
 

 
1

رمان یک کاربر انجمن   یزخوار ونک | سحر عز یهادر کوچه پس کوچه یرمان دختر  

 

 رمان  یککاربر انجمن   یزخوار ونک | سحر عز یهادر کوچه پس کوچه یرمان دختر

 



 

 
2

رمان یک کاربر انجمن   یزخوار ونک | سحر عز یهادر کوچه پس کوچه یرمان دختر  

 

 

 



 

 
3

رمان یک کاربر انجمن   یزخوار ونک | سحر عز یهادر کوچه پس کوچه یرمان دختر  

 

 

 
 

 

  :خالصه

شوخ و پرحرف،  یشههم یمامتفاوت؛ ن یهادو دوست با اخالق ا،میو ن میالد
براشون فقط به پول خالصه   یزندگ   یمعن  ...یجد  یو آروم و کم  ینسنگ  یالدم
نسبت به  یالتشونتمام تخ و یشهم یشونوارد زندگ یدختر  ینکه. تا اشدیم

 ... .اما یشهعوض م یزندگ 

تاوان رمان  ه فریب توبرمان   آوای جنون رمان    
کشتتر   بار دستتت تیریر عیب م این

تتادد و صاتتتا   رحمتانته م ایوان ب 
کنر دردهای  را که کشیره است.  م 
تتادد و در پ  تتاختت و تتادف کی ر   م 

 .شتودجنونش بر ستر دیرران ناد  م 
گتررد و  چرختر و دمتان م و دمین م 

میان این رودگار ستممرین  یک رن   
ایوان هتای لبخنتر  اد تمتاب بترخوی 

بتتار دور  دور  کتنتتر. ایتنگتترر مت 
ستت  دور لبخنر استت  حت  شتادی

اگر لبخنتری جنون آمیز بتاشتتتتر و  
بتار  دور  دور  بتادی ممر استتتت  این

 !*دور  تاختن فریحا

ستتترگرد اهورا پنتاه   مت موری  
ای اد بستتیار ستترستتخت و حرفه

ی اطالعات  به طور ات اص  رستتتته
اف درگتیتر تتوستتتر پستتترختتالتته

شتتود. او که در صتل  م  یپرونره 
این راه اهراف شتتخاتت  و انتیاب 

اف را هم دنبتا  بیستتتت ستتتالته
کنتر  بته دنبتا  تحیییتات در م 

رابطه با پرونره  مجبور با شتراکت 
ی شتتود که در ادامهبا دختری م 

این شتراکت ات اصات ریز و درشتت   
 آیر و  .برای هر دو پیش م 

 

پتای مردانر  کته میتان آمتر  پتای نمتاد  
بینوای  کته دیر عمترف دد   صلتب روی

و   !و لعنتت بته نرتاهش کته کت رفتت
شتیر  اف که توبه گرگ نبود اینتوبه

ی دنرگ   صاته …مرد  پا به ستن نماده
ستت که به  ی شترافت ممراب  صاته

غل و غشتش  تادگ  ستر اد دنرگ  ب 
درآورده استت. شترافت  که در نمایت  
اد خود گرشتتتن استتت  د  در گرو  

در   .داشتتن و بض  خ ه کردن استت
پیچ و خم جبر دمتانته  ممراب عجیتب  

آیتر و بته چتاه میوفتتر.  اد چتالته درم 
چاه  به رن  عشتی  که بوی تلخ   

 .دهرم 

 دانلود دانلود دانلود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%86%d9%88%d9%86/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%a8/
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 :مقدمه

 نه ار ب ینا یول میرم،یم تویگفته بودم ب "

 انگار نه یول ی،عاشقم هست  یبود گفته

 یستدوستت دارم، به جز تکرار ن ییگو  هرچه

 نه وار یتکرار طوط  ین،به ا گیرمینم خو

 مرا رانییم یشکه پابندت شوم از خو  تا

 سربار نه یدارم همدمت باشم، ول دوست

 که باز  یگمان کرد  یاگو  کنی،یم فروشیدل

 بازار نه ینآن را، در ا خرمیغرورم م با

 بمان یمتا باز هم گو ی،ارفتن کرده قصد

 اصرار نه یخواهش، ول کنمیم یگر د بار 

 کشییم یشمگه باز پ  زنی،یمرا پس م گه

 !ام نامش دل است، افسار نهدستت داده آنچه

 یزعز  دانییاما خودت هم خوب م رویمی

 انکار نه یفراموشم، ول یگاه   کنیمی
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 همه از دست تو ینابه من، با  گیرییم سخت

 ". ...نه زار یب  یول ین،نازن یدشا یر دلگ شوممی

 

*** 

محکم   یتقدم زدم. با عصبان  یابون. چترو بستم و بدون چتر تو خاومدیم  برف
 یبرف پام بود، زدم. سنگ کوچک با ضربه من رفت به آدم یکه جلو  یبه سنگ 

. ناگهان وندنم یازش باق  یچیو ه یختفرو ر یبرف خورد و متأسفانه آدم
 یابونکف خ  ینزم یکه رو  یبرف نقش بست، رفتم سمت آدم یمدر گلو یبغض

 ...کردمیسمت و اون سمت پرت م  ینها رو به اده بود، با پام برفپخش ش
. 

 یمونده بودم؟ حت  یندهگذشته و آ  ینباشه؟ چرا ب ینا یمزندگ یدبا چرا
جواب  تونهینم یکدوم راه درسته و کدوم راه نادرست! کس دونمینم

 !جوابیب  یهاسوال ینهام رو بده. خسته شدم از اسوال

نگاه  کردن،یرخت پهن م ینزم یدرشت برف که رو و یز ر یهادونه به
مادر  یابون. اون طرف خشدنیمحو م یدهنرس ینبه زم یاشون. بعضکردمیم

 یدختر. من از بچگ  یکیپسر و اون  یه کردن؛یم یبازدوتا بچه داشتن برف
زمستون واقعًا آدم  یهاعاشق زمستون بودم و هستم چون اون مدل لباس

تنش بود با  ییاپالتو قهوه یهدوتا بچه هم  ین. مادر اکنهیم خوشتیپ
ها هم، اون دختر کوچولو کاپشن و شلوار قرمز تنش بود . بچهیمشک   یهابوت
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ده و ننک  یرههاشون خ. ِست بودن رنگ لباسیو پسربچه هم کاپشن شلوار آب 
 . ...جذاب بود

پله  یو سرما یسیکه بغل دستم بود، نشستم. خ یپله ساختمون  روی
 .که درونم هست خاموش کنه  یشیآت تونستیم

در  یاچونم گذاشتم. ناگهان جرقه یر ها، دستم زبچه یصحنه باز یتماشا با
ذهنم زده شد. پرواز کردم سمت گذشته. بچه بودم. تهران خونه مادربزرگم 

 یبود که وقت   هایییمیخونه مادربزرگم از اون خونه قد  اومد،یم  یدیدشبرف  
 ونه خ ینا یزشهر لحظه امکان ر کردییاحساس م کردی،ینگاهش م

 .وجود داره یکاهگل

 یحوناز تره گرفته تا ر  یجات،پر از سبز   ییهابود، باغچه  یاطتو ح  یبزرگ   باغچه
مشامم هست و جا خوش  وباغچه هنوز ت هاییحونو ر پونه یو پونه...بو

بفهمه مهر و جانمازه پدربزرگم رو تو باغچه خاک   یکس  کهینکرده. من بدون ا
نم. هنگام نگاه کردن کیکه به دستم وارد شده بود حس م  ییکردم. هنوز سرما

اخمو   یلینظرم. راستش خ  یبه مهر کف دستم چهره خشن پدربزرگم اومد جلو
خطوط نامنظم  ینا یانت بود و مدرشو  یز ر یهابود، صورتش پر از چروک

 هاشیشر یدیفر خورده رو به باال و سف ینآتش هاییبیلدر صورتش س
هم  یجذبه خاص شن،اما تو اون صورت خ کرد؛یتر مچهرشو صدبرابر خشن

 .یشدم یدهد

نکردم، تندتند  . توجه بهشیماکردن اون مهر، هماهنگ شد با اومدن ن  خاک
که تو دل خانوادم جا باز   یطونش  یبود؛ پسر   ونمیهمسا  یما. نکندمیخاک م
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که اومد   یمان یادمهدوست داشت.  یمان یلیکرده بود، مخصوصًا مادربزرگم خ
پشتمه.   یکس  حتماً   یدمبار...آخرش فهمباال سرم با پاش زد به پام؛ دوبار، سه

چند  یبرا کشیدمینفسم نم یحت  ،یبود تو اون بچگ  یستادهانگار زمان ا
 . ...لحظه

. هر کردیاستفاده م ییطال یهابا دسته یچوب  یاز عصا یشههم پدربزرگم
 یگهعصاش د  یبا صدا  ین،به زم  کوبیدیدوبار با عصاش م  شدیم  یوقت عصب

 .هامو بسته از ترس بسته بودم. چشمیینبدم پا تونستمیآب دهنمم نم

 :گفت  باال سرم بود و رفت طرف پدربزرگم و یمااون لحظه که ن یرهنم یادم

 .که مهر شما رو خاک کنه  یالدمن گفتم به م -

کرد که متوجه شده خاک   یکه اون روز پدربزرگم با نگاهش بهم حال  بماند
من مثل ترسوها تا سه روز سمت پدربزرگم  یکردن مهر، کار من بوده ول

 . ...نرفتم

زدم. چشمام که پر از اشک شده بود رو پاک کردم.  یندخودم اومدم، لبخ به
که جلوم بود نگاه کردم.   یپهن  یاباناون دو بچه و مادرشون نبودند. به خ  هگید

رو نگاه   یم. گوشکردمیفکر م  هامیفقط من بودم که نشسته بودم و به بدبخت 
 . ...فهمه، اونهیکه منو م  یتنها کس یماست،کسم ن  ینکردم، االن بهتر 

. به یهتو چه حالتن  اال  دونستمیم  خوردیکه م  یش رو گرفتم. با هر بوق مارهش
بود و مطمئنم اون االن خوابه و پهن شده رو تخت و   یازدهساعتم نگاه کردم،  

 . ...فحش نثار روح من یالبته با کل یدهجواب م یچشم یک 
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 :گفت  یادبا داد و فر  یچیدپ یتو گوش صداش

 یکردم که دوست   یخوابم؟ من چه گناه  یگیغ نممار آخه االکوفت و زهره -
 رم؟مثل تو دا

سرده اون ساختمان  یهام گرفته بود. از پلهباال بود. خنده یادیز صداش
 .رفتم رویادهبلند شدم و تو پ یدرنگ سف

 .یگه. پاشو ظهره دستیازدهاواًل سالم، دومًا تنبل ساعت  -

 . ...یچیدپ یتو گوش شیازهخم صدای

 ی؟افسرده روان  ییکجا -

 :گفتم  حوصلهیدادم. ب  یرونبا حرص ب نفسم

 .یابونتو خ -

 :تر شده بود گفتآروم یلیکه خ  یکوتاه و لحن  یمکث  با

 !هوا؟ ینتو ا -

شکل گرفت، تو حال خودم نبودم.  ینمونب یبیکردم. غم عج سکوت
! یداز من بود. اصاًل نفهم تر یلپسره که اونم تعط یهشونه خوردم به بهشونه

دور شد، پسره زم . اکردیانگار خوردم بهش چون داشت پشت تلفن دعوا م
 .به خودم اومدم یمان یبا صدا رسید،یبه گوش م یادشفر  یاما صدا

 یشد؟الو چ -
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 .یچیه -

 .یشمپ یاب -

 .رو قطع کرد یجوابش بدم که گوش خواستم

 یکه تاکس یستادما یابونگذاشتم. تو خ یمپالتو مشک یبرو تو ج گوشی
انگار من روحم  یرن،و م یدنپشت سر هم گاز م یخال هاییتاکس یرم،بگ
اما متأسفانه   زد؛یبرام بوق م  یستاد،زرد ا  یتاکس  یه  یابون! اون سمت خجاینا
گازش   براینبنا ینم،نداشتم بش ییمسافر بود که من جا پر از  ینماش قدر ینا

بود. بو  یله یکانپ ید،پام ترمز کش یجلو یزرد یگرفت و رفت. آخر تاکس
گوشه   یگارمس  یه  ید،کش  یینپا  یشهش  رو گرفته بود. راننده  یابوندودش کل خ

 :لبش بود، با حالت طلبکار گفت

 .کنهیم یمهاالن افسر جر  یگهباال د یاب -

با عجله سوار شدم. جلو نشستم اما هر چقدر تالش کردم در محکم ببندم   منم
برام بست.   ینقدرت در زنگ زده ماش  ینآخر راننده کمکم کرد با آخر   شد،ینم

و صافش کردم. راننده  یدمکش  یمبه کاله زمستون یدست پالتوم صاف کردم، 
 :نگاهم کرد و گفت

 !ناخونات نشکنه -

کلفت نامنظمش تو صورت پخش شده بود،   هایلیبیبهش کردم، س نگاهی
سرما به صورتش  یشدکه بودنشون باعث م ییابروها یی،اکوفته یدماغ 

وبرابر بود که دهم تنش  یکاپشن  یهپر بودن و بزرگ!  قدر یناصابت نکنه. ا
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نگاه کردم و سرگرم  یرونبرگشتم و ب ینماش یشهبود. به سمت ش یکلشه
 .خودم شدم یایدن

که منو   یببندم. راننده با حالت  ینشدم، خواستم در ماش یادهپ میدرس یوقت 
 :گفت  ینمسخره کنه از تو ماش

 .بندمیم نرم، خودم مقربون دستت! دنده ی،ببند خوادینم -

 .دادم در رو بست و رفت یشجوابش بدم. کرا یحت  نداشتم حوصله

. هر وقت یدرنگ ساختمون چهار طبقه سف یه یما،خونه ن یبه در مشک  رسیدم
 ینشدورب یرو ذارمیهست، دستم م یریبزنم، چون تصو FF زنگ خوامیم

 . ...بود یشگیم. عادت همینهکه من رو نب

قه چهارم بود، واحدش مکث در رو باز کرد. داخل رفتم. ساختمون طب یکم  با
راتون بگم. از خونش ب یکمبخوام برسم به واحدش و بدون آسانسوره و تا 

پستر بزرگ چسبونده به  یه یشیوارد سالن م ی. وقت یههنر  یلیخ یماخونه ن
 یو موها یشعکس خودشم هست تازه با اون ژست جذابش. ته ر یوار،د

ث شده شده و باعپراکنده  یشونیشپ یکه چند تار مو رو یژل زده مشک 
 یموهاداده به    یهماهنگ   یمشک   یدهصدبرابر بشه. چشم و ابرو کش  یتشجذاب
رنگ   ید،سف  هاییعسل  یز و م  یمشک   یها. مبلیو اون کت شلوار مشک   یمشک 

 . ...یدسف یاهخونه کاًل س
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گذاشتم تو   یدمسف  یهاسرفه کردم، در باز بود. کفش  یبه واحدش. کم  رسیدم
 ینگاه گذرا به اطراف کردم. کس یهرفتم. اخل و د رنگشیمشک  یجاکفش

 :نبود...با داد گفتم

 یاه؟کالغ س  ییکجا -

داشت   یچون چشم و ابرو مشک   یاهکالغ س  گفتیم  یمابه ن  یشههم  مادربزرگم
 .پوشیدیم یرهت یهاهم لباس یشهو هم یمشک  یو موها

 خیلییلیخونه خ یجاها یهسمت آشپزخونه، آشپزخونه نسبت به بق رفتم
 .کنییم یداپ ینگ تو س یفکث  یهاهم ظرف یشهتره و همشلوغ

و تو حال  یستاددارش اکاله  یبا لباس بافتن رنگ یطوس یبا شلوار ورزش دیدم
 رنگییرنگ  یهاکه توپ یبزرگ  هاییوانتو ل ریزهیم ییخودشه. داره چا

کردم.   یاروشون چسبونده، انگار متوجه نشده بود که من اومدم تک سرفه
 :گفت  اشتذیم یکتر   یرو رو یدرنگشسف یکه غورطور  مونه

 .جاییینا دونمیم -

که   ییهانشستم. با ناخونم رنگ  یگرد چهارنفرش رفتم و رو صندل  یز م سمت
 یز رو م ییچا ینیهم اومد س یمان کندم،یم یز م یپوسته شده بود روپوسته

 :بهم کرد گفت یگذاشت و نشست. نگاه 

 باز؟ یهچ -

 :نگاهش کنم، گفتم کهینا بدون
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 .یچیه -

. به بخار کردیهم بهم م نگاهییمگرفت دستش روشنش کرد اما ن  گوشیش
. شدیم یددر هوا و ناپد رفتیکنان مکه رقص کردمینگاه م ییچا یوانل

دستم رو  یگذاشتم و دستم توسط اون بخار، کم  یوانل یدست سردم رو رو
 یشبحرف مامان افتادم که د یاد. دادیبهم م یگرم کرد و حالت خوب 

 :گفتیم

 خالف قانونه مگه؟ کنمیباشه، چه مثبت من ازدواج م یتو چه نظرت منف  -

بود نگاه  یوانل ینگاه کردم. به دستم که رو یما. به نیدمکش  یقنفس عم یه
 :کرد، گفت

 یشده؟چ یگینم -

حرکتش،  ینعادتش بود ا یشهچونش گذاشت و زل زد بهم. هم یر ز دستش
 .یدهه روز جواب تلفنم نمبگم وگرنه تا دو_س یدهست با یهر چ  یعنی

 :کردم و گفتم  یبمجا شدم. دستم تو ججابه کمی

 .ستفایدهیهر چقدرم تالش بکنم ب  یشه،نم یمامان راض -

 یر ازش خورد. اونم مثل من فکرش درگ  یدستش گرفت، کم  ییشچا  یوانل  نیما
 :کرد گفت  یشد، به پالتوم نگاه 

بعد  خورییسرما م یریم یرونب کنییگرمه عرق م جاین. ایاردرش ب -
 .گردن من  اندازییم
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 ییمچا یوانکالهم سرم بود. ل  ی. من پالتوم هنوز تنم بود حت گفتیم راست
اما نه من   یهگر   یر مثل دخترا بزنم ز  خواستیبرداشتم و رفتم تو بالکن. دلم م

دستش انداخت دوره  یشماومد پ یمابشکنم. چند لحظه بعد ن خواستمینم
 :فتگردنم، گ

خب بنده خدا دق  یشه،خب مادرت تنها م یآخه خره، تو که ازدواج بکن -
 .تو اون خونه کنهیم

 :تعجب نگاهش کردم گفتم با

 ازدواج بکنه؟ ذارییواقعًا م یتو باش یما،ن یرتهبحث غ -

 و فرق دارم با همه، پس آره یدمانجام م یمن همه کار دونییخودت م -
 .ستش برسهبه خوا کردمیتمام تالشم م

 :به موهاش و گفت یدبهش نگاه کردم دست کش مات

مادرم برام  یآزاد یست،ن یبگو مشکل غیرتهیب  یمان یگیاگه تو دلت م -
 .ترهمهم

قرار گرفته بود که منظره پارک راحت   ییرو نگاه کردم. بالکن درست جاروبه  به
اصاًل  یماماجرا من و ن ینچون تو ا. بحث عوض کردم؛ ینیبب تونستییم

 .یمتفاهم ندار

 یران؟ا یانم یپدر و مادرت کِ  -

 !یدکرد شا  یدالبته تأک  یایمماه رمضون م یزنگ زد گفت آخرا  یشبمامان د -
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انداختم، دوازده بود  یأپل واچم رو روشن کردم. به ساعت نگاه  یمچ  ساعت
 :گفتم  امیبه ن ینبنابرا ،شدمیسر کارم م یراه  یدو من با

 .یشهم یرمبرم د یدمن با یگهخب د -

 یمو گفت بر  ییرو گذاشت تو ظرفشو هایوان. لیرونب یمبالکن اومد از 
که   یدنکش یحاضر بشه. طول یماتا ن یستادما ینک. رفتم تو پارکرسونمتیم
 ینا یادمه. یبا شلوار کتان مشک  یپالتو بلند مشک  یه یاد،داره م یدمد

برن  نمهاجرت کن ینکهقبل از ا یما. پدر نیدیمر هم خبا  ییهاش دوتاسلبا
رفتم   یمابوق زدن ن  ی. با صدایمان  یزردرنگ گذاشت برا  یمیبنز قد  یه  یکا،آمر 

 :سوار شدم. جلو نشستم و گفتم

 .ینتمعاشق ماش -

 :دستش رو دنده. با خنده گفت یهدستش رو فرمون بود و  یه

 .ینبش یر هم پ یبه پا -

برگشت نگام کرد   یماکه ن  یم. تو راه بودیرونب  یمرفت  ینککگرفت و از پار   گازش
 :گفت  یو با خنده مرموز

 دور دور؟ یمبر  -

 :و گفت یدکش  یقینگاه کردم، ابروهام به هم گره خورد. نفس عم بهش

 !تو خوابم یایگفتم تو فقط اخم نکن که شب م  یزیچ یهباشه بابا.  -
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به رستوران اشاره کرد  ید،کشرستوران. ترمز    یجلو  یدیمساعت رس  یک از    بعد
 :و گفت

 .یمحل کار جنابعال ینمبفرما ا -

 .بخور یزیچ یهداخل  یاب ینخورد یزیتو هم چ یگه،ظهره د -

 .من دادم غذاش یگیم ذارییتخم مرغ درست کنم بهتره پس فردا منت م -

 :شدم و گفتم یادهپ ینماش از 

 .نوش جان تخم مرغت -

داشت   یبزرگ و پهن یبود، درب ورود یبزرگ   سمت محل کارم. رستوران  رفتم
نما داشت. کاًل سنگ  یینواره طال یشهش یهابود؛ اما کناره یکهت یه یشهکه ش

. رو پله سوم بودم. یبرس یتا به درب ورود خورهیبود. چهارتا پله پهن م
رستوران  خلهنوز نرفته. توجه بهش نکردم، رفتم. دا یمان یدمبرگشتم د

 هاییو صندل یز م یهو بق خوردنیتن غذا مه بودن و داش_دو نفر نشستیکی
. رفتم سمت دفتر یراییشده بودن و آماده پذ یشدهمنظم چ یدو سف ییطال
 . ...یپهلوان  یدام یآقا یشپ یر،مد

 .گل  یدام سالم آقا -

 یشر وقتیچو ه یشهم یدهلبش د یخنده رو یشهسالشه. هم ۴۵ یدام آقا
 یادکالنش فضا یو بو کنهیم یغهط شیش یشه. همذارهینم یبیلو س

 .کنهیهم کت شلوار تنش م یشههم کنه،یرستوران پر م
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 :بهم گفت یسرسر  یدستش بود، اخم کرده بود، با نگاه  گوشی

 !یکرد  یر سالم د -

 :گفتم  یینانداختم پا سرم

 .کار داشتم  ییشرمنده جا -

 :بود، گفت یتو گوش سرش

 .تیسشلوغ ن یاداشکال نداره امروز ز -

 .یدعروسک جد یهاخودکارش اشاره کرد به لباس با

 .مبارک یدتلباس جد -

 .بانمک و بزرگ بودن یلیسمتشون، خ رفتم

 !مگه مهدکودکه یچرا پلنگ صورت  -

 .یرونتنت کن زود برو ب ینوعاًل ادوباره،ف یشهعوض م -

 .چشم -

که  یکردم اون دونفر  یبه رستوران نگاه  یرونکردم و از دفتر اومدم ب تنم
براشون. منو  یارنحساب ببودن تا صورت یستادهمشغول غذا خوردن بودن ا

