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 !عشق آفریننده نام به

 

 

 .نهادم عشق نام حس، براین اشتباه شاید

 .آمد ام زندگی به ناخواسته که حسی

 

 .کردم تکیه تو به زندگی هیاهوی در ساده چه من و

 !سپردم باد به را ام زندگی ناخواسته، و

 

 ....بودی تو میکشیدم که نفسی هر میان

 

 ....تورا کــــِشیدم می که

 

 ....مرا کُـــــشیدی می که
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 طبقه ویر که تراسی و بود تراس به رو که ای پنجره سرتاسری، پنجره یک با بزرگ اتاق یک

 نرده زا سرمو همیشه اینکه بودم، تراس این عاشق من و بود طبقه بیست آپارتمان یک آخر

 دص چند های ماشین ویراژ گاهی که بدوزم، شهر خلوت خیابون به نگامو و کنم خم هاش

 لهایگ با صورتی دیواری کاغذ بودم، صدا این عاشق چقدر من و میشد شنیده ازش میلیونی

 وسایل محج این بزرگ مامان نظر به که آرایش لوازم کلی و آرایش میز پررنگ، صورتی درشت

 .هست زیاد خیلی من سن به دختری برای آرایشی

 دیده اتاق جای همه و بودم خریده خودم رو اغلبشون که کوچکی و بزرگ هایعروسک

 .گذروندم می باهاش رو زیادی اوقات که تاپم، لپ گیم،همیش یار و میشدند،

 هشب که بابا و یشد،م گذرونده اینجا اکثرا بابا نبود در که هایی تنهایی بود، تنهاییام اتاق اینجا

 .بهار اون برای من و بود باراد من برای اون گفتم،نمی بابا

 .دمیدا گلم و دخترم مثله القابی من به اون نه میگفتم بابا او به من نه وقت هیچ

 زیباتر، و همیش بزرگتر روز به روز که دختری داره، دختری که نرسیده باور به هم هنوز شاید

 .عامه شهره زیبایی تو خیلیا به نظر که دختری

 با و دهش سالگی چهل وارد که هست دوسالی چون میدم، باراد همون یا بابا به رو حق البته

 باشگاه با که هیکلی و بلند قد و پرپشت موهای مشکی، نافذ چشمهای جذاب، و مردانه چهره

 سال و همسن دختری که کنه باور هم نباید ساخته، خودش برای رژیم کردن رعایت و رفتن

 .داره من

 اون و کنلِمیپِ روبرش دو اجتماعیش موقعیت و ثروت و قیافه به خاطر زیادی زنهای که پدری

 .نیست ناراضی وضع این از هم
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 ینیب گوشتی، لبهایی و بلند های مژه مشکی، چشمهای با دختری خونچین، بهار من.... و

 داشتم، ور اون جراحی قصد دیگه دوماه تا ولی میومد، صورتم به اینکه وجود با که متناسب

 کش با رو اه اون زمانی چه بار آخرین نمیاد یادم من و بودند کوتاه همیشه که مشکی موهایی

 .باشم بسته مو

 اون از رو ودمخ هیکل و قد و چهره تمام که خونچین باراد فرزند متناسب، قدی با و اندام الغر

 .اسم یک جز ندارم یاد به اون از چیزی هیچ که زنی فرزند و بودم برده ارث به

 .نیست کنارم در که زنی و مادرم نازنین،

 .میده بهم سرباال جواب پرسیدم،می بابا از دربارش هربار که کسی

 و میدونه چیزی پدر عشق از نه اونه، سهم تنهایی که دختری مرداد، متولد خونچین، بهار من

 .چشیده ای ذره مادر محبت از نه

 موقعیت و پول به خاطر میدونم که دوستایی پرکردم، رنگارنگ دوستای از رو برخودم رو دو

 .لوغهش همیشه دوروبرش دلیل همین به که پدرم مثله درست هستن، باهام قیافم و اجتماعی

 .من سالگی هفده تولد مرداد، دهم امروز، اما و

 .هست خبری هدیه و کادو از نه و میکنن شرکت اون در مادری و پدر نه که تولدی

 .رنگارنگ مهمانای نه و داره بکوب و بزن نه که جشنی

 .هستن یکی میزبان و مهمان و میشه برگزار اتاق همین تو که جشنی

 وشمندیه آپارتمان میشم، وصل آپارتمان روشن همیشه فای وای به و میکنم روشن تاپمو لپ

 .شهر معروف مهندس خونچین، باراد مهندس ساخته هست، خودم پدر ساخته که
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 از و دیدمن هم یکبار بعضیاشونو حتی که مجازی آدمهای از میشه، سرازیر تبریک پیامهای سیل

 و اقعیو دوست فرق که میمونم حیرون من و دادن تبریک پیام هم ها اون که واقعیم دوستای

 .میکنن بسنده دادن پیام و تبریک به هردوشون تولدم برای حتی وقتیچیه؟  مجازی

 ده م،مینداز نگاهی چشمام روبروی دیواری ساعت به و برمیدارم تاپ لپ صفحه از نگاهمو

 سبک و میکنم راحتی احساس کشمشون،می و باال میبرم دستامو بود، مونده شب نه به دقیقه

 .میکشم دراز و میکنم پرت تخت روی خودمو میشم،

 .میشه کوبیده اتاق در چشمام، بستن با همزمان

 .شام بیاین اومدن، آقا خانوم، بهار _

 .میام برو، خانم، ملوک باشه _

 و میشم هخیر آینه توی خودم قیافه به میرم، آرایش میز آینهبه سمت  و میشم بلند تخت از

 .بزنم شونه کوتاهمو موهای تا شونه، سمت میره دستم همزمان

 جلوش سوپ بشقاب که میبینمرو بابا و میرم شام میز سر رنگ، بنفش شلوارک و تاپ همون با

 .گرفته ضرب میز روی انگشتاش با و داره قرار

 !سالم _

 سالم _

 اب گاهی فقط که مطلق، سکوت در ای، اضافه حرف هیچ بدون میشیم، خوردن هردومشغول

 .میشد شکسته آشپزخونه از کاسه و بشقاب خوردن بهم صدای سرو

 میشه خورده درسکوت که ناهارهایی و شام این خوردن، غذا این هست مسخره چقدر مبه نظر و

 .هممفنمی هیچی غذا طعم از من و
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 خودشو کیمش چرم پول کیف شلوارش، جیب از و میده پایان خوردنش غذا به من از زودتر بابا

 و برمیدارم یدزدک کردن نگاه از دست،میکشه بیرون اون از پنجاهی تراول تا ده و میاره بیرون

 .میندازم پوال به نگاهمو

 فردا کنی، نام ثبت شیمی کالس بود قرار کنکورت، کالس پول نصفشم تولدت، واسه نصفش _

 .بده انجام کاراشو برو حتما

 تولد کتبری اینبه خاطر نه؟!  یا کنم تشکر ازش که میکنم تعلل میکنم، تعلل ثانیه چند

به  یا و کنم تشکر فراوونش توجه به خاطر خوبش؟ کادوی به خاطر یا کنم تشکر ازش صمیمانه

 میکنه محول خودم به کارو (کالست نام ثبت میریم هم با فردا) گفتن جایه ب اینکه خاطر

 ؟کنم تشکر

 خودم به ره،نف هیجده چوبی بزرگ میز روی از پولش کیف برداشتن و بابا شدن بلند با درنهایت

 .میدم زحمت

 .مرسی _

 .میره اتاقش به و میده ادامه راهش به نگاهی یا ای دیگه حرف هیچ بدون اون و

 دوباره و میرم باال ها پله از بودم، عصبانی خیلی که درحالی و میدم فشار دستم توی اروه تراول

 .میبرم پناه تنهاییام اتاق به

 خالی و کخش قبل سال شانزده مثله و کنه تغییر رفتارش امسال میکردم فکر بود، گرفته دلم

 .نداشت شدن عوض قصد اون انگار و بود خیاالت همش اما نگه تبریک تولدمو

 ؟!ازدلب و دست یا خسیسه اخالق، خوش یا بداخالقه مهربون، یا مغروره نفهیدم هیچوقت
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 اما باشن، بابا تخت شبه چند مهمون شاید که زنهایی میشد، حسودیم زنها اون به اوقات بعضی

 !هیچ بودم... دخترش که من ولی دیدن، مهربونیاشو و هاشو خنده حداقل

 درسام ویر بیشتر باید و میشن شروع کنکور کالسهای کم کم اینکه فکر باو بودم حوصله بی

 .میریخت بهم بیشتر اعصابم کنم، تمرکز

 .میکنم لمس سبزو دایره ،( بیتا عمه)  اسم دیدن با و میخوره زنگ گوشیم

 .جون عمه سالم _

 ؟خوبه بابات عمه، خوبی سالم _

 کاملیا؟ کامران، آقا خوبین؟ شما خوبیم، مرسی، _

 .عزیزم مبارک تولدت خوبن، هم اونا _

 !ممنونم _

 .کنی خوب شوهر بشی، قبول دانشگاه باشی، زنده سال بیست صدو ایشااهلل _

 .جون عمه مرسی _

 ؟خبرا چه من، گل خانم تو قربان _

 و( خبر؟؟ هچ شما سالمتی، خبر؟ چه)  بشه، تکرار ای کلیشه حرفای قراره دوباره که میدونستم

 ... حرفا این از بودم بیزار چقدر من

 گزن گوشی تا میمونم منتطر و میکنم قطع عمه از خواهی معذرت با و داشتم خطی پشت

 و یادشه دموتول اون شاید که میشم خوشحال و میاد لبم رو لبخندی زهرا، اسم دیدن با بخوره!

 .بگه گرمی تبریک
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 .معرفت بی زهرای سالم _

 ؟!عزیزم خوبی!خانما خانم سالم _

 ؟توچطوری مرسی، _

 مبارکــــــ تولدت تولد، تولد، لی لی لی خوبم، منم _

 .جونم زهرا مرسی _

 !!! میوردما کادو من خسیس؟ نگرفتی تولد چرا نیست حساب اینجوری _

 .نداشتم حوصلشو _

 .محفوظه من پیش کادوت ولی باشه، _

 ؟چیه کارا این بابا، برو _

 .من گل نکن شروع تعارفو کن، ول _

 ؟کالس نام ثبت بریم میای فردا _

 .خونتون دم میام باش، آماده هشت ساعت میام، کله با آره _

 !واقعا؟ _

 .آره _

 .مرسی _

 ؟خرید برات چی پولدارت بابای ببینم، بگو خب خب _

 و نداشت رخب کامال ما خانوادگی وضع از هنوز چون بپرسه، سوالی همچین میدادم حق زهرا به

 .دوماه یعنی بود، کنکورمون ریاضی کالس عمر اندازه به دوستیمون عمر
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 و بود چادری بود، گنگی چیز برام روزه و نماز و ادمدنمی اهمیت حجابم به که من برخالف زهرا

 .دیمش دوست هم با که شد اینطور و کرد جذب منو زهرا ارامش .بود آرامشی از پر دختر

 ندگیشوز این حسرت چقدر من و داره گرمی خانواده داره، مهربونی پدر و مادر که زهرایی

 !!میخورم

 .داد پول _

 ؟حاال داد چقدر بخری، میتونی داری دوس هرچی پس اووه، _

 .شدیا فوضول _

 .باش آماده فردا نداری؟؟ کاری عزیزم خب هههه، _

 .خداحافظ نه _

 .سعدی خدا _

 .پاشم خواب از بتونم زود صبح فردا تا بخوابم میگیرم تصمیم و میزنم شارژ به رو گوشی

 و بود، دستام یتو تختی رو که حالی در دیواری، چهار تو بابا قامت دیدن و در شدن باز با، اما

 .میشه نزدیکتر قدم چند اون و میزنم زل بابا به بودم، وایساده

 ؟بخوابی میخوای _

 .آره _

 .فرداشب باشه باهات، داشتم کار باشه، _

 .ندارم عجله بگو، نه _

 .مفصله _

 داری؟؟ من با مفصل کار تو _
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 .بخواب آره، _

 !ببند درم بخیر شب _

 .اوکی _

 .میبنده سرش پشت هم رو در و برمیگرده رو راه همون و

 یدک سمشوا بودن پدر از فقط که مردی داره، من با کاری چه اینکه به بود شده مشغول ذهنم

 ؟!مفصل کار اونم داشت، چیکار من با میکشید،

 :میدم جواب و میپرم جام از موبایل گوشی صدای با صبح

 ؟ بهار بودی خواب سالم، _

 .میشم آماده دارم نه ها، _

 !میرسم دیگه ساعت نیم شو، آماده زود کلک، _

 بود ادهافت اتاق پارکت روی که روتختی به نگاهمو و میذارم تخت کنار عسلی روی رو گوشی

 .میندازم

 تاقا کردن تمیز برای وقتی خانم، ملوک میدونستم و نداشتم رو تخت کردن مرتب حوصله 

 اتاقم توی توالت سمت به و میکنم پا به صورتیمو صندالی میده، انجام هم رو کار این بیاد،

 .میرم

 و میشم رهخی توالت طالیی قاب و بزرگ آینه توی آلودم خواب قیافه به صورتم، شستن از بعد

 میشد ماهی یک چون داشتن، حق چشمهام خب میکنه، جلب توجهمو کردم، پف چشمای

 .بودم نشده بیدار خواب از ظهر یازده ساعت از زودتر
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 هال پچ سمت به راهمو و میرم پایین ها پله از همین برای داشتم، شدیدی گرسنگی احساس

 با من و میزد حرف کسی با داشت خانم ملوک میکنم، کج آشپزخونه یعنی خونه، بزرگ

 .باباست نفر یک اون میشم، متوجه آشپزخونه به رسیدنم

 .سالم _

 !مادر عجب چه دخترم، سالم _

 ..نداد هم سالممو جواب حتی

 و کره با یزم روی نیمرو مرغ تخم اما داشتم، رفتن قصد و شدم پشیمون آشپزخونه به اومدنم از

 .کرد منصرف کار این از رو من کامل، صبحانه یک مخلفات تمام و پنیر

 .یکنمم نزدیک شیر بلوری استکان به لبامو و میشینم آشپزخونه چهارنفره میز صندلی روی

 ؟دیگه نام ثبت برای میری _

 .آره _

 نداری؟؟ کم پول _

 .نه _

 ،نیست پول من مشکل میفهمید کاش نیستن، رنگی رنگی تراوالی من مشکل میفهمید کاش

 تو که ستامدو بقیه مثله یکبار اینکه عالقه! و عشق ای ذرهمیخواستم،  محبت ای ذره فقط من

 جا غلشب توی هم من میذارن، اینترنت توی و میندازن سلفی عکسای و میشن جا باباشون بغل

 .بشم

 نه! بودم، دخترش که من اما بودن، متعلقش رنگارنگ و غریبه های زن که جایی
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 برمیداره یصندل پشت از رو ایشو قهوه کت میشه، بلند جاش از و برمیداره میز روی از کیفشو

 .میره بیرون آشپزخونه از( رفتم من) گفتن باو

 های قمهل میشم، صبحانه خوردن مشغول و میکشم عمیقی نفس بودم، شده تر راحت حاال انگار

 چه هک میکردم احساس و میجویدم یکی یکی رو شده، نیمرو مرغ تخم های لقمه مربا، کره

 .بخورم لذیذ صبحانه این هرروز و بشم بلند زود صبح که خوبه

 ؟کنم درست چی ناهار مادر، جان، بهار _

 .بپوشم لباس میرم شد دیرم من داری، دوس چی هر _

 ،نمیومد ونهخ به ناهار برای بابا چون میکرد، نظرخواهی من از ناهارها برای فقط خانم ملوک

 .چهارشنبه تا شنبه های روز ناهارهای فقط هم اون

 برای پنجشنبه، شبای مثله همیشه کاش نمیومد، خونه هم خوردن شام برای بابا کاش

 .نمیومد اینجا و میرفت ویال به شب گذروندن

 مانتوی ها، اون بین گشتن دقیقه چند از بعد و میگردونم کمد رگال توی مانتوهای بین نگاهمو

 بین از کنم،می تن به هم رو سفیدی شلوار و سفید شال و میپوشم و برمیدارم رو رنگی آبی نخی

 .میدم رقرا داخلش پولمو کیف و گوشی و برمیدارم رو سفیدی کیف دار، مارک کیفهای انواع

 پایین به ه،خون گرانیتی های پله روی کردنش تق تق با و میکنم پا به دارمو پاشنه سفید کفش

 .میرم

 !کنم دود اسپند بزار مادر، پات کف چشمم _

 خداحافظ رفتم من چیه؟؟ اسپند میگی؟؟ چی خانم ملوک _
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 شدختر و میکنه فوت پیش سال چند شوهرش که ساله پنج و شصت پیرزن این خانم، ملوک

 از شتربی که زنی میشه، ما خدمتکار هم اون و میره جنوبی شهری به بود کرده ازدواج که

 .میکنم دعا سالمتیش برای همیشه و دارم دوستش مادربزرگم

  و ینممیب آسانسور بزرگ آینه توی رو خودم میزنم، یک طبقه دکمه و میشم آسانسور وارد

 .الخاقین احسن اهلل فتبارک _

 یکبار برای مبه و کنه تعریف ازم و باشه داشته دوسم باید که اونی که حیف میخندم، ریز بعدم

 .نداره من به توجهی اصال دخترم، بگه شده که هم

 عربیش، ادرچ توی که میبینم رو زهرا خروجی، در کردن باز با و میشم خارج آپارتمان البی از

 .وایساده آیفون کنار آرامش، پراز سرشه، رو که سبزی شال با

 ؟اینجایی وقته خیلی سالم _

 .بزنم خونتونو زنگ میخواستم رسیدم، تازه نه، سالم _

 .پس بریم اوم، _

 صحبت یکهحال در پیاده، زهرا و من و داشت فاصله خونه با خیابون یک فقط کنکور آموزشگاه

 .میدادیم ادامه راهمون به کردیممی

 خودم مثله ود،ب هم مذهبی ای خانواده از من برخالف اما مرفه خانواده یک از خودم مثله زهرا 

 .باشیم خواهر تا دو عین باید ما میگفت همیشه و بود بچه تک

 شده شتهنو(  جویندگان علمی آموزشگاه)  بزرگ اون روی که سردری با آموزشگاه ای درقهوه

 .بود پیدا دور از بود،

 .میشیم آموزشگاه وارد و میکنیم تر تند قدمهامونو
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 دخترهای بودن، اومده نام ثبت برای مادراشون با بعضیاشون که میدوزم دخترایی به نگاهمو

 و نم مثله درست بودن، کرده غرق آرایش توی خودشونو کمشون، سن برخالف که رنگارنگی

 .زهرا برخالف

 اینجا بیاین خانما، خانم _

 شتپ و صندلی روی حالیکه در رو پوش شیک زنی و میکنیم نگاه صدا سمت به زهرا و من

 میریم جلو میبینیم، بود نشسته بزرگ میزی

 ؟ مدارک _

 میشینیم میز نزدیک صندلی تا دو روی و میدیم وسایلو

 کالسی؟ چه _

 !قدیری خانم با شیمی، _

 .350میشه _

 دیشبی والیترا اون از تا چند فقط حساب این با میکنیم، حساب رو پول و میشیم پا جامون از

 .مونده برام

 میریم، شیفرو کیف مغازه یه به هم با و دارم کیف خرید قصد میگم زهرا به برگشت، راه توی

 اب مشکی های قفسه و داشت روشن لوستر کلی هم روز روشن هوای توی که شیک ای مغازه

 .مارک و شیک کیف کلی

 با و میکنم خم بزرگی زرشکی کیف سمت به دستمو آخر و میکنم نگاه رو ها قفسه بار چند

 زهرا از اینکه بدون برابره، باقیمونده پوالی با دقیقا قیمتش میفهمم روش، اتیکت به کردن نگاه

 .کنه حساب همینو که میگم فروشنده به بخوام، نظر
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 .میدیم ادامه راهمون به و میایم بیرون مغازه از

 !نگفتی من به چیزی خانوادت درباره تاحاال تو بهار، _

 ؟مثال بگم چی _

 ؟کجایین اصالتا چیکارست؟ مامانت چیکارست؟ بابات مثال خب _

 .مهندسه بابام _

 ....میشم ساکت و

 چی؟؟ مامانت _

 .ندارم مامان _

 مرده؟؟ _

 !شاید _

 !هممفنمی چی؟ یعنی _

 ؟!کجاست ونمنمی د _

 ؟گرفتن طالق _

 .ونمنمی د _

 ؟میدونی چی واه، _

 .بدونی مشتاقی که نداره خاصی چیز من خانواده زهرا، کن ول _

 از رهدوبا نکنه هوس دیگه وقت یک و دوباره تا میزدم حرف اینجوری باید. میشه ساکت و

 .بدونه خانوادم

 .خداحافظ خب _

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

16 
 

 .اینجا باش ناهار باال بیا _

 .تنهاست دست داره و کار مامانم داریم مهمان امشب مرسی، نه _

 ندارین؟ کلفت چرا _

 .ازهنمی س مامانم به _

 من جهمتو انگار که زهرا!لبخندی هیچ بدون میشم خیره بهش همونجوری من و میخنده بعدم

 .میکنه تموم خندشو میشه،

 .کالس اولین و فردا پس تا خداحافظ پس _

 .خداحافظ اوکی _

 به پامو پیچیده، هال کل تو که میکنم حس رو سبزی قرمه عطر میشم، که خونه وارد

 میذارم آشپزخونه

 .اومدم من خانم ملوک سالم _

 .ناهاره دیگه ساعت نیم کن عوضلباساتو مادر، سالم _

 .باشه _

 میرم، راست روی به و میکنم عوض بنفش شلوارک و تاپ با بیرونو لباسای اتاقم، به رفتن با

 نرده، زا سرم کردن خم با میزنم قدم رو تراس عرض و طول ای دقیقه چند و بود خوبی هوای

 .میرم اتاقبه سمت  خیابون، تو شده پارک ماشین تا دو دیدن

 بهترین به رومیز همیشه نفر، چند یا بخوره ناهار بخواد یکنفر که نداشت فرق خانم ملوک برای

 .میکرد تزیین زیبا خیلی رو غذاها و میچید نحو
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 روی نتلویزیو جلوی و میکنم تشکر اون از بودم، عاشقش که غذایی سبزی، قرمه خوردن با

 .میبره خوابم بودم، هندی فیلم یه دیدن مشغول که همونطوری و میکشم دراز کاناپه

 .میاد فردا نادر، آقا به میدم خبر سریع آقا، چشم_

 پاشو بهار کن، حاضر شامو برو _

 .میدم التح تغییر کاناپه رو نشسته حالت به کشیده دراز حالت از بیداری، و خواب حالت تو

 .سالم _

 ؟نام ثبت رفتی سالم، _

 .آره _

 اوکی _

 هر و بود خودکاری راستش دست توی حالیکه در روبروش، تاپ لپ سمت میبره نگاهشو باز و

 میکرد یادداشت رو اعدادی یکبار وقت چند

 ؟یگنمی بهم کارتو _

 ؟کار بعد شام اول میگم! _

 .شام رفتم پس _

 که کردم،می جدا رو ها ماهی تیغ دستم، توی چنگال با و بودم نشسته میز سر ای دقیقه چند

 از بعدم آب، لیوان یک و خورد ماست قاشق چند فقط شد، خوردن مشغول و نشست هم بابا

 .شد بلند جاش

 !که نخوردین چیزی آقا _

 .اتاقم بیا کردی تموم بهار خوردم، بیرون _
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 چرا رونی؟خوشگذ بود رفته بیشعوری زن کدوم با ایندفعه نیست معلوم بود، خورده شام بیرون

 ؟خورد، ماست قاشق چند اومدو بود، سیر اینکه با چرا خونه؟ برگشت چرا ویال؟ نرفتن بعدش

 !دیوونست چون معلومه خب

 باقی یا شیشه بشقاب توی برنج قاشق تا چند هنوز حالیکه در و میکشم غذا خوردن از دست

 زدنم تق تق تا ندچ با میبرم، باال زدن در برای دستمو و میرم باال ها پله از سریعا بود، مونده

 .میشه بلند صداش

 یلیا،خ بقول و بودم دخترش که من مثله درست ،داشت خاصی جذابیت که ای مردونه صدای

 .داشتم ای پرعشوه و دخترونه صدای

 .تو بیا _

 به و بود تهنشس کارش میز کنار صندلی روی بابا جلو، میرم قدم چند و میکنم باز رو چوبی در

 ولی اشت،د سرتاسری پنجره یک من اتاق مثله که اتاقی بشینم، تخت روی تا میکنه اشاره من

 کمد و تخت ست با مشکی، کلفت پرده یک اینجا اتاقم، خوشرنگ و حریر های پرده برخالف

 نم،ک سپری اینجا تنهاییامو میخواستم من اگه که دلگیر اتاقی داشت، وجود سفید مشکی

 !میمیردم دوروز سر صددرصد

 یرهخ من به نافذی چشمهای با و میزاره قطوری دفتر روی رو دستش نشسته، که همونطوری

 ....میشه

 ؟درسته ساله هفده شدی امسال _

 .آره _

 !میشی بزرگ داری دیگه _
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 !؟ خب _

 .بدونی رویه چیزایی  وقتشه پس _

 ،میدوزم بهش چشمامو

 چیا؟؟ _

 ...گذشته از _

 ...مامانم فقط یعنی من برای گذشته هه، _

 !همینه منظورم منم _

 .باراد جناب منتظرم _

 میشینه کنارم تخت روی میاد و میشه پا صندلی روی از

 !نازنینه اسمش _

 بودی اونجا خودتم گفته، بهم بزرگ بابا پیش سال چند اینو کشیدی! زحمت _

 .میدونم بهار! نرو اعصابم رو _

 .نزن تکراری حرف پس _

 ؟!میبینی دفترو اون _

 .نیستم کور آره _

 دفتر یه. وندوتام وسط تخت، روی میذاره و برمیداره و دفتر اون و میشه بلند جاش از دوباره

 .بود تمیز که مشکی جلد

 !مامانته های نوشته نوشته، تو این که هرچی _

 .میخوام مامانمو من میخوره، دردم چه به نوشته _
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 ها بلندی و البا این بیشتر شاید داشت، زیادی بلندی باال مامانت و من زندگی بهار، کن گوش _

 تو اینکه راش!ب ندادم انجام من اما داشت، زیادی های خواسته زندگی تو مامانت بود، من تقصیر

 اینو و ربگی دنبالشی مشتاقی خودت که حاال بود، هاش خواسته از یکی بخونی، رو دفتر این

 . میشه برآورده مادرت خواسته یه حداقل اینجوری بخون،

 ؟بشه چی که بخونم _

 ؟!بهش گذشته چیا بدونی واینمی خ مگه مامانته، زندگی _

 همین؟؟ خب _

 .درمیاره اون از دفترچه یه و میکنه بازرو کشویی و تخت عسلی سمت میشه خم

 مادرتو تردف بار چند سال، شونزده این توی ندارم، گفتن برای چیززیادی مامانت مثله من _

 ....نوشتم تو این خودم همیه چیزایی  حفظم، از و خوندم

 ،بگیرم دستش از رو نوشته خودش که رو ای دفترچه که میکنه اشاره و

 !هست گذشته تو چیا ببینی تا بخونشون، بگیر _

 .اه همیفنمی تو _

 ؟چیو _

 ...مامانمم دنبالمن _

 .بکنم هم رو کار این میکنم سعی خواستی اگه بعدا بخون، رو اینا _

 !دادی قول باراد _

 .قول اوکی، _
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 خارج دقص به رو قدمی چند بخیر، شب گفتن با بهش، کردن نگاه بدون و میشم بلند جام از

 میکنم طی اتاق از شدن

 ...بهار کن صبر _

 ؟چیه _

 اینو میخوام دارم، دوستت ولی نبودم! هم نیستم هم یعنی نیستم... پدرخوبی من بهار _

 ...بدونی

 .نکنی حسابم آدم تو کردم عادت من حرفا؟؟ این گفتن واسه نیست دیر _

 .کردم حساب آدم تورو همیشه من نیست، دیر نه _

 حبتم من تراوله؟؟ و پول به بودن پدر مگه ونی...نمی د خودت دختر منو نکردی، نه _

 بودی؟؟؟ کجا دردودل، و کنم صحبت بابام با میخواستم من بودی؟؟؟ کجا میخواستم

 میکنه دراز بطرفم دستاشو میاد، سمتم به و میشه بلند جاش از هم اون

 .بغلم بیا _

 دیگه گاهدانش دور یجای میرم کنی، تحملم دیگه ماه چند میشم! بدعادت یموقع دیره، هه، _

 ...اینجا بیار ویال بجای رنگارنگم زنای اونوقت منو ینیبنمی

 چی؟؟؟؟ _

 .بودم خوشحال و کنم عصبانیش آخرم جمله با بودم تونسته خوب

 .گفتم واضح _

 !بهار میگذرونی حد از داری _
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 ریزه،ن اشکام تا کنم آروم خودمو بودم بلد بودم، قوی اما بود، شده جمع چشمام تو اشک

 هم شپزخونهآ بلوری استکان از داخل، از حالیکه در دربیارم، رو قوی دخترای ادای میتونستم

 .بودم تر شکننده

 .بخیر شب باشه، _

 .سالمته ب _

 خودمو و ازممیند تخت گوشه یه رو دفترا و میشم تنهاییام اتاق وارد میبندم، سرم پشت رو در

 .میدم شدن جاری اجازه اشکام به حاال میکنم، پرت تخت روی

 نصیبم رو واقعی محبت تا کنه بغلم تا بود مصمم کاش بغلم، بیا میگفت دیگه یکبار فقط کاش

 و نمک دردول باهاش میتونستم کاش میکردم، اونجا مو ها گریه و بغلش میرفتم کاش کنه،

 سرموافیلم مثله اونم و میشد خیس پدرم تیشرت بشه خیس اشکام از روبالشتی اینکه بجای

 .نبودن حدس قابل و عادی هیچوقت رفتاراش مرد این اما میکرد، آرومم و میبوسید

 من چه جوری ه؟میکرد رفتار خشن باهاش میکرده؟ رفتار اینطوری اونم با یعنی مامانم... بیچاره

 . ؟خیاله بی مادرم نبود به نسبت پدرم وقتی اومدم بدنیا

 میشینم درس بجای حاال میخوره، دفتر دوتا اون به چشمم بودم، کشیده دراز که طوری همون

 .اینا هم درس هم کنم زمانبندی بایدنه میخونم،رو ایناو

 .میخونم رو اینا تخت تو شبا درس روزا نه!

 .میخونم رو اینا فقط ونمنمی خ درس اصال روز چند کمن! اینا نه

 .میبره خوابم فکرا همین با

 ؟بهار _
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 ؟بهار _

 ؟؟؟مادر بهار _

 .بدم جوابشو نداشتم حوصله اصال اما میرفت، رژه مخم روی خانم ملوک صدای

 ؟هوم _

 اومدن خانم فروغ شو، بلند مادر _

 ؟چه من به _

 !مادر توروببینه اومده _

 میاد خوابم بره،بگو _

 واجبه احترامش مادربزرگته، پاشو مادر، زشته _

 عادی چشمام یبرا اتاق نور تا میزنم چشمک بار چند من و میکشه سرمروی از رو مالفه بعدم

 .بشه

 .مادر دیگه پاشو _

 .میذارم آرایشم میز کشوی توی و برمیدارم میز روی از رو دفترا

 عطر خودم به میپوشم، مشکی ساپورت بارو رنگی یشمی شومیز و میشورم صورتمو و دست

 نماد من برای ،که مادربزرگی دیدن برای میرم، پایین ها پله از و میکنم مرتب موهامو و میزنم

 بود! خودخواه مغرورو سیاست، با زنی

 تیپ و نظم که کسی میخواست، خانوادش و خودش برای رو زیباییها و خوشیا همه که کسی

 .بودند چیزها ترین مهم براش کردن رفتار مودبانه و پوشی شیک خوب،
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 وگرنه میکرد ررفتا من با مالیمت با بودم، اون پسری نوه تنها من اینکه بواسطه فقط که کسی

 .نه،ادم حسابم نمی کردکنمی حسابم آدم که پدرم مثله که داشتم یقین

 .مامانی سالم _

 .کنم وسشب نباید که نمیره یادم و میرم کنارش به دادن دست برای من و میشه بلند جاش از 

 پرتقال شربت لیوان تا دو خانم ملوک نشستنمون، با همزمان. بود متنفر کردن بوس از چون

 و بود شربت لیوان توی یخ های تیکه به نگاهم. میگذاره میز روی رو ها اون خنده با و میاره

 .بگیره تیپم و وضع از اشکالی یک تا همن دیدن مشغول بنده، مادربزرگ خانم! فروغ

 .تنگه یادیز داره، ضرر ساپورت بپوش، شلوارک یا راحتی شلوار خونه تو نپوش، ساپورت زیاد _

 .باشه _

 کردی؟ کوتاه موهاتو باز _

 !پیش هفته آره _

 ؟ اخالقیه چه این بشن، بلند بزار نکن، کوتاه موهاتو دیگه بلندش، موی و دختره _

 .باشه _

 گرفتن ایراد برای چیزی دیگه میکردم، ردشون یکی یکی باشه گفتن با من و میگرفت اشکال

 .میشه پرتقال شربت کردن مزه مزه مشغول و نمی کنه پیدا

 ؟دیگه میخونی درس خبر، چه _

 .میخونم آره _

 ؟رفت کی بابات _

 .بودم خواب ونمنمی د _
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 !میگم میزنم زنگ باباتم به ما، خونه بیاین شام امشب _

 .باشه _

 .میوفتم راه سرش پشت هم من و میره آشپزخونهبه سمت  و میشه بلند جاش از

 !تراس توی بزار ببر رم ترشیا کن، جا جابه رو گوشتا و سبزیا خانم ملوک _

 .خانوم چشم _

 .منتظرتیم امشب بهار، باش خودت مراقب _

 .باشه _

به سمت  نینهطما با و آروم و میگیره براقشو مشکی دستی کیف و برمیگرده مبال طرفه ب دوباره

 . میره خروجی در

 خداحافظ تو، برو _

 .باشه _

 از پیرزن، یه با بیهوده زدن حرف دقیقه چند به خاطر که میشه خرد اعصابم و میبندم، رو در

 وکنم  شنثار میتونستم خوابم توی رو گفتنا( باشه)  همین درحالیکه بریدم، شیرینم خواب

 .میدونستم خانم ملوک تقصیر رو ها این همه

 پراز های ققاش تند تند من و بودند شده گرم دوباره که بود روزید سبزیای قرمه همون ناهار

 .میومد خوابم واقعا چون. میدادم جا دهنم توی رو سبزی قرمه و برنج

 کوواال یه من زهرا بقول بود، زجر برام پاشدن خواب از اینجوری و بود مهم خیلی برام خواب

 .بودم واقعی
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 میذارم رو اباب دفتر و میکنم باز رو کشو میرم، آرایش میزبه سمت  و برمیگردم اتاق به دوباره

 .بود مونده جا به مادرم از بابا، گفته به که دفتری درمیارم، رو مشکی دفتر و بمونه

 پرشده مشکی هاگا و آبی خودکار با دفتر تمام میزنم، ورق یبار شو ها برگه تمام و میکنم بازش

 اول فحهص خط چند روی نگاهم و برمیگردم اول صفحه به دوباره خوب، و زیبا خط یه با بود،

 .میمونه

 تنهاییامه خلوت اینجا

 منه زندگی هاش نوشته خط به خط و دفتر این

 باشه دخترم خوانندش روزی شاید

  همین؟؟؟؟

 چند روی و میزنم ورقرو ها برگه تمام دوباره باشه، نوشته کلی اولش صفحه توی میکردم فکر

 .میخونمشون کنجکاوی روی از و میکنم ایست صفحات بعضی اول خط

 ترس از من و بود شب نصفه یک ساعت نبود، زوری واست،نمی خ اما بمونه، داشتم دوست _

 . میدادم جون داشتم

 . گرفتم یاد احترام بچگی از کنم، حاضرجوابی ونستمتنمی موندم، ساکت _

 !یلیییییخ بودم خوشحال بیاد، تا بودم باراد منتظر ندازم، می ستمون لباسای به نگاهی _

 ...بشه ههمرا جمال با و بشه راضی خودش اگه روش، نداره تاثیری هیچ من حرفهای میدونم _

 بهم حسی یه؟ میشن وصل بهم چه جوری داستانا این و شده چی که بدونم بودم مشتاق

 .بفهمم میتونم دفتر این خوندن با میگفت
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 حاال و ندمو نصفه بزرگ، مامان اومدن به خاطر که خوابی میرم، خواب به و میشن گرم چشمام

 .بود اومده سراغم به دوباره نوشته یه خوندن دقیقه چند و ناهار خوردن با

 .تهمیف کال میس پیام تا دو به نگام گوشی، صفحه کردن روشن با و میکنم باز چشمامو

 .میگیرم شمارشو و میشینم تخت روی بود، کاملیا هردواز

 .سالممم _

 ؟خوبی سالم _

 باز؟ بودی خواب _

 .آره _

 .خوابی همش که هم تو _

 ؟کارداری _

 .مامانی خونه بیاین زودتر بگم میخواستم. پره توپتم اوه، اوه _

 ...میایم اومد، باراد هروقت بیام، ونمتنمی تنهایی که من _

 !بیاد زودتر بگو بزنگ، دایی به _

 ندارم رو مامانی حوصله بهتره، بیایم دیرتر اصال من؟؟؟ کی _

 !خب سرمیره حوصلم من پوف، _

 !نوچ نوچ ...سن خردی و بیست با تو بعد دارن، بچه تو اندازه یدخترا _

 بای بیاین، زود کردیا، شروع باز اه _

 .میندازم پنجره به نگاهی و میکنم قطع رو گوشی

 .بگیرم دوش گرفتم تصمیم شش، ساعت دیدن با اما بود، کرده تراسو هوای دلم
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 .صورتم روی کرم مالیدن به میکنم شروع آرایش، میز روبروی و میپوشم رو ای حوله پوش تن

 طرحای گرون و مارک لباسای رنگارنگ، پیراهنهای به نگاهی و میکنم باز رو لباسا درکمد

 و نبود خاصی مهمونی که اونجایی از ولی بود، سخت اونا از یکی انتخاب میکنم، مختلفشون

 قرمز راه راهو دسفی زبولی با قرمز کوتاه دامن یک زود خیلی بودیم، بیتا عمه و ما خانواده فقط

 .میبندم کمدو درو برمیدارم

 یکساعت این توی گرفتم تصمیم همین برای برمیگرده، خونه به هشت ساعت تا بابا میدونستم

 .بپوشم لباسامو و کنم آرایش مونده باقی

 اب بودم، مونده کار همین سر ربع یک حدود و داشتم مشکل چشم خط کشیدن توی همیشه

 قرمزی نتویما شدم. لباسا پوشیدن مشغول و زدم بشکنی دوطرف، دراومدن اندازه یکو درست

 پایین طبقه هب و برمیدارم دستیش کیف ست با رو سفید دار پاشنه کفش و میکنم تنم بههم رو

 .میرم

 میکنم بلند صدامو بودکه ها پله از اومدن پایین درحال

 ؟خاااانم ملوک _

 یرو خانم ملوک میبینم و میشم آشپزخونه نزدیک نشنوه، زیادش سن به خاطر داشت حق

 میکنه! گریه و نشسته صندلی

 رو ونهاا داشت، ای پسته سبز گالی که بنفشش نخی روسری گوشه با و میریختن آروم اشکاش 

 .میکرد پاک

 .شونش رو میزارم دستمو و جلو میرم

 ؟شده چت جونی ملوک _
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 و کشهمی هاش گونه به روسریشو گوشه محکم دیگه یکبار و میشه وجودم متوجه تازه انگار

 روی از امودست من اما بشه، بلند صندلی ازروی تا داشت تالش من دیدن با پشت، به برمیگرده

 .بشینه که فهموندم بهش انگشتام دادن فشار با و برنداشتم شونش

 ؟چرا گریه خانم، ملوک چیه _

 .افتادم ها گذشته یاد مادر، هیچی _

 شوهرت؟؟ _

 .میزنه لبخندی

 .دنیا گوشه یه بچمم و خاکه زیر خدابیامرز اون حاال دخترم..... اون.... _

 !میگیره دلم توروخدا نکن گریه خدابیامرزتش، _

 .مادر برم پاکت دل قربون _

 ؟نهنمی ز سر بهت دخترت چرا خدانکنه، _

 ؟چی که بیاد پاشه جنوب از صغیر... بچه تا دو با مادر؟؟ بیاد کجا _

 . میشه برطرف دلتنگی خب _

 .بریزم چیزی چایی برات پاشم مادرجون، کن ول _

 میریم میاد، باراد االن نه _

 .مادر میاد تر دیر پدرت _

 .مامانی خونه بریم قراره امشب واه! _

 .دنبالش فرودگاه رفتن میاد، داره خارجه از دوستاش از یکی پسر _

 .اوکی _
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 داره جهخار از دوستاش از یکی پسر) میکنم تکرار خودم با و میکنم کج هال سمت به قدممو

 (دنبال فرودگاه رفتن میاد،

 خبر منم به میکرد، حساب ادم منو اگه!! هه میکنه، حسابم آدم میگه نداد؟؟ اطالع من به چرا

 .میداد

 .شدن آماده برا نکن عجله میام، دیرتر باباجان بگه گوشیم به بزنه زنگ میشد چی

 .برسم آرزوها این به که دشنمی هیچوقت بودو شده عقده برام چیزا این

 میز کنار ،دیوار روی که طالیی قاب بزرگ تابلوی به میشه خیره نگاهم و میشینم کاناپه روی

 انگار و داشت محوی لبخند قرمز، و بلند پیراهنی با طالیی، موهای با زنی بود، نصب ناهارخوری

 .بود عشوه و نازکردن درحال

 ریرفتا مثله یکنه؟؟م رفتار اونا با چه جوری بابا یعنی میان... عشوه بابا برای که زنایی همه مثله

 !معلومه خب نه، داره؟؟؟ من با که

 .کنه بغلشون بزنه و عاشقونه حرفهای باشه، مهربون باید اونا با

 این میکنم فکر مخود با و میگیره خندم میکنه عالقه ابراز زن یک به داره درحالیکه بابا ازتصور

 ؟!نه یا بلده هم کاراییهمچین یخ مهندس آقای

 روزاون و یمبود شده تعطیل زود مدرسه از بودم، دبیرستان دوم که میفتم روزی یاد ناخودآگاه

 خودم تپوس تو بودم، خوشحال بود، دراومده شهرستانی والیبال مسابقات برای من اسم هم

 به اباب شرکت اینکه فکر کنم، تقسیم یکی با رو خوشحالی این داشتم دوست نجیدم،گنمی

 .کرد خوشحالم نزدیکه، مدرسه
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 شده که هم ریکبا برای و میشد خوشحال میکرد، افتخار بهم میشنید خبرو این وقتی بابا، شاید

 .میگفت هم( دخترم میکنم افتخار بهت) مثله ای جمله یه مثال و میکرد بغلم

 باز توشرک در چه جوری باال رفتم آسانسور از چه جوری نفهمیدم که بودم خوشحال اونقدر

 به رو اباب اتاق آهنی دستیگره نشدم و شرکت آبدارچی آقا، اکبر( خانم کجا)  متوجه کردم،

 .موند مات دقیقه چند برای نگاهم و کشیدم پایین

 .دفترش کشی مبل رو بابا کنار ناجور، لباس یهو شرابی موهای با جوون، دختر یه دیدن مات

 اون تعجب به خنده شدن تبدیل بود، افتاده میز روی کرواتش حالیکه در بابا سریع شدن بلند با

 .نکردم توجه اندام خوش دختر

 .رفتم خونه هب آژانس یه گرفتن با و بستم درو. نکردم توجه ناراحتشم نگاه و آقا اکبر به حتی

 یکریز که احساسی بود، داده دست بهم بدی احساس فقط بودم! نشده ناراحت خبرم ندادن از

 میکردم کرف روز اون تا میکنه.... کارایی همچین شرکتم توی که پسته خیلی پدرم میگفت بهم

 بهم فکراتمت تمام صحنه اون دیدن با اما میکنه، خوشگذرونی و میره ویال به گاهی بابا فقط

 .اشه!ب بوده شده خسته بابا کاریای کثیف این از بیچارم مامان شاید میکردم حس و ریخت

 به مانهمز خانم ملوک و من دست میپرم، وازجا بیرون میام گذشته فکر از آیفون صدای با

 .میده فشار رو دکمه( شو آماده کیفتوبردار برو میکنم، باز من)  :گفتن با اون و میخوره آیفون

 میمونم بابا ظرمنت و میکنم باز رو ورودی بزرگ و سفید چوبی در و برمیدارم میز روی از کیفمو

 .بیاد تا

 و میشن گردو اندازه چشمام زهرا قول به میشن، گرد تعجب از چشمام درآسانسور، شدن باز با

 .میشم بامزه خیلی
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 توجه جلب شای قهوه موهای نگاه اولین در که پسری بود، همراهش هم پسر یه نبودو تنها بابا

 .میده فشار پسره پشت به دستشو من به رو تصنعی خنده یک با بابا میکرد،

 .جان افرود تو بیا _

 رفته شاوردن برای بابا که پسرست همون این یعنی بودم، نشنیده حاال تا عجیبی! اسم چه

 فرودگاه؟؟

 ؟بهار _

 و دهنم لداخ میبرم لبمو موندم، مات و وایسادم در جلوی که میشم متوجه اسمم صداکردن با

  با

 ( بفرمایید ببخشید،) :گفتن

 .درکنارمیرم جلوی از

 .میکشم پسر این خوشبو عطر بوییدن برای عمیقی نفس من و میشن وارد افرود و بابا

 پیراهن با که خندون العاده فوق لبهای و مشکی چشمهای ای، قهوه موهای با قدبلند، پسری

 .هست هم پوش شیک بود معلوم،رنگ کرم شلوار و ای قهوه راه راه مردونه

 میکردم فکر شاید دم،شنمی خور دم باهاشون زیاد و نداشتم خاصی توجه پسرا به توزندگیم

 .هستن بابا عین پسرا و مردا همه

 اوایل میاد یادم ندارم، خبر ازش دوساله االن که بود سروناز قدیمم دوست اصلیش، دلیل اما

 جدید شاگرد وودرواقع بود اومده ما مدرسه به تازه سروناز بودیم، دبیرستان دوم بود مهرماه

 سروناز و بودن، دوروبرم خیلیا اجتماعیم موقعیت و قیافه به خاطر کالس توی میشد، ما کالس
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 میشیم، دوست یه جورایی و میشه بیشتر سروناز و من رابطه عمق اما میشه، اونها از یکی هم

 .میکرد تعریف من برای رو خانوادش ریزودرشت تمام من برخالف سروناز

 با همدرس توی رو ساعتی چند حداقل چون بود، خوشایند من برای این و بود پرحرف خیلی

 .تنهاییام اتاق و خونه به رفتن برای میگرفتم انرژیو میگذروندم پرحرفیاش

 شروع ،شده چی میپرسم ازش اینکه از بعد و بود خوشحال خیلی سروناز روزا، همون از یکی

 .کردن تعریف به میکنه

 .میشه هپسر عاشق خودش بقول و میشه آشنا پسری با دوستاش از یکی دیشب تولد توی اینکه

 تم،میگف هرچی رد،کنمی توجه من حرفای به اصال سروناز و میگذشت دوستیشون روزهای

یه  گاهشن ه،یه جوری قیافش پسره داری، سنی اختالف سال ده پسره با ای و بچه تو سروناز

 نچو میگفت و میخندید فقط ادنمی د پیشنهادایی همچین بهت داشت دوستت اگه ه،جوری

 .الزمه چیزا یسری شناخت برای ازدواج قبل و میکنم حسودی ندارم پسر دوست خودم

 قهر این و بودیم قهر روزی چند میکنیم، قهر که میشه عصبانی اونقدر میکنم، نصیحت اونقدر 

 قرهن های ست نیم از یکی یکشب بود، مهم برام سروناز چون بود، زجرآور خیلی من برای

 .کنم آشتی سروناز با فردا میگیرم تصمیم و میکنم کادو خودمو

 کسی ولی زدم زنگ خونشون به بارها یومد،ن مدرسه روز چند تا بلکه فردا، تنها نه سروناز اما

 اون و تمگف هم مدرسه معاون به حتی بود، خاموش ولی زدم زنگ گوشیش به بارها نداد، جواب

 .کرد اطالعی بی اظهار هم

 جواب کسی میزدم زنگ هرچی خونشون، دم میرم هفته یک از بعد و داشتم خونشونو آدرس

 :میگه و بیرون میاره پنجره از سرشو تر پایین طبقه از خانمی ادنمی د
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 ؟خانم دختر داری کار کی با چیه _

 .رادمهر آقای دختر سروناز، با _

 .فعال نیستن _

 ؟؟نکجا _

 آرومم قدمای ه،شنمی خبری ازش دیگه اینکه فکر با من و داخل میبره پنجره از سرشو

 با بود، شیدهپو شلوارک و تیشرت یه حالیکه در و میشه باز آپارتمان در یکدفعه اما برمیدارم

 .برم داخل به میکنه اشاره بهم دست

 .میرم داخل به و میذارم باز نیمه رو در

 !میشی؟ کیش _

 چی؟؟ _

 سرونازی؟ کی میگم _

 !مدرسه نیومده هفتست یه دوستشم، _

 شده؟؟ چی ونینمی د مگه _

 ؟شده چی ونمنمی د نه بله؟؟ _

 کنهمی صاف وگلوش باشه، کردن غیبت و زدن حرف عاشق که انگار و میکنه ریز و چشماشو

 چه نیس معلوم خونه تو میرن قلچماق پسره یه با خونه نبودن مادرش و پدر حیا! بی دختره _

 جون دختر میرسن، زنش و رادمهر آقای قضا از نبینه بد روز چشمت میکردن، داشتن غلطی

 شده جمع ها همسایه حیا... بی ی دختره های گریه رادمهر... آقای های نعره بود!! کبری محشر
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 بیچاره زنشم بیمارستانه، االن رادمهرم آقای اینا و آمبوالنس میکنه، سکته رادمهر آقای بودن!

 .خورد گول دخترشونم نشد، خبری دیگه هم پسره از اون، پیش

 سرم کلک اونقدر یا تخت، رو میرم باهاش باشم، پسری با اگه منم میکردم فکر موقع اون از

 مهمه نبراشو یچیز فقط ان، دروغگو پسرا میکردم احساس کنم، فرار باهاش که میکنه سوار

 .میشد ثابت بهم بیشتر بابا وضعیت دیدن با ایندو

 .بشین بیا بهار _

 روی افرود و اباب که حالی در میشینم، یکنفره صندلی یک روی و میرم مبال بطرف بابا، صدای با

 .بودن نشسته راحتای  نفره سه صندلی

 .من بهار اینم افرود، _

 .سالیگشون دو به نسبت شدن، بزرگ ماشاهلل _

 دیده؟! قبال منو چطوری بوده، خارج اگه اون که میکنم، فکر این به من و میکنه عمیقی خنده و

 .شیدمکنمی خجالت و بودم پروا بی پرسیدن سوال توی

 میاد؟؟ یادت چه جوری منو شما _

 .دیدمتون بودم، ایران وقتی خب _

 از بیشتر شقیاف به حالیکه در اون، ی نوه من و منه پدربزرگ انگار که میکرد صحبت یه جوری

  تودستاش میگیره صحبتو ادامه بابا خورد، نمی پنج یا چهار و بیست

 فرانسه، یرنم خانوادگی بود ماهت چند تو دوستانمه، از یکی پسر افرود، آقا این جان بهار _

 ؟میگم دوستمو کدوم میدونی

 .بده ادامه صحبتاشو ونممفه می بابا به سرم دادن تکون با و میمونم( جان بهار) محو فقط من و
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  شرکت شریک ملکی، آقای _

 . میشم کوچیکش اخم متوجه من فقط که میکنه مکثی یه

 .قدیمی دوست _

 ایران؟؟ اومدین چرا ببخشید آهان، _

 میرم بعد ایرانم، دوماهی بسازیم، آپارتمان ایرانه، که دوستم با میخوام _

 .باشین موفق _

 .خانم مرسی _

 .چیه منظورم که میفهمه من نگاه از انگار و میکنم بابا به نگاهی

 میام منم بگیر، سوییچ _

 بود، وایساده آشپزخونه اپن کنار مالقه با خانم ملوک درحالیکه و میزنه صدا خانمو ملوک بعدم

 :میگه و میکنه اشاره افرود به بابا

 نیاک نوازی مهمان خوب کن، درست ما افرود آقا این برای خوشمزه شام یه خانم ملوک _

 .آقا چشم _

 .بیان امشب ندادن افتخار ما به که خان افرود _

 .یشمم خانم فروغ مزاحم دیگه وقت یک میشه، هم سرزده یه جورایی خانوادگیه، مهمانی _

 .بود عجیب برام میشناخت، هم رو مامانی

 .بای فعال میده، نشونت خانم ملوک هست، باال مهمان برا سوییت یه _

 و میشه نزدیک بابا به قدم چند بود، خوشرنگش شلوار جیب تو دستاش حالیکه در هم افرود

  با و میده دست
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 ( خونچین آقای شدم مزاحم) :گفتن

 .بکنه ای خنده و بزنه افرود پشت به دیگه یکبار رو دستش بابا میشه باعث

 .بابا نه میزدم، حرفی من نه ماشین توی

 و یابوناخ به پنجره از نگاهم من و میشد شکسته کالم بی و آروم آهنگ یک با بینمون سکوت

 های مغازه نارک بیشتراشونم بودن، ولو خیابون تو تابستون هوای این توی که آدمایی بود، آدما

 .بودن کشیده صف فروشی بستنی

 یادهپ میلیونی ششصد ماشین این از بابا و من شده هم که یکبار برای داشتم دوست چقدر

 بستنی تا دو تا وایسیم شهر معروف بستنی طوالنی صف این تو حتی و بگیره دستمو و بشیم

 .بود من رویاهای همش اینا ولی بگیریم،

 من و رسیممی پدربزرگ خونه سفید بزرگ در به دقیقه ده از بعد بابا، کردن رانندگی تند با

 .میدم فشار آیفونو زنگ و میشم پیاده سریعا

 مامات که ویالیی ساختمون میکنه، توجه جلب که چیزی اولین همیشه مثل و میشه باز در

 و بزرگ های پنجره با سفید ساختمونی میکرد، خودنمایی کاخ یک عین و بود رنگ سفید

 .مشکی بزرگ درورودی یک و بود مشکی تادورشون دور که کوچیک

 ورودی در به گیسن راهروی از بیاد، من با و کنه پارک ماشینو تا بمونم بابا منتظر اینکه بدون

 مسیر دو به شانتها و بود تبریزی بلند درختهای و گل انواع پراز طرفش دو که راهرویی میرسم،

 از تا سه ،پدربزرگ ماشین دوتا بر عالوه که بزرگ پارکینگ هم یکی و خونه درورودی میخورد،

 .نداشت ینماش چهارتا برای جا آپارتمان پارکینگ چون بودن، پارک اونجا هم بابا ماشینهای

 .امسالااااا _
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 رو درحالیکه میشد، بیتا عمه شوهر که کامران آقا و بابایی همون یا پدربزرگ بلندم، صدای با

 میدن سالممو جواب لبخند با بودن، نشسته تلویزیون جلو کاناپه

  .دختر گل سالم _

 حیاط به که هخون درپشتی از کاملیا همزمان که. مینشونم لپش رو بوسی و میرم بابایی کنار به

 .میشه وارد میرسید پشتی

 .دیرههههاومدنه؟ وقت االن _

 .باراده تقصیر _

  !دایی این برا دارم _

 میزدن حرف دیدن،میخن میکردن، شوخی بود، بابا و من رابطه از بهتر خیلی بابا، با کاملیا رابطه

 به رو قخ زد، حرف برام بیتا عمه یکبار وقتی ولی میشد، حسودیم گاهی مختلف... چیزای از

 .دادم بابا و کاملیا

 تاخ باهم خیلی بود، اومده بدنیا کاملیا تازه شد، قبول دانشگاه که بابات میاد یادم عزیزم،) 

 کلی باتمبا و بود مامانی خونه کاملیا اکثرا من، عشق میگفت بهش همیشه بابات بودن، شده

 بچه رس چرا بود، بچه عاشق که بارادی این ونمنمی د خب ولی شوخی، و میکرد بازی باهاش

 .(شد اینجوری خودش

 بیتا عمه و مامانی به و رفتم آشپزخونه به همین برای باشم، مودب دختر یک باید میدونستم

 و مانتو و نممیک کج بود، اینجا و بود مجرد که زمانی بابا قدیمی اتاق به راهمو کردم، سالم

 .درمیارم شالمو
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 لوسی صدای یک با که میشه باعث این و میشه پیدا مرغ جناغ یه کاملیا غذای تو شام، میز سر

 .بزنه داد

 !!!!جناغغغ داییییی، _

 میشکنی؟ خب _

 .بعله _

 جناغ دوهر و میشه خم بابا، کنار میره و میشه بلند بود من کنار که صندلیش سر از بعدم

 .مخلفات همه با بود رستوران تو شام شب یک شرطشونم و میشکونن

 تو مرمع تو که جناغهایی همه واسه کنم بندی شرط بابا با بار یک منم میخواست دلم چقدر

 .بشکونمشون بابا با بشقاب کنار بندازمشون اینکه بجای کردم،پیدا غذاها

 .ادمدن نشون ناراحتیو این صورتم روی آروم لبخندی با ولی بود گرفته دلم یکمی

 .هیچی نه دیدم ازش عکسی نه که مادری بود، کنارم االن مامانم کاش

 باال، بقهط به رفتنمون با و خوابیده خانم ملوک میشیم، متوجه خونه، به برگشتنمون از بعد

  با بابا باشه، خواب هم افرود دادیم احتمال

 (خوش شب)  :گفتن

 .میره اتاقش به 

 و میگیرم امانوم خاطرات دفتر و میندازم پنجره به نگاهی میکنم، عوض لباسامو و میرم اتاقم به

 .میرم تراس به

 این میندازم، خیابون به نگاهی و میشم خم نرده از بودم، گرفته بغلم تو رو دفتر که حالی در

 .میشد شنیده ماشینها ویراژ گاهی فقط شب وقت
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 داشتن صدق و بودن کردن خداخافظی حال در جوون پسر و دختر تا چند روبرو، ویالیی خونه از

 دلم چقدر بودم، عاشقش من که بود همونی یکیشون ماشین. بشن ماشینهاشون سوار

 و بده ماشینو ناو بهم بابا بودم حاضر بخره، ماشین یه برام بابا دادم، کنکورمو وقتی میخواست

 ....خودت زندگی پی برو بگه

 از یکی دمش متوجه و شدم دقیق میداد، تکون برام دست یکی انگار که ماشینه به بودم زده زل

 منو هک بود تلسکوپی چشمش چقدر میداد، انجام کارو این داشت زشتش خنده با پسرا همون

 .میشناسه خدا فقط رو اینا از بعضی پوف دید، بیستم طبقه از

 خیره تردف جلد به لبخند با و میشینم و میکنم کج تراس های صندلی از یکی سمت به راهمو

 دستخط به نگاهمو و میرم دوم صفحه به بودم، خونده قبال رو اول صفحه میکنم، بازش و میشم

 .میدوزم مادرم زیبا

 وچیکتک برادرای خواهر حال به دلت وزه،نمی س من حال به دلت سر، خیره دختره آخه _)) 

 ؟؟؟؟!هاااااااان میسوزه که مامانت واسه وزه،نمی س

 گوشه یک ها بچه میکوبه، سرش به دستاشو و میشینه خونه قدیمی بخاری کنار داد، کشیدن با

 . بودن زده چمباتمه

 نکن خرد خودتم اعصاب بچمو، کن ول جمال آقا _

 زندگی این خرج سگا، توله این شکم خرج ندادم، رو خونه اجاره ماهه چهار زنیکه؟ میگی چی _

 ...کوفتی

 .باشه بگم من داره آرزو بود معلوم و میشه خیره من به نگرانش چشمهای با مامان

 !ازش ذرمگنمی یادگاریه این م،شنمی راضی من _
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 .احمق اتاقت تو گمشو سفید، چشم ی دختره ذریگنمی که بدرک _

 نگاهی با رفتم،گ زبونمو جلوی اما بدم، جوابشو اینا از بدتر میتونستم بود، ریخته بهم اعصابم

 .میکنم کج خونه اتاق تنها سمت به راهمو مامان، به غضبناک

 فکر جمال حرفهای به و میشینم بودن، شده شده انباشه هم روی که ها تشک و لحاف کنار

 .میکنم

 شاید عزیزه، امبر بدم، دست از اونووامنمی خ ولی میسوزه، دلم منم نه سنگدلم؟؟؟ من یعنی

 .((بخشیده بهم که زندگیمه فرد ترین عزیز یادگار ولی نباشه، آدم

 رو آباژور فتم،ر تخت به ،بود بغلم تو که همونطوری بستم،رو دفتر بودن، شده خسته چشمام

 .خوندم رو نوشته ادامه و کردم روشن

 . داخل اومد جمال و شد باز اتاق در که بودم غرق کردن فکر تو))

 روبروم زد،می سفیدی به بود شده شسته بس از که آبی تیشرت و خونگی راه راه شلوار همون با

 .میکردم نظر صرف جمال به کردن نگاه از و قالی گلهای به دوختم چشمامو نشست،

 رصبحه شاهدی خودت میکنم، کار دارم من وام،نمی خ رو شماها بد که من نازنین، ببین _

 زور به زورم یول کنه، سوارم و بخواد کارگر یه نفر بلکه وایمیسم ساعت چند خیابونا، دم میرم

 ها؟؟؟ یشهم چی بفروشی زمینو اون اگه داری آینده میخونی درس جوونی تو ربه،نمی چ روزگار

 دختر؟؟ میشه چی

 ؟میگی زور داری چرا بفروشمش، وامنمی خ منه، اسم به منه، سهم اون _

 .میده نشون رو ها بچه و میکنه اشاره اتاق بیرون به دستش با 

 مدرسه برن نتونن دیگه شاید سوزه؟؟؟ نمی برادرات خواهر واسه دلت _
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 گفتن. واسه دارم زیادی چیزای من وسط، نکش رو اونا پای الکی _

 ؟!منظور _

 .میده قورت دهنشو آب اونم و صورتش تو میکنم ریز نگامو

 ها؟ گرفتی، مواد بار چند سرکوچه، بقالی شاگرد همون پسره، اون از _

 بابا نگو چرت _

 اهسی ها بچه و مادرم ؟؟؟ کنی موادت خرج بفروشم، زمینو میخوای میگی، خودت چرت _

 ؟بشن تر بخت

 قایسهم مواد پول چندرغاز با رو خوبی اون به زمین پول داری تو میکنی؟ گروکشی داری _

 میارزه؟؟ میلیونها زمین اون کنم، مصرف میخوام چقدر من مگه میکنی؟

 رجخ اون درمیاد، کردنت کارگری همین با ما، خرج وسط نیار زمینو بحث دیگه هرچی! _

 .میره میشه دود زمینم ناو پوالی تمام کم کم خان جمال آقای زیاده که موادته

 ودمب تونسته خوب. میره حرف بدون و میشه بلند و خودش موی کم سر رو میزنه دستی دو

 .بودم خوشحال و کنم ساکتش

 هی و بود هنشد تو آبنباتی بودم، عاشقش که چهارسالم ناتنی خواهر میاد، اتاق داخل به نعیمه

 میفرستاد لپش اون به لپش این از

 ؟کنم اتو قلمزتو لوسلی جون، آجی _

 .میسوزی داغه اتو عزیزم، نه _

 ؟چی خودمو لوسلی _

 گلم؟؟ نمیرن که مهمونی باهاش کردنته، بازی واسه اون تازه روسریتو؟ کنی اتو چرا _
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 ؟!بیام همرات شب فلدا _

 .جونم آجی نیست تو جای _

 .تولوخدا _

  .ببینم بغلم بیا _

 (( .میرم شب فردا فکر به مشکیش، پرپشت موهای کردن بوس با من و بغلم میپره سریعا

 

**** 

 بود، مونده سوم صفحه همون رو دفتر شدم، بیدار که صبح. برد خوابم چه جوری ونمدنمی

 ندارم، زرگپدرب بودم فهمیده تااالن میبندم، دفتررو خمیازه، کشیدن با و میکنم بهش نگاهی

 .داشتم هم خاله و دایی...ناتنی ولی داشتم یعنی

 عوض دنبو صورتی که همرنگش تاپ و راحتی شلوار یک با لباسامو و میشم بلند تخت روی از

 .میکنم

 باال میبرم صدامو رسیدم که پله آخرین به و نیست خونه تو افرود وجود به حواسم اصال

 ؟ملوکیییییی _

 .میکردم صدا یکجور رو خانم ملوک هربار میگیره، خندم کردنم صدا طرز از خودم

 ؟ملوکیییی؟مــُـــلکــِـ _

 .خرید رفتن سالم، _

 وجود اونم میفهمم تازه میده، جوابمو و بیرون بود اومده آشپزخونه از که افرود به کردن نگاه با

 .داره
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 .بخیر صبح سالم _

 افرود تیراح از حجم این میرم، آشپزخونه به سرش پشت منم و میکنه کج آشپزخونه به راهشو

 .بود باور قابل غیر برام خونه تو

 .میشم چایی ریختن مشغول و برمیدارم لیوانی هم من و میشینه صندلیش روی دوباره

 کالس دیگه ساعتدو اینکه آوری یاد با اما اتاقم، تو برم چایی لیوان با یا بشینم داشتم تردید

 .میگیرم قرار افرود روبرو صندلی همون روی نیست جایز کردن تلف وقت و دارم

 بزنم؟؟ حرف باهاتون خودمونی میتونم _

 بله؟؟ _

 گرده؟؟ چشماتون همیشه _

 .میکنم تعجب که وقتایی نه، _

 .نبندمتون جمع اینه منظورم آها، _

 .نداره اشکال _

 ؟امسال داری کنکور _

 .تجربی اوهوم، _

 .بابات البته و بابام رشته همون خوندم، معماری من خوبه، _

 .اوهوم _

 نیست؟؟ مامانت _

 داره خبر چیز همه از انگار که میزد حرف و میکرد رفتار جوری که افرود که بود عجیب برام

 ؟ونهنمی د چیزی مامان مورد در چرا
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 .نیست نه _

 .نیست مامانم منم _

 ؟چی که خب _

 !نگیر پاچه هیچی، _

 .فعال دارم کالس نیستم، سگ من _

 .بفرما نکردم، جسارت _

 .باشه _

 !سگ به البته _

 .قاتا توی میرم و میز تنه به میدم فشار محکم رو صندلی و میشم حرصی میخنده بعدم

 .بخونم نوماما های نوشته ادامه و خونه برگردم کالس از تا بگذره زمان زودتر داشتم دوست

 .بود دفتر پیش فکرم میرفتم، پیاده کالس تا که مدتی تمام

 .برمیگردم عقب به و میشینه شونم رو دستی که بودم کالس ورودی در نزدیکهای

 بیایم؟ باهم ندادی خبر چرا نامرد _

 ؟خوبی اصال، ندارم حواس _

 .داره وجود هم زهرایی نیس یادت اصال میگی، راست آره _

 .مادمازل تو بریم حاال، ببخشید وای _

 تسلط رسد مباحث رو کامال که قدیری، خانم مثله زنی، تدریس با شیمی ای دقیقه نود کالس

 .گذشت زود خیلی داره، رو خودش به مخصوص دادن درس شیوه و داره
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 اومده اهآموزشگ به تنها و پیاده که صبح برخالف ایندفعه و میشه تموم کالس یازده، ساعت

 .میشم همقدم زهرا با بودم،

 .خدااا میپزم دارم نیست؟؟ گرمت زهرا _

 .آره یکمی _

 ؟؟؟!!!چادر این زیر یکمی؟؟؟ _

 .کردم عادت _

 .کنم سرم اینو تابستون چله تو مشنمی حاضر که من سخته، خیلی _

 .سخته براتو خب _

 !خیلیییی _

 با و میشم جدا اون از باالتره، ما از خیابون یک اینا زهرا خونه اونجاییکه از میخندیم، بعدم

 .میزنم آیفونو زنگ خداحافظی،

 .بخونم رو نوشته بقیه میتونستم و خونه برگشتم که بودم خوشحال

 .میکنه خاموشش کشیدنه، جاروبرقی درحال که خانم ملوک در، کردن باز با

 !مادر نباشی خسته دخترم سالم _

 .ملی مل مرسی _

 :میکنه ریزی خنده

 .میره یادم داره اسمم دختر، تو دست از امان _

 کو؟؟ افری اینیم، ما دیگه خب _

 دیگه؟؟ خان افرود _
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 نیست؟؟ آره، _

 ناهار؟؟ برای میمونی منتظر یا کنم درست شربت برات بیرون، رفت نه _

 . کن صدام ناهار واسه _

 میکنمو پرت تخت گوشه رو مقنعه و مانتو میکنم، باز درو عجله با و طی رو ها پله سریعا

 گیر پام مچ ردو شلوار لنگه یک بار چند که دارم عجله اونقدر میپوشم، سریعا خونگیمو لباسای

 .باال مشمیکش زور با هی و میکنه

 .شدم خوندن مشغول و کشیدم دراز تخت، رو میپرم و میگم بلندی آخیش

 .میشه بلند نغمه های گریه صدای))

 میارم بیرون بغلم از رو نعیمه

 کن بازی عروسکات با بشین بره، قربونت آجی _

 مشق شغولم بخاری کنار که نریمان به گذرا نگاهی میگیرم، بغلم تو رو نغمه و میرم هال به

 .میشم بخاری کنار جمال خالی جای متوجه و میکنم بود نوشتن

 میبرم آشپزخونه به اونو و میشد تر شدید نغمه های گریه

 .بده شیر بچه به بیا هستم، من رو کتلتا کن ول مامان _

 میکنه خشک کابینت روی روغنی کثیفو پارچه با میشوره دستاشو

 .دیگه ربع یه میام _

 روغن لزو و جلز صدای. مینداختمشون ماهیتابه توی یکی یکی و میدادم شکل دستم رو کتلتا

 .بودم خیاطی و آشپزی عاشق داشتم، دوست رو

 ...تلپنت آجی _
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 .بدووو برام بیارش عزیزم، تلفنم _

 .یکنمم کم گازو شعله و میگیرم بود کتلت مواد به آغشته کمتر که چپم دست توی رو گوشی

 ؟مرضیه جانم _

 ؟خاله دخت ینمی د جواب چرا _

 .نشنیدم آشپزخونم، تو _

 دیگه میای شب فردا کدبانو، فدای ای _

 ه؟؟شنمی نیام من مرضیه، _

 خالت دختر تنها جون من جون دیوونه، تنهام من خب _

 .ندارم حسابیم درست لباس میکشم، خجالت آخه _

 !بازار میبرمت صبح فردا میکنم، جور برات خودم _

 ؟!من بگم چی پوف، _

 .ناقال بده بله یبار _

 .بنده دستم نداری؟ کاری نکنه، چیکارت بگم خدا _

 .بابای باش، آماده ده ساعت صبح فردا _

 .خداحافظ _

 پی یرهم حواسم میکرد، اعالم شرعیو اوقات مجری حالیکه در تلویزیون صدای شدن بلند با

 .ظهرم نماز نخوندن

 صبح اذان شمسی، هجری نود و سیصد و هزار یک سال ماه مهر هفدهم پنجشنبه، فردا،} 

 {....ساعت
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 .بخونمشون بذارم وقت باید دارم، قضا نماز روز چند این چقدر

 میرم، اتاق به ،دیس روی پارچه دادن قرار با و میچینم دیس توی رو اونا و میشه تموم کتلتا کار

 .بود نغمه کردن خواب حال در مامان

 ؟شد تموم _

 .مامان آره _

 .دستت قربون _

 ؟بشه خشک غروب فردا تا میشوری چادرمو مامان _

 ؟فرداشب میری مادر، میشورم آخرشب باشه، _

 .گیره خیلی مرضیه آره، _

 نن؟؟مطمئ _

 جواب ور مرضیه دیگه داشتن مورد اگه میرم، یبار حاال دوستاشن میگه مرضیه ونم،نمی د _

 .میکنم

 .باشه _

 به که ردکنمی زور اگه شد، شروع مرضیه همین یا دخترخالم همین با من زندگی پیچ شاید

 .ادنمی د رخ برام زندگیم درشت و ریز اتفاقای شاید نباشه، تنها تا برم مهمانی

 دستش از همیشه خالم اینکه با میگشت، آزاد خیلی و بود شیطونی دختر من برخالف مرضیه

 دخترا اب دوستی راه این نتیجه میرفت، خودشو راه مرضیه اما میکرد نفرینش و میخورد حرص

 .خوشگذرونی و رفتنا مهمونی و بود باالشهری پسرا و
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 فتنمیر مهمونی به هم با همیشه درواقع که مرضیه دوست که میشه شروع اونجا از قضیه

 شده من همراه اون و میگشت، همراه یک دنبال بود، مونده تنها اون که حاال و میشه مریض

 .((بودم

 ؟ناهار جان، بهار _

 .میبندم دفترو و میگم اهی شد، آماده ناهار زوود چه

 .میکشه دستمال رو کابینتا هم خانم ملوک و میشم غذا خوردن مشغول

 ؟ورینمی خ غذا ما با چرا خانم ملوک _

 !گفتن رعیتی گفتن، اربابی _

 .خنده زیر میزنم پقی

 ؟شاهه ناصرالدین دوره مگه _

 !رعیته همیشه رعیت _

 میکنی، دگیزن ما با توداری شده تموم زمونهاون دیگه نزن، حرف اینجوری خانم ملوک _

 .نیس درست اینجوری

 .مادر راحتم من _

 ؟میاد کی افری _

_ ......... 

 ؟الوو خانم ملوک _

 .کم کم میرسه مادر، میاد داره _
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 حبتص پر دهن همون با و میشم جویدنش مشغول و میبرم دهنمو سمت به و پرازبرنج قاشقی

 میکنم

 خونشون، رانسهف برم اگه من واال شه،کنمی اصال که مجالتم خجالت زیادی، داره رو مبه نظر _

 حالیش یزاچ این افری این،گفتن خجالتی گفتن تعارفیباالخره  رم،نمی آدر بازی پررو انقدر

 .نیست

 یه دوباره ،میکنه تمیز رو اتکابین داره ساکت و نهنمی ز حرف خانم ملوک که بود عجیب برام

 وگاهی نمخا ملوک با فقط زندگیم تو که اونجایی واز میجوم و دهنم سمت میبرم برنجو قاشق

 میزنم حرف دوباره راحتم، کاملیا و زهرا

 خیلی وفاوو باشم، داشته تیپی این داداش داشتم دوست خوبیه پسر برادری چشم به البته _

 بیرون داداشم با همش اونوقت نیستم! اینا افو بی اهل میدونی تو جون که من بودا، خوب

 چه وای. اج همه میدادم اینو پز همش من پسرا اینجور مرده کشته هم دخترا. بودم تــِلـِپ

 تره خودمونی ریاف نهبهتره! افرا پس درازه قدش مبه نظر افرا؟ یا بهتره افری راستی!میشد عالی

 ؟ملوکی نه مگه بهتره

 .بهتره افری آره، _

 و میشم، پا امج از و میکنه گیر گلوم توی غذا افروده، به متعلق میدونستم که مردونه صدای با

 میگیرم قرار روبروش

 ؟اینجایی کی از _

 .خانم صحبتاتون اوالی از _

 میچرخونم آشپزخونه دور نگاهمو

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

52 
 

 ؟کوش خانم ملوک _

 !خوردمش _

 ای؟؟ بامزه میکنی فک _

 .بخور غذاتو بقیه بشین ،واال نه _

 شدم. سیر _

 میمیری ذاییغ بی از تو بمونم، اینجا ونمتنمی من که اینجوری خب شدی؟ سیر اومدم من تا _

 .کنی خوردن ترک دیدنم با بار هر اگه

 .غذام کم نه _

  .میرم امشب من درهرحال _

 تمنداش خاصی منظور میکردم، شوخی خانم ملوک بابه خدا  شدی؟؟ ناراحت من حرف از _

 ...من ببخشید، منه، تقصیر میکنه فک بابام توبری

 میگه: خنده با و میکنه قطع جملمو

 .نمیرم که اونجوری دختر، میزنی حرف چقدر اوووو، _

 گردشدن چشمام دوباره میدونم

 ؟؟چه جوری پس _

 خخخخ باز، شدن گرد _

 چیا؟؟ _

 .میرم دیگه یجور هیچی، _

 نبود جدی حرفام من ببخشید، حال هر در بزنی؟ حرف قشنگ میمیری اه، _
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 یکنمم طی دفتر ادامه خوندن قصد به رو ها پله و میرم بیرون آشپزخونه از سریع بعدم

 رو حرفا ونا چرا وای منه، تقصیر میگه حتما میکشه، منو بابا میکردم؟؟ چیکار میرفت اگه.

