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 متون نمي که م خسته بس از.میذارم حیاط به قدم و میدم هل درو و چرخونم مي قفل توي کلیدو زیاد خستگي با

 به چشمم وقتي و کنم مي تا دارم، مي بر سرم از چادرمو رفتن راه حین در.میرم راه زحمت به و وایسم پا سر

 و میذارم روشون سرمو و کنم مي جمع زانوهامو.میشینم روش و میرم میفته حیاط توي فلزي ي چهارپایه

 و کنه مي درد بدجوري سرم.بخوابم سیر سیر دل یه و زمین روي بذارم سرمو خواد مي دلم.بندم مي چشمامو

 یهو! ودب بدبختي این عامل کي بفهمم تونم نمي.گیجم افتاده که اتفاقي از هنوز.بینیمه توي بیمارستان بوي هنوز
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 وقتي و میذارم شکمم روي دستمو زانوهامه روي سرم که همونطور!خودم؟ سر به چي و!اومد شوهرم سر به چي

 به اونقدر میشه؟ذهنم چي اومده پیش که شرایطي با بچه این و من سرنوشت پرسم مي خودم از کنم مي حسش

 رفک از.رسیدم اینجا به که شد چي بیارم یاد به خوام مي.کنم فکر درست چیزي به تونم نمي که ست ریخته هم

 یناول این.کنم مي نگاه شده شروع تازه که باروني نم نم به و باال میارم کمي سرمو.هم توي میرن اخمام زیاد کردن

 از و تو میرم و کنم مي باز کلید با قفلشو هال، در سمت میرم و میشم پا ، نشم خیس اینکه براي.پاییزیه بارون

 مي تصورشو و خواستم مي که بود اي زندگي همون این یعني.کنم مي نگاه رو خونه ریختگي هم به همونجا

 خاکو و گرد پر حیاط.کنم مرتب رو خونه خواد مي دلم.داخل میرم حالي بي با.بدم خودم به که ندارم کردم؟جوابي

 میرم.ندارم کارارو این از کدوم هیچ ي حوصله و حال اما ، بپوشم حسابي و درست لباس یه و بگیرم دوش. بشورم

 هوگرن نیستن اینجا مادرجون و مادرم خوبه میگم خودم به و کنم مي نگاه برمو و دور گنگ و ایستم مي هال وسط

 عکس قاب به چشمم میفتم که مامان و مادرجون یاد!داره مرتبي زندگي و خونه چه!باش رو خونه خانوم گفتن مي

 و خودم کمرنگ لبخند و کنم مي نگاه اون خندون لباي و چشما به.مونه مي ثابت روش نگام و میفته دیوار روي

 مي بر عقب به دوباره زمان کاش میگم خودم به و عکس قاب به میشم خیره همونطور.م گرفته رنگ هاي گونه

 شنگا بازم و میدارم بر عکسو قاب و میرم بعد.موند مي ثابت همونطور و نمیرفت جلو وقت هیچ کاش اصال.گشت

 :چرخن مي سرم توي مدام دکتر حرفاي.میذارم م سینه روي اونو آروم خیلي و کنم مي

 .نباتیه زندگي یه انتظارشه در که چیزي تنها متاسفانه_

 این فقط گناهش یعني!بود؟ شده مرتکب گناهي چه مگه!چرا؟ آخه!نباتي زندگي.کنم مي بغض حرفاش آوري یاد با

 و میدم تکیه دیوار به.میشد اینطوري نباید.نبود حقش.نبود اون حق این!نه،خدایا!شده؟ من زندگي وارد که بود

 خندون چشماي به و کنم مي جدا خودم از چسبوندم سینه به که عکسو قاب.خورم مي سر زمین روي آروم آروم

 :گم مي لب زیر بهش خطاب و کنم مي نگاه شوهرم

 !چرا؟ آخه!بیاد؟ سرت بال این که شدي من زندگي وارد چرا،چرا _

 گذشته به خواد مي دلم.خورن مي سر هام گونه روي اشکام و بندم مي چشمامو و میدم تکیه دیوار به سرمو

 رجو یه زندگیمو و برگردم تونستم مي کاش اي.بریدم دل چیز همه از که وقتي همون به.قبل سال دو به.برگردم

 مي فکر گذشته به و کنم مي آرزو.میشد کاش.نشه کس هیچ دیدن صدمه باعث که جوري یه.کنم شروع دیگه

 :قبل سال دو به.دارم برگشتنشو آرزوي که اي گذشته به.کنم

 پولتون باقي اینم بفرمایین _

 .دخترم ممنون _

 ودستام شدم تنها وقتي.رفت و کرد خداحافظي و برداشت پیشخون روي از خریدشو سبد.گرفت پولشو باقي زن

 ها قفسه توي جنساي با بعد.بره در خستگیم تا دادم قوس و کش خودمو و بردم سرم باالي و کردم قالب هم به

 آرمین با تماسمو که میشد ماهي شیش.گذشت مي کیان با نامزدیم خوردن هم به از ماهي شیش.شدم مشغول
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 چند هر.بودم دیده خودم به آرامشو روي که میشد ماهي شیش.نداشتم ازش خبري هیچ و بودم کرده قطع

 روزاي ي غصه و غم اون از دیگه ولي.افتادم مي یادش ماه چند از بعد بازم هنوز و بود سخت آرمین کردن فراموش

 مشغول خودمو باباجون ي مغازه توي آرمین کردن فراموش تر راحت براي مدت این توي.نبود اثري خیلي اول

 .کنم کار و مغازه برم که بود این کارم عصر روز هر و زود خیلي صباي.کردم مي کمک اون به و بودم کرده

 .سالم _

 دبو مغازه دائمي مشتري که جووني پسر اشناي ي چهره دیدن با و برگشتم سالم و سرفه تک صداي شنیدن با

 :دادم سالمشو جواب مودبانه و دادم تکون سرمو

 .بفرمایین.سالم _

 :پرسید پیشخون کنار میومد حالیکه در

 نیست؟ حاجي _

 .کرد مي صدا اینطوري باباجونو میومد وقت هر.بود باباجون حاجي از منظورش

 :دادم جواب

 .گرده مي بر زود گفت ولي جایي یه رفته.نیست نه _

 :گفت و پیشخون روي گذاشت هزاري اسکناس تا چند

 .بدم پس آوردم قبلمه ي هفته بدهي این _

 :پرسیدم

 بود؟ چقدر _

 :گشتم اسمش دنبال و کردم باز حسابارو دفتر و

 .تومن ده _

 :گفتم و زدم خطش کردم پیدا که اسمشو 

 !بود اي عجله چه.بمونه میذاشتین _

 :داد جواب

 .ممنون _
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 بر الوهع و بود حسابي خوش مشتري.بشمرش نبود نیازي. دخل توي وانداختم برداشتم رو اسکناسا و بستم دفترو

 .داره اطمینان بهش کامال داد مي نشون که باباجون.بود هم درستي و دقیق آدم اون

 :پرسیدم کنه مي نگاه برشو و دور داره دیدم وقتي و کردم نگاش بستم که دخلو

 خواین؟ مي چیزي _

 .ماست قوطي یه و آلبالو شربت شیشه یه کرمدار، بیسکویت جعبه یه ام _

 :پیشخون روي گذاشتم کیسه توي گذاشتم بود خواسته که رو چیزایي و برداشتم پالستیکي ي کیسه یه

 .بفرمایین _

 .مرسي _

 :گفتم که جلوم گذاشت هزاري تا چند

 .نداره قابل _

 يمشتر دیدن با و شد پیداش باباجون موقع همون و دادم پولشو ي بقیه و گذاشتم دخل توي رو پوال.کرد تشکر

 :زد ش شونه روش دستي پشت از و شد نزدیکش همیشگیش

 !ورا این از عجب چه!آقا علي به به _

 :داد دست باهاش و سمتش برگشت علي

 . بدم بدهیمو اومدم شما؟ حال!حاجي سالم _

 :گفت شوخي لحن با و داد تکون سري باباجون

 !بدهي؟ کدوم!بدهي _

 :گفت و خندید علي

 نمیاد؟ یادت شما یعني _

 :داد جواب باباجون

 .نه _

 :گفت و برداشت خریداشو علي

 درسته؟ دیگه کردم ضرر بدجور من پس _
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 دادي؟ چقدر _

 .تومن ده _

 :گفت و کرد نچي باباجون

 .نکردي ضرر زیاد نه _

 :شنیدم شو خنده صداي فقط بود پایین سرم که من و خندید بازم علي

 .بذار من سر به سر هي هم شما _

 :پرسید باباجون

 .بخونم خودمو ي فاتحه باید که بکنم کارو این بذارم؟اگه بابات سر به سر پس نذارم تو سر به سر اگه _

 :کردم بلند سرمو بار این و شنیدم رو علي ي خنده صداي بازم

 .مایي سرور شما حاجي حرفیه چه این _

 بابات؟ یا خودت سرور _

 همین واسه.خونه برم زودتر خواستم مي و بودم خسته. کشه مي طول خیلي شوخیاشون و حرفا دونستم مي

 :گفتم باباجون به رو و برداشتم کیفمو

 .م خسته خیلي.خونه برم دیگه من بدین اجازه اگه باباجون _

 :گفت نشست مي چهارپایه روي حالیکه در باباجون

 .باباجون برو _

 :گفتم میومدم بیرون دخل پشت از حالیکه در

 .نکنین خسته خودتونو خیلي بیاین زود هم شما _

 .چشم.چشم _

 :کردم خداحافظي باباجون از و شدم رد علي کنار از

 .خداحافظ _

 .دخترم سالمت به _
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 در و آروم آروم بودم پوشیده مانتوم روي که ژاکتمو هاي دکمه.رفتم بیرون مغازه از و کردم خداحافظي هم علي از

 ويت تیره ابراي از و بود سرد خیلي هوا.بردم فرو جیباش توي دستامو و بستم کردم مي نگاه روم به رو به حالیکه

 کردم مي احساس.خونه سمت افتادم راه و انداختم نگاهي برمو و دور.راهه در سختي بارون بود مشخص آسمون

 کارو این تونستم نمي و بود آمد و رفت پر خیابون اما.بدوم خواست مي دلم و بهتره خیلي قبل روزاي از حالم

 هرا به کردم شروع کردم مي نگاه میبرد خودش با داشت رو قوطي یه که آب جوي به حالیکه در همین واسه.بکنم

 تو گذشته ماه شیش این معمول طبق کردم شروع نکنم فکر آرمین به و کنم مشغول فکرمو اینکه براي و رفتن

 :بود آب جوي توي قوطي مورد در م قصه بار این.ساختن قصه ذهنم

 انداخته داده تفت کمشو یه و کرده بازش.خونه برده و خریده اونو خانومه یه.بوده رب قوطي یه حتما قوطیه این _

 هخانوم اون دختر بعد.قیمه همون پس.نیست فصلش االن که بامیه ولي.بامیه شایدم.خورشي؟قیمه چه.خورش تو

 و پدرش با و خونه گردن مي بر میره مدرسه که کوچیکترش خواهر با میره دانشگاه و منه سن هم تقریبا که

 اب بشوره ظرفارو کي اینکه سر کوچیکه خواهر و بزرگه خواهر بعدش.  خورن مي ناهار هم با سفره یه سر مادرشون

 و درس سر برید شماها ، خواد نمي میگه مامانشون و کنه مي ساکتشون باباشون وسط این و میشه بحثشون هم

 .میشورم خودم مشقتون

 و مکرد فراموش رو قوطي بودم شده غافلگیر که من و گرفت بارون یهو که میرفتم جلو و بافتم مي قصه همونطور

 .گشتم گرفتن پناه واسه جایي دنبال

 لحظه هر بارون.کنم چیکار بودم مونده. وایسم زیرش برم که حسابي و درست بون سایه نه و بود سقفي نه اما

 .میشد تر تند داشت

 .کردم پیدا آهان_

 مخیس بارون بازم و بود کوچیک بالکن اما. وایسادم زیرش و رفتم بود بر و دور همون که اي خونه بالکن سمت به

 تردور کمي که ماشیني به اعتنا بي و.نشم خیس که بگیرم بغل کیفمو و کنم جمع خودمو شدم مجبور.کرد مي

 :ریخت دلم آشنایي صداي شنیدن با که نکشید طول خیلي اما شدم بارون تماشاي مشغول. کرد توقف

 !پونه _

 بود ممکن چطور.نداشت امکان این نه!نبود؟ آرمین صداي شنیدم که صدا این!خدایا.زد خشکم لحظه یه

 و یجگ.ندیدم آرمین از اثري هیچ اما.رنگ زرد تاکسي یه.بود وایساده دورتر کمي ماشین یه.برگشتم تندي...آرمین

 مبود مطمئن. رفتم عقب کمي و شدم خیره تاکسي به گرفت مي بیشتري شدت لحظه هر که باروني توي منگ

 ینا با و شدم خیاالتي کردم فکر.بود سخت برام باورش اما.کرد صدام که شنیدم خودم گوشاي با.شنیدم صداشو

 یه.بشم دور اونجا از زودتر چه هر خواستم مي اما بودم شده خیس کامال.دادم ادامه رفتنم راه به بارون زیر فکر

 به لحظه قدمامو سرعت شد باعث که بود قوي اونقدر حس این و ترس و دلتنگي حس یه.داشتم عجیبي حس

 مي هک عذابي.داشتن همراه به عذاب فقط من براي یادش و اون.کنم فکر آرمین به خواستم نمي.کنم بیشتر لحظه
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 در وکلیدم تندي رسیدم که خونه به.بیفته اتفاق این وقت هیچ نبود قرار انگار و بشم خالص دستش از خواستم

 روي افتاد انگشتام بین از کلید که لرزید مي صداش شنیدن هیجان از دستم طوري اما کنم باز درو که آوردم

 صداي و زدن در به کردم شروع کنم استفاده ازش اینکه جاي به و داشتم برش و شدم خم.آب پر و خیس زمین

 :گفت که شنیدم مادرمو

 .شکوندي خبرته؟درو چه اومدم اومدم _

 صداي و داخل رفتم و کردم سالم تندي کرد باز درو اومد وقتي و موندم منتظر و کشیدم دست زدن در از

 :گذاشتم سر پشت متعجبشو

 .سالم _

 :شنیدم سرم پشت از صداشو بازم و راهرو توي رفتم کنم صبر دقیقه یه اینکه بدون

 !شدي؟ کشیده آب موش عین چرا!کردي؟ درست خودت واسه ریختیه چه این _

 :دادم جواب و کردم سالم بیرون بود اومده بزرگه اتاق از که مادرجون به

 !خب بارونه _

 :داد جواب مامان

 .میبینم نیستم کور بارونه دونم مي بله _

 :گفتم اتاقم توي میرفتم حالیکه در

 !دیگه میشه خیس باشه بیرون آدم بارونه وقتي خب _

 :داد جواب حرص با مامان

 تونستي؟ نمي.خونه بیاي اومد بند بارون وقتي تونستي مي _

 وضع باهام کامال رفتارش بود فهمیده آرمینو جریان وقتي از.کنم دو به یکي باهاش نداشتم دوست.ندادم جوابشو

 مي ازم ها گذشته خالف بر میرفتم که بیرون.هست بهم کامال حواسش بفهمم که کرد مي رفتار جوري. بود شده

 هک کشید نمي طول خیلي موندم مي که اتاق توي و خونه تو.گردم مي بر کي و میرم کي با و میرم کجا پرسید

 ایراد رفتنم راه و پوشیدن لباس طرز به هم وقتا گاهي حتي و بود شده رو اون به رو این از اخالقش. سراغم میومد

 از هک بود کرده کارو این ماه شیش این توي اونقدر و کنه بند چیزي یه به که بود بهونه منتظر ش همه.گرفت مي

 مخود به بیشتر میزنم حرفي هر کردم مي حس چون.نبودم راحت باهاش قبل مثل دیگه.بودم شده خسته دستش

 ونباباج و مادرجون و میرفتم فرو خودم تنهایي الک توي و کردم مي سکوت بیشتر ناچار به.کنم مي گمونش بد

 و تنداش اعتراض سکوتم به نسبت.بودم گرفته پیش در که وضعي این به نسبت بودن ماجرا اصل از خبر بي که
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 دونستن مي مادرم مثل هم اونا اگه شاید.خورده هم به کیان با نامزدیم که اینه خاطر به ش همه اینا کردن مي فکر

 وضع حال این با ولي.بود گرفته پیش در مادرم که گرفتن مي پیش رو رفتاري همون قراره چه از جریان اصل

 يم فکر خودم با و میرسم آرامش به دارم کردم مي احساس و داشتم ارتباط آرمین با که بود وقتي از بهتر روحیم

 .میشه درست کم کم کنم نمي خطا پا از دست ببینه همینکه مادرمم برخورد طرز این کردم

 هي. بودم ندیده خودشو ولي.بودم شنیده واضح آرمینو صداي.کشیدم آه و بستم سرم پشت درو رفتم که اتاقم به

 ای!بود؟ خیاالت واقعا یعني!شنیدم؟ صداشو اومد نظرم به یهو چرا!افتاد؟ اتفاق این چرا... چرا پرسیدم مي خودم از

 زد؟ صدام که بود خودش و بود برا و دور همون اون و داشت حقیقت نه

 شانزدهم فصل

(1) 

 يم خاله.بود نیومده کیان.نشیني شب بودن اومده کتایون و خاله شوهر و خاله معمول طبق. میریختم چاي داشتم

 ما ي خونه کمتر که بود وقت خیلي اون.گه مي دروغ داره دونستم مي من اما.دوستاش از یکي دیدن رفته گفت

 و باباجون دیدن خاطر به فقط میومد هم اگر و بیاد کمتر بود شده باعث ماجرا اون. میشد ماهي شیش دقیقا.میومد

 مه بعدش و نشست مي اي دقیقه چند کنه سالم یا بندازه نگاهي من به اینکه بدون میومد هم وقتي.بود مادرجون

 یريتغی هیچ رفتارش.نمیومدم بیرون بود اونجا وقتي تا و اتاقم توي میرفتم میدیدم اینطور وقتي منم.میرفت

 هک بود طوري.بود شده سرد من با وسط این فقط. خندید مي و گفت مي مامانم و مادرجون و باباجون با.بود نکرده

 ودب شده باعث همین و نبود پیداش که بود شبایي اون از شبم اون.نمیومد ما ي خونه و آورد مي بهونه وقتا خیلي

 .بشینم بقیه کنار هال توي بگیرم تصمیم و باشه راحت خیالم من

 و بود شده تموم درسش که میشد ماهي چند.آشپزخونه توي اومد کتایون که ببرم خواستم ریختم که رو چایي

 مناسب دخترش تنها ي واسه رو ها اداره محیط گفت مي.کنه کار داد نمي اجازه خاله شوهر.بود شده نشین خونه

 يول.داد مي نشون اعتراضشو و ناراحتي و میزد غر گاهي اما بود اومده کنار تقریبا ماجرا این با هم کتي.دونه نمي

 !خوشحاله چرا بفهمم تونستم نمي من و داد مي نشون خوشحال همیشه عکس بر شب اون

 ما؟ پیش بشیني نمیاي! فکري؟ تو که بازم _

 :آوردم لب به کمرنگي لبخند و انداختم بهش نگاهي نیم

 .میریختم چایي داشتم _

 .میارم من بده خب _

 :گفتم من اما برد سیني سمت به دستشو

 .میارم خودم خواد نمي _
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 :گرفت زور به ازم رو سیني و بود حرفا این از سمجتر اون ولي

 !بابا من بده _

 :کردم اعتراض کارش جوب در

 !کتي _

 رفتار. کردم تماشا رفتنشو و وایسادم سرجام همونجور منم و بیرون رفت آشپزخونه از توجه بي کتایون ولي

 و ونمادرج جلوي بود گرفته رو سیني. شده چایي آوردن داوطلب میدیدم که بود بار اولین.بود عجیب برام کتایون

 :گفت بهش خطاب مادربزرگم که شنیدم

 .ببینمت عروسي رخت تو زودتر که ایشاهلل.مادر نکنه درد ت پنجه و دست_

 :گفت خاله که شنیدم و نشست لبش روي لبخند و شد رنگ به رنگ کتایون صورت که دیدم بعد و

 .میرسه وقتش داره کم کم بخواد خدا.مادرجون بشنوه دهنتون از خدا _

 :پرسید مشتاقانه که بود مادرم بعد و

 اومده؟ خواستگار واسش _

 :گفت و داد تکون سرشو لبخند با خاله

 .شکر رو خدا آره _

 :گفت اي گالیه از پر لحن با مادرجون

 بشیم؟ خبردار باید االن نگفتین؟ ما به چرا پس!کي؟چطور؟ _

 :داد جواب کند مي پوست میوه داشت که خاله شوهر

 یه بزرگترین که شما با بیایم گفتیم هم ما.خواستگاري میان گفتن و زدن زنگ بهمون امروز تازه مادرجون واهلل _

 .بکنیم مشورتي و صالح

 :پرسید مامان

 حاال؟آشناست؟ هست کي _

 :داد جواب خاله

 .حسینه امیر.آشناست.آره_

 :پرسید بود ساکت موقع اون تا که باباجون
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 !حسین؟ امیر کدوم!حسین؟ امیر _

 :داد جواب خاله

 !دیگه قدرت آقا پسر _

 :گفت یهو مادرجون و

 کرده؟ خواستگاري کتایون از قدرت آقا پسر حسین امیر!خدا؟ رو تو _

 :گفت خنده با خاله

 .مادرجون بله _

 :پرسید خاله شوهر از شوخي لحن با و انداخت بود نشسته زیر به سر و مودب که کتایون به نگاهي باباجون

 میگیره؟ زبونش که نیست ت برادرزاده همون حسین امیر این بببینم _

 هی اخماش و شد جمع لباش کتایون که دیدم من و میذاشت کتایون سر به سر داشت.  چیه منظورش دونستم مي

 :گفت اعتراض با خاله وسط این و هم توي رفتن کم

 !گناهه؟ مگه!بگیره؟ زبونش خب!باباجون!وا _

 :گفت خاله حرفاي تایید در هم مادرجون و

 .سرتره چي همه تو داداشاش ي بقیه از بچه این ماشاهلل هزار ماشاهلل و شکر رو خدا که.بودنشه انسان مهم _

 :گفت پهني لبخند با هم خاله شوهر

 .پاکه و نجیب و عاقل که بس.خورن مي قسم پسر این اسم رو همه ما فامیل تو _

 :گفت کرد مي باز هم از دستاشو حالیکه در و کتایون به کرد رو مادرجون حرف این با

 .ببوسمت که بغلم بیا...بیا.مادر باشه مبارکت که ایشاهلل _

 ها صحنه اون دیدن با من و گفتن تبریک بهش و بوسیدنش مامانم و مادرجون و رفت جلو زده خجالت کتایون

 کنم درک تونستم نمي اما.کردم مي حس شادیشو.خوشحاله که میدیدم.میشه حسودیم کتایون به کردم حس

 تنها اما. داشت هم جذابي ي قیافه.بود خوبي پسر!داده رضایت حسین امیر به بود بهترینها مدعي که اون چطور

 که ريپس.بود خوبي و کاري آدم حال این با. بود زبونش گرفتن همون گذاشت عیب اسمشو میشد اگه البته عیبش

 هداشت پدرش ثروت به چشمداشتي اینکه جاي به ولي مهندس نه و بود شده دکتر نه برادراش باقي مثل چه اگر

 .باشه بهترین کارش تو بود تونسته و بود موفق ماهي پرورش کار تو. بود وایساده خودش پاي رو خودش باشه
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 ردمک مي فکر و بودم وایساده آشپزخونه توي!  کردن پیدا عالقه هم به کتایون و اون چطور بفهمم تونستم نمي اما

 شاید. نمیشد اما بزنم قدم خیابون توي شب وقت اون خواست مي دلم.بخورم هوا و بیرون برم خواست مي دلم.

 .بمونم همونجا رو اي دقیقه چند و حیاط توي برم که بود این فقط بدم انجام تونستم مي که کاري تنها

 ما؟ پیش بشیني نمیاي چرا!خاله جون پونه _

 ورمحض با نداشتم دوست دیگه طرف از اما بگم تبریک کتایون به و برم خواست مي دلم طرفي از. کرد صدام خاله

 .بشه ذایل خوشیشون و بگیره شون غصه و بیفتن کیان یاد دوباره

 :گفتم فقط خاله جواب در همین واسه

 .بنده دستم االن.خاله میام _

 :رسید ذهنم به چیزي آشغاال سطل دیدن با و انداختم برم و دور به نگاهي بعد

 .کنم فرار فضا اون از آشغاال بردن ي بهونه به تونم مي

 مزد خونه آشپز از و زدم گره آوردم بیرون سطل توي از رو زباله ي کیسه و دادم تکون کارم تایید عنوان به سرمو

 :گفتم و رفتم راهرو سمت به دیدم خودم متوجه رو همه نگاه وقتي و بیرون

 .میام و بیرون میذارم رو آشغاال _

 حتيرا نفس و کردم رها رو ها زباله ي کیسه گذاشتم حیاط به قدم که همین و بیرون رفتم سریع. نزد حرفي کسي

 رفتهگ بازم که آسمون به و انداختم نگاهي ها زباله ي کیسه به.بیرون اومدم شد خوب.میشدم خفه داشتم.کشیدم

 بدون من و خورد بهش اي تقه که بودم نکرده باز درو هنوز اما در سمت رفتم و برداشتم رو کیسه.  بود ابري و

 در به دستم و زد خشکم در پشت کیان دیدن با ولي کردم باز درو باشه تونه مي کي بپرسم خودم از اینکه

 کرده اشتباه نه اما نمیاد دیگه آورده بهونه که حاال کردم مي فکر.نداشتم اومدنشو انتظار اصال.خشکید

 داشت هي کرد مي سنگیني دستم توي که ها زباله ي کیسه و کردم مي نگاش و بودم وایساده همونطور.بودم

 صورت همون به اي دقیقه چند.کرد مي نگاهم و بود وایساده و بود خورده جا من دیدن از اونم.میشد سنگینتر

 يتو.کنم نگاهش همونطور خواست مي دلم.مونده نگفته که حرفي یه.داره چیزي یه نگاهش کردم مي حس.گذشت

 بگم چیزي خواستم مي.بزنم حرف باهاش خواستم مي.بود داده دست دلتنگي احساس بهم بدجوري موقعیت اون

 کنه یداپ ادامه وضع اون میذاشتم نباید نباید نه ولي.گذشته مثل درست.بده جوابمو و بشینه لباش روي لبخند که

 :گفتم آروم خیلي و پایین انداختم سرمو که بود همین. بدن لوم دادم مي اجازه احساساتم به نباید.

 .ببخشید _
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 مي حس.موندم در کنار اما در دم گذاشتم رو کیسه.حیاط توي رفت و شد رد کنارم از و اومد خودش به اونم که

 عصبي منو همین و بره خواست نمي انگار اما.داخل بره تا بدم طولش خواستم مي.نرفته و همونجاست هنوز کردم

 :کرد مي

 هستي؟ کسي منتظر _

. تمسخر و کنایه و طعنه از پر.داشت معنا هزار حرفش.شد فشرده قلبم جدیش و خشک لحن و صداش شنیدن با

 و بزنم زل بهش عصباني و برگردم خواستم مي..شدم عصباني دستش از لحظه یه.شد تحریک بیشتر اعصابم

 خودش لحن همون با منم و گرفتم خودمو جلوي زحمت به داره؟اما ربطي چه تو به بگم و بدم تیز و تند جوابشو

 :دادم جواب کلمه یه فقط

 .نه _

 کردم حس و کرد جلب توجهمو بود داشته نگه کوچه توي که رنگي زرد تاکسي اما ببندم درو خواستم بعد و

 کنار هشب اعتنا بي و بستم درو.ندم طولش و نکنم کنجکاوي بیشتر شد باعث کیان حضور اما دیدم قبال که همونیه

 انتظار اصال.نشستم مامان ي چهارپایه روي رفتم و کشیدم راحتي نفس خونه داخل رفت که دیدم وقتي و رفتم

 .بزنه حرف باهام که اینو انتظار و.نداشتم اومدنشو

 بارون بارش تازه.گرفتم آسمون به رو سرمو و انداختم باال اي نزدنش؟شونه یا زدن داشت؟حرف اهمیتي چه ولي

 . تو برم نکرده بارم اي دیگه حرف و برنگشته کیان تا بهتره کردم فکر.بود شده شروع

 در به که دوم ي تقه کیه؟و دیگه بار این:پرسیدم خودم از.شد رفتنم مانع خورد در به که اي تقه اما شدم بلند

 نگاش تعجب با. بود وایساده در پشت ساله شیش پنج و بیست جوون پسر یه.کردم بازش و رفتم خورد

 :گفت که شنیدم و دادم تکون سرمو فقط کرد سالم که پسر.کیه دونستم نمي و نمیشناختمش.کردم

 کجاست؟ ببینین بندازین نگاهي یه آدرسو این میشه شدم مزاحم که خانوم ببخشید _

 :کرد اشاره رنگ زرد تاکسي سمت به که دیدم و زدم زل بود دستش که کاغذي تکه به تعجب با

 .کجاست اینجا نیستم بلد من ولي.آدرس این به بره خواد مي دارم مسافر یه _

 ندب نفسم و وایساد قلبم لحظه یه بود کاغذ روي که آشنایي خط دست دیدن با اما کردم نگاه و گرفتم ازش کاغذو

 .اومد

 .آرمین خط.بود خودش خط خط اما نمیشد باورم.

 شخود!نبود خیال و وهم صدا اون!بودم نکرده اشتباه من پس.دادم تکیه در به نیفتم، اینکه براي و لرزید دستم

 مترسید مي.نداشتم کردن بلند سر جرات و بودم شده خیره بود نوشته کاغذ روي که آدرسي به!آرمین بازم.بود

 .ببینم روم به رو اونو و کنم بلند سرمو
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 !خانوم _

 با و.کنن بلند سرتو.پونه نکن بلند سرتو گفتم خودم به ولي شنیدم بود وایساده در دم که رو راننده پسر صداي

 به دقیقه که باروني زیر ، رنگ زرد ماشین کنار دورتر.دیدمش و گرفتم باال سرمو که شد چي نفهمیدم اینا ي همه

 به آرامشمو بازم که بود اومده.ببینه منو بود اومده آرمین...آرمین.بود خودش آره.بود وایساده میشد، تر تند دقیقه

 رهچه تونستم مي کوچه، فضاي روشن تاریک توي.بودم شده خیره بهش مبهوت و مات.بشه عذابم باعث و بزنه هم

 دبو باز که ماشین در به دستشو.بارون از یا خیسه گریه از صورتش دونستم نمي اما بدم تشخیص خیسشو ي

 نمي تکون و کرد مي نگام و بود وایساده همونجور که نبود من از بهتر روزش و حال اونم انگار و بود گرفته

 نمي.نشدني وصف جور یه.بود جوري یه حالم.من به بود شده خیره اونم و بودم شده خیره بهش واج و هاج.خورد

 نمي احساس رو سرما من اما بود سرد هوا.تونستم نمي هم خواستم مي اگه حتي یعني.بخورم تکون تونستم

 بود کرده پخش موهامو و کشید مي سرم از خیسمو شال باد و خوردن مي صورتم و سر به بارون هاي قطره.کردم

 يم نشونش تر آشفته خیسش و آشفته موهاي که اونو.کردم مي نگاه اونو فقط و بودم شده مجسمه. صورتم توي

 و اي واهمه و ترس هیچ بدون تونستم مي کاش.خسته خیلي.ست خسته داد مي نشون ش چهره حالت و دادن

 مدآ خوش و وایسم روش به رو بهش، رسیدم وقتي و سمتش بدوم بارون توي.استقبالش به برم مانعي هیچ بدون

 ویار مشت یه.بودن بچگونه و محال آرزوي مشت یه ش همه اینا ولي خونه توي بیارمش و بگیرم دستشو بعد.بگم

 .بگیرن پا ذهنم توي اون از بیشتر میذاشتم نباید که

 احساسات دادم مي اجازه نباید نه نه،.آوردن بیرون خیاالت دنیاي از منو بندش، پشت مهیب صداي و برق و رعد

 اريک باید.بیاد اینجا دیگه و بمونه اینجا دادم مي اجازه نباید.کردم مي دور خودم از اونو باید...باید.کنن غلبه بهم

 راننده رپس به نگاه یه و اون به نگاه یه رسید، ذهنم به که فکرایي این با.کنه امید قطع کامال ازم و بره که کردم مي

 با شد همزمان ، در شدن بسته بلند صداي و بستم بزنم حرفي اینکه بدون و محکم درو یهو و انداختم تاکسي ي

 از ، آرمین دیدن از.بودم ترسیده.بکشم کوتاهي جیغ و بپرم جا از ترس از شد باعث که برق و رعد ترسناک صداي

 مي.خونه توي برم ترسیدم مي حتي که بودم پریشون اونقدر.مادرم العمل عکس تصور و خودم العمل عکس

 ف،بالتکلی!خوندن مي م چهره از چیزو همه و بودن پیشگو انگار.ببرن چیز همه به پي خرابم حال دیدن با ترسیدم

 که قلبم روي دستمو و دادم تکیه حیاط خیس دیوار به همونجا.نداشتم ایستادن ناي دیگه اما.بودم مونده حیاط تو

 خوش و خوب نمیذاشت چرا!کرد؟ مي کارو این من با داشت آرمین چرا...چرا.گذاشتم بود منظم نا ضربانش

 مي امون بي همونطور بارون.کردم نگاه آسمون میزد؟به هم به آرامشمو اومد مي که بار هر بکنم؟چرا زندگیمو

 ور خدا و بزنم جیغ خواست مي دلم.بزنم داد خواست مي دلم.کوبید مي صورتم به وار شالق هاشو قطره باد و بارید

 پیدا عالقه بهش منم اون از بدتر و کنه پیدا احساس من به آرمین داده اجازه چرا بپرسم ازش و کنم صدا بلند

 داره قلبم کردم مي کنه؟احساس چیکار ما با آخرش خواد مي و چیه کارش این حکمت و معني بپرسم کنم؟ازش

 بارون آب با صورتم اشکاي و بود شکسته داد مي فشار گلومو که سنگیني بغض.کنه مي سنگیني م سینه توي

 این و بودم دیده اونو دوباره.میفتم پا از دارم کردم مي حس.میره گیج داره سرم کردم مي حس.بودن شده قاطي
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 نمیداره؟؟چرا بر سرم از دست چرا پرسیدم مي خودم از ذهنم توي مدام.بشم شوکه شدت به بود شده باعث دیدار

 ...چرا...نمیداره؟چرا بر سرم از دست

 !جون پونه _

 جیغ صداي و شدن بسته هم روي پلکام یهو ولي بدم جوابشو و کنم نگاش خواستم.شنیدم کتایونو متعجب صداي

 نمک باز چشمامو خواستم مي.معلقم آسمون و زمین بین کردم مي حس فقط.شد چطور دونم نمي.شد بلند کتایون

 ... نکنه.باشه افتاده براش اتفاقي نکنه اینکه نگران.بودم شده نگرانش.برسونم کتایون به خودمو و

 بودم؟ مونده حالت اون به چقدر.بدم تشخیص تونستم نمي رو هیچي اما شنیدم مي نامفهومي و گنگ صداهاي

 اموچشم خواستم مي.بود شده حرفشون هم با نفر دو انگار.نامفهوم و تند.پیچیدن مي گوشم توي صداها.دونم نمي

 که يمدت حال این با و تونستم نمي و کردم مي کرختي احساس ولي کنه مي دعوا کي با داره کي ببینم و کنم باز

 :میشن واضح کم کم دارن صداها کردم حس گذشت

 مي رفتار جوري!نگیر سخت بهش نامزدیش خوردن هم به خاطر به و نکن اذیتش رو بچه این گفتم بهت چقدر _

 .ش همه.پوران توئه تقصیر ش اومده؟همه سرش به چي حاال ببین.مقصره پونه انگار کردي

 مادرمو داشت من خاطر به.میزد حرف مادرم به خطاب باري سرزنش لحن و بغض با که بود مادرجون صداي

 .شنیدم نمي مامانم از جوابي اما کرد مي سرزنش

 داشت؟ تقصیري چه مگه!اومد؟ دلت چطور آخه!کردي؟ اذیتش رو پونه قضیه این خاطر به پوران؟تو آره _

 تفاقا اینکه نگران.بود نگران فقط!بود نکرده کاري که اون ولي کرد مي سرزنش مامانمو داشت که بود خاله بار این

 باید پس.بود خودم تقصیر بود چي هر.نبود مقصر اون نه....خوبم مامان...مامانم.بیاد سرم بالیي و بیفته برام بدي

 ولي مبشین که خوردم تکوني.بشه سرزنش من خاطر به این از بیشتر میذاشتم نباید...نباید. کردم مي دفاع ازش

 :شنیدم کتایونو صداي و نتونستم

 .میاد هوش به داره.خورد تکون پونه!مامان _

 :دار خش و بود گرفته که شنیدم رو خاله صداي بعد

 !جان پونه.کن وا چشماتو بره قربونت خاله!جان پونه!پونه _

 هک بودم فهمیده اینطور ، خاله صداي بودن نزدیک از.  بود کرده بغلم محکم نفر یه.کنم باز چشمامو کردم سعي

 .اونم بغل توي

 .کن وا چشماتو خدا رو تو!خواهري پونه!پونه _
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 راچ پس! نبود چیزیم که من آخه ولي!من؟ خاطر به!چرا؟ اما.کرد مي گریه داشت.میزد صدام گریه با که بود کتایون

 خاله شوهر که شنیدم و کردم باز آروم آروم چشمامو.کردن مي اذیتم لباسام خیسي و بود سردم!کرد؟ مي گریه

 :گفت

 .کرد باز چشماشو.شکر رو خدا _

 خوبه؟ حالت!بابا!پونه _

 .ترسوندمش خیلي که بود معلوم!بیچاره پیرمرد.کنم بغض شد باعث باباجون نگران ي چهره دیدن

 !مامان پونه _

 ويت.بود گرفته دستاش توي دستمو یه و بود نشسته کنارم.صداش سمت گردوندم چشم مادرم صداي شنیدن با

 صداي با و دستش روي گذاشتم دستمو یه.کشید تیر قلبم اشکا اون دیدن از. بود شده جمع اشک چشماش

 :گفتم ضعیفي

 !مامان _

 :بشه بلند هقش هق صداي شد باعث کلمه یه همین و

 !مامان جون _

 .نداره شگون!دختر نکن گریه بچه این سر باالي شب وقت این _

 و آورد صورتم سمت به دستشو میریخت اشک که همونطور مامان و کردم باز کامل چشمامو مادرجون صداي به

 دلم چقدر.بود نیومده سراغم به بود مدتها که حسي.داد دست بهم خوب حس یه کارش از.کرد نوازش مو گونه

 !چقدر!بود شده تنگ دستاش نوازش براي

 .بیار ت خاله دختر واسه داغ چایي یه برو مامان کتایون _

 مي فقط.بخورم چیزي کشید نمي میلم.بخورم چیزي خواست نمي دلم لحظه اون من نه!داغ؟ چایي!داغ؟ چایي

 :کنم دفاع مامانم از کردم سعي. بزنم حرف کردم سعي. نداره گناهي اون بگم.تقصیره بي مادرم بگم خواستم

 !خاله_

 :شنیدم جواب و گفتم ضعیفي صداي با

 .دلم عزیز بگو!خاله جونم _

 :گفتم

 ...ترسیدم فقط من...من.نکنین سرزنشش...نداره تقصیري مامانم _
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 !خاله؟ ترسیدي چي از!ترسیدي؟ _