. توجه بهشون نکردم، یدنگفتن و خند  یزیدر گوش هم چ  یدنبا اون لباس د
نش. کلش یجلو ماش یدمنرفته. رس یماهنوز ن یدمد ونیر از رستوران اومدم ب

 :. گفتمدکر یباز بود. داشت به من نگاه م یششن یرون،آورد ب یناز ماش
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 ی؟چرا نرفت  -

 .مبارک یدتلباس جد -

 .بهتر بود ینه زشته، قبل -

 :به لباسم، گفت کشیدیم دست

 به رستوران داره؟ یچه ربط  یپلنگ صورت  یکهآخه بگو مرت -

 .امکانش هست عوض بشه یگهم -

 .باحاله یلیخ -

 .یدرو کش یرو دراز کرد دماغ عروسک  دستش

 .یبابا یگوگول -

 .رستوران یفت. منم رفتم جلوفت و ر رو گر  گازش

لباس   یاز برف و بارون نبود. داخلش گرم بود ول  یبود و خبر   یآفتاب   یکم  هوا
 یرونهاش برو سرم بود. از سوراخ چشم اش کهبود؛ مخصوصًا کله ینیسنگ

که بغلش بود،  یکیبا بچه کوچ یمردم رو. دختر  زدمیم یدمعلوم بود، د
 ایهرو صورتم منم چون دست یدتپلش کش یهاشد بچه با دست یکمنزد

. دختر کردمیم یتکونش دادم، باهاش بابا یدراز بود. به سخت  یعروسک کم
 یهاچشم ینهام رو بم نگاه کرد، چشمبه صورت یکه مادرش بود کم  یجوون 

 .یدبزرگه عروسک د
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 .یخسته نباش -

 .خفه جواب دادم ییصدا با

 ممنونم -

بازم از  یبگه ول یدبهم خسته نباش یکس  یادم یشداخل رستوران. کم پ رفتن
 .خداروشکر  میشغلم راض

*** 

 (یمان)

 

پروژه و پرونده  یاومدم شرکت. کل گذره،یدو ساعت م یالدم یخداحافظ  از 
 .ترجمه کنم یدمونده رو دستم که با

کردن   یپمشغول تا یبورد،ک  یو دوتا دستمم رو یتور کرده بودم تو مان  مکله
 یبرداشتم، زوم کردم رو یوتر شد و اومد تو. چشمم از کامپباز در  یهوبودم، 

گرفته بود، م در. خنده ییرهکرده بود به دستگ یر که مانتوش گ یژهمن
. یرهه از دستگیار مانتوش درب ینآست یا یفتهکنترل کنه ن  ینکشع دونستینم

چونم گذاشته بودم فقط  یر در بست. دستم ز یرونب یدکش ینشآخر آست
 :گفت  یزمم ی. اومد جلوکردمینگاهش م

 .سالم -
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به ترجمه   یاز که ن  یساختمان   یهاشرکتم هستش. پروژه  یمنش  ی،احمد  منیژه
 .به من یشهو ارسال م یشههماهنگ م یژهمنداره با 

حرف بهش  ینا یشهداخل، منم هم یادعادت داره بدون در زدن ب همیشه
 :زنمیم

 ی؟در بزن  یستیخانم بلد ن یژهمن -

حرص  یا کشهیخجالت م یداره، وقت  یدرآورد. صورت گرد و تپلو ر  عینکش
 .یشهلپاش سرخ م خورهیم

 :کرد و گفت  اخم

 کنی؟یچرا همش تو محل کار با اسم صدام م یماآقا ن -

هست؟ بعدشم خودت اسم  جاینا اییگهاز من و تو کس د یر مگه به غ -
 ی؟اون وقت من چ  کنییصدام م یک کوچ

چونش،   یر بود. دستش گذاشت ز یز م  یکه جلو  یمبل  ینشست رو حوصلهبی
 :بهم نگاه کرد و گفت

 .برات یستصدات کنم زشت ن یهر چ  یتو پسر  -

با هم دوست  ییجورا یهاستخدامش کردم.  یشهم ی. دو سالیهخوب دختره
 .داره؛ مخصوصًا اون خال بغل لبش ی. صورت بانمک یمهست

استراحت کنم.  یبود کم یوب فرصت خ یژه. اومدن منیمدادم به صندل تکیه
 :و گفتم یدمکش  یازهخم
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 !ایحوصلهیب  یشده؟چ -

 یهم الک مشک  یشهبلندش که هم یهاو با ناخون ییناانداخت پ سرش
 :لرزون گفت ییکرد، با صدا  یبهشون باز زدیم

 .کردم  یداگمش کردم رو پ  یکه گفت   ییهاپرونده ینا -

 :گفتم  خندیدم

 ی؟نگران  چرا پس یهخبره خوب ینکها -

 :کردم گفتم  یز هام رنگاهم کرد، چشم مظلومانه

 وقت کجا بودن؟اون -

 .تو کمد من -

 .نگاهم کرد یرچشمیز یین،رو انداخت پا سرش

 :شدم روبه جلو گفتم خم

 کرده؟یم کار یتو کمد تو چ  -

 :گفت  سریع 

 !یگذاشت   یخب حتمًا اشتباه  -

 :تو صورتم گفتم یدمکش  دستی

 یاز اتاق من هستش، چجور یرونو کمد تو ب استجینآخه کمد من ا -
 .یشهارم، چشام چپم باشه نمبذ یاشتباه 
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 :گرفت، گفت  اشخنده

 ها رو؟االن پرونده یارمب -

به عقلش شک  کنهیم یکارخراب قدر ینوقتا ا یشدم، بعض یرهبهش خ مات
 .یاوردهبه پرونده اما با خودش نداده راجع  یحهمه توض ین. اکنمیم

 :گفتم  یدمکش  یقمع نفس

 .یارشب -

 .بازم یدچشم ببخش -

 :دادم یامپ یالدبه م رفت وقتی

 «کار واجب دارم باهات  یشمپ یابعد کارت ب شب»

ماه  یکبدبخت من که  یهااومد پرونده یژه. منیز گذاشتم رو م گوشی
بلند  ی. خاک یز م یدستش بود اومد محکم گذاشت رو گشتم،یدنبالشون م

ها نگاه کردم. نگاهش کردم. به پرونده  یاسرفهم و تک شد. دستم تکون داد
 :بهش گفتم کرد،یم

 یهبخوام هر روز بهت  یستیدقت کن. تازه وارد ن یشتر سر کار ب یایلطفًا م -
 .یزمبگم، نگاه کن خاک برداشت م یزیچ

انداخت. از دفتر   یینگذاشته بود. سرش پا  یر بگم واقعًا رو اعصابم تأث تونممی
بود  یلباسچوب یزونخاموش کردم، پالتوم که آو یوتر م کامپ. منرفت یرونب

 .یروناز شرکت زدم ب یبرداشتم و بدون خدافظ 
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*** 

 (یالدم)

 

لباس   ینتو ا  شدمیبود، ساعت شش شده بود. داشتم خفه م  یک هوا تار  دیگه
حس  یشونیمپ یعرق رو رو یهاهوا سرد بود اما قطره کهین! با ایلعنت 

 .داشتم یاز تازه ن یاه هو. بکردمیم

نگاه کردم که  ینزم یآب شده رو یهارستوران نشستم. به برف یهاپله رو
پله   یبود چون رو  یر گل شده بودن. مثل برق از جام بلند شدم اما متأسفانه د

به پشتم که  ینبود. سر عروسک برداشتم و نگاه  یمنشسته بودم و حال یِگل
داره عوضش   مکانکه گفته بود ا  یدمف احر   یادآوریشده بود انداختم. با    یگل

 .لباس خراب شده بود ین. رسمًا ایدکنه تنم لرز

ها اومد از پله  یدآقا ام  یهو  یاز کجا و چجور  دونمیوضع بودم که نم  ینهم  تو
 :و گفت یدزدم. خند یچه گند ینهرفتم جلوش تا بلکه نب یدمش. تا دیینپا

 .پسر اون کاله سرت کن یخورسرما ن -

 :گفت  یددادم. عروسک رو سرم کردم. ام یلبهش تحو یالک  خنده

 .فردا یاین یر د یانامکان داره از بهداشتم ب یادفردا بازرس م -
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ها از پله  یرمردیوسط حرفش پ  یهوکنم،    یکار که چ  گفتیداشت م  طور همین
لباسم  یدراحت بود ام یالمبودم که خ یستادها یباال، من جور اومدیداشت م

 :شد و گفت یکمونعصا به دست نزد یرمردز شانس بد من پا اام بینهینم

 .پسرم پشتت پره ِگله -

باورش شد که خبر نداشتم. اومد لباس   یدهول شده بودم که ام  یجور  یه  منم
 :کرد و سرش تکون داد و گفت  یرو نگاه کرد. نچ 

 .یگهبکنم د تونمیعوضش نم -

 :گفتم  پاکشون کنم، کردمیپشتم بود داشتم تالش م دستم

 .ممن واقعًا شرمنده -

 :گفت  یتعصبان با

 .یشهپاک م یسادگ  ینبدم، مگه به ا ییپول اتوشو یدبا یمن کل -

 :و لختش و گفت یجوگندم یکرد تو موها  دستش

 یان؟فردا چه کار کنم از بهداشت م -

مون پسر بچه دوازده ساله بودم. هم از سنم که هنوز ه  یدم،خجالت کش  واقعاً 
 یادمه  ینکهبهم محبت کرد. پارسال من استخدام کرد با ا  یلیکه خ  یدهم از ام

نداشتم که بزنم. سرم  یباز من قبول کرد. حرف  یخوشش اومده بود ول یمااز ن
 ...زنگ خورد  یمگوش  کهشده بودم    یرهپله خ  یرو  یهابود و به گل  یینفقط پا

. 
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 :دادمزدم. جواب  یافتاده بود، لبخند یگوش  یه روشماره مامان ک به

 .سالم مامان گلم -

 یشه؟کارت تموم م  یجان کِ  یالدسالم م -

 ینشسوار ماش یدکه ام  یدم. دیابونجواب بدم که برگشتم سمت خ خواستم
 .شد و با سرعت رفت

 یالد؟الو م -

 .یگهساعت د یک  یعنیکارم ساعت هفت تمومه  -

 :گفت  یمکث کرد، بعد با آرامش مخصوص کمی

 .یمرهمون داخونه م یاباشه، زود ب -

 :نشستم و گفتم یمکتین ی. رویینها رفتم پاپله از 

 هست؟ یک  -

 .اومده یآقا حام -

 . ...بابا صداش کنم یدبا یگهکه چند ماه د  یمرد یاحمد حامی

 :حرص گفتم با

پوالش رو به  یشمثل دفعه پ یاکنه   یکار داره؟ اومده منو راضجا چهاون -
 رخم بکشه؟ کدومش؟

 :سکوت، بعدش مامان گفت ی. کمیتو گوش یچیددر پ صدای
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 .زنیمیخونه حرف م یاب -

دفعه   ینرو قطع کرد، سر عروسک برداشتم محکم گذاشتم بغل دستم. ا  گوشی
هام هام گذاشتم، چشمدست  ینم. سرم ببود  یشانگار تو آت  یتاز شدت عصبان

 ونیابتو خ یدعوا یفکر نکنم اما با صدا یزیبه چ یقهبستم. خواستم چند دق
 .خراب شد یهمه چ 

 یدختر  یخم شده جلو یچاق شکم گنده موفرفر  یمرد یدمگرفتم باال د  سرم
 .کشهیو نازک داره خط و نشون م یفکث  یهاالغر و با لباس

 :گفتین به دختره مدورگه و خش ییصدا با

. پدرت تو رو یایبا من امشب ب یدبا یگم،م یچ  ینخوب گوشاتو باز کن بب -
 !بگم همونه یمن هر چ  یدیداده به من فهم

 یاشونکه بعض  کردمینگاه م ی. به مردمیدکش  یانهگرفت و وحشرو  دستش
عده مرد  یه. گرفتنیم یلمصحنه ف ینبودن و از ا یستادهبه دست ا یگوش

دار رفتن جلو که مثاًل آروم کنن طرف رو و دعوا تموم بشه اما به سن و سال
 دختر محکم دست الغر    یمشه و زخمردون  یها. با دستکردیگوش نم  یکس

 :گفتیو م زدیم یغ دختره هم ج کشید،یگرفته بود و م

 .آشغال ولم کن یامنم -

ستم تحمل کنم، لباس و محکم زد تو گوش دختره. من نتون یستادا مرده
و رفتم سمت دعوا. وقتش  یصندل یدرآوردم، رها کردم رو یععروسک رو سر 

جلو رفتم و مردم  یتکنم. با عصبان  یخال کلفتالت گردن ینبود حرصم سر ا
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کرده   لدستش بلند کرده که بازم بزنه. دندونام به هم قف یدمرو کنار زدم. د
 :بودم، دستش رو گرفتم و گفتم

 کنی؟یه داد و هوار مچه خبر  -

کرد. برگشت که محکم خورد بهم. رنگ صورتش سبزه بود   یدستش نگاه  به
 .ترش کرده بودکه خشن  چپش داشت گونه سمت  یهم رو یخط بزرگ  یهو 

 :و گفت یدکش  یرونمحکم از دستم ب دستش

 ی؟باش یشما ک  -

آروم رفت لب جوب نشست. بهم نگاه کرد،  یدمکردم. د یدختر نگاه  به
 .هاش خوندمخواهش رو از چشم

 :سمتش و گفتم برگشتم

 .یلشمفام -

 :گرفت به کمرش، نگاه از سر تا نوک پام انداخت گفت  دستشو

 !دارم شد؟ یلِا حاال فام -

شد، چون نگاه اون مرد به  یکمنزد یبگم اما حس کردم کس یزیچ یه اومدم
 .پشت سرم افتاد

تو دستش پوله. مات  یدمتند سمتم اومد. د ییهابا قدم یمان یدمد رگشتمب
 :بهش نگاه کردم، پول رو سمت اون آقا گرفت و گفت
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 .یسزدم به پلبرو تا زنگ ن جایناز ا یر بگ ینوا یاب -

 :پول رو گرفت و برگشت رو به دختره گفت مرد

 .شاهلل دفعه بعد خوشگلهنشد ان بارمینا -

. چونم گرفت و آروم دادیم  یرونهاش رو بتو صورت من با خشم نفس  اومد
 :گفت

 . ...نداره یزور بازو ارزش یادن ینتو ا -

 :گفتصورتم گرفت و   یبهش داده بود رو جلو یماکه ن  هاییپول

 .بندهیپول ارزش داره و دهن همه رو م -

 .زد و سوار موتورش شد و رفت یشخندیدم، بهم نبهش نگاه کر  یهثان چند

 .و اون دختر  یمرفته بودن و فقط ما بود مردمم

 :به پهلوش زدم و گفتم کرد،یداشت به دختره نگاه م نیما

 تو؟ کردییکار مچه جاینا -

 :زور بهم نگاه کرد، گفت به

 .و دعوا شده جاییینا یدماومدم دنبالت که د -

 :کردم و گفتم  یبمتو ج دستم

 چرا؟ یهمه پول بهش داد ینا -
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 ی؟چ  کشتتیم زدیاگه چاقو م -

چشممون افتاد به دختره که لب جوب نشسته بود سرش رو پاش بود، تو   باز 
 یدلباس بلند و گشاد نازک سف یهپاش بود و  ییزمستون فقط دمپا یسرما
 .میشد یکشآروم نزد یم. رفتیشدنم یدهبود که د یفکث  قدر ینکه ا

 یماسمت راست و خودشم وسط. ن یماسمت چپش نشستم و ن من
نگاه کرد.  یماکرد. دختر سرش باال گرفت. هم به من، هم به ن یاسرفهتک 

 .هاش پف کرده بودکرده بود که چشم  یهگر   قدر ینا

 :و گفت یدخند دخترک

 .یرتتن آدم باغپس هنوزم هس -

لبش گذاشت که هنوز   یو روحرف رو زد و دستش ر   ین. اکردینگاه نم  بهمون
درآوردم و سمتش گرفتم. با  یدستمال کاغذ یبم. از جاومدیخون م یکم

 :بهم و گفت  یمادستمال ازم گرفت و رو لبش گذاشت. ن  یلرزون و خون   یدست 

 کو؟  یتپلنگ صورت -

جا که لباسم اون  یمکتیدم و بدوبدو به سمت نفکر کردم. مثل برق بلند ش  کمی
. خداروشکر سر جاش بود. به ساعت نگاه کردم، هشت یدمدورها کرده بودم،  

ها رو تو دستم جمع . لباسرسیدمیخونه م یدبا یشساعت پ یک بود. من 
 :سمتم اومد و گفت ید. امیز کردم. رفتم رستوران گذاشتمشون رو م

 یری؟م یدار -
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 .رو بذار باال هاینستت اآره قربون د -

 :بغلش گرفت و گفت یر رو ز هالباس

 یشد؟دعوا بود، چ جاینا یگمم -

 :عجله گفتم با

 .حل شد، رفتن -

 .رفتم یمان یشاومدم و پ یرونب یمپشتکردم و با کوله  خدافظی

 :گفت  ید،بود، من رو که د یبود. تو گوش یستادها نیما

 یم؟کن  یکارشچ -

 :و گفتمجا کردم جابه کولم

 .من کارم تموم شده -

 :کرد و گفت  نگاهم

 .من تو رو نگفتم، الهام گفتم -

 :یدمتعجب پرس با

 !الهام؟ -

 :و گفت یدبه گردنش کش دستی

 .یگهگفت د  یدم،اسمش پرس -
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 :نگاه کردم، گفتم بهش

 یدی؟اسمشم فم یهچندثان ینهم نشد که من رفتم تو ا یقهدو دق -

 :گفت  صرف شد واز جواب دادن من یشههم مثل

 .خونشون یمشتو هم مخ الهام بزن، ببر  یارم،ب ینمن برم ماش -

صورتش   ینکهنگاهم کرد، با ا  بار یناول  یالهام رفتم. برا  یشتکون دادم. پ  سری
 یدیبود، مانند مروار یانباز نما یشعسل یهاو الغر بود اما اون چشم یفکث

 .یادر در

 :گفت

 شده؟ یچ  -

 :خودم اومدم و گفتم به

 .یمتبرسون ینکه هر جا خواست  یارهم یناالن دوستم ماش -

 :گفت  سریع 

 .یگهندارم د یمن با شما دوتا کار -

 .یدپام ترمز کش یجلو یماجوابش بدم که ن خواستم

 :. به الهام اشاره کرد و بهم گفتیدکش  یینپا یشهش ین،ماش یجلو رفتم

 یاد؟چرا نم -

 :تهاش درشت کرد و گفرعت جلو نشستم. چشمباز کردم و با س در 
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 !ین؟تو ماش یدیشده باز مثل ملخ پر  یچ  -

 :رو جلو بردم و آروم گفتم سرم

 یم؟کن  یکار حاال چ -

 :آورد و آروم گفت ییننگاه به حالت حرف زدنم کرد، سرش پا یه

 .تو چشم بذار شیمیم یمقا -

 :عقب، نگاهش کردم و گفتم یدمکش  خودم

 .باش یجد یکم یگی؟م یچ  -

 :شست و گفتف نصا یهو

 یقبرستون  یه. زنییآروم حرف م یینپا یولم کن بابا! مثل دزدا سرت آورد -
 .یگهد بریمشیم

 :آروم بهش گفتم یشپ یقهبا همون حالت چند دق من

 .رو نداره فکر کنم ییجا -

 :فرمون گرفت و گفت یدست  دو

حلقت! و ت کنمیفرمون م ینبه خدا ا ی،آروم حرف بزن  قدر ینا یگهد بار یک  -
 .خوننیها االن مصبح شد، خروس یمبرو صداش کن بر 

الهام  یششدم و پ یادهپ ینم گرفته بود، هم کالفه بودم. از ماشهم خنده من
 :بهم گفت کرد،ینگاه م یمان ینرفتم. داشت به ماش
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 .هاستمال شما بچه پولدار  یندگ ز  -

 :پالتوم کردم و گفتم  یبکرده بود، تو ج  یخها نبود، دستم  حرف  ینوقت ا  االن

 .یمتبرسون ریدیهر جا م یاینب -

 :بهم انداخت و گفت نگاهی

 .خودت یخرج هتلم پا -

رفت و منم پشت سرش راه  ینبزنم، سمت ماش یبذاره حرف  ینکها بدون
 .افتادم

نگاهش کردم. زخم   ینه. من جلو نشستم الهامم عقب. از آ یمشد  ینماش  سوار 
خال کوچولو  یهنگاه کردم،  یشتریبا دقت ب لبش بهتر شده بود، به صورتش
ها نوک نداشت از مداد یکیشده بود که  یکنار لبش داشت؛ مثل مداد رنگ 

کرد   جاابهشدم. دنده ج یرهبه جلو خ یما! با مشت ننقصیو ب  یعال یهبق یول
 :و گفت

 یالد؟گفتم م  یچ  یدیفهم -

 .آره آره -

 :کرد و گفت  نگاهم

 گفتم؟  یخب چ  -

 :درآوردم و گفتم یبازمنم زرنگ  یره،حالم رو بگ خوادیم یدمفهم تازه
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 .تخونه برییالهام خانم رو م -

 :زد و گفت نیشخندی

 .ینه خوشم اومد، باهوش -

. یدکه الهام ترس  یدکه به پاهاش آورد، ترمز کش  یاربا تمام قدرت با فش یهو
ط ناهنجار ترمز وس یصدا یهچند ثان یدستش گذاشت رو گوشش و برا

 :گفتم  یت. با عصبانیچیدخلوت پ یابونخ

 معلومه چته؟ -

 :خونسرد گفت خیلی

 . ...مالهام خانم ببرم خونه یخودت؟ گفت  یزد یچه زر یشپ یقهچند دق -

 :با الهام حرف زد، گفت ینهآ  از 

 یدی؟شما هم شن -

 .شد یادهپ ینکرد و از ماش  یمابه من و ن ینگاه  الهام

 :با تعجب گفت نیما

 بود؟ ینا با یک  -

 .مببرمش خونه یگیم یروش دار یجلو یگهد یدخب ترس -

 :از کاسه دراومده گفت یچشما با

 .یتو خودت اول گفت  یگالب  -
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 :شدن گفتم یادهباز کردم، هنگام پ در 

 .یاتو ن یارمشخودم م -

نگاه   یابونخ  یتو صورتم خورد. به انتها  یدیشد  یشدم، سرما  یادهپ  ینماش  از 
 ینا یل. منم راه افتادم که بهش برسم اما دلیرهداره م آرومآروم یدمکردم، د

 !دونستمینم یدنرس

صورت آرومش   ینتو ا  یستکه معلوم ن  یدختر   ینکمک کنم به ا  خوامیم  چرا
 ی؟پنهان کرده، اگه شر باشه چ  یچ 

نگاه کردم. دور شده بودم ازش. باز   یمان  ینبرگشتم به ماش  یستادم،راه ا  وسط
 .سپارمشیکه بشه به خدا م  یفتادم سمت هدفم و هر چ برگشتم و راه ا

 .کردی. با اخم نگاهم میستادموش اشدم، جل یکشنزد خیلی

 :گفتم  بهش

 .بگو یلشفقط دل یری؟م یشد؟ چرا دار یچ  -

 یهاز ثان یبودم جلوش، تو کسر  یستادهبره نذاشتم. ا خواستینداد. م جواب
 :گفت  یهشد. با گر  یاشکش جار

 .به جون بابام یستممن ن کنیدیفکر م جور کهاون -

 :یدمپرس متعجب

 بهت؟راجع  یمفکر کرد یمگه ما چ  -



 

 
35

رمان یک کاربر انجمن   یزخوار ونک | سحر عز یهادر کوچه پس کوچه یرمان دختر  

 

