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 باقی براش چیزي دیگه که میبینه رو خودش روزي خطا از پر و معروف ،خواننده بِرشین

 تاریکی همه اون پس در رو نوري سوي سو شکستست؛ و امید نا چیز همه از وقتی...نمونده

 ...اما!میبینه

 :نوشت پی

 در "(false  خطا انگلیسی زبان در() خواندن خارج:  ایرانی موسیقی دراصطالحات)" فالش

 شتباها که هایی نت..است مرطبت ملودي و ریتم با خواننده ناهمگونی به که است خطایی موسیقی

 ینا به کردم مرطبت ایهام با رو داستان دهخوانن اشتباهات..میشود فالش شامل هم شوند نواخته

 !کل داناي داستان اول توضیحات اما شخصه اول زبون از داستان...موسیقی در خطا

 سلیمانی غزل:. شما دوستدار... بزند رقم را خوشی اوقات شما براي داستان این امیدوارم

 ...مقدمه

 هاست فاصله تو و من میان در

 اندیشم می گاه

 ... برداري را فاصله این لبخندي به تو میتوانی

 داري بخشش توانایی تو

 میبخشد من به تو هاي چشم

 مستی و عشق و شور

  زیبا شعري مصرع چون تو و

 هستی من زندگی از اي برجسته سطر

 مصدق حمید استاد

 آغاز سر
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 به ودب کرده لمس رو ها کلید انگشتاش با که باري آخرین. بود دوخته چشم رنگ مشکی پیانو به

 يرو رو محتوا بدون ویسکی بطري و گرفت سیگارش از اي دیگه کام و کشید آهی. نداشت خاطر

 چهره هب چشمش اي شیشه میز توي از میتکوند سیگاري زیر روي رو سیگار وقتی... گذاشت میز

 سرش موي و بود شده بلند صورتش موهاي... بود بد حال از پر رنگش سبز چشماي. افتاد خودش

 وارناگ اتفاقات و پوچی فقط سرش توي...نداشت توانی هیچ هاش دست انگار. بود هم در و شلخته

 ...بود

 ...میرم دارم-

 باتن پاي تا سر به! ببینه رو نبات تونست سختی به سیگار دود مه بین از و اورد باال رو سرش

 میپش رنگ قرمز ،شال قرمز کوتاه و چرم پالتوي ، مشکی بلند هاي چکمه و رنگ... انداخت نگاهی

 قسمت و بودشون ریخته طرف یک به شال زیر از که رو سرش پشت مجعدي و بلوند موهاي و

 به ایشو قلوه و بزرگ هاي لب همیشه مثل بود، کرده رد صورتش نصف روي از رو موهاش جلویی

 براي بیرونی گوشه از رو رنگش خاکستري هاي چشم و بود زده رژ ممکن شکل ترین نمایان

 :یدپرس گرفته و رگه دو صداي با و کشید آهی...بود کشیده رنگ پر چشم خط با کردن جلوه بزرگ

 سالمتی؟ به کجا-

 ...اینجا غیر جا هر-

 سنگین و برلیان انگشتر و پیچید برشین سر توي میشد نزدیک میز به وقتی هاش پاشنه صداي

 به حرکت این از برشین...گذاشت میز روي و اورد بیرون دستش از تقال کمی از روبعد وزنش

 :گفت نبود تعادل حفظ به قادر که حالی در و پرید جا از ناخودآگاه که شد آشفته قدري

 ...که حاال بودم خوب داشتم کنسرت یه روزي و میکردم مصاحبه راست و چپ که اونوقت-

 ...اورد باال برشین کردن محکوم براي رو اشارش انگشت و کرد قطع رو برشین حرف نبات

 اعالم رو مسخره نامزدي این پایان و کنم جمع ریزامو خورده اومدم... کنم بحث نیومدم ببین،-

 الهیه تو رو رستوران اون من مشورت با اگه ؟!هستی چی االن ببین! بودي چی ندارم کاري! کنم

 ادوت و دزدیدن ازت که آهنگ یه خاطر به...سیگار پاکت یه حتی... نداشتی هیچی االن بودي نزده

 هنوز...يشد الکار ممنوع سال یک! رسیدي؟ کجا به ببین  اخالقیت تهمت یه و شده کنسل کنسرت

 ! تحمله قابل غیر وضعیتت واقعا!... مونده ماهش 6
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... بود یخیل بود نکرده ترکش نبات افتضاح اون از بعد که اندازه همین تا! نداشت گفتن براي حرفی

 همه و داد جلوه دیگه جور رو ماجرا پول اي مالحضه قابل مقدار کردن خرج و بعضیا کمک با چند هر

 !نبوده بیش تهمتی بردن گمون

 :گفت و کرد جا به جا دوشش روي رو کیفش نبات

 ...بیا خودت به تو اما رفتم که من-

 آرام ینبرش.  کرد ترک رو برشین تعللی کمترین بدون نبات... نشست صندلی روي دوباره برشین

 دستی.. .برداشت قدم گرفته خاک پیانو سمت به... شد بلند جا از در شدن بسته از بعد سختی به و

... تنشس و کرد جا به جا رو پیانو صندلی...موند خیره دستش روي هاي خاک به و کشید پیانو روي

 پاهایی با و خوران تلو تلو و کشید عمیقی نفس... نبود کوک اصال پیانو... کشید ها کلید روي دستی

 با و برداشت رو کالسیکش گیتار... رسوند ها ساز اتاق به رو خودش  میشد کشیده زمین روي که

 !برشین حتی... نبود کوک چیز هیچ... نیست کوک هم گیتار که فهمید ها تار لمس

*** 

 مهشیـــــــد؟-

 ...بابا بله-

 ...اومده کی ببین بیا-

 کم که اي قهوه موهاي... کرد روبرانداز خودش آینه جلوي و گذاشت تخت روي رو کتابش مهشید

 شونجمع کلبپس توي بلندیشون خاطر به و کشید برس رو بود شده پیدا بلوند زیررنگ از کم

 مالیم رژ و زد ریمل بودند گرفته بر در ایشو قهوه چشمهاي که پشتی پر هاي موژه به... کرد

 لمس شستش و اشاره انگشت با قلمیشو بینی.کشید برجستش و فرم خوش لبهاي روي صورتی

 رتبم تنش توي رو رنگش توسی شلوار و بلوز...  زد چرخی آینه جلوي... کشید پایین به رو و کرد

 ...رفت بیرون اتاق از و کرد

 ...بابا؟ بله-

 جا میک مهمان دیدن با و رفت پایین رو بود راه نشیمن تا که اي پله سه...رفت نشیمن سمت به و

 ...خورد
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 !طرفا ازین! خان پویان... به به-

 ...ایستاد ادب رسم به و زد لبخندي پویان

 ...گل خانومه مهشید سالم-

 ...نشستن دو هر مختصري پرسی احوال از بعد و شد قدم پیش پویان با دادن دست براي مهشید

 :گفت زنان لبخند پویان

 !لیدر تور خانوم خبرا چه-

 :داد جواب میلی بی با و انداخت باال اي شونه مهشید

 ...دادم استفعا... شدم خسته خیلی-

 تمگردیا ایران! آنتالیا با ترکیه یا بودي دبی یا خودت براي همش... که بود مهیجی و خوب شغل-

 !همست زبونزد دیگه که

 توجه": زدم داد بسکه مدت این تو شده داغون حنجرم... نداشت فایده پویان نه-

 ايبر کس فالن و شده بهمان که فالن اینجا... کنید رعایت سکوتو... آقایون خانوما...بفرمایید

 دیوونه ماهه یه... نباشم جا یه کردم عادت دیگه پویان اما... "کرده بنا رو اینجا کس بهمان

 ...بده خیلی توخونه!شدم

 ...اومد بیرون آشپزخونه از چاي سینی ،با خانوم مهشید،نیلوفر مادر لحظه همون

 ...میره سر حوصلت معلومه نمیزنی سفید و سیاه به دست وقتی... خب آره-

 :گفت گویی بذله با و خندید پویان

 ...خونتون در میکنن پرتش میارن فرداش کرد شوهر اگه میدم قول عمو زن-

 :گفت و مهشید،خندید نامدار،پدر آقاي

 ! شقه کله انقدر دختر این چرا نمیدونم-

 !مگه؟ بده...  وایسم خودم پا رو میخوام... بابا اِ-

 :گفت بود خیره ساعت هاي عقربه به که حالی در و زد لبخندي پویان
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 ...دوستام از یکی به بزنم سر برم باید من بده چایی یه-

 ...داد پویان دست به رو چاي فنجون مهشید

 میري؟ کجا حاال-

 !داره احتیاج کمک به و داغونه خیلی روزا این... خدایی بنده یه پیش-

 :گفت و داد تکان سري مهشید

 کیه؟ خدا بنده اون حاال... مردم بحال خوش-

 شهب اگه داشتم بات کاري یه فقط... میزنیم حرف راجعبش بعدا... نمیشه وقت حاال... کن ولش-

 ...بگم بت خصوصی

 ...نه که چرا آره-

 نرفت اجازه و کرد صحبتش خوش و خونگرم عموي زن و عمو به رو و شد بلند زانو به دست پویان

 :گرفت

 ...عمو زن ، عمو... برم دیگه من-

 :گفت و فشرد رو پویان دستان زنان لبخند نیلوفر

 نمیاي؟ شام براي-

 ... نکنه درد دستت دیگه نه-

 با همراه گرم خداحافظی از بعد...شد فشرده پویان عموي خان نامدار آقاي توسط دستانش اینبار و

 ...شدند حیاط وارد مهشید

 چیه؟ جریان... بگو خب-

 ...پور نیک برشین پیش میرم دارم-

 :گفت میگرفت دندون به رو خودش پایین لب حالی در و انداخت باال ابرویی مهشید

 !میکنه پوستتو بفهمه اگه بابام-

 :گفت و انداخت پایین رو سرش پویان
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 ...بهتره نشه مطرح انگار اما بخوام چیزي ازت خواستم-

 ...بیارم برات برم تا بگو داري؟ احتیاج پول... بگو خب شده چی-

 کمکش میخوام... میسوزه براش دلم... میشه آزاد دوباره کاراش دیگه ماه 6-5 این... دیوونه نه-

 بود؟ داوري نصرت... هاش برنامه مدیر...کنم

 خب؟-

 !کرده جارو حسابو...امضا سفید... گرفته چک ازش مستی تو-

 !ها میاره جا همه از بدبختم این... واي-

 ...که همون! دخترست آه...  حقشه-

 لزو جلز چته پس حقشه اگه کنم؟ چیکار من میگی حاال!...میشه خورد اعصابم نگو خب خیلی-

 میزنی؟

 ...کنی کار براش هاش برنامه مدیر عنوان به بشه اگه... مهشید رفیقم-

 :گفت عصبانیت با و خورد تکونی متعجب مهشید

 ... بابا برو-

 رو باهات زنی هم تو... میشه غرق داره... بخوام ازت که دارم رو تو فقط... میکنم خواهش مهشید-

.. .نگیري حقوق ازش مدت یه میتونی هم میکنه، عمل هات ریزي برنامه و حرفات به داره وایسی در

 ریست و راست کاراشو براش سوته سه بیانت فن با... نداره هیچکی رو تو برش و جذبه همم

 ...میکنی

 :رفت فرو فکر به کمی و کشید آهی مهشید

 کنم؟ چیکار رو بابا-

 ...میکنم تمنا... عمو جون رو تو... پویان جون رو تو... مهشید... خدا رو تو... کن کاریش یه-

 ...زد داد و شد کالفه پویان پی در پی هاي التماس از مهشید

 نمیشه؟ طوري و مطمئنه یارو این میکنی تضمین اما.. قبول خب خیلی-
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 :گفت مکثی کمترین بدون پویان

 ...بشه برات خوبی شغل میدم قول! شده آدم... بخدا آره-

 :گفت و داد تکون مثبت نشانه به رو سرش مهشید

 ...بگو بش پس-

 ...داد تکون دست و رفت خروجی سمت به میگرفت نشات دلش ته از که لبخندي با پویان

 

 

 اول فصل

 

 شخ... میرفت در سمت به بلند هایی گام و استوار هایی قدم با... میکردم نگاه پویان رفتن به

 شدن بسته از بعد..میشد شنیده حیاط کف درشت و ریز هاي ماسه و ها سنگ روي هاش گام خش

 خواب به بلند هاي ساختمون پشت کم کم زمستان رمق بی آفتاب...کردم نگاه آسمون به در

 اشتد مامان...برگشتم ساختمون سمت به بود کرده ابري رو حالم بدجور که اي دلشوره با...میرفت

 هب رو شیشه تمام و کوچیک عینک همیشه معمول طبق هم بابا و میکرد پاک اپن روي رو ها عدس

 ...میکرد انبارو اجناس کتاب و حساب اخبار تماشاي حین در و بود زده چشماش

 ...نشستم چرم شکالتی کاناپه روي کنارش و رفتم سمتش به

 هاي چشم... داشت ورزیده اندامی و بلند قدي.محبت از پر حال عین در و بود اي جدي مرد بابا

 یبین و بشاش چهره.میدادن انعکاس خوبی به رو نور آینه مثل که داشت درشتی و رنگ مشکی

 بلندش و مردونه هاي دست... میکرد خجل رو مروارید سفیدي از که ودندونایی... کشیده و قلمی

 :گفت و کرد حلقه هام شونه دور رو

 رفت؟ پویان-

 :دادم جواب گذاشتم اي بوسه بود شده زبر صورتش زده بیرون تازه موهاي از که بابا گونه روي

 ... بابا بله-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 سلیمانی غزل | فالش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

9 

 

 :گفت و داد جواب کشید موهام بین که دستی با رو من بوسه جواب بابا

 زدین؟ حرف چی به راجع-

 :گفتم طلبکارانه و کمر به دست و کشیدم بیرون بابا آغوش توي از خودمو

 ...خصوصی فرمودند ایشون... نامدار رضاي آقا... نامدار جناب-

 :گفت و زد لبخندي بابا

 بود؟ چی به راجع خب-

 توي هک حالی در و برداشتم پاشیده نمک و کنده پوست خیار حلقه یه بابا جلوي میوه ظرف توي از

 :گفتم و شدم بلند جام از میذاشتم دهنم

 ...میدم توضیح کامل براتون شد حتمی و برم شد قرار اگه! کرده پیدا کار برام-

 بیشتر تا 061 شاید قدش... خوشگلم و کوچولو مامان... رفتم مامان سمت به و کردم گرد عقب

 بود کرده سر پویان جلوي که شالی زیر از رو رنگش اي قهوه موهاي... بود مزه با و تپل... نبود

 هقابلم توي شستن براي رو ها عدس و زد سرش باالي کلیپس با و پیچوند دوباره و اورد بیرون

 ...ریخت

 مامان؟-

 :گفت و انداخت نگاهی من به درشتش چندان نه و عسلی چشماي با مامان

 دلم؟ جون-

 ...داریم چی شام-

 :گفت و رفت بود آشپزخونه گوشه که زمینی سیب و پیاز سبد سمت به مامان

 ...بپزم عدس پخت دم یه میخوام-

 ازش اي دهنده آزار دود قدري به پیاز توي چاقو اولین زدن با... کنه خورد تا برداشت رو پیازي و

 رو موضوع باید... شد جاري اشکاش و شد قرمز مامان نخودي بینی لحظه همون که شد ساطح

 باز یخچالو در یکم... چرخیدم راست و چپ کمی...  کردم پا اون و پا این کمی... میگفتم بهش
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 تکون و چهره حاالت با و دارم دردي یه من فهمید مامان بالخره و رفتم رژه یکم...  بستم و کردم

 :پرسید اشاره با و رمزي شونه و دست

 شده؟ چی-

 :گفتم روش همون با منم

 ...دارم کارت-

 :گفت آروم و انداخت حال تو نگاهی مامان

 ...بیام منم تا اتاقت تو برو-

 :گفتم و دادم تکون سري تایید نشونه به

 ...باشه-

 هب میرفتم بود تر بلند حال سطح از پله سه که بود راهرویی توي که اتاقم سمت به که حالی در

 تاقا وارد و کردم باز رو اتاق در... میکردم نگاه بود رفته الکشون رنگ کم کم که شصتم هاي ناخن

 نهآی جلوي المپ کردن روشن از بعد... بود شده سرد و تاریک اتاقم و بود رفته کامال افتاب. شدم

... افتاد نبرشی عکس به چشمم آینه توي از که میکشیدم بیرون موهام بین از و کلیپس... ایستادم

 ... التین به و... پور نیک بِرشین

Bershin Nik poor 

Bad az to… 

Coming soon 

 از رو مشکی الک و کشیدم آهی...تو از بعد... نیومد هیچوقت و بیاد زودي به بود قرار که آهنگی

 وتف ناخونم روي کشیدن از بعد رو الک که حالی در... نشستم تخت لبه و برداشتم آینه میز روي

 و مجلل و شیک پاساژ...بودیم رفته مبایل گوشی خرید براي نیوشا با که افتادم روزي یاد میکردم

 يها نور که بودن صیقلی و صاف قدري به پاساژ کف سنگاي... کردیم انتخاب رو اي طبقه چند

 پوشیدن به چندان که من... میکردن برابر چند انعکاسشون با رو سقف و مغازه از شده ساطح

 از لندب بلند هم نیوشا...بود رفتنم راه گیر در حواسم تمام نداشتم عادت بلند پاشنه هاي کفش
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 می اي مغازه جلوي گاهی و میخندید خود به خود و میگفت بزرگش عموي خونه دیشب مهمونی

 ...میداد نظر اجناس مورد در و ایستاد

 خوبه؟ نظرت به4.4.4 انرویدش... مهشید ببین-

 ...قیمتش.. چطوره دست تو ببین حاال-

 باشه؟ مهم قیمت تو براي نمیکردم فکر قیمت؟... بابا برو-

 ممیگ رو جمالت این زور به دارم که انگار و کردم نگاه نیوشا الغر و سبزه چهره به و کشیدم آهی

 :گفتم و دادم تکون سري

 مهم برام که داریم آمدي در مگه یارانه تومن هزار 45 تا سه و بابا کارمندي حقوق از غیر-

 یممادر بزرگ پدر از اونو بابا... خبره چه کردي فکر خونمون به رفته چشمت تو میدونم... نباشه؟

 ون و مینیبوس و اتوبوس تو تخنا تومن چهار خاطر به بودم پولدار بچه اگه من... بار هزار داریم

 ...گشتم نمی رو دنیا

 اي دیگه جاي خرج و خودته مال آمدتم در و داري آمد در که تو اینه منظورم... بابا خب خیلی-

 !نباش خسیس نمیشه،

 :گفتم کالفه و کشیدم آهی

 من چرا...  خدااا واي... بخریم گوشی تو واسه اومدیم! خوبه گوشیم من...  نیوشا...  تو دست از-

 ...این دست از نمیکنم قش

 ...زد صدا رو من کسی موقعه همون

 ...نامدار خانوم-

 ريتصوی صوتی فروشگاه سمت به و زدم لبخندي پویان دیدن با و چرخوندم سري صدا دنبال به

 اي وجهت جلب و میپیچید فضا توي کفشم هاي پاشنه صداي...رفتم بود ایستاده مقابلش در که اي

 ...میکرد عصبیم بود اومده وجود به که

 ...سالم-

 ...عروسک سالم-
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 :گفتم و دادم تکون سري

 طرفا؟ ازین-

 ...بندازه راه شخصی استدیو میخواد... بدیم سفارش مانیتور تا چند اومدیم دوستم با من-

 ینکها براي که کردم نگاه نیوشا به کالفه... کشید کنار منو و زد چنگ بازوم به کسی لحظه همون

 دونخن چهره دیدن با که بگم چیزي خواستم... بود انداخته جلو رو خودش بشه دیده پویان توسط

 بی دختره... کردم جور و جمع رو خودم و گرفت خندم صمیمیش هاي پرسی احوال و حال و نیوشا

 دادن توضیح به کرد شروع نیوشام و داد توضیح رو اومدنش بازار دلیل دیگه بار یه پویان... ریخت

 عمو هخون روي به رو  کوچه توي آب جوي توي افتاده واینکه افتاده قبلیش موبایل براي که اتفاقی

 اب مردي که بود موقعه همون و کرد تاسف ابراز پویان...بخره نو گوشی یه مجبوره حاال...بزرگش

 روي همغاز از خروج بدو آفتابیشو کاله... اومد بیرون فروشگاه از مردونه اما الغر استایل و بلند قدي

 ... ببینیم اونو چهره درست تا نداد فرصت و گذاشت سر

 ...بندست عزیز دوست پور نیک برشین ایشون... اوردن تشریف بله-

 :گفت و برد جلو رو دستش درنگ بی برشین با دادن دست براي نیوشا

 .هستم نیوشا-

 ...داد دست نیوشا با و داد تر باال رو کالهش برشین

 ...خوشبختم... سالم-

 لب روي مرموزي لبخند. خورد گره چشمام توي سبزش چشماي... انداخت نگاهی من به برشین

 کرد صاف رو صداش پویان..   نفهمیدم هنوز رو منظورش سال چهار– سه از بعد که نشست هاش

 :داد ادامه و

. تبندس عموي دختر و هستن انگلیسی زبان مترجمی کارشناس نامدار مهشید خانم هم ایشون-

 ايه انگشت و انداختم نگاهی دستش به بود، من با دادن دست منتظر و اورد سمتم به رو دستش

 ور دستم و زدم لبخندي و کردم قفل نگاهش توي هامو چشم... کردم برانداز رو مردونش و کشیده

 :گفتم و شدم خم کمی گرفتمو رو چپم سمت بازوي و دماور باال

 ...خوشبختم-
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 هب عجیب نگاهی با و پایین اورد و کرد گره رو دستش مردد و خورد جا ندادم دست باهاش اینکه از

 ...کرد نگاه پویان

 :گفت و کشید موهاش توي دستی پویان

 ...نمیدن دست آشنا نا آقایون با جان مهشید-

 :گفت و کرد من پاي اندر سر نثار آمیز تمسخر نگاهی بِرشین

 میخونی؟ نمازم حتما... نمیاد تیپت به-

 :گفتم محکم و جدي خیلی

 خوش نزدم، تیپ شما امسال و شما براي... دارم دوست تیپمم... میخونم کنم همت که وقت هر-

 ...ذاتمه تو تیپی

 ...داد قرار خطاب مورد رو پویان دوباره و نداشت دادن جواب یاراي برشین

 ...دراز زبون چقدرم-

 مچش میکردم سعی که حالی در و دادم قورت رو دهنم آب!!! نیوشا و پویان حتی... خندیدن من به و

 :گفتم و زدم نیوشا شونه به ،دستی نشه مشخص نگاهم توي ناراحتیه که بدزدم رو هام

 ...بریم ؟ جان نیوشا... نشیم مزاحمتون-

 ...دوید بودم تر جلو قدمی چند که من سمت به دادو دست برشین با نیوشا دوباره

 !!المصب پره می کیا با عموت پسر دیدیش؟... دختر واي-

 فکر تو و میدادم گوش بودن پاساژ توي که عابرینی ي همه هم و نیوشا هیجان از پر صداي به

 نارک که جوونی پسر و دختر... بودم خیره رو به رو به...بودم شده غرق برشین رنگه سبز هاي چشم

 اطشخی از تلفنی که زیبایی و کالس با زن پیر... میکردن انتخاب طال حلقه خنده و شوخی با هم

 زونآوی گوشاشون از که هایی هندزفري و فشن هاي تیپ با پسر تا چند... میپرسید رو پارچه نوع

 اما...یدمیکش جیغ و میکوبید پا عنکبوتی مرد لباس بخاطر که اي بچه... میخندیدن گاهی گاه بوده

 و فیدس پوست ؛ بود بسته نقش سرم توي که چیزي...بود برشین صداي زنگ میشنیدم که چیزي

 ...بود معمولیش دهان و کشیده بینی و ها چشم رنگ و خرمایی موهاي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 سلیمانی غزل | فالش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

14 

 

 ...مهشید-

 :دادم جواب میبستم رو الک در که حالی در و گسست هم از افکارم رشته

 ...مهمه کار یه پیشم بشین بیا... مامان-

 :گفت میکرد پچ پچ بستن در ضمن که حالی در

 شده؟ چی-

 :گفتم کنم تماشا رو برشین عکس تا چرخیدم کمی که حالی در و کشیدم آهی

 ...کرد درخواستی ازم پویان... مامان-

 :گفت و داد تکون سري مامان

 بوده؟ کار حرف گفتی که تو-

 :گفتم و دادم بیرون صدا با رو نفسم

 !ومدها پیش براش بزرگی مشکل...داره احتیاج من به پور نیک برشین!...نه که کار... بگم چطور-

 :گفت و مالید هم به هاشو دست کالفه و عصبی مامان

 بعدم! شده الکار ممنوع که پور نیک برشین شده؟ چی ببینم بگو روشن مهشید میکنم خواهش-

 ...کجا تو و کجا اون

 و یاجتماع هاي شبکه تو انقدر میره نگم برشین گذشت سر از براش جزییات با اگه میدونستم

 جا به اج خودمو یکم زدمو گوشم پشت موهامو! چیه قضیه بفهمه بالخره تا میکنه جو جستو گوگل

 :گفتم و کردم

 اما جوري چه نمیدونم رو آهنگ اون که ساخت آهنگ یه پیش ماه 8-7 برشین... مامانم ببین-

 الکار ممنوع شدو کنسل کنسرتاش و زدن ناموسی تهمت بهش که بعدم... دزدیدن ازش

 چی هر... باخته خودشو االنم... کردن جارو حساباشو تمام و گذاشتن کاله سرش که بعدم...شد

... یمکن کمکش میخوایم پویان منو... کنی فکرشو که اي دیگه چیز هر و پول! داده دست از داشته

 !نفهمه هم بابا و بدي اجازه تو اگه البته

 :گفت و کرد باز رو خوردش گره هاي ابرو مامان
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 بکنی؟ بهش قراره کمکی چه تو حاال! اورده بد چقدر... خدا بنده-

 :دادم جواب کنم زیادش که میرفتم شوفاژ سمت به که حالی در

 !هکنارش عاطفی نظر از که هم پویان... کنم کمکش باید کاریش مسایل و ریزي برنامه مورد در-

.. .بود کردنش فکر نشونه این... مالید زانوهاش روي رو دستاش کف شدو خیره رو به رو به مامان

 :گفت و گذشت اي لحظه چند

 !باشه داشته هواتو که بزنم پویان به زنگ یه باید اما...کن کمکش... خب خیلی-

 : زدم داد و پریدم باال خوشحالی از

 ...خودم حال با مامان ول اي! عاشقت... عاشقتم-

 :گفت و خندید مامان

 !حساسه چقدر که نیست حواست مگه!میفهمه بابات!  هیـــــــس-

 ستید دو ، میشد آشفته صورتم و سر توي بلندم موهاي و میپریدم پایین و باال هنوز که حالی در

 يا ضربه خنده همون با و شد بلند تخت روي از مامان...نگم چیزي که بودم گرفته رو دهنم جلوي

 شکمم روي و پریدم تختم روي تر تمام چه هر حالی خوش با... رفت بیرون اتاق از و زد بازوم به

 تمبرداش عسلی روي از گوشیمو و شدم خیره برشین عکس به... کردم بغل رو بالشت و شدم دراز

 حهصف روي گرفت حیاطمون توي پارسال که عکسی پویان شماره لمس با... زدم زنگ پویان به و

 و من باباي مثل مشکی و درشت هاي چشم و همیشگی هاي ریش ته و تپل چهره... افتاد گوشی

 ...کرد تماس برقراري متوجه رو من ویبره که میکردم نگاه رو پرش ابروهاي...خدابیامرز عموي

 الو؟-

 بده؟ مژده... پویان سالم-

 شده؟ چی-

 ! نفهمه بابا تا کنارمه گفت... کن برشین کمک گفت...  قبول گفت... زدم حرف مامانم با-

 :گفت و کشید ذوق سر از جیغی و خندید پویان
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 شتهفر که کنه راه به رو خودشو یکم بگم... برشین پیش میرسم دارم دیگه منم... شکر رو خدا-

 !میرسه داره نجات

 زشتی عادت... کنم قطع خداحافظی بدون که داشتم عادت... کردم قطع خداحافظی بدون خندیدمو

 رو مدست...برشین عکس زیر درست...  ایستادم پرواز براي بال جفت یه با... افتاد نمی سرم از که

 همچین هم خواب به! نشدنیش فراموش رنگ سبز هاي چشم... بردم جلو هاش چشم لمس براي

 چند هر! بشه محتاج من به روزي یه شهرت و زیبایی و ثروت همه این با اون که نمیدیدم رو روزي

 ... عمرمه اتفاق بهترین برام کنم کمکش بخوام اینکه

 ودب مربوط که آلبومش آخرین و نشستم کامیوتر پاي و ریختم راستم سمت دوش روي رو موهام

 هساخت آهنگ خودش و بود گفته شعرشونو خودش که آهنگایی... کردم پخش رو پیش سال دو به

 انقدر گاهی که هایی آهنگ... میکرد گریه خون اولش عشق بیاد ها ساعت آدم که هایی آهنگ! بود

 نشستن نمیومد بر دستت از که کاري تنها و میشدي خود بی خود از که میورد وجد به رو تو

 نبدو که گفت می عشق از چنان گاهی... میداد بهت محبت و امید دنیا یه آهنگاش از بعضی...بود

 صداش جز چیزي میگیره دلم که گاهی! میشدي عاشق شنیدنشون با هم مقابل طرف داشتن

 ...همینطور هم خوشحالی توي... بشه دمم هم نمیتونست

 !خودتو برسون دلتو، دلم به ،برسون تو عاشق منم یخی تو چقدر-

 نمیام کوتاه میخوام همینو منم برام، اینه زندگی ،همه برام شیرینه وقتا گاهی دروغ

 فسن میشه ؟مگه بکشم پس پامو جوري چه چشات؟ به بگم چی بگو تو چشات، قشنگه دروغ یه

 ....بکشم؟

 از معمول طبق که بابا صداي با و گذشت برشین با مالقاتم اولین و افکارم در غرق ساعتی چند

 ...پیچید خونه توي میکرد صدام دور همون

 !بابا شامه... مهشیـــــــــــــــــــــــد-

 اج موهام خرمن توي رو کلیپس دوباره و کردم خاموش پاور دکمه با کال کامپیوترو و کشیدم آهی

 ... بود کرده آماده رو چیز همه مامان.  شدم آشپزخونه وارد... کردم

 ها؟ شام واسه کنی کمکم نیومدي-
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 در و دش ریش دلم صندلی چوبی پایه شدن کشیده بهنجار نا صداي از و کشیدم عقب رو صندلی

 :گفتم میکردم نگاه چشم یه با  و شده هم در صورت با که حالی

 ...من تپلی نخور حرص... من با ظرفا-

! ندم سوتی بار یه که کرد اشاره ابرو و چشم با و زد لبخندي مامان... زدم چشمک مامان براي و

 ...کردم تعارف بابا به رو پخت دم دیس و دادم تکون سري

 ...جونم بابا-

 شقربون الهی... شد خودش کار به دست بعد و کرد پر رو من بشقاب اول و برداشت رو کفگیر بابا

 !فقط نبود گیر سخت انقدر کاش! پرستیدنیه بت عین برام که برم

 رو کف از پر و زبر اسکاج که حالی در و بستم رو رنگ خاکستري و سفید پیشبند و شد تمام شام

 تشماماس بهتر رو ظرفشویی مایع لیموي عطر بوي تا کشیدم عمیقی نفس... بودم گرفته دستم

 چاي هم مامان و روزگاري روزي سریال پاي نشست بابا معمول طبق و شد شسته ها ظرف... کنم

 رو يقطور کتاب و بودم نشسته آشپزخونه توي هم من...میداد سرویس کنون پوست میوه و برون

 با یانپو اینکه بدتر... بود گیري نفس شب... میکردم بررسی رو بودم کرده قبول ترجمه براي که

 واقعا اما بیاد من با که خواستم ازش...عصره 5 فردا مالقات قرار که فهموند اسش ام اس

 و خورد سر میز روي دستم از گوشیو آدرس خوندن از بعد...بود کار سر موقعه اون و نمیتونست

 وقفت راه بین در رفتم اتاقم سمت به دلهره از پر و کالفه و کشیدم موهام بین زدمو یخ هاي دست

 :گفتم بخیر شب و کردم کوتاهی

 !خوش شب...بخوابم برم من... خانومی مامان...  جونم بابا-

 هب و بستم رو اتاق در...کرد اتاقم بدرقه رو من و گفت بخیري شب هم مامان دادو تکون سري بابا

 جرهپن... رفتم پنجره سمت به... باشم آروم نمیتونستم هیجان و دلهره و ترس از... دادم تکیه در

 و نداشت بویی هیچ هوا... دوختم چشم حیاط جون بی و لخت هاي درخت به و کردم باز رو ریلی

 چوب چهار...کنم حس رو بود آمد و رفت در هام ریه توي که مطبوعی سرماي میتونستم فقط

 دونه دونه...بود بسته ریزي هاي قندیل بود زده یخ که تعریقی و داخل حرارت بابت از پنجره

 مشغول رو خودم باید... نداشتم طاقت دیگه... میکشیدم آه گاهی گه و میکندمشونو

 کردن چت با رو ساعتی چند و کردم روشن رو گوشی فاي واي و بستم رو پنجره...میکردم

 دیگه ناو از بعد و پیچید گوشم توي صبح اذان... نبودم موفق...بشم خواب خسته بلکه تا گذروندم
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 که هایی چشم با... کرد هوشیار کم کم رو من پنجره با چیزي برخورد صداي... نفهمیدم چیزي

... بود کانیم و پناه دنبال به انگار که بود کوچیکی کریم یا... شدم خیز نیم بود نشده باز کامال هنوز

 من... رفت و زد پر پنجره بیرونی لبه از بالفاصله اما رفتم پنجره سمت به و شدم بلند جا از

 رکس زمین روي ابرها بین از سختی به که خورشیدي  به... نموند اون اما کنم کمکش میخواستم

 داشت بالخره شکر رو خدا... بود ظهر 04... کردم نگاه میز روي ساعت به و زدم لبخندي میکشید

 کنم کیی رو صبحانم و نهار گرفتم تصمیم... داشتم کمتري استرس دیشب به نسبت... میگذشت

 چک آینه با دور یه رو هام مدار قرار و حرفهامو تمام و ایستادم آینه میز مقابل دلیل همین به.

 جواب از بعد. میکردم تداعی ذهنم توي رو بشنوم مزد دست مورد در بود قرار که اي جمله... کردم

 بهتر براي خودم با داشتم... بود عجیبی حال... میکردم جایگزین رو بهتر اي جمله مجددا دادن،

 نشون رو خودم خاص ابهت و برش یه با باید...میکردم تمرین دادنم نشون تر خاص و دادن جلوه

 !ریزم برنامه و همکار بهترین براش من که میشد راضی باید...میدادم

 0... زدم دید رو میزي رو ساعت و انداختم نگاهی سرم پشت به و بودم آینه جلوي که طور همون 

 رظه روز هر مثل هم مامان و بود کار سر معمول طبق بابا... رفتم بیرون اتاق از... عصر دقیقه 05 و

 همونجا رو صورتم و رفتم ظرفشویی سینک سمت به...بود کرده گرم رو شب غذاي باقیمانده

 ...کشید جیغ مامان...شستم

 !اونجا؟.... مهشیــــــــد-

 :گفتم میکردم خشک بود آویزون دیوار از که اي حوله با دستامو که حالی در زدمو لبخندي

 ... مامان شدم کر...  هوووو-

 به هک حالی در  رفتم حمام سمت به و خوردم لقمه تا چند بشینم اینکه بدون و رفتم میز سمت به

 :گفتم میلرزید صدام کوبیدنم پا و سرعتم خاطر

 ...دارم قرار 5 بگیرم دوش یه برم-

 کف هاي کاشی با ها قطره ،برخورد کردم باز سرم روي رو گرم آب...  نشنیدم جواب در چیزي

 بهم خاص و خوب حس یه...حاال چه ، زمین روي میزنه بارون وقتی چه... بود محبوبم صداي حمام

 .میبخشه
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 شده رفتن آماده که کردم پیدا آینه جلوي رو خودم بعد کمی و رسید پایان به مختصرم حمام

 گونه روي... زدم ریمل و کردم سیاه هامو چشم توي یکم مداد با... میومد بدم چشم خط از...بودم

 هم مات یاسی دهنده حجم لب رژ یه و زدم رنگ کرم مات و مالیم گونه رژ یه مخصوص پد با هام

 بقیه با هم رو سرم جلوي موهاي... بیاد چشم به خیلی آرایشم نمیخواستم... زدم هام لب روي

 کردم مسر رو ضخیمم کرم شال...باشه دیدن قابل پیشونیم تا گذاشتم و بستمو کش توي موهام

 ایمو هسورم تفنگی لوله جین... کردم جا به جا تنم توي اندامیمو رنگ کرم و کوتاه فوتر پالتوي و

 رونبی سمت به زبونشو و کردم پا به رو دارم ساق جیر مشکی هاي کتونی و کردم مرتب پام توي

 مامان سمت به هیجان از پر  حالی و حس با...  بود نیم و چهار ساعت به نزدیک... دادم حالت

 :گفتم و رفتم

 رفته؟ سرویس با بابا...مامان-

 :گفت و گرفت دندون به رو خودکارش مامان

 ...آره-

 برم؟ بابا ماشین با میشه -

 ... کفشیه جا روي همونجا سوییچ...آره-

 ...افتادم راه به بوسیدم میکرد حل جدول داشت که رو مامان خوشحالی از

 مهشید؟-

 مامان؟ بله-

 !باشی موفق-

 ...زدم بیرون خونه از عجله با خندیدمو

 اندشت در خونه یه... بود راست سر آدرس... افتادم راه به و کردم روشن رو بابا رنگ سفید 416 

 اريکن رو ماشین...کاخ بگه ما خونه به دیگه عمرا ببینه اینو اگه نیوشا...جردن توي نما خوش و

 رو دستم...کردم طی رو خیابون عرض میلرزید استرس شدت از که هایی قدم با و کردم پارک

 توي دستمو... میشدم تنم لرزیدن و هامو گونه گرفتن گُر متوجه... دادم فشار آیفون دکمه روي

 : پرسید مسنی زن صداي لحظه همون و دادم فشار جیبم عمق
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 کیه؟-

 :گفتم غرور از پر صدایی با و کردم جا به جا خودمو

 !نامدار مهشید... مهشید-

 ...دخترم بفرمایید... بله بله-

 اطراف برهنه درختاي به... گذاشتم قدم حیاط رنگ صورتی هاي فرش سنگ روي... شد باز در

 ینب از که شدم کسی متوجه لحظه همون...کردم بررسی رو ساختمون پاي تا سر و انداختم نگاهی

 و گرفتم چی تماشا از رو نگاهم... میکرد تماشا رو من اي کره کر رنگ توسی شده مات هاي پرده

 رنگ هتیر هاي لباس و کوتاه قدي با مسنی خانوم... رفتم ساختمون سمت به تر بلند هایی قدم با

 ...ایستاد مقابلم گلدار و

 ...حظورتون به میرسن پورم نیک آقاي االن... خانوم داخل بفرمایید-

 ...ممنونم-

 یانوپ یه و بود سلطنتی مبل دست دو دکورش تنها که خلوت و بزرگ حال یه... کردم نگاه اطراف به

 پیانو سمت به...نداشت روح اصال خونه اما... بود دیوار روي یی زیبا هاي قاب... بزرگ و مشکی

 و عجم رو خودم... پیچید خونه توي پیانو صداي... دادم عبور ها کلید تمام روي رو انگشتم و رفتم

 هاي مبل از یکی روي و انداختم نگاهی ساعتم به...گرفتم ضرب زمین روي پاهام با و کردم جور

 ...نشستم نشیمن گوشه ناراحت

 ...آمدین خوش خیلی-

 موهاي و رسمی و مشکی شلوار کتو با... ایستادم احترام به برشین گویی آمد خوش صداي با

 اام کردم تعلل کمی هاش چشم دیدن براي... بود ایستاده روم به رو رنگش خوش و شده سشوآر

 ...نبود راهی

 !مرسی... سالم-

 :تمگف حرکتش به توجه بدون... بدم دست باهاش تا بود دستم منتظر و اورد سمتم به رو دستش

 ...شدین تر الغر خیلی کردم مالقاتتون بازار توي که قبل دفعه از-
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 :گفت و زد لبخندي بیاره خاطر به رو من که انگار و داد تکون سري

 ادد قرار مورد در تا کارم اتاق تو بریم خب خیلی... دین نمی دست آقایون با بودم کرده فراموش-

 ...لطفا طرف این از...بزنیم حرف همکاریمون و

 دمخو میکردم سعی که حالی در و انداختم نگاهی میداد نشون رو مسیر که برشین هاي دست به

 تپش رو پهن راهروي... افتادم راه به دنبالش و کردم سپر سینه بدم نشون تر ابهت با و مغرور رو

 رغی حرکت این با.ایستاد کنار و کرد باز رو در... رسیدیم رو راه انتهاي اتاق به و گذاشتیم سر

 .. دونست مقدم منو و گذاشت احترام کالم بی و مسقیم

 برشین تا کردم کند هامو قدم کمی...شدم اتاق وارد محکم استوار جور همون کردن تشکر از بعد

 مشکی هاي مبل روي که کرد تعارف من به و نشست رنگش شکالتی و بزرگ اداري میز پشت

 ...انداختم هم روي پاهامو و نشستم... بشینم راحتی رنگ

 کنیم؟ شروع کجا از-

 :دادم جواب و اوردم بیرون رو رسیدم سر کیفم توي از و زدم لبخندي

  ممنوع از بعد آهنگ مورد در رو ها ریزي برنامه امروز همین از من... میکنید فکر که کجا هر از-

 .میدم میالد برج توي کنسرت یه ترتیب و الکاري

 :گفت خیره هایی چشم با و خورد جا من محکم کالم از برشین

 هاست؟ راحتی همین به کنسرت گور و گیر کردن حل میکنید فکر-

 :گفتم و کردم قالب هم توي رو هام دست

 رو شمتال همه اما زمینه این تو ندارم اي تجربه چون. بکنم نمیتونم مورد این در فکري متاسفانه-

 .میکنم

 خاطر به اینا همه میفهمه روز یه اما. دیدم هاش اخم توي اینو شد، دلگیر من جوابی حاضر از

 و شد وارد چاي سینی با مسن خانوم همون و خورد در به ضربه چند لحظه همون!بوده خودش

 جلوي مه مثل ها چاي بخار که بود خنک قدري به اتاق... بردارم چاي تا شد خم کمی من جلوي

 دوم بار براي بهم که اي بلداجی گز و برداشتم رو چاي و زدم لبخندي... بودن گرفته رو چشمام

 :گفتم برشین به رو و گذاشتم بشقاب توي فنجونم کنار رو میشد تعارف
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  تا... شهب درست اوضاع تا میکنم رو تالشم همه باشید مطمئن. کنید اعتماد من به پور نیک آقاي-

 ضاعاو شدن راه به رو از بعد کمی تا میکنیم راه به ،رو رو ها آهنگ مستر و میکس دیگم ماه شیش

 ...کنید منتشر آلبوم

 :گفت بود چاي برداشتن حال در که برشین

 .میخواد اسپانسر ها کار این-

 سر يباال خودم فردام از. براتون میکنم پیدا حسابی و درست اسپانسر یه و میگردم...  خب خیلی-

 ...نشه تنبلیتون و کاري کم باعث دلسردیتون نکرده خدایی که میمونم ها کار

 :گفت و داد تکون سري بود هاش لب روي چاي فنجون که حالی در برشین

 ....دستمزد مورد در-

 :گفتم و اومدم حرفش بین

 شد راه به رو که اوضاع. کنم کاري خدا رضاي واسه که نیستم آدمی من... نباشید نگران-

 .میگیرم ازتون کمال و تمام و دستمزدم

 نتکو با  اورد باال رو سرش و چرخوند دستش توي رو فنجون.زد لبخند و داد تکون سري برشین

 .. خورد تکونی صورتش جلوي موهاي سرش دادن

 ....بخوریم هم با رو شام میدین افتخار-

 برشین میز روي از و برداشتم رو کیفم و گذاشتم میز روي جرعه یک تنها خوردن از بعد رو چایم

 :گفتم و نوشتم رو بود ذهنم توي که هایی چیز و برداشتم رو خودکاري

 الدنب میرم وقت اول فردا.ندارم وقتشو اصال. کنم ترجمه باید انگلیسی رمان یه... نه که شام-

 !رهب پیش درست و کامل چیز همه میخوام. درست محاسبه براي پیشتون میام ازونجا و کاراتون

 :پرسید دارش زنگ صداي با و کشید آهی-

 سالته؟ چند... میاي نظر به زرنگی دختر-

 :دادم جواب میداشتم بر عقب به قدم چند که حالی در و کردم جا کیفم توي رو رسید سر

 !پنج و بیست... -
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 باز رو در که حالی در.  رسوندم در به رو خودم بلند و محکم هایی گام با و کردم گرد عقب و

 :گفتم و انداختم نگاهی نیم میکردم

 !دیدار امید به-

 ...خورد هم به بلندي صداي با در و

 برز هاي پله... رفتم خروجی سمت به رضایت روي از لبخندي با بودم راضی برشین با برخوردم از

 کردم رد پاهام زیر رو اندشت در حیاط تعللی کمترین بدون و اومدم پایین خاصی شور با رو سنگی

 میشد دهشنی که چیزي تنها. عابري نه ، صدایی نه. بود خلوتی بسیار خیابون. برسم خیابون به تا

 هگون به رو خودش تا میکرد عبور سختی به درختان برگ و شاخ بین از که بود بادي زوزه صداي

 .کردم پیدا رانندگی راهنمایی چراغ پشت رو خودم بعد کمی... برسونه من گرفته گر هاي

 براي دوندگی...آهنگ و ترانه براي دوندگی ، مجوز براي دوندگی. بود انتظارم در سختی روزگار 

 ونا توي سنگین ترافیک از بعد.شد پاره آسمان نعره صداي با افکارم رشته! نگار خبر و عکاس

 خودم تر خسته فکري و خسته تنی با و کردم پارک رو ماشین تمام چه هر خستگی با بارونی هواي

 :انداختم کاناپه روي رو

 مامانی؟...مامان-

 . اومد پایین مکث بدون رو پله تا سه دیدنم با و اومد بیرون خواب اتاق توي از مامان

 پس؟ چته... سالم-

 !افتادم پا از...  داشتم استرس خیلی. شدم هالک مامان واي-

 ...اومد سمتم به هم در اي چهره و بلند هایی قدم با مامان

 میگفت؟ چی شد؟ چی-

 .برسه دادم به خدا! دردسریه پر کار... بابا هیچی-

 :گفت و نشست زانوهاش روي و گرفت دندون لبی مامان

 ! بود نشده حساس پسره این رو انقدر کاش ؟!کنیم چیکارش باباتو حاال... بابا اي-

 :گفتم و کشیدم آهی
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 ... بیاري برام آب لیوان یه کاش مامان! میدم بش حق گاهی...واال بگم چی-

 :گفت و شد بلند درنگ بی مامان

 !لیدري تور کار همون بگو... نفهمه چیزي بار یه-

 ...شدم پالتوم هاي دکمه کردن باز مشغول و اوردم در رو شالم

 یه وکیلی یه میشد کاش... میاد برشین سر چی ببینم دیگه ماه شیش تا... نگم مجبورم فعال حاال-

 هم رشینب الکاري ممنوع ته سرو تا میکردم پیدا کنه راهنمایی منو که یکی چمیدونم...  دانی حقوق

 !بیاد

 :گفت میداد دستم به رو آب که حالی در...اومد بیرون آشپزخونه از آب لیوان با مامان

 کنه؟ کمکت بگم خواي می...یکه پایه وکیل که فرهام-

 :گفتم اوردم می بیرون کش از رو موهام که حالی در و کردم به جا یکم خودمو

 !آشناست اسمش بود؟ کی...  فرهام؟-

 :گفت بعد و بده آدرس جوري چه که کرد فکر کمی مامان

 بازي کوچه تو میومد.بود بزرگتر ازت سال دو یکی پسره... اینا بزرگ مامان قدیم همسایه-

 . بود بزرگت مامان پزون نذري مراسم پاي پیشام وقت چند... میکردین

 :گذشت هام چشم جلوي از فرهام چهره لحظه همون و کردم فکر یکم

 بود؟ هیکل خوش و درشت...  شونه چهار پسر همون...آهــــا-

 ...بلنده قد سبزه... آره-

 کنه؟ کار نسیه حاضر ببینم اصال کنم؟ پیداش چطور. گرفتم خب-

. ..رفت تلفن گوشی سمت به و پرید جاش از...کرده فکري فهمیدم مامان هاي چشم توي برق از

 ... ایستاد منتظر کمی و گرفت اي شماره

 ...سالم...  ؟ مادر الو-
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 انقدر پاهات این با بگردم دورت الهی و لوسی چاپ جون شوهر مادر زد زنگ خانوم! بلـــــــه

 در موشد بلند جام از نداشتم حوصله اصال که منم... بگو بهم بشوري پرده خواستی. نکش زحمت

 پله هب پام. رفتم اتاقم سمت به کشیدم می زمین روي سرم پشت رو شال پالتو و کیف که حالی

 :پرسید مامان که رسید اول

 السو چندتا یه ازش میخواستم راستش... عزیزم... داري؟ خبر اینا خانوم سارگل از مادر راستی-

 شده،سارگل قبول اراک ملی دانشگاه آره... خواهرم دختر واسه پا پشت آش با رابطه در...بپرسم

 ...مینویسم بگو... نکنه درد دستت...که؟ دارید شمارشونو شما!وارده که نیست خانوم

 اي خنده میکرد یاداشت تند تند که مامان خندان چهره دیدن با و کردم سرم پشت به نگاهی نیم

 .برگشتم کشیدنش آغوش در براي رو رفته هاي قدم و کردم دل ته از

 دردي وقت هر... بود همینطور همیشه.. میزد پا و دست من با همراه بودنم خوشحال خاطر به

 شوق اشک بودم شاد دل ته از وقت هر...بود لبخند داشتم اي غصه وقت هر... بود درمون داشتم

 سه دو از بعد وقتی... نبود مادر اگه بود باور قابل غیر محبت چقدر...مادر عجیبیه موجود عجب... بود

 وتق منو هاش دست با صبور چقدر. میریختم اشک شکستم جور یه بار هر و شدم عاشق که باري

 اموه دست وقفه بی بازم اما انداختم زمین حرفشو چرا که بود دلخور ازم اینکه با.میداد ایستادن

 !میمونه باقی کنارم همیشه و  نیستم تنها بدونم تا میفشرد گرمش هاي دست توي

 !خداحافظ... کن صدام داشتی کاري... برسون سالم... نکنه درد شما دست-

 صداي که فشردمش آغوشم در تنگ انقدر... کردم بغلش و شدم خم وقتی فوت کمترین بدون

 :اورد خودم به منو کشیدنش جیغ

 ...نکن مهشید... دیوانه شدم خفه... مهشید-

 :گفتم و رفتم عقب

 ...بود پایه تو مثله یکم هم بابا کاش! عاشقتم مامان-

 :گفت و کرد ساعت به نگاهی مامان

... بذار مداراتو قرار و بزن زنگاتو پاشو... نمیاد 00 و 01 تا کاره اضافه بابات امشب که خوب واي-

 ...کنی هماهنگ پا پشت آش مورد در باهاشون نره یادت
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 رو فنتل گوشی... کردم عمل مامان گفته به و گفتم چشمی بودم گرفته دوباره جونی انگار که من

 بار ینآخر بالخره تا گرفتم شماره بار چندین و گرفتم بودن کرده عرق استرس از که دستایی توي

 تکون راست و چپ پاهامو و کشیدم آهی مضطرب... خورد بوق... بگیرم درست رو شماره تونستم

 ...میدادم

 بله؟-

 :دادم جواب میسوخت آتیش توي  هام گونه و ها گوش که حالی در و دادم بیرون صدا با رو نفسم

 زاده؟ خان آقاي منزل-

 ...بفرمایید-

 ...نامدار خانوم نوه... هستم مهشید من-

 :گفت و کرد تغییر خط پشت خانوم جدي و خشک لحن

 طرفا؟ ازین باشه خیر... خوشگلم خوبی-

 شمایین؟ گل سار خاله-

 خوبن؟ بابات و مامان... عزیزم آره-

 پیش برام حقوقی سوال یه... داشتم کار فرهام آقا با راستش... جون خاله بوسن دست مرسی-

 !اومده

 عزیزم خداحافظ من طرف از...کن صبر لحظه یه... باشه خیر الهی-

 ...خدانگهدار-

 هب بیش و کم میکرد صدا رو فرهام که سارگل خاله صداي...  گرفتم دندون به رو شصتم ناخون

 درست ساالد و میگه ذکر داره مامان دیدم و کشیدم سرک آشپزخونه توي... میرسید گوشم

 ...میکنه

 ...بله-

 :گفتم و کردم تف رو دهنم توي شده کنده ناخون و خوردم تکونی فرهام صداي شنیدن با
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 ...فرهام آقا مهشیدم... سالم-

 :گفت خنده از پر صدایی با فرهام

 خبر؟ چه خوبی؟-

 .دارم نیاز خیلی کمکتون به راستش-

 .خدمتم در-

 الکار منوعم که خوانندست یه مشکل راستش... سخته دادنش توضیح اینجوري... ببینمتون میشه-

 ...شده

 :گفت و پیچید سرم توي نفسش کردن فوت صداي

 ... چرا شما اونوقت... بابا اي-

 :گفتم و پریدم حرفش بین

 ... شدم پور نیک برشین برنامه مدیر من-

 جدي؟-

  کهاین هم دیگران حرف بخاطر میگم؟هم چی که میدونید...  بدونه کسی ندارم دوست البته! بله-

 ...بدن انجام رو کارایی همچین بخوان خانوما که نیست باب زیاد هنوز

 ببینمتون؟ کجا. نباش نگران. قرصه دهنم من...خانم مهشید آره-

 که؟ نداره اشکالی... خونتون جلوي میام. ببینمتون زود صبح بشه اگه-

 ...پس منتظرم...دارین اختیار... بابا نه-

 ...ممنونم-

 ... کردم قطع رو گوشی و

 !کنم خداحافظی رفت یادم بازم... واي-

 :کردگفت می پیدا رو سرش فرق که حالی در مامان
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 ...بشی آدم خواي می کی تو نمیدونم من-

 ...نیست خودم دست خب کنم چیکار-

 دستشویی سمت به گرفتن وضو براي که میکردم نگاه رو مامان و زدم چونم زیر رو دستم

 با کشون کشون دوباره منو افکارم بودم خیره رو به رو به که حالی در و کشیدم آهی...میره

 ...بردن خودشون

 سالته؟ چند...هستی زرنگی دختر-

 اهیگ و میکردم فکر شنیدم و گفتم که چیزهایی تک تک به. زدم لبخند و کردم جا به جا رو خودم

 بخندل ندادم دست باهاش اینکه آوري یاد با گاه.  بودم گفته اي دیگه چیز کاش که میشدم عصبی

 خود و تظاهر رفتارم از اي گوشه چند هر!شدي ظاهر خوب خیلی... گرم دمت مهشید... میزدم

 . ام راضی خیلی اما بود داري

 لیدري تور جدید شغل مورد در شام میز سر. شد کردن صرف آماده شام بابا ورود بدو01 ساعت

 تمسافر بخاطر بیشتر. بدم ادامه کارو این من نداشت دوست که کرد اعتراض کمی بابا.  گفتم

 مامان اما نگران و بود پدر بالخره. بمونم روز پنج چهار تا گاهی بودم مجبور که دوري راه هاي

 و دنز حرفی دیگه بابا. کنه صاف من دروغین  شغل با رو دلش و کنه آرومش تونست خوب خیلی

 .کرد موفقیت آرزوي فقط

 :گفتم میکردم جمع رو ها بشقاب که حالی در و کشیدم راحتی نفس

 ...حالم بی یکم بخوابم؟ برم من نیست طوري... بابا... مامان-

 :گفت و زد لبخندي میکرد جا به جا صندلیشو که بابا

 ...دخترم برو-

 :گفت وار گله مامانم

 بشوره؟ رو ظرفا کی پس-

 :گفت میداشت بر گام مامان سمت به که حالی در و خندید بابا

 !چیکارم؟ من پس-
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 ایزج رو موندن منم و گرفت بغلش سر پشت از بابا که بود میز کردن پاک ومشغول خندید مامان

 داشت کم کم خوب حس یه هاي شعله استرس از غیر به دلم توي...کردم ترک رو صحنه و ندیدم

 تنگف که افتادم روزي یاد به... شدم خیره سقف به و خوابیدم باز طاق تخت روي. میکشید زبونه

 مه من براي بعد کمی و میدونست پویان فقط رو حقیقت... شده الکار ممنوع پور نیک برشین

 ترهدخ اون سر که بالیی از میشدم متنفر و میشد فراموشم صداش به عالقم گاهی. کرد تعریف

 در اجرام توي ته فرصت یه تو باید... بگه میتونه چی آدم!بابا اي بود؟ بال یه واقعا یعنی... بود اورده

 مجازي ايه شبکه توي... داشته لیاقتشو که رسیده چیزي به یا بوده قربانی اون بفهمم باید. بیارم

 میدونمن. میشد تر کنجکاو آدم! اخباري نه و عکس نه. بودن فیلتر دختره به مربوط هاي لینک تمام

 يا پیچیده زندگی چه کوش؟ پس! داره نامزد میگفتن داره؟ رو کسی اصال! کجان برشین خانواده

 !داره

 رو برشین عکس انعکاس و چرخیدم پهلو روي و دادم فشار هم روي رو میسوخت که هایی چشم 

 مخصوصا. دارم بهش نسبت حسی چه دلم توي واقعا نمیدونستم گاهی...کردم رصد آینه توي

 هک نمیکردم باور میگفت ازش پویان وقتی روزي یه... ببینمش روز هر قراره دیگه که االن...االن

 ! بشه دار اسم انقدر

 ...شدم هوش بی و رفت هم روي رمقم بی هاي چشم کم کم

 دقت با... رسوندم دستشویی به کشون کشون رو خودم و کند جا از رو من نیم و 6 ساعت هشدار

 و پرید سرم از خواب کم کم. باشه تر سفید همیشه از هام دندون کردم می سعی و میزدم مسواک

 طربمض دوباره منو نداشت فرق غریبه یه با تقریبا که فرهامی با مالقات قرار و موضوع حساسیت

 ...افتاد من به چشمش که میکشید ور هاشو کفش داشت بابا. کرد

 !!مهشید؟-

 :گفتم و خندیدم خمیازه وسط بابا، تعجب از

 ...شد تموم االفی... بابا کار سر برم میخوام-

 :گفت و داد تکون سري میرم کار سر مجددا من که اومد یادش تازه انگار که بابا

 .برو ماشین با خواستی. میرم سرویس با من-
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 خودمو ها بچه دختر عین و شدم آویزون بابا گردن از. دویدم بابا سمت به عجله با و زدم لبخندي

 :گفت و خندید بابا! کردم لوس براش

 ...شد دیرم نکن لوس خودتو اونور برو... بزنم اسمت به میخوام نگفتم که خوبه-

 یه مامان مثل و کردم بدرقش هام چشم با. بشه خارج خونه از کامال بابا تا موندم منتظر و خندیدم

 .گفتم سرش پشت اهلل بسم

 :گفتم و کردم مرتب رو بودم زده کناز بابا زدن دید براي که اي پرده 

 ...گشنمه من مامان-

 کابینت توي از که بود شده خم اسبی دم موهاي و مخملش سفید و شیک شلوار و بلوز با مامان

 ... برداره شکر

 ... اما بذارم دهنم توي نون اي تیکه خواستم...آمادست صبحونه بشین... عزیزم بیا-

 .ببرم خودم با بگیر برام قاضی یه... تلخه دهنم حاال زدم مسواک مامان واي-

 :گفت و داد تکون سري مامان

 ...نشه اسیرت داره کار خدا بنده میبینی دفعه یه. شو آماده پاشو پس-

 ...چشم-

 ادهآم رفتن براي و زدم مشکی مقنعه با اینبار رو دیروزي تیپ همون و رفتم اتاقم توي دوان دوان

 دمقص سمت به خرامان خوشحالو منم و گذاشت کیفم جیب توي رو قاضی رفتن دم مامان. شدم

 .کردم حرکت

 و جور و جمع امیریه هاي خونه معموال... رسیدم امیریه تو خانوم سارگل قدیمیه خونه و کوچه به 

 کمی ماشین دیدن ترس از انداختمو مامانبزرگ خونه به نگاهی نیم... بودند قدیمی و دار حیاط

 پ.کردم پارک باالتر

 یزير سنگ با اینکه از بعد و رسوندم خانم سارگل خونه به رو خودم بلند هایی قدم با و درنگ بی 

 ...میدوه حیاط توي که شدم کسی هاي قدم متوجه زدم در داشتم دستم توي که

 کیه؟-
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 :گفتم آروم

 ...دارم کار فرهام آقا با... مهشیدم-

 :گفتم و اوردم باال رو سرم هاش چشم دیدن براي... گرفتم قرار فرهام چهره مقابل در و شد باز در

 ...بخیر صبحتون-

 :گفت و رفت کنار در جلوي از فرهام

 ...بفرمایید-

 هاي گلدون... بود رنگ بی و خشک باغچه... کردم نگاه حیاط به و رفتم پایین سیمانی پله تا دو از

 با رو چیز همه زمستون... بودن خورده ترک حیاط کف توسی هاي موزاییک.همینجور ایوونم توي

 رنگ بی و خاکستري حیاط تمام... بود کرده ناپدید بود شلوغی و رنگ چی هر... بود برده خودش

 :گفتم گرفته صدایی با و کشیدم آهی... بود

 ...ها میکنه نابود فقط زمستونم این-

 ... کرد باز رو در و رفت من از جلوتر قدمی چند و زد لبخندي فرهام

 ...اومدین خوش خیلی... بفرمایید-

 سوزنی سوزن رو زدم یخ بینی و داد جون دلم به خونه گرماي و حُرم خونه توي ورودم با

 و کوچیک اتاق به میداد نشون فرهام که مسیري کردن دنبال با و اوردم در رو هام کفش...کرد

 رنگا يگال با الکی و قرمز فرش یه و متکه دوتا... صندلی یه و کامپیوتر میز یه... رسیدیم خلوتی

 هداد نما اتاق به رو حافظ زیباي اشعار که زیبایی هاي نوشته دست از بود پر ها دیوار روي... رنگ

 ...میکردم راحتی احساس وجودم تمام با که کرد درگیر رو من اتاق روح انقدر... بود

 ...شدم مزاحمتون ببخشید-

 ...کنم پذیرایی ازتون من بشینید... حرفیه؟ چه این-

 گمب اولشم... کنید کمک شما و بپرسم سواالمو اومدم فقط... برم باید. مرسی...  خان فرهام نه-

 .بشه منتشر کاراش پور نیک آقاي تا کنید تحمل باید یعنی... ست نسیه کار این

 :گفت و خندید فرهام
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 چیه؟ جریان. میدم گوش... حرفو این نزن-

 :گفتم و دوختم فرش هاي گل به چشمامو

 !که میدونید...  تهمت یه بابت پور نیک آقاي الکاري ممنوع-

 ...بیش و کم-

 ...کرد درستش بشه که نیست راهی ببینم میخواستم-

 گناهه؟ بی پور نیک برشین که مطمئنی شما-

 جازاتم رو یکی فقط که نمیشه... مقصره مقابلم طرف بوده اتفاقی اگه اما... نیستم مطمئن نه-

 .نیست عادالنه این...کرد

 :گفت و داد تکون سري بود نشسته مودب هاش زانو تا دو روي که فرهام

... تمام و بپیچه خبرش. کنه حیثیت ادعاي برشینم و گفته دروغ بگه بره دختره... آسونه حلش راه-

 ... میشم اداریش کاراي و ارشاد گیر پی منم

 !آسونی همین به یعنی-

 :گفت و کرد مکث کمی فرهام

 دخالت نیست مشخص باطلشون و حق که ها پرونده اینجور تو اصال من...  خانوم مهشید-

 . شماست خاطر به فقط اینبارم... نمیکنم

... رسیمب دادش به باید... خرابه خیلی اوضاش. بکنم تالشمو همه باید من! بخدا ممنونتم... مرسی-

 ... دارن دوستش جوونا... خوبیه خواننده

 :گفت و کشید آهی فرهام

 ...طرفداراشم از یکی منم. نیست تنهام شما خاطر به فقط راستش-

 ...خندیدیم باهم دو هر و

 :گفتم میکردم جا به جا دوشم روي رو کیفم که حالی در و پریدم جا از

 میدي؟ کارتتو. کنم پیدا رو دختر بگردم باید... میکنم خبرت من پس-
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 کیفم توي و کردم نگاهی کارت به... داد بهم رو کارتش کامپیوتر میز کشوي توي از فرهام

 ...گذاشتم

 ... برم دیگه من... مرسی-

 ...بشه بیدار مامانم تا مینشستین بود وقت کاش-

 و همیگ بابام به بفهمه... نفهمه مامانبزرگم جریانو بگو مامانت به راستی. دیرمه برم...مرسی-

 الموخ دختر پاي پشت آش پخت دستور مامانت از که گرفته رو شما شماره مامانم... میشه کوالک

 ...بگیره

 :گفت و زد چشمکی خندیدو فرهام

 ...بیارید آش منم واسه اینکه شرط به-

 ...شدم خم هام کفش پوشیدن براي و خندیدم

 خسته حسابی مامانبزرگم آش پاي شعبان نیمه. دارید خوبی میونه آش با حسابی معلومه-

 ...شدین

 :گفت و خندید فرهام

 !دیگه کنیم چه-

 راهی خداحافظی از بعد و کردم درست رو مقنعم و دیدم ورودي در کنار قاب حاشیه توي رو خودم

 نزلم به اینکه تا. میکردم رانندگی ها خیابون توي سرعت آخرین با دقتم و توانم تمام با... شدم

 ...فشردم رو زنگ کمی خیلی استرس با بار این... رسیدم برشین

 کیه؟-

 :گفتم و دادم قرار دوربین لنز جلوي رو خودم برشین صداي با

 ...پایین بیاید لحظه چند یه پور نیک آقاي-

 !نیست مناسب وضعم و سر من-

 ...رسید گوشم به در شدن باز صداي و
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 ...خب خیلی-

 وارد و زدم ضربه چند در به. میکردم یکی تا دو رو ها پله که داشتم عجله انقدر. شدم خونه وارد

 ...شدم خونه

 تن وزدیر که شلواري و کت... اون از حاصل مه و سیگار دود... کشید نفس نمیشد... اومد بند نفسم

. بود زونآوی عسلی گوشه از رنگش زرشکی کراوات. بودن افتاده پیانو صندلی روي حاال بود برشین

 و سست هایی قدم با! بود قیمت گرون هاي مشروب از بزرگ بطري تا دو شیشه تمام میز روي و

 و کردم سرفه بار چند... رفتم جلوتر میکردم راست و چپ روانه دستم با رو ها دود که حالی در

 :زدم داد ابهام از پر و کالفه

 ...خبره چه اینجا...پور نیک آقاي-

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب...  شد پیدا اي سرمه ساتن ربدوشامر با برشین کله و سر

 وضعیه؟ چه این... خودتون با میکنید چیکار دارین-

 ور ریختش هم در چهره و داد تکیه هال وسط ستون به نبود بند پاش روي سرگیجه از که برشین

 ...کرد مخفی دستاش پشت

 ...دارم حرف بات منم... اومدي که خوب-

 هاي چشم... شدم خیره حرکاتش به فقط و دادم بیرون بودم کرده حبس سینم توي که نفسی

 ...کشیدم آهی... میپایید سختی به رو من که کردم نگاه رو رمقش بی و رنگ سبز

 دارو مستی تو بار دو... بیاین خودتون به میکنید؟ اینجوري دارین چرا! چیه؟ براي کارا این-

 !بسه دیگه... دادین دست از ندارتونو

 خودش داشت سعی که میکردم تماشا رو برشین کردن تقال و بود زده حلقه هام چشم توي اشک

 واستمیخ اي شیشه میز به توجه بدون که میرفت جلو و میخورد تلو همینطور...برسونه مبل به رو

... گرفتم رو بغلش زیر و دویدم سمتش به عجله با و ببینم رو خوردنش زمین نتونستم... برداره گام

 ...بودم رسیده بهش افتادن از قبل

 خوبید؟-

 :گفت و کرد نگاه هام چشم توي برشین
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 ...نمیاي بر من گنداي پس از تو... زندگیت پی برو-

 هم در چهره و کردم استشمام رو  میرسید مشامم به دهنش از که مشوبی بوي میزد حرف وقتی

 :داد ادامه... گرفتم فاصله ازش و نشوندمش مبل روي... بردم تر عقب ریختمو

 ...مهشید حیفی تو... که ویرونم و خراب انقدر من-

 :گفتم محکم خیلی و شدم مغرور دوباره و بلعیدم رو بود هام چشم توي که اشکی

 رو داشتی خلوت باهاش که دختري آدرس... بیاي راه باهام اینکه شرط به... میکنم آبادت من-

 ... کنم پیداش تا میرم... میخوام

 :گفت کشدار صوتی با و عصبی

 ...تهمت یه همش...نداشتم خلوت کسی با من-

 :گفتم و ایستادم مقابلش سینه به دست کالفه

 ...چیزي تلفنی ، آدرسی... نکنید انکار. میدونم چیزو همه من-

 ...زنهب داد سرم کسی نداشتم عادت... پیچید سرم توي ممتد زنگی صداي... ایستاد قلبم ناگهان

 ؟!!!میفهمی... نداشتم خلوت کسی با من میگم-

 :زدم فریاد بلند صداي با ندونستمو جایز رو سکوت هم من... ایستاد قلبم اربدش صداي از

 ! تو! تویی نمیفهمه که اونی-

 :زدم داد بلند جور همون میدادم نشون اطرافو که حالی در

 دو طرفداراي و چاکت سینه عاشقاي... اي خانواده نه دوستی نه... نمونده برات هیچکی... میبینی-

... دمیآ رفته یادت تو! میکنن سپري وقتشونو رقیبت جدید آلبوم با دارن همشون کجان؟ آتیشت

 ...رفته یادت

 :گفت و گرفت سمتم به اشارشو انگشت و شد بلند جاش از برشین

 توصدا ببر! هان؟ ؟!هستی کی که کردي فکر افتاده فیل دماغ از و رسیده دوران به تازه دختره تو-

 ! ببینم کیو باید نخوام کمک من! احمق
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 :زدم داد میرفتم عقب عقب که حالی در و کردم جا به جا دوشم روي رو کیفم

 ... مبذار بزنه حرف چطوري خانوما با نیست بلد حتی که ارزش بی آدم یه پاي وقتمو دیگه محاله-

 !رو پر دختره.. درک به برو-

 مبادا که کردم می حفظ رو بغضم و دویدم می... دویدم می تقریبا خونه از رفتن بیرون براي

 زا که کوبیدم هم به چنان رو بزرگ و رنگ اي نقره در... بترکه خودم تنهایی و خلوت به نرسیده

 نامرد...افتادم راه به درنگ بی و شدم ماشین وارد عجله با...گرفت درد خودم گوش بلندش صداي

 خوشم این چیه از من...  اَه... خر الخمره دائم احمق... متجاوز کثافت! کیه که کرده فکر... عوضی

 ...شخصیت بی! خوشه دور از دهل صداي گن می راست که واقعا ؟!میومد

 کشیدم نپایی رو ماشین شیشه... بود انداخته گل هام گونه و میسوخت آتیش توي عصبانیت از تنم

 بیرون صدا با رو نفسم و شدم زدم یخ هاي اشک متوجه هام گونه روي سرد هواي برخورد با و

 یخوامم. برگردونم بهش زندگیشو میخوام من. میکنه اینجوري چرا... میشدم دیوونه داشتم... دادم

... دنمیش دیوونه دخترا عکساش و اسمش با که همون. بود قبال که بشه پوري نیک برشین همون

 یمپیشون عصبانیت و حرص از... بود چسبیده صورتم توي موهام که دیدم رو خودم جلو آینه توي

... میزدم راه اون به رو خودم و انداختم می نگاهی گذرا ها مغازه و عابرا به... بود کرده عرق

 رو اهمر... افتاد بازي شهر به چشمم اینکه تا چرخیدم الکی خیابونا تو ساعت چند درست نمیدونم

 و پالک شماره نوشتن براي پارکینگ به ورود موقعه... رفتم بازي شهر سمت به و کردم کج

 وديور سمت به و کردم پارک مناسبی جاي پارکینگ خدمه راهنمایی با... ایستادم قبض دریافت

 طوالنی بلیط دریافت صف...  برسونم فلک و چرخ به زودتر رو خودم تا میکردم کاري هر. رفتم

 هب و برگشت بود ایستاده من جلوي که جوونی مرد.بود خلوت پارک و بود نشده ظهر هنوز... نبود

 ...کردم نگاه رو بود بغلش توي که کوچیکی بچه و خندیدم... انداخت نگاهی من

 ...کوچولو چطوري-

 :گفت و خندید جوون مرد

 ...بازي شهر اومدیم این بهونه به-

 هیچ بدون... دیدم رو بود ایستاده تر دور کمی که اي چادري خانوم و کردم نگاه سیرش خط به

 . داد تکون سري و خندید هم اون... کردم سالم بهش لبخندم با کالمی
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 :رفتم فلک و چرخ مسئول سمت به و خریدم رو دور دو بلیط...رسید من به نوبت بالخره

 ...دور دو واسه بلیط دوتا... شما خدمت... آقا-

 :گفت و گرفت رو بلیط و زد لبخندي مسن مرد

 ...رنگ زرد کابین توي آقاي و خانوم اون پیش بشینید برید شما-

 ...مرسی-

 کابین هاي خوردن تاب همه اون بین ستون، کمک با و پیچید آهنی صفحه روي هام قدم صداي

 یسال و سن کم پسر و دختر... انداختم نگاهی هام سفر هم به... رسوندم گاه نشیمن به رو خودم

... کرد فتنر باال به شروع و شد بلند فلک و چرخ ناله کم کم... رفاقته بینشون رابطه میکرد بیداد که

 صف... میومدن پارک به تازه که افرادي و دویدند می که هایی بچه... شدم خیره محوطه به باال از

... یدمیرس گوش به پرنده بشقاب و چنجر مسافرین جیق صداي و بودن شده تر طوالنی بلیط هاي

 یغج صداي بعد کمی و شد نواخته حرکتش شیپور صداي و بود شده حرکت آماده هم صبا کشتی

 ... بستم هامو چشم... شد اضافه دیگه هاي صدا به هم صبا کشتی مسافرین زدن

 دلم خیلی...بود فرهنگ بی که واقعا. بود اومده درد به برشین رویی و چشم بی همه اون از دلم

 دوران به تازه گفت من به... صورتش توي بزنم محکم یکی و برم میخواست دلم... بود گرفته

 !ادب بی خیلی! ... احمق گفت! رسیده

 زيچی خواستم و کرد عصبی منو هام کابینی هم حد از بیش هاي خندیدن که بودم افکار همین تو

 و شدم خیره اي گوشه به! فهمیده چیزي حتما... بود پویان... خورد زنگ گوشیم که بگم بهشون

 :دادم جواب

 بله؟-

 !صداییه؟ چه این خوبی؟ مهشید-

 بی خنگِ اون خونه تو بذارم پامو دیگه محاله... شد تموم دیگه پویان... بپرس جونت رفیق از-

 ! مدعا پر شعورِ

 :گفت و خندید پویان

 ...بدي محل نباید و مست آدم نمیدونی هنوز و سالته 45... بوده مست اون! تویی خنگ... مهشید-
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 :گفتم جدي خیلی

 ... بزنه حرف اونجوري من با نداشت حق... کرده غلط-

 !پشیمونه بخدا!میگی راست تو! توئه با حق اصال باشه چته؟ تو... مهشید... مهشید-

 :گفتم میدادم تکیه راحت خیال با که حالی در و خورد اي جرقه ذهنم توي

 ...برگشتم شاید... کنه خواهی عذر بزنه زنگ... باشه-

 به رو پسر و دختر زدن قه قه و بود هوا صداي سرم توي فقط.نگفت چیزي و کرد سکوت پویان

 :گفتم نگران ثانیه چند از بعد.. رو

 ...پویان... پویان... شد چی... پویان الو-

 نامدار خانم...  الو-

 هک حالی در و کردم جور و جمع دوباره رو خودم... کرد گیر دهنم توي قلبم برشین صداي شنیدن با

 :گفتم میکردم پیدا رو خودم عمیق نفس با

 ...میدم گوش-

 ... متاسفم واقعا من-

 بابته؟-

 رد خجالتتون از باید... برگردین میشه...میخوام عذر... کردم اشتباه.. کردم که اي احترامی بی... -

 ...بیام

 :فتمگ میدادم فشار هامو چشم اشاره و شصت انگشت با که حالی در و دادم بیرون صدا با رو نفسم

 ...بدین تعهد باید-

 چی؟-

 قبول؟... داد قرار ضمیمه بشه تعهد این... نمیزنید الکل به لب دیگه که بدین تعهد-

 ...پیچید گوشم توي برشین آه صداي بار این

 ...برگردین شما... باشه-
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 از عادت این کنم چیکار! خداحافظی بی بازم! واي اي... کردم قطع رو گوشی و دادم تکون سري

 !خب بیوفته سرم

 ور آغوشم و گذاشتم گاه تکیه روي رو سرم... دادم تکیه دوباره و کردم فرو جیبم توي رو گوشیم

 رایتد با و وقار با باید... کنم گم رو هام پا و دست نباید. کردم باز بود جریان در که نسیمی براي

 یشپ خونه میرم بعد و میخورم نهار میرم خوب دختراي مثل. نمیکنم عجله اصال االنم. کنم رفتار

 .ببرم لذت میکردم سعی لحظاتم تمام از..پویان و برشین

. کردم زدن قدم به شروع فلک و چرخ از شدن پیاده از بعد بودم، داده خودم به که اي وعده طبق

 مردم همه به و میگرفتم باال رو سرم گاهی شماردم می رو هام قدم و میکردم نگاه پاهامو گاهی

 خوري غذا سالن سمت به ظهر از بعد یک ساعت اعالم با روي پیاده کمی از بعد. میزدم لبخند

 کارت و گذاشتم شمارم روز حساب توي رو اندازم پس همه. نبود همراهم پولی چندان. رفتم

 به .کردم انتخاب رو بندري وسوسیس کردم نگاه ها ساندویچ منوي به. نبود همراهم اعتباریشم

 یعنی. کردم فکر دختره اون با مالقاتم به سفارش شدن آماده تا و رفتم نفره دو دوار میز سمت

 آهی...میشه روش کی!بوده چی جریان بده توضیح برام بگم بهش چطوري بگم؟ بش چی باید

 .دادم تاب پایین و باال رو شصتم هاي انگشت و کردم گره هم توي رو هام دست و کشیدم

 ممکن وقت کمترین تو ساندویچ همه گرسنگی زور از منم و رسید دستم به سفارشم کم کم

 خون پیش جلوي رو هزینه... شدم بلند جا از و تکوندم مقنعم روي از رو نون هاي خورده... بلعیدم

 اب اینبار و برداشتم رو ماشین پارک حق پرداخت از بعد. رفتم خروجی سمت به و کردم پرداخت

 که میشدم متوقف قرمز چراغ پشت. بودم حرکت در برشین خونه سمت به ممکن سرعت کمترین

 ...کرد خودش متوجه رو من گوشیم زنگ

 مامانی؟ الو-

 مامان؟ کجایی مهشید... سالم-

 ..پویان و پور نیک آقاي پیش میرم دارم حاال دادم انجام رفتم داشتم کاري یه... مامان خوبم-

 دیدي؟ فرهامو. خب خیلی-

 ...مامان آره-
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 هم  میخوابوندم یک دنده روي رو دنده هم دست یک با که حالی در و شد سبز چراغ لحظه همون

 :دادم ادامه و افتادم راه به میکردم حفظ رو فرمون

 .فرمونم پشت. میزنیم حرف موردش در شب حاال.نداره اي پیچیده حل راه ظاهرا-

 خب؟ خونه بیاید شام واسه پویان با. باش خودت مراقب... گلم باشه-

 ... من نفس چشم-

 روي یوگوش...نموند منتظر نمیکنم خداحافظی من میدونه. کرد قطع جمله این شنیدن از بعد مامان

 هب کم کم. شدم خیره رو به رو خاکستري و گرفته مه هواي به و کردم پرت راننده کمک صندلی

 خلوت کوچه توي هام قدم صداي... بود در جلوي هم پویان مشکی پراید. رسیدم برشین خونه

 از عدب زنگ فشردن با... شد انداز تنین خیابون توي ماشین شدن قفل صداي هم بعد و میپیچید

 دمز در به ضربه چند ادب رسم به... شدم وارد کرده سپر اي سینه با هم من و شد باز در ثانیه چند

 صابونی پیرهن برشین... میزدن حرف هم با و بودن نشسته آمین و پویان. کردم باز رو در و

 و راه راه مردونه پیرهن معمول طبق هم پویان و بود کرده تن مشکی کتون شلوار و رنگ ارغوانی

 . رنگ آبی جین

 ...زدم لبخندي پویان به

 .سالم-

 دتم طی در...دادیم دست هم با و برداشت سمتم به قدمی چند...ایستاد پام جلوي و خندید پویان

 ریختم هم به تغییر درجه 061 با رو خندونم چهره دادم جهت تغییر برشین دیدن براي که کوتاهی

 و داد یهتک. نشد خیز نیم حتی پاهام جلوي که بود مغرور انقدر که برشین. کردم سالم سرد خیلی و

 :انداخت هم روي رو پاهاش

 ...بشین-

 :باشم اون از تر لجباز و کنم غرور به تظاهر میتونستم هم من

 ،وکیلتون زاده، خان آقاي. بدین رو داشتین خلوت باهاش که خانومی آدرس! برم باید... ممنون نه-

 ...کنه فصق و حل رو ماجرا زودتر چی هر میخوان

 ...نمیکردم خرج همه این که وسط بیاد وکیل پاي میخواستم اگه من! وکیل؟-
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 :گفتم و کردم جمع کلماتم توي رو حرصم تمام

 به تازه من به که بودي نشده اینجور حاال بودین گرفته اعتماد مورد وکیل یه اول همون از اگه-

 ...کنید پیدا نیاز افتاده فیل دماغ از و رسیده دوران

 ور صورتم توي موهاي... بود نوسان در برشین و من چهره بین هاش چشم کنجکاو و نگران پویان

 باید. ..کشیدم عمیقی نفس و بستم هامو چشم و کردم جا به جا کمی رو مقنعم و کشیدم دستی

 :دادم ادامه و کردم باز هامو چشم... نمیشه اینطوري... باشم خونسرد

 التح به چیز همه میخوام... بشه درست شما الکاري ممنوع میخوام فقط من...عزیز آقاي ببینید-

 من دنداری اعتماد من به اگه...کنید سورپریز رو طرفداراتون آهنگ تک یه با بتونید تا برگرده اول

 هم مغز رو اول روز همین از که نمیشه اینجوري... میکنم ترک همیشه واسه رو اینجا حاال همین

 !بریم رژه

 ختهاندا رنگ طالیی سلطنتی مبل هاي گاه تکیه دوش روي و بود کرده باز رو دستاش که برشین

 نگه دستاش توي رو صورتش و داد قرار هم کنار رو همش روي پاهاي کردو جمع رو خودش بود

 :گفت و داشت

 و ورهگ لبه پاش که زنه پیر...میکنه زندگی پیرزن یه با... میشینه خراسون میدون توي دختره-

 لباساي و رخت خرج رو زنه پیره حقوق دخترم داره، آلزایمر چون نمیفهمه برش و دور از هیچی

 . میکنه آنچنانی

 :داد سر بلند آهی و کشید بیرون دستاش بین از رو سرش

 اتنب شبم... رقصید باهام... میداد نخ خیلی... بود اومده نبات دوستاي از یکی با مهمونی توي-

 پاریس معموال... بود خارجی و لوکس هاي آرایش و لوازم تاجر سابقم نامزد نبات،... داشت پرواز

 بس از دختره. برسه پاریسش پرواز به تا رفت و کرد خداحافظی من با مهمونی همون از و میرفت

 وچهک تو شه ول نمیاد خوش رو خدا بکنم بهش تعارف یه بذار گفتم. نمیشد بند پا رو بود خورده

 کشون خالصه. باشه حسابی آدم میزدم حدس جواهراتش و دستش توي گوشی و تیپ از... ها

 کیف داشتم منم! دروغ؟ چرا خب میگفت، وري دري و میخندید. ماشین توي اوردمش کشون

 منم و شد شب نصفه دو ساعت. گفت نمی چیزي پرسیدم می آدرس ازش چی هر... میکردم

 ...خونه اوردمش! نداشتم رو خیابونا تو گشتن حال اونقدرا
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 ظحف رو خودم میشدم اذیت داشتم داستان شنیدن از که حالی در و دادم بیرون صدا با رو نفسم

 زدنم زل از... نشستم پیانو صندلی روي و کردم گرد عقب داستان ادامه شنیدن براي و کردم

 :گفت و کرد نگاه هام چشم توي... بشنوم رو داستان ادامه دارم قصد که فهمید

 ..خوابیدم پایین همین خودم و باال طبقه اتاق توي فرستادمش بخدا-

 :گفت و داد فشار مبل ناراحت و سخت گاه نشیمن روي رو دستش

 این گفتم...بودم اطرافم متوجه و بودم بیدار و خواب که بود صبح دماي دم...خوابیدم اینا روي-

 هت کرده سعی خبره چه نبود حالیم که جور همون و اوردم رو شراب بطري... فایدست بی خوابیدن