 :گفتم خاله متعجب صداي جواب در

 ...برق و رعد از...از _

 :تو اومد خیستر لباساي و خیس موهاي با کیان که بود نشده تموم حرفم هنوز اما

 ...بیمارستا ببریمش کنین بلندش.کردم روشنش ماشینو _

 .بود شده غافلگیر و بیام هوش به نداشت انتظار انگار.موند دهنش تو حرف من باز چشماي دیدن با

 حملت. کنم درکش تونستم نمي که بود چشما اون تو چیزي یه. کرد نگام فقط و وایساد حرکت بي جاش سر دیدم

 یاد با خواستم نمي.بیارم یاد به خوبمونو هاي گذشته خواستم نمي. بستم چشمامو. بود سخت واسم نگاه اون

 .کشیدم عمیق نفس یه و گذاشتم م خاله بازوي روي سرمو.بده دست بهم ناراحتي احساس بیشتر آوریشون

 معطلین؟ چرا دیگه شین پا _

 گفت مي کیان که همونطور حتما!بود؟ مهم اینقدر که میرفتیم باید کجا اما.میزد حرف آمرانه که بود خاله شوهر

 بریم داشتن اصرار چرا!نبود هیچیم که من!داشتم؟ مرضي بود؟چه چي دردم!چي؟ براي اما!بیمارستان؟

 هم رو آدما روح اونجا مگه اما.بود روحم سر زیر بود چي هر.نبود چیزیش جسمم که بشه؟من چي بیمارستان؟که

 نه! کردن؟ مي مداوا

 و شینمب کردم سعي. کیان مخصوصا.بکنه کاري برام بخواد و کنه دلسوزي برام کسي نبود نیازي.نبود نیازي پس

 :گفت آمیزي تشویق حالت به خاله که شنیدم و کردم هم کارو همین

 .جونم پاشو پاشو _

 :گفتم نشستم مي وقتي جوابش در

 .بریم جایي نیست الزم خاله خوبم من _

 از.نکردم نگاه کدومشون هیچ به!نداشت تعجب اینکه ولي بودن کرده تعجب همه ظاهرا.نیومد در صدایي کسي از

 . شدم پا بود جور هر و اومدم بیرون خاله بغل

 ...جان پونه _

 خوب حالم!نبود چیزیم که من آره.خوبه حالم دادم مي نشون باید اما.میرفت گیج سرم.وایسادم.کرد صدام خاله

 .بود خوب

 .کنم عوض لباسامو میرم...م_
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 :گفت مادرم که شنیدم و کردم مي حس شونو همه نگاه سنگیني.اومدم بیرون جمعشون از

 .کمکت میام خودم مامان وایسا _

 !بود شده تنگ بودناش مهربون این براي دلم من چقدر و سابق مثل.بود شده مهربون دوباره

 .تونم مي خودم.مامان نه _

 :شدم رد بود برگشته چایي لیوان یه با تازه که کتایون کنار از و دادم جوابشو

 !چاییت جون پونه _

 :دادم جواب

 .خورم نمي _

 :گفت خاله شوهر شنیدم و اتاقم در سمت رفتم و

 ...ببریمت بیا!دایي!پونه _

 و رفت سیاهي چشمام و رفت گیج سرم موقع همون چون.نشنیدم حرفشو باقي من اما میزد حرف داشت اون

 :لیوان شدن شکسته صداي با شد همزمان خاله ي ترسیده صداي

 !عباس حضرت یا _

 نمي کردم مي کاري هر و کجام دونستم نمي.بود همهمه و صدا سرم توي...نفهمیدم چیزي دیگه و کردم سقوط

 و میکنم سقوط دارم کردم مي حس.معلقم آسمون و زمین بین جایي یه کردم مي حس.کنم باز چشمامو تونستم

 هم سيک.نمیشد اما بیرون بیام حالت اون از و کنم باز چشمامو. بشم بیدار خواست مي دلم.بده نجاتم نیست کسي

 مي وطسق عمیق و پرت تاریکي یه توي همونطور من و بگیره دستمو نبود کس هیچ...کس هیچ. کنه کمکم که نبود

 یهو و کردم باز چشمامو که شد چطور باالخره نفهمیدم اما. کردنم سقوط این نمیشد ختم جا هیچ به که کردم

 خودم از و کردم نگاه بود وصل بهم که سرمي به.دونستم نمي!بودم؟ کجا.دیدم آشنا نا محیط یه توي خودمو

 .رفتم خواب به دوباره و بستم چشمامو.نبود کسي کردم نگاه برمو و چي؟دور یعني پرسیدم

 !مامان _

 :شد بیدار و خورد تکوني من صداي شنیدن با بود گرفته خوابش نشسته حالت به که مادرم

 !مامان شدي بیدار _

 تکون سرمو فقط جوابش در!بود؟ نخوابیده که بود روز چند.کردم نگاه ش کشیده خوابي بي و سرخ چشماي به

 :گذاشت پیشونیم روي و آورد جلو دستشو.دادم
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 :گفت اي خسته صداي با و

 .شده قطع تبت شکر رو خدا _

 :پرسیدم داري خش صداي با

 گذشته؟ چقدر _

 :پرسید

 چي؟ از _

 :دادم جواب

 .افتاد فشارم و شد بد حالم که شبي اون از _

 :داد جواب و کرد فکر کمي

 .بشه کنم فکر روز سه دو.مامان نمیاد یادم خودمم _

 :پرسید کرد مي نوازش موهامو حالیکه در بعد

 بیارم؟ برات خوري مي چیزي _

 دوست.مهربونش و آروم لحن همین براي.بود شده تنگ کردناش محبت همین براي دلم.اومد خوشم نوازشش از

 و بده ادامه کردش نوازش به داشتم

 :پرسیدم ازش جواب جاي به

 !ندادي استراحت خودت به اصال من خاطر به حتما _

 :زد لبخند و کشید صورتش به دستي

 .کردم که استراحت.مامان چرا _

 عسری اما بگم چیزي خواستم.بود مشخص چیز همه ش خسته کامال ي قیافه و قرمز چشماي از.نکردم باور اما گفت

 :گفت و شد پا

 .بخوري بیارم برات چیزي یه برم من _

 ينم..بستم چشمامو کوتاهي مدت براي و گذاشتم بالش روي بودم کرده بلند کمي که سرمو من و بیرون رفت و

 و داشتم تب.بودم مریض شدت به رو روزي چند که بود این دونستم مي که چیزي تنها.گذشته مدت چه دونستم
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 خواستم مي که بار هر اما چشمم جلوي میومد بود وایساده بارون زیر که آرمین تصویر مدام. گرفت مي لرزم گاهي

 .بودم مریض که وقتي چند کابوس بود شده این و میریخت هم به چیز همه و میزد برق و رعد بشم نزدیک بهش

 نشون برابرش در که العملي عکس با ببینمش؟اونم بازم بود ممکن یعني. افتادم آرمین یاد بازم.آرمین آخ

 ودمب چي؟مطمئن بکنه کارو این بخواد بازم ببینه؟اگه منو کنه سعي دوباره و نشه امید نا داشت امکان دادم؟یعني

 راشب تلفني که موقع همون بشه امید نا ازم بود قرار اگه چون. بزنه حرف باهام حتي و ببینه منو کنه مي سعي بازم

 هر.نبود بردار دست سادگي این به اون بله!نمیومد سراغم دیگه و کرد مي بیرون سرش از فکرمو گذاشتم پیغام

 گها نبودم مطمئن.کنه راحت خیالمو که نبود اونقدر امیدواري این اما نباشه اینطور بودم امیدوار کمي دلم ته چند

 ناو کرد مي دیدنم به اصرار خیلي اگه شاید و داشت حدي مقاومتم.ندم نشون نرمش برابرش در ببینمش دوباره

 که دردي از.کشید تیر سرم فکر این از.داشتم بهش که بود احساسي خاطر به هم ش همه.میشدم تسلیم وقت

 اما.ببینه منو نتونه که کاري یه.کردم مي کاري یه باید.دادم فشار م شقیقه روي دستمو پیچید سرم توي

 و مبش سست برابرش در بود ممکن وگرنه.بزنه حرف باهام و بیاره گیرم تنها دادم مي فرصت بهش چیکار؟نباید

 داشتم...این آره. کرد کاري یه میشد میشد خبر با ماجرا از اون و گفتم مي مادرم به اگه شاید.بده دستم کار دلم

 ناومد مادرجون سرش پشت و دست به سیني مادرم که کردم مي سنگین سبک بود رسیده ذهنم به که رو فکري

 :گفت و نداد اجازه دست تکون با مادرجون که بشینم خواستم.اتاق توي

 .بکش دراز.مادر نشو بلند _

 :پرسید و نشست کنارم مادرم با همزمان بعد

 مادر؟ بهتري _

 :دادم جواب

 .مادرجون خوبم _

 ! کردي عمرمون نصف!دختر ترسوندي رو ما ي همه که تو_

 گفتم و پایین انداختم سرمو شرمندگي با

 .کردم نگرانتون که مادرجون ببخشید _

 : کردم نگاش و کردم بلند سرمو نشنیدم ازش چیزي کوتاهي مدت براي وقتي و

 .بترسونمتون خواستم نمي _

 :گفت و زد لبخند

 .مهمه سالمتي که همین.نداره اشکالي حاال _
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 رفتگ دستش از بود آورده مامانم که رو سوپي کاسه. بود افتاده چین لبش ي گوشه و میزد لبخند حالیکه در بعد

 :گرفت طرفم به و زد هم قاشق با

 .بگیري قوت بخور.پختم برات خودم.مادر بیا _

 :کردم تشکر و گرفتم دستش از رو کاسه

 .مادرجون ممنون _

 :گفت و زد لبخند روم به بازم

 .جونت نوش _

 :گفت مادرم به رو مادرجون که شدم سوپ خوردن مشغول

 .نباشه نگران هم کیان بگو.شده بهتر حالش پونه بگو بزن زنگ سوسن به _

 ودب ممکن یعني...که چي؟اون براي!من؟ نگران!بود شده من نگران اون.موند دستم توي قاشق کیان اسم شنیدن با

 هعالق تونست مي چطور پس!خواد نمي منو بود گفته خودش.نبود ممکن این نه!باشه؟ داشته بهم اي عالقه هنوز

 !نمیومد در جور عقل با اصال این.باشه کرده حفظ بهم شو

 .بزنم زنگ بهش میرم االن همین.مادرجون چشم _

 :گفت و انداخت بودم مونده بهوت و مات که من به نگاهي مادرجون رفت وقتي و شد بلند مامان

 نمي.داشتي تب وقتي هم. بیمارستان رسوندیمت و رفتي حال از وقتي هم.بود نگرانت خیلي ت خاله پسر طفلک _

 .بپرسه رو تو حال که زد سر اینجا بار چند م بچه دوني

 :کردم مي گوش فقط و بودم کرده سکوت من اما میزد حرف داشت مادرجون

 .کني تشکر ازش خودت اومد وقتي باید _

 :پرسید اون و نگفتم هیچي بازم

 دختر؟ گفتم چي شنیدي _

 :دادم جواب آروم خیلي و اومدم خودم به

 .مادرجون بله _

 :گفت و شد پا علي یا یه با

 .زني حرف باهاش بري خودت اومد وقتي که کن استراحت و بخور سوپتو پس _
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 :گفت و خندید حال همون در و رفت در سمت به بعد

 ...دوباره و کردین آشتي شاید دونه مي چه کسي _

 یدشا!چرا؟ آخه!بپرسه حالمو بود اومده بار چند و و بود شده من نگران کیان...کیان.بیرون رفت. نزد حرفشو باقي

 مک یه بودم شنیده که حرفایي از گیج!نرفته بین از من به ش عالقه هنوز واقعا شایدم یا!بود سوخته برام دلش

 .ندارم خوردنش به میلي خوشمزگیش تمام با کردم مي احساس اما خوردم سوپمو از دیگه

 گها دونستم نمي طرفي از.گیج کامال.بودم شده گیج.سرم زیر گذاشتم دستامو و کشیدم دراز و کنار گذاشتمش

 آرمین با دونستم نمي طرفي از و بدم نشون خودم از العملي عکس چه برابرش در باید واقعا ببینم کیانو

 وچیز همه مادرم به اگه کنم؟یعني چیکار بوده ناراحتیم باعث فقط وجودش بهش م عالقه وجود با که آرمیني با

 ...گفتم مي

 به خواست نمي دلم.بستم چشمامو و خوابیدم پهلو به و زدم غلت و گذاشتم ناتموم فکرمو عصبي و گیج و ناراحت

 مي آرامش من حالیکه در.بریزه هم به آرامشم میشدن باعث فقط شون تا دو.کنم فکر کدومشون هیچ

 ...همین فقط.خواستم

 هفدهم فصل

(1) 

 اپ زودتر چه هر خواست مي دلم و بودم کالفه. تاریکي به بودم زده زل حوصله بي و خودم روي بودم کشیده رو پتو

 و رفت یجگ سرم بشم بلند بودم گرفته تصمیم وقتي صبح.تونستم نمي هنوز ولي.بکنم کارایي یه بتونم و شم

 این به ناو از بیشتر تونستم نمي.بود رفته سر کامال م حوصله دیگه اما.بکشم دراز دوباره شدم مجبور و نتونستم

 و مبکش دراز دیگه نخواستم اینا ي همه با و رفت گیج سرم بازم. نشستم جام سر و زدم کنار رو پتو.بمونم صورت

 تهنشس مامانم و باباجون مادرجون.کردم بازش و در سمت افتادم راه م سرگیجه به اعتنا بي.شدم بلند آروم خیلي

 و وایسادم در کنار همونطور.نبودن من متوجه اصال.میریخت چایي باباجون براي داشت مامان. هال توي بودن

 :گفت باباجون.کردم نگاشون

 .میشه چي ببینم بیان بدیم اجازه حاال _

 :گفت جوابش در مادرجون اما

 ...میشه؟اون چي کیان م بچه پس _

 :گفت و کرد قطع حوصلگي بي با حرفشو باباجون

 .بزنن همش به رو نامزدي بودن رسیده توافق به هم با تاشون دو دیدین که خودتون.رفت و شد تموم قضیه اون _
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 :گفت مامان

 .بشه اذیت بیشتر پونه اینطوري و بشه قبل ماجراي مثل اینم کنیم قبول اگه ترسم مي من ولي _

 :گفت تعجب با باباجون

 کني ردش خونه این در اومد کي هر ترست این خاطر به تو باشه قرار اگه!میده؟ معني چه ترسم مي!چي؟ یعني _

 !نمیشه که دلت ور بمونه همینطور ابد تا دختر این و بره

 :گفت و شد دستپاچه و هول دید منو وقتي اما بگه چیزي که کرد بلند سرشو بود پایین سرش که مامان

 !شدي؟ بیدار تو!مامان پونه!ا _

 :گفت مهربوني لبخند با دید که منو و برگشت باباجون اون حرف با

 !بابا شدي بیدار!عجب چه.خانوم پونه به به _

 .باباجون سالم _

 :داد جواب خوشرویي با

 .دخترم ماهت روي به سالم _

 :گفت و زد زمین خودش کنار دستشو بعد

 .بشین خودم کنار بیا باباجون بیا_

 :گفت مادرم به و گذاشت پشتم دستشو باباجون بعد و نشستم کنارشون و رفتم سمتشون به آهسته

 .بریز چایي دخترم واسه پوران _

 در باباجون بدونم بودم شده کنجکاو.کردم نگاه استکان به.گذاشت جلوم و ریخت چایي برام و گفت چشمي مامان

 داشتم حق منم و بود من مورد در بود چي هر آخه.بده اومدن ي اجازه کي به خواست مي و میزد حرف چي مورد

 :گفتم و و کردم بلند سرمو.بدونم بود چي هر

 !باباجون _

 :گفت و کشید سر چاییشو

 !بابا جونم _

 .موند دهنم توي حرفم شد بلند که در زنگ صداي اما بپرسم که کردم باز هم از لبامو

 :گفت و شد بلند مامان و کردیم نگاه هم به همه
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 .بپرسه رو پونه حال اومده بازم.باشه کیان کنم فکر _

 :گفتم بهش خطاب و کردم مادرم به رو یهو مقدمه بي و قبلي فکر بدون حرف این شنیدن از

 .میرم من بشینین شما مامان _

 مي طفق.کنیم برخورد هم با چطور قراره دونستم نمي.کنم باز درو که رفتم و شدم بلند. کرد نگام تعجب با مادرم

 .بیارم درش نگراني از و کنم تشکر ازش خواستم

 به سرما وجود با ولي.بگیرم بغل بازوهامو و بشه مور مور تنم شد باعث هوا سرماي گذاشتم حیاط توي که پامو

 نشدید با و دیدم در پشت کیانو بود گفته مامان و داشتم انتظار که طور همون کردم بازش وقتي و رفتم در سمت

 :انداختم پایین سرمو فوري

 .سالم _

 .سالم _

 هی به کنه نگاه منو اینکه جاي به دیدم و آوردم باال سرمو ناباورانه.کرد یخ تنم خشکش و سرد لحن شنیدن از

 :گفتم حال همون در و داخل بره که رفتم کنار جلوش از.زده زل اي دیگه ي نقطه

 .پرسیدي حالمو مدت این توي و. بودي نگرانم اینکه از ممنون _

 :گفت قبلي صداي و لحن همون با بعد اما وایساد لحظه یه من حرف شنیدن با که داخل میرفت داشت

 .بودم مادرجون و خاله روز و حال نگران.نبودم تو نگران _

 !بگم؟ تونستم مي چي.نداشتم گفتن براي حرفي.نگفتم چیزي دیگه و شنیدم

 براي باید چرا.نبودم مهم من.بود همینطور هم حتما و.نیستم مهم براش من بده نشون که بود زده حرف طوري اون

 !کرد؟ مي!کرد نمي رفتار باهام اینطوري که بودم مهم باشم؟اگه داشته اهمیت اون

 :شنیدم صداشو که ببندم درو خواستم و کردم پشت بهش بود گرفته سردش رفتار از دلم حالیکه در

 .برم خوام مي نبند درو _

 ري؟ب بخواي که اومدي چرا اصال گفتم بهش خطاب دلم توي بیرون رفت وقتي و داشتم نگه باز درو و نگفتم هیچي

 .بده جوابمو سرد اونطور دوباره خواستم نمي.نیاوردم زبون به اینو اما

 دامص نفر یه که ببندم درو خواستم سردي آه کشیدن از بعد و کردم تماشا رفتنشو و وایسادم در کنار. رفت وقتي

 :زد
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 !پونه _

 زود خیلي اما.زد خشکم ها گرفته برق مثل دقیقه یه و شد حبس م سینه توي نفس بازم و شنیدم صداشو.شنیدم

 . اومدم خودم به

 .زدن تند به کرد شروع قلبم و لرزید تنم تموم آرمین دیدن با و صدا سمت برگشتم تندي

 عجیب.جلو اومد برداره چشم ازم اینکه بدون اونم.بودم شده ش خیره همونطور و نیفتم که بودم داده تکیه در به

 دهش بیشتر سفیدش موهاي.نمیشد باورم.بود شده شکسته همه این ماه شیش این توي که بود عجیب خیلي.بود

 .تر تیره پوستش و بیشتر نگاش غم و بودن

 هیچ اما کنم فرار دستش از خواستم مي.ببندم درو خواستم مي.بخورم تکون نتونستم اما.اومد جلو که دیدم

 .نداشتم کار این براي قدرتي

 .سالم _

 .بشنوم تونستم مي زحمت به که بود ضعیف و آهسته اونقدر صداش

 خوبه؟ حالت _

 :گفت و اومد جلوتر.بگم چیزي تونستم نمي و بود اومده بند زبونم.چسبوندم در به خودمو

 .بود شده تنگ برات دلم _

 .بود شده تنگ برات دلم _

 اینجوري دیدنش با چرا کردم نمي درک اصال.گذاشتم حیاط توي پامو و رفتم عقب بود که زحمتي هر به قدم یه

 یه و موندم مي من و کشید مي پر یهو تنم از جونم تموم انگار میشدم جوري!میشه حال بي تنم تموم و میشم

 .بود آرمین دیدن خاطر به هم بار دو هر و بود افتاده بار دو اتفاق این و.روح بدون جون بي جسم

 !من ي پونه _

 .لرزوند بیشتر تنمو و دلم و زد صدام

 موندي؟ کجا!مامان پونه _

 کوبیدم پشتمو و بستم درو و حیاط توي انداختم خودمو.انداختم نگاهي اطرافمو. شدم هل مادرم صداي شنیدن با

 و گیجتر مترقبه غیر دیدار این از کردم مي حس.شده بد حالم بازم کردم مي حس...اون بازم...اون بازم.بهش

 .شدم تر آشفته
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 .بود زده حرف باهام داشت چشمم تو چشم حالیکه در و وایساده روم به رو درست.بود اومده آرمین

 

 رود برو گفت مي بهم چیزي یه وسط این و.بشه کنده جا از که االنه کردم مي احساس.گذاشتم قلبم روي دستمو

 ازب درو.کردم کارو همین میلم خالف بر و اراده بي من و اومده تو دیدن خاطر به.توئه منتظر اون.ببینش و کن باز

 ...نبود اونجا آرمین.نبود اون.نبود.کردم نگاه رو کوچه توي و کردم

 

 .نبود میشد دیوونگیم باعث و برد مي جنون حد سر تا منو که اوني

 

 !پونه _

 

 .برگشتم صداش سمت به تندي مادرم صداي با

 

 :کرد مي نگام نگراني و تعجب با و.بود وایساده حیاط توي بود اومده

 

 !کني؟ مي نگاه رو کوچه تو شده؟چرا چیزي _

 

 درد شدت از داشت سرم.دادم فشار مو شقیقه و نشستم در کنار همونجا بعد کمي و نگفتم هیچي و بستم درو

 :زد صدام و جلو اومد مامان..میشد منفجر

 !پونه _

 و ترسم مورد در.اینجا به اومدنش و آرمین مورد در.بگم بهش چیزو همه باید.بگم بهش باید کردم فکر من و

 به دلمو حرف باید باالخره منم.بود مادرم! نبود غریبه که اون.بود درست این آره.دارم بهش که احساسي از نگرانیم

 اونچي؟ میشد عصباني و شنید مي گفتم؟اگه مي بهش باید جوري چه ولي.بود مامانم هم نفر یه اون و میزدم یکي

 یزوچ همه گفت مي عقلم.بودم کرده گیر جوري بد احساسم و عقلم بین.بودم کرده گیر!کردم؟ مي باید چیکار وقت

 دست از هم آرمینو دیدن بار یه همون بگي اگه.بگي بهش چیزي نباید تو گفت مي احساسم ولي بگو مادرت به

 .میبینیش گاهي خوشه دلت حداقل نگي اگه ولي میدي
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 فشار بهم اونقدر.گریه زیر زدم و کردم حس م شونه روي مادرمو دست و دادم فشار م شقیقه روي بیشتر دستمو

 .ریختم اشک صدا بي و آروم خیلي و گریه زیر زدم که بود اومده

 کني؟ مي گریه چرا شده چي!مامان!جون پونه _

 .بشه شدیدتر م گریه شد باعث م شونه روش دستش گرماي احساس و مادرم صداي شنیدن

 :گفت اي خفه صداي با مامان

 شده؟ چي بگو! دختر دیگه بزن حرف کشي مي منو داري که تو!پونه _

 نوهمی من مگه ولي.بشم دور آرمین از میشد باعث کار این اما.خواستم مي کمک ازش باید.گفتم مي بهش باید من

 دوستش آرمینو من.بود مرگم چه دیگه پس.باشم دور ازش ممکنه که جایي تا خواستم نمي خواستم؟مگه نمي

 باید پس نداشت همراه به خوشي و شادي اي ذره که بود داشتني دوست داشتن دوست این اما.داشتم

 به موفق اومدم هم وقت هر بکنم؟تازه کارو این بودم تونسته موقع اون تا چطور؟مگه آخه.کردم مي فراموششش

 .بود شده بیشتر بدبخت من درد وقت اون و بود شده پیداش بازم بشم کردنش فراموش

 .بود راه ترین عاقالنه که جوري یه.میشدم راحت درد این منبع شر از جوري یه باید پس

 نه؟ یا شده چي میگي بهم _

 .کردم بلند سر مادرم صداي با

 .بزن حرف شده چي _

 :کردم زمزمه

 !مامان _

 :گفت

 !هان _

 :پرسیدم تندي

 نمیشي؟ ناراحت بگم چیزي یه _

 :گفت مامان

 .بگو _
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 مبگ چیزي ترسیدم مي!بزنم حرفمو چطور دونستم نمي اما بگم آرمین مورد در بهش خواستم.بزنم حرف خواستم

 :گفت بود شده حوصله بي و کالفه که اون و کردم نگاش.بکنه بدي فکراي موردم در و بشه عصباني مادرم و

 !دختر دیگه بگو _

 :گفتم و گرفتم ازش نگاهمو

 ...خب..خب _

 :گفتم تندي ، میشدم رد کنارش از حالیکه در و شدم پا.بدم ادامه نتونستم اما

 .کن ولش اصال هیچي _

 :ترسیدم مي العملش عکس از.بدونه مادرم خواستم نمي دیگه.شدم پشیمون زود خیلي

 !بزن حرفتو وایسا!کن؟ ولش رو چي چي ببینم وایسا _

 :گفتم وایسم اي لحظه اینکه بدون

 .نیست مهم که گفتم _

 برگشتم وقتي و نکنم توجهي کردم سعي.اومد سرم پشت که شنیدم قدمهاشو صداي و گذاشتم راهرو به قدم و

 :پرسید ، آشپزخونه به برد مي رو استکانا داشت و بود شده پا که ،مادرجون هال توي

 برگشتي؟ دیر اینقدر مادر؟چرا بود کي _

 :دادم جواب

 .بود کیان _

 :پرسید و کرد نگام تعجب با و وایساد

 !کوش؟ پس _

 :گفتم اتاقم سمت میرفتم حالیکه در

 .برگشت در دم همون از _

 دايص ، شد بسته سرم پشت که درو.کنه سوال این از بیشتر خواستم نمي.بستم درو و اتاقم توي رفتم سریع و

 :پرسید که شنیدم مادرجونو متعجب

 !پوران؟ بود چش دختر این _

 :داد جواب مامان که شنیدم و
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 !شده ها دیوونه و خل عین.گفت شاید بپرس ازش شما.گه نمي دردشو که من به.واهلل دونم مي چه _

 فکر بي من دست از بایدم.داشت هم حق.ناراحته دستم از که بود معلوم و میزد حرف حرص با داشت مامانم

 .کردم مي اذیتش داشتم ،واقعا رفتارم با چون.میشد عصباني و ناراحت

 .باشه خودش حال تو بذار.نذار سرش به سر زیاد _

 :کرد اعتراض مادرم و گفت اینو که بود باباجون

 ...باباجون آخه _

 :گفت و کرد قطع حرفشو باباحون

 .میزنم حرف باهاش خودم اومدم که شب _

 .خواستگاریه.اینا سوسن ي خونه بریم باید که شب باباجون ولي _

 .گردیم مي بر که باالخره. بمونیم اونجا شب تموم که نیست قرار _

 !هباش امشب کتایون از خواستگاري بود قرار پس! خواستگاري.نزد حرفي دیگه مامانم ، زد حرفو این که باباجون

 خاله ي خونواده که بودم افتاده شبي یاد.نشستم گوشه یه رفتم و کشید تیر خواستگاري به کردن فکر از سرم

 ازدين انگشتر قبال که انگشتي به و کشیدم آه...من و بودن خوشحال همه!بود شبي چه. خواستگاریم بودن اومده

 من.بود من تقصیر هم ش همه و!بود ناپایدار خوشي اون چقدر!بود گذشته زود چقدر.کشیدم دست بود توش

 و خواستگاریش بره عموش پسر بود قرار. افتادم کتایون یاد بعد!بودم کرده خراب چیزو همه اشتباهم با که!احمق

 گاريخواست تو باید!میرفتم؟ باید منم یعني اما. کردن مي دستش انگشتر یه شب همون میرسیدن توافق به اگه

 دیمحسو کتایون به کردم مي احساس. نرم جایي و بمونم بود بهتر پس.باشم اونجا خواست نمي دلم...نه...کتایون

 و پیچ اینقدر من زندگي مثل زندگیش چون.تر خوشبخت خیلي تره خوشبخت من از اون کردم مي احساس.میشه

 خمصهم توي من مثل که حالش به خوش گفتم دلم توي.بود نیفتاده دردسر تو من مثل زندگیش توي و نداشت خم

 .چشه نمي رو بدبختي این ي مزه و نیفتاده گیر

 خودم خیال و فکر به.بچگونه خیال یه.بود آرزو یه و خیال یه فقط این اما.بودم اون جاي خواست مي دلم خیلي

 .نشستم و زدم پوزخند

 اینکه ايبر کردم مي فکر داشتم باشه تلویزیون ي صفحه به حواسم اینکه جاي به و بودم نشسته تلویزیون جلوي

 لحظه و آرمین سمت میرفت مرتب ذهنم.کردم نمي پیدا راهي اما بدم؟ انجام تونم مي کاري چه ، نره سر م حوصله

 و.بگه بهم چیزي چه قراره و میزد حرف چي مورد در باباجون پرسیدم مي خودم از هم گاهي و بودمش دیده که اي

 خودم از و کردم مي فکر آرمین به دوباره و گشتم مي شدن سرگرم و دادن انجام براي کاري دنبال ذهنم توي باز

 کاري چنین یه تونستم مي اصال آیا کنم؟و بازش خودم سر از جوري چه کنم؟و چیکار باهاش پرسیدم مي
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 به ایدنب ولي.نه!تونستم؟ مي!کنم انکار تونستم نمي که احساسمو!داشتم؟ بهش که احساسي وجود با بکنم؟اونم

 مي زندگیشو باید اون افتاد مي راه من دنبال و کرد مي رها شو بچه و زن نباید.میشد خراب زندگیش من خاطر

 کیان.من جز خاله ي خونه بودن رفته همه.کنم چیکار دونستم نمي. شدم بلند و کردم خاموش تلویزیونو کالفه.کرد

 هنرفت هم مامانم و مادرجون اصرار وجود با حتي.برم بقیه با بودم نخواسته من اما دنبالمون بود اومده ماشینش با

 ، ندم انجام کاري اگه ، کردم مي احساس هم طرفي از.نداشتم دادن انجام براي کاري و خونه توي بودم مونده.بودم

 صرع بارون که هم حیاطو.  بود مرتب و تمیز کامال ، من اتاق جز خونه.بود شسته مامانم رو ظرفا تمام.میشم دیوونه

 ردمک راضي خودمو کنم مرتب اتاقمو برم که فکر این با و رفت سر م حوصله هم کردن فکر از باالخره. بود شسته ،

 يم کي یعني. سمتش چرخوندم سرمو تعجب با و وایسادم تلفن زنگ صداي شنیدن با که رفتم اتاقم طرف به و

 ناراحت زما خواستگاریش مراسم به نرفتن خاطر به که باشه کتایون شاید گفتم و کردم فکر خودم با!باشه؟ تونست

 روي رفتم اکراه با تلفن زنگ ي دوباره شنیدن با.نیومدم چي واسه ببینه زده زنگ خاله شایدم! زده زنگ شده

 :برداشتم رو گوشي و نشستم زمین

 !الو _

 .سالم!جان خاله!پونه الو _

 :زدم کنارشون صورتم روي از و کشیدم موهام به دستي

 .خاله سالم _

 عزیزم؟ خوبي _

 :دادم جواب

 .خوبم خاله ممنون _

 نیومدي؟ چرا پس _

 :گفتم سوالش جواب در بالفاصله

 .بیام نتونستم.ندارم رو صدا و سر تحمل میره گیج سرم خرده یه.جون خاله ببخشید _

 .همین ست ساده خیلي نامزدي و خواستگاري یه!بشه نیست قرار صدایي و سر که اینجا _

 :گفتم جوابش در و دادم تکیه دیوار به

 .ببخشید.بیام تونم نمي ولي.خاله دونم مي _

 .تو نه اون نه دیگه بگم بهت گفت بهم.دلخوره بدجوري ازت.بدي بعدا کتایونو جواب باید خودت ولي.باشه _

 :دادم جواب
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 .میارم در دلش از و میزنم حرف باهاش بعدا خودم.نداره اشکالي _

 : شنیدم کشیدنشو نفس صداي

 .خداحافظ.خاله باش خودت مواظب پس.راحتي طور هر.باشه _

 .خداحافظ _

 دلش از بعدا نداشت اشکالي ولي.باشه شده ناراحت کتایون میزدم حدس.گذاشتم رو گوشي ، کردم که خداافظي

 .آوردم مي در

 :گفتم لب زیر و کردم تماشا اتاقو ریختگي هم به ، شدم داخل وقتي و اتاقم سمت رفتم فکر این با

 کنه؟ جمع کي رو اینجا حاال _

 و اتاق ریختگي هم به کردن مرتب به کردم شروع آروم آروم همین براي و کردم مي مرتبش باید.نبود اي چاره اما

 ، تشکم روي کردم مي پهن رو پتو داشتم. شد فراموشم زمان گذشت که قدر اون. شد گرم کار این به سرم کم کم

 با!دبو گذشته هفت از ربع یه.انداختم دیواري ساعت به نگاهي و کشیدم دست کارم از در صداي شنیدن با یهو که

 زا موقع اون!باشه؟ تونست مي کي پس!گشتن نمي بر حاالها حاال اونا اما.باشن اینا مامان شاید کردم فکر خودم

 نکنه که رسید ذهنم به یهو... شایدم یا و بود ها همسایه از یکي بگیره؟شاید رو ما سراغ تونست مي کي شب

 درو زنگ صداي...بود اون اگه!کردم؟ مي باید چیکار بود اون اگه.ریخت دلم فکر این با و باشه در پشت آرمین

 و الفهک ، گیج!چي؟ بود اي دیگه کي اگه ولي.بره تا کردم مي باز براش نباید بود اون اگه.نخوردم تکون اما شنیدم

 انگار ، هال توي رفتم آهسته قدماي با و دادم قورت دهنمو آب.انداختم نگاهي دیواري ساعت به دوباره سردرگم

 خشکم جام سر و شنیدم حیاط توي رو چیزي پریدن صداي یهو اما.بره لو دزدي وقت که بترسه و باشم دزدي که

 !بود شب سر که دزدي؟هنوز میومد ساعت اون دزد آخه!باشه؟دزد؟ دزد داشت امکان یعني...یعني!چي؟ یعني.زد

 چیزي یه خودم از دفاع براي باید...باید.کردم مي کاري یه باید.شدم خیره هال در به و دادم قورت دهنمو آب بازم

 ، نکردم معطل دیگه شنیدم وضوح به که رو پاها صداي.نبود هیچي انداختم نگاهي برمو و دور.گرفتم مي دستم

 توي رسوندم خودمو بود که زحمتي هر به و گرفتمش دستم توي محکم و برداشتم پاسیورو توي تي و دویدم

 يت و گرفتم خودمو جلوي ولي بکشم جیغ بود نزدیک ترس از.کشیدم کوتاه هیع یه من و شد باز در یهو اما راهرو

 زدن نفس نفس صداي.نکردم باز چشمامو من اما خورد صورتم به راهرو توي چراغ نور.گرفتم صورتم جلوي رو

 از لکاموپ آروم نشنیدم صدایي و نیفتاد اتفاقي دیدم وقتي اما.کنم باز چشمامو خواستم نمي و شنیدم مي رو کسي

 فهقیا به!خونه؟ توي بود پریده دزدا عین کرد؟چرا مي چیکار اینجا اون.موند باز دهنم کیان دیدن با و کردم باز هم

 هم سالم حتي.نگفتم هیچي اما کردم نگاه بود مونده دستگیره روي که دستش و هم تو اخماي و گرفته ي

 :پرسید عصبانیت با و بست درو که شنیدم و آوردم پایین رو تي.نکردم

 کني؟ نمي باز درو چرا _
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 :دادم جواب

 .ترسیدم _

 :گفت انتظارم خالف بر اما ترسونده منو که کنه مي عذرخواهي و میشه آروم بشنوه جوابو این اگه کردم فکر و

 .ما ي خونه بریم شو آماده _

 :گفتم و پاسیو توي گذاشتم بردم رو تي

 .نمیام که گفتم هم خاله به من _

 .شو آماده برو االن همین.گفتي خود بي _

 باهام لحني چنین با بود داده اجازه خودش به اینکه از. تند خیلي.بود تند.بود نیومده خوشم لحنش از.وایسادم

 زا بدجوري گلوم.بخورم آب که آشپزخونه سمت رفتم و نکردم اعتنایي بهش اما.بودم شده عصباني بزنه حرف

 .بود شده خشک ترس

 .بریم شو آماده نیستم؟یاهلل تو با مگه _

 :گفتم خودش لحن همون با و برگشتم تندي که کرد عصبانیم بیشتر همین و شد تندتر لحنش

 .نزن حرف باهام اینجوري هم دیگه.نمیام که گفتم _

 :گفت که آشپزخونه سمت برم خواستم دوباره بعد

 آره؟ اوني منتظر چیه؟نکنه _

 يک منتظر بود؟من چي حرف این از منظورش اما.بود عصبانیت و تمسخر از پر لحنش.زد خشکم حرفش شنیدن از

 !بودم؟

 ببیني؟ اونو بموني که کردي بهونه رو گیجه سر و درد سر _

 چطور!چطور؟!من؟ به اونم!افترا؟!میزد؟ تهمت بهم داشت!میزد؟ حرف آرمین ي درباره داشت!گفت؟ مي چي داشت

 ...بود نزده حرف باهام اینجوري وقت هیچ!نبود اینجوري که اون...اون!بزنه؟ حرفایي چنین یه تونست مي

 !ساکتي؟ چرا _

 .بودم شوک تو حرفاش شنیدن از هنوز چون.نگفتم هیچي

 .داره حقیقت حرفام دوني مي چون.باشي ساکت بایدم خب _
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 رو حرفا این داره اون کنم باور تونستم نمي.طرفش رفتم و خوردم تکوني. کرد اثر کالمش نیش باالخره اما

 وقت هیچ و بودن آروم هم هاش خنده حتي که آروم قدر اون.بود آروم.بود مهربون.نبود اینجوري کیان اصال.میزنه

 :پرسیدم ناباوري با!بود نزده حرف کسي با اینطوري وقت هیچ اصال.نمیزد قهقهه

 .بگو دیگه بار یه!گفتي؟ چي تو...چي؟تو _

 :گفت آروم خیلي بگیره ازم نگاهشو اینکه بدون

 میذاري؟ مالقات قرار تون خونه در دم یارو اون با دونم نمي من کردي فکر _

 و لندب نیمه صداي یه با و دادم دست از کنترلمو یهو. نبود من ي خاله پسر این ، نه.کردم نگاش خیره فقط لحظه یه

 :گفتم عصباني

 میگي؟ داري چي هست معلوم هیچ.بفهم دهنتو حرف _

 مي حرف باهات و بود وایساده در دم که دیدمش. دیدمش خودم چشماي با خودم چون.میگم چي دونم مي آره _

 .زد

 اون...اون.شدم خیره بهش مبهوت و مات فقط دقیقه چند براي که آورد زبون به جمالتشو گزنده و تند چنان