 برخورد؟؟ بهش واقعا یعنی باشه، زودرنج دنمی آ بهش زدم،

 ؟تو بیام میتونم _

 میکنم نگاه افرود به تعجب با و برمیگردونم رومو اتاق، پنجره کنار از

 درزدی؟؟ _

 ؟نشنیدی آره، _

 .زدن در و میگه دروغ داره نکنه بودم، نشنیده درو صدای که بودم فکر تو انقدر یعنی

 .نه _

 ؟تو بیام _

 چیه؟؟ _

 .کردم اجاره دوماهه خونه یه خودم م،گنمی چیزی بابات به بگم خواستم _

 میده ادامه حرفشو و میکنه تعلل یکمی

 !بده زجر باباتو کنم فک موندنم اینجا که میدونی _

 ؟چرا واه، _

 !دیگه گذشته قضایا اون به خاطر خب _

 ؟چیا _

 مگه؟؟ ونینمی د _

 !!میدونهیه چیزایی  افرود که شد خبردار شصتم
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 !نه _

 داداش ممیتون ضمن در میرم، دارم خودم نشدم ناراحت حرفات از بگم خواستم ببین هیچی، _

 .باشما خوبی

 کوتس از کنم فک میدونه، چیا بپرسم ازش داشتم دوس شدم، ساکت بگم؟! چی ونستمنمی د

 .میشه خسته طوالنیم

 اجازه با فعال _

 به ذشتهگ و زندگی اصال کنم، تموم دفترو زودتر که میشم کنجکاو افرود، توسط در بستن با

 ؟!نه من اما بدونه باید اون چرا داره، ربطی چه افرود

 .نمیذاره آزادم افرود حرفای فکر ولی میشم خوندن مشغول و میکنم باز دفترو سریع

 ؟هشنمی حالیت چرا زن، ندارم ندارم، _)) 

 .صبحی اول نزن داد باشه، باشه، _

 به یکنم،م جمع رو تشک و بالش و پتو میگیرم، فاصله تشک از جمال، زدن حرف بلند صدای با

 .میرم یرونب اتاق از و میذارم سرم رو نخی روسری خوابن، غرق که میکنم نگاه نغمه و نعیمه

 استکان تا چند که ای صبحانه سفره بودن، نشسته صبحانه سفره سر نریمان و جمال و مامان

 .میداد تشکیلش مامان دستپخت آلبالو مربای کوچیک کاسه یک و کره قالب یک و چایی

 ؟دانشجو خانم نداری کالس بخیر، اوغـُـر _

 ؟!شدی پاسبون چیه، _

 .بتمرگ _

 .باشا زدنت حرف مراقب _
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  .میگردونه جمال من و بین نگرانشو نگاه مامان

 .نکنین شروع سرصبح بشین ساکت زهرا، فاطمه به رو شما _

 االن نهمی که داغ چایی استکان صورتم، و دست شستن بدون و میشینم نریمان و مامان وسط

 .میبرم دهنم سمت به بود شده ریخته

 وخداحافظ _

 تشکیل دمبو متنفر ازش که جمعی اون دوباره مدرسه، به رفتنش و نریمان کردن خداحافظی با

 .من و مظلوم مامان بددهن، ناپدری این جمال میشه،

 !بده پول یکمی جمال آقا _ 

 ؟میخوندم یاسین خر گوش تو داشتم االن _

 .نداره حسابی درست لباس یدست مهمانی، بره میخواد امشب بچم _

 .زد جمال به حرفو این چرا بود، دراومده حرصم مامان فکری بی از

 .مونده هنوز دوختم، خانم سلیمه برای که لباسایی پول از میزنی؟ حرفیه چه این مامان _

 !کن انداز پس رو اونا مادر آخه _

 هنر م،نمی د خرجی دیگه بهش سیاه صدسال هههه انداز؟ پس دخترتی! طرف خوب _

 .نیستیم که بخیل شه، پولدار بدوزه بشینه پس میکشه، رخ به خیاطیشو

 که ناال مثله میشد، ساکت و میورد کم بعد میزد، حرفی یه میدونستم، خوب مامانو عادت

 .میکرد بازی نون های تیکه با داشت

 . درمیارم خرجمو میکنم کارندوزم؟  چرا _

 (کنیم تعریف و ببینیم)  :گفتن با جمال
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 داحافظیخ بدون بود، کارش لباسای توش که مشکی نایلکس برداشتن با و میشه بلند جاش از 

 .میشه خارج خونه آهنی در از

 باش منم فکر به مامان کنه؟ کوچیکم هی میذاری چرا میزنی؟ رو حرفا این چرا مامان _

 این که موزنمی د لباس مردم برا نموکنمی کار فـَکستنی خیاطی چرخ اون با من توروخدا،

 .بشنوم رو حرفا

 ....ساله چهل زن یه قد داری، سن سال بیست خونه، برات دلم مادر آخه _

 ور میذارم دستامو و میشم نزدیک بهش میکنه، پاک زرشکیش پیراهن آستین با اشکاشو

 .دوتاشونش

 بهتر یکنم،م پیدا کار میشه، تموم درسم دیگه سال وضع، این به راضیم من من، برم قربونت _

 که نم به داری انتظار چرا سه،نمی ر حسابی خودش های بچه تا سه به جمال اوضاع، میشه

 .برسه نیستم بچش

 !هستی که من بچه _

 .عزیزم میدونم _

 منو فتمگ بهش بمونه، باید پیشم شوهرمه، امانته دخترم گفتم بهش سراغم، اومد روز اون _

 !برسی بهش باید خودت بچه مثله بخوای، باید دخترمم میخوای

 .سنی سختم راضیم، زندگیم ازبه خدا  میگی، رو همینا هربار بسه، توروخدا مامان _

 ....مادرم و من میشیم، آروم هردو و میکنم بغلش

 زندگی کارمندش، شوهر و ساله شش دختر یک با بود سالش پنج و بیست وقتی که مادری

 حقوق انداز پس همون با میخره، زمین تیکه یه شهر جای بهترین شوهرش داشت، شیرینی
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 خونه میخواستن بودن، خوشحال مالیات، اداره برای کردن کار سال دوازده تو کارمندیش

 .بشن راحت نشینی اجاره از دیگه که خونه یه بسازن،

 .میکنه سکته خواب توی شوهرش بعدازظهر یه تو ه،دنمی مهلت عجل اما

 .دختر یه و میمونه مریم میشه و پدر بی نازنین

 .شوهرش خالی جای و میمونه

 با که پدری پدرش، همکار جمال، اینکه تا میکشه، سختی میکنه، زندگی پدرش خونه دوسالی

 .میکنه خواستگاری ازش میچرخوند زندگی کارگری شغل

 .اون دنبال میاد حاال و میگیره طالق ازش قبل سال چند زنش که جمالی

 ...من مادر دنبال

 .کنه پدری برام بود قرار مثال که میشیم مردی خونه راهی اون و من و

 .میکنم باز درو( مرضیست)  :گفتن با من و میاد خونه در صدای

 ؟خانمی بازه درتون همیشه _

 ببنده رفت یادش جمال آقا احتماال نوچ، _

 .خانم فرشته یکرد باز تو که خوردم بسته در به اینجا باز خب ولی اومدم، نزدم در منم آها، _

 !!!خانننم فرشته بغلم، زیر نزار هندونه مرضیه وای _

 .میخندیم هم با بعدم

 مرتب زا بعد و میذارم سرم رو چادرمو مامان، با مرضیه سرسری احوالپرسی و سالم از بعد

 .برمیدارم کیفو چادر، زیر شالم کردن

 مرضیه بریم _
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 .نازنین خواهر باشه _

 کوفت! _

 .میشیم بازار راهی

 .بریم ارزون جایهدی که خواستم مرضیه از و نداشتم زیادی پول

 .میفته آبی و مانند کتی مانتو یک به چشمم گشتن، کلی از بعد

 !!!اینو مرضیه _

 .مانتو بعد پیراهن اول _

 چرا؟؟ پیراهن _

 !؟حیا بی اونجا بیای لباس بی میخوای نکنه _

 !دیگه تنمه مانتو _

 .میده سر بلندی خنده شلوغی اون تو بازار، محیط به توجه بدون مرضیه

 .دیگه سرت بزار چادرم بپوشی؟ مانتو اونجا میخوای تو یعنی _

 .برمیدارم بود خوب محیطش اونجا اگه سرمه! چادر _

 .شلوار با و مانتو همین اصال نزاریا، چادر نازی واااای _

 .رفتیم فروشی مانتوبه سمت  و کشید دستمو که کنم اعتراض خواستم

 که شندهفرو با خنده و زدن حرف مشغول مرضیه و رفتم پرو اتاق به و برداشتم خودمو سایز

 .گرفته ابروهای الغرو هیکل و زرد تیشرت با پسری میشه، بود چندشی و جوون پسر

 .بیرون میرم و میارم درش مرضیه، نظر پرسیدن بدون و بود سایزم

 .کنین حساب همینو آقا _
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 .نداره قابل _

 .ممنون _

 :میکنه حواله مرضیه به چندشی خنده پسره

 !میگم جدی نما،کنمی تعارف _

 .میکنم مرضیه به ای خسته نگاه

 .کن حساب جواد، مرسی _

 تو بودکه تراح انقدر مرضیه چرا بود، گرفته یاد هم رو پسره اسم زود چه شد، چهارتا چشمام

 .بود رفته پیش قدراین من نبود دقیقه پنج

 . بود راحت خیلی کنم، درک رو مرضیه رفتارای ونستمتنمی اصال

 .که تومنه هشتاد _

 مرضیه از عشوه یه میگیره، وجوابشم میندازه مرضیه به نگاهی

 .بدین تومن شصت شما _

 میدارمبر نایلکس و میز روی میزارم تومنو هشتاد و میشمرم رو تومنی پنج پوالی دسته _

 .ممنون _

 .بیرون میاد بعد لحظه چند اونم و بیرون میرم مرضیه به توجه بدون

 .بگیریم تخفیف که زدم مخ کلی خنگول؟ یکرد اینجوری چرا _

 .بریم نزن حرف مرضیه، بسه _

 .ترسیدم اوووه _

 . خریدم هم ارزون کیف و کفش یه مرضیه اصرار به
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  با اون و میکنیم خداحافظی هم از بازار توی

 (خونمون بیا غروب) :گفتن

 .میشه جدا من از 

 بازی حال در نغمه و نعیمه خونه، به رسیدم که بود شده بلند محله مسجد از ظهر اذان صدای

 .بود کرده پهن ترشی برای هویج و سیر و کلم بساط گوشه یه هم مامان و بودن کردن

  میکشه چادرمو پایینی گوشه نعیمه خونه، به شدنم وارد با

 ؟خلیدییی بالم چی _

 ؟کو سالمت _

 .سالم _

 !عزیزم بیا _

 .میدم بهش و درمیارم بودم خریده دانشگاه بوفه از پیش وقت چند که رو شکالتی کیفم توی از

 .میذارم اتاق گوشه یه رو خریدا نایلکس و میکنم عوض لباسامو

 روبروم که میشم مامان متوجه دادن، سالم از بعد میشم، خوندن نماز مشغول و میگیرم وضو

 ...((نشسته

 ....نمیذاره آزادم میدونه چی افرود اینکه فکر

 باز درو نوم،شنمی جوابی ولی میزنم در هست، افرود که اتاقی سمت میرم و میبندم رو دفتر

 .اتاق توی میبرم سرمو و میکنم

 و میشم شجاع گذاشته، پیشونیش روی چپشو دست کشیدهو دراز تخت روی که افرود دیدن با

 .داخل ممیر
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 خوابی؟؟ _

 .میشینه تخت لبه و میشه بلند جاش از و میخوره محسوسی تکون یه

 .میزدم چرت نه، _

 ؟تو بیام _

 .نه _

 .فعال باشه _

 میشه بلند جاش از و میخنده

 ؟هشنمی سرت شوخی تو بیا نکن، قهر _

 دارم؟؟ شوخی تو با من _

 !نیار جوش خوب، خیلی _

 .بردارم دست افرود از کشیدن حرف از ونستمتنمی اما برم بیرون اتاق از خواستم

 .میشینه تخت لبه دوباره هم افرود و میشینم صندلی روی و میرم

 ؟خانما خانم شده چی خب _

 میشی؟؟ داداشم گفتی جدی _

 .آره _

  !داداشمی االن از باشه، پس خب _

 ..میکنه بهم مشکوکی نگاه

 ؟دیگه همین باشه، _

 .افرود سمت به برمیگردونم دوباره و پارکت، کف سمت میبرم نگاهمو
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 میدونی؟؟ چی گذشته از تو _

 !میخنده

 شی مآبجی بخوای تو کردم تعجب ازم، بکشی حرف ناقالکه شدم داداشت این به خاطر پس _

 .خخخخ

 ؟میدونی چی بگی میشه جدا، اون جدا، این نه، نه _

 یمصندل روی که من با فاصلش تا میشه نزدیکتر تخت راست سمت به و میکنه بهم نگاهی

 .بشه کمتر

 بدونی؟؟ میخوای چرا _

 .مامانمم دنبال برام، مهمه _

 !بپرس بابات از خب _

 بدونی؟؟ چی بگی هشنمی _

 بلند شجا از موهاشو الی میبره دستشو ثانیه چند از بعد چشمام، تو میمونه خیره نگاهش

 .میزد قدم تخت و صندلی دور میشه،

 دلیل یناا ولی بودن، دوست قبال شاید باشن، شریک شاید نمیاد، خوشش من بابای از بابات _

 نقش باتبا هستم اینجا وقتی وامنمی خ منم کنه، فراموش رو چیزا یسری بابات که هشنمی

 ...نیس ناراحت هیچ من بودن از که دربیاره ادا و کنه بازی

 خب؟ چرا اع، _

 بهم وسط اینیه چیزایی  بگمو وامنمی خ بهار، کن معاف منو میگه، بخواد بابات اگه چراشو _

 .بخوره
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 گرم بیآ ازش خانم ملوک بقول میکرد، تکرار رو ها جمله یسری فقط کشید، حرف ازش دشنمی

 .بابا البته و مامان دفتر بود، دفترها همون حل راه بهترین د،شنمی

 با و میشم بلند صندلی از

 (مرسی باشه،)  :گفتن 

 :میگه افرود که میشم خارج اتاق از دارم 

 شدی؟ ناراحت بهار _

 !هشنمی ناراحت داداشش از که آدم بابا، نه _

 بهم میزنه زل

 ..شش.دا.دا داداش، _

 ها؟؟ _

 بیرون بریم میای شام امشب هیچی، هیچی _

 .آرررره _

 .بده خبر باباتم به لطفا باش، آماده هشت طرفای _

 .میشم اتاقم وارد و میبندم درو( باشه) :گفتن با

 تا سی همین برای داشتم، وجدان عذاب بودمو نخونده درس اصال اما دفتر، به میفته چشمم

 درسهای میشم، خوشحال زدم، درصد هشتاد اینکه و درصد گرفتن با و میزنم ریاضی تست

 و بیتا عمه هم بابا، هم من، هم بود! ژنمون به خاطر بابایی، بقول این و بود عالی محاسباتیم

 این مثل واستمنمی خ من که تفاوت این با بودیم، عالی موارد ازاینجور و محاسبات تو بابایی،

 .کردم انتخاب دندونپزشکی عشق به رو تجربی رشته و بخونم مهندسی نفر سه
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 .اتاق توی برمیگردم پرتقال آب لیوان یه با میرم آشپزخونه به اما داشتم، خواب

 سر یکدفعه ممیخواست اگه اوردم، لیوانو راه همه این چرا)  :میگم خودم به و میکشم سر همشو

 (بکشم

 بود، قرار مثال ،بخورم آروم آروم رو چیزا این و آب و شربت ونستم،تنمی فیلمها مثله وقت هیچ 

 .خخخخخ بخونم، رو نوشته خط چند بخورم، آبمیوه قلپ یه

 .گوشه یه میزارم و میکنم جمع رو سجاده و میزنم لبخند مامان به)) 

 کردی؟؟ خرید _

 .خریدم کفشم و کیف مرضیه بزور مانتو، یه اوهوم _

 .که نیوردی کم پول _

 .مونده هنوزم نه، نه _

 ناهار بیا مادر، باشه _

 ؟مامان _

 ؟جانم _

 میکنه نگاه بهم و برمیگرده میرفت، بیرون بطرف داشت حالیکه در

 خسیس؟؟ و سنگدلم من میکنی فکر جمال مثله تو _

 .بکن باهاش داری دوست هرکاری خودته، واسه زمین حرفیه؟ چه این مادر نه _

 دیگه بفروشم، زمینو اگه اما بدرفتاریاش، با جمالو اون حتی دارم، دوست همتونو من مامان _

 و بفروشیم اگه فرض به.دلخوشیه یه حداقل زمین این نداریم، اندازی پس هیچ نداریم، هیچی

 .ورهنمی خ بدرد هم کنیم انداز پس پولشم
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 من که جمالی این بگم واستمنمی خ بگم، چیزی جمال اعتیاد درباره مامان به واستمخنمی

 .روش آبم یه و میده قورت رو پوال همه میشناسم

 .گشنشه نریمان ناهار، بیا کردی، شروع خودت مادر، نگفتم چیزی که من نازنین _

 

**** 

 برمدورو نعیمه میپوشیدم، شالو و مانتو که مدتی تمام شدم، آماده که بود غروب هفت

 مرضیه فحر به نداشتم قصد اصال و گذاشتم سرم روی چادرو ببرمش، میکرد اصرار و میچرخید

 .مهمانی بیام شلوار و مانتو با و کنم گوش

 .تولوخدا ل،ببَ منم _

 باشی خوبی دختر اگه میخرم آبنبات برات فردا نعیمه _

 .میخوام ونیمهم نه، _

 .خوب دختر نکن اذیت _

 موفق ریهگ و چادرمو کشیدن با هم نعیمه و کردم خداحافظی مامان با و رفتم بیرون اتاق از

 که خوبه هچ میکنم فکر اوقات گاهی نشست، گوشه یه زد، نریمان که دادی با درنهایت و نشد

 .ترسه مهم ،نداره اشکال سالش دوازده و باشه داداشش اون حاال میترسه، یکی از حداقل نعیمه

 اشتن،د ما از بهتری نسبتا مالی وضع میرسم، خاله خونه دم به تاکسی کورس دو گرفتن با

 .نبودن مستاجر که بود این حداقلش

 چاقش اندام اون با مهناز خاله و میشه باز واحدشون در همزمان که میزارم جاکفشی تو کفشامو

 .میشه پیدا میزد نفس نفس که

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

66 
 

 ؟خوبی برم، قربونت سالم _

 .میبوسه صورتمو بار سه

 .خاله مرسی _

  با مرضیه بلند صدای خونه، به شدن وارد با

 .میشه بلند( اتاق تو بیا نازی)  :گفتن

 .دختر این از امان جون، خاله اتاقشه تو برو، _

 .باشه _

 . ...اون اما بود مرضیه امیدشون تنها و داشتن بچه یه میسوخت، شوهرش و مهناز خاله برای دلم

 : میگه ارو تعجب و میفته من به نگاهش بود، زدن پنکک مشغول که مرضیه اتاق، به رفتنم با

 چااادر؟؟ _

 سختمه گفتم _

 ...میکنن مسخرت همه راحتی؟؟ چادر با اونجا میکنی فک _

 !دارم چیکار دیگران به اینجوری، راحتم من _

 .بکش اتو موهامو بیا میگی، چیزه ی تو بگم هرچی من _

 آژانس به اسریع و میشه آماده ساعت دو از بعد پوشیدنش، لباس و مرضیه موهای کشیدن اتو با

 .میزنه زنگ

 .برسونتتون بیاد بابات کن صبر _

 میایم دیر نزنینا، زنگم میریم، خودمون برسونه؟؟ بابا میگی؟؟ چی مامان _

 .دختر معلومه آبادت ناکجا تا میپوشیدی، چیزی جورابی حداقل مرضیه _
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 .بسه مامان وای _

 .بپوشه کفشاشو تا کفشی جا جلوی میره سریع بعدم

 !توروخدا باشین، مراقب نازنین _

 .خاله باشه _

 !ولنگاریا این عادتشه که اون نگرانم، تو به خاطر _

 .راحت خیالتون _

 .اومد ماشین بیا، نازی اه _

 .میریم مهمونیبه سمت  و میشیم ای نقره سمند سوار مرضیه و من و میبوسم رو خاله

 پاسداران میریم آقا، _

 .میشه شروع مرضیه های توصیه سیل بعد و

 !دربیاریا چادرتو رفتیم اونجا نازی _

 میکنم معرفیت بهش میگم، اشکانو هست، افمم بی کالسن، با همه اونجا نازی _

 .نکنی آبروریزی بخندیا، نازی _

 کن رفتار خوب همه با و باش آروم نیاری، جوشیه وقت  نازی _

 !کنم چیکار بلدم خودم مرضیه وای _

 پارتی؟؟ رفتی چندبار اع _

 هستن دوستات از تا چند فقط مهمانیه نگفتی مگه چی؟؟ _

 میومدی؟؟ ب*و*ر*ش*م و پارتی میگفتم _

 !مرضیه که واقعا _
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 بود، دهش عوض آدما پوشش میشدن، باالتر مدل ماشینها میکردیم، رد یکی یکی رو خیابونها

 فقط و بود خلوت ها کوچه بود، شده تر کم ترافیک. بودن شده تر شیک و کالس با ها خونه

 .میشد شنیده باال مدل ماشینهای ویراژ گاهی

 خونستا سفارت ساختمونه این نازنین _

 باحال چه آاا _

 .همینه باالشهر دیگه آره _

 (لطفا نهم نیستان آقا،)  :گفتن با مرضیه

 .میداره نگه قرمز بزرگ در یه جلوی ماشین داشتن نگه با راننده و میده آدرسو 

 مرسی _

 دخترم میکنم خواهش _

 .درمیاره کیفش از گوشیشو مرضیه و میشیم پیاده

 .اومدیم ما بیا، اشکان الو _

 اوکی آره، _

 نیم؟نمی ز زنگ چرا خب _

 !نشنون شاید _

 .واه _

 درشتش، کلهی و قد اون با بخوره اشکان به نگاهم اینکه جای من و میشه، باز آهنی قرمز در

 .میشم اشکان پشت بزرگ اما دور ساختون محو
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 نشون نوم اشکان، به رو لبخند یه با همزمان مرضیه و میشیم نزدیک اشکان به مرضیه و من

 میده

 .((جان اشکان خالمه، دختر نازنین، _

 .رفتم خواب به و شد گرم چشمام

 

***** 

 .یزنمم زنگ بابا به و افتادم افرود با قرارم یاد شدم، بیدار که بود هشت ساعت حوالی

 بله؟ _

 .بهار منم _

 شده؟ چی خوبی؟ _

 بیرون برم افرود با امشب میخوام _

 کجا؟ _

 جایی رستورانی، میدونم، چ _

 میشه ساکت ثانیه چند

 باراد؟؟ _

 ؟هوم _

 ؟برم _

 .میزنم زنگ خونه به باش، خونه یازده تا اوکی، اوم... _

 .خدافظ _
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 ،کردن ظیخداحاف بدون که دیوونم پدر این به نه کردم، خداحافظی که خودم به آفرین حداقل

 .میکنه قطع تلفنو

 زنگ شب گفت چرا که شدم متوجه تازه ویال، میره و پنجشنبست امشب اینکه آوری یاد با

 .میزنه

 داره؟؟ رابطه ریکنف با بار هر یعنی میکنه، چیکارا ویال اون تو بابا بدونم میخواست دلم خیلی

 .ورهنمی خ داشتن زن به بابا تیپ نه!! باشه داشته زن شاید

 ولی زیادن، دورش دخترای و زنا قیافش و پول و تیپ به خاطر که درسته اینجوریه؟؟؟ بابا چرا

 ونهم اولیشم دیدم، خودم که نفرشون هشت نمیذاره؟؟ نصیب بی هیچکدومو هم بابا چرا

 .یفهمیدمم که بابا گوشی به میزدن زنگ یا دیگه، نفر چند اونم بعد و بود شرکت تو دختره

 .خونه دم اومده یبار یکیشون

 .بودم شده متوجشون مختلف های راه از خالصه

 ....پووووف

 .بودم راحت افرود با یه جورایی

 بهار شاد، بهار بودم خودم اینا پیش داشتم، کاملیا و زهرا و خانم ملوک با که راحتی مثله

 .جوش زود بهار خندون،

 .زندگیمن واقعی آدمهای میکردم احساس

 رو رنگی ایهزیروف مانتو بودم، افتاده گیر بینشون که مانتو دو بین از و میپوشم مشکی شلوار

 .ورتمص طرف یه میریزم موهامو و میدم قرار سرم روی هم رو مشکی ساتن روسری و میپوشم
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 و مشکی کیف برداشتن با و میکشم رو چشم خط و رژگونه میزنم، پنکک و پودر کرم صورتم به

 .میرم بیرون اتاق از کفش پاکردن

 تصمیموباالخره  ؟نه یا بزنم در ونستمنمی د،میخوره افرود سوییت بابا بقول یا اتاق در به نگاهم

 .میرم پایین ها پله از و میگیرم

 !ها نیمه و هشت ساعت عجب، چه _

 .بود شده بلند من دیدن با و بود نشسته کاناپه روی که افرود به میخوره نگاهم

 وشتیپخ بشر این چقدر سفید، ریز خاالی خال با ای سرمه پیراهن یه و روشن آبی شلوارلی

 جاش. همه اصال چشماش، مخصوصا. موهااش مخصوصا بود،

 .چشماش و موها همون نه، جاش همه استغفراهلل! 

 . بریم _

 !پررو چه _

 .خدافظ خانم ملوک _

 .میده تکون روم جلو خداخافظی حالت به دستشو افرود

 ؟داری صدامو الو، میبینی منو _

 .آره _

 ؟ینمی د جواب چرا پس _

 ؟!که نپرسیدی چیزی _

 .میکنه باز رو درورودی و میکشه پوفی

 .میاد بیرون بود آشپزخونه کنار که اتاقش از هم خانم ملوک همزمان
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 .نمیاد امشب باباتم باشین، خودتون مراقب مادر بسالمت _

 .حفظم برنامشو میدونم، _

 میزنه پارکینگ دکمه افرود آسانسور توی

 ؟مگه داری ماشین _

 .بودم ماشین خرید کارای دنبال امروز پ، ن پ _

 .ماشینه شیرینی پس بسالمتی، _

 ماشینش به رسیدیم به هم با و میرفت من از جلوتر افرود

 اینه؟؟؟ _

 .اونه نه _

 !!خریدی اینو بودن ایران دوماه واسه تو _

 بعدا ایران بیام دوباره شاید داره؟؟ موردی _

 .بود بهتر دوماه این بودی تاکسی با _

 .میزنه خیابون به اون و میشیم مشکی و ام بی سوار هم با

 حاال؟ مشکلیه _

 !ولخرجیه آخه نه، _

 ؟میاد بدت ولخرجی از تو که نگو اووه، _

 !زیادیه دیگه این _

 .میگیرم چیزی ژیانی فردا میرم میاد، بدت _

 !باشه مبارکت چه، من به _
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 .بیاد صورتم روی لبخندی منم میشه باعث که ای خنده میخنده، بعدم

 مهمانیای و داتول یا رفتم، مختلط تور باریم سه دو رفتم، بیرون زیاد افاشون بی و دوستام با

 بود، افرود ینا ولی نداشتم دوست چون بودم، نرفته جایی تنهایی حاال تا پسر یه با اما. مختلط

 .بودم متعجب خودمم و بودم شده راحت حسابی باهاش

 ؟!میریم داریم کجا _

 .بخوره شما تیپ به که دارم باکالسو یجای آدرس _

 بریم؟؟ کجا بگم من کالسی؟ بی تو مگه داره، ربطی چه _

 !ســِــی _

 ...بلدی انگلیسی فهمیدم _

 خوبه؟؟ بزن، حرف بگو _

 ؟جیگرکی بریم _

 چیییی؟؟ _

 !خوبه انقده هست جیگرکی یه بازار، تو _

 جیگرکی؟؟ یه به برسیم تا دور، دور بازار تو بریم کنم، پارک ماشینو یعنی _

 !کالااس بی و کثیفففف جیگرکی یه آره، _

 .کردی پیدا رو اونجا چه جوری تو اونوقت _

 سفید شروپو یه با چاقش، شکم با کلفت سبیل مغازه صاحب اون تا رسیدیم اونجا مفصله. _

 .میکنم عریفت برات من میزنه، باد رو سیخا چاقی، فرط از میشه جدا هم از داره هاش دکمه که

 ( باحالی خیلی)  :گفتن با افرود
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 وسط میخوریم زلی شهر، نقطه باالترین سمت از ما و میزنه دور دوربرگردون از بلند، خنده یه و

 شب ازدهی یا ده تا تابستون فصل به خاطر و میشد پیدا توش چی همه که بزرگی بازار و شهر

 .بود باز

 و کنه ارکپ ماشینو میشه موفق خوب یجای باالخره ماشین، پارک برای افرود زیاد حساسیت با

 .میریم بازاربه سمت  دوتایی

 !داره کیف شلوغه، چه نگاه وای _

 برگردیم؟؟ میای ها، شلوغه بهار _

 بگردیم؟ بازارو یا جیگرکی بریم اول شلوغیشه، به قشنگیش _

 ؟!.بگردی بازارم میخوای مگه _

 !!میدی تحویل سوالی همونو میگم چی هر چرا _

 خودت تری راحت جوری هر _

 شیشه یمیزا از یکیبه سمت  داخل، هب رفتنمون با و میریم جیگرکیبه سمت  حرفش، این با

 یموآبل و سس ظرف و بود شده کشیده سفید مصرف بار یک سفره یه روش که دیوار سمت ای

 .میریم بود فلفل و

 افری؟ سختته _

 !نه نه _

 میشینه سینه به دست و میزو گوشه میزاره پولشو کیف و گوشی بعدم

 میخوایم جیگر سیخ تا ده بگو برو نشستی؟؟ چرا _

 !دیگه خودشون میان _
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 میکنم نگاه بهش و میذارم میز روی آرنجو و چونمو زیر میبرم دستامو

 احیانا؟؟ میاد کی _

 ن.گارسو _

 میزنم لبخندی اما شدید، بود گرفته خندم

 .کالسه بی که گفتم نیس، خبرا این از اینجا _

 و شابهنو پراز یخچال یه کنارش که مغازه صاحب میز سمت میرم و میشم بلند جام از خودم

 .بود دوغ

 . دوغ تا دو با جیگر، سیخ تا ده طلعتی، آقا _

 .خانما خانم چشم _

 میشینم سرجام دوباره و میرم میزبه سمت 

 !خب من میرفتم _

 .میشدی الغر میشد، زیاد زحمتت نه _

 ؟کردی کشف کجا از رو اینجا حاال بگو خب _

 ...بگه برات جونم اوووم، _

 !بگو خودت _

 ...که بگه برات خودم اوووم، _

 !بگم نه بگه _

 .ساکت اه _

 صندلی به میده تکیه بیشتر سینه، به دست و میزنه لبخندی
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 نمم کنه، درست ترشی میگیره تصمیم خانم ملوک پارسال یعنی خدا، روزای از یه روز _

 بازار این زا همیشه خانم ملوک میرم، همراهش و میفتم راه خونه، تو بود سررفته خیلی حوصلم

 .میکنه خرید

 بلد ندگیران بیچاره ملی نه و من نه که اونجایی از میکنم، حرکت خونه از ده ساعت خالصه

 .میکنه پیادمون اونجا و میریم آژانس با نبودیم

 نزدیکای دیگه بازار! یطرف از کدومم هر بخره، سرکه دبه یه بخره، بخره،بادمجون کلمبخره، سیر

 .شد دوازده

 نکن شوخی!! همینا واسه دوساعت _

 .یکمی میزد حرفم دارا مغازه با خب _

 ؟خب _

 کثیفه، ا،توروخد نه گفتم منم داره، جیگرکی بریم میگه خانم ملوک شدید، بود شده گرسنم _

 میشه فمحری خانم ملوک خالصه .کالسه بی میخوریم، چیزی ساندویچی یجا میریم چیه؟ اینجا

 .طلعتی آقا عاشق مخصوصا شدم، اینجا عاشق من و اینجا میایم و

 جاااانم؟ _

 سیخ چند بازار، میام خانم ملوک با هروقت یبار، اون بعد مهربونه، انقده چاقه همین پیرمرده، _

 ....اوووم دارررم رازم یه تازه .میزنیم جیگرم

 ؟شیطون رازی چه بگو _

 .نوچ _

 ی؟؟گنمی _
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 !داره شرط _

 .قبول باشه چی هر _

 !بگردیما بازارو دور یه بریم بعدش _

  میخاره پیشونیشو راستش، دست با

 .مجبورم اینکه مثله خب خیله _

 جیگر یسیخا و لواش نون که رو رنگی آبی پالستیکی سینی مغازه شاگرد حرف، این گفتن با

 تشدس تو رو جیگرا یکی یکی افرود که بماند میشیم، خوردن مشغول و میاره بودن روش

 . میخورد میکردو فوت و میگرفت

 هشنمی تمیز فوت با که باشه کثیف خخخ میکنی؟؟ فوت چرا _

 اینا؟؟ بهداشتین بهار _

 !ریانـُنُـ  خیلی _

 ؟چی یعنی _

 .لوسی _

 .باشه باشه _

 میزنه گاز و میکنه لقمه جیگر تیکه تا چند با رو لواش نون بزرگ تیکه یه حرف این گفتن با و

 .نمکی بی این به نه شوری، اون به نه نترکی؟ _

 .خواهر رکمتمین نترس نه _
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 تا میریم یطلعت آقا میزبه سمت  هم با بودم، خورده خودم بیشترشو که غذا شدن تموم از بعد

 میشه اعثب طلعتی آقابه سمت  بردن و پولش کیف از پول اوردن در با افرود اما کنیم، حساب

 بگه اون

 .عروسیتون هدیه جوون، پولو کنار بزار _

 .میدیم تحویل بهش گرد چشمهایی با نگاهی منم و میکنه من به متعجب نگاهی افرود

 !شده اشتباه طلعتی آقا _

 ؟دخترم شده اشتباه چی _

 .هستن اقواممون از یکی ایشون _

 میکنه اکپ بود دودیکهتنش سفید کار پیراهن همون با دستشو درحالیکه و میشه بلند جاش از

 این ابتب چقدر من و میدن دست هم با و میبره افرودبه سمت  دستشو و میاد میز اونور به

 و وغنیر دست داره که عذابه در خیلی بیچاره افرود میدونستم چون خندیدم، دلم تو صحنه

 .میکنه لمس رو طلعتی آقا دودی

 .جوون ببخشید _

 .خواهش _

 !نمکنمی ازدواج من نکنی ازدواج شما تا طلعتی آقا _

 ؟میده زن ما به کی زرنگ، ای _

 .ها زیاده زن بچرخونین، چشماتونو _

 .دختر استغفراهلل _
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 تقریبا و مگشتی رو ها مغازه کلی میشیم، خارج مغازه از خوشی و خوبی بهباالخره و میخندیم

 .میگرفت خندم هم افرود خسته قیافه از و میزدم دید کلی و میرفتم هم ها مغازه همه داخل

 !رووو شاله اون اِوا _

 کوش؟ _

 .طرحه خوش و خوشگله چه نگاه جنوبه، شاالی روبرویی، مغازه اون _

 باالی زا که سبزی شال لمس برای دستمو و میرم بازار سمت اون به افرود به توجه بی بعدم

 .میبرم باال بود آویزون مغازه سردر

 میخرمششش شده، کار روش کلی کن نگاه _

 سرم روی ،بده بهم شالو همون میخوام بود مسنی خانم که فروشنده از و میرم مغازه داخل به

 بود وایساده افرود که جایی پشت، به برمیگردم و میذارم

 خوبه؟؟ _

 .میاد بهت سبز عالی، _

 .میدونمم _

 کیف قیمت، پرسیدن با و برمیدارم سرم از شالو بود، افرود زمزمه که( خودشیفته)  شنیدن با

 .میزرو میزاره و درمیاره تومانی ده اسکناس تا شش افرود همزمان که درمیارم پولو

 .بریم بردار ،میکنم حساب خودم _

 اومدیم بیرون مغازه واز میدارم بر نایلکسو

 .نکنی جیبت تو دست باهاته مرد یهوقتی  یادبگیر _

 بهت شدم بدهکار نبود، درست خب _
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 من طرف از بود هدیه کن فک ای، چیه،دیوونه بدهکار _

 واقعا؟ _

 .آره _

 دوستای وناا خب ولی گرفتم، زیاد دوستام از البته عمرم، تو نگرفتم هدیه زیاد مررررسی، _

 .منن الکی

 میگه یکردیمم طی بازارو و میرفتیم ماشین سمت به اینکه با همزمان و میکنه بهم نگاهی افرود

 ؟خانم چیه رازت خب _

 ؟یادته آاا، _

 !دادی قول بپیچونی، میخواستی که نگو _

 ...خانم ملوک به داره حسایی یه طلعتی آقا کنم فک که اینه رازم خببب، _

 ؟!بابا نه _

 میخنده بعدم

 ؟داره خنده کجاش بخندی، آب رو _

 میکنی؟ فکرایی همچین کجا از آخه جاش، همه _

 .عشقه پر طلعتی آقا و خانم ملوک چشمای میگم، راستبه خدا  _

 میخونی؟ چشم رو از ای پیشرفته چه _

 .معلومه رفتاراشون از دارن، دوس همو میدونم من کن، مسخره خودتو _

 .میشیم سوار ماشین در کردن باز با هردو و بودیم رسیده ماشین به

 میکنن ازدواج کی ببینیم زنده، هم تو زنده، من باشه، _
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 میبینیم باشه، _

 رو دفتر بقیه و خونه برم زودتر داشتم دوست بود، باز ماشین های پنجره و بودیم خونه راه توی

 .افتاده اتفاقایی چه مهمونی اون تو بدونم بودم مشتاق بخونم،

 . میشه ها ترک رفتن جلو مشغول و میذاره رو دی سی افرود

 !نیستی خارجیا شبیه تو _

 ؟نچه جوری خارجیا مگه _

 .تو غیر هرجوری _

 .نشدم زده غرب دارم، دوست ایرانو دوما ایرانین، پدرم و مادر من اوال _

 .زدنات حرف رفتار، اخالق، میکنی، زندگی ایران تو انگار کال _

 !میرم ایران یجای هربار ایران، میام زیاد من خب _

 ؟گردی جهان _

 !ایران نه جهان ایرانگردی، میریم دوستام با نه _

 در گرجی یه خوردن واسه بازی لوس دیگه باشه، سفر اهل که آدمی لوسی، انقدر چرا پس _

 .نمیاره

 .خانم میکنیم سفر الکچری دوستام و من دیگه، نه د _

 .باحالی کال خب ولی ،الکچری آهان، اوه –

 .سمنمی ر تو پای به _
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 شب که افرودی اون با ردمکنمی فکر باحال، بگه من به یکی ردمکنمی فکر میکنم، تلخی خنده

 شروع خواننده و میبره باال صدارو( همینه) گفتن با افرود باشم، شده راحت انقدر بودم دیده اول

 .میکنه خوندن به

 میاد ها جاده همه از پات صدای میای وقتی"

 میاد دنیا همه از که دور شهر یه از نه انگار

 رسه می دیدن ی لحظه شه می وا در که وقتی تا

 "آه رسه می من ی سینه به زمین رو ست جاده که چی هر

 زن خواننده اونم کنی، گوش آهنگها این از نمیاد بهت _

 مگه؟ میکنی گوش چی تو چرا؟؟ _

 .داشتم تاپم لپ تو قبال اینم آهنگ، نوع همه بکنم، گوش بیاد دستم هرچی _

 .میندازتم یه نفر یاد دارم، دوست خیلی رو خواننده این صدای من _

 آه رسه می من ی سینه به زمین رو ست جاده که چی هر"

 نفسم گیره می تو بی کسم همه تویی که ای

 "رسم می خوام می چی هر به باشم داشته رو تو اگه

 دخترت؟؟ دوس کی، یاد _

 .مادرم بابا، نه _

 چرا؟؟ _
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 تو مانمما بهار میزد، گیتارم بود، خواننده همین شبیه صداش داشت، خوبی صدای مامانم _

 این یهشب عجیب صداش میخوند، و میزد گیتار من و بابا برای خونه حتی یا مهمانیا اکثر

 .میگفت همینو میشنید خوندنشو هرکی م،گنمی من فقط خوانندست،

 بکنم تکرار کی واسه قلبمو نیستی تو وقتی"

 بکنم بیدار کی واسه رو آلوده خواب گلهای

 بپاشه دونه کی واسه عشق کبوترهای دست

 "باشه زنده تو بدون تونه می من تن مگه

 کجاست؟ مامانت _

 .دنیا گوشه یه _

 مرده؟؟ _

 .زندست نه _

 نیست؟؟ پیشتون چرا پس _

 تو پیراهن غبار سوغاتیه عزیزترین"

 تو بوییدن و دیدن من ی دوباره عمر

 خوام می هوس سر از نه خودم واسه رو تو من نه

 خوام می نفس واسه رو منیتو ی دوباره عمر

 نفسم گیره می تو یکسم همه تویی که ای

 "رسم می خوام می چی هر به باشم داشته رو تو اگه

 .عزیزم میگم بهت سروقت دیگه،یه وقت  باشه _
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 .آپارتمانیم کناردر میشم متوجه و میداره نگه ماشینو حرفش، این با

 .دیگه پارکینگ بریم _

 .میبندم رو ساکا و چمدونا میام هم فردا دیگه خونم میرم من برو، تو نه، _

 !بیا خب چرا _

 میکنه باز برام درو و میشه خم و میکنه آرومی ی خنده

 .خداحافظ بهار، برو _

 .شال بابت مرسی بود، عالی امشب _

 .میکنم خواهش _

 میرم، داخلب من و میشه باز در میدم، تکون دست افرود برای خونه زنگ زدن با و میشم پیاده

 .میپیچه خیابون تو هم افرود ماشین گاز صدای و

 مثله ینما بیچاره داره، دوست خیلی مامانشو معلومه نیست؟؟ پیششون چرا افرود مامان یعنی

 .مادره بی و بدبخت من

 برای شوقم هرروز بخونم مامانو دفتر و برم خونه به تا داشتم عجله و میزنم آسانسورو دکمه

 .میشدم تر کنجکاو و میشد بیشتر ادامه خوندن

 !کردیا دیر مادر، سالم _

 میدم نشون رو خونه بزرگ ساعت دستم با

 مگه؟ زده زنگ باراد ملی، دقیقست پانزده و یازده تازه _

 .مادر نه _
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 تظاریان چه نمیاد، یادش منو که شلوغه سرش اونقدر میدونم باشه، نزده زنگ میزدم حدس

 .هیار کنارش وقتی باشه من یاد بخواد ویال، تو شب پنجشنبه یازده ساعت داشت میشه

 با صورتمو شآرای تمام و میکنم عوض لباسامو و میرم اتاق به خانم ملوک به گفتن بخیر شب با

 .میکنم تمیز کن پاک شیر

 .بخونم رو دفتر بقیه میتونستم حاال اومدم، خونه به که داشتم خوبی حس یه

 .میشم خوندن مشغول و میرم تراس به و برمیدارم دفتررو

 مادرم از یادگاری یه و....تابستون هوای...شب سکوت بود خوب چه

 .مبرمیداری قدم بزرگ ساختمون اونبه سمت  اشکان، و من سرسری شدن آشنا از بعد)) 

 مثله شکرخدارو خب اما میرفت، راه اشکان به چسبیده االن مرضیه نبودم، من اگه میدونستم

 .باشه جوریاین مهمانی آخر تا کنه خدا نمیذاره، تنها منو و حالیشه چیزا این مرضیه اینکه

 تو چادرمو ی لبه من و میشد تر واضح ساختمون به نزدیکترشدنمون با آهنگ بلند صدای

 .نداشتم خوبی حال و بودم گرفته مشتم

 نندهک کر صدای میلولیدن، هم تو که میمونم پسرایی دختر محو من و میشه باز اصلی در

 .ردمیک پخش کنسرت هاوایی سواحل تو داشت انگار که خندونی و شاد جی دی اون و آهنگ

 یجور همشون که پسرایی بود، پوشیدنشون لباس این از بهتر بودن ت*خ*ل اگه که دخترایی

 . ترسناک انگاری و هیکلی و قدبلند بودن،

 بودم یمهمون اون مبهوت که رو من دست اشکان، به (میایم ما برو، تو)  :گفتن با مرضیه

 .میبره اتاق یه توی و میکشه
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 به مرضیه و من اومدن با و بود لب رژ کشیدن حال در بلوند موهای با زنی اون توی که اتاقی

 .میده دست مرضیه وبه جلو میاد لبخند با و برمیداره آینه از نگاهشو اتاق،

 ؟پیدا کم خانم مرضیه چطوری _

 ؟!بیای امشب ردمکنمی فکر جون، گیتی فدات _

 .مامانم پیش گذاشتم رو بچه شدم، شاهرخ تسلیم امشب دیگه _

 مهمونیاست تو تنها شاهرخ اکثرابه خدا  بکن، کارو این همیشه _

 .میگم چی من میفهمی شی دار بچه _

 .خخخخ نکنه خدا _

( نازنین خالمه دختر) :گفتن با مرضیه و میشه خیره من به داشتم دوست که لبخندی با گیتی

 .بدیم دست هم به هم گیتی و من میشه باعث

 .عزیزم خوشوقتم _

 .همچنین مرسی _

 .منتظرم بیاین، شین آماده _

 .عزیزم اوکی _

 .میکنه خودنمایی تنش تو عروسکی مشکی پیراهن و درمیاره شالشو و مانتو مرضیه

 بودم، دهوایسا گوشه یه من اما میشه، رژش تجدید مشغول دوباره و میکنه باز آرایششو کیف

 .بود شده مشت دستام و مرضیه حرکات به بودم زده زل که همونطوری

 !اه چادرو دربیار نازی _
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 من یجا اینجا نکردی فکر لحظه یه داری؟ مغز اصال تو دیگه؟ نیهمهمو چه این مرضیه _

 ؟نیس

 !میکنی عادت اینجا؟ چشه مگه واه، _

 .جاها وراینج از میاد بدم سختمه من کنم!؟ عادت چرا کنم! عادت وامنمی خ _

 چادرو ودمخ و میزنم پس دستاشو که بیاره در سرم از رو چادر میکنه قصد و میشه نزدیک بهم

 .میکشم بیرون سرم از

 بپوشی باسل من مثله کن فک شدی، ای فرشته چه ارزون مانتو یه تو نگاه انگری، خانم اوه _

 ؟!!!!میشی جیگری میشی، چی

 .کنممم خفت میخواد دلم فقط االن بپوشم، لباس تو مثله وامنمی خ سیاه سال صد _

 .شو عوض امشب یه بسه، نازی توروخدا وای _

 .میرم کنارش به نمونم جا ازش اینکه برای هم من و میکنه کج بیرون سمت به راهشو

 .میره اونور اینور مامانش با هی که بودم شده اردک جوجه یه عین دقیقا

 ویال ینا نه، که خونه این که بودم متعجب من و بودیم دورشده میرقصیدن که کسایی جمع از

 و خوردنی رازپ بزرگ میز به و بود شده چیده صندلی میزو کلی ویال این از گوشه یه بزرگه، چه

 .نوشیدنی

 .رفتیم میزا از یکیبه سمت 

 .نبود نشسته باشه، گیتی شوهر میزدم حدس که دیگه مرد یه و گیتی و اشکان که میزی

 .سالممم _

 ؟کجا اینجا کجا؟ شما خانم، مرضیه سالم به _
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 !پیداست کم که تو زن اون هستم، جا همه همیشه که من شاهرخ اع _

 خودش کنار صندلی به اشاره با اشکان همزمان و میبره گیتی صندلی پشت به دستشو شاهرخ

 .بشینه که میفهمونه مرضیه به

 .میگیرم جا اون صندلی کنار هم من

 داشتم، رو امعن تمام به غریبه یه حس بودم، نیومده جاها اینجور عمرم تو نداشتم، خوبی حال

 .میدادم فحش مرضیه به فقط ذهنم تو بود، آور تهوع برام دیگه دخترای راحتی

 ازش هک لبخندی یه با شاهرخ و میکنه معرفی رو من هم شاهرخ یعنی گیتی، شوهر به مرضیه

 .میشه خیره بهم نمیومد خوشم

 صحبت فقط کاش ولی میکردن صحبت پرت و چرت از هی و داشتن خوبی چهارنفره جمع

 رم یهمرض دست و میشه بلند جاش از اشکان صدا، بردن باال و آهنگ شدن عوض با میکردن،

 .میگیره

 .میایم دیگه ساعت نیم یه اینجا؟؟ میشینی نازی _

 (باشه)  :بگم میخواستم و میزنم تصنعی لبخند

 شوهرش و گیتی که میشم متوجه سرم برگردوندن با و میشن دور ازم هواپیما عین اونا ولی 

 .بودن کردن بش و خوش مشغول و کناری میز رفتن هم

 قبر تو ذهنم وت رو مرضیه و پیچوندممی سبابم انگشت تو شالمو لبه بود، شده متوقف زمان انگار

 .بودم کرده دفن

 جمالو غاز یه صدمن حرفای و بودم خونه تو االن کاش!! کردم بود غلطی چه این خدایا

 !!میشنیدم
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 هوم؟؟ تنهایی چرا _

 .باشه من با صدا این که داشتم شک

 ؟الو خانم دختر _

 یه به ورمبرمیخ و برمیگردونم سرمو میاد، پشتم از صدا میدونستم بود، من با صددرصد دیگه

 کت با داشت، هم مشکی کراوات و بود پوشیده سفیدی پیراهن اندام، خوش و قدبلند پسر

 خودمو .بود هم واقعی لباس خوش یه خوشگلی بر عالوه مبه نظر آبی، ای چهارخونه و سفید

 .پیچوندم هم توی دستامو و کردم جمع

 .دررفتم سرپ اون به دادن جواب از که شدم آروم شنیدم، که صدایی با و میدم قورت دهنمو آب

 ادی؟؟نمی د جواب گوشیتو امروز چرا تو _

 .اومد شد خوب بود، شده نجاتم فرشته گیتی انگار ممنون، خدایا وای

 .ممنوع اینا گوشی میدونی که اونم پیش بودم، بابا شرکت _

 ؟نزدی زنگ چرا بعدش _

  .میشه اضافه جمعمون به شاهرخ

 !کاریو بحث کن ول عزیزم _

 جا دبو مرضیه برای که صندلی روی دقیقا پسر اون اینکه از و صندلی رو میشینن سه هر

 .بود کرده معذب منو میگیره

 کنه فکر کارش به همیشه باید چیزیه، همچین دنبال وقتی _

 .عزیزم باشه _

 میخنده پسر اون به رو شاهرخ بعدم
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 .خان شاهرخ مکرمه همسر جهان، ببخش شما _

 ؟گیتیییی _

 .شاهرخه حیفبه خدا  گیتی، باشه باشه _

 !باشه خداشم از _

 !رقص بیا؟یاینجاییی وااااای _

 های ونهش اطراف بود ریخته بلندشو موهای و بود شده برنزه کال که دختری جیغی جیغ صدای

 . میکنه قطع نفرو سه این بین بحث لختش،

 اسمش میدمفه گیتی از رفتنشون بعداز که دختر اون میز، سر داشت وجود کسی انگار نه انگار

 یکنهم مجبورش و میکشه رو پسره دست وفقط یدنمی د پسر اون جز رو کسی اصال بود، ساحل

 .برقصن برن هم با

 . میخورد بهم موقعیتم این از حالم بود، شده گرمم بود، کننده خفه برام هوا

 .باشه آزاد هوای که جایی یا بالکن رو برم میتونم جان، گیتی _

 . نبالک به میخوره در یه راهرو ته باال، برو روبرو های پله اون از عزیزم، آره _

 مرسی _

 !گلم خواهش _

 این و یکرد،م فرق همه با تیپم ها، پله به برسم و برم راه آدما این بین حتی بود عذاب برام

 .میداد نشون خودشو بیشتر بود سرم روی که شالی با تفاوت

 .دمکشی عمیقی نفس دیدم رو راهرو ته ای شیشه در وقتی و رفتم باال ها پله از آروم

 .اتاق آخرین بجز بودن بسته همشون که بود در تا چند راهرو دوطرف
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 ازب درو سریعا زدنش، حرف به توجه بدون میزد، حرف گوشیش با دختری و بود باز درش

 .بالکن رو میرم و میکنم

 گوشی بودم، هشد آزاد زندان از انگار .کشیدم عمیقی نفس شد، هام ریه وارد که آزادی هوای با

 رآخ ات میگیرم تصمیم من و بود مانتوم جیب توی بودم خریده اندازم پس با که دومی دست

 .میزد زنگ نیستم، میدید وقتی مرضیه خود بمونم، همینجا مهمانی

 مینکهه ولی میومد داد و جیغ و آهنگ صدای نیستم، آدما اون بین دیگه که بودم خوشحال

 .بود خوب یدمنمی د چیزی

 سنکو با رنگ سفید های صندلی دورتادورش که میخوره سفیدی و بزرگ گرد میز به چشمم

 .بودن قرمز های

 .میگیرم جا ها صندلی از یکی روی و میرم میز کنار و میکنم طی رو بزرگ بالکن

 .بود سفیدویال های نرده به رو و دیوار به پشت که صندلی

 باید یاط،ح این که فهمیدم بودم، شده گیاهانش و درختها محو من و بود زیبایی و بزرگ حیاط

 .داشت فرق شدیم ساختمون وارد ازش ما که حیاطی با چون باشه، پشتی حیاط

 کی،شی خونه همچین سبز، فضای درخت، اینهمه میکنن، زندگی اینجا که کسایی بحال خوش

 .آدما اینجور دارن کم چی دیگه

 .ماها مثله هم یکی اینا، مثله یکی شکرت خدایا

 .خخخخ میشن جا توش شهر آدمهای کل دارم حتم که بود بزرگ ویال این اونقدر

 ؟میشه تموم مسخره مهمونی این کی پوف

 .کرد باز بالکنو در یکی انگار که بودم فکرا همین تو
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 .کنارنرده رفتم و پاشدم صندلیم از

 به تیک دیگه حالیکه در خوشتیپ پسر همون دیدن با و چسبوندم نرده به دوطرف از دستامو

 خم رمس و میدم قورت دهنمو آب حتی، بود هم زیباتر هم پیراهن با مبه نظر و نداشت تن

 .میدوزم ها صندلی از یکی پایه به و میکنم

 .میشه نزدیکتر بهم داره میکردم حس

 .میشدن نزذیکتر بهم که میشم خیره مشکیش و ورنی کفش به و میگردونم چشمامو

 ؟میترسی خودتو، میکنی جمع چرا _

 .بدم جوابشو میخواستم

 ؟چه تو به بگم میخواستم

 با عمرم تو بود، اومده بند زبونم اما کنم خالی اون سر داشتم مرضیه از که حرصی کل حتی یا

 .بودم نشده همکالم پسرایی همچین

 ومن یشدم نزدیکتر من به قدم به قدم شم، همکالم باهاش واستنمی خ خدا هم باز انگار اما

 .چسبیدممی نرده به بیشتر

 نداری؟؟ زبون _

 .میزنم حرف و بودم شده تنش عطر مست من و بود وایساده من کنار دقیقا حاال

 .نمیاد صدا _

 ؟چی صدای _

 !نمیاد دیگه آهنگ، صدای _

 میشه انگشت بند یه اندازه به بینمون فاصله تقریبا و میزنه نیشخندی

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

93 
 

 آهنگی؟؟ قطع نگران که میرقصیدی داشتی مگه _

 هدیگ آهنگ خراش گوش صدای بود، شده بیشتر داد و جیغ صدای اما بهش، ندادم جوابی

 .بود شده زیاد دادها و جیغ صدای اما دشنمی شنیده

. نداشت هم قدم یک حتی برداشتن قصد انگار اما بره، و برداره سرم از دست میکردم، خدا خدا

 تو شتمدا. انگار بود، شده زیاد تنم گرمای و میکردم حس پیشونیم روی رو عرق های قطره

 .میسوختم کوره

 داری؟؟ تب _

 ندازممی سرمو من اما چشمام، تو میزنه زل مشکیش چشمهای با و میکنه بهم مشکوکی نگاه

 دستم هاگ مرضیه آخ میشم، خیره بودم خریده مرضیه بزور که جدیدم کفش نوک به و پایینو

 فتمگ چرا کردم، قبول دعوتشو چرا آخه، بود کاری چه این میکنم، تیکت تیکه برسه بهت

 ؟؟میام همراهش

 .نمیومدم و میشکست پام قلم کاش داشتم، تقصیر خودمم نبود، مرضیه تقصیر همش نه،

 .بود سختی های ثانیه

 ...پسر اون....دستام لرزش....تنم گرمای...پیشونیم رو عرق های دونه

 .بودم نرسیده شونش به هنوز هم بلند پاشنه کفش با من که پسری

 .بود کرده خالی خوش رو عطر بشکه یه انگار که پسری

 .بشم نزدیک بهشون ردمکنمی فکر عمرم تو که بود پسرایی دسته اون از

 .بدم جوابشو بود منتظر

 .کردم نگاه صورتش به لحظه یه و برداشتم کفش از نگاهمو که فهمیدم وقتی اینو
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 .کنین نگاه هستن، هم باال سروان جناب _

 پسر اون و اه نرده سمت برمیگردم من. نبود پسر یک داد به شباهت بی که صدا، این شنیدن با

 .میده تغییر من کنار به من روبروی از رو جاش هم

 سروانش نابج بود منتظر و میکرد نگاه ما به فرم لباس با که سربازی یه رو میفته هموننگا

 .بیاد

 که نبود مهم برام دیگه که شد چی ای یکدفعه ونمنمی د شد، باز زبونم که شد چی ونمنمی د

 .شد تموم هم مونی الل اومدن، پلیسا اینکه فهمیدن با انگار کنارمه،

 وای !من به میدی گیر تو شده، بیشتر داد و جیغ چرا قطعه، آهنگ چرا میگم من دیدی؟ _

 .خدا

 .میکنن ریختن به شروع اشکام دیگه ثانیه چند تا میدونستم

 .میشینم یکی رو ها، صندلی سمت میرم

 .میپرم جام از میزنه که دادی با اما

 .بریم باید بدو بینم، پاشو میشینی، چرا _

 .میره مامانش دنبال که اردک جوجه همون بودم شده دوباره

 میشیم راهرو وارد...سرش پشت من و میره تر جلو اون

 .یکنهم باز بودنو هم روبروی که اتاق دو در( تف) :گفتن با و میکشه پیشونیش روی دستی

 نک رفتار عادی داخل، اومد چیزی پلیسی اگه درنیاد، صداتم اینا، از یکی تو برو _

 .میندازن گیرمون اینجا بریم، بیا توروخدا، نه _
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 چی ششونپی بریم خرم و خوش بردارم تورو دست بعد پلیسه، پر نپایی درصد صد بریم، کجا _

 بگیم؟؟

 .میترسم نیومده، پیش برام چیزا این از حاال تا من _

 دختری لکن،با به اومدنم موقع که اتاقی همون اتاق، سمت میکشونه منو و میگیره رو دستم مچ

 . بود زدن حرف حال در

 .اهههه اینجا بتمرگ باشه؟ مقدس... مریم تو _

 .میمونم اتاق توی تنها من و میشه بسته محکمی صدای با در

 ؟بدم چی مامانمو میکنم؟؟جواب چیکار اینجا من خدا وای کجاست؟؟ مرضیه االن یعنی

 کنبال به که ای شیشه در سمت میرم.میزنه سرم تو امشبمو کار این جمال همیشه دیگه

 .زنمب کنار رو پرده نداشتم حال حتی بود، پوشونده اونو سفیدی حریر ی پرده و میخورد

 فکر عمرم تو .بود خواب چی همه انگار...بودم شده میخکوب و بودم وایساده همونجوری

 .کنم گیر جایی همچین رمانا و فیلما مثله ردمکنمی

 نمی دلم اصال هک اینجایی بجز...اتاق این بجز!!!اینجا بجز باشم یجایی االن میخواست دلم چقدر

 .باشم واستخ

 چی؟؟ بشه باز کالنتری به پام اگه

 خودت. کردم غلط خدایا!بمونم مقدس مریم همون میخوام خوشتیپ پسر همین بقول من

 ....بود مرضیه تقصیر میدونی

 .((کنم چیکارت میدونم ببینمت اگه مرضیه، وای

 .برمیدارم اتاقبه سمت  قدمامو
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 .میخوابم میز، رو دفتر گذاشتن با و میکشم ای خمیازه یکه، نزدیک ساعت

 اومدن با حاال اما خوابیدممی خیلی قبلنا بود بریده امونمو خواب ولی شده، چی بدونم مکنجکاو

 .بود شده کمتر خوابم دفتر این وجود و افرود

 .میره داره افرود آقا پاشو، بهار _

 ...خانم ملوک به میزنم زل و میشینم تخت رو

 ؟!میره داره چه جورینبود! اینجا اصال اونکه واه _

 .مادر اومده پیش یساعت _

 .میام االن باشه، _

 و تیصور تنگ شلوار یه پوشیدن با و میشورم صورتمو و دست و پایین میام تخت از سریع

 .میرم پایین به بود، روش صورتی بزرگ قلب یه که سفیدی تیشرت

 .ببره وسایالشو و بیاد بود قرار امروز که اومد یادم تازه،بود خونه درورودی کنار چمدون تا دو

 ؟واقعنی میری داری سالم، _

 ؟دختر تو میخوابی چقدر واقعنی، میرم دارم آره _

 .میشینم بود افرود صندلی نزدیک که نفره تک صندلی از دیگه یکی روی

 !میخوابم زیاد کال _

 .میکنم نگاه بهش بیاد کش کیلومترها لبم میشه باعث که لبخندی با بعدم

 ؟اونوقت چی درس _

 ؟ونیمنمی ناهار هست، حواسم میخونم، _

 .بیرون میرم دارم دوستام با نه _
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 ؟؟؟بیام منم کجا؟؟ _

 .چالوس جاده میریم چی؟ که پسر تا چند بین بیای _

 چییی؟؟ من _

 .خودم یه روز میبرمت _

 ؟؟؟!!بیاممم منم خب _

 !!!پسرنننن همه _

 .راحتم من باشن، _

 .ناراحتم من _

 وری؟نمی خ صبحانه پوووف، _

 در سمت میره و میشه بلند حرفم این گفتن با

 ؟چیه حانهصب بکش، خجالت خواهر ناهاره وقت دیگه االن درضمن دارم، قرار ها بچه با نه، _

 .برادر باشه _

 .ما میادکنار بود، دستش که اسپندی ظرف با خانم ملوک و میخندیم هردو

 نرو تند باش، خودت مراقب پسرم بخیل، و حسود چشم بترکه _

 .افری این شده عزیز چه اوووه، _

 .مادر عزیزی هم تو _

 .یرهمیگ قرار تو اون خودشم و میبره آسانسور تو رو چمدونا یکی یکی و میکنه دروباز

  میده تکون خداحافظی حالت به دستشو

 .خانمها خداحافظ _
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 .پسرم خداحافظ _

 .برادر بای بای _

 . ودب گذشته ظهر دوازده از ساعت برمیگردیم، خونه داخل به آسانسور، در شدن بسته با

 .آمادست ناهار دیگه یکساعت جان بهار _

 زنگ خونه تلفن که بودم ها پله وسط.میکنم طی رو ها پله دوباره صبحانه خوردن بدون

 .میخوره

  .ملوک برمیدارم من _

 ...بود بابا گوشی شماره

 سالم _

 نیست؟ خانم ملوک _

 !آشپزخونست تو _

  خوبی؟؟ _

 .مرسی _

 .بزنم زنگ نتونستم دیشب _

 !بزنی که نداشتم انتظار _

 .برمیگردم غروب من اوکی! نداشتی، که _

 .باشه _

 .فعال _

 ؟میکنه رفتار باهام اینجوری پدرم که چیه من گناه.میشم پکر دوباره و میکنم قطع رو گوشی
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 رو من بهپنجشن شب یه چرا؟میگیره خانمو ملوک سراغ بپرسه، منو حال اینکه بجای اول چرا

 بابامو من ریم،ب فقط ونم،نمی د شهربازی، بریم رستوران، بریم،تفریح بریم باهم؟رهبنمی بیرون

 .بریم

 ...بابا

 ...بابا

 !نامفهومی کلمه چه

 از مینی صاحب شهر، معروف مهندس خونچینه، باراده پدرم، میفهمیدن وقتی دوستام همیشه

 .میزدن بهم حرف کلی بودن، توش برند های مغازه تمام که معروفی و بزرگ پاساژ

 .خوشبحالت وای _

 !خودت مثله ها جیگریه بابات _

 .بودم تو جای کاش خوشبحالت، بهار وای _

 خخخخ نه؟؟ ها پوله پر بالشتتون شبا خداییش، _

 .باشه نچینخو باراد پدرم باشم، نداشته مادر بودم حاضر من واقعا؟؟ داری کم چی تو بهار _

 ...میخوردم حرص حرفها این از چقدر من و

 .کشته خودمونو داخلش کشته، مردمو بیرونش زندگی این خانم، ملوک بقول

 به ییکم ناهار بعد میگیرم تصمیم میکنم، کمد توی تست های کتاب تمام به گذرا نگاهی

 .میکنم باز رو دفتر االن اما....بخونم درس و بدم زحمت خودم

 برگشتن جرات ولی اتاق، تو میاد داره یکی کردم احساس شنیدم، درو شدن باز صدای)) 

 . بمونم همینجوری داشتم دوست نداشتم،
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 .بود شده فلج انگار پاهام

 .بدونم هم واستمنمی خ میشه، نزدیک بهم داره کی ونستمنمی د

 .خودش طرف کشید منو و گرفت قرار شونم روی دستی که نگذشت زیادی زمان

 بریم _

 نیستم اونجوری من توروخدا، خانم _

 نزن اضافی حرف ببینم، بیا _

 ،پایین میریم ها پله از،میکنیم طی رو راهرو تمام،میفتم راه سرش پشت

 .میشیم حیاط وارد

 .اینه دختره سروان، جناب _

 نبودم، هبقی مثله من که بفهمه میخواستم انگار میکنم، سروان جناب همون به مظلومی نگاه

 .بود فایده بی ولی

 بقیه پیش ببرش _

 .میکنه ون سوار رو من و میشیم خارج بزرگ حیاط از

 .النتریک برن قراره انگار نه انگار بودن، ریلکس خیلی بودن، نشسته دختر تا هشت یا هفت

 .نبودن گیتی یا مرضیه کدومشون هیچ چرخوندم، بینشون نگاهمو

 ....بود اینجا یکیشون حداقل کاش

 شال و داشت غلیظی آرایش که دختری اما بشینم، ون ته برم میخواستم بود، درگیر فکرم

 اشاره خودش خالی صندلی به بود، کشیده جلو ناشیانه موهاش نبودن معلوم به خاطر رو زردش

 میکنه
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 .اینجا بیا _

 .نبود کیفم تو گوشی خداروشکر همینطور، کیفمم بودم، وردهانی چادرمم حتی

 .ها خرابه حالت _

 ؟باشه نباید _

 .ونمنمی د _

 ؟؟راحتین انقدر چرا شماها _

 خیال بی دیم،آزا میذاریم وصیغه یا میدیم تعهد یا حاال اونجا، میریمباشیم؟ ناراحت براچی _

 .بابا

 بش چه امشب خدا وای بذارن؟؟ وصیغه بدم؟؟ تعهد چی؟؟ من پس میزد، حرف راحت چقدر

 .بدیه

 .شد طی کناریم دختر جویدن آدامس با راه طول تمام و درمیاد حرکت به ماشین

 و میکنه زبا رو ون درکشویی بیرون، بود اورده ویال از منو که زنی همون وایمیسته، ماشین

 .میکنه داخل به نگاهی

 بیرون بیاین یکی یکی _

 .میریم کالنتری ساختمون سمت و میشیم پیاده

 (پاسداران 102 کالنتری)...میخوره کالنتری بزرگ تابلوی روی نگاهم

 .شد جدی برام چی همه دیگه تابلو، دیدن با انگار

 نریزن. تا میزدم زور ولی بود، اومدن بیرون درحال اشکام

 .دستشون نده اتونیاریا! کم کن، گریه بزن، زجه کن، انکار گفتن چیزی اگه دختر، هی _

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

102 
 

 رفته عقب یکمی هم شالش و نداشت دهنش تو آدامسی دیگه میکنم، نگاه بهش حرفش، این با

 .بود

 .باشه _

 .معرکست پس کالهت باشی پاستوریزه اه، نترس، بابا _

 دخترا؟؟ از نفریم چند ما فقط _

 .پشتی در از دررفتن، خوب بقیه المصب آره، _

 کاره هیچ هک من و دررفت اون بود، نشده باز کالنتری به پاش اون پس بود، دررفته مرضیه پس

 .((کن کمک خودت خدایا افتادم، گیر بودم

 بیا بهااااار ناهار، _

 .اومدمممم _

 کنفری رایب که میزی.میندازم مخلفات و کرفس خورش و میز به نگاهمو و میشم آشپزخونه وارد

 .بود شده چیده

 ...میگیرم چنگال و قاشق و بشقاب یک و میرم کابینتبه سمت 

 .برات گذاشتم بشقاب مادر _

 خانم؟؟ ملوک ناهارخوردی _

 .بخور اول شما بعدا، مادر، نه، _

 .میخوریم هم با بشین، بیا _

 .جان نوش مادر، نه _

 ....خانممممم ملوک _
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 میریزم برنج دوکفگیر بشقابش توی من و میشینه روبرویی صندلی روی آروم

 !جان بهار نیس درست اینجوری _

 بقول نیس، باراد که روزا میخوری، ناهار من با همیشه دیگه خوبه، خیلیم نیست، درست چرا _

 .میخوری من با خخخ، نیس ارباب تو

 ساعتی چند بخونم درس اتاق، تو برم داشتم عجله میبردم، دهنم توی تند تند رو غذا قاشقهای

 .بخونم رو دفتر بقیه بعدش و

 .میزنم تست تا چند هم بعدش و میکنم خوندن به شروع و درمیارم رو شیمی جزوه

 بلندی پوف ،بود چیده برام مدرسه مشاور که ای برنامه و تستها، کتاب بقیه به کردن نگاه با

 .میفرستم لعنت کنکوره و مدرسه و درس چی هر به و میکشم

 .میشم خوندن مشغول و میکنم باز رو دفتر دوباره

 .میشیم کالنتری سالن وارد منظم صف یه با ها، ای مدرسه بچه عین)) 

 .میشینم گوشه یه هممون

 ....نبود دلم تو دل

 .گرفتنمی جا صندلی رو دوباره برگشتنشون از بعد و اتاقی تو میرفتن دخترا از کدوم هر

 .بزارن وصیغه و بیان که بودن باباشون مامان منتظر همشون

 اینان؟؟ مثله مگه من بابای مامان خدایا بودم، تنها چقدر من

 میگه ختراد به همزمان و داخل برم که میفهمونه من به اشاره با زن همون نفر، هشت از بعد

 .ساااااکت بسه، _

 .میرم داخله ب و میزنم در
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 صندلی تا دو دوطرفش که یشمی، بزرگ میز کمرنگ، سبز دیوارای با اتاقی ،افیلم مثله دقیقا

 .بود نشسته میز پشت که سروانی جناب و بود،

 .دخترم بشین _

 خیالم ،بودم نزدیکتر سروان جناب به هرچی انگار میگیرم، جا میز کنار صندلی اولین روی

 ...برمیداره تلفنو .بود تر راحت

 بیاین شهابی، _

 اوردتشون؟؟ و کرده خبر رو بابا مامان رفته مرضیه یعنی بیان؟؟ کیا بیاد؟؟ کی

 .نیست نامرد هم انقدرا نمیذاره، تنهام مرضیه میدونستم

 ....شکرت خدایا

 تصمیم و میمونم نفر سه اون مبهوت من و میشه باز در که بودم خدا کردن شکر حال همون در

 .((نکنم خداروشکر دیگه میگیرم

 بیرون برین شهابی _)) 

 قربان چشم _

 اون و میرن بیرون بودن، کنارش که سربازی تا دو

 .نداشت کراوات که تفاوت این با میشینه، من روبروی صندلی روی مهمونی لباسهای همون با

 دخترهای مثله اون، مثله میخواست دلم هم من افتاده، اتفاقی انگار نه انگار و بود عادی خیلی

 .ونستمتنمی اما نترسم، اصال و باشم راحت اتاق، همین در پشت

 آزادم داده، خبر بهشون آیا و کجاست مرضیه شده، نگرانم مامان چنده؟؟ ساعت اینکه فکر 

 .ذاشتگنمی
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 با هم عدب و میکنه من به نگاهی یه اول و میز رو میذاره دستاشو توی خودکار سروان، جناب

 :میگه اون، به کردن نگاه

 ؟میکردی چیکار جا اون نگفتی، خب، _

 .باشم کرده کاری من دارین اصراری چه هیچی، _

 میکردین؟؟ چیکار بالکن تو پس _

 . هواخوری بالکن، میگین خودتون _

 .وضعیت اون تو دیده، شمارو سربازم جوون، دِ کردم، باور منم _

 سروان؟ جناب وضعیتی چه _

 ..راه اون به نزن خودتو _

 ما و ودب سربازه جای هم هرکسی میگفت، راست پلیسه آره موقعیتمون، سمت میره فکرم من و

 و سترسا از پر من من، روبروی اون و نرده به چسبیده من میکرد، فکری همچین میدید، رو

 یعنی خدا وای بود، متر سانتی چند فاصلمون که جایی تا میشد، نزدیکتر من به لحظه هر اون

 !!دربارمون؟؟ میکنه فکر چی پلیسه اون

 ! بپرسین خودش از ردیم،کنمی کاری هیچ ما _

 . من سمت برمیگرده نگاههردوشون

 خوبی دختر که معلومه تیپتم از مظلومی، و معصومی این به قیافه آخه؟ چرا تو دخترم _

 ...اینو گول خوردی، گول چرا هستی،

 میدادم قورت بغضمو؛بودم گرفته اشکامو جلوی بزور

 بگیرم لکنت زدن، حرف موقع واستمنمی خ
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 پایین میندازم سرمو نگاهشون، به توجه بدون و میکشم عمیقی نفس

 ردیمکمین کاری بالکن تو ما مهمونی، اومدم دخترخالم بزور من ناسم،شنمی ایشونو من _

 تا کنم، لتکمی چیزی یه با جملمو میخواستم سروان، جناب به میزنم زل باال، و میارم سرمو

 .مگنمی دروغ بفهمه

 .مامانم جون به میگم، راستبه خدا  _

 .کرد رفتار نرم نباید شماها با نخور، قسم بسههه، _

  .میشه بلند جاش از دادش این با

 .بیان هاتون خانواده بزنین زنگ _

 !مگنمی دروغ من توروخدا، وای، _

 دلش اینجوری شاید بگیرم، جلوشونو واستمخنمی و کرد ریختن به شروع اشکام دیگه

 .میسوخت

 سروان، بجنا سمت از (میزمه رو تلفن)  :گفتن با و میشه بلند جاش از پسر اون من، برعکس

 حرف به میکنه شروع دکمه، تا چند دادن فشار با و برمیداره رو گوشی عادی، و راحت خیلی

 .زدن

 .سالم _

 ..خوبم _

 کالنتریم نه، _

 بیار هم چیزی سندی بابا فقط میفهمی، بیا _

 !صدودو _
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 حاال بیا نه، نه، _

 منتظرم باشه، _

 .میشینه و میکشه پوفی

 بزنم؟؟ زنگ برم باید منم االن یعنی،میزد تاپ تاپ قلبم...نبود دلم تو دل

 !خوابن همه و جمال که االن

 ؟بهشون بگم چی من

 !!!خدا وای

 هم تو بزن زنگ شو، بلند _

 ؟بزنم زنگ چرا م،گنمی دروغبه خدا  _

 .میکنه من به رو سردی نگاه با پسر همون

 نیس کفشمون به ریگی که ما کن، راحت سروانو جناب خیال بزن، زنگ _

 .کن خرد باعصا ی پسره نیستن تو خانواده مثله من خانواده ولی نیست، کفشمون به ریگی آره

 با اما ودنب زده زل من به هردوشون مدت تمام اینکه مخصوصا میلرزید، تنمم. میلرزید دستام

 آب تا دیگه میز کنار میره هم سروان جناب و پنجره به میزنه زل پسره من،( سالم الو) :گفتن

 .خودش برای برای بریزه

 بود نعیمه صدای

 عزیزم مامان، به بده رو گوشی _

 .لیست مامان _

 نیست بگو نیست، نیست، نه لیست _
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 .میدم یمهنع یاد فارسی زبان دارم هم اینجا برسرم خاک من، به میخوره تعجب با پسره نگاه

 خدافسسس اع، لیستتت، _

 .میگیره عیمهن از گوشیو زور باباالخره  و گوشی سمت میاد داره میفهمم نریمان، داد صدای با

 کجان؟؟ مامانشون سالم، _

 .رفتن همه اینجا، اینااومدن وخاله مرضیه ونم،نمی د آبجی، سالم _

 .کالنتریم من بگو یکیشون، به بزن زنگ ببین، _

 .میگه بهم بود زده زل که پسره

 .۱۰۲ بگو _

 صدودو کالنتری نریمان، _

 ؟آبجی میکنی چیکار اونجا _

 !نره یادت _

 .باشه _

 خداحافظ _

 .میشینم آروم و سرجاش میزارم رو گوشی

 اذیتم و بزنه حرف جمال مدت تمام و باشم اینا مامان پیش االن بودم حاضر بود، بدی فضای

 .نباشم اینجا ولی کنه

 برگه تا چند خوندن مشغول و میشینه صندلیش روی آب لیوان یک همون با سروان، جناب

 پلیس میز روی راستش دست آرنج ونستم،دنمی هم رو اسمش هنوز من که پسر اون و میشه
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 به خیره نگاهش و میکشید دست لبش رو مدت تمام دستش همون شصت انگشت با و بود

 .بود میز روی بدترکیب و زشت گلدون

 وبارهد و میشه باز در یکدفعه اما میگذشت، نشستنمون از چقدر و چنده ساعت ونستمنمی د

 . ...شاید نبود اگه که سربازی سرباز، همون میخوره، شهابی به نگاهمون

 .اومدن پسره مادر پدر سروان، جناب _

 .تو بیان بگو _

ه ب اهرخش هم ها اون سر پشت و میشن اتاق وارد زنی و مرد که بود نگذشته ثانیه چند هنوز

 .میاد داخل

 .اومده سرپ این پدر مادر با حاال کرده، فرار مرضیه مثله اینم بود معلوم زرنگ، شاهرخ آی

 زنی و نبود هم شبیه تقریبا چون پسره، همین پدر بود معلوم که ساله پنجاه تقریبا مردی

 اتنس روسری از هم مشکیش موهای دار، پاشنه کفشهای و بلند بنفش مانتوی با پوش شیک

 و دستبند و انگشترها میکرد، توجه جلب که چیزی اولین بود اومده بیرون رنگش یاسی

 .بودن طالش النگوهای

 یکردم؟؟م چیکار اینجا من اصال بودم، تنها من و نبودن من خانواده میکردم، غریبی احساس

 شده؟؟ چی سروان جناب _

 میاد زن همون نگران صدای

 .میکردن کارایی یه خانم، دختر این و شما پسر آقا این _

 و میشه بلند جاش از شد، عصبانی تعجب بجایپسر اون اینکه مثله اما شد، باز دهنم تعجب از

 میگه عصبانی حالت با
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 بالکن، رو اچر بکنیم، بخوایم کاریم اصال ردیم،کنمی کاری هیچ ما میزنی، تهمت چرا شما _

 ...راحت اتاق تو میرفتیم

 میکنه نشستن به مجبور اونو و میکشه دستشو پدرش

 .هستی کاربلدم پس آفرین، آفرین _

 همزمان که و بشینه و بیاره رو اتاق اونور های صندلی از یکی که شاهرخ به میکنه اشاره بعدم

 تو میاد شهابی دوباره و میشه زده در

 .اومدن هم دختره مادر پدر قربان، _

 .بیارشون _

 .چهارنفرن _

 .بیان بگو _

 همه از آخر و الهخ بعدم و جمال و خاله شوهر دیدن با نبودم، تنها دیگه انگار بود، شده باز دلم

 مامان پیش میرم بود، نشسته کنارم که پسره مادر به توجه بدون و میشم بلند جام از مامان،

 .وایمیستم

 ؟شده چی مادر نازنین _

 بود شده همهمه میکرد، صحبت دستیش بغل با هرکسی

 به شوجا و میشه بلند جاش از پسره مادر میشن، ساکت همه سروان جناب کشیدن داد با که

 .بودیم ماوایساده و بودن نشسته مردا همه حاال میده، خاله شوهر و جمال

 .میشه زده تکراری حرفای دوباره
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 با و بود هپوشید قیمتی ارزون روسری زیرش که مشکی چادر میفته، مامان تیپ به نگاهم من و

 النگویی و دستبند هیچ زن، اون برخالف بود، اومده میپوشید، خونه تو که هایی پیراهن همون

 .بود گرفته جا انگشتاش تو ساده، انگشتر یه فقط و نبود، دستاش تو

 اهل باشه، هرچی اهل نیست، کارا این اهل خوندست، درس مهندسه، من پسر سروان جناب _

 .نیست بازی دختر

 .رفت بین از پسر غره چشم با که شدیم، شاهرخ نیشخند متوجه پسر همون و من فقط و

 مبهوت ونستممید و بود نشسته بز عین جمال کنه، دفاع ازم تا نداشتم پدر من که بود بد چقدر

 .اوناست تیپ

 .میاد حرف به شوهرخالم خداروشکر

 بود، رشبا اولین سروان، جناب نشده باز جاها ورج این از به پاش دانشجو، هم ما دختر _

 مهمونی اومد دوستاش از یکی زوره ب ،پاکه معصومه،

 .پایین میندازه سرشو و میکنه( نوچی)  خاله آخرش حرف با

 .فعال باشن ما مهمان باید باالخره _

 :میگه میومد، ما نزدیک حالیکه در و میپره جاش از جمال حرفش، این با

 .ینجاا بتمرگ حاال منه، واسه جوابیات حاضر و بازیات پررو فقط سفید، چشم ی دختره _

 !شکست بدجور ...شکست دلم ...بیرون میره و

 .کرد صحبت باهام اینجوری حقی چه به

 ...برد غریبه تا چند جلو آبرومو

 .میریختن زودی نبود، خودم دست میشن، سرازیر اشکام دوباره
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 دشنمی بوطمر بهشون که کسایی و ها غریبه یه جورایی بیرون، میره هم شاهرخ جمال، رفتن با

 .رفتن

 .میشینن ،شده خالی های صندلی روی پسر همون مادر و من مادر

 .بزنم حرف آرومم صدای و اشکا همون با گریه، همون با میگیرم تصمیم من و

 دوست ،اومدم جاها وراینج بارمه اولین منبه خدا  سروان، جناب نیست اینجوریبه خدا  _

 گفت،ن هم خاصی چیز حتیبه خدا  اومد ایشون بالکن، رو رفتم مهمونی، تو بمونم نداشتم

 .میگم راست پدرم روح به رفتیم، بالکن از سربازتون صدای با سریع خیلی

 .بودم کرده جا جابه کوه انگار بود، سخت برام آخر جمله گفتن چقدر

 ...خانم اشهب کار در بعدی دفعه حالتونه ب وای بنویسین، تعهد باید هردوتون واال، بگم چی _

 میگم و میکنه نگاه من به

 .غیاثی نازنین _

 پسر سمت میبره نگاهشو و

 ...؟آقای تو و _

 .خونچین باراد خونچین، _

 ؟شد چی نفهمیدم دیگه

 .کردیم امضا و نوشتیم هردومون ....نمیاد یادم هیچکس العمل عکس

 .بیرون اومدیم اتاق در از یکی یکی

 .نبود خبری سالن تو دخترهای از دیگه
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 بود شستهن. ها اون از دورتر که مردی پیر و بودن نشسته صندلی رو که شاهرخ و جمال جزه ب

 .نبود سالن تو کسی جوون، تا دو و

 .میشن جدا هم از ای اضافه حرف یا خداحافظی بدون خانواده دو هر

 کمیی و میگیریم پس سرباز از گوشیامونو چیه، اسمش میدونستم حاال که پسر اون و من

 .اون لمسی و بزرگ گوشی و خودم گوشی مقایسه با میشم، زده خجالت

 .میشیم قدم هم سالن اونور تا رو قدمی چند ناچارا

 .سمقد مریم نابلدی بود معلوم قشنگ شید!کنمی اینجا به کار میزدی، زجه زودتر _

 .میذارم جواب بی حرفشو من و

 صابر، آقا اینکه به خاطر ما و میرن رنگشون سفید و قیمت گرون ماشین ،به سمت  ها اون

 .میکنیم ویر پیاده به شروع بود، کرده پارک تر اونطرف متر چند وانتشو مهناز، خاله شوهر

)  گفتن اب و بیرون میپره عقب صندلی از که میخوره مرضیه به چشمم وانت، به رسیدنمون با

 .میکنه بغلم( خداروشکر

 :میگه و میخنده جمال

 بخوره خنک آب بود نزدیک خداروشکر، خانم، مرضی بله _

 پشت همرضی و من و عقب های صندلی مهناز خاله و مامان و میشینن جلو صابر آقا و جمال

 .وانت

 کردم غلط متاسفم،به خدا  نازی _

 .بود زشت کارت خیلی شو، خفه مرضیه _

 گشتم دنبالتبه خدا  رفتی، کجا نبود معلوم تو خب _
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 .نمیام جا هیچ تو با هیچوقت دیگه من _

 گمشده کیفت و چادر و دادی تعهد یه که نشده چیزی حاال _

 ...میشم تر حرصی من و میخنده بعدم

 میکنه بغلم و میده تغییر کنارم به روبرو از جاشو

 !من جونه بخند، حاال کرد غلط مرضیه _

 شد تموم ماجرا شب اون

 .شد تموم مرضیه، مامان، به نظر من، به نظر

 .شد تموم ولی شد آبروریزی درسته شد، تموم چی همه که بودم خوشحال

 .بخورن پستم به آدمهایی همچین دیگه نداشتم دوست

 اتاق ویت مدت تمام که زن اون نه سادم، مامان همین بود، زندگیم ساده آدمهای همون عاشق

 آقا به شوجا میخواست که زمانی اون حتی و نشست جاه ی سردرد، کردن بهونه با سروان، جناب

 ....کرد کارو این غره چشم با یه جورایی بده، صابر

 .بودم خوشحال چقدر و ببینم رو پسر اون عمرم تو نبود قرار دیگه انگار اونشب

 بود سخت و نافذ من مشکی چشمهای برخالف که مشکیش چشمهای و هیکلش از واقعا چون

 .ترسیدممی

 سر رو بعضیا دوباره انسانها، طمع و روزگار ولی .شد تموم سرنوشت از دوره یه انگار، شب اون

 .((نبودیم مستثنی خونچین باراد و من و میده قرار هم راه
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 .میدم جواب و برمیدارم خوندن از دست گوشیم، زنگ صدای با

 الو _

 .هسدم کامی سالم _

 داری انگار نه انگار دارن، بچه تو اندازه همه سنت، بااین شی؟؟کنمی خجالت واقعا تو یعنی _

 !پنج و بیست تو میری

 بگم؟؟ یچیز نانازممم، دختردایی توچه، به نوچ، _

 ؟هوم _

 ؟جون بگو _

 !ای عقده _

 !بگو _

 ؟ها _

 !جونم بگو _

 .اه دیگه بگو _

 بازار؟؟ بریم فردا میای _

 .غروب پنج تا دارم کالس _

 .بریم بعدش دنبالت، میام _

 دوست فتر،د این وجود با حاال اینکه مخصوصا نداشتم، رو کاملیا با رفتن بیرون حوصله اصال

 .بخونمش و بشینم یجا همش داشتم

 بااااشه؟؟ _
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 !نه بگم دارم جرات مگه باشه، _

 .بوس بوس فدات، _

 .بای مسخره، _

 .بابای _

 .میرم ها پلهبه سمت  اتاق از بود، اومده بابا االن تا احتماال بود، هشت ساعت

 کلید و یچسوی فقط خانم، ملوک نه هست بابا از اثری نه ولی میچرخونم، سالن کل تو نگاهمو

 .برگشته اون یعنی این و بود عسلی میز روی بابا خونه

 .میبینم افتنب مشغول رو اون سری، سر نگاه نیم به انداختن با و بود باز خانم ملوک اتاق در

 لیوان تا هس میگیرم تصمیم اما خورد، مخم تو ای جرقه چه زهرا بقول یا شد، چی یهو ونمدنمی

 .مون سه هر برای کنم درست شربت

 و آروم لیک با و میرم آشپزخونهبه سمت  بشه، سالن تو حضورم متوجه خانم ملوک اینکه بدون

 .میارم در کابینت از رو بودم عاشقشون که رو طرحدار و بلوری لیوان تا سه کردن، کار یواش

 خودم نچو میکنم، انتخاب رو پرتقالی داشتن مختلفی های طعم که شربت ظرف تا سه بین از

 من خوبیم دختر چه به به عاشقشم،

 خوری ربتش طالیی قاشقهای آب، کردن اضافه و لیوان هر تو شربت مایع قاشق تا دو ریختن با

 .میرم خانم ملوک اتاقبه سمت  اول سینی، توی گذاشتنشون با و میذارم توشون رو

 ؟وایخنمی مهمون دالم، _

 .میرم داخل به منم و میزنه لبخندی و میاره در عینکشو

 !برم قربونت تو بیا مادر، چیه دالم _
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 .جون ملی زدنه، حرف لوسی مدل سالم، یعنی _

 ؟!میکردم چیکار نداشتم تورو اگه جون، دختر بشین _

 نشد گرم ات کردم درست هم خشمگین باراد برا کردم، درست شربت برات بیا نه چاره، چـِـم _

 .براش ببرم

 کردی؟؟ درست شربت آقا برای تو _

 چمه؟؟ مگه _

 .دختر عجیبه _

 .عجیجم نزن حرف بخور، شربت بیا نیس، نخیرم _

 .میخوره دستش توی بافتنی به نگاهم خانم، ملوک کنار لیوان گذاشتن با

 کالهه؟ داره، خوبی رنگ چه وای _

 کوچیکترم نوه برا گردنه، شال مادر نه _

 !خب زمستون تا مونده خیلی _

 نمک درست ام نوه اون واسه پیرهنم یه میخوام کنم، تموم ایتو میبافم، آروم آروم _

 چی؟ من پس _

 .میبافم هم تو برا داری، دوست اگه _

 ه؟؟شنمی زحمتت _

 .باشی داشته قبول منو کارردم کنمی فکر خدامه، از مادر، نه _

 کاله برام میخرم، رنگیشو رنگی تا چند بازار، برم کاملیا با قراره فردا خلم؟ مگه حرفیه چه این _

 .ببافی گردن شال و
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 .مادر باشه _