 . بودم خراب و پاتیل و مست دوباره. کنم حفظ رو اونشب مستی هاي تمه

 :تگف و کرد دراز قیمتش گرون صوتی کننده پخش و بزرگ هاي باند دادن نشون براي رو دستش

 همون با کلش و سر وقت همون... داشت همخونی روزم حالو با که موزیکی... گذاشتم موزیک یه-

 ...شد پیدا مزخرفش و نما بدن لباساي

 دامها بشکنه بغضش نذاره میکرد سعی طوالنی هاي مکث با که حالی در و شد گریه از پر صداش

 :داد

 شد چی دونم نمی...شد چی نمیدونم ماه 8 از بعد هنوزم...کرد بیچارم...برد زندگیمو همه و اومد-

 !!شدم بیدار تخت یه توي اون با دیدم اومدم خودم به وقتی که

 :گفت و زد چنگ رو کتفش دلداریش براي و گذاشت برشین شونه روي رو دستش پویان

 !خواست آدرس یه مهشید... برشین بسه-

 :کردم جا به جا شونم روي رو کیفم و ایستادم

 ...بدید جوابمو میپرسم سوال یه فقط... خب خیلی-

 ختس سوال این پرسیدن واقعا... شد سوال منتظر خیرش هاي چشم با و داد تکون سري برشین

 میدزدیدم هامو چشم شرم فرط از که حالی در و دادم قورت دهنمو آب! نبود اي چاره اما بود

 :پرسیدم

 بود؟ باکره...-
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 :گفت و داد تکون رو سرش منفی نشونه به برشین

 !من سر شده شکسته چیز همه انگار اما!کنم نمی گمون. نیست یادم هیچس... نیست یادم-

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .خونه میرم شد تموم کارمم...بفرستید برام آدرسو... دختره پی میرم دارم من-

 ...باشه-

 :گفتم پویان به رو

 ...میکنه نیمت دو که؟ میشناسی نیلوفرتو عمو زن نیایم... اونور بیا شب گفت مامان-

 :گفت و گذاشت چشمش روي رو دستش و خندید پویان

 ...بیام منم که بزن زنگ یه خونه رسیدي... چَشم-

 باشه-

 خارج خونه از بیوفتم در دختره با چطور که میکردم فکر این به قدرتم تمام با که طور همون

 آسمون... کردم نگاه آسمون به هام گونه و بینی روي رنگ سفید و ریز برف لمس با... شدم

 هامو چشم لذت در غرق من و میریخت صورتم روي رو زیباش هاي بلور دونه دونه رنگ خاکستري

 و تن روي درخشان و تابناک هاي برف تا دادم اجازه و کردم استشمام رو خنک هواي و بستم

 و غوشآ خستگی روي رو زمین تا آسمون طوالنی مسیر اون خستگی و کنند پیدا نشیمنگاهی سرم

 !... کنند در من فکر

 هم دقیق آدرس که نگذشت چیزي... کردم پیدا ماشین توي رو خودم وقار با و زیر به سر بعد کمی

 نبودم مئنمط حتی که میرفتم مکانی سمت به بسته هایی دست و گیر در فکري با... رسید دستم به

 نیسنگی و دادم تکیه ماشین در روي رو چپم دست آرنج...بیام بیرون ازش صدا و سر بی بتونم

 گاهن بودن ها خیابون در ماوایی یافتن پی عجله با که مردمی به و انداختم دستم مچ روي رو سرم

 با مرد و کرد می جریمه رو اي ساله 41 حدودا مرد رانندگی راهنمایی افسر جلوتر کمی... میکردم

 پوشی ژنده زن راه چهار جلوي درست... میداد نشون رو بودنش معترض دستش عصبی حرکات

 زيناچی صدقه گاهی گه و کوبید می ها ماشین شیشه به زده یخ هاي دست با و میکرد دود اسفند

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 سلیمانی غزل | فالش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

44 

 

 پی و کردم بیشتر رو صداش... افتاد ضبط به چشمم و کوبیدم فرمون روي دست دو با... گرفت می

 ...گشتم بهتري آهنگ

 میمونی کن قانع منو نمیشه سرم حرفا این من-

 ...میدونی اینو خوب خودت نمیدارم بر دست تو از

 ... رسیدم شهر پایین ترُش و تنگ هاي کوچه پس و کوچه به کم کم

 سیاه و نحیف مرد تا چند سنگین هاي نگاه نظر، مورد کوچه به ورودم بدو اول دقایق همون از

 یگارس و داشتن تن به خلبانی هاي کافشن و بودن نشسته کوچه نبش پاشون دوتا روي که چهره

 خیره گوشیم صفحه به. بزنم راه اون به رو خودم بودم مجبور اما... کردم احساس میکردن دود

 رو و رنگ آجري و قدیمی دیواراي توي که رنگ کرم در دنبال آدرس، مجدد خوندن از بعد و شدم

 .گشتم داشت جا رفته

 رو سرم و کشیدم آهی. بود کرده توصیف اس ام اس توي برشین که کوچیکی و لنگه یه در 

 و رمگ هاي لباس با بچه دختر چندتا... کردم پیداش کوچه کردن پایین باال کمی از بعد و چرخوندم

 چادر با...  میکردن بازي خاله هم با همراه که دیدم رو پفکی وصورت سر و ریخته هم به و کلفت

 بازیشون گرفت برف دوباره اگه که بودن کرده درست خودشون براي ماوا یه مادراشون کهنه هاي

 "ن؟گرفتی یارانتونو خاله؟ خبر چه ": جمله شنیدن با و بود دار خنده هاشون مکالمه!... نریزه هم به

 ربهض چند خونشون نامرئی در روي و اوردم باال رو دستم رفتم، سمتشون به و خندیدم آگاه خود نا

 :اوردم در صدا دهنم با و زدم

 نیست؟ خونه کسی... تق تق تق-

 :گفتم و کردم فرو جیبم توي دستامو...  میکردن نگاه من به فقط و خندیدن ها بچه

 !برم؟ یعنی... نیست خونه کسی انگار... واي... -

 این انتظار مطمئنا... میکرد شاد رو دلم ممتدشون خندیدناي و بانمکشون و معصوم هاي نگاه

 :گفت خنده با یکیشون یهو!نداشتن من از حرکتو

 ...بفرمایید-
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 افتاده که باالییش جلوي هاي دندون و خندونش چهره به... اومد سمتم به...شد بلند جاش از و

 :گفتم و انداختم نگاهی بودن

 میشناسید؟ سمائی مارال شما ببخشید... خاله سالم-

 :گفت و کرد فکر یکم دختره

 مارالی؟ دوست تو-

 :گفتم و دادم تکون سري

 دیگه؟ میشناسیش تو... دارم واجب کار یه باهاش اما... نه-

 :فتگ و انداخت پاش نوک رو بود خوابیده پاشنشون پشت که رو رنگش سفید هاي کفش سریع

 ...بیا-

... بود همونجا درست... دیدم که دري همون...  زدم حدس درست... رفتم همراهش و زدم لبخندي

 ایینپ رو سنگی پله تا چهار... شدم وارد و انداختم نگاهی رو کوچه پایین و باال رسیدم که در جلوي

 ددوی بچه دختر... بود کهنه برزنتی پرده یه راهرو آخر. شدم سیمانی و تنگ راهرو یه وارد و رفتم

 :گفت و زد کنار رو پرده تر جلو

 ...تو بیا-

 ور مثلش که حیاطی... شدم حیاط وارد و زدم لبخندي بهش... بشم وارد من تا بود گرفته رو پرده

 همسایه همه... اتاقه دورش تا دور که بزرگ حیاط یه... بودم دیده مقدم سیروس هاي سریال توي

 حیاط توي هاي خانوم و میدویدند ضلعی هشت رنگ آبی حوض دور ها بچه... بودن جمع هم با ها

 که دیدم رو جوون دختر یه... میکردن آمد و رفت بودن بسته کمرشون دور که رنگی هاي چادر با

 با اما باشه مارال ممکنه که کردم گمون... کرد می جارو رو حیاط داشت و بود ساده و سر خیلی

 ... میکنم فکر اشتباه فهمیدم بچه دختر صداي

 ...داري مهمون بیا... مارال-

... کرد برخورد من پاي اندر سر و چهره با ها همسایه سنگین هاي نگاه از موجی حرف این گفتن با

 داغی از گوشام و گرفت گر هام گونه... میزدن حرف هم گوش توي دو به دو... کردم نگاه بهشون
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 که دمبو دوخته چشم سیمانی حیاط پاهامو به... میدونه خدا! ؟ میگفتن راجعبم چی... کشید سوت

 :شد شنیده مارال صداي

 سحر؟ چیه-

 ...داره کار مارال با خانومه این-

 شروع پام نوک از زدش بیرون حدقه از و درشت هاي چشم با... کردم سالم و کردم بلند رو سرم

 :گفت و داد تکون سري... رسید سرم به تا کرد رصد به

 فرمایش؟-

 مقنعه به دست که حالی در و کردم مرتب رو پیشونیم توي موهاي...  خورد بهم حالم لحنش از

 :گفتم بودم

 ...دارم خصوصی کار هاتون با-

 :گفت میبست رو چوبی در که حالی در و داد تکون سر

 ...تو بیا-

 امپ از هامو کتونی و کردم باز رو در...زدم در و رفتم باال رو سیمانی خورده ترک و شکسته هاي پله

 و یرت سقف و کشیده نم و تاریک اتاق انداز بر براي هام چشم حالی در تعلل کمی با و اوردم بیرون

 :گفتم بود نوسان در چوب

 شمایین؟ سمائی مارال-

 :گفت و اومد بیرون اتاق توي از استیلی خوش و مشکی ابرو چشم و سبزه دختر موقعه همون

 ...منم-

 می خیال االن تا که همونی... میپوشید لباس داشت که کردم نگاه بود روم به رو که دختري به

 مارال سمت به و زد خندي نیش من به کشید می سرش روي رو شالش که حالی در...ماراله کردم

 ...برگشت

 ...ندارم مگو بگو حوصله... نبود خوش حالش امروز آقام ، برم دیگه من-

 :گفت و داد دست باهاش مارال
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 !سالمت به-

 ...تاریکی همه اون از بود اذیت شدت به هام چشم... شد بسته در و گذشت کنارم از دختره

 کنید؟ روشن چراغو لطفا میشه-

 اب و کردم بسته و باز بار چند رو چشمام... کرد روشنش و رفت برق کلید سمت به و نداد جوابی

 ...کردم نگاهش بیشتر دقت

 نکردي؟ معرفی خودتو-

 ...پور نیک برشین هاي برنامه مدیر... نامدارم مهشید... من-

 زانو تو جونی...نشست و داد قورت رو دهنش آب و داد بیرون سختی به رو نفسش خورد جا مارال

 ...انداخت پا از اونو دوشش روي سنگین بار یه انگار برشین اسم شنیدن با... نبود هاش

 میخواي؟ جونم از چی. اومدي چی واسه-

. ودب سخت موضوع کردن باز برام... نشستم روش به رو درست و برداشتم سمتش به قدمی چند

 واقعا نمیدونم اینکه اونم... سخته یکم مسائلی همچین مورد در کردن صحبت. همینطوریه همیشه

 :گفتم و کشیدم آهی... دختره این یا کاره تقصیر برشین اینکه... چیه داستان

 ...بزنم حرف دوست یه مثل راست و رک باهات اومدم... سالمت جونتون-

 ردک سعی دستش پشت با و دوخت چشمام توي رو قرمزش هاي چشم... بگم چیزي دیگه نذاشت

 ...کنه نابود خیسش هاي چشم توي رو من چهره عکس انعکاس

 !هست اینکار واسه دلیلی نه منی، دوست تو نه-

 کردن صحبت با اومدم... تو مثل! زنم یه منم. نمیدونم هیچی من ، مارال ببین... هست چرا-

 . کنیم حل رو موضوع

 ...کرد حلش بشه که نیست موضوعی-

 ...نمیشه اینجوري ببین... خب خیلی-

 :گفتم و اوردم پایین رو صدام
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 سر از ور چیا خونه اون تو برشین با...شده چی بگو من براي فقط تو... میکنیم حل مشکلو ببین-

 !گذروندي

 :گفت بلند صداي با و عصبی

 هی معصومیت شده؟ چی نظرت به چی؟ حبسم اینجا من اینکه از نفهمیدي؟ ها همسایه نگاه از-

 پول ها شما داره؟... نداره مفهومی اصال که پولدارا بچه شما واسه... همین شده فنا ساله 44 دختر

 ...میکنید حلش پول با بعد و میکنید کاري همه راحت خیلی...  دارید

 :گفتم و دادم ماساژ هامو چشم

... نممیک کمکش دارم من حاال که شده بیچاره برشین... نیستم پولدار بچه من... باش آروم مارال-

 عممنو بذار... ... بوده تهمت این بگو بیا فقط اما... میکنم بخواي کاري هر... توام دوست من بخدا

 کمک هم به بیا... داده پس تاوان تو از بیشتر اون اما بودین مقصر تاتون دو...بشه تموم الکاریش

 ...کنیم

 سمتش به... میلرزید تنش و میداد بیرون حرص با رو نفساش... باشه آروم میکرد سعی مارال

 دستام توي رو دستش و شدم تر نزدیک بهش دقت با و آروم...بردم سمتش به رو دستم و رفتم

 :گفتم غمبار هاي چشم با و گرفتم

... دهش چی بگو من به فقط... داره بستگی حاالت تصمیم به جفتتون سرنوشت... خانمی ببین-

 ! نمیشه حل مشکلی شدن حبس و کردن فرار با هان؟مارال...  خواهرت مثل منم بخدا

 و قرار یب پاییز بارون مثل...ترکید بغضش مرتبه یه و داد فشار رو دستم و کرد نگاه چهرم به مارال

 راشب دلم... باریدم منم... گرفت پناه آغوشم توي... کردم باز براش رو آغوشم...بارید می تند تند

 :کرد باز زبون بالخره... سوخت

 ...اما...  اما... بودیم هم پیش اونشب...پور نیک برشین منو...  منو-

 رو دهنم گس مزه و... گرفت شکل مارال هاي اما از امید روزنه یه دلم ته... دادم قورت رو دهنم آب

 :گفتم و گرفتم

 ...چی اما-

 ...نیوفتاد اتفاق کردم ادعا که چیزي بینمون-
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 ... کشیدم آهی... شد مورم مور و کرد یخ تنم

 بگو؟ واضح مارال چی یعنی-

... فتر حال از اون بیوفته اتفاقی اینکه از قبل اما خوابیدیم تخت یه توي... شدیم نزدیک هم به-

 برام که اتفاقی... کنم درست گذشتمو خواستم فقط...  من! بود خورده صبح تا... بود مست خیلی

 ...اومدو سرم که بالهایی...  و افتاد

... بود درست حدسم...بودم ادامش منتظر کنجکاوانه و شدم خیره مارال امون بی هاي اشک به

 ...کردم رها هاشو دست و گرفتم فاصله ازش...کنه تلکه پول برشین از خواسته

  خب؟-

 ختريد همون حتی... نمیدونه هیچکسی... نمیدونه هیچکی اما...نکرده کاري اون...گناه بی برشین-

 هیچکی... بودم عاشقش... داشتم دوسش ،من فربد...نمیدونه کسی... کرد باز روت درو که

 ...نمیدونه

... فتمر متریش نیم و ککوچی آشپزخونه سمت به و نیورد طاقت دلم که گرفت باال انقدر هقش هق

 آبچکون باالي از و گرفتم آهنی زده زنگ شویی ظرف از هامو چشم...بود باریک و تنگ و کوچیک

... مزد دید رو اتاق توي باز نیمه در کنار از میومدم بیرون آب بردن براي وقتی برداشتم لیوان یه

 دمرسون مارال به رو آب لیوان... بود خوابیده چوبی تخت یه روي هیکلی درشت و سپید مو زن پیر

 دیوار به که حالی در اومد جا که نفسش... بشه آروم تا کردم کمکش و دادم ماساژ هاشو شونه و

 :گفت بود خیره رو روبه نمور

 یا نم یا گفت... داره دوسم گفت. ببیندت مامانم بیا... گفت... خواستگاریت بیام میخوام گفت-

. ..خونشون رفتم... تو فقط نه گفت... بیچارم من! الهیه تو خونت پولداري تو گفتم! هیچکی

.. .نیست خودشون دست آدما هاي هویت از یعضی گفت... اومد خوشش... دید تیپمو سرو مامانش

 راحتی...باشیم راحت ما تا رفت مامانش... بوسیدم مامانشو دست... فقیري اینکه از نباش شرمنده

 که رفتیم حتی... شد جدي رابطمون اون از بعد... شد تموم دختریم دادن دست از قیمت به که

 ...ماجرا اون از بعد هفته یه...اما... ببینیم حلقه

 :داد ادامه تر ریخته بهم صدایی با... گریه زیر زد دوباره
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 بی تن.. .ببینمش آخر بار براي نتونستم حتی که بود دیر انقدر رسیدم، وقتی اما... زدن زنگ بهم-

 کرده مجبورش ساختمونش خراب خونه شوفاژ... بودن اورده بیرون اتاقش توي از سردشو جونو

 ...کشت اونو من شانسی بد و دقتی بی... بذاره بخاري اتاق سرماي از که بود

 :گفتم و کردم پاک رو میذاشتن پا رد سیاهشون رنگ با گونم روي که هایی اشک

 ...کنه رحمتش خدا...متاسفم خیلی-

 :گفت و زد تلخی لبخند گریه میون

 کاش يا که میگیم رسیدیم اگه یا نمیرسیم بهم یا! رحمه بی خیلی عاشقی دنیاي بینی؟ می-

 !نرسیدیم و رسیدیم هم به...  فربد منو حاال... بودیم نرسیده

 :گفتم و زدم کمرنگی لبخند

 و دهش نزدیک بهم که میگم شد پا که صبح گفتی خودت پیش موندي برشین پیش که اونشب-

 نه؟... میکنه کاري یه حتما اونم

 :گفت و داد تکون تاسف نشونه به رو سرش

.. .نرفت بار زیر... دیدست بارون گرگ اون اما... میکنه عقدم یا میده سکوت حق یا گفتم... آره-

 ناو چند هر... شده نزدیک بهم زور به مستی تو گفتم... انداختم راه به ریزي آبرو حرصش از منم

 ...کرد تهمتش زور کلی با اما افتاده اتفاقی بود شده باورش اینکه با و بود تر موفق

 !شکایتت گرفتن پس عوض در دخترونت دنیاي گرفتن پس...دارم سورپریز برات من اما-

 ...بود حرفا این از تر زرنگ اون اما...زد برق هاش چشم و کرد تغییر چهرش مارال

 برم میخوام.. آسایشگاه بره بشه اگه.دستمه رو پیرم بزرگ مادر...میخوام دیگم چیز یه-

 هک دونی می...نیست سرمایش اما...خودمه کار همه طاقچه روي عکساي... بزنم آتلیه شهرستان

 !میلیونه 01 ، 41 باالي امتیازش فقط

 بود کرده وصلشون تاقچه روي قاب بدون و چسب با و بود گرفته که اي العاده فوق عکساي به

 :گفتم آمیز تمسخر حالتی با و کردم ریز هامو چشم و انداختم نگاهی

 ...بگو زودتر خب-
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 :گفتم و گرفتم دستم توي رو کیفم و شدم بلند جام از

 ...میزنم حرف پور نیک آقاي با من... اوکی-

 ...کردم تعارف بهش و اوردم در کارتمو کیفم جیب توي از

 و انداخت باال ابرویی و خوند کارتو روي...گرفت ازم رو کارت و شد خیره هام چشم توي تردید با

 :گفت

 ...هااا اي حسابی آدم! انگلیسی؟ زبان ترنسلیشن عالی کارشناس...  نامدار مهشید-

 که حالی در و رفتم داشتم قرار رنگ قرمز پادري روي که کفشهام سمت به و خندیدم

 :گفتم میپوشیدمشون

 مکتک که نیست بساطش تو پولی زیاد بگم اینم... بگو نهاییتو نظر و بزن زنگ بهم شب آخر-

 ... هیچی اصال دیگه که بفهمه اگه پیشتو سال چند عشقوعاشقی جریان... کنه

 :گفت و داد تکون سري-

 ...همین... جایی به جا هزینه یه و میخوام عمل هزینه یه-

 :گفتم و دادم فشار جیبم توي دستامو

 بعدم میگیري پس رو شکایتتو میریم برشین، ،وکیل زاده خان آقاي با فردا شد انجام معامله اگه-

 ...رفتم من... نیاد پیش مشکلی دیگه که میدي محضري تعهد

 ...خدافظ-

... دمرسون ماشین به خودمو نگاه همه اون بین از دوباره و بستم سرم  پشت رو سنگین و چوبی در

 زودتر چی هر محله ازون تا کردم می باز راه توقفی کمترین بدون و میشد که سرعتی تمام با

 مومت سنگین خیلی برام داشت مارال با شدنم کالم هم و خونه اون تو رفتنم انگار...برم بیرون

 ...میشد

 یرمم دارم که دادم خبر بهش.زدم زنگ پویان به و برداشتم گوشیمو اتوبان به رسیدن محض به 

 ...بودم ماشین کردن پارک حال در خونه حیاط توي بعد دقیقه 45 و خونه
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 نجرهپ پشت از رو من زدو کنار رو طالیی و سفید گلدار حریر پرده ماشین صداي شنیدن با مامان

 :زد داص مامان که میرفتم آب شیر سمت به... بود شده کثیف العاده فوق ماشین امروز... کرد تماشا

 مهشید؟-

 ...مامان سالم-

 :گفت میکشید زمین روي پاهاشو که حالی در و انداخت پاش نوک هاشو دمپایی مامان

  ریختیه؟ چه این-

 :گفتم و انداختم نگاهی رفتم وا چهره به ماشین بغل آینه توي شدمو خم

 ...شدم فنا واقعی معنی به امروز... واال بگم چی-

 :گفت و کشید گونم روي دستشو مامان

 ...مامان عروسک قوت خدا-

 :گفتم و  کشیدم آهی

 رفتم... شد دعوام هم برشین با...  حرفاش پی افتادم شنیدم فرهامو راهکار اینکه از بعد امروز-

 ...بیرون رفتم باشو شد بحثم یکم... خونست تو داغون و پاتیل و مست دیدم

 خب؟-

 معذرت پویان تاثیر تحت آقا بود مشخص کامال البته کرد خواهی معذرت زد زنگ!دیگه هیچی-

 ...میکرد خواهی

 اومدي؟ دیر انقدر شد چی خب-

 :گفتم و اوردم در سرم از مقنعمو

 اومده حاال داده لو دیگه جاي خودشو خر دختره... دختره همون سراغ رفتم... بگم؟ چی... بابا اي-

 ...شد موفقم البته که... بدوشه برشینو

 :گفتم خاروندم می رو سرم که حالی در میخارید خیلی و بود الکتریسیته از پر و هم در موهام

 ؟ تو نمیریم چرا حاال-
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 ... اینجاست بزرگت مامان-

 جدي؟-

 :گفتم زدمو لبخندي

 رسوپ حیاط تو اومدي زمستون چله پیرهن ال یه با سرمایی توئه که اینجاست بانو فضول پس-

 ...جو

 ...داد تکون سري خندیدو مامان

 !زشته...  تو بریم بیا-

 زرگب مامان... رسیدم ورودي به تا برمیداشتم غرب یکی و شرق یکی کوله و کج خستمو هاي قدم

 و یمزخ جوراباي خودش و بودن انداخته پاش زیر پتو یه شوفاژ کنار... بود دردي پا همیشه توپولی

 :گفتم بلند...بود کرده پا مشکی

 ...عشقم سالم-

 :گفت کشیدي لحنی با دیدم با بزرگ مامان

 ...مامان سلــــــــــــــــــــام-

 یلیخ منو همیشه بزرگ مامان... بوسیدم رو طعمش خوش و پالسیده هاي گونه و رفتم سمتش به

 ... خودمه جوونیاي عین مهشید میگفت همه به... میبوسید

 جونم؟ به دردت خبر چه-

 :گفتم و دادم تکون سري

 !بدبختی کار، مشغله،-

 :گفت و گرفت دستمو بزرگ مامان

 !ها؟ باشه الغر زیادم نیست خوب زن... برس خودت به بیشتر یکم میشی خسته مامان-

 ... کن تعریف برام بیام کنم عوض لباسامو برم...دلم عزیز چشم-
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 نای کاش...کردم نگاه هاش چشم به و ایستادم برشین پوستر مقابل و کردم عوض هامو لباس

 ور برشین شماره و نشستم تخت روي... کنم درست چیزو همه کاش! کنه فایده هام دو سگ همه

 :داد جواب بوق تا دو از بعد...گرفتم

 بله؟-

 .هستم نامدار... بخیر عصر-

 خبر؟ چه مهشید؟ خوبی-

 :گفتم و کردم صاف صدامو داره رو خیلی این بخدا مهشیــــــــــــد؟؟؟

 !پور نیک آقاي هستم نامدار کردم عرض-

 :گفت کالفه و داد سر آهی

 نامدار؟ خانوم خبر چه-

 فتمگ دختره این به طرفی از اما...میگفتم دروغ کار اول همین از نباید... بگم چی نمیدونستم واقعا

 ...بفهمه برشین نمیذارم

 نامدار؟ خانم الو-

 که اتفاقی اون شما خونه توي اونشب که اینه خالصش اما بگم چطوري نمیدونم...پور نیک آقاي-

 ... تهمته یه واقعا قضیه... نیوفتاده میکنید فکر

 از هک صدایی با بعد کمی...میرسید گوش به هاش نفس صداي فقط و بود کرده سکوت برشین

 ...کرد صدام لرزید می شوق

 خطی؟ پشت هنوز-

 بله؟-

 داره؟ حقیقت-

 از تا بدیم بهش میلیونی چند که دادم قول شما طرف از بش اما زدم حرف مارال با کلی... آره-

 خان آقاي عهده بر کارا این که...بشه مزاحمتون نتونه که بده محضري تعهد عوض در و بره تهران

 ...زادست
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 ...ندارم زیادي پول من اما-

 ینا متاسفانه... دادم وعده بش عکاسی یه اندازي راه براي اولیه سرمایه یه حد در نباشید نگران-

 ...کنید بال رفع صدقه یه با باید و شما زندگی روي افتاده بختک مثل زن

 زیر که پولی همه اون جاي به... میکردم اول همون کار این باید... نیست اي چاره بله،... مرسی-

 به برگردم زودتر باید... نداره اي فایده بودن غُد دیگه! دادم انجمن اون به و دفتر این به میزي

 ...زندگی

 ...برم فعال من...  باشه-

 ظاهریم وضع به یکم... بود رفته گود چشمام زیر... کردم نگاه آینه به و کردم قطع رو گوشی

 نگز لحظه همون که رفتم بیرون اتاق از...بشه بهتر دردم سر یکم تا گذاشتم باز موهامو و رسیدم

 جا همه از بزرگ مامان... نشستم بزرگ مامان کنار و زدم رو دکمه...  بود پویان... زدن رو آیفون

 اضافه جمعمون به هم پویان...غذاییش هاي وعده از ها، همسایه از ، دکتر نسخه از... میگفت

 انپوی و من زودتر چی هر میداد پیشنهاد اینکه و کردن نصیحت به کرد شروع مامانبزرگم... شد

 قه هق معمول طبق که پویان... میشد ختم این به همیشه حرفامون آخر... بشیم ازدواج کار به دست

 :گفت زنان

  پول؟ کو خب اما دارم سر زیر که من بزرگ مامان بابا اي-

 :گفت و خندید مامانبزرگ

 چی؟ تو مهشید-

 که کنهنمی قبول هیچکی...بگیرم کسی عمرا دارم من که شغلی با... گفتم و انداختم باال اي شونه

 ات بیاد گیرم درمون درست کار یه و بشه فرجی اینکه مگر... باشه گري گردش گروه رهبر زنش

 شوهر؟ کو آخه بعدم... کنم شوهر بتونم

 :گفت و کشید پام رو دستی بزرگ مامان

 نیست؟ نظرت مد کسی تو-

 :گفتم و انداختم پایین سرمو

 ! داري شیرینی کردي جور برام شوهر اگه اما نه-
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 آشپزخونه توي از مامانم... میخندید بهم بود زده زل پویانم و میرفت ریسه خنده از بزرگ مامان

 ندبل توي پویان... رسید گوش به آیفون صداي دوباره... حرفا این و زشته که میومد ابرو و چشم

 امانم... میخندیدن همه... بود خوبی خیلی شب... کرد باز بابام براي رو در و کرد دستی پیش شدن

 یه از بعد... بود کرده درست  خوشمزه ساالد و خورشت نوع دو و بود افتاده زحمت توي حسابی

 خوابم... اتاقم توي رفتم و کردم خواهی معذرت همه از ظرفا شستن و حسابی دوانی شکم

 با و برداشتم رو اي صفحه 511 قطور رمان...  کنم ترجمه زودتر رو رمان داشتم دوست... نمیومد

 نامزدش نوکر عاشق که زیبا و مغرور پادشاه یه العاده فوق عاشقانه داستان... کردم بازش هیجان

 صفحه هر خوندن از بعد... دیگست زبون یه میخونم دارم که چیزي میرفت یادم گاهی... میشه

 رمان رمانتیک داستان در غرق انقدر... میکردم مرور رو داستان دوباره و میکردم تایپ رو ترجمه

 این تو بود شده ترجمه رمان از خمسی تقریبا... بود صبح 4 ساعت اومد خودم به وقتی که بودم

 ندچ تا انتشارات...چاپه آماده دیگه ماه آخر تا بچسبم بش تر محکم اگه که داشتم باور... ماه یک

 .میکرد تر راقب منو رمان متن مورد در کنجکاویم اما بود داده محلت من به دیگه ماه

 آب تمداش... بود خوابیده ها بچه مثله بوده برگرفته در رو شوفاژ بزرگ مامان... رفتم بیرون اتاقم از

 از و شدم رد بزرگ مامان کنار از آروم و پاورچین...  شدم حیاط روشن چراغ متوجه که میخوردم

 در داص بی خیلی میکردم سعی که حالی در... میزد حرف گوشیش با که دیدم رو پویان پرده کنار

 شارها گذاشت لبش روي اشارشو انگشت و برگشت سمتم به پویان...  شدم حیاط وارد کنم باز رو

 ...ایستادم گوش فال کمی و رفتم سمتش به... نگم چیزي که کرد

 حکم تا ببره وقت ماهی یه فوقش دیگه آره...کرده رو جا همه حساب مهشید نه... میدونم آره-

 راحت تخیال آره!میکنم کمکش منم کنه، پیدا برات عالی ترانه یه میگرده صبح فردا...  بشه باطل

 دنبال بیوفته میگم دیگه هفته از هم استدیو... آره...  بساز حسابی آهنگ یه و کن کار روش... 

 قدرشو... بخدا کردم پیدا برات رو کسی خوب زندگی به حسابی بچسب... بشم فدات... رزرو

 ...بدون

 :شنیدم میکردم جمع هامو چشم که حالی در و چسبوندم پویان گوشی به گوشمو

 ايدست تو زندگیم... بشناسمش من شدي باعث تو که خوشحالم... زرنگه اما خواهیه خود دختر -

 !شده جمع دختر این

 :گفتم آروم و دادم تکون سري تمسخر با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 سلیمانی غزل | فالش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

57 

 

 ... کردي غلط تو-

 :وگفت خندید...کرد قطع و داد وعید و وعده دیگه کمی پویان

 !بخواب برو دختر شدي فنا... نگاه قیافشو-

 :گفتم و دادم فشار چشمامو

... میزنی حرف ها بچه خانوم با حتما گفتم... شدم کنجکاو روشنه برق دیدم بخورم آب اومدم-

 !خطه پشت پرو بچه این نمیدونستم

 :گفت و داد تکون سري و خندید

 ازش؟ دلخوري هنوز-

 !احمق رسیده، دوران به تازه افتاده، فیل دماغ از گفت بهم چیا نمیدونی-

 ...نبوده خودش حال به اون... خب زدي حرف تند باش توام-

 کجان؟ باباش مامان، پویان راستی... کن ولش-

 میکرد نگاه رو کمرنگ هاي ستاره هاش نفس بخار بین واز داد بیرون صدا با رو نفسش پویان

 :گفت

 ... مرده پیش سال خیلی باباشم!شده نابینا مامانش-

 :گفتم و کشیدم آهی متاثر

 نبود؟ که خونش... کجاست مامانش-

 ! سالمندان سراي-

 :گفتم و کشیدم موهام بین دستی

 چی؟ برادر و خواهر-

 زندگی تورنتو... نوشین بزرگتره ازش سالی05... بزرگتره خیلی... نیست ایران که داره خواهر یه-

 ! میکنه

 خبر؟ چه مامانت از راستی!... کاره و کس بی پس-
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 :گفت و شد خیره بهم پویان

 !شدم موندگار اینجا اومدم من که اونجاست طرفم امشب... شده ترد! تنها و تک-

 :گفتم و خندیدم

 کردین؟ نامزد کنی نمی اعالم چرا-

 بیچارم اون... بیار زنتو میدن گیر... نیست مول پول نمیشه که حالیشون... رو اینا که میشناسی-

 ! نیست کامل جهیزیش

 !نمیپرسه ما از حالی نامرد اون و کردم آشنا هم با رو شما من... نامرده خیلی بگو نیوشا به-

 :گفت و خندید پویان

 ریمب بستم یخ مهشید... بگم بت میشه فراموشم من... میگیره رو تو سراغ همش اونکه بابا چرا-

 !میزنی حرف چقدر دیگه تو

 ...شدیم خونه وارد هم با

 توي رو مبلغ خونه دفتر توي محضري تعهد گرفتن از بعد و مارال سراغ رفتیم فرهام با صبح

 برشین و گرفت پس رو شکایتش...کردیم خانوم تقدیم و گرفتیم برشین از نقد صورت به دادسرا

 زمان کمترین طی تا کردیم پیدا رو نگاري خبر انتشارات کمک با زود خیلی... کرد حیثیت ادعاي هم

 رو خبر این اینترنتی هاي سایت تمام که انقدر بودیم موفق... بده نشر بشه که جا هر و اخبار ممکن

 یندهآ با لحظه هر رو من که زیبایی ماه... میذاشتم سر پشت رو سخت کاري ماه یک...کردن منتشر

 کم یزچ همه و زد تازه نفسی زمین... شدیم ماه اسفند وارد... میکرد نزدیک بینیم پیش قابل غیر

 به که عطر خوش هاي خیابون... عریان نیمه هاي درخت... صاف و آفتابی هواي... شد بهاري کم

 اب رابطم... بودیم شده نزدیک هم به دوست تا دو مثل فرهام و من...میرفتند روز نو عید پیشواز

 نم اکثرا و رفتیم می کلنجار هم با بیش و کم روز هر هرچند.بود شده دوستانه و خوب هم برشین

 ...بودم پیروز

 تمالقا دونه دونه رو معروف هاي نوازنده. بود شده زدن تلفن یه راحتی به برام کردن رزرو استدیو 

 زودي به وعده و میگرفتن رو کارتم همه و میدادم همکاري پیشنهاد بهشون و میکردم

 دنشدی به وقت هر... بود چسبیده زندگیش به امیدوار و کار پر... بود عالی برشین روحیه...میدادن

 دفتراي همه و بود کرده کوک پویان کمک به سازاشو تمام... بود سازي آهنگ حال در میرفتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 سلیمانی غزل | فالش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

59 

 

 دهش بشاش و باز چهرش... بود گفته ترانه چندین جدید آلبوم فکر تو بودم اورده کار روي شعرشو

 چیزي اتنه... بود گرفته جون جونش بی و الغر استایل.  بود گرفته سو رنگش سبز هاي چشم...بود

 میشدمن حریف متاسفانه. بود میکشید که بویی بد و قیمت گرون هاي سیگار میکرد اذیت منو که

 ...کنار بذاره اینم که

 از پر و زیبا و روان میکردم سعی. بود رسیده هاش نیمه به رمان...شدم نشین خونه روزي چند

 ...رسید گوشم به در صداي که بودم افکارم در غرق. بنویسم رو شده ترجمه جمالت احساس

 بله؟-

 !دارن کارت در دم... مهشید-

 :گفتم تعجب با و برگشتم بود سرش رو سفیدش گلدار چادر که مامان صداي با

 کی؟-

 ...فرهام... زاده خان خانم نوه-

 به رو خودم عجله با کردم سرم چوله و چپ و کشیدم سرش رو از رو مامانم چادر و پریدم جام از

 ...پیچید بودم انداخته پام نوک که باغبونی رفته در زوار کفش اون با پام بار دو و رسوندم در

 داده تکیه زرشکیش 415 به تر عقب کمی که دیدم فرهامو و کردم بازش کامال بود هم روي در

 ... بود

 داخل؟ نمیاي چرا... فرهام-

 :گفت و داد نشون واکنش سریع دیدنم با فرهام

 تنگف زدن زنگ من به میشه داده شورا جواب امروز... بریم باید بشو آماده سریع فقط نه...سالم-

 ریکش برشین خوشحالی تو بود مثبت جوابش اگه که بیا شمام... برم برشین وکیل عنوان به

 ...باشیم

 دمرسون اتاق به رو خودم وقفه بی و بلند هایی قدم با... زدم جیغ و خندیدم بلند حرفی هیچ بدون

 مشکیمو ورنی سانت 5 پاشنه هاي کفش... کردم تنم ستش شلوار با مو کُتی اي سورمه مانتوي و

 :گفت تعجب با مامان...افتادم راه به عجله با و کردم سرم مشکیم ساتن شال با
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 !میکردي چشات تو سورمه یه... کجا؟-

 .کن دعا مامان... رفتم من... بشه مشخص الکاري ممنوع جواب تا بیاین گفتن... ارشاد میرم-

 خب؟

 :گفت و نشوند لب روي رو میاره خوشانسی برام معتقدم که لبخندي مامان

 ...دخترم پیش خیر-

 ...رفتم بیرون خونه از عجله با و فرستادم بوسی براش

 روونه ور بدتري اضطراب وحشتناکش رانندگی با فرهامم...  نبود دلم تو دل... نشستم ماشین توي

 :گفتم و بستم ایمنیمو بند کمر...میکرد من دل

 ...میدن برشین الکاري ممنوع لغو به راي نظرت به فرهام-

 :گفت و کرد عوض دنده فرهام

 ...امیدوارم-

 رو واسمح میکردم سعی فرستادن صلوات و عابرین به کردن نگاه با و چسبوندم شیشه به رو سرم

 ...شد بیشتر قراریم بی ارشاد ساختمون دیدن با...کنم پرت

 ...دهنم تو میاد االن قلبم... واي-

 :گفت متانت با و زد لبخندي فرهام

 !نره باد به وقتمون چند این دویدناي و زحمات کنه خدا-

 هک میرفتیم باال ها پله از سراسیمه...شدیم راهی هم با و کردیم پیدا سختی به کردن پارک جاي

 رو رهامف مند قدرت دستاي لحظه همون.کنم حفظ رو تعادلم نتونستم و کرد گیر پله لبه به کفشم

 ...کردم حس کمرم دور

 ...باش مراقب-

 :مگفت و دادم بیرون رو بود شده جمع سینم تو ترس از که نفسی و کردم نگاهی سرم پشب به

 !ممنون... هاااا بود نزدیک-
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 انگار... داد ادامه راهش به و کشید عقب هاشو دست سرعت به و گرفت ازم هاشو چشم فرهام

 از دبو پر... رسیدیم بزرگی چندان نه اتاق به... دادم تکون سري و خندیدم دلم توي... شد شرمش

 ور اتاق گوشه شده وصل هم به رنگ آبی هاي صندلی...مختلف هاي قفسه و رنگ رنگا هاي پوشه

 که فلزي میز مقابل در فرهام و بود نشسته مسن مرد...کنم تازه نفسی تا نشستم و انداختم نگاهی

 ...ایستاد بود دبستان دوره معلماي میز به شبیه

 ...پور نیک آقاي مورد در شورا راي جواب گرفتن بابت اومدم...هستم زاده خان-

 :گفت و کرد فرهام به نگاهی عینکش باالي از مسن مرد

 کو؟ خودش-

 :گفت و اورد بیرون رو نامه وکالت رنگش اي قهوه چرمی کیف جیب توي از فرهام

 ...هستم وکیلشون من-

 :گفت و اورد بیرون رو رنگی آبی پوشه و چرخید صندلی با همراه و کرد وارسی رو برگه مسن مرد

 دیگه؟ پور نیک برشین-

 : گفت و کرد نگاهی من به فرهام

 ...بله بله-

 :گفت و گرفت فرهام سمت به رو پوشه

 ...بگیر-

 :گفت دوباره مرد کنه بازش کنه وقت اینکه از قبل و گرفت رو پوشه فرهام

 ...کن امضا رو اینجا-

 ...دویدم تقریبا گرفتنش براي منم و گرفت من سمت به رو پوشه فرهام

 :گفت من به خطاب میکرد امضا که حالی در

 نوشته؟ چی-
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 میخواستم... ندیدم هیچی.... راست ، چپ ، پایین ، باال... کردم روش و زیر و کردم باز رو پوشه

 :گفت و اورد پوشه توي رو سرش فرهام که گریه زیر بزنم

 ...چسبیدن بهم که کاغذام این-

 ... خودش خود... بود خودش... کرد جدا رو ها برگه و کرد خیس دهنش آب با رو شصتش

 کشور موسیقی سابقه با هنرمند پور نیک برشین میگردد اعالم وصیله بدین 

 بیشترین اخذ با ایشان الکاري ممنوع حکم و بوده بري وارده اتحامات از

 ...میگردد باطل اسالمی ارشاد شوراي موافق راي 

 :گفتم و کردم نگاه فرهام هاي چشم به... شد سست پاهام و خورد سر دستم از پوشه

 ...شدیم موفق بالخره-

 :گفت و خندید فرهام

 ...کردي تالش چطور دیدم من... خوب دختر داري لیاقتشو-

  بودم خیره جلو به مبهوت و مات که طور همین...نمیشد باورم هنوز افتادیم راه به راهرو سمت به

 :گفتم

 !هستی که مرسی... فرهام توام کمکاي مدیون-

 حس زدم یخ و سرد هاي گونه روي رو گرمشون رد و زد حلقه هام چشم تو اشک آگاه خود نا

 که مردایی... ایستاد می کنارم و کرد می حمایتم میتونست تا که بود کسی اولین فرهام... کردم

 و... بودن کالبدم از بردن بهره و استفاده سو پی همه... بودن نامرد همه میومدن، من زندگی توي

 عشق پی من... بذارن احترام تنم و روح به که بود این میخواستم ازشون که چیزي تنها من

 و من حامی کوه مثل فرهام صمیمی، و کاري رابطه یه تویه میبینم حاال و... هوس پی اونا... بودم

 !میشد خراب و خورد چیز همه بود وسط عشق پاي محال فرض به اگه اما... زحماتشم قدردانه من

 :گفتم فرهام به رو و کردم پنهون لبخندم پشت رو بغضم و دادم قورت گره با رو دهنم آب

 .میشه خوشحال برشین. بگیریم شیرینی یا گل راهمون سر-
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 :داد جواب میداد جا کیف توي رو اسناد که حالی در و کشید موهاش توي دستی فرهام

 !خونست یا استدیو ببین بزنم زنگ فقط موافقم-

 وابج کنم صحبت برشین با شده کنترل صدایی با میکردم سعی که حالی در و دادم تکون سري

 ...دادم رو برشین "الو"

 دارین؟ تشریف کجا... پور نیک آقاي سالم-

 چطور؟. آهنگ ضبط براي اومدم هست ساعتی نیم من... سالم-

 !بررسی براي بیاریم رو اسناد از سري یه باید میایم دیدنتون براي داریم زاده خان آقاي منو-

 :دادم ادامه و کردم نگاهی بود شیطنت روي از که فرهام لبخند به

 !حضورتون میرسیم دیگه ساعت نیم حدودا-

 اه گنجشک صداي. میکردم حرکت فرهام شانه به شانه خروجی سمت به و کردم قطع رو گوشی

 بار یک لحظه چند دلگیر آسمون و پیچید گوشم توي تهران همیشگی صداي و سر و بوق با همراه

 هب سفید رز هاي گل از گلی دسته با اي بچه دختر راه چهار پشت.افتادیم راه به... میکشید نعره

 :همیشگی جمله و گرفت سمتم به رو ها گل ملتمسانه و کوبید شیشه

 !بخرید یدونه خدا رو تو خانوم-

 و دوده همه اون پشت که اي رنگی هاي چشم و بور چهره به. نشست هام لب روي تلخی لبخند

 ...دوختم چشم بود شده مخفی آلودگی

 چند؟ همش-

 ...کردم انداز بر رو نشست بیرنگش هاي لب روي خوشحالی روي از که لبخندي

 ...تومن51 همش خانوم-

 کاغذ تیکه یه عوض در رو ها گل تمام و اوردم بیرون رو رنگم مشکی چرم پول کیف درنگ بی

 توي بچه این هاي سال و سن هم که روزا این تو میشد باعث که کاغذ تیکه یه... گرفتم ازش

 گزن صداي با که بودم غرق افکارم توي! کنه متمایز اون از رو هستند عید خرید دنبال به ها بازار

 ...شد پاره افکارم رشته دختر دار
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 ...بشین پیر هم پاي به الهی...  باشین خوشبخت آقاتون با ایشاال-

 .کردم نگاه فرهام هاي چشم به... فرهامه و من منظورش که فهمیدم کردم نگاه که سیرش خط به

 پشت رو دخترک و شد سبز چراغ... پایید می منو هاي چشم نورش پر و اي قهوه هاي چشم

 :گفتم و دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم. میزد لبخند داشت هنوز فرهام. گذاشتیم جا سرمون

 میخندي؟ چی به چیه؟-

 :گفت و داد فشار دندوناش بین رو شصتش ناخون فرهام

 .... رو تو منو طفلکی اون که بود جالب برام! هیچی-

 :دادم ادامه من اما...  نداد ادامه

 !دیگه میایم هم به البد-

 لکنت با و چرخید راست و چپ یکم و رفت کفش از ماشین کنترل جمله این شنیدن با فرهام

 :گفت

 !کرد برداشت اشتباه اون گفتم... نبود این منظورم نه-

 کرف عاشقانه رابطه حتی یا ازدواج براي که کسی تنها به واقعا... بستم هامو چشم و کشیدم آهی

 یمزندگ ارزش با گنجینه تو میخواست دلم. بدم دستش از نمیخواست دلم. بود فرهام کردم نمی

 اجاحتی واقعا من زندگی توي اون مثل مردي! کنه جدا هم از رو ما عشق نمیخواستم. کنم حفظ اونو

 .بود

 مرتب پولم کیف کوچیک آینه توي پیشونیمو جلوي موهاي و کردم باز رو هام چشم بعد کمی

 فرو یکباره دلم توي چیزي یه شدن پیاده از بعد. اومد چشمم به استدیو ساختمون کم کم... کردم

 نگارا اما. باشم وقار با همیشه مثل و بگیرم رو هیجاناتم همه جلوي چجوري دونستم نمی... ریخت

 رد اینکه تا فشردم باري چند هیجان با رو زنگ. باشم خودم بار اولین براي امروز داشتم دوست

 لندب و فر موهاي با استدیو متصدي و زدیم در... بود کف هم طبقه تاریک استدیو... شد باز ورودي

 .شد متعجب دستمون توي هاي گل فرهام و من دیدن با... کرد باز رو در بود بسته اسبی دم که

 :گفتم و دادم تکون سري

 کجان؟ پور نیک آقاي... قوت خدا-
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 ...میکنن ضبط آهنگ دارن-

 بود ایمان اسمش که فري فر مو پسر... ایستادم شیشه مقابل و گرفتم سرم پشت رو گل دست

 :گفت و داد فشار رو اي دکمه و نشست جاش سر

 ...اومدن نامدار خانوم برشین-

 صداشو... کرد سالم و زد لبخند و اورد باال سري کرد می بازي ها فون هد با داشت که برشین-

 رگبز لبخندي برشین... داد تکون دست و ایستاد کنارم هم فرهام... دادم تکون سري... نشنیدم

 :گفت و برد باال رو دستش فري فر مو پسر... داد تکون دست و نشوند هاش لب روي

 0 ،4 ،0... ؟ بریم برشین-

 بود ما به چشمش که حالی در برشین. شد پخش ملودي... اورد پایین سرعت با رو دستش و

 :خوند و داد فشار گوشاش روي رو هدفون

 نرسه دادت به کسی بشی تنها چقدر سخته-

 بشه حلقه چشات تو اشک بگیري آغوش عکسشو

 کنم گریه بغلت تو دیگه بار یه میشد کاشکی

 کنم پات فرش چشمامو نفسم کن بلند پاتو

 دیدي چی ازم مگه بریدي ازم

 ...نشنیدي؟ تو چرا صدامو بغض

 رها سیک بی و نیاز اوج تو اونو که کسی. بود گفته نبات براي اینو... بود خودش کار آهنگ این شعر

 با. بشه کالم هم همه با که نیست آدمی کال. وقت چند این بود کرده دل در برام ازش گاهی. کرد

 و من دیدن با و میریخت هم به تمرکزش. نشده کم هم ذره یه غرورش اما خورده شکست که این

 نظر در استراحت براي تایمی متصدي. میخوند فالش گاهی و میشد فراموشش ترانه فرهام

 شدو قدم پیش هاش با دادن دست براي فرهام دیدن با و اومد بیرون اتاقک از برشین... گرفت

 ...کردیم پرسی احوال سالم صمیمانه و شد خم کمی من سمت

 ناقصن؟ اسناد کدوم ؟ چیه جریان-
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. ..کردم پرت سمتش به و اوردم بیرون سرم پشت از بود کرده عرق دستام توي که رو گل دست

 :گفتم و خندیدم بلند. کرد نگاهم باوري نا و تعجب با و گرفت هوا توي رو گل دسته

 ... باشه مبارکا-

 ...برد سمتش به احترام با رو الکاري و ممنوع ابطال حکم هم فرهام و کرد نگاه فرهام به برشین

 ...شما خدمت خوب خبراي-

 ... خندید بریده بریده و خوند رو حکم روي متن برشین

 !آخ... شکرت خدایا!شکر رو خدا-

 پر یخیل برشین و زدیم دست براش فرهام منو... کشید آسودگی سر از نفسی بستو هاشو چشم

 مشخص مکالمش از... اومد در صدا به فرهام گوشی لحظه همون...داد تکون سري خندان و غرور

 دش بسته در. رفت و کرد خداحافظی عجله با.  کرده رجوع دفترش به مهمی کار براي کسی که بود

 هک سنگینی العاده فوق وفضاي موندیم برشین و من... رفت بیرون استراحت براي هم ایمان و

 ...شد من پیشونی کردن عرق باعث

 ...مهشید-

 ...گرفتم استدیو دستگاهاي و دم از هامو چشم

 بله؟-

 :گفت و برداشت سمتم به قدیمی چند برشین

 !توئه وجود بخاطر همه اینا...  ممنونم-

 :دادم جواب و کردم نگاه رو زمین کف توسی هاي موزاییک و انداختم پایین رو سرم 

 ! بود وظیفم و بود کاریم حیطه در کردم کاري هر من... نزنید حرفو این-

 با و رفتم عقب سرعت با... کردم حس صورتم روي رو برشن زده یخ هاي دست لحظه همون

 :گفتم و کردم نگاهش وحشت

 میکنید؟ چیکار-
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 :گفت و زد لبخندي برشین

 !نبود حواسم... حوا.... ح! شرمندم... هیچی-

 :گفتم و کردم کنترل و بود آمد و رفت در منظم نا اضطراب و ترس شدت از که هایی نفس

 !کنید دقت یکم لطفا... حساسم مسایل این رو من پور نیک آقاي-

 :داد جواب و رفت عقب و داد تکون سري برشین

 ! نداشتم منظوري بخدا-

 ...نگهدار خدا خب خیلی-

 که بردم در زبونه سمت به رو دستم. میپیچید راهرو توي هام کفش صداي..  زدم بیرون استدیو از

 ...زد صدام برشین

 ...مهشید-

 سرم و کردم نگاه راهرو کف صیقلی رنگو توسی هاي سنگ روي رو تصویرش انعکاس و برگشتم

 آبی جین...  میکرد تن دوید می که حالی در رو ایش سورمه کت...اوردم باال دیدنش براي رو

 ...داشت پا به کاپ ورد آبی و سفید اسپرت کفشاي و بود تنش سفیدي پوش تک و آسمونی

 !رسونمت می وایسا-

 !نمیشم مزاحمتون-

 ...نزن حرف رییست حرف رو-

 :گفتم و انداختم نگاهی خندونش چهره به

 ...چشم-

 اديمد نوک پرادو به میرفتم راه سرش پشت سایه مثل که حالی در... اومدیم بیرون ساختمون از

 ینماش داخل و رفت مکثی کمترین بدون اما کن باز برام رو در که بودم منتظر... رسیدیم رنگش

 محسن از جدید آهنگی ماشین شدن روشن محض به. شدم ماشین وارد خودم چار نا!نشست

 و زد چشماش روي رو بزرگش و دودي هاي عینک برشین... شد انداز تنین اتومبیل توي یگانه
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 محسن صداي به و بودم خیره جلو به فقط ها آهنی آدم مثل... کشید پایین رو دودي هاي شیشه

 :کردم می گوش یگانه

  میشه زبون هم من با دیوار... پریشونه احوالم که بس از-

 !میشه بحثمون دوباره باهم... مورد بی چیز یک سر اما

 دیگه؟ آباد سعادت برم-

 :گفتم و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم

 . شدم شما مزاحم شرمنده-

 :گفت و کشید آهی برشین

 !داري حق من گردن خیلی تو! بسه... مهشید بسه-

  ندت میکرد سعی وجود تمام با که مغروري مرد. بود عجیب واقعا برشین دهان از کلمات این شنیدن

 یگاه گه کرده هوا زمین که وقتی از و نداشت دوستی پویان جز که مردي. کنه جلوه اخالق بد و خو

 ي وت گفت می پویان.داشت مرموزي گذشته اینکه بدتر. بود عجیبی آدم...میشد غیب ها هفته آخر

 پسر یه. نبوده پولداري آدم اصال میگفت. شدن آشنا هم با که زدن می ساز هم با مراسم

 .بود رسیده عرش به فرش از یهو که شهرستانی

 ...بودم خیره ها خیابون شلوغی به و بودم کشیده آغوش در رو کیفم... شدم خیره بیرون به 

 مهشید؟-

 :شدم جا به جا کمی دیدنش راحت براي و چرخوندم رو سرم

 پور؟ نیک آقاي بله-

 :داد ادامه تعلل با و خاروند پیشونیشو برشین

 کنم؟ خواهشی یه ازت میشه-

 :دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم و زدم نمایی دندون لبخند

 !خدمتم در بله-
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 :گفت و داد سر آهی

 یاي؟ می... کنم دعوتت جایی به میخوام شد لغو الکاري ممنوع حکم اینکه مناسبت به-

 بگیریم حسابی مفصل مهمونی یه بشه اگه بگم میخواستم منم اتفاقا-

 :گفت و داد تکون سري برشین

 یامم نیست مشکلی اگه عصر امروز...  نفري دو مهمونی یه بشه اگه اما. میکنم رو کار این حتما-

 !سراغت

... کردم نگاهش بود زده بیرون حدقه از که هایی چشم با... زد یخ وجودم تمام و شد مور مور تنم

 ... بدم رد جواب خواستم نمی طرفیم از. نداشتم اعتماد بهش. بدم جوابی چه دونستم نمی

 ینب از بریده بریده و شد پیروز من دل دنیا، هاي دل تمام مثله دل با عقل جدال توي...کردم مکثی

 :دادم جواب تردیدم از پر هاي نفس

 ساعتی؟ چه! نیست مشکلی! باشه ، باشه...با!... من... اِ-

 :گفت و زد لبخندي برشین

 .گردیم می بر دیر یکمم. سراغت میام عصر 6 من... خب خیلی-

 بابا براي بودن لیدر تور قضیه چون نبود مشکلی. شدم خیره رو به رو به و گردوندم بر رو صورتم

 نگران رو من مامان نگرانی فقط. نباشم خونه میتونستم میخواستم که موقعه هر من و بود افتاده جا

 ما هخون کردن انداز بر براي اي لحظه چند برشین... شدم پیاده ماشین از رسیدم خونه به. میکرد

 بیرون رو کلیدم بعد و کردم تماشا رو رفتنش لحظه چند... شد راهی بوق تا دو از بعد و ایستاد

 و قرار بی رو من بود کرده مشغول رو ذهنم که هایی سوال و نگرانی... شدم خونه وارد و کشیدم

 و ها جوانه و عریان نیمه هاي درخت به و نشستم ایوون هاي پله روي اي گوشه... بود کرده عصبی

 ... انداختم زانوهام روي و اوردم در سرم از رو شالم. شدم خیره رنگ سفید هاي شکوفه

 شد؟ چی ؟ اومدي کی مهشید؟-

 :دادم سر آهی و زدم چونم زیر رو دستم و گذاشتم زانوش روي رو آرنجم

 ؟ میشه باورت...  شد لغو الکاري ممنوع-
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 :گفت و نشست پله روي کنارم بست می اسبی دم موهاشو که حالی در مامان

 ...خودم خشگله خانوم میکنم افتخار بهت... شکر رو خدا-

 :گفتم خنده با و کردم احساس هام زلف روي رو مامان بوسه

 !میزنه شور دلم.بیرون بریم کرده دعوتم عصر شیرینیش براي-

 :انداخت شونم روي رو دستش و خورد گره هم توي هاش اخم ،مامان دفعه یه

 رگزه تو... مهشید بوده همینطوري همیشه! میکنی رو خودت کار باز تو بگم اگه چون! نرو گم نمی-

 و وقار اب میخوام ازت نمیشم رفتنت مانع اینکه عین در اما! نمیدي اهمیتی مخالفتام و من حرف به

 دو شیديک که دردایی نمیخوام... نشی صمیمی زیاد پور نیک آقاي این با باشیو همیشه مثل متین

 !شکستی که ببینم نمیتونم اینبار... بشه تکرار مرتبه

 :وگفتم دادم تکون رو سرم و شدم خیره رنگش خوش هاي چشم توي

 ...باشم مراقب میدم قول... مامانم باشه راحت خیالت-

 دش بلند کنارم از لحظه چند از بعد و کرد می نگاه هامو چشم نوسانش حال در هاي چشم با مامان

 ...داخل رفت و

 م؛رفت فرو فکر به کردم می حس صورتم روي که عطري خوش نسیم نوازش با بستمو هامو چشم

 پسر عاشق. شدم عاشق که بود سالم 05 فقط بار اولین... گذشت سرم از که تلخی روزاي فکر

 رابطش به هم باز و نداشت من به اي عالقه کوچکترین که کسی... بود سالش 42 که باالیی سن

 ادی رو من برشین رنگ سبز هاي چشم که کسی... خوردیم بست بُن به اینکه تا داد ادامه من با

. کنم پر هاش با رو اولم عشق جاي تا کردم پیدا رو کسی...  نشدم عاشق دوم بار! میندازه اون

 هاي همکالسی از یکی عموي پسر و بود بزرگتر من از سال 0 فقط که سالی سن کم پسر

 به ماه 8 از بعد که عادتی... بود عادت بود ما بین که چیزي تنها نداشتم، دوستش... بود دانشکده

 تمدوس کرد می ادعا که کسی از هفته یک از کمتر سوم بار... شد تموم چیز همه و رسید فراموشی

 امید نا عشقه چی هر از رو من و خواست تنمو ازم آشنایی روز چند از بعد که کسی... بریدم داره

 ...کرد

 رابطه یه دنبال... ها دختر همه مثله. عشقم دنبال من. نبودم هیچوقت.نیستم بدي دختر من 

 !نمیره پیش میخوام که اونجوري هیچیزي اما! هوس بدون و متفاوت و شاد رابطه یه... سالمم
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 احساسم و دل روي پا کنه درازي دست بهم بخواد کسی مبادا اینکه ترس از ساله چهار االن 

 بد حالم کرده تن عشق لباس که هوس چی هر از! خستم... نمیدم راه زندگیم تو رو کسی. گذاشتم

 ! میشه

 ...کردم پلی رو آهنگی و کشیدم بیرون جیبم توي از رو مبایلم گوشی و کردم باز هامو چشم

 غروبا تو که وقت هر

 دنیا میشه نارنجی

 میشه سیاه دنیام

 باز فقط خودم دست

 میشه هام گونه رو  اشک زخم رو مرحم

 میشه سیاه دنیام

 بشه وا شب چادر اینکه از قبل

 بشه پیدا شدم گم تا گردم می

 یادشه رو صورتم اون میدونم

 دلخورم دونه می

 پرم ازش خیلی

 منتظره جایی یه اونم حتما

 بره خبر بی یهو نداشت عادت

 بدتره االن من از اونم حال

 اون درد درگیر

 ...آخره روزاي

 ابراهیمی میثم و بند پازل از نارنجی
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 زيچی کام تا الم نیلوفر مامان نه و من نه.... رفتم آشپزخونه سمت به و رسید نهار زمان کم کم

 .گفتیم نمی

 مون افکار در غرق دو هر که بود مشخص کامال کندمون هاي واکنش از بودیم کرده سکوت دو هر 

 ... هستیم

 جلوي موهاي. شدم شدن آماده کار به دست کم کم که میداد نشون رو عصر 0 حدودا ساعت

! بریم کجا قراره... بشنوم چی برشین از قراره که بودم فکر این توي و کردم می ویو رو صورتم

 و وتاهک خاکی مانتوي... گذشت می سریع و تند زمان. بودم آشفته واقعا! نمیریم شلوغی جاي حتما

 کفش تجف یه تختم زیر از و پوشیدم رو رنگم مشکی کتون دمپاي شلوار و کردم تنم رو عروسکیم

 ردمک سر نخیمو رنگ مشکی شال... بودن سفید و مشکی خونه چهار که برداشتم تخت عروسکی

 شش زینگ زینگ حال توي ویترین ساعت... کردم رد سینم توي از مورب رو کوچیکم کیف بند و

 در جلوي و گرفتم دست هاموبه کفش عجله با... شده عصر شش ساعت فهمیدم و کرد صدا بار

 توق سر درست برشین... اومد در صدا به مبایلم گوشی که پوشیدم می هامو کفش... ایستادم

 ...بود رسیده

 بله؟-

 !درم جلوي من-

 ...اومدم بله-

 زد ندلبخ سختی به. دادم تکون دستی و انداختم نگاهی کشید می سرک اپن باالي از که مامان به

 ...داد تکون بار چند نگرانی و حوصلگی بی با رو دستش و

 رو دستم... رسیدم در پشت به و کردم عبور حیاط کف هاي شن و ها ریزه سنگ روي از عجله با

 ور خودم همیشه مثل وقار با بعد و فرستادم صلوات و بستم هامو چشم و گذاشتم در زبونه روي

 ادمود تکون رو سرم... داد تکون دست من براي و بود نشسته ماشینش توي. دادم برشین نشونه

 ... کردم حرکت ماشین سمت به آهسته و بلند هایی قدم با و بستم رو در

 ...سالم-

 بریم؟.  سالم-

 ...بله-
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 به بدي حس برمون و دور هاي اتومبیل  ممتد بوق صداي و بود زیاد خیلی سرعتمون. افتادیم را به

 نالی اینکه براي بزرگراه توي گاهی...  اوردن می بیرون رو دستشون ماشین از گاهی... میداد من

 !میزدند باال نور بودیم کرده اشغال کمال و تمام رو سبقت

 ! لطفا تر آروم یکم پور؟ نیک آقاي-

 :گفت و گذاشت موهاش باالي دودیشو عینک

 ...برسیم تاریکی از قبل باید-

 ماشینش توي یگانه محسن صداي دوباره...برد باال رو صداش و اورد ضبط سمت به رو دستش

 :شد انداز تنین

 ببینه هم کنار رو ما کسی میترسیدي تو-

 همینه دردم همه نخواستی، و میتونستی تو

 افتاد چشمت از چرا که اینه من درد همه

 ...نمیداد ها جاده به دل تو اشاره بی اونکه

... شدم نگران... میشیم خارج شهر از داریم کم کم که دیدم می و میکردم زمزمه دلم توي آهنگ با

 از داشتم... میزد خند پوز مدام و بود شده هام نگاه متوجه... کردم نگاه برشین به و خوردم تکونی

 فرو چیزي دلم توي و بودم کرده گره هم توي رو زدم یخ و کرخ دستاهاي!میشدم هالک استرس

 اي جاده وارد ما و زد سو سو راست سمت راهنماي و شد کم سرعتمون لحظه همون! میریخت

 !رفتم باد بر که شدم مطمئن دیگه. شدیم خاکی

 ادهج به... باشم خونسرد و قوي کرد می سعی حال این با و بودم گرفته هام دست توي رو صورتم 

 باعث خاکی جاده... بودن اورده هم به سر و بلند جاده طرف دو هاي درخت... دوختم چشم خاکی

 تالش آخرین چطور عصر7 ساعت جون کم آفتاب که میدیدم... میشد اتومبیل شدید خوردن تکون

 وقتی ...کنم تحمل نتونستم... رسیدیم راهی دو به! میکنه ما به روشناییش رسوندن براي هاشو

 :پرسیدم پیچید راست سمت دوباره

 میریم؟ کجا داریم ما...  پور نیک آقاي-
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 ندوند بین دوباره رو شصتم ناخون... داد بیرون صدا با رو نفسش بگه چیزي اینکه بدون برشین

 ...شد متوقف ماشین بالخره... دادم قرار هام

 ... رسیدیم-

 هشد تموم جاده... درخت و بود درخت فقط...  انداختم نگاهی بر رو دو به برشین صداي شنیدن با

 :گفتم و دادم بیرون صدا با رو نفسم... بود

 اینجا؟ بیایم بود قرار-

 نگاهش رتکب میدونست دستش زیر منو که همیشه برعکس و کرد نگام مهربونی با اینبار برشین

 ...بود کرده جایگزین هاش لب روي لبخند با رو

 ...شو پیاده باش زود... نه که اینجا-

 طی از که غباري و گرد هنوز... شدم پیاده میشد منفجر هیجان و سوال فرط از داشت که مغزي با

 اهنگ برشین به و کردم اي سرفه... بود مونده باقی بودن شده معلق هوا توي خاکی مسیر کردن

 رومآ آروم ها درخت بین از و گرفت پیش در رو تندي سراشیبی... بود ایستاده من منتظر که کردم

. شهمیک رو انتظارم چیزي چه دونستم نمی... افتادم راه به سرش پشت... کشید پایین رو خودش

 رچا نا.. بلعید می رو من و کرد می باز دهن زمین میخواست دلم. بودم پشیمون خیلی اومدنم از

 .میکردم مخفی هام چشم دزدیدن با رو استرسم و میزدم لبخند

 هب... ایستاد من منتظر و پرید جوب روي از برشین... رسیدیم عریض کمی و لبریز آب جوي به

 :گفتم و انداختم نگاهی جوب عرض

 ...بپرم تونم نمی من-

 :کرد دراز سمتم به رو دستش و ایستاد جوب لبه احتیاط با برشن

 ...کنم می کمکت... بگیر دستمو-

 دستاي. نداشتم تمایلی و بود اجبار روي از فقط چند هر... کردم دراز دستمو دلشوره با و نگران

 نزمی لمس با که کشیدم جیغ و خندیدم پرشم هیجان از... پریدم منم و فشرد رو دستم گرمش

 هی کنی حساب بخواي...اومدم فرود برشین سینه مقابل درست... شد راحت خیالم جوب اونطرف

 فلق هام چشم توي سبزش هاي چشم... کرد می تماشام و میزد لبخند.. بودم بغلش توي جورایی
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 چند برشین... کردم رها رو هاش دست و کشیدم عقب خودمو خجالت از... شد شرمم...بود شده

 :گفت و کرد نگاه غروب به رو خورشید به بعد و موند حالت همون توي لحظه

 ...مهشید باش زود-

 رو خودم... بود حفاظ یه نه که در... رسیدیم بزرگی در به اینکه تا میداشتم بر قدم سرش پشت

 جیب توي از برشین... صحرایی هاي گل و وچمن بود درخت فقط میدیدم که چیزي...  بردم جلو

 شیدک رو ها میله بین زنجیر... کرد باز رو بزرگ و رنگ طالیی قفل و اورد بیرون رو کلیدي شلوارش

 به و کرد بست و چفت باره دو رو در... رفتم سرش پشت هم من و شد داخل در کردن باز از بعد و

 کم که آبی وسعت توي خورشید نور انعکاس رفتن جلو کمی از بعد که... شد روونه ها درخت سمته

.. .کردم نگاه میدیدم که چیزي به فقط مونده باز دهنی با... زد هامو چشم میشد دیده داشت کم

 ریاچهد یه... مشکله خیلی برام توصیفش که چیزي... رویا یه مثل... بود نقاشی تابلوي یه مثل

 مورب نور... داشتن صورتی هاي شکوفه که هایی نهال از بود پر دورش تا دور  بودو کوچیک

 جلوه رنگ صورتی رو آب صورتی هاي شکوفه انعکاس گاهی بود کرده نارنجی رو آب خورشید

 یم آواز که سرخی سینه صداي لحظه همون کشید نفس وجود تمام با و بستم هامو چشم.میداد

 من به رو خودش و میشد بلند آب روي از که خنکی نسیم و... میداد نوازش رو گوشم خوند

 صدر رو بود کنارش که آالچیقی و چوبی کلبه و چرخوندم چشم! داد دوباره جونی دلم به میرسوند

 که نگهبانی سگ به... بود سخت باورش میدیدم که چیزي... بود چوبی قایق یه دریاچه کنار. کردم

 هاش گوش از یکی و بود هیکل درشت و اي قهوه...  کردم نگاه اومد طرفمون برشین دیدن با

 ...رفت طرفش به دیدنش با برشین... بود شده بریده

 ... بریم بیا خوب پسر بیا!... مهمونمه... نترس...پاپی سالم-

 :گفت و انداخت نگاهی من به برشین

 ...اینجا بیا... ندي دست از رو صحنه این خواستم می-

 ور دستم بگیره اجازه اینکه بدون... رفتم سمتش به میکرد حرکت مردد و سست که پاهایی با

 قایق هب... نداشتم بکشم بیرون دستش از رو دستم اینکه وقت که بودم تماشا محو انقدر... گرفت

... نهبشی کنارم تا زد آب به و داد حل رو قایق و رفت عقب... نشوند قایق توي منو... رسیدیم چوبی

 ...رسوند دریاچه وسط رو قایق پارو چند با و برداشت رو پارو

 چیه؟ نظرت-
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 .میکردم نگاه فقط... بودم شده الل

 !بگو چیزي یه مهشید؟-

 ...کردم نگاه هاش چشم به

 بگم؟ میتونم چی! خارجه درکم از... نکردنیه باور! العادست فوق این-

 :گفت و زد لبخندي برشین

 کسی ناولی تو اما چرا نمیدونم! کنی پیدا راه من گاه خلوت به تونستی که هستی کسی اولین تو-

 .کردم آشکار برات هامو راز از یکی و کردم پیدا اطمینان حس بهت که بودي

 ...کردم نگاه برشین به و گرفتم اطراف مناظر از چشممو

 بودید؟ نیورده نباتم-

 بقیشون مثل خاصی؟ انقدر چرا تو... دارم تو به که حسی چه این نمیدونم... ؟ میکنی باور! نه-

 ! نیستی باز لج اما مغروري... تالشی پر و هوش با! نیستی

 :گفتم و کشیدم آهی

 میگید؟ بهم رو حرفا این چرا-

 :گفت و شد نزدیک من به برشین

 !دارم حسی چه بهت بدونی میخوام چون-

 حسی؟ چه-

 :گفت و زد لبخندي برشین

 ... دلبستگی حس-

... سخته باورش این! داره؟ دوست رو من... ماسید گلوم توي دهنم آب... موند خیره هام چشم

 :گفت و گرفت هاش دست توي دستمو

 منو همه...دادي ،زندگی دادي امید من به تو! بمون کنارم میکنم خواهش! بمون کنارم... مهشید-

 نوم تو... شد درست چیز همه تا اومدین شانم به شانه! ایستادین کنارم پویان و تو اما کردن رها
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 رفاقت مدعی که اونا حتی کردن رهام همه... میشدم غرق کثافت تو داشتم! بخشیدي زندگی

 ... که اونایی حتی... بودن

 .فهمیدم رفت می پایین و باال گلوش توي که اي گره از اینو...فشرد گلوشو بغض

 پایین... شد غرق دریاچه توي پارو و خورد پارو به آرنجم که کشیدم بیرون دستش از دستهامو 

 :گفتم بلند لحظه همون میکردمو نگاه رو پارو رفتن

 کنیم؟ چیکار حاال... واي-

 :گفت و داد تکون سري برشین

 ...بیام من تا نخوري تکون تو... میارم پارو یه میرم من... واي -

 میري؟ چطوري-

 ...میکنم شنا-

 ارمکن لخت تنه باال با و کشید بیرون رو رنگش دودي و اندامی پیرهن... داد دستم به گوشیشو

 دموش بلند جا از... برگرده دوباره که میشه اذیت آب این توي بیچاره... زد شیرجه آب توي و ایستاد

 جا فمکی جیب توي پیش ماه یک پنیر و نون از از که فریزري پالستیک و کردم باز رو کیفم زیپ

.. .پیچیدم محکم و گذاشتم توش هارو گوشی... نبود سوراخ شکر رو خدا... برداشتم رو بود مونده

 وطسق شنیدن با... نبود مناسب چندان آبش... پریدم آب توي و بستم سرم روي محکم رو شالم

 :گفتم میلرزید که صدایی با... کرد نگام تعجب با برگشتو برشین آب توي من

 ...میام دارم منم...  برو-

 که اريک اولین... رسیدیم خشکی به بالخره و کرد می شنا من از تر جلو متري یک فاصله با برشین

 دنز نفس نفس دیدن با و گرفت من از رو پالستیک برشین... بود ها گوشی اوردن بیرون کردم

 ... کرد باز رو در و رفت کلبه سمت به عجله با... میلرزید که تنم و من ممتد هاي

 هم چراغ.. .بود تاریک کلبه... برداشتم گام کلبه سمت به...بیارم هیزوم من تا تو برو بیا... مهشید-

 کلبه توي و کردم روشن رو گوشیم قوه چراغ لرزون هاي دست با... نمیشد روشن اما داشت

 محیط دیدن با و کردم روشن رو شمع... کردم پیدا کبریت و شمع چوبی طاقچه روي... انداختم

 االيب که بزي سر و چوبی صندلی میز و شومینه... بود زیبایی کلبه... خندیدم آگاه خود نا کلبه
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 هک گازي اجاق و حجم کم و فسقلی یخچال به مجهز و کوچیک اي آشپزخونه... داشت قرار شومینه

 بالخره نبرشی که نگذشت چیزي. نشستم و گذاشتم میز روي رو شمع... بود متصل گاز سیلندر به

 کلبه گوشه لباس گیره سمت به... کرد روشن و انداخت شومینه توي رو چوب هاي تیکه... اومد

 بعد کمی...برد و برداشت آشپزخونه توي از رو بنزین لیتري چهار و کرد تن سفیدي پیرهن و رفت

 ور در اینبار و تو اومد برشین...  شدن روشن ها چراغ و رسید گوش به برق متور کردن کار صداي

 ندچ هر... بدم برشین پیشنهاد به جوابی چه نمیدونستم... بود شده خشک بهش نگاهم...بست

 .میسوخت هام چشم و میخورد هم به هام دندون.  کنم ازدواج معروف خواننده یه با که نمیومد بدم

 ...کردم حس دوشم روي رو برشین دستاي لحظه همون

 من؟ قهرمان تو شدي چی-

 :دادم جواب بریده بریده فقط و نداشتم کنم فرار دستش زیر از اینکه ناي

 !سردمه-

 تدق با و آروم...  نشست زمین روي کنارم خودش و نشوند شومینه کنار زمین روي منو برشین

 ... چسبوند سینش روي منو محبت با و پیچید دور رو داشت دست در که پتویی

 ...میشه گرمت حاال-

... داد نیرو بهم تنش... حساسم و مقید چقدر رفت یادم که انقدر... شدم گرم میگفت راست

 ...لرزوند رو دلم زیباش صداي و داد جون من به گرماش

 دارم دوستت باشی ابرا پشت باشی دنیا اونور تو-

 بمون بگی هی بمونه من با دلت آرزومه من

 ...من مهربون عشق تو

 هاس چشم توي رو آتیش هاي سعله انعکاش...شدم خیره زیباش چهره به و اوردم باال رو سرم

 و بود آتیش تماشاي غرق هاش چشم... نشست لبم روي لبخندي آگاه خود نا. دیدم می زیباش

 که محبتی... موقت یا بود موندگار نمیدونم که حسی... داشت من به که حسی در غرق فکرش

 هم روي هام دندون دیگه! میگذشت خوش که من به بود چی هر! دروغ با بود حقیقی نمیدونم

 مدوخت چشم آتیش هاي زبونه به... آلودگی خواب یه به شد تبدیل هام چشم سوزش... نمیخوردن

 :نالیدم اي سرفه از بعد و
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 کردي؟ حسم کِی از-

 از رو خودم... نبودم منتظر زیاد منم.نداد جوابی اما... شد بیشتر شونم دور برشین هاي دست فشار

 غلب توي هام زانو بودم آتیش روشنایی و گرما در غرق که همینطور و کشیدم بیرون آغوشش توي

 و خیس موهاي. نباشه قائل جوابی من سوال براي که میرفت انتظار مغرور برشین از... گرفتم

 تتدوس آهنگ با هنوز برشین. کشیدم جلوتر رو شالم و زدم گوشم پشت رو صورتم توي آشفته

 :کردم زمزمه اون با همراه و دادم بیرون صدا با رو نفسم... بود درگیر دارم

 نبود من براي تو عشق اول از میفهمیدم کاش نموندي تو اما-

 ...نبود من با دلت چی؟ چاره اما کردم کاري هر تو واسه

 :گفت و زد لبخند بود خیره من به که حالی در کردو سکوت برشین

 !ها خوبه صدات-

 :پرسیدم و نشوندم هام لب روي تلخی لبخند

 کردي؟ عالقه ابراز من به چرا چیه؟ قصدت-

 :گفت آتش به خطاب برشین

 ...کردي عالقه ابراز بهم چرا میگه میگه؟ چی ببین-

 :داد ادامه و زد خندي پوز

 ناسبم تو! دارم نیتی چه بفهمم تا بوده کافی ماه دو یکی این میکنم فکر... مهشید دارم دوستت-

 !میکنی خوشبخت منو تو... دیدم االن تا که هستی دختري ترین

 :گفتم کردم می تماشا پامو شده سفید هاي ناخن که حالی در و انداختم پایین رو سرم

 کنی؟ ازدواج هام با خواي می-

 نداري؟ دوستم نکنه... کنیم ازدواج باهم میخوام...  نه-

 می باید. شدم خیره هاش چشم توي و اوردم باال رو سرم بشه وصل بهم برق جریان که انگار

 ...بدم وا کاري اول همین خواست نمی دلم اصال. پیچوندم
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 !نمیکنم حست دلم توي اما... میاد خوشم ازت-

... هبش نگرانم مامان دوباره نباید... وقار با و باشم آروم باید... کرد میشه چه اما... بود بزرگی دروغ

 ! بشکنه دلم باز نباید

 باشیم؟ هم با میاي-

 :دادم بیرون صدا با رو نفسم و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم

 شقوع هم با میخوام! سالمم رابطه یه دنبال من! بگم بت اول همین... باشی مراقبم خیلی باید اما-

 احترام عقایدم به لطفا ارزشه از پر برام که دارم عقایدي من! رو اي دیگه چیز نه کنیم تجربه

! اشهب تمیز و قشنگ چیز همه همیشه بذار... باشیم هم عاشق بذار! باشیم راضی هم از بذار... بذار

 !سالمت به رو ما بخیر رو تو نه، اگرم. هستم من میاي بر اینا پس از اگه

 هاي دست و خندید پرسشش از پر و جدي چهره...نشست روم به رو درست و چرخید برشین

 ...کرد لمس رو صورتم مردونش

 !باش داشته دوستم فقط... میخواي تو که همونی میشم! تخت خیالت-

 یکنزد من به داشت اون. نبود جایز موندن این از بیشتر... انداختم پایین رو سرم و زدم لبخندي

 و شدم بلند جام از سختی به... زیبا هاي حرف و نوازش همه اون از بودم شده سست من و میشد

 :گفتم

 ! تاریکه خیلی اینجا شهر؟ تو بریم میشه-

 علهش میداد اس ام اس که حالی در و برداشت رو موبایلش گوشی و شد بلند زمین روي از برشین

 ...کرد خاموش آب با رو شومینه توي آتش هاي

 .نبود داشت کار امروز... اینجاست نگهبان...  بیاد محسن حاج بدم اس-

 تکابین توي از رو بزرگی قوه چراغ آمین... گرفتم خودم به تر محکم رو پتو و دادم تکون رو سرم

 شب نه ساعت... افتادیم راه به هم با گرفتو محکم دستمرو... اومد سمتم به و برداشت خونه آشپز

 غجی که هایی شغال صداي گذاشتن سر پشت و تاریکی همه اون کردن طی از بعد بالخره که بود

 رو منفس. رسیدیم دود بوي و ممتد بوق صداي و چراغونی هاي خیابون شهرو شلوغی به میکشیدن

 :گفتم و دادم بیرون صدا با
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 !ها شد خشک لباسام بالخره-

 :گفت و خندید برشین

 !میرسونمت خودم بعد بخوریم؟ شام خونه بریم میاي... شده خشک منم شلوار آره

 ...کرد منع مثبت جواب دادن از منو نگرانی حس یه اما کنم قبول داشتم دوست

 ...خونه میرم... مرسی نه-

 !ها بگیریم جشن خواستیم مثال! نمیشه که اینجوري-

. بگیریم باید یعنی. گیریم می حسابی و درست مهمونی یه فرصت سر. نیست مناسبی وقت اصال-

 بوک سفی و اینستا تو چاکت سینه عاشقاي. میشه پیدا دوستانت همه کله و سر دیگه روزه چند از

 یکی روز هر هم تو خوایم، می جدید آهنگ که میذارن نظر روز هر!! نمیرن که ها صدقه قربون چه

 !میدي زودي به وعده و میذاري رو جذابت خیلی عکساي از

 هک اي غصه و غم حاالتش از... موند خیره رو به رو هاي نور به و کشید موهاش بین دستی برشین

 نبرشی. کنی حس میتونستی رو بود شده تحمیل بهش گذاشته هاي ماه طی و آتی روز چند این

 مهربونیاش همه و غرورش همه کنار در! بود ساده خیلی خیلی عکس، بر. نبود اي پیچیده آدم اصال

. بود شده من آرامش باعث صداش وقته خیلی که مردي. بود آشکار رفتارش و لحن توي چیز همه

 :شد شکسته من سوال با ماشین توي سنگین سکوت

 خبر که هبش منتشر زودتر بهتره میکنی کار روش داري که آهنگی تک! ها باشی آلبوم فکر به باید-

 !برگشتی برسه

. انلودد واسه میره دیگه هفته تا ایشاال. داره مستر و میکس کاراي یکم فقط تمومه که ضبطش -

 چند هر...  داریم حداقل رو مبادا روز واسه آماده ترانه تا سه دو آرشیومون تو ها خواننده ما همه

 هی همش آلبوم نمیخوام. گرفتست یکم حالم و حس خودم. میخوام ترانه...بشه کار روشون باید

 .ترانه دنبال میگردم بره که آهنگ تک. بشه جور

 .خدا امید به-

 از عدب. میرسیدن گوش به گاهی که دمایی باز و آه جز نشد بدل و رد ما بین چیزي مسیر پایان تا

 :گفتم برشین به رو. خونه در مقابل به رسیدن
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 .داشتم نیاز چیزي همچین به واقعا. ممنونم. بود قشنگی سورپریز خیلی-

 .داد تکون رو سرش و زد لبخندي برشین

 .دادي افتخار که مرسی-

 می گاهن برشین به میشد غمگین کم کم برشین رفتن از که هایی چشم با و شدم پیاده ماشین از

 .شدم خونه وارد و دادم تکون دستی... شد دور من از کم کم و زد حرکت براي بوقی برشین. کردم

 در. رفتم ورودي در سمت به متعجب و آرام. ایوون و حیاط چراغ حتی بود روشن زیادي هاي چراغ

 ...کردم سالم متعجب پویان و نیوشا دیدن با و کردم باز رو

 میکنید؟ چیکار اینجا شما! سلــــــــــــام-

 :گفت کشید می جلو رو شالش که حالی در مامان

 !مامان زشته! مهشید؟ وا-

 :گفتم میذاشتم کفشی جا توي هامو کفش که حالی در و داد تکون رو سرم

 !!کردم تعجب خب-

 لشبغ محکم و رفتم سمتش به. ایستاد من منتظر بازش آغوشش با و شد بلند جاش از نیوشا

 ...کردم

 طرفا؟ ازین!! شعور بی اي-

 :گفت و زد گوش پشت رو رنگش مشکی موهاي نیوشا

 اموریتم رفته عمو گفت پویان به که نیلوفر خاله. بیام زودتر میخواستم بخدا. عزیزم بالت و درد-

 . پیشتون اینجا اومدیم دیگه

 :گفتم و کردم کج رو سرم مامان به رو

 ماموریت؟ رفته بابا-

 :گفت و داد تکون سري کند می پوست سیب که حالی در مامان
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. یارهب هم رو ماجرا ته و سر میخواد سریع خوردن شیرینی تا دو این بفهمه االن که میشناسیش-