 !نزدم باهاش حرفي که من ولي!بود دیده آرمینو

 میزني؟ تهمت من به داري... تو بکش خجالت _

 :گفت و زد پوزخند

 .کردم اشتباه که نگو.پیش ساعت چند همین.دیدمش خودم من ولي!تهمت؟ _

 باهام اونطور دادم مي اجازه بهش نباید.انداختم مي تا و تک از خودمو نباید ولي.بگم؟هیچي بهش داشتم چي

 :گفتم ناباوري با.کنه رفتار

 .باشي آدمي چنین یه تو کردم نمي فکر...کردم نمي فکر _

 :دادم ادامه و زدم پوزخند بعد

 .کردم مي اشتباه کردم مي خوب فکر موردت در چي هر میبینم حاال _

 :گفت و کرد نگام خوب و کرد ریز چشماشو

 مثل ، نه ولي شدي آدم ، بوده آروم چیز همه که مدت این توي کردم مي فکر.کردم مي اشتباه تو مورد در منم _

 !روشن خاله چشم ، هه.خونه تو میاریش هم فردا حتما.میدي راهش خونه در حتي و شدي تر رو پر اینکه
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 از چي ره بیارم طاقت تونستم نمي...تونستم نمي و بود من تحمل وراي دیگه این.بود تحمل قابل غیر دیگه این نه

 .بگه بهم میاد در دهنش

 .کیان شو خفه.شو خفه _

 :پرسید و کرد نگام تمسخر با

 ...آره؟تو برخورد بهت چیه؟ _

 .ببینمت خوام نمي دیگه...بیرون برو اینجا از االن همین...بیرون برو _

 :گفت جوابم در اونم و صورتم و نگاهم توي ریختم خشممو تمام و.زدم داد سرش

 ريکا یه نکنه که بودم ترسیده این از فقط و فقط اومدم اگه االنم.ببینمت خواد مي دلم خیلي من کردي فکر _

 ...خاله آبروي که بکني

 :کشیدم داد بلندتر و بزنه حرف اون از بیشتر نذاشتم

 .بیرون برو _

 رونبی رفت و گذشت حیاط از که کردم نگاه فقط من و بیرون رفت اونجا از و انداخت بهم نگاه یه.نکرد معطل دیگه

 زل همینجور.نخوردم تکون اصال هم به در شدن کوبیده صداي شنیدن با من اما.هم به کوبید درو سرش پشت و

 یسخ چشمام.بکشم نفس بتونم تا شکست نمي کردم مي کاري هر ، بغضم و. بودم کرده بغض و حیاط به بودم زده

 یانک که بود نشده باورم هنوز.بود نشده باورم.حیاط در به بودم زده زل همونطور.شکست نمي بغضم اما بودن شده

 و بزنه حرف اونطور من مورد در تونست مي چطور ولي دیده آرمینو که نداشتم شک.بزنه حرف اونطور موردم در

 .بکنه من حق در تونست مي که بود کاري ترین ظالمانه کارش. نبود درست کارش! کنه قضاوت

 من روي به همیشه و کرد نمي هم اخم حتي وقت هیچ که اون!نبود اینطوري که بود؟اون شده بد اینقدر یهو چطور

 کنه؟ نگاه بهم کینه با اونطور که!؟ بشه عوض همه این بود تونسته میزد؟چطور لبخند

 داشتم حتما من!باشه کیان نداشت امکان ، نه!من؟ مهربون و محجوب ي خاله پسر!بود؟ کیان خود این واقعا یعني

 م ریهگ و شکست بغضم باالخره بودم توش که زماني با شون مقایسه و گذشته خاطرات آوري یاد با.میدیدم کابوس

 گرفت

 هیچ.شدم خیره گوشه یه به و نشستم تشکم روي و رفتم اتاقم به سست قدماي با ، میریختم اشک حالیکه در و

 .کنه برخورد باهام اینطور کیان کردم نمي هم تصورشو حتي وقت

 !لعنتي گفتم حرص با.لعنتي گفتم لب زیر ، قبل ي دقیقه چند اتفاقات یادآوري از ناراحت

 :کردم تکرار خودم با رو کلمه این بار چند بعد و
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 !لعنتي! لعنتي! لعنتي _

 ماه شیش این تموم توي که اون آخه!مون؟ خونه جلوي آرمین بشه؟دیدن عوض اونطور کیان بود شده باعث چي

 هگذشت آروم آدم همون.بود نکرده تغییري رفتارش اصال ولي نمیزد حرف باهام که درست.بود آروم خیلي گذشته

 توق خیلي از اون نه اما! کنه؟ تغییر اینقدر ساعت چند عرض در کوتاهي مدت توي نفر یه داشت امکان چطور! بود

 جور چه کرد نمي رو و داد نمي نشون خودشو واقعي ذات.داد نمي نشون خودشو ذات منتها ، بود شده عوض پیش

 نمي هم تصورشو حتي!شناختمش دیر چقدر!خدایا آخ.داد لو خودشو دید خطر تو منافعشو که همین ولي.آدمیه

 ارومش ظاهر که اونطور شد مشخص و شناختمش دیگه حال هر به.نبود مهم ولي!باشه اینطوري اون که کردم

 روي سرمو ، بودن خیس اشک از چشمام و صورت هنوز و کردم مي فکر کیان به حالیکه در.نیست میده نشون

 ابمخو که شد چطور نفهمیدم و افتادن هم روي و شدن سنگین پلکام زود خیلي و بستم چشمامو ، گذاشتم بالش

 :کردم باز چشمامو دوباره که بود باباجون صداي با شدم بیدار وقتي و گرفت

 پاشي؟ خواي خوابي؟نمي مي چقدر!گلم دختر!باباجون!پونه _

 مي موهام روي دستشو و سرم باالس بود نشسته.کردم باز چشم آروم و کردم حس موهام روي دستشو نوازش

 :داد جوابمو که کردم سالم آلود خواب دیدنش با.کشید

 .خیر به صبح.بابا گل دختر سالم علیک _

 :گفتم گرفتم مي دهنم جلوي دستمو و کشیدم مي خمیازه حالیکه در

 .باباجون خیر به صبح _

 .کرده بیدارم و من سر باالي اومده باباجون چرا بود نرسیده ذهنم به که بودم خواب مست و گیج اونقدر هنوز

 .ببینم پاشو دختر باریکال آ _

 :پرسیدم و مالیدم چشمامو

 باباجون؟ چنده ساعت _

 :داد جواب

 .بابا صبحه نیم و پنج _

 :گفتم و کشیدم خمیازه دوباره و گذاشتم صورتم جلوي دستامو

 کردین؟ بیدار منو چرا شما صبح وقت این!صبح؟ نیم و پنج _

 :گفت و خندید
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 !بابا تنبل دختر اي کردم؟ بیدارت شدي ناراحت شد چي _

 :داد ادامه حرفاشو تري جدي لحن با بعد و کرد مکث کمي

 باباجون ببخش _

 .دارم کار کلي امروز.کني کمکم مغازه بیاي همرام که کردم بیدارت

 :گفتم تنبلي با

 ...هنوز من باباجون ولي _

 :گفت و بدم ادامه نذاشت اما نشده خوب حالم بگم خواستم مي

 .ببینم پاشو...کني؟پاشو مي تنبلي داري ببین _

 :گفتم لوس هاي بچه دختر مثل

 ...باباجون _

 :گفت میرفت بیرون حالیکه در من به رو و شد بلند اهلل یا یه گفتن با ، اعتراضم به اعتنا بدون اون اما

 دو ایمخو مي.نفره دو ما روز امروز که بریم شو آماده.بخور تو صبونه ، بخون نمازتو برو شو پا.باباجون پاشو ، پاشو _

 .بزنیم گپ هم با کلي عصر تا تایي

 :فتگ و کشید سرک اتاق توي دوباره که نمیام بگم کردم باز لب و کردم تماشا رفتنشو فقط نشسته همونجور

 .میگیرما فالفل برات بیاي _

 نمي و نمیومد بر پسم از مامان وقتي یاد.افتادم بچگیام یاد یهو مهربونش و شوخ لحن و حرف این شنیدن با

 تدوس فالفل چقدر من دونست مي که اونم.کرد مي واسطه باباجونو و مدرسه بفرسته منو و کنه بیدارم تونست

 .کرد مي استفاده کردنم بیدار واسه جمله این از همیشه دارم

 :پرسیدم بچگیام مثل و نشست لبم روي لبخند موقعها اون آوري یاد از

 تند؟ سس با _

 :گفت و زد لبخند

 .تند تند _

 :پرسیدم و گرفت م خنده ناخودآگاه

 انگور؟ آب با _
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 :داد جواب

 .انگور آب با _

 ويت که چیزي تنها و بودم کرده فراموش باباجون کار این با قبلو شب اتفاقات.شدم بلند و نکردم معطل دیگه

 .بود بچگیهام یاد بود ذهنم

 هجدهم فصل

(1 

 :پرسید شوخي به بازم باباجون ، دادم قورت لذت با که ناهارمو ي لقمه آخرین

 اي؟ گشنه هنوز شدي؟یا سیر _

 :دادم تکون لبخند با سرمو

 !بخورم این از بیشتر نیستم که دیو خودتون قول به.شدم سیر.باباجون نه _

 :گفت و خندید

 .شکر رو خدا _

 روي کنارم گذاشتمش بعد و کشیدم سر بود دستم که رو اي میوه آب پاکت و کردم نگاش ساختگي اخم یه با

 .بود پهن زمین رو که زیلویي

 باباجون.بخوریم ناهارمونو راحت که بودیم انداخته پیشخون پشت کوچیک زیلوي یه و بودیم بسته رو مغازه

 ناراحتیامو و بره بیرون سرم از کیان و آرمین فکر ساعتي چند بود شده باعث و بود کرده عوض کامال مو روحیه

 و مهربون همینقدر همیشه.باشم پیشش روز تمام بخواد و کنه مهربوني اونهمه که نبود عجیب.کنم فراموش

 نمي درش ناراحتي از تا ، ناراحته چیزي از کسي کرد مي احساس وقت هر خودش قول به و بود داشتني دوست

 کردم مي حس و بودم کرده فراموش سرماخوردگیمو و گیجه سر و نبود بد حالم دیگه.داشت نمي بر دست آورد

 .شدم سابق ي پونه همون بازم

 .ببینم بریز باباجونت براي فالسک اون از چایي یه شد تموم ناهارت که حاال _

 :گفتم رنگي پر و پهن لبخند با

 دمدا و ریختم چایي براش و برداشتم پیشخون روي از استکان یه با پیشخون روي از فالسکو و شدم پا و چشم _

 .دستش

 .نکنه درد دستت.احسنت_
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 :گفت که گذاشتم جاش سر فالسکو

 .بگم بهت چیزي یه تا بخور تو میوه آب باقي بشین بیا حاال خب _

 .بخورم شو بقیه تا برداشتم مو میوه آب پاکت و نشستم و کردم گوش حرفشو

 .باباجون بفرمایین _

 :گفت و کشید سر چاییشو از قلپ یه و گذاشت دهنش توي و برداشت کشمش تا چند

 .بزنم حرف باهات مهمي موضوع یه مورد در خوام مي امروز من اما.نه یا فهمیدي چیزي خودت دونم نمي _

 :گفتم دادم مي تکون محتویاتشو و کردم مي بازي میوه آب کاغذي پاکت با حالیکه در

 .باباجون بفرمایین _

 :گفت و زد اي سرفه تک و گذاشت نعلبکي توي استکانشو

 االن تا شکر خدارو خب که.بوده هام بچه خوشبختي و سالمتي اونم.داشتم آرزو یه همیشه من.باباجون دوني مي_

 دیشب راستش.اون رضاي به هستیم راضي هم ما و همینطوره بعدشم این از و اومده پیش خواسته خدا چي هر

 خواب تو برگشتیم هم وقتي و کتایون نامزدي و خواستگاري مراسم رفتیم و نشد که بزنم حرف باهات خواستم مي

 .بگم بهت وقتشه دیگه نظرم به هم حاال و میزنم حرف باهات شد که صبح و نداره اشکالي گفتم.بودي

 :داد ادامه و خورد چاییشو از دیگه کم یه و کرد مکثي

 گفتین که اونطور و نیست بینتون چیزي و خورده هم به کیان و تو بین نامزدي که میشه ماهي شیش االن _

 درسته؟.ندارین توافق هیچي تو کردین مي فکر چون خواستین اینجور خودتون

 .رستهد حرفش بفهمه که دادم تکونش فقط و پایین انداختم سرمو و افتادم کیان یاد دوباره موضوع این یادآوري با

 .کرد تایید اونم که نه یا جدیه تصمیمش که پرسیدم ازش و زدم حرف هم کیان با دیشب من _

 یزيچ تونستم نمي اما بشنوم کیانو اسم خواست نمي دلم.دادم فشار هم روي لبامو باباجون از حرف این شنیدن با

 .کنم تحمل بودم مجبور و بگم

 رو قضیه این گفتم نیست تا دو شما بین چیزي فهمیدم و شدم مطمئن طرف دو هر از کامال دیگه وقتي منم _

 هنوز کیان و تو کنن مي فکر اونا خب که زدم حرف هم مادرجونت و مادرت با خودت از قبل البته.بکشم پیش

 .همه پیش دلتون

 .بهتره کنم صحبت خودت با گفتم بازم من اما

 :داد ادامه دوباره و کشید سر چاییشو ي مونده ته و کرد مکثي باز
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 .هست هم خوبي خیلي ي خانواده از که شده پیدا برات خواستگاري یه _

 .ریخت دلم خواستگار اسم شنیدن با

 پیش وقت چند.داره هم خوبي خیلي مادر و پدر.خودشه جیب توي دستش و کنه مي کار.نجیبیه و خوب پسر _

 ازهاج گفتم منم.کنن خواستگاري رو تو براش گفته و اومده خوشش تو از پسرش گفت کرد صحبت باهام باباش

 .میگي چي ببینم بزنم حرف خودت با بدن

 .اومد در صداش دستم فشار از که دادم فشار دستم توي پاکتو

 .میشناسیش و دیدي هم خودت _

 :کردم زمزمه من و گذاشت تموم نا حرفشو بازم

 باباجون؟ کي _

 .میزنه صدا حاجي منو اینجا میاد که همون.فروش میوه موحدي آقاي پسر علي _

 هت و داشت سیاه درشت چندان نه وچشماي سیاه لخت موهاي که جووني پسر تصویر یهو باباجون حرف شنیدن با

 !اومده؟ خوشش من از اون!علي.گرفت جون ذهنم تو ، میذاشت گاهي که سیاهي ریش

 !بود؟ کرده خواستگاري ازم چي داشتم؟براي چي بیاد؟مگه خوشش من از بود شده باعث چي!چرا؟ ولي

 نمي.خواستم نمي اینو من.کردم نگاه باباجون به گیج و کردم بلند سرمو!آرمین؟ مثل!بود؟ شده عاشق اونم یعني

 کسي خواست نمي دلم.داشت نمي بر سرم از دست و بود ذهنم توي آرمین وقتي کنم فکر کسي به خواستم

 .بشه عاشقم

 :گفت حال همون در و ریخت دیگه چاي یه خودش واسه و برداشت فالسکو و شد پا باباجون

 بعد به این از باشي منتظر باید بدي هم رد جواب بهش اگه حتي ولي.داري هم حق.بابا کردي تعجب دونم مي _

. گیريب اومدنشو جلوي توني نمي و کني فرار ازش که نیست چیزي خواستگار. سراغت بیان بیشتري خواستگاراي

 .کنه مي پرت طرفش سنگي یه میرسه راه از کي هر که گردوییه درخت دختر معروف قول به

 داشتمن انتظارشو.بزنم حرفي تونستم نمي.کنم تحلیل و تجزیه ذهنم توي رو چیزي تونستم نمي.نگفتم هیچي

 .کنه خواستگاري ازم کسي موقعیتي چنین یه توي

 وزهن تو.داري وقت کلي هنوز چون.نمیگیره ایراد بهت کسي دخترم کني رد هم رو علي یعني پسر این اگه حتي _

 کامال من چند هر.کني قبولش نیستي مجبور که باشه راحت خیالت پس.نشده تموم هم سالت یک و بیست

 .نمیشه پیدا دیگه پسر این مثل مطمئنم و کنم مي تاییدش
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 کيی ویري و هیر این توي که.داشتم کم همینو فقط گفتم خودم به و دادم فشار مشتم توي پاکتو و کردم سکوت

 این نباید اما اومده خوشش ازم خودش ي گفته به و دیده منو که کسي اونم!کنه خواستگاري ازم که بشه پیدا

 القهع فراریم هم نفر یه ازاون وجود این با و دارم عالقه دیگه نفر یه به که مني من به کسي نباید.افتاد مي اتفاق

 !داره بچه و زن که شدم مجنوني لیلي من که دونست مي باید کجا از آخه خدا ي بنده اون ولي.کرد مي پیدا

 . بیان بیشتر آشنایي براي فعال خواستن اجازه اونا _

 یه من اما.کردم احترامي بي بهش و گرفتم نشنیده حرفشو یعني نه گفتم مي بگم؟اگه جوابش در تونستم مي چي

 .بودم؟نه آدمي چنین

 خودمون به احترامیه هم و اونا به احترامیه یه هم خودش بیان بدي اجازه بازم و نباشي راضي اگه حتي که این _

 .دخترم

 نمي یعني این و کنم فکر خودش مثل منم داشت انتظار و گفت مي موحدي ي خانواده به احترام از داشت اون

 آخه ولي.نکنم اکتفا اون نظر به فقط و بشناسم خودم طرفمو من خواست مي.کنم رد یا قبول بسته چشم خواست

 رد آرمین وجود خاطر به رو علي پسره اون حال هر به که باشه؟من داشته تونست مي اي فایده چه شناخت این

 کنن؟ خواستگاري ازم و بیان دادم مي اجازه باید چرا پس!کردم مي

 بزنن؟ حرف بیان بابا؟بگم کني مي چیکار _

 یدمم اجازه پرسید مي ازم باباجون!کنن؟ صحبت.کردم نگاه بود شده مچاله دستم توي کامال که آبمیوه پاکت به

 :دادم جواب و شدم بلند.کنه راحت خیالشو که جوابي.گفتم مي چیزي یه باید من کنن؟و صحبت بیان

 .دونین مي صالح خودتون طور هر _

 بغض کردم حس م شونه روي که باباجونو دست و بود در نزدیک که اي زباله سطل توي انداختم رو خالي پاکت و

 :سمتش برگشتم کرده

 هی همین بذار اما.نزنن هم حرفشو اصال میگم بهشون نباشي راضي تو اگه ولي.دخترم راضیم وصلت این به من _

 يم موافقت باهات منم گرفتي تصمیمي هر موردش در بعد. بشناسیش بیشتر پسرو این کن سعي و بیان بارو

 !اومد خوشت علي از شاید دیدي چه رو خدا.کنم

 یه اون من براي.نبود ممکن نه!بیاد؟ خوشم پسر اون از من.کردم نگاه باباجون آروم ي قیافه به اومد؟مات خوشم

 توي که کسي تنها.نداشتم بهش هم احساسي هیچ.میدیدمشون روز هر که دیگه آدماي ي بقیه شبیه بود آدمي

 .کردم مي دور خودم از اونو و کردم مي فرار ازش که آرمیني.بس و بود آرمین داشتم دوستش واقعا و بود من قلب

 :گفتم و پایین انداختم سرمو

 .بیاد خوشم که خوامم نمي.بیاد خوشم کسي از کنم نمي فکر من باباجون_
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 !چي؟ _

 يا کاره نیمه لبخند انداختم بهش نگاهي نیم زده خجالت وقتي و تعجبه از پر صداش بار اولین براي کردم حس

 روي از کیفمو تندي کنم خالص خودمو خواستگارم مورد در کردن صحبت و بحث از اینکه براي و دیدم لباش روي

 :گفتم سریع و برداشتم پیشخون

 .خداحافظ.برم باید من _

 ودوب اومده سنگین نظرم به بار اولین براي باباجون ي مغازه فضاي. گذاشتم خیابون توي قدم و زدم بیرون مغازه از

 ينم اصال.رفتن راه خیابون ي حاشیه توي کردم شروع و کشیدم عمیق نفس یه اومدم بیرون وقتي که شد همین

 رارف این ولي کردم مي فرار ازش چند هر کنم فکر اي دیگه شخص به آرمین جز به که بقبولونم خودم به تونستم

 و.داشتم دوستش که بود این خاطر به اون از من کردن دوري اتفاقا ندشتم دوستش که نبود این خاطر به کردن

 .کنم فکر اون جز اي دیگه مرد هیچ به خواستم نمي قلبا البته

 عيس و علي به گاهي و کردم مي فکر باباجون حرفاي به گاهي.  چرخید مي مختلفي فکراي ذهنم توي و بودم گیج

 مي فکر شبش اون رفتار و کیان به هم گاهي و اومده خوشش من از اون که کردم چیکار بیارم خاطر به کردم مي

 اون فهمید مي آرمینو و من ماجراي زماني اگه بدم مثبت جواب علي به که فرض به پرسیدم مي خودم از و کردم

 !کردم؟ مي چیکار وقت اون!چي؟ وقت

 !پونه _

 .دادم ادامه راهم به و.نکردم توجهي بهش که بود مشغول فکرم اونقدر اما شنیدم صداشو

 !وایسا پونه توام با _

 رو خودم نامنظم نفساي صداي...اما.آرمین.بود خودش بازم.شد کم قدمام سرعت از و شدم متوجهش دیگه بار این

 .وایسادم بودم که همونجا و گذاشتم قلبم روي دستمو.شنیدم

 !پونه _

 مي اما.کنم تماشاش سیر سیر دل یه خواست مي دلم.کنم نگاش و برگردم خواست مي دلم.دادم قورت دهنمو آب

 .ترسیدم مي خودم از.ترسیدم

 تمانداخ خودمو سریع و انداختم نگاهي برمو و دور.برسونه باباجونم گوش به و ببینه رو تا دو ما کسي اینکه از و

 :شنیدم صداشو و فرعي ي کوچه یه توي

 !میري؟ کجا وایسا _
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 با خواستم مي.برم خواستم مي.کوچه ته به شدم خیره و وایسادم همونجا.گرفت ازم کردنو حرکت قدرت صداش

 .خوردن نمي تکون پاهام اما برسونم خونه به خودمو و بیرون بزنم کوچه اون از و بدوم قدرت تموم

 !گردي؟ نمي بر چرا _

 .لرزوند هم منو دل که طوري لرزید مي صداش

 :گفتم و و برنگشتم اما

 .برو اینجا از کنم مي خواهش.آرمین برو _

 .ببینم رو تو اومدم من!برم؟ کجا _

 .کردم باز و بستم چشمامو کالفه!منو!ببینه منو بود اومده

 .خوام نمي. ببینم رو تو خوام نمي من اما _

 :زد زدخشکم که حرفي شنیدن با اما برم که خواستم بازم و و گفتم

 !کردي؟ کارو این من با چرا...چرا!پونه_

 .میشه کنده جا از داره قلبم کردم حس که بود دردناک اونقدر لحنش

 چیزو همه و کنم فراموشت خواستي هم بعدش و کردي امیدوارم بیخود چي کردي؟واسه نامزد نگفتي بهم چرا _

 گذاشتي؟ تموم نا بینمون

 بهش که نداشتم هیچي یعني.گفتم نمي هیچي.بودم وایساده همونطور جواب بدون من اما پرسید مي سوال اون

 !سوال؟ همه اون براي جواب کو ولي بودن جا به سواالش.گفت مي درست اون.بگم

 !شده ستهشک چقدر گفتم دلم توي و شد فشرده قلبم دیدنش با و برگشتم نمناک چشماي با و کرده بغض.برگشتم

 ...باید داشتي بچه و زن تو.بود خودت خاطر به ش همه.بود خودت خاطر به ولي آرمین متاسفم _

 و شکست بغضم موقع همون چون.بدم ادامه حرفمو نتونستم ولي!اومدن بیرون دهانم از حرفا این چطور نفهمیدم

 اشکامو جلوي کردم مي سعي حالیکه در و برگردوندم ازش رومو و گرفتم دهنم جلوي دستمو.شدن سرازیر اشکام

 :گفتم بگیرم

 ...برو کنم مي خواهش...آرمین برو...برو _

 ....اومدم...برم که نیومدم من اما _

 :گفتم التماس با و کنه تموم حرفشو نذاشتم
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 .برو اینجا از خدا رو تو اومدي که چي هر واسه _

 :بشم تر دیوونه من شد باعث کارش این با و گرفت جلومو و اومد اما بیرون برم کوچه اون از خواستم و گفتم

 رمس رو بال ین کردي؟چرا م دیوونه انداختي؟چرا روز این به منو چرا بگي...بگي بهم باید.بري نمیذارم من نه...نه _

 دوست چه این ولي داري دوستم گفتي و گذاشتي پیغام. گفتي بهم کني؟خودت مي فرار ازم داري االنم و آوردي

 !کني؟ مي فرار میبیني منو تا که داشتنیه

 نادیده نگاهو اون تونستم مي چطور من.کردم نگاه درد از پر و افسرده و غمگین ي چهره اون به.کردم نگاهش

 در ندارم دوستش بگم بهش تونستم مي چطور!برم؟ و بشم خیال بي چشماشو ته غم تونستم مي ؟چطور بگیرم

 مي باید چیکار پس.نمیومد بر ازم کاري چنین.تونستم نمي من نه!بود؟ اي دیگه چیز حقیقت حالیکه

 دمیش باعث فقط این بود؟ولي دلم توي اون از که عشقي کردم؟به مي اعتراف باید چي به!چي؟ به!اعتراف؟!کردم؟

 زود خیلي بار این من اما هم با کردن جدال به کردن مي شروع داشتن دلم و عقل بازم!بشه وابسته بیشتر

 بدون.کنم گوش دلم حرف به شده که بارم یه بذار.باداباد چه هر دادم جواب خودم به دلم توي و گرفتم تصمیممو

 :گفتم اي خفه صداي با و دارم دوستش کنم اعتراف که کردم باز هم از لبامو بردارم ازش چشم اي لحظه اینکه

 ...آرمین _

 .ماسید دهنم تو م جمله باقي اما

 !شدي مردم دختر مزاحم نداري مادر و خواهر خود مگه! چیز همه بي شرف بي هوي _

 خلوت ي کوچه اون توي روز از وقت این!کیان.شدم خیره آرمین به واج و هاج صداش شنیدن با.بود کیان صداي

 یدهکش عقب به یهو که آرمین به بودم شده خیره همونطور!بود نشده تموم کاریش ساعت که هنوز!کرد؟ مي چیکار

 :شدم

 !ببینم کنار زدي؟بیا زل چي به _

 هر اما.بخورم زمین و بدم دست از تعادلمو بود نزدیک و گرفت درد م شونه که کشید عقب منو خشونت با چنان

 :گرفت آرمینو ي یقه که دیدم و داشتم نگه خودمو بود طور

 !گرفتي؟ جلوشو که داري چیکار من ي خاله دختر با چیز همه بي آشغال تو _

 !هان؟

 توي رفتن اخماش کم کم و اومد بیرون زدگي بهت و تعجب حالت اون از آرمین دیدم و کردم نگاهشون ترسیده

 :هم

 .هستم منم فامیلشي تو اگه. نداره ربطي تو به _
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 .شو خفه _

 و کشیدم کوتاهي هیع صحنه این دیدن با.زد آرمین دهن توي که ي ا ضربه با شد همزمان کیان عصباني صداي

 بازم هک کیان به خودمو و بیارم طاقت نتونستم دیگه و گرفت دهانش جلوي دستشو و بست چشماشو آرمین دیدم

 :کردم التماسش و گرفتم محکم بازوشو و رسوندم کنه حمله بهش خواست مي

 .خدا رو تو.باش نداشته کاریش.کیان نه _

 و غیظ با داد مي هلم حالیکه در.کرد نمي گوش حرفم به که بود شده کور عصبانیت و غیرت شدت از انگار اون اما

 :گفت بهم خطاب عصبانیت

 .بیام تا ماشین توي بشین برو نکن دخالت تو _

 :کردم التماس بازم و نرفتم من اما

 .کن باور.نیست مقصر اون.بود من تقصیر بود چي هر.نه کیان _

 :گفت و کرد نگام و بودن شده قرمز عصبانیت شدت از که چشمایي با

 !بودمش کشته االن تا اینو که بود این جز اگه مقصري تو دونم مي منم _

 ولي طرفش اومد که شد جلب آرمین به توجهم که بود موقع همون و کرد اشاره آرمین به همزمان گفت که اینو

 :کردم خواهش و بینشون انداختم خودمو بزنه دست بهش اینکه از قبل

 .نکنین دعوا دارین دوست کي هر جون _

 :گفت من به رو بود شده برافروخته صورتش و رفته در کوره از حسابي آرمین حرکت از که کیان

 !پونه کنار برو _

 .بشم عصباني این از بیشتر نذار برو

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 .نمیرم من.نه _

 :شنیدم سرم پشت از آرمینو صداي و

 کنه؟ چیکار خواد مي ببینم کنار برو _

 .نمیرم نه...نه _

 .کنار برو بیا گفتم _
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 دمب مهلتي اینکه بدون من و سمتي یه کرد پرتم و کشید و گرفت بازومو اون اما دادم تکون کیان جواب در سرمو

 و سوخت لبم و چرخید راست سمت به سرم یهو که بگیرم آرمینو با اون دعواي جلوي که سمتش رفتم دوباره

 :شنیدم دادشو صداي

 .بیام تا ماشین تو بتمرگ برو گفتم _

 !پونه _

 به دمش کشیده و نریزن اشکام تا بستم چشمامو و گذاشتم دهنم جلوي دستمو و شنیدم آرمینو ي ترسیده صداي

 در.بود کرده پارکش خیابون کهتو باباش ماشین سمت بره مي منو داره کیان دیدم اومدم خودم به وقتي و سمتي

 و بود وایساده مبهوت و مات که دیدم آرمینو و چرخوندم سرمو خودش دنبال کشید مي منو اون که حال همون

 دليصن روي کرد پرتم و کرد باز ماشینو در.کنم نگاش نداد مهلت بهم این از بیشتر کیان اما.بود شده خیره بهم

 ینوآرم دیگه بار یه و بشینم راست کنم پیدا مهلت اینکه از قبل و فرمون پشت نشست سریع هم خودش و عقب

 .شد دور اونجا از سرعت به کنم نگاه

 این با من که دونست مي باید ولي.بندازه من چشم از آرمینو که آورد مي در خودش از رو حرفا این داشت کیان

 :کردم هم کارو همین و کردم مي دفاع آرمین از باید آره.خورم نمي گولشو حرفا

 ...اون نمیشناسیش تو...تو.نیست اینجوري اون...اون.گي مي دروغ داري تو...تو.دروغه این نه... نه _

 :گفت کرد نگام دوباره وقتي و دیگه سمت چرخوند صورتشو عصبي اي خنده تک با

 .نمیزنم حرف مدرک و دلیل بدون دوني مي خودت ولي.نمیشناسمش تو ي اندازه به من آره _

 :کردم نگاش خیس چشماي با و کرده بغض

 میگي؟ مزخرف داري چرا.مدرک کدوم _

 ...خواي مي مدرک.میگه مزخرف کي میگم بهت االن!مزخرف؟ _

 :طرفم کرد پرت و و آورد بیرون توش از چیزي یه و کرد باز درشو ماشین سمت رفتا و گذاشت ناتموم حرفشو

 .مدرک اینم بیا _

 و وایسادم حرکت بي.گذاشت تنها مبهوت و مات منو و رفت و شد ماشین سوار بزنه حرفي اینکه بدون بعد

 یسخ زمین روي بود افتاده.بود کرده پرت سمتم که روزنامهاي پي رفت حواسم زود خیلي اما.کردم تماشا رفتانشو

 به که چشمم و کردم روش و زیر و کردم باز شو تا داشتم برش زمین روي از و شدم خم کردم نگاش که کمي.

 روي چرخید نگام روزنامه به بودم زده زل که همونطور!روزنامه توي آرمین عکس.برد ماتم افتاد آرمین عکس

 .بود شده نوشته زیرش که متني
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 :بخونمشون درست تونستم نمي و میرفتن رژه چشمام جلوي ها کلمه...نداشت حقیقت...نداشت حقیقت این نه

 مراجع...پیگرد تحت... جوان دختران اغفال...پناهي آریا مستعار نام با فرهمند آرمین تعقیب تحت مجرم _

 ...قانوني

 رو چیزي چنین یه بودن تونسته چطور!اي مسخره شوخي چه.بودم زده زل بهش و بود مونده دستم توي روزنامه

 دیده اگه!دیده؟ رو روزنامه این هم خودش اون یعني!باشه؟ کاره این اون میشد مگه!بدن نسبت بیچاره آرمین به

 جاي به چرا من اما...اما.بکنم باید االن من که کاري همون خندیده بهش کلي حتما حتما!بوده؟ چي العملش عکس

 !شد؟ خیس صورتم باز چرا!کنم؟ مي گریه دارم خنده

 من به خودش عشق از چي هر یعني چرخید مي ذهنم توي سوال یه هي و میره گیج داره سرم کردم مي احساس

 !بوده؟چطور؟ دروغ بود گفته

 شده شوکه شدن زنده این از و باشه شده زنده که اي مرده عین چرخید مي ذهنم توي مدام سوال این حالیکه در

 .یشدم بیشتر لحظه هر م گیجه سر و داشتم مي بر قدم سنگین و میرفتم راه زور به.رفتن راه به کردم شروع باشه

 کوچه توي کس هیچ که شکر رو خدا.چرخوندم قفل توي کلیدو و رسوندم خونه به خودمو بود زحمتي هر به اما

 نسوس خاله ي خونه رفتن و نیستن خونه مادرجون و مامان ساعت اون دونستم مي.ببینه حال اون با منو که نبود

 .کاري یه براي

 رفتهگ جلوشو که رو بغضي در به دادم تکیه و داخل رفتم و کردم باز که درو. بود راحت بابت این از خیالم بنابراین

 هم فکرش حتي نه...آرمین کنم باور تونستم مي چطور من آخه.شدن سرازیر اشکام بازم و شد شکسته بودم

 .بود احمقانه و مسخره

 کردن گریه از لحظه گفت؟یه مي گفت؟چي مي چي روزنامه این پس.کنم باور رو چیزي چنین یه تونستم نمي

 حیاط از خراب حالي با...بود آرمین خود خود واقعا.بود خودش نه.انداختم روزنامه به اي دیگه نگاه و کشیدم دست

 هشون روي از کیفمو.بودم مونده پا سر بازم ولي نداشتم وایسادن ناي دیگه.خونه داخل رسوندم خودمو و گذشتم

 نصرفم ولي بخورم مسکن یه برم کردم فکر.بود شده بیشتر م گیجه سر.کشیدم خودم دنبال زمین روي و برداشم

 جودو این با و بودن شده خیس بودم مونده زیرش که باروني از لباسام.بخوابم و اتاقم توي برم دادم ترجیح و شدم

 .نداشتم کردنشونو عوض ي حوصله و حال

 نوزدهم فصل

(1) 

 .افتاده روز این به چرا!شده؟ چش بچه این آخه!خدایا _
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 ماا نیست چیزیم بگم بهش خواستم مي.  میشنیدم مادرمو ي گریه پر و آلود بغض صداي و سوخت مي داشت تنم

 .شلوغه برم و دور کردم مي حس و میشنیدم رو صداها.تونستم نمي

 .کنه کور چشمشونو خدا.مو بچه زدن چشم _

 :گفت که اومد کتایون صداي بعد و زد حرفو این ناراحتي با که بود مادرجون صداي

 .کن باز چشماو خدا رو تو!جون پونه _

 انگار.تونستم نمي بدم جوابشونو کردم مي کاري هر بود داغ بدجور تنم که من و میزد صدا منو و کرد مي هق هق

 .بود داغ خیلي نظرم به هم آب ولي کردم مي حس پاهام روي آبو خیسي...بودم جهنم توي

 :بدم جوابشو تونستم نمي و شنیدم مي که بود مادرم صداي باز و

 !بیفتي روز این به که خوابیدي گرفتي خیس لباس با چرا تو بچه بگه نیست یکي آخه _

 !داري خنده فکر چه!شدم؟ مریض اینطور خیس لباس با خوابیدن خاطر به کرد مي فکر اون خیس؟یعني لباس

 .میره دستم از داره م کنم؟بچه چیکار جان مهین _

 و میذاشت کتایون و من سر به سر خیلي که بود؟همون دکتر که کتایون؟اون دخترعموي!بود؟ اینجا مهین!مهین؟

 !کنم احوالپرسي و سالم باهاش و شم پا تونستم نمي که بد میزد؟چه صدامون داداش زن

 !میشد مگه ولي بگم چیزي یه و شم پا خواستم مي.بزنم حرف خواستم مي

 .میشه قطع فوري اونم داره تب کم یه.نیست هیچیش.نباشین نگران اصال _

 :پرسید ازش کسي و گفت مهین

 کرده؟ تب فقط مطمئني تو _

 :گفت جوابش در مهین وو بود کیان صداي صدا

 !دکترما من ناسالمتي!عمو پسر نکنه درد شما دست _

 بهتر!برسه؟ خودش زندگي به نمیرفت نمیذاشت؟چرا راحتم چرا!خواست مي چي من جون از اون آخه!کیان؟ بازم

 و کردم حس رو سوزشي و نداد جوابمو کسي اما بره اینجا از گفتم و زدم داد.زدم داد.بره اینجا از...بره.بره بود

 . رفتم خواب به چطور نفهمیدم

 مي.شدم پا بهش توجه بي اما کرد مي درد هنوز سرم.نبود کس هیچ گردوندم چشم اتاق توي و شدم بیدار وقتي

 .نداشتم خوبي حال اصال.بدم نجات خودمو کننده خفه فضاي اون از و بخورم هوا خواستم مي.بیرون برم خواستم
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 و بود پایین سرش. بود سرش روي چادرش.ندیدم هال توي رو مادرجون جز رو کسي اما.بیرون اومدم اتاق از

 سرشو و بوسید تسبیحو و شد تموم گفتنش ذکر که همین اما نبود من متوجه و گفت مي ذکر تسبیحش با داشت

 :کرد نگام تاتاریش تنگ چشماي با و کرد جا به جا عینکشو دید منو و گرفت باال

 شدي؟ بیدار مادر پونه _

 :گفت و کرد باز هم از که دستاشو اما.کردم نگاش فقط و نزدم حرفي

 .مادر ببینم بیا _

 یاد.انداخت بچگیام یاد منو و کرد بغل سرمو و کرد حلقه م شونه دور دستشو اونم و نشستم کنارش و طرفش رفتم

 بردم مي پناه مادرجون به و کرد مي دعوام گاهي مادرم یا خوردم مي سرما و میشدم مریض که وقتایي اون

 .برگردم وقتا همون به تونستم مي کاش.روزا اون بودن روزایي چه.افتادم

 مادر؟ خوبي _

 :داد مي آرامش بهم.داره نگه بغلش تو سرمو خواست مي دلم.بستم چشمامو و دادم تکون سرمو جوابش در

 .مادرجون میره گیج سرم هنوز _

 .نمیشد بدتر خوردگیت سرما خوابیدي نمي خیس لباس با روز اون اگه.مادر خودته تقصیر _

 سرزنش اصال لحنش توي و.محبت از پر.بود نگراني از پر صداش چسبوندم بهش بیشتر خودمو و نگفتم هیچي

 .نبود

 .ساکتي و خودتي تو ش همه.مادر شدي اینجوري مدتیه چرا تو دونم نمي _

 :کرد سوال مهربون و آروم خیلي اون و ندادم بهش جوابي

 بگي؟ مادرجون به خواي دخترم؟نمي شده چي_

 قبع به ذهنم بعد.بود برده خوابم و بودم کشیده دراز خیس لباساي با که افتادم روزي اون یاد حرفاش شنیدن با