 .ملوکیا دادی قول _

 .چشم تو، دست از امان _

 به نگاهی و رونبی میرم اتاق از میکنه، کارو این متعاقبا اونم و میپاشم روش به که لبخندی با

 .طالیی های نرده با رنگ سفید های پله میکنم، پله راه

 و چایی نیسی کنم، تمرین باید کم کم نرسه، سینی به آسیبی تا میرم باال ازشون آروم آروم

 .میره رومآب رفتنم، راه پنگوینی وضعیت این با بیاد که خواستگار بگیرم، دستم زیاد شربت

 .بودم هدید خانم ملوک با و بود قدیمی که میفتم، فیلم یه یاد خواستگار، کلمه گفتن با

  دختره مادر و میاد خواستگار دختره برای

 .یرونب میاد آشپزخونه از چایی سینی با فیلم، عروس و (بیار رو چاییا دخترم،) :میگه

  فاخرشت از پر صدای اون با مامانی حتما بزنه؟؟ صدام کی پس ندارم، مامان که من هوف،

 .بگه خانم ملوک شایدم یا( چای خانوم، بهار)  :میگه

 باشن انمخ ملوک و بابا فقط خواستگاریم مراسم تو اصال بزنه، صدام خانم ملوک میدم ترجیح

 .کافیه

 .مهمه کنکور فعال شوهر؟ کو خواستگار؟ کو چیه؟ فکرا این بسرم، خاک اه،

 .بودم نکرده کاری همچین عمرم تو تاحاال میرسم، بابا اتاق در به

 .داشتم استرس یکمی

 .ها سرم به زده ببرم شربت چرا خیال، بی اصال

 ...میفهمید میخواست اگه،داره هنرمندی دختر بفهمه بزار کشیدم، زحمت اینهمه حیفه، نه
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 ....میبرم نه

 ....کن ولش نه

 .میشه بلند قشنگش و مردونه صدای دوباره و میزنم در باالخره

 ؟بله _

  میکنم باز نصفه تا رو در

 !منم _

 .تو بیا _

 .میبندمش آروم، لگدی با شدنم، وارد از بعد و میکنم باز کامل پام لگد با رو در

 یشونیمپ روی چپمو دست پشت میز، روی دادنش قرار با و میبرم میزبه سمت  سریعا رو سینی

 میکشم

 !هووف _

 .نباشی خسته _

 ممیکن بود وایساده کشی نقشه میز کنار و بود مداد دستش که بابا به متعجب نگاهی

 .مرسی _

 مو، الی،ع قیافه قدعالی، عالی، تیپ خوب، صدای منال، و مال نداشت، کم چیزی پدرم ک الحق

 فقط بود، شده ترم خوشگل مشکی شلوار و تیشرت ست این توی مخصوصا چی، همه چشم،

 .داشت کم مادرمو ...داشت کم زن

 .داشتم کم مادر یه من ....داشت کم خانم یه خونه این اون، تنها نه

 .دست به کن پاک گاهی و ورمیرفت کش خط و مداد با گاهی و بود شده نقشه کشیدن مشغول
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به  و میگیرم مدست توی رو لیوان هردوتا اما بود، سختم اینکه با بشن، گرم شربتها واستمنمی خ

 .میرم کارش میزسمت 

 میخوری؟ _

 .االن میگیرمش میام باشه، همونجا بزار نه، که چرا آره _

 میشینم تشتخ گوشه بود، دستم توی خودم لیوان درحالیکه و میذارم سینی توی لیوانو دوباره

 .نیست بدک شده، خوب طعمشم میکنم، مزه مزه شربتو و

 بدم، انجامش ونستمتنمی هیچوقت که کاری آروم، های کردن مزه مزه با لیوانو های نصفه تا

 .یرهمیگ لیوانو و میره میزبه سمت  سرش، خاروندن با و میکشه کارش از دست که خوردم

 دیگه سمت اون، و بودم نشسته تخت انتهایی گوشه من اما بشینه، کنارم بیاد ردمکنمی فکر

 .شد نوشیدن مشغول و گذاشت پاهاش روی هم رو بالشتکی نشست، درحالیکه تخت

 !زد اما بزنه حرفی ردمکنمی فکر

 رو؟ دفتر خوندی _

 .میخونم دارم _

 کجاشی؟ _

 .نخوندم زیاد اوایلش، _

 .بهتر اوکی، _

 ؟بهتر چرا _

 و اولین شربت، لیوان این بخونی، منم های نوشته اگه مخصوصا بری، جلوتر کنم فکر خب _

 ؟!میاری برام که باشه شربتی لیوان آخرین
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 میاد؟ بدم ازت یعنی آها _

 .بشی متنفر شاید ونمنمی دنمیاد؟؟ االن مگه _

به  دم،ش بلند جام از و بود شده تموم شربتم شدم، ساکت همین برای بگم، چی ونستمنمی د

 .بودم پنجره بیرون کردن نگاه مشغول زدم کنار رو پرده از تیکه یه و رفتم اتاق پنجرهسمت 

 بشی؟؟ متنفر ازم ییه روز  ممکنه _

 .بود وایساده کنارم

 .رتنف به برسه چه نمیاد بدم ازت بشم؟؟من متنفر چی برا میگی، چی هممفنمی من _

 دربه سمت  کردم تند قدماممو برمیدارم، رو سینی و میرم میز سمت به پنجره، کنار از سریعا

 اتاق

 ؟بهار _

 ؟!بله _

 .کن درست شربتا این از بازم _

 .رفتم بیرون و زدم کشداری لبخند ید،نمی د منو اون و بودم کرده پشت بهش چون

 اینجوری ستممیدون اگه خداروشکر، خواست... شربت بازم تازه ،شد متوجه هنرمو دیدی آخیش،

 !!!من شربتم عاشق چقدر وای میبردم، شربت زودتر میکنه، رفتار

 .شامه برای میز چیدن مشغول که میبینم رو خانم ملوک و میرم آشپزخونه به سمت

 !بزار بشقاب تا سه ملوکی، _

 دارین؟ مهمون مادر، چرا _

 .خودتی نه، _
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 سختمه برم، قربونت مادر، نه _

 .بشینی باید _

 .نیست مهندس آقای که ناهارا فقط یگفت خودتم تازه نه، _

 .گفتم اشتباه _

 یه و میشم بلند جام از بابا، اومدن از بعد میذاره، بشقاب دوتا دوباره و میکنه خودشو کار ولی

 درحالیکه (میخوره شام ما با خانم ملوک امشب از)  :گفتن با و میذارم میز روی دیگه بشقاب

 صندلی سمت میکشمش بود، هوا به نگاهم

 میکنه اصرار بهار این ببخشیدا، مهندس آقای _

 .میشد انجام زودتر باید کار این خانم، ملوک میگیری سخت که نیست مهمی چیز _

 .بود عروسی دلم توی و بود خوبی شام حرفش، از میشم خوشحال

 بشه؟؟ هم بهتر پدر این میشه یعنی هوف، بود، کرده معجزه شربت اون انگار

 بازش (گل انمخ تو نوبت خب)  :گفتن با و میخندم بهش آدمه، مامان دفتر که انگار اتاقم، توی

 .میشم بقیه خوندن مشغول و میکنم

 .بود گذشته ماجرا اون از هفته یک)) 

 سروکله یمهنع با گاهی و میکردم خیاطی میرفتم، دانشگاه. بود برگشته ادیع روال به چی همه

 بود، عصبانی دستش از هم مامان چون و نداشتم مرضیه از خبری هفته یک این توی میزدم،

 .بود آروم و میزد غر کمتر جمال ....نگرفتم ازش سراغی هم خودم

 .تقریبا بود روال رو چی همه
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 همسایه با حیاط در دم مامان و بودن خواب گوشه یه نعیمه و نغمه. بود بعدازظهر چهار ساعت

 .بود کردن صحبت درحال

 .بازی مشغول کوچه توی هم نریمان

 .برمیدارم و میخوره زنگ تلفن

 بله؟؟ _

 ؟خوبی سالم _

 ؟!نیست خبری ازت وقته چند چرا سالم، _

 !که نیست مادرت _

 .راحت خیالت نه _

 .بزنم زنگ ونستمتنمی ولی بودم، دلواپست _

 شهری؟؟ همون هنوز _

 دیگه جاافتادم آره _

 برگردی؟؟ واینمی خ دیگه یعنی افتادی؟؟ جا _

 ؟مگه منتظرمه کی اونجا میگذرونم، گرفتم، کار رستوران یه تو نه، _

 .من _

 .نشو دهن به دهن جمال اون با زیادم جون، بچه درست سر بشین _

 .ندارم کاریش _

 چطوره؟ مامانت خوبه، _

 میگذرونیم رو زندگی داریم فقط میدونی، خوبه، اونم _
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 !بگذرونن باید فقط ماها امثال _

 .اوهوم _

 نداری؟؟ کاری سرکارم، من _

 .خوشه تو به فقط دلم بزن، زنگ بازم باش، خودت مراقب نه _

 .خوشه تو به دلم منم _

 گوش درحالیکه مامان و میاد درهال صدای که میکنم، قطع تلفنو کردنمون، خداحافظی با

 .میشه وارد میکشید نریمانو

 !کردممم غلط آخ، آخ _

 ؟سرم تو بریزم خاکی چه من حاال شی،کنمی خجالت گنده، ی پسره خفه، _

 .کن ول توروخدا کردم، غلط مامان _

 .میکنم جدا نریمان گوشهای از بزور مامانو دست و کنارشون میرم

 با مامان و میره حیاط داخل به سریع نریمان

 ( بکش منو خدا)  :گفتن 

 .بدنبالش منم و آشپزخونه سمت به میره

 باز؟ شده چی _

 بگم مالج به باید فردا تا نیست، کن ول پیرمرده شکسته، رو مخبری آقا خونه شیشه زده _

 .بخره و بگیره اندازه شیشه

 تنگ کوچه این توی اونم میکردن، بازی بچست، خب _

 .حاال بیاریم رو شیشه این پول گور کدوم از نکنه، بازی سیاه صدسال میخوام _
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 .همیشگی بحث دوباره پولی، بی دوباره بود، پول دردش پس

 داشتم؟؟؟ احتیاجی چه زمین اون به واقعامن

 .امروزه همین مبادا روز

 باداباد میفروشمش، افتاده، الکی زمین تیکه اون

 هستی؟؟ پشتم کنم، کاری بخوام اگه مامان _

 ؟مادر چیکار _

 سیب ونج به بود افتاده چاقو با که دستاش به میزنم زل میشم، آشپزخونه موکت روی کنارش

 .کردنشون خالل و زمینی

 ؟!نگی چیزی جمال به میدی قول بفروشم، زمینو اگه _

 .نهزمی اون فکرش روز و شب خودش، میفهمه اون باشه نگم، چیزی من مادر، میشه مگه _

 بینهب بزنه، سر بره هرروز نیست بعید ازش حتی میشناسم، من که جمالی این میگه، راست

 ؟.نه یا هست سرجاش زمین

نمی  اشم،ب پولش دار اختیار خودم میخوام ولی میفروشم، زمینو من مامان میگی، راست آره _

 و راست ها بچه خرج هم میکنیم، عوض خونمونو هم بگیرتش، ازم زرنگی و زور با جمال وامخ

 .میکنم خرج خودم .بیفته جمال دست قرونش یه وامنمی خ فقط میشه، ریس

 که اونو حرف که هشنمی سردرمیاره، خونه خرج و دخل از باباته، جای اون مادر؟؟ چی یعنی _

 ...بیام و کنم ول شوهرمه

 .اصال شدم پشیمون باشه، _

 .میرم اتاق سمت و میشم بلند جام از
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 بفهمه چیزی واستمنمی خ مواده، لنگ معتاده، جمال بگم، مامان به واستمخنمی

 .سالم و صحیح کنارشه، شوهرش که دلخوشی همین با کنه زندگی میخواستم

 .میشد خرد اعصابم میکرد سکوت و میورد کم جمال برابر همیشه اینکه از اما

 .باشه پشتم واستنمی خ مامان ولی کنم، کمکشون میخواستم من

 .هووف کنم، جمال تقدیم دستی دو پدرمو ارثیه زمین پول داشت انتظار

 . میبره حساب جمال از یه جورایی مامان میدونستم

 ؟شنوا گوش کو ولی نباش، جواب حاضر نکن، درازی زبون میگه بهم هم همیشه

 .میپیچیدیم هم به هی و بودیم بچه جمال و من انگار یه جورایی

 .ردکنمی اذیتم انقدر کاش....برام بود واقعی پدر یه مثله کاش

 .بودم خوب باهاش منم اونوقت

 .جوابیام حاضر با بدم آزار رو خوبه باهام که کسی خلم مگه

 دارم، ترممیان امتحان فردا اینکه آوری یاد با و میشم کتاب خوندن مشغول خراب، فکر همون با

 .بخونم درس و چیزی به نکنم فکر دیگه میکنم سعی

 .بیرون برم شدم مجبور شام موقع اما کردم، حبس اتاق تو خودمو ساعتی چهار سه

 .بودن نشسته سفره سرهمه

 نه؟؟ ناهار و شام فقط بیرون، بیاد اتاق اون از یرهگنمی سلیقش خانم دیگه _

 .دارم دوست _

 اختصاصیت همست، واسه اتاق اون داره، اتاق تا ده خونه این انگار داری، دوست که بدرک _

 .که نیست
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 .که نگرفتم جلوشو من تو، بیاد خواست هرکی _

 کنیم کوفت شاممونو بزارین بسه، مادر نازنین بسه، جمال آقا _

 ...هات بچه این با زنیکه، کن کوفت تو _

 .کن صحبت درست مادرم با _

 !فوکولی جوجه سرجات بشین _

 پشت هم هنعیم و میرم اتاق به دوباره شام خوردن از بعد ندم، جوابشو دیگه میگیرم تصمیم

 .میاد سرم

 .فلدا بخل آبنبات بالم آجی، _

  عزیزم، میشه خراب دندونات _

 .آبنبات دارم دوز لمیشه، _

 و کامل رو آبنبات ولی میکرد تلفطیه جوری رو ها کلمه همه میخندم، و بغلم تو میگیرمش

 .داشت دوستش بس از میکرد، تلفظ درست

 .گوشم کنار میگیرم رو گوشی مرضیه، شماره دیدن با میخوره، زنگ گوشیم

 .نازی نازی سالم _

 ؟خوبی سالم _

 ؟خبر چه تو، سالمتی خبر _

 .نیست خبری خونه، خیاطی، دانشگاه، هیچی، _

 ؟خبر یه _

 ؟چیه _
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 .منه دست کیفت و چادر _

 میگی؟؟ هفته یه بعد _

 ؟!بگیریش میای کی رسید، دستم یه روزد تازهبه خدا  نه _

 .تو اینجا بیا _

 .بیا تو تو، جون ندارم حال من _

 .نیس نیازی فعال دارم، چادر که من _

 .ببینی منو واینمی خ بگو پس _

 .شاکیم دستت از هنوز میشه، اینم _

 بیرون؟؟ بریم فردا خواستم، معذرت که من _

 پارتی؟؟ بازم _

 .پارک اه، ننداز تیکه نه _

 .باشه _

 !درمیاری شاخ دارم، هم دیگه خبر یه خودت، و خودمو فقط _

 .االن بگو _

 خرشانسیا خیلی خدایی ولی بگم، باید حضوری ه،شنمی _

 .واه دیگه بگو _

 خبر رفک به من و میکنه قطع رو گوشی (چهار ساعت خونمون روبرو پارک فردا)  :گفتن با

 .میرم دیگش
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 رفتن ونهخ حوصله اما نداشتم، کالس بعدازظهر دیگه درحالیکه دانشگاه، صبح کالسهای بعداز

 .نداشتم رو

 .بودم دلخور ازش یه جورایی خردبود، مامان دیشب حرفهای از اعصابم

  با و میزنم زنگ خونه به همین برای و نداشتم پولی شارژ زیاد

مت به س و میکنم خداحافظی (مرضیه پیش میرم بعدم و دانشگاهم بعدازظهر تا)  :گفتن

 .میرم کتابخونه

 میشم ادهپی سرخیابون .میرم مهناز خاله خونهبه سمت  و میکنم حرکت دانشگاه از سه، ساعت

 .میدم ادامه راهو خیابون گوشه از و

 .بود بزرگی پارک سمتش یه و خونه و آپارتمان سمتش یه بود، قشنگی خیابون

 فشار زنگشونو و میرسم درخونه به ندیدم، مرضیه از اثری اما بود، پارک به نگاهم و میرفتم راه

 میدم

  تویی؟؟ نازی _

 .آره _

 .میام االن _

 بود، دامن هشبی بیشتر که گشادی دمپا شلوار و مشکی مانتوی یه با مرضیه دقیقه، چند از بعد

 بیرون میاد در از میخورد، لیز هی سرشرو که مشکی شال یه با

 .دستته چیه اینا _

 .میکنیم کوفت هم با دیگه، پفکه و چیپس بخوریم؟؟؟ علف پارک تو بشینیم _

 .برم باید زود من مرضیه، تو دست از _
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 .ردنمیک بازی بچه تا چند فقط و بود خلوت میریم، پارکبه سمت  هم با و میکشه دستمو

 ؟خوبه اونجا _

 .روشون میشینیم و میریم چمنابه سمت  حرفش، این گفتن با

 خوردنش، و چیپس تیکه یه اشتندبر با و وسطمون میزاره و میکنه باز رو پفک و چیپس تا دو

 .کنارم میزاره رو مشکی نایلکس

 .امانتیات اینم _

 .مرسی _

 !اوف بخور _

 هب توجه بدون و میکرد تعریف جکی گاهی هم مرضیه و میشیم پفک و چیپس خوردن مشغول

 فتعری هم رو جک دهمین داشت قصد میداد، سر هم بلند های خنده بازش، فضای و پارک

  با که کنه

 .میگیرم جلوشو( بده خبرتو)  :گفتن

 !خبر گفتی آخ آخ _

 !!!دیگه بگو _

 .میگم بعدا باشه، حاال _

 :میگه( کثافت اومد دردم)  و بلند خندیدن با اون و میگیرم پاش از نیشگونی

 .شانسیا خدای تو نازنین، _

 ؟!من نه مهیچکی _

 .میشه جبران حاال ولی کشیدی، زیاد بدبختی درسته، _
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 اونوقت؟؟ چه جوری _

 ؟!من تقصیر نندازی باز میدی قول اووووم، _

 ؟کردی کاری مگه _

 !یه جورایی _

 .منمی د قول نه _

 .مگنمی پس _

 !اه هدیگ نکن اذیت _

 .میگم باشه _

 ((.زدن حرف به میکنه شروع پفک، یه جویدن با و میزنه لبخندی

 

**** 

 هشت از ونچ بودم، شده بیدار صبح واقعا دفعه این پامیشم، خواب از جاروبرقی صدای با صبح

 میدارم رشب تخت، پای بود افتاده که میخوره دفتر به نگاهم داشتم، کالس غروب پنج تا صبح

 .کشو تو میذارم و

 .نبود شدنی اما آموزشگاه، ببرم خودم همراه رو دفتر حتی یا بخونم، بقیشو داشتم دوست

 و یکنمم سر رو مقنعه و میپوشم مشکیمو شلوار و مانتو کردنم، آرایش و دستشویی از بعد

 .ازش بیرون میارم موهامو

 .پایین میرم و برمیدارم کولمو

 ملوووکییییی _
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 بیرون میاد آشپزخونه از

 .حاضره صبحانه بیا مادر، نزن داد _

 !دیره ورم،نمی خ _

 .میرسونمت منتظرم، پارکینگ تو من بخور، برو _

 .زد حرف این و میبست رو مچی ساعت داشت که بابا به میفته نگاهم

 !میرم خودم همیشه _

 .من با بهار نکن دو به یکی _

 .بیرون میزنه در از بود، گرفته کیفشو درحالیکه بعدم

 .دهنم تو میکنم فرو لقمه تا چند سریع و نمنمیشی اما میرم، آشپزخونه به

 .مادر نمیشی هل اینجوری شی، بیدار زودتر یکم _

 !اووف شیرینه خواب این انقده خانم ملوک خواب، خواب، _

 یدیم اینجوری جوابمو هم تو میگم، همینو من صبح ها شنبه یماهه، مادر، بگم چی _

 بازار میرم کاملیا با خونه، میام اینا هفت ساعت من جیجلم، نگو پس _

 .بسالمت مادر، باشه _

 میزنیم گپارکین از و ماشین سوار بعدم و میشم آسانسور سوار و میکنم پا کتونیمو کفشهای

 پیانو یک موسیقی کالم، بی آهنگ یک و سکوت هم ازب ...بیرون

 آهنگ و بود سکوت فقط

 آموزشگاه دم میرسیم اینکه تا

 .مرسی _
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 !دنبالت میام غروب _

 !!!نمیاد بهت ناپرهیزیا این شدی، مهربون _

 .اینجاست از باالتر خیابون تا دو امروز، دارم کار سرساختمون _

 .خودم میام شب بازار، میرم کاملیا با ،نیست نیازی آها، _

 .اوکی _

 .میشم آموزشگاه وارد و میشم پیاده کردن خداحافظی بدون

 .یشینمم و میرم کنارش به بود، نشسته دوم ردیف های صندلی از یکی روی که زهرا دیدن با

 .سالم _

 ؟خوبی سالم _

 .بده تستتو کتاب زهرا مرسی، _

 ؟تنبل رو تستا مگه نزدی _

 .باهات کنم چک زدم، _

 پوش، شیک همیشه مثله اموزشگاه، رییس شفاهی، خانم که بودم تستا کردن چک مشغول

 .میشه کالسمون وارد بود، زده بیرون زرشکیش مقنعه از رنگش زرد موهای درحالیکه

 سااااکت دخترا _

 میشد شنیده زمزمه صدای گاهی فقط و میشن ساکت همه چوبی، میز روی دستش زدن با

 های استاد کیش، به یکماهه علمی اردوی یه داره، اردویی برنامه کنکوریا شما برای آموزشگاه _

 تا مایلند که کسانی درس، و تست داریم، متنوع درسی برنامه میان، همراهتون هم آموزشگاه

 .بشه گفته بهشون ها هزینه که کنن، اعالم دیگه هفته
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 و شهمی کالس وارد ریاضی استاد و میره بگه، چیزی و کنه سوالی ازش کسی نموند منتظر

 .میشن ساکت ها بچه اجبار، به دوباره

 آموزشگاه زا هم با زهرا و من بین قرار طبق کالس، دومین شدن تموم با که بود دوازده ساعت

 .میریم رستوران سمت به و بیرون میزنیم

 .همیشه مثله سبزی قرمه همون که من _

 .میخوریما پیتزا میریم ایندفعه همین، منم _

 .خونه برم ناهارا میکنه زور دیگه بفهمه، اگه مامانم بهار، نه _

 !خنگیا میفهمه؟؟ کجا از _

 میشه شروع بحثمون غذا، دادن سفارش با

 بهار؟ میری _

 !شاید ونم،نمی د _

 .میام منم بری، تو اگه _

  ؟!یماه میده اجازه بابات _

 .دیگه درسیه اردو میکنم، راضیش _

 میده؟؟ اجازه چی؟؟ بابات تو _

 .میکنه زندگی راحت یکماه!نده اجازه چرا آره...بابا سمت میره فکرم 

 .شمال بودم رفته بیتا عمه خانواده با هفته دو نبود، پارسال همین مگه

 .میده اجازه صددرصد آره، _

 !بحالت خوش _
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 چرا؟ _

 .پایست بابات کال _

 .چجورم آره اووف، _

 .برمیگردیم آموزشگاه به دوباره غذا، بعدازخوردن

 .میشه تموم و میگذره کالس ساعت پنج

 میریم درخروجی سمت

 دنبالم میاد بازار، برم میخوام دخترعمم با من زهرا، _

 باش خودت مراقب میرم، من پس عزیزم، باشه _

 .خداحافظ _

 سمت میره رمفک دقیقه، ده و پنچ ساعت دیدن با و وایمیستم آموزشگاه در کنار زهرا، رفتن با

 بوق ایصد با که میگشتم شمارش دنبال و درمیارم گوشیمو رفته، یادش کاملیا نکنه اینکه

 .باال میارم سرمو ماشین

 آرومم ردس هوای حجم و میشم ماشین وارد بود، نشسته ماشین توی که میفته کاملیا به نگاهم

 .میکنه

 !آخیششش _

 .عشقم کولر، روشنهتو واسه فقط _

 .خودتی صورت کردن عرق نگران خودت، جون آره _

 .زیبام هم آرایش بدون من واال، نه _

 !غولها سرزمین نوع از زیبا منتها، بله، _
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 .ادب بی _

 میکنیم حرکت

 ؟حاال میریم کجا _

 .بخرم پیراهن میخوام کرده، معرفی دوستم خوب بوتیک یه _

 داج جاش از گوشم لحظه هر میکردم احساس من و باال میبره آخر تا ماشینو ضبط صدای

 .میشه

 دارم دوست تورو خیلی میگم، صدبار روزی"

 بردارم دست لحظه یه تو از محاله من

 آرومه زندگیم هستی، من با که تو

 دیوونه عاشقتم میگم، دل ته از

 دیوونه

 "دیوونه

 .میکرد همراهی بلند صدای با هم کاملیا و میکشید داد خواننده

 .میکشم داد بلندم صدای با

 !شدددددم کرررررر _

 ؟؟؟هااااااا _

 !!!کنننن کمممممش _

 .عشقمممم کنننن حال _

 سخته ازت دوری چقدر آخ"
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 خوشبخته تو با قلبم

 دارم دوست تو با من قشنگو، حال این

 هستمو تو عاشق من بستمو، دلت به رو دلم

 "میذارم چشمام روی رو رابطه این

 !!! روانیییی کاملیا _

 ؟؟؟؟؟جووووونمممم _

 شادم کنارت من خوبی، کنارم تو"

 دادم عشقت به دل که خوشحالم خیلی

 میفهمم رو تو من

 آرومی من با تو

 "میدونی خودم مثله رو رابطه این قدر

 (رزاقی محسن _رابطه)

 وتیکب یه روبرویباالخره  که گذشت کاملیا خوندن و آهنگها کرکننده صدای با مدت تمام

 .میکنه خاموش ماشینو و میداره نگه داشت چوب نمای که شیک

 .عشقم رسیدیم _

 !روانی اولویتی تو میده، شفات گفت کردم، صحبت خدا با _

 .میریم بوتیکبه سمت  هم بعد و میشم پیاده ماشینحرف از این گفتن با
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 دوباره تمیخواس دلم که بود گرم اونقدر هوا رو، پیاده کردن طی تا شدن پیاده بین فاصله

 اونجا، روشن کولر و خوب هوای و بوتیک به شدنمون وارد با اما کولر، زیر و ماشین تو برگردم

 .میشه عوض نظرم

 .میشم خنک و میخوره صورتم به سردی هوای حجم

 .خانما سالم _

 .سالم _

 .میدم سالم و میکنم نگاه روبروم پسر به میگیره بازوم از کاملیا که نیشگونی با

 کولر دقیقا که صندلیرو میدم ترجیح من و میره، کوتاه و مجلسی لباسای رگالبه سمت  کاملیا

 .بشینم بود باالش

  میره کاملیا سمت به پسره

 مدنظرتونه؟ خاصی چیز _

 !شیکم کوتاه پیراهن یه دنبال _

 ردشون نه، این و نه و نوچ گفتن با کاملیا و میده نشونش رو ها پیراهن یکی یکی فروشنده و

 .میکنه

  با و همیزن بهم دستاشو کاملیا باالخرع که بود پیراهن یکمین و چهل یا چهلمی کنم، فک

 (ببین بهار خودشه،) :گفتن

 .اسولب میکنم لبخندتایید یه با منم و میره پرو اتاقبه سمت  و میگیره پسره دست از

 لپ با کار مشغول و خودشو صندلی و میز سمت میره هم پسره و بودم نشسته صندلی همون رو

 .مودبیه پسره خداییش میکنه. تاپش
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 .بابا مثل ،مهندسا عین نه، نه میکنه، کار تاپ لپ با داره هم دکترا عین آقاست، چه به، به

 ...داره بازوهایی چه

 .خخخخ بالشته دیگست، چیز یه این ولی گندست، انقدر بازوهاشون پسرا همه دیگه البته

 .میاد صورتش رنگ به ها، خوشرنگه تیشرتشم

 ببینم کنم، هتجرب میخواد دلم منم خب نم،کنمی رد بده، پیشنهاد بهم این اگه کال...خوشگله

 .حسیه چه داشتن پسر دوست

 .آخیییی شده، تنگ براش دلم آخی خوبه! چقدر افرود، همین نیستن، بد که پسرا همه

 .میشه عوض پسرا به نسبت داره دیدم زندگیم، تو اومده اون وقتی از انگار

 .یدهم پیشنهاد داره که بفهمونه بهمیه جوری  مثال یا بده شماره پسره این میشه یعنی

 .شدم هیز چقدر وای!شدم عاشقش کنم فک به، به

 .شدما بدی دختر

 .دیگه شدنه بزرگ اثرات خب

 .خخخ میشه هم بیشتر اثرات دانشگاه، برم که دیگه سال

 .اتاقه کنار که قدی آینهبه سمت  میره و میاد بیرون پرو اتاق از کاملیا یکدفعه

 .میکنه خودش به نگاهی

 ؟خوبه بهار _

 میگه و میپره پسره که آره، بگم میخواستم

 .خانم عالیه میاد، تنتون به خیلی _

 .بدم یاد بهش رو چیزا این باید ادب، بی بزنم، حرف نذاشت پررو، پسره

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

140 
 

 سمتش میرم و میشم بلند جام از

 !به به خوشگله، _

 .کنه عوض لباسو تا اتاق داخل میره کشداری لبخند با کاملیا

 .تاپ لپ پشت پسر اون و خیاالم و فکر و میمونم من دوباره

 .خوشگلی این به من.نهکنمی بهم هم نگاه یه بیشعور،

 .توروخدا نگاه اینو اونوقت میمیرن، برام همه

 .بودم لتحا همون میکرد، حساب پولو کاملیا که مدتی تمام و میکنم سرگرم رگاال با خودمو

 برسونین سالم هم جون ساینا به خداحافظ، خب _

 ؟میشناسین کجا از رو ساینا _

 کاملیا کنار میرم و میشه گرد چشمام

 .رقص کالس تو کالسیمه، هم _

 .گفتینا دیر قصد از ه،شنمی که اینجوری بابا، ای _

 میگیرم تخفیف کلی میام، بعد های دفعه راحت، خیالتون نه _

 .میکنم خواهش حرفیه، چه این _

 .میگم کاملیا به و ماشین تو میریم ،کردنمون خداحافظی با

 !دیگه کیه ساینا _

 :میگه چشمش رو میزد آفتابیشو عینک حالیکه در بعدم و میکنه روشن کولرو کاملیا

 عروسیشونه دیگه ماه نامزدشه، _

 .اه من، عشقی شکست اولین...من شانس از اینم خدا، ای
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 !!!!!گرفتی ازم عشقمو خر، ساینای

 .کنه گیر تگلو تو ساینا، شه کوفتت رد،کنمی نگاه بهم زیاد همین برا بودا، پاکی پسر چه

 .پرزد اینم شدیم، یکی عاشق یبار خدا، اه.خر و زشت ی دختره گرفتی جامو

 .خونه برسونه منو میخوام ازش و میکنم رد پیتزا خوردن برای رو کاملیا اصرارای

 به چرا و چیه مرضیه خوب خبر که بفهمم بخونم، رو دفتر بقیه و خونه برسم زودتر میخواستم

 ؟!!!!شانس خدای گفت مامانم

 .میداره نگه در دم کاملیا

 ؟نداری کاری خب، _

 ؟!یوقت نکنی تعارف پررو، _

 .میای میخوای هروقت نداری، تعارف به نیاز ازمنی، تر پررو که تو _

 .خستممم خونه، برم کردم، شوخی جیگر، شناختی منو خوب خخخ، _

 .میدونستم _

 .میره بلندی و کشدار بوق زدن با و میکنم خداحافظی

 .فترد بقیه سوی به پیش و توآسانسور میرم نگهبان به کردن سالم با و میشم البی وارد

 .هورررااا خونه، رسیدم دیگه آخیش

 توی ظرفهای هم خانم ملوک و بود ها کانال کردن پایینو باال مشغول بابا میشم، خونه وارد

 لباسامو و میرم باال سرسری سالم یه با بود، کردنشون تمیز مشغول و بود دراورده رو بوفه

 و درمیارم کشو از رو دفتر همونطوری و کنم پاک آرایشمو نداشتم حوصله میکنم، عوض

 .میشم خوندنش مشغول
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 !میشی عروس داری کنم فکر خب _))

 .اه مرضیه بزن حرف آدم مثله _

 ؟!هوم اومدی ای عشوه چه اونشب؟ کردی چیکار کلک _

 رو فکاپ یکی یکی راحت خیال با همین برای و میذاره سرم به سر داره مرضیه میکردم، فکر

 .میکردم نگاهش گاهی گاه فقط ادم،نمی د حرفاشو جواب دیگه و میخوردم

 زرنگ کارا این از بده یاد منم به ی؟؟؟نمی د جواب _

 شده عاشقت بدجور کنم فک پسره نازی _

 .اه بگو یچیزی خب _

 داره دوستت باراد، پسره، همین _

 نی؟؟کنمی باور _

 بهش داد گرفت، شمارتو اشکان روزید تازه _

 . یکنمم سرفه هم سر پشت بار چند و میمونه گلوم توی پفک های تیکه همون آخرش، حرف با

 شدی؟؟ چی _

 .میشم زدن حرف مشغول و میگیرم نفس و میکنم بلند سرفه یه

 باز؟؟ کردی غلطی چه تو _

 زندگیت تو اومده شانس یبار دیوونه، فکرتم به _

 شانس؟؟ میگی پسر اون به تو _

 بده؟؟ شده، عاشقت _

 عاشققق؟؟ _
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 !پ ن پ _

 .نداره امکان چیزی همچین _

 .داره بدجورم .داره چرا _

 ندارم قبول رو پسر این من باشه، داشته حقیقت اصال باشه، _

 !میگه کی به کی اوهوکی، _

 چطور؟ _

 هست، هک هم خونده درس داره، که قیافه داره، که پول نداری؟؟ قبولش که نداره چی اون _

 داره که ماشینم هست، که پسرم تک

 !ننداز جا هست، بیشعورم و ی*ش*ا*ل _

 دخترشه؟؟ دوست منظورت داره، ربطی چه _

 .میگی داری خودتم بیا، _

 بعد مهم باشه، هنبود هیچکی با االن تا موقعیت، این با پسر اون داری، انتظار خنگ، بابا برو _

 .ازدواجه

 .میندازم نایلکس توی رو ها اون و پفک و چیپس آشغالهای سمت میبرم دستمو

 میکنم اجازدو خودم مثله یکی با کنم، ازدواج بخوام اگه داره، فرق تو با فکرم طرز من _

 کمن پاک پسر و دختر دیگه ه،شنمی پیدا آدمی همچین _

 میگی اینحوری میزنی، چرخ باالها اون بس از تو هستن، نخیر _

 .میریم خونشون و پارک بیرونبه سمت  هم با و میشیم بلند جامون از

 .خنگیبه خدا  _
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 .عاقل تو باشه، _

 میکردم تورش بودم، تو جای اگه من _

 !نیستی که حاال _

 .دادم شمارتو حال هر در ولی آره _

 .رمسردرنمیا کارات از هیچکدوم از مرضیه، معنایی تمام به خنگ یه تو کردی، بیجا _

 و لونه اون از میکنی، پادشاهی خودت واسه میکنی، ازدواج دیوونه فکرتم، به چون خنگم آره _

 .میشی راحت غازش، یه صدمن حرفای و جمال

 کنم؟؟ ازدواج چیزا این از فرار به خاطر یعنی _

 حرفای کنن شروع دوباره بعدشم .هست عاشقتم باراده، این داره، فرق این خب ولی تقریبا، _

 .انجامد برمی طالق به مشکالت از فرار به خاطر ازدواج که بهم، نزن روانشناسانه

 .بگم میخواستم همینو اتفاقا _

 .دهش عوض فکرا ببین، مردمو زندگی بابا، بسه کنی؟؟ سر حرفا این با میخوای کی تا _

 میرسیم خونشون در به

 .بسه تو، برو _

 .اینجا باش شام _

 میام دیگهیه وقت  مرسی، نه _

 نباش ضایع بدیا، جواب زد، زنگ داد، اس اگه _

 یا کنم چیکار بدی یادم وادنمی خ دیگه دخترخالمی، چون نکردم، خفت اگه مرضیه، بسه _

 !نکنم
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 .ها بزرگیه شانس ولی باشه، _

 جمع و درچا های لبه گرفتن با بعدم و میکنم محکم رو دوشم روی کیف و میکنم باز چادرمو

 برایور تنگ و دراز کوچه تاکسی، کورس تا دو گرفتن از بعد میدم، ادامه راهم به کردنش

 .میکنم طی خونه به رسیدن

 نیست نه راسته؟؟ مرضیه حرفهای یعنی

 !!کجا من و کجا اون باشه، شده عالقمند من به پسری همچین نداره امکان

 .داره کالس کلی رفتنش راه حتی رفتارش، تیپش،.نیستیم مقایسه قابل باهم اصال

 نیست شدنی اصال اون؟؟ با ازدواج؟؟...پووف چی؟؟؟ من

 .جایی همچین بزاره پا خواستگاری واسه نیست حاضر دیدم، من که مادری اون

 .راحت م،نمی د جواب من بکشه، خودشو بزنه، زنگ اصال

 یه هک حیاطی میشم، کوچیک حیاط وارد خونه، آهنی و آبی در قفل توی کلید انداختن با

 . گلدون کلی و بود وسطش حوض

 .نداشتیم نیاز بهشون که بود شده جمع هایی پرت و خرت و وسایال هم، اون گوشه یه

 یه وبارهد بود، معلوم ای شیشه در از که خونه داخل و حیاط دیدن با یهو چرا ونمنمی د

 .زد سرم به فکرایی

 .نه ونه،خ این تو اینجا، خواستگاری، بیاد بخواد خانوادش با. پسره اون اگه مثال وای،

 .میره آبروم اینجا، داغونه خیلی

 ذوقشون تو کلی حیاط گوشه پرتهای و خرت همین دیدن با میشن، خونه وارد که اول همین

 .باریک و تنگ های کوچه این دست از بیارن، خونه دم تا وننتنمی که ماشینشونم تازه میخوره!
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 .در به برسن و کنن کز رو کوچه راه همه این پیاده تیپشون اون با یعنی

 .بیرون باشن موتورشون با محل الت پسرای ممکنه فقط تره، خلوت کوچه خوبه. بیان شب اگه

 .نکنه خدا نه چی؟؟ بیان غروب اگه

 همون با نریمان سن هم پسرای حتما روز وقت اون میشه، آبروریزی که شلوغه کوچه انقدر

 باز دیگه، ایزنه از تا چند و قاسمی خانم حتما کردنن، بازی فوتبال مشغول داغونشون لباسهای

 .کنن ریز قند ممکنه حتی یا میشکونن گردو یا میکنن پاک سبزی و کردن پهن بساط

 به رو هک خونش پنجره از خودشو کله سفیدش، پیراهنی زیر همون با هم مخبری آقا احتماال

 . میزنه زل بهشون و بیرون میاره کوچست

 .ببخشید خدا وای میکنم، من که فکرایی چه این

 فکر گهدی میدم قول خودم به م،شنمی سیر کنم خفت مرضیه، نکنه چیکارت بگم خدا پووف،

 .خونه تو میرم و چیزا این به نکنم

 !سالم _

 .بغلم رهمیپ سریع نعیمه و میکنن سالم بودن، فوتبال دیدن مشغول هردو که نریمان و جمال

 !!!آبنبات _

 .رفت یادم آه، _

 .بدییی خعلی _

 عوض شغولم اتاق توی مامان دنبالش، میرم لباسا کردن عوض برای منم و اتاق تو میره بعدم

 .میشه بازی غولمش عروسکش با بود، کرده قهر مثال حاال که هم نعیمه و بود نغمه پوشککردن

 بودن؟؟ خوب اینا خالت _
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 .دیدم رو مرضیه فقط ندیدمش، _

 .میرم آشپزخونه به و میکنم عوض لباسامو

 .میرم اتاق به دوباره قند برداشتن بدون و میریزم خودم برای چایی لیوان یه

 ؟!شده آروم جمال روزه چند دیدی مادر، _

 !دیدی خواب روز؟؟ چند _

 .نیست تند دیگه رفتارش میگم، کلی _

 .بسالمتی خب _

 نیست؟ عجیب _

 ونمنمی د _

 و میخورد لیز اونور اینور فرش رو خودش برای هم نغمه حاال و بود کرده عوض رو نغمه پوشک

 .همیش خیره بهم دوباره بستنش، و مشکی نایلون توی کثیف پوشک دادن قرار با مامان

 خونه اومد و خرید گوسفندی گوشت دوکیلو امروز، _

 جمال؟؟ کی، _

 واال آره _

 جایی؟؟ به خورده سرش _

 و لحاف یرو رو چپش دست آرنج و بود ایستاده که همونطوری و میشه اتاق وارد جمال یکدفعه

 :میگه بود، گذاشته هم روی شده انباشته های تشک

 جمالم همون من نخورده، نه _

 میشینه بود که همونجایی و میخنده بعدم
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 شد؟؟ تموم فوتبال جمال آقا _

 میشینه جمال کنار و میشه اتاق وارد هم نریمان حین همین 

 .نیمست دو وسط مامان، نه _

 .بودیم نشسته اتاق توی نفرمون شش باهم، همه

 .هم کنار نریمان و جمال

 .نفر دو اون از کمی فاصله با بود پوشک نایلون دستس حالیکه در مامان

 .میچرخوندم دستم توی رو چایی لیوان حالیکه در مامان، روبروی من

 .بود وورجه ورجه حال در که نغمه و بود بازی مشغول دیگه گوشه یه که نعیمه

 ؟براتون دارم خبرم یه _

 !جمال آقا خبری چه _

 میبست آقا بهش هنوز جمال بد اخالقهای همه با مامان که میومد بدم چقدر

 .کردم پیدا کار میریم، شهر این از _

 جمال؟؟ آقا کجا _

 !خوب جای یه _

 .میزنه نیشخند بعدم

 :میگم. عجیب خیلی باشه، کرده پیدا کار اون که بود عجیب برام

 ؟شهر کدوم ی؟؟نمی د مامانو جواب چرا خب _

 باال و میکنه جمال به نگاه باشه، مشتاق انگار هم نریمان و میچرخونه مامان و من بین نگاهشو

 .میشه باز جمال زبون خره
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 ...یکار تو بزنیم میخوایم دیگه دوستای از تا چند با بنده، که، بگه براتون جونم _

 ؟اینجا از بریم باید که کاریه چه _

 !میفروشیم و میخریم جنس _

 .بدونم رو چی همه میخواستم من ولی میکرد، نگاه فقط و بود ساکت کال مامان

 جنسی؟ چه _

 تلویزیون یخچال، بزرگتر، لوازمای گرفت، که کارمون آرایشی، لوازم لباس، _

 ؟اونوقت بریم کجا _

 !بانه _

 بانه؟؟؟ _

 .بانه بانه چیه، ها _

 ؟بیایم ما چرا اینجا، برگرد هرازگاهی کن، کار برو خودت _

 تویی؟؟؟ همه وصی وکیل ببرم، همرام باید بچمو و زن _

 کار؟؟ تو بزنی که داری پول تو اصال ی؟؟گنمی چیزی چرا مامان _

 .میگیرم جالل از میلیون چند قوله، و قرض دارم، _

 سپ بود، بانک کارمند خودش، برخالف و بود برادرش جالل بکنه، کارو این میتونست

 .بگیره پول اون از میتونست

 !نریم هشنمی جمال آقا _

 میشه خوب وضعمون کمکم اونجا زنیکه، همیفنمی چرا کنی؟؟ زندگی فالکت این تو بمونی _

 .شده شروع فوتبال دوم نیمه بود معلوم که تلویزیون صدای با
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 .مامان کنار به هم ومن میرن هال به نریمان سرش پشت و جمال

 موافقی؟؟ تو مامان _

 !مادر ونمنمی د _

 من دانشگاه نریمان، مدرسه شهرمونه، اینجا مامان _

 .واال ونمنمی د _

 و زبونی چرب با جمال و میکنه سکوت هم باز مامان میدونم میره، و میشه بلند جاش از بعدم

 .برن که میکنه راضی رو اون خوب، آینده از دادن وعده

 .شهب همراه جمال با و بشه راضی خودش اگه روش، نداره تاثیری هیچ من حرفهای میدونم

 جمال ینا پادردخودش، و کمردرد نریمان، درس خرج خونه، ماهیانه اجاره کشیده، زیاد سختی

 .کنهمی صدا زنیکه رو اون میبست، آقا اسمش به همیشه که مامان برخالف که نفهم زبون

  میشه؟؟؟ چی دانشگام و درس پس برم، همراهشون باید منم برن، اگه

 .دارم دوست رو اینجا من بشه، تموم که نمونده زیاد

 الجم فقط این و نمیذاشت کسی بسر سر کسی و میخوردیم شام ساکت همه شام سر شب اون

 .میزد حرف آینده و بانه و کارش از هی که بود

 به نشاومد و نعیمه کردن صدا با و کردم پهن رو ها تشک که بود نشده یازده ساعت هنوز

 .بستم رو در اتاق، داخل

 میکنم نوازش موهاشو و میکنم نزدیک خودم به رو نعیمه من و میکشیم دراز هردو

 خانما؟ خانم قهری _

 .آله _
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 بازی یکم و بخوری صبحانه و بشی بیدار تو تا فردا میخوابیم، شد، شب االن ببین جونم، ای _

 .میارم میخرم آبنبات برات من کنی،

 میدی؟؟ قول _

 .نازدونه آره _

 .میکنن فراموش رو چی همه زود ها بچه چقدر

 .میکنن آشتی و میره یادشون چیزا بعضی راحت چقدر

 .میکنم جاش جابه و بود رفته خواب بغلم تو نعیمه

 ه؟؟داد اس پسره همون یعنی میزنه، تاپ تاپ قلبم و میشه بلند گوشیم اس ام اس صدای

 گفته؟؟ چی یعنی خدا وای

 .شممچ جلوی میاد بزرگش و لمسی گوشی تصویر لحظه یه و برمیدارم گوشیمو لرزون لرزون

 .میرم خواب به راحت و میکشم پوفی تبلیغاتی آگهی دیدن با

 بستن با بودم، مجبور ولی بیرون برم خونه از که بود زور برام و داشتم کالس یه فقط صبح

 وبا رممیذا سرم روی رو چادر بود، پوشیدنم لباس کار آخرین همیشه که مانتوم های دکمه

 .میرم کفشم پوشیدن و ایوانبه سمت  نریمان و جمال و مامان از خداحافظی

 .میام باهات کوچه سر تا آبجی _

 .بریمبدو _

 .میکنیم طی رو کوچه اون نریمان و من پاییزی، هوای تو صبح، سر

 بانه؟ میای ما با هم تو _

 !نریمان _
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 ؟آبجی بله _

 بری؟ داری دوست _

 .میکنه تعریف چقدر بابا ینیبنمی مگه آره، _

 .نمیام من نه _

 . میمونم آخرم جمله مبهوت خودم من و میکنیم خداخافظی هم از

 نمیام؟؟

 باشم؟؟ کی پیش اینجا

 نزن ناسانهروانش حرفای نکن شروع دوباره بعدشم .هست عاشقتم باراده، این داره، فرق این))

 .((انجامد برمی طالق به مشکالت از فرار به خاطر ازدواج که بهم،

 مشکالت؟؟ از فرار میفتم، مرضیه حرف یاد

 و لونه اون زا میکنی، پادشاهی خودت واسه میکنی، ازدواج دیوونه فکرتم، به چون خنگم آره)) 

 (( .میشی راحت غازش، یه صدمن حرفای و جمال

 راسته؟؟ مرضیه حرفهای نکنه

 بمونم؟؟ کجا بانه، برم اینا با نخوام من اگه

 .نمکنمی خراب آیندمو چیزا این به خاطر هیچوقت من نه،

 .نه

 .نه

 .میچرخید سرم تو هاش وعده و جمال دیشب حرفهای همش و نداشتم تمرکزی هیچ سرکالس

 .برم پیاده خیابون سر تا میگیرم تصمیم و میام بیرون دانشگاه در از
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 نعیمه رغرایغ دست از روزی چند برای تا میخرم آبنبات تا ده هم، سوپر یه از خونه، راه توی

 .((باشم راحت

 

 افرود آقا جان، بهار _

 اینجا؟؟ اومده _

 .تلفنه پشت نه _

 گوشیمت سبه  راحت من و نبود تلویزیون جلوی هنوز بابا خداروشکر پایین، میرم ها پله از

 .میرم

 !سالمممم _

 ؟بهار خوبی معرفت، بی سالم _

 .تفریح میری من بدون تو معرفتم؟؟ بی من _

 .خخخ اوه، _

 بخندی آب رو میگم، بازم _

 !مرسی خوبم منم خبرا، چه _

 ؟زدی زنگ خونه به چرا _

 میزدم؟ زنگ باید بیمارستان به _

 !گوشیم نه، _

 .خواهردیوانه ندارم شمارتو _

 کن یادداشت میگی، راست آره اوخ _
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 از هک میشم بابا متوجه و میکنم قطع رو گوشی گفتن پرت و چرت کمی و شمارمم گفتن با

 .پایین بود اومده پله آخرین

 .دادی شماره افرود به _

 ؟مشکلیه آره، _

 .میاد اونم و میشینم شام میز سر و میرم آشپزخونهبه سمت 

 باهاش؟؟ دوستی _

 .نیستم تو مثله نخیر _

 !بهار میگی چرت چرا تو _

 .ندارم موست دوست تو مثله نگفتم، چرت _

 نداره ربطی دخترم به کارام و من شخصی زندگی بزن، حرف درست اوال _

 نداره؟؟ ربطی من به میگی بعد دخترت، میگی داری _

نمی  ری!می پیش حد چه تا افرود با باشه، حواست ثانیا داره، حریمی هرکسی بهار، ببین _

 .بینتون صمیمیت از بشی پشیمون و ذوقت تو بخوره بعدا وامخ

 بدیه؟؟ پسر چشه؟؟ افرود مگه م،شنمی نخیر _

 ...پدرش ولی نه، _

 چی؟؟ پدرش _

 همون در و میره سالنبه سمت  میریزه خودش برای که آبی لیوان یک با و میشه بلند جاش از

 :میگه حال

 ...هوف رگاشه، تو پدرش خون پدره، همون پسر باالخره _
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 ،ندیدم ازش بدی چیز تاحاال باحالیه، پسر خوبه، افرود میدونم ولی سردرنیوردم، بابا حرفهای از

 .خوبه نداشتم برادر جای خوبه، این خوبه، خودمم، باهاش

 .برادر

 .برادر

 ....هوف

 .بگم بهش رواردو موضوع نشد حتی

 .میشم راحت نیستم، اینجا یمدت که خوبه خیلی میرم، حتما

 عوض ،میپوشیدم و سرم به میزد گاهی گاه که خوابی لباس یه با لباسامو و میزنم مسواک

 .میکشم دراز تخت روی و میکنم

 .میکنم باز باز رو دفتر خمیازه یه کشیدن و آباژور کردن روشن با

 زد حرف کلی سفره سر جمال هم صبح امروز نازنین؟؟ کنیم چیکار _))

 ؟آقا گفتن چیا _

 .میشنیدم رو مامان حرفهای و میکردم عوض لباسامو

 .بده شستشو روز یه عرض در رو مامان مغز بود تونسته خوب

 .رفتن به راضیه فهمید میشد مامان حرفهای از

 میاره ییچا لیوان تا دو هم مامان و میشینم بازیاش اسباب و نعیمه کنار و هال سمت میرم

 نکنیا تموم زودی خودت، واسه تاش هرده بیا، _

 قوول میلم، قول باجه، _

 جونم آبجی آفرین _
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 .میکنیم سرگرم چایی با خودمونو هم مامان و من و میشه آبنبات زدن لیس مشغول

 .کنه تغییر نکبت وضع این شاید بهتره، بریم نازنین، میدونی _

 !کن گاهن منو مامان کنی، فکر بیشتر نیست بهتر ولی خودته، زندگی میدونی، خودت هرجور _

 میگیرم دستاشو مچ و میزنم زل بهش

 دیگه کنی، دردودل پیشش بری گرفت، دلت هروقت که نیست مهناز خاله دیگه اونجا _

 رو ها همسایه شهمیک طول اونجا بابا، و بزرگ مامان و بزرگ بابا سرقبر بری هفته هر ونیتنمی

 خودشونو خاص رسومات و رسم میکنه، فرق مردمش فرهنگ بشی، اخت باهاشون و بشناسی

 داری؟؟؟ تحمل تو بیفتی، جا تا کنی، عادت تا میکشه طول من، گل مامان دارن،

 .میشه خوب زندگیمون ولی میکشم، سختی میشه، بهتر زندگیمون ولی _

 میکردیم زندگی راحت میفروختیم، زمینو بودی، پشتم اگه _

 کنه، ادهآم جمال واسه بزرگ وام یه تونسته جالل اینکه مثله مادر، نیست چیزا این بحث _

 . نیست بدهکار اینا و زمین به گوشش کرده، رفتن بنای دیگه اونم

 شماره والاص بود، ناشناس شماره میرم، اتاق سمت و میشم بلند جام از گوشیم آهنگ صدای با

 خورد، وصل دکمه رو دستم که شد چی روز اون ونمنمی د ولی ادم،نمی د جواب ناشناسو های

 .نمک صحبت یکی با فقط میخواستم که بود کرده باد کلم مامان حرفهای از انقدر انگار

 ؟بفرمایید بله، _

 ...پسر همون جذاب صدای و

 ...گوشم تو میپیچه آرامش با مردونش صدای

 !پسره همون صدای آره
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 خونچین باراد صدای

 . بود کرده صدام و بود وایساده من صندلی پشت بار اولین که همونی

 سالم _

 .بودم مونده مات

 .بود نیست، این به مربوط گوشی زنگ صدای ردمکنمی فکر که وقتی درست

 .بدم جوابشو چی ونستمنمی د

 .بود درهم کامل مامان حرفهای ازاعصابم

 .اون رو کردم خالی رو اینا همه و بود گرفته حرصم مرضیه از

 شما کرده،وکار این من اجازه بدون داده، شما به منو شماره کرد بیجا مرضیه محترم، آقای _

 .نشو مزاحم دیگه هم

 ...من ببین، _

 گوشه همون میرم.کردم قطع و بده ادامه نذاشتم

 .میشینم و تشکها و لحاف همون پیش

 .میکنه ریختن به شروع کم کم اشکام

 ...بمونن کاش نرن، کاش

 .شه تموم که نمونده زیاد چی؟؟ درسم؟کنم چیکار من برن اگه

 .منه برخالف کاراش همیشه جمال چرا

 کامل مطیع شده، هم که یکبار برای مامان چرا.میشم بدبخت حرفاش و کارا با من همیشه

 .کنه فکر عاقالنه یکم و نباشه جمال
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 .میاره در بازی خنگ مرضیه چرا....نیست مهم اینا اصال

 چه من کنهمی فکر پسره االن اه، اونه تقصیر همش نیست، پشتم خالمم دختر ندارم، شانس کال

 .ادبیم بی

 ساعت کجاست، آدم نیس معلوم لحظه اون آدم، سراغ میاد عجیبی حس یه لحظات بعضی

 .سراغمون میاد یهویی چنده،

 تدوس نباشه، کنارت کسی که کنی، پیدا آرامش که جایی یه بری داری دوست لحظه اون

 وسط یه که کنی دردودل یکی با داری دوست کنی، دردودل یکی با هم باشی، تنها هم داری

 .کنه گوش فقط و بزنه زل بهت نپره، حرفت

 ،((شهمی حل چی همه و میگذره زمان)) نگه(( خدا به کن توکل)) نگه(( میشه درست)) نگه

 .نگه رو اونا با بده دلداری مثال میخواد و کلشه تو که حرفهایی و بشنوه بشنوه، فقط

 وبارهد ولی خونه، برگشتم که بود نشده ساعت یک هنوز شدم، حس همین دچار من لحظه اون

 .برداشتم کیفمو.پوشیدم لباسامو

 .میام من نشه، نگران و نزنه زنگ گفتم فقط میرم، کجا نگفتم مامان به

 .میکنم پا رو کفشهامو و میبوسم رو نعیمه

 .بود همرام حس اون راه تمام تو

 .خریدم گالب شیشه پیرمرد یه از آرامگاه در دم از وقتی بود همرام حس اون

 رمردهپی همون کنار که جوونی پسر از خریدم رز گل شاخه تا سه وقتی بود همرام حس اون

 .بود کرده بساط

 .میگذشتم قبرا بین از که هایی ثانیه تمام بود، همراهم حس اون

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

159 
 

 و کالس با و شیک خیلی بعضیا داشتن، مشکی سنگهای داشتن، سفید سنگهای که قبرایی

 .نه بعضیا

 ....بابام.زندگیم فرد ترین عزیز قبر به میرسم

 .اونو نمیاد یادم درست

 .دارم ازش محوی های خاطره

 .نداره ازش خاصی تصویر ذهنم ولی....هست عکسهامون

 .داشتن صدا عکسها کاش

 .شه آرومدلم و بشنوم صداشو میتونستم

 .داشت سفید های نوشته که مشکی قبر سنگ رو میکنم خالی رو گالب تمام

 .میرفت بین از داشت دیگه ها نوشته رنگ

 .قبرش سنگ رو میکنم پر پر گلهارو

 ....پدرم قبر سنگ رو

 . میشینم و خاکی زمین همون رو میذارم کیفمو

 .بود ظهر سر نبود مهم،خاکی و میشه کثیف چادرم نبود مهم

 .نهک گوش حرفامو فقط قراره ساکت که فردی فرد، همون و بودم من و بود خلوت آرامگاه

 موهامو تیوق:میگه همیشه مامان میبست، خرگوشی موهاشو که دختره اون نازنینم... من سالم!

 وتاهک موهامو ادینمی د اجازه:میگفت میکشیدی! و میگرفتی دوطرفشو تو میبستم، خرگوشی

 .رگهبز مامان خونه قدیمی پشتی پشتمون نشستم، کنارت منهستی و تو دارم عکس یه کنه،

 .پاهاته رو راستم دست نشستم، چپت سمت منو عکس اون تو نشستی چهارزانو تو
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 ....داریم لبخند هردو

 وازت بعدش هفته یه بود، عکسمون آخرین اون تو! لبخند مخصوصا قشنگه، لبخندمون خیلی

 ....میری پیشمون

 ....بابا

 ...بابا میری تو

 باشم ریشه تو میخوام دارم، دوست رو اینجا من پس؟؟ چی من میدونی؟؟؟ بره میخواد مامان

 .باشه تو جای جمال دیگه وامنمی خ،کنم تموم درسمو میخوام هستی، تو که

 ....شدم خسته ولی نشدما، بچه

 .میکنه داره فراموشمنو مامان دیگه میکنم احساس!! ؟میدونی

 .نداره من برا وقتی دیگه کوچیکتر بچه تا سه تنهام...! ولی نمکنمی حسودی

 خیاطی هم که من مثله نه بخونن، درس راحت که شن، پولدار که میره اونا آینده به خاطر

 ...تنهام هم میخونم، درس هم میکنم

 !بابا گرفته دلم

 .دممیکر گریه راحت من و بود خلوت آرامگاه خداروشکر ،میزدم هق و میریختن اشکام

 .میدیدم تار یکمی بودو پوشونده چشمامو اشک

 مامان اسم و شماره به !مامانه شاید میخوره، زنگ گوشیم که وردمادرمی دستمال کیفم از داشتم

 .میدم جواب و ینمبنمی رو گوشی صفحه اصال نم،کنمی توجه

 .میدم جواب میکردم، گریه داشتم بود معلوم درحالیکه و خفم صدای همون با

 ؟مامان بله _
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 .بگه چیزی مامان که میمونم منتظر و میکنم فـینی یه

 .کن ولم فهمیدی؟ بابا پیش آرامگام، نزن، زنگ خونه میام دیر گفتم مامان _

 .نیستم مادرت من _

 نگفتم؟؟ نزنین، زنگ گفتم بهتون _

 میکنم صاف گلومو و میکنم فین یه دوباره بودا، پسری عجب

 جناب؟؟ نگفتم _

 !ادینمی د جواب میفته که شمارم میزنم، زنگ دارم دوست من _

 .کردم اشتباه من باشه _

 آرامگاهی؟ کدوم حاال کردی، اشتباه آره _

 .خداحافظ نداره، ربطی شما به _

 سابیح و بزنم زنگ مرضیه به خونه رفتم وقتی داشتم تصمیم کیفم، تو میندازم رو گوشی

 .کنم ادبش

 ته میرم و ممیخون هم دیگه فاتحه یه و میبوسم رو بابا قبر سنگ رو، اذان صدای شدن بلند با

 .میرم خونه سمت به و میخونم فاتحه هم مادربزرگمم و پدر برای و آرامگاه

 .سماوره باالی ناهارت مادر _

 .میخورم بعدا _

 اتاق تویکه نریمان یا مامان اینکه به خاطر و میگیرم دستم تو رو گوشیو میکنم عوض لباسامو

 توی میرم و میکنم پا رو مامان پالستیکی سبز دمپایی نشن، حرفام متوجه بودن کشیده دراز

 .حیاط
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 .شنگولش و شاد صدای میپیچه، گوشم تو مرضیه صدای بوق، تا دو از بعد

 !پیدا کم خانم نازی بر سالم _

 ؟ها آخه بگم بهت چی من مرضیه _

 ؟!شده چی باز _

 بی بهش تلفن پشت دیگه میخوای اگه زدی که گندیه پسره، به دادی شمارمو کردی بیجا تو _

 ...کن پاک گندتو خودت ندم، جوابشو بد و نکنم ادبی

 .شد تموم دادم که حاال _

 .میشه شروع داره تازه نشد، تموم _

 !!جوونم ای _

 ببینم؟ باید ور کی باشی فکرم به نخوام من جان مرضیه نزنه، زنگ دیگه بگو بهش میکشمتا، _

 .بارادو _

 !بخدا ای مسخره _

 تو، سر داره دعوا باباشو مامان با همش روزه چند این داره، دوستتبه خدا  تویی، مسخره _

 .بدبخت خیره نیتش

 ا؟ه دارم چی من شه؟؟ من عاشق اون نیست، عجیب خودت برا سرم، تو بخوره خیر نیت _

 .میخواد خاطرتو خیلی شنیدم اشکان از خالصه نداره! ربط چیزا این به که عاشقی _

 .خدا هووف .......هردو اشکان و تو _

 میبینی؟؟ منفی همش چرا خب _
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 ساعت و چند تو اونم باشه شده من عاشق نداره امکان اون مثله پسر یه میبینم، واقعیتو من _

 .ناراضین باباش مامان اینکه مثله خداروشکر

 .نباشه غمت میکنه، راضیشون _

 !خداحافظ اهمیگی؟ چی تو میگم، چی من _

 .جیگرم بای _

 جمال و میاد در قفل تو کلید پیچوندن صدای که میرفتم هال ای شیشه دربه سمت  حیاط از

 .برگشته سرکار از زودچه امروز که بود عجیب برام میشه، حیاط وارد

 ؟نازنین _

 برم میکنه اشاره بهم و میکنه آروم صداشو میکنم، نگاه بهش و برمیگردم جمال آروم صدای با

 .پیشش

 چیه؟؟ _

 .بیا بیا، _

 .((میذاره زمین رو خودش کنار کارشو لباس مشکی نایلکس اون و میشینیم حوض کنار

 

 .دبو باز چشمام من ولی شد تاریک اتاق !میکنم خاموش رو آباژور و میبندم رو دفتر

 باباش ومهمعل داشت، دوست خیلی باباشو معلومه؟!گرفت ازش باباشو خدا چرا مامانم، بیچاره

 کسامونع از سرقبرش؟؟ میرم اینجوری من هم بمیره بابا ییه روز اگه یعنی .بود خوبی آدم

 میکنم؟؟ تعریف
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 رگوشیخ موهاشو مامان نداره، دوست موهامو که اون اصال ندارم، عکس باهاش زیاد که من

 گفتن بهم کسی چون میدارم نگه کوتاه همیشه موهامو من داشت، دوست باباش چون میبست

 درباره هدنمی  نظری کسی وقتی ترم! راحت خودم میکنم کوتاه وقتی ولی میاد! بهم بلند موی

 .پس تره مهم خودم راحتی شخصیته، و ادب فکر اونم که بزرگ مامان بجز موهام

 ...ذهنم تو میاد بابا و من عکس ترین قدیمی

 ندیدم،میخ من بزرگ مامان خونه ورودی در کنار بود، مدرسم اول روز و بود سالم هفت من

 بود، زده لز دوربین به و بود وایساده اسکلت مثله فقط بابا ولی بود، بابا دست تو چپم دست

 در دم و نیومد درسهم تو اصال بابا که البته بابام، با من ولی مدرسه بودن اومده مامانشون با همه

 . رفتم و شدم پیاده ماشین از

 .میخوابم فکرا همین با...ترم تنها مادرمم از که من هوف،

 .بخورم چیزی و پایین برم نداشتم حوصله میشم، پا خواب از ظهر نزدیک معمول طبق

 عضو ترنتاین تو که جاهایی به یسر و میکنم روشن تاپمو لپ صورتم، و دست شستن از بعد

 .میدم رو ها بچه جواب و میزنمبودم 

 .افروده الاحتما که میفهمم ناشناس شماره دیدن با و میدارم برش گوشیم، آهنگ شدن بلند با

 شما؟ سالم _

 ؟!مثال نشناختی منم، بهار _

 بشناسم؟ باید کیه؟ من _

 !دادی شمارتو کردی لطف روزید افرودم، _

 ؟!خوبی بود، رفته یادم آره اووه _
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 ندادی؟ تشخیص صدامو میگیا، دروغ _

 میدادم؟ باید نه _

 اصال؟؟ تو خوبی عجبا، _

 ؟چطوری تو مرسی، _

 بیرون؟ بریم شب دنبالت بیام خوبم، _

 کجا؟ شب؟ _

 .اونجا میریم کالسه، با رستوران بریم نذاشتی که دفعه اون _

 "رگاشهتو اون خون ،پدره همون پسر افرود" بابا حرفهای سمت میره فکرم

 .بگم بتونم اگه که البته بگم، بابا به اول و ندم جواب گرفتم تصمیم

 .بعدا کنم هماهنگ بابا با ونم،نمی د اوم، _

 !خبرتم منتظر پس آره که اون _

 !!! خوبه خیلی بابا و من رابطه میکرد فکر میکرد؟! فکر چی افرود بیچاره

 .بشه صادر اجازم تا بکش، انتظار آره _

 !میرم دیگه یکی با نیست، مورد هم نیومدی اگه _

 .بای نمیام، پس _

 و یخورهم زنگ کلی گوشیم.میشم سرگرم تاپ لپ با دوباره و میکنم قطع رو گوشی پررو، پسره

 .میدم جواب و نمیاد دلم باالخره

 !!!بهار _

 ؟چیه _
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 !کردما شوخی _

 .نیست مهم _

 .بیای حتما کن سعی بدی، خبر منتظرم _

 .خداحافظ _

 اینجوری ،بودم ندیده اینجوری پسرو یه حاال تا ها باحاله چه وای ای میکنم، قطع رو گوشی

 .نکرد! خواهی معذرت فقط که حیف اه بزنه، زنگ کنم، قهر کنم، رفتار باهاش

 !!!طرفو کنی اذیت باحاله چه میفهمم تازه کنم، جور خودم برا پسر دوست یه باید

 .هست هم دیگه چیزای رابطه نیس، کردن اذیت که همیشه واد!!!!نمی خ نه

 .خیال بی چیه؟؟ پسر دوست اصال اه!! باشه هم چیزا اون از نکنه

 

 .خانم ملوک به میدوزم لبخند با نگاهمو و میشه باز اتاقم در

 ؟پایین نیومدی چرا مادر؟ بیداری _

 ؟آمادست ناهار نداشتم، حوصله _

 !مادر پایین بیا آره، _

 .نهآشپزخو میرم بود، تنم تو هنوز که خواب لباسای کردن عوض با و بود گرسنم حسابی

 !جون ملوکی جون آخ _

 !؟دختر شد چی _

  !ها خوبه چه میخوری من با رو ناهار _

 (تو دست از) :گفتن با خانم ملوک 
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 .میبرد دهنش سمت رو غذا قاشق آروم آروم اونم و میشم خوردن مشغول من و میخنده 

 ؟خریدی کاموا مادر _

 !میکوبم پیشونیم به دستی

 .پسرست اون تقصیر همش رفت، یادم اوخ _

 ؟پسره کدوم _

 بیرون رفت نمذه از اینا کاموا اصال دیگه داره، نامزد فهمیدم شدم و عاشقش خداکه بنده یه _

 داره؟ نامزد فهمیدی هم شدی عاشقش همیروز،د همین _

 .اوف آره _

 :میگه و میکنه ریزی خنده خانم ملوک

 .بود جوونی خام فکر نشدی، عاشقشم نزن دارو زن پسر حرف مادر، استغفراهلل _

 .دیگه شدم عاشقش جذاب، بودو خوشگل نه _

 .ازش اومده خوشت فقط میگی چیزا این به خاطر اگه نیست، چیزا این که عشق _

 لباساشو ود،ب شیک خیلی بوتیکش که... پولداره انقدر تازه خانوم ملوک اع بودم، عاشقش نه _

 !نگو

 .مادر نیست پول به عشق _

 برام سریپ اگه من دیگه، تکمیله باشه داشته پول وقتی خب ملوکی، میزنیا سنگین حرف اوه _

 البته میشم، عاشقش بریزه پول مپام بهبریم، خوب خوب جاهای بخره و قیمت گرون کادوهای

 ...خخخخخخ پام، به یختنمی ر پول انقدر وگرنه دیگه عاشقمه اونم خب
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 کوچیک یزایچ با و بکنه برات کوچیک کارای ولی باشه، نداشته پولم زیاد کسی اگه مادر، نه _

 شق،ع نه پوله کار طال سرویس و قیمت گرون کادو وگرنه عاشقته، کنه خوشحالت قشنگ و

 .خرید رو اینا همه میشه باشه پول وقتی

 ؟میگه الکی و نداره دوسش یعنی بخره، بزرگ کادو بخره، طال عشقش واسه هرکی پس _

 .اینجوریه زمونه دوره این تو ولی مادر، همه نه _

 ؟!گرفتی یاد کجا از میزنیا، سنگین حرفهای خانم ملوک _

 بهار ولی مجله، اب وکت میخونم، روزنامه میزنم، حرف نفر چند با بازارمیرم مادر، آدمم منم _

 !دختر باشی پرست پول انقدر ردمکنمی فکر

 میبوسمشو خانم ملوک سمت میرم و میشم بلند جام از،بود شده تموم غذام

 ؟مادر کاریه چه این اع، _

 !بدی ادامه خواستم میزنی حرف خوب داری دیدم میکردم، شوخی ملوکی، برم قربونت _

 .دختر میدی درس شیطونم _

 .میذارم خصوصی کالس براش هرروز کردی؟ فکر چی پس خخخ، _

 .استغفراهلل _

 .میرم بیرون آشپزخونه از من و میخندیم

 برم گرفتم تصمیم شد، فعال درونم تو حسی اما بخونم، رو دفتر و اتاق سمت برم داشتم تصمیم

 .بابا اتاق تو

 .مسافرت بود رفته خانم ملوک خرید، بود رفته بابا بود، سالم پونزده یکبار
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 پیدا مادرم از یزیچ ببینم کنم، فوضولیو بابا اتاق تو برم کردم هوس و بودم تنها خونه تو

 عصبی اونقدر میرسه، بابا و میشه باز در که کشوهاش، گشتن به بودم کرده شروع نه؟! یا میکنم

 یستن گذشته تو چیزی) میگه و میزنه داد اون میگیره، گریممیزنه و کشیده یه که میشه

 (.میشکونم پاتو قلم اتاقم، بیای دیگه دفعه نفهم ی دختره

 بودیم شام یمامان خونه شبه ی وردیم،نمی خ شامم و ناهار هم با بود، شکراب بینمون روز چند

 بابا و شده چی پیش روز چند که میکنم تعریف براش من و میشه حالمون متوجه پدربزرگم که

 .صورتم به زد محکمی کشیده چه

 .میگم گریه با بابا و اون و مامانی جلوی رو چی همه

 ...میاد حرف به بابابزرگ

 نازنینه مامانت اسم جون، بابا بپرس خودم از _

 بپوشم لباسامو:میگه بهم داد با میشه بلند جاش از بابا که بده ادامه میخواست

 همش، بود ودتخ تقصیر میکنی؟ رفتار اینجوری چرا باباجون، بدونه داره حق بگم، بزار باراد _

 ...؟!که بالهایی از چرا ندونه؟ مادرش از چرا ؟چی که میکنی فرار داری حاال

 احمق من رتقصی نبود، من تقصیر میدونی خودتم کن، تموم لطفا بابا پاشو، بهااار بسهههه _

 ؟نیکنمی باور چرا نبود!