 .بده قرض ما به امشب یه دخترشو بگم جون سیمین بزنم زنگ نیست که حاال گفتم

 :گفت و انداخت پایین رو سرش نیوشا

 !بخدا میکنه شرمنده رو ما همیشه نیلوفر خاله. بود کرده دعوت پویانو ازونطرفم-

 . بگیم پرت و چرت و بمونیم صبح تا قراره حتما امشبم ول اي-

 :گفتم و انداختم نگاهی زد و حرف این که پویان به

  کو؟ سالمت بگو اول تو-

 :گفتم و ایستادم مقابلش کمر به دست... شد بلند من با دادن دست براي و خندید پویان

 بگم؟ من وقتی فایده چه...  بده دست عمت با برو دیگه حاال-

 ... خندید و کشید پس رو دستش پویان

 به خواست می دلم چرا نمیدونم اما شدم اتاقم وارد هام لباس کردن عوض براي گرفتم اجازه

 همه. ودب قشنگی روز خیلی. کنم مرور رو گذشت اون با که لحظاتی تک تک فقط بشمو خیره سقف

 دکمه بودم فکر توي که همونجور و زدم لبخندي. افتادم شدنمون خیس یاد بود العاده فوق چیز

 . کردم می باز دونه دونه مو مانتو هاي

 هم با تا بیا... دارم دوستت من... منی براي فرد ترین مناسب تو... کنیم ازدواج هم با خوام می-

 . باشیم

 عشق معنی اینجوري برام کسی حال به تا کردم می احساس! گیج و حال بی. بودم سست

 رو هام لباس اومدم که خودم به. بمونه قشنگ همینقدر چیز همه کاش. بود خوبی حس. نمیداده

 رو برس. افتادم تنش گرماي یاد ناگهان اوردم بیرون کش توي از رو موهام. بودم کرده عوض

 من .بودم خیره آینه توي برشین عکس انعکاس به کردم می برس موهامو که حالی در و برداشتم

. فامحر این از تر لق دهن من چند هر بفهمه کسی نباید فعال میشه؟ مگه!! خدا وااااي! برشین؟ با ؟

 صهغ بخاطرم خیلی اون بشیم جدا و نشه اگه بعد نیست معلوم که هیچی...  بهتره ندونه مامان اما

 .خوره می
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 حال وارد و گرفتم دستم توي گوشیمو و زدم هام مو روي رو رنگم سفید پهن و اي پارچه تل 

 عقب رو صندلی. بود ربع و ده. کردم نگاه ویترین باالي ساعت به. بود چیده رو میز مامان. شدم

 :گفتم پویان به رو و کشیدم

 خبرا؟ چه-

 کرد می رو و زیر ریحون کردن پیدا براي رو ها خوردن سبزي که حالی در و زد لبخندي پویان

 :گفت

 سایتاي تو الکاریش ممنوع شدن باطل خبر چطوره؟ برشین ؟ خبر چه تو...  هیچی که خبر-

 .ترکونده موسیقی

 .خورد نمی تکون آب از آب نبود فرهام اگه چند هر. کرد تشکر کلی. بود خوب حسابی که حالش-

 :گفت و اومد بحثمون میون نیوشا

 کیه؟ دیگه فرهام-

 :گفت میذاشت میز روي رو برنج دیس که حالی در مامان

 نه؟ استایله خوش خیلی مهشید. یکه پایه وکیل. اختر بزرگ مامان همسایه پسر-

 :گفتم ریختمو آب لیوان یه

 ...داره ساالري باالي و قد... میره باشگاه میگفت-

 :گفت و خندید پویان

 . نیوردیم شانس قیافه و ریخت از که ما. بحالش خوش بابا اي-

 :گفتم و کردم نگاه پویان توپلیه چهره به من و خندیدیم همه

 ... بخواد دلشون خیلی بعضیام! خوبی هم خیلی-

 شام. ردک تایید سر با و خندید هم نیوشا. زدم لبخند و رفتم اي غره چشم شوخی سر از نیوشا به و

 . شد خورده خوب احوال و حال و خنده و شوخی با مامان کسر و کم بی و لذیذ
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 رفک با ناخواسته گاهی. باشم آسوده یکم نمیذاشت امروز اتفاقات و رویا و فکر! بیچاره من اما

 . میشدم پرت مرحله از حرفاش مرور با گاهی و میزدم لبخند برشین به کردن

 با گاهی... شدم مشغول و کردم باز رو کتاب. کردم ترک رو جمع کتابم ادامه ترجمه بهونه به

 انقدر گاهی میشدم عصبی شدت به بودم کرده فراموش رو معنیشون که کالماتی به برخورد

 یخیل. میشدم کتاب بند بند گیر در مشتاق و قرار بی که کرد می جلوه زیبا نظرم در داستان

 چند که بودم رسیده حساسش و بخش نتیجه هاي جا به حسابی دیگه و بودم کرده پیشرفت

 کامپیوتر کردن خاموش براي رو ماوس که حالی در و بستم رو ترجمه فایل... خورد در به ضربه

 :کردم صادر رو ورود اجازه میبردم جلو و عقب

 ...بفرمایید-

 مهشید؟ بیداري هنوز-

 ...خندیدم نیوشا دیدن با و کردم نگاه سرم پشت به

 .. تو بیا-

 :نشست و رفت تخت سمت به و بست رو در نیوشا

 امشب؟ بود چت-

 :دادم جواب میکردم بیرون رو سرم خوردن هوا براي که حالی در و کردم باز رو پنجره در

 چطور؟-

 .نزن راه اون به خودتو مهشید-

 میزنی؟ حرفو این چرا خب نمیدونم نیوشا-

 ناراحتی؟ چیزي از! بودي خودت تو همش-

 دیدمج پسر دوست که تفاوت این با. بگم نیوشا براي رو چیز همه گرفتم تصمیم لحظه یک توي

 می انپوی به دارم قراري و قول برشین با بفهمه اگه مطمئنم. کنم معرفی ساده و معمولی آدم یه رو

 حرف دم سپیده تا هم با!.. بده تز خواد می مدام پویان.کن بار قالی با و بیار خر اونوقت و گه

 . گفتیم می گذشته روزاي از و میزدیم
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 قطعیه؟ این رو نظرت-

 :گفتم و انداختم باال اي شونه و دزدیم نیوشا از چشمامو

 گذره نمی آشناییمون از زیادم. ناجوره یکم اخالقش. کنم ازدواج باهاش دارم دوست. دونم نمی-

 !دونم نمی اونو! قطعیه حدودي تا من براي اما

 :گفت و زد لبخندي نیوشا

 مس؟ و طال تو پسره اون قضیه شدي-

 :گفتم و خندیدم

 پسره؟ کدوم-

 فکر باید گفتن اونا درصد 51 حله ما درصد 51 البته! حله گفت شد چی خواستگاري رفتی گفتن-

 .کنیم

 ...کوبیدم بازوش توي مشت با و خندیدم

  شما؟ ازدواج جریان از خبر چه راستی!... زشت بیشعور-

 کامل داره جهازم ازونطرفم. میشم امید نا دارم یکم. نداره اي عجله انگار پویان... واال بکم چی-

 !جونم به میاد در داره بابام و مامان صداي و میشه

 :گفتم و کشیدم اي خمیازه

 و آمد در قراره احتماال. کارخونشون توي جدیده پست منتظر گفت می پیشا وقت چند پویان-

 ...نشو نگران اصال. کنه اقدام شد بیشتر که مزایاش

 :گفتم طنز لحنی با و کشیدم دراز...داد سر آهی و انداخت باال اي شونه نیوشا اینبار

 !دن می مرگ صداي دارن کمرم هاي مهره دیگه من. بکشیم دراز بیا-

 .مرفتی خواب به دو هر من تخت روي که بود روشن کامال ،هوا کشید دراز کنارم و زد لبخندي نیوشا

 دوم فصل
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 هب زنان قدم فکرم روي دونه دونه کلمات. بنویسم رو خاصی جمالت کردم می سعی وجودم تمام با

 رو ودمب گفته برشین جدید آلبوم براي که شعري و کشیدم عمیقی نفس. میومدن خودکارم سمت

 توي رو دفتر دلشوره از پر و نگران. داشتنی دوست و عاشقونه. بود خوبی شعر... کردم می مرور

 .انداختم نگاهی همیشگیم و مالیم آرایش به آینه توي و کردم فرو کیفم

 .کنم رنگ موهامو باید حتما مهمونی براي که کردم فکر و کشیدم دستی موهام ریشه به

 الس تا میره دیگه ببینم رو برشین که امروز. زدم بیرون اتاقم از و دادم بیرون صدا با رو نفسم 

 !دیگه سال تا... گرفت خندم خودم فکر از! دیگه

 ور هام کفش. کرد می گیري گرد کنان هن هن و بود ایستاده پایه چهار باالي. کردم نگاه مامان به

 :گفتم و کردم پا

 .کمکت میام بیام و برم بذار... لجباز پایین بیا-

 :گفت بلند و انداخت من به رو خشمگینش نگاه مامان

 ممینویس دارم که راه اون به زدي خودتو کردم صدات که اونوقت. خاصیت بی تنبل... نکرده الزم-

 .میکنم تمومش خودم...  و میام االن و

 :گفتم و کردم نگاهی حیاط به

 خب؟. من با حیاط بیام و برم بخدا-

 :گفت و داد تکون سري مامان

 .ببینم تا-

 ...خدافظ-

 .ها بیاي زود. سالمت به-

 و کردم جا به جا کیفم توي رو ورد فایل و کتاب ترجمه حاوي دي سی. زدم بیرون خونه از عجله با

 هک بودم امید نا دیگه! بستی در یا بود پر یا میومد که تاکسی هر. رسوندم راه چهار به رو خودم

 :کرد جلب رو نظرم ایستاد می کردنم سوار براي که رنگی زرد سمند

 ( دوستان اوردیه در من کامال اسم) یخی عصر انتشارات برم خوام می دربست؟ آقا-
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 طعهق یه. بود پیچیده ماشین توي رادیو صداي. شدم سوار و داد تکون مثبت نشونه به رو سرش

 و باال مدل هاي ماشین بین از و میداد ویراژ حوصله کم و سالخورده راننده.  بود قدیمی و ادبی

 .تگذاش زمین ها تاکسی بقیه از باالتر قیمتی و سرعت حداکثر با رو من ها شکسته داالق گاهی

 در سمت به... افتاد انتشارات ساختمون به چشمم و کردم پرداخت رو وجه نبودم زدن چونه اهل 

 از یکی داشت سالن توي بود انتشارات مدیر که سیما خوش و جوان پسر رهنما آقاي. رفتم ورودي

 با. ادافت من به چشمش لحظه همون... میگفت رو ایرادتش بلند بلند و کرد می بررسی رو ها کتاب

 :کردم سالم بزرگ لبخندي

 ...رهنما آقاي سالم-

 :گفت و اومد سمتم به بلند هایی قدم با

 .من اتاق بریم بفرمایید... نامدار خانوم اومدین خوش... به به... سالم-

 تمنشس مبل روي. کرد می پذیرایی من از خندان و بشاش و میداد نشون من به رو راه دستانش با

 .اوردم بیرون رو دي سی و گذاشتم پام روي رو کیفم و

 دب بدینش ویرایش یه دونید می صالح اگه اما کردم ویرایش جازتون با خودمم. شما خدمت این-

 .نیست

 شد؟ کامل تنهاست؟ تنهاي رمان ترجمه-

 که اي ترجمه اولین امیدوارم. بدم کشش نیوردم تاب. بود عالی واقعا رمانش. اجازتون با بله-

 . کنه بلندم سر و موفق داشتم انتشاراتتون براي

 خوند کتاب مختلف هاي بخش از اي دقیقه چند و گذاشت تابش لپ توي رو دي سی رهنما  رُهام

 :گفت و

 زا خوشحالم... جذابه و گیرا خیلی... العادست فوق متن تنظیم و لحن... نامدار خانوم عالیه واقعا-

 ...شما مثل جوونی و توانا مترجم با انتشارتمون همکاري

 :گفتم زنان لبخند. شدم شاد گذاشت بغلم زیر که اي هندونه همه اون از

 .میشم مرخص حظورتون از بدید اجازه اگه دارم کار دیگم جایی. نمیشم مزاحمتون زیاد... مرسی-
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 لیخی که حالی در و رفتم عقب عقب قدم چند. ایستاد احترامم به هم مدیر آقاي و شدم بلند جام از

 یداپ تاکسی ایستگاه توي رو خودم بعد کمی و رفتم خروجی در سمت به کردم می خداحافظی گرم

 و بودن هاورد در رو میاري پایین رو شیشه باهاشون که هایی دستگیره. نشستم تاکسی توي. کردم

. بود بدي حال خیلی.  میزد هم به رو حالم جوري بد بود نشسته کنارم که جوونی پسر عرق بد بوي

. ذاشتمگ بینیم روي و مالیدم کاغذي دستمال روي و برداشتم رو داشتم که چربی عطر کیفم توي از

 . شد بهتر... آخیش

 اهیگ و بود شلوغ ها رو پیاده.کردم طی زنان قدم رو مونده باقی مسیر و رسیدم مقصد نزدیکی به

 ناگهانی وزش با ظهر از قبل نور پر خورشید طرفی از و میکرد چوله و چپ رو من دیگران هاي تنه

 دلگیر و رنگ خاکستري. انداختم نگاهی آسمون به. شد مخفی بزرگ ابرهاي پشت باد شدید و

 .بود شده

.. . بود مشغول سخت برشین. شدم استدیو وارد و کردم کج راهمو خیابون مقابل اطرف سمت به 

 اومدن از اونم و بدید ادامه کارتون با که کردم اشاره و کردم بود ما دوستان از حاال که ایمان به رو

 ...ایستادم و کردم انتخاب رو کناري گوشه... نگفت چیزي من

 ... اول از شد فالش برشین-

 :گفت و  داد تکون سري برشین

 .بریم باشه... بابا اي-

 خب؟ بشه تموم این ضبط امروز خوام می ها باشه حواست برشین-

 ...بریم اُکی-

 ...کرد دیوونه منو برشین صداي و شد پخش دلنشینی آهنگ

 آواره دوشم رو که تنهایی همه این و من

 بیزاره نبودت از من قلب باش من پیش

 کابوس ازین کن رد منو

 هوده بی دنیاي ازین
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 کس هر کنم حس اینکه از

 بوده تو جاي کنارم

 دوري ازین کن خالصم

 پایانه به رو صبرم که

  هستم آرامشی مث

 ...طوفان یه نزدیکه که

 ... نباشی خسته بیرون بیا پسر گل مرسی- 

 هنوز.  اومد بیرون اي شیشه اطاقک از و کرد آویزون میکروفون از رو گوشش روي هدفون برشین

 :کردم سالم که بود ندیده منو

 ...  سالم-

 يفرفر مو ایمان به چشمام با. اومد سمتم به بلند گامهاي با و زد لبخندي من دیدن با برشین

 نییع که داد تکون رو سرش و زد لبخندي برشین. باشه رفتارش مراقب برشین که کردم اشاره

 ... هست حواسم

 طرفا؟ ازین اومدي؟ خوش-

 .بشم مزاحمتون بیام من گفتم نمیپرسین ما از حالی که شما-

 ...دیدمت شدم جوون سال ده... حرفیه چه این-

 که یحال در برشین. میزد کله و سر دستگاه با داشت که کردم نگاه ایمان به و گرفتم گاز رو لبم

 :گفت بهم خورد می تکون لباش فقط

 .بود شده تنگ برات دلم-

 پیدا ور بودم گفته که شعري تا چند. اوردم بیرون کیفم از رو دفترم و انداختم باال ابرویی خندیدمو

 :گفتم و کردم

 خوره؟ می دردتون به اینا ببین -
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 :گفت و کرد نگاهی برشین

 هستن؟ چی-

 !گفتم ترانه براتون-

 هوی..  خوند می وار زمزمه رو ها جمله و کرد نگاه تعجب عالمت شبیه اي قیافه با رو ترانه برشین

 :گفت و خندید

 ...نگفتی تو رو اینا... نگو دروغ-

 . زدم خط نوشتمو بار صد. ببینید دفترو ته. گفتم خودم بخدا-

 :گفت و خندید هام مشق سیاه دیدن با و کرد کارو این شدن مطمئن براي برشین

 .کنم می کار روشون حتما خوبن خیلی-

 دارید؟ کار هنوز-

 !ها عیده فردا.خونه میرم دیگه نه-

 :گفتم و کردم به جا کمی دوشم روي رو کیفم و شدم بلند جام از

 برم باید ریخته هم به رو خونه حسابی مامان! خونه برم که میرم منم. باشه پیشتون دفتر-

 .کمکش

 بریم؟ هم با میاي تو ایمان... میرسونمت خودم وایسا-

 :گفت و داد تکون سري

 .هستم ها حاال حاال... مرسی نه-

 .میریم نامدار خانم و من پس-

 در بستن محض به. زدیم بیرون استدیو از تمام چه هر سرعت با و کردیم خداحافظی ایمان از

 گارن خبر کمین بار به نداشتم دوست. زدم چشمام به رو رنگم اي قهوه و کشیده دوديِ هاي عینک

 !میشه چی بشه اگه که. بندازه دام توي منو ها

 :گفت دارش زنگ و داشتنی دوست صداي با برشین نشستیم که ماشین توي
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 بریم؟ کجا حاال-

 :دادم جواب و کشیدم دستی رو بودم کرده رد صورتم توي از مورب که موهایی

 .دارم کار کلی... خونه بریم-

 رو وت نکن اذیت ندیدمت؟ حاال تا کی میدونی...ها بیرون بریم اومدیم وقت چند بعد! دیگه نه... دِ-

 !خدا

 از...  خسته و عصبی مامان طرف یه از. بدم جوابی چه نمیدونستم...دادم تکون سري و خندیدم

 آدم هب کسی با آشنایی موقع که استرسی این اصال. بود سختی راهی دو... برشین اصرار طرفی

 ...ندارم دوست رو میشه تحمیل

 ...خونه ببر منو بعد دور دور بریم یکم میخواي اگه ولی بریم جایی که نداره راه کن باور-

. دیمکر حرکت و داد جا رو دنده عصبانیت با و کرد نگام ناراحتی و یاس از پر حالتی یه با برشین

 ...دادن توضیح به کردم شروع...  بود خودم سمت در به پشتم که چرخیدم جوري

 کاراشم و بزرگ دیدي؟ که هم رو ما خونه... عیده که فردام تنهاست دست مامانم بخدا برشین-

 .زیاده

 :دادم ادامه... بود خیره مقابلش به خورده گره صورتی با برشین

 خدا ور تو! بچرخیم ریم می داریم هم با اما بیام باهات تونم نمی جایی... باش منصف یکم ببین-

 خوب؟ دهنم به نکن زهرش

 ...بود خیره رو به رو به همونجور و گذاشت دنده روي رو دستش و کشید آهی اینبار برشین

 باشه؟! خوب جاي یه میریم هم با فرصت سر!گیره می دلم نکن قهر! برشین... وااااااي-

 :ردمک نگاه صورتش به و گذاشتم دستش روي رو دستم. نشدم بگه چیزي برشین اینکه منتظر

 ؟ خب! نکن قهر مهشید جون-

 گاهین بهم چشمش گوشه از بالخره تا موندم خیره بهش انقدر. نمیومد کوتاه هم لحظه یه برشین

 یهو و کنه تحمل نتونست که موندم همونطوري انقدر و زدم لبخند نما دندون و بزرگ. انداخت
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 و کرد گره هام پنجه توي رو هاش پنجه برگردوند رو دستش و  داد تکون رو سرش و خندید

 :گفت

 !بابا خب خیلی-

 .کردم می نگاهش ناباورانه هام چشم با... بوسید آروم و برد صورتش سمت به رو دستم

 هک بود عاشق انقدر لحظه یه... میزد یخ آدم که بود سرد انقدر لحظه یه بود؟ اینطوري چرا واقعا 

 کرد عواد من با که وقتی مثل... بود اینطوري چرا نمیدونم...بري در قِسِر شدن لیلی از بتونی محاله

 ... خواست عذر زدو زنگ که نشد ساعت چند و باشم نداشته کارش به کار که

 چیه؟ ها-

 گرفتم سبزش هاي چشم از هامو چشم و کردم مزین لبخند یه به رو پرسشم از پر و داغون چهره

 ...کشیدم آهی و

 !هستی عجیبی آدم خیلی... کردم می فکر تو به داشتم...  هیچی-

 از آهنگی... کرد زیاد کمی و برد صدا پیچ سمت به رو دستش...کرد سکوت و خندید برشین

 ...پیچید سرم توي شادمهر

 قلبم با کرده بد روزگار این

 سهمم زندگی این از بوده کم

 عشق براي میبافم دلیل

 نمیفهمم که چیزي براي

 

 دست و میداشتن بر قدم ها خیابون توي انرژي از پر و شاد همه. داشت بهار بوي و رنگ چیز همه

 هاي عروسک دادن نشون با کوچیک هاي بچه...  و پوشاک و خوراکی هاي پاکت از بود پر هاشون

 نببی خیرم نه... تره خوشگل من از که... کردن می مشاجره هم با کردنشون مقایسه و زیباشون

 !!!تره درشت من عروسک چشماي
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 کودکی دوران استرس بدون و غم بی و گرم دوران تا خودش با رو من که تلخ اي خنده... خندیدم

 !برد

 مکزیکی هاي ذرت و میشد رد خیابون از دقت با برشین... شدم خیره سمت اون به و کشیدم آهی 

 نظر به بهتر خیلی... بود تر زیبا نظرم به خیلی. شدم خیره بهش... میکرد حمل خودش با رو

 ...میداد نشون رو خودش کم کم داشت عشق. میرسید

 ...نشده سرد تا بگیر-

 ... کنیم شروع هم با تا بشینه که شدم منتظر و گرفتم برشین از رو ذرت

 داري؟ دوست-

 :گفتم میبردم دهنم سمت به رو قاشق داخل محتویات که حالی در

 مرز بر کمر مامان کمک برم بگیرم انرژي. دارم دوست اینو اما نیستم خور حوله و حله زیاد من-

 ...ببندم

 :گفت و خندید برشین

 واسم؟ بپزي بلدي چی غذا! بلدي داریم خونه شد معلوم پس خب-

 که حالی در و خندیدم بعد. کردم فکر کمی و گرفتم دندون به رو پایینم لب و کردم جمع چشمامو

 :گفتم میزدم حرف پر دهن با

 ... بلدم ماکارانی-

 خب؟-

 ...بلدم هم ماکارانی...  بلدم ماکارانی-

 :گفت خنده از پر صدایی با و خنده زیر زد برشین

 ...باره می ماکارانی انگشتت هر از واقعا-

 :پرسیدم و خندیدم

 ...برشین؟-
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 !جونم؟-

 چی؟ یعنی برشین-

 :گفت و چرخید من سمت به و زد لبخندي برشین

 میاد؟ بهم اسمم! بهترین... برتر یعنی-

 ...انداختم باال اي شونه و خندیدم

 !بفهمم تا بشناسمت بیشتر باید... نمیدونم-

 !من زیباي... ماه مانند!!! مهشید... میاد بهت تو اسم اما-

 و خاص و برق یه با االن که کنندش دیوونه هاي چشم. شدم خیره هاش چشم به آگاه خود نا

 . میندازه پا از داره منو عجیب

 نیداشت دوست احساس همه این عنوان هیچ به ؟!میکردم رفتار چطوري باید میکردم؟ چیکار باید

 اون اگه نخواد؟ اون... نخواد اون اگه چند هر بیارم دستش به باید. بدم دست از خواستم نمی رو

 نخواد؟

 !کنم خوش نا رو حاالم خوشی مبهمم آینده فکر با نمیخوام.کن ولش...اَه

 و بودم گرفته هام دست توي مدت تمام هاشو دست. خندیدیم و گفتیم همش... بود اي عالی روز

 ...رسیدیم خونه به. کنم جداشون خودم از هم لحظه یک نمیخواستم

 ...بود خوب خیلی اما بود کوتاهی زمان... برشین گذشت خوش خیلی-

 آروم خیلی رو دستم و زدم لبخندي... بوسید و گرفت محکم دستمو دوباره و خندید برشین

 ...کشیدم

 ...مبارک عیدتم پیش پیشا... باش خودت مراقب-

 ... مبارک هم تو از-

 دور فکر از کم کم که نگاهی با و کشیدم عقب کمی... بستم می رو ماشین در آهسته حرکاتی با

 .کردم بدرقه رو رفتنش میشد ابري برشین شدن
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... شدم خونه وارد. کنم رفتار نرمال کردم سعی و برگردوندم عقب به رو هام اشک زود خیلی 

 ...بله که بودم مامان زدناي غر منتظر

 داشتی؟ تشریف کجا... عجبی-

 :گفتم آرامش با و چرخوندم رو چشمام

 با سرپ.... زدیم گپ کمی رهنمام آقاي با دادم تحویل رو ترجمه رفتم. برم قربونت انتشارات دفتر-

 ...حالیه

 و گذاشت روش رو گیریش گرد ویژه کهنه روسري و کوبید اپن رو عصبی رو بندش پیش مامان

 :گفت

 ...کن درست حیاطو بده تکون خودتو یکم نهار تا پاشو-

 :گفتم میدادم نظامی سالم که حالی در و رفتم مامان سمت به

 ...فرمانده بله-

 متن تکونیمو خونه مخصوص و کهنه هاي لباس...خنده زیر زد و باشه نتونستجدي دیگه مامان

 زباله پالستیک... پیچیدم بزرگ مامان قدیمی چارقد توي حسابی و بستم اسبی دم هامو مو و کردم

 هاي برگ... بود مونده جا به چیزهایی پاییز از. شدم حیاط وارد و برداشتم رو بزرگ و مشکی

 با رو حیاط تمام... بودن شکسته بوران بادو و سرما از که هایی شاخه... قرمز و اي قهوه و خشک

 شکست و داغون برشین. کردم می فکر برشین به مدام... کردم جارو چوبی دسته و بلند جاروي

 عاشق... بود شده عاشق...بود کرده شروع نو از دوباره و خندید می وقفه بی حاال که اي خورده

 ... من

 رابطه هیچ توي عمرم توي. دادم پایین سختی به رو دهنم آب و زدم لبخند خوداگاه نا فکرش از

 ستاشد توي دستمو کردم نمی فکرشم که کسی حاال اما. بودم نرفته پیش دادنم دست تا حتی اي

 اخالقش کال برشین یا بود من شانسی خوش از این... میبوسه ستایش و عشق با و گیره می

 همینه؟

... کافیه دیگه که فهموند بهم گردنم و کمر هاي مهره صداي و دادم فشار پهلوهام روي رو دستم 

 کم مک و کردم آبیاري رو بود برداشته ترک تشنگی از که خاکی و درختا و گرفتم دستم رو شلنگ
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 می ها زده قحطی مثله... نهاره موقع دیگه که فهموند بهم ممتدم هاي سکسکه و دهنم تلخ مزه

 . بخوابم سیر دل یه بعدم و اتاقم کردن مرتب سراغ برم زودتر تا خوردم

 بوي و رنگی هاي مداد هاي تراشه و خودکار و کاغذ.... خدا یا دیدم و زدم باال رو تختی رو

 !اسپرت جوراب دست چندیدن اونم جورابام وحشتناک

 .کردم مرتب حسابی رو چیز همه و کردم پاک رو آینه... شد جور و جمع اتاق تا رفت در جونم 

 ...رسید راه از عزیزم باباي و رسید پایان به ماه اسفند آخر روز

 ستمب هامو چشم... نشستیم جدید سال آغاز دعاي پاي دلمون تمام با و چیدیم عید سفره هم کنار 

 :گفتم خدا به دل زبون به رو خواستم می که چیزي تنها خواستن از پر قلبی با و

 خیرم و صالحمه به اگه. دادي پاک دلی و سالمتی من به که اي. مهربونم خداي... عزیزم خدایاي-

 ...برسون هم به رو ما برشین با ازدواج توي

 :گفتم دوباره و زدم لبخندي بابام و مامان دیدن با و کردم باز هامو چشم

 تا داد هدیه رو نیکش شهرت و اسم بهم پدرم...نگیر ازم هیچوقت رو فرشته تا دو این...  خدایا-

 کرد نم صرف رو محبتش و جوونی مادرم. باشم رستگار تا گذاشت جلوم حالل نون. باشم بلند سر

 تمنا خدایا...نکن ماهشون روي شرمنده هیچوقت منو خدایا. بشم فداکار و شجاع خودش مثل تا

 ...پیششون کن سربلند منو میکنم

 ...نو سال آغاز-

 غلب توي همزمان و کنم باز رو شوق اشک از بود پر که چشمایی که شد باعث توپ شلیک صداي

 . بوسیدن رو صورتم طرف دو همزمان دو هر بوسیدمشون مهر با... بپرم دوتاشون هر

 الهی. ایستادن کنارت مادرت و پدر وقتی... خوشبختی یعنی این معنیه؟ چه به خوشبختی

 .***برم قربونشون

 بزرگ مامان خونه همه قبلی وعده طبق رو اول روز سه. زد رقم برام عالی تعطیالت یه خوبم حال 

 زا. بود کرده در پاش زیر رو ایران کل بیامرز خدا.  بود ارتشی کارمند یه بزرگم پدر. شدیم جمع

 عید نیان و تهران بیان بود محال مامانبزرگ خوش روي خاطر به و داشت رفیق و آشنا جا همه

 . بزرگم پدر مهربون بیوه دیدنی
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 پسر نریمان شوهرشو و شیدا عمه عمو، زن و پویان بابام، و مامان و من. بودیم جمع همه

 ازب روي با ها مهمون از. ششتیم می ، پختیم می...  صدا و سر.  بخند و بگو. دبیرستانیشون

 روزاي یخیل. میزدم حرف اسی ام اس یا تلفنی یا برشین با صبح تا شبا منم.کردیم می پذیرایی

 نا گاهی منو که بود دلتنگی حس تنها. گذشت رضایت و شادي به که قشنگی روز 00. بود قشنگی

 سارگل و فرهام. شدیم جمع بیامرز خدا عموي لواسون باغ ،همه هم 00 روز. کرد می ونگران امید

 رهامف ماشین دیدم که بودم نشسته حصیر روي. بودن اومده مامانبزرگ با تعجب کمال در خانومم

 و برداشت رو دودیش عینک و شد پیاده ماشین از وقتی اما نمیشد باورم اول... شد باغ وارد

 :کشیدم جیغ آگاه خود نا داد، تکون برام رو دستش

 !اومدي خوش... فرهـــــــــــــــــام-

 با هم راه بین رفتمو فرهام سمت به و انداختم پام انگشتاي نوک هامو دمپایی و پریدم جا از

 به و برداشت رو مونده باقی قدم چند فرهام. کردم بوسی رو و احوال و حال حسابی خانوم سارگل

 .  ردمک انداز بر رو چرمش هاي صندل و مشکی کتون شلوار و نفتی آبی اندامی پیرهن... اومد سمتم

 .... وکیل آقاي خبر چه-

 :داد تکون سري و زد لبخندي

 خبر؟ چه تو... مشغله مشغله مشغله-

  .نیست خبري که پورم نیک آقاي از.  شد تموم کتاب ترجمه...االفی االفی االفی حاضر حال در-

 .کرد دعوت منم. بگیره مهمونی جمعه شب  قراره گفت پیشو شب چند داد پیام من به -

 .دعوتم منم. دارم خبر آره-

 :زد صدا بلند بابا لحظه همون

 .بشینن بیان بذار بسه چونگی پر مهشــــــــــــید؟-

 ...بابا چشم-

 رب مسئولیتی کسی هر.  گرفتم عهده به رو برنج کردن دم. رفتیم سمتشون به فرهام با همراه

 شیدا عمه دیدم که زدم بیرون باغی خونه از و کردم دم رو برنج...شد مشغول و گرفت گردن

 ...میاد سمتم به و گرفته دستش توي رو من گوشی
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 !کشت خودشو گوشیت... مهشید-

 :پرسیدم و رفتم عمه سمت به عجله با

 کیه؟-

 ... ناشناسه... عمه دونم نمی-

 :دادم جواب و کرد لمس رو لرزون گوشی دستم

 ...بفرمایید بله-

 مهشید؟ خوبی. سالم-

 همه از هامو چشم که حالی در و...بود زده زنگ خونه تلفن از. زدم لبخندي برشین صداي شنیدن با

 ...گرفتم فاصله ازعمه میدزدیدم

  خوبین؟ شما-

 کجایی؟-

 .عموم باغ... لواسونم-

 .کنیم در به رو 00 هم با بریم سراغت بیام بفرست برام آدرسشو-

 ریخت بهم صدام خواست؟ می چیزي همچین اي انگیزه چه با واقعا.اوردم در شاخ لحظه یک توي

 :گفتم و

 خب؟. دیگه وقته یه بذار برشین! نشسته آدم کلی اینجا... گی می چی برشین واي-

 .ببرم عقب کمی گوشیو شدم مجبور که جوري... برد باال صداشو

 ...سراغت بیام تا بده آدرسو. چشم بگو میاي میگم بهت-

 با درمو به 00 روز کردن خراب حوصله...بیاد پیش ناراحتی خواست نمی دلم هم بودم عصبی هم

 :گفتم و کشیدم آهی. نداشتم رفتن کلنجار

 فهمیدي؟... کنی می بلند من رو صداتو باشه آخرت دفعه-

 ...دادم ادامه من و کرد سکوت برشین
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 . میریم بریم خواستیم جا هر ازونجا. خونت میام خودم نهار از بعد-

 :گفتم و شنیدم رو خطی پشت اخطار لحظه همون

 ... دارم خطی پشت-

 جواب رهام تماس به و کردم قطع عصبانیت با برشین روي رو گوشی...رهنما آقاي... بود رهام

 :دادم

 

 ؟ بله-

 ...مبارک تون نو سال... نامدار خانوم سالم-

 شما؟ خوبید... مبارک شمام از مرسی،-

 . میشه چاپ کتاب دیگه ماه سه دو تا ایشاال شده صادر مجوز بگم زدم زنگ.. شکر رو خدا-

 ...رو همکاري این میگم تبریک... شدم خوشحال-

 نباشم؟ مزاحمتون... همینطور منم-

 .بود خوبی خبر... شما فداي نه-

 .درایم خجالتتون از تا بیارید تشریف حساب تصفیه براي تونستید وقت هر -

 .خدمتتون میرسم. نیست اي عجله-

 ...فعال پس باشه-

 .فعال-

 از. دبو خیره من به که میدیدم فرهامو سنگین هاي نگاه آشنا همه اون بین و کردم قطع رو گوشی

 ...شدم جمع وارد و انداختم پایین رو سرم. شده چیزي متوجه که خوندم می چشماش توي

 دخترم؟ بود کی-

 و بگیرم رو وُرد نسخه برم ظهر امروز گفت خواد می اصالح سریع یه کتاب... بود رهنما آقاي-

 .درم به 00 از اینم... ها افتادم گیر بابا اي. کنم اصالح
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 یم شماري لحظه رفتن و خوردن نهار براي... نکرد شکی هم بابا اینکه ویژه به... بود تمیزي دروغ

 میشد که چیزي. بود کرده تر کالفه رو من برشین خواهی عذر هاي پیام سیل طرفی از و کردم

 یه کیی مهشید مقابلش در و. بود برشین حد از بیش بداخالقیه و شدن عصبی زود کرد فکر بهش

 ...  نداشت رو بلندي صداي و احترامی بی هیچ تحمل که داشت قرار باباش و مامان لوس و دونه

 و رابطه این مورد در نگران و بودم خسته! نبودم هم گرسنه حتی.  نفهمیدم چیزي نهار از

 قرض رو ماشیین بابا از... شد بدي حال یه دلم یهو... ترسیدم یهو بشه؟ چی بود قرار...آیندش

 که خاکی مسیر. دادم رد جواب و کردم فشاري پا من رسوندن براي اصرارش مقابل در و گرفتم

 نمایی خود براي جایی افکارم که کردم زیاد انقدر رو ضبط صداي شدم اصلی جاده وارد و شد طی

 با رو همم در چهره و کردم مرتب جلو آینه توي رو شالم... رسیدم بخونش... باشن نداشته

 که همیدف می نباید اما بود گرفته دلم... بمونه پنهون درونم آشفتگی شاید که کردم مزین لبخندي

 ختهس اولش اشتباهی هر. کرد می دلگیرم راحت و میشد عادي براش چون کنه؛ دلگیر منو تونسته

 ...میشه تکرار خطا اون پی در پی دیگه ریخت ترست و دادي انجام رو اشتباه اون وقتی اما

 صدا با رو نفسم... وقار با و آروم. باشم همیشگی مهشید همون کردم سعی.ایستادم در پشت

 ازون جدیدي چهره با و شدم خونه وارد... شد باز در. گذاشتم زنگ روي رو دستم و دادم بیرون

 برق تمیزي از رنگ سفید ساختمون هاي دیوار حتی. شدم مواجه روح بی و خاکستري خونه

 ... بود شکوه با و مرتب حیاط. میزدن

 بود شده عوض خونه دکور. شدم خونه وارد ضربه چند زدن بعد و رسیدم ساختمون ورودي در به

 ...بود بخشیده روح حسابی رو خونه بود، پیانو روي گلدون توي که رزي هاي گل بوي

. بردم جلو و عقب پیانو هاي کلید روي رو دستم و رفتم جلوتر کمی. کردم می راحتی احساس اینبار

 خواست می دلم... پیچید خونه توي صداش. بودم اومده خونه این توي که اولی بار مثل درست

 یانوپ صفحه جاي جاي از رو مختلف هاي کلید و کردم میزون پام زیر رو چوبی صندلی. کنم امتحان

 تهگرف خندم. میزدم چیزي یه هم بر و هم در گاهی و میشد زیبایی ملودي گاهی و کردم می انتخاب

 دبو پیانو روي که پارتیتوري. دارم عالقه خیلی موسیقی به که فهمیدم لحظه اون تو اما. بود

. گذاشتم جاش سر و خندیدم دوباره. فهمیدم نمی ازش هیچی بود جالب. زدم ورق و برداشتم

 ...زبونمه سر روزه چند که آهنگی کردن زمزمه به کردم وشروع کردم پیانو به رو پشتم

  تقدیر چنگال از رو تو بگیرم پس که اومدم
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  شی من مال که اومدم

 دیر چقدر اما اومدم

 ینگاه شونم روي برشین کشیده انگشتاي به. کردم حس شونم روي رو کسی دستاي ناگهان

 . برگشتم سمتش به و شدم بلند جام از و کردم

 ...بیاي تا کردم شیطونی کلی اینجا من... بودي کجا... سالم-

 یک توي و خندید لباش کم کم... گفت نمی چیزي کام تا الم و بود شده خیره چشمام به برشین

 ويت نفسم گرفت، گر تنم شد، حس بی پاهام و دست... شدم شوکه. گرفت بغل محکم منو حرکت

 . بپیچم گردنش دور هامو دست که کرد وادار منو گرمش تن... کرد گیر سینم

 ...بود شده تنگ برات دلم-

 ...بود شده تنگ برات دلم منم-

 یتعصبا از داشتم پیش لحظه چند همین تا رفت یادم... شد فراموشم دلخوریام تموم آغوشش با

 تازه...رفت عقب و داد فشار خودش به منو برشین و گذشت وقت کلی... میزدم حرف خودم با

. بود ردهک خوشتیپ حسابی و بود کرده تن رو جدیدش و شیک لباساي... ببینمش درست تونستم

 :گفت و خندید

 ؟ که اي آمادي-

  چی؟ براي-

 .کنیم در به رو سیزده هم با بریم... گاهمون مخفی به رفتم براي-

 :دادم جواب و انداختم باال اي شونه و خندیدم

 نه؟ که چرا بله-

 ...زد صدا آشپزخونه به رو و افتاد راه به من از جلوتر

 .میریم داریم خانوم و من باشه خونه به حواست. خانوم ماهرخ-

 و گرفتیم خداحافظی... میرفت گیج سرم خوشحالی از... عشقم خانوم... خونه این خانوم... خانوم

 . رفتیم
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 رو ما رشیدخو غروب از نگرانی که نبود قبل بار مثل. ببریم لذت مسیر از تا داشتیم وقت کلی اینبار

 قابل غیر و عالی دومونو هر حال بهاري مطبوع هواي. بترسونه گاه مخفی هاي زیبایی ندیدن از

 دچن به نسبت که اي جاده از و بودیم کرده گره هم هاي دست توي محکم دستامونو. کرد می وصف

 ختدر بین از عبور و خاکی جاده همون دوباره. بردیم می لذت بود شده تر رنگ پر و سبز قبل هفته

 .بپرم جوب روي از تا بگیره رو دستم برشین تا بودم منتظر دوباره و زدم لبخند...  ها

 و خرامان... بود باز اینبار در. گرفتم پیش راهو خودم و نبودم منتظر دیگه جوب از عبور از بعد 

 شروع دریاچه این هاي زیبایی و زیبا کلبه از چیز همه که زیبایی باغ. شدم باغ وارد خوشحال

 پشت به... شده خم کمی و مو سپید و اندام الغر مرد. میشد دیده دست دور در مردي پیر... شد

 :پرسیدم برشین از و انداختم نگاهی سرم

 دیگه؟ محسن حاج گفتی؟ می که باغبونیه همون این-

 . خودشه...  آره-

 مدیدن با مرد پیر. رفتیم کلبه سمت به هم شانه به شانه و گرفت هاش دست توي هامو دست و

 توي تا دادم بهش رو کیفم و دادم سالمی... داد سالم بعد و کرد اندازم بر گرانه جو جستو کمی

 :گفت محسن حاج به خطاب و گذاشت شونم روي دستی برشین... ببره کلبه

 !همینه گفتم می که مهشید... بودي شنیده زیاد تعریفشو-

 .ایستادم زیر به سر اي لحظه چند احترام به و شدم خم کمی و خندیدم

 !کنه حفظتون هم براي خدا ماشاال-

 .زدیم لبخندي همزمان دو هر و کرد نگاهم اونم.  انداختم نگاهی برشین به-

 سال و سن باغبان. نشستیم سه هر و انداختیم دریاچه کنار رو رنگ سبز و راه راه موکت بعد کمی 

 یعجیب عشق بایه. فهمیدم حرفاش از اینو.بود گذرونده سر از رو عشقی از پر جوونی اما. بود داري

 و دش جمع چشماش تو اشک... آشناییشون از ، خانومیش از نجابتش، از میگفت، خانوم فاطمه از

 دست بچشو تا سه گفت... کرده حمل دوشش روي رو خانوم فاطمه تابوت که کرد تعریف برامون

 ، حاال اما.نده آزارشون و نکنه استفاده سو ازشون نامادري بد شانس از بار یه که کرد بزرگ تنها

 هشب حتی میگفت... بگذرونه طبیعت با خلوتشو تا اومده اون و رسیدن سامون و سر به همشون

 ... نمیکنن قبول همی دور براي دعوتشو حتی... نمیزنن زنگم
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 و کشید آهی... ریخت فرو گونم روي و اومد بیرون چشمم گوشه از احساسم از کمی و سوخت دلم

 یاد انگار. کردم نگاهی برشین هم در چهره به... کنه فراهم رو آتیشی دبش چاي بساط تا رفت

 .بود افتاده مادرش

 بمرت موهامو. میندازه پا از رو ها آدم همیشه تنهایی. باشه عصبی انقدر که میدم حق بهش گاهی 

 تا دمز تا کمی رو شلوارم دمپاي. شد بلند باغبونش به کردن کمک براي برشین که دیدم و کردم

 لیخی رو اینکا اما لرزیدم کمی سردي از. بردم فرو آب داخل پاهامو و نشستم آب کنار و بره باالتر

. بردم می لذت ها شکوفه خوش بوي و آب مطبوع خنکاي از و بستم هامو چشم.داشتم دوست

 چهره انعکاس بعد لحظه چند و کردم باز هامو چشم.شنیدم سرم پشت رو کسی پاهاي صداي

 براي کنارم و میزنه باال پاهاشو من از تقلید به دیدم و برگشتم عقب به. دیدم آب توي رو برشین

 ...میکنه باز جایی خودش

 ...زدم یخ... وااااي-

 :گفتم و خندیدم

 ...میکنی عادت حاال-

 :گفت و انداخت شونم دور رو دستش

 ... شدن خوب خیلی... گذاشتم ملودي هات ترانه روي-

 حتی که منی. بودم کرده پیدا اعتماد برشین به چقدر...دوختم چهرش به هامو چشم و خندیدم

 شاید. بودم کرده خوش جا آغوشش توي و بودم نشسته کنارش راحت دادم نمی دست باهاش

. کردم می رفتار قانونی تیز و تند همه با هنوزم. بودم مقید هنوزم من. نبود غریبه مرد یه برام دیگه

 . کنم تبرعه خودمو خواستم می افکار این با شایدم. بود مردم دیگه برشین اما

 !گذاشتم ملودي هات ترانه رو میگم ها؟ بودم تو با-

 :دادم جواب اومدمو خودم به

 جدي؟-

 ...گذاشت دوشم روي رو سرش و شد خیره هام چشم به سبزش هاي چشم با

 بگو؟ شعر یه یهویی االن همین-
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 :گفتم و بردم جلو و عقب آب توي پاهامو و خندیدم بلند

 ...بخونم میتونم هات چشم از شعر تیکه یه اما. ندارم تمرکز االن... که نمیشه-

 :گفتم و کردم نگاهی هاش چشم توي...شد خیره صورتم به و شد جا به جا کنجکاو برشین

 تو بهارانم و باغ بهین اي-

 خیال دریاي تو چشم سبزي

 باز دربابم تو چشمان به که بگشا پلک

 را تمنایم سبز مزرع

 سبز چشمانت تو اي

 توست از هذیان سبزي این من در

 ...مصدق حمید... توست از مرگم تو از زندگی 

 نگاه رو آب توي دو هر... خورد پاهاش به آب توي پاهام لحظه همون... شد خیره بهم و زد لبخند

 به کردیم شروع هامون چشم در شیطنت سر از برقی و لبخند با... شدیم خیره هم به بعد و کردیم

 ...هم روي پاهمون گذاشتن

 ...پایین بفرست پاتو ترن مقدم خانوما-

 :گفت و گذاشت پام روي رو پاش

 ...بزن حرف درست من با... ها آقاتونم من-

 ...ندارم رو تو پاهاي زور که من غیرت بی بنداز پاهاتو-

 ...بمونه پایین بذار پاتو مهشید نکن... من گندم پا انگار هو... -

 ... عنوان هیچ به نداره راه دونی می خودتم دندم یه من.. گفتم که همین-

 :گفت پامو روي کوبوند محکم پاشو

 ...نباشه حرفم گفتم من که همین-
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 رورفتف آب توي سانتی چند و کشیدم کنار پامو که میداد فشار پاهام روي پاهاشو و گفت می اینو

 برشین... دویدم تر عقب کمی برهنه و خیس پاهاي با و شدم بلند جام از... شد خیس شلوارش و

 :گفت مرموز اي خنده با و اومد بیرون آب از

 ...ندارم کاریت که من میري در کجا بابا بیا-

 ارکن اورد هجوم سمتم به که میداشتم بر قدم خبال بی... رفتم سمتش به باور زود و ساده منم

 :گفت بردمو دریاچه

 بشی؟ غرق تا آب تو بندازمت حاال-

 ...نمیشم غرق بلدم شنا...  هه هه-

 ... کنم چیکار پس... ها میگی راستی... ا-

 ...دونم نمی-

 ... بردم موکت سمت به و کرد بلندم یهو سر پشت از برشین

 ...دیوونه میگیره درد کمرت-

 ...وجبی نیم قلیون نی... سنگینه خیلی کرده فکر نفسی به اعتماد چه-

 هتخت و چاي عصرونه بساط با باغبونمونم کم کم... اومدم فرود موکت روي لحظه همون و خندیدم

 ...شد پیدا نرد

 حالجی؟ مرده چند ببینم جوون بیا-

 :گفت و داد نشون هاشو بازو و زد باال آستینشو برشین

 !ها نیوفت در من با محسن حاج-

 :گفت و خندید بلند محسن حاج

 ...کن عمل زدن حرف جاي بیا-

 ...شدن مشغول کم کم
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 ودستم که گفت می من به بریزه تاس خواست می وقت هر برشین و کردن می بازي برشین با 

 رو بازي متاسفانه اما... بود خوبی خیلی روز... بشه همراه باهاش شانس تا بذارم دستاش روي

 ...باختیم

 رشینب... کردیم توقف بابا ماشین جلوي و افتادیم راه به کم کم که میشد تاریک داشت دیگه هوا

 .شدم خونه راهی هم من و بوسید رو دستم همیشه مثل

 هنگآ ریتم با و... کردم می مشغول زیبا هاي فکر با رو خودم تعطیالت روز آخرین ترافیک کل توي

 .گذشت زمان تا کوبیدم می کنسول روي رو دستم

 و خونه تاریکی از. رسوندم خونه به رو خودم ها ماشین و ها خیابون ازبین شب تاریکی توي 

 رام به شب آخر شلوغی خاطر به و شده طوالنی درشون به سیزده که فهمیدم ها چراغ خاموشی

 ...گذشته سال مثل... میوفتن

 . کردم اعالم رو رسیدنم و دادم مامان به اسی ام اس اطمینان محض 

 عدب دلخوشی به و ظهر از قبل دلخوري به. کنم فکر کمی داشتم دوست اما بودم حال بی و خسته

 زنگ که اوردم می در هامو لباس حرکت حین در و میکشیدم زمین روي خسته پاهامو... ظهر از

 :دادم جواب مهربان اما خسته صدایی با... بود برشین... کرد خودش متوجه رو من گوشی

  بله؟-

 ...عزیزم رسیدي-

 ...خبر چه. میکنم عوض لباس دارم االن همین...رسیدم آره-

 مهشید؟-

 جونم؟-

 کنیم؟ تر جدي رو رابطمون میاي-

 به ديامی اصال هم اون کردن قبول براي... نداشتم آمادگیشو اصال تر؟ جدي رابطه... اومد بند نفسم

 :بگه بهم قاطع و محکم اي کوبنده و بلند صداي از میترسیدم... نداشتم بابا

 ...نشنوم چیزي موردش در دیگه... مهشید نه گفتم-
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 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 جدي؟ حد چه تا-

 :داد جواب و پیچید گوشم توي برشین هاي نفس صداي

 ...باشمت نداشته و باشمت داشته نمیتونم...تنهام خیلی مهشید... جدي خیلی حد در-

 میدي؟ فرصت بهم یکم... ندارم آمادگیشو اصال اما... برشین میفهممت-

 ...که سکوتی... ترسوند منو صداش که سکوتی... کرد سکوت

 ... بزن حرف مامانت و بابا با زودترم چی هر... کنی آماده خودتو کم کم که گفتم... خب خیلی-

 ...باشه-

 بپوشی؟ خواي می چی مهمونی مهشید-

 :گفتم خنده از پر صدایی با

  دیگه؟ باشیم باید محجبه راستی...سورپریزه-

 تا نم که اونجا از و بیان و کنن قبول دعوتمو سیمام صدا از و بشه شلوغ یکم ممکنه که ازونجا-

 ...بله دارم وحشتناکی غیرت حدودي

 :گفتم و زدم لبخندي

 ...کرد یخ پهلوهام دیگه؟ برم من برشین... مرسی-

 :گفت و خندید بلند

 ...بخیر شبتم... برو... باشه-

 ...بخیر شب-

 امش بدون و کردم تنم پاییمو اندر سر نخیه و راحت پیرهن و دادم سر آرایش میز روي رو مبایلم

 رو تمباف خوش نرمو پتوي...نبود شام براي جایی که بودم خورده عصرونه انقدر... رفتم تختم توي

 .رفتم بخواب که نگذشت چیزي... کردم جا به جا کمی خودم و کردم جمع آغوشم توي کمی
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 انممام به...   داشتی دوست و عالی مهمونی... شد سپري زود خیلی مهمونی تا مونده باقی روز چند 

 ذاشتگ بلوند رنگ موهامو و کرد اصالح رو صورتم حسابی بابا نبود توي مامانم و گفتم رو موضوع

 و ردک پیاده چهرم روي ملیحی و کسر و کم بی آرایش.باشن تر دست یه و بشن مخفی ها ریشه تا

 کفش...  بود شیک حسابی...  کردم تنم رو دوختم خوش و اندامی اي سرمه اي و نقره شلوار و کت

 بدون... انداختم سرم روي نمایشی رو عریضم و رنگ اي سرمه شال و کردم پا ایمو نقره هاي

 یه یوشان. رفتیم در بابا رسیدن از قبل و شد پیدا کلش و سر کم کم پویان...مدلی با گره کمتري

 اتو و ساده خیلی و بود افشون موهامو که منم... بود پیچیده موهاشو و بود زده عالی و سفید تیپ

 شتر خواستنی رنگش قرمز کروات و مشکی شلوار و کت پویانم... بودن صورتم جلوي کشیده

 هم انپوی... نشه خراب که بودیم آرایشمون مراقب دست به آینه نیوشا منو مسیر تمام... بود کرده

 ...مینداخت دستمون گاهی و خندید می

 ستلی روي از در جلوي بادیگارد دوتا... بود بارون نور حسابی در جلوي...رسیدیم برشین خونه به 

 در جلوي... بود گذاشته باز دهنمونو باال مدل آنچنانی هاي ماشین و کردن می چک رو ها مهمون

 ويت که منم... میشناختن رو همدیگه... دادن دست باهاش پویان دیدن با ها بادیگارد و ایستادیم

 به بلند هاي خنده گاهی و همه هم و آروم موزیک صداي... شدیم خونه وارد و شدم چک لیست

 .شدم خیره رنگ سفید ازنور پر ساختمون و چراغونی به و زدم لبخندي... بود داده صفا خونه اون

 بند هی برم قربونش که نیوشام. کردن می احوال و حال حسابی باهاش و میشناختن رو پویان اکثرا

 ... بمانی ببین فالنی، ببین... میگفت هیجان از پر و زد می سقلمه من به

 داخ اما میکردم حفظ رو نمام دندون و مصنوعی لبخند فقط و نگفتم چیزي و کردم تحمل کمی

 :گفتم پویان به رو و کوبیدم زمین روي پامو...بود فایده بی نیوشا تحمل شاهده

 ...نشکسته بدیدت ندید زن این فقراتمو ستون تا من کنار وایسا بیا پویان-

 آدم رواب و چشم با بار یه لحظه چند و نبود بردار دست نیوشا ،اما ایستاد بینمون و خندید پویان

 هگری کردناش ابروریزي دست از کردم می سعی خیلی... میداد نشونم رو میدید که معروفی هاي

 ...نکنم

 باهاش که معروفی نوازنده از... خندید اونم و زدم لبخندي... شد رویت مجلس صاحب اینکه تا 

 نیوشا سمت به رو دستش و داد دست پویان با... اومد ما سمت به و کرد خواهی عذر بود کالم هم

 ویانپ جلوي برشین...بدم ادامه لبخندم به کرد سعی اما زد بیرون غیرتم رگ... شدم عصبی... برد
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 طفق منم... کرد افاقه رسمی گویی امد خوش یک به وصرفا نکرد من با دادن دست براي تالشی

 گههمدی دور که معروفی مردم به داشتم...بود شلوغ خیلی. رفتم جمعیت سمت به و شدم خم کمی

 یه.. .میخندیدن فقط ازونا دسته یه. کردم می نگاه میزدن کپ و خوردن می نوشیدنی و بودن جمع

 اشايتم غرق من مثل یا بودن مطلق سکوت توي  هاشونم بعضی... میزدن حرف فقط تعدادیشیون

 ...اورد خودم به منو برشین صداي موقعه همون...دیوار و در

 ...نامدار خانوم-

 با. ردمک نگاه بیا میگفت که برشین دست حرکت به و گذاشتم میز روي رو دستم توي میوه ظرف

 ...کردم رنجه قدم پاپ معروف هاي خواننده از گروهی سمت به و برداشتم قدم همیشگی متانت

 ...عزیزم هاي برنامه مدیر. نامدار خانوم-

 :گفتم و خندیدم... اوردن باال من با دادن دست براي رو دستاشون و زدند لبخند

 ... نمیدم دست آقایون با من اما میخوام عذر خیلی-

 ... شد شنیده تکشون تک زبون از میکنم خواهش و افتاد هاشون دست همزمان

 ...خوام می عذر بازم-

 :گفت و کرد نگام غرور با برشین

 و...مقتدر و جوون زن یه... شدیم آشنا ایشون طریق از... جانه پویان عموي دختر نامدار خانوم-

 ترجمه کتاب هم انتشارات براي هستن، مترجمی عالی کارشناس ایشون. زرنگ و دانا البته

 ...میکنن

 اب گاهی و کردم می تشکر گاهی هم من... میدادن گوش لذت با ها اون و بود وحده متکلم برشین

 ...میدادم نشون رو شرمم انداختم می پایین که سري

 توي ها غذا خوب عطر ظروف در برداشتن با... کردند اقدام شام میز چیدن براي خادمین بعد کمی 

 بین... داد اي شیشه ظروف و چنگال و قاشق صداي به رو خودش جاي همه هم و پیچید خونه

 ...میشد دیده رنگی همه ها نوشیدنی و ها دسر و ها غذا و ها شیرینی

 دادن؟ شام زود چقدر-
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 :گفت و داد تکون سري پویان

 ...انگاري داره برنامه شام بعد-

 :گفتم زدمو جلوم کوبیده کباب توي رو چنگالم

 نیومده؟... نمبینم فرهامو... اینطور پس-

 و چرخوندم سري... جلو نیومد حرف به بودت گرفته برشین منتهی... اومد ما بعده...  بابا چرا-

 ابمبشق... بلعیدنه مشغول سخت و گرفته دست توي رو غذاش بشقاب و ایستاده اي گوشه دیدم

 ...رفتم فرهام سمت به و کردم تر پر رو

 ...سالم-

 ...خانما خانوم... به-

 ...گلوت توي پره می دیوونه نزن حرف پر دهن با-

 :گفت و داد تکون سري و خندید

 بود بد یکم مامانمم حال...بودم دادگاه اون به دادگاه این از همش... نخوردم هم صبحونه امروز-

 ...بودم اونم دکتر نوبت و ها دارو پی

 :گفتم و دادم قورت گره با رو دهنم توي غذاي

 بود؟ چش! نکنه خدا... واي-

 ...باالست چربیش! باالست فشارش و باال زده قندش... خوردن تو نمیکنه رعایت-

 !!!الغره خیلی اونکه-

 ...واال بگم چی-

 ...کرد صدام دوباره فرهام اینکه تا گذشت سکوت توي لحظه چند

 میگی؟ بهم راستشو بپرسم چیز یه... مهشید-

 ...نه که چرا آره-
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 دهاوم چشمش به که دختریم آخرین... کن ازدواج داده گیر مامان... میگم مقدمه بی یکم شرمنده-

 درسته؟... داري جریاناتی کسی با که میدونم اما... تویی

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 ... آره-

 :گفت و داد بیرون صدا با رو نفسش فرهام

 ...داریم جریاناتی ما همه... طبیعیه که این-

 :شدم خیره چشماش به و خنده زیر زدم ناخودآگاه و کردم نگاهش تعجب با

 آره؟ توام... بابا نه-

 آره بیشتریا نه که همه... آره همه- 

 .  گرفت خندم بدجور لحنش به

 ....وکیله البد اونم-

 !چیزیه؟ ،مترجمی اي برنامه مدیر اونم البد چی؟ تو... دیپلمست...نه-

 ...خوانندست... نه-

 خدمه با داشت که برشین به انگشت با... کرد سرفه بار چند و کرد گیر گلوش توي غذا فرهام

 :گفت و کرد اشاره میزد حرف

 ... داري جریانات این با که نه-

 :گفتم میدادم بهش رو دلستر حاوي جام که حالی در

 ...همین با! آره... یواش... بردي آبرومو-

 :گفت و شد گرد هاش چشم و خورد دلستر از اي جرعه فرهام

 ...نکنه خامت بار یه... نداره اخالقی ثبات این... نیست آدم این... خدا رو تو مهشید-

... تممیدونس خودم رو اینا همه من اما نمیدونم رو نه یا بود شده غیرتی... ریخته بهم و بود عصبانی

 ...دارم دوست رو برشین من که ساله چند که نیست دوماه ماه یه بحث اما
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 هک منطق...  دل کار اما... فرهام فکرمی به که ممنونم... آشناییه براي رابطه یه.... نشو نگران-

 ... نمیشه حالیش

 :گفت و کشید تنش توي لباساي به دستی فرهام

 ندهآی آدمایی همچین خاطر به که حیفی خیلی تو... کرده نادرست کاراي خیلی آدم این... مهشید-

 اما میدونی خودت... دار خانواده و دانا هم ، زیبایی هم تو... بدي دست از رو حقته که خوبی

 ...نشه ساز مشکل برات برشین امیدوارم

 یه برشین.  ندادم دست از فرهام حرفاي با رو امیدم. بودم وار امید هنوز اما شد، خالی دلم ته

. نمک درست چیزو همه کم کم باید. کنم بناش کم کم باید هنرم با من... بود سوخته و ویرون خونه

 ....کنیم دار خدشه رو دیگران آینده گذشته توي خطا یه خاطر به نباید... نبوده بد اول از هیچکس

 !زشته مهمونی وسط کن درست ریختتو فرهام... میشه تموم خیر به چیز همه که ایشاال-

 منتظر و شد کور منم اشتهاي... داد ادامه خوردنش به ناراحتی کمال در و  داد تکون سري فرهام

 آدم و نور انعکاس و شدم خیره روم به رو هاي سرامیک به و ایستادم اي گوشه برشین برنامه

 و دوست نه ، رقصی نه... بود اي کننده خسته مهمونیه خیلی... میدیدم ها سرامیک توي هارو

 هم به رقبتی چندان من که بود فرهام بشه کالم هم بامن داشت دوست که کسی تنها... آشنایی

 کنارم. مبش امید نا بیشتر من و بگه بیشتر ترسیدم می ترسیدم، می. نداشتم اون با صحبتی

 :گفت کرد می نگاه رو مچیش پهن ساعت که حالی در و ایستاد

 مونی؟ می یا میاي-

 :گفتم و انداختم باال اي شونه

 ...میخوره هم به مهمونی ازین داره دیگه حالم... بگم چی-

 :گفت و داد نشون رو خروجی در اشاره انگشت با فرهام

 ...میرن دارن اکثرا-

 همه هم از پر و شلوغ خونه کم کم... بود خداحافظی حال در که دیدم رو برشین انداختمو نگاهی

 بین. موندیم باقی نیوشا و فرهام و پویان و من و معمولی عوام از عادي آدم تا سه دو و شد خلوت

.. .شد خونه وارد کم کم برشین...میشدند دیده همسرانشون با خواننده تا دو مونده باقی افراد
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 تکان سري او و کرد زمزمه اي کلمه چند بادیگارد گوش توي و کشید دستی رو خرماییش موهاي

 ... کرد صاف رو صداش اي سرفه با برشین... رفت حیاط سمت به و داد

 ... بفرمایید لطفا... اومدین خوش خیلی-

 رو نم اصال که بودم خیره برشین به دغدغه از پر و خسته. نشستن تشکر روي از لبخندي با همه

 شد خالص که کت دست از...  گرفت خدمه از یکی سمت به و اورد در تن از رو کتش...  دید نمی

 و انداخت نگاهی من به بار اولین براي... نشست و کرد بازي ها کلید با... رفت پیانو سمت به

 رامآ اي ملودي نواختن به کرد شروع کم کم.  کردم استقبال خندیدنش از و زدم لبخندي... خندید

 یه؟چ بود شده گرفته نظر در خاص اي عده براي که امشب سورپرایز ببینم بودم منتظر... شاد اما

 ...شد همگام برشین دلشنین صداي با ملودي کم کم

 پایان بی راه این توي

 میشم گم لحظه هر دارم

  آهسته و آروم خوام می

 شم پیدا تو آغوش تو

 میشم عاشقت دوباره

 شی پیدا باز شاید که

 شاید بشی پسدا خوام می

 باشی عاشقم هنوزم

  سخته چقدر دونی نمی

 وقفه بی لحظه هر من که

 داره رو تو شور دلم

 بیماره غصه از دلم

 قاب این تو عکس جاي به

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 سلیمانی غزل | فالش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

115 

 

 هاتو چشم خواد می دلم

 خواد می رو تو عطر دلم

 موهاتو خواد می دلم

 دستات اگه که دونم می

 باشه خودم دستاي تو

 دنیا تو هیچکی محاله

 باشه من خوشبختی به

 تو تا کنم پیدات بذار

 باشی من درد دواي

 شم نگاهت غرق بذار

 باشی من مال دیگه تو

 سلیمانی غزل: سرا ترانه شاید،

 

 موهاي بین از گاهی و خوند می... میدادم گوش صداش به... میشد مور مور تنم.  بود سست پاهام

 اب من و بود خوشحال... خوند می رو من ترانه...  رو من ترانه... کرد می تماشا رو من صورتش توي

 چهره به فقط و بود شده سرازیر شوقم هاي اشک. بودم خوشحال ها مدت از بعد وجودم تمام

.. .دیدم نمی رو هیچکس... نبود اونجا اي دیگه کس پیانوش و اون جز انگار. بودم خیره برشین

 ! نبود دیدنی برام هیچکس

 اي لحظه چند احترام به و شد خم کمی و شد بلند... زدیم دست براش همه و شده تموم آهنگ

 :گفت من به رو و شد بلند... موند حالت همون توي

 ...  بود نامدار خانم از زیباش ترانه-

 ... گرفتند نشونه رو من اینبار ها نگاه و
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 ...زدم لبخند و انداختم پایین رو سرم

 و انپوی نفر اولین و شد پخش آرومی موزیک و شد تمام همه هم... انداختم برشین به نگاهی نیم 

 رو ها روسري و شال دیگه حاال که همسرانشون با همه اون از بعد... شدند میدون وارد نیوشا

 :گفت و نشاند چهره به لج لبخندي فرهاد... گرفتن جاي ها اون کنار بودند برداشته

 ...برداشتن اروپایی تریبپ رو اینا-

 :گفتم لبخند با و شدم تر نزدیک فرهام به و خندیدم

 ...دیگه پولداراست هاي ادا-

 ...برقصی برشین با نمیري چرا تو-

 :گفتم و کردم اخمی

 میرقصیدي؟ باش بود اینجا دخترت دوست بودي تو جمع؟ توي-

 ...نه-

 نیوردیش؟ چرا راستی-

 .وقت دیر تا و شب اونم... نیست مهمونی اهل زیاد-

 :گفتم و نشوندم هام لب روي لبخندي

 !!!مثبت بچه چه... واي-

 یرهخ رقص حال در جماعت نمایی هنر به و کرد من پاي اندر سر نثار لبخند چاشنی با اخمی فرهام

 ... شد

 به هک شدم برشین متوجه بعد وکمی داشتم بر رو میشد تعارف خدمه توسط روم به رو که اي قهوه

 پنهون رو خودم تاریکی توي و کردم باز رو در و رفتم در سمت به کنجکاوانه...  رفت حیاط سمت

 ...کردم

 ...ببینم اینجا بیا-

 ...اومد برشین سمت به سریع و تند حرکات با نگهبان و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 سلیمانی غزل | فالش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

117 

 

 کردي؟ ردش ؟ شد چی-

 ...رفت گمونم... آقا بله-

 :گفت و رفت اونطرف و طرف این کمی کالفه و کمر به دست برشین

 !در جلوي بمون برو... ندارم شر و درگیري حوصله-

 ..آقا چشم-

 ودب پاش جلوي که سنگی به محکم هم برشین... رفت و کشید رو راهش و شد خم کمی احترام به

 ... برگشت در سمت به و زد ضربه

 ...گفتم و کردم اي سرفه-

 شده؟ چی-

 :گفت و نشوند لب به کاست و کم از پر و مصنوعی لبخندي برشین

 ...ببینم اینجا بیا... عزیزم هیچی-

 سنگی هاي پله ابهام از پر و آروم هاي قدم با.  رسوندم مهتاب نور زیر رو خودم ها تاریکی بین از

 سرو کی برشین... ایستادم برشین روي به رو.  رفتم پایین هام کفش پاشنه تق و تق صداي با رو

 :گفت و اورد پایین رو سرش... بود تر بلند من از گردن

 ...شد تنگ برات دلم... قشنگم خانوم-

 به برشین با همراه و شد سفید و سرخ شرم از هام گونه... انداختم پایین رو سرم و خندیدم-

 ندت هایی قدم با و انداختم نگاهی رو رنگ سفید بزرگ فلزي تاب... رفتم منزل پشت حیاط سمت

 ... رفتم تاب سمت به تر

 بشین؟-

 :گفتم و انداختم نگاهی برشین به

 ...ممنونم نه-

 ...میگم بت بشین-
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 ... کرد رها و کشید عقب کمی رو تاب و ایستاد سرم پشت برشین... نشستم و زدم لبخندي

 ...مهشید-

 بله؟-

 ..که میخوام من... من-

 ...حرفتو بگو-

 ...من-

 :گفتم و نشستم تاب گوشه... داشتم نگه حرکت از رو تاب و گذاشتم زمین روي پامو

 .بشین بیا-

.. .گرفت هاش دست توي هامو دست و چرخید سمتم به... نشست باالخره اما کرد تعللی برشین

 :گفتم و دوختم چشم بهش... بود سنگین و سرد یخ تیکه یه مثل هاش دست

 ناراحتی؟ چی از شده؟ چی... چته-

 سبز هاي چشم ناگهان... شکست و شد بغض که اي گره... داد قورت گره با رو دهنش آب برشین

 یم کسی انگار میداد فشار رو من جوري... کشید آغوش توي رو من مقدمه بی و... درخشید رنگش

 به محکم رو من و میزد چنگ بازوم به... بشه مانع داشت سعی اون و بگیره اون از رو من خواست

 پرسیدم و کشیدم نفسی سختی به...میداد فشار خودش

 ...افتاده اتفاقی شده؟ چی برشین؟-

 :گفت و کرد باز زبون بالخره

 چی ره بده قول بهم... نکنی ترکم شدم بد خیلی اگه حتی... مهشید بده قول بهم... بده قول بهم-

... یدمهش... بندازم پا از نبودنت که باش انقدر... تنهام نفهمم که باش انقدر... وایسی پام شد که

 ...نکن ترکم کردم ترکت اگه حتی... نکن ترکم هیچوقت... من زیباي مهشید... من مهشید

 یوک تو جز مگه من... منی آقاي تو... منی عشق تو! کنم نمی ترکت معلومه.... برشیــــــــــن-

 دارم؟
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 امه دست پشت با... شد جدا من از و گرفت پس رو آرامشش کمی جمالت این شنیدن با برشین

 ...زدم لبخند بهش و کردم پاک رو گونش روي هاي اشک

 ...بودن کجا دوتا این میگن االن خیلی زشته...  تو بریم پاشو-

 :پرسیدم میزدیم قدم که حالی در.شدیم راهی هم با و داد تکون سري برشین

 ...شده چی بگی بهم کاش... برشین میزنه شور دلم-

 ... نداره دادن توضیح قصد که فهموند من به سکوتش با و کرد سکوت تنها برشین

 و ورن پر فضاي به کردیمو عبور ها تاریکی بین از و زدم گوشم پشت رو کردم رنگ و بلوند موهاي

 کمی لهفاص با و کردیم رفتن به عزم اینکه تا رقصیدن و خوردن ساعتی دو. رسیدیم خونه موزیکال

 ما زلمن به خوابیدن براي پویان با و رسوندیم خونه به رو نیوشا.شدیم مار رو تا همه زمانی برهه از

 .رفتیم

 بیرون پویان براي هایی خواب رخت دیواري کمد توي از پاورچین پاورچین. بودن خواب همه 

 . کردم پهن پذیرایی گوشه بود دستشویی که مدتی تو خوابشو جاي و کشیدم

 ...بخواب اینجا بیا-

 ؟...اوردي رو مخصوصم بالشت-

 .بخیر شب آره-

 .دلم عزیز بخیر شبت-

 کن اکپ شیر با و نشستم آینه مقابل. کردم روشن رو کوچیکم آباجور و رفتم خوابم اتاق سمت به

 و نگرانی. بودم نگران... رفت نمی بیرون سرم از امشب فکر... کردم پاک ها آرایش از رو صورتم

 ... میداد شرح برام رو الوقوع قریب اي حادثه که ترسی

 

 سوم فصل

 

  ؟ اتاق وسط نشستی حوله با... دختر بپوش لباساتو زود-
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 ... میکنم چیکار دارم بدونم مهشید نگو هی کن صبر دقه یه... کنم پیداش باید مامان-

 :گفت و گذاشت تخت روي رو کوچیکم رنگ سبز چمدون مامان

 ریعس اون مث بیار در زیرتو لباس هتل تو. گذاشتم تاپ تام چند. گذاشتم برات هاتو نخی مانتو-

 ...نشه سوز عرق بدنت

 ...منو تو کشتی...  مامانم چشم-

 :گفتم و کردم پرت اي گوشه رو دستم توي هاي لباس خورده گره هاي ابرو با و کالفه

 ...نیست...مامان-

 :گفت و خورد سر من سمت به تخت روي از و کرد هم توي اخماشو مامان

 کنی؟ سر آسمونی آبی باید حتما داري شال همه این حاال-

 آبی برشین یک درجه همراهاي همه آبیه آسمون آلبوم اسم چون گذاشتیم قرار... دیگه آره-

 ...کن پیداش خدا رو تو... مامان... کنیم تن آسمونی

 عدب کمی و کرد گشتن به شروع کمدم کشوي گوشه از میزد تا و کرد می مرتب دقت با که مامان

 :گفت

 ...ایناهاش بیا... نه نگو کوري میگم وقتی-

 :گفتم و کردم نگاه شال به تعجب با

 ...میگم راست کن باور... نبود دیدم رو اونجا بار هزار بخدا مامان-

 : گفت و زد لبخندي مامان

 حاال .بپوش لباساتو پاشو نذاشته سرما پهلوهات تا... بود تعجب جاي کردي می پیداش اگه تو-

 وت که کن ردیف پرتاتم و خرت ببند چمدونتو اونا اومدن قبل تا. میرسن باباتم و بزرگ مامان

 ...بندیلت رو با براي نشی بلند هی مهمونی

 ...چشم-
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... شدم موهام شدن خشک مشغول و برداشتم رو سشوآرم من و رفت بیرون اتاقم از مامان 

 ور نفسم جلوي گاهی سشوآر مالیم حرارت و بود پبچیده گوشم و اتاق توي سشوآر زوزه صداي

 وشنر گوشی صفحه... افتاد تختم روي مبایل گوشی به چشمم که بودم خیره آینه به. اورد می بند

 گوشی سمت به و گذاشتم میز روي رو سشوآر... چرخید می ویبره لرزش با خودش دور و بود شده

 :گفتم قلبم ته از خوشحالم صداي با... بود برشین... بردم حجوم

 جونم؟-

 خبر؟ چه...مهشیدم سالم-

 ...خبر چه تو...عشقم سالمتی-

 .اومدم ایمان خونه از تازه. دادیم انجام کنسرت براي رو تمرینا آخرین امروز... دغدغه-

 .قوت خدا-

 کنی؟ می چیکارا تو. مرسی-

 .کردم جمع وصایلمم و کردم حمام-

 من؟ خونه بیاین بیوفتین راه کی قراره-

 . مهمی با همه ما. بیان اون ماشین با که میرن فرهامم سراغ. میوفتن راه شب نصفه 4 گفت پویان-

 .میوفتیم راه بیاید که شمام پیشمن شام براي هام نوازنده و دوستام تا چند منم-

 ...ایشاال-

 . برم فعال من-

 ...سالمت به برو-

 اباب که کشیدم نقشه تا هزار. کردم رها سشور مالیم باد زیر دوباره موهامو و کردم قطع رو گوشی

...  مدانه بریم قراره که نمیدونه... شمال بریم نیوشا و پویان با قراره میکنه فکر... نبره بو فعال

 لحظه اون تو... میومد بدم خودم از پدرم کش زحمت هاي دست مقابل در دروغ همه این از گاهی

 مکک قصدم من بالخره... بزنم حرف باش کارام به راجع حتما آتی هاي روز توي که گرفتم تصمیم

 .دادم انجام خوب المقدور حتی رو رسالتم و بود برشین به کردن
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 رو هاش گل تازه که عطري خوش خاک بوي به و کشیدم کنار رو پنجره و کردم تن هامو لباس 

 ...کردم جمع هام ریه توي وجودم تموم با بود کرده آبیاري مامان

 تازه و تر و رنگ خوش هاي لباس با حیاط سبز سر هاي درخت و بود آمد و رفت در مالیمی نسیم 

 و بود داده باد دست به هاشو گیس هم حیاط گوشه مجنون بید و کردن می فروشی فخر خودشون

 ...بود کردن دلبري مشغول حسابی

 می بر سبد توي کردن چلو براي رو برنج دیگ که کردم نگاه رو مامان و زدم بیرون اتاقم از 

 ...دادم لم اپن روي و ریختم دوشم روي موهامو... گردوند

 ...مامان-

 بله؟-

 .میدم توضیح بابا براي رو برشین با بارم و کار قضیه حتما شد تموم که ها کنسرت-

 داد تکون سري میشست رو ها برنج که حالی در و زد گوش پشت رو صورتش توي موهاي مامان

 :گفت و

 ...بشنویم ازت قراره ایم دیگه چیز یا بگی خواي می همینو فقط-

 شک چیزي به مامان اینکه از... شد غوغا دلم و سرم توي رفتو سیاهی چشمام... ریخت دلم یهو

 :گفتم و زدم راه اون به رو خودم. بودم ترسیده باشه کرده

 ویانمپ اون. ندونه بابا نیست دلیلی دیگه راحته خیالم که تهمت و برشین الکاري ممنوع مورد در-

 اینه؟ از غیر مگه کرده شرع خالف برشین کرد می فکر که کرد توبیخ این واسه

 :گفت و انداخت باال اي شونه مامان-

 ...کن درست و ساالد بیا چرندیات این جاي-

 :گفتم بردارم رو ساالد الزم مواد تا رفتم می یخچال سمت به که حالی در

 ...هــــا نداري اعصاب مامان-

 : گفت و خندید مامان
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 هک دونستم می من بفهمه بابات اونوقت بشه طوري راه تو بري میترسم... احمقم تو نگران خب-

 !بکنه جفتمونو پوست  همدان بري می تشریف

 :گفتم بودم افتاده کاهو جون به دست به چاقو که حالی در و رفتم خوري نهار میز سمت به

 ... نباش نگران... مامان نمیشه چیزي که ایشاال-

 مسایل مورد در. نداشتم رو پرسیدن جرات اما بود کرده گیر در ذهنمو بود وقت خیلی سوالی یه

 زندگیشون توي رو حس این ها دختر همه. بودم کنجکاو خیلی مامان ازدواج از قبل خصوص

 یم یهو من مثل باشن داشته جرات اگه و میکنه پرو رو ها اون که کنجکاوي حس میکنن تجربه

 :که پرونن

 نشی؟ عصبانی میدي قول بپرسم چیز یه... مامان-

 :گفت و داد تکون مثبت نشونه به سري چشید می رو سوپ مزه که حالی در مامان

 ...بپرس آره-

 و ردمک حلقه حلقه رو خیار نکنم نگاه مامانو اصال کردم می سعی که حالی در انداختمو باال ابرومو

 :پرسیدم

 بودي؟ آشنا ازدواجتون از قبل بابا با تو مامان-

 :داد جواب نشست می کنارم که حالی در و نشوند لباش روي موربی لبخند مامان

 رگبز مامان...  شد چطور نفهمیدیم خودمونم که افتاد اتفاق مقدمه بی چیز همه انقدر! اصال... نه-

 بودم دانشگاهی پیش من... بپرسه شیداتو عمه درس بود اومده... دید منو مدرسه توي اخترت

 مینه... کردن پیدا خونمونو خالصه... بابات براي بود کرده پسند منو اونجا. دبیرستان اول عمتم

 ...توشیم االن که اي خونه

 :گفتم و گذاشتم بشقاب توي رو چاقو هیجان با

 ؟ خب-

 :گفت میزد گازش که حالی در برداشتو یدونه خیار هاي حلقه از مامان
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 درس شرطم... کرد رضایت جلب و اورد در باباتو توي ته عزیز اما... بار اول نکرد قبول جون آقا-

 بلندشو دق... شدم شیفتش حسابی دیدم که باباتو تیپ فقط. نبود چیزي دنبال چشمم. بود خوندن

 ...سیاهش هاي چشم

 :گفتم و خندیدم بلند

 ...برد باباییم دلتو-

 ...کشید آهی و داد تکون سري مامان

 یه بعدشم ماه دو... کردیم عقد محضر فرداش ما رسمی خواستگاري اومدن امشب... روزگار هی-

 رو تو زودي که بعدم. گرفتن خدابیامرز شوهر پدر همکاراي از یکی باغ تو مفصل و خوب مراسم

 ...داد بهمون خدا

 ...ها گرفتم حالتونو اومدم میاد خوشم ولی-

 :گفت و کرد نثارم لبخند چاشنی با اخمی مامان

 که دنش من داخلی ناراحتی بخاطر که هم تو از بعد... چی یعنی زندگی فهمیدیم تازه اومدي که تو-

 ...موندي تنها تو بیاریم برات برادري و خواهر

 !نشدین پیر اصال بابام و تو! خوبم چقدر من ببین. خوبه هم خیلی... راضیم وضعم از که من-

 مچش نم توي مادرانشو عشق تمام و فشر محکم و اورد دستم سمت به رو دستش و خندید مامان

 :گفت و کرد جمع هاش

 اوضاش و وضع پسره این که حاال... داره شورتو بدجوري دلم... باش خودت مراقب خیلی مهشید-

 خب؟... مترجمیت به بچسب و کن حساب تصفیه شده درست

 که غلطا چه دونست نمی... بوسیدم رو مامان هاي دست شرمندگی با و اوردم پایین رو سرم

 که چیزي همون از... بودم کرده چیکار خودم با... اوردم خودم سر بالیی چه نمیدونست... نکردم

 تونستم نمی اما... شدم عاشقش ساختمو بت خودم براي کنم دوري که داد هشدار بهم و ترسید

 ...اینکه جز بگم چیزي

 !توئه با حق... مامان چشم-
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 :کرد نجوا صدایی دلم توي. شدم خیره مامان مهربون چشمهاي به و کردم بلند رو سرم

 دنش جدي و شدن رسمی منتظر و بگیر فاصله برشین از...  بده گوش مامانت حرف به... مهشید-

 ...بشین رابطتون

 :دادم زمان هم رو مادرم و دلم صداي جواب

 حرف باهاش شد تموم که تهران و همدان کنسرت... الکیه موندنم. نداره احتیاج من به دیگه اون-

 ... زنم می

 :گفت و اورد جلو صورتم لمس براي کوچولوشو و لطیف هاي دست مامان

 ...میرسن دیگه کم کم اینام بزرگ مامان تا برس خودت به برو و کن درست هم رو سس پاشو-

 ادامه مشغول و گفتم چشمی لب زیر و انداختم پایین رو سرم و دزدیم ازش دروغگومو هاي چشم

 . شدم ساالد

 کاسه به قاشق برخورد صداي فقط.نبودم زمان گذر متوجه که بودم گذشته روزاي درگیر انقدر

 ...کرد می عصبیم و پیچید می سرم توي کردم می آماده رو سس وقتی اي شیشه

 ...پیچید می زمان هم مامان و برشین صداي فقط سرم توي 

 ... باش خودت مراقب خیلی دخترم-

 ...بشه تر جدي رابطمون خوام می مهشید-

 میزنه شور برات دلم مهشید-

 ...نکن ترکم... نرو تو رفتم من اگه-

 اب حرفی هیچ بدون و گذاشتم یخچال توي رو ساالد و کشیدم آهی کالفه! کنم چیکار...  بابا اي

. رفتم اتاقم سمت به نداشتن رو تنم حمل توان و بود شده سنگین خیلی براشون وزنم که پاهایی

 رنگ سبز هاي چشم... خیالم دریاي به شدم خیره دوباره. کردم نگاه دیوار روي پوستر به

 :نالیدم آروم و بردم جلو پوستر قاب توي برشین صورت لمس براي رو دستم... برشین

 ؟!بشه چی آخرش قراره... برشین-
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 شینبر... رفتم آینه سمت به و کردم لمس رو شد داده نما زیبا حالتی با صورتش توي که موهایی

 مداد. نداشتم اون جز هیچکس به راجع رو عجیب حال و حس این هیچوقت اما... نبود اولم عشق

 ... مشانداخت میز رو حوصلگی بی با و شدم پشیمون اما بردم هام چشم سمت به و برداشتم سیاهو

 خوش جا آینه توي که مهشیدي گونه سمت به رو دستم... بودم نشسته آینه توي خودم مقابل

 ...کرد اي ناله ،آینه آینه روي انگشتام رد گذاشتن با و بردم بود کرده

 !میاد؟ سرت داره چی-

 . بودن رسیده مامانبزرگ و بابا...پیچید حیاط توي ماشین صداي لحظه همون

 مامانبزرگ به خودمو... رفتم در سمت به شتابان استقبالشون براي و کردم جور و جمع خودمو

 ...بشه پیاده ماشین از کرد می سعی زیاد زحمت با که رسوندم

 ...خوشگلم مامانبزرگ سالم-

 :گفت و خندید مهربون مامانبزرگ

 ... جان مامان سالم-

 از نرفت باال موقعه بردمش ها پله جلوي تا و دادم دستش به و برداشتم ماشین پشت از عصاشو

 :زد لبخند من به رو و کرد کمک رو مامانبزرگ و رسید بابا ها پله

 ...چطوره گلم دختر-

 :گفتم زنون لبخند دزدیدمو بابا از چشمامو

 ...بابایی ممنونم-

 ؟ چیزو همه کردي آماده-

 ...کردم آماده بابا آره-

 و حال گرم و گرفت رو مامانبزرگ دست و اومد سمتمون به و زد کنار رو پرده خنده پر لب با مامان

 و عصا و کیف... باشه تر راحت تا راحتش و پشمی پتوي روي نشوند رو بزرگ مامان و کرد احوال