 اون...آرمین.کنم بغض تا بود کافي یادآوري همین و روزنامه اون و کیان هم بعدش و افتادم آرمین یاد و برگشت

 با ونا بود باور قابل غیر اصال کنه؟نه بازي احساساتم با بود شده راضي بگه؟چطور دروغ من به بود تونسته چطور

 اییدت هم دکترا و باران باید چرا بود اینطور اگه... و نبوده بیشتر دروغ یه هم بیماریش نکنه ولي...بیماریش وجود

 بود زده گول بارانو مورد این در که گیرم!رسیده؟ خطرناکي ي نقطه به بیماریش گفتن مي باید مریضه؟چرا که کنن

 !میداد؟ معني چه این پس!بده فریب تونست نمي که رو دکترا

 ردمک باز کمي چشمامو حیاط در شدن بسته و باز صداي شنیدن با موقع همون چون بدم جواب سواالم به نتونستم

 :شنیدم کیانو صداي و
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 .اومدم من!خاله!مادرجون _

 کارش سر چرا!ما؟ ي خونه بود اومده که بود روز از ساعتي چه مگه! کرد؟ مي چیکار اینجا آخه!اون؟ بازم

 من پیش آرمینو که ما؟اون ي خونه میومد بازم چي براي بود رسیده هدفش به که اون کنار به اینا اصال!نبود؟

 خواست؟ مي چي دیگه پس.بود کرده خراب

 .مادرجون تو بیا _

 . گذاشتم هم روي پلکامو خونه توي بیاد کرد دعوت کیانو که مادرجون حرف این با

 .نبینه موهامو کیان که کشید سرم روي خودشو چادر مادرجون

 .داروها اینم بفرمایین.مادرجون سالم _

 .نخوردم تکون ولي.شنیدم صداشو

 وایسادي؟ چرا.بشین بیا.نکنه درد دستت.مادر سالم _

 :گفت مادرجون جواب در

 نیست؟ خاله.برم باید.ممنون _

 .میاد االن بشین.بگیره نون رفته مادر نه _

 شنیدم و نشسته کردم حس و نشنیدم ازش حرفي اما بره باید و داره کار بگه و کنه تشکر کیان بودم منتظر

 :گفت مادرجون

 .انداختیمت زندگي و کار از.انداختیم زحمت به هم رو تو پسرم ببخشید _

 :گفت مادرجون جواب در کیان

 .بوده م وظیفه کردم کاري هر!حرفیه چه این _

 من منظورش اگه!م؟ خانواده یا!کرد؟من؟ مي وظیفه احساس کي مقابل بود؟در چي وظیفه از ش؟منظورش وظیفه

 .ست احمقانه واقعا حرفش گفتم مي باید که بودم

 .کنه مي گرمت داغ چایي یه.بیرون رفتي سرد هوا این توي.بیارم چایي برات برم _

 .میریزم خودم واسه میرم بخوام اگه.نکشین زحمت مادرجون ممنون _

 .مادر زحمتي چه _
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 ممچش نداشتم دوست.بمونم تنها کیان با خواستم نمي.ریخت دلم داد خودش به که تکوني و مادرجون حرف این با

 يعل یا یه اون ولي بره مادرجون خواستم نمي. بودم عصباني دستش از روزش اون بد رفتار خاطر به. بیفته بهش

 .بمونه من سر روي گذاشت چادرنمازشو و شد پا و گفت

 رزودت چه هر خواست مي دلم ولي.نشستم همونجا زیر به سر و ساکت رو مدتي شدم تنها کیان با و رفت اون وقتي

 کشیدن طول خیلي اما گفت نمي چیزي و بود ساکت اونم.کنم تحمل حضورشو نباشم مجبور که اتاقم توي برگردم

 :پرسید که

 خوبه؟ حالت تو _

 .زد دهنم توي و زد داد سرم که روزي اون خالف بر.بود آروم همیشه مثل. شنیدم صداشو

 حرف باهاش هم کلمه یه حتي نداشتم دوست اصال.اتاقم سمت رفتم سر به چادر و شدم پا تندي.ندادم جوابشو

 بي اینقدر کرد باهام که رفتاري اون از بعد تونست مي چطور.دونست مي و فهمید مي اینو باید خودش و. بزنم

 خبر با حالم از خوبم ت؟خیليدونس نمي دارم؟چرا حالي چه دونست نمي خودش یعني!بپرسه؟ حالمو خیال

 :پرسید تعجب با مادرجون شنیدم و اتاقم توي رفتم.نمیاورد مبارک روي به منتها.بود

 ! آوردم چایي میري؟برات داري کجا مادر کیان!اوا _

 :گفت جوابش در که کیانو صداي و

 .برم باید افتاد یادم االن دارم کار جایي یه شده دیرم مادرجون دیگه نه _

 هم این از بدتر.کردم باهاش که بود رفتاري لیاقتش.کردم اخم و آوردم در سرم از چادرو و کوبیدم در به پشتمو

 به.خوردم جا آینه تو خودم دیدن از و انداختم خودم ي قیافه به نگاهي و آینه سمت رفتم فکرا این با.بود حقش

 انگشتمو.زد بهم کیان که بود دستي ي ضربه نهمو جاي زخم. بود شده زخم لبم ي گوشه و بودم شده زرد شدت

 تصمیم دوباره آرمین اگه...کیان هم طور همین و آرمین کردم؟با مي چیکار باید. خودم به زدم زل و کشیدم روش

 یياعتنا بي بهش چي؟باید وقت گرفت؟اون مي راهمو سر دیگه بار یه اگه.بزنه حرف باهام و ببینه منو گرفت مي

 مي که فرض به خب.پرسیدم مي فرارش و کالهبرداري ي قضیه مورد در ازش و میزدم حرف هاشبا نه یا کردم مي

 که بود قهاري دروغگوي قدر اون و بود داده فریب دیگرانو که گفت؟کسي مي راستشو بهم اون آخه پرسیدم؟اما

 یکارچ وقت چي؟اون دبو بیگناه اگه بگه؟ولي من به راستشو تونست مي چطور بود نشده خبر با رازش از کس هیچ

 !کردن نمي چاپ روزنامه توي عکسشو که بود بیگناه اگه.کردم مي باید

 شونن خودم از مقابلش در العملي عکس چه ببینم آرمینو دوباره اگه دونستم نمي واقعا.رختم هم به موهامو کالفه

 .میدم
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 و شمب عصباني دیدنش با هم شاید یا.بشم رد کنارش از و نکنم هم نگاش میدیدمش اگه شاید کردم فکر خودم با

 .کردم مي چیکار دونستم نمي دقیقا اما...یا و بگم بهش میاد در دهنم از چي هر

 !پونه _

 اومد خونه آشپز توي از اونم زدم اتاق از وقتي و در سمت رفتم حال بي و کالفه.کرد مي صدام داشت مادرجون

 :پرسید و بیرون

 رفت؟ ناراحت و عجله با طوري اون بود؟چرا چش کیان دوني نمي تو _

 :گفتم و بدم نشون تفاوت بي خودمو کردم سعي

 .دونم نمي نه _

 دنش بسته و باز صداي که اتاقم به برگردم خواستم و پایین انداختم سرمو که کرد نگام جوري عینکش پشت از

 که مادرجون.دستش توي نون تا چند با بود مامان.کنیم نگاه حیاط به مون تا دو شد باعث.و شد شنیده در

 من دیدن با خونه توي بود اومده تازه که مادرم. کشیدم راحتي نفس و شد راحت خیالم منم اون به رفت حواسش

 :سمتم اومد مادرجون دست داد مي رو نونا حالیکه در و کشید آهي

 خوبي؟ مامان!جان پونه _

 :طرفش رفتم و کردم سالم بهش

 .خوبم.مامان سالم _

 :پرسید و گذاشت پیشونیم روي دستشو شد که نزدیکم

 !نداري که تب _

 زمزمه و خونه آشپز توي بود رفته باز که انداخت مادرجون به نگاهي و کشید راحتي نفس که دادم تکون سرمو

 :کرد

 ...شدم زنده و مردم.ترسوندي منو خیلي _

 :گفتم و پایین انداختم سرمو

 .مامان ببخشید _

 :گفت و انداخت آشپزخونه به نگاهي باز

 .دارم حرف باهات _
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 : گفت و اتاق سمت کشید آروم بازومو که کردم نگاهش گیج

 .بیا _

! هبد فرصت بهم لحظه یه اینکه بدون و مقدمه بي اینطور اونم!بزنه حرف باهام چي مورد در خواد مي دونستم نمي

 يچ! اتاق؟ توي ببره منو که بود شده باعث چي؟چي.بست درو اتاق توي رسیدیم وقتي و رفتم دنبالش اراده بي

 نکنه!آرمین زد خشکم لحظه یه... خدایا بشنوه موردش در مادرجون خواست نمي که بود بگه؟چي بهم خواست مي

 !بود گفته بهش چیزي کیان نکنه.بزنه حرف آرمین مورد در خواست مي

 مدت براي اون اما ببینم ازش تندي العمل عکس تا موندم منتظر و.پونه کنه رحم بهت خدا گفتم خودم به دلم توي

 :پرسید آروم خیلي بعد و کرد نگام فقط کوتاهي

 اینجا؟ بود اومده پسره _

 مي بهش باید چي اما.بود آرمین منظورش آره دادم جواب خودم به دلم توي!بود؟ آرمین پسره از منظورش!پسره؟

 کنم؟ چیکار کنه بازخواستم شدت به اون مورد در اگه پرسیدم خودم از و دادم قورت دهانمو آب!گفتم؟

 !پونه _

 توي عصبانیت از اي نشونه نه و کرده اخم نه دیدم تعجب کمال در اما دوختم چشم بهش و کشیدم باال نگاهمو

 .داره وجود ش چهره

 کردي؟ باور هم تو داره دوستت گفت بهت _

 حالش که بوده من وجود خاطر به بود گفته بهم.داره دوستم بود گفته بهم آرمین.کردم نگاش فقط مدتي براي

 فریب احمق من.بودم کرده باور لوح ساده من و داشته نگه دلش تو منو ي عالقه سال پنج بود گفته.شده خوب

 که بودم احمق چقدر من...من.دارم دوستش کردم اعتراف بهش سبک آدم یه مثل و خوردم کردنشو بازي نقش

 .کنه پیدا نجات مرگ از تا دادم قول بهش حتي

 غضب خوردم فریب بدجور ازش اینکه فکر با و بود شده بدل و رد آرمین و من بین که حرفایي و گذشته یادآوري از

 :دادم جواب و کردم

 ...من...من...نکردم اشتباهي کار هیچ من...من _

 پس اشکامو خواستم مي مصرانه اینا ي همه با و بدم ادامه نتونستم دیگه و زد حلقه چشمام توي اشک

 م گریه و کردم مي بغض هي بود مدتي من چرا...چرا اصال!شد مي پیداشون موقع بي همیشه لعنتي اشکاي.بزنم

 !بود؟ مشکم دم اشکم و گرفت مي
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 برخورد باهام قبل ماه شیش مثل قبل ي دفعه مثل ترسیدم مي هنوز.کشیدم عقب خودمو من اما جلو اومد مامان

 یدکش آروم منو و گرفت بازومو اومد جلوتر وقتي تصورم برخالف اما.بود من با برخوردش بدترین و اولین اون.کنه

 :کرد بغلم و خودش سمت

 !من ي بیچاره دختر _

 :نالیدم آروم میزدم چنگ لباسشو حالیکه در بیارم طاقت نتونستم دیگه گرفتم قرار که گرمش آغوش تو

 !مامان _

 :کرد مي نوازش موهامو اون و بودم گذاشته ش سینه روي سرمو.کردن خیس صورتمو مزاحم اشکاي اون باز و

 !خوردي رو دروغگو یه قشنگ حرفاي گول مادرت مثل هم تو پس _

 :دادم جواب گریه با

 ...خواستم نمي من مامان _

 :کرد قطع بلند آه یه با حرفمو

 هم ش همه و نشد برآورده آرزوم ولي نیفته وقت هیچ تو واسه افتاد من براي که اتفاقي اون بود این آرزوم _

 تو رايب افتاد مادرت براي که اتفاقي تا کني جمع حواستو نگفتم بهت اول همون از که خودم تقصیر.خودمه تقصیر

 ایدب.میشدم قضیه پیگیر جوره همه باید فهمیدم که پیش ماه چند همون.نشه من زندگي مثل زندگیت و نیفته

 اهاشب تماستو تو دیدم وقتي ولي.نپلکه برش و دور و برداره من دختر سر از دست گفتم مي پسره اون به میرفتم

 .تمومه چیز همه کردم فکر کردي قطع

 به نفر یه شدم باعث خودم.بودم من مقصر.نداشت تقصیري که چرا؟اون آخه اما.کرد مي سرزنش خودشو داشت

 .بزنه گولم اونطور و بده جرات خودش

 :پرسیدم بودم مادرم بغل توي که طور همون

 اون کنم؟با چیکار موندم حاال و.کردم سادگي و بودم احمق من.کردم بچگي من.نداري تقصیري هیچ شما! مامان _

 کنم؟ چیکار

 :کرد نگام جدي خیلي و کرد جدا خودش از منو

 .نکن هم نگاش.نکن اعتنا بهش دیدیش اگه وقت یه _

 :پرسیدم و بازوش روي گذاشتم دستمو

 .نداشته فایده ولي کردم خیلي کارو این. نداره فایده _
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 :داد جواب مامان

 ...یا کني مي شکایت ازش بگو بهش _

 :گفت کرد نگام که بعد و فکر توي رفت و کرد قطع حرفشو لحظه یه

 هاگ رسید ذهنم به اي دیگه فکر یه پس!شده هم دیگه دختر تا چند بدبختي باعث پسره این اینکه نه مگه _

 .بگیرنش بیان کن خبر پلیسو بعدش جایي یه بذار قرار باهاش بزنه حرف باهات کرد اصرار خیلي

 به آرمینو خواست مي!خواست؟ مي چي من از اون...اون.کردم نگاش زده حیرت و کردم تعجب مادرم حرف از

 کنم؟ معرفي پلیس

(2) 

 وشل و کنم تلفن پلیس به بشم مجبور اینکه ترس از هم آرمین ترس از هم.نمیرفتم بیرون خونه از بود روز چند

 بود هگفت اینکه به.کردم مي فکر مادرم حرف به ش همه و بکنم باید چیکار کردم مي فکر داشتم بود روز چند.بدم

 !نه یا میاد بر ازم کار این واقعا دونستم نمي.بدم پلیس تحویل اونو و بذارم قرار آرمین با

 چه بود شده مال بر که حقیقتي و بود افتاده که اتفاقاتي وجود با بودم پرسیده خودم از مدام روز چند اون توي

 .دارم عالقه بهش هنوز میدیدم و دارم آرمین به نسبت احساسي

 مي باید چیکار این با.بود دروغگو کالهبردار یه همه نظر در اون اما.کنم پاکش قلبم و ذهنم از تونم نمي و

 خونه توي خودمو شدت به بودن شده باعث و بودن کرده خودشون درگیر منو ذهن سواال و فکرا این ي همه.کردم

 .داشت ادامه من کردن فکر و سکوت و دلمشغولي این اومدن عیادتم به خاله ي خونواده وقتي حتي و کنم حبس

 بیرون خودم الک از منو کرد سعي کتایون قدر هر و کنم مي فکر چي به دارم نداشت خبر و دونست نمي کسي

 .ردک ترک رو ما ي خونه دمغ خیلي ي قیافه یه با خودشون ي خونه به برگشتن وقت هم سر آخر و نتونست بیاره

 از تلفنو زنگ صداي که کردم مي فکر آرمین به داشتم و بودم نشسته زمستوني رمق کم آفتاب زیر حیاط توي

 :مادرمو صداي دقیقه چند از بعد و شنیدم خونه داخل

 .تلفن!پونه!پونه _

 :گفتم و چرخوندم سرمو

 .میام االن _

 :گفت و دستم داد رو گوشي مادر خونه توي رفتم و شدم بلند بالفاصله و

 .کتایونه بیا _
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 گوشم یکنزد میلي بي با رو گوشي.بود بسته جونش به جونم که گذشته خالف بر.نداشتم شو حوصله اصال!کتایون

 :گفتم و گرفتم

 !الو _

 :انداخت تعجبم به و پیچید گوشي توي آرومش صداي

 خوبي؟ پونه سالم!الو _

 :دادم جواب حوصله بي

 چطوري؟ تو.خوبم ممنون _

 :دادم ادامه م حوصله بي نفهمه اینکه براي و

 میگذره؟ خوش _

 :داد جواب

 .میگذرونیم.خوبم مرسي _

 :پرسیدم و پیچیدم دستم دور تلفنو سیم

 خوبه؟ چطوره؟اونم آقاتون _

 :داد جواب

 .خوبه _

 خبر؟ چه دیگه خب _

 :گفت اعتراض با که شنیدم صداشو

 پرسي؟ مي سوالي خبرته؟بیست چه _

 :دادم جواب

 پرسم؟ مي احوالتو بده _

 :گفت بود مشخص کامال عصبانیتش که لحني با

 .بودم اونجا دیشب همین خوبه _

 :گفتم
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 داري؟ چیکار حاال ببخشید خب خب _

 :داد جواب

 .بگردیم کم یه شهر بیرون جنگلي پارک بریم فردا خوایم مي حسین امیر و من پونه _

 کتایونو اگه!بود؟ چي چي؟منظورش که خب.دیوار به زدم زل و گرفتم گاز بگه؟لبمو بهم اینو خواست همین؟مي

 .نبود اینجوري اون ولي بده نامزدشو پز خواد مي گفتم مي نمیشناختم

 داره؟ من به ربطي چه این حاال.بگذره خوش خب _

 .بیاي ما همراه هم تو خواد مي دلمون خب _

 :پرسیدم و گرفت م خنده

 ...تا دو چي؟شما واسه من؟من _

 :گفت و کرد قطع حرفمو

 ...گفتم جوریه یه هم روزت و حال نمیري بیرون کردي حبس خودتو خونه تو ش همه تو دیدم من آخه _

 :پرسیدم و کردم قطع حرفشو تعجب با

 !جوریه؟ چه روزم و حال!روزم؟ و حال_

 :داد جواب

 که خوشحالي دختر همون.نیستي سابق ي پونه اون دیگه.شدي عوض.شدي جوري یه کنم مي احساس _

 .میشناختم

 نمي محبتو همه این قدر که بودم احمق چقدر من و گفت مي اینو صادقانه داشت و بود من نگران اون. زدم لبخند

 :دونستم

 .دلم عزیز کنن مي تغییر آدما خب _

 :گفت اومد حرف به وقتي اما نشنیدم صداشو دقیقه چند زدم که حرفمو

 .شدي عوض تو که اینجوري نه ولي کنن مي تغییر آره _

 ...و شدي حرف کم و هم توي میرن اخمات هي و فکر توي میري ش همه

 :گفتم

 .نکش خجالت.بگو بازم چي دیگه _
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 :گفت

 .بدم نجاتت افسردگي و تنهایي این از بیاي بزنم زنگ گفتم حال هر به _

 :گرفت م خنده بازم

 .بگذره خوش بهتون امیدوارم.برو حسین امیر با.نباش من نگران شما عزیزم ولي.کني مي لطف خیلي _

 .نمیرم جا هیچ تو بدون من ولي _

 :رفتن باال تعجب از ابروهام

 !کتایون _

 :گفت تندي لحن با

 .کتایون درد _

 فحر باهام اونطوري بود کوچیکتر من از ماه شیش فقط اینکه احترام به وقت هیچ اون.کردم تعجب بیشتر من و

 !نمیزد

 ...میشي ادب بي داري ببین _

 :گفت و کرد قطع حرفمو

 ...میام چشم بگي آدم ي بچه مثل اگه.خودته تقصیر _

 :گفتم حرص با

 من خهآ.کنین تفریح بگردین برین خواین مي نامزدین تا دو میگي؟شما چي میفهمي.کتایون نزن خود بي حرف _

 م؟ چیکاره وسط این

 !آوردي؟ خودت با برداشتي اینو چرا نمیگه حسین امیر اصال

 رو تو کرد پیشنهاد خودش حسین امیر بعدشم.خواهرمي مثل و مني ي خاله دختر تو.باشیم نامزد چي که خب _

 .ببریم خودمون با هم

 :پرسیدم تعجب با

 !ها؟ _

 :داد جواب اون و

 ...و ها _
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 :گفت جاش به و نگفت شو ادامه ولي

 باش ونمنتظرم کوچه سر گفتم؟فردا چي فهمیدي.نکن هم بحث باهام و نگو هیچي دیگه پس.بیاي باید بیا گفتم _

 .دنبالت میایم

 منم خواست مي.گذاشت متعجب منو و کرد خداحافظي سریع بده بهم مهلتي اینکه بدون گفت که اینو

 خواست مي ببره؟منو لذت نامزدیش دوران از خواست مي اینطوري!احمقي دختر عجب.بیرون برم همراهشون

 گامن بود وایساده آشپزخونه جلوي که افتاد مادرم به نگاهم و زدم بشه؟پوزخندي چي که بکشونه خودشون دنبال

 :گفتم نگاهش جواب در.کرد مي

 

 .بیرون برم همراهشون فردا گفت کتایون.ام _

 :پرسید و بست پیشبندشو مامان

 گفتي؟ چي تو خب _

 :دادم جواب

 .برم که داره اصرار اون اما نمیام گفتم من _

 :گفت همونجا از و آشپزخونه توي رفت

 !کني حبس خونه توي خودتو ابد تا که نیست قرار.برو خب _

 :دادم جواب و رفتم جلوتر

 .ندارم حوصله آخه _

 :پرسید وایسادم آشپزخونه جلوي من دید وقتي و برگشت

 ست؟ پسره اون خاطر واسه _

 .ندادم جوابشو و پایین انداختم سرمو

 توي فقط جاش آدم اون.خوره نمي تو درد به آدم اون چون.کني بیرون سرت از داشتنشو دوست فکر بهتره _

 .همینه لیاقتش.بس و زندونه

 اما.همینه لیقاتش و زندونه توي آرمین جاي گفت مي داشت.رفتم اتاقم به و کردم کج راهمو و نگفتم هیچي بازم

 هن.وایسادم حرکت بي اي دقیقه چند و موند در ي دستگیره روي بود؟دستم این نظرم کردم؟منم مي فکر چي من
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 يخیل باشه؟خب داشته تونست مي اي فایده چه کار این ولي.پرسیدم مي خودش از باید.شدم مي مطمئن باید من

 !کنه انکار چیزو همه تونست مي راحت

 نابراینب.نداشت کاري براش و بگه تونست مي بازم پس بود گفته دروغ بهم اون اگه.تو رفتم و کردم باز کالفه درو

 .دادم مي انجام گفت مي مادرم که رو کاري و کردم مي فراموش رو لعنتي ي عالقه اون باید.کردم مي تردید

 هک نبود مردي اون.موندم مي باقي آدم اون ي دلبسته نباید.کردم مي کاري چنین باید بود جوري جوري؟هر چه اما

 جاي اون جنگیدم مي احساسم خاطر به خودم با داشتم من که موقع اون شاید دونست مي کي.باشه اعتماد قابل

 .خندید مي بهم داشت دیگه دختر یه با دیگه

 گهدی این نه.کرد مي م مسخره و خندید مي بهم داشت و بود اینطور واقعا اگه...اگه.گرفتم گر لحظه یه فکر این با

 هم روي ودندونام و کردم مشت دستمو.بگیرم عصبانیتمو جلوي نتونستم کردم تصورشو وقتي.بود تحمل قابل غیر

 .بذارم قرار باهاش تا داشتم شو شماره لحظه همون کاش.دادم فشار

 بیستم فصل

(1) 

 .رفتم من مامان _

 .باشه خودت به حواست.سالمت به _

 کرد مجبورم کتایون باالخره.داد دست بهم خوبي حس صورتم به سرد باد وزیدن از بستم که حیاطو در

 نفس و روسریم زیر بردم موهامو کوچه سر میرفتم آهسته حالیکه در.کردم قبول اجبار به منم و برم همراهشون

 .کشیدم عمیقي

 اراجب اگه شاید و بود خلوت جا همه. بودن خواب مردم بیشتر یعني این و نبود کوچه توي صبح وقت اون کس هیچ

 که کهوري درخت زیر و انداختم اطرافم به نگاهي رسیدم وقتي باالخره.بودم خواب موقع اون هم من نبود کتایون

 بود نگيقش ي شنبه پنج روز.کشید نمي بیشتر طول دقیقه چند این و دنبالم بیان بود قرار.وایسادم بود کوچه سر

 .ببره لذت ازش تونست مي خواست مي آدم اگه که

 صداشو چپم سمت از که بود موقع همون و کردم نگاه شد رد جلوم از که ماشیني به و کردم قالب هم توي دستامو

 :شنیدم

 !پونه _

 . آرمین بود خودش.زد خشکم بازم من و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( دوم جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

59 

 

 تند به کرد قلبمشروع و افتادن لرزه به تنم تموم و پاهام و دست لرزید دلم دیدنش با و صدا سمت چرخیدم تندي

 .زدن

 ي قهی حالیکه در آرمین.زمین به بودن چسبیده پاهام.نتونستم اما کنم فرار دستش از خواستم. برم عقب خواستم

 این با و رفتم عقب قدم یه فقط قدم یه بود کندني جون هر به من و جلو اومد باال بود زده ایشو قهوه کاپشن

 از لحظه یه که طوري کرد نگام تشویش و نگراني از پر نگاهي با و ایستاد بود نمونده دور نگاهش از انگار که حرکتم

 يم سینه تو دلم حالیکه در من و کرد نگام فقط رو مدتي باشه؟ بد تونه مي نگاه این صاحب چطور پرسیدم خودم

 بهشون کردن نگاه که اي قهوه چشماي اون به.شدم خیره چشماش به باشه خودم دست و بخوام اینکه بدون تپید

 .میداشت وا تپش به بیشتر قلبمو

 :پرسید

 خوبه؟ حالت _

 سراغمو دیگه و بشه دور من از بگم خواستم مي.بگم چیزي و بزنم حرفي خواستم مي.نشنید من از جوابي ولي

 قرار باهاش حداقل یا بره گفتم مي بهش باید.میزدم حرف بود؟باید شده چم.بودن زده قفل دهنم به انگار اما نگیره

 :گفتم و کردم باز و بستم چشمامو.بزنم حرفي تا کردم جمع قدرتمو تمام. ببینمش جایي یه میذاشتم

 اینجا؟ اومدي...چي واسه _

 :بیارم زبون به بیشتر هاي جمله تونستم شد باز زبونم همینکه و

 میگه؟ چي ببینه هم با رو ما نفر یه گي نمي خودت به _

 :داد جواب و اومد جلوتر ش آشفته حالت همون با

 .خوبه حالت بشم مطمئن که ببینمت خواستم مي و بودم نگرانت چون.نیست مهم برام اینا از کدوم هیچ _

 :گفتم نبینه رو ما کسي کردم مي خدا خدا حالیکه در و گرفتم ازش نگاهمو

 چي؟ واسه ؟نگران نگران _

 .لرزید مي که صدایي با

 :داد جواب

 .روز اون خاطر به _

 :پرسید بعد و

 نکرد؟ که اذیتت _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( دوم جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

61 

 

 .میزد حرف کیان از داشت.فهمیدم منظورشو

 :دادم جواب

 .نه _

 :پرسید

 .ببینمت تا مونم مي منتظرت و میام که روزه چند االن بیرون؟من نیومدي خونه از گذشته روز چند این چرا پس _

 ردخت تا چند که آدمي کنم باور تونستم مي چطور.بود احمقانه و دار خنده واقعا دیگه بود؟این من منتظر؟منتظر

 اون توي عکسش پس گفت مي راست راست؟اگه.گفت مي راست شاید ولي!باشه؟ من نگران داده فریب رو دیگه

 بودن؟ دنبالش کرد؟چرا مي چیکار لعنتي ي روزنامه

 :دادم جواب بودم زده زل بود خیابون ي دیگه سمت که اي خونه اي قهوه و کرم در به حالیکه ودر جدي خیلي

 .بودم مریض _

 که گفت مي بهم باید.پرسیدم مي ازش باید.رو به رو به بود زده زل اونم.کردم نگاش چشمي زیر.نگفت هیچي

 :گفتم و طرفش چرخیدم همین براي.نه یا کرده کارو اون واقعا و چیه حقیقت

 .بپرسم ازت چیزي یه خوام مي _

 :پرسیدم مقدمه بي.کرد نگام فقط و نزد حرفي

 دنبالته؟ پلیس _

 :داره واقعیت شدم مطمئن.فهمیدم و دیدم ش چهره توي رو ترس.باخت رنگ نگاهش.خورد جا دیدم و

 !دوني؟ مي کجا از تو....تو_

 :کردم زمزمه جوابش در

 .دیدم رو روزنامه من _

 :گفت که کردم نگاهش باز و

 .بدم توضیح برات تونم مي...تونم مي _

 مبگ همینو خواستم.نداشت که نه!داشت؟ دادن توضیح براي چیزي بده؟مگه توضیح خواست مي رو توضیح؟چي

 :گفتم آرمین به دستپاچه و افتاد حسین امیر ماشین به چشمم که

 .برم باید من _
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 :پرسید

 !کجا؟ _

 :گفتم

 .دارم کار _

 . میبینیم رو همدیگه دوباره کي _

 :دادم جواب تندي

 .آموز دانش پارک عصر چهار شنبه _

 نمیشد کاري و بودم گفته حال هر به اما زدم حرفو اون چطور و چرا نفهمیدم خودمم.شدم دور ازش و دویدم بعد و

 دنبال فقط و کردم نمي فکر موضوع این به اصال کرد توقف جلوم حسین امیر ماشین که موقعیت اون در و کرد

 تمنشس عقب صندلي روي و کردم باز ماشینو در سریع حال همون در و نکنه شک که بودم کتایون براي توضیحي

 :کردم سالم و

 .سالم _

 هستین؟ خوب.خانوم پونه...پ سالم...س _

 همب دستشو توي ي کلوچه و طرفم گشت مي بر حالیکه در م خاله دختر و اد کتایون از قبل جوابمو حسین امیر

 :گفت کرد مي تعارف

 خوبي؟ جون پونه سالم _

 :دادم جواب و برداشتم ش کلوچه از تیکه یه

 .خوبم مرسي _

 :پرسید حسین امیر

 .کرد معطل...کتي...ک.دیگه... د شدي؟ببخشید معطل...م خیلي...خ _

 نفهمیده ش مزه از هیچي حالیکه در و گذاشتم دهنم توي رو کلوچه ي تیکه. بدم نشون عادي خودمو کردم سعي

 :دادم جواب بودم

 .پرسید آدرس ازم اومد آقا اون که بودم منتظرتون.خیلي نه _

 :گفت نامزدش به اعتراض با کتایون انتظارم خالف بر ولي کنن جوابم سوال که موندم منتظر
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 .شدم آماده زود هم کردم؟خیلي معطل کي من!میگي چي!حسین امیر!د _

 :داد جواب چرخوند مي ماشینو فرمون حالیکه در حسین امیر

 ...کردي معطل..م...گفتم...گ...شدي...ش حاضر دیر که...ک نگفتم...ن _

 :پرسید حرص با کتایون

 خریدم؟ خوراکي واست کردم بد _

 :گفت و خندید حسین امیر

 خودت؟...خ یا...من؟ي براي...ب _

 :داد جواب بیشتري حرص با کتایون

 .نمیدم بهت هیچي.دیگه خودمه واسه پس.خریدم خودم واسه و اینطوره که حاال!ا؟اینجوریه؟ _

 :پرسید من به خطاب کتایون و خندید بازم حسین امیر

 پونه؟ ساکتي اینقدر چرا تو _

 :پرسیدم

 بگم؟ چي _

 :داد جواب کتایون

 .نمون ساکت فقط چي هر _

 :شد شعري خوندن مشغول بار این و اومد حرف به حسین امیر باز و

 است ناگفته...ن سخنان از... سرشار...س سکوت...س _

 ناکرده...ن حرکات...ح از

 نهان...ن هاي عشق به...ب اعتراف

 (بیگل مارگوت اشعار از)نیامده...ن زبان...ز بر هاي شگفتي...ش و

 توش من حال زبان که بود عجیب چقدر و!آورد زبون به شعرو این جا به و درست چه.زدم لبخند شعرش شنیدن با

 ردک مي رانندگي داشت که جووني پسر به و زدم لبخند!داشت خبر دلم از حسین امیر که انگار.بود شده توصیف

 از زیادي شعراي که بود عاقلي و فهمیده پسر.داشت آماده شعري آدم جواب در همیشه حسین امیر.کردم نگاه

 .داشت حفظ از کوچیک و بزرگ شاعراي
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 :پرسید شعر شنیدن با کتایون

 شاعرش؟ _

 :داد جواب حسین امیر

 کنه؟ مي...م فرقي...ف چه...چ _

 :داد جواب کتایون

 .بدونم خوام مي منم خب _

 :گفت حسین امیر

 ...بیگل...ب...مارگوت...م...م _

 :گفت اي کننده تشویق لحن با کتایون

 مونده؟ ذهنت تو شاعراشون و شعرا این چطور آخه!جالبه واقعا _

 مک.کردم تماشا بیرونو و رفتم فرو عقب صندلي توي ساکت هم من.  شعر مورد در بحث به کردن شروع تا دو اون

 آفتاب تازه.کردم پیدا بهتري حس جاده طرف دو درختاي ي منظره تماشاي از من و شد خارج شهر از ماشین کم

 و تابید مي مایل آفتاب نور.بودن دیني و سبز سر اطراف زمیناي همه این با و میشد بلند بخار زمین از و بود زده

 یه تا دمیا خوشم بیشتر رمق کم آفتاب این از گفتم خودم به نمیداشتم بر بیرون از چشم حالیکه در. بود رمق کم

 .گرم و جوندار آفتاب

 خاله شوهر ماشین دیدن با من و جنگلي پارک رسیدیم موقع همون چون نکشید طول خیلي ها منظره تماشاي اما

 :پرسیدم کتایون به رو تعجب با بود داده تکیه بهش که کیان دیدن با و بود شده پارک اونجا که

 ...این کتایون _

 :گفت و بدم ادامه حرفمو نذاشت کتي

 .دقیق و قول خوش همیشه مثل.من کیان داداش از اینم آهان _

 قرار هم اب قبل از که بود این معنیش بود زده که حرفي.کردم نگاش بیشتري تعجب با م خاله دختر حرف شنیدن با

 عوتد این کردم حس و رسید مشامم به تباني بوي.بدونم چیزي من اینکه بدون!ببینن اینجا رو همدیگه گذاشتن

 .نیست منظور و دلیل بي اونجا کیان بودن و

 :پرسیدم کتایون به رو

 !بیاد؟ قراره هم داداشت بودي نگفته چرا!کتایون _
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 :داد جواب بارید مي ازش شیطنت که لبخندي با و طرفم چرخند کمي شدن پیاده حین در سرشو

 .گفت نمیشه که رو چیزي هر _

 سمت رفت و شد پیاده ماشین از موقع همون چون.ندید منو عصباني نگاه اون اما کردم نگاش عصباني

 و اختاند من به نگاهي بود شده پیاده که کتایون.نه لحظه اون الاقل.بشم رو به رو کیان با نداشتم دوست.برادرش

 :گفت

 !پونه _

 :دادم جواب

 .االن میام _

 .بیام کردم نمي قبول کاش گفتم خودم با و انداختم نگاهي بهشون عصبي و حوصله بي و کالفه

 بودم مجبور خواستم نمي و نداشتم دوست اینکه با!کاشها اي این داشت فایده چه اما موندم مي خونه توي کاش

 امیر با داشت که کیان اومدم بیرون ماشین از وقتي و شدم پیاده اکراه به همین براي بشم رو به رو باهاش بازم

 .کشید دست زدن حرف از زده بهت و شد من متوجه میزد حرف حسین

(2) 

 دلخوري؟ ازم _

 زا منو کرد مي سعي داشت اون و بود کرده پهن کتایون که زیلویي روي بلند درخت تا چند زیر بودیم نشسته

 خاطر هب عصباني هم همینطور و بشم رو به رو کیان با بود شده باعث که بودم عصباني دستش از.بیاره در ناراحتي

 .بود زده حرف حسین امیر با بود خورده هم به که نامزدیمون و کیان و من مورد در اینکه

 :زد امصد.بودم عصباني دستش از واقعا اما بکنم کارو این نمیومد دلم.کردم نگاه اي دیگه سمت به و ندادم جوابشو

 !پونه _

 :خودش سمت چرخوند صورتمو زور به و گرفت مو چونه.نکردم هم نگاش حتي.  ندادم جوابشو

 .کردم دعوت هم داداشمو فقط.نکردم بدي کار که من.کني مي اینجوري چرا تو آخه _

 :گفتم و زدم زل بهش اخم با

 زدي؟ حرف نفر دو ما مورد در حسین امیر با چرا ضمن در گفتي مي بهم باید _

 :داد جواب و کرد رها مو چونه
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 اعضاي از یکي قراره.نیست هم غریبه منه نامزد االن امیرحسین دوما نمیاي بگم دونستم مي چون نگفتم اوال _

 لقي دهن آدم اونم.باشم نگفته بهش که باشه چیزي خوام نمي من.هست هم عموم پسر ضمن در بشه م خونواده

 اطتوس بینتون خواستم ازش و گفتم بهش.میشناسیش خودتم.کنه پخش رو قضیه این جا همه بخواد که نیست

 .کنین آشتي کنه

 : بود کرده اخم خودم مثل اونم کردم نگاش

 ...تا دو ما و میشه تموم چیز همه اینجوري کردي؟که فکر چي خودت با تو اصال!بشه؟ چي وساطت؟که _

 :گفت و کرد قطع حرفمو

 .میزنین حرف و میشینین گوشه یه هم با میرین آدم ي بچه مثل تا دو شما _

 :دادم جواب

 .زدیم حرفامونو هم با قبال ما _

 :گفت و داد تکون سرشو کتایون

 امیر البد.میزدن حرف داشتن و بودن نشسته دورتر که انداختم نگاهي کیان و حسین امیر به و ندادم جوابشو

 .میزد کیان به گفت مي من به کتایون که رو حرفایي همین داشت هم حسین

 .عاشقته واقعا من داداش دونم مي خوب رو چیزي یه ولي افتاده اتفاقي چه کیان و تو بین دونم نمي من پونه _

 .بدم نشون تفاوت بي زده که حرفي به نسبت خودمو کردم سعي و طرفش چرخوندم نگاهمو

 یگهد چیز یه مطمئنم و زدین هم به نامزدیتونو همدیگه با نداشتن تفاهم خاطر به تا دو شما نکردم باور هنوز من _

 مي لح مشکلتونو جوري یه نشستین مي بود نداشتن تفاهم فقط اگه وگرنه. کرده ناراحت هم از تاتونو دو که ایه

 .کردین

 نهمی مامانمم گم نمي من فقط رو اینا.شدین نمي فراري هم از و کردین نمي برخورد سرد اینقدر همدیگه با تازه و

 من داداش که درسته کیانو هم میشناسم رو تو هم من.شده دقیق تون تا دو رفتار به من مثل اونم چون داره نظرو

 .باشه تفاوت بي بهش کنه نمي سعي وسط بیاد که احساسش پاي ولي عاقلیه و منطقي آدم

 یرونب بکشه حقیقتو زبونم زیر از خواد مي شاید کردم مي فکر خودم با.کردم مي گوش فقط.بگم چي دونستم نمي