 :هاش پاک کرد و گفت. با پشت دستش اشک یینانداخت پا سرش

 .یستمن یمن دختر بد -

ما  کردی. الهام فکر میههام نگاه کرد. متوجه شدم منظورش چچشم تو
 :و گفتم یدمنبود. بهش خند ور طیناما ا یم،ازش سوءاستفاده کن خوایمیم

من  ی،ما افتاد یر که گ  یهست  یشانس. تو دختر خوشیمکمکت کن  خوایمیم -
گفتم تو رو ببره خونش، فقط   یما. من به نیمنکرد یبد یاصاًل فکرا یماو ن
 یارمب یدبا یلدل یچون با مادرم هستم و کل تونمیشب. من نم یک ینهم

بهش  دناعتماد کر  دونمیتنهاست. م یمان یبراش که آخرشم باور نکنه ول
اما به نظرت چرا  یدیترس دونمیشد گردن من. م یهر چ  برات سخته اما

شما   یم،چون پولمون حالل بوده و تو خانواده بزرگ شد  یم؟ولت کن  تونیمینم
باشه  یادتبهت نداشتن برو به سالمت، فقط  یو کار یکرد  یدااگه مثل ما پ

به  یبر  خواییم االشما رو برده بود، ح یکهاالن مرتامشب نبود  یقماگه رف
 .سالمت

. دستش رو گرفتم و بردمش. یستادها یدم. دیمابرم که خوردم به ن برگشتم
 :گفت  یمان یم،داد یهتک ین. به ماشینبه ماش یدیمرس

 !واقعاً  یخودت بود یندمت گرم، ا -

 :گفتم  یژست خاص یهکردم، با   نگاهش

 .آره -
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 :فتکرد و گ  نگاهم

 .بود یواقعًا عال یحاال ول یر ژست نگ -

 !یتوش بود، سرشار از خوشحال یهاش برق خاصکردم چشم  نگاهش

 .شد یکمونبعد الهام نزد کمی

 :لرزون گفت ییصدا با

 . ...امشب یهفقط  -

*** 

 نیما

 

 .هم رفت خونشون یالدم یدیم،رس یشهم یرو تختم، دو ساعت  یدمکش  دراز 

شدم.   یرهخ  اتاقم  رنگیجا شدم و به سقف آب جابه  یکم  یدمتخت نرم سف  روی
اما فکرم اطراف اتفاقات امشب بود. خوشحال  کردمیداشتم به سقف نگاه م

 یممنون بودم که با اون صحبت کردنش الهام راض یالداز م یم،بودم از فداکار
نگار رو  یالدمثل م یکی. آخ که چقدر خوبه حال بعد از کمک...کاش یادشد ب

 . ......کاشدادینجات م سوزییشاز آت اون شب

سراغم  خوابییب  یشهمثل هم یدم،به موهام کش یرو تخت. دست  نشستم
پهن  رنگ یصدف  یهارفتم که برم آب بخورم، از پله یروناومده بود. از اتاق ب
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 یستادم،جا رو پله اهمون ی. چراغ زرد آشپزخونه روشن بود. کمییناومدم پا
نشسته و  هامال یدمختم. داندا یآشپزخونه نگاه  و تو کردم  یز هام رو رچشم

بود. تو دلم گفتم اگه االن   یز م  یآب نصفه هم رو  یوانل  یهبود و    یز سرش رو م
برم آشپزخونه امکان داره خجالت بکشه و خالصه برام جالب نبود که برم و 

 .خلوتش رو بهم بزنم

 :ها باال برم که صدام زد گفتبرگشتم از پله آروم

 یما؟ا نقآ  -

رو پله بودم و بعد برگشتم   یه. چند ثانیستادما  یفرم  چوب خشک همون  مثل
 :آروم گفتم یهمون پله آخر  یسمتش. رو

 بله؟ -

 :تعجب نگاهم کرد و گفت با

 کنید؟یصحبت م یواشچرا  -

رفتم و پارچ درش  یخچالگلوم صاف کردم و تو آشپزخونه رفتم. سمت   یکم
خوردنم که تموم شد، دهنم گرفتم. آب  یدم و جلورنگ بود رو باز کر که قرمز 

 :الهام که گفت یروروبه یرو بستم و نشستم رو صندل یخچالدرب 

 !کنید؟یکارا م  یناز ا هامیشما بچه باال شهر -

 :جلو گفتم یدمخودم رو کش کمی

 کدوم کارا؟ -
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 :انداخت گفت یوانبه ل نگاهی

 !یوانآب خوردن با پارچ بدون ل -

 :و گفتم یدمکشورتم  به ص دستی

 .یعادته، از بچگ  -

 .بمونم یشتر نداشت ب یلنداشتم بزنم، پس دل ینگفت. منم حرف  یزیچ دیگه

 یرهخ  یوانشاتاقم شدم، اما همچنان الهام نشسته بود و به ل  یشدم و راه   بلند
 .شده بود

*** 

 (یالدم)

 

احت . تازه مادرم ساکت شده، نار خوندمیاتاقم بودم و داشتم کتاب م تو
 یفالهام رو براش تعر  یانکردم و بهش خبر ندادم. جر   یر هستش که چرا د
نکرده براش دردسر نشه.   ییشد که خدا  یمابود اما نگران ن  یکردم، از کارم راض

به پدرم  یدست، باکتابم رو بستم و برق المپ رو خاموش کردم. فردا دوشنبه
 .زود خوابم رفتسر بزنم. به شوق فردا 

 .یگهو دپاش یالدم -

 .یدمرو روم کش پتو
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 !بابا یا -

 :جلو پتو رو برداشت از روم. کالفه رو تخت نشستم و گفتم اومد

 .یگهبذار بخوابم د -

 !منتظره. پاشو یوشامروز دوشنبه هستش، دار -

. رفتم یشهاعصابم خورد م ینشاز هم کنه،یبابا رو هنوز با ذوق صدا م اسم
 .صورتم رو شستم دست و

 .بخور یزیچ یه یاب -

 .یخچالسمت  رفتم

 !سرما خورد تو صورتم یهوعرق داشتم  یشبفکر کنم سرماخوردم، د -

 :و گفت یز رو گذاشت رو م یکشو کمر بار یختر یوانتو ل چایی

 .پسر جان یستیمواظب خودت ن -

که   یدممامان شن یخوردم و سمت اتاقم رفتم. فقط صدا ینوفناستام قرص
 :گفت

 .گشنه نرو پسر  -

 .یشمکه مامان اومد پ  زدمیبودم. موهام رو ژل م یستادها ینهآ  تو

 .خورییبه خودت نرس، چشم م قدر ینا -

 :و گفتم خندیدم
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 .دارم که چشم بخورم یافهآخه مگه ق -

 یالد؟م -

 !جانم -

 :مکث کرد بعد گفت کمی

 .نگو یزیچ یاز حام یوشبه دار -

 .طرفش رفتم

 !مادر من کنهیم یچه فرق  -

 :هام نگاه کرد و گفتتو چشم  ی. با مهربون یدمهام رو پوشو کفش  بوسیدمش

 .به سالمت پسرم -

 :و گفتم یدمگونش رو بوس  باز 

 .خدافظ -

 یاز ن که مامان قراره ازدواج کنه،  گفتمیبه بابا م یدزدم. من با یرونخونه ب از 
 .به کمکش داشتم

*** 

 .یومدمن یبه خدا مهمون  ینبش یابابا ب -

 .اومد نشست جلوم یرینیو ش یی. پدرم با دوتا چایدمرس یشهم یساعت  چند
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 جان؟ یالدم یخوب  -

 .منم خوبم یشما خوب باش -

 یادگار سبزم    یهاچشم  ینبه پدرم داشتم. ا  یادینگاه کردم، من عالقه ز  بهش
 .پدرم هستش

 ی؟شد یرهخ یبه چ  -

 .تر از من هستشرنگ چشماتون قشنگ  -

 .خوشگلم کرده ینهم یبرادوست داشته  یشتر خدا منو ب -

 .به حرفش خندیدم

 چه خبرا؟ یگهخب د -

 .عروسک رستوران عوض شده ی،سالمت  -

 .یشهبابا همش عوض م یا -

 .یدفعه شد پلنگ صورت  ینآره ا -

 .م برداشتبا خنده فنجونش همراه

 !مهدکودک یاجا رستورانه اون دونمیمن نم -

هنوزم مثل  یول یشه،تر مته. هر روز شکسکردمیش نگاه مبه چهره بازم
 ....عاشق پدرممپوشیک و ش یز تم یشههم

 بابا؟ -
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 !جانم -

 .باهاتون درباره مامان صحبت کنم خوامیم -

 .شد یرهنگاهم کرد، به فنجونش خ کمی

 .شنومیم -

 .یگمنم یداگه دوست ندار -

 .بگو کمکت کنم -

 .را رو بگمدرست بغل دستش نشستم. قدرت الزم بود تا بتونم ماج رفتم

 .خوشش اومده یکیمامان از  -

 خب؟ -

...اونم موافقه با ازدواج. اونم تنهاست یاحمد ی...حامیهَمرده اسمش حام -
 .یشختر داره از زن قبلد یهفقط 

 :کرد و گفت  مکثی

 دخترش چند سالشه؟ -

اما باهاش مشکل  یدمشرو د یتا حاال. حام یدمشسال. من ند ۲۱حدودًا  -
 .دارم دستش به مامان برسهدارم، دوست ن
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اما مادرتم حق داره، تنهاست   یباش  یناراض  یدمجان بهت حق م  یالدم  ینبب -
از مادرت ازدواج   یی...مثل من اگه بعد جدایشهتنهاتر م  یتو هم که ازدواج کن

 .تا االن دق کرده بودم کردمینم

 دارم؟ یچه نقش یبابا من موندم تو زندگ  -

 .یزمز ع یاتو مرد اون خونه -

ازدواج  نبودم شما یطور که راضهمون یستم،به ازدواج مامان ن یمن راض -
به فکرش  ید. مامان هم اون موقع بایناما شما اون موقع جوون بود ینکن
 .نه االن افتادیم

 :و گفت خندید

 یل؟گوشه خونه منتظر عزرائ  ینهبش یره،االن پ یگیم یعنیکلک!   یا -

 .شدینیجدا نمنه بابا جون، کاش اصاًل  -

منو  یادتحمل اعتبد بود، مادرت  یطمنم چندبار گفتم، شرا یچندبار گفت  -
 .نداشت

 .شدم یعصب یگهشدم، د بلند

 یشمون؟پ ی...چرا برنگشت ینشما که دو سال بعدش پاک شد -

 .نکردم یداتونچندبار گفتم بهت، پ -

 ی؟کرد  یدامنو پ یپس چطور ین؟نکرد یدامونآره پ -
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 .یخبر ندار ییز تو از چ -

 .نشستم بغل دستش دوباره

 مثاًل؟ یاز چ  -

 .بهتره یندون  -

 .حق رو که دارم ینبدونم! ا یدمنه، با یزندگ  ینا -

 ی؟دار یدنشوتحمل شن -

 :رو درآورد و شروع کرد ینکشرو تکون دادم. ع سرم

از  یگه...بعد دیادته دونمیاز مادرت جدا شدم، تو ده سالت بود، م یوقت  -
...رفتم یشتونگرفتم اول ترک کنم بعد برگردم پ یمتصم تنفر بودم،خودم م

پاک شدم. افتادم دنبال کار تا ترک. دو سال گذشت، کامل پاک    یبرا  یدمخواب
به  یلبود. پارچه تحو یکردم، کفاش  یداکارم پ  یحت  یشتون؛پ یامدست ُپر ب

رفتم سمت هام که جمع شد افتادم دنبالتون. ...خوب پولدادمیدار ممغازه
. ینجا بود. خداروشکر هنوز هم همونکردینیم یکه زندگ  یانههمون خو

کدوممون  یچه کردیم،یزنگ زدم، مادرت درو باز کرد...فقط به هم نگاه م
 .یمبزن یحرف  یمجرأت نداشت

 .رو صاف کرد، بغض کرده بود یبیلشسکوت کرد، با دستش س پدر 

 :گفت  یکرد بهم و با تند  اخم

 ی؟کار داره  چ جاینا -
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 .مدم باهات حرف بزنم طاهرهاو -

 !سراغم؟ یدو سال گذشته چرا دوباره اومد -

 .ترک کردم یدممن پاکم طاهره به خاطر تو دو سال خواب -

 .از خبرم خوشحال نشد یادمنگاهم کرد، چادرش رو درست کرد، ز کمی

 .جاینا یان یگهد -

 !آخه چرا؟! حاال که پاک شدم -

 .ی..فراموش کن زن و بچه داربرو. کنمیهش مواخ یوشبرو دار -

رو محکم بست، نذاشت حرفم رو بزنم، نذاشت بهش بگم هنوز دوستش  در 
 . ...یدهرو که کش هایییدارم...نذاشت جبران کنم تمام سخت 

 !یشدنم باورم

 کارو کرده؟ چرا تا حاال بهم نگفته؟  ینمامان ا چرا

 .ینهاشکم رو گرفتم تا بابا نب جلوی

 بابا، آخه چرا؟ یشهباورم نم -

 .خوردم کرد یول یدمرو نفهم یلشخودمم دل -

دستم گذاشت. بهش لبخند   ی. دستش رو رویدمشبابا رو گرفتم و بوس  دست
 :زدم و گفتم

 .تنهام نذار وقتیچبابا ه -
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 :و گفت یدرو بوس یشونیمجلو اومد و پ یبه سرم. کم یدکش  دست

 .یشتمتا آخر عمر پ -

هستش،   یزن بابام داخل اومد. خانم خوب   یشهخانم که م  یننسر   باز شد و  در 
گفته، خانم   ینرو به نسر  یدوستم داره. پدرم بعد از ازدواجش همه چ  یلیخ

 . ...آروم یزندگ  یه کنن؛یم یدارن زندگ  ییهست و حاال تنها یوفادار

 :بخند گفتماومد. به احترامش بلند شدم و با ل سمتم

 .خانم ینسالم نسر  -

 :نگاهم کرد و گفت یمهربون  با

 .ینسالم پسرم، بش -

 .ُاپن یبود رو گذاشت رو یدهکه خر   هایینون

 ی؟اومد یکِ  -

 .وقته یلیخ -

 :بابا گفت روبه

 ی؟داروهاتو خورد -

 !داروها ینمنو با ا یآره تو هم کشت  -

 !نگرانتم، بده مگه؟ -
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م، حالم از با هم مهربون بودن. نشد تحمل کن یلیبود و خ یعال رابطشون
 .داغون بلند شدم، بابا هم بلند شد ی. با حالخوردیهم م خودم به ییتنها

 .برم یگهمن د -

 .من تازه اومدم بمون حاال -

 .یامخانم دفعه بعد ناهار م ینممنون نسر  -

 .قدمت رو چشم پسرم -

 .رو بغل کردم بابا

 .ونم مراقب خودت باشخدافظ بابا ج -

 یالد؟م -

 جانم؟ -

 .آزادش بذار اون انتخابش خوبه شک نکن رتوماد -

 .راحت یالتونخ کنم،یچشم باز عجله نم -

 یلی. کالهم رو سرم کردم، هوا خیرونکوتاه از خونه زدم ب  یخداحافظ  یه با
 که باعث شده  یاگذشته  کردم؛یو به گذشته فکر م زدمیسرد بود. باز قدم م

 !...از خودم متنفرمیمبشه زندگ ینبود ا

*** 

 (یمان)
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الهام  یادلحظه  یه. کردیدرد م ید. سرم شدیدمزنگ از خواب پر  یصدا با
در  یاومدم. آروم سمت اتاقش رفتم. از ال یروناز اتاقم ب یع افتادم. سر 

راحت شد که هنوز نرفته. رفتم حموم، دوش  یالمخواب بود. خ یدمش،د
 .زنگ خورد یمکه گوش  یرونبگرفتم. اومدم 

 :م گرفت. جواب دادم، نذاشتم حرف بزنه و گفتمخنده میدرو که د ششماره

 .یابونیشده؟ حتمًا تو خ ی! چ یالدبه سالم آقا مبه -

 .حوله آب تو گوشم خشک کردم با

 آره، چرا صدات گرفته؟ -

 .خواب بودم االنم تازه از حموم اومدم -

 ی؟شد یدار باشه، ساعت ده هست، تازه ب یتعاف -

 .شدم ار یدب یمتازه با زنگ گوش -

 الهام حالش خوبه؟ -

 :رو روشن کردم و گفتم یکتر   یر آشپزخونه و ز رفتم

 .کارت دارم  یاب یم،صبحونه بخور ییتاسه جاینا یاب -



 

 
49

رمان یک کاربر انجمن   یزخوار ونک | سحر عز یهادر کوچه پس کوچه یرمان دختر  

 

رو قطع کردم. حوصله تعارف نداشتم. موهامم ژل زدم و رفتم تو   یگوش  سریع
آماده   شد، همه رو  یابه عجب صبحانه! بهیر و مربا و کره و پن  یر آشپزخونه. ش

 .اومد یالدکه م  یدمچ

 یعسمت در رفتم و زنگ در رو زدم. سر   ییمربا  یهازنگ اومد. با دست  صدای
 :اومد تو و در رو بست. داد زدم  یالدهام شستم. متو آشپزخونه رفتم و دست

 .متو آشپزخونه یاب -

 :بود. گفت یدهتو آشپزخونه، رنگ و روشم پر  اومد

 .کر شدم  یزنی؟چرا داد م -

رفتم جلوش دست تکون دادم  کند،یهاش رو آروم مداد به اپن. ناخن یهتک
 :و گفتم

 ی؟چته تو خوب  -

 :گفت  حوصلهبی

 .یستمبدک ن یا -

 .ینبش -

 .یارهخودش ن  یبه رو  کردیم  یکرد، تو فکر بود اما سع  ینگاه   یز م  . بهنشست

 !یابه عجب صبحانهبه -

 :باال انداختم و گفتم ابرویی
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 .نکنهدستم درد  -

 :به حرفم گفت توجهبی

 الهام خوابه؟ -

 .سرش الهام اومد پشت

 .سالم -

 .بلند شد. من راحت نشسته بودم یع سر  میالد

 .یر سالم صبحتون بخ -

 :بهم گفت یالدکه م  یزهبر  ییرفت چا الهام

 .یشیخسته م یا،وقت بلند نش یه -

 :گفتم  یالدبعد رو به م یجزدم تو مربا هو نون

 .اابب ینبش یر بگ -

به الهام  یم،بود یز اومد و نشست. همه دور م یینشست. الهام با چا میالد
 :گفتم

 یدی؟خوب خواب یشبد -

 خوابت رفت؟ یاهوم شما چ  -

 .آره به زور -
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اصاًل حواسش   زد،یرو هم م  ییشداشت چا  طور یننگاه کردم که هم یالدم  به
 .نبود

 .اون بدبخت هم خورد، ولش کن یالدم -

 یدیمهاش قرمز بود. الهام نگاهش کرد و جفتمون فهمرد. چشمنگاهم ک  کمی
 .شده یزیچ یه

 .امروز یحرف شدکم  یالدم -

 .کنهیدرد م یکمسرم  -

 :هام گل کردکردن  ی. منم شوخ یدالهام پر  یتو گلو چایی

 .کنهیالهام جان نترس فقط سرش درد م -

 !یمابسته ن -

 .یشمچشم من الل م -

 !شد از حرفم. خودم که حال کردم یعصب قرمز شده بود، الهامم

 یه؟چ یمتونالهام خانم تصم -

 .کار کنمچه دونمینگرفتم نم یمیراستش هنوز تصم یالدآقا م -

 :گفتم

 بود؟ یک   یشبد یارواصاًل اون  -

 :گفت  یالدکرد، م  سکوت
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 .برات یمانجام بد یکار  یمتا بتون یدبه ما کمک کن تونینیبا حرف زدنتون م -

 .کردنش  یفه تعر سخت برام -

 .نخواد بگه یداصرار نکن شا یالدم -

 .کردم  یفضول یدباش ببخش -

فقط منتظر  کردم،ینم یشوخ  یادمحوصله نداشتم. ز یالدمنم مثل م امروز 
 :چشه...که الهام حرف زد ینمتنها بشم بب یالدبودم با م

 .خوامیازتون کمک م یگهبار د یه -

*** 

 (یالدم)

 

بود که آدرس مطب   یکاغذ  یمامن و ن  یبشه. جلواقش آماده  رفت تو ات  الهام
 !یمانزنان و زا یشگاهدکتر روش نوشته شده بود، مطب آزما

 بره؟ جاینا خوادیبه نظرت چرا م یالدم -

 .واهلل دونمینم -

 !...نکنه -
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 ینسوار ماش ییتاحرفش رو قطع کرد. سه یمااومد. ن یینها پااز پله الهام
استرس داشت،   یددالهام ش  یر درس حرکت کرد. تو کل مست آ سم  یما. نیمشد

 .یدیمکه رس  ینتا ا لرزیدیهاش مدست

 .یشگاهآزما ینما -

 .دارم یخواهش یهازتون  -

 بفرما؟ -

 .یاینداخل شماها ن یرمخودم م -

 :نگاه کردم، اونم گفت یمابه ن کمی

 .یازود ب مونیم،یم یرونراحت ب یالتخ -

 .یمرس -

دوست داشتم  یلیکه برگشت نگاهم کرد و دوباره رفت. خ  ت برهخواس الهام
 .شده یچ  یشبدونم زندگ

 .شدم یرشدرگ یبعج یمان -

 .حاال یعاشقش نش -

 .یستیول کن ن یطمشرا ینتو ا یمان یریبم -

 !یماشد یداره...عجب گرفتار یزهرمار به ما چه، به من و تو چه ربط  -
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 یکمکش کرد  یخوشحال  یدممن نفهم  یه؟ازت چحرف زد، اصاًل ف  یشهبا تو نم -
 .نه یا

 ینکن، به اندازه کاف  یسر من خال یناراحت  یگهد یمعلوم هست چته؟ جا -
 .هست یر ذهنم درگ

. دستش کنمیم  یخال  یهخودم رو سر بق  ی. ناراحت گفتیشدم. راست م  ساکت
 :رو فرمون بود، دستم رو گذاشتم رو دستش و گفتم

 .شدادا خوامیمعذرت م -

 حاال شدم داداش؟ -

 .یگهد یهم داداشم یقمیخب هم رف -

 کوش پس؟  یاد،بچه م یه...دختره االن با یدمباشه بخش -

اومد، اما   کهینتا ا  یگهد  زدیمینم  یحرفش...حرف   ینبا ا  یدمکه چقد خند  آخ
. از شانس رفتیراه م طور ینو هم یچیدپ یابون. تو خیومدن ینسمت ماش

 .بدش بارونم گرفت

 یره؟م دارهکجا  -

 .یارمشنشو، من م یادهتو پ -

 رفت،یم یممستق طور ینشدم. چترم رو باز کردم و رفتم طرفش. هم پیاده
 یبایی. به صورتش نگاه کردم؛ زرفتیمیشده بود. با هم تو سکوت راه م  یسخ
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رو تو  یشعسل یهادختر چشم ینداشت. برگشت نگاهم کرد، ا یبیعج
 .کردمیتو صورتم حس م هاش روهام قفل کرد. نفسچشم

 .یشیم یسخ یاب -

هاش انداختم. شونه یسرش گرفتم. کاپشنم رو درآوردم و رو یرو باال چتر 
 .یدیماتوبوس رس یستگاهتا به ا زدیمیقدم م