 امانم کنار برگشتمو...کردم جا به جا اونجا و مهمان آتاق توي بردم و برداشتم رو مامانبزرگ مانتو

 ...نشستم بزرگ
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 بزنم؟ برات بیارم گیاهیتو پماد مامانبزرگ-

 ادپم با رو بزرگ مامان پاي که حالی در و اوردم رو پماد...داد تکون سري مثبت نشونه به و خندید

 :گفتم میدادم ماساژ داشت خنکی و تند بوي که گیاهیش

 ...برم باید زودي من حاال... بزرگ مامان نیومدي زودتر چرا-

 ...هوا و آب روز چند یه خودم خونه بیا برو... بري سالمت به-

 .جونم بزرگ مامان چشم-

 شمال؟ میرید-

 ...رامسر بریم قراره آره-

 :گفت و اومد بیرون دستشویی از لحظه همون بابا

 نفرین؟ چند گفتی-

 گفتم؟ نگرانی و لکنت با

 چطور؟-

 !همینطوري-

 خترد دوستم نیوشا داري خبر که دوستامونم... آقا تا سه و خانومیم تا دو... هستیم نفري پنج-

 فیقر پویان منو با که در به سیزده... میاد فرهامم و پویان و داداشش  و مامان دوست خانم سیمین

 ...بیاد باهامون رامسرو امسال گرفتیم ازش قول شد

 :گفت تمیداش بر بوفه سر از رو سجاده و کشید می پایین آستیناشو که حالی در و زد لبخندي بابا

 !تره راحت امسال خیالم. هستن دورت خوبی هاي بچه شکر رو خدا-

 و تقام بستن و گفتن اقامه به کرد شروع بابا... دادم تکون سري و دادم بیرون صدا با رو نفسم

 ور یکی شده جور هر خواست می بزرگ مامان. زدیم می حرف پسرا از کنان پچ پچ مامانبزرگم منو

 ... من ریش به ببنده

 :گفتم عاجزانه حالتی با خاروندم سرمو
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 به اصال من. دارن سر زیر تا چهار سه یکی عوض همه خودشون اونا بخدا بزرگ مامان-

 ...نمیام چشمشون

 .بگیره سامون زندگیت زودتر هم تو خواد می دلم اما. دونم می مامان آره-

 :گفتم انداختمو باال اي شونه

 .باشم داشته دوستش که کنم ازدواج کسی با باید اما بزرگ مامان دارم دوست منم-

 ...میاد وجود به معروف قول به هم عالقه خواستگارات از یکی به بگو بله تو-

 :گفتم دادمو سر آهی و کردم رد موهام توي از  کالفه دستامو

.. .خوشگلم بزرگ مامان نیست امروزي هاي ازدواج توي عالقه اومدن وجود به براي تضمینی هیچ-

 ونزندگیش خونه سر میرفتن وقتی... داشت فرق مامان و بابایی زمان حتی یا  جون آقا و شما زمان

 بینیمی کردي عروسی نیست روز دو االن. نبود سخت انقدر زندگیا. بود زندگیشون به حواسشون

 هاي صورت و ارتباطی هاي راه انقدر... گیره می قلوه میده دل داره مجازیش دوست با شوهرت

 مین اونا هاي لوندي پاي به باشی داشته دادي خدا زیبایی چقدرم هر که شده زیاد مصنوعی و زیبا

 که اونی با زودتر خدامه از منم باش مطمئن اما خودم مامانیه نه یا شدي قانع نمیدونم... رسی

 اما دارن هم بچه تاشون چند و کردن شوهر دوساله یکی همه االن سنام هم... کن ازدواج مناسبمه

 !نیستم راضی کسی هر به من

 :کرد بحث وارد رو خودش لبخند یه با و کنارمون اومد چاي سینی با مامان

 ...هست باباشم تقصیر مامان دونی می-

 اپهکان سمت به و شدم بلند کنارشون از! ها افتادم گیري چه...  من به دادن گیر حاال اینا بابا اي

 رستادف بلندي صلوات و گفت اي علی یا بابا اینکه تا گذروندم نظر از رو مختلف هاي شبکه و رفتم

 ...شد بلند جا از و

 !جونم بابا باشه قبول-

 اباب... رفتن بزرگ مامان و مامان سمت به و داد تکون دانی قدر و محبت روي از سري و زد لبخندي

 ...شد زنکی خاله بحثاي وارد و نشست هم
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 می پچ پچ چنان! بدن شوهر منو شده طوري هر امشب گذاشتن قرار اینا! نخیـــــــــــــــر 

 ... کردن می حل خفا در رو بزرگی مشکل چه داشتن انگار که بودن نشسته هم دل توي و کردن

 چند زا بعد همیشه. دادم اس ام اس برشین به... کشیدم بیرون شلوارم جیب از گوشیمو خندیدمو

 بریم هم با قراره اینکه آوري یاد با. شلوغه خیلی سرش امشب انگار اما میداد جواب دقیقه

 ... میشد کرخ و سرد دستام و میریخت پایین دلم مسافرت

 یه میشد پخش داشت که بود بیگی سامی جدید آهنگ به نگاهم یه بودم نشسته که جور همین

 یلیخ اینا اومده؟ جدید خواستگار برام واقعا که نه!  سرم پشت به نگاهمم یه گوشیمو به نگاهم

 ساعت سه ها بچه اومدن تا که گذشت می زود انقدر... انداختم نگاهی ساعت به! میزنن مشکوک

 وشیگ ذوق با... داد جواب برشین که بودم خیره گوشیم به اضطراب با همینجور... بود نمونده دیگه

 :خوندم بار چندین رو بود اومده "عشقم حالی چه در" سوال عوض در که اي جمله و برداشتم

 !مهشیدم دیدنت براي نیست دلم تو دل.خوریم می شام داریم کم کم دیگه-

 آهنگش اولین شد شروع موزیک شبکهroyal برنامه لحظه همون و گذاشتم میز روي رو گوشی

 االب صداشو میشد که جایی تا و کشیدم جیغی و پریدم جام از... بود صفوي بهنام باش من عشق

 شده دیوونه برشین دیدن شوق از... رقصیدن به کردم شروع و خونه وسط رفتم و بردم

 !!! قرطیم من کنید فکر اگه مدیونید...بودم

 نمی و خنده زیر بودن زده که بابام و مامان. کنم تخلیه خودمو رقصیدن با خواستم می فقط

 :کشیدم جیغ که کنن کار چی واقعا دونستن

 ! دست دست دست -

 مامانبزرگم شدنو زدن دست منو تماشاي محو متعجب هاي نگاه و مونده باز دهنی با ها خدا بنده

 رچ خونه توي راست و چپ و پایین باالو انقدر! خیره که ایشاال گفت می لب زیر و خندید می که

 به و مبل روي نشستم و کردم تعظیمی حال بی و شد تخلیه هیجانم اینکه تا رقصیدم و خیدم

 ...انداختم بیرون طرف یه سمت به رو زبونم و انداختم دوشم روي رو سرم تمسخر حالت

 سرم دور و اورد در تومنی ده اسکناس یه کتش جیب توي از و شد بلند ازجاش و خندید بابا 

 ... گذاشت دستم توي و چرخوند

 ...بابا نکنه درد دستت.  آخجون-
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 قربون و خندیدن می دوتاشون هر... دادم نشون بزرگ مامان مامانو به و بردم باال اسکناسو و

 ...رفتن می صدقم

 ...رسید گوش به آیفون زنگ صداي و دیدیم سریال و خوردیم شام زدنی هم به چشم به

 ويت واسه که راحتی مانتوي. رفتم اتاقم سمت به استرس و نگرانی از پر حالی با و پریدم جا از 

 یمومشک شال و کردم پا رو راحتم و رنگ مشکی ریون شلوار و پوشیدم رو بودم گرفته نظر در  راه

 اب بزرگم مامان و مامان... میزدن حرف در جلوي پویان با بابا. رسیدم صورتم به یکم و کردم سر

 معج آغوشش توي نگرانیشو تمام و کرد نگاه هام چشم توي مامان... شدن بلند جاشون از دیدنم

 نفس و دادم فشار هم روي هامو چشم... ریخت من آغوش توي نگرانیشو وجود تمام با و کرد

 ... کشیدم عمیقی

 ...نباش نگران... مامان اینجام فردا پس-

 عطر و کرد بغل منو. کردم نگاه مامانبزرگ به... داد تکون رو سرش گرفتو فاصله ازم مامان

 کهاین از بعد و کردم مزه رو نرمش و پیر هاي گونه... کرد بهتر حالمو و کرد آرومم یکم همیشگیش

 ...داد رفتن اجازه بوسید پیشونیمو

 ...اومد جلو چمدون گرفتن براي پویان هال ورودي در جلوي که کشیدم می سرم پشت چمدونمو 

 !خانوم مهشید سالم-

 ...بیام منم تا ببرش طال دستت... پسر گل سالم-

 ندلبخ و کرد نگاه منو آرومش چشماي با بابا...کوچه سمت به رفت و کرد بوسی رو بابا با پویان

 گردنش از... زد فواره هام چشم از آب اون و کرد آب رو دلم توي شرمندگیم و زدم لبخند منم... زد

 با که ببخش! ببخش منو. جونم بابا... دادم داري دل خستمو تن آغوشش گرماي با و شدم آویزون

 روز دچن توي بخدا. نیستم خوبیات الیق که ببخش! شده چشم تو چشم بات روز هر بزرگ دروغ یه

 ...میگم بهت چیزو همه... خوبم باباي کنم می جبران آینده

 بابایی؟-

 ...کرد زمزمه گوشم توي و فشرد تر محکم منو دلتنگیم از پر صداي شنیدن با بابا

 بابا؟ جانم-  

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 سلیمانی غزل | فالش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

131 

 

 ! کن دعا برام بابا-

 :گفت و خندید بابا

 قندهار از که قندهار میري داري مگه بگم شده؟ چی امشب!  شمال میري سال هر که تو ؟ چته تو-

 !دخترم بسه!  رفتی ترم دور

 به و دادم تکون مامانبزرگ و مامان براي دستی و اومدم بیرون آغوشش از و کشیدم باال بینیمو آب

 و زد چراغ برام... رفتم فرهام ماشین سمت به داشتم که عجیبی حال با. شدم روونه کوچه سمت

 ...دادم تکون دست براشون

 لمتحوی باالیی بلند و گرم سالم فرهام. کردم سالم و زدم لبخندي فرمون پشت فرهام دیدن با 

... ستمنش کشیدمو  رو دستگیره. زد صدا هیجان با اسممو و کشید جیغ معمول طبق هم نیوشا و داد

 با رمگ و کردم بغل رو نیوشا اون از بعد و داد نوازش رو مشامم ماشین توي اي نسکافه بوگیر بوي

 .کردیم احوال و حال هم

 هاي چشم به چشمم... بود کرده ست آرایش کم صورتی با داغونو تیپ یه من مثل هم نیوشا 

 :گفتم تمام چه هر گرمی خون با و افتاد جلو آینه قاب توي فرهام ایه قهوه

 !آقا بود کرده هواتو دلمون... چطوره ما خان فرهام-

 :گفت و چرخید کمی سمتم به و زد نما دندون لبخندي فرهام

 بیوفتیم؟ راه دیگه اوردي؟ وصایلتو. خوبم شکر رو خدا. خانوم مهشید باشید زنده-

 ...دیگه آره-

 . افتاد راه به مطمئنه سرعتی با و داد سر... ا بسم لب زیر فرهام

 شامنیو و من و گفتن می دبیرستان دوران هاي خاطره از فرهام و پویان برشین خونه به رسیدن تا

 . بودیم شنونده

 منو اما ودب ضایعی فکر خیلی بخوابیم رو روز کل عوض در و بیوفتیم راه شب نصفه بود قرار اینکه

 سانس 4 واسه بشیم آماده عصرم. کنیم خرید و بچرخیم بیرون رو ظهر کل داشتیم تصمیم نیوشا

 ! 00 تا شب 2 شب 8 تا 6! کنسرت
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 خانوم ماهرخ هاي جوشونده از مدام برشینم. کردن می بش و خوش و بودن جمع حیاط توي همه

 .نریزه هم به صداش تا خورد می

 و رس بین گاهی.کرد می انداز بر چشمی زیر منو گاهی گه و بود پوشیده راحت لباس دست یه اونم

 ...نما دندون لبخندي یا میزد چشمک گاهی و شد می نزدیک بهم کمی جمع صداي

. کند جا از رو راننده ،دوستان دوستان مسري و ممتد هاي خمیازه که بود بامداد نیم و 4 حدودا 

 و برشین ماشین. افتادیم راه به امتداد یک توي کم کم ها موزیسین از ون یه و ماشین تا چهار

 یه با قیمت گرون و بلند شاسی ماشین همه اون بین ما و کرد حرکت همه از جلوتر هاش بادیگارد

 و ونکش خمیازه دیدم و انداختم نگاهی نیوشا به. نداشتیم نمایی خود براي دماغی و دل زیاد 415

 :گفتم و خندیدم. خیرست رو به رو به باز نیمه هایی چشم با

 . من پاي رو بذار سرتو خواي می اگه ؟ نیوشا-

 ...شکست رو سکوتش پویان که کرد می عمل من گفته به داشت زنان لبخند نیوشا

 یدونیم که تو. کنی رانندگی کمکش فرهام پیش بشین شما خانومم پیش عقب برم من بذار نه-

 !نیستم شب راننده من

 امالک نیوشا و پویان... کردیم عوض جامونو پویان با و شدم فرهام توقف منتظر و دادم تکون سري

 ایمنی بند کمر و زدم لبخندي... گذاشتن هم دوش روي رو سرشون و کردن خوش جا هم بغل توي

 ...دادم تکیه شیشه به رو سرم و کردم محکم رو

 سر از رو دویدنایی چه و بازیا تلفن چه کنسرت این اجراي براي. بودم شده موفق بالخره 

 بعد... اجرا براي راهیم توي االن و کردم باز رو کنسرت گوراي و گیر تا شدم بیچاره.  نگذروندم

 سر هک همسایه هاي ماشین توي. رسیدیم بقیه به کم کم و رفت تر باال سرعتمون شهر از ازخروج

. کردم گاهن رو برشین ماشین و رفتیم جلوتر کمی. بودن چورت توي مسافرانشون اکثر نداختیم می

 ايه خاکه و اومد پایین عقب شیشه موقعه همون اما! خبره چه بفهمم نمیذاشت دودي هاي شیشه

 ودز خیلی. زدنه حرف حال در و دستشه توي تلفن برشین که دیدم و شد ریخته بیرون سیگار

 داده دمنوش همه این بیچاره خانوم ماهرخ... شدم عصبانی دستش از... رفت باال دوباره شیشه

 نای... بشی درست خواي می کی!  برشین واي... کشه می سیگار داره شده بلند حاال. بهش بود

 !باش نفست مراقب بودم کرده سفارش بهت همه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 سلیمانی غزل | فالش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

133 

 

 فرهام پچ پچ صداي لحظه همون. شدم خیره رو به رو به و کردم فوت بیرون رو نفسم کالفه

 ...شکست رو سکوت

 ساکتی؟ چقدر-

 ...مشغوله ذهنم-

 :گفت تر بلند کمی خواب در غرق نیوشا پویانو دیدن با و انداخت نگاهی نیم عقب به فرهام

 رسیدي؟ کجا به گفتی که بابایی اون با-

 :گفتم و انداختم باال اي شونه

 .نرسیدیم جایی به...  همونجاییم فعال-

 افتاده؟ اتفاقی... مهشید میزنه موج چشمات توي نگرانی-

 :دادم جواب فرهام به رو و زدم دید اطمینان براي رو سر پشت من اینبار

 از اما یاقواشت اون دارم من یعنی... نیست بینمون قبل اشتیاق... بگم چطور یعنی... یکمی! اما... نه-

 ...میشه حس کمتر اون طرف

 هــــــان؟! واقعا نیست اینجوري شاید...شدي حساس-

 .نگرانم خیلی! آشوب دلم چرا نمیدونم-

 :گفت و زد لبخندي فرهام

 ...اول نمود آسان عشق که-

 ...واقعا آره-

 !ها شدي تر الغر یکم قبل بار به نسبت-

 خودم از! بشه چی آخرش خواد می دونم نمی. نگرانم خیلی. انداختم پا از دلهوره و استرس-

 ... اما مطمئنم

 . شدم خیره رو به رو به و ندادم ادامه دیگه

 . کنیم عوض شیفتمونو بعد بزنم چورت یه منم بهتره-
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 .باش راحت شما...  باشه-

 ردمنک که کاري تنها اما بستم هامو چشم. شد بدل و رد فرهام و من بین که بود کالمی آخرین این

 .بود زدن چورت

 درگیر منو رابطه این هاي تلخی و ها خوشی تمام و بود من با رابطه ماه 4 این لحظه به لحظه 

 جشن مورد در هم با و بودم کرده خوش جا آغوشش توي که دقایقی تمام. بود کرده خودش

 اب و زدیم می حرف دخترمون اسم مورد در که دقایقی تمام. میزدیم حرف عروسم لباس و عروسی

 اسم بود قرار. خندیدیم می و اوردیم می زبون به رو غریبی و عجیب هاي اسم مسخره شوخی

 هک چیزي هر... بود برشین صلیقه و نداشتم دوست اصال من که اسمی. بذاریم آبرُخ رو دخترمون

 قطف. بود گرفته دلم چرا دونم نمی اما. بودم نکرده تجربه قبال رو بود افتاده اتفاق و بود ما بین

. نمک آروم رو رو ذهنم یکم. بخوابم یکم خواست می دلم. بود کرده آشفته وجودمو خاصی دلتنگی

 !بود فایده بی اما بشه خوب حالم یکم

 و مکرد تیز گوشامو...پیچید ماشین توي آروم موسیقی یه از مالیمی خیلی صداي موقعه همون 

 :سپردم خاطرم به رو شنیدم می بود بار اولین براي که آهنگی

 بارون میاره هواتو هنوز

 شه ابري دوباره خواد می دلم

 میشه تموم کی جدایی این

 همیشه مثله عکسات هنوزم

 دیواره رو ساعت کنار

 شماره می هامو گریه داره

 بسه دیگه تونم نمی

 کن تمومش بسه دیگه

  شکسته که بغضی واسه

  ...کن تمومش بسه دیگه
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 جلیلی سامان کن، تمومش

 کشیدن خمیازه صداي اینکه تا شد سپري اغما و بیداري و خواب حالت همون توي ساعتی یک

 قوس و کش کمی رو بدنم که حالی در و کشیدم صورتم توي دستی... کرد بلند جا از منو فرهام

 :گفتم و زدم لبخندي میدادم

 ... کنار بزن منه شیفت-

 :گفت و انداخت بهم نگاهی نیم داشتنیش دوست و مردونه لبخند با فرهام

 ...ها باشی مراقب ست ریخته بهم یکم کالج ریگالج-

 .نباش ننگرا. کردم رانندگی ساعتی یک اینام بابام شرکت سنگیناي ماشین با من راحت خیالت-

 عوض هامونو جا که وقتی و اومدم بیرون ماشین از. ایستاد جاده کنار کم کم و زد رو راهنما فرهام

. ..بشه دور ازم بد حال اون تا کردم حبس سینم توي رو خنک هواي و کردم مکث کمی کردیم می

 . افتادم راه به گویان... ا بسم و کردم جا به جا کمی صندلیمو و گرفتم قرار فرمون پشت

 همچنان پویان اما. بود کرده سکوت و بود بیدار نیوشا. انداختم پویان و نیوشا به نگاهی آینه توي از

 اندام. انداختم فرهام به چشمی گوشه بعد کمی... کشید می خرناس هم گاهی و بود خواب

 ماون و بود ریخته چشماش از یکی روي پیشونیش جلوي موهاي و بود انداخته در روي رو ورزیدش

 یگاردباد و برشین ماشین بین سرمون پشت.  بود تاز پیش ما ماشین مسیر تمام... میزد چورت

 .میزدم لبخند فقط گاهی من و بود برقرار کورس همچنان ها نوازنده ون و هاش

 مآرو هاي آهنگ و ماشین سکوت از و گرفت خوابم واقعی معناي به اینکه تا گذشت ساعتی یک 

 آهنگ یا به تا دادم فشارnext دکمه روي ممتد هاي ضربه با رو دستم. شدم خسته ماشین توي

 ور راهش من از فاصله متر چندین با باد و برق مثل و شد رد کنارم از ون لحظه همون. رسیدم شاد

 :گفتم بلند و کردم زیاد رو موزیک صداي... میداد ادامه

 ... بشه بیدار بمونه زنده خواد می کی هر-

 امنیوش و خوردن تکون کمی جاشون از فرهام و پویان اینکه تا کردم تکرار بار سه دو رو جمله این

 :گفت بلند

 ...کن بیشتر صداشو مهشید-
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... بشه عوض هوا حالو تا دادم پایین کمی رو جلو هاي شیشه و کردم بیشتر رو ضبط صداي 

 :زدم داد کردم روشن رو ماشین سقف روي چراغ رسید کنارمون که برشین ماشین

 ...دست همگی-

 شمچ درخشش دیدن و میومد پایین که عقب پنجره دودي شیشه دیدن با پویان و نیوشا و فرهام

 رو سرش و زد لبخندي برشین. کردن شلوغی زده ذوق دستمون کنار ماشین از برشین سبز هاي

 :گفت پویان به و اورد بیرون کمی

 ...اونجا بیام رفت سر حوصلم-

 :گفت و خندید بلند پویان

 ...بیا میاد در اگه ما ماشین به کالست-

 :گفتم و بود ریخته هم به رو بلندش نسبتا موهاي باد که انداختم برشین به نگاهی نیم

 نارک ندازیمش می حرفا این و بگیره خودشو. کنه شلوغی باید اینجا اومد اگه بگو بش پویان-

 ...جاده

 یصدای با منو جمله پویان. شیطنت و خنده از شد پر ماشین و خنده زیر زدن همه لحظه یک توي

 کرد کج رو مسیرش جاده از اي گوشه به برشین ماشین بعد کمی و زد داد برشین براي خنده از پر

 ترجلو کمی برشین ماشین ایستادن از بعد و کردم کم رو سرعتم. بایسته قراره که فهمیدم و

 .ایستادم

 حتراما به فرهام و شد پیاده ماشین از راحتیش و اي پارچه شلوار و توریستی تیپ اون با برشین 

 :گفت و انداخت نگاهی من به... نشست تشکري از بعد هم برشین و داد برشین به جاشو

 ... میاره کم کی ببینید کنید شلوغی... خب خیلی-

 رو دشخو فلش و برد فلش سمت به رو دستش و بست ایمنیشو بند کمر برشین و خندیدیم همه

 عین رد... زد سوت بلند انگشت دوتا با نفر اولین و برد باال رو ولوم میشد که جایی تا...  کرد نسب

 زدناي دست تاثیر تحت هم پویان و نیوشا و کرد شروع رو زدن دست نفر اولین فرهام ناباوري

 از که منم. زدن می دست و کردن می همراهی روز یه دارم دوست خیلی آهنگ با برشین و فرهام
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 بود جایی مقصدم و گوشم توي زیباش صداي.  شیطنت حال در دستم کنار عشقم... خود بی خودم

 ...کرد می دور بد روزهاي همه اون از همیشه براي اونو که

 اب همراه گاهی و میزدم لبخند شیطنتاشون به دادن گوش با منم و بود شلوغ حسابی ماشین

 جیغ هم سر پشت و ممتد همه دیدیم رو آمدید خوش همدان به تابلوي وقتی... خوندم می هاشون

 مقابل در و بودم فرمون پشت من رو بیشترش بودیم اومده که راهی ساعت چهار... کشیدیم

 . میدادم خرج به استقامت رانندگی براي دیگران هاي تعارف

 ...برگردیم باید روزه یه افتاد همدان به راهم که اینبارم... نیومدم همدان حاال تا-

 :گفت جوابم در نیوشا

 ؟!ببري لذت لحظه از بگیري یاد خواي می کی... کن فکر برگشت به بعد برسیم حاال بذار-

 میدادم تکون خودم براي تاسف روي از که سري با حرفشو و انداختم نگاهی بهش آینه توي از

 .کردم تایید

 و ربمو لحظه یک توي و اومد بیرون کشیده فلک به سر و بلند هاي کوه پشت از خورشید کم کم 

 کرش و گذشت بخیر که سفري دلم توي و زدم لبخند خورشید به... تابید من چشم توي نور پر

 .گفتم

 کم و نشستیم الوي توي. شدیم جمع اکباتان هتل توي کم کم ما که بود شده صبح نیم و 7 ساعت

 و همدانی خفیف لحجه با مردي.  شد پیدا بود اومده ما مشایعت براي که لیدرمون کله و سر کم

 . رسمی هایی لباس و قد کوتاه

 این با باید رو اجرا سالن مسایل و کاري مسایل تمام... گذشت می یارو این با باید روزم تمام

 جا از... داد دست آقایون با و شد خم کمی و اومد سمتمون به برشین دیدن با. کردم می هماهنگ

 :گفت برشین به رو و کرد سالمی.شدم خم کمی و شدم بلند

 نیومدن؟ نامدار آقاي-

 :گفت و انداخت نگاهی پویان به گیج برشین

 ... بندست دوستان از پویان-

 هستن؟ هاتون برنامه مدیر ایشون پس-
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 :گفت و زد کجی لبخند بود شده متوجه تازه که برشین

 .هستن نامدار خانوم هام برنامه مدیر-

 ...داد نشون رو من دست با و

 ... ندونستم جایز رو سکوت و رفتم جلو قدمی چند

 دارم؟ رو کسی چه با آشنایی افتخار... نامدار مهشید. هستم نامدار من-

 :فتگ و گذاشت سینش روي رو دستش بپوشونه هاشو چشم توي تعجب کرد سعی و کرد مکثی

 .دارم رو همراهیتون افتخار ارشاد فرهنگ اداره طرف از تدارکات مسئول. هستم کمالی ایوب-

 .خوشبختم خیلی-

 ... بیارن رو صبحانه براتون بدین اجازه اگه-

 ...میشیم ممنون-

 :گفتم همراهامون به رو

 .اتاقاتون به برید استراحت براي کم کم تا صبحانه صرف براي ببرین تشریف دوستان-

 فروش و ها جایگاه و اجرا سالن مورد در کمالی آقاي با همزمان و گرفتیم پیش در رو هتل رستوران

 گوشه. ..افتاد برشین به چشمم که بودیم گو و گفت و بحث گرم سر... کردیم می صحبت ها بلیط

 ...گرفت می قلوه و میداد دل مبایل گوشی با و بود ایستاده اي

 شمچ زود خیلی اما بشه دستگیرم چیزي بلکه کردم دقت لبش حرکات به و کردم ریز هامو چشم 

 :گفتم و دادم فوحش خودم به دلم توي کالفه. زدم بهم هامو

 ... دوستشه حتما داري؟ چیکارش تو چه؟ تو به! میزنه حرف تلفن با داره ؟ چته-

 تمام داشت که کردم می تماشا رو برشین اون از بعد چون... بود فایده بی اما کردم آروم خودمو

 نم... شدم قرار بی... شدم عصبی... کرد می تایپ گوشیش با رو بودیم رستوران توي که مدتی

 یامپ اومدن از و فرسته می پیام براش وقفه بی اون که کیه خط اونور پس بودم پیشش اینجا که

 ...میاد هاش لب روي لبخند اون هاي
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 لیمحا اصال... دادم فشار دستم کف هامو ناخون و کردم مشت رو دستم و کشیدم سر تلخ رو چایم 

 هب هامو چشم بقیه نکردن شک براي گاهی و میزدم لبخند الکی میگن چی و خبره چه دورم نبود

 . دوختم می دیگه اي گوشه

 دلبخن و انداخت نگاهی بهم برشین که گرفتم می آتیش عصبانیت و حسادت از داشتم دیگه

 . گرفتن می جون دلم توي داشتن کم کم که هایی شعله روي شد آبی برشین لبخند...زد

.. .بودیم اتاقی هم نیوشا منو... تمیز و مرتب اما کوچیک هاي اتاق. رفتیم هامون اتاق با بالخره

 تختم روي که وقتی شد بدتر حالم... بودم خط پشت مجهول شخص اون نگران. نداشتم آرامش

 دچن حتی... نمیداد جوابمو...نداد پیامی هیچ جوابم در و فرستادم اس ام اس براش کشیدمو دراز

 ...زدم تک بار

 شدم بلند جام از... کردم نگاه بود برده خوابش جا به جا که نیوشا به انداختمو بالشت روي گوشیو

 می بهم باید. میزدم حرف فرهام با باید... زدم بیرون اتاق از و کردم مرتب سرم روي شالمو و

 . کنم آروم خودمو و کنم مهار رو کنجکاوي این چطور. کنم چیکار گفت

 ...ایستادم منتظر و زدم در... بودن داخلش فرهام و پویان که اتاقی. رسیدم417 اتاق به

 بله؟-

 :گفتم پویان صداي جواب در

 بیداره؟ فرهام-

 ...ایستاد روم به رو پویان و شد باز در

 ...تو بیا آره-

 ... نکنه درد دستت نه-

 :گفت و داد تکون دستی میکرد خشک موهاشو که حالی در پویان سر پشت از فرهام

 ...تو بیا-

 ...بیا دقه یه نه-
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 حال عین در و ایستاد کنار پویان... اومد سمتم به عجله با و کرد پرت تخت روي رو حوله فرهام

 ...دارم هایی حرف چه فرهام با من ببینه بود منتظر

  بله؟-

 .دارم واجب کار بات... الوي تو یکم بریم بیا-

 شبند کمر و داشت بر بالشت روي از گوشیشو... برگشت اتاق سمت به و داد تکون سري فرهام

 ...اومد سمتم به و بست شلوارش روي رو

 :گفتم و کردم بغض شد بسته که اتاق در

 بود؟ برشین به حواست-

 :گفت و انداخت نگاهی بهم و داد تکون سري فرهام

 خب؟-

 ...بود گوشی تو سرش همش-

 ... بود حواسم آره-

 نفهمیدي؟ حرفاش از چیزي بودي نشسته نزدیکش تو-

 :گفت و کرد فرو شلوارش جیب توي هاشو دست و شد خیره رو به رو به فرهام

 چطور؟...  چیزي همچین یه یا نوشین... کرد می تکرار هی رو زن یه اسم چرا-

 مطمئنی؟-

 نداري؟ اعتماد بهش چیه... بود چیزي همچین یه آره-

 ...میزده حرف اون با داشت حتما... میکنه زندگی تورنتو که بزرگشه خواهر نوشین... بابا چرا-

 :گفتم و دادم بیرون صدا با رو نفسم... کرد سکوت و زد لبخندي فرهام

 ...نداد رو اسم ام اس جواب-

 ... شلوغه سرش خب-
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 میشنوه؟ رو زنگ صداس بالخره... نفرست تک اتاقش اونکه-

 . خوابیده و خستست حتما-

 !ممکنه-

 در و صمیمی خیلی من با که همیشه برخالف... ایستاد مقابلم درست و رفت جلوتر قدم چند فرهام

 و درشت هاي چشم با و گرفت دستش توي هامو شونه اینبار کرد می رفتار مراعات با حال عین

 :گفت و زد زل هام چشم به رنگش اي قهوه

 يا قوي زن تو...بهتره نشه معتقدم من چند هر! نه یا میشه یا بالخره... نکن آزاري خود مهشید؟-

 پر دشآین و سوال عالمت از پر گذشتش که مدعاست پر خواننده یه از بیشتر لیاقتت تو... هستی

 ايصد زنگ اما بود کی دونم نمی. نوشین با نه میزد حرف نوشین درباره اون... مجهوله معادالت از

 جاي من اگه اما بوده خواهرش واقعا شایدم. خورد نمی مرد یا مسن زن به بود خط پشت که کسی

 رو دادم وفاداري قول و محبت دست بهش که کسی آشوب و سنگین نگاه همه اون و بودم اون

 قعاوا شایدم... نگیره ازم دلش و نیاد پیش تفاهم سو بار یه تا میزدم حرف باهاش کردم می حس

 ...باش صبور یکم خدا خاطر به...  نده راه بد دلت به مهشید...  اما نیست بلد

 همه این فشار از که هایی چشم و لبخند با و گذاشتم بود دوشم روي که دستش روي رو دستم

 :گفتم میشدن جاري تردید

 !خوشبخته چقدر... خانومت بحال خوش-

 :گفت و ایستاد کنارم و زد نمایی دندون لبخند فرهام

 مامانمم ندارم خواهر من!  که دونی می... کنم دل و درد یکم برات من و بخوریم میوه آب یه بریم-

 ات کنیم بکر فکر یه بشه اگه خوام می... نیست جریانات این مورد در کردن صحبت اهل زیاد که

 چیه؟ نظرت. کنیم معرفی مامانم به کم کم رو مهناز

 .موافقم که من... عالیه-

 می استفاده هتل فاي واي از و بودن اونجا نوازندم هاي بچه از تا چند... نشستیم هتل الوي داخل

 نگفت به کرد شروع هیجان با فرهام و نشستیم راحتی هاي مبل روي هم کنار فرهامم منو... کردن

 می سواالتی گاهی و میدادم گوش دقت با منم... گذرونده سر از مهناز مورد در که هایی ماجرا تمام

 :گفتم اومدمو فرهام حرف توي خودآگاه نا... شد می برشین پرت گاه حواسم واقع در اما. پرسیدم
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 ماتاقش از نخوان ازش عکس یا امضا بار یه و نشه دیده اینکه براي که مغروره انقدر بینی؟ می-

 ...نمیاد بیرون

 :گفت و انداخت باال اي شونه فرهام

 مهناز هب راجع دیگه وقت یه بذار... برشینی از ناراحتیت درگیر واقعا تو انگار... بگم چی دونم نمی-

 هاااا؟... بزنیم حرف

 :گفتم و خندیدم گرفتم می رو دستم هاي انگشت قولنج کالفه که حالی در و دادم تکون سري

 با تو.. .گرفتین قطعیتونم تصمیم و خواید می همو دوتاتون هر... نداري اي آنچنانی مشکل که تو-

 بري قراره تو که گه می خانوادش به اونم خواي می رو مهناز که کنی می مطرح مامانت

... روب ار برد میگن جلوت میذارن رو دخترشون دستی دو بشنون رو تو وصف وقتی. خواستگاریش

 کنم؟ چیکار من

 :گفت و گرفت خندش من جدي لحن از فرهام

 ... ها گی می راستم-

 لسردد که گفتم اینو تو به بدن که نکردن پیدا جوب تو از که دخترشونو... نداره برت جو زیاد حاال-

 ..نشی

 :گفت و خندید فرهام

 هاتون خانواده با دوتون هر خب ازدواج؟ قصدش نگفتی مگه... نیست پیچیده هم تو مشکل خب

 دیگه؟ بکنید رو قضیه قال و بزنید حرف

 :گفتم کشیدمو آهی

... مکن مطرح خانوادم براي رو موضوع منم تا کنه مطرح رابطمونو شدن جدي دیگه بار یه منتظرم-

 دهش باعث همین... نداره من براي وقتی زیاد برشین و بینیم نمی همو چندان هست ماهی یک اما

 ...بشم نگران

 :گفت و داد تکون سري فرهام-
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 جوعر و رفع جوري یه رنجیتو زود این باید باشی خوشبخت و کنی ازدواج برشین با خواي می اگه-

 برشین زنن می فریاد که دخترایی ، عکس مصاحبه،... میشه شلوغ سرش بعد من اون... کنی

 ...نمیشی خوشبخت باهاش باشی اینجوري بخواي اگه... داریم دوستت

 ...میدونم-

 چت میک مامانم با. نشستم نهار موقعه تا گوشی به دست منم و کشیدم سر الجرعه رو پرتقالم آب

 بود هشد کاسته نگرانیش از مامان. کردم توصیف براش ممکن شکل بهترین به رو اوضاع و کردم

 .نبود دیشب دلواپسی از خبري هاش پیام توي چون

 دیدن با و کردم قالف گوشیمو منم. شدن روونه هتل رستوران سمت به نهار براي همه کم کم 

 ...رفتم سمتش به گشت می دنبالم آلود خواب و گیج که الوي توي نیوشا

 نکنی؟ غش-

 :گفت و خندید دیدنم با نیوشا

 ؟!جیکی تو جیک فرهام با خوب کلک... شدم نمی بیدار نبود گرسنم اگه-

 :گفتم و زدم خندي پوز رفتیم می خوري غذا سالن سمت به هم با که حالی در

 وحشتناک خیلی فرهام میدونی؟ منو صلیقه که تو بعدم... بچست من واسه فرهام... نگو چرت-

 ! هیکلیه

 :گفت و داد تکون سري نیوشا

 بشی؟ له زیرش ترسی می-

 ... خنده زیر زدم

 ... بکش خجالت شعور بی-

 :گفت و خندید

 !ماهی و مودبی این به پسر... خوبه خیلیم-

 :گفتم کوبیدمو بازوش توي مشتم با
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 !دیوونه بردار سرم از دست... داره صاحب خودش این بابا-

 :گفت گونه بچه لحن با و کرد ریز چشماشو یکم نیوشا

 ...میشه له حتما وگرنه باشه پر تو اونم کاش... دخمله بیچاره پس-

 :گفتم و خندیدم دوباره

 !منحرفی خیلی-

 :گفت و انداخت باال اي شونه نیوشا

 !قدیسه بابا-

 انیوش... داشتم دوستش خیلی... کنه می کمرنگ آدمو غصه و غم شیطنتاش... دختر ازین امان

 بودنش از اما. سال 0 شد تازه امسال دوستیم هم با که نیست سال خیلی. بود من دوست بهترین

 توق کم و ماه دختر چه فهمیدم تازه شده عموم عروس که سالم یک این. خوشحالم

 معرفتیه یب که وقتی! پشتشه کوه مثل هنوزم پویان زندگی نشیباي و فراز با میبینم وقتی... عیه

 نوادهخا و کرده تحصیل زن یه که وقتی! هست همیشه اما ندونن بودنشو خیلیا شده باعث پویان

 ...هست که بالم می خودم به! شیطونه و خاکی نیوشا همون جا همه اما داره

 واردی تمام که خوري غذا بزرگ نسبتا  سالن... نموند خرید و بازار براي وقتی و شد صرف هم نهار

 نروش هاش مهتابی تمام...  بود شده کار رنگ کرم سرامیک هم زمین کف و بود سفید سنگ هاش

 ...بود جمعیت از پر اوقات اکتر و بودن

 و تمرف می اجرا محل به باید کمالی آقاي با همراه بقیه از جلوتر... رسید شدنم آماده موقعه کم کم 

 باال رو دوار و سنگی هاي پله.انداختم می راه بود برشین نظر مد که اونجور رو پرداري نور و سن

 اتاق وارد... کشیدم می باال راش رنگ برش خوش و چوبی هاي نرده کمک به رو خودم و رفتم

 توي کوچیک آینه.باشه موندگار شب یازده ساعت تا که میدادم انجام آرایشی باید... شدم

 آرایشم قلم هفت... کردم استفاده چی همه. کردم آرایش به شروع و کردم انتخاب رو دستشویی

 عدهو طبق...  کردم سرم آبیمو شال و رنگش هم جین و کردم تنم رو رنگم آبی مانتو شد کامل که

 .بپوشن آبی همه بود قرار که قبلی

 .افتادم راه به کنان تلوق تلق و کردم پا به سانتیمو ده پاشنه مشکی ورنی هاي کفش
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 یحتوض ها نگهبان براي... کرد همراهی کنسرت برگزاري سالن تا منو احترام کمال در کمالی آقاي 

 رو سن پردازي نور. دادم بهش رو لیست و کنه راهنمایی رو کسایی چه دوم و اول ردیف که دادم

 بیچاره...  دادم نشونش رو بشه اجرا سانس دو طی بود قرار که آهنگایی لیست و کردم تایید

 ... سختیه کار خیلی روز یه توي سانس دو... برشین

 معل من گفته طبق سن روي بساطشونو و شد پیدا نوازنده هاي بچه کله و سر تا گذشت کمی

 ...کردن

 و فرهام... افتاد راه به سالن توي برشین هواداراي سیل و شد باز سالن هاي در نیم و 5 ساعت

 اب برشین گنده کله دوستان دوم و اول ردیف. اومدن برشین دوستان از تا چند و نیوشا و پویان

 رنگ قرمز سالن همه اون از بعد شناس سر آدماي و مسئولین از نفر چند.بودن هاشون خانواده

 به و سالن زیباي و شده دکور سقف به.شدم جا به جا صندلیم روي...شد جمعیت از پوشیده کامل

 تاریک سالن 6 ساعت راس. کردم فوت بیرون رو نفسم و انداختم نگاهی سرم پشت جمعیت

 .شدن بسته ها در و شد تاریک

 توي...شد کننده کر برشین دیدن با همه صداي سرو و جیغ و کرد روشن رو سن کم کم نور 

 ...رفت میکرفن سمت به و شد خم کمی... بود اومده سن روي برشین تاریکی

 سمونیآ آبی پیرهن و کتون آسمونی آبی شلوار... بود حرکاتش و برشین روي سالن توي نور تمام 

 ... بود تنش نفتی آبی ورنی هاي کفش و نفتی آبی جلیقه یه با

 :خوند اولو ترانه از خط یه ساز صداي و ملودي بدون

 بشم فدات من الهی فاصلست تو و من بین-

 ...خداییشم داره دوستت کی بگو من اندازه

 می برشین با همراه همه و کردن نواختن به شروع ها ساز... کشیدن جیغ همه و کرد مکث

 داد همه...  بود زیاد خیلی صدا... کردم می همراهیش و کردم می زمزمه دلم توي منم... خوندن

 با و زنده که بودم هام ترانه منتظر من و میزد موج شدت به ها لحظه اون تو هیجان... میزدن

 سالن اطراف از... کرد اجرا رو سه هر و بود لیست توي هام ترانه از تا سه... بشنوم برشین صداي

 می تشکر بلند و گرفت می ازشون و میشد خم برشین و اوردن می براش زیادي هاي گل دست

 ... کرد
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 ! نبخون خودشون فقط تا کرد می سکوت هم گاهی و گرفت می جمعیت سمت به رو میکرفن گاهی

 ...شدن سپري بینشون ساعت یک اي وقفه با سانس دو هر

 و بود خسته حسابی برشین... شدیم صحنه پشت راهی هم ما کردن ترک رو سالن که جمعیت 

 الیح در نیوشا... بود برداشته رو اتاق تمام دود و کرد می روشن سیگار سیگار با... داشت درد سر

 :گفت پویان به رو میزد کنار رو ها دود که

 ...پویان بچرخیم یکم بریم بیا-

 ...داد تکون مثبت نشونه به سري و زد لبخندي پویان

 .بریم برداریمو ماشین هتل برسونیم رو مهشید فرهامو باشه-

 :گفت من به رو و اورد باال رو سرش برشین

 ...دادم زحمتت خیلی... نباشی خسته-

 ...انداختم پایین رو سرم و زدم لبخندي

 .نکردم کاري... وظیفمه-

 :گفت بادیگاردش به رو و زد لبخندي برشین

 . خستم خیلی... هتل بریم کم کم-

 .زدیم بیرون اجرا سالن از هم با همه و گفت چشمی

 و خسته. بودم خسته منم. موندم خیره خیابون توي هاي نور به و چسبوندم ماشین در به خودمو 

 کنار هب نگاهی نیم...میداد بهم خوبی حس بودم چسبونده رو صورتم بهش که خنکی شیشه! نگران

 همیدمف نمی... بود دستش توي سیگارش هنوز و بود نشسته ماشین توي برشین. انداختم دستم

  شده؟ چی یعنی. کشه می سیگار فقط آشوبه و قرار بی وقتی برشین. شده چی

 ورد من از رفتن دستشویی براي عجله با و گفت بخیري شب الوي توي فرهام. رسیدیم هتل به

 باال ها پله از رو خودم بود شده باز گردنم از شالم که حالی در کشیدمو زمین روي پاهامو... شد

 موجری و تام بلند شرت تی... کردم عوض هامو لباس تمام ورودم بدو و انداختم کلید در توي. بردم

 شآرای از رو صورتم کالفه و حال بی کامال... پوشیدم هم رو رنگم مشکی نخی شلوار و کردم تنم
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 یم چرندیات یکم بود نیوشا االن خواست می دلم. کشیدم بیرون کش توي از موهامو و کردم پاک

 ... نبود که حیف اما. بخندم من تا گفت

 خدمه شاید... باشه نیوشا نکنم گمون... اومد در صداي یهو که خوابیدم تخت روي باز طاق

 :رفتم در سمت به و انداختم سرم روي رو شالم... باشن

 کیه؟-

 رو که الیخی دریاي توي چشمم و کشیدم پایین رو رنگ طالیی دستگیره... نرسید گوشم به جوابی

 ... شد قفل بود روم به

 ...سالم-

 ازب دهنی با... شد اتاق وارد کرد می برخورد من شونه به شونش که حالی در و زد لبخندي برشین

 :پرسیدم و بستم رو در

 خوبی؟-

 :گفت و داد تکون سري برشین

 ...پیشم بیا-

 رو شفندک. اورد بیرون جیبش از رو سیگار پاکت... نشستم کنارش تخت روي... رفتم سمتش به

 :گفت گرفت می کام تمام چه هر قدرت با سیگارش از که حالی در و کرد آماده

 !توئه خوبه مدیریت خاطر به همش... رفت پیش خوب خیلی کنسرت-

 :گفتم و دادم تکون سري

 !کنم می کاري همه واست من! منی عشق تو... نداره قابلتو اصال-

 هک چیزي... نما دندون و زیبا لبخندي... زد لبخند و انداخت بیرون پنجره از رو سیگارش برشین

 .داشتم احتیاج بهش خیلی

 جا همونجا...  آغوشش توي برم بازم اما بشه شرمم. کنه باز برام آغوششو خواست می دلم 

 زار نم اینبار بگیره آغوشم در تنگ اونشب مثل خواست می دلم. کنم زندگی جا همون. کنم خوش
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 هک شانس این به لعنت و... غرور و شرم همه این از داد اما. نکنه ترکم که کنم التماسش و بزنم

 !کنه ترک مرموزش تماس به دادن جواب براي رو اتاق اون و بخوره زنگ گوشیش موقعه همون

 صحبت خصوصی کی با خواد می رفت؟ چرا. بود اومده چی براي اصال... بستم سرش پشت رو در 

 از اشکی باشه خط پشت رقیبم ممکنه اینکه به کردن فکر با و رفتم پنجره سمت به رفت؟ که کنه

 ...کرد سقوط خیابون روي پیاده توي و خورد سر گونم روي

 .رفتم بخواب که نگذشت چیزي و کشیدم دراز تخت روي 

 حتی .میشد سپري پویان رانندگی با و کامل سکوت توي آمدمون مسیر خالف بر بازگشت مسیر

 لهجم با پرسید می چیزي کسی وقت هر. نداشتم رو کنم انداز بر رو ها جاده بخوام اینکه حوصله

 ام اس برشین به.دادم قرار تاثیر تحت حسابی رفتارم این با رو اونجا جو میدادمو جواب کوتاه اي

 !! دستشه توي گوشیشم و ماشینه تو اونکه... بود عجیب واقعا... داد نمی جوابی اما دادم اس

 هک نیست آدمی برشین. کرد تشکر من از دیشب نه اما... کردم کاري نکنه... ناراحته ازم نکنه

 به ربوطم قضیه نکنه... خودشه تو و افتاده اتفاقی خانوادش براي شاید! کنه سکوت و باشه ناراحت

 ادنی از خسته سري و درد از پر دلی با بشه؟ خواست می جشن مزاحم یکی که مهمونیه شب اون

 مین بهش چرا دونم نمی که مقصدي.  بودم مقصد منتظر و بستم هامو چشم جواب بی سوال دنیا

 . رسیدیم

 به و کردم تشکر ها بچه از. رسیدیم خونه به تا داشتم نگه رو خودم میشد که اي بدبختی هر به

 که ودمب بدم حال گیر در انقدر رفتن بعد و بشم خونه وارد من تا ایستادن منتظر. رفتم خونه سمت

 .بودم شده اتاقم وارد چطور نفهمیدم

 تا دچن از بعد... زدم زنگ برشین به و کردم قفل رو اتاقم در. نبود خونه هم مامان و بود کار سر بابا

 ... افتاد دستم از گوشی یهو... شد اشغال بوق

 داشتم که حرصی از داشت؟ اي معنی چه کارش این...کرد؟ می چیکار من با داشت برشین

 وجودم تمام با و شدم خیره آینه توي خودم به. گذاشتم آینه میز روي و کردم خاموش گوشیمو

 مطمئن دیگه حاال...قرار بی و وقفه بدون... بهاري بارونایی از بدتر. باریدم می... گریه زیر زدم

 .!بیاره من روز به چی شنیدنش قراره دونه می خدا که تلخی بدو خبر. هست خبري یه شدم

 ... زد در به کسی اینکه تا نبودم چیزي متوجه دیگه و گذاشتم میز روي رو سرم
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 :رفتم در سمت به و برداشتم میز روي از رو سرم

 بله؟-

 مامان؟ اومدي مهشید؟-

 هاي اشک رد و همم در چهره دیدن با...شد اتاقم وارد بالفاصله مامان و کردم باز رو در قفل

 پرسید؟ اي مقدمه هیچ بدون بود گونم روي که سیاهی

 مهشید؟ شده چی-

 تخت وير کنارم مامان... گریه زیر زدم کرد می دیوونه منو داشت بالتکلیفی. کنم تحمل نتونستم

 از انگشتاشو و آروم مامان. زدم زار ولومم آخرین با من و گذاشتم پاهاش روي رو سرم... نشست

 ...داد عبور موهام بین

 گهدی نذار نگفتم مگه! باش مراقب نگفتم مگه دخترم؟ ؟هان کردي چیکار خودت با تو مهشید؟-

 !!برشین؟؟ با مهشید...  کنن خوردت

 :گفتم هام گریه بین

 ...برشین با... مامان آره-

 :دادم ادامه.بود تر ناک درد گوشی تو و سیلی صدتا از که سکوتی... کرد سکوت مامانم

 ...اما نگفته هیچی مستقیما یعنی... نشده تموم هیچی هنوز-

 :گفت عصبانیت از پر صدایی با مامان

 !واي اي... مهشید واي بشی؟ آدم تا کنه خوردت و بیاره زبون به باید یعنی-

 هایی اشک و تاریکم اتاق و موندم من... رفت بیرون اتاقم از اونم و برداشتم پاش روي از رو سرم

 ...نمیشد تموم که

 چهارم فصل

 خبري هیچ بودم نتونسته برشین از سالن به مربوط هاي هماهنگی از بعد و بود میالد برج کنسرت

 از ناومد از بعد روز سه دو این. نمیداد سالمم جواب که بود شاکی ازم انقدر نیلوفرم مامان. بگیرم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 سلیمانی غزل | فالش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

151 

 

 لد اوردن دست به براي. بودم زده حرف تلفنی برشین با کنسرت مورد در اونم بار یه فقط همدان

 ...  حسابی قیمه خورشت یه پختن به کردم شروع مامان

 که جوري همون برشین مورد در خودمو. بودم نهار تدارکات مشغول و خوندم می آواز لب زیر

 که کردم می سفت رو پز زود در. دیگه میشه چیزي یه بالخره... دادم دلداري گفت می فرهام

 ...خورد چرخ خودش دور اپن روي گوشیم

 . رفتم گوشی سمت به و کشیدم پیشبند روي هامو دست

 :دادم جواب و کردم صاف اي سرفه با صدامو. بود انتشارات از

 بفرمایید؟-

 ...هستم رهنما... نامدار خانوم سالم-

 خوبید؟. بخیر روزتون. سالم-

 . شد بازار وارد امروز کتاب بگم زدم زنگ... عالی مرسی-

 :گفتم و خندیدم بلند میوردم در رو پیشبندم که حالی در

 .شدم خوشحال خیلی!   خوب خبر یه بالخره... آخ-

 . نمیشم مزاحمتون این از بیشتر... باشید موفق. شدم خوشحال منم. ممنونم-

 .کشیدین زحمت. نکنه درد دسستتون. میکنم خواهش-

 .شما قربان-

 این .ایستادم کمر به دست و کوبیدم پیشونیم توي... خداحافظی بی بازم... کردم قطع گوشیو و

 !آخه میوفته سرم از کی عادت

 ...کشیدم جیغ که میومد پایین رو ها پله اومد بیرون اتاقش از مامان

 ...بازار تو رفت امروز ترجمم... مامان-

 :گفت کنه پنهون تفاوتیش بی پشت خوشحالیشو کرد می سعی که مامان

 . گم می تبریک-
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 :گفتم و رفتم سمتش به عجله با

. شدم عاشق فقط... مامان نکردم کاري که من... نباش دلخور دستم از! خدا رو تو... عاشقتم-

 یگهد اصال دونم نمی... اخالق بد و مغرور رگ، بی مرد یه عاشق. شدم عاشق واقعا اینبار متاسفانه

 شدوست بازم بره اگه حتی. مامان دارم دوستش واقعا من بدون، اینو اما نه یا هست بینمون چیزي

 هبچ اسم مورد در هاش با که مردیه اولین برشین.. چی یعنی عشق فهمیدم برشین با من. دارم

 ...همین بخدا. شدم عاشقش فقط من مامان. زدم حرف هامون

 :گفت آروم و کشید صورتم روي رو دستش و زد تلخ لبخندي دید رو من بد حال که مامان

 از شاکیم... شدي عاشق چرا که نیستم ناراحت. میده سواالمو همه جواب زردت رنگ هم نگی-

 !نمیدي گوش حرفم به چرا... گفتی دیر انقدر چرا اینکه

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 بعدم. بدم انجام باید که هست امشب کنسرت مورد در بار کار سریع یه خونش میرم االن-

 !کنه چیکار من زندگیه با خواد می ببینم بزنم حرف باهاش

 رفتن بیرون براي رو خودم... بشه رد جلوم از مخالفت بدون و کنه اعتماد من به بود ناچار مامان

 .شدم راهی و برداشتم رو بابا ماشین. کردم آماده

 کننده کخن سیستم که تابید می قدرت با آفتاب قدري به... بود اي دهنده آزار و وحشتناک تابستون

 یفیق هاي بستنی بازار و بودن آمد و رفت در خیابونا توي مردم. نبود نفر یه من گوي جواب ماشین

 . بود داغ حسابی

. ودب باز طاق چهار در... رسیدم برشین خونه به بود طوري هر...نبود چندانی ترافیک و بود ظهر سر

 در خدمه و زباله هاي کیسه از بود پر خونه در جلوي. اوردم در شاخ تعجب از و شدم خونه وارد

 .بودن آمد و رفت

 آروم... انداخت پایین رو سرش و پرید رنگش دیدنم با خانوم ماهرخ. رفتم ساختمون سمت به 

 :گفتم کردم می تماشا رو خدمه آمد و رفت که حالی در مبهوت و مات و کرد سالم

 خبره؟ چه اینجا-

 :گفت و نشوند لب روي مصنوعی لبخند ماهرخ
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 ... داشتن مهمونی آقا دیشب-

 :گفتم تعجب با

 داشته؟ پاش و ریخت ابنجوري که مهمونیه چه-

 :گفت و داد تکون تاسف نشونه به سري خانوم ماهرخ

 بمش آخر... بود شلوغ حسابی... میرفتن باال هم کله و سر از مرد و زن. خانوم بود مختلت مهمونی-

 غیرتش روي از آقا کنم فکر. نبود حالیشون خب بودن مست... کردن بازي آب به حیاط تو اومدن

 ...چون زدین هم به هم با شاید گفتم اما!مهمونی این واسه نگفت رو شما

 ... نگو بهم شاهکاراش از. خانوم ماهرخ بسه-

 :گفتم و دادم بهش رو بودم اینجا ها اون براي که هایی کاغذ کیفم توي از

 .بیاد که نرسه کنسرت امشب شاید گفت و داد رو اینا اومد نامدار خانوم بگو آقا به-

 ...چشم-

 ...بال بی-

 بود ااینج جالب. زدم زنگ پویان به و اوردم بیرون گوشیمو رفتم می ماشینم سمت به که حالی در

 رو پویان که شده جدي قدري به موضوع فهمیدم لحظه اون! نداشت خبر چیزي از هم پویان که

 .ایستادم تابستون، ظهر سوزان آفتاب برق زیر پرسش از پر و منگ سري با. کرده درگیر هم

 .ماشین مقابل درست

 از طهراب این شدن تموم براي جمله یه ارزش که بودم حقیر و پست انقدر نامدار مهشید من، یعنی 

! ریخت بهم روز چند طی یهویی چیز همه چرا!! چرا؟ که کنم درک تونم نمی نداشتم؟ برشین دهن

 ثبات برشین واقعا...  زد چشمک من به بیوفتیم، راه اینکه از ،قبل خونش ،توي اونشب حتی

 .بود صفر شخصیتش

 به ور خونه راه پشت الک سرعت با و شدم ماشین سوار و کشیدم گرفتم گر پیشونی به دستی 

 که دمکر می فراموش گاهی و رفتم می اشتباه رو مسیر گاهی که بودم گیر در انقدر. گرفتم پیش

 یا رمب کنسرت به که کردم می فکر این به مدام. برسم خونه به زودتر باید و منه منتظر خونه مامان

 و ستمه هنوز ببینه تا برم بذار گفتم می باز اما نشم کوچیک این از بیشتر تا نرم گفتم می! نه
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 میممتص آخر در و گذشت پاسخ بی هاي سوال و نگرانی و بهت توي روز تمام. کنه روشن تکلیفمو

 .برم کنسرت به که شد این

 .شد خالصه ماتم و صورتی کمرنگ رژ و چشمم مداد توي آرایشم تمام همدان کنسرت خالف بر 

 و مکرد ست هاش با ایمو سورمه حریر روسري و اي سورمه جین و کردم تنم مشکیمو ساتن مانتو

... رفتم خروجی سمت به حال بی و کرخ و برداشتم رو رنگم مشکی راحت و تخت هاي کفش

 و انداختم نگاهی میداد نشون رو ربع و 7 که ویترین ساعت به.میشد شروع کنسرت شب 8 ساعت

 به. هنکوب برشین براي دیگه کنم اجبار بهش تا کردم جمع قلبم توي رو توانم تمام... زدم بیرون

 .نریزم هم اشک قطره یه حتی که قبولوندم خودم

 . گرفتم پیش در رو میالد برج راه و کردم بست در رو اي تاکسی خیابون سر اینکه تا 

 نگاهی رو بودن ورودي جلوي که جمعیتی و برج پاي اندر سر به تاکسی از اومدن بیرون بدو

 می همراه رو من حرکتشون موج با که جمعیتی بین از. رفتم برگزاري محل سمت به و انداختم

 یزيچ نگهبان گوش توي داشت که افتاد پویان به چشمم. رسیدیدم ورودي در به سختی به کردن

 ...کشیدم جیغ و بردم باال رو دستم.  گفت می

 !پویـــــــــــان...پویان-

 بین زا سختی به. بشم سالن وارد تا کرد اشاره نگهبان به دیدنم با و برگشت من صداي سمت به

 سمتم به رو دستش پویان.رسوندم پویان به خودمو همه هم و فریاد و داد هاي صدا و ها زدن تنه

 ...:گرفتم رو دستش محکم منم و کرد دراز

 .دیدم رو تو که شکر رو خدا... اومد بند نفسم... آخ-

 :گفت و زد لبخندي پویان

 در عمو زن و عمو... خبر چه. میشدم امید نا داشتم دیگه. منتظرتم در جلو هست اي دقیقه چند-

 حالن؟ چه

 ت؟کجاس نیوشا. نکردم خداحافظیم. بود اتاقش توي مامانمم بود کار سر بابام اومدنی... خوبن-

 !شده ذره یه براش دلم

 ...گرفته جا برات دستش بغل صندلی رو گذاشته کیفشم اوله ردیف نیوشام-
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 . رسیدیم اول ردیف به پویان با همراه و خندیدم

 و فتمر سمتش به. دیدم رو رسیدم،نیوشا که پله آخرین به من و بودن پلکانی سالن هاي صندلی

 ...شد من متوجه بعد کمی اون

 ...سالم-

 !نیست پیدات رفتی کردي شوهر روز دو این تو کردم فکر کجایی؟ تو معلومه دختر سالم-

 ...نگو که داغونم انقدر... بابا نگو چرت-

 چرا؟-

 .کنم می تعریف برات حتما-

 و کردم نگاهش لبخند با... کرد نگاه چشمام توي و نشوند لباش روي شیرینی لبخند نیوشا

 :پرسیدم

 ؟!زشت دختره چیه-

 :گفت دست حرکات و هیجان با

 هفته آخر تا شده قرار...خونمون اومدنم عصر دیروز اختر بزرگ مامان با عموت و زن و پویان-

 . میده نشون همه به منو پویان بالخره مهشید؟ میشه باورت. کنیم عقد دیگه

 :گفتم بود شده گرد تعجب فرط از که هایی چشم با

 ... عزیزم گم می تبریک واي... گفت هم اختر بزرگ مامان به بالخره-

 :گفتم چرخیدمو پویان سمت به. کردم بوسی رو خوشحال و صمیمی هاش با و

 زدي؟ دریا به دل بالخره پس-

 و ستمب هامو چشم و دادم تکیه صندلی پشتی به... انداخت پایین شرم از رو سرش و خندید پویان

 ...گفتم شکر رو خدا خوش خبر این شنیدن از لب زیر
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 پتی همون با پور نیک آقاي...شد روشن سن و شد تاریک سالن اینکه تا گذشت اي دقیقه چند

 چرخوند چشم سریع اما دید رو من و کرد نگاه اول ردیف به...  شد نمایان سن روي شیک و گرون

 .کرد شروع رو کارش و

 غوغایی دلم توي من و میزدن دست و کشیدن می سوت. خوندن می هاش با همه و خوند می 

 .بود کهکشانی

 رو من قلب چیزي اینکه تا... گذشت استرس از پر و فرسا طاقت و سخت ساعت دو اون تمام 

 ...نگهداشت ثانیه چند براي

 که کسی آخر در خواستم می. باشه همراهتون خوش اي خاطره امشب از امیدوارم عزیز، دوستان-

 نای. کنم معرفی رو هستم مدیونش اخیر روز چند این توي رو خوبم اتفاقت تمام داراییمو تمام

 ... مهربون و جوان خانوم یه. نیورد شادي جز چیزي برام گذشته روزه چند

 هب لبخند با بودن تر دور کمی که فرهام و پویان... پیچید سالن توي همه هم صداي و کرد مکثی

 بود لدلی بی نگرانیم همه این بگه بهم خواست می... بود تر رنگ پر فرهام لبخند... کردن نگاه من

 :داد ادامه برشین که

 ...حسینی نبات خانوم افتخار به-

 برگشته؟! حسینی؟ نبات. بودم شده کر. نشنیدم هیچی دیگه

 برشین اوضاع بهبود براي دارم چطور من ماهه 6 دونستن می که دوستانی سنگین هاي نگاه به 

 .بودم رهخی شد بلند جا از جمعیت به تعظیم براي که پوشی شیک زن به و کردم نگاه کنن می تقال

 یم رو بودن افتاده پا از اتفاق این کردن باور براي که هایی نفس صداي و قلبم کوبیدن صداي 

 رد هاشون صورت بین چشمام... بودن استاده روم به رو ایمان و فرهام و پویان و نیوشا. شنیدم

 جام از... شد خالی جمعیت از سالن اینکه تا شنیدم نمی اما گفت می چیزي کس هر... بود نوسان

 تمسم به برشین بادیگارد... شد واضح ها صدا کم کم... دادم تکون بار چند رو سرم و شدم بلند

 :گفت و اومد

 .دارن کار شما با پور نیک آقاي نامدار خانوم-

 گفتن واسه حرفیم یعنی. رفتم سن پشت اتاق سمت به بادیگارد با همراه و دادم تکون سري

 ... بگه بهم چی خواست می داشت؟
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 هیآ بودن، شده خشک جاشون سر که نیوشا و پویان و فرهام دیدن با و کردم نگاه سرم پشت به

 .کردن می در پا زیر رو زرشکی هاي پارکت که شدم خیره هام قدم به دوباره و کشیدم

 نگارا نه انگار خندیدن می... بود برداشته رو جا همه برشین و نبات خنده صداي. رسیدیم اتاق به 

 . بود شده خیانت من به انگار نه انگار. بودن شکسته راحت منو که

 .بودم من مقصر که انگار...  بودم ناراحت من

 روي نبات و بود داده لم صندلی روي برشین. کردم حظور اعالم اي سرفه با و دادم فرو رو بغضم 

 رو رمس بار اولین که اي شونه همون... بود داده تلیه برشین شونه به غرور با دستش کنار صندلی

 . گذاشتم اون روي

 بود؟ امري من با-

 :گفت و زد خندي پوز برشین

 .بود خوبی همکاریه. بدم بهت حسابو تصفیه چک بیاي گفتم. نیست امري دیگه نه-

.. .کردم دنبال گرفت می سمتم به رو چک که رو برشین حرکات هام چشم با و زدم تلخی لبخند

 :گفتم رسمی خیلی و نیوردم طاق

 .بیرون برن دوستانتون بگید لطفا... پور نیک آقاي کنم حساب تصفیه باهاتون تنهایی خوام می-

 خروج اجازه  و انداخت نگاهی هاش بادیگارد و نبات به هاش چشم با و گرفت رو منظورم برشین

 و بذارم همینجوري بخوام اگه اما کرد اذیت منو پوش شیک و زیبا زن هاي نگاه... کرد صادر رو

 ... زدم لبخندي... برشین و موندم من ، اتاق توي... خورد خواهم حسرت ابد تا برم

 هست؟ چقدر چک مبلغ خب-

 :گفت و داد دستم به رو چک... اومد سمتم به و شد بلند جاش از برشین

 !ببینی خودت تونی می-

 خندیدن جز کاري که ها بیچاره مثل... وار دیوونه و بلند. خندیدم بلند و کردم وارسی رو چک

 . خندیدم نمیاد بر ازشون

 خندي؟ می چی به-
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 :گفتم و دادم تکون سري

 ... شما به-

 :نگفت چیزي اما کرد نگام خورده گره هایی ابرو با و عصبی برشین

 نه اي خونواده نه پوچ، آدم یه! ندارید هیچی دنیا دار از چون خندم؟ می بهتون چرا دونی می-

 اطرخ واسه بریات دور همه! اي بیچاره خیلی تو... کرد ولت شدي فنا فهمید تا نامزدت حتی دوستی

 و داشت دوستت وجود تمام با که بود نامدار مهشید یه دنیا کل توي. دارن دوستت شهرتت و پول

 توبزرگ خونه... ندید رو شهرتت... کرد می ادا دلش به باید که بود دینی بخاطر کرد برات کاري اگه

 ! ندید کاریاتو کثافت ندید،

 :زد داد و بود کرده گره دستشو عصبی برشین

 ...شو ساکت-

 :گفتم و ایستادم سینه به دست خیال بی

 اینو !پور نیک برشین آقاي. پور نیک آقاي دادي دست از چیو امشب بفهمی بذار. بگم بذار...  نه-

 که قدرهمین!  کنم می نفرینت حتی نه. میکنم ریزي آبرو نه کنم می تالفی نه من نره، یادت هرگز

 اشتهد دوستت من نصف حتی که نیست کسی و بخواد خودت بخاطر رو تو که نیست کسی دیگه

 !قیامت به دیدار! ... انتقامه بهترین من براي باشه

 . بودم شکسته بدجور. بودم شده مات. رفتم خروجی سمت به و انداختم زمین روي رو چک

 دلم ابري آسمون که میشدم دور کم کم برج از... نمیشد دیده فرهامم و بودن رفته نیوشا و پویان

 ردهک دیوونه منو برشین ندیدن فکر اما بود کرده آرومم گفتم بش جمالتی... کرد آغاز رو بارونش

 اون فهمم می حاال... بود کی بریزه هم به رو جشن خواست می که اونی فهمم می حاال... بود

 . بود کی کرد دور اون از رو من موقعش بی تماس با که برشین مرموز مخاطب

 ...دمکر پیدا رو خودم دردناک سقوطی با و خورد شونم به محکمی ضربه که رفتم می خیابون توي

 ...مهشید خوبه؟ حالت-
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 ودب زده کنار میشد رد خیابون از سرعت با که ماشینی جلوي از منو که فرهام به زده ماتم و گنگ

 دراز متمس به زمین از کردنم بلند براي که دستی و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم. کردم نگاه

 . کردم تماشا رو میزد نفس نفس که فرهامی و ایستادم. زدم پس رو بود

 مهشید؟ شده چی-

 چک من به. کرد رها منو رویی و چشم بی کمال در عشقم میگفتم میگفتم؟ چی. ندادم جوابی

 نور پر و صاف آسمون به! اورده کجا از مرد این رو وقاهت همه این خداي! میده حساب تصفیه

 با خواستن می انگار. تابیدن می من سر روي وجودشون تمام با ها ستاره تک تک. انداختم نگاهی

 ...بود حرفا این از تر خون من دل اما. بدن دلداري رو من درخششون

 و ندت هایی قدم با و کردم پاک رو گونم روي اشک مونده باقی قطره چند و انداختم پایین رو سرم 

 و دوید سرم پشت فرهام لحظه همون. کردم می در پا زیر رو نقص کم و تازه هاي آسفالت بلند

 ومبشن بود قرار که حرفش منتظر و برگشتم سمتش به فقط نداشتم زدن حرف حال. کرد صدام

 .ایستادم

 یچ پایین؟ بیارم دهنشو برم خواي می... بگو چیزي یه... مهشید! ... برسونمت وایسا... مهشید-

 گفت؟ بت

 ...کردم باز زبون چار نا به

 نزنیم؟ حرف راجعبش میشه فرهام-

 :داد جواب بودن آمد و رفت در تر آروم هاش نفس که حالی در... شد تر نزدیک بهم فرهام

 ! راحتی تو جور هر... باشه-

 :گفتم و گذاشتم پیشونیم روي رو دستم رفت می گیج سرم

 خونه؟ رسونی می منو-

 :گفت و زد لبخندي فرهام

 .بیارم برم ماشینو تا وایسا. هستم نوکرتم-
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 شماشین با فرهام بعد کمی. دادم تکیه بود پارک سرم پشت که ماشینی به و دادم تکون سري

 .شد حاضر من جلوي

 ...نشست فرمون پشت و بست رو در فرهام و کردم رها خودمو ماشین توي 

 جایی؟ درمونگاهی بریم مهشید-

 !درمونه بی من درد... نه-

 چیزي که گمب نتونستم. کنم تظاهر خیالی بی به نتونستم دیگه... ترکید بغضم که شد چی نمیدونم

 روي رو حرصش گاهی گه و بود شده عصبی فرهام. کردم گریه داشتم جون تا...  نتونستم نیست

 ...ایستاد اي گوشه و نیورد تاب اینکه تا کرد می خالی اتوبان توي مسیرامون هم و عابرا

 !گفته؟ بهت چی مردتیکه اون بگو... بزن حرف فایدست بی گریه! خدا رو تو... مهشید-

 سمت به رو دستش تمام، چه هر دلی دو با و مردد فرهام...  دادم تکون طرفین به رو سرمو

 ...چرخوند خودش طرف به رو سرم و کرد لمس چونمو و اورد صورتم

 مین هان؟ بشه؟ تلف ارزش بی آدم یه بابت شون سو و نور که نیست زیبات چشماي این حیف-

 خوام می ازت فقط!  اشکال هم داره گریه هم چون نداره اشکال گم نمی...  نکن گریه گم

 با میشد زخم زانوت و خوردي می زمین محکم کوچه توي اینکه با بچگیامون مثل همونجوري

 ! کنی حفظ رو خودت غرور و صبوري

 هامو چشم... شد ریز سر زدن هم بر موژه یک با هاش چشم. شدم خیره فرهام هاي چشم توي

 زد پیوند هم به رو فرهام و من سرنوشت که نوازي مهمون محله و پیش سال 41 یاد به و بستم

 جا فرهام. باروندم فرهام دوش روي رو دردم مونده باقی و گذاشتم فرهام دوش روي رو سرم

 آروم و کشید سرم روي رو مردونش و بزرگ هاي دست من دلداري براي حال عین در و خورد

 :گفت

  مهشید باش صبور... باش صبور-

 بیرون فرهام آغوش توي از رو من سبکی احساس کم کم و گذشت حال همون توي اي دقیقه چند

 عذر ادب رسم به. بودیم منظور بی دومون هر اما. بود شرم دومون هر هاي چشم توي... اورد

 .داد رو پاسخم لبخندي با هم اون و کردم خواهی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 سلیمانی غزل | فالش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

161 

 

 میهمکال براي تالشی و بودم انداخته پایین رو سرم بود زده سر ازم ناخودآگاه که حرکتی شرم از

 مطلقش سکوت از رو این. بود افتاد که اتفاقی درگیر من مثل هم فرهام. کردم نمی فرهام با

 .فهمیدم

 همون دوباره تونم می یعنی بگذره؟ من به چطور قراره این از بعد که کردم می فکر این به مدام

! دم؟ب توضیح رو چی باید مامان براي االن کنم؟ فراموش رو برشین تونم می بشم؟ سابق مهشید

 هب و زدم کور گره بود پیشونیم توي که اخمی با هامو ابرو و دادم بیرون صدا با رو نفسم! واي اي

 نگاهم رو به رو به فقط و کردم سرم ستون رو دستم. شدم خیره رو به رو هاي ماشین هاي چراغ

 زدن قه قه صداي و بود چشمام جلوي برشین چهره فقط! دیدم نمی چیزي که حالی در.  دوختم رو

 !حسینی نبات

 راشب برشین...  داشت دوست اونو واقعا برشین چون. بودم نگران برگرده روز یه ازینکه همیشه 

 ...گفت می شعر

 !دیدي چی ازم مگه بریدي ازم

 !کنم فراموش رو برشین تونم نمی که دارم ایمان منم حاال و. کنه فراموش تونست نمی اونو

 رخمک انگشت. بود افتاده صفحه روي پویان عکس... شد پاره مبایلم زنگ صداي با افکارم رشته 

 ...کشیدم لمسی صفحه روي تماس به دادن جواب براي رو

 بله؟-

 :زد فریاد خط پشت پویان نگران صداي

 !منتظرتیم ماشین توي ساعته یک نیوشا منو کجایی؟ تو مهشید-

 ...رسونن می منو کردن لطف زاده خان آقاي... خونم راه تو من-

 :گفت و کرد تعارف مهربون لبخندي با همراه نگاهی من به لحظه همون فرهام

 !هستیم شمام مخلص ما-

 :گفتم و زدم دانی قدر سر از لبخندي

 .کنم خبرت نشد شرمنده-
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 ...بخیر شب... بزنیم حرف مناسب وقت تویه هم با باید حتما... باش خودت مراقب... خب خیلی-

 ...بخیر شب-

 .کردم خوري خود دلم توي خونه خود تا و کردم قطع رو گوشی

 خوابشون هم آغوش توي و کاناپه روي هم کنار که شدم بابا و مامان متوجه خونه به ورودم از بعد 

 ...رفتم اتاقم سمت به و کردم خاموش رو چراغ و زدم لبخندي. برده

 و ردمک پرت آینه میز جلوي رو کیفم. کردن عوض لباس حتی. نداشتم رو کاري هیچ حوصله اصال 

 دوباره. کردم رها تخت روي باز طاق رو خودم و نشستم تخت لبه روي. کشیدم سرم از رو شالم

 یه وعده دلم به. سوخت می داشتم که رویایی همه اون واسه دلم... شد اشک از پر هام چشم

 .بودم شده رویاهام دلمو و خودم شرمنده بدجوري ، حاال اما دادم رو حقیقی عشق

. بودن شده جمع هام چشم خون از پر کاسه توي هام اشک تمام و بودم شده خیره سقف به 

 .رفتم ها پوستر سمت به و پریدم جا از برق مثل... افتادم دیوار روي هاي پوستر یاد یکدفعه

 اما...میرفت جلو برشین صورت لمس براي آگاه خود نا دستم و میومدن پایین دونه دونه هام اشک 

 چنگ پوستر روي بلندم هاي ناخن با برشین چهره نوازش عوض در و گرفت بر در رو دلم نفرت

 روي از رو نیمه دو قراري بی با... شد تقسیم قسمت دو به بود دیوار روي هنوز که جور همون و زدم

 وهبشن منو هق هق صداي کسی خواستم نمی. ریختم زمین روي و کردم تیکش هزار و کندم دیوار

 تخت روي. نشستم تخت روي لرزون و سست هایی زانو با و میدادم فشار دهنم روي رو دستم

 . کردم جمع شکمم توي رو پاهام و کشیدم دراز

**** 

 و ودب کشیده سرک اتاقم توي خورشید. کنم باز هامو چشم که کرد وادارم موهام بین گرمی نوازش

 با و دادم فشار دست پشت با هامو چشم... خورد می صورتم توي درست آینه توي از تابش باز

 ...شدم بلند کامل سرم باالي مامان دیدن

 .بخیر صبح... سالم-

 :گفت و زد لبخندي مامان

 !داري مهمون. خانومم پاشو. دخترم سالم-
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 :گفتم گرفتم می رو دهنم بد مزه و خاروندم می پهلومو که حالی در منگ و گیج

 اومده؟ کی-

 .منتظرته بیا و کن عوض لباساتو زود پاشو... اومده نیوشا-

 وموهام. کردم تنم اي راحتی شلوار بلوز و رفتم لباسام کشو سمت به و اوردم قوس و کش کمی

 . ستمش رو صورتم و دست. زدم بیرون اتاق از کشان خمیازه و بردم باال کلیپس با و کشیدم برس

 ...کرد می نگاه تلویزیون به بود ایستاده ستون کنار نیوشا

 .سالم-

 ...اومد سمتم به و زد لبخندي من صداي شنیدن با نیوشا

 .عزیزم سالم-

 ...اومدي خوش-

 قدع جشن براي موهاشو. بود کرده تغییر حسابی. انداختم نگاهی بهش. کردیم بوسی رو هم با و

 . میومد بهش خیلی... زیبا و کنفی رنگ یه... بود کرده رنگ امشب

 دیدت؟ پویان! نیوشا شدي ناز چقدر... عزیزم-

 :گفت و خندید خاصی شوق با نیوشا

 برم  هم 4 ساعت باید!دیگه بریم کم کم بخور صبحونتو بدو...بشه غافلگیر خوام می...  هنوز نه-

 ها؟ رسیم نمی کاري هیچ به.آرایشگاه

 و گذاشت جلوم رو چاي لیوان لبخند با مامان. رفتم آشپزخونه سمت به و دادم تکون رو سرم

 برنامه از و گفت جشن مراسم از. کردن تعریف به کرد شروع و نشست دستم کنار هم نیوشا

 یانپو به رسیدنش جشن از اشتیاق با انقدر...عروسش لباس توصیف به کرد شروع بعدم. هاش

 دستش گاهی و میدادم گوش حرفاش به وجودم تمام با. اومد می وجد به آدم که کرد می تعریف

 . مینداختم

 خواب باسل خرید براي رو نیوشا و برداشتم رو بابا ماشین شیک و حسابی قیافه و تیپ با بعد کمی

 .کردم همراهی قبلی وعده طبق آرایش لوازم و
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 زا پر همیشه مثله ها رو پیاده. افتادیم راه به عمومی پارکینگ توي ماشین کردن پارک از بعد 

 خوش عطر بوي جلوتر کمی... ها ماشین ممتد بوق و شلوغی همه، هم صداي. بود جمعیت ازدحام

 هب اما کرد می عصبیمون گاهی میزدن بهمون که هایی تنه. کرد لذت غرق رو من عابرین از یکی

 .موند نمی برامون جدل و دعوا حوصله که بود مراسم درگیر فکرمون قدري

 باسل از بود پر. بود نقلی حال عین در و عالی فروشگاه یه. رسیدیم نظرمون مورد مغازه به بالخره 

 خوش و مسن خانوم یه فروشندش. خواب هاي لباس و خارجی زیر هاي لباس و نما بدن هاي

 . ایستاد ورودمون احترام به اي شیشه پیشخون پشت... بود مشرب

 .خدمتم در... آمدین خوش خیلی-

 و مزد لبخندي...رفت اي دیگه سمت به و کرد سالمی بود ها خواب لباس وارسی گیر در که نیوشا

 جلومون هاشو نمونه بهترین فروشنده خانوم. گرفتم رو عروس مناسب خواب لباس یه سراغ

 ور مشکی رنگ. کرد پسند رو غریب عجیب و واچین و چین مدل یه معمول طبق نیوشا و گذاشت

. رفتیم مغازه روي به رو پاساژ سمت به مربوطه وجه پرداخت از بعد و برداشت من صلیقه به

 هاي سنگ همون ، برقی هاي پله همون. افتاد اتفاق اونجا برشین با من دیدار اولین که پاساژي

 و صوتی مغازه همون ، فروشی مبایل هاي مغازه همون. کرد می منعکس رو ها نور که شفاف

 زمین روي که چیزي اما کنم حفظ رو آرامشم کردم سعی و دوختم زمین به هامو چشم! تصویري

 .بود زیباش و مردونه لبخند و برشین رنگ سبز هاي چشم میدیدم

 که کنم کاري نخواستم داشت نیوشا که خوبی حال خاطر به اما داد فشار محکم گلومو بغض 

 ودنب آمد و رفت در پاساژ توي که جمعیتی کردن تماشا با و کردم بلند رو سرم...بشه خراب اوضاع

 گرون و کامل پک یه نیوشا با و شد دیده کم کم هم آرایشی لوازم مغازه...  کردم سرگرم رو خودم

 کوتس گفت بهمون که نجومی قیمت مقابل در. کردیم پسند آرایش لوازم اقسام و انواع از قیمت

 هم با لندب صداي با و زدیم بیرون پاساژ از. گرفتیم تخفیف تومنی هزار چند سختی به کردیم اختیار

 :میزدیم حرف

 !خودت به نمالونی رو اینا اگه کشتمت-

 !کنم خلیجی آرایش روز هر مجبورم دادم پولشونو همه این-

 ...پویان به بده خدام-
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 .میرم می دارم استرس شدت از همینجوري! دیوونه... شو خفه-

 :گفتم و انداختم باال اي شونه

 !نشی عاشق خواستی-

 ... بگذره خوشی و خیر به امشب کاش... داره ربطی چه-

 :گفتم و کردم مرتب رو شالم کالفه

 رفک به...  نده گوش زنکام خاله حرف به... دیگه گذره می! عالمه به آدمه به که چیزي نیوشا واي-

 خب؟... ببري لذت هات اولین از امشب که باش این

 ... داد تکون سري بود زده هم به خودش براي که مزحکی قیافه همون با نیوشا

  بشینیم؟ جایی یه بریم میاي... باشه-

 ! نه که چرا-

 تنها رمگ هواي اون تو. رفتیم بود نزدیکی همون که شاپی کافی به و کردیم جا وصایلو ماشین توي

 وسط بآ فواره به و انداختم نگاهی شاپ کافی سنتی ظاهر به. بود بستنی بود بخش لذت که چیزي

 رو زمین کف اي قهوه هاي پارکت و بودن شده چوب دکور هاش دیوار تمام... شدم خیره کافه

 . بودن کرده هماهنگ باهاش

 تنرف از بعد...دادیم سفارش شوکالتی بستنی دو هر و اومد سمتمون به سال و سن کم گارسون

 :گفت و کرد سرش گاه تکیه رو دستش و کرد جا به جا پاشو زیر صندلی نیوشا گارسون

 میگی؟ راستشو بپرسم چیزي یه مهشید؟-

 ممیداشت بر دستمالی که حالی در و بردم اي شیشه میز روي کاغذي دستمال سمت به رو دستم

 :دادم جواب

 !بپرس-

 :گفت و اورد بیرون دهنش از رو آدامسش نیوشا

 کرده؟ ترکت اون گفتی، برام بار یه ازش که مردي اون-
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 :گفتم و کشیدم پیشونیم هاي عرق روي رو دستمال

 پرسی؟ می چرا... کرد ترکم خیانت با-

 ...میشناسم رو مرد اون کنم می فکر من-

 خب؟-

 بود؟ برشین مرد اون-

 :گفتم بمونه پنهون این از بیشتر نیوشا از نداشتم اي عالقه که حالی در و کشیدم آهی

 !رفته دیگه که اون... بود کی میکنه فرقی چه-

 ودروغش و راست... مسافرت بره قراره گفت... بیاد تونه نمی گفت. کردیم دعوتش عقدمون براي-

 از تربیش چیزي برشین و تو بین فهمیدم بعدش اتفاقاي و کنسرت توي شب اون از اما دونم نمی

 !همکاریه یه

 نزنیم؟ حرف راجعبش میشه-

 ...باشی ازدواج فکر به کم کم کنم خواهش میشه! مهشید-

 . مدوخت کردن می عبور کافه اي شیشه هاي دیوار کنار از که عابرینی به چشمامو...  زدم خندي پوز

 که میشن آدمی عاشق تو مثل همه کردي فکر آره؟ شانسن؟ خوش تو مثله همه کردي فکر-

 مونه؟ می جوره همه پاشون

 یاب گفت بار هزار. نداشتم بر سرش از دست منم. موندم پویان پاي به جوره همه منم... مهشید-

 . پاشه می هم از زندگیمون هم بدون که کردم ثابت بهش. نرفتم من کنیم تمومش

 !مهربونیم از عشقم، از. گذاشتم مایع جونم از براش. نداشت ثمري کردم تالش چی هر من اما-

 ...زیاد خیلی!صفته بی خیلی اون اما

 هاشون با. خونه بیان خواستگارات بذار. کن امتحان رو دیگه راه یه بیا اینطوریه که حاال خب-

 خب؟ .نده رد جواب نشناخته و ندیده!میشه پیدا باشه الیقت که کسی بینشون حتما. بزن حرف

... دش حاضر میز روي سفارشاتمون موقعه همون و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم میلی بی با

 یوشان میذاشتم سر پشت که وحشتناکی ترافیک توي من و شدن خورده ها بستنی گفت و گپ با
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 عدب نیوشا چند هر. ببره نهار براش تا دادم خبر پویان به و دادم آرایشگر تحویل آرایشگاه توي رو

 .بود خورده هم به گرسنگیش سیر بستنی خوردن از

 می فقط و میدادم فشار گاز پدال روي پامو... سوخت می آتیش توي تنم تمام. بود گرم خیلی

 . برسم خونمون کولر بخش آرامش و خنک باد به زودتر خواستم

 نارک چار نا و کردم کم رو سرعتم. افتاد سبز فضاي کنار برد بیل به چشمم که بود موقعه همون

 وار هزمزم رو بود شده نوشته روش که متنی و کردم می نگاه برد بیل به. کردم توقف سبز فضاي

 :خوندم

  انتشارات ارجمند مدیران حضور با سیمرغ همایشات سالن. سال هاي بهترین معرفی جشنواره -

 ...سال ترجمه برترین کاندید تنها تنهاي کتاب مترجم نامدار مهشید خانم و. یخی عصر

 ويت. بدم نشون باید واکنشی چه دقیقا االن دونستم نمی... نبود باور قابل میدیدم که چیزي

 باال کمی و کردم گره هم توي رو دستام ؟ پریدم می پایین و باال... کشیدم می جیغ باید خیابون

 :زدم داد و پریدم

 !مرسی خدایا. عاشقتم خدایا... شکرت خدایا-

 با. مبرداشت رو گوشیم و نشستم ماشین توي. دویدم ماشین سمت به سرعت با و کردم گرد عقب

 ارهشم سختی به نبود گوشی صفحه لمس به قادر و لرزید می خوشحالی شدت از که هایی دست

 ...پیچید گوشم توي رهام اشتیاق از پر صداي بوق چند از بعد...گرفتم رو رهنما آقاي

 ... الو-

 و حرفا این و جشنواره آره؟! شده؟ سال ترجمه بهترین ترجمم چیه؟ جریان... رهنما آقاي سالم-

... 