 خال بي کال که کنم کاري شده طور هر کردم مي سعي باید پس.بفهمه چیزي نبود قرار اما.بفهمه رو ماجرا اصل و

 :بشه کیان و من دادن آشتي

 .شده تموم بوده چي هر من نظر از ولي کردي فکرایي چه خودت با تو دونم نمي!  کتي _

 :داد جواب کتایون
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 و کردي مي تغییر اینقدر تو نه نداشتین اگه.دارین دوست رو همدیگه تا دو شما.نشده تموم میگم من ولي _

 .میشد عبوس و حرف کم و گیر گوشه و ساکت همه این کیان نه و میشد عوض رفتارت اینطور

 دهش بودم؟عوض کرده تغییر کیان عشق خاطر به گفت؟من مي چي داشت.موند باز بود کرده که استداللي از دهنم

 اما بخندم قاه قاه و خنده زیر بزنم لحظه همون داشتم دوست!داري خنده حرف چه!بودم؟ کیان عاشق چون بودم

 چه من ساده ي خاله دختر.کردم اکتفا پوزخندي به و برگدوندم رومو بنابراین.نمیومد بر من از مالحظگي بي این

 داداش نه.ست دیگه نفر یه گرفته جا بدبخت من قلب توي که اوني دونست نمي بیچاره!بود کرده خودش با فکرایي

 مي بهم داشت موقع همون شاید که مردي.داره بچه و زن مرد یه دارم دوستش من که اوني دونست نمي.اون

 .کنم بیرونش ذهنم از کردم سعي.کشید تیر قلبم فکر این از لحظه یه.خندید

 از خیلي باشه عشق وقتي مهمه خیلي نفر دو زندگي توي این و داره دوست رو تو اونم داري دوست کیانو تو _

 همدیگه براي فداکاري جور هر حاضرن دارن دوست رو همدیگه که نفري دو چون میشن حل مسائل و مشکالت

 .بکنن

 اما کنن فداکاري هم خاطر به نفر دو میشد باعث که عشفي از.گفت مي داشتن دوست از و میزد حرف داشت اون

 .کیان نه و بود اونطور من وضع نه بود اگه چون.نداره وجود کیان و من و بین چیزي چنین یه نداشت خبر

 :ردارهب دست و نشه قضیه پي پا دیگه که بیارم درش اشتباه از باید. بگم کتایون به اینو باید گفتم خودم بخ

 .کني مي اشتباه ما مورد داري تو.کتایون کني مي اشتباه _

 :پرسید و کرد نگام تعجب با

 !کنم؟ مي اشتباه چي مورد در.کنم مي اشتباه که چیه منظورت _

 :گفتم م خاله دختر به خطاب و عصبانیه بود معلوم ش قیافه از که انداختم کیان به نگاهي

 فداکاري هم واسه دارن دوست رو همدیگه وقتي نفر دو میگي و میزني حرف داشتن دوست و عالقه از داري تو _

 .کنن مي

 :گفت بیشتري تعجب با کتایون

 !خب _

 :پرسید زده حیرت و پرید جاش از باشه شده بیدار خواب از اینکه مثل یهو و

 !ندارین؟ هم به اي عالقه داداشم و تو بگي خواي مي یعني _

 :دادم جواب
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 ما بین یعني.احساسي نه و هست تفاهمي نه یعني.شده تموم چي همه یعني شده تموم چي همه گفتم وقتي_

 .نیست هیچي

 :گفت و شد خیره بهم ناباوري با کتایون

 خودم.میگم راست خدا به.داره دوستت هنوز رو تو داداشم مطمئنم من...من آخه.نداره امکان این ولي...ولي _

 ...که دیدم

 

 :بده ادامه بیشتر نذاشتم و سوخت براش دلم ناباورش و زده بهت ي چهره دیدن با

 ...نه من مورد در ولي باشه طور این شاید داداشت مورد در _

 دلم حالتش دیدن از.کشید مي خط انگشت با زیلو روي و بود نشسته اون اما.شدم بلند جام از زدم که حرفمو

 ایدب اون حال هر به.بود گذشته کار از کار ولي میردم حرف باهاش اونطوري نباید.گفتم بیراه و بد خودم به و گرفت

 :وایساد جلوم و شد پا سریع اونم اما بشه باز دلم که بزنم قدم کم یه برم خواستم.میشد رو به رو واقعیت با

 !پونه _

 :پرسیدم کالفه

 بگي؟ خواي مي چي دیگه _

 :داد جواب

 واسه و باشین هم پشت همیشه باید برادرا خواهر شما که اینه اونم.میگه بهمون چیزي یه همیشه بابام _

 جور هر پس.کنم مي کاري هر داداشم خوشحالي خاطر واسه منم.بدین انجام الزمه کاري هر همدیگه خوشحالي

 .باشي نداشته دوستش خودت قول به اگه حتي.بشي زنش کنم مي راضیت شده

 :کرد زمزمه.بودمش ندیده مصمم اینقدر وقت هیچ.شدم خیره چشماش به فقط و نگفتم هیچي

 .نشکن داداشمو دل خدا رو تو _

 رارف محیط اون از خواستم و کنم پیدا جایي تا کردم نگاه برمو و دور.نداشتم گفتن براي حرفي چون.نزدم حرفي

 :شد مانعم حسین امیر اومدن اما کنم

 .نباشین...ن...ن خسته!خانوما...خ...خ _

 رشبراد خاطر به داشت قبل ي دقیقه چند انگار نه انگار.زد لبخند نامزدش روي به و گرفت من از نگاهشو کتایون

 :بود ناراحت ما وضع از و کرد مي بحث من با
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 .نباشین خسته شمام _

 :داد جواب حسین امیر

 داري؟ چاي...چ...چ.نیستم..ن...ن خسته...خ...من...نه..ن _

 :داد جواب کتایون

 .کشه مي زحمتشو جون پونه بگردیم برا و دور این کم یه بریم تا ولي نه _

 :گفت حسین امیر اما کنم مخالفت خواستم.نموند دور من نظر از که زد چشمکي و

 ...شما...با...ب چایي پس...پ...پ.نکنه درد...د...خانوم پونه...پ...پ... دست...د...د _

 کنار. ردمک تماشا رفتنشونو فقط رفتن شون تا دو وقتي و کردم گیر درواسي رو تو چون. بگم چیزي نتونستم دیگه

 رفح چي مورد در داره بفهمم تونستم نمي و داد مي تکون تکون دستاشو تند تند کتایون و داشتن مي بر قدم هم

 باال اي شونه و انداختم بود نشسته زمین روي هنوز که کیان به نگاهي نیم شدنشون دور و رفتن با.میزنه

 شتمگ چایي وسایل و کتري دنبال چشم با و وایسادم بودن آورده خودشون با ها بچه که وسایلي کنار بعد.انداختم

 پر.دادم تکون رنگو آبي فالسک و زدم زانو وسایل کنار.شدن گرد چشمام افتاد چاي فالسک به که چشمم اما

 ازهت که اي خونواده به و شدم پا و کردم پفي.بود گذاشته کارم سر بدجنس ي دختره.گرفتم گاز لبمو حرص از.بود

 بینشون.بودن صدا و سر پر و جمعیت پر.دوختم چشم کردن مي پهن داشتن ما نزدیک بساطشونو و بودن اومده

 :گشتن مي توپشون دنبال و بودن انداخته راه صدا و سر بدجوري که بودن بچه پسر تا دو

 کجاست؟ ما توپ!مامان!مامان _

 کردن مي پهن پتو و کردن مي جا به جا وسایلو داشتن جمع اون توي که جووني دختر و زن شیش پنج بین از

 که يسبد توي از و رفت پسرا سمت به داشت سفیدي پوست و باریکي ي چهره و بود بلندتر قد که خانوما از یکي

 :گفت و داد دستشون و آورد در توپ یه بود دستش

 .کنین بازي ور اون برین بدویین _

 دز لبخند روم به افتاد من به که چشمش اون و کنم تماشاش بیشتر خواست دلم و اومد خوشم رفتارش و حالتها از

 آشنایي هاي چهره نفر چند اون بین من و رسیدن راه از هم مرداشون موقع همون و شد کارش مشغول و

 ي خونواده این پس گفتم خودم به و کردم نگاهشون تعجب با!علي پسرش و فروش میوه موحدي آقاي.دیدم

 دستش رو جعبه یه حالیکه در علي و من سمت اومد و خورد قل ها بچه توپ که بودم زده زل بهشون! موحدیه؟

 .دید منو و کرد بلند سرشو بود پایین سرش و بود گرفته

 هک کردم شکر رو خدا و کردم نگاه برمو و دور دستاپاچگي با و پایین انداختم تندي سرمو و نکردم معطل من اما

 .زده زل روش به رو به فقط و نشسته و نیست بهم حواسش کیان
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 بندازین؟ برامون رو ما توپ میشه!خانوم!خانوم _

 توپو و شدم خم سریع.کردن مي نگام منتظر بودن قلو دو و پسر تاشون دو که ها بچه.کردم نگاه صدا سمت به

 ارهدوب و گرفتم گاز لبمو.میگه چیزي یه پدرش به داره علي دیدم موقع همون که طرفشون انداختمش و برداشتم

 زنمب قدم کم یه برم و بشم دور حسین امیر و کتایون اومدن تا اونجا از بهتره گفتم خودم به و کردم نگاه کیان به

 :کرد میخکوبم جام سر موحدي آقاي صداي بردارم قدم از قدم خواستم که همین اما

 !ندیدمشون من و اینجان جالل آقا هاي بچه _

 شده اونا حضور متوجه که کیان به چشمي زیر و وایسادم جام سر و گفتم خدا واي یه حرفش شنیدن با دلم توي

 و مسال به کرد شروع که شنیدم و طرفشون رفت و تکوند خودشو و شد بلند خاله پسر.انداختم نگاهي نیم بود

 و سالم موحدي آقاي با میدزدیدم علي از نگاهمو حالیکه در و برگشتم ادب رسم به و اجبار به هم من. احوالپرسي

 :کردم احوالپرسي

 هستین؟ شما؟خوب حال آقا عزیز سالم _

 اب بود برخوردي خوش و داشتني دوست چاق مرد که آقا عزیز و بزنم حرف زیر به سر و مودبانه خیلي کردم سعي

 :گفت بود کیان دست توي دستش هنوز حالیکه در من سالم

 بخري؟ میوه ما از نمیاي دیگه چرا تو عمو!دیدیم رو شما ما!عجب چه!خانوم پونه گلم دختر سالم علیک به به _

 اهاشب حتما نبودم موقعیت اون توي و نداشتم خبر خواستگاري جریان از اگه.نگفتم هیچي و پایین انداختم سرمو

 اب کیانو بش و خوش صداي.باشم راحت باهاش تونستم نمي دیگه وضعیت اون توي ولي.کردم مي برخورد گرمتر

 موحدي آقاي صداي و شنیدم نمیشناختمشون من و بودن موحدي ي خانواده همراه که اي دیگه جوون مرد تا سه

 : بخوریم اونا با ناهارو ما کرد مي تعارف که رو

 .نمیدیم زحمت.هست همرامون ناهار ممنون خیلي _

 :داد جواب جوون مرداي همون از یکي آقا عزیز جاي به بار این که کرد تشکر جوابش در که بود کیان

 .رحمته باشن ما مهمون جالل آقا هاي بچه!چیه؟ زحمت!حرفیه چه این بابا _

 :گفت کرد مي بلندتر صداشو حالیکه در همیشگیش شاد لحن و صدا همون با هم موحدي آقاي

 .داریم مهمون کن آماده میوه و چایي!ها بچه مادر!خانوم _

 و آقا عزیز ي خوانواده دختراي و زنا بین چرخید نگاهم کردم بلند کمي سرمو زبونش از ها جمله این شنیدن با

 کرده اخم چرا.موند ثابت بود نشونده پیشوني به کمرنگي اخم و داشت جدي ي قیافه که مسنتري زن روي
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 نبود قرار که ما بشینیم؟اما جمعشون توي و باشیم مهمونشون خواست بود؟نمي ناراحت ما حضور از بود؟یعني

 :گفتم موحدي آقاي به رو کمرویي با. کردیم نمي قبول که معلومه نه!کنیم قبول رو اونا دعوت

 .نکشین زحمت هست همراهمون میوه و چایي خودمون آقا عزیز نکنه درد شما دست _

 .کنین رد دستمو ندارم دوست اصال که کنار بذارین تعارفو بشینین بیاین!نیست؟ همراهتون گفتم من مگه آخه _

 قايآ حتما کردیم مي رد اگه چون کردیم مي قبول باید طرفي از. بود من مثل اونم.کردم نگاه کیان به بالتکلیف

 خودمو دعوتشون قبول با خواستم نمي من هم طرفي از و.کرد مي گله باباجون پیش و میشد ناراحت موحدي

 اب بفهمن اونا که مهمه خیلي برام این کردم مي احساس.بدم نشون خونواده اون بین نشستن به مشتاق یا سبک

 :گفتم محترمانه و مودبانه خیلي که شد همین و هستن رو به رو ومتیني موقر دختر

 .نمیدیم زحمت که گفتم.نکنه درد شما دست آقا عزیز ممنون _

 تعریفاي از اما گرفتم مي سبزي و میوه فروشیش میوه از گاهي فقط و داشتم برخورد باهاش کم خیلي اینکه با

 جور چه دونستم مي و داشتم آشنایي اخالقش با باباجون ي مغازه به موحدي آقاي خود آمد و رفت و باباجون

 دوست و نازنین مرد این با هم خاله ي خونواده حتي و م خونواده اعضاي ي بقیه بلکه من تنها نه واقع در.آدمیه

 .داشتن آشنایي داشتني

 هاش نوه از نتونستیم که بشیم شرمنده پیرمرد اون جلوي خواي مي!زحمتي چه آخه! دخترم حرفیه چه این _

 کنیم؟ پذیرایي

 :ومد حرف به کیان که بگم چیزي خواستم

 .بشیم شما مزاحم خوایم نمي فقط.کنیم نمي تعارف که ما.شرمنده دشمنتون!آقا عزیز حرفیه چه این _

 :گفتم م خاله پسر حرفاي ي ادامه در منم

 .نکنین ناراحت خودتونو شما تریم راحت اینطوري ما _

 :کرد واسطه زنشو ببره پیش حرفشو اینکه براي بار این و نبود بردار دست بازم موحدي آقاي اما

 .ننداختن زمین رو شما روي شاید.بگو چیزي یه بیا شما خانوم _

 :فتگ که شنیدم مشتاقي چندان نه ي زنونه صداي بودم شده خیره سیاهم کفشاي به و بود پایین سرم حالیکه در

 بگم؟ چي _

 پافشاري دعوتشون رد براي هم من. بشیم مهمونشون ما نیست راضي بود مشخص ش قیافه مثل هم لحنش از

 :کردم
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 .بیفتین زحمت به ما خاطر واسه و بشین اذیت خوایم نمي _

 :گفت من حرفاي ي ادامه در هم کیان و

 .میشیم مزاحمتون باشیم همه که دیگه وقت یه ایشاهلل _

 :گفت دید اینطور که موحدي آقاي

 .کنم مي گله جالل آقا به من ولي.راحتین طور هر باشه _

 کردم اکتفا زدن لبخند و گفتن ممنون یه به فقط منم و خندید آروم خیلي. خندید کیان

 کردم مي حس من ولي.بود کرده مادرش به کمک مشغول خودشو لحظه اون توي که افتاد علي به نگاهم بازم و

 انوماخ به کارا توي که هستم مردي من ببین منو بگه خواست مي که انگار.کنه مي کارو این من خوشایند براي داره

 مي که داشت اهمیتي چه اما.کنم نگاه فقط نمیشینم و نمیدم دستور فقط مردا از خیلي مثل.کنم مي کمک

 !کنم قبول م آینده شوهر عنوان به اونو خواستم مي من مگه!بگه بهم چي خواست

 آقاي زمبا اومدنشون با و ناهار وقت و بود شده ظهر تقریبا دیگه برگشتن بعد ساعت چند که کتایون و حسین امیر

 در هب البته کردن رد دعوتشونو مودبانه خیلي ها بچه و بشینیم اونا جمع توي بریم که کرد تعارف کلي موحدي

 قضیه ظاهرا و نگفت چیزي شکر رو خدا ولي. کنه نگام موشکافانه و مشکوک کتایون شد باعث که من خواست

 دهکر آماده خونه توي خاله دختر که رو پیراشکیهایي تا نشستیم هم دور نفري چهار ناهار موقع. شد خیر به ختم

 با بودن آورده که رو غذایي و ها میوه از مقدار یه زیاد اصرار با موحدي آقاي باالخره هم طرفي از و بخوریم بود

 ینا.فرستاد پیراشکي هاشون بچه براي متقابل اقدام یه در هم کتایون که گذاشت مون سفره سر خودش دستاي

 ودمب مجبور کتایون و حسین امیر خاطر به ولي ببینم کیانو خوردن غذا موقع خواست نمي دلم اینکه با من وسط

 نشسته طوري نیفته م خاله پسر چشم به چشمم اینکه براي اما.بدم نشون حال سر ظاهرا خودمو و کنم تحمل

 ودب نشسته خودشون ي خونواده مع تویج که علي بود شده باعث نشستنم طرز ولي نباشه روم به رو اون که بودم

 سرمو نشستم اینطوري عمدا کنه فکر خودش با نکنه که این از و موضوع این از زده خجالت از من و باشه روم به

 اون توي بودم مطمئن و بگیره گر صورتم میشدن باعث هم کوتاه هاي نگاه همون اما کردم مي بلند کم خیلي

 .باهوش کتایون ي وسیله به رفتنم لو احتماال و شدنم قرمز با مساویه صورتم گرفتن گر موقعیت

 مي احساس.  خندیدن مي و گفتن مي و بودن هم دور.میرسیدن نظر به شادي ي خوانواده موحدي ي خونواده

 معج هم دور خاله ي خونواده با که وقتایي یاد. افتادم مي گذشته یاد دیدنشون با بار هر و خوشبختن خیلي کردم

 عشق خودمو تقصیر.بود خودم تقصیر ش همه این ولي کنم دوري ازشون نبودم مجبور کیان خاطر به و شدیم مي

 ینچن با. بشه تیره داشت محبت بهم همه اون که م خاله پسر با ارتباطم شدم باعث خودم بله.آرمین به م احمقانه

 شده خیره چي به و کرد مي نگاه داشت رو کجا اما کرده اخم دیدم و انداختم کیان به نگاهي چشمي زیر فکري

 گاه يب و گاه هاي نگاه متوجه انگار اون. دستگیرم جریان تمام و رسیدم علي به و کردم تعقیب نگاهشو بود؟مسیر
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 برام.نداشت اهمیت اصال برام این اما.بود شده من به علي مشتاق هاي نگاه و موحدي ي خونواده به حسرتم از پر و

 در شتندا اهمیت برام دیگه نه.بکنه بدي فکر خودش با حتي یا بشه عصباني یا ناراحت قضیه این از اون نبود مهم

 .کنه مي قضاوت جوري چه موردم

 ازهت افتاد من به نگاهش که اون و زدم زل علي به هنوز که نبود حواسم کردن فکر حین در و کردم مي فکر داشتم

 .کردم نگاه دستم توي پیراشکي به و پایین انداختم سرمو زده خجالت و تند و شد جمع حواسم

 !شدي؟ سرخ لبو عین چرا تو!پونه _

 :دادم جواب تندي و کشیدم م گونه روي دستمو دستپاچه. پرسید وار زمزمه و آهسته خیلي که کتایون سوال با

 .نیست چیزیم هیچي...هیچي _

 :پرسید بود نشده قانع جوابم از انگار که اون اما

 !واقعا؟ _

 :کرد جلب توجهمونو موحدي ي خانواده صداي و سر باز موقع همون که بدم بهش جوابي چه موندم

 کنیم؟ چیکار اومدیم پارک پس.بگردم برم خوام چیه؟مي مگه _

 کمر به دست که گفت چاقي و جوون نسبتا زن به رو اینو بود وایساده پا سر که اي ساله دوازده یازده دختر

 :شد صداش و و آقا عزیز پسراي از یکي به کرد رو حرص با بود نشده دختر زبون حریف انگار که زن.بود وایساده

 .نمیشم حریفش که من.بگو دخترت این به چیزي یه خودت بیا!مهران!مهران _

 :گفت که اومد جمع بین از مهران صداي و

 .نکن اذیت مادرتو بشین!عاطفه _

 :زد تشر بهش مادرش و خورد نمي تکون و بود وایساده همونطور عاطفه اما

 .بچه دیگه بشین _

 :گفت دختر به رو که شنیدم رو علي صداي یهو وسط اون

 خوبه؟ بگردین میبرمتون مازیار و مهیار با خودم ناهار بعد بشین بیا!عاطفه _

 کنارش و رفت اخم با عاطفه.میزد حرف پدر یه مثل. داد مي صمیمیت بوي.نبود خشک اما بود جدي لحنش

 :کرد خودش متوجه نگاهمو و زد بهم اي سقلمه موقعیت همون توي کتایون. نشست

 زدي؟ زل چي به هوي _
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 و بود خفه و آهسته صداش

 : کردم زمزمه جوابش در هم من

 .هیچي...ه _

 :گفت گوشم زیر که نبود بردار دست انگار اون اما

 !طرفو نخوریش _

 :گفتم بهش خطاب و گرفتم گاز لبمو و کردم اخم.نیومد خوشم حرفش از

 !کتایون _

 :کرد پچ پچ گوشم توي اون باز و

 .داري نمي بر ازش چشم خودتم که شدي پسره این نگاههاي متوجه هم تو معلومه _

 یزيچ یا و بیاد دستش اتو که بدم جوابي خواستم نمي.نداشتم گفتن براي حرفي و علیه منظورش دونستم مي

 .بشه دستگیرش

 :کرد نگاش تعجب با کتایون و شد بلند جاش از یهو کیان که بود موقع همون

 !داداش پاشدي چرا پس _

 :داد جواب کیان

 .بزنم ماشینا به سري یه میرم _

 ناراحت بذار گفتم خودم به!من؟ و علي نگاههاي چي؟از از اما.عصبیه و قرار بي داد مي نشون کامال صداش لحن

 :گفت و شد بلند دید اینطور که کتایون.نیست مهم.بشه

 .میایم همرات هم پونه و من پس خب _

 جا شدت به اونم داد مي نشون ش چهره حالت که کیان به بعد و شدم خیره م خاله دختر به تعجب با.خوردم جا

 :خورده

 !چي؟ واسه _

 :داد جوابشو کتایون و پرسید خاله پسر

 .بیارمش برم باید گذاشتم جا حسین امیر ماشین توي و ر چیزي یه _

 :گفت کیان
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 .میارم برات خودم.چیه بگو خب _

 :گفت کتایون

 .گذاشتمش کجا دونم مي خودم فقط آخه _

 :گفت و کرد من به رو بده مهلت اینکه بدون بعد

 .بیا پاشو!پونه _

 :پرسیدم متعجب حالت همون با

 چیکار؟ خواي مي آخه منو _

 :داد جواب کتایون

 .بهت گم مي بیا تو _

 نم اما داد نشون مشغول خودشو که بگیرم کمک نرفتن براي اون از شاید تا کردم نگاه حسین امیر به حرفش با

 ماا کشیدن چیزي اي نقشه یه بودم مطمئن.نکنه نظري اظهار و نزنه حرفي تا عمدیه شدن مشغول این کردم حس

 و یونکتا همراه و شدم بلند اکراه با و ناچار به و بنابراین.نرم همراهش و کنم مخالفت م خاله دختر با تونستم نمي

 :زد صدام نفر یه که بودم نرفته قدم چند هنوز اما افتادم راه کیان

 !جان پونه!خانوم پونه _

 زا و کردم نگاش تعجب با.بود اومده خوشم ازش که بود بلندي قد خانوم همون.برگشتم صدا سمت به و وایسادم

 !داره؟ چیکار باهام یعني پرسیدم خودم

 و میومد بهش الغریش اما. بود الغر و بلند قد.رسوند من به خودشو و اومد بیرون جمعشون از و شد بلند

 سیاه و سفید شال یه و بود تنش کوتاه خیلي نه و بود بلند خیلي نه که سفید مانتوي یه.بود کرده جذابترش

 :گفت بود وایساده منتظرم که کتایون به رو و گرفت دستمو رسید تا. سرش

 .دقیقه دو بزنم؟فقط حرف تنها جان پونه با میشه عزیزم ببخشید _

 :داد جواب کتایون

 .کنم مي خواهش _

 که کرد نگام طوري. کرد نگام درشتش رنگ میشي چشماي با و کرد دور اون از منو و کشید دستمو جوون زن

 .دوختم چشم اي دیگه ي نقطه به زده خجالت

 ست سلیقه خوش داداشم که گفتم درست من پس _
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 .نداشتم بدم نشون خودم از خاصي العمل عکس یا بگم چیزي که اینو قدرت یعني.نزدم حرفي جوابش در

 .علي بزرگتر خواهر.مهنازم من کنم معرفي خودمو نبود حواسم من عزیزم ببخشید آخ _

 :داد ادامه حرفاش به پهنش و گرم لبخند با واون و دادم کمرنگ لبخند و نگاه یه با زحمت به بار این جوابشو

 .گفته داداشم مورد در بهت آقات و داري خبر خودت که شنیدم _

 .دادم سر تکون با جوابشو

 :داد ادامه اون و

 دهز حرف آقات با مورد این در هم آقام. بشیم آشنا بیشتر که بشیم مزاحمتون خیر امر یه براي قراره وقتیه چند _

 .موندیم تو جواب منتظر مدتیه االن هم ما.باشي راضي باید تو گفتن گویا ولي

 حرف به دیگه گفتم دیدمت که امروز ولي.نداد اجازه مادرم که بزنم حرف باهات بیام خواستم بار چند خودم من

 هواس دلم آخه.نکردم توجهي نیست حرفا این جاي اینجا گفتن و کردن مخالفت قدر هر و کنم نمي گوش کس هیچ

 .مونده بالتکلیف خدا ي بنده.سوزه مي داداشم

 :پشتم گذاشت شو دیگه دست و داد فشار و گرفت دوباره بود کرده رها که دستمو زد که حرفشو

 بشیم؟ مزاحمتون بیشتر آشنایي براي میدي میگي؟اجازه چي ببینم حاال _

 مي آتیش داشت زمستوني هواي اون توي تنم تمام.بدم جوابي چه لحظه اون توي بودم مونده و بود سختي سوال

 گوش پا تا سر و کنن مي نگاه منو شدن چشم پا تا سر و شنیدن مهنازو حرفاي همه کردم مي احساس.گرفت

 چشم از دور جایي برم خواستم مي.کنم فرار نگاهها اون از زودتر چه هر خواستم مي.  بشنون حرفامو که شدن

 :دادم جواب همین براي.کنم قایم خودمو همه

 ...گفتن باباجونم چي هر...بگم چي دونم نمي... من...من_

 :گفتم کنم نگاش اینکه بدون و کتایون سمت چرخیدم و کشیدم بیرون مهناز دست توي از دستمو فوري بعد

 . بریم _

 .برداشتم قدم اون از جلوتر خودم و

 !پونه!پونه _

 .برگردم سمتش به اینکه بدون وایسادم اما وایسم خواستم نمي اینکه با من و زد صدام کتایون

 :پرسید سریع و رسوند بهم خودشو
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 شدي؟ میري؟خل راه تند اینقدر چته؟چرا _

 حالیکه در و موند جا خاله دختر بازم و شدم رفتن راه مشغول و نفهمیدم معنیشو خودمم اما دادم تکون سرمو

 :پرسید میومد دنبالم

 داشت؟ چیکارت خانومه اون پونه _

 :دادم جواب

 .هیچي _

 .بود شده دار خش عجیبي نحو به صدام اما

 !بودي شده قرمز اونقدر چرا پس_

 .ندادم جوابشو

 بگي؟ خواي نمي _

 رايب.داره نمي بر دست خواسته چي ازم و گفته چي نفهمه تا که دونستم مي اینو خودمم و نبود بردار دست نخیر

 :گفتم همین

 .گم مي بهت بعدا بابا هیچي _

 گي؟ نمي االن چرا خب _

 :دادم جواب همش سر پشت پرسیدناي سوال از کالفه

 !دادایا گیر کتایون اه _

 واهرشخ به رو ما رسیدن با بود رفته جلوتر که کیان و رسیدیم بودن نشستنمون جاي از دور که ماشینا به باالخره

 :گفت

 .برگردیم که بردار برو.برداري ماشین از خواستي مي چي _

 :داد جواب کتایون

 .بردارم چیزي خوام نمي _

 :پرسید کیان و کردم نگاش باز دهان با زد که حرفشو

 !چي؟ _

 :گفت و کرد قالب هم به دستاشو کتایون
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 .بزنین حرف هم با که اینجا بیارم رو تا دو شما گفتم ام _

 !حرفي؟ چه _

 :داد جواب جدي خیلي خواهرش و پرسید کیان

 .اشینب کرده آشتي برگشتین وقتي خوام مي.کنین حلش بینتونه اختالفي اگه و بزنین حرف هم با بشینین _

 !کنیم آشتي که قهریم هم با ما مگه آخه _

 .اشتگذ تنها رو تا دو ما بده جواب اینکه بدون و داد تکون دستشو فقط کتایون اما پرسید که بود کیان بارم این

 .بمونم تنها کیان با نداشتم دوست چون.کنم ترک رو اونجا خواستم منم اون رفتن با

 ؟ سالمتي به خبریه!داري عجله رفتن واسه خیلي اینکه میري؟مثل داري _

 :پرسیدم و طرفش برگشتم تندي. نفهمیدم منظورشو من اما. تمسخر و کنایه از بود پر لحنش.وایسادم

 چیه؟ منظورت _

 :داد تکیه بهش دستشو و حسین امیر ماشین سمت رفت و زد پوزخندي

 داري؟ عجله که نیست اون خاطر به مگه.موحدیه آقاي پسر منظورم _

 خواست مي چي دیگه باز.شدن باز ممکن حد آخرین تا چشمام زد که حرفي و موحدي قاي اسم شنیدن با

 چي کارا این با بود قرار!کنه؟ ناراحتم گشت مي بهونه دنبال مدام چرا!داشت؟ برنمي سرم از دست چرا آخه!بگه؟

 خواست مي چي به واقعا.کرد مي بارم کنایه گوشه و کرد مي مسخره و میزد تهمت.میزد زخم! بشه؟ نصیبش

 !برسه؟

 طاقت دیگه!بود؟ کرده چیکار دیگه اون!؟ داشت چیکار خدا ي بنده علي با آخه. شارالتان و کالهبردار آرمین حاال

 :زدم بهش حرفو همین و نیاوردم

 کرده؟ چیکارت مگه!داري؟ چیکار بیچاره اون به تو _

 یه شدم مطمئن و فهمیدم هم به نگاههاتونو معني واقعا حاال.کني مي هم طرفداري ازش.خوبه خیلي خوبه نه _

 .هست چیزي

 :طرفش رفتم نبودم بند پاهام روي عصبانیت از حالیکه در

 !بافي؟ مي هم به چیه پرتا و چرت این!تو؟ میگي داري چي _

 :داد جواب حرص با و برداشت ماشین کاپوت روي از دستشو
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 شقع خاطر به تبریک گفتن براي ایه مقدمه اینا! من خواهر نیست پرت و چرت اینا نکن اشتباه پرت؟نه و چرت _

 و شهبا مبارکت واقعا....کردي پیدا خودت برا رو دیگه نفر یه کالهبردار ي پسره اون از بعد اینکه تبریک.جدیدت

 ...روشن هم پوران خاله چشم

 :گفتم بلندي نسبتا صداي با و کردم قطع حرفشو

 بزني؟ افترا و تهمت من به توني مي میگي؟چطور داري چي هست معلوم.بفهم دهنتو حرف بکش خجالت _

 هب نگاهتون هي اومدین وقتي از تا دو شما. بینم نمي کورم من کردي نداره؟خیال واقعیت افترا؟یعني و تهمت _

 ...بود هم

 .بباف هم به پرت و چرت کم.کن بس _

 و لرزید مي شدت به که صدایي با و وایسادم جلوش و رفتم.برگدوند اي دیگه سمت به نگاهشو و زد پوزخند بازم

 :گفتم بود صدام توي که بغضي

 نمي بر سرم از دست چرا خواي؟آخه مي جونم از میزني؟چي تهمت من به دقیقه به دم کشي نمي خجالت_

 کنم اعتراف خواي مي بزني؟نکنه زبون زخم من به که اي بهونه دنبال ش همه چیه؟چرا حسابت داري؟حرف

 .کنم مي اعتراف من.بشنوي؟باشه خواي آره؟مي کردم اشتباه

 :کردم اشاره خودم به و رفتم عقب بود گرفته م گریه حالیکه در

 ردمک اشتباه.شدم مند عالقه دروغگو کالهبردار آدم یه به که کردم اشتباه من. کردم اشتباه من خان کیان آقاي _

 هبیچار ان چون.باش نداشته کاري موحدي آقاي پسر به دیگه کن لطف شدي؟پس خوبه؟راضي.کردم باور حرفاشو

 .نداره بدي قصد

 نمي.نمیزد حرفي اما کرد مي نگام و بود وایساده. میدیدم اشک ي پرده پشت از کیانو میزدم حرف حالیکه در

 :بدم تشخیص شو چهره حالت اشکام وجود با تونستم

 چي به حرفا این با آخه!شدم مرتکب بزرگي جنایت انگار میزني حرف جوري. زبون زخم ش همه. تهمت ش همه _

 نداشته من کار به کاري خواهشا پس. نجیب و پاک و خوب شما. بد و جنایتکار من باشه برسي؟اصال خواي مي

 .هندار هم منظوري و نداره گناهي هیچ بیچاره اون.باش نداشته کاري هم موحدي پسر به.برس زندگیت به برو.باش

 .نکردم نگاش و نیاوردم باال سرمو من ولي.جلو اومد

 بود؟ چي ها نگاه این از ها؟منظور کردي مي نگاش هم تو و تو به میزد زل هي چي واسه نداره؟پس منظوري _

 :دادم جواب بودم دوخته زمین به نگاهمو که همونطور

 بگم باید شده که هم اطالعت محض _
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 ...همین فقط خواستگاري بفرسته شو خونواده خواد مي اون

 که ویدمد بگیره م گریه دوباره اینکه از قبل و گرفتم دهانم جلوي دستمو.بست گلومو راه لعنتي بغض...بغض بازم

 :زمین روي افتادم و خوردم تلو تلو و درخت یه به خوردم یهو اما بشم دور ازش

 .آخ _

 .بود خورده درخت به که جایي گذاشتم دستمو.گرفت درد پیشونیم

 شد؟ چي _

 :گفت و زد زانو کنارم.بودم عصباني دستش از.نکردم اعتنا بهش اما کنارم اومد کیان

 . ببینم بردار دستتو _

 :گفت و شد پا من از بعد اونم.شدم بلند و زدم پسش اما بگیره دستمو تا آورد جلو دستشو و

 .شده چي ببینم بذار _

 .بردار سرم از دست فقط نشده هیچي _

 :پرسیدم و کردم نگاش عصباني.شد مانعم که برم خواستم و گفتم

 برم؟ نمیذاري چرا پس!رسیدي سواالت جواب به که چیه؟تو دیگه _

 :گفت و کرد اشاره پیشونیم به بعد و.کرد نگام فقط کوتاه ي لحظه یه براي

 ...نیست خوب.بري اینجوري توني نمي.برداشته خراش _

 :دادم جواب

 و وبخ که بس کنه نمي فکري همچین یه اصال موردت در کسي یعني.زدي منو تو نمیگه کسي بترسي خواد نمي _

 .آقایي

 :پرسید اخم با و معترض

 زدمت؟ من یعني _

 کرد عصبیم بیشتر وحرکتش نذاشت اما برم خواستم و ندادم جوابشو

 .برم بذار داري دوست کي هر جون.برم بذار_

 :کشید خودش دنبال منو و گرفت دستمو سماجت با
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 .بیا _

 اما.هکن موردمون در بدي فکر و ببینه اونجا رو ما نفر یه ترسیدم مي.بیرون بکشم دستش از دستمو خواستم مي

 يکس خوشبختانه. کردم نگاه برم و دور به نگراني با.کرد نمي ولم و بود گرفته محکم دستمو مچ.نداد اجازه اون

 :گفتم مانندي جیغ صداي با حال این با ببینه وضعیت اون در رو ما نبود

 .کن میبري؟ولم منو داري کجا _

 .کني تمیزش باید شده زخم پیشونیت _

 :دادم جواب

 .بدي نشون مهربون خودتو و بسوزوني دل نیست الزم تو مربوطه خودم به این _

 :بشم خالص دستش از خواستم مي سماجت با هنوز من اما.باباش ماشین سمت کشوند منو و نداد جوابمو

 .گفتم کن ولم _

 :گفت و کرد باز برام درو

 .صندلي روي بشین _

 :دادم جواب لجبازي با

 .نمیشینم _

 :باشم من میزنه حرف اینطور که این نشد باورم خودمم که بود تند اونقدر لحنم

 .کنم تمیز زخمتو خوام مي.بشین میگم بت _

 .نکرده الزم _

 :عقب صندلي روي افتادم که داد هلم طوري اما نگفت هیچي

 .دراز زبون روي پر _

 شروع حال درهمون و برداشت رو کاغذي دستمال ي جعبه و رفت که بدم جوابشو خواستم و نشستم صندلي روي

 :زدن حرف بلند بلند به کرد

 .میده قورت درسته آدمو االن میشد باز زبونش زور به قبال.میشه تر رو پر نمیگم هیچي هي چي هر _
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 به.  تاداف نامرتبم وضعیت و پیشونیم زخم به چشمم که بشم پیاده ماشین از گرفتم تصمیم و شدم جا به جا کمي

 و بودن خیس هنوز که چشمام به و و روسریم زیر بردم موهامو تا و کنم مرتب وضعمو و سر اول بهتره گفتم خودم

 :مالیدمشون انگشت با و کشیدم دست بودن شده قرمز زیاد ي گریه از

 !زخمتو ببینم _

 :دادم جوابشو خشک و سرد و کردم اي سرفه

 .کنم مي تمیزش خودم خواد نمي _

 کردم مي نگاه ماشین جلوي ي آینه توي حالیکه در و آوردم در کاغذي دستمال برگ چند جعبه توي از و

 در اما سوخت مي کم یه که بود کوچیک خراش یه فقط.نبود اي کننده نگران چیز خوشبخاته.کردم تمیز پیشونیمو

 .دادم مي توضیح کلي باید هم خراش همون مورد

 گفتي؟ راست خواستگاري...مورد در _

 :دادم جواب کنم نگاش اینکه بدون.پرسید سوالشو نامطمئن و آروم خیلي

 .بگم دروغ موضوعي چنین یه مورد در که نیستم عقل بي اونقدر من _

 :پرسید که برم خواستم و شدم بلند و گرفتم مشتم توي و کردم مچاله رو دستماال

 دادي؟ جوابشونو چي تو _

 درخت یه ي سایه و بود گرفته ش بود؟چهره چي پرسید؟منظورش مي رو سواال این چرا.کردم نگاش تعجب با

 ليع به خواستم مي که جوابي داشتم؟نگران که وضعیتي و من بود؟نگران نگران یعني.صورتش روي بود افتاده