 .ینبش یاب -

 .منم نشستم نشست،

 شده؟ یچ  -

 :یدمکرد. پرس  سکوت

 گفت؟  یدکتر چ  -

 یدستش رو گذاشت جلو خت،رییاشک م صدایکردن. ب   یهکرد به گر   شروع
 .لرزیدیصورتش. م

 !خب بگو...حرف بزن، خودتو خالص کن خوای؟یکمک م  یمگه نگفت  -

 :رو ازم گرفت و گفت روش

 .ممن حامله -

 یزیباور کردنش سخت بود، اما از چ یزدن به سرم. وا یکردم پتک   احساس
ناخواسته   یلیخالهام مهم شده بود،    یمن زندگ   یبودم. برا  یجخبر نداشتم که گ
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 یکنجکاو  دونمیکنه. نم  یفبرام تعر  یشلحظه زندگبهدوست داشتم لحظه
کجا!   هاممن کجا و ال یگم؟دارم م ی. من چ ی...عاشق یعاشق  یااسمش بذارم 

 .فکرها بودم که با نگاه الهام سکوتم رو شکستم نیتو هم

 .زنیمیمنتظره، خونه حرف م یمان یمبر  -

 .یمشد یمان ینسوار ماش ییتا دوتا یدطول کش کمی

 شما دوتا چتون شده؟ -

 .حرف نزن برو خونه یمان -

 .خونه منم شده هتل -

 !زهرمار گفتم ساکت -

 .خونه یدیمنگفت. ساکت بود تا رس یزیچ دیگه

الهام باز کرد و داخل رفت، من خواستم برم داخل که دستش  یدر رو برا نیما
 :رو گذاشت جلوم و گفت

 تو کجا؟ -

 .نکن خره یتاذ -

 .بابا یا جاینا یستهتل که ن -

 .اما حوصلش رو نداشتم کنه،یم یداره شوخ  دونستممی

 .ببرمش خوامیم -
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 الهام؟ -

 .آره -

 .یمرفت یاطح تو

 .ستالهام حامله -

 مگه ازدواج کرده؟ -

 .متاهل یامجرده  یستمعلوم ن دونمینم -

 !یعجب زندگ  -

خونمون، مامانم حواسش بهش  برمشینباشه بهتره. م یشتپ ینهم یبرا -
 .هست

 دونه؟یمامانت م -

 .آره نگران تو بود که دردسر نشه برات -

 .بمونه حاال یشمبذار پ -

 .مراقبت بشه ازش یدبا یلیبچه هم داره خ هیاون االن  یمانه ن -

 ی؟قبول نکرد چ  -

 .کنهیقبول م -

و عوض کنه، باسش ر رفت ل یما. نیموارد خونه شد ییو دوتا یمحرف زد کمی
الهام رفتم. در باز بود، نشسته بود رو تخت و سرش رو گرفته بود  یشمنم پ
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 یال موج درهاش افتاده بود. مثشونه یرو ییشخرما یتو دستانش. موها
 یوار،دادم به د یهو تاپ داشت. تک یچشمال پ یهاآرامش داشت، مثل جاده

از اعتمادش سوءاستفاده   یداه نبدار   یاز شدم؟ الهام به کمک ن  جوریینمن چرا ا
 .کنم. در زدم

 یستم؟مزاحم ن -

 .شالش رو سرش کرد یع رو باال گرفت. سر  سرش

 .تو یانه، ب -

 ی؟بهتر  -

 :روش نگاه کرد، گفتانداخت و به روبه رو باال هاششونه

 .دونمینم -

 :یدمکه طرف پنجره بود، نشستم. پرس  یمبل رو

 ی؟کن  یکار چ خواییوضعتون حاال م ینبا ا -

از  ید،مثل دوتا برادر کمکم کرد یمامن بابت کمکتون ممنونم. شما و آقا ن -
 .یرمبگ یمتصم یمزندگ یبرا ییحاال به بعدم بهتره تنها

 .یشممتوجه منظورت نم -

 .یشهموندنم براتون دردسر م یشتون،برم از پ خوامیم -
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 من هنوز مات و داد به پنجره. یهاومد اتاق تک یمارو قطع کرد، ن صحبتش
به  یمابره. با دست تکان دادن ن خواستمیشدم. نم یرهمبهوت به الهام خ

 .خودم اومدم

 .بره خوادیم یمان -

 .خب بره -

 .انداخت یینکردم، الهامم بغضش گرفت و سرش رو پانگاه   بهش

 . ...رو داره بره ییاگه جا یگم؟بد م یهچ -

 :الهام نگاه کرد، گفت به

 .به فکر اون بچه هم باش یستی،تنها ن یگهشما دالهام خانم  -

 .ندازمشایم دارمینگهش نم -

. بهش نگاه یرهرو بگ گناهیجون بچه ب  خواستیم یشدم، به راحت  عصبی
 .کردم. باز نگاهمون به هم قفل شد

 .رفت یرونش رو برداشت و از اتاق بشد و کوله بلند

 کجا رفت؟ -

آدم  گیرهیخودش م ینبهش...همچ یدیمچسب َاه! اصاًل چرا یالدولم کن م -
 .جرأت نداره بهش کمک کنه

 .واهلل دونمینم -
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. به سر یرونو زدم ب  یدمباز بود، کاپشنم رو پوش  ی. در ورودیروناتاق رفتم ب  از 
بهش.  یدم. رسرفتیآروم م. داشت آرومیدمشبودم که د یدهکوچه نرس

 .یستادش اآدرس خونمون رو پشت کارت نوشتم و گرفتم سمت

پشتشم آدرس خونمون رو  کنمیکه کار م  ییکارت رستوران همون جا  ینا -
رفته و   ینبچه از ب  یاد،سرت ب  ییون بالرو بد  ینا  یول  کنمینوشتم اجبارت نم

 یطوراون ینی،رو خوب بب یکمکت کنه تا زندگ   تونهیبچه م ینبدون ا ینما
 .یکه دوست دار

حقمو  خوامیبچه...م ینبرم دنبال پدر ا مخوایاما م مونهیم یشمکارت پ -
 .عجله کنم یدوقت ندارم با یرم،ازش بگ

 :نگاهش کردم، گفتم مظلومانه

 یم؟بزنقدم  -

 :زد و گفت لبخندی

 .یمبزن -

کنارم بود، واقعًا احساس آرامش داشتم. تو وجودم  ی. وقت یمقدم زد کمی
حس  ینحاال ا بود؟ چرا تا یحس چ  ینکنم، اسم ا  یداحس پ ینا گشتمیم

ش کجان، چطور خانواده دونمینم یحت  شناسمشیمن نم یرو نداشتم؟ وقت 
 .یدیماتوبوس رس یستگاهحس به وجود اومد؟ به ا یندفعه ا یک 

 .برم یدمن با یگهخب د -
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دستم سمت شالش رفت، جلو  اختیار یشالش عقب رفته بود. ب  گوشه
 .انداخت یین. سرش پایدمشکش

 ی؟بر  خواییکه م  یالهام خانم مطمئن -

 یروز یه یدبهش بگ ید،کن  یبگو از طرف من خدافظ  یمامطمئنم. به آقا ن -
. شمیمزاحمتون نم یگه. از شما هم ممنونم، دگیرهیرو م هاشیخوب  جواب

 .خدافظ

. یادهست، اگه بخواد م یششدنبالش نرم. کارت پ یگهکردم د  یسع رفت،
م رو گرفت. اموش نکنم. بغض گلودختر و وضعش رو فر   ینتا آخر عمر ا  یدشا

 بانیاتو خ کسیچکمکش کنم. برگشتم. ه تونستمیبازم م موند،یکاش م
 یهر ک  یه،پدر بچه ک فهمیدمینبود، رفته بود...رفت به حقش برسه. کاش م

 .نامرده یلیباشه خ

 .رو آرزو کردم هاینخودم براش بهتر  یاز خدا جاهمون

 .برگشتم یماخونه ن به

 شد؟ یچ  -

 .رفت یچیه -

 :بعد گفت یکرد تو موهاش. کم  دست

 بره االغ؟ یگذاشت  -

 !بره، حاال دلت سوخت براش؟ یمبذار زدییغر م قدر ینتو که ا -
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 .آخه با اون وضعش -

 .سمت آشپزخونه. کالفه بود رفت

 رو بلده؟ جاینبه نظرت آدرس ا -

 چطور؟ ید،شا -

 .برگرده یدشا -

و  یششناراحت باشه، رفتم پ یطور ینا یمان اومدیم یشبود، کم پ ناراحت
 :دستم انداختم دور گردنش و گفتم

، کارت محل کارم بهش دادم، پشتشم آدرس خونمون رو براش راحت  یالتخ -
 .دنبال حقش یرهنوشتم، بهم گفت م

 .از دست من ناراحت شد -

 .گیرییم هاتویخوب  ینجواب ا یروز یهبهم گفت بهت بگم  -

 !آخ جون لوینه بابا، ا -

 ی؟ذوق کرد قدر ینچرا ا ی؟چته روان  -

 .شهبا هامیجواب خوب  یددختر خوشگل شا یه -

 .دادم تو سالن هولش

 ی؟باز تو حرف زد -

 کجا حاال؟ -
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 .در رفتم سمت

 .خونه یرمم -

 .به مادرت سالم برسون -

 .در شد یزوناومد آو پوشیدم،یکفشم رو م  داشتم

 .دعوتم کن یعروس -

 ی؟ک   یعروس -

 .مامان جونت یعروس -

بچه   در رو بست.  یعو سر   یداونم خند  یرمش،که کفش پام بود. نشد بگ  حیف
مخالفتام  یحرفش باعث شد بهش فکر کنم. با ازدواج مادرم کم یپررو! ول

 .بپرسم یازش از گذشته سواالت  یدتر شد؛ اما باآروم

*** 

 (یمان)

 

. الهام فکرم رو مشغول یدمراز کشکه رفت، منم رفتم تو اتاقم و رو تخت د  میالد
! کالفه رو زدمیبره، کاش اون حرف رو بهش نم ذاشتمیکرده بود، کاش نم

 یوجدان گرفتم. کمعذاب یک سر موضوعات کوچ یشهتخت نشستم. مثل هم
 .سر خودم رو گرم کنم یدتو اتاق راه رفتم، بعد آماده شدم و رفتم شرکت، با
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فقط  یک شرکت کوچ ین. تو ااومدیسر کار م یدبا یرتر د یژهبود. من پنجشنبه
ازش   کنیم؛یکار م  یم. مثل دوتا دوست در کنار هم دوسال داریژهمن بودم و من

 .هم از کارش هم از خودش ام،یراض

 .سالم -

 .گرفتم و بهش نگاه کردم  یوتر از کامپ نگاهم

 .سالم -

 .ساعت نگاه کردم به

 .ینزود اومد -

 .اومد جلوتر 

 .انجام بدم یدارم که باد یادکار ز -

 .باشه به کارت برس -

 .با اجازه -

 یهاکامل فکرم آزاد شده بود رو کارم. داشتم نامه یگهرفت، منم د بیرون
 .گذشت  یقهکارم. چند دق  ینعاشق ا کردم،یترجمه م یرو به فارس یسیانگل

*** 

ن؛ برم رستورا یادوازده بود. وقت ناهاره. حوصله نداشتم برم خونه  ساعت
 .زنگ زدم غذا سفارش دادم اونم دوتا ینهم یبرا
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 !یخانم احمد -

 .تا در رو باز کرد و داخل اومد یدنکش طول

 بله؟ -

 .وقت ناهاره -

 .من کارام مونده هنوز، اصاًل اشتها ندارم -

 .نداره که یهباشه حاال گر  -

 :رو با دستش زد عقب، گفت عینکش

 .نکردم یهمن گر  -

 .گشنم شده، گشنم شده  زدییزار م یشت االن دا یگهچرا د -

 .کرد  اخم

 .یمغذا سفارش دادم بخور ینبش یاکردم. ب  یحاال قهر نکن، شوخ  -

 یدید؟چرا زحمت کش -

 .کنمیخواهش م -

جوجه رو  یهاروم نشست. زنگ زدن و غذاها رو آوردن. پرسمبل روبه رو
 .گرفتم و جلوش نشستم. غذاشم جلوش گذاشتم

 .خانم هیژ من ییدبفرما -
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 :قاشق خورد و بعد گفت یه

 .یخانم احمد -

 صدات کنم؟ یاحمد یدهنوز با کنیمیدو ساله با هم کار م -

 .کار  یطحداقل تو مح طوری،ینترم امن راحت -

 یم؟دار یکارم با هم قرار  یطمح یرونمگه ب -

 .نوشابه خورد که آروم شد ی. قرمز شد، کمیدتو گلوش پر  غذاش

 ی؟بهتر  -

 .دیببخش -

 .هام مثل آنتن دراز شدزنگ خورد. گوش یش. گوشیمنزد یحرف  دیگه

 ی؟خوب  یزمسالم عز  -

- ... . 

 خب خداروشکر کوچولوتم خوبه؟ -

- ... . 

 !تکون بخوره؟ یماهتم نشده توقع دار یک خب غر نزن هنوز  -

- ... . 

 .شرکتم -
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- ... . 

 االن؟ ییکجا -

- ... . 

 یوتر رو جمع کردم، پشت کامپ یز هم م کردم،یهاشون رو گوش مصحبت هم
 .نشستم

 .شرکت یاب -

- ... . 

 .یانه ب -

- ... . 

 .یباشه منتظرم بابا -

ها رو دستش روش نگاه کرد، بلند شد و ظرفروبه یز رو قطع کرد، به م گوشی
 .گرفت

 .ونبابت غذا ممن -

 .جاننوش -

 .رفت، منم به کارم ادامه دادم بیرون

 .رفتم یینم و پارو درآورد هاملباس

 ی؟کجا بود  یبگ  یشهم -
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 .رو مبل نشستم جلوش

 .یمان یشپ -

 ی؟پس سر کارت چ  یما،شده ن یتزندگ -

 کار...به نظرتون اون کاره؟  گینیم ینهمچ -

 .یچیهبهتر از ه ی،حاال هر چ  -

 .سوال دارم یمامان ازتون کل -

 .جانم بپرس -

 .از گذشته -

 .رفترو تکون داد و تو آشپزخونه  سرش

 !یالد؟م یباز شروع کرد -

 .و نشست یختر ییچا دوتا

 .که اصاًل خبر نداشتم  یدمشن یزاییمامان از بابا چ -

 .ینکالغ خبرچ -

از من پنهان   چرا  ین؟بهش فرصت نداد  یشتونبابا برگشت پ  یمامان چرا وقت  -
 ی؟کرد

بهونه  ی،عادت کرده بود یطبه شرا یاون موقع دوازده سالت بود و کم -
بعد از دو سال  یپدرت اومد. وقت  ینکهتا ا یاما آروم شده بود آوردییم
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 یادت دونمیسالت بود که م باورم نشد پدرت هستش...تو ده یدمشد
بود.  یمعتاد بود عصب یبودم. وقت  یدههست، پدرت معتاد بود، من تازه فهم

 ات کهخاطر  ینبار تو رو زد. ا یه یحت  زدیمن رو م داد،یم یر گ  یز به همه چ
درکم کن. من به خاطر  یالدتکرار بشه...م یگهد بار یهاومد، اجازه ندادم  یادم

 خواستمینم یط،به شرا یبرگرده، تو عادت کرد یشمونتو نذاشتم پدرت پ
تا تو هم مثل  شدمجدا  ینمش،نب یگه. من جدا شدم که دیبش یتدوباره اذ

 . ...یپدرت آلوده نش

قانع نشدم اما ادامه و پاک کرد. بازم برداشت و اشکش ر  یکاغذ دستمال
 .ندادم

 .ناراحتتون کنم خواستمینم -

 گفتیپنهان کنم، پدرت نم خواستمی...من نمیکه بدون   ینه مادر، حق دار -
 .گفتمیخودم بهت م

 چه خبر؟ یاز حام -

 .حالش خوبه -

 یه؟جد یمتمامان تصم -

 .ییاو تنه مونمیمن م یری،م کنییتو ازدواج م یالدم -

...شما هم کننیم  یهستن که چند سال هستش که دارن تنها زندگ   ییمادرا -
 .یکیش
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 .یادآخر رو بزنن، با دخترش م یهاکه حرف  یادامشب م -

. براش آرزو یرمجلوش رو بگ تونمیم. نمبهش زدم و به اتاقم رفت نیشخندی
 .کنمیرو تحمل م یدمداشته باشه، منم پدر جد یخوب  یروزها کنمیم

اومدن. رو تخت   یینبا دخترش پا  یتو اتاقم هستم، حام  یشهم  اییقهدق  چند
 .یتمنش

 .لحظه مامان داخل اومد همون

 ی؟شد یدار ب -

 :و گفتم یدمکش  ایخمیازه

 !که  بینییم -

 :رو گرفت و گفت دستم

 .زشته تنهان یینپا یاب -

 .یینبرو پا ی،فقط شما براش مهم -

 .یپنهان کن خودت رو ازش یشهکه هم  یشهنم -

 .یاممامان شما برو منم االن م -

و موهام رو مرتب  ینهآ  یرفتم جلو یدم،به سر و لباسم کش ی. منم دست رفت
نظرم اومد.  یپدرم جلو یهاچشم یقاً نگاه کردم، دق یمآب یهاکردم. به چشم
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 یابه دن وقتیچ. کاش هکردیبود، آرومم م یشمچقدر دوست داشتم االن پ
 .اومدمینم

 .همه بلند شدن یین،پا تمرف

 .سالم -

هام رو نوازش کرد. دست یو بهش دست دادم، دو دست  یطرف حام رفتم
. یاستد دنمر   ینبهتر   کنییفکر م  ی،نگاهش کن  بار یناول  یکه وقت   یهمرد  یحام

داره اما حرف زدنش  یمهربون  یلیچون صورت خ زنهیبا نگاهش گولت م
 یژهتعجب کردم. من یدمکه د یز یداره. برگشتم سمت دخترش، از چ یشن

 ی؟احمد ی! دختر حامی؟احمد

 یوقت  یدمدخترش هستش؟ چرا خودم نفهم ینبهم نگفته بود ا یمان چرا
 !هست یکی هاشونیلیفام

 :تعجب کرد، بعد لبخند زد و گفت یکم  یدنمهم از د منیژه

 .یالدسالم آقا م -

 .جواب سالمش رو دادم یتاخم کردم و با جد کمی

. دادیم یحبود و برام توض یمامن هنوز تو شوک بودم، کاش االن ن .نشستیم
گفتنشم   یژه؟برادر من یشمبه بعد م ینمن از ا یعنیهم تو فکر بود.  یژهمن

 یدسف  یو دستمال  یرهنبود، پ  یدهپوش  یکت شلوار مشک   یه  یامخنده داره. ح
بره. رو ب انکتش گذاشته بود. همه تالشش کرده بود که دل مام  یبکه تو ج
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بود و  یماصورت صاف و اصالح کرده. مشخص بود تازه حموم بوده، کاش ن
 .خندیدیم یکل

 ی؟جان از کارت راض یالدخب م -

 .گذرهی. میستخوبه، بد ن -

شاهلل صاحب ارزش داره ان یخودت هستش، کل یبکه دستت تو ج  ینهم -
 .یرستوران بش

 .یچا ییدبفرما -

 .گذاشتم  یز ازش گرفتم و رو م دستش بود، بلند شدم ینیس مامان

 .ییدبفرما -

 .یمرس -

 :بهم نگاه کرد و گفت منیژه

 . ...بهم نگفته بودن که شما یماآقا ن -

 :و گفت یدتو حرفش پر حامی

 شناسین؟یرو م یگهشما دوتا همد -

 :بهم کرد و گفت یبا لبخند نگاه  منیژه

 .کنمیکار م  یششکه پ  یهستش. همون   یمادوست ن  یالدآره باباجون، آقا م -

 نگفت؟ یزیبهم چ یماچه جالب، پس چرا ن -
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 .نگفته بود یزیپرته، راستش به منم چحواس یکماون  -

 :گفت  یرو جمع و جور کرد. حامنگاه کردم، خودش  یژهمن به

 .سر اصل مطلب یمخب بهتره بر  -

 .ییدبفرما -

 :اون پاش انداخت و گفت یرو رو پاش

باز فکرهات  یگم به تو هم مبه مادرت زدم، حاال هام روجان من حرف یالدم -
 .رو بکن

 :گفتم  ی. به حامکردیهام نگاه مبه چشم یمامان نگاه کردم که با نگران  به

 .ییدحاال شما بفرما یام رو کردم ولفکره -

هم طاهره  یشمازم گذشته، هم طاهره خانم. هم من تنها م یهم من سن -
 .یمتو پسرم؛ وگرنه ما آماده هست یتارض مونهیم یه،خانم، دخترمم راض

 :زدم و گفتم نیشخندی

 براتون مهمه نظر من؟ -

 :به مامان نگاه کرد و گفت کمی

 !البته -

 :به مامان و گفتم برگشتم

 .یستمن یازدواج راض ینمن به ا یاگه واقعًا براتون مهمه، خب نظرم منف  -
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 :کرد. مامان گفت  ینچ  منیژه

 .یمن رو زدهاموپسرم من و تو حرف -

نظرم مهمه. اگه واقعًا مهمه، خب مجلس بهم  یگنم یحام ینه آخه آقا -
 .یشبره دنبال زندگ ی. هر ک یدبزن

 :فرما شد. گفتمسکوت حکم کمی

 .کنمیشرط قبول م یهمن به  -

 :زد و گفت یلبخند حامی

 .قبوله بگو یبذار یهر شرط  -

 .کنم  یدور از شما زندگ  -

 :آروم بهم گفت یژهورت کرد، منآروم با مامان مش حامی

پدرم و سکوت  یمبه تصم ذارمیاما احترام م یالد،آقا م یستمن یمنم راض -
 .یدبش یاز ته قلبتون راض یروز یه یدوارمام یول کنم،یم

 یه،لج کنم. دختر خوب  یژهبا من  شهینگاه کردم. بهم لبخند زد. به نظرم نم  بهش
 .یمبکن یکار  تونیمیحق با اونه. ما نم

 یابمونم  یرمبگ یمو مادرم قرار شد بعد از مراسم تصم یاز مشورت حام بعد
کردم که کامل  یمرد یمتقد یمادرم دودست  یراحت  ینبرم، به هم

 .یموقت رفتن شد. همه بلند شد یرینی،. بعد از خوردن ششناسمشینم



 

 
75

رمان یک کاربر انجمن   یزخوار ونک | سحر عز یهادر کوچه پس کوچه یرمان دختر  

 

به مامان  کردیهاش رو پاش مکفش  کهیدرحال ی. حامیمدر بود یجلو همه
 :تگف

 .صبح محضر  ۸خب پس شنبه رأس ساعت  -

 :گفت  مامانم

 .شاهللان -

 :دستم گرفت و گفت حامی

 .مادرت لبخند بزن یخوشبخت  ی. به روکنمیم یتپسرم راض -

 :باال انداختم و گفتم ابرویی

 .قبل از شما هم خوشبخت بود -

 . ...پدرت -

 .تو حرفش اومدم

بود، چون هنوزم مادرم رو  یقعوا انسان یهکه بود مرد بود،   یپدرم هر چ  -
 یازدواج کرد من رو به زنش معرف  بار یندوم یبرا یدوست داره. چون وقت 

 .من و مادرم هستش یهنوز نگران زندگ  یعنی ینکرد ا

. تلفن رو رفتمیکمر تو اتاق راه مبهرفتم. درم محکم بستم. دست اتاقم
 .زنگ زدم یمابرداشتم و به ن

 .یچیدگوشم پ  تو بوق خورد، صداش دوتا
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 .یمبخواب یقهدو دق ذارییها! نم -

 .خونه یااالن ب ینزهرمار هم -

 .االن خونمونم، خونه خودم -

 .یاگاگول خونه ما ب -

 ییده؟زا یکنه ک   یر خدا به خ -

 .خدافظ یا،فقط زود ب -

رو ازم  یژهبفهمم چرا من یدکلک! با  یماو ن دونمیرو قطع کردم. من م گوشی
 پنهان کرده؟