 :گفت و خندید مردونه رهام

 !گم یم تبریک. رسید بود لیاقتش که چیزي اون به نوشتتون!  آره. شدیم دار خبر خودمونم دیروز-

 :گفت و خندید دوباره رهام. کردم شکر رو خدا و کشیدم جیغ دوباره
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 طفل به. داشته فروش حسابی. شده شناخته خارجی رمان بهترین هفته دو این توي نامدار خانم-

 اکیدت دوتاشون و رسیده دستمون به دیگه ترجمه سفارش تا چند یخی عصر شدن دار اسم و شما

 !باشید مترجمش شما که دارن

 :گفتم بودم افتاده فرمون روي هاي درز جون به ناخونم با که حالی در و خندیدم دل ته از

 ...کردین اعتماد کار تازه یه عنوان به بهم که مرسی... مرسی-

 تیراس. دادین شکل بهترین به منو اعتماد جواب شمام. خانم مهشید بود شانسیم خوش از این-

 !کنم دعوتشون رسما خودم همایش براي تا بدین من به مادرتونو یا پدرتون شماره میشه اگه

 .رسونه می لطفتونو. چشم روي به باشه-

 نیست؟ امري فعال-

 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

www.negahdl.com 

 ...دیدار امید به... رهنما آقاي نیست عرضی-

 .رسوندم خونه به باد و برق سرعت با رو خودم و کردم پرت راننده کمک نشیمن روي رو گوشی

 فلق توي رو کلید تونستم نمی که بودم حول انقدر. کردم پارک خیابون توي جا همون رو ماشین

 ریعس و بلند هایی گام با و زنان نفس نفس... شد باز در اینکه تا. زدم می زنگ همزمان و کنم فرو

 ...میزدم صدا رو مامانم وجودم تمام با و رفتم می ساختمون سمت به

 !مامان... نیلوفر مامان... مامان-

 :پرسید پریده رنگی با و زد کنار رو پرده... دوید در جلوي مضطرب و متعجب حالتی با مامان

 افتاده؟ اتفاقی...  شده؟ چی-

 :رفت آسمون به نالم و خورد پیچ پام ها سنگ و ها ریزه شن روي لحظه همون

 ... آخ-

 حیاط توي پرهنه پاي با مامان... رفتم مامان سمت به شالن شل و دادم ماساژ پامو قوزک یکم

 ...شد خیره بهم و اومد
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 هان؟ ماشین؟ با کسی به زدي مهشید شده؟ چی-

 :گفتم و زدم لبخندي

 ... ترجمم  مامان-

 چی؟ ترجمت-

 همین برد بیل روي زدن اسممو... شده جایزه کاندید یعنی... شده سال کتاب برترین مامان-

 ردنمک خوشحال براي چیزي یه بالخره مامان... ببنید برمتون می عقد بریم خواستیم... ها نزدیکی

 .خوشحالم خیلی مامان... شد پیدا

 دراز سمتم به رو مهربونش هاي دست و کرد پر شوق اشک از رو رنگش عسلی هاي چشم مامان

 غرق. کردم غرق آغوشش در رو خودم وجودم تمام با... کرد دعوت گرمش آغوش به منو و کرد

 جز چیزي گم می جرئت به که اغوشی توي شدم غرق!  ناب عشق و مهربونی همه اون توي شدم

 دايص که ریختیم می شوق اشک هم با همراه و نشستیم زمین روي... نداشت بر در حقیقی عشق

 ...رسید گوش به در توي کلید چرخیدن

.. .شد خونه وارد پر هاي دست با همیشه مثل و باباست دیدم و کردم سرم پشت به نگاهی نیم 

 براي من سر پشت از مامان...  خندید دیدینمون با. امشب جشن بابت گرفته ساعتی مرخصی

 :گفت لرزونش صداي با و کشید سرک بابا دیدن

 ... رضا-

 :گفت و زد لبخندي بابا

 ...خبره چه اینجا چیه؟-

 .بوسیدم و گرفتم دستشو محکم. رفتم بابا سمت به و پریدم جا از

 .زدن باالیی خیابون توي برد بیل روي اسممو. داشته فروشو برترین... ترجمم بابا-

 عشق با پیشونیمو بعد کمی و موند خیره بهم رنگش مشکی نور از پر هاي چشم با و خندید بابا

 .بوسید

 !من مهشید شکر خدارو. عزیزم شکر رو خدا... نکردي امیدم نا هیچوقت-
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 .آرایشگاه بریم باید مامانم منو. این خسته حسابی... داخل بریم بیاید-

 ...شد خونه وارد ما همراه و داد تکون سري بابا

 دلی اوردن در از بعد... کردم تزیین رو مامان طعم خوش الویه ساالد و کردم عوض هامو لباس

 شوق از اما بود بسته هام چشم. رفتیم حال از کولر خنک نسیم زیر حال توي سه هر عزا از سیر

 سما یه با خوش اتفاقات این حاصل خوشحالی و...همایش نیوشا، و پویان عروسی. برد نمی خوابم

 ونما. گفتم می موفقیتم از بهش تا بود االن کاش. بود شده تنگ براش دلم...برشین! شد ابخر

 :گفت می و گرفت می آغوش در منو و میزد لبخند. میداد گوش

 .نمیذارم تنهات هیچوقت مهشیدم-

 آدم گفتم می همیشه. بشم رحم بی مرد یه عاشق وار دیوونه روزي یه کردم نمی فکرشم حتی

 می حاال اما. بخواد همونطوري رو کسی دوباره اولش عشق از بعد محاله شد عاشق که بار اولین

 . شدن فنا هام فرضیه همه که بینم

 ...مامان مهشید-

 .کردم نگاه بود شده خم سرم باالي که مامان به و کردم باز هامو چشم

 جونم؟-

 !نشه دیر آرایشگامون نوبت بریم کم کم پاشو-

 .چشم-

 نگین و دوزي مهره از پر لباسم تنه باال. کردم آماده هامو کفش و لباس ساک و شدم بلند جام از

 دارم ژل و شیک هاي صندل. داشت دنباله حسابی و بود بلند... بود حریر پیرهنم پایین و بود دوزي

 شیک و بانویی العاده فوق تیب هم مامان. کردم تنم مجلسیمو خفاشی و بلند مانتوي و برداشتم رو

 . بود گذاشته کاور توي شکالتیشو شلوار و کت و بود زده

 دیدش جلوي مشکیش شلوار کتو با رو کرواتش و کفش رفتم قبل ما و بود خواب هنوز بابا 

 .افتادیم راه به و گذاشتیم
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 به ستمد با رو مامان و ایستادم برد بیل جلوي درست. ببینه رو برد بیل مامان تا کردم کج مسیرمو

 و شد خیره من به بعد و کرد رصد رو برد بیل اي لحظه چند مامان... کردم دعوت برد بیل تماشاي

 ...زد شیرینی لبخند

 .عزیزترینم میگم تبریک-

 توي اي طبقه چند ساختمون به و کردیم حرکت کم کم... بوسیدم رو مامان گونه و زدم لبخندي

 قصد.شدیم چهارم طبقه روانه هم با و کردم پارک در جلوي رو ماشین. رسیدیم فرعی خیابونی

 انومخ واحد به. بیایم در سادگی حالت ازون یکم خواستیم فقط. باشیم چشم تو زیاد نداشتیم

 و ودب اندامی خوش زن آرایشگرمون. شد باز در انتظار کمی از بعد  و زدیم در رسیدیم که آرایشگر

. همکاراش از کاریش سبک از هاش مشتري از... گفت می چیز همه از...  دل و درد اهل وحشتناک

 . گرفت می قلوه و میداد دل هاش با و بود خوابیده دستش زیر دار حوصله هم مامان

 مامان کرد تموم که رو مامان هاي چشم آرایش.  داد مدل حسابی و بست کال رو مامان موهاي

 . شد پوشیدن لباس مشغول

 .بشیم کار به دست تا کن انتخاب مو مدل یه خوشگله خانوم بیا-

 نیمه و لوغش شینیون مدل به و گرفتم دستم توي رو کاتالوگ. رفتم صندلی سمت به و زدم لبخندي

 شدن کنده ترس از من و کرد می شونه رحمانه بی و خشن شونه با موهامو. کردم انتخاب بسته

. کردم می برانداز رو همم در چهره آینه توي و میدادم فشار دستم کف با ریششون روي موهام

 انداختم نگاهی مامان به اینه توي از. بود کارش در غرق هم در هایی ابرو با که هم آرایشگر خانوم

 :میذاشت گوشش روي رو مبایلش گوشی که دیدم و

 میزنی؟ زنگ کی به-

 یکم یارمب گیرش برم!  که میشناسیش... اینا عمو زن کمک زودتر برم دنبالم بیاد بگم... پویان به-

 !زور به مگر کشه نمی چشماش تو هم سورمه یه االن. کنم راه به رو وضعشو و سر

 .میام اونطرف از و بابا دنبال میرم منم...  باشه-

 توي منم. شد پویان با گرمش پرسی احوال سالم مشغول مامان و شد برقرار تماس لحظه همون

. ودب تکاپو در حسابی. داشتم نظر زیر رو آرایشگرم هاي کار آینه توي از و شدم خیره خودم به آینه

 هیرا بود منتظر در جلوي که پویان با و کرد خداحافظی گرم مامان اینکه تا گذشت ساعتی نیم
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 دمیش پخش زیبایی سالن توي که موسیقی به و کردم جا به جا صندلی روي رو خودم کمی. شد

 .بودم داده گوشش گذرا بار دو یکی قبال. بود زیبایی موسیقی. کردم گوش

 با جاشو و کردم اي ناله و انداخت رد سرم پوست روي میرفت موهام بین که گیري ناگهان 

 ...دادم فشار انگشت

 ... شرمنده واي-

 !نیست طوري...  کنم می خواهش-

 ...که بودم سرم سوزش درگیر.بگم چی نگم اینو

 ...طرف یه پیچید سرم تو صداش یهو که آهنگی طرف یه کشیدم می که دردي 

 میمیرم دلواپسی این تو نذار دلواپسم

 بگیرم سراغتو باید کی از دونم نمی

 ببینه کسی اشکامو نذارم باید کی تا

 ...بگیرم دستاتو رویا تو فقط باید کی تا

! خوبه؟ حالم که اي لحظه درست اونم...  برشین آهنگ چرا آهنگ همه این... میشه اینجوري چرا

 .باشم آروم نمیذاره چرا! میشه اینجوري چرا! چی؟ یعنی

 اب و دادم بیرون بریده بریده رو بود شده حبس برشین صداي از سینم زندون توي که نفسی 

... ودب گرفته گر هام گونه و کشید می سوت گوشام. گرفتم ضرب زمین سرامیکی سطح روي پاهام

 بست یخ تنم تمام

 عمیق نفس. باشم آروم کردم سعی و دادم فشار صندلی هاي دسته روي رو حسم بی هاي دست 

 ... بود فایده بی اما. کنم آروم خودمو اینجوري خواستم می...  هم سر پشت و تند کشیدم؛ می

 چند شد تموم که آهنگ. میشدم سر به جون داشتم بود گوشم توي برشین صداي که مادامی

 :کردم پیدا رو خودم آرایشگر سوال با بعد و بودم کذایی حال اون توي اي دقیقه

 موهات؟ براي اوردي تاج-

 :کردم آزاد سختی به صدامو
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 !اونجاست تاج هم و مصنوعی موژه هم دارید بر رو توسیه نایلون همون آره-

 .دادم فشار آهستگی به رو کرد می سنگینی درد از که دلی و کردم سکوت جمله این از بعد

.. .گرفتن قرار جاشون سر هم مصنوعیم هاي موژه و شد تموم موهام اینکه تا گذشت ساعتی یک 

 هام لب روي رو رنگم یاسی رژ و کردم سیاه کمی هامو چشم آینه جلوي خودم و شدم بلند جا از

 هآین توي رو نگاهم آخرین آرایشگر خانوم کارمزد پرداخت از بعد و پوشیدم رو لباسم. نشوندم

 .شدم رفتن آماده و انداختم

 شد ازب آسانسور ریلی در بعد کمی. ایستادم آسانسور منتظر...میپیچید سالن توي هام قدم صداي

 ملودي. دادم فشار رو دکمه و انداختم نگاهی آسانسور توي قدي اینه توي خودم به. شدم داخل و

 :بعد کمی و پیچید گوشم توي مالیم

 ...کف هم طبقه-

 یردرگ فکرم تمام ماشین توي. رفتم بیرون و کشیدم دستی رو بود صورتم توي که فري موهاي

 ... بود دیگه جایی فکرم اما شنیدم می میدیدم. بود برشین

 گر جادو انقدر مطمئنا که اي حسینی نبات همون! میره سوگلی اون با حتما! مسافرت خواد می

 چی همه و خوب و موثر انقدر. کشوند نیستی به رو رابطه ماه چهار روز چهار با که بوده قهاري

 ... کرده کمرنگ برشین براي رو پویان حتی که تمومه

 رخب رو بابا کردم فراموش. اوردم در سر نیوشا آرایشگاه جلوي از که شد چی نفهمیدم یکدفعه

 !دنبالش برم بود قرار. کنم

 آهی فقط بیچاره. زدم زنگ بابا به ناچار به و کشیدم گردنم روي شدمو فرنچ هاي ناخون کالفه

 . نبود خودم دست واقعا اما شدم شرمندش.میاد آژانس با که گفت و کشید

 انیوش دیدن براي و نشوندم هام لب روي اجباري لبخندي. انداختم نگاهی خودم به جلو آینه توي

 ...شد باز در و زدم در به ضربه چند. شدم پیاده ماشین از

 و بود رنگ سفید و براق چیز همه. بودن تکاپو در همه. حشم و خدم از پر... بود زیبایی سالن 

 عروس چندین بین از. درخشیدند می رنگ مهتابی هاي نور با همه سقف از آویزون هاي لوستر

 بلد کارا ازین زیاد. کشیدم کل شکسته پا و دست و دادم تکون دستی... افتاد نیوشا به چشمم

 . بود ذوق سر از اینم. نبودم
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 تدرس زیبا خیلی موهشو... بود شده قالب حسابی تنش توي فرمش خوش و دکلته عروس لباس

...  بودم خوشحال... دادم فشارش و کردم بغلش محکم... بود العاده فوق آرایشش و بودن کرده

 و کشیدم عقب رو خودم صورتش دیدن براي...  شد اشک از پر هام چشم. بودم خوشحال خیلی

 .گفتم ماشاالیی لب زیر

 !من نیوشاي باشه مبارکت-

 ورتق رو دهنش آب سختی به بود بسته صداشو راه بغض و بود شده زده هیجان من مثل هم نیوشا

 :گفت محبت از پر لبخندي با و داد

 ...من مهشید تو شدن عروس الهی-

 . کردم بغلش دوباره و خندیدم

 به یحساب شیرینی یه باید بشه؟ خوشگلی عروس همچین زشتی اون به دختر کرد می فکر کی-

 .بدم آرایشگرت

 :گفت و گرفت فاصله ازم کمی نیوشا

 ...بخورم بیا حاال-

 ... نکن بخشش و بزل الکی-

 :گفتم بود ایستاده کنارمون که آرایشگري به رو خندید بلند نیوشا

 کردین؟ درست ایشونو شما-

 ...داد تکون سري زنان لبخند سال و سن کم خانوم

 شدن؟ خوب... بله-

 !قوت خدا... نکنه درد دستتون عالیه-

 سمت به و اوردم در پنجاهی تراول یه یهو و اوردم بیرون ساک توي از رو بنفشم جیر پول کیف

 ...گرفتم آرایشگر

 ...کنید قبول اگه شیرینیه... قابله نا-
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 و کوبید پهلوم به آرنج با نیوشا...گرفت رو اسکناس احترام کمال در و شد نما دندون لبخندش

 :گفت

 بودم؟ زشت انقدر یعنی-

 !بازیه الرج تریپ امشب... ها فابتم رفیق... بابا برو-

 . خندیدیم سرخوشانه و الکی دو هر

.. .میان دارن که دادن خبر بهمون بعد کمی و بشه انجام هم ناخوناش دیزاین تا نشستم کنارش

 راه زا دوماد آقا تا خندیدیم و گفتیم اي لحظه چند همونجا و بردم خروجی سالن سمت به رو نیوشا

 ...رسید

 جمع سالن توي... همه و نیوشا مامان سیمین خاله و عمو زن و شیدا عمه و اختر بزرگ مامان 

 من دیدن با پویان... کرد می عمل کارگردانش دستورات طبق پویان و اومد بردار فیلم. شدن

 :گفت و زد لبخندي

 ...کنیم تالفی رو االفی باید حسابی عروسیت ایشاال... کردا االفت نیوشا حسابی امروز-

 :گفتم و کردم انداز بر تاپاشو سر و خندیدم

. بکنم موهاتو دونه دونه شم مجبور که نزن حرف انقدر وکیلی خدا شدي تیپ خوش امشبی یه-

 .باشم شما االف دارم دوست آقا...عمومی پسر که ام تو دوستمه زنت بوده وظیفم

 شونتو که اي قدردانی با مشکیشو و براق هاي چشم...داد فشار دستمو مهر با و زد لبخندي پویان

 ...کرد تعارف نیوشا به بازوشو و رفت نیوشا سمت به بعد کمی و دوخت چهرم به میزد موج

 ور منطقه اون انرژي تمام و میشد پخش شاد آهنگی همزمان. میزدن دست و کشیدن می کل همه 

 .بود کرده مثبت

 تدس زنان لبخند. زدیم بیرون زیبا و نور پر سالن از که وقتی بود شده میش و گرگ دیگه هوا 

 دهش کاري گل پرادو به چشمم که کردم می کاو و کند رو خیابون عروس ماشین دنبال به و میزدم

 ردمک لمس پیشونیمو کالفه! ریخت می هم به اعصابم اینجوري که بود دوم دفعه این امروز... افتاد

 و خنکش و تند مزه. گذاشتم دهنم توي و اوردم بیرون تریدنت آدامس تا سه پولم کیف توي از و

 ...کرد بهتر حالمو یکم میدادم فشار ها آدامس روي حرص شدت از که دندونایی
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 وانعن به ماشینشو طرفی از نمیاد دوستش بهترین عقد طرفی از آدمیه؟ جور چه بشر این واقعا

! نهک می مصرف الکل دوباره نکنه میکنه؟ مصرف چیزي نکنه زدن؟ گل براي میده عروس ماشین

 خودم نم همه این! بده سختی خودش به برشین هوشیار و مستی براي زیاد سوگلیش نکنم گمون

 ... افتاد سرش از مشروب تا کشتم

 مهشید؟-

 لبخندي. شدم عروس ماشین جلوي شدنم خشک متوجه و اومدم خودم به شیدا عمه صداي با

 ...انداختم نگاهی عمه به و نشوندم هام لب روي مصنوعی

 عمه؟ بله-

 !کن روشن ماشینو بدو موندیم جا ؟ تو چته-

 !...چشم-

 و کردم سوار مسافر داشت راه که جایی تا و کردم روشن رو ماشین تمام چه هر سرعت یا و

 جیق صداي و ممتد هاي بوق صداي ها خیابون توي... افتادیم راه به عروس ماشین سر پشت

 یمجتب بار سر آهنگ صداي که منم... میومد عروس ماشین هاي اسکورتر کشیدن کل و کشیدن

 بیرون پنجره از روسریشونو و شال گوشه هم عمه مامان و بودم و کردم زیاد انتها تا رو دربیدي

 به... تگذش می خوش ماشینم نشیناي سر به خیلی اما نبود طوالنی زیاد دور دور مسیر. بودن کرده

 ود،ب داشته نگه پا سر رو جونم نیمه دل که چیزي تنها. بودم داغون واقعا اما گذشت نمی بد منم

 ماسیده هام لب روي که لبخندي با کشیدمو آهی! هم به عاشق تا دو رسیدن شوق و بود ترجمم

 . کردم می تماشا رو کردن می روشن رو راهمون که برقی هاي تیر بود

 دور و ودب گلبهی فرش سنگ زمین تمام... بود سبزو شیکو و نقلی باغ.رسیدیم تاالر باغ به کم کم

 . بود زیبا خیلی! رز هاي گل هاي باغچه از بود پر دور تا

 شترکم دوستان از تا سه دو بینشون و نیوشا و پویان نزدیک فامیالي. بود خودمونی جمعیتمون 

 . بودن بینمون هم پویان دوستان از که تایی چند...خورد می چشم به هم من و نیوشا

 باالتر زمین سطح از و خورد می پله چندین... نشستن ویژه جایگاه روي داماد و عروس

 ومانتوم... بودن شده تزیین درشتی و قرمز هاي پاپیون و سفید هاي کاور با ها صندلی.میرفت

 االب رفتم دوششون ساق عنوان به و دادم مامان به رو شالم و گذاشتم ساک توي و اوردم در سریع
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 و گفتن می تبریک دست و سر با داماد و عروس به رو خنده و مشتاق جمعیت.ایستادم کنارشون

 قالب هم توي هاشو دست. کردم نگاه نیوشا به چشمی زیر. میدادن تون دست من براي گاهی

 !گرفت می هاشو انگشت قولنج مدام بود کرده

 ستهب یخ هاي دست و انداخت من به نگاهی نیم نیوشا. گذاشتم نیوشا برهنه دوش روي رو دستم 

 ...گذاشت دستم روي رو کبودش و

 با همراه شیک خیلی و شلواري و کت و مسن مرد... اومد عاقد اینکه تا گذشت اي دقیقه چند 

 ...دستیارش

 سر باالي رو تور و ایستادن من کنار و اومدن باال خانوم سمانه نیوشا خاله دختر و شیدا عمه

  .بسابم رو قند من تا دادن من به رو شده تزیین و کوچولو هاي قند کله و گرفتن داماد و عروس

 رو لهب اورد برامون که گالبی و گل بعد نیوشا و شد خونده مرتبه سه تا جزییات تمام با عقد خطبه

 ...گفت

 ريقد به نیوشا... شد انداز تنین باغ توي حسابی هله هل صداي و گفت رو بله اول بار هم پویان

 نگاهی پویان انداخته گل چهره به... لرزید می هاش دست کردن امضا موقع که بود زده هیجان

 متشونس به گفتن تبریک براي همه کم کم... کرد می نگاه نیوشا به چشمش گوشه از که انداختم

 رو شادش آهنگاي... شد مشغول جی دي خوابید که همه هم. کردن تقدیم هاشونو هدیه و اومدن

 و بابا به چشمم بینشون... کردن می نمایی هنر وسط اون اي عده و میذاشت نمایش به دونه دونه

 مامان براي بابا بعد کمی... رقصیدن می جمعیت همه اون بین هم دست تو دست که افتاد مامان

 تا و ون اسکناس چندین بینش از و اورد بیرون تومنیشو دوهزار باندرول و ایستاد عقب و زد دستی

 براي ها نوجوون و سال و سن کم هاي بچه... ریخت جمعیت سر توي و کشید بیرون نخورده

 و یمینس خاله اینکه تا. خندیدن می صحنه این به پویان نیوشا و دوییدن می ها اسکناس برداشتن

 جی دي سمت به و داد تکون سري بابا و کردن پچ پچ گوشش در و کشیدن کنار رو بابا مامان

 که فهمیدیم شد مالیم که آهنگ... داد تکون دست من به رو بابا و داد تکون سري جی دي...رفت

 !داماده و عروس رقص نوبت

 با... گمدی دست توي پویان دست و بود دستم یک توي نیوشا دست ایستادم نیوشا و پویان بین

 ودمخ و دادم جاشون هم بغل توي. رسیدیم باغ وسط به اینکه تا اومدیمو پایین رو پله تا چند هم
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 از آهنگ. زدن دست براشون هم بقیه اینکارم با و زدم دست براشون طوالنی و محکم و رفتم عقب

 ...شد پخش عارف

 تو گریه صداي از من-

 رسیدم بارون قربت به

 دیدم زده بارون باغ چشات تو

 باغه یه همرنگ تو چشم

 پاییز غروب غربت تو

 لبریز کهنه درد یه از من مثل

 خاک و گل کاه بوي تو با

 نمناک باغ کوچه عطر

 ...میشه زنده

 بارون و خاک بوي تو با

 گالبدون یه پیر عطر

 ...میشه زنده

 

 .ایستادم تماشاشون به سینه به دست و رفتم تر عقب کمی و کردم جمع رو لباسم دامنه 

 دلم توي... میشد لبریز خوشحالی فرط از هام چشم من و رقصیدن می هم آغوش توي و آروم 

 متمو رقصیدنشون و زدم می لبخند دلم ته از خوب اتفاقاي بابت و سپردم خدا به رو جشن این

 :گفتم و ایستادم نیوشا کنار... شد شاد دوباره ریتم و زدیم دست براشون همه و شد

 ؟ نکردینـــــــا تمرین زیاد معلومه-

 ... رقصیم می فارسی براتون االن حاال... که نشد وقت بابا نه-

 :فتمگ بلند و دادم تکون دست بودن نشسته که دوستانمون به رو و گرفتم دستشو و خندیدم-
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 ...پاشید! کمراتون خشکید بیاید پاشید... دخترا-

 .اومدن سمتمون به اندازان تخته و شلنگ و خندیدن سه هر

 مرقصیدی می دورش وار حلقه و گرفتیم رو نیوشا دور پرسی احوال از بعد و دادیم دست هاشون با 

 زرگیب به لبخندي با هم نیوشا. گرفتن رو نیوشا دور جوون و پیر و شد تر بزرگ حلقمون کم کم... 

 ... رقصید می وسط اون خربزه قاچ

 ؟ پویانو پس-

 :گفتم و انداختم نگاهی سرم پشت به

 ...بود اینجا االن! مامان دونم نمی-

 :گفت و چرخید اومد سمتم به سیمین خاله

 ...انگار در دم رفت بیاد کن صداش برو دستت قربون-

 ...رفتم در سمت به و گرفتم باال رو دامنم پایین و گفتم چشمی و کشیدم رقصیدن از دست

 مؤذب و نبود باز زیاد سینم و بود حریر ربعم سه آستیناي مخصوصا. بودم راضی خیلی لباسم از

 .نبودم

 دمق... دیدم رو پویان که رفتم می در سمت به و کردم می نگاه پام ناخوناي روي الک کفشامو به 

 ...رفتم سمتش به و کردم تر تند هامو

 ...پویان-

 اغب توي بود در پشت که شخصی من صداي شنیدن با میزد حرف و بود ایستاده در بین پویان

 ... دیدم پویان شونه کنار از ها تاریکی توي رو صورتش از اي گوشه و کشی سرک

 !ببري تشریف زود فرمودن امر زنت مادر زد؟ غیبت کجا-

 ...میرفتم جلو همچنان هم من و زد لبخنی پویان

 ... بده عروسیمونو هدیه اومده شفیقمون رفیق...  باشه-
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! گرفت قرار در چوب چهار بین و اومد بیرون کامال در بسته لنگه پشت از برشین لحظه همون

 .رفت ضعف تنم تمام و خورد گره سبزش نگاه توي نگاهم... موند خیره بهش چشمام

 ...کردم سالم سردي لبخند با ظاهر حفظ با و کردم رها سینم حبس از رو نفسم 

 داخل؟ نمیاین چرا... سالم-

 جوابم در و داد فرو سخت رو دهنش آب بیاره باال رو سرش نمیشد روش شرم از که برشین

 پویان به رو و دزدیدم ازش کینه با هامو چشم.شد خیره هام چشم توي دوباره و کرد تشکري

 :کردم تکرار دومرتبه

 ... میشیم خوشحال داخل بیاید خدمتتونیم در دونستین قابل اگه پور نیک آقاي! بیا زود-

 در سرعت به نفسم که حالی در و کشیدم دیگم دست با اشارمو انگشت ناخن و کردم گردي عقب

 سرم توي و میدادم فشار هم روي محکم هامو چشم و کوبید می بدجور سینم بود آمد و رفت

 خنکی رعط.. بود پیچیده متر چند تا قیمتش گرون و خنک عطر... میپیچید هام کفش پاشنه صداي

 ...میزد سیلی صورتم توي ماه مرداد هنگام شب نسیم با که

 ...برو شام از بعد تو بیا حاال

 !منتظرمن خانوادش و نبات مرسی نه-

 رو وت! کافیه اوردنم در زانو به براي عطرش بوي... نرسون گوشن به دیگه صداشو لعنتی نسیم

 !!! خوانوادش و نبات... کن بس... کن بس! خدا

 که خواست ازت که اونوقتی اگه! خودته تقصیر همش! خونوادش و نبات... مهشید شدي تموم

 ... گوشه یه کرد نمی پرتت آشغال تیکه یه مثله راحت انقدر کردي می قبول کنید نامزد

 :پرسیدم خودم از دوباره یهو

 باز رو خودش جاي ماهرانه انقدر چطوري برده؟ اون یاد از منو راحت انقدر که کرده چیکار اون -

 رو هگذاشت جا که چی هر دوباره قلمروش به برگشتنش از بعد نباشه سالم یک اگه حتی که کرده

 دماغ و دل دیگه. نشوندم صورتم روي رو لبخندم الکی رسیدم که جمعیت به!  گیره می پس

 ...رقصیدن شاد آهنگی با نیوشا با و اومد پویان... نموند رقصیدنم

 هستی همیشه دلم تو
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 نباشی اگه روم پیش

 باشم؟ میشه که عاشقت

   باشی؟ میشه که آرزوم

! اشقشمع هنوز اینکه بخاطرت. کنم فراموش برشینو تونم نمی من...بیگی سامی توئه با حق...  آره

... مدار دوستش هنوزم کنه ازدواج اگه حتی...کنه بدي بهم که چقدرم هر! بشم خیالش بی نمیشه

 زندگی تو با و تو براي دلم توي دارم جون تا بخرم جون به رو دیدنش حسرت عمر یه اگه حتی

 میشه؟ عاشق واقعی بار چند مگه آدم! میکنم

 .نشستم ها صندلی از یکی روي و باغ ته اون رفتم و کشیدم باال بینیمو آب 

 بسنده لیوان توي آناناس شربت از جرعه به خوردن به فقط من و اوردن شربت و میوه برام خدمه

 ...کرد صدام کسی که کردم می لمس رو لیوان هاي لبه انگشتم با.کردم

 مهشید؟-

 مهض قابل برام اصال میدیدم که چیزي... افتاد فرهام به چشمم و چرخوندم رو سرم صدا سمت به

 .بود ایستاده سرم باالي مرتب چندان نه موهایی و نتراشیده صورت با فرهام. نبود

 مدلشه؟ چه این فرهام؟-

 ... کرد جا به جا نشستن براي رو صندلی و زد کجی لبخند فرهام

 خوبی؟-

 تو؟ شدي چی! نیستی خوب هم تو انگار اما...  نه-

 :گفت و انداخت نگاهی سرش پشت به فرهام

 !ریخت هم به چیز همه...تو مثه شدم منم هیچی-

 :گفتم رفته در حدقه از هایی چشم با

 !شدم لب به جون شده چی ببینم کن تعریف پس؟ چرا-

 :گفت آروم و کرد سرش گاه تکیه رو آرنجش فرهام
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 مامان داد بالخره تا انداختن سنگ هی خانوادش اما. شدن آشنا هم با هامون خانواده پریشب-

 حرفی حرفشون رو تونم نمی من میگه ؟ خبره چه گفتم بهش... هوا رفت دادشم خان و گل سار

 ور بود درست که کاري منم. دختره این یا من یا گفت و شد بلند عصبی سارگلم مامان.  بزنم

 . بیرون زدیم و شدم بلند جام از. کردم

 صدایی با گرفتو خندش من خنده از فرهام... خنده زیر زدم و شدم خیره فرهام به و کشیدم آهی

 :گفت میرسید گوش به هاش خنده بین از که

 خندي؟ می چی به-

 :گفتم و خاروندم بینیمو اشارم انگشت با

 !نمیداره بر قدمم یه برامون که هستیم کسی داغون...ایم دیوونه چقدر ما اینکه به-

 و دخندی یهو! کرد می نگاه باغ وسط دوستان نمایی هنر به و داد تکون طرفین به رو سرش فرهام

 :گفت

 خبر؟ چه برشین از-

 :گفتم و خوردم شربتم از دیگه اي جرعه و انداختم باال اي شونه

 ...برد گرامیشو تشریف و پویان داد در جلوي کادوشو اومد االن-

 دیدیش؟-

... یارهب باال سرشو شد نمی روش... شرمندست حسابی بود معلوم اما! کردم علیکم سالم هاش با-

 !کرده شک چیزایی یه به پویانم گمونم

 !بگیریم اساسی برشینو حال کنیم؟ کاري به بیا میگم... ممکنه-

 ؟ چیکار-

 !میشه شاد آقاجونتم و بابام روح! بزن آتیشش خودم زن بیا-

 :گفتم و رفتم اي قره چشم بهش و گرفت خندم جدیش لحن از

 ...مزه بی-
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 ...شد خارج دستمون از زمان و شدیم گفت و گپ مشغول هم با! انداخت پایین رو سرش و خندید

 و عروس سر پشت. موندیم ها تر خودمونی ما و شدن مار و تار جمعیت کم کم شد صرف که شام 

 به و رفتیم پارس تهران توي نقلیشون و آپارتمانی خونه در جلوي تا کشان جیغ و زنان بوق داماد

 ...شد تموم هم پویان عروسی زدن هم به چشم یک با و سادگی همین

 درایور و هارد تمام. برشین هاي کابوس از پر وحشتناک و کذایی روز چند...  گذشت روزي چند

 ! بود فایده بی اما.  بگیرم آرامش بلکه تا کردم پاک هاش صدا و عکسا از کامپیوترم هاي

 عاشقشیم که کسی دونیم می اینکه با چرا هستیم؟ اینجوري آدما ما چرا خصلتیه؟ چه این

 می پر براش دلم میوفتادم یادش که بار هر دیم؟ می شکنجه خودمونو باز اما نداره دوستمون

 و زد زنگ و بابا به محبت و انرژي از پر رهنما آقاي اینکه تا!میشدم داغون و میزد یخ تنم... کشید

 چطور و بپوشم چی اینکه... بود استرسی پر روز همایش روز... کرد دعوت ماه آخر همایش براي

 حاضر مکنم آرایش و لباس و تیپ ترین ساده با گرفتم تصمیم. کرد می نگرانم حسابی کنم رفتار

 رو دمپا و کرپ همجنس شلوار با کوتاه مشکی ساده و رسمی مانتوي یه هم همین براي. بشم

 رو ارمد طرح مشکیم شال و کردم پام رو رنگم مشکی ورنی بلند پاشنه و ساده کفشاي. پوشیدم

 داده انجام مالیم آرایش یه و بود زده بانویی و شیک تیپ یه معمول طبق هم مامان. کردم سرم

 هک موهایی و مردونش ادکلن شیرین بوي و شلوار و کت... رسید می خودش به دومادا مثل بابا. بود

 ... کشید می برس دقت با

 يها بوته العاده فوق بوي. بود گذشته روز چند از تر خنک هوا. زدیم بیرون خونه از صبح 2 ساعت

 از اول اباب نشستیم ماشین توي. بود کرده آسمونی حسابی رو کوچه فضاي هم همسایه خونه یاس

 .افتادیم راه به و گفت... ا بسم لب زیر و انداخت راه به رو جوانش رادیو کاري هر

 و میدادم گوش رو بریدشون بریده هاي مکالمه و بودم کرده خوش جا بابا و مامان صندلی بین 

 . کردم می انتقاد مسیرامون هم رانندگی از بابا با همراه گاهی

 رانینگ و شادي از مملو حالی با ماشین پارک از بعد. رسیدیم همایش سالن به که نگذشت چیزي

 هب. ایستادم و کردم لمس رو ها آسفالت کفشم پاشنه با متین و آروم و کردم باز رو ماشین در

 و بستم هامو چشم... شدم نگران دوباره عظمتش از و انداختم نگاهی رو به رو بزرگ ساختمون

 ...دادم بیرون صدا با رو نفسم
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 اب و اوردم باال رو سرم. رسیدیم ورودي در به اینکه تا میداشتم بر قدم بابا و مامان سر پشت

 و گرم بابا با... زدم لبخندي خودآگاه نا برد می سر به خانوادم و من انتظار در که رهنما آقاي دیدن

 ويت رو خودش حسابی سلیس فارسی از لغاتی با و شد خم کمی مامانم جلوي و داد دست صمیمی

 و گذاشت سینش روي رو دستش دیدنم با. دادم تکون سري و خندیدم... کرد جا بابا و مامان دل

 مسن خانوم یه. رسیدیم دوم ردیف به رهام راهنمایی طبق هم با همراه... گفت تبریک گرم مجددا

 . ...ایستادن پامون مقابل ساله55 حدودا مرد یه و

 .خانم ملیحه... هستن مادرم ایشونم و رهنما مجتبی هستن پدرم ایشون...  کنم می معرفی-

 و نشستن کنارشون بابا و مامان. شدم خم کمی احترام به پدرش براي و دادم دست مادرش با

 ...نشست و کرد باز جایی من کنار رهام بعد کمی... شدن پرسی احوال مشغول

 ؟..الحمدا خوبید-

 !ممنون شکر رو خدا-

  خبرا؟ چه-

 ...دادم جواب و انداختم نگاهی بورش و داشتنی دوست چهره به

 خوبه؟ انتشارات اوضاع! شماست دست خبرا-

 ...بود تولدم امروز راستی.گذرونیم می... آره-

 :گفتم و زدم بزرگی لبخند

 شد؟ سالتون چند میگم تبریک!سالمتی به-

 !رفت شدیم فسیل...05-

 :گفتم گرفتم می دندون به دستمو پشت متعجب که حالی در و خندیدم بلند

 ...باشه سالتون 48 نهایتا کردم می فکر... نمیاد بهتون اصال-

  سالتونه؟ چند شما راستی! ... لطفتونه نظر-

 !میکنم پر رو 45 دارم-
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 .باشین داشته عزت با عمر ایشاال-

 ...دادم تکون سري

 .همچنین-

 گوش رو قرآن زیباي سوت. کردن سکوت بالفاصله همه و پیچید سالن توي قرآن تالوت صداي

 . کردم می نگاه بود نشسته قرآن رحل پاي سن روي که نوجوانی به و میدادم

 سن روي رانی سخن براي نوبت به نفري چند چینی مقدمه کمی از بعد و اومد سن روي مجري

 ما و سال و سن کم یکی خانم، نویسنده سه... رسید فرا سال رمان برترین معرفی بخش. اومدن

 رو خانم دوتا و مرد سه... رسید ها شاعر بهترین به نوبت اون از بعد. بودن سالخورده کمی بقی

 نگاهی رهام الود خواب هاي چشم به کشیدم اي خمیازه... کوتاه داستان بعدم.  بردن سن روي

 وبتن بالخره... شدم کننده خسته اوضاع متوجه و شدم خم کمی بابا و مامان دیدن براي و انداختم

 .کردم مرتب رو شالم و کردم آماده رو خودم... رسید ها ترجمه بهترین به

 بهترین که رمانی... مدیران و ها خواننده اکثر راي طبق سال شده ترجمه رمان بهترین جایزه-

 بر عالوه گذشته هاي ترجمه برخالف که رمانی... میزند موج اون در پنداري همزاد و آمیزي حس

 ...نامدار مهشید ترجمه... تنها تنهاي رمان... درآمده تحریر به شیوا زبانی با مخاطب جذب

 و مرفت باال سن چوبی هاي پله از فرازي سر با شدمو بلند من و شد بلند هیاهو و تشویق صداي

 .گرفتم قرار مجري کنار

 بین که کردم می رصد رو جمعیت هام چشم با... دادن دستم به رو تقدیر لوح و تندیس و جایزه 

 خم جمعیت سمت به... کرد قرار بی دنیا یه رو من مامان و بابا خیس هاي چشم نگاه همه اون

 النس هاي دوربین و شدن بلند بوسیدنم براي بابا و مامان... کردم ترک رو صحنه بعد کمی و شدم

 دش پخش کالمی بی موزیک بعد کمی... کرد می پخش مجري سر پشت پرده روي رو ما بوسی رو

 ...شد تمام همایش و خوند موالنا از شعري مجري و

 کتاب... شدن جمع برم و دور زیادي تعداد محوطه به رسیدن محظ به و شدیم خارج سالن از 

 ور جمالتی دلم تمام با... خواستن می امضا من از هم با همزمان و بود دستشون توي شده ترجمه

 .میزدم امضا و نوشتم می
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 سعک و هام بچگی عکس کنار حال توي بابا رو تقدیرم لوح و کردم هدیه انتشارات به رو تندیس

 ...کرد نصب التحصیلیم فارق

 هم من .گفتم می تبریک و میومدن دیدنم به روز هر... پیچید فامیل توي بمب مثل موفقیتم خبر

 و فکر از رو من جدید کار با شدنم درگیر. بودم گرفته دست به رو جدیدي ایه صفحه411 ترجمه

 .بود کرده تر دور خیال

 پا .کردیم دعوت گشا پا براي رو ها اون نیوشا و پویان عروسی از ماه یک گذشت از بعد اینکه تا 

 و برداشتم رو گیري گرد دستمال و گذاشتم قالب توي رو ها ژله. کردم می کار مامان پاي به

 .افتادم دیوار و در جون به حسابی

 نیوشا هگفت طبق منم. نبود نگرانم زیاد دیگه بودم کرده پیدا جدیدا که خوبی روحیه دیدن با مامان 

 با بیاد داره اجازه شد پیدا خوبی مورد اگه و دارم ازدواج قصد که بودم کرده اعالم بابا و مامان به

 نهم پیش رهنما آقاي گلوي کردن گیر و همانا موضوع این گفتن. بشیم آشنا هم با تا خونوادش

 از!هکن پبدا راهی دلش به دلم که نبودم امیدوار هم ذره یه اما بود خوبی کیس خدایی. همان بیچاره

 بگم با بیاد بذارم! کنم چیکار دونم نمی! مسئلست این درگیره ذهنم حسابی االن تا پیش روز سه

 متمو که ها کار همه! کنم می کارو همون گفت اون که چی هر میزنم حرف نیوشا با امشب نیاد؟ نه

 لب رزی و انداختم نگاهی تاریخش به...گرفتم دستم توي گوشیمو و کشیدم دراز کاناپه روي شد

 :گفتم

 ...شده تنگ برات دلم چقدر... روز 08 ماهو یک شد امروز با-

 :کردم سرچ گوشیم با و کردم روشن رو فایم واي

 .پور نیک برشین جدید آهنگ

 پلی و شد دانلود جدید آهنگ! بشنوم صداشو حداقل. باشم خبر بی ازش که نداشت طاقت دلم

 ...دادم قرار سرم پشست دستام و گذاشتم سینم روي رو گوشی و کردم

 گرفته دلم خیلی-

 جدایی همه ازین

 حاال قدیما گذشت
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 کجایی تو کجا من

  حالم گرفتست خیلی

 گیره می دلم همش

 میزنم قدم انقدر

 بگیره نفسم تا

 فکرتم به رم می جا هر

 بسه دلم برا فکرت

 کنم صدات همش خوام می

 مقدسه برام اسمت

 کنی ولم میرم می

 کنی فراموشم بري

  انتظار و کسی بی با

 .کنی آغوشم هم منو

 نذار تنهام نرو من بی

 نیار یادم کسیمو بی

 میده جون داره تو واسه

 ...   قرار بی و تنگ دل این

 اتفاق ازین برشین گفت می بهم حسی یه! منه مال آهنگ این کردم احساس چر دونم نمی

 مجبور هاینک یا پشیمونه گفت می بهم حسی یه.. "دنبالش برو مهشید":گفت می حسی یه.ناراحته

 ! بکنه کارو این شده

 رمش کنه نگام که ازین عروسی توي اما بشه شرمنده کرده که کاري از که نیست آدمی برشین

 ...داشت
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 بفهمی خواي می کی بشی؟ بزرگ خواي می میزنی؟کی گول داري خودتو بازم... مهشید واي

 نداره؟ حقیقت دخترونت توَهُمات

 . پروند جا از رو من آیفون صداي لحظه همون

 ...رسیدن دوماد و عروس... جون آخ-

 حیاط توي عجله با و دادم فشار رو دکمه و کردم نگاه آیفون کوچیک قاب توي تصویرشون به

 ...زدم داد بود شده تر پر کمی که نیوشا دیدن با.رفتم

 زشتو؟ چطوري-

 به .شدیم غرق هم آغوش در هامون تن برخورد با لحظه یک توي... دویید سمتم به و خندید نیوشا

 ...گذاشت دستم توي رو دستش و زد لبخندي.  انداختم نگاهی پویان

  خوبی؟-

 !عالی-

 چطوره؟ متاهلی زندگی-

 !عالی اونم-

 روسریش به دیگش دست و بود دود اسفند دستش یه که حالی در مامان موقعه همون و خندیدم

 وارد و فرستادیم صلوات مشاممون به اسفند العاده فوق بوي رسیدن با... شد حیاط وارد بود بند

 ...شدیم خونه

 ...ماشاال.... حســـــــــــــــود چشم بترکه-

 گوشه  و شد خم هم پویان و بوسید رو پویان پیشونی شوق سر از اونم بار، اولین براي مامان

. نشستیم زمین روي هم کنار همه و کرد بوسی رو مامان با گرم نیوشا... بوسید رو مامان روسري

 :مشدی گو و گفت  گرم...برسن خونه به بابا با بالخره تا بود شده محیا هم اختر مامانبزرگ جاي

 کِی؟ افتاد عسلتون ماه ؟ خبر چه-

 :گفت طلبکارانه پویان به رو و انداخت باال اي شونه نیوشا

 !... بپرسید عموتون پسر آقاي از-
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 :گفت و برد باال تسلیم نشونه به رو دستش پویان

 !بشه تر سبک کارخونه کاراي یکم. میریم بخدا-

 :گفتم و دادم تکون سري

 ! زیارتی یه نهایتا شمالی یه برید. نرید هزینه پر و دور جاي-

 :گفت و گرفت نشونه منو اشارش انگشت با نیوشا

! بندري کیشی الاقل... جا همه این حسابی مرد آخه بگو! دبی ببرمون خواد می آقا... دهنت قربون-

 .بشیم عسلمون ماه هاي نسیه و قرض دادن درگیر فقط باید سال 01 اونوقت! دبی؟ آخه

 دل هت از جمعمون دیدن با بزرگ مامان...شد پیدا مامانبزرگم و بابا کله و سر که  بگم چیزي اومدم

 روي تا کردم کمکش و شدیم بلند جا از اسقبالش براي همه... شد وارد زنان وعصا زد لبخندي

 .نشست ویژش جایگاه

 رهام یهقض شدم مجبور اینکه تا گفتن گفتن گفتن هی... بود من نوبت حاال بود داده زن که پویانو

 !بگم رو

 ...خدا رو تو کنید ولم بابا-

 :گفت و گرفت سمتم به عصاشو مامانبزرگ

 یم مدرسه هام بچه تا سه بودم تو همسن من! گریست حالش به باید بیست به رسید که دختر-

 !رفتن

 :گفتم و خندیدم

 ...کنم؟ تور کیو من!کردي تور زود آقاجونمو مامانبزرگ بودي زرنگ خب-

 نشونه به دستمو و خندیدم... کرد نگام اخم با و گلوم زیر چسبوند عصاشو نوک بزرگ مامان

 .بردم باال تسلیم

 !خواستگاریم اومده یکی! بابا خب خیلی -

 :پرسیدن زمان هم و کردن نگاهی هم به مامانبزرگ و پویان و نیوشا
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 ؟ کی-

 نم اما.  بیان که خواستن اجازه بابام از! میکنم ترجمه انتشاراتشون براي که همون! رهنما آقاي-

 !بدم جوابی چه دونم نمی واقعا

 :گفت و انداخت باال اي شونه نیوشا

 قرار تاثیر تحت شاید بزنید حرف هم با...  بیاد بذار تو! دیوونه بدي جوابی نیست الزم-

 خاله میگمن درست... برسید نتیجه به تا بیاید و برید و باشید ارتباط در هم با یکم اونوقت!گرفتی

 نیلوفر؟

 :گفت میذاشت زمین روي رو میوه ظرف که حالی در مامان

 !شنوا گوش کو. گیم می بش همینو هم ما واال-

 :گفتم ملتمسانه حرفاشونو وسط پریدم برهنه پا

 اینطور مگه! کنه ازدواج دلش خاطر واسه باید آدم! ندارم اي عالقه بهش که اینه دردم من-

 نیست؟

 :گفت و زد لبخندي مامانبزرگ

 به عشق که باشین دوست طرف با سال 01 یه باید حتما حاال نسل شما چیه؟ براي نامزدي پس-

 بیاد؟ وجود

 :تمگف رفتم می ور پام شصت ناخن کنار پوسته با که حالی در و گرفت خندم بزرگ مامان حرف از

 ...شده فنا عمرم از سال ده حساب این با-

 :گفت و کرد اخمی بابا

 خب؟ بدیم خبر بهشون صبح تا بکن فکراتو امشب. نیستن ما االف که مردم-

 ... چشم-

 هارچ منچ کردن بازي و پویان هاي بازي مسخره و بخند.  بگو همیشه مثل.بود خوبی شب اونشب

 ...گذاشتم جمعیت جلوي رو چاي سینی... نفره
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 بفرمایید نشده سرد تا-

 یوشان اینکه تا کردم پا اون و پا این. نشستن سینی دور و کشیدن کار از دست چاي دیدن با همه

 :کردم زمزمه گوشش کنار... خورد رو چایش

 .دارم کارت بریم بیا-

 رو تاقا در.رفتیم اتاق توي و شدیم بلند.زد چشمکی من به رو و گذاشت سینی توي رو استکانش

 :گفتم و کردم بست و چفت

 بزنیم؟ حرف هم با یکم نیوشا-

 ...عزیزم آره-

 ختمت روي...نشست صندلی روي دوخت من به رو گرش پرسش نگاه.  رفت کامپیوتر میز سمت به

 :گفتم پیچیدم می انگشتم دور موهامو که حالی در و نشستم زانو چهار

 هنوز واون وقتی بیارم؟ برشین جاي به رو کسی بخوام اینکه واسه نیست زود نظرت به... نیوشا-

 یه قراره روز یه اینکه امید به اونم بگیره؟. جاش اي دیگه کس بدم اجازه چطور دارم دوستش

 ...بیاد وجود به بینمون عالقه

 :گفت سابید می هم به رو دستش دوتا کف که حالی در و شد خم زانوهاش روي نیوشا

 می تو که چیزي اون! هاست افسانه توي دنبالشی که چیزي اون! گیري می سخت خیلی مهشید-

 ورمغر و مند قدرت مرد یه گردي؟ می کی دنبال! نمیشه پیدا دنیا این توي و شهر این توي خواي

 آره؟ تنها؟ تنهاي رمان پادشاه متل نیست؟ محبت و غیرت جز چیزي دلش توي که

 :گفتم آروم و شد اشک از پر هام چشم

 شها محبت با محبتامو جواب که یکی! بفهمه منو که یکی دنیال... گردم می آدم یه دنبال... نه-

 دو و دبو من شایسته که تقدیري چشممو جلوي بیار سابقشو نامزد تمام وقاهت با اینکه نه بده

 یلیخ براشون بودن آدم تحمل یعنی! کنن می اینجوري چرا... فهمم نمی که من! بده اون به دستی

 . باشم آدم خوام می فقط من ؟!سخته
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 بذار .کن ازدواج... مهشید! کنی می نابود خودتو فقط! کنی عوض تونی نمی رو هیچی تنهایی تو-

 نذار! بشه قطع سرته باالي که مردي ترس از هوس بل مرداي این رحم بی و دراز دستهاي

 !موقعشه دیگه االن! سنی ترین مناسب توي تو! بگذره تنهایی توي عمرت روزاي بهترین

  کنه؟ نمی بد حالتو روزا ازون هیچی ده؟ نمی آزارت گذشتت تو-

 هم اب. کردم پیدا حقیقیمو عشق من اما. میده آزارم گاهی که معلومه کنه؟ فراموش آدم میشه مگه-

 بخورم؟ رو گذشته حسرت چرا خوبه چی همه وقتی. خوشبختیم

. بودن منطقی برام کسی حرفاي. فهمید نمی حالمو کس هیچ. شدم خیره رو به رو به و کردم سکوت

... یستن باور قابل غیر و آرمانی من افکار اندازه به چیز هیچ دنیا این توي که کنم باور خواستم نمی

 !کنم استتار رو خودم اطراف جماعت با اینکه جز نداشتم اي چاره انگار

 حیاط توي کم کم پاییز عطر و بود شده خنک هوا.شد خالی مهمون از خونه که بود بامداد دو 

 یجای فقط بد نه و خوب نه.بودم مبهم حال از پر من و ریختن می کم کم هم ها برگ... بود پیچیده

 .بودم شده رها خودم حال به زمین و آسمون بین

 . دخترم تو بریم بیا-

 :گفتم بابا به رو و بستم رو حیاط در

 !دارم شرط یه اما. بیان خانوادش و رهنما آقاي بگو. بابا-

 :گفت پرسش از پر هایی چشم با زنان لبخند بابا

 عزیزم؟ شرطی چه-

 :دادم جواب محکم خیلی

 خب؟ نباشه کار در اصراري هیچ کنم ازدواج هاش با نتونستم و اومد پیش مشکلی اگه-

 ...دخترم باشه-

 ها؟ بابا دادي قول-

 ...دادم قول آره-

 . دمش هوش بی اینکه تا نگذشت چیزي و رسوندم تختم به رو خودم حالی بی با. شدیم خونه وارد
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 هممبف داشتم دوست و نبودن ترسناک شاید... دیدم می غریبی عجیب خوابایی صبح تا اونشب

 صلوات گاهی و خوندم می حمد لب زیر. پریدم جا از بار چندین خودآگاه نا اما! میشه چی آخرش

 ناساسک و شدم بلند جام از شب تاریکی توي موقعه همون فایدست بی دیدم وقتی. فرستادم می

 وير صدقات صندوق سمت به احتیاط با و ورچین وپا برداشتم پولم کیف توي از رو تومنی 4111

 .خوردم شب که زیادیه غذاي بابت آرومی نا همه این که بردم گمون. بردم کفشی جا

 خواب دیدم، خواب که باري آخرین... گرفت فرا رو وجودم تمام عجیب ترس یه واقعا بعد اما 

 اما. مکردی می بخند و بگو هم با گاهی و رفتیم می کلنجار گاهی! ته و سر بی خوابی. بود برشین

 ...بود متفاوت خیلی خواب این

 ریاد به رو دلم... پیچید خونه توي اذان دلنشین آواي صندوق، توي اسکناس رفتن فرو محض به 

 . شدم نماز به دست ها مدت از بعد و زدم

... بگذره خیر به تا کن تعریف روان اب براي اونو دیدي بدي خواب اگه گفت می همیشه مامانبزرگ

 ... میشدم آروم کمی کار این با حداقل اما نبودم خرافاتی

 توي... ایستادم شور دست روي به رو چراغ کردن روشن از بعد و شدم بهداشتی سرویس وارد

 و دادم باال رو آب شیر اهرم. کردم انداز بر رو آشفتم چهره و شدم خیره شور دست باالي آینه

 ...کردم شروع  و بستم هامو چشم

 در سر کوچه یه از...  بود بزرگ جشن یه یادمه فقط! بود پاتی قاطی خیلی... نیست یادم اولش-

 توي از... بودن روشن همه چراغاش و بود باز طاق چهار... بود کوچه ته رنگ سیاه در یه. اوردم

 جارو خش خش صداي و شد بلند خاک و گرد بود، کرده جلب رو نظرم که قدیمی خونه اون حیاط

 یدمنفهم... کرد می جارو و بود بسته کمرشو چادر با. دیدم رو نیوشا...جلو رفتم... رسید گوشم به

... ودب شده شیک خیلی... بود شده عوض لباساش نیوشا... اوردم در حیاط توي از سر که شد چطور

 مبعدش ".کردم عوض خونمو! نوییمه خونه":گفت چیه؟ این پرسیدم...  بود دستش تو گلدون یه

 ... پریدم خواب از که

 پیدا رو سرم فرق که حالی در و کردم باز چشمامو...خورد دستشویی در به اي ضربه لحظه همون

 :دادم جواب کردم می

 بله؟-
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 خوبی؟ بابا؟ مهشید-

 ...میگیرم وضو دارم...  بابا بله-

 :گفت بشاش صدایی با مکث کمی از بعد... داد دست بهش خوبی حس بابا کردم احساس

 ...  باش زود-

 .کردم سالم بابا به رو و اومدم بیرون بهداشتی سرویس از پا مسح کشیدم موقع

 دمی سپیده به... بست رو در و شد دستشویی داخل.  داد تکون سري و کرد نگاهی زنان لبخند بابا

 رو سفیدش و بزرگ سجاده. کردم سر رو مامان سفید چادر و انداختم نگاهی بود مقابلم در که

 بستن براي تازه که بابا به و شد تمام نمازم. کردم خوندن نماز به شروع و انداختم پام جلوي

 تونست نمی و برد می سر به ماهانه عادت توي که هم مامان... انداختم نگاهی کرد می اقدام قامت

 .بخونه نماز

 به .بخوابم بتونم که بود محال دیگه اما... رفتم اتاقم به دوباره و کردم تا مرتب رو چادر و سجاده

 کردن باز با که مطبوعی نسیم مقابل درست تختم روي و... کردم بازش و رفتم ریلی پنجره سمت

 وير بعد و کشیدم نفس رو شهریور آخر هاي روز وجودم تمام با. نشستم اورد پناه اتاقم به پنجره

 و رهام کله و سر فردا و امروز. کشیدم دراز باز طاق بود زمین روي پاهام که جوري تخت عرض

 رشینب عالقه، کلمه به کردن فکر با. ترسم می عالقگی بی از که کنم چه اما! میشه پیدا خونوادش

 رفتن اون به نه گرمش آغوش اون به نه... شد ظاهر چشمام جلوي مهربونم و مغرور و غد

 !سردش

 چقدر ربا اولین بخیر یادش! گرفت خندم بندازه دریاچه توي خواست می منو اونروز اینکه تصور با 

! ردک خواستگاري ازم اونجا برشین که گاهی مخفی... میبرد مخفیگاهش به منو که وقتی ترسیدم

 تخته... گذروندیم هم با که دري به سیزده... کشیدم رخش به بودنمو گر شنا و پریدم آب توي

 يا دیگه کس به که میشه چطور کنم؟ فراموش رو اینا تونم می چطوري! باختیم هم با که نردي

 ! عالقه نه عادت فقط اونم کنم؟ عادت

 هب چشمم... چرخیدم پهلو به و...  کردم پاک دستم پشت با رو ریخت می گوشم روي که اشکایی

 یپل رو بودم کرده دانلود ازش امروز که آهنگی و کردم دراز رو دستم... افتاد بالشتم کنار گوشی

 ...گذاشتم قلبم روي گوشیمو و کردم
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  نذار تنهام نرو من بی-

 !نیار روم به کسیمو بی

 هک بفهمه خواستم فقط اما. کردم تحقیرش کسیش بی با تنهاست، چقدر که زدم روش به آره... 

 ارهپ عکساشو کاش. شده تنگ خیلی چشماش براي دلم اما... فهمیده شایدم. دارم دوستش چقدر

 .گرفتم زیباشو هاي عکس از یکی بار این اینترنت از و کردم روشن رو نتم دوباره. کردم نمی

 .بهتربود هیچی از باز اما شد تر شدید هام اشک و تر تنگ دلم عکس دیدن با هرچند

 وقت چه و چطور نفهمیدم. گذاشتم تکرار روي رو آهنگ و بستم هامو چشم و کردم بقل رو عکس

 ... بود شده خاموش گوشیم شدم بیدار وقتی اما رفتم خواب به

 رو ترجمم دست در کتاب. بود 01 ساعت انداختم نگاهی ساعت به و پریدم جا از عجله با 

 وير مامان. شدم نشیمن وارد و پریدم هم با رو پله تا سه. رفتم حال سمت به عجله با و برداشتم

 ...بود تلویزیون تماشاي حال در و بود نشسته مبل

 ...مامان سالم-

 ...انداخت بهم نگاهی و برگشت صدام شنیدن با

 !شدي بیدار عجب چه. سالم-

 ...نشستم مبل دسته روي و رفتم سمتش به

 رهنما؟ این به زد زنگ بابا مامان-

 ...بیان شام از بعد امشب گفته هم رضا... زدن زنگ بش انگاري اونا-

 :گفتم هم در اي چهره با

 ایه؟ عجله امشب؟چه-

 :گفت و کرد اخمی مامان

! دافر چه امروز چه حاال! کنی می یخمون رو سنگ بعدم اینجا کشونی می رو اینا دونم می که من-

 داره؟ فرقیم

 :گفتم و شدم جا به جا مترجمیم بساط با همراه اونجا و رفتم کاناپه سمت به و خاروندم سرمو
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 ! سالشه 05-

 کی؟-

 می رنگی چش مرد یه من ؟ مامان دونی می! کوتاست قدش اما ها خوبه قیافش بعدم! رهنما-

 آزاد شغلش بعدم. باشه بزرگتر نهایتا سال 7 بعدم... باشه تر بلند گردن و سر یه قدشم که خوام

 ! باشه پسرم تک. باشه

 می نگاهم جور نا و بود زده چونه زیر رو دستش که کردم نگاهی مامان به و گرفتم لوستر از نگاهمو

 :گفت و کشید آهی... کرد

 گی؟ می پرت و چرت چرا دیگه باشه برشین خوام می مردي یه بگو کلمه یک-

 شروع و برداشتم رو کتاب... شد ختم تلخ لبخند یه به که اي خنده... خندیدنم و خنده زیر زدم

 ... دفتر توي نوشتن و کردن ترجمه به کردم

 !این پاي نشستی می بعد خوردي می صبحونه حاال-

 :گفتم بگیرم کتاب از رو نگاهم اینکه بدون و دادم تکون سري

 ! نهاره دیگه یکم دیگه نه-

 یبازرگان هاي پیام به ماتش نگاه از اینو...  بود فکر تو مامان... نگفتیم هیچی دیگه اون از بعد

 .نبود کانال کردن عوض به حواسش که بود درگیر انقدر.  فهمیدم

 رو ها ظرف هم من و داد خوردم به رو همونا نهار براي مامان. بود مونده غذا کلی دیشب شام از 

 خودم از و شدم بلند جا از کوفته و خسته که بود عصر 6 ساعت. نشستم کتاب پاي دوباره و شستم

 مه بر چشم یه به و بودن شده کوتاه دوباره ها روز. کردم پذیرایی ایوون توي داغ چاي لیوان یه با

 .کردم رصد سرم باالي رو ها ستاره و ماه زدن

 آماده بعد ساعت چند براي رو ساتنم مشکی قرمز شلوار و تونیک و رسوندم اتاقم به خودمو 

 ها پله روي و زدم بیرون اتاقم از. کردم آرایش کمی و بستم اسبی دم موهامو پیش پشا.کردم

 شام میز مامان با همراه و رسید راه از که نگذشت چیزي... بیاد بابا تا موندم خیره در به و نشستم

 روز مورد در سواالتی مامان گاهی. گفت نمی چیزي کام تا الم هیچکس شام میز سر. چیدیم رو

 . میداد جواب کوتاه جمالتی با معمول طبق هم بابا و میپرسید بابا کاري
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 خودم به. همان آیفون زنگ صداي و همانا شدنم آماده. میشدم آماده دیگه باید. شد جمع شام میز

 . رفتم بیرون و انداختم نگاهی آینه توي بار آخرین براي

 مرد و زن همون. شدم اضافه جمعشون به. کردند می استقبال ها مهمان از در جلوي مامان و بابا

.. .گرفتم رو کرد می تعارف سمتم به رهام که گلی دسته و کردم سالم باز رویی با.رهام و مسن

 ...نداشت جمعیت بودن زیاد به دلیلی. بودیم خودمون و مادرامون پدر!بود معارفه جلسه

 امتم.اورد جا به رو پذیرایی مراسم مامان بعد کمی و کرد انتخاب نشستن براي رو جایی کس هر

 .دزدیدم می رهام از هامو چشم و کردم می نگاه فرش هاي گل به مدت

 ربازا اوضاع و بورس مورد در بزرگ رهنماي آقاي و بابا. بودم شده پشیمون بیان گفتم ازینکه 

 توي داشتن عالقه خیلی که رهام برادراي و خواهر مورد در رهنما خانم و مامان.  میزدن حرف

 .کنن شرکت مهمونی

 :گفت رهام مادر لحظه همون دارم بر که کردم دراز دست چایم سمت به و کشیدم آهی 

. بزنن حرف کمی برن هم ها بچه.  کنیم صحبت هم با بیشتر ها خانواده ما تا! معارفست جلسه-

 میدین؟ اجازه نامدار آقاي

 هب رو و زد لبخندي داري مردم عین در و شد متعجب مطلب اصل سر رفتن زود انقدر اینکه از بابا

 :گفت مامان

 رفح برن ها بچه تا بچین پذیرایی وصایل و کن آماده ها بچه براي حیاطو توي میز جان نیلوفر-

 ... برسن نتیجه به که شاال ان! بزنن

 وندفهم من به کمرنگش و مات لبخند با و انداختم نگاهی بابا به آشوبم دل و نگران هاي چشم با

 . دادم بازیشون امشب فهمیده که

 .کردم جا به جا سرم روي رو شالم و انداختم پایین رو سرم دوباره

 :زد صدا حیاط توي از مامان بعد کمی

 !آمادست میز کن همراهی رو رهنما آقاي... جان؟ مهشید-

 .ایستاد رهام من با زمان هم و شدم کنده مبل روي از سختی به
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 ...طرف ازین بفرمایید-

 یخواه عذر رسیدم خروجی در به وقتی و رفتم می جلوتر کمی من. دادم نشون رو حیاط دستم با و

 و زد لبخندي مامان... دونشستیم هر و شد حیاط وارد سرم پشت. شدم ایوون وارد و کردم اي

 :گفت

 ...کنید صدام داشتین احتیاج چیزي-

 :گفت کرد می جا به جا تنش توي رو رنگش کرم اسپرت کت که حالی در و زد لبخندي رهام

 .لطفتون از ممنون-

 هم من لبخندش دیدن با و انداختم نگاهی رهام به... رفت ما پیش از و داد تکون سري مامان

 دیگم انگشت هاي ناخون هاي الک جون به هام ناخن با و انداختم پاین رو سرم.  زدم لبخندي

 ...افتادم

 خانم؟ مهشید خوبید-

 چطورین؟ شما. ممنونم-

 !بگم خودم از یکم بدین اجازه اگه! ... متشکرم-

 ...بفرمایید...  حتما-

 .کرد تعریف به شروع دست حرکات با همراه و زد لبخندي رهام

. ستشه تربیتی علوم لیسانس فوق تحصیالتمم.دارم نرمالی آمد در. ناشرم میدونید که همونطور-

 باهاتون که داشتم قصد بود وقت خیلی. دارم بزرگتر برادر یه خواهرو تا دو!... تغاري ته.امم 4 بچه

 !ترسه می آدم که این جذبه با و مغرور انقدر شما اما بزنم حرف احساسم مورد در

 ... خندیدم

 !میشم صمیمی دیر یکم فقط!نیست اینطور اصال نه-

! نمک اقدام رسمی خیلی دادم ترجیح خانواده؛ تشکیل قصدم و بود جدي تصمیمم چون حال هر به-

 شما اگه. نمیذاره تاثیري اصال کاریمون روابط روي باشه که چی هر شما جواب بدونید اینم

 ... که نه اگرم میشین خونم بانوي که شد قسمت خواستین
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 ه؟چی ازدواج از شما هدف. کنیم فکر منطقی خواد می دلم اما. نیستم حرف پر زیاد من ببینید-

 ...خانواده تشکیل!گرفتن سامون و سر و شدن مستقل...خب-

 درسته؟ نفعتونه به چون کنید ازدواج خواین می پس-

 !درسته حدودي تا اما بشه شما به عالقم منکر تونه نمی کسی-

 از .هستین داشتنی دوست خیلی شما! عالقه شما قول به. دارم هایی مالک ازدواجم براي منم اما-

 اتفاق خواستگاري این پیش ماه چند اگه شاید. کرده تحصیل و خانواده با تیپ خوش! نظر هر

 ! دارم بدي خیلی شرایط االن اما شنیدین نمی من از مثبت جواب جز جوابی میوفتاد

 شرایطی؟ چه بپرسم تونم می-

. ردهک ترکم که وقتیه چند بود داده امید من به آینده مورد در خیلی که کسی. گم می مقدمه بی-

 باشیم؟ حصری یکم. بیام کنار االنم برزخی اوضاح و داشتم ایشون به که اي عالقه با نتونستم هنوز

 بفرمایید؟-

 زبونم سمت به رفتو می راه مغزم روي که اي جمله دودلی با و دادم قورت سختی به رو دهنم آب

 ...کردم هدایت

 .ببینم اونو چهره شما آغوش توي ترسم می-

 لبخندي بعد کمی... کرد قرار بی رو وجودم ناباوري از پر نگاهی با.  دوخت من به هاشو چشم رهام

 :گفت و داد تکون سري و زد

 عشق یه سایه از که میگید راست رو وقتی اما گرفت دلم حرفاتون از. کنم می افتخار سلیقم به-

 یزاچ خیلی روي به چشمام. بود حقیقت عین شما حرف اما! بگم چی دونم نمی من...  ترسین می

 ! دنیاست درد بزرگترین دیدن رو کسی چهره کسی آغوش تو... کرد باز

 :گفتم و کردم قالب هم توي رو سردم و کبود دستاي

 که زنی با خوب زندگی یه از رو شما خوام نمی اما. میزنم رو حرفم راحت انقدر که شرمندم-

 .  کنه ازدواج عشق خاطر به باید آدم. کنم محروم عاشقتونه

 :گفت و شد بلند جاش از و نوشید چایش از اي جرعه رهام
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 به خواب یه مثل امشبو. دادین بهم بزرگی درس اما دادین بهم رد جواب درسته...  نامدار خانم-

 اتانتشار هم کنار سابق مثل و گیریم می و دیده نا خواستگاري این دومون هر و. سپارم می ذهنم

 نه؟ مگه. کنیم می آباد رو

 ...دادم جواب لبخندي با و انداختم پایین رو سرم و شدم بلند جا از

 !نمیرفت انتظار ازتون هم این از کمتر. باالتون شعور و درک همه این از ممنونم...  البته-

 ...گفتم رو حقیقت من. میکنم خواهش-

 و پدر سنگین هاي نگاه تیر شدنمون وارد محض به و رفتیم خونه ورودي سمت به هم با همراه

 مه ما و شدن بلند ما منزل ترک براي خانوادشون بعد دقیقه چند... گرفت نشونه رو ما هامون مادر

 :پرسیدن زمان هم بابا و مامان در شدن بسته محض به. کردیم راهیشون کنان بدرقه

 شد؟ چی-

 :گفتم و انداختم باال اي شونه

 نرسیدیم نتیجه به-

 :گفتن همزمان باز بابا و مامان

 چرا؟-

 :گفتم و خندیدم

. خوریم نمی هم درد به دیدیم گفتیم خودمون از! دیگه بود معارفه قرارمون ها؟ شما چتونه-

 می فراموش امشبم جاش سر همکاریمون گفت شعور و درک کمال در اونم. دیگه شد اینجوري

 .بخوابم رم می...  خستم من. همین... کنیم

 .کردم پنهان اتاقم توي رو خودم تمام چه هر سرعت با و

 از تر فهمیده میزدم حدس... همینطور واکنششم و رهام برخورد از. بودم راضی رهام با برخوردم از

 و کردم باز سرم از رو شالم...شدم خیره خودم به آینه توي و نشستم تختم روي!باشه حرفا این

 روي نیوشا عکس دیدن با. پروند جا از منو موبایلم زنگ صداي که کردم می باز موهامو کش

 :دادم جواب عجله با گوشی
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 ریخت؟ بی چطوري-

 ...پیچید سرم توي نیوشا خندیدن صداي

  کنی؟ سالم آدم مثل شد بار یه-

 !ریخت بی سالم-

 خوبی؟...  سالم-

 !رفتن تازه خواستگارام... هی-

 گفتی؟ بش چی جدي؟-

 ...کردم داغون رو پسر که نپرس-

 وا؟-

 !بست فلنگو اونم ببینم رو دیگه کسی چهره آغوشت تو ترسم می گفتم! بخدا-

 !سرت بر خاک-

 !نکنه درد دستت-

 !میکنه فکر چیا دربارت میدونه خدا االن! زدي؟ بوده حرفی چه این دیوونه-

 !خاکه به منتش چه پاکه، که طال-

 ! چه من به اصال کن ول...  میشه؟ تو دراز زبون حریف کی-

 ؟ زدي زنگ چته حاال-

 و یخچال در واسه تزیینی پرت و خرت یکم. خرید بریم صبح طرف فردا بیا بگم زدم زنگ... آها-

 که؟ میاي...  خوام می کابینتام

 ساعتی؟ چه... بابا آره-

 خوبه؟ نیم و نه-

 .بخوریم بدي پختت دست از خونت ببري منو نهار اینکه شرط به خوبه آره-
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 ...پزم می برات داري دوست که سبزي قرمه... حتما... نه که چرا-

 دنبالت؟ بیام یا دنبالم میاي... اینه... آها آها آها، آها-

 !دنبالت میام خودم... ماشینم با من نه-

 ...فردا تا پس باشه-

 فعال-

 ادهالع فوق جورایی یه رمانم این داستان... ترجمم کار سر نشستم دوباره و کردم قطع رو گوشی

 .نوشتم می رو خطش به خط هنرم و قوا تمام با من و کرد می جذب منو. بود

 میومدن یادم شدم بیدار وقتی صبح که بودم خسته انقدر نموند برام توانی دیگه که بود 0 ساعت 

 حتی و بود ابري هوا. انداختم نگاهی آینه میز روي ساعت به... بود برده خوابم جوري چه و کی

 که االنه واي! داشتم قرار نیوشا با نیم و نه و ساعت... باشه 01 ساعت االن کردم نمی فکرشم

 !برسه

 دادم چشمام توي حلی حل و کردم تن به شلواري مانتو صبحونه و مسواک و صورت شستن بدون

 :زدم داد و اومد بیرون اتاقم از... زدم رژ و کشیدم

 نیومد؟ نیوشا مامان؟-

 دستمالش و بود دستش توي عطیقش گلدون که حالی در و اومد بیرون خواب اتاق توي از مامان

 :گفت کشید می

 داشتین؟ قرار...  نه-

 ...بخریم مکور دکور یکم بریم سراغم بیاد شد قرار... بابا آره-

 :گفت و انداخت باال اي شونه مامان

 .میاد کم کم دیگه حتما-

 وقتی.. .نداد جواب اما زدم زنگ نیوشا به. برداشتم تخت روي از گوشیمو برگشتمو اتاقم به عجله با

 ويت پروفایلشو و نشستم تخت روي دست به گوشی... فرمونه پشت فهمیدم رفت گیر پیغام رو

 خواب من مثل اونم فهمیدم دیدم صبح 4 ساعت بازدیدشو آخرین وقتی و کردم چک تلگرام
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 اريافک.شدم غرق افکارم توي و نشستم روش روبه همیشه مثل و کردم باز رو اتاقم پنجره. مونده

 .بودم کرده عادت بودنشون به که بودند شده تکرار قدري به وقت چند این توي که

 با نگرفت تماس براي دوباره گوشیمو و انداختم نگاهی بود یازده به نزدیک که مچم روي ساعت به

 امانم کشیدم می پام توي رو هام جوراب تا... پیچید خونه توي آیفون صداي که برداشتم نیوشا

 دست به دستمال مامان که دیدم و دویدم سرش پشت باعجله... رفت آیفون سمت به زودتر

 .شدم بابا متوجه ورودي در شیشه کنار از پوشیدم می رو هام کفش که حالی در... رفت بیرون

 رشس توي دستی دو بعد و زد حرف کمی بابا با که بود مامان بدتر ازون و. بود نگران و پریده رنگ

 :گفتم مامان به رو و رفتم بیرون عجله با...  زد یخ تنم و کرد لرزیدن به شروع پاهام...کوبید

 شده؟ چی... مامان؟-

 تکرار دوباره و گرفتم محکم هاشو دست. انداختم نگاهی مامان زده حیرت و مبهوت و مات چهره به

 :کردم

 شده؟ چی... بابا... مامان-

 که ییصدا با! خونه توي دوید گریه زیر زد... لرزید می تنش و بود شده سرد یخ تیکه یه مثل مامان

 :گفتم امیدي نا با و شدم خیره آشوبش از پر هاي چشم و بابا به  لرزید می نگرانی و ترس از

 نیومده؟ نیوشام که شده طوري مامانبزرگ نکنه شده؟ طوري مامانبزرگ-

 ... نالید آروم و داد فشار محکم هم روي رو هاش دندون بابا

 ...صبح امروز.... صبح امروز... خوبه اون نه-

 :گفتم کرد تر قرار بی رو من پیچید می خونه توي که اي "خدا اي" جمله و مامان و زدن زار صداي

 چی؟ صبح امروز-

 !کرده سقوط اینا پویان ساختمون آسانسور... -

 :نالیدم... شد زهرمار تلخی به دهنم مزه و کرد گیر گلوم راه توي نفسم

 شده؟ طوري پویان...  پویان... حسین یا-

 :گفت و کرد آزاد رو گلوش توي بغض بابا
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 !...رفته خدا رحمت به... بودن آسانسور توي که تایی سه اون بین از...  نیوشا-

 ستامد و تنم... نداشتم آمد و رفت توان هام نفس... پیچید ممتد سوتی از بلند صدایی سرم توي

 توي... شدم زمین پخش و دادن دست از رو تنم حمل توان زانوهام بالخره و افتادن لرزه به

 خونه ويت که کیفم سمت به ها دیوونه مثل و شدم بلند سختی به... میشدم دیوونه داشتم ناباوري

 ... گرفتم رو نیوشا شماره زدم یخ و کبود هاي دست با... دویدم بود

 ...نیست گویی پاسخ به قادر اکنون نظر مورد مشترک-

 !بار 01... بار سه دوبار بار یک

 ...نیست گویی پاسخ به قادر اکنون نظر مورد مشترک-

 ...نالیدم

 مهشید جون... بردا خدا رو تو!بردار... شعور بی بردار! کثافت بردار... ریخت بی زشت بردار-

 ...بردار خدا رو تو نیوشا.... بردار

 و سرم توي وار دیوانه من و شد تیکه هزار حال وسط ستون توي من گوشی نداشت بر وقتی و

 "برداااااااااااااااار ": که  کشیدم می جیغ و میکوبیدم زانوم روي

 اباب ابري هاي چشم به... برداشتم دست زنی خود از و کرد مهار رو من بابا مردونه دستاي بعد کمی

 بابا به و شدم دیوونه دوباره... اومده سرم بالیی چه و شده چی که فهمیدم تازه و دوختم چشم

 ... کوبیدم می سینش روي ممتد.   محکم و زدم دروغگویی تهمت

 ریدخ بریم بیا گفت دیشب خودش نیوشا! میذاري سرم به سر داري نه؟ مگه میگی دروغ داري تو-

 ...دروغگو... دروغگو...خونش برم نهارم گفت... بپرس مامان از... بخدا

 رتعبی خوابم... باریدن به کردم شروع و انداخت پا از منو بابا تر ها چشم و مامان هق هق صداي اما

 ... شد

 بزرگ روش! عروسمون نو خونه شد که بود اي مشکی قبر سنگ مشکی، دري با جدید خونه اون

 هاي ناخون جز نمیدیدم رو چیز هیچ و هیچکس من و! نصرتی نیوشا ناکام جوان بودن نوشته

 ... میزدم چنگ قبر سنگ رو باهاشون که اي شکسته
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 کار خیلی هنوز خدایا! بود سالش 40 همش نیوشا اومد؟ دلت چطور خدایا تونستی؟ چطور خدایا

 . بود نرفته عسلم ماه هنوز... بود نگفته مامان بش کسی هنوز! دنیا این تو داشت

 ...پیچید سرم تو صداش...زد آتیش دلمو دوباره مهربونش لبخند و انداختم نگاهی عکسش به

 ...تونیم نمی هم بی پویان منو...موندم پاش به منم-

 قبر سنگ اونور من روي به رو درست... انداختم نگاهی پویان به و اوردم باال رو سرم آگاه خود نا

 با بل زیر و بود داده تکیه قبر باالي کاج به رو سرش و بود قبر سنگ روي دستش و بود نشسته

 ...کرد می پچ پچ نیوشا

 ...مهشید-

 ....کردم نگاهی باال به سنگین سري با بابا صداي شنیدن با

 ... بشه بلند پویانم تا پاشو. دخترم پاشو-

 ...بابا-

 !جونم-

 :گفتم و شدن سرازیر جدیدي هاي اشک هام موژه گوشه از

 ! ببینش... شه بدتر حالش ترسم می... کن بلند پویانو-

 جونی که هم پویان و گرفتن رو پویان بغل زیر شیدا عمه شوهر با همراه و داد تکون سري بابا

 ... شد ترحیم مجلس راهی ناچار نداشت کردن تقال براي

 بیچاره سیمین خاله.  بودن جمع اونجا همه. بود شیک و بزرگ آبپارتمان یه نیوشا پدري خونه

 ارستانبیم توي و شد بد حاش پویانم اونروز. بود بستري بیمارستان توي یا بود سرم زیر یا همش

 مجلس ممکن شکل بهترین به و بود گرفته دست به رو مراسم امور زمام مامانم... شد بستري

 آشپز توي بود خوري نهار میز روي که کوچیکی قاب به خیره هم من... کرد می اداره رو ترحیم

 من و میشد جویا رو مرگش علت نیوشا نزدیکاي از و میومد رسید می کی هر. بودم نشسته خونه

 .بیارم بیاد رو سیاه اونروز تلخ انتظار بار چند روزي بودم مجبور
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 خونه به پاشیده هم از و داغون رو پویان که بیرون برم خواستم و شدم بلند صندلی روي از 

 و رفتم اتاق به همراهش عجله با... کنه استراحت کمی تا کردن آماده براش رو اتاقی... اوردن

 . بخوابه تخت روي تا کردم کمکش

 اب باید... نشه ما مزاحم کسی سپردم خدمه به و گذاشتم هم روي رو در و کردم بیرون رو سایرین

 . میردم حرف پویان

 رو خودش تا دادم می تسلیش جور یه باید. کرد سکوت شد نمی. بود شده نابود روز چند این توي

 باز اما! بود خورده رو دنیا ضربه بزرگترین و بدترین سالگی 47 سن توي پویان! کنه جور و جمع

 ...داشت ادامه زندگی هم

 دست خوردن می سر هام گونه روي دونه دونه هام اشک که حالی در و نشستم تخت روي کنارش

 ويت خفیفی فشار شد لبخندم جواب و زدم تلخی لبخند. گرفتم هام دست توي رو پویان سرد هاي

 ... پویان مردونه هق هق و هام دست

 میدونی هک تو. بدي روعذاب نیوشا نباید... بیوفتی پا از نباید. باش قوي یکم! عزیزم... جان پویان-

 بدي؟ عذابش خواي می. میشد حالی چه رفت می دستت تو خار اگه! داشت؟ دوستت چقدر اون

 آره؟ کنی؟ جهنم دادنش عذاب با رو توشه که بهشتی خواي می

 ...شده تنگ براش دلم... دلم. ندارم طاقت دیگه... تونم نمی... مهشید-

 ...تر محکم اینبار...  گرفتم دستاشو دوباره و زدم لبخندي... انداخت چنگ سینش توي و

 ینا بیاد یادت اگه اما! سخته ریخت بی اون دوریه تحمل. دارم قبول... پیشش میریم مام بالخره-

 ...خودش براي بگیره خوبو خوب هاي جا تا رفت زودتر! عجوله...  عادتشه زشتو دختره

 :گفت و خندید تلخ پویان

 ...آره-

 .ندیم عذابش بیا! باش آروم یکم داشتی عروست به که عشقی به رو تو... مهشید جون رو تو-