 :گفتم تفاوت بي و برداشتم ازش چشم.بود جدي حالتش.داد نمي نشون چیزي که ش قیافه!بدم

 .هیچي _

 رو تريدخ من بود گفته که بودم نشنیده خودش از اگه.کردم تعجب بیشتر و شنیدم کشیدنشو راحت نفس صداي

 اون با مخصوصا داره احساسي بهم هنوز میشدم مطمئن صد در صد خوام نمي داره دوست رو دیگه نفر یه که

 بدرفتاري باهام اونقدر وگرنه باشه داشته بهم احساسي دیگه داشتم شک اما.زد موردش در کتایون که حرفایي

 ترسید؟ مي چي بود؟از چش پس.کرد نمي

 .رفتارش و حرکات طرف رفت فکرم میشدم دور ازش حالیکه در

 یکم و بیست فصل

(1) 
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 :کردم سالم شست مي حیاطو داشت که مادرم به و گذاشتم حیاط به قدم و کردم باز درو کوفته و خسته

 .مامان سالم _

 :داد جواب و کرد راست کمرشو و کرد جا به جا دستش توي شیلنگو من دیدن با مامان

 .سالم _

 ...گذ خوش

 ازم چشم اینکه بدون بعد.بست آبو شیر شد خم و زمین روي انداخت شیلنگو.گذاشت تموم نیمه حرفشو اما

 :پرسید و پیشونیم سمت برد دستشو رسید وقتي و طرفم اومد برداره

 !چیه؟ این _

 :دادم جواب و شدم هول سوالش از

 !ها؟ _

 :پرسید

 !شده؟ زخم چرا پیشونیت _

 :دادم جواب

 .درخت یه به خوردم.نیست چیزي _

 سمق براش کلي بودم شده مجبور و بود نکرده باور که کتایون مثل درست.نکرده باور فهمیدم که کرد نگام جوري

 :بخورم

 !درخت؟ _

 :پرسید نگراني با یهو و

 کردین؟ تصادف نکنه _

 .دادم تکون سرمو سریع

 :پرسید ترس با

 ...یا کردین تصادف.بگو بهم راستشو _

 :پرسید و نشوند پیشوني به کمرنگي اخم و کرد مکث
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 کرده؟ بلند روت دست کیان بازم نکنه _

 ي دفعه بود فهمیده مادرم یعني سوال این...منظورش...یعني!بود؟ چي منظورش!کیان؟بازم؟.خوردم جا سوالش از

 !؟ زده دهنم تو کیان قبل

 ...زده اون اگه پونه بگو راستشو _

 :پرسیدم عجله با و کردم قطع حرفشو

 !زده؟ منو قبل ي دفعه فهمیدي کجا از شما _

 :داد جواب

 .گفت بهم چیزو همه خودش اونم و پرسیدم ازش شده زخم لبت دیدم وقتي _

 :پرسید بعد

 آره؟ کرده کارو همین بازم حاال و _

 .نه بگم خواستم

 :گفت و هم توي رفت بیشتر اخماش که

 کرده؟ فکر چي خودش با دونم نمي _

 : خونه توي کشید خودش دنبال منو و گرفت دستمو مچ و

 .کنه مي بلند دست من دختر رو دقیقه به دم هر چیه منظورش بپرسم ازش بزنم زگ بهش من تا بریم بیا _

 :گفتم

 .مامان _

 :گفت و نداد مهلت اون اما

 ولي.باشه.پسرمه جاي.درست خواهرمه بچه.آورده گیر یتیم کرده فکر!سرش به زده.شده چش تازگیا دونم نمي _

 !میزنه مو بچه هي نیاورده گیر که یتیم

 :بگیرم جلوشو کردم سعي و کشیدم دستمو

 !خدا رو تو کن بس مامان _

 :وایسادم و کشیدم دستشو محکم دیدم اینطور که منم.شنید نمي حرفامو و بود عصباني خیلي انگار اون ما ا
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 .کن گوش وایسا دقیقه یه!مامان _

 :پرسید غیظ با و طرفم برگشت تند

 چیه؟ _

 :گفتم مظلوم و آروم خیلي

 .نبود حواسم.درخت به خوردم خودم کن باور نزد منو اون _

 :گفت و کرد نگام مشکوک

 کنم؟ باور واقعا؟یعني _

 :گفتم

 .خدا به آره _

 :پرسید

 ... و بشه عصباني کیان که نشده سبز راهت سر دوباره پسره اون یعني _

 .بودم کرده فراموشش پاک واي.بود آرمین پسره؟منظورش

 :گفتم

 .نه _

 :گفت

 .بپرسم خودش از باید ولي.باشه _

 .نبوده اون کار گفتم که من.خیال بي مامان _

 :پرسیدم کنم عوض موضوعو اینکه براي هم بعد و گفتم

 کجاست؟ مادرجون _

 :داد جواب

 .گرده مي بر دیگه ساعت یه. ت خاله ي خونه رفته _
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 داشت يحرف توضیحي؟یعني چه اما.بده توضیح برام خواد مي بود گفته.آرمین فکر توي رفتم باز و شنیدم جوابشو

 ارک این اما میدیدمش و میرفتم باید بگه خواد مي چي بدونم خواستم مي حرفي؟اگه بگه؟چه بهم خواست مي که

 .خورمب گولشو سریع بود ممکن!احساساتي که منم! نبافه هم به دروغ یه و نزنه گولم که معلوم کجا بود؟از درستي

 به ارب یه بود ممکن وقت اون بابا؟نه کي؟از از.بپرسم تونستم مي خب.نه یا گناهکاره که میشدم مطمئن باید ولي

 که هست اعتماد قابال میگه؟اصال چي اون وقت نگین؟اون.کردم جو و پرس آرمین مورد در بفهمه اون و بگه مامان

 کسي به من وجوي پرس مورد در چیزي و نپره دهنش از لق دهن ي دختره اون کرد مي تضمین بپرسم؟کي ازش

 اون.باران خودشه آره گفتم دلم تو رسید ذهنم به که باران اسم...کي؟باران پس.نپرسم اونم از بود بهتر...نه!نگه؟

 بهم رو دونست مي و بود چي هر.گفت مي بهم هم حتما و دونست مي پس بود خبر با هم ما ارتباط از و بود زنش

 یادب یادم که فکر توي رفتم...ش شماره اما.پرسیدم مي اون از حقیقتو و میزدم زنگ باران به باید...باید.گفت مي

 .بودم کرده داشتش یاد جایي یه بار یه اومد یادم و نه یا دارم شو شماره

 .کن عوض لباساتو برده؟برو ماتت چرا تو!پونه _

 مناسب فرصت یه توي و کردم مي پیدا شو شماره زودتر چه هر باید اتاقم سمت دویدم و چشم گفتم و شدم هول

 جا همین کنم فکر.کمدم سمت رفتم و بستم سرم پشت درو و اتاقم توي رفتم.میشدم مطمئن و میزدم زنگ بهش

 .تقویم بودم؟یه کرده داشتش یاد چي توي.بودمش گذاشته

 قدر هر اما.تقویم دنبال گشتن به کردم شروع و زدم زانو کجاست؟و تقویم پرسیدم خودم از و کردم باز کمدو در

 تقویمو ات ریختم هم به کمدو تند تند.زمین توي بود رفته بود شده آب انگار لعنتي.کردم مي پیدا کمتر گشتم مي

 پیداش هم سر آخر. زمین روي ریختم لباسامو تمام و ریختم هم به چیزو همه که بودم هول قدر اون کنم پیدا

 :شنیدم مادرمو صداي موقع همون. لباسا بین نشستم امید نا و نکردم

 !پونه!پونه _

 جلوشو تو بیاد خواست اگه که وایسادم پشتش و در سمت دویدم و شدم پا سریع و شدم هول بیشتر صداش با

 :بگیرم

 !مامان بله _

 .کنم مي عوض لباسامو دارم

 .بخور عصرونه بیا کن عوض لباس زود!کني؟ مي گاو پوست!تو؟ کردن عوض لباس این شد چي _

 :دادم جواب

 .االن میام _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( دوم جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

86 

 

 نبی از یهو کردم مي کارو این که حال همون در و شدم بودم ریخته که لباسایي کردن جمع مشغول و رفتم سریع و

 مادرمو صداي دوباره وقتي و داشتم برش خوشحالي با بود خودش.بود تقویم.زمین روي افتاد چیزي یه لباسا

 به بمناس خیلي موقعیت یه توي که گذاشتم جیبم توي تقویمو و کردم عوض لباسامو سریع زد صدام که شنیدم

 .بزنم زنگ باران

 :وایسادم و کشیدم دستشو محکم دیدم اینطور که منم.شنید نمي حرفامو و بود عصباني خیلي انگار اون ما ا

 .کن گوش وایسا دقیقه یه!مامان _

 :پرسید غیظ با و طرفم برگشت تند

 چیه؟ _

 :گفتم مظلوم و آروم خیلي

 .نبود حواسم.درخت به خوردم خودم کن باور نزد منو اون _

 :گفت و کرد نگام مشکوک

 کنم؟ باور واقعا؟یعني _

 :گفتم

 .خدا به آره _

 :پرسید

 ... و بشه عصباني کیان که نشده سبز راهت سر دوباره پسره اون یعني _

 .بودم کرده فراموشش پاک واي.بود آرمین پسره؟منظورش

 :گفتم

 .نه _

 :گفت

 .بپرسم خودش از باید ولي.باشه _

 .نبوده اون کار گفتم که من.خیال بي مامان _

 :پرسیدم کنم عوض موضوعو اینکه براي هم بعد و گفتم

 کجاست؟ مادرجون _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( دوم جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

87 

 

 :داد جواب

 .گرده مي بر دیگه ساعت یه. ت خاله ي خونه رفته _

 داشت يحرف توضیحي؟یعني چه اما.بده توضیح برام خواد مي بود گفته.آرمین فکر توي رفتم باز و شنیدم جوابشو

 ارک این اما میدیدمش و میرفتم باید بگه خواد مي چي بدونم خواستم مي حرفي؟اگه بگه؟چه بهم خواست مي که

 .خورمب گولشو سریع بود ممکن!احساساتي که منم! نبافه هم به دروغ یه و نزنه گولم که معلوم کجا بود؟از درستي

 به ارب یه بود ممکن وقت اون بابا؟نه کي؟از از.بپرسم تونستم مي خب.نه یا گناهکاره که میشدم مطمئن باید ولي

 که هست اعتماد قابال میگه؟اصال چي اون وقت نگین؟اون.کردم جو و پرس آرمین مورد در بفهمه اون و بگه مامان

 کسي به من وجوي پرس مورد در چیزي و نپره دهنش از لق دهن ي دختره اون کرد مي تضمین بپرسم؟کي ازش

 اون.باران خودشه آره گفتم دلم تو رسید ذهنم به که باران اسم...کي؟باران پس.نپرسم اونم از بود بهتر...نه!نگه؟

 بهم رو دونست مي و بود چي هر.گفت مي بهم هم حتما و دونست مي پس بود خبر با هم ما ارتباط از و بود زنش

 یادب یادم که فکر توي رفتم...ش شماره اما.پرسیدم مي اون از حقیقتو و میزدم زنگ باران به باید...باید.گفت مي

 .بودم کرده داشتش یاد جایي یه بار یه اومد یادم و نه یا دارم شو شماره

 .کن عوض لباساتو برده؟برو ماتت چرا تو!پونه _

 مناسب فرصت یه توي و کردم مي پیدا شو شماره زودتر چه هر باید اتاقم سمت دویدم و چشم گفتم و شدم هول

 جا همین کنم فکر.کمدم سمت رفتم و بستم سرم پشت درو و اتاقم توي رفتم.میشدم مطمئن و میزدم زنگ بهش

 .تقویم بودم؟یه کرده داشتش یاد چي توي.بودمش گذاشته

 قدر هر اما.تقویم دنبال گشتن به کردم شروع و زدم زانو کجاست؟و تقویم پرسیدم خودم از و کردم باز کمدو در

 تقویمو ات ریختم هم به کمدو تند تند.زمین توي بود رفته بود شده آب انگار لعنتي.کردم مي پیدا کمتر گشتم مي

 پیداش هم سر آخر. زمین روي ریختم لباسامو تمام و ریختم هم به چیزو همه که بودم هول قدر اون کنم پیدا

 :شنیدم مادرمو صداي موقع همون. لباسا بین نشستم امید نا و نکردم

 !پونه!پونه _

 جلوشو تو بیاد خواست اگه که وایسادم پشتش و در سمت دویدم و شدم پا سریع و شدم هول بیشتر صداش با

 :بگیرم

 !مامان بله _

 .کنم مي عوض لباسامو دارم

 .بخور عصرونه بیا کن عوض لباس زود!کني؟ مي گاو پوست!تو؟ کردن عوض لباس این شد چي _

 :دادم جواب
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 .االن میام _

 نبی از یهو کردم مي کارو این که حال همون در و شدم بودم ریخته که لباسایي کردن جمع مشغول و رفتم سریع و

 مادرمو صداي دوباره وقتي و داشتم برش خوشحالي با بود خودش.بود تقویم.زمین روي افتاد چیزي یه لباسا

 به بمناس خیلي موقعیت یه توي که گذاشتم جیبم توي تقویمو و کردم عوض لباسامو سریع زد صدام که شنیدم

 .بزنم زنگ باران

 خواي کني؟مي بچگونه احساس یه اسیر خودتو ابد تا و خونه بشیني خواي کني؟مي چیکار خواي چي؟مي پس _

 !کني خراب خودتو زندگي یارو اون خاطر به

 و گرفت بازومو بعد و انداخت سرش پشت به نگاهي مامان.کردم سکوت جوابش در. بود آرمین یارو از منظورش

 :گفت آهسته صداي با و داد فشار کمي

 .کني مي فکر بهش داري مطمئنم من _

 :گفت که گرفتم ازش نگاهمو و کردم سکوت بازم

 ...بازم بفهمم اگه خدا خداوندي به _

 با! میزد حرف باهام آمیزي تهدید لحن چنان یه با که بودم کرده چیکار من مگه ولي!کرد مي تهدیدم داشت

 :گفتم معترض و کردم خالص دستش از خودمو ناراحتي

 !مامان _

 :گفت اي خفه صداي با

 .مامان درد _

 :گفتم و نشستم جام سر تندي

 میزني؟ حرف باهام اینطوري که کردم چیکار من مگه _

 :بگیره م گریه بود ممکن آن هر و میلرزید کلمات این اداي موقع صدام

 و کني سادگي خودم مثل هم تو اینکه از.ترسم میگم؟مي چي فهمي مي.ترسم مي من ولي نکردي کاري هیچ تو _

 ورمجب و بشنوه سرکوفت روز هر که یکي.من مثل یکي بشي اینکه از.کني بدبخت عمر یه خودتو و بخوري گول

 .کنه تحمل مردمو غرض از پر نگاههاي باشه

 !بترسي که نکردم کاري من ولي _

 :داد جواب پیشونیش روي کمرنگ اخم همون با مامان
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 ...چون نکني هم فکر بهش حتي وقت یه که.باشه حواست که میگم ولي.نکردي کاري دونم مي _

 :میریخت هم به اعصابم بحث این از داشت دیگه چون کردم قطع حرفشو

 .بردار دست خدا رو تو.مامان کن بس _

 توي رو اعتمادي بي خواستم نمي.دادم فشار هم روي پلکامو و.خودم روي کشیدم پتومو و کشیدم دراز و گفتم

 مدون مي همه از بهتر خودم کردم مي فکر.بشم بازخواست یا بشنوم نصیحت خواستم نمي.ببینم مادرم چشماي

 .مکن حل مشکلمو خودم خواست مي دلم.ندارم دیگران نظرات شنیدن یا راهنمایي به احتیاجي و کنم چیکار باید

(2) 

 !خوابه مي اینقدر چرا دختر این!خدایا _

 اما بمونم هستم که همونجا خواستم مي.شم پا خواست نمي دلم. کردم باز چشمامو مادرجون صداي شنیدن با

 :نداد اجازه مادرجون صداي

 .ظهره لنگ دختر دیگه شو پا د _

 عباشو ش دیگه دست با و اتاق در به بود داده تکیه دستشو یه که مادرجون و زدم کنار رو پتو تنبلي و میلي بي با

 :گفت و فرستاد صلوات یه بود کرده بغل

 !خواب ساعت _

 :پرسیدم و کردم سالم و کشیدم خمیازه آلود خواب

 چنده؟ ساعت _

 :داد جواب

 . شده نه ساعت.اومده باال آفتاب.شده ظهر _

 از و!صبح نه کردم تکرار ذهنم تو حال همون در و کشیدم دیگه ي خمیازه یه من و رفت کنار در جلوي از بعد

 اتاق از و شدم بلند جام از ناچار به و نکردم پیدا سوالم براي جوابي نرفته؟ولي یادم رو چیزي یه پرسیدم خودم

 :گقت و کرد سرش عباشو مادرجون دیدم گذاشتم هال توي که قدم و بیرون اومدم

 هلپ اون.بخیسون ناهار واسه برنج کم یه. بشور رو ظرفا خوردي تو صبونه هم تو.بیرون میرم دارم من!مادر پونه _

 .برگردم و نصرت مادر عیادت برم من تا بپزه گاز رو بذار خیسوندم که هم رو ها
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 تنهایي کوتاه قد و الغر زن.مادرجون صمیمي دوست و بود روییمون به رو ي همسایه نصرت مادر.دادم تکون سرمو

 که بود شده مریض بازم حتما.میزدن صداش نصرت مادر همه ها همسایه و بود شده شهید پسرش که بود

 .میرفت عیادتش به داشت مادرجون

 :پرسیدم و برگشتم و افتادم مامانم یاد که آشپزخونه توي برم خواستم و دادم تکون سرمو

 کو؟ مامان پس راستي _

 :داد جواب میشد رد راهرو از حالیکه در

 .مغازه رفته _

 .کنه کمک باباجون به بود رفته مادرم یعني این

 همون اما خاروندم سرمو و بردم موهام الي انگشتامو آشپزخونه توي میرفتم که همونطور و نگفتم چیزي دیگه

 مامان و نصرت مادر عیادت بود رفته مادرجون.پریدم جا از و بزنم زنگ باران به خواستم مي که افتاد یادم موقع

 سمت رفتم و بیرون اومدم آشپزخونه از سریع.بزنم زنگ باران به که بود موقع بهترین پس.بود مغازه هم

 .بلوزمه جیب توي نوشتم توش بارانو ي شماره که تقویمي افتاد یادم وقتي و زدم زانو کنارش.تلفن

 از دبع و شدم گرفتن شماره مشغول و کردم باز آخرشو ي صفحه.آوردم بیرون تقویمو.بردم فرو جیبم توي دستمو

 :داد جوابمو خط طرف اون از زني ي خسته صداي باالخره بوق صداي شنیدن و انتظار دقیقه چند

 .الو _

 حس کامال میشد رو صاحبش خستگي و داشت خش..شنیدمش کجا نمیومد یادم ولي.میومد آشنا نظرم به صداش

 و تردید با وجود این با.دیگه نفر یه شاید یا و بود باران شاید.کسیه چه به متعلق صدا این دونستم نمي.کرد

 :گفتم نامطمئن

 !باران.سالم!الو _

 :پرسید صدا

 شما؟ _

 :دادم جواب

 .هستم پونه _

 خوبه؟ خاله؟مامانت چطوره؟خوبي جان؟حالت پونه تویي _

 :پرسیدم تعجب با!بود؟ آهو خاله... نبود؟نکنه باران صداي صدا اون پس!خاله؟

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( دوم جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

91 

 

 آهو؟ خاله _

 :داد جواب بود شده دارتر خش که صدا

 .خودمم آره _

 ادهآم که رو حرفایي تمام.بگم چي دونستم نمي من اما.بزنم حرفي باشه من منتظر که انگار.کرد سکوت و گفت

 .بودن پریده ذهنم از سواالتم تموم و بزنم باران به بودم کرده

 داشتي؟ کار باران با زدي زنگ _

 .دستش بدین رو گوشي میشه آره!هان _

 :گفت بعد.داشت برم ترس که طوري.کشید آه

 .بزنه حرف باهات تونه نمي باران _

 :پرسیدم نگراني با و ریخت دلم

 .افتاده براش اتفاقي!چرا؟...چ _

 :داد جواب بود بغض از پر که صدایي با

 .بیمارستانه م بچه _

 و داشتم بر دوباره رو گوشي! چرا؟ آخه!بود؟باران؟ بیمارستان.افتاد پام روي دستم از تلفن گوشي لحظه یه

 :پرسیدم

 !چي؟ واسه بیمارستان!بیمارستان؟ _

 که بخوره گرم زمین به الهي.کنه چیکارش بگم خدا.آرمینه شرف بي نامرد اون تقصیر ش همه!خاله؟ بگم چي _

 . کرد بدبخت دخترمو اینطور

 جاش به و نگفتم ولي.دیدم روزنامه توي آرمینو عکس و دارم خبر بگم خواستم.شده چي دونم مي بگم خواستم

 :پرسیدم

 خاله؟ شده چي مگه _

 :گفت بغض با
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 سرهپ.نمیگه تو به زنش فامیل آبروي رفتن ترس از رو چیزا این که بابات.نداري خبر که معلومه.نداري؟نه خبر _

 از که معلومه.گرفته مي ازدواج ي بهونه به پوالشونو و میزده گول مردمو دختراي.اومده در آب از شیاد کالهبردار

 .میونه در آبروشون پاي.نمیگن کسي به و کنن مي پنهونش همه

 یگهد نفر یه زبون از یا و کنم انکارش خواستم مي هي که رو حقیقتي اون.میشنیدم باید که رو چیزي اون.شنیدم

 :پرسیدم حال این با اما بشنوم رو بودنش دروغ

 بوده؟ آرمین کار مطمئني شما _

 یفتهب بیکاره پلیس مگه.کنن شکایت ازش بیان که دارن مرض و درد مردم بوده؟مگه کي کار کني مي فکر پس _

 !بیگناه؟ آدم یه دنبال

 و رانبا دخترش به نصیحتاش و حرفا.افتادم حرفاش یاد بعد و داره حق بیچاره گفتم خودم به.گرفت حرفاش از دلم

 :پرسیدم ازش

 چطوره؟ حالش باران حاال _

 :گفت و کشید بلندي آه

 تخت رو االن. کنه تحمل نتونست و اومد فشار خیلي اعصابش به شنید حرف بس از باران م بچه بیچاره _

 جوابش سوال قدر اون و کالنتري بردن مو بچه اونقدر.چیز همه بي اون کاریاي گند خاطر به هم ش همه.بیمارستانه

 .بگیره نامرد اون از انتقامشو خدا.بیمارستانه روزه چند االن.شد بد حالش باالخره که کردن

 بده؟ خیلي حالش _

 :گفت و مکشید آه بازم سوالم جواب در آهو خاله

 مي غذا و آب چیکه یه پرستارا و من زور به االن خدا به.نمیزد هیچي به لب اصال.بیمارستانه روزه چند م بچه _

 .نمیزنه حرف هم کس هیچ با. خوره

 :گفتم اما نمیده پدریمو شهر به دیگه سفر یه ي اجازه بهم مادرم دونستم مي

 اونجا؟ بیام من خواین مي _

 .مواظبشم خودم.ننداز زحمت تو خودتو.نیست الزم!چیکار؟ اینجا بیاي تو.برم قربونت نه _

 :گفتم

 

 کنین؟ مي تعارف _
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 :داد جواب

 .نمیشه که باشه نگران و بره راه هزار دلش هي خدا ي بنده مادرت بیاي تو!تعارفي چه برم قربونت نه _

 :گفتم و ندونستم جایز کردنو اصرار بیشتر دیگه

 .کنین خبرم و بزنین زنگ حتما داشتین احتیاج بهم اگه پس خب_

 .عزیزم حتما. دخترم ممنون _

 اون.داشت حقیقت پس.شدم خیره بودم کرده مشتش که دستم به و کردم قطع تماسو.  کردم خداحافظي باهاش

 وادبخ که نداشتم پولي که من ولي.بزنه گول هم منو خواست مي مطمئنا و بود شده جرمي چنین یه مرتکب واقعا

 .کنه استفاده سوء ازم خاطرش به

 !نداشت؟ پول به نیازي وقتي باشه داشته پول به تونست مي احتیاجي چه اون اصال

 دمیش بود تنها یا پول بي اگه!زده اي احمقانه کار چنان به دست آرمین چرا که کنم درک و بفهمم تونستم نمي

 يم باید چیکار داشتم باهاش که قراري با حاال اما. بیکار و پول بي نه و بود تنها نه اون ولي کرد توجیه کارشو

 کردم؟

 ...یا میرفتم باید یعني

 رايب دلم.میسوخت باران براي دلم.کردم مي کاري یه باید.کردم مي پیدا راهي یه باید.نشستم زمین روي کالفه

 تمتونس نمي هنوزم یعني.بیاد بدم زش ا بودن نشده باعث اینا اما.میسوخت بودن خورده آرمینو گول که دخترایي

 .باشم متنفر ازش

 در اما. شدم م روزانه کاراي انجام مشغول و شدم بلند متفکر حالتي با.بودم گیج و بود مشکل برام گیري تصمیم

 ندهآی و بود پسرش و اون انتظار در که سرنوشتي و باران زندگي به.کردم مي فکر آرمین به مدام کارام انجام حین

 جاي رس گشتم مي بر باز و نمیرسیدم اي نتیجه به اصال ولي.بودم گذاشته ارمین با که قراري به. نامعلومشون ي

 .جوابم بي سواالي به و اول

 .داشت ادامه ناهار وقت و ظهر تا وضع این و

 خونه تو باباجون خوندن قرآن خوش صداي و کرد مي استراحت داشت روزانه کار از خسته مامان حالیکه در ظهر

 . کردم مي فکر آرمین به همزمان و میچیدم رو سفره داشتم مادرجون کمک به بود پیچیده

 .سفره سر بذار اینم مادر بیا _

 عنيم ولي.کرد مي تماشا منو داشت.افتاد مادرم به نگاهم که کردم بلند سرمو و سفره سر گذاشتم رو سبزیا سبد

 :شنیدم مادرجونو صداي و پایین انداختم سرمو.نفهمیدم نگاهشو
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 .بخور ناهار بشین بیا!مادر پوران _

 :گفت مامان

 .میام االن _

 تهپخ شو لپه فقط من که خوشرنگي ي قیمه و سفره به.شد غذا کشیدن مشغول و سفره کنار نشست مادرجون و

 رامب اشتهایي که بودم کرده فکر کاراش و آرمین به اونقدر ولي.بخورم تونم مي تا خواست مي دلم.کردم نگاه بودم

 کشید مي بو حالیکه در و بزرگه اتاق توي اومد هم باباجون موقع همون و کشید جلو خودشو مامان.بود نمونده

 :گفت

 !بویي چه!عطري چه به به _

 .داد تکون سرشو و زد لبخند مادرجون

 :گفت و نشست اهلل یا یه با و اومد جلو باباجون

 .هست خوشرنگم چه به به _

 :گفت بهش خطاب و مادرجون به نگاه یه و انداخت من به نگاهي بعد

 .خانوم پروین کني عروس هم تو نوه یکي این باید کم کم دیگه کنم فکر _

 !بودم؟ من نوه از منظورش.کردم نگاش تعجب با

 :گفت دستش میداد بشقابو که همونطور مادرجون

 .پخته هاشو لپه فقط پونه.پختم من رو قیمه این.نکن خوشحالي خود بي _

 :گفت و برداشت قاشقشو.شد رنگتر پر لبخندش باباجون

 .دیگه کنیم عروسش باید میگم دارم همین واسه منم د _

 همزمان و پایین انداختم سرمو و گرفتم مو خنده جلوي ولي.شد داغ صورتم و گرفت م خنده باباجون حرف از

 :شنیدم صداشو

 !پخته خوب چه ش لپه ببین آه آ _

 :گرفت ش خنده مادرجون

 کردي؟ شروع تو باز جالل آقا _
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 که بود عجیب.شدم ناهارم خوردن مشغول و انداختم مادرم به نگاهي چشمي زیر.نگفت هیچي اما خندید باباجون

 ولي.بود ساکت اونقدر مامان

 .نکردم مشغولش فکرمو اون از بیشتر و باشه خسته شاید کردم فکر

 ایینپ گلوم از زور به ها لقمه و کردم مي بازي غذا با بیشتر و نمیرفت بیرون سرم از آرمین فکر خوردن ناهار موقع

 نمي عاواق.کردم مي سردرگمي و کالفگي احساس و میشنیدم بشقابا با رو قاشقا گاه به گاه برخورد صداي.میرفتن

 همون هک کردم بلند سرمو کردنم فکر همه اون بودن نتیجه بي از گیج.بگیرم تصمیمي چه آرمین مورد در دونستم

 :زدن حرف به کرد شروع باباجون موقع

 .مغازه بود امده آقا عزیز امروز _

 :پرسید مادرجون.موند دهنم تو لقمه و ریخت دلم آقا عزیز اسم شنیدن از

 خب؟ _

 .خواست مي جواب.میزد حرف خواستگاري مورد در _

 گفتي؟ بهش چي تو _

 :داد جواب در باباجون

 .بیان هفته همین ي شنبه پنج گفتم.هیچي _

 :پرسید ناراضي لحني با مادرجون

 !؟خونه این توي بذاره پاشو خواستگاري واسه نداره حق کسي نباشه راضي پونه تا بودي نگفته تو مگه!چي؟ _

 :گفت باباجون

 .کرده صادر شو اجازه قبال خودش ما خانوم پونه این گویا.خانوم تقصیرم بي من واهلل _

 :پرسید مادرجون یهو بعد و شد برقرار سکوت اي دقیقه دو یکي باباجون حرف با

 !بیان؟ گفتي بهشون تو!پونه؟ آره _

 :دادم جواب و دادم قورت مو لقمه آب زور به و برداشتم لیوانمو

 .بگه باباجون چي هر گفتم بهشون فقط من...من _

 :پرسید تعجب با مادرجون

 !دیدي؟ کجا رو اونا تو آخه _
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 :گفت جام به مامان که بدم جوابشو خواستم

 .گفته اینطوري اونم زده حرف پونه با آقا عزیز دختر.دیدن رو همدیگه پارک تو دیروز _

 عزیز دونست؟البد مي کجا از رو چیزا این اون.بود متفکر اما آروم و جدي ش چهره.کردم نگاه مادرم به تعجب با

 .کرده تعریف چیزو همه باباجون ي مغازه بود اومده که آقا

 :گفت قبل از ناراضیتر مادرجون

 !بگن؟ چي اینجا بیان خوان مي دونم نمي من آخه _

 :داد جواب باباجون

 آشنا هم با بیشتر ها بچه تا بزنن حرف میان!دیگه خواستگاري واسه میاد میاد؟خب چي واسه خواستگار _

 !اومد خوششون هم از جوون تا دو این شاید!دیدي چه رو خدا.بشن

 ...پس _

 :نذاشت باباجون اما بزنه حرفي خواست مادرجون

 ااین.نکن بازجوییمون اینقدر خدا رضاي محض. بره پایین گلومون از راحت نون لقمه دو این بذار!خانوم پروین _

 بي گهدی.رفت شد تموم.نکنه یا بکنه قبول که ست پونه با باقیش حاال.میرن میزنن حرفاشونو میان هفته همین

 .نده کشش این از بیشتر زحمت

 هی اون بودن شده باعث باباجون حرفاي. زدم هم آروم خیلي برنجو از کم یه قاشقم با و کردم نگاه غذام بشقاب به

 خیلي میداد نشون این و خواستگاري بیان بودن مصر موحدي ي خونواده.بدم دست از داشتم که هم اشتهایي ذره

 سر آبمو لیوان غذا به میل بي. بشم موحدیا عروس روزي یه که کردم تصورنمي حتي من ولي.هستن جدي هم

 :پرسید تعجب با مادرجون اما برم که شدم پا و کشیدم

 نخوردي؟ ناهارتو شدي؟چرا پا چرا!دختر؟ کجا _

 .کرد من متوجه رو بقیه نگاه حرفش این با و

 :دادم جواب

 .نیست م گشنه _

 هک نداشتم انتظارشو اصال.خودم اتاق توي رفتم و بیرون زدم بزرگه اتاق از نفرشون سه هر نگاه سنگیني زیر و

 نم مشکل موقعیت اون در اما.نداشتم هم آمادگیشو.باشه کرده تعیین خواستگاري براي رو هفته همون باباجون

 قرار یاد.کردم مي مالقاتش پارک توي باید بعد ساعت چند که آرمیني.بود آرمین من مشکل نبودن موحدیا

 و داشتم قرار عصر چهار ساعت. اتاق وسط وایسادم هدف بي و بستم سرم پشت درو حال بي افتادم که مالقاتم
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 يم یا بگیرم عاقالنه تصمیم یه و نرم و چیز همه زیر بزنم تونستم مي.داشتم فرصت ساعت سه.بود یک هنوز

 اخد ي بنده و نرم میومد دلم چطور من بود؟اصال درست راه کدومش اما.دلم خاطر واسه اونم ببینمش برم تونستم

 :دادم مي خودمو جواب خودم باز و میزدم خودم به عقلم استداللهاي برابر در که بود دلم حرفاي اینا.بذارم قال رو

 و نکرده رحم هم خودش ي بچه و زن به که کسي.شیاده کالهبرادار یه طرف رفته یادت اینکه مثل خانوم پونه

 گوش دروغاش به و آدمي همچین یه دیدن بري خواي مي تو وقت اون.کرده خیانت بهشون و داده فریبشون

 .ترسیدم مي اما برم خواستم مي بود گرفته حرصم خودم دست کني؟از

 گول و گفتن دروغ که باشم لوح ساده آدم یه اون نظر از و نباشم بیشتر خورده فریب یه منم اینکه از ترسیدم مي

 گوش رو یکي حرف عقلم و احساس بین باید.نمیشد ولي کنم توجیه خودمو کردم مي سعي.آسونه خیلي زدنش

 و یشدنم اما نکنم فکر آرمین به کردم مي سعي.بودم کرده گیر هم بدجوري.بودم کرده گیر بینشون ولي کردم مي

 خودم اب رو ساعتي یک.قرار سر بیرون برم و بپوشم لباس که کمد سمت بکشونه منو خواست مي که بود دلم بازم

 درست که وایسادم وقتي باالخره و درسته کاري چه که کردم مي فکر و میزدم قدم اتاق توي مرتب و بودم درگیر

 نمي باور گفت چي هر ولي.میرم گفتم خودم به باالخره و شدم خیره بهش اي دقیقه چند.بودم کمد جلوي

 با.یدمم خبر پلیس به وگرنه ببینه منو نداره حق دیگه میگم بهش و عصبانیم ازش چقدر میدم نشون عوضش.کنم

 چرخوندم سرمو سریع من و شد باز اتاق در موقع همون اما کردم بازش و کمد در سمت بردم دستمو آروم فکر این

 دقیقه چند براي فقط.نکرد حرکتي مادرم اما.کردم درش به پشتمو و بستم کمدو ورودش با.بود مادرم.در سمت

 :پرسیدم بشکنم رو بینمون ي دهنده آزار سکوت اینکه براي من و کرد نگام

 مامان؟ شده چیزي _

 وقتي و رفتم عقب قدم یه من جلو اومد وقتي.نگرانه چي از بفهمم تونستم نمي. نگراني از بود پر نگاهش. جلو اومد

 :کردم نگاه بهش تعجب با روم به رو وایساد

 !مامان _

 :گفت و گرفت آروم بازومو

 !پونه _

 :گفتم

 !هان _

 :گفت و داد فشار بازومو آروم

 کردي؟ بیرون سرت از رو پسره اون فکر واقعا تو بگو راستشو _

 :زدم راه اون به خودمو اما آرمینه منظورش فهمیدم
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 !پسره؟ کدوم...ک _

 :گفت حرص با

 .آرمین پسره اون _

 . دادم تکون کم یه سرمو بردارم ازش چشم و بزنم پلک اینکه بدون

 .بگو بهم راستشو خدا تورو _

 :پرسیدم و داد دست بهم بدي حس یه نگرانش حرکات از

 کني؟ مي اینجوري چرا شما _

 :گفت و اتاق ي گوشه کشوند منو

 کیان و بودن کرده چاپ ازش روزنامه تو که عکسي همون روي از.دیدم کوچه همین سر رو پسره اون امروز من _

 مرفت بعدش. میام بعدا گفتم بهش مغازه بره خودش خواستم باباجون از همین واسه.شناختمش بود داده نشونم

 کردم تهدیدش.نشه ما ي خونه نزدیک و بره اونجا از خواستم ازش و کردم معرفي بهش خودمو و یارو اون سراغ

 .میدم خبر پلیس به که

 .موندم ساکت و نگفتم هیچي. کرد نگاه منو و کرد قطع حرفشو

 مشغول تلفن زدم زنگ بار چند.بود خونه تو دلم و بودم تو نگران ش همه بودم که اونجا ولي مغازه رفتم بعد _

 بازم اما.نصرت مادر ي خونه بره بوده قرار اومد یادم ولي میزنه حرف کسي با تفني داره مادرجون کردم فکر.بود

 .دروغگوه طرف دونه مي االن که مخصوصا.بزنه حرف یارو اون با تلفني من دختر نداره امکان نه گفتم

 . زدي حرف یکي با تلفني تو فهمیدم نکرده تلفن کسي به امروز اون گفت و پرسیدم مادرجون از االن همین

 مي فقط بودم نزده تلفن آرمین به که من ولي.دادم قورت دهنمو آب کرد که استداللي و مادرم حرفاي شنیدن از

 ترسیدم؟ مي چي از پس.بزنم حرف باران با خواستم

 میزدي؟ حرف کي با بگو راستشو _

 :گفتم ترس با.کرد قطع افکارمو ي رشته مادرم صداي

 ...من..من _

 :گفت قبل از نگرانتر و گرفت بازومو دو هر

 میزدي؟ حرف پسره اون با.پونه بگو بهم خدا رو تو _
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 حال همون در و کنم خالص دستش از خودمو کردم سعي.کنم تحمل اونو شک از پر و نگران نگاه تونستم نمي

 :دادم جواب

 ...خدا به نه...نه _

 بود؟ کي پس _

 لفنيت باهاش که باشه کسي هر تونست مي شخص اون. کرده نگرانش اینقدر تلفن این چرا بفهمم تونستم نمي

 اب من کرد مي فکر اون چرا آخه ولي کاوه حتي یا شراره یا و باشه خاله یا کتایون تونست مي مثال.باشم زده حرف

 !زدم؟ حرف آرمین

 این و بشه آشکار دروغم ترسیدم مي ولي بوده کتایون بگم بهتره کردم فکر و بگم بهش حقیقتو خواستم نمي

 نبی از خودم به مادرمو اعتماد تمام دروغ یه با میخواستم کردم؟یعني مي باید چیکار پس.کنه بدتر وضعیتمو

 آرمین زن نبارا با که میگفتم بهش باید یعني ولي.گفتم مي دروغ بهش نباید کردم مي کارو این نباید من.نه!ببرم؟

 پس منه دوست باران که دونست مي داشت؟مادرم اشکالي چه خب.بزنم حرف باهاش خواستم و گرفتم تماس

 : بگم نداشت ایرادي

 ...مامان _

 .بزنم حرفمو باقي که موند منتظر و زد زل بهم

 .بپرسم آرمین مورد در ازش که باران زدم زنگ من..م _

 :پرسید و کرد ریز چشماشو

 بشه؟ چي که بپرسي _

 :دادم جواب میلرزید که صدایي با

 ...شوهرش که داره حقیقت بدونم خواستم مي.دوستمه آرمین زن باران خب...خب _

 ندیدي؟نخوندي؟ رو روزنامه تو یعني _

 :گفتم و پایین انداختم سرمو جوابش در.بود سرزنش از پر لحنش

 .نکردم باور من خب _

 گن مي دارن زدن روزنامه تو ؟عکسشو بچه دادي دست از عقلتو تو نکردي؟مگه باور چي نکردي؟یعني باور _