*** 

 (یمان)

 

خودم خوندم  یفاتحه برا یه یستادم،در ا یشدم. جلو یادهپ یناز ماش سریع 
 .ها باال رفتمو زنگ زدم. در رو باز کردن، داخل رفتم و از پله

 .هام رو درآوردم و داخل رفتمباز بود، کفش یورود درب

 خونه؟صاحب -

 .سالم پسرم درم ببند -

 .به چشم یا -
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 .دادم  یهطاهره خانم که تو آشپزخونه بود. به اپن تک  یشپ  رو بستم و رفتم  در 

 جان؟ یمان یخوب  -

 .یدمفقط االن ترس یستمبدک ن یمرس -

 :و گفت یدخند کمی

 .یهاز دستت عصب یالدم -

 نرم اتاقش خوبه؟ -

 .نداره یتنه برو کار -

 :فتمرو لوس کردم، گ خودم

 ی؟اگه منو زد چ  -

 :گفتم  یه،خبرا یدمهمخانم به پشتم نگاه کرد، ف طاهره

 !بسم اهلل -

جلوم  یر مثل ش یالدباال بردم و برگشتم. م یمرو به نشونه تسل هامدست
 .بود یستادها

 .سالم عرض شد -

 .اتاقم یاسالم و زهرمار ب -

 :که گفتم  رفتیم داشت
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 .یامنم -

 مگه دسته خودته؟ -

 .سر حالش کنم خواستیکالفه بود، اما دلم م  اً واقع

 .ما مبل بود ینپشت مبل رفتم. اونم جلوم اومد. ب یعر د. ساوم طرفم

 هان؟ یتو چرا بهم نگفت  -

 .یدمدو یناهارخور یز اومد اون طرف مبل. منم سمت م بدو

 که من بگم؟  یدیمگه تو پرس -

 بهت بگم؟ یخبر نداشتم، چ  یزیبچه پررو من از چ -

م فقط . طاهره خانم هیدمطرفم، منم دوباره سمت آشپزخونه دو اومد
 .خندیدیم

 یشه؟نم یجادبرات سوال ا یکیه، یلیاشونفام بینییم یوقت  یآخه روان  -

 !یخر  یلیخ -

 .مبل انداخت، منم رفتم نشستم ی. رفت خودش رو روزدیم نفسنفس

 :طاهره خانم نگاه کردم و گفتم به

 .طاهره خانم من اشتباه کردم، شما ببخش -

 .گذشته  یگهحاال د -
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 .ردجلوم آو شیرینی

 .جان یماکن ن  یریندهنت ش -

 یه؟خبر  -

نگاه کردم. غم از صورتش  یالدو تو آشپزخونه رفت. به م یدخانم خند طاهره
 .باریدیم

 یدی؟آدم ند یه،چ -

 .رو نه یشمدل ینا -

 .گرفت  شخنده

 یه؟خبر  یگه،طاهره خانم جواب ما رو بده د -

 :تو آشپزخونه گفت از 

 .م رسوندبهت سال یآره پسرم، آقا حام -

نگاه  یالدپس بله رو عروس خانم گفت. به م یدمرو که گفت خودم فهم این
نبود مرد  یاضهاش قرمز بود، دلم براش سوخت چون اصاًل ر کردم، چشم

 :بلند گفتم ی. کمیرهپدرش رو بگ یجا اییگهد

 .مبارکه -

 .بلند شد و رفت سمت اتاقش. منم همراش رفتم میالد

 اومده بود؟ میژهمن -
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 .تخت نشست رو

 .آره -

 .یشهدرست نم یزیچ یبا ناراحت  -

 .تموم شد فردا رأس ساعت هشت محضر خونه یهمه چ  -

 !هم داره؟ یاچه عجله -

 .شکنهیاالن با دمش داره گردو م -

 .نده یتبهش اهم -

 .همون دختره ینباورم نشد ا یدم،رو د یژهمن یوقت  -

اومدم  یم،ا نجات داداز اون دعو که الهام و  یاما همون شب دونستم،یمن م -
 .رفت بهت بگم یادم یگهاتفاقا افتاد، منم د ینبهت بگم که نشد. ا

 !االغ -

 .یقرف یدببخش -

 .رو انداختم دور گردنش دستم

 االن پسر خرس گنده؟ یقهر  -

 :و گفت خندید

 .ینه روان  -
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 شمال؟ یمبر  یهنظرت چ -

 وضع؟ ینتو ا -

. منو تو یرنش مگرد  یی. دوتاگیرنینمجشن که    یگهخب مادرت عقد کنه د -
 .یریمشمال م کنیمیهم از وقت استفاده م

 .فکر کرد کمی

 .آره موافقم -

 یاد؟هم ب یژهمن -

 .ازش یادنه خوشم نم -

 !گناه داره خواهرته ها -

 .نخواستم َاه -

 خب زنته خوبه؟ یکرد  یقاط  یهوچته  -

 یناون تو ا یکر کردم، اگه من جاف یالدم ی. به زندگ یمتو فکر بود دوتایی
فکر  ین. تو اکشتمیرو م یمن بودم حام کردم؟اگهیکار مبودم چه یطشرا

 :گفت  یالدمسخره بودم که م

 .افتمیالهام م یادهمش  -

 االن کجاست؟ یستآره منم، معلوم ن -

 .یارهدرن بازییوونهخداکنه د -
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 چطور؟ -

 .بچش رو سالم نگه داره -

 .ییهالبسپرش به با -

 .اوهوم -

*** 

 نداره نه بگو یرنگه زندگ  یبه هر چ "

 یستکه اعتماد ن  یانتیهر خ جواب

 یستن یادخاطر غرور تو اگر که صادقانه بشکنه زبد به یقرف دل

 نداره نه بگو یرنگ زندگ  یهر چ  به

 که انهدامه مرگ ماست  یلذت  به

 ماستکه سخت به فکر انهدامه شاخ و برگ   یو نه بگو به دشمن بیا

 هدفیب  هایچراغ

 ثمریب  یروزها چه

 سالم کن یزندگ  به

 ترتازه یروزها به

 نرو هایهسمت سا به
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 و یشیم یر گگوشه  که

 کشییدرد م یهگر   به

 ". ...یشیم یر غصه پ از 

*** 

 (یالدم)

 

 .م خوب شدهرابطه یژهمن با من گذره،یم یماه از ازدواج مادرم با حام یه

 یمخونده شد تا با هم راحت باش یتمحرم یغهص هیژ من و من یعقد برا روز 
هم  ی. با حامیهدختر خوب یدستش رو نگرفتم ول بارمیک مدت  یناما تو ا
 .زنمیحرف م

بمونم تا ازدواج کنم.  یششونگرفتم پ  یمتصم یستم،باهاش راحت ن یادز اما
 .کنمیرو فراموش م هامیام ناراحت تم بینم،یمادرم خوشحال م یوقت 

 .اون آرامش دارم یشپدرم، فقط پ یشرفتم برم پگ  تصمیم

 .یادن یبابا ینسالم به بهتر  -

 جاست؟ینا یک   ینبه! بب -

 .بغلش کردم محکم

 کجاست؟  یتخانم گرام -
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 .رفتن مشهد ییباال یهامروز با همسا -

 یاد؟م یکِ   ی؟جد -

 .یگهسه هفته د -

 .که  مونیدیآخه تنها م -

 !چه بهتر  -

 .یششتم پ. نشسیدیمخند دوتایی

 مادرت خوبه؟ -

 .یعال -

 خوشبخته؟ -

 .خودم ییشهعاشق پ یآره بابا -

 خوبه؟ یت با حامرابطه -

اتاقم، ناهار  یرمم خورمی. شام میستمهنوز باهاش راحت ن یست،بد ن -
 .زنمیحرف نم یاداتاقم. ز یرمم خورمیم

 .گناه داره  گناههیاون که ب  ی؟خانم چ  یژهاون من -

 .زنیمیبا هم حرف م یخوبم، کل یلیبا اون خاتفاقًا  -

 .خب خداروشکر  -
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 یشت؟پ یامب ییکه تنها  یمدت  ینبابا ا -

 .تنگ شده ییتنها ینه دلم برا -

 .نگو یالک  -

 .جان یالدم یافعاًل ن -

. من عاشق یشهر متشکسته  بینمشیم  یامصورتش نگاه کردم. هر بار که م  به
در چشمم حلقه زد.  یاخودآگاه اشک هستم. ن یدشسف هاییبیلاون تاب س
 یدشد یاشک وابستگ  یا ییاشک تنها ذارید؟یم یاشک رو چ  ینشما اسم ا

 به پدر؟

 :رفتم کنار پنجره و گفتم ینه،حلت صورتم نب کهینا خاطر به

 .کنمیباشه بابا جون، اصرار نم -

 شد الهام؟ یاون دختره چ  یالدم -

 .ندارم یازش خبر  یچیه -

 .ر جا که هست سالم و شاد باشهشاهلل هان -

 :اتوبوس بهم گفت یستگاهکه تو بارون، تو ا  یاون روز یادالهام افتادم،  یاد

 «!امحامله من»

 .یشهداره بلند م یبابا به سخت  یدم. دیشدم و رفتم سمت درب ورود بلند

 .کنهیات درد مپ یننه بابا بلند نشو شما بش -
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 جان؟ یالدکجا م -

 .ارم االنم وقت سر کارمهکار د  یبرم کل -

 .سالمت، مواظب خودت باشباشه به -

محل  یگرفتم و راه   ینماش یه یابون. سر خیرونو از خونه زدم ب بوسیدمش
 .کارم شدم

داده بود.  یهبود. به موتورش تک یستادها یونک موتور یابونبه خ نرسیده
 .راننده سمتش برگشتم یبرام آشنا بود. با صدا شیافهق

 شید؟یم یادهبرم پ یگهطرف د یهاز  یدمن با -

 .چندقدم مونده برسم ممنون یدم،رس یگهباشه منم د -

کالهش رو   ید،من رو که د یشدم. موتور یادهپ ینرو دادم و از ماش شکرایه
. شنیدمیموتورش م یرفتم. صدا رویادهسرش کرد و سوار موتورش شد. تو پ

 ی. جلویچیدمرستورانمون پ یابونو خت رفتم،یانگار دنبالم بود. تندتر راه م
داشت. مشکوک   گهن  یابونپشتم رو نگاه کردم. اون طرف خ  یشهرستوران از ش

 .تو رستوران رفتم یعدنبال منه. سر  یدمشدم فهم

 ی؟سالم محمد جون خوب  -

 .داداش یمرس -

 .یخسته نباش -
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 .یمدار یادز ی. بدو لباست بپوش مشتر یسالمت باش -

رو نگاه   یابوناومدم. اول خ  یرونو ب  یدمه لباسم هست. پوشک  یتو انبار  رفتم
راحت شد. سر عروسک گذاشتم   یالمازش نبود. خ  یکردم، انگار رفته بود و خبر 

هم روبه  بعد شلوغ شده بود، هوا ی. کمیستادمرستوران ا یرو سرم و جلو
ن و داخل رستورا رومن  یننبرم که بب یابونگرفتم کنار خ  یمبود. تصم یکیتار

زنگ خورد، مجبور شدم همون وسط راه  یمکه گوش  رفتمیبرن. داشتم جلو م
 .جواب بدم

 سالم نفهم چندبار گفتم سر کارم زنگ نزن؟ -

 .یاد! صدات نمی؟چ  -

 برگشته؟ یک  -

 یما؟الو ن -

 .جام رو عوض کنمدستت باشه  یگوش -

تادم. اف ینتو پهلوم احساس کردم. زم یرفتم تا آنتن بده اما سوزش جلوتر 
که رفت.   یدمرو شن یگاز دادن موتور  یطرف پرت شد. فقط صدااون یگوش

 یزیچ  یگه. دپیچیدیمردم تو گوشم م  یغ ج  یهام از زور درد بستم. صداچشم
 .احساس نکردم

*** 

 (یمان)
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. شنیدینم یمن رد پشت گوش یصدا یالداومده بودم. اصاًل م یژهمن پیش
 .تمداش یبیبود و دلهره عج یببرام عج

 :اومد طرفم و گفت یع سر  منیژه

 شد؟ یچ  -

 :دادم به مبل و گفتم تکیه

 .رو قطع کرد یگوش  شنوهینم -

 :و گفت خندید

 .داداشم سرکاره مزاحمش نشو -

 .بودم یچیدپ یکه تو گوش  ییفکر صدا تو

 یژه؟من -

 بله؟ -

 .یچیدپ یتو گوش ییصدا یه -

 :باال انداخت گفت ایشونه

 یی؟چه صدا -

 .ر دعوا بودانگا -
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 .یعیهطب یگهد یابونخب تو خ -

 .باشه پس من برم -

 .باشه -

 یاد؟م یطاهره خانم کِ  -

 .بشه یداشپ یدبا یگهد -

 :گفتم  یژهدر رفتم. به من سمت

 .یشهنگو. نگران م یچیاز تلفن کردن من بهش ه -

 .یحرفات منم نگران کرد ینتو با ا -

 :کردم و گفتم  یک به صورتش نزد صورتم

 یها، توجه کرد  زنییبا من راحت حرف م یالد،م  یآبج   یشد  یاز وقت   ینمبب -
 ی؟خانم احمد

 :و گفت خندید

 یستمحل کار ن  جاینخب ا  کهینتر پسرخاله نشو، دوم ابرو عقب  کهیناول ا -
 .حرف بزنم یکه رسم

 :و گفتم یدمرو عقب کش خودم

 .یباشه حاال سرخ نشو بابا -

 .رفتم. دلشوره داشتم یالدتوران مکردم و سمت رس  یخدافظ  ازش
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نگه داشته بود. قلبم  یسپل ینرستوران ماش یشدم. جلو یادهپ ینماش از 
 .رفتم داخل یعسر  زد،یم تندتند

 شده؟ یسالم چ  -

 :گفت  یبود. با نگران  یالدم یقجا آشپز بود، رفاون محمد

 .یقنگران نباش رف یس،برو اتاق رئ -

در رو باز کردم که جناب سروان نشسته بود  خودم رو به اتاق رسوندم. سریع 
 .بود یمحمود یآقا یزمو پشت م

 ی؟محمود یشده آقا یسالم چ  -

 .ینپسرم، بش ینبش -

 :به جناب سروان کردم که گفت سالمی

 .یانتظام یهستم، حاد یمن انتظام -

 .دست دادم بهش

 و شما؟ -

 .مشوق یمان -

 :گفت  یبه محمود رو

 .رمندا یبا شما کار یگهد -

 :رو به من و گفت برگشت
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 یشه؟م یچ  ینمتا بب یکالنتر   یابا من ب -

حرکت کرد، منم رفتم دنبالش. چندبار   ین. ماشیرونب  یماز رستوران زد  دوتایی
 .لرزیدیهام رو فرمون متماس گرفتم اما خاموش بود. دست یالدبا م

. من یمرفتداخل    ییشد. دوتا  یادههم پ  یشدم. انتظام  یاده. پیدیمرس  کالنتری
 .کرد  ییرو سمت اتاقش راهنما

 .ینیدبنش ییدبفرما -

 .نشست یزشخودشم پشت م نشستم،

 . ...مشوق یخب آقا -

 :رو زد به چشمش و گفت عینکش

 شناسیش؟یم یمیعظ یالدم -

 .یقمهرف -

 ی؟خب شما ساعته شش کجا بود -

ش دهخانوا ید،شده، بعد سوال جواب کن یچ  یدجناب سروان اول به من بگ -
 .یدنگرانشون نکن یناز ا یشتر نگرانن ب

 .زنان سمتم اومدبلند شد و قدم یزشپشت م از 

 یشده، وقت  یریتماس گرفتن از رستوران ستاره که درگ ساعت پنج با ما -
 یهرو  یمیعظ یالدنبود و صاحب رستوران گفت م یکس یدیمجا رساون
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با چاقو  یگفتن وقت صحنه رو   یدنکه د  ییبا چاقو زدنش. بعد اونا یموتور
راننده  یافهنتونسته ق یانداختنش و بردنش. متأسفانه کس ینزدنش تو ماش

 .ینهبب یو موتور

عرق کرده بود. شوکه شده بودم. نگرانش بودم،   یشونیمدادم. پ  یهتک  یصندل  به
و گذاشت جلوم   یختآب ر  یوانل  یهمعلوم نبود االن کجاست؟! جناب سروان  

 :و گفت

 .یما کمک کنبه  یدشما با -

 یطفلک دوست  یالدم دونیدیجناب سروان من واقعًا االن تو شوکم، آخه م -
 .اشه، تنها دوستش من بودمنداشت که دشمنش ب

 ی؟. ساعت شش کجا بودیدشما به سوالم پاسخ نداد -

 .یالدخونه م -

 :کامل گفت  یبرداشت و با کنجکاو عینکش

 جا؟چرا اون -

 .نش دعوتم کرده بودخانواده -

 .یمکرد  یداتماسش رو ما پ ینمشوق آخر  یآقا -

 .گذاشت جلوم که شماره خودم بود  یارفت، برگه یزشم سمت
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شماره خودم هستش. بهش زنگ زدم بگم من خونشون هستم. زودتر کار  -
 یکه صدام بشنوه. بعد صدا  دادیکرد، آنتن نم  یاما هر کار  یادکنه ب  یلرو تعط

 .قطع شد یو گوش یدمدعوا شن

 ارتباط ینظرم اومد. تازه داشت با حام یجلو یالدچهره م یتاوج عصبان تو
 .شروع کرده بود یدجد یزندگ  یه. کردیبرقرار م

 :گفتم  یهام جمع شد، به انتظامتو چشم اشک 

هم پدرمه، هم  یالدم ین،کردنش انجام بد یداپ یبرا تونیدیم یهر کار -
 . ...یقمداداشمه، هم رف

 :هام گذاشت و گفتشونه یت و دستش رو روپشتم رف زنانقدم

 .یدبه ما اعتماد کن -

 :شدم که گفت بلند

 .یددر دسترس باش یدکن  یسع ید،از تهران دور نش یتا اطالع ثانو -

 .حتماً  -

خونه زنگ  یدم. رسگفتمیم یژهبه من یداومدم. فعاًل فقط با یرونب یکالنتر   از 
 .یادب یشمزدم بهش که پ

 .که داخل اومد  رو باز گذاشتم در 

 شده؟ یچ  -
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 یدم،اشکش رو د  بار یناول  یتم. اونم آروم جلوم نشست. براتخت نشس  پایین
 .یددلم لرز

 یما؟داداشم کجاست ن -

 .کنمیم یفآروم باش برات تعر  -

 :. سرش گرفت باال و گفتلرزید،یهاش مرو پاک کرد. دست هاشاشک 

 .من آرومم -

 یکردم، دستش رو رو  یفبراش ماجرا رو تعر   آرومنگاهم کرد، منم آروم  منتظر 
 .رفتم آشپزخونه براش آب آوردم یع گذاشت. سر   شینهقفسه س

 .یبخور بهتر بش -

 . ...یشدش خوب ماصاًل شانس نداره. تازه داشت با پدرم رابطه یالدم -

 :گفت  یهگر   با

 .گفت خدافظ بابا  ینگفت حام یگهبره، د کهینصبح قبل از ا -

تا به  یمفکر کن ید. باکنهیرو درست نم یکار  یهجان، گر  یژهنآروم باش م -
 .یمبرس یجهنت

 یاز من. تا حاال دشمن یشتر ب یحت  شناسی،یرو م یالدتو خودت م یمان -
 نداشته، درسته؟

 .نبود یقهم گفتم. اون اصاًل اهل دوست و رف یسآره، به پل -
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 نشده بود؟ یر درگ یاواخر با کس ینا -

به  یشماه پ یهکه داشت    یریها درگگرفت. تن  یانجر   یکوت فکر کردم، س  کمی
 :کنم و در آخر گفت  یفالهام رو براش تعر   یخاطر الهام بود. مجبور شدم ماجرا

 ی؟از الهام خبر ندار -

 .کجاست  دونمینه اصاًل نم -

 .لرزیدیبود. تو فکر رفت. دستاش م یبعج حالتش

 شده؟ یزیچ -

 .فعاًل خدافظشد بهم خبر بده،  یهر چ  یمان -

. کردمینگاهش م طور ینهاش رو پاش کرد، همرفت. کفش یروناتاق ب از 
 .در رو بست و رفت یع عجله داشت. سر  یلیخ

گرفت و رفت، منم دنبالش   یتاکس  یدمششدم. د  ینرفتم و سوار ماش  دنبالش
 .رفتم

به  طور ین. همرفتیشهر م یینکم داشت سمت پااطراف نگاه کردم، کم به
 یره؟داره م یچه کس یشپ یژهمن دونستمیدامه دادم و نمراهم ا

کوچه نگه  یرورو نگه داشت، منم روبه ی. تاکسیچیدپ یک بار یاکوچه تو
ز ها رو زد. در بااز خونه  یکیزنگ    یژهشدم. داخل کوچه رفتم، من  یادهداشتم. پ

 یژهکردم، واقعًا تعجب کرده بودم، من  یشد و داخل رفت. به در بسته نگاه 
 داشت؟ یکار چ یمیخونه قد ینتو ا جاینا
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. هنوز از رفتیم  یکیکم داشت رو به تاردادم. هوا کم  یهتک  ینمو به ماش  رفتم
اومدم   یدم،نبود. تحمل نکردم، دوباره داخل کوچه رفتم. به در رس  یخبر   یژهمن

بود، دوتا  یبزرگ  یاطح یهم که در باز بود. داخل رفتم و در رو بستم. زنگ بزن
هام عرق کرده بودم. دست  گرانن  یبود. کم  یاططبقه جدا از هم تو ح  یه  خونه

خونه   یکیبود. طرف اون    یبود، رفتم. خال  یاطکه گوشه ح  یابود. داخل خونه
نبود. سمت در . از پشت پنجره داخل اتاق معلوم اومدیحرف م یرفتم. صدا

. باز شد و کردم باز نشد. عقب رفتم و با سرعت سمتش رفتم  یرفتم. هر کار
 !. واقعًا شوکه شدمیدمو الهام رو جلوم د منیژهتو اتاق افتادم. بلند شدم. 