 و عفض با بدون اینو اما بریزي اشک عشقت از دوري خاطر به که توئه حقه این. نکن گریه نمیگم

 !کنی می امید نا مَردش از اونو فقط خودت باختن
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 روي از و انداختم نگاهی صدا صاحب به. برگردوند در سمت به مارو  اي سرفه صداي لحظه همون

 . شدم بلند تخت

 ...سالم-

 دادم جواب رو شنیدم می که یی آشنا صداي زنگ تعجب با

 ...پور نیک آقاي سالم-

 :گفت کردو ک پا هاشو اشک برشین دیدن با پویان

 !اومدي خوش. سالم-

 :گفت و اومد جلو کمی بود نوسان در پویان و من چهره بین هاش چشم حالی در برشین

 .میگم تسلیت بهتون... مهشید پویان،-

 سر ون از دلمو زخم اومده اینم حاال نبود کم نیوشا براي دلتنگیم. شدم خیره سبزش هاي چشم به

 !کنه باز

 !بشین بیا... داداش مرسی-

 :گفتم بود تر آروم کمی حاال که پویان به رو

 ...دنبالم بفرست داشتی کاري...  میرم من-

  نکنه درد دستت... باشه-

 ژيانر کرد تحمل رو اونجا شد نمی دیگه. بیرون زدم مراسم از کال بار این و رفتم بیرون عجله با

 تینآس بیچاره فرهام رفتم محوطه سمت به... کرد می بدتر و بد منو میشد ساطح برشین از که اي

 تماشا به اي لحظه چند. میکرد جا به جا رو تدارکات وصایل داشت ها گر کار کمک و بود زده باال

 می اشک قرآن تالوت صداي و در جلوي حجله و ها چراغ چهل دیدن با همزمان و ایستادم

 ... ریختم

 ...سالم-

 یقدم چند و کردم نگاهی کرد می خشک پیشونیشو روي هاي عرق دستش پشت با که فرهام به

 ...رفتم سمتش به
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 خوبی؟-

 جوره؟ چه... باال اوردن پویانو... شکر رو خدا-

 خبر؟ چه!پیششه برشین... خوبه-

 !بشه بهتر حالت بگم اگه شاید اما نه یا بگم دونم نمی-

 بگو؟ حتما آره-

 که اتفاقی از قبل البته زدیم حرف دوباره خانوادش با... کرد خواهی عذر ازم... زد زنگ بهم مهناز-

 !میشه درست داره چیز همه بخواد خدا. افتاد نیوشا براي

 :دادم جواب و زدم لبخندي سختی به

 .شدم خوشحال خیلی! میشی خیر به عاقبت داري تو بینمون از حداقل... شکر رو خدا-

 سمت به  و کردم خداحافظی... زد صدا رو فرهام هم بابا همزمان.ایستادن براي نبود طاقتی دیگه

 دلداري رو خودم و کردم بغل هامو زانو. نشستم ها درخت بین نیمکتی روي و رفتم سبز فضاي

 مغ زانوي منم اگه. دارن احتیاج قوي اطرافیان به عمو زن و پویان االن. باشم قوي باید...  میدادم

 !نیست درستش که بگیرم بغل

 هامو ولب کشیدم آهی... همیم پیش ما همه آخرش. کنم صبر باید اما... بود عزیز خیلی برام نیوشا 

 نم تماشاي به تر عقب کمی که افتاد برشین به چشمم لحظه همون... دادم فشار دستم پشت

 التیح همون توي و انداختم نگاهی بهش. بشم کالم هم هاش با که نداشتم توانی اما...بود ایستاده

 .نشستم بودم که

 .ندارم خوبی اوضاي اصال! لطفا برید... من سر پشت اومدین چرا-

 :گفت آروم و نشست نیمکت روي کنارم

 !میکنی فکري چه من به راجع میدونم-

 ...زدم خندي پوز و کردم نگاهش خشم با

 .کنم نمی فکر شما مورد در اساسا من ،اما میگم اینو متاسفم-

 :گفت و زد لبخندي برشین
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 !کنی؟ نمی فکر بهم چطور! داري دوست منو تو-

 یه الدنب بهتره... فایدست بی هم تو به عالقم پس فایدست بی تو براي کردنم تقال همه وقتی-

 .باشم مفید چیز

 ...ببریم یاد از نذارم دیدنم با تا اومدم... بزنی آتیش منو زبونت با دوباره که نیومدم-

 ...کنم فراموشتون نیست ممکن خوبیاتون همه و تشکرتون و تقدیر لطف به... هه-

 :گفت و شد تر نزدیک بهم

 !دونی نمی هیچی تو-

 و دهپاشی هم از رابطه این که اینه میدونم که چیزي تنها! بدونم که خواد نمی دلمم. نمیدونم نه-

 ...کنین درستش که نیستین قادر شما یعنی! نمیشه قبل مثل هیچی هم دیگه

 گرفتی؟ می قلوه و میدادي دل باش داشتی که اي سوخته سیاه پسر همون قادره؟ کی پس-

 :گفتم و برداشتم خیز سمتش به خشم تمام با و چرخوندم رو چشمام

 عشق و بیام که نیستم حسینی خانوم سیده اون حیایی بی به منم... داره نامزد اون... شو ساکت-

 شدي؟ اوکی... بدزدم مردمو

 چشم... خندید می بلند و مردونه... خنده زیر زد و لمید نیمکت روي خونسردي کمال در برشین

 :گفتم و دادم فشار دستم توي هامو ناخون و بستم هامو

 من... بخند آره... تو دست بازیچه شدم من که حاالم... بخندي همیشه امیدوارم! بخند... آره-

 ... کردم تقال کی خاطر به ببین. شدم کی عاشق ببین. دارم خنده و مزحک خیلی

... ومدا پایین هام اشک دونه دونه... بود داشته نگه آماده حسابی ریختن اشک براي منو نیوشا داغ

 و گرفتم باال رو سرم... ایستاد روم به رو و شد بدل زده ماتم همو در چهره یه به لبخندش برشین

... کرد نگاهم غمگین هایی چشم با. کردم نگاهش نفرت و عشق با... شدم خیره هاش چشم به

 ...گشود لب آروم

 بهت ومدما. نبود من تقصیر هیچی بگم اومدم فقط. کنم تحقیرت نیومدم. ببینم اشکتو نیومدم-

 همون به رسیدم بگم. کردم خواهی خود بگم. بشم آور یاد رو نري هرگز خواستم ازت که اونشبی
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 گمب اومدم! حیفی گفتم بهت که روزي همون...  نمیاي بر من گنداي پس از تو گفتم بهت که روزي

 ...همین! بشی خوشبخت من برخالف تو امیدوارم

 سرعت با... شد دور من ازم عجله با و گذاشت نیمکت روي رو چک دیدم که بدم جوابی خواستم

 می باید کنم فراموشش تونم نمی گفتم می بهش باید... دویدم سرش پشت و برداشتم رو چک

 نا با داشتم رو گفتنشون آرزوي که حرفایی همیشه مثل اما. محاله اون بدون من خوشبختی گفتم

 باتن کنار ماشین توي برشین! روند محوطه توي منو مقابلم صحنه... خوشکید دلم توي امیدي

 خودم حماقت از! بیاره در پا از منو که اومد... کنه آروم منو تا زد رو حرفا این! نشست خانمش

 .رفتم ساختمون سمت به کوبیدمو می زمین روي محکم پاهامو

 که میشه دور من از زود داره اون اینکه از قافل! دویدم سرش پشت امیدي چه با! بگو منو-

 . نمونه منتظر این از بیشتر عشقش

 برم! ونهخ برم و کنم جمع رو وصایلم تا رفتم می باال. نداشتم رو دیگران گریه و مویه حوصله اصال

 کارام با و کنم استراحت کمی تونم می تنهام اگه اونجا الاقل. کنم حبس اتاقم توي خودمو و

 . کنم فراموش کمی دردامو و غم تا بشم مشغول

 در وجبی کار گفتم می و کردم می خواهی عذر بعدا. نگرفتم اجازه کار این انجام براي کسی از

 وشانی از مونده جا به تخت روي از رو سنگینم کیف.برم شدم مجبور و اومده پیش انتشارات مورد

 ...گذاشتم بود آینش میز روي که نیوشا هاي نوجوونی عکس روي بوسیدمو رو دستم و برداشتم

 ...بیا بخوابم! میشه تنگ برات دلم خیلی-

 در نارک از کنم خودم متوجه رو کسی اینکه بدون انداختم راه به سرم پشت کشون کشون رو کیف

 میمتص و کردم جا به جا گوشم توي شالم و مانتو زیر از رو سفیدم هندزفري. کردم ترک رو مراسم

 .کنم طی پیاده رو راه از اي گوشه گرفتم

 رمکنا از سرعت با ماشینی گاهی گه و کرد می جارو رو زرد هاي برگ ها خیابون توي خنکی نسیم 

 سعی هک حالی در و بود نشسته فوتبالش توپ روي ناراحت و تنها کوچیکی ي بچه پسر... میشد رد

 مرفت و رفتم... خندید روم به و زدم لبخندي بهش... کرد می تماشا رو من داشت تعادلش حفظ به

 ...میشد تکرار گوشم توي آهنگ و... رفتم و

 نه اون و باشی کسی تنگ دل سخته
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 نه اون و شی تنها تو میره که وقتی

 عذابه نبودنش که وقتی سخته

 نه اون و دنیاشی هاي غم از پر تو

 سخته سخته سخته

 اما داشتیم زیادي هاي آرزو

 ...نه اون و آرزوهاشی فکر به تو

 باز و بشی گم زنون قدم که سخته

 نه اون شی پیدا خونه اون اطراف

 اما ببازي پاش آیندتو سخته

 نه اون و فرداشی خوشبختی فکر

 بیوفتی رفتنش هاي لحظه یاد

 نه اون و عکساشی به خیره ببینی

  توفکري گیر دلت که وقتی سخته

 نه اون و باشی منتظرش همش تو

 میشی رو به رو باش  وقتی سخته

 نه اون و تماشاشی محو فقط تو

 سخته سخته سخته

 اما داشتیم زیادي هاي آرزو

 ...نه اون و آرزوهاشی فکر به تو

 باز و بشی گم زنون قدم که سخته

 ...نه اون شی پیدا خونه اون اطراف
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 عبدالمالکی علی سخته

 آویزون پاهامو و نشستم ایوون توي روي پیاده ها ساعت از بعد و چرخوندم در توي رو کلیدم آروم

 . کردم می نگاه حیاط گوشه گوشه به. کردم

 که الییگ... دیدن رو همدیگه اینجا بار اولین نیوشا و پویان وقتی! پیش ساله دو سوري شنبه چهار

! اهــــــ خودمونیم روزگاز... بابا اي! کشاورزي مهندس! کردم مسخرش چقدر. کاشتیم نیوشا با

 اونا بین از اما بوده ساله 55 خانوم یه و ساله 71 مرد پیر یه آسانسور توي. نامردي بدجور خیلی

 دیدشج خونه وسایل هنوز حتی که نیوشایی! بره دنیا از جا به جا و کنه مغزي خونریزي نیوشا باید

 . بچینه که بود نکرده وقت خودش صلیقه باب و حسابی و درست رو

 لب زیر و نیست واقعا نیوشا کنم قبول که دادم اجازه خودم به که بود اولی بار روز چند این از بعد

 به.  کردم تکیه دیوار به و نشستم زمین روي و پریدم حیاط توي ایوون روي از. بخونم فاتحه

 ...شدم خیره ماه مهر اوایل آسمون

 لندب منم میشد کاش... میزد برق رعد کاش بارید می بارون کاش بود امیدي نا از پر و خاکستري 

 همه این از. بودم متنفر خفقان حس این از... بشه تموم چیز همه تا بزنم داد انقدر بزنم فریاد

 :گفتم آسمون به رو. بیزارم بد اتفاق

 ؟!اه شمام با هــــــــــا؟ کنی؟ می چیکار من با داري! بینی؟ می منو اصال یادته؟ منو... خدایا-

 وبازیت شب خیمه عروسکاي داري دوست جور هر باال اون نشستی خودت واسه نمیگی؟ هیچی چرا

 مچش بذار... کن برام کاري یه حداقل آره؟ تو دستاي تو عروسکیم فقط ما نه؟ مگه رقصونی می

 نه هست برشینی نه. قبلم ماه 7 توي ببینم کردم باز هامو چشم وقتی بشمارم 01 تا ببندم هامو

 بگم بش. بیرون بیاد نیوشا نذارم! قبل روز 7 به ببر منو اقل ال. کنم سر خودم تنهایی تو... عشقش

 وت قادري؟ تو گن نمی مگه. اینبار یه خدا... عاجزم چقدر ببین خدایا! خرید بریم دیگه روز یه بذار

 !برگردونم رو نیوشا فقط... اینبار یه! توانایی

 .کردم شمردن به شروع. گذاشتم هم روي هامو چشم

 ...ش...ه...هفت... شیش... پنج... چهار...  سه...  دو... یک-

 پنجم فصل
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 به شدم موفق بالخره... بود تار هام چشم بود گیج سرم. کردم باز رو سنگینم و خسته هاي پلک

 ...شد مانعم کسی اما بدم فشار هامو چشم تا کردم بلند رو دستم. کنم نگاه اطراف

 ... نکن-

 .کردم نگاه پویان به کرد می اذیشون نور که هایی چشم و منگی با اوردم باال رو سرم

 !اینجا خبره چه... -

 ...کشید آهی و داد تکون سري پویان

 ! رفته حال از خونشون حیاط تو خودش باش قوي میگه من به-

 :گفتم و دادم بیرون صدا با رو نفسم

 اینجا؟ اوردم کی-

. ونایو پایین افتادي دیدیم.. ببریم مصرفو بار یه ظرفاي خونتون از اومدیم داد کلید عمو زن -

 ...اینجا اوردیمت زدیم بغلت

 بندي؟ می جمع چرا اومدین؟ کی با-

 شد که خودمونی جمعمون...  گرده می بر دوباره داره فوري کار یه گفت زد سرم اومد که برشین-

 داشتم که منم... شد اینجوري که بردیم اومدیم بود اومده کم شام ظرف. اومد برگشت

 می...  ببخش منو نبود اي چاره. داره برت گرفت اجازه برشین میزدم چوله و چپ همینجوریش

 ! حساسی مسائل سري یه توي دونم

 کجاست؟ االن-

 ...رفت-

 :گفتم و کردم آروم سرفه با رو گرفتم صداي

 ...بابام و مامان-

 باشون ايبخو اگه البته. بمون صبح تا احتیاط محض امشبو پایینه فشارت گفت دکتر! دونن نمی-

 هان؟. خونه بریم زنم می حرف
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 :گفتم شدم می جا به جا که حالی در.  انداختم نگاهی پویان رنگ بی چهره به

 رامب اینجا. ندارم مامانبزرگو و بابا و مامان زدناي بال بال و مراسم تحمل. باشم تنها دارم دوست-

 !بري هم تو اینکه شرط به. بهتره

 ...برم کجا بابا نه-

 :گفتم و دوختم رو نگاهم پویان شاکی چهره به

 خب؟. میام خودم صبحم. باشم تنها خوام می! بهتره باشم تنها که گفتم-

 :گفت و کرد فرو شلوارش جیب توي رو دستش پویان

 خب؟ دنبالت میام صبح اما میرم باشه-

 :گفتم و دادم نشون تایید نشونه به رو سرم

 ...شمام خونه بگه بگو مامانت به! بیمارستانم نگی-

 ور شگوشی آویز بند با که حالی در... تخت گوشه نشست و گفت اي باشه و داد تکون سري پویان

 :گفت رفت می

 ...شد دعواش شیف پزشک با خاطرت به امشب برشین-

 :پرسیدم زده حیرت و کردم بلند رو سرم

  چی؟ براي-

 رمتس تا کرد آبکش دستتو پرستار. نبود حالیت بودي هوش بی که خودت. کردن نمی گی رسید-

 .انداخت راه بیداد و داد عصبی برشینم...شد وصل

 :گفتم و زدم خندي پوز

 !گرفته یاد بیدادشو و داد بودن مرد از فقط همینه اخالقش-

 :گفت و انداخت من به نگاهی چپ چپ پویان

 ...بودین هم با وقت چند-
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 هک حالی در و انداختم نگاهی تزریقات خورده ترک سقف به و کردم ول رو سرم بالشت روي دوباره

 :دادم جواب کردم می دنبال سُرمم باالي تا رو ترک رد

 ... ماه 4-

 !زد غیبت یهو که شب همون نه؟ مگه...  زدین بهم میالد برج کنسرت شب-

 میپرسی؟ چرا... درسته-

 !  کردي اشتباه خیلی. همینجوري-

 چی؟ مورد در-

 !کردي ولش راحت اینکه-

 :گفتم تند لحنی وبا کردم گره هم توي هامو ابرو

  تز همین واسه هان؟ شد؟ چی دونی می مگه تو کنی؟ می مقصر منو حسابی چه رو محترم آقاي-

 !بفهمی خواستم نمی دادنات

 :داد جواب خاص آرامشی با پویان

 لندب خاک از اونو تو هاي دوندگی! کردي برشین دوباره تو رو برشین دونم می من که اونجایی تا-

 بفهمی؟ خواي می کی! گرفتنیه حق! بود تو حق داشتنش پس کرد

 :کردم ناله بود پر بغض از که صدایی با

 از يکار چه بگم؟ چی من کنه می معرفیش جمعیت همه اون توي و برگشته سابقش نامزد وقتی-

 ؟!میاد بر دستم

 می تشکر زن ازون هم تو جسارت با و رفتی می سن روي... جنگیدي می عشقت براي باید تو-

 یزيچ براي وقتی آدم مهشید میدونی! کارستون کردي می کاري یه برنامه مدیر عنوان به و کردي

 ...خوره می حسرت عمر یه عوضش در نجنگه حقشه و داره دوستش که

 ريقد به اما بگم چیزي کردم سعی. رفت کنارم از خداحافظی بدون و شد بلند تخت روي از پویان

 رو رفتنش چشم با فقط و کنم باز دهن نتونستم که بود کرده خودش گیر در رو ذهنم پویان جمله
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 عمر یه عوضش در نجنگه حقشه و داره دوستش که چیزي براي وقتی آدم! )کردم می تماشا

 !(خوره می حسرت

 هک فهمیده دونم  می االنم.برم نمی پیش کاري من برشین خواست ،بدون تنها دست اما درسته

 .وجدانشه عذاب از شده بد حالم اورده در ازم که حرصی بخاطر

 ستمه نیافتنی دست و خاص خیلی گم نمی شأنمه؟ در آخه زور؟ به اونم بشم خراب سرش برم من

 االن تا که دارم غروري و!دارم اهدافی دارم، هایی آرمان منم...خودشه دنیاي قهرمان کسی هر اما

 ! زدم حق نا و حق ضربه بهش کافی اندازه به

 یم نگاه سرمم به ملتمسانه و کردم می تماشا بود کرده مشخص محدودمو که رنگی سبز پرده

 از تیوق و انداختم نگاهی داشت قرار صندلی روي که سنگینم کیف به... بشه تمام زودتر تا کردم

 خوامب ازش و برسه راه از کسی یا پرستار تا ایستادم زنگ به گوش شد راحت خیالم بودنش بابت

 !بده ترخیصمو ترتیب

 دهدی دکتر آقاي مردونه هاي کفش لحظه چند از بعد اینکه تا کردم می رصد رو بیرون پرده زیر از 

 از رپ صداي با. خودشه شدم مطمئن بود دستش که کالسري و بود پرده روي که اي سایه از... شد

 :زدم صدا گرفتم و خش

 !دکتر... ببخشید-

 رو پرده تا  اومد پرده سمته به دکتر آقاي دست و کردند گرد عقب پرده به رو مردونه هاي کفش

 رو سرم. بشینم تا کردم مرتب رو سرم پشت سختی به و برگردوندم رومو سري. بزنه کنار

 هپارچ شلوار. گرفته خاک و مردونه هاي کفش. کردم نگاه سایه صاحب به بازم دهن با و چرخوندم

 هپوشید بلند و مشکی پاییزه کت زیر که اي اندامی زرشکی پیرهن و مشکی و دوخت خوش اي

 ممات اي چهره با و موندم خیره صورتش به  و انداختم نگاهی دستش توي پیتزاي جعبه به...بود

 :نالیدم زده

 جونم؟ از خواي می چی باز-

 :پیچید گوشم توي صداش زنگ اینبار و زد لبخندي

 ...رفت شکر رو خدا. بره پویان بودم منتظر. اوردم شام برات-

 ...برداشت رو درمونگاه کل صداش که کوبیدم پیشونیم توي دستم کف با جوري
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 پور؟ نیک آقاي دادنم آزار براي نکردین پیدا تري مناسب وقت-

 :گذاشت پاش روي رو پیتزا و نشست تخت روي کنارم

 . ندارم اعصاب من دونی می که تو... نرو مخم رو مهشید-

 :گرفت سمتم به و برداشت رو پیتزا از تیکه

 !شدي دیوونه پایین اومده قندتم. کنم مرخصت تا بخور بیا-

 ...خورد صورتم به که حرارتش و مطبوعش بوي اما بزنم پیتزا سینه به رد دست خواستم می

 تیکه مسل براي رو دستم تردید از پر هایی دست با. بگیرم رو وحشتناکم گرسنگی جلوي نتونستم

 :گفت و انداخت باال ابرویی و کشید عقب رو دستش که بردم جلو پیتزا

 . میذارم دهنت خودم کن باز دهنتو-

 نمی اینکه و بازي لج جاي به. اوردم نمی کم که منم بره رژه مخم رو خواد می شد حالیم قشنگ

 همون. زدم گاز دستش توي پیتزاي از و گذاشتم دلش به زدنمو نق داغ. خودم به بده و خوام

 :گفتم جویدم می که حالی در و کرد منگ منو دوباره عطرش بوي لحظه

 .ترم راحت بخورم خودم بدین اجازه اگه!  دارم دست خودم اما... پور نیک آقاي ممنونم-

 :گفت و گرفت تر محکم رو پیتزا و زد لبخندي برشین

 !بخوري من دستاي از باید رو آخرش تا چون باشی راحت کن سعی-

 :گفتم بود پر دهنم که حالی در... زدم بزرگتر رو بعدي گاز و انداختم باال اي شونه

 آره؟ گذاشتین دهنش غذا زور به بس از شده چاق حسابی حتما خبر؟ چه نامزدتون از-

 :گفتم و شدم خیره سبزش هاي چشم به... کرد سکوت و رفت هم توي برشین اخماي

 !شدیم می یر به یر...بودم کرده نامزد منم االن بود نشده فوت نیوشا اگه-

 عصبانی و جدي و انداخت نگاهی من به پرسش از پر چشمانی و خورده گره صورتی با برشین

 :گفت

 کردي؟ می نامزد کی با-
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 :گفتم بزنم رو بعدي گاز تا کشیدم جلو دستشو گرفتمو رو برشین آستیین که حالی در

 .میکنم کار توش که انتشاراتی صاحب با-

 :گفتم ملوچ و ملچ با و چرخوندم دهنم توي لقممو

 فرصت برام... شد تر محکم همکاریمون گرفت رو کتاب بهترین جایزه که ترجمم... رهنما آقاي-

 پشچا برام حتما رهام. بنویسم شعرم کتاب یه خوام می دارم سرایی ترانه استعداد چون... خوبیه

 !میکنه

 :گفت و گرفت من از صورتشو برشین

 !باشم نبات با بودم مجبور من-

 :گفتم کشیدم می دراز که حالی در

 ازش مبگیر جایزمو رفتم که سن روي! منه جنتل چقدر بدونی اگه! باشم رهام با که نفعمه به منم-

 نس روي ؟!گرفتم یاد ازت چیزاییی چه بینی می... گردوند بر زندگیمو من به چون. کردم تشکر

 مانر بهترین و کرد اعتماد من به اون باشه چی هر بالخره... خوبم اتفاقات همه بانی از کنم تقدیر

 !سپرد من به ترجمشو دست در انگلیسی

 ...شد بلند جاش از و انداخت جعبه توي رو پیتزا از مونده باقی کوچیک تیکه برشین

 !کنه مرخصت بیاد جونت رهام بزن زنگ بخور غذاتو باقی شد تموم اگه متلکات... خب خیلی-

 یم زمین روي که هایی گام صداي! رفت پیشم از و زد کنار حرص با رو پرده کنه نگام اینکه بدون

 به اسفت نشونه به سري و خندیدم کم خیلی ولوم با گرفت خندم کارام از. پیچید سرم توي کوبید

 .گذاشتم صندلی روي رو پیتزا مونده باقی و دادم تکون طرفین

 ! اینجا از بیرون برم خوام می بابا! رفت که اینم! بابا اي 

 خاروندم رو سرم کالفه! نشد خبري وباز گذشت اي دقیقه چند. کردم اونور و ور این رو خودم کمی

 و رفت کنار دوباره پرده دیدم که بزنم صدا رو کسی که کردم باز رو دهنم.نشستم تخت لبه و

 ...شد ظاهر روم به رو برشین

 !بودي؟ رفته که تو... دِ-
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 !کردنت کمک واسه  بیاد یارو اون خوام نمی دلم... بعد کنم می مرخصت. میرم االن نترس-

 گوشه هب همین براي بگیرم رو خندیدنم جلوي کردم سعی خیلی!شد که بود نشده غیرتی فقط بیا

 .بود موثر خندیدنم از جلوگیري براي کارم این معموال.انداختم باد لپام توي و شدم خیره اي

... کرد باز دستم از رو سُرم! بود چاقی خیلی و مسن خانم... رسید راه از پرستار لحظه همون 

 ... رفت و کشید راهشو و نداد جوابی اما کردم تشکر و زدم لبخندي

 . کردم نگاه رفتنش به همی در قیافه با میدادم ماساژ آرنجمو روي که حالی در

 ؟!این بود چش... وا-

 :گفت ببینه رو آرنجم روي هاي کبودي داشت سعی که حالی در برشین

 !تانک زنکه کرده چیکار دستت با بینی نمی مگه-

! هکن نمی رو هیچیزي و کس هیچ مالحضه میشه که عصبانی دیوانه.  گرفت خندم تعبیرش از

 !رو موقعیتش مالحظه مخصوصا

 !گناهه نگو اینجوري.  زشته...  واي! تـــــــانک؟-

 :گفت و زد لبخندي برشین

 ... دستتو ببینم-

 مردگیا خون و ها کبودي روي رو دستش و شد نزدیک بهم آروم...  گرفتم سمتش به رو دستم

 ...کشید

 !کرده چیکارت ببین-

 :گفتم کشیدم می پایین رو آستینم که حالی در و کردم نگاهی برشینو هم در چهره

 ...میشه خوب... نداره عیب-

 امه چشم جلوي و رفت گیج سرم باز اما بردارم کیفمو بشم خم خواستم. اومد پایین تخت روي از

 رو تعادلم هاینک از قبل... پیچید گوشم توي بلندي سوت. ببینم نتونستم رو هیچی و شد تار و تیره

 ثانیه ندچ...داشت نگه پا سر منو هاش دست شدو گاهم تکیه برشین سینه تخت کنم حفظ بتونم

 یا ودب بدجنسی روي از دونم نمی اما شد ناپدید چشمم جلوي سیاهی و شد طرف بر گیجم سر بعد
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 نبرشی آغوش از من نذاشت تا سه ازین یکی! بود درونم خسته کودک شایدم یا دلتنگی روي از

 ... بیام بیرون

 رها هامو دست برشین. چرخیدم برشین آغوش سمت به و کردم قایم دستام پشت هامو چشم

 عطر...  میکرد هوش بی منو آغوشش... کرد گره تنم دور مردونشو هاي دست بار این و کرد

 می هم رس پشت و تند و تند... میتپید گنجیشک مثل دلش... قلبش الالیی و تنش گرماي! خنکش

 :پرسید

 ... بگو چیزي یه! مهشید... مهشید خوبی-

 ستمخوا می... بره خواستم نمی دیگه اما. بگیرم فاصله ازش شدم می مجبور گفتم می چیزي اگه

 ! باشه من جاي فقط هستم، که اینجایی

 زا رو بود من قلمرو که آغوشی... کرد تصرف راحت منو قلمرو اون. بیزارم چیز همه بی دختره اون از

 هام اشک فکر این با! کنم در خستگی توش میتونم لحظه چند براي فقط حاال و کشید بیرون چنگم

 دست صورتم توي و شد خم هام اشک دیدن با برشین. کشیدم عقب رو خودم و شد جاري

 ...کشید

 بریم ات بیا! فرم رو بیاي بخوري هوا! بیرون ببرمت جا ازین تا بده دستتو. باز شده چی...  مهشید-

... 

 و مگرفت رو کتش گوشه و دادم بهش رو کیفم دستم دادن جاي به اما کرد دراز سمتم به رو دستش

 :گفتم

 . خوردم می زمین حتما نبودي کنارم اگه. بشه اینجوري خواستم نمی...  متاسفم-

 :گفت و انداخت پام تا سر به رو خشمش از پر نگاه و داد بیرون صدا با رو نفسش برشین

 !بریم بیفت راه ؟!کنی بس میشه-

 نشون با کردیم طی رو درمونگاه کوتاه راهروي بودم گرفته رو کتش که حالی در سرش پشت

 ماشین پارکینگ توي. کردن باز برامون رو در در، جلوي نگهبان به حساب تصفیه قبض دادن

 :پرسیدم زده ماتم اي قیافه با.ندیدم رو برشین

 ! نیوردي ماشین که نگو-
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 نکپارکی گوشه. داد فشار رو باز دکمه و اورد بیرون سوییچی جیبش توي از زد لبخندي برشین

 :مگفت رفته در حدقه از هایی چشم با... زد چشمک سوزوکی مارک اي مسابقه مشکی و قرمز موتور

 کو؟ ماشینت پس!!! برشین-

 :گفت برد می موتو سمت به خودش همراه منو که حالی در و انداخت باال اي شونه

 ؟!میاد خوشت. برداشتم قسطی اینو. فروختمش نداشتم سرمایه جدیدم آلبوم براي-

 "!مراسم بود اومده جونش نبات ماشین با بگو پس":گفتم دلم توي

 :گفتم و دادم تکون مثبت نشونه به سري

 !بیوفتم؟ نره گیج سرم-

 :گفت و کشید موهاش بین دستی... شد نگران و خورد گره هم توي هاش اخم دوباره برشین

 هان؟! بگیرم آژانس تا گیجی اگه-

 نظر همین براي بدم دست از رو این مثل رکابی خوش و سرعتی موتور هیجان نداشتم دوست

 !کردم اعالم لبخندي با مثبتمو

 رو ارد نقاب کاله. کرد باز رو موتور روي شده کلید هاي کاسکت کاله و کرد نگاهی چهرم به برشین

 شیشه رفتن باال از بعد و داد فشار رو هاش چشم جلوي شیشه دکمه و گذاشت صورتش روي

 :گفت

 ... سرت روي بذارم کالهم این بذار-

 کاله زیر رو صورتم توي موهاي اروم و کرد جا به جا سرم روي رو کاله دقت با و ایستاد روم به رو

 دلم... دزدیدم ازش هامو چشم. دید هاش چشم توي از رو لبخندش شد می.شد خیره بهم و برد

 و کرد می نگاهم ها گذشته مثل وقتی اونم. بشم خیره هاش چشم خیال دریاي توي خواست نمی

 وتورم سوار و پیچید کاسکت کاله توي برشین کشیدن آه صداي. نبود گذشته مثل چیزي هیچ

 اج رو خودش. خورد نمی بود پاهاش زیر که موتوري این به و ها سوار موتور به اصال تیپش... شد

 :گفت و انداخت نگاهی من به و کرد جا به

 ...باال بیا-
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 سوار خودم دقت با و آروم و کردم امتناع دستاش گرفتن از اما کنه کمکم تا اورد جلو دستشو

 . شدم

 که؟ ترسی نمی-

 برخوردي هاش با کردم می سعی و گرفتم رو موتور زین پشت. دادم تکون رو سرم و کردم اخمی

 وادخ نمی دلم دیگست کس به متعلق و کرده نامزد وقتی اما باشه مسخره شاید. باشم نداشته

! بکنم باهاش من و کرد من با نبات که کاري خواد نمی دلم لحظم یه واسه حتی. باشم راحت

 توي موتور صداي و پیچوند رو گاز هم سر پشت بار چند و انداخت نگاهی نیم عقب به برشین

 .شد انداز تنین پارکینگ

 و زده یخ چهره  مطبوع و خنک نسیم. بودیم حرکت حال در کمی سرعت با. افتادیم راه به بالخره 

 محکم دستم پشت با رفتنو می چشمم و بینی توي گاهی موهام. کرد می نوازش رو رنگم زرد

 یم عبور کنارش از که بلواري باالي رنگ زرد هاي چراغ به. میدادم ماساژ و کردم می لمس بینیمو

 ثلم هاش با باید اما کنارمه عشقم بده چقدر که کردم می فکر این به و بودم دوخته چشم کردیم

 رو چیز همه باید مقصد به رسیدن محض به دونم می اینکه بخاطر اونم. کنم رفتار ها غریبه

 . کنم فراموش

 و زدم لبخندي. انداختم نگاهی برشین فرم خوش و مردونه تنه باال به بار این و دادم سر آهی

 هم بین از نور پر و چراغونی! میدیدم رو میالد برج اینجا از. چرخوندم اي دیگه سمت به رو سرم

 بهش دلم توي و کردم نگاهش نفرتم تمام با. کرد می نگاه من به و بود اورده بر سر دود

 ... گفت مفهومی نا جمله برشین موقعه همون که "!شدیم جدا برشین و من تو دل توي":غریدم

 یچ نفهمیدم برشین دهن رو کاسکت و سرم روي کاله و خیابون شلوغی و موتور صداي خاطر به

 پرسیدم؟ و بردم جلوتر رو سرم گفت

 چی؟-

 !کنم زیاد سرعتمو خوام می. بشین محکتر میگم-

 :گفتم تعجب عالمت مثل اي قیافه با و انداختم باال ابروهامو

 .بشینم محکم که ماشینه مگه ؟! جوري چه یعنی محکم-
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 سر جلوتر سانت چند تقریا من و ترمز روي زد یهو و برد باال رو سرعتش برشین لحظه همون

 مهدک و برگشت سمتم به برشین. چسبیدم سفت رو برشین کمر تعادلم حفظ براي و خوردم

 :گفت چشمش جلوي گیر باد نقاب شدن باز محض به و داد فشار رو کالهش

 ...اینجوري یعنی محکم-

 جلوي بادگیر نقاب دکمه دوباره و گرفت ازم چشماشو.  کردم نگاهش مبهوت و گنگ حالتی با

 .افتادیم راه به توجهی قابل سرعت با و زد هاشو چشم

 شدت از میذاریم سر پشت سرعت با رو بزرگ و کوچیک هاي ماشین چطور دیدم می وقتی 

 . کشیدم می خفیفی جیغ مواقع بعضی و اومد هام لب روي لبخند هیجان

 :گفت و خندید بلند برشین

 !سرعت از نمیاد بدت انگار-

 . عاشقشم...  نه-

 جدي؟-

 ...اوهوم-

 ...بشین تر محکم پس-

 غرق یزيچ هر از بیشتر من... بیشتر و بیشتر...شد بیشتر دادنامون ویراژ و رفت تر باال سرعتمون

 روندم عقب رو کالهم خواسته نا که بودم دلتنگش و خسته قدري به. بودم برشین تن گرماي

 هامو چشم و زدم گره کمرش دور تر محکم دستامو. گذاشتم کتفش دو پهناي روي رو صورتم

 تموم مسیر این هرگز کاشکی! همیشه تا و ابد تا. رفتم می خواب به همینجور کاش. بستم

 !!!کاش...  کاش...  کاش... نمیشد

 کردم می نگاه ها درخت به همینجور. شدم سرعتمون شدن کم متوجه و گشودم هم از هامو چشم

 حر حال در که جور همون... برداشت رو کاسکتش کاله برشین دیدم که بودم غرق افکارم توي و

 گوشه سفید هاي خط به و گرفتم ازش چشمامو... کرد می جاش به جا فرمون روي بودیم کت

 جا از منو زدم یخ هاي دست روي برشین هاي دست گرماي لحظه همون.  کردم می نگاه خیابون

 . چرخوندم می چشم بر و دور تماشاي بهونه به و گرفتم فاصله ازش... پروند
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 خونتون؟ میري-

 !امیریه میرم... نه-

 شوهرت؟ خانواده امیریست؟ خونش کی-

 :دادم جواب حال بی خیلی کرد می سنگینی دهنم توي که زبونی با. شدم اذیت لحنش از

 مزاحتون اگه البته. بزرگم مادر خونه میرم... شماست خونه نزدیکاي خونشون نامزدم خانواده-

 .نباشم

 :گفت رسمی خیلی برشین

  ه؟ن کنیم صدات آقاتون فامیل با باید دیگه بعد من راستی... نامدار خانوم نیستین مزاحم نه-

 ! میشه اونجوریم آره-

 اسمش؟ بود چی-

 چطور؟!رهنما رهام... رهنما-

 . همینطوري هیچی-

 .گذشت مطلق سکوت توي بودیم راه توي که ساعتی نیم

 هم ظهلح یک کرد پیاده مامانبزرگ خونه در جلوي منو وقتی و زد زنگ جونش نبات اینکه بدتر تازه 

 از بعد و ایستادم کردنش تماشا به اي لحظه چند... رفت سرعت با و گرفت رو راهش و نموند

 .زدم در به ضربه چند بود در جلوي که ریزي سنگ با شد خارج دیدم از اینکه

 مکردی می صرف میوه و چاي یه و نداختیم می موکت یه باید کنه باز رو در بزرگ مامان تا معموال 

 ايصد بالخره! فرتوت و حس بی مامانبزرگ پاهاي و بود بزرگ قدیمیش خونه... در جلوي برسه تا

 ...پیچید گوشم توي مامانبزرگ

 کیه؟-

 !مامانی کن باز... مهشید منم-

 ... بردم هجوم سمتش به... شد ظاهر چشمام جلوي بزرگ مامان و شد باز خفیفی تقه صداي با در
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 خودم تپولی چطوري-

 هاي درخت و ها گردو درخت. شدیم حیاط وارد هم با... بوسید پیشونیمو محبت با و خندید 

 و عطر خوش خونه وارد... رنگ رنگا هاي برگ از بود کیپ حیاط و بودن عریان نیمه همه( انگور)مو

 مراسم باره در بزرگ مامان از و زدم صورتم به آبی همه از اول. شدم بزرگ مامان منظره خوش

 رو ها غذا تمام چه هر میل با و بودن اومده که اونایی و سیمین خاله دل داغ از برام.  پرسیدم شام

 باباي و مامان از. میگفت شده فوت جوون عروس تازه یه که نبود خیالشون عین و میزدن لپ

 يبرا دلم لحظه همون که رفت صدقشون قربون و کرد تقدیر ازشون انقدر... نگو که کشم زحمت

 .کشید پر جفتشون

 ماا بودم گرسنه چرا دروغ.. یانه گرسنم بپرسه من از که اومد یادش تعریف و گفتم کلی از بعد 

 .کردم اقدام خوابیدن براي زود خیلی اونشب شب هر خالف بر. نداشتم خوردن غذا براي میلی

 بوي !باال بده رو کره کر زود صبح اول معروف قول به و بشه بلند زود خیلی صبح عادت بزرگ مامان

 صداي. بود شده همدست صبحگاهی نسیم خنکاي با و بود پیچیده خونه توي عطري چاي خوش

 . خوند می رو حافظ از زیبایی شعر گوینده خانم و بود بلند حسابی آشپزخونه توي رادیو

 دمکشی می زمین روي پاهامو. رفتم آشپزخونه سمت به و اومدم پایین بزرگ و چوبی تخت روي از

 . خاروندم می خوابالود پهلومو و

 ...بخیر صبح-

 !عجب چه. خانوم بخیر صبح-

 8 ساعت دیدن با و انداختم نگاهی رنگ قرمز یخچال روي بزرگ مامان زنگی و قدیمی ساعت به

 :گفتم و گرفت خندم

 کنی؟ می چیکار داري! هشته تازه بزرگ مامان-

 :گفت میزد میز روي گوسفند قلم روي اي ضربه ساتور با که حالی در و زد لبخندي بزرگ مامان

 ...غرال و  دراز! آبی مار عین شدي! ببین خودتو آینه تو! بگیري جون بپزم گوشت آب برات میخوام-

 :گفتم و کردم جمع سرم باالي موهامو

 ! خوشگلی این به هیکل! بزرگ؟ مامان-
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 :گفت و خندید بزرگ مامان

 !بکش حیاط گوش و سر به دستی یه بخور صبحونه یه هیکل خوش بیا-

 .میام حاال بشورم رو صورتم برم... چشم-

 و لنگ پاي همین با بزرگ مامان برگردم تا. گرفتم پیش رو دستشویی راه و کردم گرد عقب

 .نمیومد هم شاه گیر که بود چیده میزي برام ناراحتش

 جا حالمو حسابی بزرگ مامان ساز دست آلبالوي مرباي خوب عطر و بود سفره توي رنگی همه 

 مامانبزرگ با گذشت درد از پر و سخت که روزي چند تالفی به و شدم جا به جا میز پشت... اورد

 .خوردیم صبحانه و خندیدیم و گفتیم

 دیشب مامان که بود این از هاکی ها خبر. اینجام که گفتم و زدم زنگ پویان به و گذشت کمی 

 یتمدیر گرفتن دست به با رو روز چند این پاشاي و ریخت قراره امروز و مونده سیمین خاله پیش

 حالی و تلویزیون پاي کشیده دراز هنوز که بوده خسته قدري به که هم بابا. کنه طرف بر خدمه

 .نداره شدن بلند براي

 الخ سفید و گشاد شلوار بلوز همون با و پیچیدم بزرگی روسري توي رو سرم تماس اتمام از بعد

 بود کثیف حسابی. بود نشده جارو حال به تا عید از. افتادم بزرگ مامان حیاط جون به و رفتم خالی

 و در هب و کردم وصل حیاط کنار شیر به رو شلنگ کردن پایین و باال و کشیدن رو جا کلی از بعد و

 .گرفتم زمین و دیوار

 خروجی راه اشاره انگشت با در، کردن باز از بعد و کشیدم کوچه در سمت به خودم با رو شلنگ 

 با فرهام که بودم شده کردن کار گرم بشوره رو در جلوي هاي خاک بیشتر فشار با تا بستم رو آب

 . بیرون اومد خونه از اي العاده فوق تیپ

 تمانداخ حیاط توي رو شلنگ... شد نزدیک بهم زنان لبخند و کرد کج سمتم به رو راهش دیدنم با

 ...کردم سالم زنان لبخند و

 ...سالم-

 بهتري؟ انگار امروز شکر رو خدا!  سالم-

 :گفتم و زدم داخل رو بودن زده بیرون بندم سر زیر از که موهایی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 سلیمانی غزل | فالش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

226 

 

 تیپ؟ خوش ري می کجا. بهترم شکر رو خدا... آره-

 ...دادگاه میرم-

 ...داد نشون رو دستش توي پوشه و

 !باشی موفق-

 برسونمت؟ راه سر بري خواي نمی جایی خواي؟ نمی چیزي...مرسی-

 .بشه بهتر هوام و حال تا مونم می روزي چند یه.اینجام فعال حاال! مرسی نه-

 ... اینا مامان پیش بیاید رفت سر حوصلت اگه-

 ...بیاید شما دیم می خبر یا میایم یا... حتما باشه-

 .برم اجازت با-

 .سالمت به برو-

 از عدب و بستم رو در. دادم تکون دستی و زد بوقی شد رد من جلوي از وقتی و کردم نگاه رفتنش به

 که وصایلی و خونه بره که دادم اس ام اس پویان به وارد آب بستن و شلنگ کردن جور و جمع

 . بیاره برام رو کردم لیست براش

 دگزی ماوا بود گذاشته سر پشت که بدي اتفاق همه اون از بعد رو مامانبزرگ خونه من مثل هم اون

 . پیوست جمعمون به من خواستی در لیست با ظهر و

 هاي روز براي کرد آماده و کرد سازي باز رو ما انگار بزرگ مامان خونه توي شده سپري روز چند

 اونجایی از! فهمیدم؟ کجا از دونید می. بود تر سنگین داغش پویان چند هر. رومون پیش سخت

 چهار در سه عکس کردم می جمع رو خوابش رخت صبح مامانبزرگ خونه روز آخرین وقتی که

 .  بود کشیده نم بالشت که بود ریخته اشک انقدر! بود شده پنهان خیس بالشت زیر نیوشا

 کنار نموننزدیکا از یکی رفتن دنیا از با منطقی خیلی و گشتیم می بر زندگی به باید زود یا دیر اما

 ! میومدیم

! هنکن آمد و رفت هاشون با دیگه که بود خواسته پویان از روزا همون توي هم نیوشا بزرگتر برادر

 !زدن زخم رو پویان دل بدجوري اما دونم نمی چراشو
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 جمله دنبال مبهوت و مات من و داشت بر پرده مردونه بغض یه با من براي جدیدش زخم از پویان 

 .بیاد بر سنگی دل همه اون پس از جمله اون شاید تا گشتم می اي

 ور توانش تمام اونروز کرد می حل رو مشکالت همه سخنوریم توان و تکلم که همیشه برعکس 

 ...بود کرده نشینی عقب هام چشم اشک مقابل در و بود داده دست از پویان هاي حرف باشنیدن

 بار رو چهازش نیوشا خانواده چهلم روز درست. گذشت آسانسور سقوط غمناک واقعه از روز چهل

 همه پویان. بشه شاد دخترشون روح خیر کار این با و کنن اهدا تا مسجد توي بردن و زدن

 براي خانوادگی و شکوه با مراسمی داشتی چشم هیچ بی و داد انجام رو الزمه هاي همکاري

 .سالمت به رو نیوشا خانواده و خیر به رو ما روز اون از و. کرد برگزار داري عزا روز آخرین

 !داره حقیقت بله میبره؟ رو مهر خاک میگن که شنیدید

 عادي زندگی به دوباره هممون چون. افتاده اتفاقی همچین که کردم می احساس وجودم تمام با 

 . بودیم گشته بر گذشتمون

***** 

 آبی یاندام و کوتاه پاییزه مانتو و کتون مشکی دمپاي شلوار. انداختم نگاهی خودم به آیینه توي

 اي قهوه رژ و انداختم نگاهی آرایشم کم صورت به کشیدمو تر جلو مشکیمو شال...بود تنم آسمونی

 سمت هب و پوشیدم رو توسیم و مشکی پرفکت کتونی هاي کفش.کردم پاک دقت با رو لبم گوشه

 ...رفتم خروجی

 بیرون؟ خواي نمی چیزي. ها رفتم من! مامان-

 :گفت و اومد بیرون اتاقش از بود بسته دستمال با رو سرش که حالی در مامان

 !مامانم بیاي زود بشم فدات نه-

 هرم با گونشو و برداشتم گام دوان دوان سمتش به و بیارم طاقت نتونستم بدش حال دیدن با

 ...بوسیدم

 برم؟ بعد بیاد بابا بمونم خواي می-

 .سالمت به برو... دیگه میاد 6 تا گفت مامان نه-
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 !کرد اود میگرنت باز ببین... نخور حرص میگم بت هی-

 ...تو پاي افتاد خونم کاراي نبود بس انتشارات کاراي روز سه دو این خوارم غم دختر قربون-

 ! زاییدي دختر چی واسه پس. کن بس... مامان-

 ...رفت اتاقش سمت به و نشوند لبش روي رنگ بی لبخندي مامان

 هر. دبو گفته شانسم جوره همه اینبار. افتادم راه به مقصد سمت به تر تمام چه هر سرعت با منم

 .انتشارات به برسم تا شد بدبخت من نصیب بود بوگندو و پوکیده پیکان چی

 نگران و متعجب. شدن خیره من به همه و شد قطع همه هم هاي صدا تمام دفتر به ورودم از بعد

 ...کردم سالم

 ...سالم-

 کس هر...  چرخید می مختلف هاي دهن بین چشمم... اوردن هجوم سمتم به و زدند لبخند همه

 :گفت می چیزي

 اومدین خوش نامدار خانم-

 ...گیم می تسلیت نامدار خانم-

 !پیدایی کم خانم مهشید-

 ...کرد خودش متوجه منو رهام صداي صدا همه اون بین از و

 ...خانم مهشید اومدین خوش-

 ...رفتم طرفش به زنان لبخند و انداختم نگاهی روشنش هاي چشم به

 یامب بعد و فرم رو بیام یکم دادم ترجیح بود افتاده عقب کارام. بیام زودتر نشد شرمنده. سالم-

 ...دیدنتون براي

... شده فوت عموتون عروس فهمیدم تازه بودم کشور از خارج شرمندم من. نزنید حرفو این نه-

 !میگم تسلیت خیلی
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 ودب سال و سن کم هم که دونید می. بود سخت برامون خیلی! گذشته مرگش از ماهی دو. مرسی-

 !بود من صمیمی دوستان از یکی طرفی از! عروس نو هم و

 .خدمتتون برسم نتونستم که باشم شرمنده خیلی باید پس خب-

 ...باشم داشته خواستی در ازتون اومدم راستش. نیست اینجور اصال نه-

 ... اتاقم تو بفرمایید حتما بله-

 :گفت چی آبدار آقاي به رو و

 ...برامون بیار قهوه تا دو دستت قربون مجید عمو-

 ...آقا چشمم رو-

 اداري هاي مبل روي بار این نشست می میز پشت که همیشه خالف بر...  شدیم اتاق وارد هم با

 :گفت و لمید اتاقش توي

 .خدمتم در من-

 .گذاشتم میز روي و اوردم بیرون کیفم توي از رو شعرم دفتر

 و خاکستري و عاشقانه شعرایی. بودم گفته شعرایی پیش سال چند از. منه شعر دفتر این-

 .کنم چاپش خوام می بشه اگه! شکست

 از کوتاهی قسمت بلند صداي با و کرد باز رو دفتر و کرد دراز دست میز سمت به زنان لبخند رهام

 ...خوند رو شعر

 نیست توانم در من چرا

 بردارم دوش از غمت 

 نیست توانم در من چرا

 بردارم دست تو از که 

  تو هاي لحظه تمام

 من هاي روز تمام
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 ! گردم می تو دنبال به

 (سلیمانی غزل) خاکستري هاي روز شعر دفتر 

 لگ هام گونه شرم از و انداختم پایین هامو چشم... شد خیره من به و گذاشت قلبش روي رو دفتر

 ...انداختن

 سو خودمم شاعرش چون نکرده خدایی... مهشید شعر به نسبت رهامه نظر این!)خوبه خیلی-

 (?گفتم کل در اما بومم رو االن من چند هر! داره سقف به اعتماد بگین نشه برداشت

 :گفتم و دادم تکون سري

 !باشه خوب اگه البته! کنید کسر دادمون قرار روي از میشه چی هر چاپش هزینه-

 نگران چاپم هزینه براي! ایه قوي کار که مطمئنم...  خونمش می و خونه برم می امشب من-

 خوبه؟! کنم می پیدا اسپانسر براش نباشید

 :گفتم انداختمو نگاهی بهش

 .مدیونتونم دارم عمر تا! عالیه-

 :گفت و نشست سینه به دست و خندید رهام

 ...متاسفم خیلی براش! داده دست از رو تو که بوده اي چاره بی مرده ، مرد اون چقدر-

 ! متاسفم خودم و اون براي منم-

 دپیرمر مجید عمو...  داد تکون سري میذاشت کیفش توي رو دفتر که حالی در و زد لبخندي رهام

 بود کشیده زحمت اما نداشتم میلی... کرد تعارف طرفم به رو قهوه سینی و زد در سبزه و اندام الغر

 .بشه ناراحت نیومد دلم و

 قهوه اتمام از بعد. شدم خوردن مشغول داغ داغا بذارم میز روي اینکه بدون برداشتم رو قهوه 

 .افتادم راه به تنهایی به خودم و نپذیرفتم رو خونه تا کردنم همراهی براي رهام اصرار

 ینیشیر یه از شیرینی خریدن براي برگشتنی. نبود یار باهام بخت واقعی معنی به امروز انگار

 ...همان شدن بیچاره و همانا ایستادن بایسته تا خواستم تاکسی راننده از عالی فروشی
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 هاي هدند چرخ و بردم در سمت به رفتن بیرون براي پامو بودم پول بقیه گرفتن منظر که حالی در

 سر به بودن افتاده بیرون کامال و بود شده کنده روشون روکش که شیشه برنده باال دستگیره

 ارهپ محیبی صداي با رو شلوارم زانوي زمین به رسیدن براي وزنم فشار با کردو گیر من زانوي

 از. کنم یکارچ دونستم نمی... شدم پیاده ماشین از نبود کمی مبلق البته که پول بقیه خیال بی... کرد

 در حداقل تا نموند احمق... رفت و گرفت رو گازش دید نفعش به رو اوضاع تا تاکسی هم طرفی

 یشدمم خم تا اما کرد می راحت پارگی نبودن دید تو بابت خیالمو میش و گرگ هواي... کنم بستش

 چرا که میدادم فوحش خودم به لب زیر و کردم می نگاه رو سفیدم هاي زانو  دیدم می رو پارکی و

 !بخرم دوم دست پراید یه باهاش بتونم که ندارم حسابی درست آمد در یه

 جواب.زدم زنگ پویان به بودم شده خم حالی در و کردم جمع دستام توي زانومو روي بزرگ پارگی

 روشن خیابون اطراف هاي چراغ تمام موقع همون اما برم خیابون سمت به خواستم می... نداد

 ره براي رو دستم... میومد چشم به پارگی کنار از کامال که بود سفید پوستم قدري به.  شدن

 به که يچیز تنها. ایستاد نمی و بود تمام کاریش تایم یا داشت مسافر یا کردم می بلند ماشینی

 ...نبود اي چاره هم بود تر نزدیک هم. بود رهام با گرفتن تماس رسید ذهنم

 یگمم که اینجایی بیاید میشه اگه افتاده اتفاقی یه برام من! ... بخدا شرمندم... رهنما آقاي... الو-

 شلوار یه انتشارات روي به رو فروشی لباس از. بگم نمیشه روم بخدا...  نیست زحمتی اگه... 

 وقعهم کنم نمی شوخی نخندید... کنم می اس ام اس سایزمو گیرید می برام قیمت ارزون مشکی

 عمومم پسر دکتر برده مامانمو که بابام. شد پاره و ماشین توي کرد گیر شلوارم زانوي شدن پیاده

 ...ببخشید پروام خیلی من... شدم شما مزاحم کاره سر هنوز انگار

 و آدرس که حالی در...بود قرمز لبو مثل شرم از صورتم و کشیدن می سوت داغی شدت از گوشام

 ایستاده شلوغ رو پیاده توي درختی کنار. کردم می اس ام اس رهام براي رو شلوار سایز و جنس

 .بودم دوخته چشم تکاپو از پر جمعیت به و بودم

 و نگ می راحت خیلی اما پارست عمد به اونم من شلوار برابر ده شلواراشون که دیدم می رو خیلیا 

 ؟!میتونن چطور... میدن جوالن و خندن می

 !دیگه بیا! اووووف -
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 فروشی شیرینی حسرت با و کردم نگاه ها مغازه چراغونی به و کوبیدم زمین روي پامو بار چند

 و دادم قورت گره با رو دهنم آب. کردم برانداز رو باشه مقصدم بود قرار که راه چهار اونطرف

 :مگفت و کردم اي خنده... ها شکسته دل رستواران... کردم نگاه رو دستش کنار رستوران تابلوي

  بود؟ قحط اسم-

 شیک چقدر... کرد جلب رو نظرم هاش مشتري العاده فوق آمد و رفت و ایستادم پام پنجه نوک و

 اختصاصیش پارکینگ اما دید رستوران داخل از چیزي نمیشد...  بود کاري شیشه همش...  بود

 ...ماشین پارک براي خدمه با و مرتب... بود خارجی رستوراناي عین

 :اینکه تا گذشت چقدر نفهمیدم که بودم تماشا درگیر انقدر

 ...خانم مهشید-

 ینپای رو سرم و کردم نگاهی دستش توي نایلون به شرمندگی با و اومدم خودم به رهام صداي با

 ...انداختم

 ...شدم مجبور اما روتون از کشیدم خجالت خیلی... شرمندم-

 ...حرفیه چه این بابا میکنم خواهش-

 گاهآ خود نا... رسیدم لختم زانوي به نگاهش امتداد کردن دنبال با و انداختم نگاهی هاش چشم به

 :گفتم و کردم جمعش مشتم توي محکم و بردم پارگی سمت به دستامو

 !کنم عوض اینو من جایی یه بریم بشه کاش-

 :گفت و گرفت سمتم به پالستیکو و زد لبخندي رهام

 .گفتین اس ام اس تو که سایزیه همون و جنس همون نه یا خوبه دونم نمی...  بفرمایید-

 ...باشه خواد می چی هر سرتون فداي-

 و چاي اب دارم عادت منم کنید عوض شلوارتونو برید شما رستورانه یه اونور ماشین تو بریم بیاید-

 ...زنیم می نشون دو تیر یه با. کنم در خستگیمو اینجا مخصوص هاي کیک

 . شدم همراه رهام با چار نا به و انداختم نگاهی مجددا قیمت گرون رستوران به تردید با
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 خدمه با ماشین پارک براي رو ها سوییچ رهام و شدیم پیاده ماشین از راه، چهار زدن دور از بعد

 . بودم شلوارم پارگی مراقب فقط هم من و داد

 گچ ، مجلل و بزرگ هاي لوستر... کرد دیوونه منو العادش فوق پردازي نور در شدن باز محض به

 هاي میز. درخشیدم می نور انعکاس از که رنگ سفید سنگی کف داشتنی دوست و زیبا هاي بري

 ... رنگ اي نقره هاي صندلی و شیشه تمام

 سر. هستن هم خوراک خوش که بود مشخص سفارشاتشون از و پوش خوش مشتریاش همه

 ! نبود مناسب رستورانی همچین یه براي آرایشم و وضعم

 . نکنم نگاهی جمعیت به کردم می سعی و بودم انداخته پایین رو سرم شرمندگی با

 که اینایی یعنی داشت؟ اسمو این چرا "ها شکسته دل". افتادم رستوران اسم یاد موقعه همون

 . دونم می چه شکستن؟ دل همه اینجان

 خانم؟ مهشید-

 :داد ادامه. انداختم نگاهی رهام به

 آماده اونجا بهداشتی هاي سرویس توي برید شما برسه سفارشاتمون تا. شینم می جا همین من-

 ...بیاید و بشید

 . ممنونم-

 :پرسیدم و بردم باال پیشونیم خاروندن براي رو دستم

 کجان؟ ها سرویس گفتین-

 ور سرم... افتاد راهرو به چشمم و کردم دنبال رو انگشتش رد. کرد اشاره اي گوشه به دستش با

 دسفی کاري کاشی سقف تا که شدم پهن راهریی وارد. رفتم راهرو سمت به عجله با و دادم تکون

 و کردم تر تند هامو قدم... دید میشد رو WC  باالش که بود بزرگی آلمینیوم در رو راه انتهاي. بود

 نم اینکه مخصوصا... بود مشکلی کار اونجا شلوار کردن عوض. رسوندم دستشویی به خودمو

 ! حساسم خیلی

 هب لباسام از اي گوشه یا پاهام نذارم کردم می سعی که حالی در و کردم باز هم از رو پالستیک

 شلوار. کردم تعویض رو شلوارم عجله با و کشیدم بیرون هامو کفش بخوره دیوار رو در و زمین
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 بقط بود معلوم چند هر. شده پاره شلوار با متفاوت کامال. بود جذب حسابی و تفنگی لوله جدیدم

 ...داشت قیمت کردم می فکر که اونی از بیشتر خیلی شلوار و نکرده عمل من گفته

 توي نو زا رو کلیپسم. ایستادم بهداشتی سرویس توي آینه روي به رو و اومدم بیرون دستشویی از

 مشال و کردم تمدید رو رژم. ریختم صورتم طرفه یک رو پیشونیم جلوي نیمه موهاي و زدم موهام

 !دش بهتر... کردم انداز بر رو جدیدم تیپ و گرفتم فاصله آینه از قدم چند. بردم تر عقب کمی رو

 یم مطالعه رو شعرم دفتر من رسیدن تا رهام. برگشتم سالن به عجله با و برداشتم رو کیفم 

 از اینو بود شده ظاهرم تغییر متوجه... کرد نگاه منو و اورد باال رو سرش اتفاقی خیلی... کرد

 بفهمونم بهش اینکه اي بر... کرد می خریدش دست به نگاهی هم طرفی از! فهمیدم لبخندش

 با داشتم نت به که مانتویی داشت حقم البته! نشستم سرعت با نیست بد کنه ویش در هاشو چشم

 !بود چشم توي حد از بیش کوتاهیش تنگ، شلوار این

 !کنه؟ نگاه کیو نکنه نگاه منو. بشم زنش من که بود کشیده نقشه آقا باشه چی هر 

 می عرش خوب انقدر چطور بوده ترنسلیشن تحصیلیتون رشته که شما! قشنگه خیلی شعراتون-

 گید؟

 :گفتم زنان لبخند و زدم گره هم توي و گذاشتم میز روي هامو دست

 اگه. گیرمب ادبیات لیسانس بابام مثل خواستم می یعنی. بود ادبیات رشتم دبیرستان اما... خب آره-

 آشنا ییخ عصر و شما با که نمکیشد نصیبم افتخار این هیچوقت نبود بابام شدید هاي مخالفت

 !بشم

 ؟!بخوریم هم با شامو که میمونید...  باشیم هم با شامو شما منو بود قسمت امشبم... قسمت-

 .کنم نگاهتون کشم می خجالت که دادم زحمتتون انقدر-

 :وگفت کرد اخمی رهام

 !کنم نمی چاپ شعراتو کنی تعارف بخواي-

 !میزد برق اینجا چیز همه چقدر. شدم خیره میز روي زیباي و بلور دون نمک به و خندیدم بلند

 !باشه تونه می صلیقه با خانوم یه اینجا مدیر مطمئنم

 ...شکست گارسون صداي با سکوتمون 
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 ...  سفارشاتتون-

 :گفت و گذاشت میز روي رو ها کیک و چاي دونه دونه

 ندارین؟ دیگه امري-

 .کنیم می صداتون فعال نه-

 :داد ادامه من به رو رهام و

 هستین؟ راضی میز از که شما-

 سنگین سکوت دوباره گارسون رفتن از بعد. کردم تشکر و دادم تکون مثبت نشونه رو سرم

 .کرد محاصره رو میزمون

 و کردم می نگاه خوند می هامو شعر خاصی عالقه با و خورد می چاي کمی که رهام به زنان لبخند 

 من هب دفتر باالي از رهام. بلعیدم می وجودم تمام با رو بود پیچیده سالن توي که زیبایی ملودي

 :گفت و انداخت نگاهی

 نوشتی؟ رو ها شعر معاصر شاعر کدوم تاثیر تحت-

 ... برداشتم رو چاي فنجون

. هستن احساس از پر واقعا هاش منظومه. اونم تاثیر تحت خیلی... مصدقم حمید عاشق من-

 !میکنه مشکوک نوشته رو جمالت این مرد یه اینکه به رو آدم که احساسی

 !کنه رحمتشون خدا. دارم دوسشون منم... آره-

 :کردم زمزمه و افتادم کیک جون به چنگال با و نوشیدم چاي از اي جرعه

 !...شست باران را پنجره شیشه-

 :داشت وا سکوت به منو صداش با رهام

 ؟!شست خواهد را تو نقش کسی چه اما، من دل از-

 :گفتم آروم و زدم لبخندي

 . شاد استاد روح! دقیقا-
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 یدند با و برگشتم نگرانی با... زد شونم روي کسی که بنوشم چایم از دیگه کمی خواستم می

 :گفت گوشم توي و کرد خم رو سرش. زدم لبخندي خدمت پیش خانوم

 شمایین؟ نامدار خانم-

 :پرسیدم و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم

 شده؟ چیزي-

 ...کرد پچ پچ گوشم توي دوباره

 امضا تونوکتاب هم تا بیارید تشریف نیست زحمتی اگه بگم گفتن. دارن کار باهاتون رستوران مدیر-

 ...داشتن خصوصی کار یه هم براشون کنید

 !حتما باشه-

 :گفتم و شدم بلند صندلی روي از

 .میام االن من رهنما آقاي-

 کنار از و. افتادم راه به جوون خانم با همراه... شد مطالعه مشغول دوباره و داد تکون سري

 اشه آشپز. بودن فعالیت حال در همه... شدیم آشپزخونه وارد شده کاري شیشه و زیبا پیشخون

 یلیخ هاي قابلمه سر باالي بهداشتی و مرتب کامال و کاله و سفید هاي پوش رو با و بودن آقا اکثرا

 .بودن آمد و رفت حال در بزرگ

... رفتن می پایین طبقه به که رسیدیم اي سنگی هاي پلکان یه به اینکه تا میشدیم رد بینشون از 

 :گفتم قراري بی با

 نیومدن؟ خودشون چرا مدیرتون-

 !زیاده سرش درد. بشن حاظر عمومی انزار تو زیاد تونن نمی ایشون-

 :گفتم گیجی با رفتیم می پایین که ها پله از

 !باشه پولدار خیلی یا گنده کله خیلی یا اینجا صاحب میزدم حدس کارن؟ چه ایشون مگه-

 :گفت و داد نشونم رو رو به رو دستش با و خندید جوون خانم
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 .رستوران روي گذاشتن رو آلبومشون اولین نفهمیدین؟اسم رستوران اسم از! خوانندن-

 و ولینگب  براي مسیر یه و بیلیارد میز با که بزرگی سالن به چشمم و کردم یابی رد اشارشو مسیر

 ...افتاد بود شده تزیین دیوار روي دارت یه

 به کنترل و بود داده لم روش کسی که دیدم رو اي راحتی رنگ قرمز چرم مبل و چرخوندم چشمی

 نشسته میداد نشون رو بسته مدار هاي دوربین تصاویر که بزرگی دي سی ال روي به رو دست

 ...بود

 اآشن صداي که بگم چیزي اومدم و انداختم نگاهی خدمت پیش به کالفه و کردم جمع هامو چشم

 :پیچید گوشم توي

 .ببرین تشریف تونین می خورشیدي خانم-

 اب و زدم کمرم به طلبکارانه هامو دست... گذاشت تنها رو ما و گفت چشمی آروم و داد تکون سري

 :گفتم تند لحنی

 چی؟ یعنی ها بازي مسخره این بپرسم میشه-

 :کرد نگاهی پام تا سر به وحشتناک اخمی با و شد بلند مبل روي از برشین

 .ببینم تو بکن موهاتو مانتویه؟ چه این! وضعیه؟ چه این! بپرسم من اول بذار-

 نیست برشی و من بین هیچی اینکه آوري یاد با اما بردم موهام سمت به دستی ترس از اولش

 :گفتم بلند عصبی

 . نداره ربطی هیچ شما به! مسخره!... ها ها ها-

 به سمتم به اشارشو دست... رفتم عقب قدم چند ترس از من و اورد هجوم سمتم به سرعت با

 :گفت و داد تکون تحدید حالت

 ؟ بات کیه یارو اون! نه یا فهمیدي! داره ربط من تو چی همه-

 از و بودم گرفته صورتم جلوي رو دستم! بودم کشیده عقب رو سرم و بودم کرده سکوت ترس از

 .کردم می نگاش هام انگشت بین

 !بودي؟ کر! کیه؟ یارو اون پرسیدم-
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 می جمع هامو چشم که حالی در زنون نفس نفس... کردم نگاه بود معلق هوا توي که مشتش به

 :گفتم کردم

 ... رهامِ-

 ...برد باال صداشو بدتر اما بشه آروم حرف این شنیدن از بعد کردم می فکر

 کنی؟ عوض شلوارتو شدي مجبور که بودي رفته کجا باش-

 ناهپ بیلیارد میز سمت به عجله با و کشیدم کنار خودمو سایش زیر از...  بود کافی مراعات دیگه

 دیگه طرف از میومد طرف هر از... چرخیدیم می میز دور گربه و موش مثل و اومد سمتم به... بردم

 ناشودندو...گرفتم می پیش مخالفشو مسیر منم و کرد می عوض رو مسیرش دوباره. کردم می فرار

 ...غرید دوباره و داد فشار هم روي

  ؟!بودي رفته کجا باهاش-

 :گفت و کوبید پیشونیش توي محکم

 ... مهشید نکن روانی منو-

 :زدم فریاد لرزون صدایی با

 مهمه؟ برات مگه! نیست مربوط تو به-

 !مهمه که چی پس...  بله-

 :گفتم باشم آروم کردم می سعی که حالی در

 پویان. شد پاره تاکسی در با شلوارم خیابون توي... بودم انتشارات. نبودم جایی اون با من-

 .بود تر نزدیک بهم همه از مسافت نظر از این... دکتر برده مادرمو بابامم نداد جوابمو

 و شتگذ گوشم کنار از توپ ، کرد پرت سمتم به و برداشت رو قرمز بیلیارد توپ عصبی برشین

 :خورد سرم پشت سنگی دیوار توي محکم

 !سگ مثل میگی دروغ-

 :زدم داد عصبی و بلند
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 حقیقتو منم مهمه برات گفتی... بدم پس جواب تو به ندارم وظیفه من! روانی؟ چیه کارا این-

 ...گفتم

 رستوران اورده عشقشو اومده مثال دیدي؟ قدشو! احمق نمیشه خوبی شوهر برات یارو این-

 !کتابه تو سرش اونوقت

 زدواجا به کارمون اگه اما! بس و انتشاراتن صاحب فقط ایشون  ندارم نسبتی هیچ آقا این با من-

 !کنم می مشورت شما با حتما کشید

 دوباره فتر می پایین و باال سینش قفسه که حالی در و کشید عمیق نفس تا چند و عصبی برشین

 این کرد، پرتاب سمتم به و برداشت رنگی سبز بیلیارد توپ و برد بیلیارد میز سمت به رو دستش

 جاي که جایی محکم و کشیدم جیغ... خورد بازوم روي محکم بدم، خالی جاي اینکه از قبل بار

 دندون بین از... بود شده جمع هام چشم تو اشک درد از. دادم فشار رو بود بازوم و توپ برخورد

 :غریدم میدادم فشار هم رو که هایی

 !وحشی-

 کرد دراز رو دستش و دوید سمتم به نداشته رو من به زدن صدمه قصد واقعا بود معلوم که برشین

 ...زدم جیغ سرش اما بگیره بازومو که

 مهه مگه. دارم کاري تو بریاي و دور به من مگه دارم؟ تو به کاري من مگه بیشعور! بکش دستتو-

  هان؟ چی؟ یعنی بازیا مسخره این! نشد؟ تموم چیز

 :دادم ادامه بود ریخته هم به درد از که اي قیافه با و دادم فشار بازومو و افتادم راه به عقب عقب

 بهم چک یه با داشتمو بهت که عشقی مگه! نکردي؟ کوچیکم آدم همه اون جلوي مگه-

 هر چرا. کنم فراموشت بذار...بردار سرم از دست. باشم داشته آرامش بذار حداقل ؟!برنگردوندي

 ونیت نمی دیگه تو! میشی؟ ظاهر جلوم دوباره میشه بسته سر زخمم و میشه آروم ذره یه دلم وقت

 از شتربی مشخصه! کنی می سحر اي دیگه کس آغوش توي صبح تا شباتو دیگه تو باشی من مال

 بدون راحت خیلی! برد یادت از خوبیامو همه اومدنش با چون چرا؟ میدونی! داري دوستش من

 ! گرفت من از رو تو آزاري و اذیت کمترین

 .ایستادم سرم پشت دیوار به برخورد با لحظه همون
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 کاسه .کردم نگاه رنگش سبز هاي چشم به. کرد می نگاه بازوم به. اومد سمتم به عجله با برشین

 پاهاش روي  پامو عصبانیت روي از. کنه لمس بازومو که اورد باال رو دستش دوباره. بود خون

 رفتم ها پله سمت به و میدادم فشار مشتم توي بازومو...  کردم فرار دستش زیر از و کوبیدم

 ... مهشید-

 ...بشنوم حرفشو تا ایستادم و انداختم نگاهی نیم سرم پشت به

 بمونی بیرون وقت دیر تا یارو این با بخواي و خونتون نري االن همین اگه بابام خاک ارواح به-

 !برم می آبروتو جلوش رستوران وسط میام

 ینهم براي  بود افتاده جا برام واقعا وقت چند از بعد پرواییش بی!کنه می و کار این دونستم می

 :گفتم

 . مریضه مامانم. خونه برم باید. بمونم اینجا این با نیست قرار من-

 . سرتون پشت میام االن همین من... بپیچونی منو که نکن فکر اینم به-

 بین از میدادم فشار بازمو همچنان که حالی در. زدم خندي پوز و انداختم بهش نگاهی نفرت با

 ردفت با هنوز رهام. رسیدم سالن به خدمه سنگین هاي نگاه عالوه به مختلف هاي غذا عطر و بخار

 عادي رو داغونم و هم در قیافه کردم سعی و برداشتم بازوم روي از رو دستم. بود مشغول شعر

 اشهب آروم کردم می سعی که لحنی با و برداشتم رو کیفم و رفتم میز سمت به عجله با بدم جلوه

 :گفتم

 .خونه برم زود خیلی باید اومده پیش کاري یه رهنما آقاي-

 شده؟ طوري مادرتون-

 .بمونم تونم نمی. شرمندم فقط...  دونم نمی-

 :گفت و شد بلند جا از عجله با رهام

 . رسونمتون می من باشه-

 :گفتم و کردم نگاهش عاجزانه

 ...رفتم دیگه من.کردم اذیتتون کافی اندازه به امروز. بشینید خدا رو تو-
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 !پیش خیر. راحتین جور هر-

 هنموند چیزي. اومدم بیرون رستوران از دادم می فشار بازومو که حالی در و زدم لبخند سختی به

 تند .رفتم می فروشی شیرینی سمت به دوان دوان و کردم می داري خود اما! گریه زیر بزنم که بود

 ثلم وسواس با بخوام که این بدون و شدم فروشی شیرینی وارد.  کشیدم می نفس عمیق و تند

 و تمنشس منتظر! کنه جدا خواست چی هر برام خودش که سپردم فروشنده به کنم انتخاب همیشه

 ظرمنت و ایستادم اي گوشه. زدم بیرون عجله با و گرفتم دست روي رو جعبه قبض پرداخت از بعد

 از پر شدن می رد توک و تک که هایی تاکسی و بودن شخصی هاي ماشین همه. موندم تاکسی

 . شد عایدم مزاحمت تنها و بود وقت دیر. بودن مسافر

 .رفتم عقب و کشیدم آهی... میشدن بیچاره دختراي ما مزاحم سرگرمی براي که جوونایی

. کرد هش می چیکار اما... بود تابلو خیلی دستمم روي شیرینی جعبه. بود راه کلی خونه تا جا این از 

 به و تمانداخ نگاهی خیابون کنار مارکت سوپر به. رفتم می پیاده باید آژانس یه به برسم تا حداقل

 ! بزرگ پالستیک یه توي بذارم رو جعبه حداقل. رفتم سمتش

 این. کردم فرو گوشم توي و کشیدم بیرون کیفم توي از هامو فري هندز پالستیک گرفتن از بعد

 (!کنه رحمتش خدا) پاشایی مرتضی از آهنگی یه روي کردم کلید بار

 میشه؟ چی روزا اون مثل بشی باز اگه لحظه یه

 میشه؟ چی شه ابري دیدنم واسه چشات دوباره اگه

 ریشه از شدم پاک کنی حس کنی نگام اگه لحظه یه

 میشه چی میشه عوض ساده آخه چی همه بخواي اگه

 کنی عاشقم دوباره میشه بخواي تو اگه

 کنی کم هامو غم تو نگاه یه با باز تونی می

 آره بگو گذشته مثل بشی باز تونی می میدونم

 داره دوستت خیلی اخه روته به رو که اونی دیوونه

 اومد سرم به چی بینی می کنی نگاه اگه لحظه یه
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 اومد درم به در ساده دل این سر چی بینی می

 کنی عاشقم دوباره میشه بخواي تو اگه

 !کنی کم هامو غم تو نگاه یه با باز تونی می

 شه می جدا تو از دلم بده چه دونی نمی لحظه یه

 میشه چی میشه پا به سردي آتیش عجب دلم توي

 باشه دلت رو غم همه این من جاي اگه لحظه یه

 میشه چی جاشه دلت تو حس همه ازین ذره یه اگه

 کنی عاشقم دوباره میشه بخواي تو اگه

 !کنی کم هامو غم تو نگاه یه با باز تونی می

 پاشایی مرتضی یاد زنده لحظه، یه  

 از هک بازوم روي دیگم دست و بود دیدم آسیب دست توي شیرینی و بودم انداخته پایین رو سرم

 یک تا کنه؟ می اذیتم چرا! چی؟ یعنی بازیا بچه این کرد؟ اینجوري چرا... بود بریده رو امونم درد

 .دونستم نمی رو هیچکدوم جواب ؟!کنه چیکار خواد می اصال! باشه؟ اینجوري خواد می

 پشت به. کردم جاري هام چشم روي پلکم دادن فشار با بود گرفته رو دیدم جلوي که هایی اشک

 رمس توي که آهنگی با میرفتمو... میومد سرم پشت داشت ها دیوونه مثله! انداختم نگاهی سرم

 تابلوي به چشمم جلوتر کمی. بزنم راه اون به رو خودم کردم می سعی بود تکرار حال در مدام

! اشنب داشته راننده دیکه نبود ممکن. بود گذشته نه از کردم نگاه ساعتم به... خورد بانوان آژانس

 رد هندزفریمو در جلوي و کردم کج رو مسیرم خیابون طرف اون به. کردم امتحان شانسمو باز اما

 :پرسیدم گرفته صدایی با و اوردم

 هست؟ کسی-

 روي رو چادرش که حالی در قدي بلند و مسن خانم بعد کمی. زدم اي شیشه در به ضربه چند و

 ...اومد بیرون انداخت می سر

 خواین؟ می ماشین-
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 .میشم ممنون دارین ماشین اگه بله-

 کجاست؟ مسیرت اما نه که ماشین-

 .آباد سعادت-

 ...رسونمت می خودم... پس مسیریم هم خب-

 :گفت رنگ سفید سمند زدن چراغ و باز دکمه دادن فشار با و برداشت میز روي از رو سوییچ

 .بیام و ببندم رو ها در من بشین برو شما-

 .چشم-

 رو رشینب بتونم که کردم تنظیم جوري رو کنار آینه. نشستم جلو و رفتم ماشین سمت به عجله با

 قیعمی نفس و دادم ماساژ پیشونیم. نمیومد جلو چند هر. بود مشخص موتورش هاي چراغ.ببینم

 !شده چیزي یه فهمه می حتما مامان خونه برم قیافه و ریخت این با اگه. کشیدم

 مثل که کردم می نگاه رو برشین آینه توي از مدت تمام. شدیم راهی و اومد بالخره راننده خانم

 از سیدمر که خونه نزدیکاي به! کنم طی خیالی بی و باشم خونسرد کردم سعی اما. بود دنبالم سایه

 .. .نیستم خط هفت و رو دو خودش مثل بود فهمیده. رفت و کرد کج رو مسیرش که دیدم آینه توي

 بار آخرین براي بازومو کشیدم می حیاط کف هاي شن روي پاهامو که حالی در شدمو خونه وارد

 .بگیرم خودم به همیشگیمو قیافه کردم سعی بعد و دادم ماساژ

 اما .کردم سالم بلند و کردم باز رو در! خونن که شدم مطمئن بون سایه زیر شده پارک ماشین از 

 شصفح باالي مات نشونه و داشت قرار خبر شبکه روي تلویزیون و بود مطلق سکوت توي خونه

 متس به و گذاشتم یخچال توي رو شیرینی جعبه و دادم فشار بازمو دوباره هم در اي قیافه با. بود

 ایدش گفتم اما بزنم در خواستم... باز نیمه در و بود روشن خوابشون چراغ. رفتم بابا و مامان اتاق

 روي رو بندش چشم. بود درست حدسم. کشیدم سرک در بین از اتاق توي... باشه خواب مامان

 موهاي آروم بابا و بود بابا پاي روي سرش. بود کرده جمع رو خودش و بود گذاشته هاش چشم

 که کرد اشاره و زد لبخندي. دید منو و اورد باال رو سرش لحظه همون...  کرد می نوازش رو مامانم

 :گفتم باشه داشته زنگی ترین کوچیک صدام اینکه بدون آروم. شم داخل

 چطوره؟ مامان... سالم-
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 :داد جواب من روش به هم بابا

 ؟!اومدي دیر خیلی. میشه خوب بخوابه گفت دکتر براش زدن آمپول-

 :گفتم و ریختم بهم قیافمو

 . دماوم پیاده راهو کلی نیومد گیرم ماشینم ، کشید طول انتشارات تو کارم. خوام می معذرت! آره-

 .کنیم می ریست و راست برات ماشین یه دیگه یکم ایشاال. نداره اشکال-

 .بابا مرسی-

 !بخور کن گرم اجاقه روي شام-

 . اتاقم تو میرم سیرم فعال-

 . باشه-

 اتاقم سمت به و زدم لبخندي بابا به و زدم اي بوسه مامان طالیی موهاي روي و کردم خم رو سرم

 بزرگ کبودي و کردم روشن رو المپ عجله با. اوردم در مانتومو و ایستادم آینه روي به رو. رفتم

 ناله درد از و کشیدم کردم ورم پوست روي رو دستم آروم. کردم برانداز آینه توي رو دستم روي

 ... زد خشکم جا همون و نشستم تخت روي برهنم تنه باال با. کردم خفیفی

 . ..بذاره ایشون دم رو پا نداره حق کسی اما بکنه باید خواد می کاري هر خودش! عوضی برشین-

 نمت راحتیمو هاي لباس.  کردم اقدام لباسام پوشیدن براي کالفه و زدم چنگ موهام توي عصبی

 رجممت دست در کتاب. کردم پرتاب کامپیوتر میز سمت به حرص با رو شالم و شلوار مانتو. کردم

 لهحوص بی اما. نوشتم اي کلمه چند و نشستم دست به خودکار و زانو چهار گذاشتمو تخت روي رو

 کشیدم دراز تختم روي و کوبیدم کتاب روي محکم خودکارو! کنم کار بخوام که بودم اونی از تر

 برا بین از گاهی چند از هر کرد می سعی که مهتابی اتاقم پنجره از و گذاشتم سرم زیر رو دستم

 .کردم می تماشا رو بکشه سرک اتاقم توي عبور حال در هاي

 ادهز خان اسم دیدن با کرد، پیدا خاتمه مبایلم گوشی زنگ صداي با پایانم بی افکار و سکوت 

 .کردم لمس رو سبز کلید و زدم لبخندي

 بله؟-
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 خانم؟ مهشید سالم-

 باشه؟ خیر!  طرفا ازین خوبی؟. جان فرهام سالم-

 :گفت و خندید مردونه فرهام

 .میشم ممنونت بیاي و بدي افتخار اگه بگم زدم زنگ نامزدیمه مراسم هفته آخر. خیره آره-

 :گفتم هیجان با و زدم لبخندي

 خب؟ بفرست برام آدرسشو.اونجام نفر اولین! دیوونه؟ نیام چرا-

 .کنم دعوتش تا بفرست رو رضا عمو شماره هم تو! حتما آره-

 .بزن زنگ صبح خوابه االن منتهی حتما باشه-

 . بینمت می شنبه پنج پس. باشه-

 . خواست می خوب خبر یه دلم چقدر دونی نمی. فرهام شدم خوشحال خیلی. البته-

 بخیر شب!لطفت از ممنونم-

 .بخیر شب-

 داشت سرم از کردن قطع مقدمه بی و خداحافظی بی زشته عادت بالخره. کردم قطع رو گوشی

 .میوفتاد

 ماا. پریدم می خواب از معدم صداي از مدام شب و خوابیدم شام بدون و گرسنگی اوج تو اونشبم 

 روش رو وزنم میدادم ترجیح و کرد می درد شدت به بازوم طرفی از و نداشتم شدن بلند حال اصال

 .بدم تسکین خودم به جورایی یه تا بندازم

 عشق مامان. کردم باز هامو چشم بود پیچیده خونه توي که موزیکی بلند صداي با زود صبح

 . میداد گوش رو شادمهر جدید آهنگ داشت شادمهرم

 بخاطر...  دادم تکون کمی حالمو بی و کرخ پاهاي و پریدم جا از خوشحالیم تموم با آگاه خود نا

 ...بگو بازومو واي درد گفتم. کرد می درد بدجوري پام پشت هاي عضله دیروز روي پیاده
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 عالمه یه حال از اي گوشه و کرده پهن روزنامه دستش زیر مامان دیدم و رفتم حال سمت به 

 .دویدم سمتش به سرعت با! میکنه پاک رو سبزي

 خوبی؟...شکر رو خدا... مامانم-

 نفس وجودم همه با رو تنش عطر.کرد حبس تنش گرماي توي منو و کرد باز برام آغوششو مامان

 کشیدم

 :گفت و زد لبخندي 

 بود؟ چی مناسبتشون! بودي گرفته هایی شیرینی عجب. عزیزم خوبم-

 .کنن چاپ شعرمو کتاب کردن قبول رهنما آقاي-

 :گفت آمیز تحسین نگاهی به مامان

 !دیگه خودمی دختر-

 .گذاشتم پاهاش روي سرمو بعد کمی نشستمو کنارش زانو چهار و خندیدم

 ...کشیدم خفتی یه دیشب مامان-

 :پرسید متعجب لحنی با مامان

 چرا؟ وا- 

 عریفت براش برشین قضیه  کردن سانسور با البته ماجرا بقی ما شلوارو شدن پاره طنز لحنی با