 ...تو وقت اون دنبالشه پلیس
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 و پرید دهنم از یهو و شد چي نفهمیدم که بودم ترسیده اونقدر.بود عصبي لحنش و باال بود رفته کم یه صداش

 :گفتم

 ...میده توضیح بهم گفت ارمین ولي _

 دهنم جلوي دستمو بودم زده که حرفي از شوکه خودمم.شد خیره بهم باز دهان با و موند دهنش تو حرفش مامان

 .گرفتم

 گفتي؟ چي...تو _

 :گفتم کنان من و من و ترس با

 ...من..م...هیچي...ه_

 :گفت و کرد درشت چشماشو و دیوار به چسبوند منو

 ندیدیش؟ گفتي دروغ به و زدي حرف آره؟باهاش دیدي اونو تو _

 .ندارم فرار براي راهي کردم مي احساس و هچل توي بودم انداخته خودمو خودم دست با.بودم افتاده گیر

 دیدیش؟ کجا بگو یاهلل یاهلل _

 .گفتم مي حقیقتو باید بدم نجات خودمو نمیتونستم. شد خالص دستش از نمیشد نه

 مي گفت ولي بره گفتم بهش.بود وایساده منتظرم کوچه سر صبح دیروز خودش اون...اون.نبود من تقصیر خدا به _

 .بزنه حرف باهام خواد

 :برنداشت ازم نگاهشو اما.شدم آزاد کم یه و کرد شل دستاشو

 بزنه؟ حرف باهات خواد مي _

 .کردم نگاش فقط ساکت

 بزنه؟ حرف باهات و ببیندت خواد مي جوري؟کجا چه _

 :گفتم التماس با

 !مامان _

 .ندادم خودم و تو دست کاري یه و نشدم عصباني تا بگو بهم.پونه بزن حرف _

 از زودتر چه هر خواستم مي اینکه ضمن.ایسته مي میزنه که حرفي سر بودم مطمئن و داد مي تهدید بوي لحنش

 :گفتم اجبار به سکوت دقیقه چند از بعد. بشم راحت دستش
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 .چهار ساعت آموز دانش پارک _

 :پرسید شک از پر نگاهي با

 امروز؟ _

 .دادم تکون سرمو نگاه این از دلگیر من و

 و برگشت بیرون بره اتاق از و کنه باز درو اینکه از قبل اما در سمت رفت و زد اتاق توي چرخي.کرد رهام باالخره

 :داد تکون سمتم انگشتشو

 .پارک میرم خودم من.نمیري بیرون خونه از _

 گفتم؟ چي شنیدي

 !کنه؟ ریزي آبرو بره خودش؟نکنه.ریخت دلم حرفش از

 !کنه؟ ریزي آبرو بره خودش؟نکنه.ریخت دلم حرفش از

 همه عجیبي ي دلهره یه.کردن قل قل به کرد شروع باشه جوشیدن حال در آتیش روي که کتري یه مثل دلم یهو

 هنوز که بد اتفاق یه.بود راه در فاجعه یه یعني این و قرار سر بره من جاي به خواست مي مادرم.گرفت وجودمو ي

 !افتاد مي اتفاق اینکه به برسه چه کرد مي تاپ تاپ سینه تو داشت اونطور من دل نپیوسته وقوع به

 گیج واقعا...بشم رفتنش مانع و بزنم حرف مادرم با یا کنم سکوت.بیرون برم شم پا... بشینم.کنم چیکار بودم مونده

 و ينگران و ترس. افته مي اتفاقي چه ببینم موندم مي منتظر باید و نمیومد بر دستم از کاري هیچ اما بودم گیج

 ترسیده اونقدر رفت وقتي.داشت ادامه هم رفت بیرون مادرم که عصر تا و میشد بیشتر لحظه به لحظه م دلهره

 و جوشید مي سرکه و سیر مثل دلم.شدم زدن قدم مشغول و حیاط توي رفتم هوا شدید سرماي وجود با که بودم

 هب.بیرون بود رفته میشد اي دقیقه چند مامان و بود گذشته چهار ساعت از ربع یه.میرفتم راه حیاط توي مرتب

 اون يتو!کنه چیکار خواد مي اون و بیفته اتفاقي چه قراره دونستم نمي.ببینه آرمینو که پارک بود رفته من جاي

 بود موقع همون.و وایسم هم دقیقه یه حتي تونستم نمي ترس و اضطراب شدت از و میرفتم راه مدام سرد هواي

 :کرد صدام مادرجون که

 !میشي مریض تو دختر؟بیا سرما این توي کني مي چیکار _

 توي اومد مامان و شد باز در باالخره اینکه تا گذشت اي دقیقه چند.کنم ترک حیاطو نشد باعث اینم حتي اما

 داخل وقتي.وایسادم و کشیدم دست رفتن راه از منم اون اومدن با و کرد تا و آورد در سرش از چادرشو و حیاط

 چي بپرسم ازش و سمتش برم خواستم مي.کردیم نگاه رو همدیگه فقط و وایسادیم اي دقیقه چند تایي دو شد

 بدون ولي.اومد جلو خودش اون و موندم بودم که همونجا همین براي.نداشتم جراتشو افتاد؟اما اتفاقي چه و شد

 :کردم صداش و برگشتم سریع حرکتش از متعجب.شد رد کنارم از بزنه حرفي اینکه
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 !مامان _

 بنابراین.بپرسم ازش هم با رو همه تونستم نمي اما.آرمین مورد در جورواجور سواالي.سوال از بود پر ذهنم.وایساد

 :پرسیدم فقط

 کردین؟ شد؟چیکار چي _

 :داد جواب برگرده اینکه بدون

 .گرفتنش پلیس زدم زنگ _

 ناباوري با من و گفت.ریخت فرو من دل تو حرفش شنیدن با چیزي یه و زد حرفشو راحت و خونسرد خیلي.گفت

 رزهل به تنم شد باعث اومد که سردي پلیس؟سوز دست بود داده آرمینو واقعا!بود؟ کرده کارو این.شدم خیره بهش

 .دادن فشار گلومو بود کرده شروع بغض یه و میومد باال زحمت به نفسم.بیفته

 دوم و بیست فصل

(1) 

 قیافه پرسیدم خودم از و مینداختم نگاهي خودم ي قیافه به هم گاهي و کردم مي شونه آینه جلوي موهامو داشتم

 روي برسو دوباره و کردم رها جواب بدون سوالمو ولي بیاد؟؟ خواستگار براشون قراره که دختراییه شبیه من ي

 چیزي! عطر.کردم نگاه اتاق توي بود گذاشته برام مادرجون که نمازي چادر و عطر به چشمي زیر و کشیدم موهام

 آینه توي خودمو و گرفتم چادر و عطر از چشم. نمیرفتم طرفش و کنم استفاده ازش نداشتم عادت اصال که بود

 جلب خودم به رو کسي توجه خوام نمي که بزنم؟من عطر که بشه چي قراره بزنم؟مگه عطر:پرسیدم و کردم نگاه

 !بیاد خوشش ازم کسي خوام نمي که من!کنم

 چادر روي کردم پرت برسو بعد

 شیاد وقت هر که بود روز چند.بود گذشته پلیس ي وسیله به آرمین دستگیري از روز چند.بود گذشته روز چند

 چند. دادم فریبش و زدم نارو بهش کردم مي احساس.کرد مي اذیتم بدجوري وجدان عذاب احساس افتادم مي

 لوش که بودم من کنه فکر نکنه پرسیدم کنه؟مي مي فکر چي من مورد در حاال پرسیدم مي خودم از بود روز

 این براي بشه؟اما عوض من مورد در اتفاق این با نظرش داشت امکان میشه؟یعني چي کنه فکر اینطور دادم؟اگه

 دورش خودم از اونو خواستم نمي من مگه اصال و بدم؟هیچ که داشتم جوابي چه کردم مي خودم از که سوالي همه

 چه دیگه پس! کردم؟ نمي فرار ازش نکنه؟مگه فکر بهم و نیاد سراغم دیگه بخوام ازش خواستم نمي کنم؟مگه

 دروغگوي آدم یه اون حالیکه در دارم وجدان عذاب احساس زندون توي بودنش از کردم مي فکر چرا!بود؟ مرگم

 درمون که دردي. دارم درد دونستم مي خودم اما کنم کم ناراحتیم از حرفا این با کردم مي سعي.بود شارالتان

 حتي بود که طور هر و بود که چي هر حاال بشه اذیت خواستم نمي و داشتم دوستش آرمینو.بودم عاشق من.نداره
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 هب باید قانون و مجرمه اون گفتم مي خودم به هم قدر هر و نباشم ناراحت براش تونستم نمي هم خواستم مي اگه

 قلبم و ذهنم از اونو باید.کردم مي فراموشش باید باید اما.نداشت اي فایده کنه مجازاتش کرده که جرمایي خاطر

 ايبر خودمو باید حالیکه در.بودم درگیر خودم با.داشتم دوستش وجودیکه با حتي همیشه براي کردم مي بیرون

 زمان بودم گذاشته هم روي چشم تا.بود نمونده اومدنشون به چیزي دیگه.کردم مي آماده خواستگارا اومدن

 الح من اما.باشن ما مهمون موحدي ي خانواده بود قرار که اي شنبه پنج.شنبه پنج به بودم رسیده و بود گذشته

 . داش نمي بر سرم از دست که داشتم عجیبي ي دلشوره صبح از.فهمیدم نمي خودمو

 نمبک مختلف کاراي انجانم سرگرم خودمو کردم سعي. تونستم نمي بدم نجات دستش از خودمو کردم مي کاري هر

 موحدي ي خونواده سمت میشد کشیده ذهنم صبح از مدام چون. نداشت اي فایده اما بشه دور ازم دلشوره این تا

 دور تا دور و زدم عقب دست یه با موهامو کالفه.بود نمونده اومدنشون به چیزي دیگه حاال اما علي پسرشون و

 و شد بلند در زنگ صداي یهو که کردم سرم روسریمو حال همون با.افتاد شور به دلم باز و چرخوندم نگاهمو اتاق

 :لرزیدن به کردن شروع پام و دست.اومدن باالخره.اومدن.ریخت من دل

 دختر؟ موندي کجا!پونه!پونه _

 نه یا...موندم؟یا مي جا همون و آشپزخونه توي کردم؟میرفتم مي چیکار باید.اومدم خودم به مادرجون صداي با

 فراموش بود کرده تکرارشون بار صد پیش ساعت نیم همین تا که مادرجونو سفارشاي بودم شده هول بس از!؟

 :بودم کرده

 !پونه!پونه _

 اتاق از سریع اینکه حین در و برداشتم چادرمو و شدم خم سریع شد بلند دوباره که مادرجون صداي شنیدن با

 یدمچپ سریع شنیدم که رو آقا عزیز و باباجون گفتن اهلل یا و کردن تعارف صداي و کردم سرم اونو میزدم بیرون

 .آشپزخونه توي

 روي دستمو حالیکه در شدم که آشپزخونه داخل. دیوار به بخورم بود نزدیک که کردم کارو این سریع اونقدر

 آروم که کم یه.میرفت پایین و باال م سینه ي وقفسه میزد تند تند قلبم.کشیدم عمیقي نفس میذاشتم م سینه

 ودب حرفاشون به بیش و کم حواسم اینکه با و بشنوم رو احوالپرسیا و سالم و کردنا تعارف صداي تونستم شدم

 .نشستم آشپزخونه ي گوشه یه و رفتم

 چشمامو و زانوم روي گذاشتم سرمو.گذاشتم قلبم روي دستمو دوباره.کنن صدام تا موندم مي منتظر باید

 .نبود مفهوم خیلي اما میشنیدم بزرگه اتاق از صداشونو.بستم

 هی نکردن صدام وقتي تا که شدم پا و انداختم نگاه برمو و دور بیکارم و تنها دیدم وقتي گذشت اي دقیقه چند

 .بشم سرگرم جوري یه و کنم جور خودم براي کاري
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 يخیل نه و بود بزرگ خیلي نه که شدم خونه آشپز توي زدن قدم مشغول ناچار به و نبود دادن انجام براي کاري اما

 الفهک داشتم دیگه.بشه تموم نبود قرار انگار من انتظار اما گذشت ساعتي نیم.داشت متوسطي فضاي و کوچیک

 دیدم کشیدم که سرک و شد بلند بزرگه اتاق در شدن باز صداي باالخره ولي.رفت مي سر م حوصله و میشدم

 :گفت معمولي لحن یه با و خونه آشپز توي اومد مامان

 .بیار بریز رو زودترچاییا _

 مامانم و من گذشت مي آرمین دستگیري از که مدتي این توي.شدم چایي ریختن مشغول و دادم تکون سرمو

 بود کرده آرمین با که کاري خاطر به اون دست از منم.بود عصباني من دست از اون. میزدیم حرف هم با کم خیلي

 بهم و بیرون رفت جلوتر خودش شد تموم من ریختن چایي وقتي و برداشت رو شیریني ظرف مادرم. بودم دلخور

 : گفت

 .بریم _

 منم و گذاشت اتاق به قدم و کرد باز درو مامان.افتادم راه سرش پشت لرزون قدماي با و بیرون اومدم آشپزخونه از

 شنیدم زحمت به صدامو خودمم که گفتم آهسته اونقدر اما کردم سالم آروم و شدم داخل زده خجالت و زیر به سر

 .بود آقا عزیز داد سالممو جواب که نفري اولین و

 اي دیگه جوون مرد خواهرش و علي و آقا عزیز جز.گردوندم چاي جلو رفتم و نکردم نگاش خجالت شدت از اما

 آقا عزیز ي خونوداه همراه پارک توي روز اون جوونو مرد.نمیشناختمشون که بودن هم چاق مسن زن یه با همراه

 هک رو سیني.  داشت آقا عزیز با شباهتهایي که بود چاقي زن.میدیدم که بود بار اولین براي زنو اما بودم دیده

 چروکش و چین پر و افتاده پوست کوتاه اي لحظه براي و دوخت من به سیاهشو و خمار چشماي گرفتم جلوش

 :نشست لبش روي جوني نیمه لبخند و خورد تکون

 .خانوم گل نکنه درد ت پنجه و دست _

 رنظ به مهربوني زن ناخوشایندش و حال بي ي قیافه خالف بر کردم فکر و نشست دلم به و اومد خوشم حرفش از

 تهنشس زیر به سر که انداختم علي به نگاهي چشم ي گوشه از کردم مي فکر زن اون به داشتم حالیکه در.میرسه

 ليخی و جلوش گرفتم رو سیني و طرفش رفتم و دادم قورت دهنمو آب.کنم تعارف چاي بهش که بود اون نوبت.بود

 :گفتم وار زمرمه و آروم

 .بفرمایین _

 عسری و افتاد سیاهش و درشت چندان نه چشماي و کشیده صورت به چشمم من و کرد بلند بود پایین که سرشو

 ایوچ استکان.نشسته عرق پیشونیم روي و میگیرم آتیش دارم کردم حس روم که نگاهشو و گرفتم ازش نگاهمو

 :کرد تشکر ضعیفي صداي با برداشت که
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 .ممنون _

 کنار رمب خواستم زیر به سر و کردم نگاه بود مونده دستم توي که خالي سیني به!نبود من از بهتر حالش اون انگار

 :کرد صدام مسن زن که بشینم مادرم

 .بشین خودم کنار بیا زمین بذار رو سیني.دخترم بیا _

 باید نداشتم ي چاره.علي و آقا عزیز روي به رو.داد مي نشونم خودش کنار رو جایي که کردم نگاهش خجالت با

 احترامي اینوبي و بربخوره بهش نشینم کنارش اگه ترسیدم مي و نبودم آشنا زن اون اخالق با.کردم مي قبول

 آقا زیزع که شنیدم و پیچوندم بیشتر خودم دور چادرمو و نشستم کنارش و رفتم اجبار به.بدونه خودش به نسبت

 :گفت

 از و میشناسیم رو همدیگه که شما و من.آشنایي براي شدیم مزاحمتون امشب ما گفتم که همونطور حاجي خب _

 هگوش یه برن بدي اجازه اگه پس.باشن داشته شناخت همدیگه از باید که جونن تا دو این کار اصل.داریم خبر هم

 .بزنیم گپي یه و بشینیم اینجا هم ما تا بزنن حرف هم با

 ...نیومده راه از هنوز.بشیني دقیقه چند داري؟بذار عجله اینقدر چرا _

 :گفت و مسن زن به کرد رو و

 عقد پسرش واسه دخترمو امشب همین بدم اجازه اگه که داره عجله اینقدر!داداشتو این خانوم عصمت میبیني _

 .کنه مي تموم کارو و کنه مي

 کجا علي مادر پس راستي!علي ي عمه یعني!بود آقا عزیز خواهر البته و!بود این اسمش پس!خانوم عصمت

 !بود نیومده چرا!نیومده که نبود حواسم بود؟اصال

 :گفت و خندید سنگین خانوم عصمت

 .عجوله اینقدر خدا ي همیشه. عادتشه میشناسیش خودت که شما _

 :داد ادامه و

 اي گوشه یه برن کارین اصل که تا دو این بدین اجازه.کنم مي تایید شو عجله هم من مورد یه این توي اما _

 .بزنن هم با حرفاشونو بشینن

 .آقاست عزیز و شما دست هم ما ي اجازه.نداري حرفي که ما _

 :داد ادامه و من به کرد رو گفت که اینو باباجون

 .کنین صحبت هم با بشینین هال توي برید آقا علي با پاشو!بابا پونه _
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 :گفت هم علي به رو بعد و

 .باباجون پاشو هم تو _

 بیرون اومدم اتاق از اون از جلوتر.بود افتاده تاپ تاپ به قلبم بدجوري.شد پا هم علي همزمان و شدم بلند جام از

 نم ولي.کنم تعارفش باید خودم و آره:دام جواب بشینیم؟و بریم چي؟باید حاال گفتم دلم توي اومد اونم وقتي و

 ونم تا دو.بودم نکشیده خجالت ازش اینقدر اونم که نداشتم کیان جز خواستگاري روز اون تا.کشیدم مي خجالت

 :پرسید علي اینکه تا کردیم نمي حرکتي و بودیم وایساده

 بشینیم؟ بریم _

 :دادم جواب زیر به سر

 .بفرمایین _

 اب زیر سربه من. شد برقرار بینمون سکوت اي دقیقه چند براي نشستیم وقتي.افتادم راه سرش پشت خودم و

 :اومد حرف به علي باالخره و نکشید طول خیلي این اما.میرفتم ور دستام

 خوبه؟ حالتون....شما _

 !نداشت گفتن براي حرفي بود؟شایدم شده هول اونم یعني!پرسید؟ مي حالم از داشت پرسید؟چرا مي حالم از

 :دادم جواب و گرفتم گاز لبمو

 .ممنون _

 .خوبم

 :پرسید

 بزنیم؟ حرف چي مورد در...ما...خب _

 .بزنه حرف چي مورد در دونست نمي هم خودش

 :کردم زمزمه.دونستم نمي هم من

 .دونم نمي _

 .بزنیم حرف خودمون مورد در بهتره _

 .نگفتم هیچي و دادم تکون سرمو فقط جوابش در
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 و من ازدواج با اون راستش.کنم عذرخواهي هم شما از مادرم نیومدن خاطر به خوام مي من قبلش فقط.خوبه _

 .کنه وصلت فامیل از غیر با خواد نمي دلش چون مخالفه شما

 پارک تو وقتي ش قیافه از خب!کنه قبول خودش عروس عنوان به منو خواست نمي یعني!بود مخالف مادرش

 بود اومده علي چرا پس بود اینطور اگه اما.کردم مي تعجب نباید پس.بود مشخص زدنش حرف لحن و دیدمش

 بگیره؟ نادیده مادرشو نظر که بود حدي به ش عالقه من؟یعني خواستگاري

 ...اومدین چرا پس مخالفه مادرتون اگه _

 :داد جوابمو و شنید تصورم خالف بر اون ولي بشنوه نبودم امیدوار خیلي و کردم ادا آهسته خیلي کلماتو

 برام شما دادم تشخیص خودم وقتي.بگیره تصمیم برام دیگه یکي مسائلي چنین یه توي ندارم دوست من _

 .نداره اي نتیجه مادرم مخالفت دیگه پس هستین مناسب

 :پرسیدم و کردم جور و جمع خودمو

 مناسبم؟ من گفتین مناسب؟چرا _

 :داد جواب

 هستین؟ خوبي دختر بگم که نیست کافي این _

 .بود داده قرار مخاطب رو بچه دختر یه ر انگا که خوب دختر گفت خوب؟جوري دختر

 خوبیم؟ دختر من فهمیدین کجا از شما _

 :داد جواب آرومش لحن همون با و اطمینان با

 .ظاهرتون سادگي و تون قیافه و پوشیدن لباس.برخوردتون طرز از.مشخصه کامال رفتارتون از چیز همه _

 نمطمئ!دادم اي اعجوبه چه به دل من دونست نمي بیچاره!رفتار!سادگي.ببینه ترسیدم اما بزنم پوزخند خواستم

 علي بازم اینکه تا شدیم ساکت هردومون دوباره.کرد نمي نگاه هم سرشو پشت و میرفت فهمید مي اگه بودم

 :زدن حرف به کرد شروع

 .بگم خودم مورد در من و مطلب اصل سر بریم بدین اجازه اگه حاال _

 :زدن حرف خودش مورد در کرد شروع اون و نزدم حرفي

 بد هم مالیم وضع.رفتم هم سربازیمو خدمت.دارم دیپلم و سالمه نه و بیست.ساختمونم جوشکار من _

 هک دارم انداز پس مقدار یه ولي موتوره یه آمدم و رفت ي وسیله و ندارم آنچناني پول و ندارم خونه درسته.نیست

 .کافیه صدا و سر بي و آروم و ساده زندگي یه ي واسه
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 :گفت کوتاهي مکث از بعد رسید که اینجا به

 .بزنین حرف خودتون مورد در کم یه هم شما حاال _

 :گفتم لرزید مي که صدایي با و دستپاچه و هول

 من؟ _

 :گفتم ساکته اون دیدم وقتي هم من و نداد جوابي

 .دارم دیپلم و سالمه یک و بیست من _

 یگهد حرف نیست قرار دیگه کردم فکر و بزنم که نداشتم هم اي دیگه حرف چون.نگفتم اي دیگه چیز.همین فقط

 .بشه بدل و رد بینمون اي

 :پرسید اون اما

 بزنین؟ اي دیگه حرف خواین نمي شما _

 :پرسیدم زده خجالت حالت همون با

 چي؟...مثال _

 باشه؟ آدمي جور چه مقابلتون طرف دارین دوست شما _

 بارم یه اصال.بودم نکرده فکر بهش وقت باشه؟؟هیچ آدمي جور چه مقابلم طرف داشتم دوست من!آدمي؟ جور چه

 این هک کرده فکر بهش اون که بودم مطمئن ولي بدم جوابي چه دونستم نمي.کنم فکر موردش در بود نیومد پیش

 :دادم جواب و پرسیده سوالو

 ...نمیاد ذهنم به چیزي االن من خب...خب _

 :شکست سکوتو اون بازم و شد برقرار بینمون سکوت مدتي براي بازم

 و نباشه چشمي هم چشم دنبال کم ازدواج باهاش خوام مي که کسي که این اول.ذهنمه توي چیزا خیلي من ولي _

 مي عصبانیم بدجوري هم همین و نمیاد خوشم اصال بزنه غر بهم مرتب نفر یه اینکه از.باشه آرومي و بساز آدم

 وقتي من نظر به چون.کنه کار بیرون ندارم هم دوست.داره نگه مو خونواده احترام مقابلم طرف خواد مي دلم.کنه

 ...میاد بدم خیلي هم شنیدن دروغ از.کنه کار زنم نیست احتیاجي دیگه کنم مي کار دارم خودم

 ي بچه سومین و موحدیه ي خونواده پسر دومین فهمیدم حرفاش از و کردم مي گوش من و میزد حرف اون

 خوشش نجابتم و بودنم آروم از گفت بهم.بزرگترشه برادر بود اومده همراهشون که جووني مرد و ست خونواده

 مي چون کنه مي مقفاومت کنه ازدواج زودتر چه هر داره اصرار که مادرش برابر در مدتهاست گفت مي.اومده
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 مک و دختره همون این گفته خودش به شده رو به رو من با وقتي و کنه انتخاب خودش نظرشو مورد دختر خواسته

 اون که خواستگاري بره خواسته مادرش از خواسته مي که دختریم همون من شده مطمئن و گذشته زمان که کم

 میشه حاضر هم ش عمه و کنن مي همراهیش خونواده اعضاي ي بقیه و پدرش همه این با و کنه مي مخالفت

 .زدیم حرف رو ساعتي یه.خواستگاري بیاد همراهشون

 و ردمک اشاره کنه مي زندگي دیگه شهر یه توي االن پدرم که موضوع این به فقط و بودم شنونده بیشتر من یعني

 کردم بلند کمي سرمو من شد تموم که حرفامون.گفت مي ش خونواده و خودش مورد در و میزد حرف که بود اون

 باباجون صداي گذشت که کمي و کرد مي تماشا فرشو گالي داشت و بود شده ساکت.انداختم بهش نگاهي نیم و

 :شد بلند

 نشد؟ تموم حرفاتون نفر دو شما _

 :پرسید و کرد نگام علي

 ندارین؟ سوالي شما _

 .نه که یعني دادم تکون سرمو

 :پرسید

 بریم؟ پس _

 شد ارقر و نفر دو ما آشنایي ي جلسه اولین شد این و برگشتیم بزرگه اتاق به هم با و شد پا اونم. شدم بلند آروم

 همین به.کنن مشخص نامزدي براي رو روزي یه رسیدیم توافق به اگه و کنیم صحبت هم با هم دیگه بار چند

 هدیگ یکي و نبودم خودم قضیه ي دیگه طرف که انگار.نگفتم هیچي و کردم سکوت مدت این تمام من و سادگي

 .بگم چیزي کشیدم مي خجالت.بود شده قفل زبونم ولي خوام نمي بگم و بزنم حرفي کردم سعي.بود

 و ليع از کردن تعریف به کرد شروع رضایتمه ي نشونه من سکوت کرد مي فکر که باباجون رفتن که خواستگارا

 :شخصیتش

 .ماهیه ي بچه علي این واقعا!بود پسري چه خانوم؟دیدي پروین دیدي _

 :گفت و برداشت سرش از چادرشو مادرجون

 .داره نگهش مادرش و پدر واسه خدا _

 نگاهي مادرم به.کنم ازدواج کیان با من داره انتظار هنوز اون داشتم اطمینان.ناراضیه داد مي نشون کامال لحنش

 .فکره تو و کنه مي جمع رو ظرفا داره دیدم و چیه العملش عکس ببینم تا انداختم

 .بدیم رد جواب بهش حیفه میگم که من _
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 رموس سریع افتاد بهم چشمش وقتي و کرد نگاه من سمت به و کشید کار از دست لحظه یه مامان باباجون حرف با

 :گفت باباجون شنیدم و اتاقم سمت رفتم و کردم تاش و کردم جمع چادرمو.پایین انداختم

 !نمیزني؟ حرفي و ساکتي چرا تو! پوران ها _

 :گفت که شنیدم مامانو جواب و

 باباجون؟ بگم چي _

 .راضي یا ناراضیه بفهمم تونستم نمي اما.بود خسته صداش

 رو کاري هیچ ي حوصله.کمد توي انداختم و بردم چادرو. شدن نامفهوم و گنگ صداها بستم سرم پشت که درو

 کنن فکر بودم شده باعث و بودم کرده سکوت چرا.دونستم نمي کردم؟خودمم مي چیکار داشتم.نداشتم

 .کشم مي خجالت علي از خیلي دونستم مي فقط.دونستم نمي هم راضیم؟اینو

(2) 

 کنم يرسیدگ م دیگه کاراي به برم خواستم و انداختم بهشون نگاهي یه و رفتم عقب گذاشتم قفسه تو که کیکارو

 :موندم جام سر آشنایي صداي شنیدن با که

 .سالم _

 !بگه؟ چي که بود اومده و خواست مي چي اما.بود کیان صداي

 :گفتم کنم نگاش اینکه بدون

 . علیک _

 .نکردم نگاش اما جلو اومد کردم حس.کردم سرگرم دخل توي پوالي شمردن با خودمو و

 :پرسیدم و کردم نگاش که بود همین و بره سر حوصله شد باعث سکوتش همین و نگفت هیچي

 داشتي؟ کاري _

 :داد جواب مقدمه بي

 .بزنم حرف باهات خوام مي _

 :پرسیدم کردم مي پشت بهش حالیکه در و دخل توي برگردوندم رو پوال

 چي؟ مورد در _

 .میگم بهت بریم بیا _
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 :گفتم و کردم جا به جا رو چهارپایه

 ...من دست سپرده رو مغازه.نیست بیني؟باباجون نمي مگه _

 .دم مي جوابشو خودم.کن تعطیلش نداره اشکالي _

 .شدن داغ هام گونه یهو و مغازه توي اومد علي دیدم موقع همون اما سمتش چرخوندم سرمو اخم با

 و شسمت برگشت سریع شنید رو علي کردن سالم صداي وقتي اما گرفت خودش به تعجب رنگ کیان نگاه دیدم و

 المس جواب و کردم نگاه م خاله پسر به نگراني با نداشتم بود اونجا کیان وقتي اونم اومدنشو انتظار اصال که من

 :دادم رو علي

 ...سالم...س_

 هستین؟ خوب چطوره شما حال خانوم پونه سالم _

 کرد احوالپرسي و داد دست باهاش و کیان سمت رفت راست یه پرسید که منو حال علي

 :من دست داد کاغذ یه و پیشخون کنار اومد داد جوابشو خشک و سرد خیلي خاله پسر که بعد و

 .خواستم مي رو اینا زحمت بي _

 رو يعل و بگه چیزي یه کیان آن هر ترسیدم مي ولي ها قفسه سمت رفتم و انداختم لیستش به سرسري نگاه یه

 خدا خدا و شد راحت خیالم کم یه نشد بدل و رد بینشون حرفي و گذشت اي دقیقه چند وقتي اما.کنه ناراحت

 دقیقه چند از بعد و نداشتن اي فایده دعاهام اما.نگه هیچي کیان و بمونه.بمونه آروم جو همینطور آخر تا کردم

 :گفت م خاله پسر که شنیدم سکوت

 کنین؟ مي کار ساختمون یه روي دارین _

 .نمونده شدنش تموم به چیزي دیگه.ست طبقه چهار ساختمون یه آره _

 :کارم به بدم حواسمو کردم سعي و کردم نگاه لیست به

 ...کبریت _

 : بگیرم گوشامو جلوي تونستم نمي چون نمیشد اما

 نه؟ خطرناکه و سخت خیلي کارتون _

 :داد جواب و خندید علي که شنیدم و کردم نگاشون چشمي زیر و گرفتم لیست از چشممو کیان سوال با

 .دارم دوستش من که سختیشه همین خاطر به ولي آره _
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 :کردم نگاه دستم توي کاغذ به دوباره اون جواب با

 ...کشمش بسته دو _

 پایین؟ بیفتي باال اون از ترسي نمي _

 :داد جواب علي و پرسید کیان

 .نباش نگران شما خداست دست من نیفتادن یا افتادن_

 . کردم پیدا سیاهو فلفل و گردوندم جات ادویه ي قفسه بین چشمامو

 .کني خواستگاري ازش خواي مي که هستم م خاله دختر نگران نیستم شما نگران من _

 و شتمبرگ سریع و تند بشه دعوا و کنه پیدا ادامه حرفاشون نکنه اینکه ترس از و ریخت کیان حرف شنیدن با دلم

 :پرسیدم و جلوش گذاشتم رو علي خریداي محتوي پالستیکي کیسه و پیشخون پشت رفتم

 خواستین؟ مي رو همینا فقط _

 :پرسید و گرفت کیان از نگاهشو م خاله پسر به بود دوخته چشم تعجب با که علي

 .ممنون بله _

 :گفت و کیان به کرد رو و

 !ناراحتي؟ چیزي از شما حاال.کردم هم کارو همین اتفاقا _

 :گفتم بزنه حرفي اینکه از قبل و بگه چیزي خواد مي فهمیدم کیان به نگاهي نیم با

 .هشتصد و هشت میشه _

 :جلوم گذاشت اسکناس تا چند و کرد باز بود آورده در که پولشو کیف و شد من متوجه علي نگاه

 .بفرمایین _

 منتظر. ردک پرداخت پولشو اونم و گفتم قیمتو تعارف بدون کیان ترس از ولي نداره قابل بگم و کنم تعارف خواستم

 :پرسید بعد و کرد پا اون و پا این کمي که نداشت رفتن قصد انگار اما بره بودم

 نیومدن؟ کجاست؟امروز حاجي راستي _

 :دادم جواب و انداختم بود کرده اخم که کیان به نگاه یه

 .دوستاش از یکي دیدن رفته _
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 :ریخت هم به قبل از بیشتر منو اعصاب و نرفت... نه اما بره زودتر که کردم خدا خدا باز و

 ...من...خانوم پونه ببخشید...ام_

 :گفت و کیان سمت چرخوند سرشو. گذاشت تموم نا حرفشو

 .نیست مهم هیچي _

 رد اما کردم تماشا رفتنشو و کردم شکر رو خدا و کشیدم راحتي نفس رفتنش با من و کرد خداحافظي باالخره و

 دموخو میرفتم حالیکه در و کرد اخم بهش منم که کرد نگام اخم با و وایساد جلوم و اومد کیان کردنش تماشا حین

 :پرسیدم کنم مشغول

 کني؟ مي نگاه اینجوري منو چیه؟چرا _

 کردي؟ مي نگاه اوجوري طرفو چرا تو _

 که رو شوري زمین ي فرچه.کردم مي حس و دادم مي تشخیص خوبي به بود صداش توي که رو عصبانیتي و حرص

 .نگفتم هیچي و هم توي رفتن بیشتر اخمام و گرفتم دستم بودم کرده آماده مغازه شستن واسه قبل از

 اره؟! خواستگاریت اومد باالخره پس _

 :گفتم خجالت با و پایین انداختم سرمو.بشه داغ تنم شد باعث حرفش

 .نداره ربطي تو به این...ا_

 .داره ربط خیلیم.داره ربط من به چرا _

 هب بود؟سرشو چي حرف این از منظورش.کردم نگاش باز دهان با و برگردوندم آروم سرمو.شد تعجبم باعث حرفش

 :گفت و داد تکون طرف دو

 .نداري گفتم؟حق چي شنیدي بدي مثبت جواب بهش نداري حق _

 نمي نشون که ظاهرش!گفت؟ مي هذیون کرد؟داشت مي اینطوري چي؟چرا یعني.شدم خیره بهش تر زده حیرت

 !باشه بد حالش داد

 اما شد داخل باباجون میرفت داشت وقتي درست و بیرون زد مغازه از و نکرد صبر دیگه که کردم مي نگاش داشتم

 :پرسید ازمن کرد مي تماشا رفتنشو تعجب با حالیکه در باباجون و نکرد توجهي بهش خاله پسر

 !بود؟ چش این _

 :دادم جواب
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 .دونم نمي _

 شده چش اون آخه.بود کیان پیش فکرم مدت تمام اما.شدم زمین کردن تمیز مشغول بود هم نمدار که فرچه با و

 حق کرد مي فکر چرا!بدم؟ مثبت جواب علي به ندارم حق گفت بهم کرد؟چرا مي رفتار ها دیوونه مثل بود؟چرا

 داشت داشت؟اگه بهم احساسي هنوز آیا!بود؟ چي حرفش!بگه؟ خواست مي بزنه؟چیزي حرف من با اونطوري داره

 حاال و!شد؟ ناراحتیم باعث و کرد اذیتم همه اون بعدش زد؟چرا هم به نامزدیمونو و کرد رفتار اونطور اول از چرا

 نمي کردم مي احساس که بودم عصبي نمیداشت؟اونقدر بر سرم از دست و نمیذاشت راحتم خواست؟چرا مي چي

 روي ازهمغ در دم که باباجون به و بیرون رفتم و برداشتم کیفمو. کنار گذاشتم رو فرچه.بمونم اونجا بیشتر تونم

 :گفتم بود نشسته ش چهارپایه

 ندارین؟ باهام کاري شما باباجون خونه میرم دارم من _

 .باشه خودت به حواست.سالمت به باباجون نه _

 هک کشیدم عمیق نفس یه میزدم قدم رو پیاده ي حاشیه تو اینکه حین و کردم خداحافظي ازش و گفتم چشمي

 رادیوا روي و کشید مي سرک ابرا پشت از زمستوني رمق کم آفتاب گاهي و بود ابري نیمه هوا.نشدم اما بشم آروم

 که ودب گرفته بازیشون ابرا و آفتاب نور انگار و گرفت مي رو جا همه که بود ابرا ي سایه گاهي و افتاد مي آسفالت و

 سر ازش که نقیضي و ضد رفتاراي به.کردم مي فکر کیان به میرفتم راه حالیکه در.کردن مي عوض جا تند تند هي

 هیچ و بود زندان توي مطمئنا که افتادم مي آرمین یاد هم گاهي. بود زده علي به که حرفایي و عصبانیتش به.میزد

 اینکه هواي به کردم مي نگاه برمو و دور و شد مي فشرده قلبم آرمین آوري یاد با بار هر اما.نداشتم ازش خبري

 تند به و زدم پوزخند فکرام به.ببینمش خواستم مي که بود اي بیهوده انتظار چه و احمقانه حرکت چه و ببینمش

 خاکستري ابراي که رسیدم وقتي و رسیدم خونه به باالخره تا گذشت اي دقیقه چند.دادم ادامه رفتنم راه تند

 پشت از ماشیني صداي شنیدن موقع همون که تو برم و کنم باز کلید با درو خواستم.بودن پوشونده آسمونو کامال

 و ردمک پشت بهش سریع شد پیاده ماشین از که شدم رو به رو کیان با و برگشتم وقتي اما برگردم شد باعث سرم

 دکلی.نداشتم شنیدن حرف و دعوا و بحث و جر ي بچرخونمشحوصله وخواستم قفل سوراخ توي بردم فرو کلیدو

 و طرفش چرخیدم تند.شد مانعم و گذاشت دستم روي دستشو اومد که کنم باز درو خواستم چرخید قفل توي که

 :پرسیدم تندي لحن با

 !کني؟ مي چیکار _

 خواي؟ مي چي

 :گفت و گرفت دستمو مچ

 .دارم کارت مي بیا _

 :دادم جواب
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 .ندارم تو با کاري من ولي _

 .آورد بیرون قفل سوراخ از ش دیگه دست با هم کلیدو و کشید زور به دستمو

 .کن ولم _

 و کرد باز ماشینو در بعد و کشوند خودش دنبال منو زور به اون اما بکشم بیرون دستش از دستمو خواستم

 مون خونه جلوي از سریع و نشست فرمون پشت و رفت هم خودش. بشینم راننده کنار صندلي روي کرد مجبورم

 :پرسیدم عصبي لحني با بودم کرده تعجب کارش این از که من و اومد بیرون کوچه از و شد دور