 کنی؟یم یکار چ جاینا یمان -

 .رو سمت الهام گرفتم انگشتم

 شناسیش؟یاز کجا م -

 .اومد تر یک نزد الهام

 .ینبش -

 .یژهبده من یحبه من توض -

 .سوءتفاهمه یهازت پنهون کنم فقط  خواستمینم -

ازم   یشمنه و امروزم اومد پ  یاکه بهتون بگه    دونستیاصاًل نم  یژهمن  یماآقا ن -
 .یستنه...ماجرا پنهان کردن ن  یا  شناسهیکه بهتون بگه من رو م  یرهکمک بگ
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هم بغلش   یژهنشستم. مننشست. منم   ینرو به کمرش گرفت. رو زم  دستش
الهام تنگ شده بود  یبگم چقدر دلم برا تونمیبود، واقعًا م یدهنشست. ترس
 :بودم. الهام ادامه داد یعصب یلیهاش اما خبا اون چشم

هم  یژهمغازه جا موند و همون موقع من یتو یفمدوستم. ک یژهدو سال با من -
تلفنم داخلش بود. بهم زنگ   و شماره  کنهیم  یداو پ  یفمکه ک  یداومده بوده خر 

 .شیمیاز اون روز با هم دوست مبده و    یلمرو تحو  یفمتا ک  ذارهیو قرار م  زنهیم

 ی؟چرا از من پنهونش کرد -

 :بهم کرد و گفت ینگاه  منیژه

 .الزم باشه بگم کردمیفکر نم -

چرا باز ساکت   یول  ینههم  یمکه کمکش کرد  یهمون الهام  دونستییتو که م -
 ی؟موند

 .نگه یزیمن بهش گفتم چ -

 .الهام نگاه کردم به

براش  یرفتم. وقت  یژهمن یشمن پ یالد،ا و آقا مبعد از روز دعوا و کمک شم -
رو  یالدکارت رستوران م یو وقت  یگمدادم شک داشت شما رو م یحتوض

ن که کمکم کرد شما و دوستتو  ینشونش دادم، کامل متوجه شد که اون کس
 .براتون دردسر بشه خواستمی. نخواستم بهتون بگه چون اصاًل نمینهست
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. یبیه. من تو فکر بودم، الهام واقعًا دختر عجیمتامون سکوت کرده بودسه هر 
 .افتادم یالدم یادش رو هنوز داره اما خوشحال بودم بچه

 .گفت گروگان گرفتنش  یشهم یا یدنش،رو دزد یالدم -

 .امروز بهم گفت یژهاوهوم من -

 ی؟کمک کن  تونییم -

 .شدم یرهبلند شد. سمت پنجره رفت و منم منتظر بهش خ یسخت  به

 .یرهخودمم گ یپا -

 .یشممتوجه منظورت نم -

 .یستمهم ن یچی،ه -

 :گفت  یژهنگاه کردم. من یژهمن به

 .نترس یچیه بگو بهمون از  ی،کن  یکمک   تونییالهام اگه م -

 .یاماالن م -

 .رفت. درم بست یشد و اتاق بغل بلند

 یما؟ن دونهیم یزیبه نظرت چ -

 .موتور داشت د،کر یکه اون شب باهاش داشت دعوا م  یاون مرد -

 ماه؟ یهاونم بعد از  یاد،ب یالدداره سمت م یلیچه دل -
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 !بگم واهلل یچ  -

 .که تو دستش بود، نشست. آلبوم رو باز کرد  یبا آلبوم الهام

 رفتیسالم بود که مادرم فوت کرد، پدرم معتاد بود. مادرم سر کار م یستب -
 .شد، همش لنگ مواد بودمادرم فوت  یو پول مواد پدرم جور بود؛ اما از وقت 

 .انداخت یپاک کرد و به آلبوم نگاه  ینشرو با آست هاشاشک 

 .نبود یکه بود خاطره خوب   ی، هر چ تو دلش بود یچ  دونمنمی

 :به مواد داشت. سراغ من اومد و گفت یاز نداشت و ن یپول یچروز ه یه -

 «.بپوش، آماده باش لباست»

 .بودم یدهنگاهش کردم، ترس کمی

 «!حاضر باش یگمم یدی؟ستر  چیه»

 .آماده شدم، دوباره اومد اتاقم رفتم

 «.تا صدات کنم ینبش جاهمین»

 یه دیدم،یدر صورت پدرم نم یااحساس پدرانه یچکردم، ه  صورتش نگاه به
. زدیهم موقع راه رفتن لنگ م یشه. همیلو سب یشصورت خشن و پر از ر

 .هباش یدهبرام خر  یزیندارم پدرم چ یاد وقتیچه
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هام بودم. دست یدهترس ینزم یاز اتاقم رفت، درم بست. نشستم رو خالصه
داشت حرف  یکیکه با   یدمپدرم شن یعرق کرده بودم، صدا ید. شدلرزیدیم
 .یدماز حرفاشون شن یادر کردم تا چند کلمه یک. آروم گوشم رو نزدزدیم

 «.تو، خونه خودته بیا»

 «.جون یعل چاکریم»

 «ختره؟همراهت هست د خب»

 «.نره یادتما  یگون قبلش مژده یاون که بله ول »

 «.به چشم ای»

شما و آقا   یماآقا ن  دونیی. مکردیصدا قطع شد. اشک صورتم نوازش م  دیگه
ها شکم گشنه . تا حاال شده شبیدمن باش یطتو شرا تونستینینم یالدم

 ی؟دادغذا سفارش  یتو رستوران بزرگ کل یرفت  ینیو تو خواب بب یبخواب 

 :نگاه کرد و گفت یژهمن به

هام رو تو رختخوابم چشم یم،که غذا کم داشت  ییهاعادت کرده بودم شب -
خدا جون امشب من رو تو خواب  گفتمیم زدم،یو با خدا حرف م بستمیم

کاش مامان   گفتمیو م کردمیببر همون رستوران بزرگ، بعد چشمام رو باز م
رو  گیزند  یتو ساده بودم که واقع یککوچ قدر ینببرم. ا تونستمیهم م

 .دیدمینم
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 یبرا وقتیچمن ه لرزید،یبود. لبم م یزشآماده ر  یچشمم قطره اشک   گوشه
هاش سنگ هم باشه الهام و حرف  یاما االن امشب جلو  ریزمیاشک نم  یکس

هوا   یکم  یاطرفت بغلش کرد. منم رفتم ح  یژهخراب بود، من  یط. محیشهآب م
ود. ب تهاز من رو گرف یدنهوا بخورم، بغض گلوم راه نفس کش بخورم اما نشد

فقط به   یکه زندگ   یکردم. من بچه پولدار  یهگر   یاطتو ح  یر دل س  یهاون شب  
. دستام یستفقط پول ن  یزندگ   یدمفهم  ی. امشب تا حدوددیدمیچشم پول م

 یرو به زانوهام گرفتم و بلند شدم. سمت شلنگ آب رفتم. قطرات آب رو رو
 یژهکه من  اخلم حس کردم بهم کمک کرد تا آروم بشم، برگشتم برم دصورت

 .یدمپشتم د

 !ید؟چشم سف یدختره یمثل آژان پشت من یاز کِ  -

 :نگاه به صورتم کرد، گفت یه

 خودت رو؟ یکرد  یسهوا خ ینبا خودت، تو ا یکرد  یکار چ -

 یه؟فضولم ک ینمبب خواستمیم -

 .یز هم زبون نر  قدر یناصل ماجرار بگه ا یاالهام حالش بهتر شده. ب یمبر  یاب -

 .یچشم خانم احمد -

 :نگاهم کرد و گفت چپچپ

 .جناب یستیماالن محل کار ن -
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اما زبون باز  یرهگلوش گ دونمیالهام رفت. من که م یشرو گفت و پ این
 .کنهینم

 یژهمن و من  ینکه ب  یاریدخودتون ن  یبه رو  خونییداستان م  یهم که دار  شما
 .هست نییاجر 

 :رفتم و نشستم. الهام بهم گفت داخل

 کردم؟  یفمن تا کجا تعر  -

 .رستوران رفتن شما همراه با خانواده -

 :ش گرفت، به الهام گفتخنده منیژه

 .زنهیکه م  ییهااز حرف یبخند ینی. فقط بشینهخوبش هم یتتنها خاص -

 .حرفهو کم یو جد ینسنگ یلیاخالقش برعکس خ یالدآقا م یول -

 یمبه هم کرد  ینگاه   یژهمن و من  ه،یار ب  یالداسم م  یهونبود که    ییوسط جا  این
 :کردن  یفو الهام شروع کرد به تعر 

 .بلند شدم یعدر رو باز کرد، سر  پدرم

 «.ینکن قراره عروس بش گریه»

 «.خوامنمی»

 :رو آورد جلو، اشکم رو پاک کرد. بعد محکم چونم رو گرفت و گفت دستش
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! پول ندارم تو رو یدی؟. فهمیریو م  گیرییو دستش رو م ییااالن م همین»
 «.کنم  یر س

 :گفتم  یتچشماش نگاه کردم و با عصبان به

 «!متنفرم ازت»

 «یدم؟نشن چی»

 .کردم  یکه تو دلم بود خال  یبلند هر چ  یصدا با

تر از موادت من مهم خورهیحالم از خودم بهم م خوره،یبهم مازت  حالم»
 تر از من، ها؟ جواب منو بده؟موادت مهم یاهستم 

کار چه یدار فهمیدییبابا کاش م یری؟که پول بگ ی؟به چ  یفروخت  منو
 «!کنییم

 یهامن رو با دست  یفلحظه گردن ظر   یهبود، پدرم تو    یچیدهدر اتاق پ  صدام
 یدم،چسب یوار رفت و فشار داد. من رو کشوند تا به دگ یمشخشن و زخ

 :و گفت ددایهمچنان گردنم رو فشار م

 یگهبار د یه. پس یستیمن ن ینکنم، تو که جا یاکنم   یکار به من نگو چ تو»
 «یدی؟و تو! فهم دونمیمن م ی،من باال ببر  یصدات رو برا

داشت و   یدینشستم. گلوم درد شد  ینرو ول کرد از دور گردنم. رو زم  دستش
 .ردب یقشرف یشپ یاطدستم رو گرفت و من رو تو ح اومد،ینفسم باال نم

 «.عروس خانم اینم»



 

 
104

رمان یک کاربر انجمن   یزخوار ونک | سحر عز یهادر کوچه پس کوچه یرمان دختر  

 

 «!الهام جون به،به»

م رو گرفت. تو صورتم نگاه اومد و با دستش چونه  یکمنزد  یفشاون نگاه کث  با
 :تکرد و برگشت به پدرم گف

 «. ...ینبا ا یکرد  یکار ! چیحساب  مرد یضهمر  کهاین»

 «.جون فرهاد یستن یچیه یضه؟کجا مر   نه،»

تو کوچه از سر و صدامون جمع   هایهسا. همخوردینگاهش داشت من رو م  با
 . ...ینمروز رو نب یناما ا یرمشده بودن. حاضر بودم بم

. سرش رو باال گرفت داومیخورد. نفسش باال نم یبراش آب آورد، کم منیژه
 یهاش اشک چشم یژهآب خورد، بهتر شد. من ینشه. باز کم یر تا اشکش سراز

 .بودم ینو منم داغون و غمگ

خونه پدرم رو   یشههم  یو فرهاد رسمًا شد شوهرم. برا  یمحرم شداون روز م -
اتاق من رو برد و خودشم جلوم  یه. تو یمترک کردم و با فرهاد جنوب رفت

 .نشست

بهت گفتم   یدختر جون از االن هرچ   یگم،بهت م  یگوشات رو باز کن چ   خوب»
 «شد؟ یرفهمچشم؛ وگرنه جونت در خطره ش یگیم

 .کردم  یهرو تکون دادم و گر  سرم

داخل اومد. من رو به آشپزخونه  یبعد زن  یقهرفت. چند دق یرونشد و ب بلند
 خوردیبه آشپزخونه نم  یزشچ  یچبود. ه  یو مو مصنوع   یشالوازم آر   یبرد. کل
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کرد و برام لنز و   یشم. آراینمبش یگاز داخلش بود. اشاره کرد رو صندل  یهفقط  
کرد،   یشرو آرا نهم که م ی. زن یدمخودم د یینهگذاشت. تو آ   یمو مصنوع 

اخمو و ترسناک بود که جرأت سوال کردن نداشتم. خانم بلندم کرد،  قدر ینا
 یشکه من رو آرا  ی. من عقب نشستم، زن یمشد ینمراه با فرهاد سوار ماشه

 :کرد به فرهاد گفت

 «.ستآماده یچ  همه»

 «ی؟چ  بار »

 «.ستآماده آره،»

شدن فرهاد  یاده. قبل از پیدیمبه فرودگاه رسبهم نگاه کرد و راه افتاد.  ینهآ  از 
 :شناسنامه و پاسپورتم رو داد و گفت

 «.دختر جون یازت سر بزنه با من طرف  ییخطا ترینکوچک »

 .یموارد فرودگاه شد  یشدم و همراه با اون خانم، سه نفر   یادهشد. منم پ  پیاده

رهاد بود، بعد . اول فیمبودن. جلو رفت یستادهگرفتن پاسپورت ا  یبرا مأمورها
 .من و بعدش زنه

مکث کرد.  یبهش انداخت و کم یپاسپورتش رو داد. مأمور نگاه  فرهاد
 یر طرف رفت. نوبت من شد. از زبعدش پاسپورت رو بهش داد. فرهاد اون

و عرق کرده بود.  لرزیدیشلوغ بود. دستام م کردم،یبه اطراف نگاه م ینک ع
 .یهپورتم جعلهمن پاسبف کردمیبودم، دعا م یدهترس
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 یرو به مأمور دادم. نگاهم کرد و به عکس نگاه کرد، لبخند زد و موقع  پاسپورت
بده، کارت رو نگرفتم. فقط تو چشمانش نگاه کردم،  خواستیکه کارت م

رو  یهام نگاه کرد. سوزش دردناک به چشم ی. مأمور کمیدم چکاشکم رو گونه
 یختم جلویوقع که اشک رهمون م لنزام یدمتو چشمم احساس کردم، فهم

اسلحه درآورد و سمت زن گرفت. از   یسچشم بهم زدن پل  یهمأمور افتاده. تو  
اومد،  یمأمور کهینافتادم تا ا ینطرفم دنبال فرهاد بودن. منم رو زماون

 .یدمنفهم یزیچ یگهدستمال جلو دهنم گذاشت و د

 یرو صندل یسپلا لباس ب یدمروم فرهاد رو دبهرو که باز کردم، رو چشمام
جا زده و فرار کرده، منم با خودش  یسخودش رو پل یدمنشسته. تازه فهم

 .آورد

 :یدمکه تو ذهنم بود رو ازش پرس  یکامل تو فکر بود، تنها سوال  منیژه

 خارج از کشور؟ یدقرار بود بر  یچ  یبرا -

 ییخارج تو کشورا برنیم یدوتا از دخترها رو با مدارک جعل یکیمن و  -
 .فروشنیبدنمون رو م یو اعضا یلندهند و تامثل 

 :با حالت متعجب گفت منیژه

 !واقعًا؟ -

 .اون خانم رو گرفتن یدمبعدش فهم یگه،آره اما نشد د -

 :قندون رو برداشتم و گفتم در 
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 .جا موند جاینا یزیچ یهخب  -

 ی؟چ  -

 :دوق رو محکم گذاشتم و گفتمقن در 

 ؟اون خانم نتونست فرهاد رو لو بده -

 :با خنده گفت منیژه

 خوایینگاه به ساعت بنداز، نم یهبعدشم  ی؟دار یکار اون در قندون رو چ -
 ی؟بر 

م چونه  یر ندادم. به الهام نگاه کردم و دستم رو گذاشتم ز  یتاهم  یژهحرف من  به
 :و گفتم

 شد؟ یچ  یگهخب د -

 :و گفت یدخند مالها

تا فردا هم تموم  یهانم طوالنوقته، من داست یر . دیگهراست م یژهمن یماآقا ن -
 .یشهنم

 :بلند شد. الهام بوسش کرد و گفت منیژه

 !فهم یز قربون آدم چ -

 یگه؟د کنیدیم یرونمب یعنی -

 .زنگ خورد یژهمن یگوش  ی. موقع خدافظ یمشد بلند
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 :رو جواب داد، فقط پشت تلفن گفت یگوش  ینکهبعد از ا ید،پر  رنگش

 یمارستان؟کدوم ب -

 :طع کرد. با ترس بهم نگاه کرد و گفترو ق یگوش  بعد

 .بردنش یمارستانمامان حالش بد شده، ب یمان -

 یژهرفتم و روشن کردم تا من ین. سمت ماشیدمهام رو پوشرفتم کفش سریع 
 .الهام نگاه کردم یر . تا سوار شد، خواستم برم اما برگشتم و به خونه دلگیادب

 :گفت  منیژه

 .یگهبرو د کنی،یم یکار چ یمان -

 .الهام رفتم یشخونه رو از داشبورد درآوردم و پ یدنگاه کردم و کل بهش

 ین؟جا گذاشت یزیشده چ یچ  -

 :رو سمتش گرفتم و گفتم کلید

بهتره. امشب خونه من برو.  ینمون  ییجا ینهمچ یهتو  یطتشرا ینبا ا -
 ی؟معلوم بشه، اوک  یالدم یففردا هم بمون تا تکل

 . ...نه داداش -

کردم. با  یازش خدافظ  یع رو بهش دادم و سر  یدف بزنه. کلحر  نذاشتم
 .یمشد یمارستانب یراه  یژهمن جیغ یغ ج
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. تو بخش یممالقات بر  تونیمیدکترش گفت فعاًل نم یدیم،راهرو که رس به
 :بود. دکتر بهمون گفت یبستر  یژهو یهامراقبت

 .شوک بهش وارد شده -

 .یدیمرو د یحام جاو اون یمارستانب یاطح یمرفت یژهو من من

 :دادم و گفتم دست

 شد که حالش بد شد؟ یچ  یشما خبر ندار -

 . ...و یالدبرم رستوران م خوامیجان گفت م یماواهلل ن -

 :اومد وسط حرف به من گفت ویه منیژه

 باشه؟ یدهنکنه مامان فهم -

 :گفت  حامی

دختر واقعًا بود  یداز تو بع یژهبه ما، من یننگفت یمهم ینمورد به ا ینچرا ا -
خبر داشتن جز من و  یالدم یرستوران، همه از ماجرا یمو رفت یمکه! بلند شد

 .ما تو رستوران رفت یآبرو یستدرست ن کهینمادرش. ا

 :گفتم  یبا حالت جد یکم

 داره؟ یشما چه ربط  یبه آبرو یالدم یانجر  ینبگ یشهم یدببخش -
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دوم  بری،یات رو باال مصد جورییندعوا که ا یومدمجان من ن یمااواًل ن -
صورت گرفته.  یخالف  یهمشخصه  یگهمأمور اومده وسط د یپا یوقت  کهینا

 .بپرس  یژهباز شده باشه، از من  یپام به کالنتر   یمتو زندگ  یادنم  یادمبعدشم من  

هام رو از حرص به هم قفل کرده چشمام رو گرفته بود. دندون یجلو خون
 :گفت  یبه حام دیمن د یعصب یافهتا ق یژهبودم. من

گروگان گرفتن اون طفلک که روحشم خبر نداشت که چه   یالدبابا جون م -
 خبره؟

 :جلوش گرفتم و گفتم یددانگشتم به حالت ته یژهحرف من وسط

 یهم که دار  ییآبرو  ینهم  ی،بزن   یمن حرف الک   یقپشت سر رف  یگهد  بار یک  -
 .گیرمیازت م

شدم و  ینرفتم. سوار ماش یرونب یمارستانب یاطاز ح یژه،توجه به من بدون
امکان  یعنیالهام بود،  یهاحرف یشسمت خونه روندم. تو راه فکرم فقط پ

دست اون باند افتاده باشه و از مرز خارجش کنن؟ امکان داشت   یالدداشت م
 ینم؟رو بب یالدم یگهنتونم د وقتیچه

سر  حرصم رو خواستیفکرها مثل خوره تو وجودم بود. دلم م ینا هوف،
داشت   یژهنگاه کردم، من  یممشت حرومش کنم. به گوش  یهکنم و    یخال  یحام

 .زدیزنگ م

 بله؟ -
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 ی؟چرا رفت  ی،نامرد یلیخ -

 .رو نداشتم یارومفت اون  یهاتحمل حرف -

 .پدرمه، درست صحبت کن یارواون  -

 .ندارم یمن االن حال و روز خوب  -

 یرو چک کردم و وقت   یاکفش. اول جیدمخونه رس  یگهرو قطع کردم و د  گوشی
 .یدمراحت رفتم و تو اتاقم خواب یالبا خ یدم،هاش رو دکفش

 درد تو منم یبا درد بساز، چون دوا"

 تو منم یکس بنگر، که آشنا  در 

 مگو که من کشته شدم ی،کشته شو  گر 

 "تو منم یبهابده، که خون شکرانه

 «موالنا»

*** 

 .شدم یدار از خواب ب یژهبا تماس من صبح

 ی؟زود ینصبح به ا خواییم یدختر جون تو چ  -

 .مامانم حالش خوب شده یمارستانب یاب -

 :و گفتم یدمکش  خمیازه
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 یام؟اون مامان تو هستش، من چرا ب -

 !یمان معرفتییب  یلیخ -

 . ...و یامب تونمیسالم بهش برسون، بگو سرم شلوغه نم -

 :الهام اومد و گفت یحرف، صدا وسط

 .داداش یشد ییدارچه عجب! ب -

 :آروم پشت تلفن گفت منیژه

 الهام تو اتاقت هستش؟ -

 یکار؟چ یادآخه اتاق من ب -

 :لحن ناراحت گفت با

 .یستمهم ن یچی،ه -

 یدشن  شدیهامون رو مبه وجود اومد، فقط صدا نفس  ینمونب  یقشنگ   سکوت
 :و حس کرد. آروم بهش گفتم

 .داداش یگهبهم م یشبالهام از د -

و  یدجد یداشتم. حس زندگ  یقطع کرد. حس خوب  یگوش و یدخند ریز 
 !یتحس مسئول ید،احساس جد
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 یدهچ یز تم یلیصبحونه خ یز صورتم رو شستم. تو آشپزخونه رفتم و م رفتم
و اون خامه بغلش  زدیبود بهم چشمک م یز م یکه رو  یشده بود، اون عسل

 .کردیرو کامل م یهمه چ 

 .داداش یر سالم، صبح به خ -

 .یستادهپشتم ا یدمد برگشتم

 .یدیزحمت کش ی،کار کردچه -

 :. الهام گفتیمو مشغول خوردن شد یمنشست جفتمون

 مامان شبنم حالش چطوره؟ -

 .زنگ زد، بهم گفت حالش خوبه -

 مالقاتش؟ یرینم -

 .یهست  یالدم یآزاد یدتو را بشنوم. تو تنها کل یماجرا یهبق خوامیم -

 :و گفت خورد یرشاز ش یکممکث کرد.  کمی

ئن شد که مطم ید،اون خانم به گوش فرهاد رس یریخبر دستگ یوقت  -
 یمخونه پدربزرگش رفت  ینهم  یبرا  کنن؛یم یداشبکنه پ  یحرکت   ینتر کوچک 
 .یخاک  یبود؛ اما پر از اثاث و مبل و صندل یسال خال ینکه چند

 . از یماسمش رو خونه بذار یمبشه و بتون یز تا خونه تم یدروز طول کش چند
. براش کردمیش کار م. تا دو سال من تو خونهکردمیاون روز تو خونش کار م
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 یبودم، حت  یدهبر  یاز همه چ  کردم،یغذاش درست م کردم،یم یهجنس ته
 .کردمینجات خودم نم یبرا یتالش

*** 

 (یالدم)

 

 .هام رو باز کردممرد، چشم یه یصدا با

 :طرف کرد و گفتو اون طرفینشد و نگاهم کرد. صورتم ا دوال

 !هنوز یازنده -

 :گفتم  رسید،یکه به زور به گوش م  ییجا شدم و با صداجابه کمی

 .تشنمه -

 ی؟اوک  کنی،یقبل از خوردن فقط به حرفم گوش م -

 .بهش نگاه کردم فقط

به  یدی،کار اضافه انجام نم کنی،ینم یفضول خوری،یتکون نم جایناز ا -
 .یونت رو دوست دارکار نداشته باش اگه ج  یچیه

 ی؟مأمور -

 :و گفت یدندخ بلند

 !یاونم عجب مأمور -
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ضعف  یلیبعدش برام غذا آورد. برنج و ماست. خ یقهرفت. چند دق بیرون
برنج و ماست اون لحظه حکم کباب   ینهمش رو خوردم. ا  ینهم  یداشتم برا
 .رو داشت

کنار گذاشتم،   غذام رو ینیسالن بزرگ بودم. س ینبودم، فقط خودم تو ا تنها
 .داشتم یشدم و انرژ یر س