 ردمک اکتفا شیر لیوان یه با و شستم رو صورتم. میشد آب دلم هاش خنده از خندید می اونم. کردم

 مطرح رو فرهام نامزدي قضیه موقع همون. شدم ها سبزي کردن پاک کار به دست مامان کنار و

 هر. بودم همینطوري همیشه! داریه رو ریختم براش دونستم می مهناز و فرهام از چی هر و کردم

 ! گفتم می براش چیزو همه میشد باز مامان با صحبتش سر اگه گفت می بهم چی هر کسی

 بحص شنبه، پنج روز. گذشت بسیار کوشش و کار و دغدغه با فرهام نامزدي تا مونده باقی روز چند

 قرار یب اوال مثل دیگه پویان. شدیم گلزار راهی آقاجون و نیوشا قبر زیارت براي پویان با زود خیلی

. یدمفهم می حدودي تا تنهاییشو و بهت حس. نمیزد حرفم باهاش حتی. کرد می سکوت فقط نبود
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 با خرآ دقایق. بود خیره قبر سنگ به  فقط رفتیم می که وقتی تا بود مزار سر باالي که وقتی از

 . خوند فاتحه و زد قبر روي ضربه چند برداشتو کوچکی سنگ لرزونش و کبود هاي دست

 و گذاشتم قبر سنگ روي رو بود دستم توي که گلی شاخه و کردم پاک رو گونم روي هاي اشک

 مامانبزرگ خونه راهی داشتیم آقاجونمون مزار سر که کوتاهی توقف از بعد. خوندم فاتحه لب زیر

 . شدیم

 راه به رو مزه خوش و رنگ خوش قیمه یه از خاص برنگی بو نهار براي مامان و بزرگ مامان

 .بودن انداخته

 قرار.شدیم می آماده میشد شروع مراسم که غروب دماي دم براي کم کم ها ظرف شستن از بعد 

 .بشیم مراسم راهی مامانبزرگ خونه از همگی بود

 تمنشس و ایوون تو بردم رو فرنچم بساط برو منم. میومد بدش الک بوي از شدت به بزرگ مامان 

 .زدم دقت با هامو الک و همونجا

 :گفت بود دستش چاي فنجون که حالی در و اومد سمتم به عجله با پویان 

 ...بزن نو از منو کروات گره این نکردي کاري رنگ دستاتو تا... مهشید ، مهشید-

 ومشکیش و زرشکی کروات. بیاد تر نزدیک که کردم اشاره دست با و گذاشتم اي گوشه رو الکم

 . کردم زدن گره به شروع و کردم مرتب گردنش دور

 !دعوته نامزدي واسه امشب برشین-

 :گفتم آروم و شد کند دستام حرف این شنیدن با

  خب؟-

 اما امهش نزدیکاي بشه تموم تا! دعوته جلیلی سامان کنسرت گفت داد اس ام اس پیش دقیقه 5-

 ...میاد حتما

 :گفتم خیالی بی به تظاهر با و انداختم باال اي شونه

 !هست جونشم نبات حتما! ... چه من به-

 :گفت من به رو و شد حیاط وارد عمو زن که بگه چیزي خواست پویان
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 .بکش من واسه چشمم خط به شدي، لباس طراح که حاال مهشید-

 .جونم عمو زن چشم-

 :گفتم و کردم محکم رو پویان کروات

 دارین؟ خودتون نیست خوب زیاد من چشم خط عمو زن-

 تیزیش از که کشیدم چشمی خط دقت با منم و داد من به رو چشمش خط کیفش توي از عمو زن

 شتمبرگ دوباره عمو زن رفتن از بعد و گرفت خندم تشبیهم از... کشیدم براش کرد می قاچ هندونه

 .خودم کار سر

. مالیم رژ یه هامو چشم توي مداد یه. ساده و دخترونه همیشه مثل. نبودم ویرا و آرا مود رو زیاد 

 .بستم اسبی دم مرتب خیلی و محکم موهامو و کردم تنم رو رنگم طالیی اندامی شلوار و کت

 توي پویان پیش رفتم منم کرد سوار رو مامان و مامانبزرگ و عمو زن بابا و رفت آفتاب بالخره 

 جوريبد حالم جورایی یه. نبود خبري شیطنت و شاد اهنگ از چون شدم پشیمون البته. ماشینش

 توي. رسیدیم عروس باباي اندشت در خونه به جو و پرس کلی از بعد بالخره. شد گرفته

 . میوه هاي صندوق و قابلمه از بود پر حیاطشون

 ! نگیره سر از میگرنم دوباره برسه فریاد به خدا! شلوغه حسابی معلومه-

 ! دیگه نامزدیه. گیري می سخت زیادي نیلوفر-

 خیلی. کردم می نگاه خونه شیک و آجري نماي به و میدادم گوش عمو زن و مامان مکالمه به

 دیواراش با رنگ هم هاي موزاییک که حیاطی و قرمز و توسی آجراي. بود طرح خوش و خوشل

 .شدیم سالن وارد بالخره. داشت

 توپ با ها دار سال و سن براي و بودن چیده صندلی دور تا دور. بود دلباز و خلوت و بزرگ سالنشون 

 دیگري از پس یکی جدید هاي قیافه. بودن کرده درست راحت و خوب گاه نشیمن یه تشک و

 آمیز تبریک هاي نگاه گاهی و خودپسندانه هاي نگاه گاهی و میشدن رد هامون چشم جلوي

 .کردن می نثارمون

 القموع مورد شاد آهنگ بلند صداي و انداختم نگاهی و رقصیدن می هاشون خانم با که آقاییونی به 

 :کردم می زمزمه دلم توي و میدادم گوش
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 قشنگی خیلی بندر یار اي بلندي باال کمون ابرو-

 ...ببندي عهدي زارم دل با بمونی مو با بیاي کاشکی

 احترام به. بود نقش ریز و سال و سن کم. دیدم رو خانم عروس مجلس باالي و زدم لبخندي

 که فرهام به و انداختم نگاهی مالیمش آرایش به. بود دستش توي گلی دست و بود ایستاده

 :کردم سالم و بردم جلو رو خودم عجله با... کردم نگاه بود ایستاده کنارش

 .میگم تبریک... سالم-

 که هایی چشم با و دادم دست مهناز با. دادیم دست هم با بار اولین براي ما و زد لبخندي فرهام

 :گفتم خندید می

 !خوشگلی خیلی... ماشاال-

 :گفت و نشوند لبش روي زیبایی لبخند

 !باشید؟ خانم مهشید باید شما. نمیرسم شما پاي به-

 !کرده معرفی قبال منو فرهام معلومه. عزیزم آره-

 :گفت و داد تکون مثبت نشونه به رو سرش مهناز و زد لبخندي فرهام

 .دمشنی که هستین زیبایی و خانمی همون به. شنیدم خیلی ازش خوبیاتونو وصف. همینطوره-

 :گفتم و خندیدم. انداخت گل هام گونه کردم حس

 دعوتن؟ پورم نیک آقاي شنیدم راستی-

 :گفت کننده گیج حالتی با و شد خیره هام چشم تو فرهام

 چی یباش گرفته امیدوارم. ببینن رو کسی باید گفتن. کردم دعوتشون خودشون خواست به بله-

 !شد

 :گفتم و دادم تکون سري خواد؟ می جونم از چی دوباره

 .میگم تبریک بازم.  کنم عوض لباسام برم من خب... آها-
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 و بودن آماده کامال عمو زن و مامان. رفتم بودن گرفته نظر در پرو براي که اتاقی سمت به عجله با

 با و فتمگر دستم توي گوشیمو شدن آماده از بعد. بیارم در رو شالم مانتو هم من تا ایستادن منتظر

 از عدب. بود جمعیت از مملو سالن وسط و میشد نواخته وقفه بی شاد موزیک. شدم همراه اینا مامان

 داپی جریان زیرشون هواي تا دادم تکون کمی موهامو و کردم جا به جا تنم توي رو کتم نشستن

. مشد خیره دیگران نمایی هنر به و نشستم سینه به دست. بشه خشک گردنم توي عرق کنه

 کونت دستی براش. کرد می نگاه من به لبخند با که دیدم رو فرهام و بردم تر دور کمی به نگاهمو

 . داد تکون سري هم فرهام و دادم

 که اونجایی ویژه به بود پیچیده آرایشی هاي کرم و مختلف هاي عطر از اي ترکیبی بوي فضا توي

 ارب یه هاي بشقاب خدمه. بودن جوانی و شیک دختراي همه هام دستی بغل چون. بودم نشسته من

 . داد ومامان عمو زن به سهممو منم.  دادن دستمون به یکی یکی و اوردن رو پذیرایی مصرف

 خود و جیغ. بشه غوغایی چه اینجا بیاد برشین اگه که کردم می فکر این به همش. نبود دلم تو دل

 طرفداراش فریاد و داد مقابل در برشین همیشگی هاي اخم! من آشوب هاي نگاه و دخترا این زنی

 . دارم دوستون منم بگه و کنه باز رو ابروهاش گره ریلکس خیلی اونم و داریم دوست گن می که

 پیش روز چند ضربه یاد به میدادم فشار که حالی در و بردم بازوم سمت به رو دستم خودآگاه نا

 تحرک این کسی که اوردم پایین رو سرم و گرفت خندم اتفاق اون آوري یاد با آگاه خود نا. افتادم

 ! نبینه رو من ضایع

 مهشید؟-

 ...ایستاده سرم باالي دیدم و کردم بلند رو سرم پویان صداي شنیدن با

 پویان؟ بله-

 ...پاشو! گرمه غیبت به چونشون که اینا مامان من، پیش بیا تو پاشو-

 النس دیگه طرف به و گذاشتم دستش توي دستمو و کردم نگاه بود کرده دراز برام که دستی به

 نگاهی میداد نشون رو 8 که مچیم ساعت به... نشستیم هم کنار خالی صندلی دوتا روي. رفتیم

 :گفتم و انداختم

 !بیاد که االناست! شده تموم کنسرت-

 :گفت من به رو بعد و کرد نگاهی مچیشو ساعت و زد باال رو آستینش پویان
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 تماح. بیرون میاد داره سالنه در جلوي گفت زدم زنگ بش. شده تموم هست ربعی یه کنسرت آره-

 !رسه می انگشتر مراسم از قبل تا

 ... گرفتم صورتم توي و سرم... رفت ضعف سرم کردم احساس چرا دونم نمی

 !بشم رو به رو باش خواد نمی دلم هیچ... واي-

 :گفت و زد کنار صورتم توي از دستامو پویان

 !بار هزار این بمون عشقت پاي-

 :گفتم میزد بیرون حدقه از داشت که چشمایی با

 ؟!بکنم باید چیکار من نمونده اون وقتی-

 :گفت و کرد فوت صورتم توي رو نفسش کالفه پویان

 این پرسی نمی ازش آدم مثل چرا! بالغید و بزرگ آدم دوتا خب! سالشه 04 اونم سالته 45 تو-

 اون! داري دوستش کنی می فرار ازش... مقصري هم تو مقصره اون اگه میده؟ معنی چه ها رفتار

 ! کنه می مخفی چشمات از خودشو و توئه پی همش که احمقم

 :زد فریاد زنی برنده و تیز صداي یهو که بگم چیزي خواستم

 . کنید رعایت رو سکوت و جاهاتون سر بشینید آقایون خانما-

 خاله. سالن وسط اورد و گرفت رو مهناز و فرهام دست زن همون و. شد کم کم موزیک صداي

 .ایستادن کنارشون هم مهناز مادر و پدر و سارگل

. بده داماد دست به رو انگشتر تا گرفت اجازه عروس مادر و پدر از سارگل خاله رسومشون طبق 

 دیدن براي. کشید بیرون جعبه توي از رو حلقه فرهام. کردن صادر رو اجازه زنان لبخند هم اونا

 هاش نگین که بود مشخص هاشم نگین درخشش از بود برلیان میزنم حدس. شدم خیز نیم حلقه

 دلبخن با بود مسنی زن. انداختم نگاهی سر پشت به زد، دوشم روي کسی لحظه همون. ان اتمی

 زهقم و ناز با مهناز. کردم نگاه رو مراسم و نشستم آسوده. ببینه هم اون تا بشینم کرد خواهش

 ... کرد فرو مهناز انگشت توي رو حلقه فرهام و گذاشت فرهام دست توي رو چپش دست
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 تمام چه هر فروشی فخر با و برد باال رو مهناز دست فرهام. زدن دست و کشیدن جیغ همه

 تدس براشون و شدیم بلند افتخارشون به همه. داد نشون همه به رو عشقش دست توي انگشتر

 .زدیم

 به. دهسفی دیوار گچ مثل رنگش و دستش توي تلفن گوشی دیدم که بگم چیزي پویان به اومدم

 :گفتم و کوبیدم مشت با بازوش

 باز؟ چته ها-

 :گفت و چرخید آهسته حرکتی با من سمت به ها رباط مثل پویان

 . برم باید من کن خواهی عذر من طرف از ببین! هیچی ، هیچی... هیچی-

 :گفت و داد دستم به و اورد در رو پاکتی جیبش توي از

 ...نره یادت. فرهام به بدي حتما منه کادوي این-

 ...افتاده بدي اتفاق معلومه قیافت از کجا؟ اما خب خیلی-

 ستد بود آشنا نا شماره. لرزه می که شدم دستم توي گوشی متوجه بشنوم جوابی اینکه از قبل

 :دادم جواب رفتیم می پرو اتاق سمت به که حالی در و گرفتم رو پویان

 ...شلوغه خیلی دورم گوشی لحظه چند یه! بله؟-

 :دادم ادامه پویان به رو

 !گی می چی ببینم بعد بدم تلفنو این جواب من اتاق تو بریم بیا-

 با رهمی فرو گوشتیش هاي دست توي بدتر من هاي ناخن بکشه دستشو چی هر دید وقتی پویان

 ...نهنک فرار پویان بار یه که دادم تکیه در به و بستم رو اتاق در...اومد دنبال قراري بی و کالفگی

 !میدم گوش الو؟-

 !کجایین؟ نامدارپس خانم-

 شما؟ ببخشید-

 .ایمانم من-
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 شده؟ چیزي پریشونین انقدر چرا. ایمان آقا سالم-

 . سر روي گذاشتن رو بیمارستان نگارا خبر بیاین خدا رو تو نامدار خانم-

 ؟!ایمان شده چی کجا؟ بیمارستان! بیمارستان-

 گهدی. کردم نگاه رفت می راه اتاق دور و کوبید می مشت دیوار توي قرار بی که پویان صورت به و

 :زدم داد. افتاده بدي اتفاق شدم مطمئن

 شده؟ چی ببینم بگو نگو پرت و چرت-

 تیر یه مثل و چسبوند زمین روي رو پاهام شنیدنشون که جمالتی. پیچید گوشم توي ایمان صداي

 ...کرد اشک از پر هامو چشم و خورد قلبم توي

. میومده ماشین طرف دو از و کرده رد رو قرمز چراغ حواسی بی روي از راه چهار توي برشین آقا-

 . رو به رو ماشین روي شده پرت و کرده برخورد یکیشون با

 :پرسیدم جوابش از ترس و تردید با کردم می آزاد زور بی که صدایی با

 زندست؟-

 ...زندن شکر رو خدا... بله-

 بین دنش رد براي تقریبا. شدم رفتن آماده وقتی فوت کمترین بدون و عجله با جمله این شنیدن با

 وجهت بدون. میدادم هولشون سمتی به و میذاشتم هاشون شونه روي رو دستم. دویدم می جمعیت

 از ترجلو... خورد صورتم توي آزاد فضاي خنک نسیم اینکه تا میدادم ادامه کارم به اعتراضشون به

 .دوید می من از بهتر چندان نه حالی با هم پویان. میدوییدم ماشین سمت به پویان

 فتنگ ذکر صداي ماشین توي. افتادیم راه به خیابون توي باالیی سرعت با. رسیدیم ماشین به 

 که ماشینی که بودیم راه توي زیادي سرعت با.  بود پیچیده من هاي گریه صداي و پویان هاي

 ویانپ. کنیم برخورد باهاش که بود نزدیک و اومد جلومون راهنما بدون بود خیابون کنار پارک توي

 رو گازش دوباره و داد ماشین راننده به رکیک فوحش تا چند بلند صداي با و داد پایین رو شیشه

 .بودیم اعصاب مغز بیمارستان توي بعد دقیقه چند و گرفت

 ! رشینب دنبال بریم کجا باید دقیقا االن دونستیم نمی که غریبی و قدیمی و بزرگ بیمارستان
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 :گفتم پویان به رو و انداختم نگاهی بودن کرده سد رو راه بیمارستان در جلوي که جمعیتی به

 . بریم باید طرف این از احتماال-

 پاهاشون گاهی. میزدیم کنارشون سختی به تعللی کمترین بدون و رفتیم جمعیت سمت به عجله با

. نارک برید بزنم داد بلند بودم مجبور شدن رد تر راحت براي گاهی و میشد له هام کفش پاشنه زیر

 رفتم لوج بود گرفته رو در جلوي حراست مسئولین از سالی و سن کم پسر. رسیدم اي شیشه در به

 :گفتم ملتمسانه و

 .هستم پور نیک آقاي هاي برنامه مدیر من! داخل برم بدید اجازه آقا-

 بلوتا دیدن با. شدم وارد عجله با و گرفتم رو پویان دست هم من برداشت رو دستش مردد نگهبان

 ...دویدم دوباره بودم افتاده پا از اینکه با پذیرش

 !کجان پور نیک آقاي. ببخشید خانم-

 :گفت خورده گره هایی ابرو با و انداخت نگاهی همم در صورت به

 می رو یو سی اي داخل برید رو اونجا هست بزرگ در یه راهرو انتهاي. سرشونه باالي احیا تیم-

 دارین؟ نسبتی چه هاشون با شما...بینید

 ...هاشم برنامه مدیر من؟-

 دونم نمی. شدن جاري سردم هاي گونه روي سوزان و گرم هام اشک. شدم منفجر بالخره و

 .رسوندم بود داده پرستار که آدرسی به رو خودم چطور

 ننداختن هم پرده یه حتی احیا موقعه که فهمیدم اونجایی از اینو. بود درپیتی و معمولی بیمارستان 

 اشخر از پر زیباش صورت. کردم نگاه شیشه پشت به... نباشم عشقم دادن دست از شاهد من تا

 .بود بسته نازشو هاي چشم. بود شده مردگی خون و

 رو در و سقف از. بود خراشیدگی و زخم از پر برهنش و سفید تنه. رسیدم شیشه به تا رفتم جلوتر 

 به وگرفت نبض سیمه سرا که پرستاري رو نظرم موقعه همون.  بود وصل بهش شلنگ سیم دیوار

 در هک دکتر. کرد جلب رو نظرم کرد می نگاه رفت می مطلق صافی به رو ناهمواریاش که مانیتوري

 با و داد باال رو برشین هاي پلک انگشت با و انداخت زمین روي رو خودکارش بود یاداشت حال

 ...پیچید سرم توي فریادش صداي. کرد تحریک هاشو چشم مردمک کمی قوه چراغ
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 ...شوک دستگاه-

 :نالیدم آروم...  مانیتور توي صاف خط و ممتد سوت صداي دستگاه شدن شارژ از قبل و

 .برشین خدا رو تو! نه دیگه تو خدا رو تو-

 با. ودنب خبري اما. موندم موج یه منتظر و کردم نگاه مانیتور به التماس با... دادن رو شوک اولین و

 تخت روي افتادنش صداي و کرد سقوط تخت روي محکم دوباره برشین جون بی تن و دوم شوک

 ...شد ادغام قلبم شکستن با

 :کردم التماسش آروم دوباره 

 ور تو... برشین پاشو! پاشو فقط باش خواي می کی هر با برو... خدا رو تو... شو بلند خدا رو تو-

 ...پاشو خدا

 :کردم زمزمه آروم و بستم رو خیسم هاي چشم

 روز یه اگه حتی مونده عمرم از چی هر.میدم هامو آرزو همه. میندازم رو بهت که بار آخرین خدایا-

 بهت دارمن هیچی خدایا! کوبه می قلبش ببینم که بده فرصت بهم انقدر فقط. پاشه تا برشین بده

 !باشه بذار فقط. کافیه کشیم می نفس بدونم ، پاشه فقط. نگیر ازم برشین خدایا. بدم

 وکش دستگاه امید نا دکتر که دیدم کرد می کم رو دیدم که هایی اشک بین از کردم باز هامو چشم

 !گفت می پرستار به رو فوت دقیق ساعت مچیش ساعت روي از و اومد و کرد جمع رو

 :کشیدم جیغ و کوبیدم شیشه روي قدرتم تمام با. کنم کاري نتونستم دیگه

 ! زندست اون... زندست من برشین! نداري حق نداري، حق! ننویس! نه،نـــــــــه-

 تدس من اما. کنم کاري نتونم که کرد حبس آغوشش توي منو و دوید سمتم به عجله با پویان

 بی .کشیدن می صورتش روي آروم و برداشتن پاش پایین از رو رنگ سفید ملحفه... نبود بردار

 . کشیدم جیغ توانم آخرین با و زدم کنار رو پویان قرار

 !!! برشیـــــــــــــــــــن-
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 شونگاه رد... کرد نگاه سرش پشت به دفعه یه بود ایستاده یو سی آي در و سالن بین که دکتر

 براي منو پرستار صداي اما خوابم کردم فکر. رسیدم مانیتور روي کوتاه هاي موج به و گرفتم

 :کرد مصمم شدن خوشحال

 ...برگشت شکر رو خدا!... برگشت! دکتـــــــر-

 آسمون به رو رو سرم  آروم و خندیدم سختی به کشیدم می سختی به که هایی نفس بین از

 :گرفتم

 .میدم قول. نمیخوام ازت هیچی دیگه بعد من... جون خدا مرسی! کردي معامله هام با که مرسی-

 متوجه دیگه و پیچید ممتدي زنگ صداي گوشم توي و کرد چرخیدن به شروع سقف باره یک

 .نشدم چیزي

 ششم فصل

 سختی به. زد می هامو چشم بدجور سرم باالي مهتابی کردم باز هامو چشم. کرد می درد تنم همه

 دهنم گس مزه.کردم نگاه کرد می چک رو سُرُم سرم باالي که پرستاري  وبه دادم تکون رو سرم

 يدستا اما بشم بلند که کردم می سعی سختی به. شده چی که اومد خاطرم به تازه و گرفتم رو

 ...داد فشار رو سینم روي پرستار

 ! باش آروم... آروم-

 و کردم نگاه چکید می سُرُم از دونه دونه که هایی قطره به عجیبی حال با و شد تر دوباره چشمام

 :پرسیدم زنان نفس نفس

 خوبه؟ حالشون...  پور نیک آقاي-

 اوضاشون تا باشن یو سی آي توي باید روزي چند. برگشتن حتمی مرگ از. شکر رو خدا! بله-

 !بشه تثبیت

 ! پیشش برم بذارید خدا رو تو-

 :گفت کرد می مرتب مقنعشو که حالی در و خندید

 .بشید بلند تونید می میشه تموم سرمتون دیگه ربع یه! حتما-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 سلیمانی غزل | فالش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

257 

 

 !خدا رو تو. باشم پیشش برم بذارید! کنه نمی بهتر رو من ربعم یه این... نیست هیچیم-

 باز رو سُرُم احتیاط با خیلی و دوخت دستم به تیرشو شفاف هاي چشم و داد تکون سري پرستار

 . کرد

 نگر سفید سالن توي دوییدنم صداي. دویدم می فقط.  شدم بلند تخت روي از چطوري نفهمیدم

 پشت...رسیدم راهرو به و دادم حل رو در سرعت با رسیدم که یو سی آي در پشت. بود پیچیده

 مهه اون زیر برهنشو تن اینکه تحمل! کشت می منو داشت حال اون توي دیدنش. رسیدم شیشه

 :کردم صداش آروم و گذاشتم شیشه روي رو دستم. نداشتم ببینم لوله و سیم

 .بکش نفس... بکش نفس آره! شکر رو خدا... برشین-

. دمکر شکر رو خدا آروم و زدم لبخندي و کردم نگاهی رفت می پایین و باال که برشین سینه به

 ردنخو تکون بالخره تا ایستادم پا سر انقدر. شدم خیره تخت به و گذاشتم شیشه روي رو سرم

 نمی. نشستم و رسوندم نیمکت به رو خودم عقب عقب... شد راحت خیالم. دیدم رو انگشتش

. دمیوم برشین اوضاع کردن چک براي که دکتري آقاي دیدن با اما بودم اغما توي ساعت چند دونم

 کنم هنگا رو باالتر بودم مجبور دیدنش براي بلندش قد خاطر به که حالی در و ایستادم سختی به

 ...کردم سالم

 خوبه؟ پور نیک آقاي حال... دکتر قوت خدا. سالم-

 :گفت و داد تکون مثبت نشونه به رو سرش و کرد جا به جا رو عینکش دکتر

 دارین؟ نسبتی چه باهاشون شما-

 من؟-

 ...پرسیدن می ازم عمرم تو که بود سوالی ترین سخت

 !نامزدشونم... من-

 :گفت و اورد بیرون رو ها اسکن سیتی پوشه توي از دکتر

 !کنه زندگی تونه نمی قبل مثل دیگه اما زندست. ندارم خوبی هایی خبر-

 :پرسیدم لرزید می که صدایی با و شد هم در چهرم
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 شده؟ چی مگه-

 ،اومد هوش به وقتی پیش ساعت دو! کنه سر چرخدار صندلی یه با زندگیشو باید این از بعد-

 رو دمهشی اسم به زنی اسم اما نیست یادش تصادف از چیزي! نمیکنه حس پاهاشو که فهمیدیم

 ...پاهاش اما جاشه سر حافظش که فهمیدیم سختی به سوال تا چند با. میزد صدا

 :گفتم ملتمسانه شد جاري هام اشک و ترکید بغضم

 بشه؟ خوب ممکنه-

 :گفت و کشید آهی دکتر

 !خیر به روزتون. نمیدم امیدي شما به من اما. شدن خوب که کسایی بودن-

 :گفتم دوباره بمونه، که گرفتم رو روپوشش گوشه عجله با

 ...بهتر جاي یه ببرمش اگه-

 !نداره اونجا و اینجا نخواد، خودش تا. خانم نه-

 ...پیشش برم خوام می-

 .بمونید پیشش خواستین وقت هر تا بدن لباس بهتون میسپارم معاینه از بعد-

 که ودمب ننشسته هنوز. کردم نشینی عقب نیمکت سمت به دوباره و زدم دانی قدر روي از لبخندي

 رو به رو داشتم تنفر ازش عمرم توي که کسی تنها چهره دیدن با اینبار و شد باز در مرتبه دو در

 قرمز و زخیم مانتو و روشن آبی جین شلوار. کردم نگاه رنگش قرمز ورنی هاي کفش به. شدم

 نگاهی من به. بودن بیرون کامال بود ریخته دوشش روي رو بلوندش موهاي... قرمز شال و رنگ

 :داد تکون رو رنگش قرمز و اي قلوه لباي و کرد

 زندست؟ برشین-

 :گفتم و شدم بلند جام از

 ! اما...  آره-

 :کرد نگام زدش حیرت آرایشو از پر هاي چشم با و اومد سمتم به
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 چی؟ اما-

 ...دیده ضربه نخاش و سرش! کنه نمی حس پاهاشو! داده دست از پاهاشو-

 گاهشن مسیر توي رو من بعد و انداخت نگاهی برشین به و کرد لمس شصتش با رو عملیش بینی

 :گفت و داد قرار

 .بده بش بعدا. تو میدمش... داره دستم امانتی یه-

 دستش ويت از که بود حلقه امانتیش اما بیاره در کیفش توي از امانتیشو بودم منتظر. اومد سمتم به

 . اورد در

 و فتادا اتفاق این زود خیلی. کنه لمس رو دستم کف حلقه تا ایستادم منتظر و کردم باز رو دستم

 .نکرد نگاه هم رو سرش پشت حتی اون از بعد و رفت عقب عقب رو اول قدم چند نبات

 گوش میشدن دور که نبات هاي قدم صداي به ناباوري با و انداختم نگاهی دستم کف حلقه به

 ارچیک باید حاال. بدم چی رو برشین جواب حاال. نشستم نیمکت روي و شد سست زانوهام. کردم

  ناراحت؟ یا باشم خوشحال االن یعنی. کنم

 :نگران و رفته رو و رنگ. بود پویان اینبار... شد باز دوباره در که بودم حال همون توي

 کرد؟ می چیکار اینجا نبات چیه؟ این ؟ تو کجایی-

 از عدب و کرد نگام حیرت با. چیه قضیه که فهمید خودش پویان. نگفتم چیزي و بردم جلو رو حلقه

 :گفت و اورد بیرون رو من گوشی جیبش توي

 .بزن زنگ یه بش بیا. بودم پلیس اداره منم. من پیش موند گوشیت. بود نگرانت عمو زن-

 و کردم تعریف رو ماجرا زاري گریه با براش.زدم زنگ مامانم به و گرفتم رو گوشی متحیر و مات-

 بهم و داد دلداریم خونسردي با هام حرف شدن کامل از بعد.کرد می گریه من پاي به پا هم مامان

 ...داد بودن قوي قدرت

 کنم؟ چیکار باید حاال مامان-

 عاشقشی؟-

 !آره-
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 اومده؟ پیش اوضاع این با حتی-

 !آره-

 داشته ایمان! باش داشته ایمان این به میکنه موجزه عشق. بمون پاش به اخرش تا پس خب-

 یازن چیزیم هر. بمون اونجا بود نیاز وقت هر تا بمون، تو. میشه سابق مثل دوباره عشقت که باش

 خب؟ کنی می تعریف رو چیز همه بابات براي بدي قول باید اما. میارم برات خودم داشتی

 !میکنم کارو همین. چشم-

 بده خبر من به شد چیزي هر-

 ...چشم-

 :گفتم و رفتم میومد بیرون که دکتر سمت به. شدم بلند و کردم پاک هامو اشک آستینم گوشه با

 .داخل برم بدن لباس بهم تا بیام همراهتون میشه-

 .بیارین تشریف بله-

 .کردم می نگاه رو دیوار حاشیه قرمز هاي نوار رفتم می راه دکتر سر پشت که حالی در 

 و سیدر دستم به یو سی آي توي مرور و عبور ویژه هاي لباس پرستاري استیشن با رسیدن از بعد 

 :گفت و انداخت نگاهی من به. برگشتم یو سی آي سمت به پرستار با همراه.پوشیدم عجله با

 ممجبوری اونوقت میشه شروع دردش کنی خستش. نزن حرف باهاش زیاد حاله بی یکم هوشیاره-

 ...نیست خوب که بزنیم مرفین براش دوباره

 .بگید شما چی هر چشم-

  .رفت بیرون اتاق از و کرد چک رو برشین سرم پرستار. شدم اتاق وارد بالخره و شد باز اتاق در

 تختش کنار رو اتاق گوشه صندلی عجله با.کنم چیکار باید دونستم نمی که بودم زده هیجان انقدر

 آروم. میشد کنده من روح اي تیکه نالش هر با و کرد می ناله درد از گاهی. نشستم و گذاشتم

 .بردم دستش سمت به رو دستم
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 یهای بوسه تمام تالفی به و بردم پایین رو سرم. گرفتم هاشو دست محکم و زدم دریا به رو دل 

 المس آروم و گذاشتم گونم روي رو دستش. بوسیدم رو دستش من بار این بود زده دستام روي که

 :کردم

 ...سالم-

 .کردم سکوت و خندیدم هام گریه بین. میشنوه فهمیدم داد دستم به که مالیمی فشار از

 تارگی براي دلم. کنه کاري یه. بگه چیزي یه تونست می کاش. بود شده تنگ براش خیلی دلم 

 . کردناش قاطی. هاش خنده براي. شده تنگ زدنش

 ! من بداخالق عشق-

 یمدت براي اول بار براي ماه چندین از بعد. بستم هامو چشم و گذاشتم کنارش تخت روي رو سرم

 .خوابیدم برشین داشتن آرامش با کوتاه

. فتمر بیرون اتاق از و کشیدم برشین تن روي رو لحاف. بود دم سپیده. کردم باز هامو چشم وقتی

 یرغ به. رفتم بیمارستان محوطه سمت به و اوردم در هامو لباس. بود گرفته کمرم و بودم گرسنه

 . بود شده محیط شدن تر سرد باعث هم ابري هواي صبح دم نسیم

 مهمون رو خودم بسکوییت و چاي یه و رفتم سمتش به. دیدم رو بیمارستان گوشه آهنی دکه

. ردمک می نگاه بودن اینجا دلیلی به کدوم هر که عابرینی به و بودم نشسته نیمکت روي. کردم

 ...بودن مغزي ضربه و تصادفی بیمارستان هاي بیمار اکثر

 با مادرش.  بودن بهت توي خانوادش... شد مغزي مرگ ها بیمار از یکی صبحم 2 حدود ساعت 

 وارد وقتی. کرد می اطراف به و بود گرفته رو دهنش جلوي مشکیش پادر با امون بی هایی اشک

 کرد می امضا بچش اعضاي اهدا براي مغزي مرگ جوون پدر که اي برگه متوجه. شدم سالن

 هخوب چه نیست تر بدبخت خودش از کنه می فکر و امیده نا آدم وقت هر.گرفت دنیا یه دلم. شدم

 هک روشنه دلم نداره اشکال. هست برشین که ممنون خدایا... ببینه رو چیزایی همچین و بیاد

 !کافیه هست که قدر همین میشه خوب پاهاش

 اصال.  دخوابی می دوباره بعد و بود بیدار دقیقه چند فقط تحرکی کمترین بدون برشین تمام روز 0 

 . میشه منتقل بخش به و خوبه حالش گفتن اینکه تا. نبود اطرافش متوجه
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 رو چیز همه پیاز تا سیر مامان اما نبود خونه بابا خوشبختانه رفتم خونه به خوشحالی فرط از اونروز

 اما. ودنب کرده بحث و جر حسابی و بود شده شناخته مقصر بابا توسط اتفاقا و بود گفته بابا براي

 .کنم آروم رو بابا باید چطوري دونستم می من

 یک و زدم زنگ آژانس به گرفتن دوش و روز سه از بعد فرهام نامزدي هاي لباس اوردن در از بعد 

. ختلفم هاي آبمیوه و کمپوت از بود پر بود دوشم روي که اي کوله. رفتم بیمارستان سمت به راست

 ايصد بپرسم رو اتاق شماره بخوام اینکه از قبل اما. شدم بیمارستان وارد خاصی حالی خوش با

 ترس از بیچاره پرستار. رفتم اتاق سمت به عجله با... رسید گوشم به برشین هاي فریاد و داد

 .شدم اتاق وارد تعلل کمی از بعد و ایستادم در چوب چهار بین. بود پریده رنگش

 اینجا؟ خبره چه سالم-

 با و مانداخت نگاهی برشین رفته گود هاي چشم به. رفت بیرون اتاق از عجله با من دیدن با پرستار

 :کردم نگاهش متانت

 !فرمی رو حسابی که بینم می شکر رو خدا-

 :غرید بینشون از و داد فشار هم روي دندوناشو برشین

 !توئه تقصیر اینا همه-

 :گفتم و گذاشتم اتاق توي کوچیک یخچال روي کولمو

 اس ام اس حال در شما و داده اس ام اس شما به که جونتونه نامزد تقصیر! نیست من تقصیر-

 !کردي رد رو قرمز چراغ زدن

 :گفتم و کردم نگاهی برشین سرخ هاي چشم به

 !ترسم نمی ازت کنی پرت برام رو سرم پایه چهار اینبار اگه حتی-

 :گفت و کشید دست موهاش توي عصبی

 ! دادم؟ دست از پاهامو من میگن دارن اینا وقتی خونسردي انقدر چطور-

 الیخچ توي دونه دونه رو محتویاتش  که حالی در و کردم باز رو کیف زیپ و انداختم باال اي شونه

 :گفتم میچیدم
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 ...امیدوارم. نیستم خونسرد-

 بود تهگرف دستش توي گوشیشو. کردم نگاه سرم پشت به بعد لحظه چند من و نداد جواب برشین

 وممانت جیب توي از. میزنه زنگ نبات به فهمیدم گیش کالفه از. گرفت می تماس هم سر پشت

 :گفتم و دادم نشون بهش و اوردم در رو حلقه

 ...شما به بدم داد اینم. بردن تشریف ایشون-

 یگهد من جز که فهمید می باید. ندادم اهمیتی اما. دیدم رو برشین گرفته گر صورت حلقه توي از

 ...کشید داد سرم وجودش تمام با و بود حرفا این از تر احمق اون فایده چه اما.نداره رو کسی

 !بیرون برو. بیرون برو ببینمت خوام نمی... بیرون برو-

 با و لرزید چونم کردم می ظاهر حفظ براي که تالشی االرقم. خورد تکون دلم فریادش صداي از

 :گفتم بود گریه آماده که صدایی

! کن روف گوشت توي اینو. میرم دونستم صالح خودم وقت هر! کنی بیرون منو تونی نمی... نمیرم-

 خودم بعدش مونم می داشتی احتیاج بهم که روزي تا ، گذشته مثل.  نمیــــــــــــرم من

 !نه؟ یا فهمیدي. میرم

 رو موضعش بالفاصله چون. بود اشکام ضعفش نقطه تنها. فهمیدم اونروز رو برشین ضعف نقطه

 حرف هنوزم من اما. گذاشت هم روي هاشو چشم و داد تکونی رو سرش آرامش با و کرد عوض

 ...داشتم

 هنوزم اما بودي رفته تو، برخورداي تصادف، این. داره رازي یه سرش پشت دنیا توي چیز همه-

 رو من اسم اغما تو حتی اینکه با کردي خوردم چرا سواله برام! چرا؟ بودي؟ سرم پشت سایه مثل

  زبونته؟

 :نالید آروم. کردم نگاه بود بستش هاي چشم گوشه که اشکی به

 . بود تو از محافظت خاطر به فقط کردم کاري هر-

 .مکرد پاک رو اشکش و بردم موژش سمت به دستمو رفتم سمتش به آروم اما بلند هایی گام با

 !بگو رازتو دونستی صالح وقت هر! داره رازي یه کسی هر-
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 :گفت و کرد باز حرکت یک توي هاشو چشم 

 ...اما. درسته آره-

 ... کردم قطع رو حرفش

 .بگو رسید وقتش وقت هر... نگو حاال-

 ؟!بره یادم تا بگو چیزي یه تو پس-

 ... کشیدم آهی

 بگم؟ قصه برات-

 :گفت و زد کمرنگی لبخند

 ها؟ مامان مثل-

 !اوهوم-

 ...بگو-

 نوازش رو رنگش خوش و لطیف موهاي...بردم موهاش بین دستمو و نشستم تخت روي کنارش

 برام بیامرز خدا آقاجون که داستانایی همون از خوب داستان یه کردن فکر کمی از بعد و کردم

 ...کردم انتخاب رو کرد می تعریف

 اسمش...بود بخشنده حال عین در و مند ثروت خیلی که بود زیبایی مرد یه... نبود یکی بود یکی-

 می عبور حاتم شهر از که بود مسافرایی پناهگاه که داشت دري چهل و بزرگ خونه یه. بود حاتم

 و گرفت می هدیه اسب یه و طال سینی یه و میشد سیرآب و خورد می میومد در یه از کی هر. کردن

 .میرفت

 :گفت و زد لبخندي برشین

 ...حالی با آدم عجب-

 منعش و گرفتن جلوشو... شد وارد دوم در از دوباره بردن خوردن از بعد مسافر یه روز یه اما! آره-

 تو ما حاتم؟ گذاشته خودشو اسم طوري چه این": زد داد بلند و انداخت باال اي شونه اونم. کردن

 حاتم قضا از "!بخشه می بهمون بازم بیایم و بریم بارم صد داریم خانم چهره گل یه شهرمون
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 قتیو! ببینه رو گلچهره رفت و افتاد راه به و کرد جمع بساطشو و بند گلچهره دیدن براي و شنید

 !ببینم رو گلچهره باید بال و اال گفت دادن اسب و پول بش هرچی. گداست کردن فکر رفت

 دید؟-

 رد جواب اما. کرد ازدواج درخواست ازش. شد عاشقش دل صد نه دل یه دیدنش با...دید آره-

 .داره  شرط یه گفت گلچهره اینکه تا کرد اصرار... شنید

 بود؟ چی شرطش-

 محات. میشم زنت گفتی برام اومدي و کردي کشفشون اگه. رازم تا سه کشف دنبال من گفت-

 روز هر اذان از بعد که هست شهر فالن تو موذن مرد یه گفت، رو؟ ها راز این ببینم بگو گفت

 بش پول چی هر اما کجاست مال دونم نمی که هست گدائی یه. میره حال از و میزنه کتک خودشو

 و میداره نگهش آهنی قفس توي و داره قاطر یه که مرد یه هم آخري نگهدار، انصاف میگه بدي

 و فهمیدي رو ها راز این اگه. میده قاطر اون به رو سگش غذاي مونده ته کتک با بار سه روزي

 ...میشم زنت کردي فاششون برام

 ...عجیب چه-

 .آره-

 شمچ دکتر. ایستادم کنار و شدم بلند جام از... رسید گوشمون دکتربه سرفه صداي لحظه همون

 :گفت و چرخید من به رو...  کرد چک رو تنش دماي و نبض و کرد معاینه رو برشین هاي

. یششونپ بیاد شب براي آقا همراه یه بگید نیست زحمتی اگه. نیست نگرانی جاي پور نیک خانم-

 ...میشن معترض بیمارا هم میشین اذیت خودتون هم آقایونه بخش اینجا

 :گفتم و زدم لبخندي "پور نیک خانم " کردم مزه مزه یکم رو دکتر اول جمله

 .بمونم هست امکانش اگه-

 :داد جواب برشین دکتر جاي به اما

 !بمونی ندارم دوست. مردانه بخش...بیاد پویان بزن زنگ. نکرده الزم-

 ...برشین اما-
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 یشوحوصلگ بی حرکت این با و داد فشار رو هاش چشم گوشه شصتش و اشاره انگشت با برشین

 .کردم سکوت منم داد نشون من با بحث براي

 هب و کشید بیرون جیبم توي از رو گوشی رفت می قنج شدناش غیرتی واسه دلم که حالی در 

 :زدم زنگ پویان

  ؟ الو-

 خوبی؟. مهشید الو-

 کجایی؟ تو. مرسی-

 .برشین پیش سر یه میرم دارم من-

 .برم من تا بیا پس خب-

 بیمارستانی؟ تو مگه-

 .بمونم شه نمی میگه دکتر اما. اومدم پیش یکم.آره-

 باشین تو دیدنش بیان بخوان احتماال همکاراشم این حاال.سرش باال برم من تا خونه برو بیا آره-

 .بهتره

 . باشه-

 !خوندي خودتو فاتحه تو کنم فکر-

 چطور؟-

 !داري داستان حسابی خونه بري. کرد یکسانم خاک با زد زنگ بابات-

 .بود کرده بحث اونم با. بود داغون حسابی هم مامان. میدونم اوهوم-

 :گفت و پیچید سرم توي پویان کشیدن آه صداي

 هان؟... خونتون میریم هم با میام من شب آخر ما؟ خونه بري خواي می-

 خونست؟ عمو زن-

 داره؟ رو کجا... خونست بابا آره-
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 بیاي؟ تا بمونم-

 ...بیاد گیرت ماشین. نشده دیر تا برو نزدیکم من دیگه نه-

 .باشه-

 توي . کردم نگاه برشین به گرفت می گر داشت که هایی چشم با و گذاشتم جیبم توي رو گوشی

 .برم خواست نمی دلم من اما چی از دونم نمی. بود ناراحت و بود شده خیره هام چشم

 هت.گذاشتم صورتش روي رو دستم. شدم خم و بردم تر پایین رو سرم و شدم تر نزدیک بهش 

 :گفتم و زدم لبخند.داد قلک قل رو دستم کف زبرش ریشاي

 ...رفتم من.باش صبور یکمم. بخور غذاتو خوب! ها نکنی عنقی بد دوباره-

 و گذاشت دستم روي رو دستش بردارم رو دستم کنم فرصت اینکه از قبل و کردم راست رو کمرم

 :پرسید

 پیشم؟ میاي دوباره کی-

 :گفتم آروم و زدم نمایی دندون لبخند. گرفت خندم بچگونش لحن از

 . سرتم باالي بشی بیدار اینکه از قبل صبح. میام-

 روي از رو دستم گذاشت نمایش به رو سفیدش دندوناي و خندید آرومی صداي با برشین

 .بوسید عشق با و برداشت صورتش

 که رو دکتر چشمی زیر. کشیدم بیرون هاش دست توي از رو دستم و دزدیدم هامو چشم شرم از

 اول دمق چند. میترسیدم ببینه هم کنار رو ما کسی هنوزم که این از. کردم نگاه نوشت می گزارش

 بدون و دادم تکون دست براش بودم نشونده هام لب روي که لبخندي با و رفتم عقب عقب رو

 .زدم بیرون اتاق از عجله با بایستم برشین واکنش منتظر اینکه

 یمارستانب. بمونم که میشه باعث این و کنم مقاومت دلم مقابل در تونم نمی بمونم اگه میدونستم 

 .ایستادم خیابون کنار عجله با و کردم در هام پا زیر از ممکن زمان کمترین تو رو محوطه و

 هاي ابر فقط. کردم نگاه سرم باالي به. پیچید آسمون توي برق و رعد صداي لحظه همون 

 می گاهی و کردن می دعوا هم با جا کمبود خاطر به و میدادن جوالن آسمون توي خاکستري
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 جلد به و چرخوندم رو سرم. کرد وزیدن به شروع شدیدي باد. نبود خبري بارون از اما. غریدن

 يها درخت زیر شده جمع اي پنجه هاي برگ. انداختم نگاهی بود خشمگین باد مسافر که پفکی

 سرم از که بودم مراقب و گرفتم رو شالم محکم. کردن رقصیدن به شروع باد وزش با خیابونی

 اهنگ اطراف به مدام تاکسی منتظر و بودم کرده جمع خاک و گرد ترس از هامو چشم... نشه کشیده

 :پرسیدم و بردم داخل رو سرم جلو پنجره از. کرد ترمز پام جلوي رنگ زرد پژو بالخره. کردم می

 فرمانیه؟ بست در-

. نشستم ماشین توي و کردم فرار باد دست از عجله با.کرد تایید سر با و زد لبخندي جوون مرد

 و برشین. برشین مورد در نگرانی عالمه یه عجیب دلی دو یه بود خاصی اضطراب یه دلم توي

 ! کنم ازدواج برشین با من بذاره عمرا که بابایی و چرخدار صندلی

 و خوندم می رو ها مغازه باالي هاي تابلو گذرا. شدم خیره بیرون به و خاروندم رو پیشونیم کالفه

 شبام اینکه فکر با. بود فایده بی اما! بزنم چپ علی کوچه به رو خودم کار این با کردم می سعی

 با و مگذاشت گوشم توي هندزفریمو. ریخت می هم به اعصابم بشیم در رو بابام با پویان منو قراره

. کنم آروم رو خودم کردم سعی پاشایی مرتضی پاییزي عصر آهنگ آرم ملودي به دادن گوش

 چیزي چند هر. شدم خیره بیرون به و دادم تکیه و کردم فرو هام جیب عمق توي و زدم یخ دستاي

 ! بود بیفته خواست می امشب که اتفاقاتی تداعی فقط چشمم جلوي و نمیدیدم

 ادراکی با آدم خیلی مسائل این تو عمو زن اخه. کرد افت کمی استرسم رسیدم که عمو خونه به

 ...پیچید کوچه توي عمو زن صداي و دادم فشار رو ام 5 طبقه زنگ... بود

 مهشید؟ اومدي-

 .عمو زن کن باز بله-

 . دیدم عمو آپارتمان در جلوي رو خودم بعد کمی و شد باز آرومی صداي با در

.  بود داده تغییر حسابی رو خونش دکور عمو زن. شدم وارد و زدم در به ضربه چند. بود باز نیم در

 منظره عکس قاب تا چند و بود گذاشته نفره هفت مبل دست دو وسط رو دوارشون هاي فرش

 تا هام چشم زیر. دیدم عمو زن ویترین توي رو انعکاسم و رفتم جلوتر کمی. بود کرده اضافه

 بلند و مگذاشت مبل روي رو کیفم. میزد زار تنم توي گشادي از لباسم و بود رفته گود بینیم نزدیک

 :زدم صدا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 سلیمانی غزل | فالش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

269 

 

 ...عمو زن سالم-

 :شد بلند خواب اتاق توي از صدایی

 .اتاقم تو من بیا عزیزم سالم-

 حال در عمو زن... شدم اتاق وارد و زدم ضربه چند و رفتم رنگ اي قهوه و چوبی در سمت به

 ...داور سمتم به رو دستش و زد لبخندي. بود کمدش کشوي توي پویان کرده تا هاي لباس چیدن

 عروسک؟ تو چطوري-

 ...ممنونم-

 مهشید؟ اومده سرت چی! نوچ نوچ نوچ... ببینم بشین! کن روش رنگو نگاه-

 :گفتم کردم می باز مانتومو هاي دکمه که حالی در و اوردم در رو شالم

 شب آخر که اومدم داره برنامه برام امشب بابام که بدون قدر همین... عمو زن مفصله داستانش-

 ...برم پویان با

 ...گرفت ازم رو مانتوم و شال و شد بلند داد مهیبی صداي زانوش حالی در و زد لبخندي عمو زن

 ... بگو برام یکمشو بریم بیا-

 :گفتم رسیدیم که آشپزخونه به و افتادم راه به عمو زن سر پشت

 که؟ دارین خبر...  که هم برشین به عالقم جریان! فهمیده رو شدنم برنامه مدیر جریان بابام-

 .کنم چیکار باید دونم نمی ، کنار به اینا همه نمیکنه؟ حس پاهاشو برشین

 :گفت و شد خیره بهم دست به قابلمه عمو زن

 گوش. میده گوش گفت خانوادش چی هر آدم! دیگه درست کار کنی؟ چیکار خواستی می دختر-

. نبود راضی حسنت عمو منو وصلت به دلش هیچکی! کس بی و بدبخت! من مثله میشی ندي

 حقوق چندرغاز و بچه یه و موندم من... کرد ترکم عموت بعدم سال دو. دادم دست از خانوادمو

 ! پرورش آموزش

 .نبود خودش دست رفتنش که عمو اما-
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 ... اما. میدونم-

 ضیبغ با و بوسیدم گونشو و گذاشتم شونش روي رو دستم. نداد ادامه دیگه و کرد بغض عمو زن

 :گفتم میشکست کم کم داشت که

 ويت ساله چندین که شما که، شما... شد جهنم برام دنیا همه... نزد قلبش ثانیه چند برشین-

 نه .میکنم راضی بابامو من! عمو زن اما. فهممتون می! عموئه تنگ دلتون!  عمویین صداي حسرت

 . میزنم حرف باهاش منطقی فقط زور به

 :گفت کرد می روشن فندک با رو گاز زیر که حالی در و داد فرو بغضشو عمو زن

 مطمئنی؟! شرایطش این با اما...نیست بدي پسر برشین-

 !مطمئنم! آره-

 !باش منطقی. مهشید داري فرصت خیلی تو-

 بگم؟ چیزي یه عمو زن-

 بگو؟-

 :نالیدم هقم هق بین از افتاد راه به اشکام

 !... کردم گیر-

 توي که کردم گریه انقدر... کشید آغوشش توي رو سرم و کرد پاک اشکامو و کرد اخمی عمو زن

 ... شد خیس عمو زن سینه و یقه تمام لحظه یه

 گوش وجودم تمام با من و گفت خونوادش سنگ دل از اون. کردیم صحبت هم با رو شب تمام

 !منه منتظر پایین که گفت و زد زنگ پویان که بود نیم و 00 ساعت. میدادم

 ...میام االن باشه-

 :گفتم و دادم تکون سري عمو زن به رو

 بود عمرم ماکارونی بهترین امشب ماکارونی اما نبود خوب حالم عمو زن دادم زحمتت خیلی-

 !مرسی
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 .برس خودت به یکم... عزیزم جونت نوش-

 .چشم-

 .شدم اماده عجله با بوسیدنش از بعد و رفتم عمو زن سمت به

 وهاشم توي کالفه!نشنیدیم زبونش از اي دیگه چیز سالم از غیر به و بود من از تر مضطرب پویان

 پویان هب چشمم یه و بود مسیر به چشمم یه که منم.میگفت چیزي لب زیر گاهی و کشید می دست

 !بشن گرم بلکه تا سابیدم می هم به زدمو یخ دستاي و بود

 به کالفه و عاجز پویان و کردم نگاه ملتمسانه پویان به. رسیدیم خونه به ممکن زمان کمترین توي 

 .  شدم حیاط وارد انداختم کلید در توي لرزید می که دلی با... کرد نگاه من

 تهنشس من منتظر ایوون هاي پله روي بابا. شدم رو در رو بابا با کردم می فکر که چیزي از زودتر

 نگاه درخشید می دور فاصله از که بابا هاي چشم به و رفتم جلو دلهره و ترس با قدم چند. بود

 :کردم سالم لکنت با و کردم

 !سالم...سل...س-

 واستمخ. ایستاد مقابلم در درست و رسوند من به رو خودش سریع حرکاتی و بلند هایی قدم با بابا

 لرزه به تنم تمام...پیچید سرم توي صورتم با بابا سنگین هاي دست برخورد صداي که بگم چیزي

 همین و گذاشتم صورتم روي و اوردم باال آروم دستمو. کرد سوزش به شروع لبم گوشه و افتاد

 :نالیدم بود پایین سرم که طور

 ...بود شده تنگ برات دلم-

 بعق قدم چند. بود زده بیرون صندلش از که میدیدم رو بابا پاي هاي انگشت فقط لحظه اون تو

 :گفت بلندي صوت با و رفت

 ...هان! بودي؟ کجا-

 :گفتم و کردم بلند رو سرم

 ! حسن عمو خونه-

 :گفت و داد اندام عرض جرات خودش به پویان لحظه همون
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 !بوده مامانم پیش!... بدبختو این کردي چیکار ببین خدا رو تو عمو-

 :کشید داد بلند و گرفت پویان سمت به اشارشو انگشت بابا

 یدممهش کنی می غلطی هر که خودت.  بکش خط برشینو دور نگفتم مگه... نگو هیچی دیگه تو-

 کردي؟ قاطی

! بانهش سریال تیتراژ واسه خونده آهنگ. کن روشن رو تلویزیون برو بیا نکرده کاري برشین عمو-

 !کنه؟ فعالیت سیمام و صدا تو بیاد که کردن می ولش حاال حاال بود کرده کاري اگه این

 توي آگاه خود نا دید که رو صورتم توي خون... دوید حیاط تو برهنه پاهاي با مامان لحظه همون

 ...دوید سمتم به و زد خودش صورت

 ...مامان مهشید-

 :گفت و انداخت نگاهی بابام به طلبکارانه

 ؟!هان اوردي در دست حاال تا کی! بشکنه دستت-

 ... میوفتادن هم جون به هم بابا و مامان کردم می سکوت اگه

 ...مامان-

 ...بزنم رو حرفم تا موند منتظر و کرد نگاهی من به مامان

 و دیشب. بودم عمو زن خونه که امشب. موندم می بیرون شب نباید من. داره حق بابا!  خدا رو تو-

 .برشین سر باالي بیمارستان پریشبم

 :گفت و کرد داغ دوباره بابا

 نجااو رفتین احمق تا دو شما که نداشت کار و کس خودش مگه اي؟ مردتیکه اون پرستار مگه تو-

 ؟!موندین

 :گفتم محکم و کردم پاک اشکامو

 !نداره رو کسی پویان و من جز...  نه-
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 از لقب... نترسم کردم سعی و انداختم پایین رو سرم... اورد هجوم سمتم به دوباره عصبانی بابا

 :گفتم بلند ببره باال رو دستش کنه وقت اینکه

 یکارچ مگه میزنی؟ چی واسه منو بابا؟ آره بیاري؟ در خوبیاتو همه تالفیه قراره امشب همین حاال-

 ؟!کردم

 :گفتم و کردم جمع هام کلمه تو رو قدرتم تمام و کردم نگاه هاش چشم تو و اوردم باال رو سرم

 بیاد که کرد اصرار اول روزاي همون. کرد خواستگاري ازم. بودم هاش برنامه مدیر من-

 ترسیدم می دروغ چرا. بگم شما به نشد روم اما! بشه جدي چیز همه خواد می گفت. خواستگاري

 ! نه بگی

 ؟!نه گم می که چی پس-

 بابام که کنم قانعش چطور... دله دل! دله کار بود؟ خودم دست مگه! عاشق. شدم عاشق من بابا-

 میام وقتی روز هر که! کرده ممنوع برشینم آهنگاي کردن گوش شایعه و حرف مشت یه خاطر به

! اششونب کنده بابام ممکنه چون نه یا هست دیوار روي برشین عکساي ببینم کنم چک باید خونه

  کنم؟ قانع دلمو چطور بابا؟ هان

 :گرفتم دستشو و رفتم سمتش به عجله با...رفت ایوون هاي پله سمت به و کرد سکوت بابا

 !خدا رو تو... مامان جون رو تو... بده گوش بهم لحظه یه-

. زدم زانو ها شن روي روش به رو... نشست پله روي و کشید بیرون دستم از رو دستش عصبی بابا

 :گفتم آروم و کردم قفل نگاهش توي رو خیسم هاي چشم

 و آخر میگی خودت پیش. داري نقشه دنیا یه براش و داري دختر یدونه... نگرانی برام. میدونم-

 یب داري دوست ؟!میشه چی کنه زندگی بعد من قراره چرخدار صندلی روي که مرد یه با عاقبتش

 ... نمیشه! بابا تونم نمی من اما بشم خیال

 :غرید عصبانیت با و انداخت نگاهی من به بابا

 نمیشه؟ چرا-

 نهملتمسا و گرفتم هاشو دست آروم و بردم بابا مردونه و سرد دستاي سمت به رو لرزونم دستاي

 :گفتم
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 خب؟... بگو راستشو بهم پرسم می چیز یه بابا-

 ...موند منتظر و داد تکون رو سرش بابا

 داري؟ دوست مامانو چقدر تو... بابا-

 :داد جواب مردد و گنگ نگاهی با بابا

 ...داره فرق تو شرایط با این اما...زیاد خیلی--

 ! نست یا هست یا نداره وسطی حد هیچ عشق! عشقه عشق! نداره فرقی هیچ بابا-

 خب؟-

 ...ببینم نباشم الل، زبونم جون، از دور اگه-

 :دادم ادامه و انداختم نگاهی بود اشک از پر هاش چشم که مامان به

! نه هک معلومه... میشه؟ کم عشقت از چیزي میکنی؟ ولش شما بده، دست از دستشو یه مامانم...-

 که... بدونین اینو فقط آخرش اما. بابا دارم دوستش خیلی. دارم دوست برشینو منم! شما مثل منم

 تا دلم تو میتونم چون چرا؟ دونید می. فروشم نمی برشین عشق به رو شما محبت هرگز من

 اام بشم عاشق دوباره روز یه ممکنه حتی. باشم داشته رویاهام تو و برشین عمرم لحظه آخرین

. ردمک اذیتت که ببخش. بابا دارم دوستون. کنم نمی پیدا مثلتونو دیگه دادم دست از رو شما اگه

 !خدا به میشین پشیمون بعدش. نکنید جوون تا دو دل مدیون خودتونو بابا اما

 .بوسیدم رو بابا دستاي شده پاره هاي لب همون با و انداختم نگاهی بابا زده حیرت هاي چشم به

 قفل رو در و دویدم اتاقم سمت به و شدم بلند درنگ بی و موند دستش روي خونیم بوسه جاي

 پرت آینه میز روي و کشیدم بیرون در توي از رو کلید.کردم حبس اتاقم توي رو خودم و کردم

 صورتم توي بابام هاي انگشت جاي و بود شده کبود گونم. شدم خیره آینه توي خودم به. کردم

 بهش و نشستم تخت کنار و دادم قورت سختی به خون چاشنی با رو دهنم آب. بود بسته نقش

 لحظه یه توي که میزدم زار بلند انقدر... کردم هق هق و زاري به شروع بلند صداي با و داد تکیه

 فقط که بودم داغون انقدر من اما. بیارن در جا از رو در خواستن می زدناشون در با  پویان و مامان

 زمین روي جون نیمه که باریدم انقدر. کنم آروم رو خودم ها گریه و ها جیغ این با خواستم می

 .نشدم چیزي متوجه دیگه و گذاشتم هم روي رو سوخت می که هایی چشم. افتادم
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 رمواشا انگشت. شدم رفتن می رژه جلوم که مورچه تا چند متوجه و کردم باز سختی به هامو چشم

 .کردم لهشون دونه دونه و کردم بلند

 قفل در به. بود صبح8 ساعت. کردم نگاه کامپیوترم میز روي ساعت به و شدم بلند زمین روي از 

 .موندم خیره اي گوشه به و نشستم تختم روي.کشیدم آهی و انداختم نگاهی شده

 اب! پیشش برم وقت اول بودم داده قول برشین به کردم؟ می بغل غم زانو باید دردم کدوم واسه

 توي وشیمگ... گرفت دلم بدویم هم پی قبل ،مثل بایستیم هم کنار تونیم نمی قبل مثل اینکه فکر

 دهش تموم باتریش چون کرد نمی فرقی هم بودش اگه البته. بود مونده جا دیشب حیاط توي کوله

 خیلی. بخوابم حداقل بذار. فایدست بی دیدم که کردم می سیر خیال فکر تو همینجور. بود

 دايص که بکشم دراز تخت روي خواستم. میداشتم نگه خودمو یکم باید اما بودم الزم دستشویی

 توي ماشین. ایستادم پنجره جلوي و پریدم جا از. کرد خودش متوجه منو حیاط در شدن بسته

 ریدمپ وقتی فوت کمترین بدون و برداشتم رو کلید عجله با. رفت که بود بابا حتما اما بود  حیاط

 .  دستشویی توي

 کنه یم آبسه دندونشون که کسایی مثل که کردم نگاه رو لبم گوشه صورتم و دست شستن موقع

 ...بود اومده باال

 ! زدي اینجوري آخرش تا نزدي نزدي بابا-

 سمت به و دادم تکون هوا توي باري چند و خیسم هاي دست و اومدم بیرون دستشویی توي از

 با ورانخ تلو تلو. بود رفته گود هاش چشم زیر و بود بسته رو سرش دوباره مامان.  رفتم آشپزخونه

 .کردم سالم و دادم تکیه اپن به رو خودم منگ سري

 ...بشینم تا کرد کمکم و دوید سمتم به دیدنم با بود کردن دم چاي حالی در که مامان

 !نباش نگران... مامان خوبم-

 :گفت و انداخت نگاهی لبم کنار شده خشک خون به مامان

 میکنه؟ درد-

 .شدم خیره میز روي خالیه بشقاب به و کردم سکوت

 !منتظرمه برشین-
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 :گفت آروم برد می سر به جدال در بود گلوش توي که بغضی با که حالی در و کشید آهی مامان

 تو ید،مهش اما. بود گیر در خودش با! زدي بش خوبی حرفاي خیلی. نخوابید صبح تا دیشب بابات-

 !نکن اصرار خدا رو

 :گفتم عجیبی حسی بی با و دوختم مامان به هامو چشم

 نشم امید نا برشین از وقتی تا. زدم بابا به حرفامو همه دیشب. کنم نمی اصراري من... نه-

 با و کنم اکتفا هاش آهنگ شنیدن به روز هر اگه حتی! باشه دور ها فرسنگ اگه حتی. دارم دوستش

 اس ام اس تا چهار و قرار دوتا توي برشین به من محبت. دارم نگه راضی دلمو عکساش دیدن

 .مامان نمیشه خالصه

 مامان. بستم هامو چشم و کردم سرم گاه تکیه دستمو و شد بدي حال یه سرم توي لحظه همون

 اصرار با و هم سر پشت. داد خوردم به نِی زور با و کرد آماده مالت پر نبات چاي یه برام عجله با

 یمیل نه من اما بخورم کرد می تعارف بهم که رو دستش توي پنیر و نون لقمه تا خواست می ازم

 . بودم گرسنه حتی نه داشتم

 یچ هر و ها صندلی و میز و ها دیوار به گرفتن دست با و کشیدم می زمین روي پاهامو که حالی در

 .بکشم دراز جا همون و برسونم کاناپه به خودمو کردم می سعی بود راهم سر که

 می آه گذشته دردسر بی هاي روز یاد به و کردم می نگاه لوستر اطراف دوار هاي بري گچ به

 . کشیدم

 زنمب داد. بزنم داد و بایستم برم صحرا، دل تو کوه یه ،باالي تنها و ،تک جایی یه خواست می دلم

 بار اولین براي. کردم بغل خودمو و چرخیدم پهلو روي... روز چند این اتفاقات از کنم شکایت و

 بونز به آرزومو اینکه براي دلیلم تنها. کردم می مرگ آرزوي که بودم شکسته قدري به عمرم توي

 .داشتم من به برشین که بود امیدي نیارم

 هم روي رو خستم هاي چشم و کردم نگاه دي سی اي رنگ سیاه شیشه توي تصویرم انعکاش به 

 ...نشدم اطرافم متوجه دیگه. گذاشتم

 ...سوخت لبم گوشه زخم اون از بعد و کردم احساس لبم روي رو خیسی دستمال مطبوع رطوبت

 و کردم نگاهش متعجب. دیدم رو بابا چهره تازه زدن پلک بار چند از بعد و کردم باز هامو چشم

 ... خوابوند منو و گذاشت سینم روي رو دستش. شدن بلند براي شدم خیز نیم سریع
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 ...بابا-

 ... بخواب،بخواب-

 .کردم نگاه کرد می پاک رو لبم گوشه زخم بتادین و پنبه با که بابا به و کشیدم دراز آسوده

 مهشید؟-

 بله؟-

 دخترم؟ خوبی-

 :دادم جواب آهسته کردم می امتناع بابا چشم توي کردن نگاه از که حالی در

 ...نیستم بد. بابا مرسی-

 در و دمش بلند آروم منم... داد قرارشون عسلی میز روي و گذاشت سینی توي رو بتادین و پنبه بابا

 :گفت و نشست مبل جلوي روم به رو بابا. نشستم رفت می سیاهی سرم که حالی

 کنی؟ نمی نگاه چشمام تو چرا-

 .نالیدم بودم کرده بنا صورتم جلوي دستام از که دیواري پشت از و گرفتم دستام توي سرمو

  بابا؟ بزنیم حرف بعدا میشه-

 :گفت باشه محبت با کرد می سعی که حالی در و گذاشت زانوم روي رو دستش بابا

 بزنیم؟ حرف هم با خواي نمی حتی که دلخوري ازم انقدر یعنی-

 :دادم جواب حال همون توي

 .باشه بهتر اینجوري شاید.باشم تنها یکم خوام می... دارم احتیاج زمان به اما...  نه-

 ...  برشین پسره این-

 ...دمش حرفش ادامه منتظر زدم زل بابا به. افتاد صورتم جلوي از هام دست برشین اسم شنیدن با

. اومده تورنتو از تازه! نوشین... پوره نیک گفت... زد زنگ بهم طرفش از خانم یه صبح امروز-

 . شدیم آشنا هم با خالصه
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 ...بودم داستان بقیه منتظر و دادم می تکون ممتد پاهامو قراري بی با

 بعدا ات. ببینید گاهی گه همو بیمارستان از شدنش مرخص تا برشین و تو بدم اجازه خواست ازم-

 .نامزدي اعالم براي کنیم برگزار خانوادهامون شان مناسب مراسم یه

 :گفت و انداخت پایین رو سرش و کرد بغض رسید که اینجا به

 دارم دوست... دارم دوست طرفی از اما. کنم نمی جوون تا دو دل مدیون خودمو من گفتم، بش-

 . بشه برگزار آبرومند و رسمی چیز همه

 :مگفت و زدم گوشم پشت موهامو. بود آمد و رفت در یریده بریده نفسم...  گرفت تپیدن سینم

 بزنم؟ سر بهش و برم که میشه برشین شدن مرخص تا یعنی چی؟ یعنی-

 دستاي و دش لبخند از پر جونم بی لباي. داد تکون مثبت نشونه به رو سرش میلی بی با و مردد بابا

 چین با روم و رنگ بی هاي چشم و شد آروم سینه توي نفسم. کردن پیدا حرارت کم کم زدم یخ

 .شدن مزین بود افتاده دورشون خندیدن خاطر به که هایی

 به منو و کرد باز رو آغوشش. بود خوشحال من خوشحالی از. کردم نگاه میزد لبخند که بابا به 

. گذاشتم بابا سینه روي رو سرم و دادم سر زمین روي رو خودم مبل روي از. فراخوند آغوشش

 دلخوري تمام و کشیدم نفس وجودم تمام با تنش بوي با همراه مردونشو و شیرین عطر تمام

 و اباب دلنشین صداي با و انداختم بیرون بود جاري چشمم از که اشکایی با لحظه همون توي هامو

 ...شد کمونی رنگین ابریم حال شنیدم زبونش از که اي جمله

 .بیا و پسره این به بزن کوچولو سر یه برو و بردار ماشینو و بخور نهار پاشو-

 !خوبی خیلی تو بابا...بابا-

 نگاه میداد نشون رو ظهر 0 که ساعتی به و شدم بلند زمین روي از. گرفتم بر در رو بابا تر محکم و

 :پرسیدم متعجب. کردم

 نبودي؟ کار سر مگه امروز بابا-

. نزد زنگ بار چندین پور نیک خانم این بعدم... باشین دلخور ازم مامانت و تو نیورد طاقت دلم-

 .بزنیم حرفامونو زودتر بیام گفتم
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 .مداد تکون سري داد رضایت چطور بابا که بود این درگیر فکرم که حالی در و شدم خیره بابا به

 هب خواستگاري یا مامان؟ هاي زنش سر دیشبم؟ حرفاي خاطر به شد؟ راضی چطور راستی راستی

 و نیست رضا دلش هم چندان که مشخصه چند هر! شد راضی که شد چی دونم نمی برشین؟ موقع

 !نشه جوون تا دو دل مدیون خواد می فقط خودش قل به

 شدل شایدم نمیدونم! نیست؟ معلوم آیندش که مردي یه بده دخترشو یدونه حاضر پدري کدوم

 !!میشه خوب برشین که روشنه من مثله

. زدمی شور دلم خیلی. کردیم می جمع مامان با همراه رو نهار میز داشتیم اومدم خودم به که وقتی

 رو فرسا طاقت هاي ثانیه این توي کردن سر توان. برشین پیش برم زودتر داشتم دوست

 رو لبم گوشه پارگی روي آرایشم هاي وصیله با کردم سعی و رفتم آتاقم توي عجله با.نداشتم

 روي اباب انگشتاي جاي و داشت که ورمی اما نباشه معلوم چیزي که کردم تالش خیلی. بپوشونم

 !...گفت دروغ بش بشه که بود حرفا این از تر تیز خیلی برشینم. بود پیدا بدجوري گونم

 سفید ونهخ چهار مانتوي. نبود بایستم آینه جلوي اینکه براي حالی میرفتم زودتر باید. نبود اي چاره

 و مامان. رفتم بیرون اتاقم از عجله با و کردم تنم رو زخیمم روسري و مشکی جین با مشکیمو و

 پول لغیمب یه کنار رو ماشین سوییچ و انداختم نگاهی اپن به. بودن کشیده دراز رادیاتور کنار بابا

 و سوییچ و زدم لبخندي و انداختم نگاهی بود ناز خواب توي که بابا به و دادم تکون سري. دیدم

 به و ودب مونده باقی ترجمه بابت قبلیم داد قرار تمه ته. نداشتم احتیاج پول به. برداشتم رو ها پول

 یشپ رو بیمارستان راه عجله با و گذاشتم بابا شلوار جیب توي رو ها پول رفتم موقع خاطر همون

 با دمرسی اتاق به اینکه از بعد. بشم بخش وارد تونستم سختی به و نبود مالقات ساعت.گرفتم

 از و کشیدم پایین رو رنگ آبی در فلزي دستگیره آروم...زدم در به اي ضربه چند بسته در دیدن

. برد یم سر به مطلق سکوت توي. بود مونده خیره رو به رو دیوار به... کردم نگاه برشین به در بین

 از هک کنم درک تونم می اما دونم نمی. گرفت آتیش دلم... شد جاري هاش اشک زدن پلک اولین با

 کسی لحداق که نیستن شانس خوش برشین مثل همه اینکه و. مشکله خیلی سالمتی دادن دست

. دنشنی منو مجدد زدن در صداي که بود غرق افکارش توي انقدر! بمونه کنارشون دارن دوسش که

 : کنم سالم بلند شدم مجبور

 ...سلـــــام-
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 متشس به زنان لبخند...  زد لبخندي چهرم دیدن با و برگشت باد و برق سرعت با صدام باشنیدن

 .رفتم

 ؟ بهتري-

 :گفت آروم و داد تکون مثبت نشونه به رو سرش

 ...صورتت-

 :گفتم جدي خیلی لحن با و انداختم باال اي شونه

 !نیست بدتر که تو پاهاي از-

 :گفت و کرد اخم و کرد نگاه لبم کنار ورقلمبیده گوشه به دوباره بعد و زد لبخندي برشین

 زد؟ چرا-

 لیدر تور که میدونستی. نیام خونه شبا گاهی من داره عادت اون چون. نبود موندنم بیرون خاطر به-

 بودم؟

 :گفت و داد تکون مثبت نشونه به رو سرش

 .ببینمت ها حاال حاال اینکه به نداشتم امیدي... شده چی که کرد تعریف برام پویان-

 ...بود زده زنگ خانم نوشین-

 . بزنه زنگ شد نمی روش... آره-

 :گفت و کشید آهی

 لیجاف یه به رضایت بابات که نداشت امیدي شنید خانوادت و شخصیت از و دید عکساتو وقتی-

 !بده

 :گفتم و ایستادم روش به رو سینه به دست و کردم اخمی

 ...شرط یه به! کنم می درستت! ببرمت اینجا از بذار! افلیجی؟ تو!... افلیج؟-

 شرطی؟ چه-

 .بشم شارژ بخونی برام یکم اینکه-
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 :گفت و انداخت باال ابروشو و گذاشت هم روي هاشو دست برشین

 گی؟ می برام کی داستانو بقیه پس-

 ...گم می برات بعدش-

 ...نشستم منتظر و انداختم هم روي پاهامو و کردم جا به جا تخت کنار و بردم رو صندلی

 جاعش انقدر اینکه از. کرد می رفتار مردونه و مند قدرت هنوز اما بود گیج و منگ یکم هنوز برشین

 المح باشه امیدوار بهبودش به و بیاد کنار اوضاش با شده که اي سختی هر به کرد می سعی و بود

 ...پیچید اتاق توي زیباش صداي! میشد بهتر خیلی

 بره یادم از روزي یه کردنام گریه محال

 خاطره و عکس دوباره اومدي یادم دوباره

 بودنت هاي دقیقه و ساعت هواي بازم

 ...پیرهنت عطر لحظه یه بره یادم از محاله

 :گفت و کرد اي سرفه

 ...تونم نمی مهشید-

 يرو. بکشه دراز تا خوابوندم رو بالشتش و رفتم سمتش به عجله با... زد چنگ سینش توي و

 :گفتم و زدم لبخندي. کردم لمس رو صورتش دستم پشت با و نشستم تخت

... رسید مرموز موذن اون شهر به تا رفت راه تمام سال دو بود گلچهره شیفته بدجور که حاتم-

 تا زد خودشو و کشید جیغ یهو موذن دید که بخونه نماز مسجد توي بره رفت بود اذان موقع

 راه یه از من:) گفت حاتم. اومد هوش به تا ایستاد انقدر موذن سر باالي رفت حاتم...شد بیهوش

 حاتم نهار موقع. کرد دعوت خونش به حاتمو موذن.( کنی افشا برام رازتو تو تا اومدم. اومدم دور

 ماا گم می بهت باشه گفت موذن. کنی می اینکارو چرا بگی اول تو تا خورم نمی هیچی من گفت

 راز کن افشا من براي اول گفت موذن که بود راز فهمیدن منتظر و خورد نهار حاتم. بخور نهار اول

 هب نامیدي با و شد ناراحت خیلی حاتم!گم می بهت من بعد دار نگه انصاف گه می که گدایی اون

 ...افتاد راه
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  خب؟-

 ات. نداشت امیدي دیگه! بود بد حالش خیلی... رسید دریا به اینکه تا بود راه توي ها ماه بازم-

 کمکت من: )گفت بهش حاتم هاي گریه دیدن با و اومد بیرون آب از بزرگ خیلی ماهی یه اینکه

. بود دهزن هنوز ملکشون.( کرده صید رو ما ملکه که ماهیگیري کلبه به بري که شرطی به. کنم می

 عجله با حاتم. بده بهش خواست که چی هر برگردونه رو ها ماهی ملکه حاتم اگه داد قول هم ماهی

 گم آب توي ها ماهی اما... انداخت آب توي و اورد رو ماهی التماس هزار به ماهیگیرو کلبه رفت

 .رفتن و شدن

 :گفت و داد تکون سرشو برشین

 ؟ کردن نامردي-

 و کرد تشکر حاتم از و اومد بزرگ ماهی همون روز دو از بعد. نبود پیداشون روز دو تا... میگم االن-

 هکرد برگذار بزرگ جشن یه ملکه بازگشت افتخار به دریا توي آخه. نبوده که کرد خواهی معذرت

 بریمب اینکه جز خوام نمی ازت چیزي من کنی وفا عهدت به تا برگشتی که حاال گفت حاتم.  بودن

 ...دریا اونطرف برد حاتمو و کرد دقبول رو دشوار کار این ماهی. دریا ور اون

 رفته ابخو به بچگونه لبخند یه با و بود بسته هاشو چشم ها بچه مثل. انداختم نگاهی برشین به

 براي .شدم رفتن آماده برگردم زود بود قرار که بابا با قرارم طبق و شدم بلند صندلی روي از... بود

 ..اومدم بیرون اتاق از و انداختم نگاهی برشین به بار آخرین

 ...مهشید-

 45 حدودا و بور خانم. انداختم نگاهی سرم پشت به میزد صدا رو من که زنی صداي شنیدن با

 یننوش ممکنه که فهمیدم سبزشون رنگ و هاش چشم حالت از. بود ایستاده سرم پشت اي ساله

 ...باشه

 ...اومد سمتم به پیچید می سالن توي هاش قدم صداي که حالی در

 !برده داداشمو دل که هستی خوشگلی خانم مهشید تو! درسته پس-

 ...بردم جلو باهاش دادن دست براي رو دستم و انداختم پایین رو سرم

 ...باشید خانم نوشین باید شمام-
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 ... فشرد گرمی به رو دستم و زد نمایی دندون لبخند

 داري حاال که اومدي کی بیرون رفتم نیست دقیقه 01 داشتم کار بیرون من...عزیزم خوشبختم-

 میري؟

 خاطر به فقط البته. دیدنش به بیام کوتاه مالقات یه حد در دادم قول پدرم به!... نیست زیاد-

 !گیرن سخت و گرا سنت مسایل اینجور تو خیلی ایشون. دادن اجازه شما تماس

 کرد اعتماد نمیشه کسی به روزا این... دارن حق-

 ...بله-

 که اي ضربه ایمنی کاله. خوبه شکر رو خدا وضعیتش. کردم صحبت برشین دکتر با جان مهشید-

 شهمی ممتد بخشی توان و فیزیوتراپی با گفت پاهاشم مورد ،در کرده کم خیلی رو خورده سر به

 . داره خودش پشتکار و همت به بستگی و سخته خیلی. برگردوند سالمتیشو بهش

 ...امیدوارم خیلی که من...گفتن منم به بله-

 باشی؟ که تونی می. خونه بریمش می و کنه می مرخص رو برشین صبح فردا دکتر-

 . میام باهاش اومد عموم پسر اگه.  باشم دارم دوست... نمیدونم-

 ...سالمت به برو. عزیزم نمیشم مزاحمت-

 ...اجازه با. دیدنتون از شدم خوشحال خیلی-

 . برگشتم خروجی سمت به من و دادیم فشار دیگرو هم هاي دست دوباره

 جازها برشین کردن مرخص براي فردا چند هر. بود راضی و متعجب برگشتم زود خیلی اینکه از بابا

 .برم تا نداد

 یم دلم. کردم سر گذشت نمی که ساعتی به کردن نگاه و برشین به کردن فکر با رو روز تمام

 االح خواست می دلم نه بخوام بابا از که داشتم روشو نه اما ببینمش و برشین خونه برم خواست

 . کنم استفاده سو اعتمادش از کرده اعتماد بهم که

 نم به رو برشین احوال و حال و برشین خونه توي اتفاقات از دقیقه به دقیقه هاي گزارش پویان

 .بود خوش ها همین به دلم من و داد می
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 به رو گوشی و میزد زنگ بهم بود پیشش پویان وقتی گاهی. ندیدم رو برشین من کامل هفته یک 

 می حس وجودم تمام با رو حسیش بی حس. بود خاموش هم برشین خود گوشی. میداد دستش

 اینکه تا. نداشت هم رو مبایلش گوشی کردن شارژ حال که بود نگران و خسته انقدر. کردم

 ...اونشب

 وير رو کتاب. بود رسیده میانه به تقریبا کتاب ترجمه. بود بامداد دو. انداختم نگاهی ساعت به

 روي از. دادم قوس و کش کمی خودمو و گذاشتم مدادي جا توي رو خودکار و گذاشتم دفترم

 وير دبیرستانی هاي بچه دختر مثل. ایستادم گرفته بخار پنجره روي به رو و شدم بلند صندلی

 زیر کم کم که هنریم اثر به. کشیدم دورش زیبا قلب یه و  M+B:   کردم هکاکی انگشتم با پنجره

 .نشستم تخت روي و زدم لبخندي و کردم نگاه میشد محو بخار

 خودم به. کشیدم برس دقت با و آروم رو خوردم گره موهاي و برداشتم رو برس آینه میز روي از 

... افتاد رکامپیوت میز روي گوشیم صفحه نور انعکاس به چشمم آینه توي از که بودم خیره آینه توي

 با و فتادا تپیدن به قلبم برشین اسم دیدن با. رفتم گوشی سمت به و گذاشتم تخت روي رو برس

 ...نکشم جیغ که کردم کنترل رو خودم تالشم تمام

 خوبی؟... برشین الو-

 خوبی؟ تو... نیستم بد. سالم-

 ... آره حاال-

 !شده تنگ برات خیلی دلم-

 ...دیدنت بیام نتونستم ببخش!... توئه تنگ دلم خیلی منم-

 مهشید؟... نیومدي که بهتر... نداره اشکال-

 ... داشتم نگه رو گوشی زدم یخ هاي دست با...شد آشوب دفعه یک دلم لحنش از

 بله؟-

 !...کنم خداحافظی همیشه براي باهات... باهات زدم زنگ-

 ...برشین-
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 ...نشده تموم هنوز حرفم... کن صبر-

 نگاهی گرفته بخار پنجره روي شده مات هاي نوشته به. نشستم تختم روي و رفتم عقب عقب

 .موندم حرفاش شنیدن منتظر و انداختم

. دارمن ارزششو اونقدرام من! اي العاده فوق تو... تو! زیبا و جوونی تو مهشید! باشی منطقی باید-

 لیلمد تمام! کنی فکر که اونی از بیشتر خیلی. دارم دوستت خیلی... ؟!گم می بت چی فهمی می

 هر و هاتو آرزو از رو تو اینکه عذاب با عمر یه بذار ، اما...تویی بعد من بودن زنده و خوندن براي

 پاهاي بشی تو که خواهیه خود اما...مهشید دارم دوستت! نکنم سر کردم محروم بود حقت که چی

 بمونی اگه! کرده فرق چیز همه... حاال اما باشی خونم خانوم! باشی سرم تاج خواستم می! من

 ...آرزوهات پی برو. خوشبختیت پی برو. زندگیت سراغ برو! میشی من اسیر

 :کردم قطع حرفاشو بلند صداي با و نیوردم طاقت دیگه

! یشهم کامل تو بودن با اینا همه هان؟ چیه؟ من زندگی و خوشبختی و آرزو کردي فکر تو... برشین-

 من! میشی خوب تو دیوونه،! کردم تکیه کی به بگو منو کنی؟ محروم خواي می چی از منو تو

 بهم مدل. میگم راست بخدا. رقصیم می هم با ایستادي پاهات روي وقتی عروسیمون شب. مطمئنم

 به! منی حق تو چون. باشی قوي باید پس برسم حقمه که چی هر به من داري دوست اگه! میگه

 !خوري می حسرت عمر آخر تا نکنی، تالش حقته و داري دوست که چیزي براي اگه ؛ پویان قول

 :گفت گرفته صداي همون با بعد وکمی کرد سکوت برشین

 ...مهشید اما-

 حالمو مراعات یکم. تونم نمی دیگه! کردي اذیتم کافی اندازه به ماه 8-7 این تو. نداریم اما-

 ...بکن

 آهی. کرد می فکر حرفام به فقط بگه چیزي خواست نمی. گفت نمی هیچی بود کرده سکوت

 :گفتم و کشیدم

 .بخوابی خوب... بخیر شبت-

 ...شد چی حاتم ببینم بگو قبلش اما... همینطور هم تو-

 ...کشیدم دراز تخت روي و و خندیدم بلند
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 که اتاقی به برد رو گدا. کرد پیدا رو گدا شهر همون توي. دریا اونطرف رفت و شد ماهی سوار-

 که مردي اون راز گفت، گدا پرسید رازشو وقتی اما. کرد پذیرایی ازش حسابی. بود کرده اجاره

 راه به درمونده حاتمم. بگم برات تا کن فاش برام رو میده سگ غذاي قاطرش به بار سه روزي

 .بفهمه رو آخر مرد راز تا افتاد

 !حاتم این کرده گیري چه-

. کرد می زندگی ها دیو و ها ساهره سرزمین تو مرد اون اما برسه مرد اون به که رفت... اوهوم-