 ظاهر به و فتگنمی مادرم، درباره بگه چیزی میخواستم بابایی از هربار دیگه شب، اون از بعد

 .شد تموم قضیه

 .میکرد قفلدررو بابا دیگه اما اتاق تو برم کردم سعیهم دیگه بار چند

 .کنم فوضولی و اتاق تو برم دوباره داشتم تصمیم االن اما
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 تو دیگه و میشه برطرف کنجکاویم حس میکنه فکر داده، بهم دفتر یه کاری! پنهان اینقدر بسه

 فوضول من ن،خا باراد نه !ردکنمی قفل رو در دیگه و بود راحت خیالش شم،کنمی سرک اتاقش

 ...حرفام این از تر

 کشوها سمت برمیدارم قدم آروم آروم باشه، اتاقش تو کسی که انگار و میبندم سرم پشت رو در

 .میگردم کتاباشو و کتابخونه کل...میگردم رو کشوها یکی یکی،کمد و

 .ودب هاش پیراهن و شلوار و کت همش لباساش، کمد سمت میرم گشتن، از بعد ساعت نیم

 .بود یناا و جوراب و کمربند از پر که اولیکه  میکنم باز کمدو پایین کشو دوتا و میشینم

 و اونا تو میبرم دستمو عدد، پراز کاغذاینویس وپاره،چک تیکه کاغذای پراز هم دومی

 .یرونب میکشم اونو و میکنه برخورد چیزی یه به کشو ته دستم ولی کاغذا، بین میچرخونم

 ...سبز ریز برگهای و ریز صورتی گلهای با سفید بزرگ آلبوم یه

 .میشینم تخت رومیرم و میدارم برش....نازی آلبوم چه!!بود قشنگ چه

 میفته پاکت هی که ببینم و پام رو بزارم قشنگ رو آلبوم و میخواستم و میکنم باز رو اول صفحه

 .میزنم لبخند دیدنش باو میدارم برش زمین،

 بازش قتیو و درمیارم رو ایهروزیف کارت یه ازتوش. بود عروسی کارت انگاری طالیی پاکت یه

 .خوشگله چقدر هستن، روش برجسته داماد و عروس یه میکنم

 

 خوشتر ندیدم عشق سخن صدای از))

 ((بماند دوار گنبد این در که یادگاری
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 کارت این و بوده درست حدسم پس میاد، کش لبخندم نازنین، و باراد اسم خوندن با

 !.هست هم نازی و هنری کارت چه عروسیشونه،

 ((کوچک بهشت تاالر باغ پذیرایی،)) 

 ((غیاثی نازنین خونچین، باراد)) 

 صدای که کنم نگاه آلبومو داشتم قصد و پاکت تو میذارم کارتو بوده، غیاثی مامانم فامیلی پس

 اتاق از میرم و سرجاش بزارم آلبومو دوباره ترس از میشم مجبور و میپیچه راهرو تو خانم ملوک

 .بیرون

 ؟ملوکی چیه _

 آقاا؟؟ اتاق تو مادر، کجایی _

 ؟چیه ببینم رفتم میومد، صدا انگاری اتاق تو از _

 بود؟ چی _

 .کردم خیال هیچی _

 داشتی؟ کاری _

 .کردم تعجب نیستی، دیدم کنم، تمیز اتاقتو میخواستم _

 .ببینم تلویزیون میرم من کن، تمیزبرو آها _

 خواستمی دلم ایندفعه میذاشتم، احترام بهش و داشتم دوست خانمو ملوک که همیشه برعکس

 معده از ناهارت بشین یکم کردنه؟ تمیز اتاق وقت االن آخه نباشه، بیچاره پیرزن این تن به سر

 .پایین بره روده و
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 بود مکنم و میبرد حساب بابا از خانم ملوک ولی اتاق، تو میرفتم داشتم اطمینان بهش اگه

 .بگه بهش چیزی

 غیاثی زنیننا اسم چشمام جلو همش و میخورد وول جا هزار فکرم اما بود، تلویزیون به چشمام

 ....بود

 . میزنم زنگ بابا گوشی به و برمیدارم رو خونه تلفن

  .سالم الو _

 شده؟ چیه؟چیزی سالم، _

 ؟بیرون برم افرود با امشب میتونم _

 ؟میگیری اجازه بعد میکنی تعیین روزشم و شب میذاری قرار خودت _

 نرم؟ یعنی _

 رایدخت مثله هم افرود با باش، خودت مراقب رفتی اگه بکن، داری دوست هرکاریپوف! _

 .نکنه فکری تا کن، رفتار متشخص

 !؟میکنم رفتار چه جوری من مگه _

 .اونجا نباش شوخ و لوس _

 .خداحافظ _

 .خداحافظ اوکی _

 و لیاکام پیش فقط بودم اگه حداقل بود؟ شوخ و لوس کجام منبودم! شده ناراحت حرفش از

 .میکردم رفتار سنگین و نبودم اینحوری بابایی و مامانی و اینو جلو هیچوقت بودم، ملوک و زهرا

 !بری میخوای برو کشیدم، برقیجارو مادر _
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 . تراس یرو میرم گوشی با و برمیدارم رو دفتر اتاقم، تو میرم و میکنم خاموش تلویزیونو

 چیه؟ ؟ بگی واینمی خ _)) 

 .بیاد کن، راضی مادرتو نازنین _

 .میشم بلند جام از و میزنم نیشداری لبخند

 ه.شد راضی که کردی وز وز گوشش تو انقدر خودت کنم؟ راضی _

 .ینمبنمی جمالو العمل عکس و داخل میرم سریع بعدم

 دایص نشنوم اصال زد زنگ پسره اون اگه که سایلنت رو بودم گذاشته رو گوشی شب، تمام

 .نبود سیا ام یااس کالی میس هیچ گوشی،دیدم که به کردن نگاه با خواب موقع شب ولی زنگو،

 

 نعیمه و خودم های لحاف و تشک اینکه حین و میشم بیدار دیرتر صبح نداشتم، دانشگاه چون

 ومدها مرضیه فهمیدم در، به گوشم چسبوندن با و شدم یکی صدای متوجه میکردم، جمع رو

 . اینجا

 .سالم _

 .میکنه سالم بود، نشسته مامان کنار و بود بغلش نعیمه که حالی در مرضیه

 .ها شده ظهر سالم، _

 .اینجا اومدی عجیبه شده؟ خبری _

 !یجایی ببرمت میخوام _

 اون انگار حاال میاد، دنبالم هم اون ولی آشپزخونه، تو میرم خوردن چایی بهانه به حرفش، این با

 .اردک جوجه بود شده
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 جیگرم؟ میای _

 .میکنم جدا سرت از کلتو بگی دیگه کلمه یه بسه، مرضیه _

 .نیست پارتیبه خدا  _

 .هست که جایی هر _

 آشنا هاشبا نحس پارتی اون تو که زنی همون گیتی، که میفهمم من و میزنم کله سرو اونقدر

 .کرده دعوتم و زده نقاشی نمایشگاه بودیم، شده

 کرد؟ دعوتم دید، یبار منو _

 .زشته میایا، دیگه! خب _

 .هست هم پسره اون حتما نمیام، نه _

 .باشه نکنم فکر نوچ، _

 !نمیام _

 من از و بود راصرا اون از،اتاق توی زظهربعدا تمام و ناهار سفره سر حتی ناهار، تا مدت تمام

 . میشم تسلیمش درنهایت که انکار،

 .کم کم شو آماده هم تو.االن میشم آماده نایلکسه، تو لباسام که من _

 .داشت مرگو حکم برام این و میرفتم داشتم بزور نداشتم، رفتن بیرون حوصله اصال

 .میکنم سرم چادر مشکی، شلوار و مانتو همون با و میذارم سرم طوسی شال

 نازنین؟ مرده کسی _

 !نه _
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 و خوشگل موهای برجستت، های گونه خماریش، و مشکیتو چشمای ؟؟؟اینجوریی چرا تو _

 .توپوله چه لپات نگاه مشکیت، بلند

 .میکشه لپامو بعدم

 ؟شدی دیوانه _

 ه؟شنمی نذاری چادر نیست، اینا حیف ولی نه، _

 .نهه _

 .میاد دنبالم اونم و حیاط تو میرم مامان از خداحافظی با بعدم

 ورسک تا سه بود، شهر وسط گیتی نمایشگاه اینکه برای و یرمگنمی آژانس که میدونست

 ی،تاکس هی شده، خسته که میشنیدم رو مرضیه غرای غر چقدر که بماند میگیرم، تاکسی

  .... و بود بهتر آژانس با تاکسی،

 

**** 

 یه صدای و میکنه باز درو مرضیه میریم، زیرینش طبقه به ما اما بود، ای طبقه سه ساختمون

 مآرو صدای بود، پارتی اون برعکس چی همه گوشم، توی میپیچه کالم بی و آروم آهنگ

 و میداد تشکیل و دختر و پسر تا چند و شوهرش و گیتی فقط که کمی جمعیت آهنگ،

 ...تابلو از پر دیوارای

 .آبرنگ با هم تا چند بودن شده طراحی مداد با همش که قشنگی تابلوهای

 !کردینا دیر سالم _

 .جون گیتی مبارکه _
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 میبره یهای صندلیبه سمت  مارو اون و میکنیم بوس گیتی با هردو میزنم، لبخندی فقط منم

 .بودن شده چیده ای دایره که

 هاش رعمهدخت و دوستا هم دخترا و پسرخالشن پسرا، از تا دو میشیم متوجه گیتی، معرفی با

 .بودن

 ؟!نیستن دوستاش حتی یا گیتی شوهر یعنی شاهرخ، فامیالی چرا که بود عجیب برام

 .نبود باراد که بودم خوشحال البته

 .میشیم جا ها صندلی روی هم مرضیه و من

 خوش و دبا با اونا همه اینکه مخصوصا ردم،کنمی بودن معذب احساس من و بود آرومی فضای

 .بودن برخورد

 :میگه و میکنه قطع ضبطو صدای شاهرخ

 .یکم برامون بخون اول جان گیتی خب، _

 .مرضیه به میکنم رومو

 چیه؟؟ بخونه نیست؟؟ نمایشگاه مگه _

 !دیوونه اختصاصیشیم مهمونای ما صبحها، فقط عموم واسه _

 دست اونا طبع بههم مرضیه و من که ها بچه زدن دست با و درمیاره جاش از رو گیتاری گیتی،

 ها وانندهخ از یکی مثله درست داشت! خوبی العاده فوق صدای خوندن، به میکنه شروع میزنیم

 ....روشنشون همیشه ضبط از میشنیدم خاله خونه تو صداشو گاهی که

 .بهش بود زده زل مدت تمام شاهرخ نازکه پراز و آروم صدای یه

 ...میخوند ربع یه حدود
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 از گذشته هما چند مینویسم دارم که االن که مخصوصا بود، چی آهنگش متن نمیاد یادم دقیقا

 .روز اون

 .میکنم تکرار ذهنم تو همیشه تیکشو یه ولی

 منم زنده عشقت به که ای)) 

 نزنم دم عشقت ز گفتی

 ((نتوانم نتوانم، نتوانم، من

 به انگار شدست دادن تکون با و برمیداره گیتی از نگاهشو شاهرخ ناگهان که بود آهنگ آخرای

 .بیاد میکرد اشاره یکی

 .بود غلط نیومدنش از مرضیه حدس و پسراومد اون دوباره و

 ورنیش یکفشها بودو پوشیده مشکی شلوار و مشکی پیراهن ،میشینه من روبروی خالی صندلی

 .بود جذاب و میپوشید لباس خوب واقعا بود! کرده کج حالتی یه موهاشو میزد، برق

 چید، ردگ رو صندلیا که کسی دادن فحش به کردم شروع دوباره االن ولی بودم راحت االن تا

 .چشمن تو چشم همه همش اه،

 رو اتابلوه برن که میشن پا جاشون از و میزنن دست همه گیتی خوندن شدن تموم از بعد

 ...که همین مرضیه و من اما ببینن

 اون متس میره حواسم بودم، نشسته که همونجایی و بستم دفتررو بخونم، ادامشو واستمخنمی

 .بیرون بودم رفته افرود با که شبی

 .افروده مادره گیتی پس میزد، گیتار مامانش داشت و خوبی صدای مامانش بود گفته

 ...شاهرخه و گیتی پسر افرود
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 . ....گیتی و ملکی شاهرخ

 ودافر مادر حاال چرا پس بود، گیتی عاشق شاهرخ میکنم احساس که نوشته جوری مامان

 ؟!نیست پیششون

 .میومد پیش برام متفاوت سوالهای ،میخوندم دفترو از که ای صفحه هر

 چه میگه، سرفرصت گفت خودش نیست؟ مادرش چرا بگه بهم بخوام افرود از امشب باید

 ....امشب از تر مناسب فرصتی

 اس ام سا افرود به لحظه همون و کردم فراموش رو صبح ماجرای افتادم قضیه این یاد وقتی

 (میام امشب) که دادم

  با اونم ثانیه چند بعد و 

 .بانو میاره، لبم رو لبخندی( باش آماده نه بانو، میکنید سرافرازم) جواب

 ....میشه قشنگ چه بهاربانو، خخخ،

 .میکنم حمام و میخونم درس یکمی رو شب به مونده ساعات بقیه

 برام شیراز از زهرا پیش ماه چند که سنتی مانتوی و مشکی ساپورت پوشیدن با نهایت در

 .سالن توی میرم و بیرون میزنم اتاق از قرمزی شالو بود خریده

 کانالهای میکشید، دندوناش روی رو چپش دست شصت که درحالیکه و بود برگشته بابا

 .میکرد پایین و باال تلویزیونو

 !سالم _

 .برمیداره تلویزیون از پرازفکرشو نگاه

 کجا؟ سالم، _
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 باراد؟ نمیاد تیاد بیرون؟! افرود؟! بودم؟! زده زنگ بعدازظهر بیرون دیگه، برم میخوام واه! _

 .نمیری کردم فکر اوکی، آها _

 .بود غلط فکرت _

 .میخوره حرفشو اون و میاد آیفون صدای که بزنه حرف میخواست

 :میگم و میبرم باال صدامو

 .همگی خداحافظ _

 .باشین خودتون مراقب مادر، خداحافظ _

 .میرم من و هنمی د خداحافظیم به جوابی بابا معمول طبق

 ور بطض با داشت که انگار میشم، ماشینش تو افرود متوجه بیرون، میام که خروجی در از

 . بود شده خم سرش و میرفت

 شومی کرف همین برای پایینه، افرود طرف پنجره میشم متوجه و میرم ماشین سمت آروم آروم

 .نکردم شیطنت یدست وقته خیلی میزنه، سرم به

 . میکنم آماده خودمو و میشم، افرود طرف پنجره نزدیک صدا بی و آروم

 .هووووووو _

 .ریخت بهم موهاش بیچاره اوخی افرود، شده خم کله به میزنم دستیمو کیف همزمان و

 .بخدا ای دیوونه _

 .بشم سوارمیرم و میخندم

 .میکنه حرکت نشستنم از بعد

 .دادا حال _

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

180 
 

 .کنی شگو میکردم پیدا برات حسابی درست آهنگ یه داشتم بودم، تو فکربه بگو منو _

 !اومد حال جیگرم آهنگو، کن ول _

 میاره؟ حال جیگرتو بچگانه کارای جدی؟؟ _

 ؟بیاره حال جیگرمو چی پس آرره، _

 .بیاد حال جیگرت باید بزنی که درست تست هر حاضر، درحال _

  !امشب نزن تست و کنکور حرف توروخدا اه _

 حرف همدرس و درس زدنش،کنکورو روشهای و تست درباره برگشتن موقع تا میخوام خخخخ، _

 !بزنم

 .موندم تساک و نزدم حرف ولی. دادی قول بزنی حرف مادرت درباره باید نه، بگم میخواستم

 !بشنوم جواب میزنم حرف دارم دوست نکن، رفتار ابتداییا بچه عین بهار _

 .سوال نه میزنی حرف تو میده، جواب سوال واسه آدم _

 .همون حاال خب _

 پر وندهر گلهای با همش فصل این توی که ساختمون نمای دیدن با رستوران، به رسیدنمون با

 .اومدم کاملیا با چندبار که رستورانیه همون شدممتوجه بود، شده

 .میریم دومش طبقه به من درخواست به و میشیم رستوران وارد افرود با

 .برمیدارهرو منو اول همون میشینم، هم روبروی

 .نوچ نوچ خانما اول یعنی؟؟ گرسنته انقدر _

 ! کردم انتخاب من هرچی _

  بابا؟؟ نه _
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 .میکنم اشاره گارسون به هم لحظه چند بعد و میکشم دستش از رو منو

 .خانم بفرمایید _

 .نوشابه و سبزیجات و ماهی بشقاب تا دو _

 .چشم _

  افرود سمت میندازم نگاهمو گارسون، رفتن با

 نداری؟؟ دوست چیه؟ _

 بهار؟؟بخووورم سبزیجاتبا ماهی که اینجا اومدم من _

 !خوبه خیلی غذا؟ این چشه مگه _

 .میخواستم چیزی پلویی سبزی گوشتی، پلویی، من _

 .نیست خوب نخور زیاد برنج اووو، _

 .مدمیخور کم برنج فرانسه تو کافی اندازه به _

 !ای فرانسهتو کن فکر امشبم یه حاال، خب _

 .بگم چی ونمنمی د که من _

 .باال میان ها پله از دارن کن، نگاه خوشگالمون ماهی به نگو هیچی _

 انگار آرومی، به هم افرود و میشم خوردن مشغول نوشابه، و لیوان و غذا بشقابهای گرفتن قرار با

 .میشه خوردن مشغول غذا، به نداشت میلیکه

 !بگو مامانت از میخوری، آروم آروم که همینجوری حاال خب _

 بگم؟ چی _

 .بگی سرفرصت دادی قول _
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 ؟زوووری غذای یه خوردن درحال مناسبه؟ فرصت تبه نظر االن _

 !دیگه بگو _

 .نه _

 .بدونم دارم دوست من بگو، _

 !ها منه مامان بدونی، چرا _

 نیست؟ پیشتون چرا خب _

 .هاشه بچه پیش _

 !هاش بچه _

 .هاش بچه آره _

 !دیگه بزن حرف قشنگ _

 و ماشین تو کار تالفی خودش بقول درواقع و فتگنمی چیزی بزنه حرف میکردم اصرار هرچی

 .دنمی ز قولش زیر وگرنه بود، غذا این

 تو تی،گی اسم خالصه میفهمم،یه چیزایی  امشب میکردم فکر بکشم، حرف ازش بودم نتونسته

 .بود مهم بود، مامان دفتر

 .نشد ولی

 . بفهمم یچیز مادرش از نتونستم اام برمیگردیم، داریم و شدیم ماشین سوار دشنمی باورم

 .خواننده همون صدای هم باز و میپیچه ماشین توی آهنگی

 گذری کن، کویش سر بر ،سحری پیک ای نفس یک"

 "فغانم به فغانم، به هجرش، ز که گو
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 .کن قطعش _

 ؟چرا _

 !نگفتی چیزی مامانت درباره چون _

 .باشه ،استداللی عجب خخخ _

 نزنم دم عشقت از گفتی منم زنده عشقت به که ای"

 "نتوانم نتوانم، نتوانم، من،

 ((نتوانم نتوانم، نتوانم،)) 

 همیشه وتیکش یه بود نوشته مامان که همونی مراسم، همون تو خوند، گیتی که آهنگیه همون

 .آهنگه تیکه همون این میکنه، تکرار

 (باشه بزار) :گفتن با

 داشتم مامان از مشترک یچیز انگار حاال کنه، خاموش ضبطو افرود شدم مانع 

 گیتی، ایصد با اونو مامان یه روز که میکنم گوش دارم رو آهنگی و متن همون بودم خوشحال

 .میکردهگوش نبود، خواننده این به شباهت بی صداشکه کسی

 .بخونم رو دفتر بقیه و خونه برم میشدم مشتاق بیشتر من و میرفت جلوتر آهنگ

 گناهی عذر تو گناهم، غرق من"

 ماهی چو و مهری چو تو را، شبم و روز

 سیاهی ز رهانی مرا گر، شود چه

 خروشم و جوش در بجوشم، باده چون 

 نفروشم عالم، دو به زلفت، سر من 
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 نگرم پروین، و ماه در شب همه

 نظرم در رخسارت آید مگر

 راز این گویم که به بگویم، چه بگویم، چه

 دمسازی نبود کس، مرا که بس، این غمم

 گذری کن، کویش سر بر ،سحری پیک ای نفس یک 

 فغانم به فغانم، به هجرش، ز که گو

 نزنم دم عشقت از گفتی منم زنده عشقت به که ای

 "نتوانم نتوانم، نتوانم، من،

 میگه افرود که بشم پیاده ماشین از میخواستم خونه، دم به رسیدنم با

 ؟بهار _

 ؟هوم _

 .داره دلیل م،گنمی چیزی مامانم درباره من اگه _

 دلیلی؟ چه _

 ...اون که داشتم پدرت با دیداری یه ایران، اومدم که پیش سال سه _

 چی؟ اون _

 ...من بهار _

 !دیگه بزن حرف قشنگ خب چی، تو واه، _

 که دادم قول بهش نباشم، ملکی شاهرخ پسر شاهرخ، پسر بعنوان دادم قول بابات به من _

 یه باشم، افرود فقط اینجام وقتی و کنم فراموش مامانتو و مامانمو گذشته بابام، و اون گذشته
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 فرودگاه، راه توی ماشین، توی ایران اومدم که شبی همون ایران، اومده کاراش برای که مهندس

 .دادم قول دوباره من و کرد، آوری یاد بهم هم دوباره چندسال بعد

 !کردین گیجم همتون ونم،نمی د چیزی گذشته از من همم،فنمی _

 .میفهمیباالخره  خب _

 خداحافظ میخونم، رو نوشته زندگیش از مامانم که دفتری دارم آره، _

 .میشه کشیده پایین افرود توسط ماشین شیشه در، بستن با و میشم پیادم ماشین از

 .بهار کن صبر _

 میخوره صورتم به سرد هوای حجم یکمی و داخل میبرم پنجره از سرمو

 نوشته؟ چیا مامانت _

 .زندگیشو کل _

 .میکشه لبش روی زبونشو و میکنه حلقه فرمون دور دستاشو و برمیداره ازم نگاهشو

 باشه؟ االن مثله من با رفتارت همیشه میدی قول بهار _ 

 ابامب و مامان زندگی از میکرد فکر نبودم، که خر میکردم، حس چیه؟ منظورش میدونستم

 .میشم بدباهاش دارن، نقشی چه مادرش حتی یا پدرش بفهمم اگه بفهمم، چیزی

 .بابای همینی، برام همیشه تو نزن، پرتو و چرت حرفای این _

 اگه البته .خخخ خودم از اومد خوشم فیلما، عین به به گفتما، باکالسی و سنگین ی جمله عجب

 ..میرفت باالتر جمله کالس فتم،گنمی رو پرت و چرت

 برای ریختن آب درحال آشپزخونه توی بابا بجاش بینم،ینم رو خانم ملوک میشم، خونه وارد

 .بود خودش

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

186 
 

 کرد؟؟ باز بابا درو یعنی

 .ایستم می آشپزخونه ورودی کنار

 .بخیر شب سالم، _

 کجا؟ _

 موهای هب میومد، بهش هم یشمی یشمی، تیشرت با وایمیسته، روبروم سرد، آب لیوان همون با

 ریزبین لیخی اونم چندتا، ففط بود، کنارش سفید تار تا چند فقط که هایی مو میومد، مشکیش

 .ببینی تا باشی باید

 .اتاقم _

 ؟رفتین کجا _

 قصد من یول اد،نمی د انجام هیچوقت که کاری کنه، بازجویی حالت همون تو داشت قصد انگار

 پله، سمت قدمم اولین با و ها پله سمت میکنم کج راهمو بدم، جواب بهش و بایستم نداشتم

 :میکنه شروع دوباره

 !بهار نبودم جانم عمه روح با _

 !رستوران قبال، بودم گفته _

  است؟؟چه جوری افرود اررفت _

 ..میاد خوابم آدمه، عین دیگه؟؟ چیه استچه جوری چی؟ یعنی _

 .نممیک باز مانتومم های دکمه و میکنم طی یکی یکی رو ها پله منم و نزد حرفی دیگه
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 یه شیدنک با و درمیارم رو لباسا سریع همین برای بخونم، رو دفتر بقیه سریع دارم دوست

 ازپهلودر به تخت روی و میمالم سرمو موهای دستام کف با صورتم، روی مرطوب دستمال

 .میکنم باز خودم کنار رو دفتر و میکشم

 سرمون پشت رواون صدای وایمیستیم، تابلواولین روبروی که همین مرضیه و من اما))

 .میشنویم

 تابلو زا نگاهمو حتی نداشتم قصد عنوان هیچ به طرفش، برگردوند روشو که بود مرضیه این

 دامنهای ونهم با شمالی و لباس با محلی زنی ،بود شده نقاشی آبرنگ با که تابلویی بردارم،

 انگاری بود، دستش جاروییو بود شده خم کمی نخی، و نازک سفید روسری و محلی دار چین

 جاروی به فقط نگاهم روش، بود پهن گلیم یه که ایوانی بود، خونه ایوان کشیدن جارو درحال

 ؟!کجا ونمنمی د حواسم و بود خیره دستش تو

 همگ میکردم؟؟ لجبازی اون باداشتم!! بود لج برنگردوندم، رومواینکه بود؟ کجا به حواسم واقعا

  د؟بو شخصیت بی بود؟ ادب بی میکنم؟ رفتار دارم اینجوری که داره باهام نسبتی چه

 ....نبود نه

 .پایین بیارمخودمو شخصیت رفتار این با من چرا پس

 کردن نگاه و مرضیه زبون از( که نداری عجله) ی جمله که برگردونم رومو داشتم قصد

 .برمیگردونم رومو من به هردوشون

 چی؟ _

 اصال؟ نشنیدی _

 . نه _
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 !الکی نکنم رد خونچین آقای دعوت نداری، عجله اگه میگم _

 .ندارم عجله نه _

 .میریم شد، تموم پس _

 .میشیم اتابلوه بقیه دیدن مشغول مرضیه و من و میره پیشمون از جمله این گفتن با باراد

 !دادی اوکی یبار عجب چه _

 !گفتین چی نفهمیدم اصال من _

 .نفهمیدی خداروشکر _

 حاال؟ شد چی حاال، خب _

 کنه مهمونمون کوفتی یه باال کافه بریم اینجا، بعد گفت _

 .آها _

 .خخخ پایین میای شیطون خر از داری میکنم احساس نازنین، _

 .نکن فکری همچین _

 . داشتم دوست بیشتر رو آبرنگ های نقاشی من که البته بود، قشنگی بلوهای تا

 دخترا؟ بود چطور _

 میکنه بغل رو گیتی ها بچه عین مرضیه

 .براووو عالی، خیلی عزیزم، بود عالی _

 .تو قربون _

 .دسته جاروب خانم اون مخصوصا بودن، قشنگ همشون _

 . میکنم تکمیل حرفمو لبخند یه با
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 .عزیزم ممنون _

 .سمتم میگیرهرو کارتی

 من تهالب کنیم، آمد و رفت بیشتر باشیم، دوست دوتا عین دارم دوست منه شماره این _

 .گرفتم مرضیه از قبال شمارتو

 ...رو دختره کنم خفش داده، همه به شمارمو انگار مرضیه این

 . میمونه کاره نیمه همونجا تا حرفامون باراد، و شاهرخ اومدن با

 !جهان اجازه با خب _

 میگه و میگیره عصبی حالتی گیتی

 .....و جهان _

 میکنه تکمیل رو گیتی حرف و میخنده شاهرخ

 .…استغفراهلل _

 و یمکن کوفت چیزیه ی کافه برم زودتر داشتم دوست نداشتم، جمعو اون تو موندن حوصله

 ای خونه حتی ،خونه به عالقم ندارم باعث میشه دوست که جایی همیشه خونه، برم سریع بعدم

 .شهب زیاد داره، خودش تو رو جمال وجود که

 .بریم ما خداحافظ، دیگه خب _

 !کافه میومدیم هم گیتی و من میکردی، صبرمین چند یه _

 . مینباش شما با که میریم ماداریم نه _

 .باراد ادبی بی خیلی _

 .خودته شوهر از ادبی بی _
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 باراج به هم من و میفته راه سرش پشت هم مرضیه و میکنه کج دربه سمت  راهشو باراد

 قرار مه کنار هرسه در جلوی که البته میفته، راه باراد پشت که میشم اردکی جوجه دومین

 بیرون نجااو از خودش هم آخر و من بعد و مرضیه اول اون، توسط در کردن باز با و میگیریم

 .میایم

 که شوعکسا گاها و میره که ای مسخره های کافه همون کافه، از مرضیه منظور میکردم فک

 بهتر این و داشت هنری حالت هم کافه انگار اما هست، میداد، نشون میگرفت اشکان با اونجا

 .نبود ناجورشون تیپای با پسرای دختر اون از خبری که بود بهتر بود،

 و سوییچ دادن قرار با باراد. میشینیم چوبی و گرد میز دور صندلیای همون رو مرضیه و من

 از عدب و میره پیشخون سمت به شیک،و لمسی و بزرگ گوشی همون گوشیش، و پولش کیف

 .یشینهم و عقب میکشه رو صندلی باکالس خودم بقول و آروم خیلی و برمیگرده دقیقه چند

 

 !خانم مرضیه خانم خب _

 ؟خونچین آقای بله _

 .میزنه بارادبه سمت  لبخندی بعدم

 ..ونهتنمی بابام کنم، صبر من کنم؟؟ صبر کی تا من _

 .داره یپا مرغش ونم،نمی د _

 قرار هرکدوممون جلوی پرشده، قهوه با میدونستم که بزرگ تقریبا و سفید فنجون تا سه

 و میزنن حرف دارن که بودم خوشحال و میزنن حرف دارن چی درباره ونستمنمی د میگیره،

 .میخوردم قهومو هم براحتی نیس، حواسشون انگاری
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 میگم؟ بد میکرد، کار داییش پیش میرفت نبود، اگه لجبازه، اشکان کال _

 ..مغروره ولی نه، _

 .کنه کارجور براش میخواست باراد انگاری بود، اشکان درباره بحث پس

 کی؟؟ تا شد، هفته یه االن منتظره، میشناسم، حسابدار گفتم بابا به من _

 نی؟نمی ز حرف خودش با چرا _

 .هنمی د تلفنامو جواب برخورد، قباش تریپ به آقا که زدم _

 .نهکنمی قبول ولی میگم، همش میگم، بهشبه خدا  _

 با کردممی فکر من و گذشت کارش و اشکان درباره کافه تو وقتمون تمام بود، عروسی تودلم

  بهونه به مرضیه باراد، زدن تعارف یه با اما خداحافظیه، وقت ساختمون از اومدنمون بیرون

 (داره گرفتن تاکسی حوصله کی)

 دودمیشه وبخ بسیار دیدار این شدن تموم برای ذوقم تمام من و نهکنمی رد رو باراد تعارف 

 .هوا میره

 اسیش ماشین نه، نه بزرگ؟؟ سفید... و بزرگ ماشین میمونه، خیره ماشینش روی نگاهم

 .شانس بده خدا داره ماشینی چه سنشاین با هووف، بلندش،

 وکشر با هایی صندلی روی جامیگیرم، عقب هم من و میشینه جلو تمام پررویی با مرضیه

 .بودیم هواپیما سوار انگار و درمیاد حرکت به ماشین بودن، راحت خیلی مشکی که

 لیخی بیرون منظره ماشین شیشه از دن،شنمی حس ها چوله و چاله و گیرا سرعت اصال

 .بود قشنگتر

 .نشدم ماشینی همچین سوار تاحاال خب .نشدم نه شدم؟؟ خل وای
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 گفتن با هردومون و میداره نگه سرخیابونشون بارادماشینوباالخره  مرضیه دادنای آدرس با

 .میکنیم شدن پیاده قصد ممنون،

 اینجاست؟ هردوتون خونه _

 !نه _

 اه نکنه، چیکارتبگم خدا مرضیه

  .میرسونمتون پس _

 بود من به جلو آینه از نگاهش

 .مشنمی مزاحم طوالنیه، راه نه _

 .بشی مزاحم که ندارم کاری نه، _

 .خودمونی یبار میکرد، صحبت رسمی یبار بود، چند چند خودش با

 ممنون _

 .نکن تالش ه،شنمی عوض خالم دختر نظر _

 و میشه باز طرفش به باراد شدن خم با دوباره جلو، شده بسته در اما شدیم، پیاده مرضیه و من

 .وایمیستیم هردومون

 .میرسونمتون بشینین _

 :میکنه زمزمه آروم مرضیه

 برو که، ورتتنمی خ خره، برو وای _

 !بفرمایید _

 .درگردشه مرضیه و باراد بین نگاهم
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 وچهک پس کوچه اون تو بیاد نداشتم دوست هم بود، سختم هم برم، باهاش واستمنمی خ خب

 .شهر پایین های

 .نبودم مستثنی هم من و میشن سوار اکثرا میگیرن، قرار موقعیت این تو وقتی آدما اینا، همه با

 راه به لبخندی با هم مرضیه و میکنه حرکت میبندم، درو و میکنم جمع چادرمو های لبه

 .میده ادامه خودش

 هم ندگیز ماشینا این تو آدم بود، تر راحت و بهتر خیلی دیگه که جلوش های صندلی انصافا

 .نرم راحت و جای نداره، موردی کنه

 نجرهپ لبه روی رو چپش دست و فرمون رو راستش دست هم اون و بود روبرو شیشه به نگاهم

 مریضه؟ میکشید، هی

 .شد کنده شرشباالخره  _

 نداشتم قصد میشنیدم، یچیز میگفتم، یچیز میزم، حرف میکردم کل کل جمال با زیاد توخونه

 بود باراولینکهاین با شدم، ماشینی همچین سوار بود بارم اولین اینکه با باشم، ساکت این جلوی

 بیشتر دختر من از عطرش بوی که پسری پسری! همچین اونم بودم، ماشین یه توی پسر یه با

 .بود

 کی؟ شر _

 داشت زقرم قلبهای که رنگی سفید کاغذی دستمال جعبه به بود، ماشین جلوی به فقط نگاهم

 .بود دستشون تو شکل قلبی بادبادک یه پسری و دختر جعبه وسط و

 .دخترخالت _

 !لطفا بزنین حرف درست _
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 کردممی ز*و*ا*ج*ت بهت داشتم تلفن پشت بار اون من میزنم، حرف خودش مثله هرکی با _

 زدی؟ حرف اینجوری که

_ ........ 

 نداری؟ جواب _

 بدم جواب ینمبنمی نیازی _

 .ببین _

 . وایمیسته خیابون گوشه یه بعد، لحظه چند و میندازه خیابون اطراف به نگاهشو

 هم اهیگ و میومدن بیرون داخلش از نفر چند گاهی که. وایمیسته لباس فروشگاه یه روبروی

 .داخلش میرفتن

 شناختی با ه،شنمی اینجا از بهتر اینکه مثله ولی بزنم، حرفامو موقعیت این تو واستمنمی خ _

 !کردم پیدا ازت که

 دیدن؟ دوبار با شناختین؟ چه جوری منو _

 .گفته ازت مرضیه نه، _

 ...خیلی مرضیه _

 ؟کرده بیجا _

 .میزنه زل بهم سینه به دست و درمیده به پشتشو و میزنه لبخندی تک

 .باشم نگاهش زیر بود سخت برام چقدر

 .بودیه جوری  نگاهش
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 با اما ،میکردن بازی چادرم لبه با دستام انگشتای که جایی همون میشه، خم پایین به سرم

 .میزنم زل کاغذی دستمال جعبه همون به و باال میارم دوباره سرمو صداش شنیدن

 میتونم؟ بگیرم، دلمو جلوی نمیتونم که من ببین _

 .ارمنمی دبر کاغذی دستمال جعبه همون از نگاهمو

 کنم؟ باور دارین انتظار _

 خودموکار من ولی کن، فکر خودت پیش داری دوس هرجور کنی، باور که نیست زوری _

 مامانم نیست مهم برام من نیست، جلودارم کسی بوده، همینجوری همیشه یعنی میکنم

 مهم رامب خواستگاری، واسه جلو بیاد که کنم راضیش نتونستم هم هفته دو این تو مخالفه،

 ...؟هلحظ یه منو ببین میکنم، خودمو کار من بگن میخوان هرچی بگه چیزی کسی اگه نیست

 و عشق پر چشماش چون مگنمی کنم، نگاهچشماش به نتونستم کنم، نگاه بهش که بود سخت

 مدل به حرفاش بود، عجیبو خاصی جور نگاهش کنم، نگاه بهش ونستمتنمی بود عالقه

 میکردم حس من فت،گنمی دروغ بهم حسم میکرد، روخونی روکاغذ از داشت انگار شست،ننمی

 پیاده خونمون نودمی نکنارنزدیکتری منو خودم اصرار به که وقتی تا لحظه اون درمیاره ادا داره

 .بود همراهم حس این کرد،

 .بعدش روز چند تا حتی بود همراهم حس این

 میخوره زنگ خونه تلفن که زمانی تا بود همراهم حس این

 رفت بین از بود! خواستگار گفت و گذاشت سرجاش تلفنو گوشی مامان وقتی رفت بین از ولی 

 دروغ بهم حسمایندفعه شد باورم بود... راست ماشین توی حرفهای که شد باورم انگار چون

 .نداشت همخونی باراد کار این با بود راست حسم اگه چون گفت
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 .کنهن انتخاب عالقه سر از آیندشو همسر نیست حاضر چیزی هیچ به خاطرهیچکس مبه نظر

 افشاطر دخترای با چون شاید نشستم، دلش به ماشین تو حرفاش بقول خودش، بقول شاید

 شروع جدیدشو زندگی و تغییرکنه میخواد حرفاش، مثله واقعا شاید جالبم! براش دارم، فرق زیاد

 .کنه متقسی باهاش زندگیشو بتونه که بود من مثله پاک دختر یه دنبال واقعا شاید کنه،

 تامونتفاو خب اما نمیومد، بدم پسری همچین از دلم ته منم ولی بود، شده چم ونمنمی د

 به بزنم لمود داشتم دوست ایندفعه اما داشتیم، فرق باهم آسمون تا زمین میزد، ذوق تو خیلی

 ساده ی خونه ینهم به خونمون، بیان شب فردا بود قرار که حاال نرم، جلو منطق با دیگه و دریا

 .کنم اعتمادحرفاش به و بهش کوچیکمون، و

 گوشی پشت هک موقعی اون از خواستگاری، بیان که شد قرار پنجشنبه شب دقیقا فیلما تو مثله

 شخود بقول ولی میزد، زنگ نه میداد اس ام اس نه دیگه بودم، کرده صحبت بد باهاش

 .میرفت پیش و میکرد کارخودشو

 .شدم بیدار میومد آشپزخونهکه جمال صدای با پنجشنبه صبح و

 .ودب وایساده آشپزخونه گوشه یه جمال و بود آشپزخونه پنجره کردن پاک مشغول مامان

 ...یادم کی وگرنه دخترت، خواستگاری اومدن سرشون تو زده برنگردن؟ دیگه برن میخوای _

 ؟میگی چرت داری مامانم پیش باز چته _

 ؟!نه یا کنیم پذیرایی آبرومندانه باید میگم، بد ببین آخه نه _

 مرد؟؟ کردی پولشو فکر _

 .هنمیر دوری جای شیرینیکیلو دوسه و میوه قلم چند نباش، اونجاش فکر تو _

 .بیرون بره خرید برای و بپوشه لباس تا بیرون میزنه آشپزخونه از بعدم
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 . باشه کاست و کم پذیرایی تو واستمخنمی  بودم، موافق جمال با اول بار برای

 که بود ذشتهنگ کارم از ای دقیقه چند هال، وسایل و ها پنجره سراغ رفتم و برداشتم دستمالی

 .داخل میاد مرضیه و میشه باز هال ای شیشه در

 ؟واینمی خ مهمون سالااام، _

 ؟!بود باز در سالم، اع _

 .بود گذاشته بازش جمال آق باز اینکه مثله _

 ...اینکه مثله آره _

 کمکت میام کنم، عوض لباسامو برم _

 ومدا میخورد، لیز سرش رو هی که مشکی شال یه رنگیو صورتی تونیک و نخی شلوار یه با

 سرهم تو و بازی مسخره با تایی سه بود، خونه امروز و نداشت مدرسه نریمان خداروشکر کمکم،

 کامل رو حیاط وسط کوچیک حوض هم توشو، های پرت و خرت و حیاط هم هال، هم، زدن

دوساعت  بعد هباالخر ولی میکرد، اذیتمون چقدر نعیمه های بازیگوشی کهبماند میکنیم، تمیز

 .کنیم تمیز جارو همه خوب خیلی تونستیم

 .نازی شده الیزابت ملکه قصر شده، خوب خیلی اوف! _

 ...خخخ آبجی آره _

 .ناهار بیاین بشورین همینجا پاهاتونو و دستا ها، مسخره _

 .قربان چشم _

 :میگه مرضیه بهرو مامان که بودیم، پلو لوبیا خوردن مشغول همه

 !دیگه میاد بابات _
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 .میاد حتما داره، دوست من از بیشتر رو نازنین من بابای این راحت، خیالت خاله آره _

 .یرهگنمی آدمو دختر جای هیچکس دختر، نگو کفر _

 !واقعیته واال نه _

 و میریم اتاق به هردومون نداشت، تاثیر مامان روی ظرف شستن برای مرضیه و من اصرارای

 حرف با بود کرده کمکمون کلی که بیچاره نریمان و جمال تا میبندم سرمون پشت رو در من

 .نشن بیدار زدنمون

 .بودن کردن بازی مشغول گوشه یه نغمه و نعیمه

 !وایسا نشینیا، نازی _

 بین ییشطال کمربند فقط که درمیاره رو یشمی تونیک یه بود، همراهش که مشکی نایلکس از

 .میکرد خودنمایی مشکیش رنگ

 ؟چیه این _

 .بپوشش _

 خودم سایلبا زیاد، بپوشم چی زیرش نداره فرقی میزارم، چادر من کردی؟ الکی فکرای باز _

 .هست

 طالیی، شال این با شلوار یه بلنده، آستیناشم چشه؟ این مگه سرت، بزاری چادر بذارم عمرا _

 !!!!اوف؟؟؟چیه چادر میشی، حجاب با خیلیم

 .بفهم مرضیه سختمه _

 ....جلوش باید کم کم کنی، عادت بایدباالخره  _

 مثبته؟ جوابم من گفت کی اصال نشسته، بچه خفه _
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 .مخملی گوشام منم باشه، _

 میزارم سرمرو چروک تقریبا شال و میپوشم رو لباسا مرضیه بزور میخنده، بعدم

 .میکنم اتو برات خودم میخواد، اتو شالش فقط عالیه، وای _

 !شدی خوشل آجی، _

 ؟میگین راست _

 .دیوانه آره _

 میکنه نگاهم لبخند با میکنه دروباز هم مامان همزمان

 ؟!نیست قشنگتر چادر بی بزاره، چادر میخواد دیوانه خوشگله! چه ببین خاله _

 .بچمو نکن اذیت راحته، هرجور _

 .بزاره چادر نباید ولی که، نمکنمی اذیت _

 به یدنرس برای لحظه هر وساعت میره نریمان و نغمه و نعیمه همراه غروب دمای دم مرضیه

 .میرفت جلوتر شب

 یه جای نممیک فکر که حاال بود، خونه وسایل به نگاهم همش بود، گرفته وجودمو تمام استرس

 .بشینن زمینرو باید وکالسشون تیپ اون با پوف، خالیه، مبل دست

 نارشونک از بود، اتاق توی مامان و بودن زدن حرف مشغول جمال با و بود اومده شوهرخاله

 .اتاقبه سمت  میرم

 !درو ببند مادر، تویی _

 ؟بپوشی رو پیراهنه این اومد دلتباالخره  مامان وای _

 خوبه؟ _
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 .شدی خوشگلتر منم از اهوم، _

 .بودمن اینجوری خواستگاریت بود اومده صالحی خانم پسر که اوندفعه مادر، دارم هول _

 :میگم کردنش بوس با و میکنم بغلش

 .نداره اشکال دارم، استرس منم آره _

 !بود پدرت کاش _

 .بچینیم میوه و شیرینی بریم بیا نکن، شروع دوباره االن توروخدا مامان وای _

 از عیدا ونما یبار، سالی فقط که خوری شیرینی بزرگ ظرف آوردن در با و بیرون میزنم اتاق از

 .میشم شیرینی چیدن مشغول میومد، بیرون دورش پالستیک و کابینت تو

 .داشتن خوبی تقریبا ظاهر و بود شده خریده جمال سلیقه به که تری های شیرینی

 .میشه ها میوه چیدن مشغول و میاد آشپزخونه به هم مامان

 ....[رانته افق به صبح اذان شمسی، هجری سیصدنود و هزار سال آبان اول پنجشنبه، امروز]

 بودم، ومدها آشپزخونه از که راهی از دوباره میکرد اعالم اخبار مجری که صدا این شنیدن با

 .میگیریم وضو و برمیگردم

 تمام فتم،میر سجده و رکوع که زمانی تمام میکنم، خوندن نماز به شروع و میبندم اتاقو در

 فقط تا بشه، تموم تا میخوندم فقط بود، دیگه جای حواسم میخوندم، سوره و حمد که زمانی

 ....نشه قضا نمازم

 و من قطف خونه این تو مامان، و من مشترک سجاده کنار میشینم، همونجا و میدم آخرو سالم

 .نه گاهی و میخوند گاهی جمال و خوندیممی نماز مامان
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 االن بابام. بیفته اتفاقه صالحه که هرچی کن، خیر به ختم رو امشب خودت خوبم خدای _

 .حیف بود، بابام میومدن اونا که امشب کاش بود، من پیش کاش تو پیش

 .یکنمم جمع رو سجاده و میکنم پاک دستم کف با رو و اومد صورتم روی که اشکی قطره چند

 بودم دهخری حراجی از قبل ماه چند که پنککی از یکم شال، گذاشتن قبل و میپوشم لباسامو

 لباس اب دختری میشم، خیره خودم به آینه همون توی پوف! بهتره هیچی از میکنم، استفاده

 بینی بودن، شده خشک اشک از تازه که مشکیش چشمای دستشه، توی که شالی با یشمی،

 دبو سخت شستنشون مشکیم که بلند موهای گوشتی، و کوچیکم لبای کوچیکم، و استخونی

 .نبودم کردنشون کوتاه به حاضر ولی

 و میزنه خندیلب من به کردن نگاه با صابر آقا.میرم بیرون اتاق از و میذارم سرم روی رو شال

 .پیشش برم میکنم اشاره

 .بابا بشین _

 کوش؟ جمال _

 .آب به دست رفته _

 فشحر به خودش چرا پس نبود، دار خنده اصال میکنم فکر درحالیکه من و میخنده بعدم

 .میزنم الکی لبخند یه خودمم میخنده

 سومجل امشب بیامرزت خدای بابای عین خودم راحت، خیالت جان، بابا نباشیا نگران _

 .میگردونم

 .نیستم نگران نه مرسی، _

 .کردم توجیحش خالصه الکی، نپره نزنه و الکی حرف گفتم کردم، صحبت هم جمال با _
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 .برداره شونچایی استکان تا دو و بیاد تا میزد صدارو مامان حالیکه، در جمال اومدن با

 .برمیدارم رو استکانا سریعا من و میاد در صدای

 .مادر اومدن _

 رسومای و رسم مثله نداشتم دوست هال، به برمیگردم دوباره سینک، توی استکانا گذاشتن با

 .بشم وارد چایی سینی یه با من و کنه صدام مامان تا بمونم، آشپزخونه تو الکی

 ای شهشی در کنار سرمامان پشت من و سرش، پشت هم جمال و میره حیاط داخل به صابر آقا

 .وایمیستم هال

 .خودش و پدرش و مادر بودن، کالنتری تو که نفری سه همون بودن، نفر سه

 .مشکی کراوات و سفید پیراهن یه با خودش مشکی، شلوار و کت یه توی خودش

 .مادرش و بود پوشیده کرمی پیراهن و ای قهوه شلوار و کت که پدرش

 کرده رشس کرمی روسری و بود پوشیده بلندزرشکی مانتوی ....شد حیاط وارد همه از آخر که

 .بیرون بود زده ازش بلوندش موهای و بود

 از قدرچ من و اومده میل بی و زور با مادرش که زد حدس هم، دور همون از میشد راحتی به

 .داشتم آمادگیشو که البته بودم، ناراحت موضوع این

 با نداشت یسازگار اصال محله، این و خونه این خانوادم، و من بود، مادرش با حق یکمی شاید

 .. .اونا

 خداروشکر باید اصال نشد، کالسی با دختر عاشق نشد، عاشق جایی خوب پسرش داشت حق

 در کنار که مامان و من به جمعشون بود، سرم تو که فکرایی همین با اومد، رو امشب که کنم

   ....و میشد یکنزد بودیم وایساده
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 هم انمام و من و سمت یه هم صابر آقا و جمال و نشستن هال جای باالترین تاشون سه هر

 .پایین میبرم سرمو بعد و میندازم بهشون نگاهی نیم دیگه، سمت

 کونت با هم رو مامان و من سالم جواب حتی وسطشون، بود نشسته اعظم بت عین که مادرش

 .میاد حرف به و بود خونه زدن دید مشغول که پدرش و بود داده سرش دادن

 .میده قرار انجری در مارو بعد میگیره، تصمیماشو و میکنه کاراشو همه ما پسر آقا این واال _

 .دیگه همینن امروزی جوونای _

 .میده ادامه دوباره پدرش و میزنه تصنعی لبخند حرف این گفتن با صابر آقا

 یبار ردیمکمین فکر مادرش نه و من نه دیدیم، کالنتری تو همو قبال ما همه ولی بله که اون _

 اینجاییم، درشما و من اگه االنم اینکه، مثله بود قسمت خب ولی کنیم، مالقاتتون بخوایم دیگه

 بگیریم، دیدهنا اصراراشو نتونستیم داریم و دوسش خیلی و پسرمونه تنها که اینه به خاطر فقط

 یره،سربگ میخواد ازدواج این اگه و بشه زده امشب همین هست بحثی هر اگه هستیم مایل

 .تمام و بشن گرفته مراسما زودتر

 میشه،ی یه جور دلم ته هم من و میکنه شوهرش به عصبانی نگاه باراد مادر آخرش، جمله با

 آقا ه،خون این تو بیان نکشن زحمت دیگه که بشه یسره چی همه میخوان میگن راست آره خب

 .بودن نشسته ساکت همونجوری مامان و جمال و میاد حرف به صابر

 خونچین؟ آقای مخالفین شما انگار _

 .میاد حرف به بود گرفته سکوت روزه زمان اون تا که مادرباراد 

 .پسره شازده این بزور اینجاییم، اگه االنم مخالفیم! بله _

 ...منفی هم ما جواب پس خب _
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 .بریم پاشین بهتر، _

 !شما بده اجازه مامان _

 !!!!پوف _

 درمیاد حرف به باراد و میشن ساکت همه دوباره

 .شماها نظر نه شماها، نه ایشون، و منم مهم _

 .مهمه هم خانوادهباالخره  _

 زمان گذشت با داره، الزم زمان چیزا این و حرفا این نبودن، اینجا االن بودن مخالف اگه _

 .میشه خوب

 ؟!!!واال بگم چی _

 !همیش چی بببنیم تا بکنن صحبتی یه برن دوتا این حاال داره، پا یه ما پسر مرغ _

 .میزنه پوزخندی مادرش

 .کنیم تنشون شدیم جمع امشب فقط دوختن، و بریدن مونده؟ حرفیم مگه _

 ؟!خانمم _

 !مگه میگم دروغ _

 کنار دوباره من و ممیری خونه اتاق تنها به باراد و من باالخره بدوکردنا، یکیو بحثا همین با

 از عدب هم اون و میشینم بود شده کشیده روشون ای پارچه که هم روی شده انبار های تشک

 .میشینه روبروم دوزانو اتاق، کل تو زدن قدم یبار

 .نگیر دل به مامانمو حرفهای _

 ...که نمیذارم ای خانواده تو پا من نیاین، بود بهتر مخالفن نگیرم؟اگه میشه _
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 !سقف زیر بریم میخوایم تو و من داری، چیکار اونا به تو... هیشش _

 ...چی همه میفته اتفاق داره زود خیلی خوابه، چی همه انگار _

 بدونی؟ من از واینمی خ حاال خب بده؟ مگه _

 .نه _

 !سِرتِقی خیلی _

 .باشه _

 کار بامبا پیش االن تا شاهرخ، با شراکتی میزنم، شرکت خودم برا دارم خودم من ببین، _

 یه یدی،د که بابامو مامان بشم، مستقل میخوام خودم شده، تموم درسم که حاال اما میکردم

  .میگیرم هروز نه میخونم نماز نه من اینکه اول داره، بچه و کرده ازدواج که دارم خواهرم

 چشماش به میندازم نگاهمو

 زندگیم، تو اومدی تو اگه شاید حاال جاها، اینجور گفت نباید که دروغ دیگه، ونمنمی خ خب _

 .بخونم بشم آدم منم

 مچاله میشد، باز و میشد مچاله دستم توی که بود شال لبه این و پایین میندازم سرمو دوباره 

 .میشد باز و میشد

 معمول حد نه حد از زیاد میخورم، مشروبم داشتم، دختر دوست سرمم موهای ی اندازه به _

 شوخم و اوقات بعضی مهربونم، اوقات بعضی میاد، بدم دورویی از میاد، بدم دروغ از مهمونیا،

 و میکشم که هایی نقشه مهمه، برام هام پروژه مهمه، برام خیلی کارم عصبیم، اوقات بعضی

 سرجای کارم ولی میکنم زیاد تللی یللی معروف بقول من میمونن، هام بچه عین میکنم طراحی

 میدم قول بهت زندگیم،تو بیای تو میخوام ولی اینجوریم، من ببین مهم، خیلی خیلی و خودشه
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 خط رم اینا و دختر دوست دور بشم، مردزندگی بکشم و خط رو چیزا این دور کنیم ازدواج اگه

 باشم،داشته آروم زندگی یه بشم و عوض دیگه میخوام کارام این از شدم خسته خودمم. بکشم

 !بگو خودت از حاال من از این خب کنم، تغییر

 .بگم ندارم چیزی _

 .چیزگفته کلی مرضیه تو، بجای نیست، مهم _

_ .................................... 

 .دارم احتیاج تو مثل یکی به زندگیم تو چون باشه، مثبت جوابت دارم دوست _

 :میگه میزنه،که محوی لبخند با و درمیاره جیبش از گوشیشو اس، ام اس صدای با

 .نازنین خانم منتظرم، پس خب _

 که مدتی مامت بیرون، رفت اتاق از باراد که مدتی تمام باال، بیارم سرمو نداشتم اینو قدرت

 سه دنمیز حرف جمال و مامان و صابر آقا که مدتی تمام میومد، کردنشون خداحافظی صدای

 .میکردم بازی شالم های لبه با و بود پایین سرم حالت همون تو من تایی،

 .داره سرش موهای اندازه به! داره دختر دوس

 منم خب ادمی بدش دروغ از میگیرم، من ولی یرهگنمی روزه میخونم، من ولی ونهنمی خ نماز

 چرا مه،مه برام منم درس خب مهمه براش کارش میاد، بدشون دروغ از همه اصال میاد، بدم

 .میخواد منو اون ولی مخالفه باباش مخالفه مامانش هوف! اینو نگفتم بهش

 رو اینا دارم که االن میشد، تکرار فقط ولی میشد تکرار سرم تو حرفاش همش بودم، گیج

 فکر حرفاش رو ذهنم، تو حرفاش کردن تکرار جای به اونشب کاش میگم خودم با مینویسم،
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 و دشنمی اینجوری زندگیم حاال میکردم، کارو این اگه شاید میشدم، دقیق روحرفاش میکردم و

 .دشنمی رواون به رو این از زندگیم اتفاق تا دوسه با

 نازنین؟ _

 مامان؟ چیه _

 مثبته؟ جوابت _

 مگه؟ شده چی _

 .میزنن زنگ گرفتن جواب واسه فردا گفتن بود، شنگول خیلی پسره _

 .وریمنمی خ هم به اصال مامان، ونمنمی د _

 پولداره، اون درسته سالته؟ چند مگه داری زیاد فرصت تو میکنم، فکرو همین منم آره _

 ...خب ولی درسخوندست

 .مامان ونمنمی د _

 جمعه، خیالم یبیا ما با تو نمیارم دووم کشور سر اون تنهایی من بهتر چه منفیه، جوابت اگه _

 .کنارمی

 ؟!برین میخواین واقعنی پس _

 اگرم هفته، خرآ تا هممون میریم باشه، منفی جوابت اگه ،ئهتو به خاطر مونده فعال جمال اگه _

 ...بعد کنیم جا جابه تورو اول خب که نه

 عجله قدران که منتظرتونه کی اونجا چی؟؟ نریمان مدرسه کارای زودی؟؟ این به آخرهفته؟ _

 !هه دارین؟

 .بریم باید اورده، گیر کار مادر _
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 .ولش باشه _

 .خونه ردونهبرمیگ رو ها بچه صابر آقا بعد یکساعت میکنم، عوض لباسامو و میشم بلند جام از

 .کالتممش جون به میفته ذهنم هم من و ها میوه و شیرینی جون به میفتن نعیمه و نریمان

 طبق هم لجما و آشپزخونه توی مامان درمیاد، صدا به خونه تلفن و بود دوازده نزدیک ساعت

 .بود حیاط توی معمول

 ؟بله _

 !سالم _

 .خب بزن زنگ گوشیم به تویی؟ _

 .شده پاک شمارتوندارم، _

 ...کن یادداشت _

 !بگو _

 (.بود اشتباهی) :میگم مامان درجواب میکنم، قطع تلفنو شماره، گفتن با

 .میبندم دراتاقو و سمتش میرم ذوق با من و میخوره زنگ گوشیم

 !میزنی زنگ دیر به دیر چرا _

 !نمکنمی وقت دارم، کار _

 .نمکنمی باور _

 ؟خوبی ولش، _

 !نه _

 ؟؟؟گفته چیزی گاو جمال باز چرا، _
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 !نه _

 اون بود خوب چه و امشب خواستگاری، بانه، جمال، کار چی، همه گفتن به میکنم شروع و

 .((میداد گوش

 مامانم یجا من داشته، اینا دختر دوس هم موقعها اون از پس پدربنده، خواستگاری از اینم

 .چیششش ردم،کنمی ازدواج باهاش بودم

 .میرم خواب به و میبندم رو دفتر

 هشب دادن، جواب قبل نیم، و هفت ساعت دیدن با و میپرم جام از گوشیم صدای با صبح

 .میدم فحش

 ؟بنال _

 ؟!بگیری من از خبر یه نباید زهرمار، _

 !میگیری تو که نه _

 چیه؟ حاال خب _

 .پارتیه گودبای مهسان خونه امشب _

 چرا؟ پارتی گودبای _

 .خواهرش پیش بره که زد باباشو مخباالخره  روسیه، بره میخواد _

 ؟چی که خب آهان، _

 .هم تو دیگه بیا چی، که خب زهرمارو _

 .ندارم حوصله _

 .بیارمت حتما گفته بهم مهسان _
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 ..میزد زنگ میخواست اگه _

 بای بزنگه، خودش میگم بهش اصال شلوغه، سرش _

 اصال ندارم حال نمیام من واد،نمی خ جان احمق نه _

 ؟میکنی خونی خر داری پس _

 .فقط ندارم حوصلشو نه، _

 درمیاره گریه حالت به صداشو

 !هق هق هق نامردی، خیلی _

 ؟؟؟کنی وراجی زدی زنگ سرصبح _

 واقعا؟ نمیای _

 !نه نه نه _

 .بدرک _

 .دیوانه _

 ..مرغ _

 ...گاو _

 !آبی سوسمار _

 ؟!!!!میگم چیا نگاه سرصبح بترکی اه، _

 .کنی صحبت من با بخواد دلت خیلیم _

 .سرجات بشین _

 .بمبئی فیل خداحافظ _
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 .کلکته االغ بای _

 .ینباقال بقیه و میشه حساب آدم بینشون زهرا فقط که براهمینه من، دوستای از اینم

 خانم ملوک و بود تست نون روی کره کشیدن درحال بابا میرم، آشپزخونه به و بود پریده خوابم

 .نبود

 کوش؟ خانم ملوک _

 .خرید رفته _

 .آهان _

 ای کدفعهی سفر، موضوع آوردن یاد با و میشم خوردن مشغول و میشینم چایی لیوان ریختن با

 میگم

 !کیش برم میخوام من _

 براچی؟ کیش _

 .درسی سفر یجور درس، واسه تههف چند آموزشگاه، طرف از _

  هوم؟ کنکور، بی های رشته همین برو درنیومده، که چیزا چه _

 .هنوز داره کنکور اونم که میخوام، دندونپزشکی فقط من _

 .دکتر خانم اوکی _

 ؟دیگه برم میتونم _

 !برو درسه واسه واقعا اگه آره، _

 میشم خوردن مشغول دوباره و کنه قبول میزدم حدس

 !داره شرط یه _
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 چی؟ _

 .میگم اومدم شب _

 ؟نه یا میرم بدم خبر دوستم به بایدمن بگو، االن _

 !کنی قبول نشنیده میتونی داری عجله اگه _

 .بمونم شب منتظر میدم ترجیح _

 .میرم دارم من اوکی، _

 .برو اوکی _

 .بهم کرد هنگا گفتن اوکی خاطر به احتماال بیرون، میره آشپزخونه از و میندازه بهم نگاهی

 برگشتنش یبرا که بود باری اولین بگه، شرطشو تا برگرده و بشه شب زودتر داشتم عجله حاال

 .داشتم عجله

 و داشتمن رو مامان دفتر اگه شاید ونمنمی د سرصبح، اونم نداشتم، خوندن درس حال و حس

 میدم ترجیح االن ولی میشدم خوندن درس و زدن تست مشغول االن بخونم، که نبودم مشتاق

 .بشم دفتر خوندن مشغول دوباره

 نوزمه میگرفت، داشت دلم واقعا زد، زنگ امشب که شد خوب چه بودم، شده سبک انگاری)) 

 برم مامان اههمر میدادم ترجیح برم، شهر این از میخواستم من اگه ولی پیشش، برم داره اصرار

 .میفته جا داره تازه خودشم که شهری یه توی بشم اون سربار اینکه نه بانه

 ،رفت و شد تموم خداروشکر و بود پراسترس همش که خواستگاری خواستگاری، شب فردای

 .بودیم تلفن خوردن زنگ منتظر مامان هم و من هم

 مادر؟ بگم چی زدن زنگ _
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 .ننشست دلشون به دخترت کنم فک نزدن، زنگ که هنوز او _

 ؟!خوبی این به بچم اینطوری، نگو جمال آقا _

 .سرتقی پررویی، حاضرجوابی، این به _

 و بارادبونازز یکبار شنیدم، رو سرتق اون چهارساعت و بیست درعرض که بود بار دومین این و

 .جمال حاال

 تاسفانهم که جمالی جمال، و مامان و من بود، شده تشکیل بودم متنفر ازش که جمعی دوباره

 .میشد تحمل حضورش باید و کارگری فتنمی ر ها جمعه

 .مربوطه خودم به هستم هرچی _

 .عروس مادر از کالم یک _

 به انقدر بچه دوتا این نعیمه، و نریمان این خدا به میکنین؟ شروع دارین باز دیگه کنین بس _

 .میپیچین شماها که یچنپنمی هم پروپای

 کن ریس و راست رو کارا مدرسش برو شنبست فردا اومد، یادم نریمان گفتی _

 .کارمرداست _

 همه هفته آخر ورهنمی خ آب چشمم نیست، شوهرکن که هم تو دختر این زنیکه نیستم من _

 .میریم

 !نمیام من همه؟؟ _

 ؟شما میمونی گوری کدوم _

 ؟مگه الکیه دارم درس دارم دانشگاه من هرجا، _

 .خیابونا تو بمون پس _
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 ؟!بری داری عجله شدی، کاردوست چقدر عجیبه برام _

 ...اهللاال الاله _

 حیاطبه سمت  میره و میشه بلند جاش از

 .مادر نکن بدو یکی انقدرباهاش _

 ..میکنه شروع خودش _

 ؟همراهمون نمیای چرا _

 هرغریبش بیام وامنمی خ دارم، دوست اینجاروو دارم درس من بیام؟ کجا من ماماننننن! _

 نداره؟ انتقالی مگه دانشگات میکنی، عادت _

 .باشه مثبت جوابم شاید نیست، حرفا این اصالبحث _

 !نیستن راضی که پسره خانواده مثبت؟؟ _

 .نباشن _

 !ورهنمی خ ما به پسره این داری زیاد فرصت جوونی تو _

 .خودمه زندگی _

 میدم کیهت سرمو و میشینم ها تشک کنار همیشگی جای دوباره در، بستن با و اتاق توی میرم

 .بود شده ساخته بودنشون هم روی از که دیواری به

 هم زندگی واسه یجا میخونم، درسمم اینجا بمونم براحتی میتونم بدم مثبت جواب بهش اگه

 همچین دختری کدوم خب نه، این فقط نه کنم؟؟ ازدواج نرفتن به خاطر فقط یعنی دارم،

 اگه گفت خوشتیپه، همپولداره و همدرسخوندست... همکارداره... هم نداره، دوس رو پسری

 .هنمی د ادامه قبلیش کارای به دیگه کنیم ازدواج
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 داره، دوست کارشو گفت خودش هست، هم کاری کرد تکیه بهش میشه جسوریه، پسر

 .جلو برم قطف جلو... برم میخوام کنم، ریسک شده که هم یبار برای توزندگیم میخوام مجبورم،

 باراد که بودم خوشحال زمان اون میخندم، فکرام این به که مینویسم رو اینا دارم که االن

 شه،ب آدم داد قول که بودم خوشحال معماریه، و کشیدن نقشه عاشق داره و دوست کارشو

 .باشم داشته خوبی زندگی بودم شده امیدوار

 ...که کرد کاری سرنوشت ولی

 وستد دختری کدوم باشه؟؟؟ کاری مرد یه و کنه کار شوهرش که نداره دوست دختری کدوم

 دومک کنم، تغییر و بشم آدم میدم قول زندگیم تو بیای اگه بگه بهش خواستگارش نداره

 ؟؟!دارم نیاز زندگیم توی تو مثله یکی به بگه بهش پسر یه نداره دوست دختری

 میدونستم دیگه حاال اما میفته، شماره اینکه با و میخوره زنگ گوشیم اتاق، گوشه فکرا همون با

 برای تماالاح هم حاال و بود اینجا خواستگاری برای دیشب که کسی باراده، شمارهشماره، این

 .نهمیز زنگ مادرش میکردیم فکر که بودیم ساده چه مامان و من زده، زنگ جواب گرفتن

 ...((میپیچه گوشم تو مردونش و جذاب صدای و میدم فشار رو اتصال دکمه

 ؟؟؟مادر بیداری بهاررر، _

 .اه ،بودا بازار تو تاحاال شد، پیداش ملوک این حساس جای وسط اه خدا! خودِ یا

 (بله) :گفتن با و میکنم دروباز

 .میشم خیره میومد باال ها پله از و میزد نفس نفس یکمی که خانم ملوک قیافه به 

 ؟شدی بیدار زود صبح عجب چه _

 .پریدم خواب از زد زنگ دوستم _
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 .نکنه درد دوستت دست _

 ؟شده چیزی _

 .اینا ببین مادر آره _

 .درمیاره رنگی کاموای تا دو کوچیکی نایلون توی از و قرارمیگیره کنارم بعدم

 ؟ببافم برات خوبه رنگاش ببین خریدم خودم بخری، میره یادت که تو _

 .میبوسم خانمو ملوک لپ کامواها، به کردن نگاه با

 ؟!کاریه چه این مادر اع _

 .خریدی کاموا رفتی سرصبح من به خاطر مهربونی؟؟ انقدر چرا تو قشنگن خیلی بشم، فدات _

  .مخرید کاموا سرم تو زد بود، مغازه یه سرراهم بخرم، سبزی بودم رفته مادر، نه _

 میخنده بعدم

 کردی ضایعم که مرسی _

 بخور چیزی شربتی یه پایین بیا پاشو گفتم واقعیتو استغفراهلل، چیه ضایع _

 .میخونم درس دارم نه، _

 ...میکنم صدات ناهار برا باشه، _

 دارم چقدرم هک میکنم فکر این به در بستن با من و میکنه طی آروم و یکی یکی رو ها پله بعدم

 .رممیا یک رتبه من اصال قبولم، تهران دندونپزشکی حتما سرم، تو خاک میخونم!! درس

 .میخورد زنگ که میرم گوشی سمت به لعنت، معرکه برخرمگس 

 !بانو سالم _

 ؟میزنی زنگ صبح ده ساعت کارنداری تو _
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 !ندارم نه _

 ؟ایران اومدی چرا پس _

 .کارم واسه _

 نی؟کنمی کار چرا پس _

 .که صبحه االن _

 .سرکار بره صبح اول که اونیه مرد _

 ...پسرم من _

 !دوختی دهانم _

 خونم االن دارم، کار ها بچه از یکی شرکت برم یسر قراره بعدازظهر خخخخ، _

 ؟خبر چه باشه، _

 .دادم قول که همونجایی بریم جمعه این ببین، _

 کجا؟؟؟ _

 !میره یادت چی همه زود چه _

 خب؟ کجا _

 .چالوس _

 نیست معلوم ونمنمی د گرفتم، آهااان _

 .یس اوه _

 یس؟ چرا _

 .بده اجازه باید بابات _
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 ..اصال تهران نباشم شاید نه، _

 ؟بری کجا _

 .کیش _

 کی؟؟چندروز؟ با _

 !آموزشگاه های بچه با درس، واسه _

 روووز؟ چند _

 .هفته چند شاید _

 ؟خبره چه _

 .سالمتی خبر _

 .پس شد حیف _

 میریم برگشتم حاال آره، _

 نیستم؟ بیشتر دوماه رفته یادت نباشم، من شاید _

 .نرم هفته این شاید اصال آاااا، _

 .میکنیم خداحافظی پرت و چرت یسری گفتن با

 هنمد از یکدفعه که، نیست معلوم هیچی برم هفته این میخوام گفتم بهش الکی چرا آخه

 .میپره یچیزی

 ؟؟؟میشه شب کی پس اه

 .گذرهمی الکپشتی ساعت بشه، شب دارم عجله که حاال بدونم، رو بابا شرط زودتر میخوام

 .میخونم رو بود باز که ای صفحه همون نشستنم، با و تراس روی میرم و برمیدارم رو دفتر
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 ؟خوبی سالم، _))

 .ممنون _

 !نیست خوبی جواب ممنون _

 .خوبم _

 ؟شد چی جوابت خب آها، _

 بگیره جواب بزنه زنگ پسره ندیدم و بده جواب هیه روز کسی ندیدم تاحاال من _

  !کرده فرق چی همه مدرنیتست عصر االن _

 و بهتر خیلی تلفن پشت صداش کال بود، قشنگ خندش صدای چقدر میده، سر خنده بعدم

 .تره قشنگ

 ؟جواب خب _

 !نزد زنگ مامانتون چرا _

 .نپرسی میدونی که رو چیزی بهتره ببین _

 ...ونمنمی د من _

 !مثال مخالفه سرسنگینه، یکم مامانم راه اون به میزنی خودتو داری میدونی، _

 ...که ارمنمی ز ای توخانواده پا گفتم که من مثال؟؟ _

 !گفتی بله _

 میده ادامه و میشه جدی صداش

 پیش ببرم بردارم دستتو من که نیست قدیم دوره کنیم زندگی میخوایم که توییم و من این _

 خودم، خونه میریم کنه، اذیتت اونم باهاش باشی چشم تو چشم هرروز کنی، زندگی مادرشوهر
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 تو چشم هرروز که بابام خونه با داره فاصله هم اونقدری راحت خیالت خودمون، خونه یعنی

 .مادرشوهرت با نشی چشم

 !سخته من برای ولی _

 قبول نوم انتخاب مجبورنباالخره  پسرشونم تنها من میشه، درست زمان گذشت با چیزا این _

 کنم،می کارخودمو من میگم، دارم بازم بکشه طول یمدت کردن قبول این شاید حاال کنن،

 هیچ به م،هست سرخودی پسر کال فکرکنی وامنمی خ نیست، مهم برام بابام و مامان نظر و حرف

 دوست صالا ولی مهمه، برام خواهرمم حتی بابا و مامان نظر جاها خیلی نیست، اینطور عنوان

 شخصی گیزند خودمه زندگی بدم، دخالت رو اونا نظر ازدواج یعنی مورد، یه این توی ندارم

 زیر بیام هاتبا قراره من چون میکنم، شروعش بخوامکه هرکسی با و بخوام هرجوری خودمه،

 دیگه، یچکسه نه و بابام نه مامانم، نه بگذرونم باهات شب تا صبح و صبح تا شب و سقفیه

 ؟؟!اوکی

 !بلدین خوب رو کردن قانع میزنین، حرف خوب _

 کلی با رروزه نمیره، جلو کارم نباشم، بلد اگه چون میکنم قانع خوب میزنم، حرف خوب آره، _

 خامت تمخواس نه دادم شعار نه االنم ضمن در میزنم، کله سرو فروشنده و خریدار و مهندس

 .گفتم واقعیتو فقط کنم،

 .کنم فکر باید من _

 خیلی که من مثله پسری به دادن جواب واسه دختری کدوم اصال کردن، فکر هبس دیگه نشد _

 طرفشو تر ازمهم بشه، خوبیم پسر قراره داره و ماشینم و خونه باکالسه، مهندسه، خوشتیپه،

 ؟میکنه فکر زیاد انقدر داره دوست
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 !کنم فکر بایدگفتم _

 که ادمد فرصت این به خاطر فقط یساعتم این میخوام، جوابو میزنم زنگ دیگه یساعت من _

 .فعال نکردی، فکر حسابی و درست ازدواج قبل نمونه تودلت

 .میرم فرو فکر به من و میشه قطع تماس

ی نم من جدی، جاهایی یه و بود شوخ صحبتش تو جاهایی یه دقیقا میزد، حرف چقدرخوب

 .نمک تحمل خانوادشم های احترامی بی و اخم باید آره بگم بهش اگه کنم؟ چیکار ونمد

 نه؟ بگم بهش اگه

 .توش بمونم یبدبخت با و کنم اجاره رو یجایی یا بانه برم اینا مامان با باید نه، بگم اگه

 حرف و اررفت موقع به داره، خوبی اخالقای اومده، خوشم زدنش حرف از آخه نه... بگم اگه

 .ونمدنمی دارم؟؟؟ دوسش میکنه، تغییر زدنش

 .پایدارتره اجبعدازدو عشق نگنمی مگه بشم، عاشقشم شاید زندگی تو برم اگه میاد، خوشم ازش

 .میفتم مرضیه صبح امروز اس ام اس یاد

 همچین و فرصتا این از دیگه نشی، پشیمون بعدا که بگیر حسابی درست تصمیم یه نازنین)) 

 .((موقعیت این حیفهبه خدا  ه،شنمی پیدا ای شیفته و خر پسر

 ؟!کنم چیکار بودم مونده

 .بخوام نظر ازش و بزنم حرف مامان با دیگه واستمنمی خ

 میادتو مامان و میشه باز در 

 ؟نننمی ز زنگ چرا پس نازنین _

 .زد زنگ گوشیم به خودش _
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 ؟بزنه زنگ نداشت عرضه مامانش کارا چه واه، _

 .نیس مهم _

 ؟!بهش گفتی چی _

 .مثبته جوابم گفتم _

 ؟گرفتی تصمیم یه روز توی تو نازنین جدی؟؟؟ _

 .بخونم درس میخوام االنم گرفتم، آره، _

 .باشه _

 .میشم کردن فکر شغولم دوباره من و میبنده رو در و بیرون میره اتاق از

 .میخوره زنگ گوشی دوباره یکساعت بعد دقیقا

 .میدم جواب و میفرستم صلوات یه اما چرا، ونمنمی د

 ؟فکرکردی خب سالم، بازم _

 .آره _

 !مبارکه پس _

_ .......... 

 ؟الو _

  و دریا به زدم دلمو

 ...آره _

 از لحظه یه .بگه تصمیماشو یکی یکی و باشه این باراد های برنامه بله بگم اگه ردمکنمی فکر

 ..((.ما اگه بود باراد با حق خب ولی شدم پشیمون بله گفتن
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 تند اونقدر م،میر آشپزخونه به ناهار برای بیرونو میزنم اتاق از سریع خانم ملوک صداکردن با

 آروم ومآر خودش درحالیکه و تعجب با خانوم ملوک که میبردم دهنم به رو غذا قاشهای تند

 .میکرد نگاه من به میخورد غذا

 .گلوت تو میپره نکن، عجله مادر _

 .خخخ بخورم تند تند بلدم...بلدم......نه _

 ؟مگه خبره چه اتاقت تو _

 .دیگه میخوندم درس داشتم خب خیر، خبر _

 .قبولی خوب جای حتمی مادر داری پشتکار خیلی ماشاهلل، _

 .بود عالی غذا برم من فدات، _

 ملوک بیچاره م،میخند ریز ریز و میدم تکیه بهش میبندم، اتاقو در وقتی و میرم باال ها پله از

 تنبل یلیخ میندازم، کتابا اقسام و انواع به نگاهی میخونم، درس چقدر من میکنه فکر خانم

 گاهی اشب فقط میخونم، درس کامل دیگه کیش میریم میکنم، جبران بعدا نداره اشکال شدم،

 .میخونم رو دفتر از یکم

 ...میشم ادامه خوندن مشغول و تراس به برمیگردم

 کمتر بود، هم من دخو نفع به میدادیم، انجام تند تند رو کارا ما اگه بود، باراد با حق خب ولی))

 .میموندم اینجا

 آزمایشگاه میریم صبح یکشنبه دارم قرار مهم پروژه یه واسه من فرداشنبست، _

 زود؟ چقدر _

 .خخخ گرفت سبقت باید خیر کار در نیست، زود هم اصال _
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 ...یکشنبه صبح دارم کالس من _

 .که هشنمی چیزی کن غیبت یبار نرو، یبار _

 .باشه..با _

 .خانوم عروس یکشنبه تا پس _

 .خداحافظ _

  راحتی؟ همین میکنم؟؟به ازدواج دارم خانوم؟؟؟من عروس

 خب!! یستن ازدواجا بقیه مثله ولی ونم،نمی د یعنی نه، داره؟؟ راحتی سختی هم ازدواج مگه

 .همبارک پس میاد، خوشت ازش که هم تو داره، دوستت پسره که اینه مهم بابا نباشه،

 .ونیمنمی د چیزی هم درباره زیاد ونم،نمی د ازش چیزی من ولی

 با پسر یه که هک بود این فکرم تو همیشه میکنم، ازدواج سرعت این به دارم دشنمی باورم اصال

 هی نشماما خوبیه، پسر میفهمم من بعد میزنیم، حرف جلسه چند خواستگاری میاد خانوادش

 .افماطر دورو دخترای از خیلی مثله فیلما تو مثله میگه خوشگلم عروس گلم، عروس بهم

 .دیگست چیز واقعیت حاال بود، فکر فقط ولی

 به نارشک وایمیستم. میبینم شستن ظرف مشغول رو مامان و آشپزخونه توی میرم شام از بعد

 .میدم تکیه کابینت

 مثبته؟ جوابت باالخره؟ شد چی _

 .مثبته که گفتم آره، _

 نازنین؟ مطمئنی _

 جونم؟ به بندازی شک میخوای چرا نباشم، مطمئن چرا _
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 مثله دواجاز نشی، پشیمون دیگه صباح چند میکنم که باز چشماتو دارم دازم،ننمی شک من _

 پسر و خترد تا سفید، یا قرمزه توش بشه معلوم و بشکنه تا میکشه طول هست سربسته هندونه

 معلوم هتاز شد، تموم خوشانشون خوش که صباح چند نه،کنمی معلوم هیچی سقف یه زیر نرن

 ؟نه یا بوده خوب هندونه میشه

 جوابم که مدید پسره تو یچیزی حتما نیستم دخترا اون از من میدونی که تو مامان، میدونم _

 .مثبته

 .میکردی فکر بیشتر کاش میگم فقط من خودته، زندگی واال، ونمدنمی _

 ...آزمایشگاه میریم صبح یکشنبه _

 داشته تورو دلشوره اونجا رفتم وامنمی خ نازنین، میخوام رو تو خوشبختی فقط من بسالمتی، _

 .باشه راحت خیالم میخوام باشم،

 .مامان باشه راحت االن همین از خیالت _

 سر اون نم باشی، اینجا تو دارم، وجدان عذاببه خدا  میگم، چی همیفنمی نشی مادر تا _

 ..کشور

 ؟شده چی مگه باشی، داشته وجدان عذاب وادنمی خ نمیری، که آمریکا مامان _

 !میکنی کارو این داری لجبازی سر از نیای ما با اینکه به خاطر میکنم فکر همش _

 خودم، و خودمه تصمیم فقط این کنم؟ خراب چیزا این به خاطر زندگیمو که نیستم دیوونه _

 .نداره ربطیهم شماها رفتن به

 داری؟ دوسش _

 .بخیر شب ......نداشتم اگه...... مامان وای _

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

226 
 

 لمس رو خواب در غرق نعیمه موهای دستم هی با و بود سرم زیر دستم یه خواب، موقع شب

 .میکردم

  ه؟؟میش ناموفق ازدواجم من یعنی تمثیلی، چه هندونه؟؟ بود، مامان حرفهای پی حواسم

 ؟؟!!!!هندونه

 !!!!هندونه

 ....هندونه

 .باشه آبدار و قرمز ما، هندونه توی کنه خدا

 عروسی توی بود قرار که رو خانم صبورا دامن و کت و نشستم خونه توی کامل رو شنبه روز

 تصمیم و مکرد تموم رو کار ساده، کشی اتو یه و ها دکمه زدن با و کردم کامل بپوشه، پسرش

 .نگیرم کسی از خیاطی سفارش فعال گرفتم

 مانتو و یزرشک شال و میکشم اتو چادرمم نبود، دلم تو دل و داشتم استرس صبح یکشنبه برای

 .میزارم آماده اتاق گوشه رو بود پیش دوسال عید واسه که کرمی

 ؟آجی _

 ؟!جونم _

 !میشی علوس دالی _

 .عروس نه علوس _

 میشی؟ دالی _

 .آره _

 .میکنه نگاهم مشتاقش چشمای با و بغلمو توی میاد
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 میپوشی؟ پفی پف لباس یعنی _

 ؟!شاید _

 .دالم دوس پف من _

 !گفتنت پف قربون _

 بپوشم؟ منم میدی _

 !جوجه که هشنمی اندازت _

 ...میشههه _

 .بزرگترم خیلی تو از من ه،شنمی خخخ _

 .میشم بزلگ منم _

 پفیاش پف جدیدترکه مدالی درمیاد، خوشگلتر لباسای تو موقع تا! نمیشی چرا میشی آره _

 ه.بیشتر

 بود اشناختهن شماره برمیدارم، رو گوشی و میکنم جدا بغلم از رو نعیمه گوشیم، خوردن زنگ با

 . میدم جواب و دریا به میزنم دلو بازم ولی

 بفرمایید؟ _

 نشناختی؟ عزیزم، خوبی _

 .نیوردم بجا ولی آشناست صداتون _

 بال؟ نکردی سیو شمارمو مگه _

 شمایین؟ خانم گیتی _

 .میگم تبریک خانم، عروس چطوری منم، آره گیتی، _
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 ؟خوبین شما خوبم، ممنونم _

 .خوبم منم تو نه شما دختر، بابا ای _

 .خداروشکر _

 .دزدیدیا بارادو این خوب که میبینم _

 ؟واال بگم چی _

 یگه؟د بودم نفر اولین بگم، تبریک ازهمه زودتر بزنم زنگ خواستم فقط هیچی، خخخخ _

 .نفر سومین نه، _

 گفته؟ تبریک هم مرضیه _

 .آره _

 !خوش شبت م،شنمی مزاحمت عزیزم خب فعاله پیش همیشه اون _

 .مراحمی _

 .بابای _

 .خداحافظ _

 

**** 

 تا ذشتگ تند تند ساعت ولی برسه تر دیر میکردم خداخدا که روزی همون رسید یکشنبه صبح

 .یکشنبه به برسه

 . میرن مدرسش کارای واسه مامان و نریمان بعدم و رفت همه از زودتر جمال
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 باراد که دمبو زده زل حوض به و بودم نشسته ایوان اول پله روی سر،ه ب چادر و پوشیده لباس

 .میزنه زنگ

 .سالم _

 .سالم _

 !نمیاد تو بیشتر ماشین دیگه اصلی، سرکوچه بیای میتونی ببین _

 .باشه اوهوم، _

 تنگن هک بهتر همین اصال نه بودن، گشادتر یکم میشد چی برمیداشتم، تنگ کوچه از قدمامو

 عین مشه ها همسایه کل خونه، دم میومد هی بلندش شاسی و بزرگ ماشین اون با اگه وگرنه

 .بهش میزدن زل بدیدا ندید

 بقالی به رهدا میزدم حدس ای، قهوه کتان شلوار و کرم پیراهن با بود، وایساده ماشینش کنار

 .میکرد جا جابه رو ها گوجه داشت که مغازه شاگرد و میکنه نگاه روبروش

 .سالم _

 .سالم بشین، ااا، _

 .میفته راه و میشه ماشین سوار هم اون در، بستن و بانشستنم

 !میکنیا زندگی جالبی جای چه _

 جالب؟ _

 .شلوغه خیابوناتون و کوچه غروب دم عین نیمه، و هفت تازه ساعت انگار نه انگار آره، _

 .آره آها _

 .کارا بقیه بعدم آزمایشگاه، میریم اول _
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 کارا؟ بقیه _

 غروب تا ؟خون؟ چیکه دو واسه آزمایشگاه بریم فقط که زدم کارم از امروز کردی فکر نکنه _

 !برسیم بایدداریم کار کلی

 کاری؟ چه _

 بگم تا ببند کمربندو فعال خدمتت، میکنم عرض _

 :میگه و میکنه بهم نگاهی نیم باراد بستنش، و شد کشیده راحت که مشکی کمربند کشیدن با

 میخریم؟ امروز ازوسایلم یسری _

 وسایلی؟ چه _

 .خونه ریزای خرده _

 جهیزیه؟ همون تقریبا _

 سالهی خودم من مردم، ارننمی دبر دست مسخره رسومای و رسم این از چرا ونمنمی د من _

 .نداره نیاز صورت اون به جدیدی چیز تکمیله هم تقریبا دارم، خونه

 ... که نکنم فک هم شما خانواده رسمه، یه این درهرحال _

 .سمتم به میشه متمایل و میزنه ترمز حرفم وسط

 دارن، دوست یچ اونا کنیم فکر بخوایم اگه توو من وسط، نکش منو خانواده پای انقدر لطفا _

 تو اینو کنیم، زندگی که هشنمی میکنه فکر چه جوری تو مامان حتییا چیه نظرش من مامان

 .میگم داره باره آخرین چون کن، فرو مغزت

 حرف میکنیم شروعش داریم دوست که هرجوری تو، و من زندگی تو، و من توییم، و من مهم

 اسمش بدیم، بها هرکسی نظر و حرف به بخوایم اگه کن باور باشه، مهم نباید فامیل و خانواده
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 واست همه میدی اجازه بچه، یه عین کردن بچگی بچگی... میشه اسمش ه!شنمی زندگی

 من اگه. کنی گریه و بشی تنبیه نکنی گوش حرفشونو که بعدم بدن، نظر و گیرنب تصمیم

 زندگی میخوام من خواستگاری، واسه خونتون بیام ونستمتنمی حتی کنم، بچگی میخواستم

 فهمیدی؟؟ تو با کنم

 .بترسی مامانم از انقدر نیست الزم اینکه و بدی، تغییر فکرتو االن از میخوام

 .رسمتنمی _

 ،میشناسمش میکنم، زندگی دارم باهاش ساله خوردی و بیست پسرشم منم منه، مامان _

 .نهکنمی تهدیدت خطری نباش نگران

 که یشیک ساختمون روبروی مدتی از بعدباالخره  و درمیاره حرکت به ماشینو خندیدن با

 یکنهم روشن ماشینو دوباره که بشم پیاده میخواستم وایمیسته، داشت آزمایشگاه تابلوی

 .درو نکن باز _

 ؟چرا _

 .دیگه جای میریم _

 ؟اونوقت چرا _

 . ....چون بود شده دیر اما بزنه، حرف میخواست

 با بود ردهک تاتو ابروهاشو و بیرون بود زده شالش دوطرف از که مشکی بلند موهای با دختری

 .میشد نزدیک ماشین به داری کش لبخند

 !سمج _

 چی؟ _
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 .تو بشین _

 .میره بیرون به و میکنه خاموش ماشینو دوباره

 با رهدخت که زد حدس میشد ولی ببینم نگاهشونو ونستمتنمی هردوشون، به میمونم خیره

 بوده، دخترش دوست حتما میکنه، نگاش عصبیش حتی و خنثی نگاه با باراد و تمنا و لبخند

 همچین اب من که درستیه کار اصال هست؟؟ باهاشون هنوزم نکنه داشته؟؟ دیگه چندتای یعنی

 فکرم یکنم،م ازدواج آدمی همچین با نبودم پسری هیچ با حاال تا که منی میکنم؟ ازدواج آدمی

  با آخر اما بود درگیر

 ( هدنمی ادامه رو کارا این دیگه گفت)  :گفتن

 موند قولش ویر نکرد، کاری همچین هم تاحاال مینویسم، رو اینا دارم که االن کرد، اروم خودمو

 کارای دمهاآ اوقات گاهی اما نکنه، تکرار گذشتشو کارای تونسته باراد که بودم خوشحال من و

 وسط این اما میشن هم موفق کنن، شروع جدید زندگی میخوان کردن، ترک گذشتشونو

 .میریزه بهم دیگه یچیزای

 ...((و میشه باز درماشین

 ؟!کجایی مادر، بهاررر، _

 میرم اتاق بداخل و میشم بلند تراس توی صندلی از

 ؟ چیه _

 منتظریم شام، بیا _

 .باشه _

 ؟شکلیه چه بدونم ببینم، مادرمو قیافه داشتم دوست چقدر میکنم، خودم به آینه توی نگاهی
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 که هم نمخا ملوک و میشم خوردن مشغول بابا مثله آروم سالم یه با و میشم آشپزخونه وارد

 .بیرون یرهم بهانه یه کردن جور با میخورد، غذا بابا حضور در هرازگاهی و نبود راحت هنوز

 ؟یگنمی شرطتو _

 میگه خوردنش و ماست کاسه توی قاشق کردن فرو با

 رفتنت؟ شد قطعی _

 اعالم وزشگاهآم مدیر که بود شنیده ها بچه از یکی از که میفتم زهرا بعدازظهر اس ام اس یاد

 .کیش یممیر بعد هفته احتماال و بریم آموزشگاه به رفتن کارای برای هفته آخر تا کرده،

 .دیگست هفته آره، _

 .باشه _

 شرطش شنیدن منتظر من انگار نه انگار و میخورد غذاشو راحت خیلی درمیومد، داشت حرصم

 بهم میشم ثباع دستم، توی چنگال و قاشق انداختن با و دارم نگه خودمو نتونستم دیگه بودم،

 کنه نگاه

 ؟اه بگو خب _

 !نبودی عجول _

 .ینیبنمی منو تو بودم، _

 .بهار نکن شروع باز _

 میشه بلند جاش از و بود شده تموم غذاش

 ی؟گنمی باراد _

 اتاقم بیا کن، درست شربت تا دو _
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 .بود افتاده توش پر شکم ماهی جنازه که میز وسط دیس به میمونم خیره من و میره

 وشونت هم رو شربت مایع و درمیارم خوری شربت قاشق با کابینت توی از رو تالیوان دو

 . میکنم اضافه بهش یخچال از هم رو آب و یخ تیکه میریزیم،

 .میشم اتاق وارد زدن در بدون و میرم باال ها پله از بدست سینی

 !سریع چه _

 دیگه بگو خب _

 .بشینم صندلی رو میکنه اشاره و میگیره دستم از رو سینی

 .میلغزوند دستاش توی رو لیوان درحالیکه میشینه، تخت روی خودشم

 !درسته بخونی، درس اونجا میری _

 !چی پس آره، _

 !بیاری کنکور توی خوب رتبه که مهمه برات _

 .هاییه سوال چه این آره، _

 ؟کیش ریبنمی خودت همراه اونو پس اوکی، _

 رو؟ چی _

 شربت لیوان به میدوزه نگاهشو و میزنه پوزخندی

 !هه مادرت، یادگار _

 چرا؟ _

 .بخونی درس که میری چون _

 .برسم درسم به میدم قول میخونم، گاهی شبا فقط نیست، مزاحمم _
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 برمیگردی و میگذره چندهفته بزنی بهم چشم میمونه، اینجا دفتر این نخیر، _

 .بخونمش میخوام من ه،شنمی نه _

 .نمیری پس _

 !کنم استفاده هاشون برنامه از میخوام ه،شنم _

 .بهار نکن بدو یکی من با _

 .بیارم نزبو به رو جرقه این میگیرم تصمیم و میزنه، ای جرقه مبارکم ذهن توی گاهناخودا

 .دارم شرط منم باشه _

 !شرط تو شرط _

 .آره _

 !کنم قبول منمی د قول _

 !نبرم رو دفتر منمی د قول منم _

 .کار این نیست گروکشی میفهمی؟ نیستم، تو همسن من بهار _

 .هممفنمی نه _

 .بگو ،اوکی _

 .ببینم مامانمو عکس میخوام _

 بهش هنوز هک رو من شربت لیوان و میخوره لیوانو توی مونده باقی شربت و میشه بلند جاش از

 ستمد توی بیشتر و میکنه نفوذ انگشتام به لیوان خنکی میده، دستم به بودم نزده لب

 .میچسبونمش

 ؟دیگت شرطای میخوای، چی دیگه بابا، نه _
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 .همین _

 .ندارم عکسی _

 ؟کردی دعوام اتاقت به اومدن واسه اوندفعه چرا نداری اگه میگی دروغ داری _

 .میگم راست کنی باور که نیس اصراری _

 بیاره، کم تا کنم بدو یکی باهاش میخواستم فقط بود، رفته وجودم به انگار لیوان، خنکی

 .بیاره کم پدرم میخواستم

 ؟ببینمش نمیذاری چرا _

 ..ندارم عکس میگم _

 !میگی دروغ میگی، دروغ _

 !کنی تکرار رو جمله این صبح تا میتونی داری دوس اگه _

 .کشوت تو دیدم آلبومو خودم من _

 .غلطا چه آفرین، _

 یه م،ارو لحظه یه ،شوخ لحظه یه بود، همینجوری همیشه میشه، عصبانی داره کردم احساس

 .میشد عصبی و سرش به میزد االن مثل هم لحظه یه و فیلسوف یه عین لحظه

 نگاه بود یسادهوا پنجره کنار من از فاصله با که اون به و توسینی میزارم لیوانو و میشم بلند