اومدم. سمت پنجره رفتم، خواستم بازش کنم  یینرو گرفتم. از تخت پا پهلوم
رفتم. اونم قفل بود. سمت تخت برگشتم و به  یاما قفل بود. سمت در ورود

 .دادم یهتک یوار د

 :یدرسکه غذام رو آورده بود در رو باز کرد و طرفم اومد و پ  یفرد همون

 یه؟اسمت چ -

 .یالدم -

 .کارت داره  یس. رئیامنم رضا هستم. همراهم ب -

 .ینمرو بب  یسزودتر رئ  یرفتم. دوست داشتم هر چ   یرونکرد. همراهش ب  بلندم

 یدمکه د  یبعد بهم اشاره کرد که برم داخل. فرد یقهداخل رفت. چند دق رضا
 :برگشت طرفم و گفت یزشنشسته پشت م

 !ینبش -

ش برام آشنا بود. داشتم تو به رضا که بره. حالت چهره . اشاره کردنشستم
 یه؟ک  ینتا بفهمم ا کردمیمغزم سرچ م
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 منو؟ یشناخت  -

 .نه -

 :چونش و گفت یر رو گذاشت ز دستش

 الهام چطوره؟ -

 .ونک  یابوناون شب تو خ یالهام افتادم و اون دعوا یادنگاهش کردم.  کمی

 جا؟ینا یچرا منو آورد خوای،یم یاز من چ  -

 .شنوهیصداتو نم یکس  یهم داد بزن  یساکت! هر چ  -

 .منو آزاد کن یول یدمبهت م یهر چقدر پول بخوا -

 .خوامیبدنت رو م یاعضا خوام،یپول نم -

 !ی؟چ  یعنی -

 یزیچ یگهکم ددهنم گذاشت و کم یجلو یو دستمال یستادشد. جلوم ا بلند
 .احساس نکردم

*** 

 ماه بعد یه

*** 

 (یمان)
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. گذرهیماه م  یهکرد    یفتعر   یسپل  یباند فرهاد رو برا  یانکه الهام جر  یزمان   از 
اما  کنیم؛یم ی. زندگ یدهبه دستمون نرس یالداز م یخبر  یچماه ه یه ینتو ا

رو  یژهرو برداشتم و شماره من ی. گوشآییمینم یرونب یالداز فکر م وقتیچه
 .گرفتم

 .یسالم خانم احمد -

 .یشیآدم نمسالم و زهرمار! تو  -

 .یکارت دارم فور  جاینا یاب -

 .دنبالم پس یاب -

 .حله -

 :یدآماده شدم. برگشتم. تو سالن الهام جلوم اومد. پرس رفتم

 داداش؟ یریکجا م -

 .دارم یکار واجب  یژهبا من -

 .زدیهاش موج متو چشم یخوشحال برق

 .دلم براش تنگ شده یارش،ب -

 .واجبه یلیخکارم آخه   یرون،ببرمش ب یدمشا -

 :لحن ناراحت گفت با
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همش مزاحم شما  جوریینا یشهخونه خودم برم، نم یدروزا منم با ینهم -
 .باهاش زدییو حرف م جاینا آوردییم یژههستم. اگه من نبودم من

به  یرفتن ما اصاًل ربط  یرونمسئله ب ینا یگی؟م یدار یمعلومه چ  -
 ی؟کجا بر   تتیوضع ینتو نداره. بعدشم با ا یهامزاحمت

 :هام نگاه کرد. با بغض گفتچشم تو

 .یشمهم نم یو مزاحم کس کنمیم یدونه اتاق زندگ  یهتو همون  -

الهام زود   یااشتباه از من بود    دونمیجوابش بدم و به اتاقش رفت. نم  نذاشت
نبود که الهام مزاحم هستش.  ینکه بود، من منظورم ا  یقضاوت کرد. هر چ 
که   یماه  یه ین. تو اکردمیبرسم، به الهام فکر م یژهمن تو کل راه که خونه

 یشها پسال  کهخودم    یآبج   یبرام بوده، جا  یآبج   یهمن هست، مثل    یشپ
 .فوت شد

*** 

ش و با چونه  یر . دستش رو گذاشت زیمکافه اومد  یژهبا من یشهم یساعت   چند
 :گفت  یکالفگ 

 ی؟حرف بزن  خوایینم یمان -

 :تماز قهوه خوردم و گف کمی

 .الهام بکنم یبرا یحرکت  یه خوامیم -

 مثاًل؟ یکار چ -
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هام از حرف یش رو تو بعضحالت چهره زنم،یحرف م یژهبا من یوقت  جدیداً 
 ینهم یبرا گذرهیم یکه تو دلش چ   یدهو کامل خودش لو م کنمیم یز آنال

 :گفتم

 .براش بخرم یمتقکادو گرون  یک مثاًل  -

داد. ابروهاش رو باال انداخت   یهتک  یشصندل  به صورتش نگاه کردم، به  خوب
 :و گفت

 .یشهخوشحال م دونمیخوبه. م دونم،ینم -

ن. منم ناراحت شدم کرد  یباز  یش. شروع کرد با گوشیومدرفتارش خوشم ن  از 
 :و گفتم

 !یتو گوش یمن حرفام تموم نشده که تو رفت  -

 :گفتشد.   ینهسبهانداخت و دست یفشتو ک حوصلگییرو با ب  گوشی

 .بداخالق ی. حرف بزن آقاییدبفرما -

 یم،از ما دو نفر خودمون لو بد یکی یدرفتم. با یرونبلند شدم. از کافه ب منم
 .یادبا عجله داره سمتم م یدمدادم. د یهتک ینم. رفتم به ماشیماعتراف کن یدبا

 یما؟معلوم هست چته ن -

جفتمون دلمون  داد. یهتک یندستم به ماش. اونم بغلزنمینم یحرف  دید
 .یمبگ مونینده. از آ یمحرف بزن خواستیم
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 یما؟ن -

 !جانم -

 :بهم نگاه کنه گفت کهینا بدون

 چرا الهام برات مهمه؟ -

 .کنهیرفت رو پر م یاکه از دن  یآبج  یچون جا -

 :هاش جمع شد، گفتنگاه کرد. اشک تو چشم بهم

 .یدببخش -

 :شده بود، گفتم یرهخگرانه بهم پرسش ی. با نگاه یستادما جلوش

 .. حرف بزنیحرف بزن  یدهموقعش رس -

 .یگیم یچ  فهممیمن نم -

بشم؟ چرا تو شرکت  یکشنزد ترسییچرا م کنی؟یم یچرا به الهام حسود -
که   یچرا از عطر  شدی؟یهول م ی،که با من کار کن  اومدیم یشپ یکار  یوقت 

 ست؟مردونه عطر  ینا دونستییم ینکهبا ا یدیخر  یرفت  زدم،یمن م

سوالم  یهاهاش، با نگاهش تمام جواب. با چشمیدگونش چک  یرو اشکش
 .بودبه حرف زدن ن یازیرو داد. ن

 دم ساز مرا یچجز عشق نبود ه"

 آخر و آغاز مرا یاول و ن  نی
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 از درون آواز مرا دهدیم جان

 "کاهل راه عشق درباز مرا  کی

*** 

هم   یه،جد  یمشتصم  یژه. هم منیمرکه به هم عالقه دا  یمروز اعتراف کرد  اون
 یشجد یانازش شد جر  یاومد و خبر  یالدهر وقت م یممن اما قرار گذاشت

دوست داره من رو  یالدکه مادر م  یشهم یبرم. چند روز یو خواستگار یمکن
. امشب رمب تونمیشون دعوت کنه؛ اما من چون کار دارم وقت ندارم نمخونه
دعوت کرد و من نتونستم ردش کنم. از  بهم زنگ زد و شخصًا من رو یحام

 .زنگ زد یژهسر کار خونشون رفتم. تو راه بودم، من

 یی؟کجا -

 .کمینزد -

 .یممنتظر  -

 .نکنه یدکن  یازم خاستگار خواینیم یگمام -

 .درست جوابت رو بدم تونمینم یشمه،! مامان پیز کم مزه بر  -

 دختر؟ زنییچقدر حرف م یگه،باشه قطع کن د -

رو پارک کردم و رفتم داخل. در باز  ین. ماشیدمرو قطع کرد. منم رس گوشی
 .بود
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 خونه؟صاحب -

 .. تعارف کرد داخل برمیماومد و دست داد یپخوشت یلیخ حامی

 .مزاحم شدم یدببخش -

 :گفت  ذاشتیرو جلوم م یوهبشقاب م کهدرحالی

 یه؟حرفا چ ینا یم،خودمون دعوتت کرد -

 :گفت  یاه کردم، حامطرف نگو اون طرفینا به

 خوای؟یم یچ  -

 .و مامانش هستم یژهدنبال من -

 :داشت، همراه با خنده گفت  یرتدخترش غ  یو چون رو  یدبلند خند  یصدا  با

 .یگهخانم د یژهمن -

 .خانم یژهبله من -

 یددستش جعبه شکالت بود و ناه  یژهبا هم اومدن. من  یژهخانم و من  یدناه  یهو
سرش  یل صورت شا یهخوشگل شده بود،  یژهن. مییچا ینیخانم دستش س

هاش نگاه کردم، برق عشق . به چشمیدکرده بود با لباس بلند و شلوار سف
 .برداشتم یژهخانم چشم از من یدناه ی. با صدازدیموج م

 .ینبش یمان -

 :و گفتم نشستم
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 .ینتو زحمت افتاد یدببخش -

 :خانم شکالت بهم تعارف کرد و گفت ناهید

 .پسرم یتو هم جا -

 .خدا رحمتش کنه -

 :گفت  یژهمن یهوبرداشتم و مشغول پوست کندن شدم.  یار خ یه

 .کنهیم یتوجه نکن، شوخ  یمان یمامان به حرفا -

نگو.  جوریینا  یالدبه مکن؛ اما راجع   یشوخ   یدوست دار یپسرم سر هر چ  -
 به من گذشت؟ یچ  دونییماه نم یه ینا

 :گفتم  زدم،ینمک م یار به خ کهدرحالی

دوردور، شما چرا غصه  یرنشده م یقخالفکارا رف ینبا ا یستاالن معلوم ن -
 ...؟خورییم

 :نگاه کردم و گفتم یژهمن به

 مگه نه؟ -

حس کردم کل خاندانش رو من  یدمرو د یحام ی. وقت یکرد به حام  اشاره
 :کبود شده بود. گفتم  یتکشتم. از عصبان

 یام؟ب یگیدست متههف یهبا من که  ینداشت یکار حاال چ -

 :و گفت تر یک خانم اومد نزد ناهید
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 یشماه حاملگ  ی. آخرهایمانجام بد  یحرکت   یهکه براش    یدهالهام زمانش رس -
 .یدبر  یسمونیس یدخر  یبرا یژهدوست دارم تو و من

 :با حالت تعجب گفتم یهو

 !دلم بذارم؟ یکجا  یسمونی. سیومدمن یخانم من هنوز خواستگار یدناه -

 :دار گفتخش یبا صدا یمحا یهو

بذارش کنار،  یابخورش  یار خ ینو ا یگوش کن  یکممنظورش الهام هستش  -
 .یبلکه بشنو

و  کشیدیدست م یششبه ر ی. ه یگرفته بود از حرص خوردن حام  مخنده
از حرص  یبود کل جاینبود. اگه ا یالدم یش. دلم پگفتیم یزیچ یهلب  یر ز

 .کردیذوق م یخوردن حام

 یهخب خوبه، عال  یم،بخر   یسمونیس  یمبر   یژهکه من و من  ینهمنظورتون اپس   -
 .یستن  یمونحال  یسمونیس  یداز بچه و خر   یزیچ  یژهخانم من و من  یداما ناه

 :برگشت و گفت یحام باز 

 یبچه چ  یه دونیینم یعنی. تو یشهحال یلیاما دخترم خ دونمیشما رو نم -
 خواد؟یم

 :حالت مظلومانه گفتم با

 بی؟یب  یما -
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 .فقط نگاهم کرد یحام و

*** 

هامون همش . جفتمون تو حرفیمبخر  یسمونیس یماومد یژهبا من امشب
اگه بود االن باهامون بود و شبمون رو  یگیمو م یاریمرو به زبون م یالداسم م

 .کردیم یرنگ 

خودش رو  یژهو من یمشد یادهرو پارک کردم. پ ینماش لندنییپاساژ ن  جلوی
 :بود. گفتم یبهاشم تو جاز سرما لپاش گل انداخته، دست یدمرسوند. د

 سردته؟ -

 ینه؟که خوشگل باشه و به دلش بش  یمبخر  یبه نظرت چ  ینه، ول -

 :فکر کردم و گفتم یکم  یم،پاساژ شد یک نزد زنانقدم

 پسر؟ یادختره  یه؟اصاًل بچه چ -

 .اون روز رفت دکتر نگفت بهم دونم،ینم -

 .بعد بچه دختر باشه یمکه ما لباس پسرونه بخر   شهینم یخسته نباش -

 .هم دخترونه خریم،یخب هم پسرونه م -

 .خوبه یلیخ ی،خوبه تو مادر نشد ینبب -

 .بشم یجنابعال یهافعاًل قراره مادر بچه -

 :لب گفتم یر و وارد پاساژ شد. ز رفت
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 !یبدبخت جنابعال -

. منم یمشده بود  یجتو انتخاب گبود.    یادز  یبازتنوع تو لباس و اسباب  قدر این
 .بلند بخنده یاونم عادت داشت با صدا ذاشتم،یم یژهسر منهمش سربه

ها باال. بودن و پسرونه  یینها پانوزاد رفتم. دخترونه  یهاقفس جوراب  سمت
 قدر ینبود. ا یصورت  هاییندخترونه برداشتم که دورش نگ یدجوراب سف یه

 :اومد و گفت یژهمن. شدیبود تو دستم گم م یک کوچ

 خوشت اومد؟ یاز چ  -

زده شده که ذوق  قدر ین. ایدهاش رو به هم کوبرو جلوش گرفتم. دست  جوراب
 .بود

 !چقد کوچولوئه، خدا ینبب یمان -

 .واقعًا قربون خدا برم شده؟یرابا جا مجو ینتو ا یزمان  یهتو پاهات  یعنی -

 :و گفت یددهنش ماس یش روخنده یهو

 .دراز بودم جوریینل همنه از او -

 یجوراب خوشش اومده برا یناز ا یلیخ یدمرفتم. فهم هایبازاسباب سمت
 .گذاشتمش  هایدخر  یهو تو بق یدمباکس کامل خر  یه ینهم

 :، به خودم گفتمهنگام خواب تو فکر خودم غرق بودم ،شب
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بش که انتخا  شدیکرد؟ چ   یداپ  یتوجودش برام اهم  قدر ینا  یژهکه من  شدیچ ]
 یه،اما دوستش دارم و انتخابمون عقالن  یستمازدواج؟ من عاشقش ن  یکردم برا

 [.ینه احساس

خورد. تو دستم گرفتم و به صورت  یالدپهلو شدم. چشمم به قاب عکس م به
 هامیمبه تصمباهاش راجع  یبود و االن کل یشدم. کاشک  یرهش خپرجذبه
 .شمیشون مدارم داماد فهمیدیبود و م یکاشک   زدم،یحرف م

که امشب   یمهماهنگ کرد یژهم. با منشام همه رو دعوت کردم خونه امشب
 یدو ناه ی. حامیملهام بدو به ا یارهرو با خودش ب یسمونیس یدهایاون خر 

 .یانخانم هم قراره ب

 .آشپزخونه بودم که الهام اومد تو

 .اومدم کمکت داداش -

 :چاقو بود، حرکتش دادم و گفتم دستم

 !یایو، عمرًا بذارم ببرو بر  -

 :دستشم به کمرش و گفت یهاپن گذاشت،  یرو رو دستش

 .یشمحساب ممن خودم دوتا  تونیمی! ما میمامن رو نترسون آقا ن -

 .ینآورد یر بهش که مظلوم گ یگمم یادب یالد! بذار مطورینعه، پس ا -

م. دستمالم دستم گرفت یهاپن گذاشتم و  یرو تو آبکش گذاشتم. رو هاسیب
 .یفتهبرق ب هایبس خواستمیم
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 داداش؟ -

 !جان -

 .خاطر منهمشکالت به ینتمام ا -

اشک تو  یاما کل زد؛یگذاشت. با لبخند حرف م ینیشب یرو رو دستش
 .زدیچشماش موج م

اگه من تو اون کوچه، تو ونک نبودم؛ االن همتون سر خونه  دونییم -
و ازدواج  یادب یالدتا م کردینینمصبر  قدر ینا یژهو تو من ینبود یتونزندگ

 .یدکن

 :چشمام نگاه کرد، با لرزش صدا گفت تو

 منو؟ کنییدرک م -

 :رو گذاشتم کنار و بهش گفتم هاسیب

وسط  ینا یریم،بگ تونیمیقسمت رو نم یها؟ ما جلوحرف ینا یدهچه فا -
 .ینهم آشنا شد یالدتو و م یم،که آشنا شد  یمنبود یژهفقط من و من

 :حرف بزنه که گفتم داوم

 .تمام دید،یم یگهجا د یهتو رو  یالدم افتاد،یاتفاقم نم ینتوش! ا یار نه ن -

 :و گفت یشونیشرو پ یدشک  دست

 کجا؟  یالدمن کجا، م -
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 یچو الهام هستش اما ه  یالدم  ینب  یچ   دونستمیرفت. من نم  و آروم  خندید
 .یستن حکمتیب  یزیچ

 .بده من ببرم یسد یمان -

 :هول دادم سمتش و گفتم ییجورا یهبرنج رو  دیس

 .یممرغ، برنج هم بخوربه جز تخم  یبرام درست کن  یر بگ  یادبرنج رو نگاه کن.   -

 :رو گرفت و اومد جلوتر، آروم گفت دیس

بچمون  یکه برا  یبسته جوراب  یهنکن به بابا جونم نشون بدم اون  یکار  یه -
 .یگرفت 

تو آشپزخونه  یشمونپ یب بدم حام. تا اومدم جوایدمدست کش یشمر به
 .اومد

 کنید؟یم یکار چ یگه،د یاینب -

هم   یالدمدت واقعًا شکم آورده بود. م  ینانداختم. تو ا  یحام  یکلنگاه به ه  یه
 یژهمن یبهش خوش گذشته. منم از وقت استفاده کردم، وقت  یشتر که نبوده، ب

 :گفتم  یبرنج رو بردر به حام

 ید؟اهل ورزش هست یگمم -

شرکت کنه.  یجمهور یاستانگار اومده تو انتخابات ر یستاد،ا سینهبهتدس
 :گفت
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 . ...یول کردمیم ینه بودم بوکس تمر من جوون ک -

 :و گفتم یدمحرفش پر  وسط

اون که مال دوران بلوغتون بوده، االن من گفتم چون االن براتون ورزش  -
 .خوبه

 :و گفت یدبه شکمش کردم. روش دست کش اشاره

 .جان یمامن هستش ن یهسرما نیا -

 آوردمیرو درم یدنشخند یرفت. داشتم ادا یرون. از آشپزخونه بیدخند بلند
 :برگشت و گفت یهو شدیچ  یدمکه نفهم

 .یاراون پارچ آبم ب -

 !بهم کرد که انگار پدرش رو کشتم ینگاه  چنان

 یدبا ناه. یارهرو ب هایداشاره کردم که اون خر  یژهبعد از شام، من به من شب،
 :. الهام گفتیارنخانم رفتن از اتاق باال ب

 کجا رفتن داداش؟ -

 :گفت  یجواب بدم که حام خواستممی

 !داداش داشتن هم راحت شده مگه نه الهام خانم؟ -

 :و گفت یبهم کرد، بعد به حام ینگاه  الهام

 .منظورتون متوجه نشدم -
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ر جوابش هست. منتظ یعنیکه  کردینگاه م یحام یهاتو چشم مستقیم
 :رو خورد و به الهام گفت ییشقطره چا ینآخر  یحام

کلمه   ینتر حرمت داره، مثل عشق. کلمه عشق مقدس  یاو هر کلمه  هر جمله -
 .هستش به نظرم

 :من نگاه کرد و گفت به

داشته باشه که شما  اییشینهپ یهخب پس داداش گفتن الهام خانم هم  -
به دلخواه  یزیچ یهشما رو  تونهیم یهر ک وگرنه  ی،کلمه داداش به کار ببر 

 ینا یم،خانواده هست یه ینکره زم  یناگفت همه تو   یشهصدا کنه و پس م
 یست؟درست ن

 یزی. به الهام نگاه کردم، بهش اشاره کردم چیدو خند  یششبه ر  یدکش  دست
 :نگه اما نتونست تحمل کنه و گفت

هم واقعًا برادر  یر برادرحرمت داره، اما ه یهمه چ  دونمیمن م یآقا حام -
کارو   ینا یبرادر یچکه با من کرد ه  یکار  یماو فقط اسمش برادره، ن یستن

 .یدهانجام نم

 :گفت  ی. حامیختمبغض کرده بود. براش آب ر لرزید،یم صداش

 . ...حال شما رو بد کنم خواستمیمن اصاًل نم -

 :صداش رو باال برد و گفت یو کم یدوسط حرفش پر  الهام
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 یما. نیهنم  یادم  وقتیچبهم کمک کرد، ه  دیال! مشناسییشما پسر خودتم نم -
 . ...خونش رو داد بهم و گفت خونه خودته یداون شب کل

 هاییسهک یخانم با کل یدو ناه یژهگرفت. من شیهادامه بده. گر  نتونست
 .اومدن یینو لباس پا یبازاسباب

 :گفت  یانم به حامخ یدرفت بغل الهام تا آرومش کنه. ناه منیژه

 یتیالهام تو وضع یدم،هات رو شنکارا مرد؟ حرف ینبه ا یارد یکار تو چ -
 . ...ها رو تحملحرف ینکه ا  یستن

 :گفتم  یتو صورت حام اومدم

 یاط؟ح یاریب یفتشر  یشهم -

 :نگران بهم گفت ییخانم با چشما یدشد. ناه یاطح یحرف راه  بدون

 .جان، ببخشش یماببخشش ن -

 .کسیدختر مظلوم و ب  یه ینی؟الهام بب هاییهگر   کنییتحمل مشما  -

 :گفت  یدبود. تا من رو د یستادهرفتم. ا یحام پیش

 .خوبه یلیچقدره؟ خ جاینمتراژ ا -

 یتزده بود. از شدت عصبان خیالییکه خودش رو به ب   ینگرفت از ا  حرصم
اشت از جا کنده بودم که قلبم د  یعصب  قدر ینهام رو به هم قفل کردم. ادندون
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 یوار رو گرفتم و به د  شیقههام رو گرفت.  چشم  یلحظه خون جلو  یه.  شدیم
 :گفتم  زد،یکه توش خشم موج م  ییچسبوندمش. با صدا

 ی؟باهاش حرف بزن  جوریینا یجرأت کرد یچجور چیز،همهیب  یکهمرت -
 !نزن یمردگ خودت رو به موش

 :. صداش رو باال برد و گفتکردیم تقال

 یمرد حساب  یشه،نم یتحال تر یک تر و کوچم بزرگدستت رو ول کن. احترا -
 .یشد یرتیدختر غ یهبه خاطر 

 :گفتم  کرد،یرو کر م یاکه گوش هر جنبنده  ییصدا با

 ی،رو درآورد پناهیزن حامله و ب  یهاشک  چیز همهیب  یست! تواون حامله -
 .یدهخدا جوابت رو م

 :ومد در گوشم و گفتنداشت بزنه، ا یکردم. حرف   ولش

 .منیژهیب  یژهشد من جوریینحاال که ا -

خانم هم با عجله   یدو ناه  یژهرفت. من  ینشرو صاف کرد و سمت ماش  موهاش
 .یمموند یژهرفت. من و من ینتو ماش یحام یشخانم پ یداومدن. ناه یرونب