. شد احوالشون جویاي و رفت جلو بود شده دعواشون هم با دیو تا سه و بود جنگل یه شهر اول

 چی میراث اون پرسید حاتم. داریم اختالف پدرمون میراث سر و برادریم تا سه ما گفتن اونام

 هکال یه میشه رنگ رنگا هاي غذا از پر خود به خود کنی بازش وقت هر که سفره یه گفتن هست؟

 به منو سلیمان حضرت عشق به بگی بش اگه که پرنده قالیچه یه میشی نامرئی بذاري سر اگه که

 اریند قبولم میکنم داوري من گفت. بود زیرک خیلی که حاتم. بردت ببرمی خوام می که جایی اون

 اورد ور تیر زودتر کی هر گفت و انداخت تیر تا سه خالصه. آره گفتم کنم؟ تقسیم میراثو من که

 الیق سوار حاتم بیارن رو تیرها تا رفتن و دویدن. رو قالی هم سومی کالهو دومی اون ببره رو سفره

 رفت. داره قاطر که مردي خونه در جلوي بذار منو سلیمان حضرت عشق به گفت و شد پرنده

 ته و خورد شام حاتم. بعد بخوریم شام اول گفت مرد. پرسید رو رازش ازش دید مردو تا... اونجا

 تگرف رو حاتم دست مرد شام از بعد. اي دیگه کس پی نفرسته منو دوباره این خدا اي گفت دلش

 اهمیت نم بگو تو گفت حاتم. کشمت می من بفهمی رازمو اگه. ببین رو قبرستون این و بیا گفت و

 .بمیرم اگه حتی دم نمی

 :گفت و خندید برشین

 خب؟... قدیم عاشقاي عاشقم-

 بهش اون که فهمید وقت چند از بعد و بود گرفته همسري به عموشو دختر که بود این مرد راز-

 اون که زمانی. بود کرده االغ یه به تبدیل اونو بود اورده عموش دختر روي به تا اما کرده خیانت

 تا دن می نجات اونو کبوتر تا دو روز یه. خورده می نون فقط کرده می کار خیلی بوده االغ مرد

 گس یه به کنه می تبدیلش عموش دختر. میزنه عموشو دختر دوباره و خونه میره میشه انسان

 وعموش دختر که میدن یاد جادویی بهش شد انسان وقتی و میدن نجاتش کبوتر دوتا اون دوباره

 ات میاره در خنجرشو حاتم به رازش گفتن از بعد مرد! عموشه دختر همون قاطر این حاال. کنه قاطر
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 امرئین کاله ناقال حاتم اما میکنه قبول مرد. بخونه نماز اول که گیره می اجازه حاتم اما بکشه حاتمو

 شفا رازشو هم گدا میگه رازو گدا به! گدا سراغ میره پرنده قالیچه سوار میذاره سر روي رو کننده

 با واون گودالی توي کرده نامردي اون اما...کردن پیدا گنج هم با داشته دوست یه روز یه که میکنه

 مرد شپی ازونجا. شده کور و افتاده زبونش روي جمله این انصافی بی اون از بعد کشته سنگ تخته

 میبینه رو زیبا زن یه گفتن اذان موقع روزي... شنید رو موذن راز و گفت رو گدا راز و رفت موذن

 .جنم و نیستم انسان من میگه اون اما میده ازدواج پیشنهاد بهش

 :گفت هیجان از پر صدایی با برشین

 بعدش؟ خب-

 دست زیبا زن کتف تا دو بین هیچوقت میکنه عهد و کنه می عروسی جن اون با حال هر به اما-

 تا دو نبی اینکه بخاطر میکنهو ترک اونو جن و میزنه دست ناخواسته سال یک از بعد شب یه. نزنه

 االح. رفته اون اما برگرده اون تا زده و گرفته رو خودش.میفهمیده آدمیزاد نباید و بوده بال کتفش

 تشکري حاتم... برگرده بلکه تا میزنه رو خودش و میبینه رو جنی زن اون ظهر اذان از بعد روز هر

 گلچهره و گفت رو ها راز دونه دونه حاتم و کردن پذیرایی حسابی ازش. گلچهره پیش رفت و کرد

 ...پایان. شدن خوشبخت هم با و کرد ازدواج اون با

 :گفت و کشید اي خمیازه برشین

 .بود جالب خیلی-

 ...بود بچگیام محبوب قصه این. آره-

 میکنی؟ تعریفش هم آبرُخ واسه-

 :تمگف و زدم لبخندي دل ته از بودیم، کرده انتخاب دخترمون براي که آبرُخ،اسمی اسم شنیدن با

 . میکنم تعریف آره-

 :گفت و پیچید گوشم تو خندش صداي برشین

 !...داره خوبی خیلی مامان! میشه خوشبخت خیلی دخترمون-
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 ربیشت. فهمیدم صداش توي برشینو حالت شدن عوض. خندیدم و گرفت آتیش گوشام شرم از

 دايص بعد دقیقه چند. کردم قطع رو گوشی بخیر شب یه گفتن با و ندونستم صالح رو زدن حرف

 ...پیچید گوشم توي اس ام اس

 ...مهشید دارم دوستت-

 :نوشتم میدیدم گوشیمو بورد کی سختی به که حالی در

 !برشین دارم دوستت-

 به و کشیدم آغوش توي رو خودم خوب حال عالمه یه با و گذاشتم تختم کنار عسلی روي گوشیمو

 .رفتم خواب

 هفتم فصل

 

 

 ...مهشید... مهشید-

 جواب خوردم می قلت تخت روي که حالی در و کردم باز سختی به هامو چشم مامان صداي با

 :دادم

 ! صبحی اول خبره چه باز مامان-

 ...نشست تخت روي که فهمیدم تخت اي یکدفعه خوردن تکون از و کشید سرم از رو پتو مامان

 .داریم مهمون امشب... زد زنگ بابات. کن جمع خودتو پاشو-

 مهمونن؟ دیگه اینا!پویان یا بزرگ مامان یا دوباره مهمون؟ کدوم کن ولم مامان... اَه-

. میان ظهر از بعد بزرگم مامان و پویان. نهاره کنی جمع خودتو پاشی تا ظهره 00 ساعت مهشید-

 . هستن شیداتم عمه

 :گفتم و کشیدم خمیازه و نشستم سختی به

 !ها من با شام-
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 دست یه کن رنگ موهاتم. برس خودت به پاشو فقط تو. میاره بیرون از بابات نکرده الزم نه-

 !بره پیش برنامه بی زندگیت شب ترین مهم که خواي نمی.بشن

 :پرسیدم متعجب شده چی که میوفتاد دوهزاریم داشت کم کم

 !خواستگاري؟ بیاد قراره برشین-

 :گفت و خندید مامان

 !زنی می حرف برشین با کردم می فکر میزدي؟ حرف پچ پچ کی با داشتی پس دیشب... واي-

 :گفتم و زدم چنگ ریختمو هم به موهاي

 !نگفت خواستگاري به راجع چیزي... کرد احوال و حال فقط اما آره-

 اب بعد و کردم نگاه خودم به آینه توي و اومدم پایین تخت روي از...  بود پریده سرم از خواب تازه

 :پرسیدم و برگشتم مامان به رو هیجان

 بپوشم؟ چی من حاال مامان-

 :گفت و شد بلند زنان لبخند مامان

 ...داره بابات نظر به بستگی دیگه این-

 :گفتم کوبیدمو زمین پامو...  بودم شده لوس دوباره

 !کنه می انتخاب بوقی عهد لباس یه میشناسی که رو بابا االن... مامـــــــــــــان-

 نیونشی موهاتو ببرم سپرد بهم تازه. باشه خواد می چی هر باشه پوشیده گفت من به. عزیزم نه-

 !کنی

 اتاق زا عجله با. کشیدم جیغ بلند صداي با و گرفتم دهنم جلوي دستمو داشتم که زیادي هیجان از

 زا بعد و کردم انتخاب خوردن شیر براي رو بزرگی لیوان رفتم آشپزخونه توي و دوییدم بیرون

 و ندمخو می آواز آب زیر فقط کنم چیکار باید فهمیدم نمی. پریدم حمام توي شیر لیوان یه خوردن

 بدنم و سر جون به نمونده وقتی اینکه فکر با. میدادم گوش آب هاي قطره دلنشین صداي به

 اهنگ حموم هاي قفسه به ناامید... کنم رنگ بود قرار موهامو افتاد یادم که بود اونجا تازه و افتادم

 رو بابا رنگ شامپو عجله با. بود خوب تنوع براي. دیدم رو اي قهوه رنگ شامپو که کردم می
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 به. بودم کرده پیدا جدیدي قیافه... کردم نگاه حموم آینه توي رو خودم بعد دقیقه چند و برداشتم

 اب و دادم الیک خودم به آینه جلوي.کردم می جلوه تر سال و سن کم داشت که اي تیره رنگ خاطر

 ...کرد میشه چه اما شد اي طوالنی همام. افتادم خودم جون به صابون و لیف

 خشک از بعد. گذاشتم سشوآر مالیم حرارت مقابل موهامو و نشستم تختم روي حمام حوله با

 و مرتب رو چیز همه مامان. هال توي رفتم و کردم تن ساده شلوار و بلوز دست یه موهام کردن

 ...شد بلند آیفون صداي که بشینم اومدم. بود کرده تمیز

 جلوي استقبال براي و زدم رو در. بودن بزرگ مامان و عمو زن و عمه. رفتم آیفون سمت به عجله با

 :گفت آروم و بوسیدم شیدا عمه. بودن متعجب و زده هیجان من مثل اونام. دویدم حیاط در

 هولی؟ چقدر تو دختر-

 .شدم مامانبزرگ کمک رو خونه تا حیاط مسیر دادن جواب بدون و انداختم پایین رو سرم

 اب بخوام عشق اسم به حسی خاطر به که بود مسخره براش انگار.کرد می نگاهم جوري یه عمو زن

 اب دونه می خدا. نداشتن خبر هیچی از بزرگم مامان و شیدا عمه. بیام کنار شرایطش و برشین

 منم و شد کار به دست شوهر خانواده جمع از پذیرایی براي مامان...بشن حالی چه برشین دیدن

 توي اضطراب یعنی. نداشتم کاري شلوغ قصد زیاد.شدم کار به دست موهام کردن درست براي

 کمدمسرافن توي از و بستم اسبی دم موهامو ساده و راحت خیلی...  نمیداد بهم رو اجازه این دلم

 انتخاب مردونمو سفید بلوز زیرش براي و برداشتم دمپاش شلوار با همراه رو کتونم رنگ کرم

 .کردم

 ساعت به و کردم تر محکم موهامو. کردم نگاه آینه توي خودم به.کردم مرتب رو آستین هاي مچی

 دستش توي. دیدم رو بابا اومدن پنجره از. بود عصر 7 ساعت. انداختم نگاهی گوشیم صفحه روي

. نداشتم رو شلوغی و عمو زن هاي نگرانی و شیدا عمه هاي سوال حوصله. بود میوه پاکت از پر

 چشم برهنه هاي درخت به. شدم اومدنشون منتظر پنجره پشت و کردم حبس رو خودم اتاق توي

 بعد که بودم اي لحظه اون منتظر...   کرد می تماشا رو بغض از پر ابرهاي هم گاهی و بودم دوخته

 رو خودم آغوشش توي تونم می خواستم وقت هر که بعدش منتظر. میبینم رو برشین روز چند از

 که بود زیاد حدي به وزید می که بادي شدت! خوبیه حس خیلی! خوبیه حس چه که آخ. کنم جا

 به و بردم جلو آسمون دیدن تر راحت براي رو سرم...خورد می صورتم به پنجره هاي درز از گاهی
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 حال میومد بارون وقت چند از بعد اگه شاید... بیاد بارون میشد کاش. شدم خیره سیاه ابرهاي

 ...میشد خوب منم ابري

 زمین روي که پاهایی صداي از... شد ادغام هم با در شدن باز و برق و رعد صداي موقعه همون

 مسن ردم یه. کردم نگاه حیاط به بار آخرین براي. بیرون برم اتاق از باید که فهمیدم میشد کوبیده

 ستد و شیرینی با هم نوشین. اوردن حیاط توي ویلچر با رو برشین سرش پشت و شد خونه وارد

 امانم. رفتم بیرون اتاقم از و کردم پام رو سفیدم هاي صندل و کشیدم عمیقی نفس. شد وارد گل

 از رو ها بادیگارد. بودن ایستاده احترام به هم و عمو زن و عمه و بودن رفته استقبال براي بابا و

 بودنا عمه دهنده آزار هاي نگاه با لبخندم موقع همون. میوردن باال رو ویلچر که میدیدم پرده گوشه

 هاي نگاه و خورده گره هایی ابرو با بزرگ مامان و گفت چیزي بزرگ مامان گوشه توي... شد

 مه باهاشون. نگم چیزي کردم می سعی. ناراحته بابت ازین چقدر که فهموند من به ندامتگرش

 . میشد بد خیلی میشدم کالم

. رفتم جلو و زدم لبخندي! رفت یادم برشین رنگ خوش هاي چشم دیدن با اما و بود بد حالم

. کرد تعارف بهم رو گل و اومد سمتم به ملیحی لبخند با نوشین. انداخت پایین رو سرش و خندید

 و المس صمیمی خیلی و بود نوشین همسر گندمی جو و بلند قد مرد.کردم تشکري و گرفتم رو گل

 آشپزخونه سمت به... نکرد من با دادن دست براي تالشی هیچ اینکه جالب و کرد پرسی احوال

 از فقط نداشتم استرس دیگه. کنن باز رو صحبت سر حسابی بابا و مامان تا ایستادم اونجا و رفتم

 سکوت توي مدت تمام که مامانبزرگم. کشیدم می عذاب شوهرش و عمه سنگین هاي نگاه دست

 اما!نهک متقائد رو مامانبزرگ هاش پچ پچ با کرد می سعی و بود نشسته بزرگ مامان کنار بابا. بود

 .کرد نمی موضوع کردن درک براي تالشی زیاد  مامانبزرگ

. خوشحالن برام آسمون هفت االن.رسیدم می عشقم به داشتم من، اما. بودن شوکه همشون 

 ايچ باشم خونسرد کردم می سعی که حالی در. ببرم چاي که خواست ازم بابا. برشین و من براي

. ریزهن سینی توي چاي تا کردم می تعادل حفظ سختی به ریختمو گلدار سفید هاي فنجون توي رو

 فقط من اما کرد می آشفته رو ذهنم بدجوري خورد می قلبم و تن به که منفی هاي موج ورودم با

 جلوي رو اخر چاي و گرفتم ها مهمون تک تک جلوي رو چاي. بشه مطرح مطلب اصل خواستم می

 که موهامو نوک و اوردم باال رو سرم... چاي توي ریختن دوشم روي موهاي یهو اما گرفتم برشین

 و داشتبر رو چاي برشین. کردم نگاه برشین مزه با لبخند به و دادم فشار دستم با بود شده خیس
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 سر رو چاي شکالت یه با وقت فوت بدون و داد تکون سري کنم عوضش بذار کردم اشاره چی هر

 . کشید

 هاینک تا.  نشم چشم تو چشم کسی با اصال کردم می سعی و بودم نشسته مبل تک یه روي

 ...ما مسئله کردم باز به کردن شروع بابا و نوشین

 اوضاع وخامت متوجه من اقوام سکوت و ها نگاه از چونکه بود جالبی و باک بی زن خیلی نوشین

 :گفت وایسی در رو بی بود شده

 بهتره اما. برشین چرخدار صندلی بجز نیست چیزي عجیب هاي نگاه و سنگین سکوت این دلیل-

 شاورم گفته به و میشه شروع توانبخشیش و فیزیوتراپی جلسات دیگه هفته از برشین بگم

 که بچه هی مثله. بایسته تونه می دوباره خودش تالش به بسته دیگه ماه چند تا کانادا در پزشکیم

 چطور اینکه مورد در. داشت خواهد رو حالت همون هم برشین بیوفته راه تازه کنید کمکش باید

 خوادب خدا اگه و ایرانم محدودي مدت من که اینه گذاشتیم پیش پا شرایط این با و کردیم جسارت

 هاینک بعدم و بشه راحت کوچیکترم برادر عاطفی رابطه بابت خیالم دارم دوست بشه قسمت و

 .بدن ها بچه به مالقات اجازه راحت خیال با نامدار آقاي

 :گفت و داد تکون سري بابا

 ها هبچ این که ایم وصیله فقط ما. هم به جوون تا دو این عالقه به گرده می بر چیزا این همه اصل-

 . کنیم دست تو دست رو

 :گفت و زد لبخندي نوشین شوهر

 هم هب نسبت عالقشونو راست رو خیلی عاقلنو ها بچه ماشاال چون نیست الزم چینی مقدمه... بله-

 سر از ما طرف از ناقابل هدیه یه با رو وصلت این همه اجازه با خوایم می. کردن باز ما براي

 .بگیریم

 :گفت و انداخت نگاهی من به بابا

 :گفتم و زدم لبخندي مظلومانه. دخترم چیه شما نظر...حتما-

 ...بابا بگید شما چی هر -

 :گفت طلبکارانه لحنی با بار اولین براي بزرگ مامان
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 میشه؟ چی بري قباله پس-

 :گفت نشاطی از پر لحن با و خندید نوشین

 !خانومه مهشید مال داره برشین چی هر. داریم قبول بگید شما چی هر ما-

 .کرد اختیار سکوت کسل اي قیافه با بزرگ مامان و کرد بزرگ مامان نثار اخمی بابا

 با. ینمبش جاشون من و بشن بلند تا خواست خانوم نوشین از. گرفت رو دستم و اومد سمتم به بابا

 ور کوچیکی جعبه جیبش توي از...  خورد تکونی و بود شده قرمز برشین. پذیرفت خندون روي

 زیبا و کوچیک هاي نگین و زیبا هاي کاري ضریف با پهن خیلی انگشتر یه. کرد بازش و اورد بیرون

 :گفت شرم با و انداخت نگاهی بابا به. بود

 هست؟ اجازه-

 هم مامان از زنان لبخند برشین و داد تکون مثبت نشونه به سري رفت می عقب که حالی در بابا

 :گرفت اجازه

 هست؟ اجازه مامان-

 :گفت بود پر اشک از هاش چشم که حالی در و خندید مامانم

 ...پسرم بله-

 :گفت دیگه بار یه برشین

 ... جمع اجازه با-

 .  گذاشتم دستش توي رو دستم آروم.  موند من هاي دست منتظر و اورد جلو رو دستش

 . کردم حس انگشتم توي رو حلقه خنکی بعد کمی و.بود زده یخ دوتامون هر دست

 ساطح منفی امواج رو خوبم حال همه اما. زدم لبخند و کردم نگاهی حلقه به و اوردم باال رو دستم

 .کردن کمرنگ عمو زن و عمه شوهر و بزرگ مامان و عمه از شده

 که بفهمم تا کردن می نگاه جوري یا کردن می اخم میوفتاد هاشون چشم توي چشمم وقت هر 

 ! ناراحتن
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 .ببخشم بهبود خودمونو اوضاع شرایطی هر تحت که خوردم قسم لحظه همون

 از تیوق و بوسیدم رو مهربونم مامان. گفت تبریک بهم و کرد بغل منو و اومد جلو مامان نفر اولین 

 ور پیشونیم و داد دست باهام مردونه خیلی بابا. دیدم مقابلم در رو بابا اومدم بیرون آغوشش

 دونه دونه و رفتن می برشین سراغ دونه دونه من از بعد. کرد خوشبختی آرزوي برام و بوسید

 بگیره سعک تا ایستاد رومون به رو و اورد بیرون عکاسیشو دوربین نوشین. گفتن می تبریک بهش

 :گفت و داد تکون رو دستش عصبی برشین که

 وبخ پاهام که وقتی واسه بذار. گیرم نمی عکس صندلی این روي من نکش زحمت...نه نوشین-

 ...شد

 حس نشوند می گردش صورت روي که لبخندي با کرد می سعی اما بود شده ناراحت نوشین

 !کنه حاشا ناراحتیشو

 !داري دوست جور هر. عزیزم باشه-

 :گفت نوشین به رو و داد تکون سري برشین

 بزنیم؟ حرف هم با بریم شام وقت تا مهشید منو بخواي ازشون میشه-

 ما هب رو هم بابا گفت، چیزي گوشش توي و داد مسیر تغییر بابا سمت به و زد لبخندي نوشین

 .. رفتم سمتش به و شدم بلند...داد تکون دستی بیا نزدیک اینکه نشونه به کردو

 بابا؟ بله-

 برید؟ خواید می کجا-

 .خوابم اتاق ریم می سرده که بیرون-

 :گفت نوشین به رو و داد تکون سري بابا

 . کنن همراهیش مهشید اتاق تا بیان بگید برشین هاي محافظ به-

 :گفت و دوخت چشم بهم عجیبی نگاه با بابا. رفت ما جمع از و داد تکون سري نوشین

 !ها نیستین محرم هنوز شما-

 .داریم گفتن واسه حرف کلی. چیه حرفا این... بابا-
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 :گفت و زد لبخندي بابا

 !بده حق بم نگرانم خب. دخترم باشه-

 ناو از جلوتر عجله با برشین هاي بادیگارد دیدن با و انداختم نگاهی سرم پشت به لحظه همون

 .گذاشتم باز رو اتاقم در و افتادم راه به ها

 ...طرف این از آقایون بفرمایید

 .بذارن زمین که خواستم ازشون اتاق در مقابل و اوردن باال پله تا سه روي از رو برشین صندلی

 رد رو صندلی در چهارچوب بین از دقت با و گرفتم دست توي رو صندلی پشت هاي دستگیره

 .نشستم تخت روي و دادم قرار تختم روي روبه رو برشین و بستم رو در. کردم

 :گفت مقدمه بدون و شد خیره هام چشم توي برشین

 دارم؟ دوست خیلی اي قهوه موي بودم گفته بهت حاال تا-

 ... کردم رد موهام بین از رو انگشتم و خندیدم

 !میذارمشون اي قهوه همیشه دیگه-

 :فتگ و انداخت نگاهی دستم توي انگشتر به گرفت رو چپم دست و خندید شیطنت با برشین

 ...میاد خیلی دستات به-

 !ممنونم... آره-

 ارد تب هاش چشم با. برم جلوتر کمی شدم مجبور من و کشید خودش سمت به آروم منو برشین

 ذشتگ می برشین سر توي که چیزي از رضایتم دادن نشون براي من استقامت اما کرد می نگاهم

 ... میشد اون مانع

 لشبغ توي محکم منو و کرد بسنده آغوش یه به دید رو من واکنش وقتی که بود مغرور و غد انقدر

 به آغوش این با که انگار و دادیم بیرون صدا با رو نفسمون آسودگی سر از دوتامون هر.  گرفت

 زا. شدن گرم آروم آروم بستمون یخ هاي دست و شد آروم تنمون باشیم رسیده نسبی آرامشی

 .زدیم می حرف هم با و بودیم هم آغوش توي فقط بعد به لحظه اون

 ...کنن می حس و درد پاهام گاهی مهشید-
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 ؟ جدي-

 !بد یا خوبه دونم نمی اما. آره-

 ادتمع تنت گرماي سخته چقدر دونی نمی. نرو پیشم از هیچوت برشین؟دیگه! ... دونم نمی منم-

 !کنه ترک رو اعتیادش بخواد آدم انگار! نباشی بعد و بشه

 :گفت و خندید برشین

 ...معتاد اي-

 :گفتم و دادم فشار سینش روي رو سرم و خندیدم

 !مخدر مواد اي-

 :گفت و کرد تر تنگ هاشو دست گره برشین

 نیست؟ پویانو-

 ...بیاد احتماال شام تا-

 :گفتم و کشیدم نفس رو عطرخنکش

 .میاد بهت خیلی تنته که اي فیروزه پیرهن این-

 رشینب...  گرفتم فاصله ازش گرفتش گر و قرمز صورت دیدن با و برداشتم سینش روي از رو سرم

 .فهمیدم می رو حالش...  کرد تر زبون با رو خشکش لباي و کرد باز رو لباسش باالي دکمه تا دو

 جهمتو تازه که برشین! تر تحمل کم و بود مرد اون منتهی. بودم خواستن از پر اون مثل منم چون

 :گفت بود شده من جمله

 .ترن روشن چشمام! نشد ست زیادم انگار اما کنم ست هام چشم با خواستم-

 ... میاد بهت خیلی اما آره-

 :پرسیدم نگرانی با. زد در به کسی لحظه همون داد تکون سري برشین

 بله؟-

 :داد جواب در پشت مامان صداي
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 ... بیاید کم کم کنم می آماده دارم رو شام ها بچه-

 :دادیم جواب هم با همزمان برشین منو

 !چشم-

 :گفت در پشت همون از و خندید مامان

 ...هماهنگی میگن این به به به-

 کش فرو حرارتمون و رفت بین از هامون چهره سرخی که وقتی بعد کمی و خنده زیر زدیم دو هر

 .رفتیم بیرون اتاق از کرد

 به .شدیم جمع سفره دور همه بابا بفرمایید با و بود شده پهن پذیرایی وسط رنگ خوش سفره

 از چیزي. خوردیم میز روي آشپزخونه توي رو شاممون برشین منو برشین شرایط خاطر

 وجهمت و کردم تیز هامو گوش کمی. پیچید خونه توي آیفون زنگ که بود نگذشته نشستنمون

 و نشست اونم بخوره شام میز روي برشین منو با خواستیم ازش دیدنش با. شدم پویان اومدن

 :گفت و انداخت نگاهی من به متعجب... شد مشغول ما همراه

 عمو؟ دختر کرده ترت جوون یار به رسیدنت بینم می-

 :گفتم و کردم اشاره موهام به خندیدمو

 !دیوانه کردم تیره موهامو-

 ...زد چوبی میز روي ضربه چند دست با پویان

 ...میاد بهت خیلی-

 :گفتم کرد می عصبانیت به تظاهر که حالی در و گرفت پویان سمت به چنگالشو برشین

 .نیوردم در چنگال همین با چشاتو تا کن ویش در چشماتو-

 :گفت و برد باال تسلیم نشونه به دستاشو پویان

 ان شیدب فسیل هم پاي به باشه مبارک آقا! بگم تبریک بهتون رفت یادم راستی. تسلیم من آقا-

 !اهلل شاء
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 :گفتم و گرفت خندم لحنش از

 !پویان آقا بشی خوشبخت هم تو الهی-

 :گفت پویان به رو و شد کسل کمی برشین

 !معلومه خیلی نبودنش. داریم کم رو نیوشا بازیاي دیوونه االن-

 :گفت و انداخت باال اي شونه پویان

 اما نیست تنش! خنده می مزه با و نخودي همیشه مثل داره و ایستاده اینجا االن هست اون-

 روي از که کنم می قانع خودمو فقط. کنم نمی فراموشش بگذره سالم هزار! دلمه توي خودش

 !میکنه زندگی داره اونجا و دلم توي اومده زمین

 :گفتم و گذاشتم دستش روي رو دستم و زدم تلخی لبخند

 !همینطوره حتما-

 :گفت پویان به رو و گذاشت من دست روي رو دستش و گذاشت بشقاب توي چنگالو برشین

 . نکردیم فراموش اونو هیچکدوممون ما-

 :گفت و داد فشار محکم و انداخت پنجه ما پنجه توي و برگردوند رو ودستش خندید پویان

 .همیم با ابد تا تا چهار ما-

 و ردو به هاش خنده یاد با... پیچید سرم توي نیوشا خندیدن صداي لحظه همون. خندیدیم سه هر

 :گفتم بهش دلم توي و انداختم نگاهی برم

 !خندي می ضایع هنوزم زشت دختره-

 تا. دکر متصل هم به رو برشین منو که شبی. بود قشنگی شب. شد تمام نور سرعت به اونشب

. ردمک می مرور رو برشین گرم آغوش و کردم می نگاه انگشترم به. برد نمی خوابم هیجان از صبح

 توپ زیر رو خودم بستمو هامو چشم. شدم آسمون شدن میش و گرگ متوجه و شدم خیره پنجره به

  کردم غرق

. دمش خیره پنجره به و اومدم بیرون پتو زیر از... گرفت ازم کال رو خواب شد شنید که صدایی اما

 رونبی رو دستم و کردم باز رو ریلی پنجره. میشدم مطمئن باید اما باشه خودش که داشتم شک
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 هب و نشستم پنجره لبه... شد خیس خیس لحظه یک توي دستم کف... اومد بالخره آره... بردم

 دست. کردم استشمام وجودم تمام با رو دار نم خاک بوي و دادم گوش ها ابر تاب بی و ممتد گریه

 من و کردن می حس خودشون روي رو بارون خنک هاي قطره شدن پخش صورتم گاهی هامو

 جاري هم من خوشحالی هاي اشک و لرزید کمی دلم داشتم که شوقی از. بردم می لذت فقط

 .  شدن

 نبارای برگشتمو تختم به هام چشم سوزش خاطر به اینکه تا گذشت حال همون توي ساعتی نیم

 .رفتم خواب به آسودگی کمال در

***** 

 اولین براي رو برشین شد قرار فرسا طاقت روزهاي و تشنج همه اون از بعد و گذشت روزي چند

 . ببرم کلینیک به فیزیوتراپی و بخشی توان جلسه

 ونهخ به رو خودم آژانس با. برگشتن ترونتو به کاري شرایط خاطر به هم محمد همسرش و نوشین

 جلهع با منم و کرد باز رو در آیفون مانیتور توي من تصویر دیدن با خانم ماهرخ. رسوندم برشین

... خورد صورتم توي فریاد و داد صداي از موجی کردم باز که رو در. رسوندم ساختمون به خودمو

 ... بود باال طبقه از صدا... بود رفته در کوره از برشین باز

 ...خانم سالم-

 و کردم اشاره باال به اشاره انگشت با. دادم رو جوابش سر با و انداختم نگاهی خانم ماهرخ به

 :پرسیدم

 باز؟ خبرشه چه-

 :گفت و کشید آهی خانم ماهرخ

 ... دار چرخ صندلی با شده کالفه-

 ور باال طبقه که بود اول بار براي. رفتم اتاقش سمت به عجله با و کردم فوت بیرون رو نفسم

 .میدیدم

 رنگ طالیی هاي گل با حسابی و بود رنگ شکالتی دراشون که خواب اتاق تا چهار با دوار راهرویی

 ازب نیمه در طرف به و انداختم نگاهی راهرو وسط دوار و بزرگ لوستر به. بودن شده تزیین فلزي
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 اي هقیاف با. کنه آروم رو برشین کرد می سعی که دیدم رو بادیگاردا از یکی و کردم باز رو در. رفتم

 :زدم داد برشین از تر بلند و شدم اتاق وارد هم در

 !دیگه بسه-

 ...کرد سالم میدزدید ازم هاشو چشم که حالی در و کرد سکوت صدام شنیدن با برشین

 :گفتم اي طلبکارانه لحن با و انداختم دوشم روي کیفمو

 دار چرخ صندلی از...  کن جمع پاهات توي بري می کار به زدن اربده براي که اي انرژي این-

 .باشیم کلینیک توي باید دیگه ساعت نیم شو آماده آدم بچه مثله پاشو خب شدي؟ خسته

 :گفت و کرد نگاهم عصبانیت با برشین

 ؟!آسونیاست این به مگه... خودت واسه گی می چی-

 :گفتم و دادم تکون بار چند تحدید نشونه به دستمو و رفتم جلو نشدنی مهار خشمی با

 .  بریم تا شو بلند تراشیدن برهان جاي-

 :داد جواب تر کالفه و تر عصبی برشین

 !کن خسته خودتو نه میام نه-

 :گفتم بادیگارد به رو و انداختم باال اي شونه ایستادمو کمر به دست

 ...کنید آماده رو آقا بیاید سریع االن همین! کن صدا رو خانوم ماهرخ و دوستتو اون برو-

 :گفت برشین که بره اومد

 ...نمیرم جایی هیچ من نکرده الزم-

 :گفتم و کردم بلند صدامو برشین از بدتر منم کرد نگام گر پرسش بادیگارد

 ...برو گم می بت-

 :زد فریاد برشین

 .اخراجی بري اگه-
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 ... اخراجی نري اگه-

 :زد داد من به رو برشین

 نه؟ یا حالیته شدم تموم دیگه من. نمیام کلینیک من-

 :گفتم جیغی جیغ صداي همون با و کشیدم کوتاهی جیغ من

 نه؟ یا حالیته کلینیک میبرم رو تو من-

 :گفت و انداخت چنگ عصبی موهاش توي برشین

 !ندارم مغز من میشناسی منو تو... ها بیرون کنم می پرتت پنجره همین از بخدا مهشید-

 رتپ منو خودت دستاي با خودت تو دارم دوست! کنی می کارو این دونم می و میشناسم بله بله-

 یب نظرت به اونوقت. بگی بادیگاردت به مجبوري و نداري شرایطشو متاسفانه اما. بیرون کنی

 بیرون؟ کنه پرت و کنه بغل نامحرم یه زنتو نیست غیرتی

 روي زا پیرهنشو عصبی. گفتم بش چی فهمید تازه یهو اما بگه چیزي که کرد باز دهنشو برشین

 :غرید حرص با کرد می باز رو تنش توي پیرهن هاي دکمه که حالی در و برداشت تخت

 پرتت نجرهپ همین از بزنمو بت مفصل کتک یه بشمو خوب اینکه امید به فقط... میام کلینیک باشه-

 .بیرون کنم

 ! میشه ها بچه پسر مثل کنه می قاطی وقتی. گرفت خندم حرفش از

 :گفتم جدیت با. دیدم رو  ها بادیگارد ها پله توي. رفتم بیرون اتاق از

 !پایین بیاید سریع. باشیم کلینیک باید دیگه ساعت نیم تا-

 جا هب جا ماشین توي سختی به رو برشین. اومدن پایین برشین همراه بعد کمی و گفتن چشمی

 ور صورتش بزرگی خیلی اخم و کرد می نگاه من به چشمی زیر. نشستم کنارش هم من کردن

 .بود پوشونده

 ندهکن پخش کم خیلی صداي فقط بودیم مسیر توي که مدتی تمام توي و افتاد راه به ماشین

 ... گذشت می سکوت توي و بود گوشمون تو موسیقی
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 متس به. بودن سال و سن کم کمیشون تعداد و بودن مسن اکثرا.بود مطب یه توي فیزیوتراپی

 ... رفتم منشی خانم

 .نباشی خسته خانم سالم-

 بفرمایید؟-

 داخل؟ میرن کی پور نیک آقاي-

 :پرسید و کردم پیدا رو برشین اسم بزرگش رسید سر توي از

 پور؟ نیک برشین آقاي-

 بله؟-

 .شماست نوبت اومد بیرون که خانم این-

 !سپاسگزارم -

 :گفتم آروم و برگشتم برشین سمت به

 .اومدیم وقت سر! نوبتته دیگه یکم-

! شهن شناخته که بود زده چشمش روي بزرگی عینک و بود کرده حفظ همشو در قیافه هنوز برشین

 . نذاشتم محلش دیگه اصال و شدم وارد در اون از منم دیدم که محلیشو بی

 توي ابروهامو و نشستم سینه به دست جدي خیلی و انداختم هم روي پاهامو و نشستم تر دور کمی

 . گذاشت خودشون حال به باید کردن بداخالقی وقت هر رو مردا عموم زن قول به. کردم گره هم

 .میدادم تکون پامو و بودم شده خیره رنگ کرم هاي سرامیک روي کفشم کف عکس انعکاس به

 !داخل ببرن تشریف همراه یه با پور نیک آقاي-

 تیدس بادیگاردش براي بگیرم حالشو بذار گفتم منم. انداخت نگاهی من به و برگشت برشین

 !برو باهاش که کرم اشاره و دادم تکون
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 هب کردم شروع دوباره. بگیرم حالشو شدم موفق فهمیدم ویلچر چرخ روي برشین دست فشار از

 یوقت اما گذشت چقدر نفهمیدم. شدم خیره رو به رو به و زدم اي موذیانه لبخند پاهامو دادن تکون

 :پرسیدم و شدم بلند فلزي صندلی روي از... بود لباشون رو لبخند دوشون هر اومدن بیرون

 باشه؟ خیر-

 :گفت و خندید برشین

 به ضربه .ندیده صدمه زیاد نخاع! ترسوندت الکی بیمارستان توي دکتر گفت! ایستادم ثانیه 01-

 !بشن ضعیف ها عصب شده باعث سر

 :گفت و کرد قطع محافظش حرفشو

 راه قیهب کمک با و کنن نرمش خونم تو اینجا بار سه اي هفته از غیر که دادن برنامه بهشون البته-

 !برن

 :گفتم و دادم بیرون صدا با نفسمو

 ! شکر رو خدا... آخ-

 :گفتم برشین به رو

 ببین! شد اینطوري اون شدي، تباه تو شدم، تموم من ، گی می هی! روشنه دلم گفتم دیدي-

 رو خدا باید حرفا این جاي! موجزست این کردي تو که تصادفی اون با! بایستی تونستی اول جلسه

 ...کنی شکر داري عمر تا

 :گفتم بادیگارد به رو من و داد تکون سري زنان لبخند برشین

 ونهخ توي فیزیوتراپی براي که ایم وصیله هر! خونه بذارید راه راه سر منم. بیوفتیم راه کم کم-

 .کنیم تهیه تا کنید جو پرسو رو هست احتیاج

 :گفتم و انداختم نگاهی برشین به

 !دارم کار خیلی برم؟ که نمیشی ناراحت-

 :گفت و خاروند رو سرش! شد بد دوباره برشین

 تره؟ واجب کارت من از-
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 :گفتم و کشیدم دستی پیشونیم توي! کرد می دیوونم داشت دیگه

 خب؟! میرم نهار از بعد اما... خب خیلی-

 !باشه-

! نداشت ناومد پایین باال از کردنو عوض لباس و باال رفتم حوصله اصال برشین. برگشتیم خونه به

. نشستم پیانو کنار اومدنش تا... کرد عوض لباساشو ماهرخ کمک با و هاش ساز اتاق توي رفت

 واختمن خراشی گوش و ناهماهنگ ملودي. شدن قرار بی پیانو هاي کلید لمس براي انگشتم دوباره

 که بردم سیاه کلید سمت به دستمو دادم فشار رو ها دکمه دوباره. گرفت خندم خودم کار از و

 :گفت و گرفت دستمو برشین کشیده دست

 بدم؟ یادت ملودي یه خواي می-

 ... دادم تکون رو سرم مشتاق

 !بده یادم ها قلب سلطان... آره! آخجون واي-

 شروع مک کم رو ملودي. بشه جا پیانو پشت چرخدارش صندلی تا کشیدم کنار. زد لبخندي برشین

 ...کرد

 برم برم گه می دل یه

 نرم نرم میگه دلم یه

  دلم دلم نداره طاقت

 کنم؟ چه تو بی

 زیبا زیبا اي عشق پیش

 دنیا دنیا کوچیکه خیلی

 جا هر جا هر ام یادتو با

 ...نکنم ترکت

 هستی تو هستی تو قلبم سلطان
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 شکستی رو دلم هاي دروازه

 بستی تو قلبم به یاري پیمان

 پیوستی من با

 جا هر به دورم تو از اگر اکنون

 را دلم نبندم دیگر یار بر

 تمنا و آرزو از سرشارم

 ...زیبا یار اي

 تموم آهنگ... میدادم گوش زیباشو صداي همزمان و بودم شده خیره دستش و انگشت حرکات به

 :گفتم ناراحتی با من و شد

  نگرفتم؟ یاد چیزي که من خب-

 :گفت و خندید بلند برشین

 روي از بعد! نوتیه چه کلید کدوم بدون... خب بگیري یاد نوت باید اول...  ببینی که زدم دیوونه-

 ...بزن خواستی چی هر راحت پارتیتور

 :گفتم و بردم باال تسلیم نشونه به دستامو

 ...من ندارم وقت! اینجوري که سخته خیلی. شدم پشیمون... نخواستیم آقا-

 .بدیم آب حیاطو درختاي بریم بیا حداقل پس-

 :گفت بلند صداي با و

 . بدیم آب رو درختا میریم خانوم منو بشه درست نهار تا خانوم ماهرخ-

 :گفت و پرید بیرون آشپزخونه توي از خانوم ماهرخ

 .میدم آبشون من نکشید زحمت خانم و شما میاد جدید باغبون هفته آخر آقا-

 :گفت و داد تکون طرفین به سري برشین
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 می درخت یه! ها شما مثل یکیم. نیستم پیغمبر پسر من بگیري یاد خواي می کی خانم ماهرخ-

 ...حیاط تو ببرید منو ها بچه!... همین بدم آب خوام

 و فتر در خنکی نسیم! گذاشتنش زمین روي حیاط توي و کردن بلندش پذیرایی تو بادیگارداش

...  بود کرده تر پاییزي رو باغچه فضاي ها درخت برگ و شاخ بین از عبورش صداي و بود آمد

 رهاش ها درخت پاي. برداشتم حیاط گوشه از رو شلنگ و کشیدم هام ریه توي رو تازه هواي

 ...شده سردش حسابی بود معلوم... لرزید یهو برشین. کردم نگاه سرم پشت به. کردم

 . خیلی سرده انگاري. بیارم سوشرت یه برات برم بذار دقیقه یه برشین-

 :گفت و زد لبخندي برشین

 ...بیارن بگو ها بچه به-

 .میرم خودم-

 شمچ با. کردم باز رو اتاق در. رفتم باال طبقه اتاق سمت به عجله با من و. داد تکون سري برشین

 ته زرگب دار ویترین و  رنگ طالیی چوبی کمد یه. گشتم کشو یا کمد دنبال به نوسان حال در هایی

 برداشتم ور رنگش سبز پلیور. کردم پیدا هاشو پلیور کشو آخرین توي گشتن کلی از بعد. بود اتاق

 :گفت و انداخت نگاهی من به پاهام صداي شنیدن به... حیاط توي دویدم سرعت با و

 . نکنه درد دستت-

 ینآست مچ تا زدم زانو پاش جلوي... پوشید رو پولیور لباس تا کردم کمکش و رفتم سمتش به

 .  بزنم تا هاشو

 ...این از اینم... آها... بده دستتو یکی اون... ایــــــن از این... وایسا-

 ودب شده خیره بهم. کردم نگاه ماتش لبخند و برشین رنگ سبز هاي چشم به و اوردم باال رو سرم

 :پرسیدم صورتم حاالت و تعجب با... داد قورت گره با رو دهنش آب و

 پس؟ چته!!!وا-

 سکوت منم و زدم لبخندي بهش. موند خیره من به طور همون و شد بزرگتر لبخندش برشین

 گرفت دستاش توي رو صورتم و کرد نوازش گونمو آروم اوردو صورتم سمت به رو دستش. کردم

 چشم بعدش اتفاق شرم از و دوختم چشم دارش تب نگاه به. شد خم آهسته و آروم سمتم به و
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 تا. هباش داشته ممکنه حسی چه زندگیم بوسه اولین کردم می فکر همیشه. گذاشتم هم روي هامو

 مگوش توي هاش نفس صداي. مونده ثانیه چند داشت برام خاصی اهمیت که چیزي کردن تجربه

 اشدست لرزش از اینو میزد شدت به نبضش... شد می حس صورتم توي دمش باز گرماي. پیچید

 لب لمس با که نزدیک انقدر. شدم نزدیک بهش منم گذاشتمو دوشش روي رو دستم. فهمیدم

 آروم. کردم می حس موهام بین دستاشو حرکت... خورد گره هم توي هم هامون تن سردش هاي

 . کردم باز هامو چشم

 از رو گرفتش گر صورت زنان نفس نفس... باعشق و نرم و ممتد.بوسید می منو بسته هاي چشم با

 زا رو شلنگ و شدم بلند عجله با. دزدیدم ازش هامو چشم انداختمو پایین رو سرم...  کرد دور من

 ردمک می احساس که کوبید می ناجور قلبم و بود گرفته گر تنم انقدر. کردم جا به جا درخت زیر

 خیره يا گوشه به زنان لبخند برشین. انداختم نگاهی نیم سرم پشت به. بگیرم آتیش که االنه

 ندمبرگردو رومو... اورد دست به امروز کشید می انتظارشو بود وقت خیلی که چیزي انگار. بود شده

 لبخند دوختمو چشم میشد جاري ها درخت زیر که آبی به خوب حال و خوشحالی فرط از منم و

 .زدم

 ...نهار بیارید تشریف چیدم میزو من... آقا-

 :گفت و اومد سمتم به برشین

 ...بریم بیا-

 نم. نخوردیم غذا خوب برشین نه من نه میز سر. شدم راهی و دادم تکون مثبت نشونه به سري

 استهخو نا گاهی و بود فکر تو همش هم برشین و گرفت می خندم افتاد که اتفاقی فکر از همش که

 یشترب هم به میلمون بوسه اون از بعد دوتامون هر. نبود جایز موندنم واقعا نهار از بعد... میزد لبخند

 عصرش خواب موقع بودم مجبور موندم می اگه. فهمید دومون هر نگاه توي میشد اینو و بود شده

 ...نیست خوب اصال این بریمو جلو خیلی بود ممکن میرفتم اگه اتاقش تو پیشش باال برم

 اما. ردک مشکوک خیلی رو مامان آسمونا تو کردنم سیر خوشو حال رسوند خونه به منو راننده وقتی

 نم؟ک کاري میذاشت عجیب حال اون مگه اما. بشم کارم گرم سر کردم سعی و نگفتم بهش چیزي

 

****** 
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. کرد عیفتض رو همه روحیه موضوع این و نکرد پیشرفتی برشین فیزیوتراپی بعدي جلسه چند توي

 ودنشب آشوب. بود آروم نا خیلی برشین. اوردیم خونه به تردمیل جمله از وصیله تا چند اینکه تا

 تا مکرد می سعی منم کرد می کل کل خیلی من با... میومد چشم به کامال عصبیش حرکات توي

 اسیاس کار یه گرفتم تصمیم. میاره دلخوري فقط کار این دیدم اما. نرم دیدنش به المقدور حتی

 طورچ اما...بود راه بهترین شدش گم بهشت به بردنش که بود شده نواخت یک دنیاش انقدر. کنم

 پایین؟ ببرم چوله و چاله همه اون بین از دار چرخ صندلی با اونو میشد

 خیلی ور موضوع... کرد کاریش میشه بشه آسفالت اگه که رسیدم نتیجه این به کردن فکر کمی با

 در رو اه هزینه بود داده بهم برشین که چکی از. کردم مطرح برشین گاه مخفی نگهبان با مخفیانه

 . بده رو ترتیبش صدا و سر بی خیلی خواستم ازش و گذاشتم اختیارش

 تشتمرینا بر ناظر تا برشین خونه رفتم همیشه مثل اونروز مخفیانه ماجراي از هفته چند از بعد

 رو اتشتمرین موقعه به برشین که نمیشن حریف نمیام من که روزایی میگفت خانوم ماهرخ. باشم

 ...بود ایستاده هاش دست کمک با میله دوتا بین. بگیره سر از

 رو؟ محافظا کنی ول آروم تونی می. برشین خب خیلی-

 هاشو دست دودلی با و آروم و داد تکون مثبت نشونه به سري بود کرده عرق بدجور که برشین

 ...برداشت

 ...آفرین خوبه خیلی خب خیلی-

 :گفتم و شدم بلند هیجان با

.. .استرس بدون. زمین بخوري ممکنه که بره یادت از کن سعی... آروم  آروم...  من پیش بیا حاال-

 ... بردار قدم یواش

 ینزم روي آروم راستشو پاي بودم دوخته چشم پاهاش به که دقایقی از بعد و زد لبخندي برشین

 ...کشید جلو سمت به

 ...کشیدم جیغ و زدم دست هیجان با

 ...بیا بیا... خودشه آره-
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 اهرخم به هیجان با... برداشت قدم یه تقریبا و کشید زمین روي رو چپش پاي سختی به برشین

 ...گفت می ذکر آسمون به رو و بود شده جمع هاش چشم تو اشک.  کردم نگاه خانوم

 !فردا واسه بقیش... شدم خسته... مهشید-

 :گفتم و انداختم نگاهی ساعتم به

 !برداشتی قدم یه شکر رو خدا... افتاد اتفاقی یه ماه دو این توي بالخره... خب خیلی-

 وشیگ که بزنم حرفی خواستم... نشست صندلی روي هاش بادیگار کمک با زدو لبخندي برشین

 ...کردم سالم آروم و زدم لبخندي نگاهبان شماره دیدن با... خورد زنگ مبایلم

 ... سالم-

 .شده مرور و عبور مناسب کامال راه. شده انجام داشتین که امري. خانوم سالم-

 :گفتم و انداختم باال اي شونه

 . میایم دیگه یکم ما...  قوت خدا... موقع به چه-

 هوا هکلب اومدنتون تا میکنم روشن رو شومینه براتون من سرده خیلی کلبه. گفتین که خوب-

 ...بگیره

 ...کنید می لطف... مرسی-

 ...اجازه با. خانوم وظیفست-

 .فعال-

 :گفتم ماهرخ به رو و کردم قطع رو گوشی

 .بیرون بریم خوایم می کنید آقا تن گرم لباس-

 :گفت و کرد نگاهم متعجب برشین

 بریم؟ کجا-

 ...آقا سورپریزه-

 ...رفت اتاقش به خدمه همراه و زد لبخندي برشین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 سلیمانی غزل | فالش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

311 

 

 از. داوم برشین کردم می مرتب گردنم دور پشمیمو شال بزرگ آینه جلوي من که وقتی بعد کمی

 ازب کنترلی و بزرگ در. کنن سوار رو برشین و  بذارن عقب صندوق برام ویلچرو که خواستم خدمه

 :پرسید متعجب برشین. زدیم بیرون خونه از و شد

 سرعت؟ همه این با ریم می کجا-

 !خوب جاي یه-

 ! ها عجب-

 :گفتم انداختمو باال شونه

 !فهمی می بالخره-

 ...آهنگ به خوندن به کردم شروع و کردم زیاد رو آهنگ صداي

 :گفت و شد خیره بهم متعجب برشین فرعی جاده به رسیدنمون محض به

 که نمم نمیره، پایین ازونجا که ویلچر اونجا؟ بري می داري منو اي  انگیزه چه با وکیل خدا مهشید-

 !نداري منو زور که هم تو بیام، خودم که ندارم پا

 :گفتم و انداختم نگاهی بهش

 !بسه غر غر. کن صبر یکم-

 رو راهی دو اینکه تا. داد ادامه هاشو غر غر لب زیر و داد تکیه دستش به رو سرش کالفه برشین

 . کردم ترمز مقابلش درست و زدم چراغ براش افتاد نگهبان آقاي به چشمم. کردیم رد

 ...اوستا قوت خدا... سالم-

 ...کنید پیاده رو آقا کنم کمکتون بدین اجازه خانوم سالم-

 صندلی روي رو برشین محسن حاج کمک با و اوردم بیرون رو ویلچر و شدم پیاده ماشین از

 . نشوندیم

 .گردم برمی صبح... شهر میرم من اجازتون با-

 .ممنون باشه-
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 .اومدم کردمو روشن حاال همین برقم موتور هست چی همه یخچال تو خانم راستی-

 ...رفت شهر سمت به وانتش پراید با خدام بنده اون. افتادیم راه به و دادم تکون سري

 :گفتم میدادم هل صندلیشو که حالی در. رفتیم جلوتر کمی

 .میمونیم صبح تا بود گرم اگه-

 :گفت و برگشت سمتم به برشین

 کنی؟ خطر خواي می چیه-

 :گفتم و خندیدم

 کنم؟ خطر چطوري چیه؟ حرف این خطرکنم؟-

 :گفت و خندید موذیانه برشین

 من؟ با تنها صبح، تا کلبه، تو-

 :گفتم گردنشو پس زدم آروم خنده زیر زدم

 !اي منفی خیلی... ادب بی ساکت-

 :گفت و گذاشت گردنش روي رو دستش و خندید

 !ماغتهد تو پام شصت میبینی بار یه. کمه هم جا خوابم بد من یعنی گم می! منفیت سر بر خاک-

 :گفتم کردم می نگاه رو ها آسفالت که حالی در و خندیدم بلند

 !اللیگا حد در کردم آسفالتش...  راه اینم بیا... گی می راست که تو-

 :گفت و انداخت نگاهی مشکی هاي آسفالت و شده خاکبرداري زمین به تعجب با برشین

 کردي؟ کارو این کی مهشید-

 !شده آمد و رفت آماده االن... هست وقتی چند-

 و روون صندلی. بود شده کمتر رازیریش سر... کرد نگام مهربون و گذاشت دستم روي رو دستش

 تلخ تن کردیمو نگاه تالتم پر دریاچه به دومون هر... رفت کلبه در جلوي تا اضافه تکون بدون
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 و لرزوند رو تنمون لحظه یک توي میشد بلند آب روي از که سوزي. کردیم برانداز رو ها درخت

 . بردم باال پله تک از سختی به رو صندلی و کردم باز رو کلبه در... کرد قرمز رو بینیمون

 نکافش... میشد حس بیش و کم هم اسفند خوب بوي... کرد لمس رو صورتم کلبه مطبوع گرماي

 نارک خاص ذوق یه با و کشیدم بیرون تنم از پالتومو. کردم آویزون و اوردم در تنش از رو برشین

 .گذاشتم برشین کافشن

 کم و تمرف آشپزخونه سمت به... شد خیره آتیش به و کرد توقف اونجا و برد آتیش کنار صندلیشو

 بود شده کنسرو خورشت و کنسرو اقسام و انواع یخچال توي. کردم فراهم رو چاي بساط کم

 من هب برشین. رفتم شومینه سمت به راحت خیال با و گرفتم دست رو چاي سینی همینم واسه

 دلبخن با و برداشت رو چاي بزرگ لیوان کردم می تعارف بهش که سینی توي از و انداخت نگاهی

 :گفت بزرگی

  یادته؟ رو بار اولین-

 ونهد ها صحنه همه که حالی در مات لبخندي با و انداختم پام روي رو شالم و نشستم آتیش کنار

 :گفتم میشد تداعی چشمم جلوي دونه

 ...آره-

 !باشی بلد شنا کردم نمی فکر اصال-

 ...شدي عاشقم کی از پرسیدم ازت-

 !نگفتم بهت-

 !آره-

 . پیچیدیم فرعی تو وقتی شد دار خنده خیلی قیافت-

 . بودم ترسیده خب-

 :گفت و انداخت نگاهی بهم برشین

 چی؟ حاال-

 :گفتم و دادم تکون سري جدي خیلی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 سلیمانی غزل | فالش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

313 

 

 .ترسم نمی دیگه حاال-

 کرد سعی میز گرفتن با و برد میز سمت به رو دست. گذاشت میز کنار و برد عقب صندلیشو برشین

 هک شدم خیز نیم کردن کمک براي. کردم می دنبال زده بهت رو حرکاتش هام چشم با...  بایسته

 :گفت

 نینگرا با... کرد رها رو میز و ایستاد اي دقیقه یک از بعد. کنم امتحان تنها خوام می. بشین نه-

 قدم پا نو بچه یه مثل آروم و دقت با. فرستادم می صلوات دلم توي کردمو می نگاه بهش

 روي و بردم جلو دستش گرفتن براي هامو دست... برداشت رو دوم قدم آهسته و آروم...برداشت

 .ایستادم زانوم تا دو

 ودب معلوم که حالی در رو سوم قدم. بود حرفا این از تر شق کله برشین دونید می که همونطور اما

 ...خندید و انداخت نگاهی من به و برداشت شده آسون براش

 جلوي درست...  انداختم نگاهی برشین پاهاي به و شد اشک غرق هام چشم خوشحالی فرط از

 روي که منم و بذاره دست من شون روي شد مجبور و خورد هم به تعادلش که بود ایستاده پاهام

 ینمس قفسه روي کامال وزنش. پایین اومد تنم روي دارم نگه تونستم نمی خودمم تعادل زانو تا دو

 :گفت خاصی شوق با و شد قفل هام چشم توي هاش چشم بود

 !اومدم؟ راه چقدر دیدي... شدم خوب... مهشید شدم خوب-

 :گفتم کردم می پاک اشکامو که حالی در و کردم فرار سختی به تنش زیر از

 .کنم می افتخار کارت پشت به... دیدم عزیزم آره-

 :گفت مردونه لبخند به با و چسبوند سینش روي رو سرم کشید دستمو و خوابید باز طاق برشین

 کنار چیز همه با. موندي پیشم... کردي کمک من به! شدي باعث تو! توئه خاطر به اینا همه-

 !موندي من با اما خریدي جون به فامیلو هاي متلک. اومدي

 و کشیدم نفس رو گرمش و خوش عطر و کردم سکوت کمی قلبش صداي به کردن گوش براي

 :گفتم

 باید و داره وظایفی عشقش مقابل در کسی هر. دارم بهت که محبتیه خاطر واسه کردم کاري هر-

 !بده انجام وظایفو اون شرایطی هر تحت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 سلیمانی غزل | فالش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

314 

 

 کردم؟ ولت چرا میدونی-

 :گفتم و کردم نگاهش کنجکاوانه

 !دونم نمی ، نه دقیقشو اما! من از محافظت خاطر به گفتی بیمارستان توي-

 :گفت بعد کمی و کرد سکوت ناگهان که بگه چیزي خواست و کرد تر هاشو لب برشین

 ... شه تلخ اوقاتمون خوام نمی! پیشمی که حاالست مهم... کن ولش-

 هگرسن خیلی. برگردوندم آشپزخونه به رو شده سرد هاي چاي و برداشتم رو سرم سینش روي از

 :گفتم برشین به رو 8 ساعت دیدن با و انداختم نگاهی مچم روي ساعت به...  بودم

 بخوریم؟ شام! ها گشنمه من-

 :گفت آروم و داد تکون سري برشین

 .خستم و گرسنه منم آره-

 رو یزم ریختمو سفالی هاي کاسه توي و جوشوندم قابلمه توي رو قارچ و چیتی لوبیا هاي کنسرو

 نونز قدم و بشه بلند تا کردم کمک رو برشین و گذاشتم رو ها لیوان. بود هم ترشی و نون. چیدم

 . برسه میز پشت صندلی به من با

 راهنمایی با و خوردیم رو غذا ولع با و خسته. نبود تنمون توي جون دومون هر. بود تالشی پر روز

 برشین. کردم باز رو تخت اهرم کشیدن از بعد و کردم پیدا رو دیوار توي تاشوي تخت برشین

 اشاره بود کنارش که خالی جاي به...کشید دراز و کشید تخت روي باال رو خودش من کمک بدون

 شکنار و خندیدم. بود کرده حس کامال منو نگرانی چون کنه اذیتم خواست می... زد لبخند و کرد

 مردونه هاي بازو روي بالشت جاي به سرم اما. کشیدم دراز دل دو و مردد. نشستم تخت روي

 گیرهب آدم بچه مثل خواستم ازش هام چشم با ملتمسانه و چرخیدم سمتش به... اومد فرود برشین

 پیشونیمو و انداخت کمرم دور رو دستش و کرد اي خنده نیمچه و فهمید هامو چشم حرف. بخوابه

 :گفت صداش زیباي زنگ با گوشم توي و بوسید عشق با

 ...بخیر شبت-
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 مچش به و انداختم دومون هر روي مرتب و کشیدم باال رو بود پام انگشت نوک که لطیفی پتوي

 روي بوسشو جواب منم و بردم موهاش بین رو دستم آگاه خود نا. شدم خیره بستش هاي

  زد لبخندي. گفتم بخیر شب و گذاشتم پیشونیش

 ...نشدم چیزي متوجه دیگه و گذاشتم هم روي هامو چشم

 هشتم فصل

 !پزي کله همه این... کن ولم مهشید بابا اي-

 :گفتم میزدم نفس نفس و بودم گرفته زانوهامو که حالی در

 ...بري راه قشنگ باید خیر نه-

 ...اومد سمتم به و کشید تر باال رو کنش گرم زیپ عصبی برشین

 !مغز بی مهشید مغزي بی! اورده کم نفس خودش-

 :گفتم و ایستادم کمر به دست کالفه

 ... میگه کی به کی... بابا برو-

 :گفتم و دادم نشون رومونو به رو پزي کله انگشتم با

 ...خان تنبل! ایناهاش-

 ستمود و اومد دردم دستش فشار از. برم شونش به شونه که کرده مجبورم و گرفت دستمو برشین

 :گفتم و کشیدم بیرون

 !کردي خورد دستمو ؟!هست چت حاال-

 :گفت و داد تکون سري

 !داغون مغازه این واسه کشونده کجا تا کجا از رو ما ببین-

 :گفتم و دادم ماساژ دیگم دست با دستمو

 !بري راه باید گفت گفت؟ چی دکتر نفهمیدي مگه. گم می خودت خاطر به-
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 پشت ونازهم آشپز...  موندیم منتظر و نشستیم. شدیم پزي کله وارد اینکه تا کرد سکوت برشین

 بذارم؟ چی پرسید خون پیش

 :گفتم و کردم دستی پیش دادن جواب توي

 .من براي گوشتش آب با زبون یه آقا واسه زبون و پاچه یه-

 :گفت و کرد نگام عصبی برشین

 ...بده سفارش خودت واسه لطفا تو-

 :گفت آشپز به رو

 ...بذار من براي مغز یه زبون یه آقا نه-

 :گفتم عصبانیت با

 ... کنی حذف رو پاچه نداري حق!خوبه برات... بخوري باید پاچه-

 :گفتم تر بلند

 !زبون با پاچه همون آقا-

 :گفت و کوبید میز روي و کرد گره مشتشو برشین

 !ها نرو راه من مغز رو مهشید-

 :گفتم و زدم زبون و ریختم دستم کف کمی میز روي آبلیموي ظرف از و انداختم باال اي شونه

 ...بود چت داشتی مغز اگه تو-

 :گفت و داد بیرون صدا با رو نفسش برشین

 !هست دراز زبونت کافی اندازه به! بدي سفارش زبون نداري حق هم تو پس-

 :گفتم و کردم تاییدش سر با و چرخوندم چشمی

 !بخوري رو پاچه باید تو اما خورم نمی زبون من خب خیلی-
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 خدا بنده آشپز. کردیم اعالم جدیدمونو سفارش بهش و داد تکون مثبت نشونه به سري برشین

 ادب رسم به. گذاشت میز روي و کرد آماده رو من آبگوشت کاسه و برشین بشقاب دوباره کالفه

 . کردم تیکه تیکه ظرفم توي رو تازه سنگک نون و کردم خواهی عذر

 ازيب به شروع و اوردم بیرون جیبم توي از گوشیمو و شد تموم صبحانم برشین از تر زود خیلی

 من کاسه توي و کرد نصف رو بشقابش توي زبون برشین که بودم بازي مشغول. کردم کردن

 :گفت و کرد نگام طلبکارانه...خندیدم و کردم نگاهی بهش... گذاشت

 ... کرد یخ بخور-

 .اومد سراغمون راننده بعد کمی. شدم خوردنش مشغول.  نذاشتم سرش به سر

 می هام با که دادایی قرار شدمو شده شناخته کم کم دیگه. ترکوند اولم کار مثل دومم ترجمه 

 . بودن تر قیمت خوش بستن

 مهشید؟-

 ...دبو ایستاده خون پیش روي به رو کردن حساب آماده جدي خیلی که انداختم نگاهی برشین به

 .داریم کار تا هزار. بریم تا پاشو-

 تکوندم رو کنم گرم روي هاي نون عجله با. بدم سفارش عروس لباس امروز قراره افتاد یادم تازه

 . شدم راهی برشین با و

 و اوردم در رو کنم گرم.رسیدیم خونه به رفتناش رژه من نِرو روي برشین کردن غر غر کلی از بعد

 نیم و 01 تا بود گفته خیاط. بود ده به نزدیک ساعت. انداختم نگاهی دیوار روي بزرگ ساعت به

 کفشی جا روي از رو کیفم و کردم مرتب تنم توي مانتومو! گیري اندازه براي مزون برم حتما

 از قبل ماا. پیانو سراغ رفتم بیاد برشین تا همیشه مثل. کردم تمدید رو مالیمم آرایش و برداشتم

 :گفت و اومد پایین خنده با برشین بدم فشار رو کلیدي اینکه

 بدبخت؟ این سراغ رفتی باز-

 :گفتم و خندیدم

 .دارم دیرینگی احساس باهاش... بود ایشون شدم آشنا خونه این توي که کسی اولین با-
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 :گفت و داد لم پیانو روي خندید برشین

 آره؟ منه هووي پس-

 گرانین با و شدم بلند جام از. دیدم باوري قابل غیر صحنه برشین سر پشت که بگم چیزي اومدم

 هک سمتی به من خیره هاي چشم دیدن با برشین. انداختم نگاهی نبات پاي تا سر به وحشت و

 وشآغ توي خودشو نبات بگه چیزي کنه وقت اینکه از قبل... شد خشک و برگشت کردم می نگاه

 :گفت عشوه با و انداخت برشین

 ...رسوندم خودمو شدي خوب شنیدم تا. برگشتم پاریس از تازه-

 دوباره .بود شده عصبانی نمیداد نشون واکنشی هیچ اینکه از. کردم نگاه برشین هم در قیافه به

 نگاهی برشین آغوش به! گرفت پس جاشو برگشتو یعنی شد؟ تکرار دوباره شد؟ همونجوري

 :غریدم خشم با و انداختم

 !...دادین بازیم باز نمیشه باورم-

 خواستم می. دوییدم می سرعت با. دویدم بیرون خونه از عجله با و شد پر اشک از هامو چشم

 دمومون می بود بهتر شاید. بودم عصبانی خیلی... احساس همه اون از برشین از خودم از کنم فرار

 چهی من پاهاي صداي جز خلوت خیابون اون توي... نیورد طاقت دلم اما میدیدم رو برشین واکنش

 زمین وسط گوشیمو خواست می دلم...میزد زنگ بهم برشین. کردم نگاه گوشیم به. نبود صدایی

 دیديج گوشی وقت چند از بعد و بود شده خورد ستون توي قبلیم گوشی اینکه از بعد اما بکوبم

 با .کنم خاموش گوشیمو دادم ترجیح بودم کرده خداحافظی دقیانوسی عهد اون با و بودم گرفته

 نم براي بست در جمله شنیدن با و بود خالی تاکسی. کردم بلند دست تاکسی اولین دیدن

 زا نگرانی با راننده که کردم می هق هق و زدم می زار بلند قدري به. شدم سوار عجله با... ایستاد

 و برم برشین کنسرت 7 ساعت شب و کنم عروسی خرید امروز بود قرار... کرد می نگام آینه توي

 دمآ برشین گفت می راست فرهام کردم؟ می چیکار باید یعنی. بشینم اول ردیف شنگول شاد

 ... فرهام... فرهام... نیست

 زاده نخا اسم دنبال به مخاطبین توي. کردم روشن دومرتبه اوردمو بیرون جیبم از مبایلمو گوشی

 وير رو گوشی و کردم لمس رو صفحه اسمش دیدن محض به. میکشیدم پایین و باال رو صفحه

 :گذاشتم گوشم
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 الو؟-

 ؟!کردي ما از یادي عجبی... خانوم مهشید به-

 :گفتم و کشیدم آهی

 ببینمت؟ داري وقت-

 :گفت و شد بدم حال متوجه فرهام

 کجایی؟ تو-

 !پیشت بیام کجایی بگو... تاکسی تو-

 :گفت و کشید آهی

 ... اونجا بیا. فرشم بازار-

 .باشه-

 :گفتم راننده به رو و کردم قطع رو گوشی

 !فرش بازار میرم آقا-

 اکسیت کرایه. دیدم رو فرهام رسیدیم که بازار ورودي گذاشتیمو سر پشت رو فرسا طاقت ترافیک

 :گفت و کرد نگاهی من به فرهام. شدم پیاده و دادم رو

 شدي؟ چی مهشید-

 .نکردم پیدا تو از تر منطقی رو کسی. بگیرم راهنمایی ازت خوام می-

 :گفت و داد نشون رو اي کافه دستش با فرهام

 کافه وارد و شدم همراه هاش با حال بی و کرخ هایی قدم با... بزنیم حرف اونجا بریم تا بیا-

 فرو لداخ به رو صندلی نشستنم از بعد و کشید کنار رو صندلی برام. شدیم جور و جمع و کوچیک

 ...نشست روم به رو و داد

 ...شده چی ببینم بگو-
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 انگار. ..نشده چیزي انگار کرد می رفتار جوري... کرد بغل برشینو مقدمه بی. خونه اومد امروز نبات-

 !کنه بغلش راحت اون تا بود مونده برشینم...دید نمی منو اصال

 :گفت و داد تکون سري فرهام

 کردي؟ چیکار تو-

 !بیرون زدم هیچی-

 :گفت آروم و داد تکون سري فرهام

 !کردي باز براش راهو دوباره... به به-

 کردم؟ می چیکار-

 بونز برشین. بیرون بندازنش خدمه که انداختم می راه بیداد و داد ریلکس خیلی بودم جات من-

 !دیوونه کرده کپ اونم. نداشته تقصیري بستم

 ... که شدم عصبانی انقدر-

 !بدي شکنجه خودتو کردي عادت تو اما... ها نشی ناراحت-

 ...بود فرهام با حق. نداشتم گفتن براي حرفی. انداختم پایین رو سرم کردمو سکوت

 داره؟ کنسرت امشب-

 :گفتم و دادم تکون سري مثبت نشونه به

 ...میالد برج... آره-

 خب؟. نکن ترکش اما باش قهر... مهمه برات ببینه بذار برو-

 :گفتم و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم

 . هفته ساعت کنسرتم. برم تونم نمی خونه قیافه این با-

 .باشیم هم دور بیاد مهنازم میزنیم زنگ. میشه خوشحال مامانمم... ما خونه بریم بیا-

 . باشم تنها یکم خوام می. ممنون نه-
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 . مهشید نده خالی جا!میري حتما کنسرتو امشب. نره یادت پس باشه-

 ...باشه-

 سیعرو.  نشستیم همونجا ظهر تا شدیمو صحبت گرم. گرفت سفارشاتمونو و اومد جلو گارسون

 رو بود کرده انتخاب که طرحی. بخره فرش بود اومده. بود ما عروسی از قبل روز چند مهنازم اونو

 .  شدیم جدا هم از نهار موقع.بود زیبا خیلی. کردم تایید

 هاي ح رو مثل میشدمو خیره ها مغازه ویترین به الکی و گذروندم سبز فضاي توي رو روز بقیه

 ینبرش دوباره اینکه از لرزید می دلم و کشیدم می نقشه سرم توي...اونور به ور این از سرگردون

. یامب کنار خودم با تونم می بهتر بذاره تنهام کردنام قاطی تو میدونست برشین.بدم دست از رو

 به تر زود یخیل بودم مجبور... بفرسته پیامی اینکه یا بزنه زنگ بهم که کرد نمی تالشی همین براي

 بودم منتظر شاید... نگن برشین به حظورمو که کردم خواهش عوامل همه از بود چی هر. برم برج

 لیلد تا هزار خالصه! میکنه رفتار چجوري نباشم اگه یا... نه یا میاره ازم اسمی غیابم در ببینم

 تخابان رو سالن گوشه صندلی پنجم ردیف خودم و دادم کسی به جایگاهمو... کار این واسه داشتم

 ور دلم توي استرس بودن حاضر که جمعیتی و همه هم صداي و میشد شلوغ سالن کم کم. کردم

 عیس که افتاد نبات به چشمم کردم می نگاه رو بر رو دو گردون سر هام چشم با. کرد می بیشتر

 منتظر و دادم تکون دستی نگهبان دیدن با کنه پیدا راهی صحنه پشت به سن کناري در از کرد می

 ...ایستادم اومدنش

 نامدار؟ خانوم بله-

 .میام زود اومده پیش کاري صحنه پشت باش من صندلی مراقب-

 .خانوم چشم-

 ازهاج رو نبات که دیدم رو برشین بادیگارد و کردم عبور صداشون و سر و جمعیت بین از عجله با

 :گفت لبخند با و شناخت منو دیدنم با... داد شدن داخل

 خانوم؟ اومدین-

 ...رفت کجا زنکه این ببینم کنار برو حاالم... آقا حتی اومدم من گی نمی کسی به آرش-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 سلیمانی غزل | فالش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

322 

 

 صداي که کردم می نگاه دیوار درو به... شدم راهرو وارد عجله با من و کشید کنار رو هیکلش

 ويت عصبی... کردم نگاه برشین به و کشیدم سرک راهرو دیوار کنار از... کرد متوقف منو برشین

 :گفت و داد تکون تحدید عالمت به بار چند اشارشو انگشت و کشید دستی موهاش

 !بینی می بد وگرنه برگرده مهشید کن دعا-

 :گفت و انداخت باال اي شونه نبات

 !هستم که من-

 هفت هی شکل به و کرد جمع هاشو انگشت بقیه گذاشتو هم کنار اشارشو و سوابه انگشت برشین

  گذاشت نبات سر روي و داد شکل رو دستش تیر

 :گفت و انداخت باال اي شونه

 ادتخانو گوش به حلقه غالم شدم. خریدیم پول با زندگیم تو اومدي. نداشتم دوستت هیچوقت -

 باز تیوق پیش ماه چند این از غیر. دادین مامانم کردن بستري آلبومو بستن واسه که پولی بابت

 نیک می پخش همو با عکسامون که کردي تحدید و برداري سرم از دست خواستم ازت و برگشتی

 بخواي کاري هر! سابقمی نامزد کنن می فکر همه حاال! کردم تشکر ازت کنسرت توي که دیدي

 باشه! تنبینم دیگه. سرست یه صافو هم با حسابمون. میکنم حیثیت ادعاي منم! بکنی تونی می

  خوب؟ دختر

 ...اورد در گلوله شلیک صداي دهنش با و

 ... کشتمت خودم دستاي با... مردي دیگه من براي! مردي دیگه تو! نیستی دیگه -

 به و دکر گرد عقب...زد خندي پوز کردو فوت کنن می فوت اصلحشونو که گاوچرونا مثل انگشتاشو

 ...رفت ها پله سمت

 سالن به سرعت با و زدم لبخندي آسودگی روي از. کشیدم عمیقی نفس و دادم تکیه دیوار به

... پیچید نسال توي کرد می سالم بلند که برشین صداي صندلی روي نشستنم محض به. برگشتم

 اینکه تا کردن می خونی هم باهاش جمعیت و ساعت دو تمام. کرد شروع رو خوندن زود خیلی

 ...رسید آخر آهنگ به نوبت

 ...کردیم می تمرین عزیزم هاي نوازنده با که وقتایی از غیر به. نخوندم جایی حاال تا آهنگو این-
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 :گفت و زد لبخندي برشین... خراش گوش و بلند... کشیدن جیغ همه

 من به بودنش با شرایطی هر توي و همیشه که اي فرشته! فرشته یه به کنم می تقدیم آهنگو این-

 ادع اما نیست امشب! اسمش نه خواست خودش بخاطر رو پور نیک برشین که کسی... داد امید

 .عزیزم مهشید به کنم می تقدیم رو آهنگ.برگرده که کنید

 ...بشه نواخته آهنگ تا شد کننده کر جمعیت بلند هاي صدا دوباره

 احساسم از نوشتن شده فقط روزم هر

 دورم تو از که همین تو عشق به

 صبورم سنگ شدم عاشقت که همین

 هست قلبم تو دیگه یکی کنی فکر خوام نمی

 شدي آخـــــــــرم عشق تو

 کن باور

 شدي باورم تویی زندگیم تموم

 من هاي دقیقه ترین احساسی

 من کنار تو هستی که لحظست اون

  احساسم

 عشقم شه نمی عوض بهت

  احساساتی

 بینمت می رو تو میشم

 ترسم می

 بگیرنت ازم همش

 میرم می
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 چشمم خیسه آخه نباشی

 میرم می برات من که نشه شاید باورت

 آه چشات از عشقو بگیري

  رو تو دارم دوستت چقدر میدونی

 نرو پیشم از بمونو نزدیکم

 کن باور

 !...خونم می فقط تو عشق به

 و کردم پاک دستم پشت با آروم گونمو روي هاي اشک. کشیدن جیغ همه دوباره و شد تموم آهنگ

. نرفتم ببینه هستم که ببینه خواستم می. رسوندم سالن وسط به رو خودم جمعیت بین از

 و کردم جمع نگاهم توي رو عشقم همه!بدم دستش از ترسم می فقط! دارم باورش! نزدیکشم

 کرد شک... انداخت نگاهی طرفم به و کرد حس رو نگاهم موج بالخره تا موندم خیره انقدر بهش

 وير از و کرد جا به جا رو گوشش روي سیم بی میکروفن. فهمیدم زدش حیرت نگاه از اینو منم که

 تا فتمر تر جلو قدم چند. کشیدن جیغ شدنو بلند همه جمعیت... پرید پایین دستش کمک با سن

 لنسا توي و پیچید میکرفون توي خندیدنش صداي... خندید آروم دیدنم با. منم بشه مطمئن

 ردمب باال رو دستم... کردن می مهار سختی به رو جمعیت سالن نگهباناي و محافظین... شد پخش

 اون و کرد تحریک کردنم همراهی براي رو جمعیت زدنم دست. زدم دست براش وجودم تمام با و

 مقابلم درست برشین... انداختن راه هوار و داد و جیغ و کشیدن سوت زدن دست دوباره هم

 :گفت آروم و کرد نگام دریاییش هاي چشم با. بود ایستاده

 اینجایی؟-

 ...کردن دار مزه رو لبخندم لبم گوشه از مزه شوز هاي اشک

 . هستم ابد تا... هستم همیشه من-

 :گفت آروم و گرفت محکم دستمو برش و دور به توجه بدون برشین

 !خرید ریم می فردا نداره اشکال-
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 داد و کرد بلند رو بود توش حلقه که دستم اون برشین که شد دهنده آزار قدري به جمعیت صداي

 :زد

 !زنمه بابا-

 :زد داد بلند خیلی صداي با نفر یه

 ... دسته به دسته تکونه می گل برونه بله-

 . شدن همراه باهاش هم بقیه و

 ...ردک می پا به شادي بیشتر دلمون توي زدنشون دست و کوبیدن پا صداي و خوندن می صدا یک

 

***** 

 پویـــــــــــــــــان؟... عمه دقیقه یه بشین...  نیوشا-

 :پرسید نگران و شد آشپزخونه وارد عجله با پویان

 کرد؟ چیکار-

 :گفتم و پیچیدم کلیبس توي موهامو کالفه

 !میکنه زیاد کمو گازو زیر هی. بیرون ببر من آشپزخونه از شاهدختتو این-

 ...کرد بلندش زمین روي از حرکت یه با و کرد اخمی دخترش به پویان

 کجاست؟ بهدین-

 :گفتم و انداختم بیرون به نگاهی آشپزخونه پنجره توي از

 رفت؟ کجا نازنین... مهموناست منتظر...حیاط توي میره گفت دونم نمی-

 ... کنه عوض لباساشو باال رفت-

 :گفتم زنان لبخند و گذاشتم گوشش پشت و زدم کنار رو نیوشا بور فرو موهاي محبت با

 خواي؟ می پفک جونم نیوشا-
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 ... داد تکون مثبت نشونه به رو سرش

 :تمرف حیاط سمت به عجله وبا دادم دستش و برداشتم پفک بسته  یه کابینت توي از عجله با

 مامان؟ کجایی پسرم؟ بهدین؟-

 :زد داد و دویید سمتم به... شد پیداش ها درخت پشت از خاکی رویی رو سر با بهدین

 !بازي گل رفتم باز! ها نکنی دعوام... مامان-

 :زدم داد بلند کشیدمو آهی

 . کن تنش تازه لباس ببر بهدینو بیا. خانوم ماهرخ-

 :گفتم بهدین به رو

 حریفش هیچکی بره در کوره از که میشناسیش! طرفی بابات اینبار! ها؟ نري باغچه تو دیگه-

 !نمیشه

 :گفت و خندید نخودي

 !شما بجز هیچکی-

 :گفتم زدمو لبخندي

 .کنه تنت نو لباس ماهرخ تا اتاقت تو برو بدو نریز زبون-

 ...شد شنیده سقف روي پاش صداي زدن هم به چشم یه توي رفتو ها پله سمت به عجله با

 دست براش و زدم لبخندي... شد خونه وارد برشین و شد باز در که ببندم رو حیاط در خواستم

 :فتگ میورد بیرون ماشین از رو شیرینی هاي جعبه که حالی در و شد پیاده ماشین از. دادم تکون

 .دادم سفارش رستوران کنار فروشی شیرینی همون از. اوردم کیکم بیا-

 . اوردم داخل کمکش رو ها جعبه و رفتم سمتش به عجله با

 ... دوید سمتم به عجله با دیدنم با نازنین

 ! کمکت بیام بذار-
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 .  برشین کمک برم تا بگیر اینو عزیزم مرسی-

 اب و برداشتم رو جعبه در...  آشپزخونه توي اوردیم هم کمک به رو کیک جبه و رفتم حیاط توي

 :گفتم عصبی کیک دیدن

 ! باشه؟َ جري و تام نبود قرار مگه نزن؟ صورتی پلنگ نگفتم کردي؟ خودتو کار تو باز-

 :گفت و انداخت باال اي شونه خونسرد برشین

 داریم؟ چی شام کن ول رو حرفا این... اي وسواسی انقدر که برم قربونت-

 یماکاران یه بهدینم عشق به. دادم سفارش شام بیرون از. گفتم و کردم نگاه کیک به حرص با

 .پختم

 :گفت و زد پیشونیش توي برشین

 ... ماکارانی؟ بازم-

 زیر زدم... میباره ماکارانی انگشتت هر از و ها مکزیکی ذرت...افتادم ماشین توي اونروز یاد یهو

 مسره نازنین و درومد صدا به آیفون زنگ. بود افتاده اونروز یاد شاید اونم... خندید برشینم... خنده

 خاله... بودن قلوهاشون دو و مهناز و فرهام... کرد باز رو در بود کرده بغل رو نیوشا حالی در پویان

 بابام و مامانم و عمه شوهر و شیدا عمه بعد کمی. اومدن هم عمو زن و اختر بزرگ مامان سارگلو

 ازب رو در خانوم ماهرخ... شد بلند آیفون صداي دوباره که بودیم نشسته هم دور... شد پیداشون

 . ایران بود اومده بازم دیدنمون براي نوشین ماه چند از بعد... کرد

 :گفت من به رو و کرد جا به جا سرش روي بوقیشو کاله بهدین. شد شروع برقص بزنو مراسم

 برقصین؟ هم با بابا و شما بزنم ملودي یه من میشه-

 چشم اشاره یا و خندید برشین. کردم تکرار رو جمله گوشش توي و کردم نگاهی برشین به

 ...کرد پیانو راهی رو بهدین

 ...نشست پیانو پشت خاصی ذوق با بهدین

 وسط... کرد نواختن به شروع آروم رو عارف از خواب آهنگ آروم ملودي و کرد بازي ها کلید با

 آبی حریر پیرهن و شدم خیره هاش چشم توي. کردم جا برشین آغوش توي رو خودم سالن
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 ادی به من و چرخیدیم می آروم آروم. کردیم رقصیدن به شروع... کردم مرتب تنم توي آسمونیمو

 :افتادم برشین حرفاي و رقصمون اولین

 گفت... ردو جاي یه ببرنت بدزدنتو تا میسپاره گفت... میزنه آسیب بهت نکنم رهات اگه گفت بهم-

 یهیچ نامشروع و پولدار خیلی آدم یه از. گفت می راست! کنه عفتت بی که آسونه خیلی براش

 صدشق که فهمیدم قشنگ دیدمش، مهمونی یه توي و اومدم خوانندگی عشق به وقتی. نبود بعید

 کاسبی هام با خواست می. بود اومده خوشش من از! نیست من به کردن کمک هست چیزي هر

 یه با که بعد! دستش توي گرده برمی برابرش چند زود خیلی کنه سرمایه چی هر دونست می. کنه

 صفیهت نمیشد و بود زیاد خیلی مبلغش. دستش از کنم پیدا نجات نتونستم... خرید منو داد قرار

 اربذ گفتم... کرد می تحدید تو با منو. کنه زندانیم تونه می که کرد می تهدید مدام منو...کرد

 سابح تصفیه تا گفتم. دم نمی دستت از بودم مطمئن داره دوستم اون. برونم خودم از رو مهشید

 که زمان بمونی باهام اگه بیشتر نشد اگه طرفی از. گردونم می برت. کشه نمی طول چیزي کنم

 اگه .کنم رهاش زوده تا!نره دست از فرصتاش بذار گفتم! بکنی دل ازم تونی می تر سخت بگذره

 !!بگرده تا میوفتم پاش به رم می دوباره اومدم بر پسش از

...  کردم چک اوردمو و داد قرار جاشه سر هنوز ارضیم حساب فهمیدم و شد خالی حسابام وقتی 

 داد قرار... گرفت وام یه برام نوشینم. کنم جبران کسرشو کمو تونم می ماشینم فروختن با فهمیدم

 تصادفو... اما بگم بهت چیزو همه و ببینمت اونجا. فرهام نامزدي بیام که اومدم من و شد فسخ

 رفح بذار گفتم. رسیدیم هم به بالخره تو منو امشب! بگم بهت که نشد... نشد! بعدش اتفاقاي

 !نمونه بینمون اي ناگفته

 مهشید؟-

 :میزد صدام که کردم نگاه برشین به و اومدم بیرون گذشته از

 بله؟-

 فکري؟ تو-

 !گذشت زود چقدر-

 چی؟-

 !گذشته-
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 :گفت و کرد اشاره بهدین به و خندید برشین

 !کن شادش... بابا بهدین-

 قتوو هم برشین و میزدن دست همه.زدن دست به کردیم شروع برشین منو و گفت چشمی بهدین

 کرد ملودي متن خوندن به شروع و شمرد قنیمت

 .پایان

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاري به مایل که صورتی در

 با ما و همراجع ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان

 بگیرید تماس
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