 میکنم

 ...نکردم بازشم حتی نزدم دست بهش من ولی کردم، زیادی غلط آره _

 !دید عمم عروسیو کارت خودم، جون آره

 .دختر بیرون برو _
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 .ببینم مامانمو میخوام _

 ...متاسفانه نیست جیبم تو _

 میکنه ناراحتی نگاه بهم و برمیگرده

 میکنی، تحمل وبابات سال هفده داری بد! چه ببینی؟ ونیتنمی مامانتو نوچ، نوچ نه؟؟ شد بد _

 .باراد اوه اوه نه... بابا

 ؟شده چت _

 بود داده وضعیت تغییر کامال

 !بهار بیرون برو _

 میکنم ازب رو کشو و میشینم کردنش باز با و کمد سمت میرم برعکس بیرون، برم واستمنمی خ

 کشیده ستمد از یکدفعه که بیرون میکشم آلبومو ته، اون و کاغذا توی میبرم دستمو دوباره و

 .میشه

 هاااااا؟؟ ببینم نمیذاری چرا _

 .نفهم نزن داد _

 .نیست پیشم که اون _

 نگفتم؟ همراهتم، بگیری هرتصمیمی بعدا بخون رو دفتر گفتم، بهت _

 ؟نمیذاری چرا ببینم، قیافشو میخوام فقط _

 .بعدا _

 .توروخدا االن، _

 ...کن بس کن، بس _
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 ...عکس یه فقط _

 !سرتقی خودش مثله _

 .آره _

 ...خودش مثله _

 بده ادامه چی؟؟ _

 .هیچی _

 ....توروخدا بابا _

 همیشه ایکه کلمه اون باالخره بابا، گفتم میمونه، اون نگاه مبهوت نگاهم و میشه بسته دهنم

 .میچرخید صورتم تو خیرش نگاه زبونم روی اومد بود ذهنم توی

 بسته رو ونا ازش، عکس یه برداشتن از بعد و بود کرده باز آلبومو درحالیکه آرومی، صدای با

 :میگه ،بود

 !بیا _

 .من به بده خب _

 .میشینم تخت لبه کنارش، من و میزنه تخت روی رو دستشو

 .مادرت اینم _

 لباس توی رو اون داشتم انتظار ببینم، عروسیشونو عکس داشتم انتظار میگیرم، ازدستش عکسو

 نبود یچیز اون عکس این ولی عروسیشونه عکسهای پر آلبوم اون میکردم فکر ببینم، عروسی

 .بود ذهنم تو که

 ؟نیومد خوشت چیه، _

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

239 
 

 نداری؟ عکس دیگه _

 ینبب خوب ببین... مادرت! این من! این کن، بس لطفا کن بس من عزیز کن، بس بهار _

 .مادرم و عکس به میمونم خیره من و

 ...مادرم

 ...عکس

 میکنم نگاه بابا به ثانیه چند از بعد تعجب از و

 ؟شده چی باز _

 ...عکس این _

 !متنفرم بزنی، حرف نصفه میاد بدم بهار چی؟ عکس این _

 ...اون و تو _

 هوم؟ _

 .اون _

 .کنی تعجب داری حق بگی، چی میخوای میدونم آره، _

 ریزو فاقایات با سال چند این تمام بود، شده باز ذهنم میکرد، کار داشت فکرم تازه انگاری

 .. ..فقط نداشتن دوست نداره، دوسم که پدری و خونچین بهار من ذهنم، تو اومد درشت

 بود... بهانه فقط نداشتن دوست

 .دستم توی عکس به بود زده زل چشماش با بابا میارم، زبون به همینو

 نداری؟ دوسم تو _
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 از ورتشوص اجزای تمام میشه، خیره بهم نافذش مشکی چشمهای با و برمیداره عکس از نگاهشو

 .تفاوت یه با اما بودم اون شبیه من میگذرونم، نظر

 ؟!باشه نداشته دوست بچشو آدم میشه مگه _

 داشتم... بغض بود، اشک پر چشمام

 .نشن سرازیر اشکا تا دمنمی ز پلک ولی بود آب پر چشمام داشتم، نگه بغضمو ولی 

 مثله دارم رزوا من ی،نمی د گیر بهم چرا تفاوتی، بی بهم انقدر چرا پس ه؟؟شنمی میشه، آره _

 من من، باشه... مهم برات درسم میرم؟ کی با میرم؟ کجا بپرسی بدی! گیر بهم دیگه پدرای

ه خدا ب بچم دختر هنوز من سالمه! هفده فقط من کنی... محبت بهم کنی، بغلم دارم دوست

 .باراد نه باشم داشته بابا دارم دوس هنوزم نشدم، بزرگ

 .چشمهام به بود زده زل فقط چشمهاش

 رفح هرچی باهاش امشب میخواستم بشه، تموم بیهوده امشب واستمنمی خ بودم، شده خسته

 تخت یرو از کنم، خالی خودمو میخواستم بدم، دست از فرصتو این واستمنمی خ بزنم دارم

 که نشومردو و بزرگ دستای و جلو میبرم دستامو میشینم، پارکت روی روبروش و میشم بلند

 .دستام تو میگیرم رو بود پرازمو

 باشی؟؟ پدرم واینمی خ چرا توام، دختر من خونچینم بهار من _

 .بهار هستی _

 ؟؟؟ همین به خاطر یعنی نیستم چرا فهمیدم که حاال نیستم، نه _

 .چشمام جلو میاد اون میکنم، نگاه چشمات به هربار _

 ؟.اونه چشمهای شبیه چشمام که چیه من گناه _
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ری یه جو میکرد نگام وقتی اونه، نافذ و مشکی چشمهای شبیه مشکیت، چشمهای هیچی، _

 ...میومد یادم که بعد ولی میشدم،

 چی؟ که میومد یادت _

 ...چی که میفهمی میخونی، دفترو _

 .بدونم االن میخوام _

 !بسه _

 کنهن حسابم آدم و نکنه نگاه بهم پدرمم چشمامبه خاطر  که منه؟؟ حق این بسه، چرا _

 ..کردم حسابت آدم هم همیشه دخترمی تو _

 توش لیونمی چند ماهی و کردی درست برام که نیست حسابی اون کردن حسابادم نکردی، _

 محبت عنیی حساب آدم بخوری، من با حتمارو شام که نیست این کردن حساب آدم میریزی،

 چی؟ یعنی میدونی پدربودن باشی... پدرم بیرون، بریم بخندیم، هم با کردن،

 .میکنه درد بشدت سرم _

 بیرون؟ برم یعنی _

 داری؟ حرفی _

 میکنی؟ اینجوری من با چرا _

 میکنم؟؟ چه جوری دختر؟ میگی چی دارم، دوستت من بهار _

 .بابا بگم بهت میخوام _

 هه نیست؟ تر راحت باراد ه؟؟شنمی سختت _

 .میکشه دراز و میزنه پوزخندی
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 میشم بلند جام از منم

 .باشی بابا واقعا میشه نیس، سخت نه _

 !پوووف _

 .بخیر شب _

  ...خوش شبت _

 رو سینی اما برمیدارم پارکت رو قدمامم میکنم، کج دربه سمت  راهمو بهش کردن نگاه بدون

 .بودم برنداشته

 سینی. وندمیگرد موهاش تو دستشو و بود بسته چشماشو بردارم، رو سینی تا برمیگردم دوباره

 .برمیدارم رو

 .دخترم بخیر شبت _

 . بود بسته چشماش

 بشه؟ خوب باهام شرابط میشه یعنی...گفتباالخره  دخترم، گفت ولی

 واقعا؟؟ میکنه تغییر دیگه دخترم، گفت که حاال یعنی

 میکردم رفک بیینم رو عکس اینکه قبل تا مادرمه، چشمهای چشمام شبیه که چیه من گناه آخه

 نگارا مادرم، چشمهای نازنین، چشمهای و عکس اون دیدن بعد اما هستم، بابا از کپی یه

 .دیدم عکس تو خودمو چشمهای

 همه ینا اون، به شباهتم به خاطر بابا که گذشته چی بینشون مگه کرده؟ چیکار مامان مگه

 .محبت پر و پدرانه نگاه میکرد، نگاهم کم خیلی و کرد دریغ محبتش از منو سال
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 اتاقم به یعسر نبود، آشپرخونه تو خانم ملوک که بودم خوشحال و میبرم آشپرخونه به رو سینی

 . میرم

 ....باشم تنها میخواستم

 .گذروندم چشمام جلوی از خودمو با بابا رفتارهای و سال چند این تمام

 .بود سرد فقط نداشت، بدرفتاری باهام

 .واستمی خن که بود معلوم واست...نمی خ ولی روم به بخنده میتونست باشه، مهربون میتونست

خره باال کردم، خالی خودمو که شد خوب گفتم، رو بود دلم تو هرحرفی امشب که شد خوب

 .شد زده امشب و میزدم حرفارو این باید

 .حرفام داشت تاثیر که بودم خوشحال

 .بخونم رو دفتر بقیه تا تراس سمت میرم و میزنم بشکنی

 .میدم جواب صفحه رو افری اسم دیدن با و میشه مانع گوشیم صدای که

 .سالم _

 نخوابیدی؟ سالم، _

 !رهبنمی خوابم نه، _

 ؟!شدی عاشق افری _

 چی؟ یعنی چی؟ _

 !خخخ بسرت زده بیخوابی عشق از _

 !بهتره تنهایی چیه؟ مختر دختر بابا، برو _

 .اوه اوه، _
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 شدی؟ نخوابیدی؟عاشق چرا تو خبر چه خب _

 بهتره تنهایی چیه؟ مسر پسر بابا، نه _

 .شیطون درنیار منو ادای _

 .خخخ _

 میری؟ کی شد معلوم _

 .دیگه هفته احتماال آره، _

 بریم جمعه کنی، اوکی میشه پس _

 کجا؟ _

 نداری؟ آلزایمر تو جدا _

 .نوچ _

 !!!چالوسسس _

 .میکنم خبرت باشه، آهان، —

 خوبی؟ _

 باشم؟ بد قراره آره، _

 !نیستی قبلنا مثله نه، _

 ...داده ارور مخم میخونم، درس ازبس _

 .همینجوری بده ادامه آفرین، _

 .استاد باشه _

 ...هستم خبرت منتظر بهار _
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 .باوشه _

 !دخترخوب بخیر شبت _

 !خوب پسر خوش شبت _

 .خخخ _

 .درس جز امروز کردم هرکاری!! دروغی چه میخونم، درس دارم میگم همه به الکی

 ببینم جلوتر هصفح چند بودم رفته و بود زده گولم شیطون میخونم، رو ادامه و میکنم دفترروباز

 ؟میشه چی

 چی؟؟ یعنی _))

 نبود؟ واضح _

 .بزن حرف درست باراد نه، _

 !شدی اونم که نبودی خنگ _

 به منو و همیگیر بازومو میشینم، کاناپه روی کنارش میرم و میگیرم فاصله آشپزخونه اپن از

 باراخ مجری صدای فقط وسط این میگردونه، و میبره موهام الی دستشو میچسبونه، خودش

 .بود مزاحممون که بود

 ی؟گنمی _

 ؟خانمم رو چی _

 بده توضیح درست گفتی، االن که همینی _

 .کامل میگم بهت بعدا _

 ؟!چی باشه نه جوابم اگه _
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 .میکنه سکوت ثانیه چند

 ؟؟باراددد _

 ؟جانم _

 چی؟ نه بگم اگه _

 .گفتم چی نفهمیدی میگی که تو _

 !فهمیدمیه چیزایی  _

 نداری؟ اعتماد شوهرتم، من _

 ...ولی دارم، _

 .کردن بحث بسه االن بیخیال، رو ولی _

 ((.... و میکنه خاموش تلویزیونو

 نوشته؟؟ هم دار صحنه چیزای یعنی هست، توش هم حساسم چیزای اوخ،

 !مامانی چه خخخخ،

 چی همیدمفنمی اینجوری بودم، خوندنش مشغول که ای صفحه همون برگردم میگیرم تصمیم

 ؟چیه به

 .میشم یادهپ هم من ،(شو پیاده)گفتن با و برمیداره پولشو کیف باراد و میشه باز درماشین))

 و میریم االب ورودی های پله از باراد با همقدم و میکنم جمعش و میدارم نگه چادرمو های لبه

 .میشیم آسانسور سوار

 نیس؟ سختت _

 .میدوزم بهش و برمیدارم آسانسور بسته در از نگاهمو

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

247 
 

 چی؟ _

 !سرته که همینی _

 .چادره اسمش _

 .میدونم _

 !نیست نه _

 قبل من ش،دست کردن دراز و( اوکی) گفتن با درآسانسور، شدن باز با همزمان و میکنه تعللی

 .میشم آزمایشگاه فضای وارد اون

 سفید وپوشر و رنگ صورتی شال و زیاد العاده فوق آرایش با خانم تا دو که شیکی آزمایشگاه

 .بود نشسته انتظار روصندلی که پیرمرد یه بجز نبود، کسی دیگه و بودن

 .مهندس آقای سالم _

 کیارش؟ هست سالم _

 !بمونین منتظر دقیقه چند بله، _

 .باراد دنبال اردک جوجه بودم شده دوباره

 تیپ با یهمخون هیچ چادرم اینکه، سمت میره فکرم من و میشینیم هم کنار صندلی تا دو روی

 بخواد نهنک بود؟ چی آسانسور توی سوال اون از منظورش یعنی نداره، میره که بارادجاهایی

 .بزارم چادر دیگه

 .خودشه آزمایشگاه شاهرخه، دوست کیارش _

 :میگه داره من به رو اینا چرا ونستمنمی د

 .آها _
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 حرفی؟ کم کال _

 .نه _

 !امیدوارم _

به  قدماشو و میشه بلند جاش از میگرفت، شماره داشت که انگار و گوشیش کردن لمس با

 .برمیداره در کنار آکواریومسمت 

 شکار اونور، رفت چرا نکرد، صحبت همینجا چرا دخترش؟ دوست!زده زنگ کی برای یعنی

 !واقعا چی یعنی نبود درست

 شال اگه و بیرون بود زده شال از که مشکیش موهای و صورتی شال همون با نفر دو اون از یکی

 .میشه خم و کنارم میاد بود تر سنگین نمیذاشت

 و بپرسن یچیز درباره یه نفر از میخوان وقتی آدما که لبخندا همون از میزنه، محوی لبخند

 اصال نم بگن طرفشون به تا بنشونن لباشون روی میکنن سعی که لبخندا همون از سختشونه،

 .کنجکاوم فقط نیستم فوضول

 دارین؟ خونچین آقای با نسبتی شما _

 بدم؟ توضیح باید _

 .جالبه برام نه، _

 چی؟ _

 !ایشون شما، خب اوووم، _

 منظورتون؟ _

 ؟سماواتی خانم شده چیزی _
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 و شده خم سماواتی همون به بود زده زل و بود وایساده سرم باالی باراد و بودم نشسته من

 .فوضول

 میگه کردن من من یکمی با و ایسته می کامل باراد، به کردن نگاه با

 .منتظرن دکتر آقای بگم میخواستم نه، _

 .ممنون اوکی _

 میره و میکنه من به نگاهی دوباره

 !زنشم بگی پرسید، ازت هرکی بگیر یاد _

 !چی _

 ؟اینجایی من با چرا و هستی کی تو ببینه بود نیومده مگه _

  میشم بلند ازجام

 .آره _

 ...زنمی نگفتی چرا _

 !نیستم چون _

 ؟!ایم شده خراب این تو چی واسه االن پس نفهمی به میزنی خودتو چرا میشی، _

 .بگم نمیاد خوشت کردم فکر _

 .میریم رنگی سفید دربه سمت هردو بهم، کردن نگاه با و هگنمی چیزی

 ؟پسر چطوری خان، باراد به _

 .خانم سالم _
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 راحت یلیخ باراد و میشه پوشیدنش روپوش مشغول اون و میدیم سالمشو جواب بارادو من

 .میشینه صندلی روی و میندازه هم رو پاهاشو

 ؟مرغا قاطی میری داری _

 نشون العملی سعک اما بزنم، لبخندی من داشت انتظار و میزنه من به چشکمی حرفش بااین

 ندادم

 .بدبختانه بله _

 حرفشو میکنه تکمیل خنده یه با

 دیگه رهدا شاهرخ که پسری اون بابچه، زن، بابا؟ چیه میکنی! بدبخت خودتو شاهرخ مثله _

 !!واویال

 .داره فرق خانمم من _

 !تبریک معلومه، وجنتاشون از بله، _

 .قربانت _

 .میده انجام کاراتونو همکارم کنین باز سفید در همون کنین لطف خانم، شما _

 .میام بیرون به باراد از زودتر من و میشه انجام بسرعت کارا بقیه و گرفتن خون

 داشت وستد هرچی بازی مسخره و خنده با بشم رودررو مرد اون با دوباره نداشتم دوست اصال

 . نفهم میگفت،

 ویر بودن نشسته مادرش و بچه دختر یه و نبود پیرمرد اون دیگه .میشینم صندلی روی

 .ها صندلی

 ؟بریم _
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 .میرم سرش پشت اردک جوجه مثله هم باز و میشم بلند جام از

 ؟مهندس آقای شد تموم _

 .خانوم خداحافظ _

 !ازدواجتون بابت تبریک مهندس، آقای خداحافظ _

 هم ماشین ارسو که مدتی تمام و نزد حرفی آسانسور توی باراد آزمایشگاه، به اومدنمون برعکس

 .بودیم ساکت شدیم

 :میگه میرفت، ور ضبط با درحالیکه و من به کردن نگاه بدون ماشین کردن روشن قبل

 کنی؟ ازدواج من با میخوای خودت تو _

 بگم چه جوری ونستمنمی د و بود سختم اینکه با بعد و میکنم تعلل ثانیه چند

 !نبود زوری _

 میفهمی؟ نبود، زوری منم برای _

 .آره _

 زنمی؟ بگی نمیاد خوشم کردی فکر چرا پس _

 ..ببخشید _

 ما ییعن ناسالمتی، میری چی؟؟دانشگاه یعنی کردن ازدواج میفهمی کردم، انتخابت من _

 یخوایم تو میشه؟ چیت پسره این پرسید هرخری رفتیم، گوری هر رفتیم هرجا هم با هروقت

 ندی؟؟ جواب

 ؟!میزنی حرف اینجوری چرا _

  !هه عزیزم؟ عشقم بگم بگم؟؟ چی _
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 و میفته اهر و میکنه روشن ماشینو هم اون و کنارم پنجره به میدوزم نگاهمو و نمنمی ز حرفی

 .میخونه هم آهنگی همزمان

 .بود زیبا ولی بود عاشقونه آهنگهای همون از میخوند، چی خواننده نمیاد یادم

 !آدماست همین از پر دوروبرم من نازنین ببین _

 ؟آدمهایی چه _

 .اون نظر با مامانم مثله آدمهایی _

 بله؟؟ _

 ولی داشتیم حسابی اعصاب جنگ جنگیدم، خانوادم با کلی اوردنت، بدست واسه من ببین _

 بگو اومد هرکی دختر باش داشته زبون باشی، همین باید هم تو جلو، اومدم و کردم کارمو خب

 باشی؟ زنم نداری دوست!!! هوم زنشم

 !واه _

 !!!خودمی انتخابم زنمی میگم هرجا و همیشه من میگم، دارم جدی _

 .که نشده خاصی چیز اینجا، کشیدی بحثو چرا ونمنمی د من _

 ...بمونه یادت که گفتم ولی نشده، آره _

 ... که من _

 ...!هیس _

 میزنه حرف دقیقه چند بعد دوباره و میده ادامه رانندگیش به

 میرن؟ کی خانوادت _

 !کجا _
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 .بانه _

 .میدونه کجا از اون که بودم کرده تعجب

 ؟میدونی کجا از تو _

 !خواستگاری شب _

 !گفت کی _

 .بابات _

 ؟جمال _

 !همون _

 .نیست معلوم _

 .اوکی _

 رفتن یرونب بعد من که موقع همون هست، امکانش آره زده؟؟حرفو این اونشب جمال یعنی

 .نبودم من و گفته شاید موندم اتاق تو باراد،

 .بپرسم مامان یا جمال از شب گرفتم تصمیم و بود عجیب برام موضوع این بازم ولی

 . میداره نگه ماشینو

 .شو پیاده _

 میگم و میندازم تابلو به نگاهمو

 تو؟ این بریم _

 .آره _

 دوتایی؟ _
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 !دختر شو تایی؟پیاده چند پس _

 اون اشه،ب این که همه مثله و بود عادی ازدواجمون کجای ما چندتایی؟ پس میگفت راست آره

 .این از اینم آشناییمون، از اون خواستگاری، شب از

 .میکنم تعجب اونجا، اونم گیتی دیدن با من و میشیم مغازه وارد

 !داماد آقای سالم _

 خب اما یگیت گرم رفتار این از بودم کرده تعجب میکنه، بغل منو بعدم و میزنه بهش چشمکی

 یدمشند یبار حتی که شوهری خواهر یا مادرشوهر اگه حداقل که کردم خداروشکر یطرف از

 .دارم رو گیتی حداقل ندارن، من با خوبی رفتار

 مشکی ارشلو و کت که چاقی پیرمرد گینی، پدره به متعلق طالفروشی مغازه بودم شده متوجه

 که دبو چشم تو بیشتر کچلش کله همه از بیشتر و داشت چشم به هم عینکی و بود پوشیده

 .میکرد پیدا بازتاب میخورد، بهش المپ نور وقتی انگار

 .. و شه پیدا دختر یه ردمکنمی فکر بارادخان، مبارکه _

 ...میپره حرفش وسط گیتی

 !دیگه داره دل اینجوری نگو بابا اع! _

 میکنه بهم خندونی نگاه میگفت، جبار آقای اون به باراد که پدرش

 .جوون مریزاد دست میشن، پیدا کم دخترا این از واال _

 ..ما مثله کمن خیلی هستیم نازنین و من فقط باراد، آره _

 نگاه گیتی، پدر جبار آقای میگیره، دلم لحظه یه من و میزنه لبخندی گیتی به رو پدرش

 .کمن من مثله گفت مهربون نگاه میکرد، بهم پدرونه
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 دختر من میکرد یادآوری بهم هردقیقه و هرساعت اون کاش بود، اینجا و بود زنده پدرم کاش

 .کمه من مثله خوبیم،

 .بیرون میام فکر از شدن چیده میز روی که طالهایی سرویس دیدن با

 با سفید طالی همشون وقاری، با دختر همچین مخصوص کارامه بهترین اینا پسرم، _

 رسیدن ایتالیا از پیش هفته سفارشی، اصلن مرواریدای

 .همیشه دارین لطف تشکر، _

 نزدیک رو ویسهارس از یکی حالیکه در باراد نشستنشون، و مبل سمت به پدرش و گیتی رفتن با

 :میگه بهم میکرد

 از یستن دستم جوون دخترای سلیقه خریدم، طال مامان واسه اونم یبار، فقط عمرم تو من _

 !بردار اومد خوشت هرکدوم

 .کافیه حلقه همون _

 ...خودش جای این خودش، جای حلقه _

 من و میداد نظر باراد حلقه انتخاب مثله کاش میچرخونم، اونا بین نگاهمو فقط و میکنم سکوت

 .دمشنمی انتخاب درگیر زیاد

 وای؟خنمی نازنین، _

 .سخته خب _

 !خب کن انتخاب رو یکی نیستن، بیشتر چهارتا _

 باراد به بود، بقیه از تر زیبا مبه نظر که سفیدی طالی سرویس کردن نزدیک با نهایت در

 .میخوام همینو میفهمونم
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 ...و خب، _

 به تعجب با میذاره، من انتخابی سرویس کنار رو بود مروارید همش که ای دیگه سرویس

 .میکنم نگاه اون بعد و سرویسها

 دوتا؟ چرا _

 .تو انتخاب اون منه، انتخاب این _

 .میشه خیلی پولش کافیه، یدونه وادنمی خ _

 میارین تشریف جبار جناب تو، نخور پولشو غصه _

 .بسالمتی به، به خب _

 !بشین خوشبخت بسالمتی، جونم نازنین وای _

 .عزیزم ممنون _

 .میکنه عصبانی مثال نگاه اون گیتی، پدر به باراد طرف از کارت دادن با

 !پسر اینو بردار چی؟ دیگه _

 .شما دارین لطف نه، _

 و بشنوی ریمجبو میری آشنا یه مغازه وقتی که تعارفات همون از تعارفات، همون از دوباره و

 پولشو شکا بگی، شاید دلت توی درحالیکه کنین، حساب نداریم تعارفنه  بگی و بخندی الکی

 .میکرد اصرار بیشتر کاش رفتگنمی

 ها هحلق و ها سرویس هزینه چون بزنه، دلش توی رو حرفی همچین باراد نکنم فکر البته

 .نیست یپول اینها امثال برا خب ولی کردم، تعجب لحظه یه خودم من که بود زیاد اونقدری

 میشیم ماشین سوار کردنمون، خداحافظی با
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 ...خونتون ببر خودت ایناروهمراه _

 .باشه _

 ....اوومم اینکه و _

 چی؟ _

 دیزاینر یه دنبال میریم ناهار، بعد _

 دیزاینر؟ _

 .آره _

 !بدیم انجام هیه روز رو کارا همه که ایه عجله چه _

 .نداره طاقت دلم _

 .میفته راه و میکنه روشن ماشینو محوی لبخند با

 همه اون لیلد مینویسم رو اینا دارم که االن داشت، عجله خیلی باراد مبه نظر ای؟؟ عجله چه

 .شنیدنشون بود سخت چقدر و فهمیدم یه نفر توسط رو عجله

 ناو و اونا از یکیهم باراد اونا، از یکی منم بازیگراشن و آدمهاشم داره، عجیب های بازی روزگار

 .هووووف نبود، اون کاش اون، بازیگرا، از یکی هم

 باباشه؟ مغازه گیتی چرا _

 !هم تاپ و تیپ به زدن شاهرخ با دوباره احتماال _

 .همن عاشق میاد به نظر که اینا _

 پدریش خونه شمال رفته برداشته، رو افرود شاهرخ که فعال واال، بگم چی! عاشق _

 کیه؟ افرود _
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 .دومه کالس پسرشونه، _

 .آهان _

 چی یفهمیم میبینیش حاال خخخ، چهارساله های بچه پسر مثله ناقال، شیطونه اونقدر البته _

 .میگم

  .آهان _

 دختر؟ بگی نداری دیگه چیز باشه، آهان، _

 که کالسی با انهایرستور اون نه میکنه، انتخاب ناهار خوردن برایرو فود فست باراد خداروشکر

 .نمیومد خوشم ازشون

 هوم؟ بهتره، جیگرکی، بریم مبه نظر البته _

 .خوبه که اینجا نه، _

 .گفتی خودت که هرکدوم هست، سنتی رستوران یه روبروش حال هر در _

 .نداره فرقی _

 ؟نازنین _

 ؟!بله _

 .بریم شو پیاده _

 و یکنیمم طی رو راهی پیاده و میکنه تغییر سنتی رستوران به فود فست از باراد انتخاب و

 در چپش سمت من و بود راستش دست توی سویبچ و پولش کیف درحالیکه هم با همقدم

 :میگه بودم، حرکت حال

 منه به توهین راحتی هرجور .ونمنمی د نداره، فرقی ،بدی نظر میخوام نظر ازت دارم دوست _
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 !واه _

 دانشجویی؟؟ مطمئنی _

 !!!واه آره _

 جواب اینجوری وقتی مهمه، برام نظرت یعنی میپرسم، سوال میخوامو نظر ازت وقتی من _

 ....تو ولی مهمه، برام نظرت میکنی، توهین داری بهم یعنی میدی،

 !!میکنی بزرگ رو چی همه تو _

 و املک خانم یه باید من خانم چون جون بچه میدم یادت خوب دارم نم،کنمی بزرگ نه _

 .باشه نگر آینده و زرنگ

 .نگفتی قبال رو اینا _

 هوم؟ زیبندا دامم به بود شگردت نکنه خخخ شدن دود اینکه مثله ولی دیدم، تو توی چون _

 .بود یعال بود شده کاهگلی که دیوارایی و گل گلدونای وبود  که هایی تخت و سنتی فضای

 هدرحالیک تخت گوشه هم من و میشینه، تخت روی و درمیاره کفشاشو راحت خیلی باراد

 .میشینم بود، پام کفشام

  بشینی؟ اونجوری میخوای آخر تا _

 .راحتم _

 !ناراحتم من _

 زیاد میشینم، چادرم کردن جور و جمع با میارم در نگاهش زیر کفشامو من و بود زده زل بهم

 آب باید میرم باهاش که جاهایی و باراد های نگاه زیر وگرنه بود، نفعم به این و نبودم خجالتی

 نبود خودم دست دیگه این و بود سختن واقعا گاهی خب اما ،میشدم
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 !کن انتخاب یچیز منو، این _

 کمی میاره، جوش صددرصد کن، انتخاب خودت یا نداره فرقی بگم دوباره اگه میدونستم

 .عادی لحظه یه عصبی، لحظه یه بود، شوخ لحظه یه دستم بود اومده اخالقش

 . میکنم انتخاب رو کباب چلو منو، کردن نگاه با

 .کباب چلو اوم، _

 ! خداروشکر _

 چرا؟ _

 .هیچی _

 من اما د،میخور غذا ریلکس خیلی و بود راحت باراد میشیم، خوردن مشغول دقیقه چند از بعد

 چیزی مزش از داشت، خوردن زهر حکم برام غذا قاشق قاشق خوردن و بود سختم یکمی

 .دمشنمی متوجه

 :میگه بعدم و میکنه نزدیک لبش به رو نوشابه لیوان

 !نمیاد بهت نازنین؟ میکشی خجالت تو _

 .نه نه _

 .نمونه ازت چیزی خجالت از کنم فکر هفته همین آخر وگرنه نکشی، کن سعی آره، _

 هفته؟ آخر _

 زندگیت و خونه سر میای دیگه، آره _

 ؟هفته همین _

 .آره _
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 این به ایدنب نه ندارم، آمادگی اصال هفته، آخر سمت میره فکرم من اما میشه، خوردن مشغول

 .باشه زودی

 ...زوده خیلی _

 .بودیم دهکر ازدواج پیش هفته چند نبود، بابام و مامان با زدن سروکله اگه زوده؟ کجاش _

 !ندارم آمادگی من _

 رزوشونهآ همه .میدم آمادگی بهت خودم حاضره، که داماد حاضره، که آمادگی؟؟خونه خخخ، _

 .کنن شوهر زودتر

 .ندارم دوست رفتنو تند من _

 .موندن تو به خاطر برن میخوان خانوادت بهتره، اینجوریکه _

 داری؟ چیکار اونا به تو _

 شاز دیگه یبار واستمنمی خ ه،نمی د جواب و میشه پولش کیف از پول دراوردن مشغول

 .بپرسم

 کجا از اون ؟؟چی باشه نگفته جمال اگه میگفت حرفاش تو انقدر رو بانه، به رفتنشون چرا واقعا

 .فهمیده

 ازخود یشترب رفتنشون، رو داره اصرار چرا که اینه مهم نیست، مهم هم میدونه کجا از اصال

 .رفتنه هوله تو انگاری جمال

 خودش مطمئنا باراد، شغل به توجه با چون نبود، سختی کار اصال خوب دیزاینر یه پیداکردن

 کرده هماهنگ دوستاش از یکی با قبل از چوا بود، هم همینطور و میشناخت رو دیزاینرا بهترین

 .بود
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 شیکی و لیعا جلوه و داشت رومی نمای تماما که میداره نگه ای طبقه هفته یآپارتما روبروی

 .داشت

 .گرفتم خودم واسه آخرشو طبقه ارتفاعم، عاشق من چون منتها خونمون، اینم _

 گرفتی؟ خودت واسه _

 رکتش،ش و بابا با انجامش بود، من با معماریش و کشیو نقشه باباست، و من مشترک کار _

 داد هدیه دواح یه و کرد لطف بهم بابا که شدنم التحصیل فارغ با شد همزمان هم کردنش تموم

 !مثال

 .آهان _

 کاری هکند روش تماما و بود محکم و بزرگ خیلی و داشت تیره ای قهوه رنگ که درچوبی از

 .میریم نظر مورد طبقه همون به آسانسور از بعدم و میشیم آپارتمان البی وارد بود، شده

 .واحده هی هرطبقه میفهمم کوچیکتر، منتها بود ورودی در مثله که ای قهوه در یه دیدن با

 .میکنه روشن رو المپها و میره من از جلوتر باراد خونه، انداختن کلید با

 همچین ارانتظ اصال درمیاد، چشمام بتعج از و سالن تموم تو میچرخونم سرمو ای ثانیه چند

 .نداشتم رو چیزی

 شدی؟ چی _

 برمیدارم داخل به قدم چند من و میبنده درو

 خونته؟ این _

 تو؟ خوبی _

 !داری چی همه و کامله گفتی آخه آره _
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 مجرد پسر یه نظر از کافیه، تلویزیون و یخچال یه و مبل دست یه همین من به نظر خب _

 .عالیه

 با باراد عنیی بشم، مواجه دونفره تخت یه با مثال ترسیدممی بشم، خواب اتاق وارد واستمخنمی

 ماحت داشته، دختر دوست سرش موهای اندازه به وقتی خب آره داشته، رابطه هم دختری

 ؟میکنم ازدواجی آدمی همچین با دارم من یعنی بوده! باهاشون

 سی خانم یا نردیزای همون باراد بقول ورودمون از دقیقه چند بعد فکرا، این شهکنمی طولی زیاد

 قاب این از عینکیا همه اکثرا و بود مد االنا که عینکی با و بود پوش شیک خیلی که خوردی و

 .میدید رو خونه جای جای داشتن، مشکیا

 شتباها حدسم پس نفره، دو تخت همون به میشم خیره خواب، اتاق به ورودمون با همزمان و

 .بود می غلط حدسم باید چرا آره، نبود،

 .گفتیا دیر خونچین، آقای خب _

 .برمیاین پسش از میدونستم _

 .میبره وقت وسایل تمام با دیزاین _

 صبح؟ پنجشنبه تا _

 !اصال نه اووو _

 ...ها میشه جبران _

 بگیرم کمک همکارامم تا دو از باید _

 ؟خب _

 !دیزاینه و ها دیواریی کاغذ مهم ره،بنمی وقت بیشتر بروز اینا و مبل و یخچال خرید _
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 .پووف مهمه خیلی دیزاین که تبلیغ یجور میکرد، مهم خودشو کار داشت بود معلوم

 .خودتونه دست چی همه دیگه _

 .درمیاره پولش کیف از چکشو دسته بعدم

 چقدر؟ _

 !خب گفت هشنمی که االن _

 .کار پایان هم رو بقیه میدم، االن نصفشو _

 .میکنیم حساب یکدفعه همشو باشه که نداریم رو حرفا این بابا، نه _

 رنگ رایب گاهی فقط و نبود حرفاشون به حواسم اصال و بودم، دونفره تخت فکر تو هنوز من

 .میدادم رنظ الکی چیزا یسری

 .شدیم ماشین سوار هم ما رفتنش، با

 شده؟ چیزی _

 .نه _

 .یممیرفت شهر نقطه ترین جنوبی به باید شهر نقطه ترین شمالی از حاال میکنه، حرکت

 .بگیرم زبونموجلو نتونستم و نیورد طاقت دلم طوالنی مدت این تو

 ؟بپرسم یچیز _

 !هوم _

 داشتی؟ رابطه حد چه تا دخترات دوس باتو _

 .داشت خودشون به بستگی _

 ....یعنی _
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 پرسی،ن میکنم خواهش ازت و ندم جواب میدم ترجیح ببین میگذره، چی فکرت تو میدونم _

 .همین توییم، و من االن گذشت، بوده گذشته تو که هرچی

 توی ودمخ نمونشو یه که کسایی دختراش، دوست با فقط داشتم انتظار واقعا داشت، رابطه پس

 . بیخودی انتظار چه همانی،م و تفریح و بیرون بره دیدم مهمانی

 .نزنم حرفی دیگه و کنم اکتفا آهنگ دادن گوش به مشوشم فکر با میدم ترجیح و میزاره آهنگ

 من باورم خوش چه بودی دونسته تو"

 من پرم پر عشق از گفتی و شگفتی

 هستی که گفتم تا

 تاب بی یه گفتی تو

 کو دلت گفتم تا

 دریا که گفتی تو

 ترینی عاشق که ما بر خوردی قسم

 "ترینی صادق تو عاشق جمع یه تو

 خونه تو نهاییامت تو ها بعد و باراد، ماشین توی بار اولین میکنم، گوش رو آهنگ این هم هنوز و

 ....مشترکمون

 . وایمیسته خیابون سر

 .نمیره جلوتر اینجا از _

 خداحافظ اوهوم، _

 !کن صبر _
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 بله؟ _

 اینا و لباس دنبال برین فردا بده، خبر بهت امشب که گفتم گیتی به _

 !کافیه کفش و مانتو یه _

 عروس بگیری عروس لباس واینمی خ شب برای خوبه، محضر واسه آره، کفش و مانتو _

 ؟خانوم

 .همیدمفنمی نگاهشو معنی ها موقع اون چرا خاصی... جوره ی بود،یه جوری  نگاهش

 ؟؟ شب _

 ! تاالر _

 .وامنمی خ عروسی تاالر؟؟من _

 ...میخوام من _

 داشتم، رو ها نگاه این تجربه چون بود، آشنا بود؟؟؟نگاهش نبود، عشق بود، خاصی طرز نگاهش

 .بیارم خودم بروی واستمنمی خ و کنم باور واستمنمی خ نه، ولی

 !بهتره نگیریم _

 ؟!نگیری میخوای میفته، اتفاق یبار هرکسی برای عروسی شب بهتره؟ چرا _

 ناراضین، که هم تو خانواده ندارم، رو کسی خالم خانواده و خانوادمو جزه ب راحتم، من آره _

 .نگیریم بهتره پس

 .بخورن عروسیمو شام منتظرن که دارم همکار و دوست کلی من عوضش _

 .میشم ساکت و بگم چی ونستمنمی د دیگه

 .فردات خرید واسه کارت، اینم بیا _
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 ...نیس الزم _

 !اه میگی چیزه ی میگم هرچی میکنی؟ بدو یکی چرا نازنین، نکن لج _

 . باشه _

 .میرم، (خداحافظ)  :گفتن با و میگیرم کارتو

 

**** 

 .رسیدم خونه به که بود غروب ربع و شش ساعت

 ....اومد خانم زنیکه بیا _

 ؟نزدی زنگ چرا بودی کجا مادر _

 .نداشتم شارژ _

 !رفت راه هزار دلم _

 میکرد ازیب اتاق توی نعیمه درحالیکه بعدم و میشم لباسام کردن عوض مشغول اتاق توی میرم

 .دارمن گفتم بهش ولی دارم شارژ گفتم، مامان به دروغی چه میزنم، زنگ و میبندم رو در

 !سالم _

 ؟خبر چه چطوری، سالم _

 ؟!خوبی تو ممنون، _

 ؟میشی عروس کی نیستم، بدک هی _

 !داره عجله خیلی _

 داماد؟ آق _
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 .آخرهفته شاید آره، _

 ...بودم منم کاش _

 !بیا میتونی اگه بیا، _

 !بهتره نبودنم چی، که بیام _

 .باشی دارم دوست من نیست، بهتر نه _

 بشی خوشبخت ایشاهلل تو، فدای _

 ؟نمیای جدی _

 ؟چیکار اونجا بیام من بابا، نه _

 .بزنم زنگ برات گفتم خونه، اومدم تازه من _

 .برس کارت به برو هم تو رستورانم، توی ده تا که من _

 .باش خودت مراقب باشه، _

 .خداحافظ هم، تو _

 .بسالمت _

 .بخونم چشماش تو برق میتونستم و دید رو ها حلقه و ها سرویس مامان، شام از بعد

 بده؟ انتخابم میگی بازم _

 .بعیده تو از نازنین، نیست پول چی همه _

 .کردم شوخی عزیزدلم، میدونم _

 .بریم و کنی عروسی تو منتظریم _

 وایسا گفتی، شد خوب آها _
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 جلوی بود کشیده دراز که جمال به میندازم نگاهمو بودم، کردن جمع درحال که همونطوری

 .تلویزیون

 ؟!بانه برین میخواین گفتی خواستگاری توی _

 ؟؟جمال تو با بچم _

 .باشم داشته اللمونی گفتن صابر آقا چه، من به نه _

 گفتی؟ چیزی تو مامان _

 !نریم یا بریم ما که چه اونا به واال، نه _

 رو نهبا قضیه کجا از اون پس بودن، نگفته مامان و جمال اگه بود، شده جدی برام قضیه

 .برن زودتر دارن دوست اینا میدونست کجا از حتی میدونست؟

 مشغول گیتی اب و بیرون میزنم خونه از چهار ساعت انگار، بود عمرم روز پرکارترین دوشنبه روز

 که فتمگ بهش وقتی اما باشه، همراهم خرید موقع که داشت دوست مامان میشیم، کردن خرید

  با هست، گیتی فقط

 .شد پشیمون اومدن از( بهتره برین جوون تاددختر دو) :گفتن

 .نشد همراهم اشکان با داشتن قرار بهانه، به هم مرضیه

 اولین همرنگش، شال و بود کارشده سینش روی تماما که نباتی شلوار و مانتو یه خرید با

 .میشه انجام خریدمون

 اعتباری کارت مدیون یکم رو راحتی این شاید خب البته بود، راحت خیلی گیتی با کردن خرید

 درگیر یا بودن گرون نگران و میدادم انجام خریدامو کشیدنش، با میرفتم هرجا که بودم باراد

 .نبودم گرفتن تخفیف
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 بعد و شال و تیشرت و تونیک و لباس کلی لباس، فروشگاه یه به رفتن با میخریم آرایشو لوازم

 برابری نم مانتو یه قیمت با یکیشون قیمت که میخرم هم زیر لباس دست چند گیتی، بزور هم

 .میکردم قانع خودمو هستن، ترک کار همه اینا که فروشنده حرف با و میکرد

 نخورد به من و بود زرشک آب خوردن مشغول گیتی که طوری همون و میخوره زنگ گوشیم

 .میدم جواب بودم، کرده اکتفا پرتقال آب لیوان یه

 ؟خریدا شد تموم _

 ... فقط آره _

 ؟چی _

 !مونده عروس لباس _

 !؟بریم هم با دنبالتون بیام کجایین _

 باراد هک خداروشکرمیکنم و میکنم خرید پالستیکای و ها نایلکس به نگاهی آدرس، دادن با

 .دنبالمون میاد

 هوم؟ خوبیه حس شدن عروس _

 .شاید ونم،نمی د _

 .نفهمیدم عروسیم شب و عروسی از هیچی م، بود درگیر انقدر که من _

 چرا؟ _

 کنم ازدواج شاهرخ با نبودن راضی خانوادم _

 چرا؟ _
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 ندسیمه شمالیه، روستاهای از یکی بچه میکرد، فرق خیلی ما با وضعش شاهرخ بالخره، _

 اول سال تازه ادبار و میخوند ارشد اون البته باراد، با دوستیش بعدم تهران، میاد و میشه قبول

 .ازدواج و آشناییمون و بودن دوست خب ولی بود،

 !پس شدین عاشق _

 ...بچگی خریت، عشق، ه میدونم؟چ _

 .دارین دوست همو که مبه نظر _

 .بیدار رقلند و درازه شب میگه وقت همه و هنوز که بابامه فقط دارن، رو نظر همین همه _

 !مهمه خیلی این دارین، بچه شما _

 ...شاید نبود اگه افرود، آره، _

 چی؟ شاید _

 بریم پاشو ماشینه، تو اومد باراد هیچی، _

 .برمیدارم روها نایلکس

 .میام دستشویی میرم _

 .باشه _

 مشغول دبارا رفتم، ماشینبه سمت  و گرفتم رو ها نایلکس همه بسختی چادرم، کردن جمع با

 ردنک باز با من و ندید منو و بود خودش طرف پنجره به نگاهش و بود تلفن کردن صحبت

 .صندلی ته میذاشتم یکی یکی رو ها نایلکس درعقب،

  نیستی آدم اصال تو همی،فنمی دیگه نه _

_ ..................................................... 
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 نیستم اوناشم از ولی نیستم، ادم منم آره _

 با باراد که ببندمرو درمیخواستم و میزارم نایلکسو آخرین گیتیم من میکرد فکر شاید

 (نکن الکی مقایسه دارن، فرق دخترا اون):گفتن

 جا لحظه یه من دیدن و عقب به برگشتنش با چون بود درست حدسم میکنه، قطع رو گوشی 

 .میخوره

 !گیتیه کردم فکر تویی؟ _

 میشم سوار جلو صندلی میرم و میبندم درو

 .االن میاد داشته، کار _

 .آها _

 ی؟؟ک با رو کی نکن، مقایسه گفت کی؟؟ دارن؟؟با فرق دخترا اون بودم، صحبتاش درگیر

  کردم باز صحبتو سریه جوری  و نیورد طاقت دلم

 بود؟ کی _

 کی؟ _

 .بود زده زنگ که همینی _

 .دوستم _

 بود؟؟ دوستش

 تلفن همین از بانه، مورد در جمال نگفتن قضیه از بودم تر باهوش و تر عاقل روزا، همون اگه

 کرد، رو برام رو چی همه که همونی بقول ولی میشد دستگیرم بایدیه چیزایی  باراد، زدن حرف

 .شاید تر ساده من از حتی باراد و بودم ساده من
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 ...بفهمی روز یه اگه نازنین _

 چی؟ بفهمم _

 :میگه کردن من و من با

 ((...که بفهمی روز یه _

 !پاشو بهارجان _

 ؟بهار _

 ؟؟؟مادر بهار، _

 !ملوک چیه _

 .صبحانه بیا پاشو، _

 :میگم و ممیبند چشممو دوباره و میندازم ساعت به نگاهی سریع و میکنم باز چشمامو از یکی

 .بخوابم میخوام نیمه، و هفت تازه _

 !داره کارت باباتم داری، کالس مادر، پاشو _

 .میام ،برو _

 و دست شستن بدون و میکنم پا صندالمو حالی بی با کنم، باز چشمامو واستنمی خ دلم

 .میشم آشپزخونه راهی صورتم

 نشه دیرت بخور، بیا مادر _

 !هشنمی _

 مزه مزه رو شیر لیوان فقط که میومد خوابم انقدر بودم، کرده فراموش بابا با دیشبمو حرفهای

 .میکردم
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 .کشیدمی تست نون روی که کره حاوی چاقوی به نگاهش یه بود، گوشی به نگاهش یه هم اون

 بریم شو آماده زودتر _

 کجا؟ _

 میکنم درست رفتنتم کارای نداری؟میرسونمت، کالس مگه _

 بده پولو میرم، خودم _

 .میره منتظرم، ماشین تو من گفتن با و میشه بلند جاش از

 برای هم ریبا برای قراره که باشم خوشحال ناراحت، یا باشم خوشحال باید االن ونستمنمی د

 شده؟ مهربون دیگه !کرده تغییر رفتارش مثال!باشه پیشم منه به مربوط که کاری

به سمت  و برمیدارم رو کوله مشکی، مقنعه گذاشتن با و میندازم کولم توی رو کتاب و جزوه

 .میرم بیرون

 میای؟ ناهار _

 !میخورم بیرون نه، _

 .مادر خداحافظ باشه، _

 .ملوکییی خدافسسسی _

 .بال دختر برو _

 .میره و میکنه روشن ماشینو نشستنم، با

 میرفتم خودم نیست بیشتر خیابون یه _

 .راهه دقیقه چهار سه خیابون یه همین _

 .بزنم زل بهش تعجب با میشه باعث که میزاره آهنگی ایندفعه ضبطو، سمت میره دستش
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 خوبه همین من برای"

 میشینم رویات با که

 میبوسم دور از رو تو

 میبینم توروازدور

 

 خوبه همین من برای

 دنیاتو رد بگیرم

 میرم کجا هر ببینم

 باتو شدم رد ازاونجا

 

 نیست خوش من حال که همین

 آشوبه قلبم که همین

 باشی خوش تو

 خوبه بودنم بد همین من، برای

 بود چی از بغضم که این به

 نیست چی دلم تو اینکه به

 خندیدم عمرم تمام

 "نیست شوخی عمر تمام
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 .میزنه زل مسیر و روبرو به دوباره و میکنه بهم نگاهی نیم

 زندست؟ مامانم _

 میزد بیرون داشت راستش دست رگهای انگاری و میده فشار فرمون روی دستشو

 آره؟ _

 نمیاد یادت جوابتو، گفتم داره؟قبال فرقی برات _

 کجاست؟ میدونی تو _

 خوبه همین من برای"

 نابودم تو بی بدونی

 گفتن ازت جایی اگه

 بودم عاشقش من بگم

 

 خوبه همین من، برای

 دیده رو تو کی هر از که

 میپرسم صدبار شبی

 نپرسیده چیزی ازم

 

 نیست خوش من حال که همین

 آشوبه قلبم که همین

 باشی خوش تو

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

277 
 

 من برای 

 خوبه بدبودنم همین

 

 بود چی از بغضم که این به

 نیست چی دلم تو اینکه به

 خندیدم عمرم تمام

 "نیست شوخی عمر تمام

 

 .نکن تلخ منو و خودت اوقات صبحی اول _

 !بدونم میخوام _

 ونمنمی د هیچی ونم،نمی د _

 !ندونی که سخته باورش _

 ...اگه مادرت _

 چی؟ اگه _

 .بهار بسه رسیدیم، _

 .وایمیسته آموزشگاه در جلوی دقیقا و میکنه ترمز

 .خداحافظ _

 .میریم هم کجا؟با _

 .میدن نامه رضایت احتماال میرم، خودم نه _
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 . باشم زده حرفی من انگار نه انگار

 .میرم همراهش منم و میشه پیاده ماشین از پولش، کیف برداشتن با

 .بودین مدیر اتاق توی مادرش و دختره یه فقط و بودن کالسا توی ها بچه بیشتر خداروشکر

 .میشه بلند جاش از بابا، و من شدن وارد با

 ؟!بفرمایید سالم، _

 سرش پشت منم و میزمیره کنار به جدی کامال بابا

 بده خبر دوستاتم به ه،شنمی تشکیل کالسا هفته این جان، بهار _

 برمیاد؟ من از کاری چه _

 .شرایطش و زمانش کیش، سفر _

 همزمان و یدهم قرار بابا جلوی رو فرمی آموزشگاه مدیر همزمان و میپرسه سوالو این جدی بابا

 .میزد حرف سفر از اون میکرد، پر فرمو بابا اینکه با

 .میرم بیرون به بابا با نداشتم، کالس چون چک یه نوشتن با آخر در

 .میرم پیاده _

 !شده دیرم من باشه، _

 .خداحافظ _

 اما بده، رو یخداحافظ و سالم جواب حداقل داشتم، انتظار تغییرش؟؟ بود این نوم،شنمی جوابی

 .رفت یادش داشت، عجله چون شایدم نه، انگار

 از من برای بود، اومده همراهم که بود خوبی حس کرده، توجه بهم بابا که داشتم خوبی حس

 .سرصبح اونم بود زده کارش
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 .میزنم زنگ زهرا به و درمیارم گوشیمو

 شد؟ شروع کالس سالم، _

 ؟پس کجایی آره، _

 .موندممم خواب _

 .بیااا پاشو _

 !بیرون اومدم خونه در از تازه _

 !نداریم کالس نیا خخخخ، _

 ؟! میگی جدی _

 .آره _

 رفتی؟ زود چه _

 .خخخ علمیمون سفر واسه بودم رفته بابام با _

 ؟شد چی خب اع، _

 برمیگردیم شهریور آخرای ماهه، یه میریم، دیگه هفته یکشنبه _

 میری؟ _

 .کرد پر فرمو بابام آره _

 .میرم بابام با فردا منم _

 ؟نداری کاری باشه، _

 .منننن خبر خوش خداحافظ نه، _

 .خداحافظ خخخ _
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 .بود بافتن مشغول کاناپه، روی خانم ملوک و میشم خونه وارد

 !پیرزنه سالم سالم _

 ... پیرزن _

 !!بفهمه بیتا عمه اگه آخ عممه؟؟آخ _

 ؟مادر اومدی زود چه _

 ؟!برگردم شدی ناراحت _

 میزنه لبخندی و پامیشه

 .نمیای کردم فکر کنم، درس ناهار پاشم بال، ای _

 .مرسی دستت _

 .یرمم تراس به و برمیدارم رو دفتر لباسام، دراوردن از بعد و میرم باال ها پله از

 .خوبه چقدر و بخونم مامانو های نوشته که دارم وقت کلی حاال

 

 من که بفهمی اگه _))

 خب؟؟؟ _

 سالم ببخشید، _

 .بشه باراد حرف درگیر ذهنم من و بمونه ناتموم حرفامون شد باعث گیتی اومدن

 .میرسه عروسی شب استرسا تمام با

 عروس، پدر که آخر لحظه اون میگن عروسیشه، شب هردختری، واسه شب ترین قشنگ میگن

 .باشه همراه گریه با شاید البته شیرینه، خیلی میذاره هم دست تو دامادو و عروس دست
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 .میشه وارد داماد دست تو دست عروس میشن، دعوت مهمان کلی اینکه

 .میکنن نگاه بهشون شادیو خنده با همه اینکه شیرینه،

 . ...عروس و باشه عروس عاشق داماد خوبیه حس

 .میشن خوشحال عروسیشون شب آوری یاد از همه

 .میکنن نگاهشون هربار میگیرن، عکس و فیلم کلی

 ....نه من ولی

 .ممکنه کار ترین سخت برام شب اون آوری یاد

 .....میفتم اون کردن بازیگری یاد وقتی

 قطب موهامو و پوشیدم سفیدی پفی پف لباس نعیمه بقول من اگرچه شب، اون یادآوری

 .داره مرگو حکم برام کردم، شینیون فقط و نکردم رنگ باراد خواسته

 کذایی سردرد بهانه به مادرش اما بودن، مجلس تو باراد پدر و مادر اگرچه اونشب، آوری یاد

 . میکرد رفتار تر صمیمانه کمی که بود پدرش فقط و بود نشسته گوشه یه مدت تمام

 .میکنم پاکشون هی دستمال با و میریزن اشکام االنم همین اگرچه مینویسم، ولی

 ....میشستن رخت دلم تو انگاری پنجشنبه ازصبح

 .میپوشم بودم، خریده گیتی با که مانتویی همون

 با همه ،میکنم مختصری آرایش مرضیه کمک به من و میان خونه به مرضیه و خاله و صابر آقا

 .بیاد تا میمونم باراد منتظر من و محضر،به سمت  میرن هم

 توی خودم به نگاهی و برمیدارم کیفمو درمیاد، زنگ صدای اما بخوره، زنگ گوشیم بودم منتظر

 .میکنم آینه
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 شمامچ به خاصی حالت و بودکشیده برام مرضیه که چشمی خط بود، سرم که سفیدی شال

 .بود داده

 .سالم _

 !بیام تا بزنی زنگ بودم منتظر سالم، _

 .شد دیر بریم _

 .میرفتم راه کنارش منم و بود ساکت و نزد حرفی ماشینو تا راه تمام

 .میکنه حرکت و میکشه بلندی پوف ماشین، توی نشستنمون با

 .شده چی بدونم میخواستم شدت به من و بود شده چیزه ی انگاری

 شده؟ چیزی _

 .نهمیز زل بهم لبخندی با بعدم و میده ادامه رانندگیش حالت همون به ای ثانیه چند

 .خوشگله خانم نه، _

 !هستییه جوری  _

 .نیستم نه، _

 ... یا مامانت _

 ربطش میکنی فکری هر یا میشه هرچی چرا نساز، زره فوالد مادر من مامان از انقدر نازنین، _

 .محضر تو هستن ما منتظر تو خانواده مثله هم اونا من، مادر به میدی

 .پوف نکن، خیال و فکر نگیر، سخت انقدر

 .ببخشید باشه، _
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 و نه اعتس اونم خیابونا به کردن نگاه و سکوت کلی از بعد میزد، حرفی نه گذاشت آهنگی نه

 .صبح نیم

 میکنه اهنماییر داخل به رو من در، کردن باز با باراد و میریم باال محضر طبقه سه ساختمون از

 .میاد کنارم در بستن با خودشم و

 . سالم _

 .اونجان هم آقا حاج اونجان، همه اتاق، تو بفرمایید سالم _

 رنگای با وسایل تمام که سفیدی پارچه میفته، اتاق وسط عقد سفره به همه از اول نگاهم

 .بودن شده چیده ای نقره و طالیی

 .صندلی رو آدمهای و بودن شدن چیده کرم های صندلی که دوطرفش و

 با نعیمه سرشون پشت میاد جلومون به بود خودش تیپ هم تقریبا که خانمی یه با گیتی

 .ناختمشنمی که دختری

 .جان عروس شوهرت، خواهر اینم _

  میکنه بغلم

  !دخترم اینم جلو... بیا کاملیا اوم خب، ولی میدیدمت اینا از تر زود باید عزیزم، مبارکه _

  بود نعیمه همراه که میکنم دختر همون به خندونی نگاه

 .اومد عروس بیا افرود _

 ؟نداره عروس لباس چرا _

 ؟؟؟مامانی اع _

 !عزیزم میپوشم شب _
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 هم شپرپشت و ای قهوه موهای که سرش دادن تکون با و میزنه دستش توی شیرینی به گازی

 .میره شاهرخ کنار به داشت محسوسی لرزش

 .میزد حرف باراد پدر با داشت مثال و بود نشسته محو لبخندی با شاهرخ

 .بود نشسته خودش جای و نیومد جلو اصال باراد مادر خانم، فروغ

 روی ور ای پارچه فهمیدم گیتی حرفهای از اسمشو که باراد خواهر بیتا، و گیتی، مرضیه،

 .بودن داشته نگه سرمون

 .بودن شده خیره بهم مهربونی نگاه با که خاله و مامان

 شدست توی سیبو یه درحالیکه میزدیم، سروکله باهم وقتمونو بیشتر که جمالی جمال،

 .میکرد های زمزمه گوشش دم که صابر آقا و میچرخوند

 و ودب گرفته خوب پسرهای حس بود، گرفته قرض دوستش از که شلواری و کت با که نریمان

 .بود نشسته جمال اونطرف مودبانه

 .بودن وایساده سفره گوشه یه و دوستن هم با وقته چند انگار که کاملیا و نعیمه

  .بود باراد صورت به خیره نگاهش و بود نشسته دامادش شوهرشو کنار که خانم فروغ

 داشت لبش یرو لبخند هنوز اما و بود شده ساکت حاال و بود نشسته باراد پدر کنار که شاهرخ

 بود، وایساده نعیمه و کاملیا از تر عقب و بود دستش توی شیرینی از تیکه یه هنوز که افرود و

 اون و بشه عروس لباس یه به تبدیل لباسم داشت انتظار انگار که لباسم به میکرد نگاه جوری

 .بده دست از رو تبدیل و معجزه لحظه این واستنمی خ

 .ساکت جمع و میشه بلند عاقد صدای

 ...اهلل رسول قال _
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 .بود خالی یه نفر جای چقدر

 ....پدرم جای

 .باشه شده خیره بهم لبخند با که پدرم

 .بود خالی هم دیگه یه نفر جای

 . میومد و میشد درباز کاش

 .میبود مراسم این توی و تهران میومد روزی چند شهر اون از کاش

  ...سنتی و النکاح _

 ..!.ندارم بابا که سخت چه

 .بله مادرم و پدر اجازه با بگم ونمتنمی

 ....بود بابا کاش

 .قبرش توی نه بود، اینجا

 .... رغب فمن _

 بخونم، رو ها آیه تمام و کنم تمرکز دشنمی میشد، چرخونده مریم سوره های آیه روی نگاهم

 .بود شده شلوغ ذهنم د،شنمی

 .بودم شده درگیر

 میکنم؟ درستی کار دارم یعنی

 !نشده دیر هنوزم نه؟ بگم

 چی؟ باشم نداشته خوبی زندگی و آره بگم اگه
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 باشه، دبلن داشتم سعی اما میلرزید، که صدایی با من و رسید سوم بار گذشت، بسرعت زمان

 .بله میگم:

 .بله بزرگترا اجازه با :میگم

 . من اهنگ به میخوره آینه از نگاهش و باراد، چهره به میشه خیره آینه توی از نگاهم و

 .گلم مبارکه _

 .بشین خوشبخت _

 .شاهدا و باراد و من از گرفتن امضا کلی از بعد

 . بهش یدوزمم نگاهمو و میشم بلند هم من باراد، شدن بلند با و میاد طرفمون به باراد مادر

 .داشت خوشحالی حالت نه داشت لب به لبخندی نه

 .میگه آرومی صدای با و میکنه باز رو مخملی جعبه در

 ...وت به میرسه االنم عروسا، به میرسه موروثی داده، بهم عقد سر شوهرم مادر اینو _

 میده قرار دستم تویرو شده باز جعبه

 . مامان ممنون _

 ..خانم فروغ مرسی _

 .بودم ردهک اکتفا گفتن خانم فروغ به بود، سخت برام مامان، بگم باراد مثله ونستمتنمی

 .میره بشین، خوشبخت گفتن با و میبوسه رو باراد

 !بشی ناراحت نیست قرار _

 .نیستم سنگ از _

 ...خانمم نداریم ناراحتی امروز _
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 .گفتم رو بله قبل دقیقه چند همین دیگه، آره بودم؟ شده زنش من خانمم؟؟

 میگه اون هب کردن نگاه با میبوسه بارادو فقط همه جلوی که نشم ناراحت نشم، ناراحت دشنمی

 .بشین خوشبخت

 .سرش پشت هم جمال و کنارمون میاد جعبه تا دو با مامان

 اصال اوردن، جاک از رو اینا پولکه بودم کرده بتعج انگشتر، جعبه یه و ساعت تا دو دیدن با

 .نداشتم ای هدیه همچین انتظار

 .میگیره فاصله ازم صورتم بوسیدن با اون و میکنم بغلش

 .مادر شین خوشبخت ایشاهلل _

 :میگه باراد به دادن دست با صابر آقا و میاد هم خاله و صابر آقا همزمان

 ! ها کاره و کس بی ما جان نازنین این نکنی فکر جوون _

 .میخندن

 ؟حرفیه چه این نه _

 نازنین ولی یست،ن خدابیامرزش پدر طرفی،من با باال، ببری صداتو بزنی، کتکش کنی، اذیتش _

 .نداره فرقی هیچ برام مرضیه با

 میزد؟ نباید جمال رو حرفا این

 داقلح پدرم جای خداروشکر بود، صابر آقا خداروشکر همه،نمیفنیست؟ پدرم جای اون مگه

 .شد پر یکمی

 .میدن هدیه سکه یه همشون و میان شوهرش و بیتا همراه گیتی و شاهرخ

 .نگاه همه _
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 توی وناا حضور با باراد و من عکس اولین ،سلفی اولین و شاهرخ گوشی به میزنیم زل همه و

 .شد گرفته عکس

 ساعت ایشگرآر گفته طبق هم باراد و میرم آرایشگاه به مرضیه همراه که بود شده یازده ساعت

 .دنبالمون میومد سه

 خانم عروس همونه نظرت هنوز خب، _

 .مشکی همین آره _

 .شه تر عالی که میکنم پرکالغی پس _

 ...میشه بهتر خیلی نازنین، آره _

 و شدم آرایش جون، صدف میگفت بهش و بود شده اخت باهاش مرضیه که آرایشگر دست زیر

 .میندازم بزرگ آینه توی خودم به نگاهی صورتم، آرایش و موهام شنیون با

 .بود شده قبل از تر مشکی موهام

 .بود شده خوشگل و درشت العاده فوق چشم خط و فراوون سایه با چشمام

 بودم شده خوب خخخ، میکرد خودنمایی حسابی قرمز رژلب با و بود شده پروتز انگاری لبم

 !بودم شده عالی یعنی

 وردهخ بهش ژل انقدری و بود جلو پیشونیم روی هم یکمی و بودن شده جمع سرم پشت موهام

 .بود چسبیده کامال ،بود

 .شرقی قیافه یه شدییی، عالی بنطرم چطوره؟ _

 ؟دختر شدی چی نازنین _

 میدوزم مرضیه شده کوتاه و عسلی موهای به نگاهمو
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 !شدی بهتر که تو _

 ....خیلیییییی کردی، تغییر خیلی گمشو، _

 عکستم دی،ش عالی خیلی آرایشگاه، آلبوم واسه بشه گرفته هم عکس ازتون بدین، اجازه اگه _

 .بزنیم آرایشگاه توی

 میدم خبر بهتون بیاد، همسرم ونم،نمی د _

 !گلم اوکی _

 .میشه دور ازمون جون صدف مرضیه، بقول

 افتادیا راه همسرم، اووو، _

 ...بگیره عکس ندارم دوس خفه، _

 بپوش لباسو بریم پاشو چیش، _

 دهایبن و میپوشم پفی پف نعیمه بقول عروس لباس آرایشگرا، از تا دو و مرضیه کمک با

 .میکنه خودنمایی تنم روی لباس و میشن بسته بستن، محکم و فشارزیاد با پشتش

 رضیه،م کشیدن کل با و میشه داده گرفته قرار سرم روی داشت، گل طرح حاشیه که تورسفید

 .میخندیم آرایشگرا و من

 .میان دارن داماد آقا سالن، تو بفرمایید _

 .میرم مرضیه همراه بلند، پاشنه کفش پوشیدن با و میگیرم دستام با لباسو دامن

 ؟کجایی اینه عروس خونچین، آقای _
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 هک موهاش ریشش، ته سفید، پیراهن مشکی، کراوات مشکی، شلوار و کت توی باراد نگاه

 من هب مرضیه از بود دساش توی که سفیدی رز گل دسته و بودن شده تر کوتاه کمی انگاری

 .میخوره سـُر

 ؟!نازنینی که نگو _

 .مگنمی چیزی لبخند، جز

 میگن خنده با و صدف و مرضیه

 خخخخ شده، هلو دیگه، نازنینه _

 طبیعی التح همین)  :گفتن با فیلمبردار و میگیره بطرفم رو گل دسته و میاد جلو به باراد

 .میره در طرف( بود عالی

  و میکنه تشکر ازش صدف، به تراول تا چند دادن با باراد

 البوم واسه بگیریم عکس ازش شده، خوشگل خیلی عروسمون چون بدین، اجازه اگه _

 . ارایشگاه

 .میزنم تصنعی لبخند فقط مخالفم، بفهمونم باراد به چه جوری ونستمنمی د

 .میکنه نگاهی بهم

 ...دیگه کارو یه این ولی بود، عالی کارتون نه، _

 .بشین خوشبخت ایشاهلل باشه، _

 .میفتن راه سرمون پشت اونا و میاد مرضیه بدنبال اشکان

 شلوغ زیاد خودم خواسته طبق و بود صورتی و سفید گالی به مزین حاال باراد سفید ماشین

 .بود نشده کاری
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 !این یعنی میگن هلو به لولو کردیا، تغییر خیلی _

 بودم؟ لولو من _

 نبودی؟ _

 منمی د جوابی

 !کن نگام نازنین _

 .میشم خیره چشماش به تا باال میره ریشش ته و کراوات از نگاهم

 .میزنه ترمز خیابون وسط

 !باراااد واه، _

 ؟جونم _

 ..کن حرکت _

 ...منو چشمات و موهات شدی، خوشگلتر بودی، خوشگل _

 هوم؟ _

 میکنه آروم صداشو

 ...خانمم میکنه دیوونه _

  .میشم خیره کاغذی دستمال جعبه همون به و برمیدارم ازش نگاهمو

 .تو غول ماشین نه میشد داغون من ماشین دیوانه، _

 شده خم وربز و بیرون بود اورده مرضیه سمت پنجره از سرشو حالیکه در اشکان کشیدن داد با

 .میره و میده گاز بوق یه و( بابا کن جمع) دگفتن با و میکنه حرکت باراد بود

 !!میمیرم استرس از دارم من _
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 یم،کرد رزرو که تاالری امشب، مراسم موهات، لباست، خودت، هستی، عالی چی؟ استرس _

 هوم؟ من،

 .دارم دلشوره ونم،دنمی _

 .نترس نهکنمی اذیتت مامانمم _

  .... من و میخنده

 .بود عمرم ساعتهای بهترین توی من

 .استرس این بود شیرین اما استرس، و داشتم دلشوره شاید که ساعتهایی

 داشت اراصر باراد که هرچقدر البته بود، عکساش و آتلیه برام عروسی روز قسمت ترین سخت

 از لبومآ یه و بریم لیهآت فقط دادم ترجیح من دیگه، چیزای کلی و بریم باغ به عکس برای

 .باشیم داشته آتلیه عکسهای

 برام رد،میخو گردنم به عکسها از بعضی توی که باراد نفسهای کردن حس و باراد به چسبیدن

 و چسبیدممی باراد به باید عکاس دستور طبق که عکسها از یکی توی و بود سخت و آور خجالت

 ستد و و بره سرش پشت به من راست دست گذاشته، کمرم طرف دو دستاشو حالیکه در اون

 باید اینکه مخصوصا بود، ها ثانیه ترین سخت بهم، خیره نگاهمون و باشه شونش روی چپم

 .بودم درعذاب موندن خیره این از من و میکردم نگاه بهش

 که کسیع کنیم، نصبش اتاقمون توی تا کردیم، بزرگ عکسهامونو از یکی باراد، اصرار به و

 . میشم خیره بهش لحظه چند و میبینمش هرروز هنوزم،

 با هربار وگرنه نیست، معلوم کامال هامون قیافه و هنریه عکس یه عکاس بقول که خداروشکر

 .میشدیه جوری  دلم دیدنش،
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 وستاد بیشترشون و بود خوردی صدو تقریبا مهمونا جمعیت اگرچه تاالر، به ورودمون با

 .بودن بکوب و بزن اهل خیلی ولی بودن، باراد همکارایو

 اون از هترب مراتب به اخالقی اما بود خانم فروغ شبیه قیافش که باراد خاله جمع، اون توی

 .میگن تبریک بهمون و میان کنارمون به شوهرش و دخترش با داشت

 همراه مه اون که داشت برادر یک فقط هم باراد پدر و بودن کشور از خارج باراد های دایی

 .داشت حضور مراسم توی خانوادش

 .برگشت و رقصید یکمی بیتا بزور یکبار فقط من، به خاطر هم باراد و نبودم بلد رقص اصال

 اینکه از مخیال که لحظه یه بود شده باعث که بود جی دی صدای این و بودن داده هم رو شام 

 .بشه ناراحت دوباره بود، شده راحت میشه تموم داره مراسم کم کم

 به قادامادآ همرا نفره دو رقص یه واسه میکنم، خواهش خانم عروس از شخصه به من حاال، و _

 کنین همراهیشون بزنین دستی یه بیان، استیج

 .باراد نریم ونم،تنمی من _

 !که نداره کاری پاشو _

 .توروخدا نه _

 .. کمکت _

 و میشه بلند آهنگ صدای باراد، دست توی دستم گرفتن قرار و میشه بلند آهنگ صدای

 میکنن نکشید جیغ و زدن دست به شروع بودن بکوب و بزن اهل العاده فوق که باراد دوستای

 .میخوره باراد به میکشیدن جیغ و بودن وایساده که مرضیه و گیتی از نگاهم و
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 روشن ور جاها تمام سبز گاهی و زرد گاهی قرمز نور گاهی و بودن شده خاموش المپا تمامی

 گرمای و دبو باراد چپ دست توی راستم دست باراد راهنمایی و کمک با حالیکه در من میکردو

 فقط آروم و بود شونش روی چپم دست و بود کرده نفوذ من سرد دستای به دستش

 ونستهت تقریبا بلند پاشنه کفش وبا کنیم حرکت آروم میشد باعث لباسم پف و میچرخیدیم

 .کنم جبران قدمونو اختالف بودم

 شده بیشتر خیلی تو به عالقم"

 شده قشنگتر روزگارم حاال

 من حال منی با تو که وقت اون از

 "شده بهتر خیلی خودت میبینی

 .باراد نگاه به میمونه خیره نگاهم

 ...نگاه همون

 .کردم تجربش بارها که نگاهی

 .بود کرده گرم بدنمو تمام انگار دستش گرمای

 .بودبهم خیره نگاهمون

 .اون نه برمیداشتم دست کردنش نگاه از من نه

 شده بیشتر خیلی تو به عالقم"

 کنی درکم ونیتنمی میدونم

 من عشق نره یادت اینو ولی

 کنی ترکم روزی اگه میمیرم
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 کنم فکر تو به لحظه لحظه میخوام

 بشه راهم سد کسی وامنمی خ

 بیاد پیشم تو جز کسی وامنمی خ

 "بشه گاهم تکیه کسی تو جزه ب

 باراد و من انگار میشد، شنیده کمتر بعضیا کردن همخونی و زدنا دست و جیغ صدای انگاری

 .اونا از جدا و بودیم حباب یه توی

 :میگه گوشم در و میکنه خم سرشو

 ؟!راحته دیدی _

 .میدم لبخند با جوابشو هم من و میزنه لبخندی

 

 چشات برای میمیرم که منم"

 هات خنده واسه میمیرم که منم

 بشم عاشق اینم از بیشتر میخوام

 باهات بمونم بتونم کن کمک

 چشات برای میمیرم که منم

 هات خنده واسه میمیرم که منم

 .نداشت تمومی هیچوقت رقص اون و اونشب کاش

 .همیشه برای بود باراد دست توی دستم همش کاش

 من حال منی با تو که وقت اون از
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 شده بهتر خیلی خودت میبینی

 شده بیشتر خیلی تو به عالقم

  "شده بیشتر خیلی تو به عالقم

 و بود شده نزدیکتر من به که بود باراد صورت به نگاهم من و بود شده کمتر و کم آهنگ صدای

 .کنممی تجربه رو اون ی بوسه اولین من و میشه بیشتر جیغا صدای پیشونیم، بوسیدن با

 .دمیش تکرار هربار ذهنم توی و بود مونده پیشونیم رو کردنش بوس جای هنوز انگاری

 بعضی با رخ،شاه با باراد کردن رفتار سرد با خانم، فروغ های نگاه از خیلی با عروسیمون شب

 .بارادگذشت دوستای های نگاه

 .میشه شروع زندگیمون شب اولین و گذشت برق مثله

 .مشترکمون اتاق توی باراد با بودن تجربه اولین

 توی اهیگ گاه که دستهایی. میکردن لمس بدنمو هم بعد و صورتمو اول که باراد گرم دستهای

 . میرفت تر پایین کم کم و میکرد نوازش رو ها اون و میرفتن موهام

 ....باراد عاشقونه نجواهای

 .بیرون میزد سینم از داشت انگار و بود رفته باال که قلبم تپش

 . باراد از اونا شنیدن از میکردم تعجب هم خودم گاهی گاه که حرفهایی

 .پسر همون و من بعدش، هفته چند ردم،کنمی فکر کالنتری توی شب اون

 بدون خونه، یک توی میترسیدم، شاید مشکیش چشمای و بلندش قد از که پسری همون

 .بشیم همخواب تخت یه روی اتاق، یه توی ای، دیگه آدم هیچ حضور

 . بودم شده رها آغوشش توی من و میرفت، پیش آروم باراد
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 ای بهتجر من ولی کنه، رفتار جوری چه بود بلد خوب و داشت تجربه اون شاید ونم،نمی د

 ....نداشتم

 . میرفت پیش خوب خیلی اون و میکردم تجربه که بود بار اولین

 ... من و

 ....نازنین 

 .میزارم زنانگی دنیای به پا

 ...!.باراد زن میشم

 . همسرش

 .میشه شروع مشترکمون زندگی و

 ((.میشه شروع بازیاشون آدمهاش، و روزگار و میکنه تغییر کم کم اونشب از بعد که زندگی

 لوکم خفه صدای و میرم اتاق دربه سمت  و میشم پا جام از خانم ملوک صدای احساس با

 .میشه تر واضح خانم

 ؟ملوکی چیه _

 ناهار بیا دختر، عجب چه _

 .میشه آشپزخونه وارد من از جلوتر هم خانم ملوک همزمان و میرم پایین ها پله از

 .ارناه بیای کنم صدات باال، رو پله همه اون بیام هرروز مادر، باش منم پای فکر _

 !بزنین زنگ گوشیم به نیاین، خب _

 .استغفراهلل _

 گفتم؟ کفر اوا؟ گفتم چی مگه _
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 ؟بهت بزنم زنگ داری، فاصله بامن متر چند وقتی مادر، کاریه چه _

 .پاهاتم فکر به خب _

  میشیم خوردن مشغول

 !داری انگیزه خیلی معلومه ماشااهلل نبودی، اینجوری قبلنا _

 چی؟ ها؟انگیزه _

 .یکنمم صدات بس از میگیره گلوم که میشی غرق درس تو اونقدر قبولی، و کنکور انگیزه _

 ....بشم قبول کن دعا _

 .میشی قبول حتما داری که پشتکاری این با مادر، میشی _

 .بخورم غذامو میدم ترجیح و مد نمی جوابشو

 .وقت چند این نخوندم درس داشتم؟؟اصال پشتکار من

 به صدصددر میخونم، رو دفتر اون همش و میشینم درس، جای من بفهمه خانم ملوک اگه وای

 .میگه بابا

 تست و درس و میخونم اینو همش هم اونجا ببرم، خودم همراه رو دفتر این اگه باباست، با حق

 .کنار میزارم و

 .مرسی برم، من _

 کجا؟ کن، استراحت یکم _

 .میخونم درس همش کنه فکر که کنم کاری رفتارام و حرفام با خودمم واستمنمی خ

 !اتاقم تو میزنم چرت یکم _

 ماد خوبه استراحت برو، ،باشه _
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 .الوسچ بریم جمعه بگم بهش تا بزنم زنگ افرود برای میگیرم تصمیم و برمیدارم گوشیمو

 .نگفتم بابا به هنوز ه،شنمی نه ولی

 ؟کنم چیکار پس پوف،

 صحبت لفنت هوس دلم کنم، صحبتباهاش و بزنم زنگ نفر یه برای فقط میخواست دلم عجیب

 .داشت کردن

 .میدم فشار رو کاملیا شماره روی و میرم پایین افرود شماره از

 !عجب چه _

 ؟خوبی سالم _

 ؟!خانم خوبی شما ممنون، _

 ؟خوبه عمه خوبم، _

 !خوبه شوهرعمتم خوبه، عمتم _

 ؟خبر چه _

 شده؟ چیزی بهار _

 .نه _

 !عجیبه _

 عجیبه؟ چی _

 ؟خبر چه بگی بهم، بزنی زنگ دو ساعت _

 .بزنم حرف یکی با میخواست دلم ونمنمی د آها، _

 .برات بمیرم الهی _
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 ؟!چرا واه _

 .دختر میپوسی داری تنهایی از _

 ..بابا برو _

 .یوقت نشی روانی _

 !خفه کامی _

 .کاملیام من درد، و کامی _

 .کامی من برا _

 !میگن کامران به کامی _

 .میگم تو به من _

 !میکنی غلط _

 . میگم پرت و چرت کاملیا با ربعی یه

 .میورد ذهنم توی رو یچیزی انگار صداش میکردم، صحبت باهاش داشتم که مدتی تمام

 .داشتم وجدان عذاب احساس و بود گذاشته تاثیر روم خانم ملوک حرفهای

 چشمام وه،جز با رفتن ور ساعت نیم فقط از بعد و برمیدارم رو شناسی زیست جزوه همین برای

 .میخوابم تخت همون روی و میشه گرم
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 یدارم،م برش صندلی روی از و میرم میفتم، تراس روی دفتر یاد که بود خوردی و شش ساعت

 .میمونه باقی نوشته تیکه یه روی نگاهم

 که عکسی م،کنی نصبش اتاقمون توی تا کردیم، بزرگ عکسهامونو از یکی باراد، اصرار به و)) 

 . میشم خیره بهش لحظه چند و میبینمش هرروز هنوزم،

 با هربار وگرنه نیست، معلوم کامال هامون قیافه و هنریه عکس یه عکاس، بقول که خداروشکر

 .((میشدیه جوری  دلم دیدنش،

  .... یا تاقشها توی یا باشه، بابا دست نه؟اگه باباست؟یا کیه؟؟دست دست عکس تابلوی اون یعنی

 .آلبوم همون جز نبود هیچی که اتاقش توی خب

 !!! یا

 !!!انباری توی یا

 هست؟ یعنی

 اینکه اطرخبه  فقط که نازکی شال و نخی مانتو یه پوشیدن و آرایش میز روی میذارم رو دفتر

 .پایین میرم باشه، سرم روی یچیزی

 آپارتمان یانباریهابه سمت  آسانسور از بهش، خبردادن بدون من و بود اتاقش توی خانم ملوک

 .میرم

 (خونچین)23 شماره درب

 انباری توی ات بود خانم ملوک دست کلید چون ،بودم رفته کش تلویزیون میز کشوی از رو کلید

 . بزاره چیزی ترشی گاها

 .میگذرونم کوچیک انباری دور تا دور نگاهم و میکنم باز در
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 .بودمش دیده هم قبال که بزرگ کمد یه

 . آبغوره و ترشی شیشه تا چند

 . بودن شده لوله سبد یه توی که نقشه برگه کلی

 . صندلی تا چند

 ..؟.همین

 کجاست؟ تابلو پس

 .بگردم رو اینجا و بیام نرسید عقلم حاال تا چرا

 .باشه کمد همون کنار میتونه فقط باشه، اینجا عکس تابلو اگر

 بگیره، جا کشو توی تابلو اون نداره امکان میدونستم اینکه با حتی و میگردم کمدو جای همه

 .میگردم هم رو کشوها ولی

 . داشت فاصله دیوار با کمد

 .بینشون فاصله و

 .بود تابلو تا دو آره

 .میکنم پاره کاغذاشونو و بیرون میکشمشون

 .بود برفی منظره یه عکس تابلو اولین

 .....تابلو دومین و

 .عکس تابلو همون

 .بود بابا دست پس
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 .ودشخ همراه نبرد عروسیشم تابلوی حتی آلبومشو تنها نه نازنین، مامان مادر، اون پس

 پف دامن نوشته همون طبق فقط نبود، معلوم هاشون قیافه از هیچی. میمونه خیره روش نگاهم

 .خخخخ همب بود خورده دماغاشون و بود شده نزدیک بهم که صورتشون و بود معلوم مامان پفی

 تابلو و یکنمم کلید رو در کمد، پشت منظره تابلوی دادن قرار با و میکنم جمع رو کاغذا تیکه

 .میبرم خونه به خودم همراه رو

 .دنش رفتنم بیرون متوجه و بود اتاقش توی خانم ملوک که کردم خداروشکر صدهابار و

 .میرم اتاقبه سمت  ها پله از و میکنم بغل دستام با رو تابلو

 میکشم آروم خیلی کردم، نمدارش دستشویی توی که پارچه تیکه یه با و تخت روی میندازمش

 .روش

 .گرفتنشون عکس طرز حالتشون، بود، زیبا

 .جاش میزارم رو تابلو و میکنم جدا دیوار از عروسکهامو از یکی

 .تختم روبروی دقیقا و آرایش میز کنار

 کجا از رو، تابلو مخرید میگم ببینه اگه هم خانم ملوک میاد! کم خیلیم یا نمیاد اتاقم به که بابا

 ؟میگم دروغ بفهمه میخواد

 کردن ازب با بعدم و میکنم نگاه ای دقیقه چند عکس، به میزنم زل و میکشم دراز تخت روی

 .میخونم رو نوشته ادامه دفتر،

 شرکت کارای ردرگی باراد اینکه به خاطر نرفتیم، عسل ماه ما دامادها و عروس تمام خالف بر))