 !یمان -

 :گرفته بود بابت داد زدنم. آروم بهش گفتم  صدام

 .یشهدرست م یمه چ نگران نباش، ه -
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خروشان شده  یایهاش مانند درکردم. اشکش رو پاک کردم. چشم  نگاهش
 .شدیم یر هاش سرازبود، مثل ابر بهار اشک 

 .ینبرو تو ماش -

 .یمادوست دارم ن -

ها که سال  یکردم. چشماش من رو سمت خودش کشوند و آرامش  نگاهش
 .گمش کرده بودم رو به دست آوردم

. الهام هر روز وزنش گذشتیبحثم شد، سه هفته م یمکه با حا یشب ز ا
. یادم  جاینها او آخر هفته  مونهیم  یژهمن  یشپ  یرهم  یداً و جد  یشهم  تر ینسنگ
الهام  یو هر چ  رسهیبهش م یلیخانم خ یدهستش، ناه یژهمن یشپ یوقت 

 یدام هب یشمم یدار . من هم هر روز از خواب بکنهیاون درست م خواد،یم
 !خبر  یهاز  یغ اما در کنم،یرو چک م یمبشه، دوبار گوش یالداز م یبر خ کهینا

 یژهبا من  یسر کار شدم. کم  یراه   یشهمثل هم  ی،سرد زمستون   یروز از روزها  یه
ها . سرگرم پروندهرفتیمیبعد هر کدوم سراغ کار خودمون م زدم،یحرف م
 .زم جواب دادمبه شماره بندا  ینگاه   کهینزنگ خورد و بدون ا  یمه گوشبودم ک

شد. با اشاره  یزمم یکاومد نزد یژهصحبت کردن بودم که من هنگام
رو قطع   ی. منم حرفم تموم شد با عجله گوشکردیم  یینهاش رو باال پادستش

 :هم پشتم راه افتاد و گفت یژهکردم، من

 عجله؟ یناکجا با   شده،یبه منم بگو چ  -
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 .یینپا یارو قفل کن، ب یهمه چ  -

 یژهشدم. من ینو سوار ماش یینرفتم پا یع و گذاشتم تو دستش و سر ر  هاکلید
رو نگه داشتم.   ینماش  یکالنتر   یروندم. جلو  یسمت کالنتر   یمهم اومد. مستق

نگفتم، نتونست خودش رو کنترل کنه. دستش رو  یژهبه من یچیه یر تو مس
 :ش و گفتگونه  یگذاشت رو

 !یالدم -

تش رو برگردوندم سمت خودم. با بغض . صور یینپا  اومدیاشکش م  گولهگوله
 :گفتم

 باشه؟ ی،و قو یخوشحال باش یدکردن، با  یدارو پ یالدم -

 :. آروم گفتکردیم یز چشماش صورتم رو آنال با

شون بغض داشت خفه یداشته باشن که وقت  یرن آغوشها حق داآدم -
ن دست جا هستکه اون  یداشته باشن. تا وقت   یمانبهش پناه ببرن و ا  کرد،یم
 .رسهیبهشون نم یغم یچه

. یادب  یانتظام  یمنتظر تا آقا  یمو نشست  یکالنتر   یمکه اومد  یشهم  ساعتیچند
و بهش   یماحترام بلند شد  که دستش بود وارد شد. با  یادر باز شد و با پرونده

نشست و  یزشسالم کرد. پشت م یژهدست دادم و با لبخند برگشت و به من
 :گفت

 .صل مطلبسراغ ا یمخب بر  -



 

 
136

رمان یک کاربر انجمن   یزخوار ونک | سحر عز یهادر کوچه پس کوچه یرمان دختر  

 

رو برداشت و   ینکشجا شدم و منتظر بهش نگاه کردم. عجابه  یمتو صندل  یکم
 :و گفت یشداد به صندل یهتک

 .یمکرد  یر لب مرز و تمام باند رو دستگ یمکرد  یدارو پ یالدما آقا م -

 :یدپرس یبا نگران  منیژه

 حالش خوبه؟ -

 ینب یمورهامأ یمرز. وقت  یک نزد رسهیشب مساعت دو نصفه یونکام  یه -
طور با و همون یشنمشکوک م گیرن،یراه مدارک و مشخصات بار را م

 یمراه اطالع داده بود ینمأموران ب یما به تمام ی،خانم الهام زند یهاگفته
به  ی. وقت یدنمشکوک بود نذارن حرکت کنه و در آخر به ما اطالع م یمورد

 یچی ه یونتو کام یول کنیمیم یر فرهاد و گروهش رو دستگ رسیمیمکان م
 !یالدنبود به جز م

 :یدمتعجب ازش پرس با

 خب حالش خوب بود؟ -

 :برداشت و گفت یز از رو م سیمیشد. ب  بلند

 .یمارستانب یمبر  بهتره -

شدنش، هم نگران حالش   یدا. هم خوشحال بودم از پیمارستانسمت ب  رفتیم
. دوست داشتم مداویم  یدی. بارون شدکردمیرو نگاه م  یرونب  ینبودم. از ماش
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رو  یم. ناخوداگاه گوششدیخبر خوشحال م یناز ا یلی. خاومدیالهام هم م
 :شعر براش نوشتم یک دادم و تو  یامروشن کردم و به الهام پ

 آن شهر، یاشهر  ینا"

 .ماندن یبرا ستیرفتن، نه توان  یبرا ستیتوان  نه

 .یادر آن اجازه یستن ست،یتوان  گر 

 . ...یز انگشوق یاجازه یک که   یاگشت، باز  یک که منتظر   یا

 آنچه که الزم است بستن

 یار یدنو د یار  یکرد به سو  سفر 

 داد به هر چه درد و غم و اندوه خاتمه

 . ...بازگشت دوباره یک اجازه، با  یک اشاره، با  یک نگاه، با  یک  با

 "دوباره را یزندگ  یک شروع کرد  و

 یژهو من یانتظام یبه آقا ی. کاررفتمیرو باال م یمارستانب یهاعجله پله با
جلو  یپرستار رو گرفتم تا خواستم حرف بزنم انتظام یجلو یع نداشتم، سر 

 مونییراهنما ۱۴به اتاق  یم،اومد یمار دنبال کدوم ب یداومد. پرستار هم فهم
 .در گذاشته بودن یسرباز هم جلو یهکرد. 

 .یامداخل، من بعد م ییدشما بفرما -
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 کهنی. قبل از ایمموند یژه. من و منزدیند. با سرباز حرف مسروان مو جناب
 :رو گرفتم. بهم نگاه کرد و گفت یژهداخل دست من یمبر 

 .کنم  یتتاذ تونمیاومده و من راحت م یگهداداشم د -

 .یمهاش رو پاک کرد و داخل رفت. اشک خندید

رف تختش طرفت اون  یژهبود. ِسُرم به دستش متصل بود. من  یدهپهلو خواب  به
بلند نامنظم، موهاش   یش. رینمخم شدم که صورتش رو بب  ی. کمطرفینمنم ا

نگاه کردم، دستش رو  یژهالعاده الغر شده بود. به مناما کوتاه بود، و فوق
 :و آروم در گوشش گفت یالددست م یگذاشت رو

 .کوچولوت اومده  یداداش چشمات رو باز کن آبج  -

کوچولوم بودم و   یکه سر خاک آبج   یزمان  صحنه من رو برد به ینا تماشای
هام رو داداشت اومده. سمت پنجره رفتم. اشک  ینشو ببد بلن گفتمیبهش م

هاش رو فشار داد و آروم باز کرد. چشم یکم  یالدم یدمپاک کردم. برگشتم د
 .بعد هم من یدرو د یژهمن

 :هاش و گفتمشونه یرو گذاشتم رو دستم

 !یسالم مرد آهن -

 .ند شد. تختش باال آرودم و تازه متوجه زخم پهلوش شدمبل آروم

بهش سخت گذشته و محکم  یلیانگار خ یخت،رو فشار داد. اشک ر دستم
 .کرد  یبغلش کردم. قشنگ بغضش خال
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 :ولش کردم با لباسم اشکم رو پاک کردم و گفتم یهو

 .کنهیدر رو وا م یکیبه من، االن  یدیچسب یریش! مثل سیالدول کن م -

 .یمان یتو هنوز آدم نشد -

 :جلوتر اومد و گفت منیژه

 .یگهد ینداداش منم بب -

*** 

 (یالدم)

 

 :بغلش کنم. دستش رو گرفتم و گفتم خواستمیاز ته دلم م بار یناول برای

 من چطوره؟ یک کوچ  یآبج  -

 .خداروشکر  یخوبم داداش خوشحالم که تو هم سالم -

 :گفت  یمادفعه ن یه

 !یرونب یدناز پهلوش کش یر مشدختر؟ ش یهچ یسالم -

 .یرو ولش کن آبج  ینا -

 قدر ینداخل اومدن. مامان ا  یمامان همراه با حام  یهو  زدیم،یحرف م  داشتیم
 ی. حامیختمتو بغل مامان اشک ر  اختیار یقرمز شده بودم. ب   ید،صورتم رو بوس
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محکم بغلش کردم و فقط  یرکنندهگغافل یلیکه خ  یرههم اومد دستم رو بگ
 :که گفت  یدممامان شن یاصد

 .شکرت یاخدا -

پارچ آب   یژهباز کرد و من  یمارو ن  یرینیگل گرفته بود. شو دسته  یرینیش  حامی
 :گفت  یمان یهوگل داخلش گذاشت. کرد و دسته

 ذارن؟یتو پارچ م یداً گل جددسته -

 .یستها مربوط نبه فضول -

 یعسل  یهاون دو چشمدر ا یو من جلو  کردنیل مکداشتن کل یماو ن  منیژه
 .زدیداشت بهم لبخند م یشگیکه با اون صورت مظلوم هم  یدمرو د

 یها دارد ترگر شاخه"

 یسرو دارد سرور ور 

 یگل کند صد دلبر  ور 

 "!یگرید یز جان، تو چ ای

که بره   یژه. اشاره کرد به منیدمتوجه نگاهم شد. برگشت و الهام رو د نیما
 :لهام رفتن. مامانم بغلش کرد و گفتطرف ا یلهام. مامان و حاما یشپ

 !یزم؟عز  یاومد یتتوضع ینچرا تو ا -

 :نگاهش رو از من گرفت و به مامان گفت الهام
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 .جبران کرد یروز یهها رو محبت یدبا -

تختم.  یبهش نداد و با مامان اومدن جلو یتاومد حرف بزنه، اهم حامی
 :جا شدم، الهام گفتجابه یکم

 .ینخانوادتون برگشت یشخوشحالم که باز پ -

 .یدمتو دوباره د یخوشحالم که اومد -

 :هم گفت یماو مامان رفتن به بهانه ناهار خوردن، ن یو حام یژهمن یهو

از  یشتر تحمل کنم، ب یدباز با یالدم ینزشت ا یافهمنم خوشحالم که ق -
 .کنم  یر تا من برم شکمم رو س یدبگ هاتونیخوشحال

 :در گوشم گفت اومد

 .رو کنار بذار، مخش رو بزن یبازشل -

که بغل دست  یصندل یرفت. به الهام نگاه کردم. رو یرونب یهبا بق همراه
 .تخت بود نشست

 .یخوشحالم که بچه رو نگه داشت  -

 بود براتون؟ یچجور ینکه از خانواده دور بود  یمدت کم ینتو ا -

 :و گفتم یدمکش  یقیعم نفس

 .گمر  یعنیخانواده نداشتن  یدمفهم -

 :گفت  یرو باال انداخت و لبخند قشنگ  ابروهاش
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 ی؟چ  یعنیخانواده نداشتن  یدیو فهم یپس من رو درک کرد -

 .یدمشفرهاد رو د -

 :کرد و گفت  اخمی

 یشه؟گفتم برات دردسر م  یادته -

 .پهلوم یدنکش  یر کردم و جلوتر اومدم که همراه شد با ت  نگاهش

 .یستیمقصر تو ن -

 یختههاش رآسمون تو چشم یهاانگار تمام بارون هام نگاه کرد.چشم تو
جلوم رو  یزیچ یهبمونه اما  یشمپ یشهبهش بگم هم خواستیبودن. دلم م

کنم، ناخوداگاه دلم   یانشب  تونستمیبود که نم  یچه حس  دونمی. نمگرفتیم
 :و گفتم یارو زدم به در

 ی؟بمون  یشمپ یشههم یشهم -

رستار وارد اتاق شدن، اما الهام هنوز داشت اومد که با پ یمان یسر و صدا یهو
 .کردیبه من نگاه م

 :با اخم گفت پرستار 

 .وقت مالقات تموم شده جایی؟ینخانم شما چرا ا -

 :کنار و گفت  دیتخت اومد. مالفه رو کش یجلو نیما
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با چاقو آشپزخونه   یشخوب شده فقط چند ماه پ  ینکهخانم پرستار ا  ینبب  یاب -
 .ش کردنزدن پاره

 :گفتم  یهو

 !یه؟ش کردن چ! پارهیمازشته ن -

 :به الهام گفت یاره،اومد ِسُرمم رو درب پرستار 

 استراحت کنه؟ یدهمسرتون با دونیینم یشما که خانمش -

 :. پرستار برگشت و گفتیدخند نیما

 .محترم ینزدم آقا یدارحرف خنده -

بود که  یکمش نزدصورت قدر ینو صاف کرد. ا یداومد مالفه رو روم کش الهام
بلند  یکم  ی. بهش نگاه کردم. با لبخند و با صداکردمیهاش رو حس منفس
 :گفت

 .استراحت کن یگن،پرستار راست م یزمعز  -

نگاهش کردم که  یرو گرفتم. باز موند و جور ینشکه آست رفتیم داشت
 :منتظر جوابم هستم، آروم گفت یعنی

 .مونمیم یشتپ -

 یابه عشقت تا ته دن"

 یرمم یجنگ هر کس به
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 بهتر یناز ا یریتقد چه

 ".میرمیاز عشق تو م که

*** 

 :جواب داد زد،یتو صداش موج م یتا بوق که خوشحالسه با

 شد؟ یچ  یالدم -

 .من اصاًل زنگ نزدم که بگم بهت -

 .عشقم یگهبگو د -

 .یرونب یمدنبالت بر  یامآماده باش م -

 بدون سارا و آرش؟ -

 ی؟اوک  یم،ها شام دو نفره بخوربدون بچهامشب  یگهآره د -

 .یاوک  -

 یصندل  یکه رو  یاومدم. تو کل راه به کتاب   یرونرو قطع کردم و از دفتر ب  گوشی
 شه،یخوشحال م یدنشاز د یلیخ دونمی. مکردمیجلو گذاشتم، نگاه م

. بهش زنگ زدم ینهگذاشتم که الهام نب  یفمک  یخونه شدم و کتاب رو تو  یکنزد
 .مخونه یو جلو یادر بکه زودت

از کتاب ببرم. سمت  یکرد زبون باز کنم و اسم  یسع یلیسوار شد، خ اومد
 .کردمیکار م  یشها پکه سال  یونک اومد و همون رستوران 
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 :دستم گرفت و گفت الهام

 چرا عشقم؟ جاینا -

 .هاگذشته  یاد یمبخور ییغذا یه یمبر  -

کنه. منم   یداجا پ  یهلهام اشاره کردم  به ا  یمو وارد رستوران که شد  یمشد  پیاده
 .یشها پسال مهربون یسرفتم، همون رئ یمحمد یشپ

 :بغلم کرد، دست داد و گفت یدمن رو د تا

 یشهمحبتت رو نم یگهو د یمشد یر بهم بامعرفت! ما که پ زنییخوبه سر م -
 .جبران کرد

 .یشما تاج سر  یهچه حرف ین. ایندار یار نه، اخت -

 ی؟اومدهات با بچه -

 .نه با خانمم اومدم -

 :درآوردم و نشونش دادم و گفتم یفمرو از ک کتاب

 .چاپ شد -

 :رو درآورد. اشکش رو پاک کرد و گفت ینکشاسم کتاب رو خوند، ع وقتی

 .پسرم یدمزنده موندم تا کتابت رو د قدر ینخداروشکر ا -

 :و گفتم یدمرو بوس یشونیشدادم بهش. پ کتاب

 .یمرد یلیخ -
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. دستش رو گرفتم و یماومد یروناز رستوران ب یمالهام رفتم. شام خورد پیش
که من   یاهمون کوچه  یمرفت  یم،ونک رفت  یهاکوچهپسزنان سمت کوچهقدم

 .یدمالهام د

 :و گفت یستادا الهام

 جا؟ینا یمچرا اومد یام،م جاینا گیرهیدلم م -

 یستش رو گذاشت رود یاورده،آوردم. هنوز درن یرونب یفمرو از ک کتابم
 :صورتش و گفت

 .دارم یجانه یوا دیالم -

 !هات رو بردار دختر، عهدست -

 :گرفت. گفت  شیهخوشحال بود که گر  قدر ینرو سمتش گرفتم. ا کتابم

 ونکه؟ یهاکوچهپسدر کوچه یاسم کتاب دختر  -

 خوبه؟ -

 !یهعال -

 :کردم و گفتم  بغلش

 یفته،تو ب  یعسل  یهاچشم  یاده، فقط  رمان رو بخون  ینا  یدوست دارم هر ک  -
که داره   یکتاب رو بخونه، از داشتن خانواده و سرپناه   ینا  یست دارم هر ک دو

 .خداروشکر کنه
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 :رو باال گرفت. صورتش پر از اشک بود. گفت سرش

 .یالددوست دارم م -

 .خانمم یشتر من ب -

در  یدختر سال رمان  یان. من آخر تونستم پازدیمیو حرف م رفتیمیم راه
و  یمااز طرف ن یلیفروش برسونم و خونک رو به  یهاکوچهپسکوچه

 یکمکم کرد و اسپانسرم شد. پدرم برا  یحمتبت شدم. حام یژههمسرش من
بفهمه  خونهیرمان رو م ینکه ا یهر کس یدوارمچاپ کتاب کمکم کرد. ام

 توننیمو تا جا داره و  یچ  یعنیبفهمه سرپناه  ی،چ  یعنیو خانواده  یزندگ 
براشون درست کنن،  یالهام کمک کنن و سرپناه  یطمثل شرا ییهابه دختر 

 .الهام من رو خوشبخت کرد و من هم فرزندهام رو خوشبخت خواهم کرد

 یدارو پ یارتونشهر  ینا یهاکوچهپسکه شما هم تو کوچه یروز یدام به
 .یدکن

 

 

 :آخر  حرف

 .یدنباش غمگین

شما، زاده شود.  یزندگ  یروزها ینتر درون تلخ از  تواندیم یکه خوشبخت   چرا
 !باور کن
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در   ی،شده که قطعًا در زندگ   ییناز طرف خدا تع  یامعجزه  یهر انسان   یر تقد  در 
 .خواهد شد یانزمان مناسب نما

 .موهبت خاص یک  یااتفاق خاص،  یک شخص خاص،  یک 

 باش اتیاعجاز خدا در زندگ  منتظر 

 !یدترد یاذره بدون

 

 
 

ی آشویتسدادهرمان   

 

تلن  رمان  ترانه دوری رمان    
تبار  ژان ت  دختر فرانستتتوی

ستتتتت کتته در پ   یمودی
ممتاجرتش بته ژاپن  استتتیر 

شتتود. های آلمان  م نادی
سترنوشتت  دستتان نحی  
ژانتت را گرفتته و او را بته 
اردوگتتاه کتتار اجتتبتتاری   
آشتتتویتتتس  بتزرگتتتریتن  
کتابو  بشتتتریتت  روانته 

 .کنرم 

 بار یندن پشتوانه است! ا یک  بار ینا
 یمتادر هتایش  دخترانر یتانم یتتاب 
پنتتاه   شتتتود م بتتار ینو ا کنتتر م
  گاه یهچنتر نراه. ت  یرام شتتتود م

 هتتای ختواهت انتبتوه ختود یتر کتته د
... حتا  بتادد کم رنت  مکم  یتاناطراف

کته    ی هتاپترر بتادگشتتتتته... پترر  ب ته
هستتتنر اما اد آنش نه!  یتاخون ب هم

و پترر بتادگشتتتتته استتتت... بتا متادر 
کته فیر   یبتادگشتتتتته استتتت  متادر

 ینهمستتتر پترر استتتتت! و در هم
که درد    نمایر رخ م یمرد   حواشتت 

 هم. یز است و درمان ن 

دانر که بزرگ شترن در  کست  چه م 
ای به ناب پرورشتتراه یعن  چه  خانه

دانتتر درن ن ردن  کستتت  چتته م 
م تاهیم ختانواده و پترر و متادر یعن  

دانتر احتیتاب بته  چته  کستتت  چته م 
متا متادر و پترر داشتتتتن یعن  چته  ا

دانستتتت  پستتترن هم  دخترن م 
دانستتتت اما یک جای  یک کراب م 

بایر روی احستاستات و روابر حستنه 
پتا برترارنتر تتا م تاهیم مجمو  طرف  
میتابتل معلوب شتتتونتر! دخترن بتایتر 

کرد و اال که روی  پستترن را طرد م 
اف پتا همته احستتتاستتتات و عالصته

 ...گراشتنم 

 مطالعه  مطالعه  مطالعه  

https://forum.1roman.ir/threads/138101/
https://forum.1roman.ir/threads/153479/
https://forum.1roman.ir/threads/106467/
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 دانلود رمانیک رمان ، مرجع 

با ما هستید و یا نویسنده هستید و می  درصورتی که مایل به همکاری
خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر 

 .شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید

 

 
 

سردمینب  کتاب  رامش کتاب   کتاب عطر خیا  
ین  پی یتره ری تر اد صتتل رهتا تتی
اف آن استت که بشتود درباره

ف ر کرد. شتتتاهرخ در دنتران 
کتنتتر. گتنتتاهت  مت ادعتتای بت 

ستتتیتاوف  وکیتل او  هرچته 
کنر  بیشتتتر بیشتتتر تالف م 
رستتتر کته بته این نتیجته م 

یس  ُمردن رهتا فراتر اد یتک ک 
ای که معمول  استتت. پرونره
ی خود  حتت  بتته گتترشتتتتتته

 .خورد سیاوف هم گره م

محترب و  یترانته  دختر  ختانواده 
اد  ی  کتته در  یستتتتتآبرومنتتر
  دنرگ  کوچک ستتاحل  یشتتمرها

کته برخالف  یا. ختانواده کنتر م
ف بته شتتترت بته دن ظتاهر موجته

دچار استتتت تا  ی و تبع یستتاالر
کته خال صتررت و نیش پترر   ی جتا

  خانواده  در نوجوان یماتدر تام
جوان  بتاعتد دلبستتتتن او بته مرد 

. مرد شتتتود م روی روب یختانته
کته بعتر اد مرگ  مشتتت ون     جوان

اف پتررف ستتترپرستتتت ختانواده 
 است.

 ی جا رمان رامش داستان اد اون
  که شتب عروست   شته شترو  م

پستر داستتان  عروستش با مرد 
 یتنو اد ا کتنتته فترار مت  یترترید

خبر نراشتتته اال    کستت   یهصضتت 
کته عرو    ینتامزد همون مرد

موضتتو    ینداده. هم  یرو فرار
ات تاصتات  یل بتاعتد شتتترو  خ

و عتاشتتتیتانته  یجتان ه  جنجتال
داختل رمتان خواهتر شتتتر کته 

رو   هایتشتخات   هسترنوشتت هم
 ....کنه عوض م

 خریر  خریر  خریر 

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b7%d8%b1-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4/
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