 . نداشت وقت و بود جدیدش

 .میکنن حرکت بانهبه سمت  صبح شنبه اینا مامان و کردیم عروسی پنجشنبه
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 با و ردمک رفتار طبیعی خیلی من بودن، افتاده راه اشکاش خداحافظی موقع که مامان برعکس

 .کردم خداحافظی ها بچه با و باهاش شوخی و خنده

نمی  ،رفتنش رو داشت اصرار چقدرم بره و داشت دوست بود، گرفته تصمیمو این مامان خود

 . تنفرنمی واست،نمی خ خودش تا اگه هرحال به ولی گذاشت، تاثیر روش جمال شاید ونمد

 کلیدوش و زیر میرم حمام بهونه به خونه، برمیگردیم باراد با وقتی ازش، بود پر دلم یکمی

 .میکنم گریه

 ....ندارم بابا تنها نه حاال

 .ندارم هم مامان یه جورایی

 .... گذاشت تنهام اونم

 . میکنه کار داره غریب شهر هم یکی اون

 . بدبخت و تنهام چقدر

 حرف اشتد حالیکه در باراد که میشم آشپزخونه وارد آب خوردن برای و بیرون میام حمام از

 .میگیره منبه سمت  تلفنو گوشی میزد،

 !بگو خودشم به حاال آره، _

 کیه؟ _

 .کن صحبت بگیر _

 . ...هل و میشم ناراحت دعوت این از چقدر و گوشم توی میپیچه صداشدو

 .میکنه عوتموند شام برای بیتا کنه، دعوت مارو خانم فروغ اینکه بجای هفته، یک از بعد تقریبا

 . میکنم چیکار همیدمفنمی اصال من میپوشید، لباس و بود خونسرد خیلی که باراد برعکس
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 هستن؟ هم اینا مامانت _

 !شد شروع باز _

 ...بدونم میخوام خب _

 برمیگردی میخوری، یریم شامه یه توروخدا کن ول نازنین میدونم؟هچ نه... آره... ونم،نمی د _

 .خونه

 ؟!گفتم چی مگه حاال، خب _

 .ماشینم دم زودتر، پایین بیا _

 اینا مامان قهبدر برای میخواستیم که فهمیدم وقتی رو این و بود مخالف چادر گذاشتن با باراد

 بود یکی باراد حرف اما کردم، بحث باهاش یکمی بریم،

 تو خواهشا، کن فکر یکم کرد، حفظ حجابو میشه چادرم بدون شو، لخت مگنمی که من) 

 ،.... یا بیروت بریز موهاتو منمیگ نذاری، دیگه جاهای کن عادت ولی بزار، چادر میخوای دانشگاه

 (ندارم دوست من نزار، چادر فقط

 هیچ مهمیگفتی  ازدواج قبل باید اینو نگفتی؟ زودتر چرا نداری؟ دوست چرا اینکهد:گفتن

 رچاد بدون دیگه جای دانشگاه، بجز من و شد اون حرف درنهایت و نداشت روش تاثیری

 همه و ردممیگ لخت دارم خیابون توی میکردم احساس بود، سختم و بود اوایل خب اما میرفتم،

 . میکنن نگاه بهم

 . درمیاد بحرکت ماشین شدنم، سوار با

 داری؟ استرس االن _

 .نه _
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 کشیده یه یا ت،صورت تو بزنه مالقه با مامانم شاید حاال دیگه، شناختم تورو که من جانم، ای _

 .بکشه داد سرت یا صورتت تو بزنه

 !!باراد _

  کن اهنگ قیافتو دیگه، چیزایی این منتظر یعنی گرفتی، اعز تو که اینجوری خب خخخخ، _

 ؟کنم رفتار چه جوریونمنمی د _

 .همیشه مثله باش، خودت _

 !مامان نگم بهش میشه _

 .نگو _

 و بیتا بودن، هم باراد پدر و مادر و بود دراومده آب از درست حدسم خونه، به شدنمون باوارد

 صندلی یرو باراد مادر اما شدن، بلند جاشون از گویی امد خوش برای پدرباراد و شوهرش

 مادرش، بوسیدن و رفتنجلو با درنهایتو بود نشسته داشت قرار هال جای باالنرین که سلطنتی

 . نومشنمی جوابی اما میکنم، سالمی باراد سر پشت هم من بشه، بلند جاش از اونم میشه باعث

 .میزد لهسروک کاملیا با فقط هم باراد و بودیم ساکت خانم فروغ و من شام تا مدت تمام

 .برم کمکش به میگیرم تصمیم هم من و میره آشپزخونه به شام اوردن برای بیتا

 ؟!خانم عروس خبرا چه _

 .سالمتی _

 ؟!نشدی که اذیت _

 چی؟ _

  میده ادامه و میزنه چشمکی
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 ... و اول شب _

  ای خفه صدای با

 (  نه) :میگم

 . میخنده اونم و

 .مادرشوهرت جای بپرسم بودم مجبور دیگه _

 . میاد حرف به پدرباراد که میشن خوردن مشغول همه میز، روی غذاها چیدن با

 .شدن الل نکرده خدایی کنم فک عروسمون و ما خانم این _

 !داره زبون که عروستون بابا، اع _

 دخترم؟ چی مامانت _

 . داره اونم _

 .بخور شامتو پرویز _

 . میخورم شام منم بزن، حرف شما چشم به خانم، چشم _

 . ینهمیش شوهرش کنار ژله ظرف یه و میوه از پر کریستالی بزرگ ظرف یه اوردن با بیتا

 ؟!باباجان نهکنمی اذیتت که پسرم گلم؟ عروس خبر چه خب _

 ؟!حرفیه چه این نه، سالمتی، _

 ؟کنه پیدا میتونست کجا بهتر این از شوهر پرویز، میگن راست خانم _

 ورو کاملیا سکعرو کنه، شروع رو ها کنایه و حرفها سیل قراره مادرش میدونست انگار که باراد

  با و میده بهش

 ( جون دایی برواونور) :گفتن
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 . میکشونه سیاه نخود دنبال اونو یه جورایی 

 .نکن شروع خانم فروغ _

 . بکشه سالخه به ایشونو بود قرار پسرت انگار میزنی حرفیه جوری  تو نکردم، شروع من _

 !بود شوخیمامان _

 .بیتا ساکت تو _

 و میدادم ارفش هم تو انگشتام میکرد، نگاه فقط آرامش با که میشم بیتا شوهر نگاه محو من و

 . میکردم نگاه میوه ظرف به فقط

 !نکن شروع مامان _

 نکنم شروع میگی بهم که گفتم چی من مگه نکنم؟؟ شروع پسرم، آفرین _

 . من مادر هیچی _

 شروع نزن، حرف میگی من به حاال خونت، بردی گرفتی و مادر و پدر بی دختر یه سرخود _

 . نکن

 !بودم پدر بی من

 بودم؟ نبودم، مادر بی ولی

 خانم ....فروغ ....نیستم مادر بی من _

 رخه؟نمی چ دهنت تو مادر؟؟ بگی میاد زورت خانم؟؟ فروغ رفته، و نیست که فعال _

  .کافیه مامان _

 از میفهمی چی تو سازت، به رقصیدیم و زدی ماهه یه این باراد، کن بس کافیه، کافیه همش _

 ؟مادرت حال
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 !فروغ _

 ؟!میدیدم خواب تو برات عروسی چه داشتم، آرزو برات چقدر _

 قرون یه یحت بابا ندادی اجازه وقتی بشه، تبدیل واقعیت به نخواستی خودت خواب؟ تو چرا _

 .... کنه خرج عروسی واسه

 بود؟؟ داده باراد عروسیو خرج تمام یعنی

 خونه؟ دیزاین خرج

 نگفت؟ بهم چرا پس

 برم تا یشمم بلند جام از بود، اتاقش تو احتماال نبود، کاملیا میچرخونم، هال توی نگاهمو

 داشت ادامه اون حرفهای و پیشش

 باهاش رتیپا تو شد، پیداش کجا از نیست معلوم که دختری یه با تو ها؟؟ کی؟ عروسی واسه _

 !گرفتیش رفتی که کردین غلطی چه نیس معلوم شدی، آشنا

 مانتومو و قاتا توی برم تا میکنه تر مصمم رو من و حرفها به میده خاتمه باراد داد صدای و

 .بپوشم

 . بریم بپوش نازنین بسهههه، _

 چی؟؟ نییع میدونی مادر آرزوی میفهمی؟؟؟ چی مادرتم من میشم، خفه دارم نم،کنمی بس _

 .نه _

 !هرجایی دختره این با نیست، تو حیف نفهمی، آره _

 بیتا نشکن، رو حرمتا همه لطفا دارم، دوسش که کسی پسرت! زن زنمه، اون مامان کن بس _

 ؟کردی دعوت مامانو چرا نبود، نازنین و من برای مهمونی مگه
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 ؟!ام اضافه من حاال روشن، چشمم _

  بود شده پرس دستم توی کیف بند

 !بریم باراد _

 بریم؟؟؟ باراد بریم؟؟ زنیکه، کردی جادو پسرمو خوب بری؟ گوری کدوم _

 . بشه تموم یشبه چی همه نزار مامان، بسه _

 با و یکنمم باز رو خونه در میریزه، اشکم بشنوم بحثاشونو و جر دیگه لحظه یه میدونستم _

 . وایمیستم ماشین کنار و میرم خیابونبه سمت  کفشم، پوشیدن

 . میاد کنارم به بیتا شوهر

 .نگیرین دل به خانم نازنین _

 !میزنن حرف بد خیلی _

 گهدی صباحه چند هم شما کردم، عادت دامادشون بعنوان من همینه، طبعش خانم فروغ _

 . میکنی عادت عروسشون بعنوان

 .میشه اضافه جمعمون به باراد

 .شد مجبور اومد، پیش ای قضیه کنه، دعوت رو اینا مامان واستنمی خ بیتا _

 .پذیرایی از مرسی ،اوکی _

 .گرفته دلش االنم میدونی نشو، ناراحت بیتا از باراد _

 خداحافظ شو، سوار نازنین نیستم، _

  و فرمونو روی میزنه محکم دستشو زدن، استارت قبل شدنمون، سوار با

 ...مردیکه شاهرخ، روحت تو ای _
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 ؟!داره ربطی چه شاهرخ به _

 خوبه؟ حالت خانمم، هیچی _

 .دیگه بریم آره، _

 جلوی اام بریزن، نریزن، میزدم زور که اشکام و کنم گریه بزنم، حرف باهاش داشتم دوست

 . خونه برسیم تا داشتم نگه خودمو

 . یکنمم قفل درو و میرم اتاقا از دیگه یکیبه سمت  و میشم خونه وارد باراد از زودتر

 ..فروغ حرفهای سمت میره فکرم

 ...لعنتی فروغ این

 مادرم؟؟ بی من

 ام؟ هرجایی من

 !کن باز در نازنین _

 !میکنم باز بشم آروم باراد، برو _

 .دارن دعواها این از همه مگه؟ شده چی عزیزم، کن باز _

 .برو برو، _

 . نمیاد ازش صدایی دیگه در، به دستش کوبیدن با

 ساکت بازم ولی هرجایی:گفت بهم نزدم، حرفی ولی مادر بی:گفت بهم شدم؟ ساکت جلوش چرا

 .موندم

 واجبات از مامان بقول که بزرگتر به اونم بودم، گرفته یاد گذاشتنو احترام بچگی از ونستم،تنمی

 .بود
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 هستم؟ ولو پارتیا تو که هستم دخترایی اون از من میکرد فکر میکرد؟؟ فکر چی خودش پیش

 کردم؟ جادو بارادو من میکرد فکر

 ربارمد فکرایی همچین مادرشوهرم کنم، شوهر روزی اگه ردمکنمی تصور عمرم تو هیچوقت

 . کنه

 .بیرون بیای لعنتی اتاق این از منتظرم نازنین _

 .باراد دقیقه چند فقط میام _

 !زودتر _

 چنده؟ ساعت بود، خرید برام باراد که میفته لمسیم گوشی به نگاهم

 بیداره؟ مامان االن

 .میخواست آغوششو دلم بود، اینجا کاش

 !هرجایی:بگه بهم کسی ندارم عادت حرفها، اینجور به ندارم عادت من

 ...هرجایی

 ...هرجایی

  ....پدرومادر بی

 . صورتم روی میکشم محکم دستمو میکنم، پاک دستم کف با اشکامو

 .خواستم خودم کنم، تحمل باید

 !میگن چی بقیه نیست مهم

 .دارم بارادو من

 . دیگران حرفهای نه اونیم و من مهم گفت خودش
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 .نبود باراد ولی خونه جای همه میگردونم نگاهمو و میکنم باز درو

 .بود پذیرایی سالن ته درش که تراسی سمت میرم

 . ... دستش و بود وایساده ها نرده کنار

 بود؟؟ سیگار دستش

 باراد؟ _

 ؟جانم _

 ؟!میکشی سیگار _

 مهمه؟ میشه، خطی خط اعصابم که اوقات گاهی _

 .مهمه سالمتیت آره، _

 میخورم هم اینا و مشروب بودم، گفته بهت من _

 هنوز؟ بخوری قراره مگه _

 نخورم؟ قراره _

 ... اگه که گفتی خودت _

 . ذهنم تو میاد مامان حرف میشه، پرآشوب دلم فقط و میشم ساکت

 بعدا ه،شینم مشخص هیچی سقف یه زیر نرن آدم تا دو تا بستت، سر هندونه ازدواج نازنین)) 

 ..((.یا آبداره و قرمز هندونه توی که میفهمی

 چی؟؟ اگه _

 .بخوابم میرم هیچی، _

 ؟نازنین _
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 ؟!جانم _

 داری؟ دوست منو تو _

 سوالیه؟ چه این _

 .زبونت از بشنوم االن و بدونم دارم احتیاج _

 مه عجیبی حس یه ولی میترسیدم، ازش اینکه با اول همون از دیگه، داشتم دوسش آره

 . بود داشتن دوست حس همون آره داشتم،

 ...باراد آره آره، _

 .میام االن منم برو، _

 . میرم اتاقبه سمت  و میفته دستش توی سیگار به نگاهم

 خیره خودم چهره به بود، ست کمد و تخت با که اتاق رنگ سفید آرایش میز بزرگ آینه از

 . میشم

 بود؟ شده عاشقم باراد واقعا

 رفت؟ یادش حرفاش چرا پس عاشقمه اگه

 ؟ رفت یادش قولش

 .. .زندگیش تو بیام من گفت

 . نداشت قصدشو... .نه انگار ولی

 همهفنمی ره،میا جوش موقعها بعضی میخوام، عذر مادرم طرف از من نازنین باز، وایسادی چرا _

 !بازی مادرشوهر حساب به بزار تو میگه؟ چی

 . بودم آینه به خیره هنوز اما من میکشه، دراز تخت روی و درمیاره تیشرتشو
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 .تواما با نازی _

 ...شنیدم _

 ببینم بیا تو، شده چت _

 . موهام الی میبرم دستامو و میکنم باز سرم از رو مو کش

 .بیا بدو _

 . بود باراد آغوش حاال نبود، مامان آغوش اگه

 . میکنه دیونم مشکی کنی، رنگ موهاتو هیچوقت ندارم دوس _

 .باشه _

 !چته هنوزم _

 چی؟ _

 ؟!من نفس چته _

 !میشه اکو سرمتو مامانت حرفهای _

 باشی؟ بیخیال ونیتنمی چرا نازی، بیخیال _

 ...هرجایی گفت بهم _

 ؟ کنم عذرخواهی دیگه جور میخوام، معذرت طرفش از که گفتم _

 هوم؟ _

 !؟بدم یاد بهت باید هنوز جانم، نه هوم _

 . میشه نزدیک لبهام به که بود لبهاش این و

 ؟بود چطور بود، عذرخواهی جدید شیوه این _
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 .نبود بد _

 ...میشی پیش دوشب نازی داری تازه جونم، ای _

  وهام،م الی میبره سرشو ،میکنه لمس بدنشو روی سرانگشتام و بود چشماش به خیره چشمام

 ...نازی منی برای تو _

 .میشه شدید تاپش تاپ قلبم دوباره من و میکشه عمیقی نفس

 . ... من، فقط منی، برای _

 ...ابد تا بودم کاش

 . بوداومده هم آذر و بود رسیده هفته دو به زندگیمون عمر

 .زمستون دهنده نوید و پاییز ماه آخرین

 .داشتم دوست رو آذر ماه بیشتر حاال

 چیکار که دمبو تولدش درگیر االن همین از من بودو تولدش آذرماه هشتم .بود آذر زاده باراد

 ؟!بگیرم تولد چه جوری و کنم

  .بودم مدرسا و دانشگاه درگیر خودمم چون نداشتم، اعتراضی بود، کرده غرق کار تو خودشو

 روی تشدس و بود اخبار به گوشش کاناپه روی باراد و بودم شام ظرفهای کردن خشک مشغول

 . وردامی خونه به تاسیشو تازه شرکت کارهای اصوال میکرد، حرکت کاغذ

 ؟!سرکاری انگار هم خونه تو نشدی خسته _

 .پاساژم کارای درگیر _

 ؟بسازین میخواین پاساژ پاساژ؟؟ _

 . کردیم قولنامه هم رو زمینی یه آره، _
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 .خوبه که این خب، _

 کجاست؟ میدونی زمینش، کمه ولی، آره _

 هوم؟ _

 .آباد سعادت _

 کرده احوالپرسی باراد باهم و من با هم و بود زده زنگ جمال پیش، روز چند سمت میره فکرم

 با وشحالیمخ تمام باراد، توسط گوشی کردن قطع از بعد اما بودم، خوشحال زدنش زنگ از بود،

 . میریزه فرو باراد زدن حرف

 داری؟ زمین تو نازنین _

 !من به رسیده بابام از _

 ؟اونوقت کجاست _

 .آباد سعادت طرفای _

 هنوز؟ غریبم من _

 چی؟ یعنی واه، _

 ؟ نگفتی من به چرا _

 بگم؟ بود نیازی چه افتاده، گوشه یه داره، بدبیاری همش برام زمین اون _

 نداری؟ داری، چی بدونم نباید نازنین، شوهرتم _

 .گفته جمال که حاال _

 ؟ افتاده گوشه یه چرا _

 وری.همینج بمونه میخوام _
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 کنم، اونا رجخ تا بشن، بزرگ نغمه و نعیمه و نریمان تا بمونه زمین اونقدر میخوام نگفتم بهش

 . نیست مقایسه قابل تو با خانوادم تو، با من که نگفتم

 . موردی هیچ تو نیست اعتمادی بهش و معتاده جمال که نگفتم

 دلخوشه، بهش مامان که بهش، خوشه دلم من که داریم زمینو یه همین زندگیمون تو ما نگفتم

 . میره باال قیمتش داره روز به روز که اندازه پس یه

 به هک نامعلومه آیندشون که دارم کوچیکتر برادر خواهر تا سه تو برخالف من که نگفتم

 . کرد تکیه هشنمی پدرشون

 . بشه متوجه خودش داشتم انتظار و نگفتم

 هوم؟ آینده واسه و باال بره هی که _

  شد متوجه که بودم خوشحال

 ها بچه و مامان زندگیباالخره  آره، _

 پس؟ چیکارست بابات _

 !نیستتتت من بابای ،جمال _

 پس؟ چیکارست اون نیست، باشه _

 . کرد تکیه هشنمی بهش _

 و میشه رهخی بود، زده زنگ جمال پیش دقیقه چند که تلفنی گوشی به و برمیداره ازم نگاهشو

 . میکشه رولبش دستشو شصت

 .هشنمی آره، _

 . شناخت جمالو کوتاه، مدت این تو و میدونه خودشم که خوبه
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 ذهنم به یچیز یه جمال، تلفن و پیش روز چند همون به کردن فکر با زدم، حدسایی یه حاال و

 . اومد

 منظورتو؟ بگو باراد _

 هوم؟ کمه، زمین آباد، سعادت معلومه، _

 چی؟؟ یعنی _

 نبود؟ واضح _

 .بزن حرف درست باراد نه، _

 !شدی اونم که نبودی خنگ _

 به منو و همیگیر بازومو میشینم، کاناپه روی کنارش میرم و میگیرم فاصله آشپزخونه اپن از

 باراخ مجری صدای فقط وسط این میگردونه، و میبره موهام الی دستشو میچسبونه، خودش

 .بود مزاحممون که بود

 ی؟گنمی _

 ؟خانمم رو چی _

 .بده توضیح درست گفتی، االن که همینی _

 !کامل میگم بهت بعدا _

 !!!چی باشه نه جوابم اگه _

 .میکنه سکوت ثانیه چند

 ؟باراددد _

 ؟!جانم _
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 چی؟ نه بگم اگه _

 !گفتم چی نفهمیدی میگی که تو _

 .فهمیدمیه چیزایی  _

 نداری؟ اعتماد شوهرتم، من _

 ....ولی دارم، _

 ...کردن بحث بسه االن بیخیال، رو ولی _

 . میشه سر بشه تموم حرفامون اینکه بدون شب اون و میکنه خاموش تلویزیونو

 .پاییز ماه آخرین روز سومین و بود آذرماه یکشنبه اولین

 شده دمخو برای دامن یه دوختن مشغول من و بود رفته شرکت به زود صبح معمول طبق باراد

 .میخوره زنگ گوشیم که بودم دیده تازه مدلشو که بودم

 بله؟ _

 !خانم عروس سالم _

 خوبن؟ شاهرخ آقا خوبی؟ جان گیتی سالم _

 وای؟نمی خ مهمون خوبن، همه ممنون _

 ...بفرمایید _

 . میایم ناهار واسه افرودجونی و من شرکته، شاهرخ با باراد که میدونم _

 . عزیزم منتظرتونم _

 و نایلکس توی گذاشتنش با و برمیدارم بشه دامن به تبدیل بود قرار که صورتی پارچه از نگاهمو

 . میرم آشپزخونه طرف به خیاطی، چرخ کردن جمع
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 ژله هم کمیی و ساالد و فسنجون میگیرم تصمیم و درمیارم فریزر از رو مرغ گوشت تیکه تا دو

 . میکنم مگر هم رو اون از کمی که بود مونده اضافه کلی هم دیشب سبزی قرمه از کنم، درست

 کاناپه روی و ممیکن کم هم رو فسنجون قابلمه زیر و میدم قرار شعله روی آبکش از بعد رو برنج

 . تلویزیون برنامه به میندازم نگاهمو و میشینم

 خالفبر ولی کردنش، نصب رو بود مصر خیلی جمال البته نداشتیم، ماهواره قبلی توخونه

 . هدنمی روکا این اجازه جمال به کوچیک بچه تا سه وجود به خاطر و میشه موفق مامان همیشه

 . باراد و من خونه مشترکمون، خونه توی حاال، اما

 شبکه یرانا انگار و میشدن پخش همیشه و میدادن جولون که بودن ای ماهواره های شبکه این

 . نداشت ای

 شبکه یه ویر افرود وجود به خاطر هم رو تلویزیون شبکه و میشم بلند جام از آیفون صدای با

 . میکنم تنظیم کودک ی

 .اومدین خوش سالم، _

 .خاله سالم _

 . میکشه طول بیام و بگیرم مدرسه از رو افرود تا شد، دیر ببخشید سالممم، _

 !عزیزم نداره اشکال _

 .نداره قابلتو _

 . میگیرم ازش کریستال ظرف جعبه یه با رو بود شده تزیین که شکالتی بسته

 !زحمت تو افتادی کاریه؟ چه این _

 .حاال بیاد خوشت امیدوارم _
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 ....اسفنجییی باب مامان _

 .بچه میشی کور صندلی رو بیا تلویزیون، نزدیک نشین _

 سالن وشهگ کیفش همراه و بود دراورده مدرسشو فرم لباس که میکنم نگاه افرود به لبخند با

 برنامه یدند مشغول و داشت فاصله خونه بزرگ تلویزیون با متر سانتی چند فقط و بود گذاشته

 .بود کودک

 . میچینم رو میز دربیاره، لباساشو گیتی که زمانی تا هم من و بودن اومده دیر

 ؟نفریم چند مگه غذا، چقدر وااای، _

 . میشیم خوردن مشغول و میزنم روش به لبخندی

 خخخ بترکه تا بزنی بهم بارادو هیکل میتونی ببینم نداره، حرف دستپختت _

 .بیشتر منم از مراقبه خیلی که باراد نه، _

 . مهمه براش هیکلش دیگه، آره _

  !؟کنم خواب رو بچه این اتاقا از یکی تو میتونم _

 .هست هم تخت روبرویی، اتاق همون تو آره، _

 . ببرتش خواب برای تا میکنه بلند تلویزیون جلوی ازرو افرود زور با

  نهمیشی کنارم صندلی روی گیتی هم ربع یه از بعد و میدم قرار ماشین توی رو ظرفها

 میکنه دیوونمون شب تا نخوابه، اگه خوابید، راحت _

 .دیگه بچست _

 بود، تلویزیون جلو فقط نبین االنو ندارم، آسایش دستش ازبه خدا  شیطونه، خیلی ولی آره _

 هیچی وگرنه سختشه، مثال اینجا اومده بود بار اولین چون
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 ! الهی _

 خوبه؟ شوهر خوبه؟ زندگی خب _

 .اوهوم خوبه _

 .میگفتم همینو اوایل منم _

 چی؟ االن خب _

 . یخورهم وول وسط این هم بچه این و طراحیام غرق من کار، غرق شاهرخ بابا، نه االن؟ _

 !باراد مثله _

 براش اهرخش انقدر دارن، ساز و ساخت و معماری خوره انگار اینان، و نقشه عاشق هردوشون _

 شدم خسته ولی کار، این تو برده یه جورایی منم دیگه که مهمه چیزا این

 چی؟ از _

 ... شاهرخ و من میگفت، راست بابام ،اینجوری زندگی از _

 هستین همم عاشق خوبه، خیلی زندگیتون که شما عزیزم _

 .نیستم دیگه نه، _

 ! میشه مگه واه، _

 شدم متوجه دمبو حامله رو افرود وقتی از رفت، و اومد ماهی چند یه بود، تب نبود عشق آره، _

 . بود دیر خب ولی نیست، عشق که

 ؟...میخوای _

  میپره حرفم وسط

 . کردم پیدا همزبون یه انگار شدم، آشنا تو با وقتی از گرفته، دلم نازنین، شدم خسته ونمدنمی _
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 .بگو پس خب _

 ...شما زندگی که بگم رو چی همه اگه _

 میشه ژله خوردن مشغول و میده قورتحرفشو

  ما؟؟ زندگی _

 .منظورمه افرود و من زندگی هیچی، _

  !نخور حرفتو لطفا گیتی شما، گفتی نه _

 ؟!آخه خب _

 ؟؟؟...چی آخه _

 برادرمه، نهعی دارم، دوست بارادو میدونم، خودم دوست رو تو دارم، دوستت من نازنین ببین _

 بشن، متنفر ازش باید هم دیگه کسای میشم، تر متنفر شاهرخ از دارم روز به روز وسط این ولی

  !هوووف مار مهره داره، مار مهره شاهرخ ولی

 ؟!گیتی بگو خب، _

 .....تو _

 داری؟ دوست بارادو تو _

 !؟ارمد دوسش میپرسین ازم همش چرا اون، تو، ردم،کنمی ازدواج نداشتمش اگه گیتی، _

 ؟ پرسیده خودشم _

 !پرسیده بارم چند آره _

 .باشی کنارش شرایطی هر تحت باید داری، دوسش اگه _

 ..میترسونی منو چرا هستم، _
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 و جفت رو ها کلمه ونمتنمی بگم، چه جوری یا بگم چی ونمنمی د من عزیزم، نیست ترس _

 !ذهنمتو کنم جور

 ونم؟نمی د من که هست چیزی شاهرخ و باراد و تو بین شده؟ چیزی _

 .نپرس نازنین _

 کردی مشغول ذهنمو ه،شنمی _

 !باش واقعی زن یه فقط _

 ؟!گیتی میگی چی _

 بودم، شهمسر بودم، زنش اگه شاید شاهرخ، برای نکردم زنونگی نبودم، زن زندگیم تو من _

 مونه دیدمش، بار اولین من که بود شهرستانی ساده و خوب و پاک چشم پسر همون شاهرخ

 ...ستنش دلم تو که همونی بود، شده دوست باراد با که معماری ارشد دانشجوی ساده پسر

 ...؟!تو گیتی _

 کنه خالی خودشو میخواست فقط انگار و هنمی د بهم زدن حرف اجازه

 یعنی ازدواج خونه، یه تو بریم یعنی ازدواج میکردیم فکر نبودم، همسر نبودم، زن براش ولی _

 کنار فقط ازدواج از ما کنیم، دعوا بزنیم و حرف مسافرت، بریم ببینیم، فیلم باشیم، هم با فقط

 من نازنین، نیست این مشترک زندگی ولی ساده، بودن هم کنار همین گرفتیم، یاد رو بودن هم

 کنار بود، جدا زندگیامون نامه، پایان و پروژه درگیر اون طراحی، کالسای و بودم نقاشیام درگیر

 چرت من نظر از مردم ساختمونای برای کشی نقشه و معماری بودیم، هم از دور ولی بودیم هم

 شوهرم کنم، زندگی دار حیاط خونه یه توی داشتم دوست همیشه من بود، ممکن چیز ترین
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 میبینه، زدنمو گیتار و نقاشیامو وقتی خونه بیاد بعدارظهر ،.سرکار بره صبح کنه، محبت بهم

 . ببینم چهرش تو شدنو خوشحال کنه، تشویقم

 نگاهت هعاشقون خیلی میزدی گیتار کافه تو که روزی اون نیست؟ اینجوری شاهرخ آقا مگه _

 . میکرد

 اگه ت،نیس خوب مادر و زن یه واسه زدن گیتار مسخرست، طراحیام شاهرخ برای نیست، نه _

 ... به خاطر فقط میکنه، همراهیم

 چی؟ به خاطر _

 از سم،میتر ازش من شد، عوض نبود، این شاهرخ گفت، هشنمی که چیزاست خیلی به خاطر _

 !خستم شدم، متنفر باطنش

 .باشه اینجوری زندگیتون ردمکنمی فکر اصال من بگم، چی ونمنمی د _

 !مومهت دیگه کرده، رد سالشم هفت شاهرخه با همیشه برا افرود حضانت بگیرم طالق اگه _

 کردی؟ فکر روش جدی طالق؟ _

 شاهرخ که اییوقت ذهنم، تو میاد خونه، نمیاد شاهرخ که شبایی ذهنم، تو میاد گاهی فقط نه، _

 ذهنم تو میاد طالق ذهنم... تو میاد میکنه بددهنی

 زن شاهرخ واسه و نیکنمی آزمایش خودت چرا باراد؟ واسه باشم زن یگنمی من به مگه _

 !نمیشی خوب

 گاهی جسمش فقط رفته، که وقته خیلی جداشده، من با دنیاش رفته! شاهرخ نازنین دیره _

 اول میکنه، فرق وضعیتت تو ولی کرد، همسری و بود زن براش هشنمی دیگه هست، اوقات

 ... که نزار باش، باراد همراه همیشه راهی،
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 ...گیتی نخور حرفتو _

  !بگم چی ونمنمی د دیگه نخوردم، _

 خیره لهژ نصفه ی کاسه به و میشینم صندلی همون روی دوباره افرود، و گیتی رفتن از بعد

 . میشه تکرار ذهنم توی گیتی حرفهای و میشم

 .درنمیومدن جور وسط اینیه چیزایی 

 و دنمی ز همب رو حرفها این وگرنه نداره، امکان نه کنه؟ خراب منم زندگی میخواد گیتی نکنه

 . ردکنمی راهنماییم

 شریکه؟ باهاش و میدونه باراد یعنی شده، شریک باهاش باراد چرا آدمیه، همچین شاهرخاگه

 . بود کرده دیوونم هم تنهایی بودم، شده خسته دیگه بود، مشوش ذهنم

  .میکنم فراموش یکباره به رو چی همه مامان، صدای شنیدن با و میخوره زنگ تلفن

 ؟شم فدات خوبی نازنین _

 جمال نغمه، و نعیمه خوبین؟نریمان، شما مامان، خوبم _

 ؟!خوبه باراد آقا خوبن، همه _

 . خوبه اونم آره _

 مادر؟ خوبه چی همه گذشت دوسال عین هفته دو این مادر، شده یذره برات دلم _

 .عالیه چی همه مامان، آره _

 تلفن شتپ از صداشو که بود سخت چقدر و کنه ابراز دلتنگیاشو قراره مامان بازم میدونستم

 . کنم بغلش و کنم نگاهش اینکه واسه پرمیکشید دلم و میشنیدم
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 به باراد هک شب ده تا کردم مشغول خیاطی چرخ با خودمو و کاره نیمه دامن سراغ رفتم دوباره

 . میاد خونه

 !خانما خانم سالم _

 نکردی؟ دیر _

 !شام اینم بیا میگم برات حاال زیاده، کارا _

 .میکردم گرم بود غذا _

 ؟دیگه منظورته دیشب سبزیای قرمه _

 !نداشتم آشپزی حوصله _

 . خریدم رو پیتزاها این شد خوب _

 روی شلباس بدون تنه نیم و بود گردنش روی که حمام حوله همون با گرفتنش، دوش از بعد

 . میشینه کاناپه

 بود؟ اینجا گیتی خب، _

 .ناهار آره، _

 یدنجو بدون و میذاشتم دهنم توی رو پیتزا های تیکه فقط اما من میشه، خوردن مشغول

 . میدادم قورت

 زدن حرف به میکنم شروع وبمونه  ناتموم بحثمون قبل شب مثله واستمخنمی

 !باالخره  یگنمی _

 ؟ رو چی _

 !زمین قضیه _

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

329 
 

 کن صبر نازی، ببین _

 دستش بغل صندلی روی میندازه و برمیداره گردنش از رو حوله

 !حمامه حوله اون کارو، این نکن اه، _

 خخخ نگیر سخت مگه، چیه _

 .نبودیا اینجوری _

 .خب نازی خستم _

 .دیگه بگو خب، _

 بازی عبهج توی پیتزا مونده باقی های تیکه با که منی من، چشمای تو میزنه زل و میشه خم

 میکردم

 درسته؟ سودش، و آینده واسه داشتی نگه زمینو میگی تو _

 .آره _

 ..بگیری سود هرماه ابد، تا دیگه دوسال از که میکنم یکاری من _

 ؟چه جوری _

 تاشونو چند ما زمینه، تیکه چند خدابیامرزت، بابای زمین همون یعنی تو، زمین اطراف ببین _

 !عالیه بشه اوکی هم دیگه نفر چند و تو زمین میخوایم، بیشتر کمن، خریدیم،

 داره؟ سود ماهیانه میگی چه جوری بخرین؟؟پس زمینو یعنی خب _

 ؟!بشی شریک شرکت با اینکه یا بفروشی زمینو کال میتونی یا خب _

 ؟میشه چی بشم شریک اگه _
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 با تهالب خودت، واسه میشه اجارشون میلیونی ماهیانه رفت، فروش پاساژ واحدای وقتی _

 !زمینت به مربوط واحدای تعداد و زمینتو متراژ احتساب

 . نمیارم در سر چیزا این از من _

 من به بشه؟بسپر چی که دربیاری سر _

 ؟چه جوریمیکنی؟ چیکار _

 ....((تو _

 . یندازمم روبرو عکس تابلوی به دفتر از نگاهمو میومد، پایین سالن از بابا صدای انگار

 چی؟ اتاق توی بابابیاداگه بردارمش؟؟

 ؟بهار _

 یعنی؟ باال میاد داره بود، خودش صدای

 .واال منه شانسه حاال رد،کنمی صدام هیچوقت شدم، هول چرا ونمنمی د

 باز در نکشید، انیهث به و تخت زیر میزارم و میکنم جدا دیوار از تابلو بلند،(  بله)  یه گفتن با

 قدم و ودب شلوارش جیبای توی دستاش میشه، اتاق وارد بیرون لباسای همون با بابا و میشه

 . میشد نزدیکتر من به هاش

 داری؟ کار تخت زیر _

 !زیر افتاده مدادم _

 میخوندی؟ درس _

 بود معلوم آره، میگفتم اگه میندازم، کمد و ها قفسه توی مرتب های جزوه و کتاب به نگاهمو

 . میگم دروغ
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 ونمنمی خ که میشه ساعتی نیم نه، _

 .بشین _

 روبه و من به تپش و میره راه جوها باز مثله بابا و میشینم تخت روی و میشم بلند پارکت رو از

 . وایمیسته تراس در

 !داری دوست رو کسی بهار _

 چی؟؟؟ _

 ؟!داری دوست رو کسی میگم _

 .نه _

 مطمئنی؟ _

 .آره _

 !نمکنمی فکر اینجور من _

 چی؟ یعنی _

 .شد روشن برامیه چیزایی  امروز _

 ریعس اما کشیدم، خجالت یکمی میکنم، تعجب حرفهاش از چقدر من و میادبه حرف  بابا و

 شدن تموم از بعد تا میکنم، ردیف ذهنم توی رو ها جمله و پررو یکمی بهار همون به برمیگردم

 . بیام حرف به بود، اشتباه به که بابا حرفهای سیل

 .نیست چیزی همچین نه، نه _

 !نمکنمی فکر که من _

 .داداشمه مثله افرود _
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 مکنار میاد و میزنه زل بهم مشکیش چشمای همون با و برمیداره پنجره سمت از روشو

 . میشینه

 . وناجو شما میکنین بازی ها کلمه با دارین فقط خواهرمه، داداشمه، بابا، کنین بس _

 .... ندارم دوسش میکنی فکر تو که اونجوری نیستیم، دوست اون و من _

 میکنم کامل جملمو بهشو میزنم زل

 ...ابا..ب_

 اوکی؟؟ باشه، خور دم اون با دخترم وامخنمی من _

 !بدی...اجازه...اگه... چالوس بریم میخوایم هم جمعه داریم، ساده ارتباط یه فقط ما _

 . بکش قرمز خط رو افرود دور م،نمی د _

 پدرش از هک چه من به کرده، کارا چه افرود پدر و شده چی گذشتتون تو که چه من به چرا؟ _

 !شاهرخ نه افروده اون میاد، بدت

 میفهمی؟ پسرشه، ولی _

 .خوبیه پسر خوبه، اخالقش _

 ...پررررر افرود میگم، همیشه برای یکبار بهار _

 ؟! آخه _

 عاشقش بابا گیب تهش بشه، چی که اونور اینور برین بیرون، برین هی نداره، اما و ولی و آخه _

 ؟شدم

 .نه _

  .آشنام اینا همه با گذروندم، رو تو سن منم _
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 خوبه؟ ،مشنمی عاشقش میگی، اشتباه میگم منم _

 بکشه خط رو تو دور گفتم، بهش هم خودم امروزفهمیدی؟ نداره، وجود دیگه افرود بسه، _

 !نداره گناهی اون _

 که مادرت شه،ب باز دیگه ملکی یه پای زندگیم تو وامنمی خ من نه،کنمی فرق نداره یا داره _

 . ازم شه گرفته دخترمم وامنمی خ ،اونجوری

 .میره در سمت به و میشه بلند جاش از

 ازدواج هم بااون و مامان نکنه کرد؟ چیکار افرود پدر ملکی، شاهرخ مگه ه؟چه جوری مامانم

 . میارم زبون بهرو جمله همین سریعکردن؟

 کردن؟ ازدواج هم با شاهرخ آقا و مامان _

 و اون و من میکردن ازدواج هم با اون و مامانت اگه شاهرخ، کاری غلط همه اون از بعد _

 و اکج نازنین ه!ه دنیا، اون میفرستادم تامونو هرسه چون ،تواین دنیا نبودیمدنیا این تو مامانت

 !کجا عوضی شاهرخ

 ها؟؟؟ _

 . خودت میفهمی رو چی همه کم کم بالخره _

 میکنم، صلو قبلیش جای به دوباره و بیرون درمیارم تخت زیر از رو عکس تابلو در، بستن با

 افرود رومآ صدای بوق، تا هشت یا هفت از بعد میگیرم، رو افرود شماره و برمیدارم رو گوشی

 . گوشم تو میپیچه

 !بهار سالم _

 گفتین؟ چی!! بابا شرکت رفتی چرا اصال شده؟ چی!! افرود _
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 خوبی؟ _

 .نه _

 !! بزنم سر داره سهم توش بابام که شرکتی به نباید نشده، چیزی _

 !سهمو اون داره بابام عمال تو، بابا برای اسما فقط سهم اون _

 هوم؟ علمی، مسافرت میری کی فرقیه، چه حاال خب _

 .دیگه هفته _

 !باشی موفق _

 ؟میزنی حرف اینجوری چرا واه، _

 . میزدم حرف اینطور باید اولم از _

 .خداحافظ _

 ...کن صبر بهار الو _

 حرصی روداف دست از بیشتر بود، خرد اعصابم پایین، میرم ها پله از و میکنم قطع رو گوشی

 . بودم شده

 کوش؟ بابا _

 !بیرون نمیاد امشب گفت مادر، رفت _

 خخخ رنگارنگ، زنای و ویال بازم _

 !نیار زبون به ونینمی د که چیزی مادر، استغفراهلل _

 . دیدم چشمام با یبار _

 ... امشبم گفته کی مادر، بود پیش دوسال _

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

335 
 

  !باشه خوش چه من به کن، ول _

 .بخور شام آرومتر _

 . دهنم تو میبردم رو غذا قاشقهای تند تند و میگیرم نشنیده خانمو ملوک حرف

  میبینم زدن حرف تلفن مشغول خانمو ملوک که میرفتم اتاقبه سمت 

 .آقا نیستن نه _

 .احتماال _

  !واال ونمنمی د _

 !ها نکشه طول فقط _

 .بسالمت مادر، باشه _

 میکنه نگاه بهم و سرجاشو میذاره تلفنو

 چیه؟ _

 بود؟ کی _

 . ببینتت بیاد میخواد گفت افرود، آقا _

 !کرده بیجا _

 ! واه _

 !واال _

 . میرم تراسبه سمت  مامان دفتر با و میبندم اتاقو در

 از سال همه این بود، مشغول ذهنم و فکرم میکنم، لمس رو دفتر جلد روی انگشتم ناخن با

 . شد شروع باهم چی همه حاال اما بودم، خبر بی چیز همه
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 ...افرود

 ...مامان دفتر

 ....بابا و من رابطه کردن تغییر

 !کنکورم

 . میشد پیچیده داشت کالف عین چی همه

 کاری بهم بابا هم هنوز کاش ایران، نمیومد هم افرود حتی بودم، خبر بی چی همه از کاش

 .اددنمی گیر بهم و ردکنمی حسابم آدم و نداشت

 .بشم فدات برو بپوش مانتو یه _

 میخورم هل و میپرم صندلی از

 !؟ ترسیدم اوف باال، اومدی کی _

 .شم فدات نشدی متوجه بودی فکر تو زیادی _

 .بره بگو نمیام _

 .هنوز نیومده _

 ...بهتر _

 !بیاد اونم تا پایین بری گفت _

 .وامخنمی _

 میکشه دستمو

 .ببینم بیا _

 !اوا _
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 البی ویت میرم مشکی شال یه و ساپورت همون با و میپوشم مشکی مانتو یه خانم، ملوک بزور

 . ینمنمی افرود ماشین از اثری درورودی، کردن باز با و آپارتمان

 .پوفف ،که باالست کو؟ گوشیم اه مانتوم، جیب توی میبرم دستمو هنوز، نیومده که این اه

 و میشم خیره بود نشسته ماشین توی که افرود به در، بستن با و باال میارم سرمو بوق صدای با

 . میشم ماشین سوار

 .خوردی سالمتو _

 داری؟ کاری _

 !شدیم الزم عسل خشن، چه اوه _

 چرا؟ عسل _

 .بشی شیرین شاید عسل من یه با _

 .مزه بی _

 . خونه نمومیگرد برت میزنیم، دور یکم _

 .برو نداری بگو، داری حرفی وام،نمی خ _

 !؟زدنه حرف وضع چه بزرگترما، ازت سال هشت باشه حواست اوه، اوه _

 .خداحافظ _

 مربندوک( پوف) گفتن با من و میکنه روشن ماشینو بود، شده قفل اما در سمت میره دستم

 . صندلی تو میدم لم و میبندم

 ؟خب _

 !خانم بهار جمالتون به خب _
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 ...پووف _

 خوردی؟ پوف قرص _

 .آره _

  میخنده بلند

 داشت؟ خنده _

 افتادم بچگیات یاد آره _

 ؟دیدی کجا بچگیامو تو _

 !خونتون تو _

 !واه _

 نق قن نق همش نذاشتی، خوراک و خواب بیچارت مامان واسه تقریبا، نوزادیته منظورم _

 میاد؟ یادت منو مامان تو _

 .تقریبا _

  ؟میاد یادت بچگیام از چی دیگه _

 !خخخخ جیغات جیغ و ها گریه فقط _

 .ممنون _

 که باشی ییکوچولو بهار همون تو که کردم، تعجب خیلی ،دیدم تورو و خونتون اومدم وقتی _

  خخخ پام،رو میذاشت روتو میداد، بهم بالش یه مامانت خوابوندمت، خودم پای رو خودم بار چند

 داره؟ خنده _

 بخیر یادش نه، _
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 .اینکه مثله بودی ما خونه همش تو _

 .زیاد نه البته تقریبا، آره _

 ؟افرود _

 ؟!بله...جا _

 ...اونجوری بابا اینجوری، تو شد؟ چی امروز _

 . کرد یادآوری بهم رویه چیزایی  فقط بابات هیچی _

 !چالوس بریم نداد اجازه _

 .داره حق _

 .بکشم قرمز خط دورت گفت _

 .خب بکش _

 . میکنه سکوتو میبره باال ضبطو صدای

 یه دومشونهرک ماشین، توی آدمای رو، پیاده تو آدمای بیرون، آدمای به میزنم زل پنجره از

 اره،د دوسشون که دارن رو کسی دارن دوسش که دارن رو کسی زندگیشون، تو دارن ماجرایی

 دارم؟ رو کسی من

 . میپیچید ماشین تو بود خواننده صدای فقط ،گفتنش( خب بکش) بعد عمال و بود ساکت افرود

 بشم کسی عاشق دشنمی دیگه تو بی آخه"

 بشم تو ی دیوونه حسابی دیگه که چقدرخوبه

 ازت لحظه یه شم دور ونمتنمی که همینجوریه

 دیوونه شدم ونهنمی د کی
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 دیوونه شدم ونهنمی د کی

 دنیایی یه برام خوبایی جزءِ  تو آره

 اینجایی دوباره تو که خوبه

 باشی عاشقم همیشه باشی فقط میخواد دلم

 دنیاشی که دنیاشی، که میگه کسی اینو

 دیوونه شدم ونهنمی د کی

 "دیوونه شدم ونهنمی د کی

 

 نفس بگی بهتره کس همه چیزمو همه تویی"

 داره دوست هست که جوری هر من دله آره

 میخواد تورو عاشقِ زیاد هم خیلی نه که کم آخه

 داره دوست میداد تو واسه جونشو اونکه

 …دارم دوست

 بشم کسی عاشق دشنمی دیگه تو بی آخه

 بشم تو ی دیوونه حسابی دیگه که چقدرخوبه

 ازت لحظه یه شم دور ونمتنمی که همینجوریه

 دیوونه شدم ونهنمی د کی

 "دیوونه شدم ونهنمی د کی
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 !گردویی چشم خانم خب _

 .بودیم تساک که نصفشم بودیم، گشته خیابونا تو ربع یه فقط خونه، در دم به بودیم رسیده

 گردویی؟ چشم _

 ...!میشی اینجوری ،میکنی که تعجب آره، _

 میزنه زل بهم و میکنه گشاد چشماشو بعدم

 .افرود بده خداشفات _

 !آمین _

 ...این _

 چی؟؟ این _

 میبینیم؟ همو که باره آخرین _

 میبرم حساب خیلی پدرت از منم بله، شما پدر فرمایشات طبق _

 ابد تا خداحافظ پس باشه، _

 ؟بمیری میخوای مگه _

 .دیگه نمبینیم همو خب _

 !معلومه نازنینی، خاله مثله نیستی پدرت تومثله ببینمت، بازم دارم امید من _

 خاله؟ _

 بفهمی، چیو همه و بخونی رو دفتر اون وقتی باش، مطمئن نمیرم، همیشه واسه من بهار _

 اون بدی، بهم خوبو خبرای خودت و باشه خوب اتفاقا اون سرانجام میکنم آرزو میفته، اتفاقایی

 ...بخوای اگه موقع
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 چی؟ بخوام _

 ..موقع اون تا باباتم ببنیم، همو میتونیم بخوای _

 میزنه محوی لبخند

 چی؟ بابام خب _

 کن آرزو من مثله هم تو فقط _

 آرزویی؟ چه _

 ...که کن آرزو _

 ....کنه تغییر باباتم که کن آرزو _

 ؟میشه درست چی همه کنه، تغییر بابام یعنی _

 .داره زیادی تاثیر ولی نه، که البته _

 بابا که یحرفای و فکرا همون میترسیدم کنه، فکری میترسیدم نه، یا بپرسم ازش ونستمنمی د

 میره ستمد بمونم، ساکت و نپرسم دادم ترجیح همین برای باشه، افرود ذهن تو اورد، بزبون

 ... در سمت

 خداحافظ. ندیدمت اگه _

  کردم نگاهش فقط و میری کی نپرسیدم بازم

 .میشه درست هدار زودتر کارام میمونم، دوماه از کمتر فرانسه رفتم منم ،بیای و بری تو تا _

 . سوالم میموند دلم تو وگرنه گفت، خودش که بود خوب 

 .باشه اومم، _
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 بابات نم،بز حرف و ببینمت جایی، اسکایپی بیا هم گاهی نکن تنبلی بخون، درستم اینکه و _

 !خداروشکر نبود یادش نکرد، ممنوع دیدنو مجازی

 ...باشه اوهوم، _

 !میشم خوشحال بگی بخوای چیزی اگر باشه بجز _

 ... نیست چیزی نه _

 . برم باید دیگه یعنی این میکنه، روشن ماشینو

 ما به دهافتا اتفاق هامون خانواده گذشته تو هرچی باش یادت و باش خودت مراقب پس، خب _

 ملکیه شاهرخ پدرم نیست من تقصیر جداییم، آدم تا دو ما نداره، ربطی

 .میمونه یادم باشه، _

 ؟خب _

 با کردن، اهنگ ثانیه چند فقط از بعد و چشماش تو میبرم پرپشتش و ای قهوه موهای از نگاهمو

  (خداحافظ):گفتن

 . میرم و میبندم رو در

 . رفت افرود

 که خآ بود، سنگین بینمون فضا چقدر چرتی، کردن خداحافظی چه نرفتیم، چالوسم باالخره

 . سوختم شاهرخ اسم آتیش تو همش امروز

 . خوردیم کاراشو چوب پسرشم و من امروز بود، خوب چه نبود، شاهرخ اگه که آخ

 . نداشت وجود هم افرودی که نبود شاهرخ اگه دیوونه خب
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 شد جوریاین زندگیم، تو بیاد دادم اجازه پسر یه به زندگیم تو یکبار پوف، شده؟؟ چم من

 . آخرش

 ؟؟بشه تنگ براش دلم کم مدت این تو فقط که مسخرست؟؟. ... میشه ... تنگ براش دلم

 .میکنم نگاه خودم به آسانسور توی

 ....من بیچاره

 .... که نیومده من به

 میفتم آهنگ تیکه یه یاد

 . خونه توی برسم تا.... میکنم تکرارش لب زیر بار چند

 بری باید تو که ای لحظه درست"

 "...مبهم احساس یه اسیر

 ...بسه پس میره، افرود دیگه نخوام چه بخوام، چه

 مادر؟ خوبی _

 بخیر شب بخوابم، برم من آره، _

 ؟ورینمی خ چیزی آبی شربتی، مادر، خوش شبت _

 !نه _

 رفته کجا نیست معلوم نیست االن اونم نیست، میکنم، نگاه بابا اتاق به و باال میرم ها پله از

 . امشب

 آلبومو اون دوباره و اتاقشو تو برم میتونستم نبود، قفل ..دیگه.. .پایین میارم رو در دستگیره

 . ببینم
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 . میرم خودم اتاق به و میبندم رو در نداشتم، حوصله

 آروم ونستممیت ها نوشته اون خوندن با فقط االن میکشم، دراز تخت روی و برمیدارم رو دفتر

 جبران دبای پس بخونم، ونمتنمی و نیستم که یکماه شده، چی بفهمم زوتر میتونستم بشم،

 . بکنم نخوندنمو و نبودنم

 .من به بده تام وکالت فقط تو _))

 ؟خب _

 !میبری سود کلی تو، نفع به میکنم که کارایی باش مطمئن نازنین، نداره خب _

 .بمونه همینجوری زمین میدم ترجیح من _

 خیابون ته ساختمون، کلی آپارتمان، کلی اطرافشو؟؟ دیدی زمینت، سراغ رفتی اصال کی؟؟ تا _

 .ساز و ساختتو میرن االن همه نه؟بمو همونجوری زمین کی تا خرید، مرکز

 .باراد ونمدنمی _

 به و بدی شرکت به زمینو اگه که البته آره خودتم، فکر به من ولی نیست، اجباری کن فکر _

 . میبری فعون بیشترین تو اما غیره و میشه بزرگتر پاساژ میکنم، سود منم بدی، تام وکالت من

 . میره سالن از( بخوابم میرم خستم،)  :گفتن با باراد و آشپزخونه توی میبرم رو پیتزا های جعبه

 . خواب واسه فتنمی ر تنها میخوابیدم، باهاش باید من حتما قبلنا همین؟؟ 

  خستست؟؟ دوهفته؟؟ تو فقط

 کارشو شاهرخ، مثله باراد که وامنمی خ و نباید ...باشم باراد کنار گفت... باشم زن گفت گیتی

 . بشه عوض که بدونه، زندگیش از تر مهم

 . دربیاد آب از درست گیتی حرفهای وامنمی خ
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  بزاره تاثیر باراد روی شاهرخ نباید

 از تر مهم هدیگ چیز هزارتا و زمین و دکوراسیون معماری، و نقشه ساختمون، و کار وامنمی خ

 . براش بشه زندگی این و من

 غرق باراد اام... میشم خواب اتاق وارد نکنم، فکر پیشنهادش و باراد حرفهای به میدم ترجیح

 ....خوابید زود ...بود خواب

 

**** 

 . بود خالی باراد جای اما بود، نشده هشت هنوز ساعت میشم، بیدار صبح

 .میرم دانشگاه به آژانس به زدن زنگ با و میپوشم لباسامو

 تا کالسسر میرفتم فقط میشه، کمتر اهمیتش دانشگاه و درس میکنه، ازدواج که آدم انگاری

 دیگه مکرد ازدواج که حاال میکردم احساس نداشتم، فضاشو و دانشگاه حوصله نخورم، غیبت

 دانشگاه، برم چرا که ذهنم تو میومد فکرایی یه هم اوقات گاهی نمیاد، کارم به خوندن درس

 مالی نتامی نظر از و میکنه کار هست، که باراد بیکارن، همه بشه؟ چی که بگیرم لیسانس

 . نداریم مشکلی

 اقلحد خونم، درسب باید نه هوا، میرفتن و میشدن دود فکرا همه کمی مدت از بعد ولی

 یه نصدم حرفهای جلوی با همه اون کشیدم، زحمت کنکور واسه همه اون بگیرم، لیسانسمو

 نیاد، گیرم هم کار اگه ،دربیاد خرجم تا کردم خیاطی هی دانشگاه، رفتم و وایسادم جمال غاز

 . مهمه این میشم یکی باراد با تحصیلی نظر از مهمه، این میگیرم مدرکو حداقل
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 میره فکرم بزنه، آباد سعادت همونتو دور یه میخوام راننده از برگشت، توراه و بودم تاکسی توی

 . باراد حرفهای سمت

 . بود رفتهگ رو جا همه ملخ و مور عین بود ساختمونا و لوکس و اپارتمان هرچی میگفت، راست

 ،ریدهخ رو اونا شرکت احتماال میدونستم کهدیگه نفر چند شمسو آقای و من زمین تیکه

 .آپارتمان همه اون وسط بود هرچیزی از خالی و میکرد خودنمایی

 .تهفنمی اتفاقی بدم تام وکالت بهش پس شوهرمه، اون

 .میکنم سود منم گفت

 ...کنم اعتماد بهش باید باالخره

 کارو ینا اگه االنم برخورد، بهش چقدر نگفتم بهش و دارم زمین من فهمید وقتی میاد یادم

 ....میشه بدتر نکنم

 فکر به اون اره،د فرق باراد با جمال نه که! بود تر راحت بفروشه، ندادم اجازه جمال به چرا پس

 .ادنمی د من به هم رو زمین پول از قرون یه بود، خودش شدن پولدار و موادشو

 . کنم چیکار ونستمنمی د بود، بدی دودلی

 .یکردمم استخاره میکردم شک کاری انجام واسه که هرجا میشدم، دودل که همیشه میاد یادم

 طشرای میگفت بگیره، استخاره هرچیزی واسه آدم همش نیست درست میگفت همیشه مامان

 استخاره ایشرطه از و کنم راحت خیالمو و بگیرم استخاره همیشه میدادم ترجیح من ولی داره،

 . میکردم رعایت کاری هرتو گرفتنشو یکبار فقط هم،

 . برگشتم خونه به که بود نشده ظهر هنوز

 . گرفتم رو قم دفترهای از یکی شماره و دراوردم کشو از رو خودم قدیمی تلفن دفترچه
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 ! سالم _

 .میخواستم استخاره یه سالم، _

 ۱۳۸ کد بزنید، زنگ دیگه دقیقه ده کنید، نیت _

 . ممنون _

 دوبارهو میمونم منتظر دقیقه ده نیت، حمد، صلوات، میبندم، چشمامو و میکنم روقطع گوشی

 . میزنم زنگ

 .۱۳۸ کد بودم، خواسته استخاره سالم، _

 .گوشم تو میپیچه مرد آروم صدای

 ! هست خوب نتیجه خواهرم، بله _

 .ممنون _

 .میکشم بلندی هوف و میکنم قطعرو گوشی

 ...خوبه نتیجه

 . بدم انجامکارو آره، یعنی پس

 . بشه قرص دلم میخواستم ولی نبود،الزم شاید گرفتن استخاره میدونستم

 .بود شده قرص حاال

 .میشه تکرار گوشم تو تلفن پشت مرد آروم صدای

 ...هست خوب نتیجه.... خواهرم بله

 میزنم زنگ بهش و میکنه رو مرضیه هوای دلم یهو

 ؟!معرفت بی مرضیه، خانم سالم _
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 ؟؟؟نازیییی _

 . میده سر گریه و میکنه هقی هق(نازی) گفتن با

 !توروخدا نکن گریه الو؟ شده؟ چی مرضیه _

 ؟من نازی _

 میشه آشوب دلم و میکنه هق هق دوباره

  ؟بشم قربونت شده چی _

 ؟!شدم بدبخت من نازی _

 شده؟ چی _

 . میکنه وضع بحثو بده، جواب سوالم به اینکه بجای هم بعدو نهنمی ز حرف ای ثانیه چند

 پر؟ ماها دیگه شدی عروس نگرفتی، خبر ازم چرا خری، خیلی _

 زدم زنگ که حاال اصال، ببخشید خب نگرفتی؟؟ خبر چرا تو _

 .رفت اشکان نیست، خوب حالم _

 کجا؟ _

 .داییش پیش آب، اونور _

 داره؟ گریه خب، _

 ... ردهگنمیبر دیگه _

 ...تو پس, واه _

 .رفت تاثیر تحت اونم کرده کورش کرده، جور کار براش داییش گذاشت، قالم _

 کردین؟ تموم یعنی _
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 !بودم بازیچه همیشه مثله نبود، من با دلش رفت، پیش روز پنج _

 ؟بود باکی دلش _

 آبه، نوراو اون میگفت میزنه، زنگ میکنه صحبت باهاش میدیدم هی من خرش، دایی دختر با _

 ... یول بکنم، میتونم چیکار مگه من دنیاست سر اون دخترداییمه که فقط نکن، شک الکی

 الک بدم، دلداریش چه جوری بگم، چی ونستمنمی د میاد، تلفن پشت از کردنش فین صدای

 . بودم متنفر کار این از و بدم دلداری نبودم بلد

 .اینجا بیا پاشو _

  ؟!تو به برسه چه ندارم، خودمم حوصله ندارم حوصله _

 تو ادی هم اصال باش مطمئن میگذرونه، خوش داره االنم رفت اون ه،شنمی که اینجوری _

 جدیدتو یزندگ بخون و فاتحه یه هاتون خاطره و اون برای میکنی، درگیرش خودتو چرا نیست،

 .کن شروع

 زییچی هوم؟؟ کنم، فراموشش چه جوری سخته، خیلی کردن عمل ولی آسونه حرف تو آره _

 ؟میگیا

 مترک ولی نه، که فراموش حداقل تا بشه، خوب تا میکشید طولمرضیست و با حق میدونستم

 بود، ساکتی پسر نداشتم، خوبی حس اشکان به نسبت هم اول از هاشونو، خاطره بیاد یادش

 تو یزندگ به بود معلوم زندگیش، برای بود کردن فکر و کشیدن نقشه درحال همش انگاری

 بود معلوم کرد،ن قبول اون داد، رو کار پیشنهاد بهش باراد که وقتی همون از ه!شنمی راضی ایران

 .بره میخواد که

 . میکردم سرگرم خودمو کردن آشپزی با فقط و بود بیچاره مرضیه پیش فکرم مدت تمام
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 مسخره آهنگ صدای فقط و بودیم غذا خوردن مشغول کامل سکوت تو باراد و من شام سرمیز

 .میومد میشد، پخش تلویزیون از که ای

 .بگیرن تولد برام میخوان ها بچه فرداشب پس _

 ها؟ بچه _

 !میگیرن برام اونا امسال میکردم، دعوت رو همه و میگرفتم تولد خودم هرسال _

 .باشه _

 .خرید بریم که میام، زودتر ظهر بعداز فردا _

 چی؟؟ خرید _

 وای؟نمی خ لباس _

 .دارم دست چند _

 میده ادامه آب، لیوان یه ریختن با و بشقاب کنار میزاره هاشو قاشق

 کسی تو از تر همم زنمی، هم تو هستن، رفیقامو دوست تمام بزرگیه، مهمونی خوب، لباس یه _

  .مهمونی اون تو نیس

 ؟باراد _

 ؟جانم _

 که رفت ادمی شدم، امیدوار دوباره کلمه، یه همین گفتن با انگار جانم، میگفت هنوز شد خوب

 . میبینمش مترک من و سرکار میره و پامیشه من از زودتر میخوابه، من از زودتر باراد، شبه چند

 یه باز انگار جدید، لباس و خرید بریم بود گفته که حاال نمیذاشتم، چادر دیگه اون به خاطر

 .... که نکنه بود، دیگه خطر زنگ

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

352 
 

 ؟!. بپوشم لباس دخترا اون مثل منم که نیست این منظورت _

 ؟دخترا کدوم _

 !میدونی بهتر خودت _

 .باشی جلف و سبک وامنمی خ نه، که معلومه _

 .اوهوم _

  .میری هم گاهآرایش قشنگ، و سنگین و خوب لباس یه بزاری، اینا و روسریوامنمی خ ولی _

 ...نمیاد خوشم مهمونیا اون از اصال نمیام، روسری بدون من _

 یرهخ بهت همه دیدی، خودت مهمونی، تو اومدی بندوبساطا این و روسری با یبار ببین _

 !توروخدا رو بازیا مسخره این کن جمع بودن،

 زبونی بلبل اتاق تو که شب همون ازدواج، قبل چرا مسخرست؟؟ من روسری بازی؟؟؟ مسخره _

 !مسخرست واست چیزا این و روسری و چادر که نگفتی میگفتی، خودت از و میکردی

 . شد شروع باز _

 سینک توی میزارم رو ظرفها و میشم بلند جام از

  .نمیام جایی حجاب بی و روسری بدون من _

 !میرم خودم بدرک، _

 تنها؟ _

  ...تنها آره نمیای وقتی _

 . میشم ظرفها شستن مشغول من و کاناپه سمت میره

  بگیرم تولد براش میخواستم که بگو رومن
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  کنم سورپرایزش میخواستم بگو، رو ساده من

 اهل کارایهم و دوستا و مهمونیا اون نفهم من رفیقداره، و دوست کلی آقا نبود حواسم اصال

 . بودم کرده فراموش حالشو

 . هه بودم، ساده چقدر بودم، کرده ریزی برنامه خودم پیش الکی و نبود حواسم

 میشه اعثب باراد صدای که بدوزم کارمو نیمه دامن و برم اتاق سمت میخواستم آشپزخونه از

 .کنم صبر

 ! شبه یک فقط نازنین _

 ریم؟ب قراره جاها اینجور از باره آخرین این نیست؟؟ خبری مهمونی دیگه یعنی آها، _

 .نیا خواستی رو دیگه مهمانیای مهمه، ولی نیست، آخری نه _

  ؟میری تو یعنی _

 نرم؟؟ پس میکنی؟؟ مسخره داری _

 ...بود قرار تو _

 چی؟ بود قرار _

  میدم قورت بغضمو و میکنم آروم صدامو

 ...!کنی تغییر _

 میشه آرومتر صدام

 !بودی گفته خودت _

نمی  اما بود، گرفته چشمامو جلو اشک پرده میرم، اتاقبه سمت  و ونممنمی جوابش منتظر

 .کنم گریه واستمخ
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 رو پارچه کردم، روشنرو خیاطی چرخ نریزه، اشکام تا نزدم پلک ولی ،میدیدم تار رو جا همه

 . ریخت اشکام و زدم پلک زیرش، گذاشتم

 رو دامن انگار کردم، خیاطی تر تند داشتم، که حرصی از ،کردم پاک رو اشکا دستم کف با

 باراد عصابا برسونم و اعتراضمو خیاطی چرخ صدای با میخواستم انگار داشتم، الزم االن همین

 . کنم خالی روش حرصمو کنم، خرد رو

 یه و بود توش باراد کار وسایل که اتاقی اتاق،دم بود اومده باراد و بود گذشته ای دقیقه چند

  ...من خیاطی چرخ هم، اون گوشه

 .میرم خودم کنم مجبورت کاری به ندارم دوس بیای، نیستی محبور _

 ...نمنمی ز حرفی

 ؟نازی توام با _

 .نمنمی ز حرفی بازم

 ؟!لعنتی نینمی ز حرف میشه خرد اعصابم شدی؟؟ الل _

 چیه؟ _

 ...دبارا و من دیگه شبه، چند که اتاقی مشترکمون، اتاق توی رفت رفت، و نداد جوابی

 دیگه ره،ب باراد واستمنمی خ میگیرن! تولد که بچست مگه اصال نره، اونم که داشتم انتظار

 واستمیخ خودش انگار ولی باشه، داشته مجردیشو دوران رفتارای واستمنمی خ بود متاهل

 . من برعکس

 توی نرم دادم ترجیح و خوابیدم قالیچه روی و خیاطیم چرخ کنار اتاق، همون توی شب اون

 شاید اتاق،
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 میکردم، جدا خوابمو جای نباید هیچوقت میکردم، کارو این نباید ولی خرده، اعصابم که بفهمه 

 آدم و همیش من دلخوری بارادمتوجه کارا، این با میکردم فکر هم من و بگه بهم نبود کسی

 بدون شد، عوض چی همه کم کم و بود جدیدمون زندگی جرقه شب همون شاید ولی میشه،

 . ندوستنمون با فقط و ما خواستن

 به مجبور منو و خوبیه شوهر خودش به نظر که بود خوشحال بلکه نفهمید، تنها نه باراد ولی

 . میکنه محول تصمیمامو خودم به و نهکنمی کاری

 یرم،بگ تولد براش خودم داشتم قصد که شبی و همسرم تولد شب بود، آذر هشتم هفت ساعت

 ناتوکرد مشغول بپزم، میخواستم خودم که کیکی کردن درست بجای باطل خیال زهی اما

  .بودم باراد مشکی پیراهن

 شد؟؟ تموم نازی _

 .آره _

 و ودب داده تغییر یکمی موهاشو مدل سفید، کراوات یه مشکی و شلوار و کت مشکی پیراهن

 .میکنه خالی خودش روی عطر شیشه بود، کرده قبل از تر کوتاه سرشو دوطرف

 . بودم زده زل حرکاتش به فقط و بودم نشسته تختمون روی اما من

 .ببینن تورو میخواستن همه میومدی، کاش _

 .نمنمی ز حرفی دوباره

 ...تو اونوقت هستن، همه مرضیه، گیتی، _

  میشم خیره قیافش به آینه، از فقط بازم

 ! شدی الل باز تواما، با نازی _
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 میفتم اهر سرش پشت بیرون، میره اتاق از پولش کیف و سوییچ برداشتن با و میپوشه کفشاشو

 .ورودی چوبی در دم تا

 .تو بخواب میشه شب نصفه برگردم، لواسون از بخوام تا _

 (  میخوابم باشه،)  یعنی بشه متوجه اون تا میکنم بسته و باز چشمامو فقط

 !خداحافظ _

  .میره و میشه آسانسور سوار

  میرفتم؟؟ باید نبود؟؟ درست رفتارم

 ..((.سقف یه زیر نرن پسر و دختر تا بستت، سر هندونه مثله ازدواج))

 هندونه اریانگ ذهنم، تو میومد مامان حرف این موقعیتهایی، همچین تو همیشه، چرا ونمنمی د

 ... رنگیه چه که میشد معلوم و میشد شکسته داشت ما

 ،داشت یچ همه که اون بخرم، باراد برای چی داشتم شک اینکه با دانشگاه، توراه قبلش روز

 یه باور خرید این و بخرم چی ونستمنمی د واقعا میخرم، کمربندچرم و پول کیف ست یه ولی

 . ندادم بهش رو اونا هیچوقت ولی کردم، تکمیل عطر شیشه

 با و ارکینگپ تو میریم باراد با بعدش، روز صبح وقتی چون ندادم ندادم، رو کادو اون هیچوقت

 رنگی نگیر و خوشگل پالستیکهای و ها پاکت و کادو کلی به نگاهم عقب، صندوق در کردن باز

 .هیچه هدیه همه اون برابر در من کادوی میفهمم میخوره،

 من و یکردنم حرکت کند ها عقربه بودم، کشیده دراز تلویزیون جلوی بودم، بیدار رو شب تمام

  ؟هخبر چه االن نیمهمو اون تو میکنه؟ چیکار باراد االن که بود این سمت فکرم فقط
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 شونه و میکنم خشک موهامو میگیرم، دوش یه میرم ولی بود، شب دوازده ذشتگنمی ساعتها

 وبارهد و میرم ور خیاطی چرخ با یکمی میکرد، خودنمایی بلندیشون بیشتر حاال و میکنم

 . تلویزیون پیش برمیگردم

 . میشه باز در که بود سه نزدیک ساعت

 .... بود برگشتهباالخره 

 !برگشتنی چه اما

 . نداشتیم بدبختی اینهمه حاال و میموند همونجا اونشب کاش

 موهام گها د،نمی ز مسخره لبخندهای و نبود مست اگه خونه، نمیومد باراد اونشب اگه شاید

 آب شدو زیر میبردمش میشدم، نزدیک بهش اینکه بجای اگه خودش، بقول ردکنمی دیوونش

 اتاق یه توی پیش شب چند مثله بشیم، همخواب اونشب باراد اصرار با اینکه بجای اگه سرد،

 همراهش من اما د،شنمی اینجور زندگیمون و نداشتیم مشکل اینهمه حاال ،میخوابیدم جدا

 به روونا شاهرخ بودم فهمیده هم بعدا بودو کرده مست حد از زیاد قبل دفعات برعکس شدم،

 شب من برای اونشب، میشه باعث همین و کنه رانندگی حتی ونستتنمی و بود رسونده خونه

 .... هم بعدش و پرازدرد و باشه سختی

 . شد شروع ماجراها یکی یکی هم بعدش و

 به رفتنم از قبل دادم ترجیح شدم، بیدار میومد، کارش اتاق توی از که باراد صدای با صبح

 .بشه بهتر حالم و بگیرم دوش اتاق، از بیرون

 . بود داده دست بهم بدی حس و بودم ندیده اینجوری باراد تاحاال

  میشم اتاق توی باراد متوجه و میام بیرون حمام از
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 باراد؟ بری میخوای جایی _

 .باشه عافیت سالم _

 آره؟ _

 برات؟ بود بد خیلی که دیشب نازی _

 نزنیم؟ حرف دربارش میشه _

 .عزیزم میخوام معذرت _

  مینشونه خشکم نیمه موهای همون روی ای بوسه

 !بیاریم رو کادوها ماشین از بریم بپوش، یچیزی _

 .برو خودت _

 .سالن تو منتظرتم _

 بزور تنهای در اما بود، مشوش فکرمم و نداشتم رو هیچی حوصله بخوابم، فقط داشتم دوست

 . رفتیم پارکینگ به باراد،

 .مختلف کادوهای کلی به میشه خیره نگاهم و میکنه باز رو عقب صندوق

 میزنم محوی لبخند

 !پس گذشت خوش حسابی _

 .کردم مست زیادی نبودی نه، تو بدون _

 و ماشین از کادو همه اون برداشتن مشغول که بارادی به میشم خیره فقط و نمنمی ز حرفی

 ست و عطر شیشه و بود صورتم روی همینجوری محوم لبخند بود، زمین روی گذاشتنشون
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 دیگه گرفتم تصمیم داشتم، عجیبی حس یه چشمم، جلوی میاد خریدم براش خودم که چرمی

 . ندم بهش رو کادو

 جلوی سالن، سطو و پاکتا و ها بسته تمام هم آخر و برگشتیم و رفتیم دوبار که بودن زیاد اتقدر

 . شدن پخش تلویزیون

 میخنده و میکنه ول کاناپه روی خودشو باراد

 میومدی، هاگ دارم زن هشنمی حالیشون بدبختا دادن؟ کادو مجرد دختر تا چند بدونی اگه _

  سرجاشون مینشستن

 .گذشت خوش حسابی پس _

 ؟ میندازی تیکه نازی، چته تو _

 .بیخیال _

 ؟میندازی تیکه حاال مهمونی نیومدی خودت بزن، قشنگ حرفتو نه _

 ...ببخشید _

 ببخشید؟ میگی چرا االن _

 .ونمنمی د _

 و باشه الخی بی انقدر زنم وقتی دخمال اون با بخورم گول دیشب بود نزدیک ولش، رو اینا _

 .دیگه همینه نیاد، همراهم

 تکون دلم وت یچیز انگاری ،نگرفت خندم حرفاش از تنها نه اما من و میده سر ای دیگه ی خنده

 . شدم حساس زیادی شاید خورد،

 ؟بخوری گول ممکنهجایی  نباشم من یعنی _

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

360 
 

 هوم؟ دیگه همیش همین منو کنی ول وقتی باشه، آدم همراه باید جا همه آدم زن ،دیگه آره _

 !النفسی ضعیف چه پس _

 ؟؟ گفتی چی _

 از بود، خرد عصابما من اما میکرد، شوخی حرفا اینو خنده با باراد شاید بود، شده خرد اعصابم

 حرفای از کادو، همه اون دیدن از مهمونی، اون به رفتنش از گذشت، بینمون دیشب که چیزایی

 ....االنش

 . میکنم کلید رو در دوباره و اتاق به برمیگردم

  میکوبه رو در باراد که شهکنمی دقیقه به انتظارم طبق

 و؟!لعنتی این کن باز بازیه بچه چه این _

 .وامنمی خ _

 !النفس ضعیف! گفتی چی ببینم کن باز _

 .النفس ضعیف آره آره _

 !نازی میشکونم رو لعنتی این ،کن باز _

 .بشکن _

 .گفتم کن باز _

 .وامنمی خ _

 !نفهممممم کن باز _

 زندگیمون تو داشت ها اولین تازه انگاری ،شنیدم رو باراد کشیدن داد صدای که بود بار اولین و

 . میشد شروع
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 تخت رویمیرم و میکنم باز رو در نشه، بدتر اینکه ترس از و ترسیدم زدنش داد از حسابی

 بو رو عطری شیشهو وایمیسته آرایش میز همون کنار و داخل میاد قدمی چند اون و میشینم

 :میگه و میکنه

 !داشتن بچه ازم شهر این دخترای نصف االن بودم النفس ضعیف اگه _

 .کاراتو کنی آوری یاد نیست الزم _

 میگی؟ چی میشه حالیت _

 .میگم چی میفهمم خوب خیلیم آره _

 ؟ چته همی،فنمی نه _

 . خوبم هیچی، _

 !نخریدی کادوهم حتی من؟؟ یا بزنی حرف اینجوری من با باید تو االن _

 .شد من نخریدن جبران بقیه، نذاشتن کم ماشاهلل بخرم؟؟ بود الزم _

 ... که بود خداش از بود تو جای ای دیگه دختر هر راحتی، همیفنمی _

  میپرم حرفاش وسط

 تو با ودنب یه روز واسه بود من جای هرکی خوشتیپی، پولداری، آقایی، خوبی، تو آره، آره _

 ...باشه باشه ،عاشقتن همه دورتن، زیاد دخترا دارن، دوستت همه میکشت، خودشو

 .متاسفم برات نازی، شو خفه _

 برمیداره در سمت به قدمهاشو سوییچ برداشتن با و میکنه عوض لباساشو سریع

 کجا؟ _

 میای؟ قبرستون، _
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 نمنمی ز حرفی

 هه بود غلط همش.. .که بگو منو _

 اشک قطره چند و خونه، تو من شدن تنها باراد، رفتن بیرون کردنامون، بحث همه نتیجه

 . بود چشمم

 ....بودم تنها چقدر

 . باراد خریدمکادو برات که من

 . مپیچوند دورشون رو کادو کاغذ سلیقه تمام با خریدم،کادو برات ذوق با من

 ... تو آخه ،تو به بدمش نتونستم ولی

 توی نمیندازمشو و آشپزخونه توی میبرتمشون مسقیم و میارم درشون لباسم، کشوی توی از

 . آشغال سطل

 پال و پخش سطو اون که کادو کلی به تلویزیون، جلوی کاناپه به میگردونم، خونه کل تو نگاهمو

 طر،ع ساعت، بودن، لوکس وسایل همشون میکنم، باز رو تایی چند و کنارشون میرم بودن،

 . دار مارک همشونم پیراهن،

 کرده اجازدو کی با من میشد، تر شدید لبخندم کدوم هر دیدن با و بود تر جالب ها نوشته

 طرف ه،شنمی حالیشون دخترا این چرا دنبالشن؟؟ هم هنوز دختر همه این که کسی با بودم؟؟

 ؟چرا؟چرا؟چرا کرد؟؟ قبول رو کادوها باراد اصال چرا داره؟؟ زن

 . میشد ایجاد ذهنم توی که دیگه چرای کلی ولی

 .عسلی طرف از همیشگیم، عشق به تقدیم _

 . باراد الو مای _

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

363 
 

  .شیال مبارک، تولدت ،عزیزم دارم دوستت _

 . شدن پست آدما چقدر نفهم، و بیحیا دخترای

 بشه حالیشون ات بارادم، زن من که بفهمن همه تا میرفتم باید نرفتم، مهمونی به و کردم اشتباه

 ...حاال اما بودن، دعوت عروسیمونم حتی بعضیاشون بودن وقیح چقدر هستم، من

 عروسی؟ کرد دعوت رو اونا باراد چرا اصال

 بردارین؟ سرم از دست دیگه کردم، ازدواج بگه میخواست

 . کردم خراب رو چی همه شاید نرفتنم با دیشب من اما

 میشدم، سحسا انقدر نباید اوردم، جوش بدجوری من اما نبود، درست هم باراد حرفهای و کار

 . میدادم بهش خودمو کادوی پارکینگ، تو رفتنمون قبل کاش

 میگفتم بهش کنم، قفل درو و اتاق توی برم اینکه بجای باراد حرفهای بعد کاش

 ممی دن اجازه هیچکسیم به منی، مال تو بخوری! گول نداری حق هم تو اونا، کردن غلط _

 .خودمییی آقای تاابد کنه، اضافی غلط

 .میکردم بوسش بعدم 

 شوخی و ندهخ با منم بود، خنده باو شوخی حرفهاش فهمیدم حاال که باراد مثله ونم،نمی د

 . النفس ضعیف بگم اینکه نه میدادم، جوابشو

 ... من و تولدشه بعد روز رفته؟؟ کجا االن یعنی

 ودلتنگیاشو ابراز صلهحو اما بزنم، حرف باهاشو بزنم زنگ مامان برای میخواستم بود، گرفته دلم

 . نداشتم کردنشو گریه شنیدن

 . میرم خواب به تختمون روی و میکرد درد بشدت کمرم
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 ساعت یفهممم گوشی، روی از ساعت دیدن با بود،تاریک اج همه میشم، بیدار خواب از وقتی

 .دبو نیومده هنوز باراد میکنم، روشن رو المپها و برمیدارم قدم آروم آروم هفته،

  میشم پشیمون اما بزنم، زنگ براش میخواستم

 . آشپزخونه توی میرم بجاش

 . خونه میاد رو شب هرجاباشه

 . مطمئنم

 . قیمست عاشق میدونستم

 و گوجه و هوکا کردن خرد مشغول قیمه، گذاشتن بار از بعد و میدم تفت پیاز تویرو گوشتا

 . میشم خیار

 تزیین سرخ گل با رو اونها روی و میکنم درست هم خیار ماست کاسه تا دو تمام وسواس با

 . میکنم

 . یذارمم سالن توی میز روی رو لیوان و بشقابها. میکنم درست دوغ ماست مونده اضافه با

 . بود نیومده باراد اما بود شده نه ساعت

 . میمونم منتظرش

 ....ازش بخوام معذرت باید

 . میشینم کاناپه روی خودم و میکنم کم رو برنج زیر شعله

 . بود دوازده و یازده بین کوچیک عقربه و میگذشتن ها عقربه

 . میاد در صدای که

 .میکنم سالم تو بود اومده که باراد به و میشم بلند ازجام
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 . میره قاتا به نشد، هم ثانیه یه حتی که میز تندبه نگاه یه با و میده جوابمو لبی زیر

 باراد ثیخن قیافه از و بود، اتاق در به دستم درحالیکه و میرم اتاق به هم منم سرش پشت

 . میشم کردنش عوض لباس به خیره میترسیدم

 خوردی؟ شام _

 .بخوابم میخوام نه، _

 !بخوریم شام تا بیای موندم منتظرت _

 .بخور خودت _

 میزنم حرف دوباره دهنم آب دادن قورت با و نمنمی ز حرف ای ثانیه چند

 .لطفا بیا میکشم، خورش و برنج من تا _

 . میشنوم کشیدنشو هووف صدای

 . میشه طی هم دوم قدم قیمست غذا ببینه اگه مطمئنا نبود، بد اول قدم واسه

 . ردممیک نگاه خورش توی شده خالل های زمینی سیب به من و بود شده چیده میز روی غذا

 برای برنج کفگیر تا دو حرفی، هیچ بدونو میاد بارادباالخره  اما میکشه، طول ای دقیقه چند

 .میکشه خودش

 باید سوم قدم ایبر ولی بودم، سیر انگاری اما بودم نخورده چیزی اینکه با نداشتم، غذا به میلی

  .میشم خوردن مشغول آروم آروم و میکشم خودم برای برنج کفگیر یه و میکردم تالش

 مثال یافهق یه با و جدی خیلی اما بود، خوردن مشغول سخت بود، نخورده چیزی واقعا انگاری

 . پووف قهرم،
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 هب نگاهم و میشد کشیده بشقاب روی دستم توی قاشق بود، چهارم قدم قدم، ترین سخت

 . بود باراد صورت

 ...اوووم _

 . بازم هست خوردن مشغول همونجوری و هنمی د نشون گفتنم( اوم)  به العملی عکس

 ...حرفهام ...حرف ....از میخوام ...معذرت _

 هنوز یفهمم،م باراد حرف باشنیدن اما بودم، خوشحال شد، برداشته دوشم رو از کوه یه انگاری

 . مونده دوشم روی کوه

 ...دلشونه تو که حرفهایی میزنن! حرفهاشونو عصبانیتتو آدمها _

 ... ببخشید بود، خرد اعصابم فقط من _

 !میشه چی شده زده حرفهای تکلیف _

 دمب ازشون میکردی، صحبت دخترا اون از من پیش نباید تو خب آشغال، سطل تو میرن _

 دعوت اونا دتتول باید چرا اصال مینویسن، هم عاشقونه نامه برات که نزاکتن بی اونقدر میاد،

 . باشن

 کردی؟ حسادت _

 .بپلکه دار زن مرد بر دورور ادم داره معنی چه آره، _

 . هپنجم قدم نوبت حاال شد، گذرونده خوبی به چهارم قدم میاد، لبش روی محوی لبخند

 میبخشی؟ _

 ربدت امروزت حرفهای بهم، بود ریخته اعصابمو کلی دیشبت نیومدن حرفات، بود بد _

  کنارش میرم و میشم بلند جام از

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

367 
 

 !؟بخشیدی بگو _

 !داره شرط _

 چی؟ _

 مگنمی اینجا _

  بگه میخواد چی میدونستم

 .بود بد خیلی دیشب _

 داری؟ درد _

 !نه االن ،داشتم _

 . عزیزم ببخشید _

 بخشیدی؟ تو _

 !شدا بخشش تو بخشش _

 . میدیم سر ای خنده

 شد تبدیل آشتی به زود قهرمون اولین و ساعته دوازده قهر شد، تموم خوبی به چی همه اونشب

 . نبود تاثیر بی میدونستم و کردم درست که ای قیمه خورش و و من قدم پنج با

 ...که میده رخ اتفاقی دی، اول هفته بعدش، هفته سه اما

 . عالمتی نه داشتم دردی نه ولی بود، گذشته عادتم تاریخ از روز دوازده

 . بدم آزمایش برم باید حتما میدونستم و میزدم حدسایی

 باراد العمل عکس گذشته، ازدواجمون از دوماه تازه نیست؟؟ زود باشه؟؟ مثبت جواب اگه

  چیه؟؟
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 . شدم حامله من چرا پس بود، مراقب همیشه که باراد

 به خواستممی کردم، آروم خودمو(  کنم الکی فکر چرا ندادم، آزمایش هنوز)  اینکه گفتن با

 فراموش که کرد بد حالمو اونقدر مامان صحبتهای اما میزنم زنگ براش بگم موضوعو این مامان

 . زدم زنگ بهش چرا کردم

 !شده هوایی جمال این نازنین، _

 مگه؟ شده چی _

 .ترکیه بریم که کفش یه تو کرده پاشو _

 چی؟ یعنی مامان چرا، ترکیه _

 یه تو زنهب داره، سرمایه که حاال میگه دارم، جروبحث باهاش هرشب خودمم واال، ونمنمی د _

 . نیست موقعیت براش اینجا میگه کاری،

 !کنیا قبول نکنه باشه، موقعیتم براش که هست چی خودش جمال مگه _

 !میبره رم ها بچه میگه میره، خودش نکنم قبول _

 .نیس که الکی داره، قانون مملکت کرده، غلط _

 بره میخواد اسفند تا داریم، دعوا و جنگ خونه تو هفتست یه _

 میری؟ یعنی مامان، _

 شده، یذره برات دلم گوشه، یه هرکدومش شده، تیکه هزارتا دلم ونم،نمی د مادر، ونمنمی د _

 ؟!نیزنمی سر چرا

 .بیاین شماها _

 ؟!چی ها بچه مدرسه _
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 .یسر بیایم دی امتحانای بعد شاید باشه _

 .دیره اونموقع _

 راراص با حتما و میشه موفق کارش توی جمال دوباره صد در صد فهمیدم، آخرش جمله از

 میکنه رفتن به راضی رو مامان تهدید، حتی کردناشو

 ترکیه؟ بری میخوای چون دیره، _

 نمیزنه حرفی

  نمیرن که زودی رفتن، قبل هست کار کلی برین، بخواین که برفرض _

 .کاراست دنبال جمال وقته خیلی _

 ...؟بودم غریبه من پس _

 !بگم بهت هم هنوز واستمنمی خ مادر، نه _

 ؟!پرواز قبل یساعت حتما بگی؟ کی پس _

 ؟!مادر نازنین _

 . نداشتم کردن صحبت حوصله دیگه میذارم، هم روی چشمامو

 .خداحافظ فعال خونه، اومده باراد _

 .بسالمت مادر، برس شوهرت به برو _

 کم مالج جلوی مامان همیشه مثله هم باز مطمئنم، ،میکنه سادگی باز مامان همیشه مثله

 . مطئنم میشم، حاال از تر تنها هم باز مطمئنم، میاره،

 و جمال دست بود داده کامل زندگیشو افسار مامان اینکه از بود، گرفته دلم بود، خرد اعصابم

 . میکرد قبول میگفت و اون هرچی
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 . (نه) بگه و وایسته جمال جلوی نشد هیچوقت

 بعد که مرضیه از اون میشه، مشوش بیشتر فکرم میزنم، زنگ هرکی به چرا دم،زنمی زنگ کاش

 فتهر دوستاش با شدم متوجه بعدم و نگرفت ازم خبری دیگه بهش زدم تلفن که بار آخرین

 . میشه خرد اعصابم فقط میزنم زنگ هربار که مامان از این کیش،

 ممکنه هم نه ساعت تا باراد میدونستم بود مونده پنج به ساعتی نیم میکنم، ساعت به نگاهی

 شیموگو میذارم، سرم رو ای قهوه شال و میپوشم مشکی شلوار و مانتو همین برای نیاد،

 .آرامگاه میرم که میدم اس ام اس باراد به و برمیدارم

 . میشم رفتن آماده آژانس به زدن زنگ با شلوغه، سرش بازم نمیاد، جوابی

 و هست یشههم که باشه، جایی تنها شاید ینهبنمی جدیدی چیز هیچوقت آرامگاه میاد که آدم

 به روز وبهر میشه، بیشتر سفیدش و مشکی قبرهای سنگ تعداد روز به روز فقط نه،کنمی تغییر

 . بچه جوون، پیر، میشه، اضافه شده دفن آدمهای تعداد

 ....آرزو کلی با آدم یه

 ...تحصیلکرده آدم یه

 . بود خانواده آور نون که پدر یه

 . مشکالتش با میکرد صبوری همیشه و بود هاش بچه صبور سنگ که مادر یه

 . ...بود مادرش و پدر امید که بچه یه

 . میره و میزاره یه روز رو زنش و دخترش تنها که پدر یه

 ....فتیرنمی کاش بابا، بودی کاش
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 وتمن ولی میشی، هم دار نوه داری کنم فک ،ندیدی عروسیمم میشد؟؟ چی میموندی اگه خب

 . ینیبنمی

 ..!.بابا رفتی زود

 . رفت کرد ولم هم مامان

 نه؟؟ مگه میکنه، فراموش کال منو دیگه آب، اونور بره میخواد

 رکتش اون تو شب تا صبح که دامادت کنم! صحبت باهاش ندارم رو کسی گرفته، خیلی دلم

  .بابا نیست کسی ،ندارم رو کسی نیست، پیشم که مامان قبرتی، تو که تو لعنتیشه،

 . خونهبه سمت  میرم دربست گرفتن با و بیرون میرم آرامگاه از فاتحه خوندن با

 چون یدم،نمی د چیزی اما بیرون، به بودم زده زل و ماشین پنجره به بودم داده تکیه سرمو

 . بود دیگه جای فکرم

 قبرشون، ارکن بشینن و بیرون بیان قبرشون از یبار ماهی داشتن اجازه میمردن که آدمها کاش

 تو بره ونا هم بعد بخندن، کنن، ودل درد بزنن، حرف باهاش و بیان فامیالش و خانواده بعد

 . خوبه یبار ای هفته زیاده ماه نه دیگه، ماه تا قبرش

 نماما میگفتم، همینو هربار آرامگاه، میرفتم مامان با هروقت بود،باهام بچگی از فکر این همیشه

  و میزد تلخی لبخند فقط اما

 .( مادر میگی چیه اینا) :میگفت

 به و بیرون بیاد بابا لحظه همون داشتم انتظار و بابا قبر سنگ روی مینداختم نگاهمو هم من

 . نزدم الکی حرف من کنه ثابت مامان
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 . هووف میکردم، فکرایی چه میاد، لبم روی لبخندی

 . میرسم خونه به نه نزدیکای بود، زیادی ترافیک اینکه باباالخره 

 . بود نیومده بارادهنوز انتظارم طبق

 . میشم شام کردن درست مشغول و میگیرم دوش یه بودم، شده سبک حسابی

 !آشپزباشی بر سال _

 .باز کردی دیر _

  شلوغه حسابی سرم دارم، کار میدونی که تو _

 ؟شمس نشد راضی هنوز _

 بیای یدبا هم تو یه روز بشه، راضی اون میزنه، مخ خوب شاهرخ این بالخره، میشه راضی _

 . وکالت واسه محضر

 . میذاره تنهام(  میگیرم دوش بچینی، شامو تا)  گفتن با باراد و نمنمی ز حرفی

 یخیل باراد ردمکینم کارو این اگه بود،یه جوری  دلم ته هنوز اما گرفتم، استخاره اینکه وجود با

 ایدب پس ،میمونم من فقط بفروشه، زمینشو شمس آقای اگه برمیخورد، بهش و میشد عصبی

 . کار این به باشم راضی

 تا هم ونهخ تو که بارادی میموندم، باراد منتظر چون بخوابم، دیر شبا که بودم کرده عادت

 . بود هاش نقشه و زدن طرح مشغول یک یا دوازده ساعت

 . میکنم باز رو پنجره نم، نم میزد، بارون میشم، خیره بیرون به سالن پنجره از

نمی  و میکشم عمیق نفس تا چند بود گرفته رو جا همه نم بوی بود، زده بارون هفته یک بعد

 .میگم بهش ذوق با و باراد کار اتاق توی میرم سریع که بود شده چم ونمد
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 بیرون؟ بریم _

 میکنه باالسرش ساعت به نگاهی

 !دختر دارم کار ؟نازی خوبه حالت _

  !دیگه بریم خب میاد بارون داره ساعت، نیم فقط _

 !میشیا خیس _

 .باراددد _

 . میشه راضی کردنم صدا طرز با میدونستم

 روی رو بودمشون خریده هم مثله خودم که گردنی شال هردومون و میپوشه مشکیشو پالتوی

 . ممیذاری گردنمون

 .بارون زیر میریم دقیقه، بیست و یازده ساعت

 . مونخود محله روهای پیاده و کوچه با کردم مقایسش لحظه یه و بود خلوت روها پیاده

 یسری نچو درسته، حدسم که بودم مطمئن تقریبا اما ،.بودم نداده آزمایش هنوز میدونستم

 . بدونم رو باراد دهن مزه میخواستم همین برای داشتم، رو عالمتا

 قدیمون اختالف و میکنم نزدیک بهش خودمو و دستش دور میکنم حلقه چپمو دست خودم

 . بودم پوشیده کتونی کفش که امشب مخصوصا میده، نشون رو خودش بیشتر

 !؟میشی خوشحال بشی بابا اگه باراد اووم، _

 !نشم میشه مگه _

  نیورد دووم زیاد راحت خیال این اما شد، راحت خیالم

 پرسیدی؟ شد چی _
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 !ها خوبه بشی، بابا شاید _

 .نازی نداره امکان ؟ االن _

 چرا؟ _

 .زندگیمون تو بیاد بچه وامنمی خ االن هم اصال بودم، مراقب همیشه میدونی _

 !میشی خوشحال داری، دوست بچه گفتی که تو _

 . بیاری بچه حرف حتی وامخنمی نازی، نزن حرفشو نه، االن ولی آره، _

 فرقیه؟ چه بعدا یا االن _

 زیاده، وقت ،رمدا کار دوسالو یا یسال این کلی زدم، شرکتو تازه منم ،مونده دانشگات هنوز _

 . بشیم دار بچه زودم هشنمی دلیل کردیم، ازدواج زود ،سالمونه چند مگه

 ...آروم میشه، درست چی همه بیاد، که بچه _

 دارم نشد پدر آمادگی من نه نیست، وقتش االن گفتم میخوره، بهم چی همه نگفتم که من _

 .شدن مادر آمادگی تو نه

 ... دارم من _

  میکنی آرومیخنده

 به ارمد دوست من میخوای، چیکار بچه هنوز ای بچه خودت تو مونده، درست خانمم، نداری _

 نه شرکت،یکارا مشغول همش من نه باشیم، باهاش وقتمونو بیشتر بتونیم بشیم، دار بچه موقع

  .... و امتحانا و دانشگاه آمد و رفت مشغول همش تو

 .باشم حامله شاید یره،گنمی اجازه بیاد بخواد بچه _

 !ها شده چیزیته ی تو _
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 .گفتم همینجوری نه، _

 یدونیم خودتم ،نیستی حامله که مطمئنم من بچه، درباره نگو چیزی هم همینجوری دیگه _

 وسط؟ بیاد بچه پای درگیرم، خودمم با هنوز من بودم، مراقب

 چی؟ درگیر _

 !چیزا سریه ی _

 ؟بگو من به _

 !بعدا میگم _

 .دیره بعدا—

 تا میکردم اصرار کاش ،چرادرگیره میگفت شب همون کاش بود، دیر بعدا بود، درست حرفم آره

 ((. دیر خیلی بود، شده دیر بعدا. بگه

 بابا که بودیم چمدونم کردن جمع مشغول خانم ملوک کمک با من و میرسه راه از شنبه صبح 

 داخل میاد اتاق باز در از

 .سرکار نرفتین آقا _

 لطفا بزار تنهامون لحظه یه خانم ملوک میرم، دیرتر _

 .آقا چشم _

 کردن تا و نم به فقط ای دقیقه چند و میشینه تخت روی کنارم میاد بابا خانم، ملوک رفتن با

 . میاد حرف بهباالخره  و میکرد نگاه لباسام

 ؟بهار _

 بله؟ _
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 .تغییرش به شدم امیدوار بیشتر حاال حرفش، شنیدن از میشم خوشحال چقدر و

 نکهای و ریختم، چندتومنی توش کارت، اینم کن، فکر درست به فقط باش! خودت مراقب _

  بزن زنگ خودم به خواستی چیزی اینکه

 .باشه _

 میره بین از لبخندم حرفش، ادامه با اما میزنم، داری کش لبخند

 .بده هم رو دفتر و _

 ؟ببرم هشنمی _

 !نکن معطل بهار، زدیم حرف قبال _

 .باشه _

 . میدم بهش و میارم در کشو از رو دفتر آروم آروم

 .بده خودمم دفتر _

 این تو بود، دهدا بهم و بود نوشته چیزا یسری هم بابا مامان، دفتر بجز که میفته یادم تازه و

 . میخونم مامانو های نوشته فقط و نبود بهش حواسم اصال وقت چند

 .باشه _

نمی  اما بخونم، هم رو بابا های نوشته برگشتنم، بعد داشتم قصد میدم، پس بابا به رو دفتر هردو

 فقط و هاشوبخونم نوشته اون ونمتنمی هیچوقت که میکنم کاری خودم دست با که ونستمد

 . بشنوم بابا خود زبون از رو بقیه و کنم اکتفا مامان نوشت دست دفتر به باید

 . یممیر فرودگاهبه سمت  خانم، ملوک از خداحافظی با و میبره ماشین به چمدونو بابا

 . میگذره زود کیش به ایمون چهارهفته سفر
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 . بود احوالپرسی حد در فقط که بابا کوتاه های تماس با

 باهام هیچوقت که بود جون مادر تنها جون، بابا و کاملیا و بیتا عمه بیگاه و گاه ها تماس با

 . خانم فروغ مادرم بقول نکرد، صحبت

 از که چیزی تنها شاید و گذشت هم تفریحات البته و کالس و تست و درس به سفرمون کل

 . مشاورا حرفهای و درسها بجز موند ذهنم تو بیشتر سفر این

 . زدم حرف کلی زهرا با که بود شبی

 . بود گذشته سفرمون از روزی ده تقریبا

 . شد تنگ مامان های نوشته برای دلم حسابی

 . بود دور ازم حاال و بشم تر کنجکاو و بخونمشون کرده عادت

 یادم پرتقال آب لیوان دوتا با زهرا که بودم نشسته هتل سبز فضای توی نیمکت یه روی

 .شده غرق کشتیات تنها، خانم بدن بر بزن _

 خبره، چه زندگیمتو بگم بهش گرفتم تصمیم کنارم، به زهرا نشستن با که شد چی ونمنمی د

 .کردم تعریف براش خوندم که جایی تا رو مامان زندگی حتی و زدم حرف کلی

 !بهار عجیبه _

 کجاش؟ _

 .عجیبیه ماجرای برام کردی، کنجکاوم خیلی میدونی _

 خخخ سخته، چقدر دفتر از دوری ونینمی د خیلی، آره _

 .میزنم حدسایی یه من _

 مثال؟ _
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 .میزنه بهم باباتو مامان زندگی گیتی اینکه مثال _

 !میناله شاهرخ از همیشه بابام نداره، امکان نه گیتی، چرا _

 .دیگه گیتیه شوهر شاهرخ خب _

 .جداشدن بود، گیتی شوهر _

 .... گیتی اینکه مثال داره، ربط جداشدنشون شاید _

 چی؟؟ _

 .بود داشته دوس باباتو گیتی _

 . بوده مهربونی زن گیتی خوندم، رو دفتر من اونجوریکه ممکنه، غیر اینم نه، _

 .داد ارور مخم اه _

 !وقته خیلی که من مخ _

 !میشه چی بفهمم زودتر دارم دوست _

 .میفهمیم _

 .زندست مامانت مبه نظر _

 گوب هی حاال نته،ماما این بگه قبرش، سر ببره منو برداره نبود بعید بابا از وگرنه احتماال،اوهوم _

 ؟کجاست مامانم

 .واال آره _

 افرود با ترنتیاین برنامه یه طریق از تهران، به برگشتنمون از قبل شب و میشه تموم یماهه سفر

 . فرانسه برگشته روزیه چند که شدم متوجه و کردم صحبت
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 و بیتا عمه همتوج دور از چون بود، هم درست و باشه منتظرم فرودگاه توی بابا نداشتم انتظار

  میشم کاملیا

  .اومده عمم بریم، بیا زهرا _

 .میاد مامانم تو، برو اع _

 .برم و بگم فانی خانم به میرم من پس باشه، _

  !دفتر تو خوندی چیا باز بده خبر بهم باش، خودت مراقب _

 .خداحافظ فدات، اوهوم، _

 .خداسعدی _

 میکنه بغلم اون همه از اول و میرم اینا عمهبه سمت  اردو، مسئول فانی، خانم به دادن اطالع با

 .کاملیا هم بعد و

 . فهمیدم رو بابا نیومدن دلیل تازه ماشین به شدنمون سوار با

 .امارات رفته دیشب امارات تو هتل واسه بابات ،برم قربونت الهی _

 این مونده یخیل خدا هی میشد؟؟ چی میگفت مثال بود، نگفته بهم اما بود، زده زنگ دیشب بابا

 . بشه پدرررر پدر،

 ؟برمیگرده کی _

 .بده سروسامون کارا یکم فقط رفته برمیگرده، فردا _

 !سوخته سیاه شدیا، برنزه حسابی بهار _

 !واه _

 .رو بچه نکن اذیت کاملیا _
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 !داره من مادربزرگ سن بچست؟ کجاش _

 همه از و ،خانم ملوک خونه، هوای دلم کردم، رد خونشون به رفتن برای رو بیتا عمه اصرارای

 . بود کردهرو دفتر مهمتر

 .اووومدممم من _

 !تو بی بود کور و سوت خونه مادر، شم فدا الهی _

 میگم بودم توبغلش که همونطوری و میکنم بغلش محکم

 ؟!گوسفنددد کو پس _

 .پختم فسنجون برات کن، عوض لباساتو برو بال، _

 !کشیدیا زحمت باشه، اوووو، _

 اباب به میزنم زنگ هم بعد که زدم حرف اونجا درباره خانم ملوک با کلی ناهار سرمیز

 ؟بله _

 .بهار منم _

 رسیدی؟؟ _

 .آره _

  خوبی؟ _

 ؟کجاست دفتر آره، _

 !بعد برسی، بزار _

 دیگه بگو _

 .بهت میدم فردا کنی، پیداش ونیتنمی _
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 .میتونم _

 !بای دارم، کار _

 ؟بابااا _

 . شد بدتر اومد وقتی چون بگه، تا میکردم اصرار بیشتر کاش بود، شده قطع گوشی

 میرم ،اتاقش به رفتن بدون برگشته، بابا شدم متوجه شدم، بیدار وقتی و بودم خواب صبح

 .آشپزخونه سمت

به  پرتقال، بتشر کردن درست با و برمیدارم لیوان دوتا دوباره نبود، آشپزخونه توی خانم ملوک

 میرم بابا باز نیمه اتاقسمت 

 !سالم _

 کردنگاه بهم میکرد باز دستش از مچیشو ساعت درحالیکه

 گذشت؟ خوش خانم، سالم _

 .نرفتم که تفریح دیگه، بود درس نبود، بد _

 تنگ برام لشد بگه داشتم انتظار میشینه، کنارم لیوان برداشتن با هم اون و میشینم تخت روی

  بهم بود زده زل فقط چیزا این از نبود خبری ولی کنه، بغلم یا شده،

 ...اومم _

 ؟چیه _

 ... دف _

 دفتر؟؟ _

 .آره _
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 دیدی؟ تستاتو درصدای _

 ؟ها _

 !آموزشگاتون رفتم اومدن، قبل _

 ؟شدم مهم انقدر تاحاال کی از _

 !بودی مهم _

  ؟چی که خب _

 .ازت نبودن راضی هم شیمی و زیست استاد نبودن، خوب _

 .نبودن که نبودن _

 میخونی؟؟ درس اصال تو _

 .آره _

 .نیس خبری دفتر از چیه؟؟؟ ها کارنامه این پس _

 ؟چرااا _

 ...قرمز خط دفتر نشن، بهتر هات کارنامه که وقتی تا _

 !میدی امروز گفتی خودت تو _

 .شد عوض نظرم _

 حمام سمت میره حوله برداشتن با و سینی تو میزاره رو خالی لیوان

 . بدم پسش بهت شاید بعد باال، بره درصدات میخونی، ماه چند _

 فقط البته غذا، اعتصاب حتی و بودمن قهر روز چند بابا، حرف این نتیجه بود، شده خرد اعصابم

 . نداشت نتیجه ولی وردمنمی خ رو بود خونه بابا که ها شام
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 تاپ، لپ وت میدیدم فیلم میکردم گوش آهنگ فقط بابا لج از اوایل میگذروندم، رو بدی روزای

 واقعا جبورمم و میکنم لج دارم الکی رسیدم نتیجه این بهکم کم ولی خودم، واسه میرقصیدم

 . بخونم درس

 فقط و ممیگفتی پرت و چرت کلی و داشتم تصویری تماس افرود با بار سه یا دوبار ای هفته

 ...بخونم درس گرفتم تصمیم منم و میگذشت روزها میکردیم، شوخی

 و میشم رسرازی بابا شرکتبه سمت  سریع ماهه، سه کارنامه گرفتن با که بود ماه دی اواخر

 . بود تنها اتاقش توی بابا پیش، دوسال برخالف ایندفعه

 !!!!کارناممم _

 میشینه میزش پشت بعدم و میکنه درصدا به نگاهی

 .بوده عالی یعنی بوده، خوب پیشرفتت _

 !بده رو دفتر حاال _

 چی؟؟ _

 ؟دفترر _

 .هستیا دختری عجب _

 تمام م،شد متعجب درمیاره میزش کشوی از رو دفتر اینکه دیدن از من و میزنه محوی لبخند

 !!بود اینجا دفتر مدت

 !بدی باید یقول فقط بیا، _

 ؟چی _

 !نکنی ول درستو باز _
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 :میگم بگیرم، ازش رو دفتر بتونم براینکه ولی بدم، قول ونمتنمی میدونستم

 ...بابا... .میدم قول باشه، _

 دفتر به بارهدو که شدم موفق باالخره چهارماه از بعد رسیدم، خونه به چه جوری نفهمیدم دیگه

 . برسم

  میکنم بازش خنده با میبوسمشو

 پاشنه کفشای به خیره بودم، نشسته آزمایشگاه صندلی روی و بود دستم تو آزمایش برگه))

 .باراد پیش دوشب حرفهای. سمت ذهنم و بودم زن یه بلند

 .شدن مادر آمادگی تو نه دارم، پدرشدن آمادگی من نه _

 .بشیم دار بچه زودم هشنمی دلیل کردیم، ازدواج زود _

 دانشگاه هم تو شرکتم، درگیر من گذاشت، وقت بچه برای باید زوده، االن _

 ((میشد اکو ذهنم تو باراد حرفهای فقط خونه به برسم تا

 

 وجودشهمتوج پیش ماه چند بابا که عروسیشون عکس تابلوی به و برمیدارم دفتر از نگاهمو

 . میشم خیره میره، بیرون حرفی هیچ بدون بهش، زدن زل دقیقه چند از بعد و شد

 شدم؟؟ جداییشون باعث من نکنه شد؟ جداییشون باعث مامان حاملگی نکنه

 . واال اوردن، بدنیا منو اونا چه، من به اصال خشم،بنمی خودمو آره، اگه

 .تمنداش تقصیری هیچ من فهمیدم دفتر خوندن با چون نیورد، دووم زیاد فکرا این اما
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 برای حتما دبو خواسته ازم آزمایشگاه مسئول بدم، باراد به خبرو این چه جوری ونستمنمی د))

 بال و هول وت دلم کرد، تاکید و اصرار چرا ونمنمی د نندازم، گوش پشت و برم دکتر پیش چکاپ

 . میگفتم باراد به زودتر باید بود،

 . میکردم درست غذایی یه باید ولی نداشتم، آشپزی حوصله

 از عدب و میز روی میچینمشون ترشی، و نوشابه و خوردن سبزی با و میکنم درست شامی کلی

 . میاد خونه به باراد هم ربع یه

 .نازی میام االن میزییی، چه _

 داشت ریالس شبا این که ای ماهواره شبکه یه روی رو تلویزیون کانال و میکنه عوض لباساشو

 . میکنه تنظیم

 میخوریم ای لقمه چند

 . شد راضی شمسباالخره  _

 .مبارکه _

 محضر؟ بریم کی _

 باراد؟ _

 ؟جانم _

 . بود تر مهربون غذاخوردن موقع میخورد، غذا داشت که حاال بود، موقعیت بهترین

 ....کنم فک _

 چی؟؟ کنی فک _

 ...اینکه _
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 بخور شامتو راحت نیس، مهم عزیزم، نده وکالت نیستی، راضی اگه _

 ...نیست این موضوع _

 میریزه نوشابه من و خودش برایو میذاره بشقاب توی رو قاشق 

 ؟ زده زنگ مامانم _

 .خودمونه به مربوط نه، _

 ؟دیگه بگو _

 !نبود خودم دست ولی میگفتم لحظه اون نباید

 !حاملم من _

 و رمب شد باعث که بود متوالیش های سرفه این و میشه میز پخش دهنش از نوشابه تمام و

 . بزنم بار چند پشتشو

 بسه. .بس. .ب _

 شدی؟ چی وای _

 .درنیار بازی مسخره نازی، نداره امکان _

 !شم چکاپ دکتر برم حتما میگفتن تازه آزمایشگاه، رفتم امروز _

 !دیگه شوخیه _

 ؟!االن ندارم شوخی باهات من _

 .بودم مراقب همیشه من _

 .شد تموم طاقتم و درمیومد حرصم داشت دیگه
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 بودی، ستم نبودی، نبودی، نبودی، تولدت شب اون ولی بودی، مراقب همیشه آره باراد، بسه _

 .باشی مراقب که بود کجا حواست میفهمی؟

 !لعنتی نخوردی قرص چرا تو _

 پدرشدن؟ زجرآوره برات انقدر _

 .نبود وقتش اصال االن آره، _

 .کنی سقطش بگی مونده همین فقط _

 .مخم رو نرو راه ندارم، اعصاب _

 . کردم تکرار قبلیمو کاردوباره

 نیومد حتی باراد دیگه که تفاوت این با کردم، زندانی خودمو اتاق توی بچه یه عین دوباره

 .رو لعنتی این کن باز بگه و در وپشت

 ....نکنه کنم؟؟ سقطش بخواد نکنه خوابیدم، اون از جدا من که شبی دومین و

 اد،بار دیدن و صبح سر شدنم بیدار چون بودن، ذهنم تو شب اون فقط مشوشم فکرای همه

 .... شد باعث که اورد وجوده ب رو حرفایی و اتفاقات

 

**** 

 میدم خبر بهت میگیرم، دکترشو آدرس گیتی از _

 چی؟ _

 داری؟ نگه رو بچه واینمی خ مگه _

 ؟بندازمش بود قرار مگه _
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 .فعال ،سرصبح کن بس _

 . میره و برمیداره اشپزخونه اپن روی از کیفشو

 اشحرف مبهوت سالن وسط صبح، هفت ساعت ژولیدم، موهای و کرده پف چشمای همون با من

 . بودم

 میکنه رفتار دیگه یجور میکردم فکر ...بشه خوشحال میکردم فکر

 .کنه بغلم

 ...کنه بوسم

 !ونمنمی د

 .....بشه خوشحال

 . بود شده جدی باراد بودن، فکر فقط ولی

 تلفنبه سمت  اپهکان از داشتم که حالی بی با میشه باعث خونه،تلفن صدای که بود بعدازظهر

 . برم

 بله؟ _

 !بشی ارد نی نی زودی این به ردمکنمی فکر اصال عزیزمم، میگم تبریک جووون، نازنین _

 .ممنون جون، گیتی خوبی _

 رات،ب گرفتم نوبتم بهش، دادم خودمو دکتر آدرس ببین گفت، بهم باراد شرکت تو صبح _

 .دنبالت میاد گفت باراد خود 6 ساعت امروز

 .مرسی شد، زحمتت _

 . عزیزم بگو خودم به داشتی چیزی مشکلی سوالی، هر اگه حرفیه، چه این _

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

389 
 

 . هست گیتی حداقل بودم خوشحال

 ...نیست مرضیه اگه نیست، مامان اگه هست گیتی

 انگار حاال ماا بود، کنارم همش ازدواجمون، و باراد با ام آشنایی دوران تموم تو که ای مرضیه

 . نداره ودوج نازنینی

 ساعتی اما خوردم، قبل شب های شامی از لقمه چند فقط بودم، حوصله بی بود، کرخت بدنم

 . اوردم باال رو چی همه بعدش

 . یادب باراد که مونممی منتظر و پوشممی لباسامو خوابیدم،می نباید اما میومد خوابم

 

**** 

 . باراد نه میزدم حرفی من نه دکتر، مطب راه تو

 و دبو شده خرد اعصابم میکشید، پوف و موهاشو الی میبرد دستشو یکبار دقیقه چند هر

 . میزنم حرف باالخره

 .میرفتم خودم بود، سختت اگه _

 ؟سختمه گفتم من _

 !میده نشون اینجوری رفتارت _

 همین ممم،خست فقط برمیخوره، بهت شدن، دار بچه واسه زوده ای، بچه خودت میگم باز بیا، _

 ...تو _

 شوهرش از کننده امیدوار جمله یه حداقل داره دوست ای حامله زن هر خب میکنم، تعلل

 . بشم آروم که بودم جمله یه دنبال من بشنوه،
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 ؟نازی میفهمی نخور، حرفو، این نخور هوم؟ _

 .نیستی خوشحال اصال تو _

 خوشحالی؟ تو _

 ؟پرسیدم تو از من _

 !بده منو جواب _

 .نباشم چرا آره، _

 .خوشحالی تو چون خوشحالم، منم _

 ؟!نیستی خوشحال خودت پس _

 جاده به بود، روبرو به نگاهش

 دار چهب سن این تو ردمکنمی فکر هیچوقت هضمش، سخته برام نازنین، درگیرم خودم با _

 !میشم بدتر میبینم روتو رفتارای وقتی کنار به اینا بشم،

 رفتاری؟ چه _

 شدم، خسته یگهد بستی، سرت پشترودر رفتی دوبار دروبستی، رفتی یبار بازیات، بچه _

 داره یمعن چه میکنی؟؟ زندانی خودتو میری میشه، هرچی داره معنی چه همی؟؟فنمی خودت

 مادر داری بفهم بفهم، نکن، جدا من از خوابتو جای نباش، اینجوری نازنین میکنی، قهر سریع

 ... شدن مادر ه،شنمی بشی، بخوای حوریاین میشی،

 چی؟ شدن مادر _

 رفتارتو وسط، اومده بچه پای کنی، شوهرداری نیستی بلد هنوز داره، قداست شدن مادر _

 .بده تغییر
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 جلوی اما میشد، خیس داشت چشمام بازم بود، برخورده بهم انگاری بود، شدهیه جوری  دلم ته

 دادم قورت بغضمو داشتم، نگه خودمو

 .باشه _

 !نکن گریه هم حاال _

 که محوی ندلبخ و من به میدوزه روبرو از نگاهشو لحظه یه اونم و میکنم نگاه بهش تعجب با

 .کرد آرومم نگفتش های جمله تمام جای

  !امانم نه، دختر اوخ دختر، مشکته، دم اشکت میخورم، جرز الی بدرد نشناسمت دیگه من _

 و دوستی یگیت اینکه مثله میده، بهم خوبی حس روشن، آبی دیوارای مطب، به شدنمون وارد با

 یباییز بودن، پوش خوش بر عالوه که ساله نجاهپنمیخا دکتر، خانم این با هم صمیمیتی

 . داشت ،بود معلوم صورتش اجزای تک تک توی هم چشمگیری

 . کرد نگاه آزمایشمو برگه همه از اول و کرد گرمی احوالپرسی و سالم

 .میگم تبریک مهربون، بابای و مامان خب، _

 دستکش تا دو میدم، رو دکتر جواب( مرسی)  گفتن با خودم و بده جواب نداشتم انتظار باراد از

 . میگه بهم کردن نگاه با و برمیداره

 .معاینه بریم شو، بلند گلم _

 . بود دیوار روی نوزاد عکس تابلوی به فقط نگاهش باراد اما میشم، بلند جام از

 . میشینم باراد نارک دوباره و میام بیرون به دکتر از تر دیر دقیقه چند معاینه، شدن تموم از بعد

 داری؟ خونریزی عزیزم ،میکنیم شروع آزمایشت از اول خب _

  .میاد یادم بیگاهم و گاه های خونریزی و
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 .بینی لکه حد در گاهی، _

 !گلم داری هم آمونیوتیک ترشح اینکه مثال مشخصه، چیزایی یه آزمایشتم توی _

  نمنمی ز حرفی

 میاد حرف به باراد اما

 چی؟ یعنی خب، _

 . شوندهپو رو رحم گردنه یطورایی یعنی اووم، گرفته، قرار بد یه جورایی جفت ببینید، _

 باراد صدای هم بازو

 ؟بعد خب _

 تا مونم،ب منتظر میخوام روزی چند بگم، چیزی وامنمی خ االن من بود، معاینه فقط امروز _

  میاید معاینه برای دوباره موقع همین دیگه هفته یعنی بشه، دوماهگی وارد جنین

 .نباشم ساکت دیگه دادم ترجیح

 ؟دکتر خانم خطرناکه _

 نداری، ضروری کاربیرون اگه کن، استراحت هفته یه این توی فقط عزیزم، نده راه بد دلت به _

 خونریزی هنوز قعاونمو تا آیا اینکه و میده بهم جوابی چه دیگه هفته معاینه ببینم میخوام نرو،

 !مهمه اینا نه، یا داری

 دوباره ماا نبود، خطرناکی چیزی کال اینکه یا نداشت رو کردنمون نگران قصد دکتر ونمنمی د

 . بیایم هم بعد هفته یکشنبه شد قرار و گرفتیم نوبت
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**** 

  بودیم خونه برگشت راه تو

 .ترسممی باراد _

 چی؟ از _

 ؟!باشه چیزیش بچمون نکنه _

 بکنی باید استراحتم نده، راه دلت به بد که گفت _

 چیه؟ منظورت _

  خونه بریم بشم، آروم یکم بزار خواهشا نازی _

 . دوختم چشم خیابونا به رو راه تمام و نمنمی ز حرفی

 . شد تا چهار تعجب از چشمام کردم، عوض لباسامو اینکه از بعد خونه، به رسیدنمون با

 میرفت ور تلویزیون کنترل با بود نشسته قهوه، لیوان تا دو با باراد

 ؟ورینمی خ _

 دستمون ویت رو قهوه لیوان هردومون حاال درحالیکه تلویزیون، به میزنم زل میشینمو کنارش

 . میچرخوندیم

 بگیری مرخصی ترم این دانشگاه میبرمت فردا _

 ترم؟ کدوم _

 !میای یریم آژانس با امتحانم موقع میگیری، مرخصی بعدو ترم میدی، رو ماه دی امتحانای _

 .دیگه هفته تا گفت کنم، استراحت کال نگفت که دکتر _

 ! اعصابم رو نرو انقدر چنده، کیلو دکتر میگم، من _
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 ؟!بودی ناراحت شدن دار بچه از که حاال تا _

 قراره که االح باشم، خیال بی هشنمی دلیل این ولی هستم، و بودم شوکه نبودم، ناراحت من _

 . باشه اوکی چی همه میخوام پس بشم، پدر و بیاد بدنیا بچه

 

**** 

 . نیورد دووم زیاد خوشی این ولی آرامش، پراز شب یه بود، خوبی شب تقریبا شب اون

 . کارها کردن درست و دانشگاه بارادبه با رفتن از بعد صبح

 . بود دهش فراموش انگاری زمین قضیه فعال ،میشه شرکت راهی باراد و برمیگردم خونه به من

 زدن حرف مشغول استرس کلی با و میخوره، زنگ تلفن شدم متوجه که کردم باز رو در قفل

 . میشم

 بله؟ _

 .بارادم مادر _

 ؟!خوبین خانم فروغ سالم _

 ؟مادر بگی رخهنمی چ دهنت تو _

  !نیاد خوشتون شاید گفتم ببخشید، _

 . میده ادامه حرفشو راحتو پروا بی و

 ای؟ حامله _

 . بودم کشیده خجالت من اما

 بله ...ل ...ب _
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 !ترسو کردی، محکم جاپاتو زود چه _

 !بله _

 .قدیمیه باراد همون باراد هنوز پس _

 بارادی؟ چه _

 دی،شنمی ارد بچه زودی این به وگرنه بازیاش، دختر مهمونیا، داره، رو رفتارا همون هنوز _

 آره؟ کنار، بری ترسیدی

 ....اصال نه _

 میپره حرفم وسط

 که کردی اراک چه پارتی اون تو اونشب میدونه خدا زندگیش، تو اومدی بازی زرنگ با اولم از _

 !دزدیدی پسرمو

 .ندزدیدمش من _

 میشه، تار چشمام و میشم خیره دستم توی تلفن همون به فقط میکنه، قطع دادن جواب بدون

 . میفته هدار اتفاق چیزا خیلی جدیدا میریختم، اشک چقدر جدیدا میکردم، گریه چقدر جدیدا

 .... ندفعهای و میاد در صدا به دستم توی تلفن گوشی دوباره که بود نکشیده دقیقه به هنوز

 ؟جون نازنین خوبی _

 شما؟ _

 .بیتام _

 ؟خوبین آها، _

 ؟ زد زنگ مامانم _
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 میکنم آرومی مکث

 .پیش دقیقه چند بله، _

 باهات؟ زد حرف بد میگفتم، بهش نباید بود من تقصیر وای _

 .نیست مهم _

 !میزنه حرف همه به نگیر دل به مامانم از توروخدا _

 .نداره اشکال که گفتم _

 بودم دهز ذوق اونقدر میشم، عمه دارم خوشحالم چقدر ونینمی د رو خبرا شنیدم گیتی از _

 .گفتم هم مامان به که

 . دیشنمی زده ذوق سیاه سال صد گفتم، دلم تو

 مگه؟ کردم چیکار پارتی اون تو من بودم؟ دزدیده رو باراد من بودم؟ دزد من

 ،دور مینداختم رو باراد مادر حرفهای اگر

 ،میکردم فراموش رو داشتم نیاز بهش که دوره تواین رو مامان نبود اگر

 ،بود خوب چیز همه

 ،بود خوب باراد

 راههم خوراکی کلی میومد، شرکت از که هربار ولی نداشتم ویار بود، شده خوب رفتارش

 . داشت خودش

 . رسید راه از یکشنبه دوباره

 زیاد هم خونریزی شدت وقتها بعضی حتی بود، نشده قطع هام بینی لکه تنها نه روزها این تو

 ....میشد
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 . میبرید امونمو کمردرد گاهی

 . دادم انجام هم سونوگرافی حتی و شدم معاینه دوباره

 نگاهشو و رمیارهد سفیدشو قاب عینک میزش، پشت دکتر و بودم نشسته باراد کنارهم باز وحاال

 . میزد حرف و میچرخوند باراد و من بین

 درسته؟ داره، ادامه هات خونریزی گفتی _

 .بله _

 . بشم مطمئن که دادیم انجام هم سونوگرافی _

 ؟چی از _

 اینکه ،چسبیدست رحم دهانه به کامال جفت شده، دوم ماه وارد جنین وارد حاال ببینید، _

 ! اینه به خاطر داری کمردرد

 چی؟ یعنی اینا _

 باید اینکه یعنی ،پیشم بیای ویزیت برای یکبار ای هفته همیشه، کنی استراحت باید یعنی _

 نی،ک رعایت میگم که چیزایی اگه ولی هست، زودرس زایمان احتمال باشی، خودت مراقب

 ...اینکه و ،میشه طی خوبی به بارداریت دوره

 . میکنه من هم بعد و باراد به نگاهی

 العاده وقف باشین، داشته نباید هم ای رابطه هیچ جفت، موقعیت به خاطر بارداری، طول تو _

 رعایت ور میگم که چیزایی تمام اگه سزارینه، حتما جفت همین به خاطر زایمانتم خطرناکه،

 . نمیاد پیش مشکلی هیچ کنی،

 . بود کرده نگرانم العاده فوق دکتر حرفهای
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 . میکرد تاپ تاپ قلبم

 . پیشش میرفتم ویزیت و معاینه برای یکشنبه هر باید حاال

 .شام سر شب اون

 . دمز حرف باراد با کلی بود، شده خریده رستوران از من حوصلگی بی به خاطر که شامی

 .میترسم خیلی من _

 !کن دور خودت از رو همه هیجان، استرس، ترس، _

 .هشنمی _

 ؟اونوقت چرا _

 !دارم مشکل هزارتا _

  دقیقا؟ داری مشکلی چه تو مشکل؟ _

 گفتم اما بگم، واستمنمی خ

 !ترکیه برن میخوان اینا مامان _

 !بسالمتی خب _

 ...زندگی برای _

 مشکلته؟ این

  !میشم تنها بره مامان اگه _

 .هستم من تنها، چرا _

 ...که تو مادر زنه، یه منظورم _

 ترکیه؟ نرن یعنی _
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 ؟برن چرا _

 بعدیت؟ مشکل اوکی، _

 ؟چی باشم تنها نباشی، خونه تو بیفته، اتفاقی بچم واسه اگه _

 . برمیداره میز از رو پیتزا های جعبه و میده سر ای خنده باراد

 . کردم رو اونجا فکر خودم ها، برداشته تاب مخت نازنین _

 چی؟ یعنی _

 .میفهمی فردا _

 

**** 

 . میشینم اناپهک روی میرم کاری هیچ بدونمن میکنه، جمع رو میز تمام بودم، شده تنبل خیلی

 گرفتی؟ تصمیمتوباالخره  تو _

 چی؟ واسه _

 نه اگه بدیم، تغییر باید و پاساژ نقشه که کنی قبول اگه زمینه، متر هزار هفت ببین زمینت، _

 توام منتطر حال درهر ...که

 .محضر بریم باشه، _

 محضر، ریممی امتحانت بعد داری امتحان که ییه روز بخوری، تکون نیست الزم حالت این با _

 . بیرون بیای محضر واسه فقط وادنمی خ

 . بود خوب

 . بود چی همه فکر به باراد اینکه
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 . داشت باراد برای نداشت، اهمیت خودم برا اینکه با درسم که بود خوب

 اما بود، ادهد هشدار دکتر اینکه با نکنم، جدا باراد با خوابمو جای دیگه دادم قول خودم به

 ....بود غنیمت هم بودن هم کنار همین

 .کنه حس کمبودی باراد واستمنمی خ

 . میداد نشون رو ظهر نزدیک ساعت میکنم، باز که چشمامو

 آشپزخونه وت انگاری میومد، قابلمه صدای میرم، بیرون اتاق از خوابیدم، انقدر که بود عجیب

 سرکار؟؟ نرفته هنوز باراد یعنی بود، خبری

 که زرشکی یپیراهن با میدیدم، پشت ازرو زنی باراد، بجای آشپزخونه، به شدنم نزدیک با اما

 . بود بسته عادی رو دارش قواره و زرد روسریو داشت ریز سفید گلهای

 پشت مونه از بشم، آشپزخونه وارد اینکه بدون و کشیدممی آشپزخونه اپن سنگ روی ناخنامو

 میگماپن 

 .سالم _

 بود اومده کش ،دیدنم با که لبخندی مهربون، قیافه یه با ساله، شصت تقریبا خانم یه برمیگرده،

 . صورتش روی

 !دخترم سالم _

 شما؟ _

 .اینجا بیام گفتن مهندس، آقا منو ،من _

 نیوردم خودم بروی اما بود، گرفته خندم بندیش جمله طرز از

 ؟خب _
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 باشم بتونمراق برم، شبم بیام صبح گفتن مهندس آقا ،مهندسم آقای شرکت آبدارچی زن من _

 کارا این و کنم درست غذاتونو و

 .نگفت چیزی من به _

 !میشین متوجه ببینین منو خودتون خونه بیام گفتن مهندس آقای _

 باشه _

 نبود، بلد ای دیگه چیز انگار مهندس آقای گفتن جزه ب اتاق، توی میرم و میگیرم فاصله ازش

 . میکنم پیدا گوشیم از رو باراد اسم هووف، مهندس، مهندس،

 .سالم _

 !مهربون مامان سالم _

 کیه؟ خانمه این _

 .میفهمی صبح که گفتم _

 ؟برام اوردی کارگر _

 !براش بزار دیگه اسم یه نه، کارگر _

 .آشپزخونم تو بره کارکنه، خونم تو کسی ندارم دوست من خب _

  .خوبیه خانم ماه! چند فقط من عزیز _

 ؟!نداری کار باشه، _

 .باش نام بی اون و خودتو مراقب نه _

 نام؟ بی _

  !میخوره بهش اسمی چه ببینیم بشینیم اومدم که امشب که، نداره اسم دیگه، آره _
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 .باشه _

 .فعال _

 . بود شده مهربون دربیادو شوک از تونست باراد انگاری بودم، شده خوشحال

  آشپزخونه سمت برمیگردم دوباره

 ؟چیه اسمتون _

 .صبحانه بیا جون خانم ،صفورا _

 . میچرخونم میز روی نگاهمو _

 !مایه نفر من خانم، صفورا خبره چه _

 .میکنم اجرا دارم رو مهندس آقای سفارشای من جون خانم _

 .بشمرم فتناشوگ مهندس آقای تعداد االن از که میذارم، قرار خودم با دلم توی و میزنم لبخندی

 . میره خانم صفورا باراد، اومدن با

 . کنارم میاد کاغذ برگه یه با باراد و میخوریم رو خانم صفورا دستپخت شام

 !اسمه نوبت حاال خب، _

 ؟چیه کاغذ _

 !یبرمیدار یکی مینویسم کاغذ ها تیکه رو میگم، منم بگو، خودتو پیشنهادی اسمای _

 !واه _

  .نکن معطل بگو، _

 ؟!پسر یا دختره نیست معلوم تازشم نکردم، فکر که من _

 .دختره _
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 میدونی؟ کجا از _

 . میکنیم انتخاب دختر اسم ما ششمم، حس _

 . نیمکنمی انتخاب اسم نبود، ذهنم تو چیزی هنوز من اینکه به خاطر شب اون

 

**** 

 . میاد کاغذ برگه یه با باراد دوباره روز چند بعد

 . تا پنج فقط باراد و بودم گفته اسم تا بیست نزدیک من

 ( بهار)  اسم اومدن در با اما

  میپره جا از ندیدم، ازش حاال تا که حالتی بچه، یه عین باراد

 .ایننننهههههه _

 میزنم زل بهش فقط

 !نیس قبول واه، _

  ؟!نیست قبول رو چی _

 .دراومد تو واسه چه جوری ولی کردم، انتخاب اسم تو از بیشتر من کردی، تقلب—

 .کردم انتخاب اسمو خودت جلو خوبه دیگه، شانسه نکن، دبه _

 چیه؟ میدونی _

 حالت همچین حاال تا براش، بود رفته ضعف دلم که عمیقی خنده بهم، میدوزه خنده با نگاهشو

 کجا، امشب باراد بود، کرده تغییر درجه صدوهشتاد انگار بودم، ندیده باراد از رفتاری و خنده و

 ؟کجا کالنتری و پارتی توی باراد
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 !باشه پسر شاید _

 .من بهار میگم، من چون دختره، عمرا، _

 !پووف _

 بهار؟ نیست قشنگ _

  .هست _

 .مهندس آقای خانم صفورا بقول باراد، دختر بهار، بهار نکن، پوف پس _

 ...مهندس آقای گفت بار سیصد باالی چهارروز تواین وای _

 بود قرار ما گیزند و بود توراه زیادی اتفاقات ولی بود، زندگیمون شبای بهترین از یکی شب اون

 ((. بشه زیادی تغییرات دستخوش

** 

 خوندن دفتر بپرسم، ازش باید دیگه پرسیدنه وقت حاال میبندم، رو دفتر بابا، صدای شنیدن با

 باید دیگه، ایچیز و داره خبر جاش از بابا یا زندست مامان بدونم اگه نیست، من درد دوای فقط

 .... هم بعد و میکنم تموم زودتر رو دفتر همه از اول کنم، کاریه ی

 ..میرم بیرون اتاق از بپرسم، ازش باید آره

 . میشم اتاقش وارد زدن در بدون

 !سالم _

 داری؟ کاری _

 بخوابه میخواست شایدم بکشه، دراز میخواست

 .آره _
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 بعدا ندارم، حوصله اصال امشب _

 ؟یسوال فقط _

  جلوتر میام قدم چند فقط اما من میکشه، دراز تخت روی

 زندست؟ مامانم _

 !؟مادر میگی نمیاد یادت که کسی به چطور _

 زندست؟ _

 ؟برات میکنه دوا دردیو چه _

 .همین بدونم، میخوام _

 . چشماش روی میزاره چپشو دست بهش، بودم زده زل

 .شمردممی رو ها ثانیه دلم تو

 هفت و پنجاه

 هشت و پنجاه

 ونه پنجاه

 شصت

 ؟بابا _

 .بزار تنهام حاال آره، _

 بی ربدجو ولی داری؟ خبر ازش تهرانه؟ کجاست، اینکه بپرسم، هم دیگه چیزای میخواستم

 . کنم عصبیش واستمخنمی و بود حوصله

 . میدم اس ام اس زهرا به و میبندم رو در آروم

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

406 
 

 (( دنبالش میرم و میکنم تموم رو دفتر زهرا، دنبالش میرم زندست، مامانم)) 

 ((میزاره بابات میکنی؟ پیداش))

 ((نکنم اگه نیستم بهار)) 

 

**** 

 بخونم، ادامشو داشتم قصد بود، گذشته شبم یازده از ساعت اینکه با میکنم، باز رو دفتر

 بهترهم آروم، کرف با اینجوری بشه، مشخص واسم چی همه میخوام ،کنم تمومش زودترمیخوام

 . بخونم درس میتونم

 

 یکردم،م گوش دکتر های توصیه تمام به بودم، شده ماهگی سه وارد و بود بهمن اواخر)) 

 . داشت ادامه ها خونریزی گاهی تهوع، حالت کمردرد،

 میشدم مسرگر و بود سروزبونی خوش زن فت،رنمی سر حوصلم خونه توی خانم، صفورا وجود با

 . میگفت بهم هاش تجربه از و میداد یادم داری شوهر آداب هم کلی حرفاش با

 به خاطر یگه،د اتاق تو فتمرنمی میکردیم، بحثم حتی اگه دیگه میکردم، توجه باراد به بیستر

 سخت که یدونمم بود سخت باراد برای میکردیم، رعایت بایدرویه چیزایی  دکتر، های توصیه

 بود، شیرین اجبار این و بودیم مجبور اما میشد، سخت خودمم برای گاهی حتی تحملش، بود

 . باشیم داشته بهارمونو بود قرار باراد بقول چون

 . دادم تام وکالت اون به و رفتیم محضر به باراد با امتحانم، آخرین از بعد
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 ذهنم وت بیشتر حرفاش از که چیزی تنها ولی زدیم حرف کلی بود، زده زنگ مامان قبل، شب

 گفت دمبع توخودش، و بود ناراحت روزی چند جمال میگفت ترکیه، نرنمی که بود این موند،

 . شده منتفی رفتنشون

 بیاد زایمانم موقع یا عید یا گرفتم قول ازش میمونه، ایران مامان حداقل اینکه بودم، خوشحال

 . رفت بین از تنهاییم احساس ،(دخترم باشه)  گفت وقتی و تهران

 . میشه بلند آیفون صدای و بود ناهار برای آشپزی مشغول خانم صفورا

 .میکنم باز من _

 .اینجا نه باشه مدرسه باید االن افرود میکنم، تعجب افرود و گیتی دیدن با

 سالم _

 ! خاله سالم _

 .عزیزم سالم _

 بیاد تا یرمم عقب به من و میاره در هاشو کتونی بود، شده سفارش بهش قبل از انگار که افرود

 داخل

 .میبرتش میاد شاهرخ باشه، پیشت ساعت چند یه _

 میری؟ کجا _

 !؟محضر _

 باشه غلط فکرم میکردم خدا خدا و بود شده چهارتا تعجب از چشمام

 چرا؟ محضر _

 .دیگه طالق _
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 !نه _

 !کاراشیم دنباله وقته خیلی _

 ؟!دوستیت بود این نگفتی؟ من به چرا _

 .کنم رانتنگ نخواستم گفت، رفتانت دکتر و تو بد حال از باراد انقدربه خدا  بشم، فدات _

 چی؟ افرود _

 .باهات دارم حرف میزنم، سر بهت میام فردا من _

 .باشه _

 جلوی نم،میک نگاه افرود به و برمیگردم و بودم مونده مبهوت اما من میشه، آسانسور سوار

 بی بود، حترا بود، جدا ها بچه دنیای اصال بود، دستش هم پفکی بسته و بود نشسته تلویزیون

 . بود مشکل

 . میگم هم امال بهش داشت، امال فردا چون و میخونم داستان کتاب براش کلی ،افرود وجود با

 .نیومد باراد ولی شد هشت ساعت

 . بره و بگیره آژانس گفتم خانم صفورا به شد، نیم و هشت ساعت

 . میخورم ای لقمه چند خودمم و میدم رو افرود شام شد، نه ساعت

 .نیومد باراد بازم شد ده ساعت

 . میره خواب به تختمون روی افرود شد، یازده ساعت

 . میبینم رو باراد و میاد کلید صدای که بود گذشته دوازده از ساعت

 بودی؟ کجا _

 کو؟ افرود _
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 .خوابه _

 !سرت بنداز چیزیهی _

 بود شاهرخ شاید میفته، خونه باز نیمه در به نگاهم ،اتاق توی میره ای دیگه حرف هیچ بدون

 . در پشت

 . میکنم باز رو در و سرم میندازم شالی

 خن چند نیست معلوم خودش، وجود بعد و شد حس سیگار تند بوی اول بود، شاهرخ آره،

  بود کشیده

 .تو بفرمایید سالم، _

 . حالش بود بدی یجور باال، میاره سرشو من، صدای با

 خوبین؟ ممنون، نه _

 میگرفت مامانشو و شما سراغ خیلی افرود ممنون، خوبم _

 انگار طفق. نگرفت رو شاهرخ یا گیتی سراغ یبارم حتی نبود، حواسش اصال بچه گفتم، دروغ

 هم با مادر و پدر کنم حالی شاهرخ به باشن، باهم و برگردن گیتی و شاهرخ داشتم امید هنوز

 . مهمن

 تش،دس میده کیفشم و بغلش توی میذاره رو افرود باراد که بزنه حرفی میخواست شاهرخ

  میکنهبه من  هم بعد و باراد به نگاهی شاهرخ

 !خانم نازنین میکردی حالیش امروز همین کاش نداره، مامانی دیگه _

 . میشیم خونه وارد باراد و من و میره دیگه حرف هیچ بدون

 !؟شدن حیف گرفتن، طالق چرا _
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 .باهم اختننمی س نداره، ربطی ما به _

 !واه _

 !!!بود گرم دیگه جای گیتی سر _

 بود؟ گیتی تقصیر چی همه یعنی آها _

 کیلو هبچ و شوهر دیگه بشه، گرم هنری جغله یه عکاس؛ پسرک یه با سرش خونه، زن وقتی _

 ؟چنده

 !نده ادامه ها، نداره ربط ما به گفتی باراد _

 ارسیگ بسته یه میدادم، چرخ خیابون تو شاهرخو داشتم ساعت سه فقط خرده، اعصابم _

  .کشید

 . گیتی برای نه میسوخت، شاهرخ برای نه دلم

 . جدایی این واسه داشتن تقصیر هردوشون مطمئنم

 . میسوخت افرود واسه دلم فقط من

 . ..بچه پسر یه

 . زندگیشون بشه اینجوری باید که کردن گناهی چه ها بچه آخه

 حلشون نممیک سعی باشم، داشته مشکل مرگ حد در بارادم با اگه من گفتم ذهنم تو شباون

 . بچشه رو پدری بی یا مادری بی طعم بچم منمی د اجازه کنم،

 ....ولی

 . ببینمصفحه تو رو گیتی و صدادربیاد به آیفون روزید مثله که بودم منتظر صبح از

 . میاد گیتی غروب دمای دمباالخره و بود شده طوالنی انتظار این اما

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

411 
 

 . بود گذاشته تری روشن رنگ و بود کرده فر موهاشو

 !کردی تغییر چه سالم _

 .آرایشگاه بودم صبح عزیزم، سالم _

 و قهوه وردنا از بعد که بود خانم صفورا این و میشینیم ودهر و میزنه عمیقی و کشدار لبخند

 . میذاره تنهامون کیک

 چطوره؟ نیت نی _

 !خوبه ولی میکنه اذیت یکمی _

 میکنه حرفش چاشنی چشمکی

 ؟ دخمله _

 .میشه معلوم دیگه هفته _

 !نیستم که من آه، _

 کجایی؟ _

 ؟!ازت میپرسم میزنم زنگ خب _

 کجایی؟ _

 نشنیدی؟ چیزی شاهرخ یا ازباراد کنم باور یعنی _

 .عکاسه میگفت اورد روپسره یه حرف فقط باراد چرا؟ دروغ نگفتن، چیزی نه _

 براش نره داره، هنری ذوق هنره، عاشق خودم مثله ،خونده عکاسی داره، دوسم دارم، دوسش _

 .اسپانیا بریم میخوایم ،مهمه

 چرا؟ اونجا _
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 ؟!ونیمنمی د خودمونم _

 چی؟ یعنی _

 .کنیم شروع جهانگردی میخوایم یه جورایی _

 !کنین ازدواج ونینتنمی که االن _

 .هشنمی فعال آره _

 بگذری؟ شاهرخ و افرود از که داشت ارزششو پسره تبه نظر _

 کش نزندگیمو که هم ماه چند این متنفرم، ازش ازش! پره دلم پیشم، نزن شاهرخ حرف _

 . شاهرخ هب داد حضانتو دادگاه نشدم، موفق کردم هرکاری ولی بود افرود به خاطر کرد پیدا

 ؟کرده گناهی چه بچه آخه _

 نفهمی هیچوقت امیدوارم اصال ،رو چیزا این بفهمی که زوده نازنین _

 رو؟ چی _

 برسه اینجاش به واقعا بیاره،کم ممکنه زن یه واقعا اینکه _

 گلوش روی میزاره دستشو

 نچو گذشتم، گوشم جیگر از من بگذره، هم بچش از که بشه سخت براش اونقدر زندگی _

 بدم ادامه تنه یه ونستمتنمی بدم، ادامه زندگیمونو ونستمتنمی واقعا

 ..اصال شاهرخ یعنی _

 اراشک همه رو داشت دوست میفهمی؟؟ خونه، زن باشم، خونش زن من داشت انتظار شاهرخ _

 .. .ولی داره، دوستم شاید هنوزم باشم، ضعیفه یه قدیمیا بقول فقط و ببندم چشمامو

 ولی؟ _
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 بهم قم،اتا توی اومد بابام رفتنشون بعد خواستگاری، اومد شاهرخ که شب اون خیال، بی _

 اهاشب وقت چند شاید گفت رسیدست، دوران به تازه گفت برات، هشنمی شوهر پسر این گفت

 اب کبوتر گفت باشن، کفو هم باید شوهر و زن گفت میشی، پشیمون بعد ولی باشی خوش

 ....دیگه حاال که پسری ،کردم ازدواج دهاتی پسر همون با نکردم، گوش من اما باز، با باز کبوتر،

 . میخورم چوبشو دارم حاال

 .نبود زندگیت تو عکاس آقای این پای حداقل کاش _

  میشه بلند جاش از

 با حرفش و کرشف یکی میفهمم دارم تازه میکنم، تجربه رو واقعی عشق دارم تازهمن ؟؟ چرا _

 شیرینه چقدر داشتنش ،بفهمه رو تو که یکی باشه، یکی تو

 اون اینکه با میذاریم قرار و میده بهم ای شماره گیتی خداحافظی موقع نم،نمی ز حرفی دیگه

 .باشیم داشته تباط ار هم با تلفنی ولی میره ایران از دیگه وقت چند

 ؟نازنین _

 ؟!جونم _

 !باش پسرم مراقب میبینیش گاهی حداقل باش، افرود مراقب _

 .راحت خیالت _

 رقم جوری یندهآ که ونستیمنمی د گیتی نه من نه اما باشم، افرود مراقب که دادم قول گیتی به

 . باشم خودم بچه مراقب ونمتنمی حتی من که میخوره

 ...اینکه و _

 میکنه بهم نگرانی نگاه
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 چی؟ _

 ندارم تقصیری من نیاد، بدت من از _

 چی؟ یعنی _

 .بعدا میگم _

 !بگو االن _

 !میگم رفتم ایران از وقتی نه، االن _

 . رفت و کردیم بغل همو ای دیگه حرف هیچ بدون اما میگفت، موقع همون گیتی کاش

 فهمید وقتی دیم،بو هم با غروب تا و من پیش میومد مدرسش بعد افرود گاهی بعد به روزاون از

 خندم قدرچ و میشم داداش من میگفت، و میرفت راه بیارم دنیاه ب بچه یه خودش بقول قراره

 هام ندهخ تا میکرد، تکرار رو داداش کلمه هی خندم دیدن بااون حرفش، این از میگرفت

 . بشه شدیدتر

 . بود جااون از بدبختیامون تمام جرقه میفهمم بعدها که روزی بود،اسفند دوم غروب 

 . میاد خونه به باراد که بود غروب تازه اما میشد، تاریک زود هوا

 . نرفت خانم صفورا میزنه که حرفی با اومدنش، با همیشه خالف بر

 .نمونه تنها نازنین اینجا، بمون زحمت بی امشب شما _

 .مهندس آقای چشم _

 . بود لباساش کردن عوض مشغول اتاق، توی میرم سرش پشت

 میری؟ کجا _

 !عزیزم دارم کار _
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 کاری؟ چه _

 .درنیار بازی کارآگاه نازنین _

 میری؟ کجا بدونم ندارم حق من یعنی _

 میای؟ مهمانی، _

 . بودم زده زل بهش فقط

 !دیگه نره داشتم انتظار

 میپوشه ایشو سورمه پیراهن

 نمیره؟ دیگه بود گفته مگه نره؟ داشتم انتظار

 میکنه محکم سفیدشو کراوات

 ذهنمه تو خواستگاری شب حرفهای هنوز آخه

 !میزنه عطر

  ...فتنمی ر کاش

 ؟نازنین _

 ؟!جانم _

  خوبی؟ _

 .اوهوم _

 خداحافظ _

 میره و میبوسه پیشونیمو

 ...مهمونی میره
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  نمیاد بود گفته خانم صفورا به اینکه برخالف شب اون

 .بود اومده چهارصبح ساعت

 . اومد که بودم نشسته سجادم سر

 .بود اسفند اواخر

 کلی و بودیم دهبر خودمون همراه رو افرود هم یکبارش که بودم، رفته بازار به باراد با دوباری

 . خریدیم لباس براش

 ،میمونه یادشون خوب رو تاریخها بعضی آدمها

 ،میمونه یادشون خوب رو ساعتها و اتفاقا بعضی آدمها

 ....آدمها اون از یکی منم

 ...سخته خیلی برام یادآوریشون

 درمیاد اشکم همیشه مثله و سخته دربارش نوشتن

 . مینویسم اما

 اسفند بیستم صبح از

 وریهمونط آلودگی، خواب حالت همون با منم و شد بیدار صبح شش صبح، هفت بجای باراد

 .میکنم نگاه بهش بودم، کشیده دراز تخت روی که

 ؟!شدی بیدار زود چه _

 .برم زودتر باید کاردارم _

 ؟!بشه تموم کارات میشه کی _

 . میکنه نگاه بهم و میشینه تخت لبه اما بده، جوابی داشتم انتظار
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 !بود خاصی طرز نگاهش

 !داشت غم

 ...داشت غم یه مبه نظر آره

 ؟!باراد _

 آرومش صدای بعد ثانیه چند و

 ؟!!نازنین _

 اینجوری؟ چرا شده؟ چی _

 گلم؟ چه جوری _

 !ناراحتی ه،یه جوری نگاهت _

  ؟بخونی رو آدما نگاه میتونی مگه _

 میکنم نگاه بهش و میشینم تخت روی

  ؟!دیگه شده چی بگو آره، شوهرمو نگاه _

 میمونی؟ باهام همیشه تو _

 نمونم؟ براچی _

 .بده جوابمو _

 .مشکلی هر با میمونم همیشه یعنی گفتم، بله عقد سر وقتی آره، _

 ؟مطمئن _

 بشن مطمئن که دارن نیاز مردا گاهی

 میزنم لبخندی
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 .میرم سفیدم کفن با اومدم سفید لباس با من راحت، خیالت آره _

 کنم عوض نگاهشو حالت نتونستم

 میرم سفید کفن با من اول _

 ؟!چته صبحی سر نگو، چرت باراد _

 میگیره فاصله ازم گوشیش زنگ دراومدن صدا به با

 !االن میام _

 بود؟ کی _

 !دنبالم اومده شاهرخ _

 ری؟بنمی ماشین خودت چرا _

 .خونهمیام ناهار واسه نیست، خوب حالم _

 ! باراد میکنی نگرانم _

 !فعال _

 

**** 

 .بود باراد عجیب رفتارهای آغاز روز اون

 . بودم شاهدش چهارروز که رفتارهایی

 . خونه میومد دافرو ناهارهمراه برای و بیرون میزد خونه از(  شرکت میرم)  گفتن با صبحها فقط

 ...بود شده تر مهربون

 ....بود شده ساکت
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 .کشید طول روز چهار فقط اینا همه ولی

 برزخ یه بود، خبرز یه وز،ر چهار اون انگار اما بود، شده چی روز چهار اون تو ونستمنمی د من

 . بود شده مهربون باراد چون هستم، توش بودم خوشحال من که

 .نمیاد شب تا و بیرون میزنه خونه از باراد پنجم روز صبح

 .برو شماخانم صفورا _

 میرم من بیان، مهندس آقا تنهایین، خانم نه _

 .میخوابم دیگه، ندارم کاری منم برو، شما میاد، _

 ؟!آخه _

  .نداره آخه _

 . ممیشین آشپزخونه توی صندلی روی و میکنم گرم شیر لیوان یه خانم، صفورا رفتن با

 . برگشت باراد که بود شده دیروقت

 خاموشه؟ گوشیت چرا _

 !کردنته سالم عوض _

 .ببین ساعتو شدم، نگرانت _

 ؟برم کی بیام؟ کی میدونم خودم نازی، نیستم بچه _

 !االن تا میری میزاری صبح اونوقت سمه، برام استرس ونینمی د مگه چی؟ یعنی _

 ؟خوبه چی سمه، برات چی نداره ربطیمن به _

 چته؟ چی؟ یعنی _

 .باش خودتون مراقب خودت هم حاال داری، نگه رو بچه خواستی خودت _
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 ... تو یعنی حرفیه، چه این _

 !داشتی نگهش بزور تو وام،نمی خ بچه ،گفتم که من _

 ؟!!!!!بزور _

  بود ریخته بهم موهاش بود، قرمز چشماش

 .آره آره _

 .زد که حرفایی تمام و میمونم من و میشه حمام راهی

 میکنه؟ رفتار اینجوری چرا

 . کنیم انتخاب بچه برای هم اسم گفت خودش

 . دکتر بریم گفت خودش

 . میگه اینجوری که شده چی حاال

 باز اموموه کش بود، کشیده دراز تخت روی ،میرم اتاقبه سمت  حمام، در صدای شنیدن با

 . میشینم تخت لبه روی میرم و میکنم

 .بخواب دیگه یجا برو _

 !واه _

 کری؟ برو، گفتم _

 .ترم راحت بخوابم اینجا میخوام نه، _

 .باش راحت _
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 بهش و تموایمیس اتاق همون دم و میرم سرش پشت کارش، اتاق توی میره و برمیداره بالشتو

 بود، بسته چشماش میکشه، دراز خودشم و زمین روی میندازه بالشتو که بارادی ،میکنم نگاه

 . بیداره دونستممی اما

  میکنی؟ اینجوری چرا _

 درمیاد آرومش صدای ثانیه چند از بعد

 ؟چه جوری _

 !بود آروم صداش

 . وایمیستم سرش باال همونجا بشینم، زمین رو برام بود سخت جلوتر، میرم

 بخوابی؟ تنها داری دوست میخوابی، اینجا میای _

 ! ترم راحت تنها آره _

 ؟!شدی اینجوری یکدفعه االن بودی، خوب روز چند باراد؟ شده چی _

 .نازنین نرو راه اعصابم رو _

 روز هک ریشی ته بستش، چشمای به بودم، زده زل بهش و بودم وایساده فقط نم،نمی ز حرفی

  ردکنمی کوتاهشون باراد و میشد بلندتر داشت بروز

 .بخوابی تنها همیشه باید امشب از ،بروگفتم _

 ؟!اونوقت چرا _

 !میاد بدم نداره، چرا _

 من؟ از _

 .همینطور شکمتم توی بچه از آره، کن فک _
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 م...کن تحمل ونستمتنمی دیگه

  داشتم بدی حال یه

 . دهنم تو میومد داشت قلبم

 . بود زده حرف بد

 . رفتم دراتاقبه سمت  و کردم مشت دستامو میلرزید، داشت بدنم

 .نشو پاپیچم هم دیگه _

 . تختمون روی میرم و مدنمی جوابی

 نشم؟ پاپیچش دیگه

 !میاد بدش شکمم تو بچه از گفت

 !میاد بدش بهار از

 کمدش و تخت دیگه هفته بود قرار و کردیم خرید کلی اتاقش برای پیش روز چند که بهاری

 !میاد بدش من از گفت،برسه

 !!!میاد بدش بچش و من از

 ...دختره فهمیدیم حاال که ای بچه از

 . شدیم خوشحال دختره، فهمیدیم وقتی

 اومدن، انوادشخ و بیتا فقط البته که کرد دعوت شامباباشو مامان و شوهرشو و بیتا حتی اون

 . بیاد خانم فروغ نداشتم انتظار

 . میاد بدش میگه حاال

 !داشت ادامه روز چند بدش رفتارای
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 میومد آخرشبو میرفت بیدارشدنم قبل صبح

 بیاد قطف گفت، بهش باراد که وقتی شد بیشتر تعجبش و بود کرده تعجب هم خانم صفورا حتی

 . برگرده اون تا بمونه شبا نیست الزم دیگه و بره و کنه درست ناهار

  ؟!چشه باراد بپرسم ازش و بزنم زنگ شاهرخ به میگیرم، تصمیم

 . میدونهیه چیزایی  اون بودم مطمئن

 .باراده همراه همیشه

 !سالم _

 شما؟ سالم، _

 .نازنینم _

 شما؟ خوبی _

 !شدم مزاحم ببخشید ،ممنون _

 .شماست مزاحم افرود همش فعال نفرمایید، _

 .باهاتون داشتن کاری یه ببخشید که، نداره مزاحمتی هیچ بچست، اون نه، _

 !شماست با گوشم _

 میرم اتاق به بود، تلویزیون کردن یزتم مشغول خانم صفورا که سالن از و میکنم من من یکمی

 ...نزدیکن بهش خیلیم بارادین، دوست شما ...بگم چه جوری ...راستش _

 ؟خب _

  !کرده تغییر رفتارش شده، عوض باراد وقتیه چند یه _

 شده؟ چه جوری _
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  !خونه میاد وقت دیر طوریه؟ هی حرفاش شده، اخالق بد ...بگم چه جوری _

 ؟خب _

  ...من اینکه، خب _

 میکنم تعللی

 ؟!خانم نازنین چی شما _

 اینجوریه؟ چرا نگفته؟ چیزی شما به بپرسم میخواستم _

 ...ببینید _

 ...وقت اون فوضول میشم من ببینید _

 میشه چندشم من و میده سر ای قهقهه

 .مهمه برام _

 .میگه بخواد خودش ولی هستین، زنش باالخره بله، _

 !نگرانشم _

 .رهمهد شرکت کارای نیست خاصی چیز خانم، نباش نگران زنی، همچین با باراد خوشبحال _

 .باشه بدرفتاریاش دلیل ونهتنمی این _

 !باشه میتونه _

 . بگم چی دیگه ونستمدنمی

 .خداحافظتون _

 .خانم خدانگهدار _

 . بکشم حرفی شاهرخ از نتونستم روز اون 
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 . دونفرمون تخت روی من و میخوابید اتاقش توی باراد هرشب

 ،بزنیم حرف!باشه کنارم حداقل داشتم احتیاج

 میکرد دریغ رم همینا ولی

 ویجل شد باعث اسپند، کردن دود با خانم صفورا و میارن رو کمد و تخت شنبه سه صبح

 .توالت تو اوردم باال کلی شه، بد حالم کارگرا

 و تخت کردن اجه ب جا تو متر سانتی یک حتی که نداره امکان دونستممی باراد اخیر رفتارای با

 . کنه کمک کمد

 . بچینن رو اونا خواستم طبق میخوام، کارگرا خود از

 . عروسک کلی و اتاق صورتی دیزاین با سفید، کمد و تخت

 . میشینه لبم رو لبخندی

 . خونه بیاد باراد زودتر داشتم دوست

 . بشه خوب دیدنشون با شاید بدم، نشون رو چی همه بهش تا

 . میبارید روش سرو از حوصلگی بی میاد، که بود گذشته یازده از ساعت

 .سالممم _

 میگیرم ازش کیفشو و جلو میرم لبخند با

 .نداد سالممو جواب

 ؟خوردی شام _

 میگیرم دستشو، نداد جوابی

 !بیا لحظه یه _
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 .بچه اتاق سمت میکشمش خودم همراه

 !ببند چشماتو _

 .دیگه ببند _

 .بازیا مسخره این از نمیاد خوشم _

 میشم سرد

 بیرون میکشم دستش از دستمو یهو

 میره بین از لبخندم

 میگم آرومم صدای با داخل، میرم خودم و میکنم باز اتاق در

  !رو عروسکا کن نگاه شده، عالی خیلی نه؟؟ شده قشنگ اوردن، امروز _

  وایمیسته و میزاره اتاق توی قدمشو اولین مات نگاه یه با

 ؟خب _

 .جا همه شده خوشگل نشدی؟ خوشحال ،که نداره خب _

 بشم؟ خوشحال چرا _

 !بچته اتاق _

  بود کرده گیر گلوم تو بغضم

 هارمونب ...بــَ _

  .بدی نشون بهم رو چیزا این بخوای که نکن فکرایی همچین هم دیگه نازنین، بسه _

 . کرد تغییر باراد شدم مطمئن دیگه

 . نداشت ای فایده هیچ هم اتاق دیدن
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 منتظر ،میکردم پاک اشکامو دستم توی کاغذی دستمال با و بودم نشسته تخت روی اتاق، توی

 ...میاد و برداره تخت روی از بالشتشو و بیاد هرشب مثله بودم

 .میگیرم دستشو

 برداره. بالشتو نمیذارم

 شدی؟ اینجوری چرا _

 شدی؟ خسته _

 .نگرانتم _

 .ندارم تو نگرانی به نیاز _

 چی؟ یعنی _

 ؟!بری بگیری طالق بچه اومدن دنیاهدب بعد میتونی _

 ؟!شده چت میزنی، که چیه حرفا این _

 .دستمو کن ول _

 ؟باراد _

 !گفتم کن ول _

 . بشه تموم اینجوری امشب واستمخنمی

 ؟چشه فهمیدممی باید

 .اتاقش توی میرم و میفتم راه

 ....من نیس خوب حالمبه خدا  میکنی؟ اینجوری چرا _

 !بسه بسه بسه _

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

428 
 

 ؟!چرا آخه _

 بود گرفته گریم

 میزدم حرف و میزدم هق سخته، خیلی میکنی گریه داری که وقتی زدن حرف

 ،تهچ پرسیدم شاهرخم از شده؟؟ چت شده؟؟ چی حاال میکردی، بهار بهار اینهمه که تو _

 ؟!شده چی خب چیزی، نگفت

 بود شده سفت فکش بود، شده عصبی وایمیسته، روبروم

 کردی؟ غلطی چه تو _

 چی؟ _

 .نفهم دختره زدی، زنگ اون به کردی غلط _

 !یگنمی هیچی که تو چته، بفهمم کجا از پس _

 و بیار بدنیا یا بنداز رو بچه این واینمی خ بمون، اخالقمهمین با میخوای نداره، ربطی تو به _

 .خودت با ببر

  بودم کرده کپ

 بودیم زده زل بهم هردومون

 ؟راحتی این به همین؟ _

 .آره _

  ها ثانیه اون بود سخت

 . بودیم زده زل هم مشکی چشمای به هردومون که هایی ثانیه
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 تر انهجسور و میدم قورت دهنمو آب نداشتم، شک بودم، مطمئن بزنم خواستممی که حرفی از

 میکنم نگاه بهش

  .بچه این هم من، هم میام، همراهت هم بمیری بخوای حتی برم، بزارم من که اشتباهه فکرت _

  میرم و برمیدارم ازش نگاهمو

  بیرون برم اتاق از که بود مونده قدم یه

 !سخته خودت برا _

 .مهندس آقای نیست _

 . بودم توش من فقط حاال که مشترکمون اتاق به میزارم پا و میبندم رو در

 ..((.سقف یه زیر نرن پسر و دختر تا سربستت، هندونه مثله ازدواج)) 

 میکشم موهامو

 ...اه

 ...اه

 ؟میشه تکرار سرم تو مامان حرف همین همش چرا

 !گفتی راست مامان آره

 !هندونست بدترین من، هندونه

 !!!!رنگ بی

 ... آب بی

 !نیست طعم خوش و قرمز اصال

 ...!مامان گفتی راست آره
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 . بود تحویل سال۹ ساعت شنبه پنج صبح

 دیگه ساعت رچها و بیست فقط

 میومد یک و نود سال و میرفت نود سال

 لباس دوتا ورد،ایم پاریس از جنساشو که بوتیک یه از بازار، بودیم رفته باراد با که باری آخرین

 تا اگه ونمی دنم مادرش، و پدر خونه بریم رو اول روز داشت قصد باراد بودیم، داده سفارش ست

 .باشه نشده عوض نظرش وضعیت این با و حاال

  بود رسیده سفارشامون حاال

 ـــــیخیل بودم خوشحال بیاد، تا بودم باراد منتظر میندازم، ستمون لباسای به نگاهی 

 منتظر اق،ات توی میره و میکنه سالمی اومد، بعدازظهر میومد، شبا باراد که همیشه برخالف

  کنه صدام و تخت روی لباسای به بیفته نگاهش بودم

 ؟!ناااازنین _

  ،اتاقمون سمت میرم میکنم، ای خنده بلندباراد، صدای با

 ؟جانم _

 . دبو افتاده لباسامون روی که چمدونی روی میفته نگاهم و میره بین از لبخندم اما

 ؟میکنم هرکاری هشنمی بسته ببند، خوب چمدون این _

 میری؟ کجا _

 .نباشی تنها پیشت بیاد بگو خالت دختر اون به بزن زنگ یه مسافرت، _

 میای؟ مسافرت؟کی _

 .شونزدهم پونزدهم، _
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 !بابات خونه بریم بود قرار فردا نیستی، عید یعنی _

 .اینو حاال میبندی نیستم، نه _

 . میکنه چمدون به ای اشاره

 .بود گذاشته چمدون توی. لباس و پیراهن چقدر بود، زیرش که لباسامون به میفته نگاهم

 میندازم نگاه بود موهاش کردن شونه مشغول که بارادی به و میبندم زیپو بزور

 میری؟ کجا _

 !ترکیه _

 تنها؟ _

 .شاهرخ با نه _

 میده ادامه و میکنه بهم نگاهی

 ...ها بچه و _

 ...تنهایی من _

 چی؟ تنهایی _

 .میترسم من _

 یرمم تو، بردن دکتر و خونه و شرکت از شدم خسته بیاد مرضیه به بزنگ نیستی، تنها _

 .بخوره هوا کلم مسافرت

 بود حرفاش این جواب بهترین سکوت

 هشنمی لباسا متوجه هم چمدون برداشتن با حتی

 نمیاره خودش روی به و میشه شایدم
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 میرم سرش پشت خونه ورودی تا

 نداری؟ کاری _

 ؟!باراد _

 ؟!هوم...جا _

 جانم؟ بگی خواستیمی _

 !دارم پرواز چیه، بگو _

 ...اگه _

 گممی و کنممی صاف پیراهنشو یقه کنم،می نگاه بهش و کشممی عمیق نفس یه

 پس ،کردم ازدواج باهات من کردی! اشتباه میکنم، ولت کارات این با کنیمی فکر اگه _

 ....اینکه مگر میمونم، من باراد، داریم بچه ما میمونم،

 میشم ساکت

 ؟چی مگر _

 !نداری دوستم بگی بهم خودت _

 نهنمی ز حرفی

 .برم تا بگو _

 هم رو بود شده قغل چشمامون دوباره

 !باراد میرم نداری، دوستم بگو _

 .بفهمی باید خودت _

 !بگی میخوام _
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  سکوت ثانیه چند

 قلبم کردن تاپ تاپ ثانیه چند

 دلم توی شک ثانیه چند

 سخت انتظار ثانیه چند

 .نازنین خداحافظ _

 . لبم روی محو لبخند و میمونم من و میشه آسانسور سوار

 ....نگفت

 خوبه نگفتن این

 !عالیه

 

**** 

  بودم تنها تحویل سال

 . میکرد خودنمایی سبزه و عقدم قرآن فقط بودم، حوصله بی بس از که ای سفره سر

 کردم دعا یه فقط

 .باراد با باشم داشته خوبی سال کردم دعا

 تنها ممشترک زندگی تحویل سال اولین توی شکمم، تو ماهه چهار بچه بایه بود، سخت برام

 . باشم

 .خونم میاد لباس چمدون یک با مرضیه شب و گذشت، دقایق اون سختی همه با ولی

 !عشقم شم چتر اومدم _
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 .معرفت بی اومدی خوش _

 .اومدم زدی زنگ دیدی نیستم، معرفت بی تو جون _

 . گذشت مرضیه وجود با عید روزای

 .گشتن تهران خلوت خیابونای تو و رفتنامون بیرون با

 ...گشتن پاساژا تو

 معاینه بعد که بود دکتر عصبانی و نگران. نگاه این و میرم دکتر به مرضیه با هم فروردین دهم

 .میشه ام متوجه

 .کرده جمع خودشو گوشه یه بیچاره بچه این بد؟؟ مامان چته _

 !نیست چیزی _

 از کن ورد داری؟؟؟ دوست زودرس زایمان بچه، برا خودت، برا سمه، استرس و نگرانی گفتم _

 .رو اینا خودت

 حرف بلند ندبل همونحور نه،کنمی توجه غریبه راننده وجود به حالیکه در مرضیه خونه توراه

 میزنه

 رفته؟ شرکت کار واسه باراد واقعا _

 .آره _

 ؟!کردین قهر نگرانی، داری، استرس تو میگه راست دکتر اصال دارم، شک که من _

 .میکنه نگاهم تعجب با و منمی د جوابی

 ؟طالااق _

 ؟!چیه حرفا این مرضیه! اع _
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 ؟!!!چته پس خب _

 !هیچی _

 

**** 

 قبلی باراد دیگه باراد که نبره پی و نپرسه چیزی میکردم سعی بود، پیشم که روزایی تمام

  .بگیره خبرمو تا بود نزده زنگ بهم هم یبار حتی باراد نبود، که خنگ ولی نیست،

 .ممیدیدی تلویزیون داشتیم شب نصفه یک ساعت مرضیه و من ولی بود، بدر سیزده فردا

 !فردا نمیری جایی _

 .بهتره باشم خونه وضعیت این با _

 .آره آها _

 بگه میخواست چیزی انگاری

 ...خب برو تو _

 !شمال میرن صبح طرفای امشب، ها بچه _

 !برو هم تو خب _

 ...؟چی تو نوچ، _

 .موندی کردی لطف خیلی همینقدرم خونه، هستم من _

  !نه حاال اما پیشت بیاد میگفتم بهش من یزد، فتنمی ر مامان اگه نه، _

 ...اتاق توی میره و میخوره زنگ گوشیش

 میگم بعدبرگشتنش
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 .میاد فردا پس مباراد خوبه حالم من نری، اگه مدیونی مرضیه _

 ...تو پیش دلم آخه میمونم، نه _

 میرن؟ کی _

 !جاده به بزنن شب میخوان خلن ،دیگه یساعت _

 .شو آماده برو _

 میکنه بهم مظلومی نگاه

 .عزیزم برو _

 ونج داشتم ترس از من و بود شب نصفه یک ساعت نبود، زوری اما بمونه، داشتم دوست 

 . نره تفریح من به خاطر مرضیه واستمنمی خ اما میدادم

 ....میکنه بدر سیزدشو مرضیه

 میکنن بدر سیزدشونو احتماال هم اینا مامان

 ..همین هم اینا خاله

 یزدشوس احتماال اونم شلوغه، سرش گفت و زد زنگ عید اول روز فقط همینطور، هم تهمینه

 ...میکنه بدر

 .همینطور هم معرفت بی باراد

 .خونه تو بودم تنها من فقط

 !بود نحس واقعا برام فروردین سیزده

 . میشه ثابت بهم سیزده نحسی که میفته اتفاقی

 .بود غروب
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 . میکنم فکر شاهرخ و باراد و گیتی حرفای و گذشته روزای به انقدر

 روز بدترین برام رو روزاون تصمیم، این و میگیرم تصمیمی که میکنم فکر گذشته به انقدر

 شماره دارم،برمی رو بود افتاده اونجا همیشه که تلفن دفترچه و تلویزیون کنار میرممیکنه. 

 . بودم کرده یادداشت اونجا رو گیتی

 شاطر خبه  باراد که چیزی همون شاید بگه، بهم میخواست چی گیتی بدونم میخواستم امروز

 . میدونه گیتی رو شده عصبانی رفتارش

 !نازنینم جون، گیتی سالم _

 از عدب قراره و تهرانه هنوز گیتی میشم متوجه عید، تبریک و احوالپرسی و سالم از بعد

 . خارج برن تعطیالت

 فکر تی،گرف قول ازم و کردی خداحافظی تو که جوری اون بودی؟ تهران مدت همه این یعنی _

 .میری کردم

 .آره _

 .میدیدی هم رو افرود میزدی، من به سر یه _

 .دزدکی میبینمش میشه، تعطیل مدرسه از که وقتایی میبینم، همیشه رو افرود _

 حرفو؟ اون بگی بهم واینمی خ گیتی _

 حرفو؟ کدوم _

 !میگی بهم بعدا گفتی خودت _

 زایمانت بعد نیست، خوبی موقعیت االنم ه،شنمی که تلفن پشت _

 .تنهام من اینجا بیا _
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 چرا؟ تنها _

 اونجا هستن عیدو این تمام تفریح رفتن رفت، شاهرخ با ترکیه، رفت باراد _

 !واه _

 بگیریم، قطال میگه یبار بندازم، بچمو میگه باره ی شده، بداخالق شده، عوض باراد گیتی _

 !کن کمکم توروخدا

 .عزیزم پیشت میام امشب من _

 بودم خوشحال

 ؟کرد بدرفتاری باراد اگه

 ؟چیه باراد رفتارای دلیل نگفت بهم شاهرخ اگه

 .شده چی بکشم میتونستم گیتی زبون از شاید

 . ممیکن دم چایی و میکنم درست کیک

 میکنم نگاه گیتی سردرگم قیافه به لبخند با و میچینم میز روی رو اونا گیتی اومدن با

 !بگو خب _

 .میبره سرمو گفتم بفهمه باراد اگه _

 .همهفنمی نباش، نگران _

 !بارداری نیس، مناسب االن _

 !نشه بد حالم میدم قول _

 نازنین؟ میدی قول _

 .آره _
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 کنم، کمکت تا نیستم دیگه و میرم دیگه روز چند چون کرده، گیر گلوم تو چون میگم، پس

 یسوال فقط بگیری، تصمیم زندگیت برای باید خودت

 چیه؟ _

 ؟شده بدرفتار باراد چرا اینکه _

 !بدونی تو شاید گفتم نگفت، بهم هم شاهرخ ونم،نمی د _

 میکنه لمس سرانگشتامو و دستام تو میذاره دستاشو

 داشته ارادب االن رفتارای به ربطی نکنم فکرم ماجراست، نصف میگم، من که چیزایی نازنین _

 از باید رو بقیه ،بدم خاتمه ماهه چند کاری پنهان و دروغ این به که بگم میخوام فقط باشه،

 دوست ادرمبر مثله رو اون من شده، عوض که ئنمممط باشه، شده عوض باراد شاید یبشنو باراد

 ...میشناسم و دارم

 ؟بگو _

 ور اهمب هی انگشتاش میکنه، بهم نگرانی نگاه میزنه، قدم فیلما عین و میشه بلند ازجاش

 بدون و شینهمی کنارم میاد دوباره میکردم، نگاه بهش و بودم نشسته آرامش با اما من میرفت،

 . میگه بود، تلویزیون خاموش صفحه به که نگاهی من، به کردن نگاه

 رو باراد میشه خبردار شاهرخ ولی خونه، اومدیم رفتیم، در ما اومدن، پلیسا وقتی اونشب _

 امُل رهدخت اون میکردی فکر گیتی میگه بهم خونه برمیگرده وقتی کالنتری میاد ،گرفتن

 میگه امالکیه مشاور صاحب بار هر که زمینایی باشه، شمس آقای زمین کنار زمینای صاحب

 !نیست فروش به راضی طرف

 . شدم شاهرخ نقشه متوجه شرکت توی فردا اما نشدم، حرفاش متوجه من
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 ؟بود چی اسمش ناپدریت،

 جمال ....ج _

 گها داره و زمینی همچین زنش دختر میگه شاهرخ به کالنتری توی اونشب جمال، آره _

 شاهرخ ش،حرفا هرکلمه و میگه بد ازت کلی میشیم، پولدار و میشه تموم ما بدبختیا بفروشه

 .میکرد نزدیکتر نقششبه سمت رو

 حکم براش ختراد نداشت، معنی براش ازدواج بود، باز دختر و آزاد پسر یه باراد نازنین، میدونی

 شاهرخ نه،ک اجرا عاشقو یه نقش برات و جلو بیاد میده پیشنهاد بهش شاهرخ داشتن، تفریحو

 زمین حداقل ،بگیر رو دختره این برو پس نی،کنمی ازدواج االنا تو که میخوند باراد گوش تو

 تموم اجتازدو برا مامانتم گیردادنای جوونی، تو میشی معروف پاساژ ساختن با میاد، گیرت

 .میشه

 .کنه فکر باید :گفت باراد اما

 با پاساژ ساختتو که کرده قبول معماری معروف مهندس فرمانیان، مهندس که فهمیدیم وقتی

 . شدیم خوشحال کنه، همکاری شاهرخ و باراد

 هیچی ،شد تموم درسشون تازه که لیسانس فوق شاهرخ حتی یا لیسانسه باراد برای میدونی،

 اسم و ونآیندش کنن، همکاری کشور معمار ترین معروف با نیست این از باالتر و تر شیرین

 . میشد تضمین همیشه تا شرکتشون

 کرد؟ ازدواج من با زمین به خاطر باراد یعنی گیتی _

  :میگه و برمیداره تلویزیون از نگاهشو
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 راضی ونستمید کشید، رو نقشه این شاهرخ بندازی، باراد گردن رو تقصیرا همه نباید تو _

 و داری فرق دیگه دخترای با تو بود گفته هم باراد کنی، ازدواج باراد با زودی این به نمیشی

 ..همین برای ،نمیشی ازدواج به راضی

 ؟خب _

 خوبه؟ حالت _

 میدم قورت بغضمو و نریزم اشک کردم سعی

 .بگو آره _

 برن، نوادتخا واقع در بره، تا میدن پول میلیون سیصد جمال همون ناپدریت، به همین برای _

 دوست تهرانو مهمه، برات درست میدونست بود، شناخته رو تو خوب جمال بشی! تنها تو تا

 . بشی دور پدرت آرامگاه و شهرت از نداری دل میدونست داری،

 ؟یعنی _

 ؟!عزیزم چی یعنی _

 میریختن باید دیگه بودن، کرده پیدا خودشونو راه اشکام

 گرفته؟ وام که گفت دروغ جمال یعنی _

  هشاهرخ تاثیر تحت باراد گفتم هم قبال بود، احمق شاهرخ فکر همش اینا من عزیز _

 نداشت؟ دوستم وقت هیچ باراد یعنی گیتی، _

 میکنه پاک صورتم از اشکامو دستش، کف با

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

442 
 

 بچه زشا میکنین، زندگی دارین ماهه چند شما بپرسی، خودش از باید نازنین، ونمدنمی _

 که شده چی هما دو این تو ونمنمی د اما شده، عوض که دیدم خودم کرده تغییر هم باراد داری،

 ؟!شده عوض رفتارش میگی تو

 .میزنه گند زندگیم تو یبار جمال میدونستم بدبختم، خیلی من _

 !مامانت بیچاره پولدوسته، و نفهم مرد یه ناپدریت، جمال، _

 خدام و باشم دم خو باشم، تنها میخواست دلم بزنم، که نداشتم حرفی

 .باشم تنها میخوام گیتی _

 ...میمونم اینجا امشب _

 !میکنی بهم بزرگی کمک بری اگه نمون، _

 .باشی نباید تنها نه، _

 میکنم هیستریکی خنده و میشم بلند جام از

 !لطفا برو خوبم، ببین، گیتی، خوبم من _

 ؟!آخه _

 بهش میدم و میدارم برکیفشو

 هرشو با بشی خوشبخت امیدوارم گفتی، واقعیتو که ممنونم ازت کردی، کمکم تو برو _

 !شیطانه مزخرفیه، آدم شاهرخ میگی راست جدیدت،

 ؟!باشی تنها میترسم _

 .برو توروخدا خوبه، حالم برو، _

 میپوشه کفشاشو و در سمت میره من آروم دادنای هل با
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 .نگرانتم اینجوری _

 .نباش _

 .بیاد ات گفتم رو چی همه که میگم بهش و میزنم زنگ باراد برای اما میترسم، اینکه با _

 ...فقط برو نزن، زنگ _

 میبندم خداحافظی بدون رو در

 . بودم گیج

 . کنم چیکار میخوام ونستمدنمی

 . داشتم کم یچیزی انگار

 . تخت تشک روی میزدم مشتام با فقط میشینم، تختمون روی و اتاق توی میرم

 خدا؟ کردم چیکار من

 بود؟ این حقم

 . شده عاشقم واقعا میکردم فکر احمق من داره، دوستم باراد کردم فکر من

 بشه؟؟ اینجوری باید زندگیم چرا خدایا

 نداره؟ دوستم واقعا باراد یعنی

 همینه؟ به خاطر بدرفتاریاش یعنی

 شکم روی میزارم دستمو

 ارادوب من دارم، دوست زندگیمونو من کنم؟ چیکار رو بچه این من چی؟ بهارم چی؟ بچم

 .بدکرد کرد، بد درحقم بده، جمال کارو این جواب خودت خدایا دارم، دوست
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 عوضی هرمشو بگم بدم؟ چی مامانو برم؟؟جواب کجا بگیرم، طالق اگه بودم؟؟ ساده انقدر چرا

 برای وزندگیمون کالنتری تو شب همون که بود همه از تر عوضی خودت شوهر میگم نه، بود؟

 .دایره رو ریخت ها غریبه

 . برد خوابم کی ونمنمی د

 . صبحه کردم فکر شدم، بیدار وقتی

 . بود ظهر نزدیکای اما

 . بودم تنها

 . بودم تنها فروردین چهاردهم

 .بگم بهش بدبختیامو نداشتم رو کسی

 . خاک خروارها زیر بود بود، یکی فقط

 . آرامگاه میرم و میگیرم آژانس

 رویارممیز انگشتامو میشینم، روش آروم و میکنم پهن رو اوردم خودم همراه که ای پارچه

 .میخونم فاتحه و قبر سنگ

 . درمیاد صدا به گوشیم

 زد زنگ عجب چه باراده،

 بدم؟؟ جواب

  بگم؟ چی

  میدم جواب آره

 سادگی بسه بازی، بچه و گریه بسه دیگه
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 چیه؟ _

 .سالم _

 ؟وزر همه این بود یادت منو اصال زدی زنگ روز چهارده بعد داری؟ کاری چیه؟ گفتم _

 ؟؟؟نازی کجایی _

 اون و انممام شی، راحت تو شی، راحت تا بمیرم هم جا همین ایشاهلل بابامم، پیش من من، _

 ...شن راحت خان جمال

 !شو خفه _

  ...دوستان با ترکیه تو بکن، حالتو شم؟؟ خفه چرا _

 !نازی نشو بچه _

  میکنم قطع رو گوشی

  باهام؟ کرد چیکار سادگی بابا، دیدی

 ... نبود این حقم

 ات...نوه بیچاره

  ...بهار این بیچاره

 نداره دوسم شوهرمم که من بیچاره

 ؟شد اینجوری زندگیم چرا بابا

 !!!!بودی کاش

 ....پشتم بودی کوه یه مثله

 .نیستی ولی
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 یکفشابه سمت  میره قبر سنگ از اشکیم چشمای وقتی ولی زدم، حرف چقدر ونستمدنمی

  باراد به میکنم نگاه خیسم، چشمای همون با و باال میارم نگاهمو مردونه، مشکی

 باشم ساده و بچه و ضعیف جلوش دیگه نباید ،میکنم پاک اشکامو

 ؟بهت زد زنگ گیتی پس _

 .بریم پاشو _

 کجا؟ _

 .خونمون _

 .برم ندارم رو جایی فعال من خونت، نه خونمون _

 .نازی پاشو درنیار، بازی مسخره _

 برو مهندس، یآقا برو همین، منم از میاد، بدت بچم از گفتی برم، بچه با ؟برم نگفتی مگه _

  ....برو بساز، پاساژتو برو بشی، معروف

 با من مثله و میاره در ابیشوآفت عینک زمین، روی میشینه شیکش و مارک لباسای همون با

 . میخونه فاتحه قبر سنگ به انگشت زدن

 . بودم زده زل سنگ روی باباماسم بهو بودم نشسته ساکت

 !گفت رو اونا کرد غلط گیتی چیه؟ مشکلت _

 وکالت بهت هک االن اول، از نداشتی دوسم فهمیدم، بدرفتاریاتو همه دلیل کرد، خوب اتفاقا _

 !باش خوش برو منه، به نیازی چه دیگه داد نتیجه که نقشتون دادم، تام

 .نیس نداشتنت دوست بدرفتاریام دلیل _

 .تموم رسیدی و خواستت به تو دیگه، نداره ربطی من به دیگه، نیست مهم _
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 !پووووف _

  میکرد اذیتم بینمون سکوت

 . بود پیچیده که بود زاده موذن صدای فقط باراد، نه میزدم حرفی من نه

 . شکست بینمونو سکوت که بود گفتن اذان صدای

 روی فقط اما نگاهم میریختن، آروم آروم اشکام و دادم دست از اختیارمو اذان، صدای شنیدن با

 .بود قبر سنگ

  ...منه به باراد نگاه میکردم حس

 ،نکردم نگاه بهش ،نیوردم باال سرمو

 ((اهلل اال اله ال))

 . میشه قطع موذن صدای

 . میاد حرف به باراد و

 مهم برام یزچه ی گاهی بودم، اونا از یکی من ؟چین دنبال ونندنمی زندگیشون تو آدما بعضی _

 . میداد دست از اهمیتشو تمام دفعهیک گاهی و میشد

 من اومدم، دیدی که مهمانی توی دختر همون زوره ب مهمونی، بیام واستمنمی خ شب اون

 . مهمونی اومدم ناخواسته

 اوکی رو چی همه شاهرخ و ناپدریتو چون کردم، قبول شاهرخو نقشه ناخواسته من نازنین،

 . بودن کرده

  ...منم

 .بود جوونی خواهی زیاده و غرور فقط کردم، جوونی خب منم
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 . ادمید هلم کسی یه انگارفقط جلو، اومدم وقتی نبودم خودم جلو، اومدم ناخواسته من

 ...خواستگاری اومدم ناخواسته من

 !خودم نخواستن و شاهرخ خواست به

 ....باهات کردم ازدواج ناخواسته

 ...اما

 . بود خودم خواست به بعدش

 . کردم جوابی حاضر و وایسادم مامانم جلوی مهمانی شب اون تو، با زندگیم

  !خورد تکون قلبم تو چیزی یه چون

 . رفتن و اومدن زیادی دخترای زندگیم تو

 . دارم دوست اما شدم، عاشقت من مگنمی فیلما عین

 . شد شروع ساده خیلی داشتن دوست این

 میام گذاشتنت سره ب سر و کردن اذیت به خاطر که اونشبی ردمکنمی فکر وقتهیچ خودمم

 . بیاد پیش ماجراها اون بشیمو کالنتری راهی تراس، روی

 همچین سهیچک باشم، داشته دوست بخوام رو تو مثله ای ساده دختر ردم،کنمی فکر هیچوقت

 . ردکنمی فکری

  ،رابطمون و عروسیمون شب همون از

 ....دارم دوستت

 !داری فرق چون

 ...آرومی
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 ،زدنت حرف

 ،رفتارت

 !خوبی همه با اینکه کردنت، رفتار ساده و پوشیدنت ساده همین

 و جادتوس سر وایمیستی صبحها بعضی وقتی سرت! میزاری نمازتو چادر وقتی خوندنت... نماز

 . میخونی نماز

 .باهامین هم مرگ دم تا بچمون و تو گفتی وقتی

 ....بودم زندگیمون و تو فکر تو روزا این تمام من

 .بزنم گانه بچه حرف وامنمی خ

 .نکنه درد شاهرخ دست میگم ولی

 .بود من نخواستن و اون خواست با اولش

 ....بود ناخواسته و یهویی چی همه اولش

 !نه حاال ولی

 .داری دوستم که دارم تورو من

 (دارم دوستت) که

 میاد بدنیا دیگه ماه چند که بچمون

 . کرد دستی پیش گیتی ولی رو، چی همه بگم بهت زایمانت بعد میخواستم

 ؟بگم چی ونستمدنمی
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 قبول حرفشو ستموننمی د .کنم نگاه باراد چشمای تو ونستمتنمی بودم، بابام اسم به خیره هنوز

 گفت راست تربه نظ میگی؟؟؟ چی تو بابا نه، یا حرفاش به کنم اداعتم ونستمنمی د نه؟ یا کنم

 داره؟؟؟ دوستم ؟؟

 :میگه آرومی صدای با باراد

 .است برتر عشق از داشتن دوست و، است بهتر کردن زندگی از عشق 

 عزیزم ونهخ بریم پاشو برتره، هم عشق از مبه نظر که داشتنی دوست دارم، دوستت من نازنین،

 کنم فراموش زودی این به رو چی همه ونستمتنمی

 :میگم اما بود، مونده قبر سنگ روی نگاهم

 چیه؟ بدرفتاریات دلیل پس _

 .میگم بعدا _

 میکنم نگاه بهش

 میکرد نگام تلخی لبخند یه با

 کی؟ یعنی بعدا _

 .زایمانت بعد _

 ؟نه االن چرا _

 !؟حرفا این و مرگ پای تا سرحرفتی؟ هنوزم _

 میکنم تعلل ثانیه چند

 .میکنم مشق ذهنم تو بارادو حرفای تمام

 ...دارم دوسش
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 بکنم دل ازش برام سخته

 ....دارم دوسش من

 اخیرش بدرفتاریای تمام با

 ....دارم دوسش

 .آرومم باهاش

 .هستم آره، _

 .بگم بهت زایمانت بعد بزار پس _

 تمام که میده بهم خبری باراد زایمانم، از روزبعد چند اما بود، آرومی نسبت به روز روز،اون

 و میشه دیبلن و باال دچار زندگیمون بار آخرین و بار دومین برای و میخوره بهم آسایشمون

  برنیومدیم پسش از باراد نه و من نه دیگه

 ...به میکنه برخورد فقط دستم اما میزنم، ورق رو دفتر

 ...باباست کار میدونستم میشه، خرد اعصابم

 . شدن کنده نیس، هاش برگه االن ولی بود، سالم داد، بهم رو دفتر که بار اولین

 . میومد سرکار از دیگه ساعت سه دو

 . کرد عصبیم بیشتر دفترا بقیه نبودن که بود شده خرد خوندن از اعصابم انقدر
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 .کشو تو میزارم و میبوسم رو مامان دفتر

 .میکنم پاره رو بابا های نوشته اما

 !لعنتیا بشین پاره باید

 کرد پاره مادرمو ها نوشته صاحبتون وقتی

 الآشغ سطل و آشپزخونه توی میبرم مستقیم و میریزم نایلکس یه توی کاغذو های تیکه

 ؟بهار بود چی _

 .کاغذ تیکه _

 مادر باشه _

 با خانم ملوک که بیرون میرفتم آشپزخونه از داشتم

 ( اتاقمه تو بیین برو بافتم گردنتو شال)  :گفتن 

 .وایستم میشه باعث

 . نداشتم رو هیچی حوصله که بود خرد اعصابم انقدر

 .بعدا باشه ندارم، رو هیچی حوصله االن _

  ؟دختر شده چت _

 .نکن صدا شامم برا _

 !واه _

 .فردا تا بخیر شب _
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 . بودم کرده حبس خودمو اتاق تو رو شب تمام

 بابات گفت مبه باال، اومد پاهاش اون با اما نکنه، صدام شام برای بودم گفته خانم ملوک به

 . بود من کشیدن داد صدای فقط جوابش اما اومده،

 .اه ووورمنمی خ _

 ؟!بهار شدی جنی اهلل، بسم _

 .بزار تنهام _

 . میره حرفی هیچ بدون

 ؟بود چم ونستمدنمی

 . داشتم کم رو چیزیه ی

 .نبود هاش برگه حساس، لحظه اما کردم، دفتر خوندن صرف وقتمو مهمه این

 !نه

 !نیم و نه

 !ده

 ...نیم و ده

 !دقیقه پنج و چهل و ده

 .دراتاقم تق تق صدای و

 !اه اه اه ورم،خنمی ملوک _

 تخت روی میندازم خودمو

 ؟میکشی چرا داد زدنه، حرف وضع چه _
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 !بیرون برو _

 ؟!بهار شده چت _

 بودم، ندگیمز مرد تنها روبروی حاال پایین، میام تخت از و میپرم جام از ها گرفته برق عین

 .میکشید یدک به برام رو پدر اسم سال هفده که مردی

 !گذاشتی سرکارمکه  بدی خیلی بدی، خیلی تو _

 ؟اونوقت چی یعنی _

 دفتر که اهم سه این بود، که قبال نیست؟ دفتر های برگه چرا کردی؟؟؟ چیکار مامانم با تو _

 ؟اوردی سرش بالرو این بود پیشت

 !دختر آرومتر _

 ادرموم های نوشته شبها خیلی که جایی اتاق، تراس سمت میریم هردومون و میگیره بازومو

 . میخوندم

 بودم وایساده من اما صندلی روی میشینه

 ؟اینه دردت _

 که پاساژی نای کردی؟؟ ازدواج مامانم با زمین به خاطر زدی! بهم حالمو خرده، اعصابم آره _

 این سما شهر تمام تو که جاییه، همچین صاحب بابات خوشبحالت میگن همه که معروفه، االن

 ؟!ها چی؟ احساساتش پس کردی؟ ازدواج مامانم با این ساختن به خاطر پیچیده، پاساژ

 میرفت باال صدام گاهی و میزدم حرف فقط ردم،کنمی گریه

 ؟! کندی رو ها برگه چرا نداره، بقیه دفتر چرا ساکتی، چرا _

 .بگم بشین هیسسس، _
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 .بگو _

 ؟!خوندی منو های نوشته االنت، حال به خاطر _

 .کردم پارش که زدی بهم حالمو انقدر نخیر _

 .میکردی بدتر میخوندی مادرتو های نوشته بقیه اگه میکنی، کارو این میدونستم _

 .میشه چی تهش بفهمم بخونم، باید نه، _

 .میگم خودم تهشو _

 !بگی دروغ شاید نه، _

 !مگنمی _

 .بخونم میخوام _

  ...هم بعد ،بگم بهت خودم دارم دوست من _

 چی؟؟ بعد _

 !ببینی مامانتو میتونی _

 کجاست؟زندست؟ میدونی _

 !زندست آره _

 کجاست؟ _

 نه؟ یا تهشو بگم _

 !بگو _

 برطرف کنجکاویام و سواالم تمام دیگه میکنه، شروع وقتی و میاد حرف به بابا بودم منتظر

 . میشه
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 بلند اما مداشت مالی موقعیت من. نداشت مالیشو موقعیت اما بود بلندپروازی پسر شاهرخ _

 .نداشتم ای برنامه هیچ کاریم آینده برای و نبودم پرواز

 شورای تانتخابا ماجرای تو ساله، شش و بیست پسر یه شاهرخ و بودم ساله بیست پسر یه من

 به خاطر ونچ میارم، رای بودم مطمئن بودیم، کاندید هردو میشیم، آشنا هم با دانشگاه صنفی

 رییس شاهرخ شد اعالم نتایج وقتی اما جلوتربودم، شاهرخ از اجتماعیم، موقعیت پولم، قیافم،

 رییس عنوانب اون بودیم، باهم بیشتر شد، شروع کارمون روز اون از رئیس، نایب من و شد شورا

 بلند داره خوبی اقتصادی فکر واقعا شاهرخ میشم متوجه کم کم معاون، یه جورایی منم و

 . نداشتم من که چیزی همون داره، خوبی پروازی

 م ومیزنی شرکت شاهرخ پیشنهاد به دوستی، چهارسال از بعد درسمون، شدن تموم از بعد

 و فکرا هرخشا اینکه شرط با اما اون، رو درصدشو بیستو کردم جور من پولو درصد هشتاد

 .شد پنجاه پنجاه سهممون کنه، جور میتونه بهتری های نقشه

 . خوندی مادرت دفتر تو رویه چیزایی  خودت

 چرا شتیدا دوسش اگه بدونم، میخوام بعدشو ندارم، هم تکراری چیزای حوصله خوندم، آره _

 ؟!شدین جدا

 برام ینکها با میکردم، تحمل من کرد، ممنوع براش چیزو همه دکتر شد، باردار مادرت وقتی _

 بود سخت برام داشتم، رابطه دخترا انواع با سالگی، هیجده از عمرم تمام که منی برا بود، سخت

 . میرم مهمانی شاهرخ، اصرار به یشبد ،نباشم زنمم حتی کسی، با حاال که

 . میکنه ترغیب کار این به هم رو من و باال میزنه پیک تا چند شاهرخ

 ...و میکنم چیکار دارم نفهمیدم که بودم شده مست اونقدر
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 احتر من و چیزا این گفتن نیست آسون براش پدری هیچ بگه، بقیشو ونهتنمی دونستممی

 نباشه سختش تا میزنم حرف

 ؟ بقیش خب، یکی و با داشتی رابطه کردی خیانت مادرم به تو خب، _

 سمت مکرد حرکت موقع همون کردم، غلطی چه فهمیدم تازه بیرون، زد سرم از مستی وقتی _

 . خورد بهم خودم از حالم میخونه، نماز داره که دیدم مادرتو وقتی و خونه رسیدم صبح خونه،

  اما نکنم، خیانت بهش دیگه دادم قول خودم به همونجا

 بابا؟ کردی خیانت بازم _

 اصال نه، _

 !دادی دقم چی، پس _

 تا بدم ایشآزم برم میگه بهم بود، ایدزی دختره که میاره خبر برام شاهرخ بعدش، روز چند _

 . شدم مبتال ببینم

 . دوستمون آزمایشگاه میرم

 . بودم گرفته وی آی اچ من درمیاد، مثبت آزمایشم جواب

 دوسش هک تو میگفت ونه،منمی باهام نازنین دیگه میخوند، گوشم تو شاهرخ بود، بد حالم

  .کن بازش سرت ازیه جوری  هم حاال کردی، ازدواج باهاش نقشه با اولم از نداری،

 ...من ولی

 با اگه ،شاهرخه با حق میدیدم میکردم، فکر بیماریم به وقتی اما داشتم، دوست مادرتو من

 . نامعلومه آینده بمونم، مادرتم
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 با عیدو وزایر تمام شمالم، ویالی رفتم ترکیه، بهونه به عیدو تمام بدرفتاری، به کردم شروع

 . شتگذ سفر و پارتی و مهمانی بدون که بود زندگیم عید اولین کردم، سر فکر تا هزار

 .دارم خطر همه برا دیگه و دارم ایدز مردنیم، میکردم فکر

  ؟!داری دوسش گفتی بهش مامان، با برگشتی دوباره چرا پس _

به  میده انجام سزارین هم زودتر هفته چند حتی نبود، خوب حالش بهار، بود باردار رو تو ،اون _

 خودش، بد حال با میزد سر بهت روز هر اون بودی، دستگاه تو هفته سه تو بدش، حال خاطر

 ...مریضم دارم، دوستت که حاال بگم ونستمتنمی دارم، ایدز بگم بهش ونستمتنمی

 شدین؟ جدا داری، ایدز فهمید وقتی یعنی گفتی؟ بهش کی پس _

 ،خیانتم گفتم، رو چی همه بهش چیه؟ همسر معنی میفهمید خوب بود، زن مادرت نه، _

 جمله یه و هاش گریه صدای و بود کشیده یه فقط جوابش مریضیم،

 خوب دیگه اراد،ب باشی آدم بده قول کنم، ول ونمتنمی تورم برم، و کنم ول بهارمو ونمتنمی)  

 (بیماریت با حتی میمونم پات من باشی،

 ؟خب _

 . کنم شروعرو دارویی مصرف بود قرار میکردیم، گوش سفارشاشو دکتر، رفتیممی روز اون از _

 . شد شروع شاهرخ حرفای باز ولی

 واد،نمی خ ضمری شوهر نازنین مونده، بچه به خاطر فقط نازنین میخوند، گوشم تو و میرفت راه

 رفتنای گاهدانش مهرماه، اوایل تا بود خوب زندگیمون نکردم، حساب هم پشیزی حرفاشو من اما

 . شد شروع مادرت

 . بود آخرش ترم
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 .میومد غروب میرفت، صبح

 . گرفتیم پرستار برات

 راحت دیگه و بگیره مدرکشو و شه تموم درسش میخواستم میکردم، گوش میگفت هرچی

 .بشیم

 . بود شده شروع تلفنیاش مزاحم وسط این اما

 . دنمی ز حرف طرف گوشیش به میدادم جواب من که هربار

 ؟!کیه ونستنمی د میخورد قسم نازنین

 پروژش اتیتحقیق کارای به خاطر اومدناش دیر میکردم، شک بیشتر بهش روز به روزمن ولی

 . میفته دلم تو شک که بود شده زیاد اونقدر اما بود،

 نبود، مادرت ماا خونه، میام و میرسم کارامو ظهر تا بود، نیومده شاهرخ اما شرکت میرم یه روز

 . دانشگاست حتما گفتم

 . میاد دیر دانشگاست، میگه میزنم، زنگ گوشیش به میکنم، دوصبر تا

 میاداالخره ب میمونم، منتظرش دانشگاه از کمی فاصله با رل، پشت بود، شده تموم طاقتم دیگه

 میرم وقتی من و میشه دانشگاه کنار شاپ کافی وارد اما بشه، تاکسی سوار داشتم انتظار بیرون،

 روبروش مرد به میخوره نگاهم و دنبالش

 بود؟ کی _

 .شاهرخ _

 چی؟ یعنی شاهرررخ؟؟؟ _
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 میگفتم خودم به ونه،بینش چیزی شاهرخو نازنین میکردم فکر روز اون از بود، ماجرا اول تازه _

 .میخواد ور چیزا خیلی رعایت من با زندگی نخواد، منو داره حق زنم دارم، ایدز مریضم، من

 شده بدخلق میره، کی میاد کی نبود مهم برام بودم، شده سرد ادم،نمی د بها نازنین به دیگه

 ...اینکه تا داشت ادامه ماجرا این خوردی و یماه بودم

 میکنه سکوت و میشه مشت دستاش بابا

 بابا؟؟ _

 نهزنمی حرفی

 میشم بلند جام از

 دیگهیه وقت  باشه بقیش سخته اگه _

 .بشین بشه گفته چی همه امشب میخوام همیشه، برای یبار نه، _

 آروم العاده قفو که صداش با دقیقه چند بعد و بده ادامه بودم منتظر میشینم، جام توی دوباره

 :میگه بود

 نازنین با پیش، ماه چند مثله نکنه که میفته شک دلم تو شرکت، بود نیومده شاهرخ دوباره _

  .داره قرار

 . خونست میگه میزنم، زنگ مادرت به

  !میشه راحت خیالم

 دیگه ودشوج تو بیفته شک که وقتا بعضی باال، بزنه مرد یه غیرت که وقتا بعضی بهار، اما

 . باشه رفتارش و خودشو جلودار ونهتنمی هیچی
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 یتاب میفته، یادم تازه دورمیبینم، از رو شاهرخ نحس ماشین وقتی خونه،به سمت  میرم

 میشه، منقبض بدنم برسه، تر راحت کاراش به نازنین تا خودش، خونه ببره رو تو بود امروزقرار

 . نیست فهمیدنی زنی هیچ برای حالت این تو مرد یه حس هیچوقت بود، زده یخ دستام

 میدونستم رو بابا حرفای بقیه انگار

 ... تو به مادرم که بگی میخوای نه، _

 بیرون میاد اتاقمون دم از شاهرخ خونه، به ورودم با _

 . میداد فرمان یه مغزم فقط لحظه اون تو

 بخندل کردم سعی و بیرون انداختمش و کردم نثارش بود فحش هرچی و گرفتم رو شاهرخ یقه

 . کنم فراموش کثیفشو

 اومد یرونب دهنم تو از هرچی میکنه، تعجب دیدنم از بیرون، میاد اتاق توی حمام از مادرت

 قطف دیدم، چی گفتم بهش وقتی بود، اینجا شاهرخ گفتم وقتی بود، کرده کپ گفتم، بهش

 .انکار و میکرد گریه

 

 . بودن نکرده کاری شاید _

 توضیح قطف داشت و بود چشماش جلو ها صحنه اون انگار بود، نشنیده حرفمو اصال انگار بابا

 .میداد

 کسی روزامو اون حس شد، خرد بدجور غیرتم شکست، بدجور غرورم خونچین، باراد من، _

 شکییوا چرا میگفتم خیانتکار،میگفتم بهش همش بودم، شده کور بودم، شده کر همه،فنمی

 بزور یدم،نمی د مادرتو یها زجه وامت...خنمی داری، ایدز تو باراد میگفتی شاهرخ؟ با رفتی
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 دوماه بعد باالخره چیزا، خیلی به بودم کرده تهدیدش بگیریم، توافقی طالق کردم راضیش

 . میشیم جدا هم از زندگی دوماه و یکسال بعد ماه دی اواخر کشمکش،

 . ببینه رو تو داشت حق اون هم یبار ای هفته من، به داد روتو حضانت دادگاه

 تو بعدا استخو ازم و داد بهم رو دفتر همین هفته سه دو بعد اما میومد یبار ای هفته اوایل

 وقت چند تا و کارم میز کشو توی میکنم پرت رو ردفت که بود خرد اعصابم انقدر بخونی،

 تا یومدن دیگه نیومد، اما میاد، بعدش هفته کردم فکر رفت، و بودم کرده فراموش وجودشو

 . اول از نداشت وجود نازنینی که انگار شد، گم یهویی .ببینتت

 تموم؟ همین؟ _

 ...و میکشه سوت مخم که میفهمم رو چیزایی اون بعد نه _

 چی؟ _

 .دختر خشکه دهنم گفتنش، سخته خیلی بقیشم بهار، کن درست شربت تالیوان دو برو _

 . بیارم و مکن درست شربتارو سریع تا پایین میرم تصنعی خنده یه با من و میزنه تلخی لبخند

  شینممی و میز روی میذارم رو شربتا و باال میام رو ها پله سریع خیلی همیشه، برعکس

 داشت؟؟ رابطه مامان با شاهرخ ؟؟ داری ایدز واقعا تو _

 کجاست؟ االن مامان

 هوگرن بابامه، که حیف آرامشش، این از خودم حرص کلی من و میخوره شربت قلوپ چند

 . بنال بخوری، کوفت میگفتم

 به دم،نمی زسر شرکت به اصال روزا اون من شرکت، مالی حساب سال بود مونده روزی چند _

 با مامان یه روز که بودیم، بابا خونه بیشتر تو به خاطر و بودی بچهتو بودم، کرده فراموشش کل
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 خودم چون نداشتن، خبر هیچی از اونا حیاط، توی برم میفهمونه بهم( اومده شاهرخ آقا)  گفتن

 ... خوشحال مامان و بودن طالقمون تعجب تو بابا و بیتا بفهمن، چیزی واستمنمی خ

 اصل و شده چی ببره بویی کسی نذاشتم حرفام با که بودم بارادی همون همیشه مثله منم و

 من ولی ده،برگر که رفت هم بهار دنبال بود، پاپیچ خیلی بابابزرگت بوده؟ چی جدایی ماجرای

 زندگیم، وت نشه پیداش دیگه و برنگرده که کردم، تهدیدش بدجور بودم، ترسونده رو بهار بد

 . میگیرم ازش هم رو مالقاتو باره ی ای هفته همین وگرنه

 

 !اه دیگه بگو بابا گفت؟ چی شاهرخ _

 !داریا عجله تو، چته _

 ؟ببینیم مامانو میریم فردا _

 .نیست تهران دوره، مامانت _

 کردی؟ پیداش کی _

 دوست رو چیهر بزنمش، میخواست دلم لحظه اون. میده ادامه و نهکنمی توجه حرفم بهبازم

 . اه نوه،شنمی انگار نه، رو چی هر میده، جواب داره

 ( بنال)  گفتم بهش فقط شاهرخ، به کردن سالم بدون _

 . بمونه باقی شرکتش سهم ولی فرانسه، بره میخواد گفت

 نیس؟ پیداش دیگه کجاس، برین؟؟ خانمتون نازنین با بری؟ چرا _

 بود عجیبی جوره ی ندیدم، حال اون تو رو شاهرخ هیچوقت

 شمال بودم هفته دو کرده، فوت بابام _
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 .خدابیامرزه خب _

 .بود خدا چوب انگار بابام مرگ باراد، نهکنمی ولم وجدان عذاب _

 ؟!شدی خل مردیکه، میگی چی _

 .ینجاا ندارم دلخوشی دیگه من مرد، که پدرم گرفت، طالق که زنم شدم، عاقل تازه نه، _

 داری؟ خوشی دل فرانسه _

 بورسیه مه دانشگاه یه از ،افرود و خودمو فقط جدید، زندگی ناسه،شنمی منو کسی اونجا _

 دکتر برای گرفتم

 .باشم شریک لجن تو با وامخنمی بفروش، شرکتتو سهم اوکی، _

 ...کردم افرود اسم به کن، استفاده چیش همهو سود از خودت بمونه، میخوام _

 .بسالمت اوکی، _

 ه.نشد تموم _

 ؟هوم _

  ؟!بشینم میشه _

 وایساده اون و بودم نشیته حیاط صندلی روی من میزدم، حرف که مدتی تمام

 .بنال آره، _

 . کردم غلطی چه میفهمم من تازه میکنه، باز لب وقتی و میشینه

 صاف گلوشو و میداد دهنشوقورت آب گاهی میگرفت، لکنت گاهی بود، سخت براش زدن حرف

 من، حال دیدن برای گاهی و پایین میرفت سرش خجالت شدت از گاهی بده، ادامه تا میکرد

 .میزد زل بهم
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 بابام ندبیرستا رفتم وقتی بودم، درس عاشق من ولی بودم، مخالف خوندنم درس با بابام _

 رسد هم میکردم، کار جاده لب مکانیکی توی هم کن کار خودت م،نمی د خرجتو دیگه گفت

 . دهات اون از شدن خالص و بود دانشگاه به رفتن فقط هدفم میخوندم،

 که یا رشته همون گرفتم، نتیجهباالخره  کار، درس، کار، درس، کشیدم، زحمت روز شبانه

 . تهران دانشگاه بهترین توی داشتم، دوست

 اما ،بشم وفقم و برسم هدفام، آرزوهام، تمام به میتونم حاال میکردم فکر تهران، اومدم وقتی

 آب از وخودم گلیم ونستمتنمی شدم، غرق توش که بود بزرگی دریای برام آدمهاش و تهران

 و ختسا و نقشه طراحی به برسه چه درمیومد بزور خونه اجاره و کتاب خرج بیرون، بکشم

 . خوندم و دادم ادامه نشدم، امید نا ولی....ساز

 که یشنیدمم دورواطراف از شدیم، کاندید هردومون وقتی شدم، آشنا تو با ارشد دوره تو وقتی

 شد خوب ،توپه مالیتون وضع و داره معماریرو شرکتای بزرگترین از یکی بابات ؟هستی کی تو

 . باشیم صنفی شورای توی تونستیم هردومون که

 . باال برم خودم تا شدم نزدیکتر و نزدیک بهت

 برام این و بود مخود مثله خواهیت زیاده خواه، زیاده و بودی مغرور داشتی، نردبونو حکم برام تو

 شانس کهس تو فهمیدم کردیم، ازدواج و شدم آشنا گیتی با تو توسط وقتی بود، چیز بهترین

 . منی

 ....بودم گیتی عاشق من

 .داشتم دوست زندگیمونو

 !شدم دار بچه
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 ....شد تموم درسمون

 با کردی بولق وقتی میگرفتم، اوج داشتم و باال میرفتم بود، کامم به زندگی،زدیم شرکت هم با

  .شدم خوشحال کنی، ازدواج نازنین

 . میگرفتی طالق تو هم مدت یه بعد و وردیمامی گیر زمینو چون

 ...شد خراب چی همه اما

 !احمق عکاس اون با رفت گیتی

 ...گرفت طالق ازم

 منی، مدیون رو اینا و دارین بچه دیگه گفتی خوبه، زندگیتون و داری دوست نازنینو گفتی، تو

 . داداش گفتی بهم و کردی بوسم

 ...بود بد حالم من ولی

 روز من و بشه بهتر روز به روز تو زندگی که کردم کاری خودم دست با میکردم، حسادت بهت

 . تر تنها روز به

 . شاد و شحالی خو ببینم نداشتم چشم گرفتم، تصمیموباالخره 

 ؟خوشبخت تو و باشم جدا گیتی از من داشت معنی چه

 . بود وجودم تو حسادتی ی شعله یه عجیبی، حس یه

 الهام به یهنگفت پول بخوابی، الهام با شب اون که کردم کاری نقشه با مهمانی، بردمت بزور

 ...کنه کم گورشو ماه چند تا که دادم

  .ببره دست آزمایشت تو کردم هماهنگ کیارش با!داری ایدز گفتم بهت

 !دوستشی میگفت دشنمی راضی
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 . کنه راضیش تونست هم پول میلیون چند و بود تر طوالنی کیارش و من دوستی ولی

 مریضی، تو نه،کنمی زندگی باهات نازنین خوندم، گوشت تو شد، بد حالت بودم، خوشحال

 نازنین هک وقتی مخصوصا بودم، راضی رفتنت جلو از اوایل میره، و میشه تموم صبرشباالخره 

  ؟!چته میپرسه ازم و میزنه زنگ بهم

 . شدین خوب و برگشتو ورق دوباره که شد چی عید بعد یهو ونمنمی د ولی

 !!!اومد بدنیا بچت

 نازنین فتیگ وقتی اما بکنم، دیگه کارای یه و دروغه آزمایشت بگم بهت میخواستم روزا اون

 . ندارم حلی راه دیگه فهمیدم نداره، مشکلی هم داشتنت ایدز با و راضیه

 . میکردم کاری و میجنبیدم باید پس کنی، شروع درمانتو کم کم میخواستی

 داری زنی داره، دوستت و پشتته نازنین ببینم، ونستمتنمی ،ببینم خوشبختیتو ونستمتنمی من

 خونه توی تمد تمام افرود حتی که خوبه اونقدر ببینم ونستمتنمی بهتره، خودت صدبرابر که

 ... زبونشه ورد نازنین خاله

  !زندگی این نیست تو حق میگفتم

 ...کردی ازدواج نازنین بامن نقشه با

 !میکنم جداتون هم حاال

 . جلدم تو بود رفته شیطون انگار روزا اون

 .خبریه کنی فک تا میزدم زنگ نازنین به خط یه با

 تابی بی و میگیره مادرشو سراغ خیلی و کرده تغییر رفتارش افرود میگم، بهش هم یه روز

  باشه خوب پرستار یه میتونه دوستش میگفت شیطنت، و میکنه
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 .دانشگاه کنار شاپ کافی تو میذارم قرار یه قصد از

 !شرکت نمیام روز اون قصد از

 .داشتی شک نازنین به روزا اون که میدونستم

 داشتم خوبی حس دیدم، شیشه پشت تورو شاپ، کافی اومد و شد تموم نازنین کالس

 . داده جواب نقشم میدونستم

 ببینی تا ینکرد صبر دیگه تو و بود شده تعطیل تر دیر دوستش بود، این اوردم شانسیکه تنها

 !بود مثبت پوئن یه این خبرهو چه

 .موندی بازم اما

  .خونت مبر میگیرم تصمیم و میکنم رها رو آخر تیر،زندگیتون تو نیفتاد اتفاقی هیچ بازم

 !میگفتی پیشم خونتو خبرای که بود این تو خوبی

 .خونست نازنین روز اون میدونستم

 ...داشتم جانانه نقشه یه من

 !میگیرین طالق دیگه نقشم این با که بودم مطمئن

 اتاق مامح در نزدیک و گشتم رو جا همه داخل، رفتم دیدم، واحدتونو شده باز در وقتی اما

 تا بیرون ادبی نازنین بمونم منتظر و سالن تو برم میخواستم میگرفت، دوش داشت نازنین شدم،

 . ریخت بهم چی همه و اومدی تو اما کنم، عملی نقشمو

 ....ریخت بهم خوب ولی

 اون تا داد هم دست به دست همه نازنین، بودن حمام واحدت، باز نیمه در فکرت، و خودت

 .سادگی همین به بشه، تموم کار و بیفته دلت تو واقعی شک
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ی نم چیزی دیگه میخواستی که چیزی بجز میشدی، کور گاهی ولی بودی، خواه زیاده تو

 . بود چیز همه و جا همه به حواسم من اما یدی،د

 

 لیکهحا در مامان که اونقدر ،زدمش کلی شد تموم حرفاش وقتی عوضی، کثافت پست، لجن _

  .کنه جدامون داشت سعی حیاطو توی بود اومده داشت بغل توی روتو

 کاره نیمه که پاساژی و شرکت و موندم من و فرانسه رفت رفت، کن حاللم گفتن با شاهرخ

 .بدبختی کلی و موند

 !؟بابا _

  هوم؟؟ _

 ؟!چرا بود، باز در چرا _

 .بود گرفته گریم

 و دیمیکر شیطنت اونقدر میگفت کردم، جو و پرس ازش نفهمه بیتا که طوریه ی بعدها، _

 بیاد، و ندهبب رو در میگه کاملیا به داره، نگهت خوب ونستتنمی که میخوردی وول بغلش توی

 رو در ود،ب داده بهش نازنین که بود دستش تو بستنی پی حواسش بود، بچه نده،بنمی اون اما

 به حمام، میره رفتین، ها شما و بستست در اینکه خیال با هم نازنین احتماال و ندهبنمی

 .سادگیهمین

 !احمقانه چه _

 احمقانست؟ کجاش _

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

470 
 

 حرفاشو راچ بزنه، حرف مامان نذاشتی چرا گرفتی؟؟ تصمیم زود چرا بابا تو، شاهرخ، کارای _

 !ندیدی هاشو زجه و نکردی باور

 چی ها لحظه اون میفهمن مردا فقط ،نمیشی و نیستی مرد چون بهار، همیفنمی هیچی _

 ؟!!هچه جوری حالشون و میگذره بهشون

 !ریختبهم زندگیتون ساده چقدر _

 .درس کلی با اما بود ساده _

 !مثال _

 اینکه یره،بگ تصمیم زندگیت واسه کسی ندی اجازه اینکه نکنی، اعتماد کسی به سریع اینکه _

 تا کنی گوش بیشتر اینکه نگی، دوستتم بهترین پیش حتی خونوادتو و خونه درشت و ریز

 به حتی اینکه بشی، پشیمون بعدا که نگی چیزی عصبانیت موقع اینکه بزنی، حرف بیشتر

 یچکسه وجود و حرف ه،شنمی خانواده دنیا این توی هیچکس نکنی، اعتماد دوستتم بهترین

 این مراقب باید چهارنفر، همین فقط نیست، بچه و پدر و مادر و همسر وجود و حرف از تر مهم

 اونا به فقط هزمون این تو داشت، دوسشون عاشقونه باید گذاشت، وقت براشون باید بود، چهارنفر

 ...کرد اعتماد میشه

 تا باال، بری تا نسازی نردبون دیگه آدم یه از خودت، سخت زندگی به خاطر شاهرخ مثله اینکه

 تا گرفته ترینشنون مغرور از دارن، دل آدمها همه بفهمی اینکه کنی، جبران خودتو کمبودای

 و من دل با شاهرخ میکنن، زندگی باهاش باهاشونه و که دارن دل یه همه ترینشون، مهربون

 لعنتی فرانسه همون کرده، سکته ساله سه هم حاال کرد، بد تو دل با حتی گیتی، دل با نازنین،

 .رفت و ای دیگه نفر به فروخت شرکتو سهم درصد پنجاه اومد، افرود که هم ایندفعه مونده،
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 !مامان دنبال نرفتی چرا فهمیدی واقعیتو وقتی _

 چندماه، تمگش دنبالش گرفتیم، طالق ما ونستنمی د اصال مادربزرگت اما بانه، رفتم رفتم، _

 پیدا از بود، ادزی مشکالتم بودم، کرده فراموش رو دفتر وجود روزا اون ،رفت و شد آب انگار اما

 متوجه ازهت جا، همین به کشی اسباب موقع ند وقتچ بعد بودم، شده امید نا هم نازنین کردن

 .میخونم تمامشو میشم، دفتر

 ؟خب _

 !بود مجهول برام یکی اسم و وجود فقط _

 میپرم جام ازیهو و میکنم فکر کمی بابا حرف این با

 .میکرد صحبت تلفنی مامان با همش که همونی ه،ـــتهمین _

 !میپرسم مادربررگت از تهمینه درباره و بانه میرم دوباره آره، _

 ؟!بود کجا بود، کی ؟؟ خب _

 و بود ردهک ازدواج دوبار پدربزرگت، خواهر تنها مادرت، عمه میشد که زنی غیاثی تهمینه _

 با یعنی برادرش پیش گاهی گاه مدتی یه میمیرن، پدرش و مادر اینکه بعد بود، گرفته طالق

 اونم ،یرهمیم نازنین پدر وقتی اما بود، دوستاش پیش هم گاهی و میکنه زندگی اینا نازنین

  بسازه زندگی خودش برا مستقل دوباره و بره میده ترجیح میره،

 ؟خب _

 !جیرفت رفته تهمینه میگفت فقط ونست،دنمی خاصی چیز مادربزرگت _

 نبود؟ خب _

 .نبود اونجا اما رفتم، جیرفت تا نه _
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  چی؟ پس _

 دبع بالخره تا فراوون، کردم جو و پرس انداختم، رو احوال ثبتتو آشناها از تا سه دو به _

 .شد پیدا غیاثی تهمینه پرتالش، چندماه

 بود؟ پیشش مامان _

 .بود خاک زیر که بود ماه دو تهمینه نه، _

 !واه _

 اوردم گیر صاحبخونشو آدرس تا گشتم اونقدر بود، خاک زیر تهمینه که جایی بوشهر، تو _

 !خب خخخ، پشتکاری چه _

 .تزریقی معتاد بود، معتاد تهمینه _

 ؟ چی مامان _

 زن اون ن،میکن دفنش اینکه بعد اما بود، پیشش جوونی زن یه اواخر این میگفت، صاحبخونه _

 میره و میکنه حساب رو افتاده عقب اجاره تمام هم

 نگشتی؟ دیگه اه، _

 کارای ودم،ب شده خسته کاه، انبار تو بود سوزن انگاری میکردم، پیدا کمتر میگشتم، هرچی _

 ...سازها و ساخت شرکت،

 نگشتی؟ دیگه و _

 .ادنمی د ای نتیجه ولی میگشتم، گداری گه چرا _

 !نکردی پیداش هنوزم پس _

 داد، نتیجه امسال اردیبهشت گشتنا، اونباالخره  چرا _
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 ؟میکنه چیکار بود، کجا _ 

 .شیراز _

 چیکار؟ اونجا _

  .ونمنمی د خودمم اینو _

 کرده؟ ازدواج _

 .ونمنمی د _

 ببینیش؟ نرفتی _

 تا خونی،ب تا بهت دادم رو دفتر کردم، صبر همین برا کردم، پیداش دیگه شدم مطمئن نه، _

 ...بعد

 ...میشم پا صندلی از

  .شیراز میریم صبح فردا نداره، بعد _

 ؟!دختر داری ای عجله چه _

 اینهمه مبدون میخوام پیشش، میریم میدونیم، رو چی همه که حاال کردیم، پیداش که حاال _

 !بدونم چیزا خیلی میخوام کرده؟ ازدواج نیومده، من سراغ چرا کرده، چیکار سال
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**** 

 ... شد صبح جوریه چ خوابیدم، چه جوری نفهمیدم شب اون

 هم رو دفتر توش، میریزم لباس کلی و برمیدارم ساک یه ،شدم بیدار که بود صبح شش ساعت

  سالن توی رفتم میرسم، خودم به یکمی و میپوشم مانتو توش، میذارم

 بهار؟ _

 میکنه نگاهی بهم برمیداشت، سرش از نمازشو چادر حالیکه در خانم ملوک

 !دختر بعیده ازت شدی، بیدار زود چه _

 .مامانم دنبال میریم _

 بیرون بود زد حدقه از خانم ملوک چشمای

 کنم تقسیم یکی با خوشحالیمو داشتم دوست

 میدم فشارش و میکنم بغلش میرم

 . سال هفده بعد ببینمش، میرم شیرازه، زندست، مامانم _

 میگی؟ راست دختر، میگی چی _

 .میگم راستبه خدا  _

 ؟!صبحی اول خبرتونه چه _

 .پایین میاد ها پله از بابا

 !آمادم من بریم _

 .میریم شب ،میگیرم بلیط دارم، کار یسری شرکت من _

 .ببند هم تو بستم، ساکمم میریم، ماشین با ،میریم االن _
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 .میکرد نگاهمون لبخند با خانم ملوک

 ؟!هشنمی االن گفتم _

 . بدو مهمه، همسر و مادر و پدر و بچه وجود نگفتی مگه _

 بابا به راه کل توی شیراز، سمت میفتیم راه صبح هشت ساعتباالخره  زدن، سروکله کلی با

  داشتم عجله کنه، ترمز هم زدن حرف تلفن برای ندادم اجازه حتی

 ...میکنه خوشحالی ابراز کلی اونم و میدم خبر زهرا به

 

**** 

 بود ترافیک کلی بود، غروب پنج ساعت

 بازاره؟ تو خونش اینجا؟ خیابونای تو اومدیم چرا _

 .عجلت با منو کشتی دختر، کن صبر نه _

 . بودم بیزار ترافیک از

  ایمیستهو شیک مغازه یه جلوی و میده گاز بابا و میشیم خالص ازش ساعت نیم بعد باالخره

 ؟کجاست اینجا _

 میکنه اشاره مغازه باالی تابلوی به دستش با

 ودب نوشته روش آبی خط با و ستهبرج بطور که بزرگی و سفید تابلوی سمت میره نگاهم
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 (بهار عروس مزون) 

 میدوزم بابا به و برمیدارم تابلو از نگاهمو

 مامانه؟ واسه اینجا _

 میده سرشوتکون

 مزون ینتر معروف اون دارم، تهرانو پاساژ معروفترین من مادرت، شده ماهری خیاط آره، _

 ...رو شیراز عروس

 ؟دیگه بریم _

 .برو _

 !بیا هم تو _

 .نه _

 .نمیرم تنها من _

 میشه تموم صبرم داشتم، عجله بس از خودم بعدم و بینمون سکوت ای ثانیه چند

 !ها بیای پس _

 .بعد باشه _

 .بده قول ها، بیای منتظرم، من نه، _

 شدی؟ بچه _

 .میگم چی و میکنم چیکار دارم هممفنمی خوشحالم انقدر _

 !قول باشه _

 .میکنم ای خنده
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 .خدافظ _

  میزد تاپ تاپ قلبم

 ؟اینجاست مامانم االن یعنی

 ؟مغازه این توی

 پایین میزارم قدماممو بابا، بلند شاسی ماشین از

 !کن صبر بهار _

 ؟چیه _

  میکنه قفل ماشینو درای

 ؟میری داری کجا _

 .عجول دختر بیا _

 

**** 

 میشیم گلفروشی وارد

 .نرو خالی دست _

 گل از پر بزرگ گل دسته یه نهایت در گلفروشو، میز روی میذارم مریمو وگل قرمز رز گل کلی

 مغازه دم ات. فروشنده به تراول تا چند دادن بابا با و میکنه خوش جا دستم توی مریم و رز

 میکنه همراهیم

 .حاال برو _

 .ها بیای _
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 !برو ،باشه _

 لباس عروس، لباس از پر بود، بزرگتر میکرد فکر که چیزی از مغازه، توی میزارم قدممو

  میومد سرذوق آدم حنابندون، رنگی رنگی لباسای پفی، پف عروسای

 .دسته کار تماما ،عزیزم تومنه دو شبی اجارش _

 بین همنگا چرخوندن با بعدم و داشت فرم لباس و مقنعه که میخوره جوونی دختر به نگاهم

 داشتن رنگ یاسی مقنعه و بنفش فرم لباس همشون که میبینم رو دخترا از هدیگ تا چند لباسا،

 ؟میخواین چی عزیزم _

 بعد و خورهمی گال به اول نگاهش دخترا همون از یکی و پشتم به برمیگردم بزرگم گل دسته با

 .من هم

 !؟عزیزم هستی کی دنبال گالیی، چه به به _

 .اینجا صاحب _

 غیاثی؟ خانم _

 .آره آره _

 اونجاست کارش اتاق باال، طبقه برو _

  میلرزید پام و دست

  ...نبود دلم تو دل

 میرم باال ها پله از سریع

 میره پایین ها پله از گریه حالت با و میخوره پام به ای بچه پسر

 .بود بزرگ اتاق یه فقط باال طبقه
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 شده دهچسبون دیوار روی که عروس لباس عکس کلی و صندلی تا چند و سفید بزرگ میز یه با

 .بود شده چیده دیگه میز یه روی که لباس ژورنال و مجله زیادی تعداد و بود

 !میفته زنی به نگاهم

 داشت تن به بنفش مانتوی بودن، پایین که اونایی مثله که زنی

  بود سرش یاسی مقنعه اونا همه مثله که زنی

 ...بود مامانم یعنی

 !بزنم حرفی نداشتم جرات

 .بود سختی های ثانیه

 ...در کنار گل دسته یه با من و من به پشت اون

 !میده هلم آروم یکی ناگهان

  ؟نداشتی کارش مگه دیگه، اینه غیاثی خانم اع _

 ...برمیگرده حرفش، این با

 ....برمیگرده نازنین

 !برمیگرده مادرم

 .جون نازنین ،داره کار شما با خانم دختر این _

 !ممنون برو، بگیر رو ژورناال _

 .بهش بودم خیره

 !!چشماش

 ....بود خودم چشمای مثله
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 .بود عکس توی صورت مثله صورتش

  ...چشماش دور سیاهی هم کمی و پیشونیش روی خط تا چند با

 .میدیدم مادرمو داشتم من

 خوندم هاش خاطره از اینمهمه که اونی

 .میدیدم خودشو داشتم من

 !واقعیشو خود

 !ردکنمی حرکتجلو به پام

 .بودم کرده گیر باتالق یه تو انگار

 ؟!من با داری چیکار دخترم، چیه _

 .بود اومده بند زبونم

 .بود شده نزدیک بهم

 بود وایساده همونحوری من اما

 کفتم تا زدم زور اونقدر بودم، گرفته لکنت

 شما.... برا....بر ...گال. ... گل _

 ارشکن صندلی روی میزاره و میگیره ازم گلو دسته ندارم، خوبی حال من فهمید انگاری

 ؟!مناسبت چه به عزیزم، ممنون _

 میگفتم؟ چی

 . بود اومده بند زبونم

 . بودم صورتش محو ففط
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 ...چشماش محو

 !کنم گریه داشتم دوست،کنم بغلش داشتم دوست

 .کردن پیدا خودشونو راه اشکام آره،

 نبود خودم دست هیچی دیگه بود، شده تار چشمام دیگه

 :گفتم و زدم هق

 .مامانم _

 بغلش تو میکنم ول خودمو

 میگفتم چیزی باید ببوستم، کنه، بغلم میخواستم مادرونش، آغوش تو

 بهارم ....من ...من _

 بیشتر هشب درمیومد، زبونم از که ای کلمه هر با میکردم، گریه و بودم بغلش تو وریج همون

 .میشدم فشرده

 .دخترتم من نماما ،من مامان مامانمی، تو بهارم، من باراد، و تو دختر دخترتم، من بهارم، _

 !دخترشم بفهمونم بهش میخواستم فقط میگفتم چی همیدمفنمی

 میکردیم گریه هم بغل تو داشتیم هردومون حاال

 .چرخیدیممی هم دور و بودیم هم بغل تو

 تویی؟؟ بهار منی؟؟ بهار تو _

 !منی مامان تو بهارم، من آره، منم _

 آغوشش از اما کردیم، تکرار رو حرفا ناو چقدر و بودیم حالت همون تو دقیقه چند ونمنمی د

 .میبوسه صورتمو کل و بیرون میکشه منو
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 ؟!برد رو تو بابات چرا! رفتین؟ چرا ؟ نگرفتی سراغمو بودی؟چرا کجا _

 به بود خیره طفق بود، وایساده اتاق دم که بابا به میخوره نگاهم میگه؟ چی داره ونستمدنمی

  بود ای دیگه دنیای تو انگار اشکی، نه ای، خنده نه پلکی نه مامان، قیافه

 بودم، هکرد گریه خیلی ،نبود خوب حالم بابا، رویه روب میره اشکی چشمای همون با مامان

 میکردم پاک اشکامو دستمال با فقط و میشینم صندلی یکتریننزد روی

  ؟!چرا رفتین، چرا بچمو؟ بردیش کجا _

 روی یزارهم شوسباب انگشت و میبنده اتاقو در بابا ؟میگه چی همیدیمفنمی بابا نه و من نه

 .بینیش

 !آروم هیس، _

 !بردیش کردی، دور ازم بچمو تو آرومم، من _

 بردم؟ کجا _

 .آب اونور _

 ....نبردم _

 ،بابا سینه رو میکوبه دستشو

  .دروغگو بردیش نامرد، بردیش _

 .لطفا بشین گفته، چیزی همچین کینازنین؟ میگی چی _

 .داشت تری آروم اعصاب بابا مامان، و من حال برعکس

 .میاد حرف به و میشینه مامان باالخره
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 چهارتا چشمامون یه جورایی حرفاش، بودن عجیب از بابا و من میاد، حرف به مامان وقتی و

 میشه

 دم ومدما بار چند میدونی نیستی، میگفت نگهبان ولی خونمون، دم اومدم بار چند میدونی _

 ...میگفت که بود مادرت فقط هربار ولی پدریت، خونه

 نیومده نسراغمو هم مامان حاال تا چرا میشد معلوم داشت حاال انگار بود، شده عصبی بابا

 میگفت؟ چی مادرم _

 نیس معلوم فتمیگ شکستم، رو تو میگفت کردم، بد تو با من میگفت خارج، رفته بهار با باراد _

 !دزد میگفت و میزد داد نگفته، بهمون جداییتون دلیل باراد حتی که کردم چیکار

 

 ؟!شرکت نیومدی چرا _

 خارج رفتی میگفتن که بودن آبدارچیت و منشی هربار ولی اومدم بار چند اومدم، _

 میگفتن؟؟ اونا _

 .آره _

 اومدی؟ کی _

  .اردیبهشت _

 ؟!زد غیبت یهو چرا بودی؟؟ کجا موقع اون تا _

 سعی معتاده، میفهمم بوشهر، میرم هم خودم و برات میفرستم رو دفتر بود، بد حالش عمم _

 بود، باال مصرفش خیلی رد،کنمی ترک چرا ونمنمی د اما کمپ، فرستادمش کنه، ترک کردم

 .مرد اون و نداد جواب درگیری ولی بودم، عمم درگیر
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 لندیب هووف و موهاشو الی میبره دستشو میره، راه قدمی چند و میشه بلند جاش از بابا

 . میکشه

 میاد حرف به بابا یهو که میکرد نگاه بهم لبخند با اون و بودیم زده زل بهم فقط مامان و من

 شاهنو ومدا دلش چطور ونمدنمی چرا، ونمنمی د هم، رو بود ریخته منشی با مادرم احتماال _

 . دنیور خودش بروی ولی دید کردنت پیدا برا دوندگیمو همه اون چطور باشه، مادر بی

  نمنمی ز حرفی کدوممون هیچ

 .میشینه دوباره دقیقه چند بعد بابا

 میام حرف به و میومد بدم سکوت این از

 ؟یکذای خارج اون از باشیم برگشته ما ممکنه نگفتی خودت با سال؟؟ مهمه این چرا _

 !بیام که نشد دیگه _

 چرا؟ _

 هم که دوستم پیشنهاد به بعدم بودم، جمال و مامان زندگی دادن سروسامون درگیر یمدت _

 رو شما ورید و بشم خوب میکنه کمک بهم و میکنه جور کار برام ،شیراز میام بود، دانشگاهیم

 گیرم،می فراموشی مدته ی و میکنم تصادف اینکه تا میرفت پیش خوب چی همه کنم، فراموش

 دگیافسر رفتنتون و شما نبود برای چقدر میدونست و بود قبلم بد حال شاهد که دوستم

 کم کم زنم،می کوچیک مغازه یه خیاطی، با میشم سرگرم نیاره، یادم چیزی میکنه سعی گرفتم،

 .درمیاد مزون این و میشه بزرگتر

 .برگشت حافظت که باالخره _

 ...بودن نازنین دنبال احوال ثبت تو امروز گفت بهم دوستم، شوهر که برگشت وقتی آره _
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 دوستت؟ شوهر _

 و بیارم ادی به رو چی همه که کنن کمکم باید بودن فهمیده دیگه میکرد، کار احوال ثبت تو _

 ...این میفهمیمم

 میکنه بابا به نگاهی

 .بودی من دنبال که بودی تو این _

 میکنن نگاهم تعجب با هردو که میدم سر بلندی خنده

 کنیم؟ پیدات و دنبالت بیایم ما تا میکردی ناز مدتم این _

  میزنه تلخی لبخند مامان

 بیاد، خودش تممیخواس دیدم، بد خیلی پدرت از توزندگیم من بود، انتظار یجور نبود، ناز نه، _

 دوست مرمع تمام تو که باشه بارادی یبار برداره، قدم یه اون میخواستم توروبیاره، خودش

 .باشه داشتم

 گفتی و کردی بغلم شد،یه جوری  دلم دیدم، چشماتو وقتی شما، برای گال گفتی امروز وقتی

 !درسته شکم و تویی من بهار فهمیدم لحظه اون مامان،

 !میکنم بهش مشکوکی نگاه

 میکردم راحتی احساس باهاش بودم، کرده زندگی مامان با بود سالها انگار

 کردی؟ ازدواج _

 بود حلقه بدون که چپش دست به میفته نگاهم

 .کنم دواجاز دوباره بخوام که ندیدم خیری اولم ازدواج تو نداشتم، رو کارا این وقت نه _

 میکنه نگاه بهم و میشه بلند جاش از بابا حرفش این با
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 چی؟ تو ،تهران برمیگردم من _

 .توروخدا اینجا، بمونم وقت چند یه حضوریه، غیر که مدرسه نمیام، من _

 ...مادرت برا اگه _

 میپره حرفش وسط مامان

 . شدی پیدا تازه باهات، دارم حرف کلی همیشه، تا بمون، آره _

 ...تهران برمیگرده بابا روز اون

 !میشه چیده ذهنم تو شیطانی نقشه یه اما من

 !میزنم مرموزی لبخند

 ؟!میخندی دختر، چیه _

 !!!هیچی هیچی ها، _

 میرفت صدقم قربون کلی،میزدیم حرف کلی،بودم خوش مامان با

 ....بوسید صورتمو سرو بار چند میدونه خدا

 !!!بار هزار شاید

 .بود کرده تعطیل هفته یه رو مزون

 ...گشتیم رو شیراز دیدنی جاهای تمام

 بانه مونه و زندن هنوز مادربزرگم و جمال فهمیدم کردم، سوال ازش خانوادش درباره شبه ی

 . میکنن زندگی

 . داره بچه و زنو میکنه کار عسلویه تو ناتنیم، دایی نریمان،

 .دانشجو هم نغمه و داره نامزد نعیمه
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 میزنه سر خانوادش به کم کال و سرسنگینه جمال با هنوز مامان فهمیدم

 دوستا هیگا میگفت و نداشت رو نظر این مامان ،مهمه خانواده میگفت که بابا حرفای برعکس

 .ردونمی دووم اون نبود، کنارش شیراز توی دوستش اگه میگفت پدرن، مادر از بهتر

 . بودم نداده موآزمونا و بودم نرفته آموزشگاه کالسای از کلی اما بودم، مامان پیش ای هفته دو

 .تهران برمیگردم

 بکنم دل بودن کرده پیداش تازه که مادری و شیراز از که بود سخت برام

 چند بابا یقادق که میکنم فکر این به وقتی و میشم خوشحال داشتم ذهنم تو که ای نقشه با اما

 . میشه برابر چند خوشحالیم خونست، شبا پنجشنبه حتی ماهه

 شده بهتر باهاش مرابط مدت این تو پرتقال، شربت لیوان دوتا با بازم بابا، اتاق توی میرم شبه ی

 .بود

 ؟!اوردی شربت میخوای، چیزی _

 ؟!بخواد میتونه چی مادر، پدر بی دختر یه نه، _

 مادری؟ پدر بی تو _

 دستش میدم شربتو لیوان

 .که نیستین هم کنار آره، _

 میزنه لبخندی بابا

 !خبراییه یه باز یعنی شربت این گفتم، دیدی _

 !خیره خبر _

 ؟!کوچولوته مغز تو چی _

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

488 
 

 !ازدواج _

 کنی؟؟ ازدواج تو _

 سینی تو میزاره لیوانو و میشه بلند جاش از سریع

 ؟؟یرانا برگشته بهار؟؟ آره میکردین؟؟ چت میشی، عاشقش گفتم دیدی افرود؟؟ با کی؟ با _

 میکنم نگاه بهش تعجب با

 افرود؟ ؟ کی ها؟ _

 .توام با بده جواب _

 میشینه کنارم دوباره

 .بدم اجازه من که کورخوندی بهار؟؟ آره _

 ..نیس افرود موضوع میگی؟؟ چی _

  میشه ساکت و نهنمی ز حرفی

 .مامانین و تو منظورم _

 !بخیر شب بسه، _

 !مجردی که هم تو مجرده، که اون چیه، مگه خب _

 !بهار بسه _

 مادرجون ادیپیشنه دختر اینهمه با چرا نکردی؟؟ ازدواج حاال تا چرا نه اگه نداری؟؟ دوسش _

  ؟!نکردی ازدواج بیتا عمه و

 ؟!نیست این دلیلش _

 شماهاست رسوندن بهم وظیفو منم داری، دوست مامانو تو همینه، اتفاقا _
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 .بخواب برو بچه، بزن حرف کم _

 .میگم دارم جدی بابا، _

 !نیس وقتش االن _

 !عروسی و تهران میاریمش شیراز، میریم آرومه، چی همه کردیم، پیدا همو وقتشه، کی پس _

 بود جمله یه فقط لبخندم به بابا جواب اما میزنم لبخندی

 !کنم فکر بزار _

 مامانمو گفتم بهش و گرفتم تماس افرود با میکرد، فکر داشت بابا اصطالح به که روزایی اون تو

 .کردم پیدا

 !بسالمتی خب _

 .افرود هستییه جوری  _

 ؟!چه جوری نه، _

 .ناراحت _

 اما یشم،م متنفر ازش کرده، چیکارا پدرش فهمیدم وقتی از میکنه فکر افرود میکردم احساس

 و تدوس یه همیشه مثله برام اون که میکنم مطمئنش و میگم بهش اینو و نبود اینجوری

 .خوبه داداش

 داداش زهرِ  داداش، کوفتِ _

 خوبه؟ برادر _

 !نه _

  ؟چی پ _
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 .من خل بای میگم، بت بعدا _

 مامان به گفت. زشیرا میریم و گرفته هواپیما بلیط تا دو میگه یهویی خیلی بابا باالخره یه روز

 .خونش میریم شام بدم، خبر

 کردیم جا به جا وسایلمونو و هتل رفتیم اول

 میریم مامان خونهبه سمت  آژانس گرفتن با

 .بود سفید زر پر تماما که بزرگ گل دسته یه و میخره تر شیرینی بزرگ جعبه یه بابا راه توی

 مانتو منم و بود بسته هم مشکی کراوات بود، پوشیده سفیدی پیراهن و مشکی شلوار و کت

 .بودم پوشیده بود خریده برام مامان که ای هیروزف

 میامبه حرف  ماشین توی

 ؟؟؟؟گفتی اینا جون مادر به _

 بیتا. عمه به هم اونا به هم آره _

 ؟خب _

 چی؟ خب _

 نگفتن؟ چیزی _

 ...من که شدن متوجه سال همه این خودشونم بگن، وننتنمی دیگه _

 لبم به شیطانی خنده و میشم خوشحال من .بیرون میندازه پنجره از نگاهشو میخوره حرفشو 

 چون نداره دیگه هوقت چند خب ولی داشته رابطه دخترا و زنا با سالها این تو بابا که درسته میاد

 !!بابام میشه خوب بشم فداش بوده وریاینج بوده، دور مامانم از
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 اول مونه بود، گذاشته سرش قرمزی شال بود، پوشیده مشکی بلند پیراهن مامان ورودمون، با

 و ساالد وعن چند و سبزی قرمه و فسنجون و قیمه ظرفهای این و شدیم مواجه غذا از پر میز با

 میکرد خودنمایی میز روی که بود ژله

 .من به میکنه رو بابا که میشه تموم خوردنمون شام

 !میزو کن جمع بهار _

 میکنه نماما به نگاهی

 !جایی بزنیم حرف میخوام _

 . میشم میز کردن جمع مشغول(  برین شما میکنم، جمع)  گفتن با و میشم بلند

  بودن تو اون یکساعت نزدیک و اتاق تو میرن

 میکنم بازاتاقو در و. بهم بود ریخته اعصابم دیگه

 ؟!میگین چی اه، _

  میزنن لبخندی هردو

 کارای امانم میشه قرار ولی شنید، چیا مامان و گفت چیا بابا اتاق، تو گفتن چیا ونمنمی د

 . آشنا یه به بسپره و کنه ریس و راست مزونو

 . تهران میاد عید چهارم روز

 . کنیممی عوض رو بابا اتاق مخصوصا خونه، دکوراسیون کل من، پیشنهاد به روزا، اون تو

  فروردین هفتم روز و

 ...بیتا عمه حضور در

 ...جون بابا و مادرجون

http://www.romankhone.ir/


 نئئلتئئذن

 

 

 خارمژگان ف –ناخواسته  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

492 
 

 ....عمه شوهرو کاملیا

 ...من

 ...خانم ملوک

 . میشه جاری بابا و مامان بین عقد خطبه بار دومین برای

 

***** 

 بعد ماه شش

 

 اومد جوابا وای _

 اتاقم توی و باال میاد ها پله از مامان دادم، صدای با

 .بود ازمن بدتر مامان نبود، دلم تو دل میکنم، وارد رو ها شماره سریع

 روش نوشته و بود تاپ لپ صفحه به خیره نگاهمون

 !شدی قبول بهار وای _

 سمت همیر ذهنم لحظه یه و میفته(  تهران الملل بین دانشگاه پزشکی)  جمله روی نگاهم

 دیگه و شمب قبول تهران از دور جایی میدم قول خودم به فکرم توی که وقتی قبل، سال تیرماه

 . نبینم رو بابا

 .دیگه سال برا میمونم اه، خوبه؟؟؟ الملل بین _

 !بری باید بیخود، _
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 .سراسری اونم خواستم،می پزشکی دندون من _

 میبوسه لپمو مامان

 .بدم خبر بابات به میرم شدی، قبول اینه مهم عالیه، اینم _

 .میزنم زنگ افرود برای مامان رفتن با

 خونه به رفتن نهبها به یواشکی، و بابا به گفتن بدون من و ایران بود اومده رو عید که افرودی

  .گردش میریم باهم کاملو یه روز زهرا،

 !افری نشدم قبول _

 ؟!خوندی خیلی تو که نه سرت، فدا _

 .بخونم دیگه ندارم حوصله _

 ؟!چرا _

 .تره راحت بخونم درس اونجا خارج، میام اینجا، و کنکور از خستم _

 .میشه خوشحال افرود صدای

 !بهتر خوبه، فرانسه همین آره، _

 ...ندوس ایرانو من دیگه اوهوم، _

 دوس؟؟ منو _

 ها؟ _

 ...دوس تورو من، _

 ؟میگی چی _

 تره راحت منم خیال بخون، اینجادرس فرانسه، بیامیگم _
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 ؟!گفتی چی ترش قبل نه _

 !دارم دوستت بهار، دارم دوست رو تو من الویو، آی گفتم _

 ... میزد تاپ تاپ قلبم

 .... داشت که بود پسری اولین

 .میزد حرف داشت صادقانه

 !شدم گیج من _

 نداری؟ تو دارم، دوستت میگم نداره، گیجی _

 میکنم سکوت

 رانسهف میبرم رو تو بعدم میشم، بابات داماد تهران، میام بهتر، نشدی، قبول که حاال—

 بود جمله یه بگم، میداد دستور مغزم که چیزی تنها

 ....شدم قبول تهران الملل بین شدم، قبول پزشکی من _

 هشنمی بدل و رد بینمون حرفی و میکنه سکوت چندثانیه

 !بهتر خب _

 بهتر؟ میگی تو میگم هرچی چرا واه، _

 میکنیم زندگی اونجا تهران، میام من _

 ؟دادم بله تو به اصال من _

 .میدی _

 .خدافظ _

 !خانوم بهار خانم شمام بله منتظره _
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 . میکنم قطع تلفنو(  دیوونه)  گفتن با و میکنم ای خنده

 . بود شده سرخ لپام

 بود شده گرمم

 ؟!کرد خواستگاری ازم یه جورایی االن یعنی

 !کنه قبول بابا عمرا وای،

 !!!کرد خواستگاری ازم شاهرخ پسر خدا، وای

 و فتگر قبولیم واسه کوچیک جشن یه و بود خریده کوچیک کیک یه بابا شام، بعد شب اون

 بهم هم خوبی هدیه و بگیره، باغ توی بزرگ جشن یه دانشگاه، به رفتنم اول روز بعد داد قول

 .بده

 .بخیر شبتون خب _

 ؟بهار کجا _

 .میاد خوابم _

 .برو _

 . تلویزیون جلوی بودن، نشسته هم کنار باباو مامان باال، میرفتم ها پله از

 دخترش دیدن بود رفته و نبود خانم ملوک

 !مثال بخوابم میرم دارم منم

 حال هر در میکنن یکارایی تنها تنها عاشق کفتر دوتا این خب

 .میاد یادم افرود حرفهای تمام انگار میشه اتاقم وارد وقتی و میزنم لبخندی

 میکشم دراز تخت روی میرم و میگزم لبمو
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  میکنم فکر رفتنامون بیرون حرفامون، چتامون، تمام به

 ؟؟ دارم دوسش

 خانم کملو بقول ولش بگم، بهش چه جوری اصال میشه؟ راضی بابا باشم، داشته دوسشم اصال

 .میکنم فکری یه خدابزرگه،

 آباژور و میشینه تختم کنارو میشه اتاقم وارد درزدن، با مامان که بود گذشته چقدر ونمنمی د

 میکنه روشن رو

 !نخوابیدی _

 .نمیذاره فکر نه _

 چی؟ فکر _

 . چیزا خیلی _

 !مثال _

 اول تا یوردمم گیر مناسب فرصت یه باید ،بگم حرفاش و افرود درباره چیزی االن واستمخنمی

 دست بابا تا راد،با بگه بود کافی فقط کنه، راضی رو بابا میتونه مامان دونستممی بگم، مامان به

 .کنه ردیف گفتنو چشم و کنه علم قد جلوش سینه به

 بدی مهمه این من، دوری سال مهمه این کردی، تحمل رو سختی اینهمه چه جوری مامان، _

 یفراموش کردی، خیانت بهش کرد فکر که بابا های تهمت جمال، بدیای شد، حقت در که

 ؟!شیراز تو کردنت زندگی تنهایی گرفتنت،

 . بودم نکرده کوتاهشون بود مدتی که موهایی الی میره مامان دست

 . میشه انداز طنین برام الالیی یه عین شعرش و میپیچه گوشم توی آرومش صدای
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 مستم اگر _

 رقصم، می همواره اگر

  پر از نفرت، های دشمنی از اگر 

 رسمتنمی کردند، علم قد هرجا که

 او حضور به شادست که دارم دلی

 میبیند که اویی همان

 میچیند خوب را غم که اویی همان

 ...دارم دلم در اورا من

 ...یک خدا دارم اینجا من

 

 پـایـان

 پنج و نود و سیصدو هزار سال تابستان

 ( ع)  فخار مژگان
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