 !کني؟ مي داري چیکار هست معلوم _

 :گفتم بلندتري صداي با.نداد جوابمو

 !نمیشنوي؟ مگه توام با _

 واسه ندادنش جواب اصال شاید.ریخت مي هم به اعصابمو داشت دیگه اما نمیشنید واقعا انگار.نداد جوابمو بازم

 :بشم عصباني کنه کاري خواست مي و بود منظور همین

 .بشم پیاده خوام مي دار نگه _

 :زدم داد سرش یهو من و شد بیشتر ماشین سرعت و نکرد حرفم به توجهي

 .دار نگه گفتم _

 کیان اما کنم باز درشو خواستم و کردم استفاده فرصت از هم من و شد متوقف قارقارک باالخره زدم که دادي با

 :داشت نگهم و دستم یکي اون روي گذاشت دستشو

 ...کن صبر _

 :گفتم و زدم پسش حرص با

 .برم خوام مي کن ولم _

 .نمیري جا هیچ نگفتم من وقتي تا _

 به که نبود آدمي همچین اون بودم کرده تعجب.واداشت تپش به قلبمو دستش گرماي و گرفت محکمتر دستمو و

 یموننامزد شب هم اگر.باشه ش خاله دختر اینکه ولو بگیره دستشو اینکه به برسه چه بزنه هم انگشت نامحرمش

 آزاد شدست از دستمو کردم تقال!نبود آدمي چنین وگرنه.بودم گذاشته بودنمون نامزد حساب به اونو گرفت دستمو

 :وپرسیدم بهش کردم رو نمیگرفتم آروم که من ولي جام سر بشینم کرد مجبورم و نذاشت اما کنم
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 میشي؟چرا مزاحمم و سراغم میاي هي بازم چرا پس!بود؟ نشده تموم ما بین چي همه مگه خواي مي چیه؟چي _

 کني؟ مي اذیتم مرتب

 :داد جواب داشت دستش توي منو دست هنوز و رو به رو به بود زده زل حالیکه در کنه نگام اینکه بدون

 .بزنم حرف باهات خوام مي فقط _

 .ندارم تو با کاري و حرفي هیچ گفتم منم _

 .کني گوش حرفام به مجبوري ولي _

 :برگردوندم ازش رومو و نگفتم هیچي

 ؟ خواستگاریت اومدن گفت مي راست علي پسره اون _

 :پرسید که.ندادم جوابشو

 دادي؟ بهشون جوابي چه _

 :گذاشتمش جواب بدون و نفهمیدم سوال این پرسیدن از منظورشو

 دادي؟ جوابي چه پسره اون به پرسیدم.کنم مي سوال ازت دارم _

 :دادم جواب

 .نداره ربطي تو به اینا _

 :گفت عصبانیت با

 .داره ربط من به چرا _

 :پرسیدم و زدم پوزخند

 ربطي؟ چه مثال _

 .نداره داشتنتو حق کس هیچ من جز و مني حق تو _

 مي شوخي داشت شاید!میشنیدم؟ داشتم چي و!گفت؟ مي داشت چي.نشد باورم اما شنیدم حرفشو.زد خشکم

 !بود جدي خیلي لحنش ولي...ولي.کرد

 ...کس هیچ به.کني فکر کس هیچ به نداري حق هم تو _

 خیره.بودم شوک توي حرفاش شنیدن از هنوز چون دادم نمي جوابشو من اما میشد آرومتر لحظه به لحظه لحنش

 :سمتم چرخیده کامال کردم حس ولي رو به رو به بودم شده
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 .رو تو فقط.خوام مي رو تو من!پونه _

 :فتمگ قبل از آرومتر منم کنم نگاش اینکه بدون و دوید هام گونه به گرما آورد زبون به که هایي کلمه شنیدن با

 !کنه مي فکر اي دیگه ادم به که کني ازدواج دختري با خواي نمي گفتي قبال یادمه _

 .نشده کم اي ذره بهت احساسم ولي.دوني مي خوب خودتم و نیستم هم غیرتي بي آدم.میگم هنوزم.گفتم _

 :گفتم تمسخر با و زدم پوزخند

 .نداره امکان این!داري؟ احساس من به تو.هه_

 .دارم دوستت سابق مثل...گذشته مثل من...من کن باور کني مي فکري چنین یه چرا؟چرا _

 :گفتم کنم پنهون لرزیدنشو کردم مي سعي که صدایي با

 ...طور اون...خوامت نمي گفتي نمي بهم و روندي نمي خودت از تحقیر با منو طور اون داشتي دوستم اگه _

 ردک شروع همیشگي لعنتي مزاحم بغض همون...بغض بازم چون بدم ادامه نتونستم و موند دهنم توي حرفم باقي

 :گلوم دادن فشار به

 رفيح بودم منتظر.کني بیرون سرت از رو لعنتي اون فکر و بشي پشیمون که.بیاي عقل سر که کردم کارو این _

 تو.يکرد تایید منو حرفاي سکوتت با و نگفتي هیچي تو ولي داري دوست رو یارو اون که کني انکار حتي و بزني

 یتوگوش توي ي عاشقانه پیاماي ؟وقتي داره عالقه اي دیگه مرد به نامزدم فهمیدم وقتي بود آسون برام کردي فکر

 حرفام با.کردم اذیتت میگي...کشیدم چي من ماه چند این توي دوني مي چه تو...تو اصال.شدم زنده و مردم خوندم

 و مگفت چیزي اگه زدي؟من من به بزرگي ي ضربه چه یارو اون به کردن فکر با خودت گي نمي کردم؟ولي ناراحتت

 خواهرم نامزدي شب شب اون اگه.کردم مي تحمل داشتم که بود اي عصبي فشار خاطر به ش همه زدمت اگه حتي

 مبه بدجور داشت که بود این خاطر به بشي نارحت و بیاد چشمت تو اشک شدم باعث حرفام با و تون خونه اومدم

 و خودت عروسي ایشاهلل گفت مي رسید مي من به مراسم تو کي هر شب اون.بود داغون اعصابم.میشد وارد فشار

 و.دنبالت اومدم شدم پا مراسم وسط که بود این بودي آورده سرم که بالیي و افتادم مي تو یاد حرفا این با منم

 الهخ که فشاري بودم کرده فکر خودم با.شد تار و تیره چشمام جلوي دنیا دیدم لعنتي اون با رو تو روز اون وقتي

 طوري و شد بد اونقدر حالم هم با تا دو شما دیدن با ولي کني فراموش رو پسره شده باعث حتما حتما آورده بهت

 هب که بعد ولي زدمت درسته.کنم سنکوپ که االنه کردم مي احساس.نمیدیدم رو جا هیچ دیگه که ریختم هم به

 ...که نبود خودم دست اصال.نبرد خوابم اصال شب اون حتي. شدم پشیمون خدا به.شدم پشیمون اومدم خودم

 ولي...شاید!گفت؟ مي راستشو داشت یعني.شدم خیره بهش ناباوري با.شد ساکت و گذاشت ناتموم حرفاشو باقي

. ببخشمش تونستم نمي بازم. داشتن دوست سر از رفتاراش و کارا ي همه و بود راست حرفاش و بود اینطور هم اگه

 حتي اینا.زد تهمت بهم چقدر بود نرفته یادم و آرمین چشم جلوي اونم دهنم توي زد چطور بود نرفته یادم هنوز
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 تونستم نمي من نه.نبود کار در بخششي بازم بوده روش که فشاري سر از و باشه بوده عمدي غیر اگه

 :تونستم نمي اصال.ببخشمش

 چي؟ بعدش.کنم باور حرفاتو که فرض چي؟به که حاال _

 :داد جواب بالفاصله اون و پرسیدم من

 .خواستگاریت بیام دوباره خوام مي _

 ابلق غیر برام این.نداشتم ازش رو حرفي همچین یه شنیدن انتظار اصال.برد ماتم من و گفت گرفته صداي با اینو

 ينم البته و.بذاره ما ي خونه تو پاشو خواستگار عنوان به دیگه بار یه اون کنم تصور تونستم نمي. بود باور

 ديب اتفاقات کردن فراموش و بود شده تموم نظرم از چیز همه دیگه چون بیفته اتفاق این خواستم نمي...خواستم

 .بود ممکن غیر بود افتاده بینمون که

 :گفتم همین واسه

 .کني فراموشش بهتره _

 .تونم نمي چون نخواه ازم اینو _

 :دادم جوابشو و کردم اخم

 .کني فرموش چیزو همه بهتره گفتم که همین _

 .شده تموم دیگه بوده بینمون چي هر

 کنم تحمل ماشینو فضاي تونستم نمي دیگه.نداشتم تحمل دیگه.کردم باز ماشینو در حرفاش شنیدن از ناراحت و

 : شد پیاده سرم پشت اونم و بیرون رفتم و کردم باز درو بود شده شروع بارون اینکه با و

 .نه من براي ولي باشه شده تموم چي همه شاید تو براي _

 :اومد دنبالم که شنیدم قدماشو صداي و برم که افتادم راه و ندادم جوابشو

 میري؟ داري کجا _

 يم.اصلي به خوره مي که فرعیم خیابون یه توي دونستم مي فقط.کجام دونستم نمي.برداشتم تندتر قدمامو

 خلوت خیابون اون از.کنم فرار کیان دست از خواستم مي.دور دور دور.بشم دور اونجا از زودتر چه هر خواستم

 تمداش اینو ي دلهره و بارید مي نم نم بارون.وایسادم تاکسي منتظر و اصلي خیابون توي پیچیدم و اومدم بیرون

 همون. ودمب تاکسي منتظر اعتنا بي من اما. میرفتن و میزدن بوقي میرسیدن راه از که ماشینا بعضي.بشه تندتر که

 وونج پسر تا دو و بود برده باال آهنگشو صداي حالیکه در دونستم نمي هم مدلشو که گرونقیمت ماشین یه وقت
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 زدم زل روم به رو به بهش اعتنا بي زد بوق و داشت نگه اونورتر کمي اما شد رد لومج از بودن نشسته توش

 :پرسید و آورد پایین رو شیشه راننده.نکردم اعتنایي بهش بازم کرد ترمز پام جلوي و برگشت ماشینه.

 باال؟ نمیاي _

 :ندادم جوابشو و انداختم بهش تندي نگاه

 .دیگه شو سوار بیا خب.کني مي ناز دیگه چرا آخه _

 :بود سمج بدجور پسره اما شدم دور ماشین از و هم توي رفتن اخمام

 .برسونیمت شو سوار بیا اومده گیرت نازکشي خوب ولي کني مي ناز _

 !مردم؟ دختر با داري چیکار!یابو هوي _

 .وایسادم یهو کیان عصباني صداي شنیدن با

 ظارانت داشت که شدیدي تعصب و غیرت خاطر به ولي ناراحته شدت به ازم بودم مطمئن اینکه با. کشیدم کنار و

 .داد نجات دوتا اون دست از منو و رسوند خودشو که شد خوب بازم حال هر به برسه این از زودتر داشتم

 و ردک باز ماشینو در بده نشون خودش از العملي عکس بتونه راننده اینکه از قبل شد مزاحما ماشین نزدیک وقتي

 :کشید بیرون اونو و گرفت شو یقه

 .ببینم بیرون بیا _

 از خودشو که کرد تقال داد مي نشون کیان خود سال و همسن تقریبا و ساله نه هشت و بیست نظر به که پسر

 :کنه خالص دستش

 .مو یقه کن ول _

 آره؟ میشي من ي خاله دختر مزاحم _

 ترس زا صحنه این دیدن با من که ماشینش به کوبوند محکم رو پسره و آورد زبون به حرفو این عصبانیت با کیان

 گرفتش پشت از سریع و کیان سمت دوید و اومد بیرون ماشین از دوم مزاحم موقع همون.کشیدم عقب بیشتر

 زد م خاله پسر شکم به ضربه تا دو بود شده آزاد که پسر یکي اون اما کنه آزاد دستش از خودشو کرد سعي کیان.

 ود مزاحما و پیچید خودش به و شد خم درد از کیان. برم عقبتر ترس از و بکشم کوتاهي جیغ تونستم فقط من و

 مشک توي زد محکم لگد یه با بیاره کم جلوشون خواست نمي که من ي خاله پسر اما.زدنش به کردن شروع نفري

 یه کم کم دیدم و شد هوار سرش رو اول مزاحم باز ولي شد خالص هم یکي اون دست از بود طور هر و اولي پسر

 پسر دو اون نه و میومد کوتاه کیان نه ولي کنن جداشون هم از کردن سعي و شدن جمع دورشون اومدن عده

 اريک حال این با اما بیفته براش اتفاقي بودم نگران و میسوخت داشت م خاله پسر براي دلم اینکه با من و مزاحم
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 رو ادعو ي صحنه تونستم نمي دیگه و میشد بیشتر لحظه به لحظه جمعیت.نمیومد بر دستم از کردن تماشا جز

 نارک موتوري یه دیدم که بودم حالت همون در و ببینم چیزي که میشدم بلند پاهام ي پنجه روي مرتب و ببینم

 : علیه دیدم برداشت کالهشو وقتي و داشت نگه خیابون

 ؟ خبره چه اینجا _

 :گفتم و رسوندم بهش خودمو عجله با و شدم امیدوار دعوا شدن تموم به که شد چي دونم نمي اون دیدن با

 جلوشو برید کنه مي کاري کتک داره شده دعواش نفر دو با م خاله پسر بکنین کاري یه خدا رو تو آقا علي _

 .بگیرین

 وقتي و بودن زده حلقه دعوا ي صحنه دور که مردمي سمت دوید و انداخت جمعیت به نگاهي و من به نگاهي علي

 :گفت که شنیدم بلندشو صداي فقط جمعیت بین رفت

 کني؟ مي چیکار!هو _

 فضولي؟ مربوطه؟مگه چه تو به _

 ليغ صداي بعد و شنیدم مزاحمو تا دو اون از یکي صداي که میشه چي ببینم تا شدم بلند پاهام ي پنجه روي بازم

 :گفت که رو

 ... میگم بهت مربوطه؟االن چه من به.کني مي درازي زبون و شده زیاد روت که میبینم _

 نمي اما بکشن کنار رو علي خوان مي نفر سه دو دیدم و شد تنگ حلقه و شد بلند جمعیت صداي علي حرف یا

 يعل به خطاب و وایساد دورتر و بیرون کشید جمع بین از خودشو که افتاد مزاحما از یکي به چشمم بعد و تونن

 :گفت

 داري؟ چیکارش.داداشمو کن ول _

 :گفت که رسید گوش به مردي وصداي

 .ندارن زدن ارزش اینا کن ولش آقا علي _

 :داد هلش و کرد ول بود گرفته که رو پسري اون یقه علي و داد راه جمعیت بعد

 .شو گم __

 که پیچید خودش به و گرفت دستشو مچ و زمین روي افتاد بود داده دست از علي حرکت این با تعادلشو که پسره

 :کردن بلندش زمین روي از و دویدن برادرش ي عالوه به نفر چند
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 ديش مزاحم یا کردي اذیت رو کسي ببینم دیگه بار یه اگه ولي کنم مي رحم بهت مرادي آقاي خاطر به بارم این _

 .حالت یه واي

 و زد پس بودن کرده کمکش که رو بقیه بود گرفته دستشو مچ که پسر

 :کشید نشون و خط براش جوابش در و گرفت علي سمت تهدید عنوان به انگشتشو

 .میارم در سرت تالفیشو حتما.میشي مزاحمم و کني مي من کفش تو پا که باره چندمین این _

 .نکردم خرد دهنت توي دندوناتو نیومدم تا شو گم برو یاهلل _

 :کنه تهدید بازم و بره عقبتر مزاحم پسر شد باعث علي محکم صداي

 .میرسیم هم به باالخره فروش میوه بچه باشه _

 :گفت بلند صداي با و برداشت سمتشون قدم یه اومده سر صبرش دیگه بود مشخص که علي

 ...بیام باز یا کني مي گم گورتو _

 .شدن دور اونجا از و شدن ماشینشون سوار سریع پسر دو هر که بود اینجا

 درگیر باهاشون هم قبال و میشناسه پسرو تا دو اون که بودم فهمیده حرفاش از.کردم نگاه علي به تعجب با

 دعوا اراذلي چنین یه با دادم مي حق بهش باید چند هر!باشه دعوایي اهل آدم نمیشد باورم اصال اما.شده

 شتپ با که شدم خونیش لب متوجه و افتاد کیان به نگاهم تازه من شد پراکنده که جمعیت و رفتن که پسرا.کنه

 :پرسید و اون سمت برگشت کرد مي تماشا دیگرانو رفتن که علي و کرد پاکش دست

 خوبه؟ حالت تو _

 دیدم وقتي اما بپرسم ازش حالشو و طرفش برم خواستم.پدرش ماشین سمت رفت و داد تکون سشو فقط کیان

 : وایسادم جام سر و شدم منصرف سمتم میاد داره علي

 خوبین؟ شما _

 :گفت و موتورش سمت رفت. دادم تکون سرمو فقط سوالش جواب جاي به

 دو.کردم مي کار باباشون ساختمون رو.شدم درگیر باهاشون بار چند.میشناسم وقته خیلي رو تا دو اون من _

 ...شدن شما مزاحم فهمیدم وقتي.شرین آدماي تاشون

 بعد.گذاشت ناتموم حرفشو و کرد اخم

 :کرد نگام و کرد روشن موتورشو
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 خوبه؟ حالت مطمئني _

 :کشیدم خجالت نگاهش از که کرد نگام نگراني با و سمتم اومد و کرد رها موتورشو و

 !پریده بدجوري رنگت _

 :گفتم

 .خوبم...من...من _

 .کردم تعجب خودم صداي شنیدن از خودم و شد باز زبونم باالخره

 .بریم بیا _

 پاره هم ش یقه و لبش روي بود گرفته کاغذي دستمال یه.طرفش برگشتیم زمان هم علي و من کیان صداي با

 و مکرد رو بهش کنم تشکر کمکش خاطر به علي از باید کردم مي احساس که من و بود رفتن وقت دیگه.بود شده

 :گفتم خجالت با

 .ممنون _

 .شدم دور ازش سریع و

 سوم و بیست فصل 

 

(1) 

 از شدت به بود مشخص که م خاله پسر نه و من نه.نمیزدیم حرفي کدوم هیچ و بود شده برقرار سکوت بینمون

 دمترسی مي اما کرد مي تشکر علي از اگه نبود بد بگم بهش خواستم مي. عصبانیه قبل ي دقیقه چند اتفاقات

 و خوردم مي تکون جام تو هي ولي.بمونه باقي نشکسته همونطور سکوت دادم اجازه همین براي و بشه عصباني

 و کردم مي تماشا کیانو هم بعد و کردم مي نگاه بیرونو مرتب

 :گفتم و نیاوردم طاقت هم باالخره

 .کردي مي تشکر ازش اگه نبود بد _

 کردم مي احساس و بود سوخته براش دلم. نداد جوابمو اون اما آوردم زبون به مو جمله احتیاط با و آروم خیلي

 چه آخه اما بیارم درش ناراحتي از شده طور هر خواستم مي. شده تحقیر و شده خرد من جلوي غرورش

 !رانندگیش به بود داده حواسشو تمام مثال و بود زده زل رو به رو به عبوس و اخمو وقتي!جوري؟

 :پرسیدم
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 کنه؟ مي درد خیلي_

 برام چرا کنم درک تونستم نمي خودمم و بیارم درش ناراحتي از شده طور هر خواستم مي من ولي نداد جوابمو

 : شده مهم

 نمیزني؟ حرف چرا _

 ويت بلندش تقریبا صداي و چسبیدم صندلي به ترس از من و وایساد ماشین و ترمز روي کوبید یهو حرف این با

 :زد زنگ گوشم

 نزني؟ حرف و باشي ساکت هیچمیشه _

 عصباني بدجوري.کردم نگاهشون و پام روي گذاشتم دستامو و پایین انداختم عصبیش لحن شنیدن با سرمو

 لبي زیر خداحافظ یه فقط اونوقت.داشت نگه ماشینو اون و ما ي خونه جلوي رسیدیم تا.نزدم حرفي دیگه.بود

 در سمت رفتم و شدم پیاده و گفتم

 هوی اما بیارم بیرون کلیدمو که کردم فرو جیبم توي دستمو و کشیدم آه شنیدم که ماشینو شدن دور صداي و

 بعد و مینز به کوبیدم پامو یه و بستم چشمامو.بردم باال سرمو حوصله بي.مونده جا کیان پیش کلید که افتاد یادم

 و شد باز در دقیقه چند از بعد باالخره و کنن باز برام که موندم منتظر و دادم فشار و زنگ روي گذاشتم دستمو

 قدم حیاط توي خستگي با و کردم سالم و شدم داخل.رفت کنار من دیدن با اما شده ظاهر قاب توي مامان

 :پرسید مامان که کنم عوض خیسمو لباساي و خونه توي برم زودتر خواستم مي.گذاشتم

 اومدي؟ دیر اینقدر چرا باشي؟پس خونه نیم و چهار نبود قرار مگه _

 ممعلو بعد که بگم دروغي خواستم نمي و نداشتم مادرمو کردناي بازخواست و کاري پنهون و بحث و جر ي حوصله

 :دادم جواب راست و رک خاطر همین به کنم تر بدبین خودم به اونو و بشه

 .بودم کیان با _

 :پرسید که تو برم خواستم و

 کیان؟ با _

 خیالش میرفتم جا هر من و کرد نمي بازخواستم اینهمه این بر سابق.دادم فشار هم روي دندونامو و بستم چشمامو

 کرد يم عصبي بدجور منو اعتمادیش بي همین و بود شده اعتماد بي بهم آرمین ي قضیه از بعد اما بود راحت بابتم

 :کنم رفتار معمولي خیلي و باشه عادي لحنم کردم سعي لحظه اون در حال این با

 !ها خالمه پسر مثال آره _

 !کردین مي فرار هم از که دیروز تا _
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 :گفتم جواب و سوال این از حوصله بي

 .کنیم آشتي هم با گفتیم خب _

 حاال؟ اونم!آشتي؟ _

 :گفتم و برگشتم متعجبش صداي به

 حاال؟ میگي که شده چي مگه _

 :داد جواب شک از پر نگاهي با

 !اومده خواستگار برات که حاال _

 براي اي بهونه من و شد بلند در زنگ صداي که نداره خواستگاري و خواستگار ي قضیه به ربطي هیچ بگم خواستم

 فيحر اینکه بدون اونم و رفتن باال ناخودآگاه ابروهام کیان دیدن از اما کردم باز درو رفتم و کردم پیدا نزدن حرف

 :شنیدم مادرمو صداي همزمان و گرفتم ازش رو کلیدا.  گرفت سمتم کلیدارو بزنه

 .تو بیاد ت خاله پسر کن تعارف تو؟پونه نمیاي چرا تویي؟پس!خاله!کیان _

 :کردم تعارفش ظاهر حفظ براي بشه داخل خواست نمي دلم اینکه با و رفتم کنار

 .کیان تو بیا _

 :گفت و داد تکون سرشو

 .برم باید _

 :برد ازبین خوشحالیمو مادرم صداي اما جوابش این از شدم خوشحال

 ... داغ چایي یه تو بیا پسرم سرده هوا _

 :شد بلند نگراني از بود پر که صداش و گذاشت تموم نا حرفشو مامان اما

 شده؟ چي لبت!کیان بده مرگم خدا واي _

 :داد جواب کیان

 .شده زخم زدم خال تب.خاله نیست چیزي _

 خیلي بود مشخص کرده مشت دست از اما کنه رفتار عادي کنه مي سعي من مثل زدن حرف حین در دیدم مي

 .کرد مي مشت دستشو بود ناراحت وقتي فقط چون دونستم مي اینو من و.عصبانیه و ناراحت

 !ست؟ پاره ت یقه چرا...چرا!اي آشفته قدر این چرا پس _
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 :داد جواب آروم کیان

 .نیست چیزي_

 :گفت بعد و

 .بودم آورده براش رو پونه کلید.برم باید من خاله تون اجازه با _

 :شد مانع مامانم اما بره خواست و زد حرفشو

 کجا؟ ببینم وایسا _

 :خونه توي کشیدش و گرفت دستشو رفت و

 وت بریم بیا!خیسه که هم تنت و جون بترسوني؟تموم مو بیچاره خواهر خونه بري خواي مي ریخت و سر این با _

 .کن مرتب وضعتو و سر کم یه حداقل

 : حیاط داخل داد هلش و سرش پشت رفت و نذاشت مامان اما بزنه حرف خواست کیان

 .خونه تو برید زودتر سرده هوا _

 و لباسام خیسي موقع اون تا که منم.  افتاد راه سرش پشت و بست درو هم مادرم و رفت داخل و نزد حرفي کیان

 توي رفتم دنبالشون گرفت لرزم که همین و کردم حس رو سرما نسیم اولین با بودم کرده فراموش سردو هواي

 . خونه

 و اتاقا از یکي توي رفت فوري مامان گذاشتیم هال به قدم و شدیم رد راهرو از و شدیم داخل تامون سه وقتي

 :گفت کیان به خطاب

 .بپوشي بیارم برات خشک پیرهن یه من تا کن گرم خودتو بخاري کنار برو خاله _

 :گفت و زد صدا منو بعد و

 .دستم رو بیفتي نخوري سرما کن عوض لباساتو برو هم تو پونه _

 :پرسیدم اتاقم سمت میرفتم حالیکه در و گفتم چشمي

 !کوش؟ مادرجون پس!مامان _

 :داد جواب اتاق توي از مادرم

 .مونه مي اونجا امشبم ت خاله ي خونه رفته کاري واسه _

 :گفت و بپرسم نذاشت که رفته کاري واسه بپرسم خواستم
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 .خیس لباساي اون با نایست.کن عوض لباساتو برو _

 واسموح تمام کمد سمت میرفتم حالیکه در و اتاقم توي رفتم و انداختم کیان به نگاهي نیم. نگقتم اي دیگه چیز

 :میگن هم به چي بشنوم که کیان و مادرم به دادم

 .خشک پیرهن یه اینم کن خشک موهاتو بگیر رو حوله این جان کیان بیا _

 .نشنیدم کیانو صداي

 :گفت مادرم شنیدم و کردم باز کمدو در

 .بیارم برات چایي بشین _

 .خاله نکش زحمت _

 .اومد حرف به هم کیان بار این

 پچ پچ صداي فقط اما بشنوم حرفاشونو باقي کردم سعي و شدم لباسام کردن عوض مشغول و کردم باز کمدو

 و بیرون اومدم اتاق از کردم عوض که لباسامو.  هم توي برن اخمام شد باعث همین که.شنیدم مي زمزمه و کردن

 خواست مي دلم هم من اینکه با و سرشه رو حوله یه و کنه مي گرم خودشو داره و وایساده بخاري کنار کیان دیدم

 نشروش و تلویزیون سمت رفتم کنم مشغول خودمو اینکه براي ناچار به. بود مانع اون حضور ولي کنم گرم خودمو

 عجیب.فکر در غرق و آروم.بود ساکت.گرفتم نظر زیر کیانو چشمي زیر و شدم کاناال کردن عوض مشغول و کردم

 این از ناراحتي احساس یه ولي باشم خوشحال قضیه این از کردم مي سعي چند هر و!نداشت من به توجهي که بود

 نمي نگاه تلویزیون به واقعا اما دوختم چشم تلویزیون ي صفحه به و گرفتم ازش نگاهمو.داد دست بهم توجهي بي

 و کردم مي فکر کیان به داشتم.خوند مي شعر و پرید مي پایین باال داشت کودک ي برنامه مجري مرد که کردم

 برگشتن.کردم مي مرور بود گذشته مدت این توي که رو اتفاقاتي هم گاهي هر و کنه مي فکر چي به داره اینکه

 ...من از علي کردن خواستگاري هم بعدش و آرمین و من برابر در العملش عکس و کیان ناراحتي و آرمین

 .بخور چایي یه بشین.پسرم بشین _

 انمام و نشست بخاري کنار.کنم نگاه کیانو چشمي زیر دوباره و بشه پاره افکارم ي رشته شد باعث مامان صداي

 :گفت من به رو و گذاشت زمین چاییو سیني

 .بخور چایي بیا هم تو!پونه _

 :دادم جواب و تلویزیون سمت کشیدم نگاهمو باز

 .خورم نمي _

 .نرو ور کنترل اون با اونقدرم.بخور چایي یه بشین بیا گفتم _
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 دماوم و تلویزیون روي گذاشتم کنترلو ناچرا به.کردم مي گوش حرفشو باید یعني این و بود آمرانه صداش لحن

 براي. بخورم داغ داغ چاي یه خواست مي بدجور دلم.ریخت چاي برام مادرجون قوري از مامان و نشستم کنارش

 ولي شد جمع چشمام توي اشک و سوخت لبم که خوردم ازش کم یه سریع و و داشتم برش استکانو همین

 و کرد کارو همین هم مادرم که گذاشتم جاش سر استکانو و بستم چشمامو و بفهمن کیان و مامان نذاشتم

 :گفت کیان به و گذاشت سیني توي استکانشو

 ؟ افتاده اتفاقي چه بهم بگین درست و راست حاال خب _

 :داد جواب خاله پسر. کردم نگاه کیان به بعد و مامان به

 .خاله بود نشده هیچي _

 .بود شده چیزي یه حتما یعني بود نشده هیچي _

 :گفت کرد مي نگاش و چرخوند مي دستش توي استکانو حالیکه در و کشید چایش کردن مزه مزه از دست کیان

 !خاله _

 :گفت لرزید مي شدت به صداش حالیکه در و کرد بلند سرشو یهو اون و نداد جوابشو مامان

 .کنم خواستگاري شما از رو پونه دیگه بار یه خوام مي خاله _

 .مکرد مشت بودم گذاشته زانوم روي که دستمو و پایین انداختم سرمو برافروخته صورت با من و زد حرفشو بازم

 .نبود من جواب این _

 :داد جواب عصبي و تند تند کیان

 باهاشون منم بودن شده پونه مزاحم نفر دو.نبود اي جدي خیلي چیزي بدونین خواین مي که اي قضیه اون خاله _

 .شدم درگیر

 : پایین انداخته سرشو و کرده اخم دیدم و ببینم العملشو عکس تا کردم نگاه مادرمو چشمي زیر

 !اینطور که_

 :گفت و کرد تماشا منو چپ چپ بعد

 !کرده درست دردسر پونه بازم پس _

 :داد جواب سریع کیان

 . نداشت تقصیري هیچ پونه.خاله نه _
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 !نبود خودش ي خواسته به رسیدن کردن طرفداري این این از هدفش آیا اما!کرد مي طرفداري ازم داشت

 .بدین منو جواب کنم مي خواهش فقط.نبود مهمي موضوع چون ندین کشش خیلي لطفا هم شما _

 :داد جواب آروم بودخیلي کرده سکوت بود اي دقیقه چند که مامان

 !شده تموم چیز همه کردم مي فکر _

 :گفت مامان.نداد جوابي کیان

 يباش دامادم تو داشتم دوست همیشه شاهده خدا و عزیزي خیلي برام و موني مي پسرم مثل تو!جان کیان ببین _

 و ینطورها واقعا حتما گفتم خودم با منم گفتي بهم هم دلیلشو و شده تموم پونه و تو بین چیز همه گفتي وقتي ولي

 من کنه قبول هم پونه اگه حتي نظرم به اما شدم خوشحال حرفت از لحظه یه اینکه با االنم کردم قبول حرفتو

 .کنم قبول تونم نمي خودم

 چرا؟....چ _

 :انداختم مادرم به نگاهي نیم تعجب با خودمم و شنیدم کیانو متعجب صداي

 و باشه مگفتی خواي رو پونه گفتي مي وقتي یه تو.بشین پشیمون بعدش و بزنین حرفي یه روز هر که نمیشه این _

 دیدشته و کردم بازخواستش هم کلي و باشه گفتم بازم داره دوست رو دیگه نفر یه پونه گفتي بعد.شدین نامزد

 هدون مي خدا کني؟و خواستگاري ازش خواي مي میگي اومدي دوباره تو االن ولي.نکنه فکر پسره اون به که کردم

 گيب و بشي پشیمون موقع اون باز ترسم مي.میاد پیش اتفاقایي چه کنین ازدواج تا دو شما و کنم قبول من اگه

 بگي؟ چیزي یه بار هر که درسته این کن قضاوت خودت آخه.خوام نمي

 ...خاله ولي _

 :گفت و کرد قطع حرفشو مامان

 .نداره اي نتیجه هیچ چون.نگو هیچي مورد این در دیگه کن لطف!جان کیان _

 :گفت و من به کرد رو بعد

 .کن آماده شامو بروظرفاي!پونه _

 مي براش دلم.پایین بود انداخته سرشو.کردم نگاه کیانو همونجا از و رفتم آشپزخونه به و شدم بلند زیر به سر

 که بود این هم دلیلم و کنم ازدواج کیان با خواستم نمي خودمم این بر عالوه و بود درست مادرم حرف اما سوخت

 از من هب نسبت رو شکش و بدبیني تونست نمي اون بازم میرفت بین از نفر دو ما بین تفاهمهاي سوء تمام حتي اگه

 بودم مطمئن و کنم خیانت بهش من که میشه مواجه ترس این با مشترکمون زندگي طول در ش همه و ببره بین

 .باشیم داشته تونیم نمي آینده در خوبي زندگي
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 :شنیدم مادرمو صداي حال درهمون و شدم شام براي ظرفا کردن جمع مشغول

 کجا؟ _

 .شده دیرم.خونه برم باید _

 :گفت و شد پا که دوختم مادرم به نگاهمو شنیدم که کیانو جواب

 .میشه ناراحت نموندي بفهمه بیاد باباجون.موني مي اینجا شام _

 .برم باید یعني.خاله میرم _

 .گفتم حقیقتو فقط من جان کیان نباش ناراحت من دست از _

 هت از انگار که صدایي با اون وقتي اما سوخت مي کیان براي بیشتر دلم و میشنیدم مو خاله پسر و مادرم حرفاي

 :گفت میومد بیرون چاه

 .خاله دونم مي _

 :رفت و کرد خداحافظي وقتي هم همینطور.شدم ناراحت بیشتر

 .خاله خداحافظ _

 !خاله کجا؟وایسا!کیان _

 درستي کار یعني پرسیدم خودم از.موندن من دست توي ظرفا و در شدن بسته صداي با شد همزمان مامانم صداي

 بودم کرده جمع که رو ظرفایي آشپزخونه اومدتوي که مامان و کشیدم آه کیان؟بعد با رفتاري چنین یه بود

 .سینک روي گذاشتم

 .رنجوندم خودم از تو خاطر به کردي؟کیانو پا به شري چه میبیني _

 اشصد که اتاقم توي رفتم و بیرون اومدم آشپزخونه توي از و نزدم حرفي اما نداره ربطي من به اینا بگم خواستم

 :شد بلند

 .درک به کنین قهر تون همه اصال.کن قهر کني؟باشه مي قهر_

 دستم از. انداختم باال اي شونه و کردم اخم.ناراحته و ریخته هم به اعصابش بدجوري داد مي نشون صداش

 دهکر چیکار من بشه؟مگه عصباني اینطور باید چرا گفتم مي خودم به حال این با اما داشت هم حق.بود عصباني

 و شد مي عوض لحظه هر که کیان اون یا نبود مقصر خودش من؟یعني گردن مینداخت رو تقصیرا ي همه بودم؟چرا

 و ست فایده بي دونستم مي ولي کنم توجیه حرفا و فکرا این با خودمو کردم مي سعي!میومد؟ در رنگي به

 هب مربوط که جایي تا نظرم از هم آرمین حتي.نبود مقصر خودم جز کس هیچ واقع در. نیست اونا متوجه تقصیري
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 قح مادرم به باید پس.میشد خیالم بي اونم دادم نمي نشون رو بهش خودم اگه شاید و نداشت تقصیري میشد من

 .منه سر زیر چیز همه بگه که دادم مي

 نداشتم؟و ازش خبري هیچ آرمین؟که چي؟به و کي به اما.کنم فکر اینکه جز نداشتم دادن انجام براي کاري هیچ

 زد ما ي خونه از ناراحت اونطور کیان؟که افتاد؟به مي جونم به خوره مثل وجدان عذاب افتادم مي یادش وقت هر

 بیرون؟

 !بودم مونده خواستگاریش جواب در و کنم برخورد برابرش در جوري چه دونم نمي که علي به یا

 خالي چیز همه از ذهنم و بشم دور همه از خواست مي دلم اینکه.بود چیز یه فقط دونستم مي که چیزي تنها

 دستم به آرمین ي نامه که زماني به... عقب عقب به.برگردم عقب به خواستم مي.یادي هر از و فکري هر از.بشه

 از بیشتر و کس همه از و چیز همه از بودم خسته.خواستگاریم بود نیومده کیان که موقعي به. بود نرسیده

 يم چقدر!بکشم انتظار بودم دادم دست از که آرامشي به رسیدن براي یا.بمونم سرگردون تونستم مي چقدر.خودم

 بار یه براي تونستم نمي بشم؟چرا بریام و دور اذیت و آزار و نگراني و ناراحتي باعث م نسنجیده رفتار با تونستم

 دیگه کرد مي دخالت که احساسم بگیرم کمک عقلم از میومدم وقت هر بگیرم؟چرا قاطع تصمیم یه شده که هم

 عاواق باشه؟اگه تونست مي چي کردم؟دلیلش مي گیر احساساتم بین میشد؟چرا سلب ازم گیري تصمیم قدرت

 شو عالقه و کردم مي فرار ازش مرتب بکشه؟چرا عذاب همه اون شدم باعث چي براي پس داشتم دوست آرمینو

 قبول خودم به آرمینو ي عالقه خواستم نمي که بود آرمان و باران خاطر به واقعا کردم؟آیا نمي باور خودم به

 فریب هم خودمو دیگرون بر عالوه و گفتم مي دروغ خودم به مرتب داشتم من نبودم صادق خودم با من کنم؟نه

 مي احساس که خودم از.بود اومده بدم خودم از.مزخرف آدم یه بودم معنا تمام به دروغگوي یه من پس.دادم مي

 رها و گرفتن تصمیم محکم براي کردن تغییر براي.داشتم جبران براي فرصتي شاید اما دادم فریب دیگرانو کردم

 .کشیدن مي خواست مي دلشون خودشون جا هر منو که احساساتم بند از شدن

 همون که کردم تماشا حیاطو و پنجره کنار گرفتم؟رفتم مي باید تصمیمي جور کردم؟چه مي شروع باید کجا از ولي

 .شد داخل باباجون و شد باز حیاط در موقع

 قاطع و محکم گرفتم؟باید مي موردش در باید تصمیمي چه یعني.بود راه بهترین کردم مي شروع کیان از اگه شاید

 راست سر و درست جواب یه باید همینطور هم علي مورد در.گفتم مي نه بهش سستیي و دلسوزي هیچ بدون

 کنم؟مي فراموش اون مورد در احساسمو تونستم کردم؟مي مي چیکار باید اون مورد در آرمین و.دادم مي بهش

 ندانز آرمین ولي.گرفتن تصمیم بود سخت برام.کردم نگاه بارون از خیس موزاییکاي به شیشه پشت تونستم؟از

 هی ما بین ي عالقه دونستم مي اینکه با.داشتم دوستش من آخه ولي. بود سنگین خیلي هم جرمش حتما و بود

 دوست ناباوریهام و تردیدها ي همه با.گفت مي قلبم اینو.داشتم دوستش ست مسخره و ناهماهنگ و ناجور چیز

 .گرفتم مي درستي تصمیم باید من همه این با و.میزد فریاد داشتنشو
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 فراموش براي اجباري اگه دونستم مي ولي.کردم مي بیرون ذهنم از اونو و گرفتم مي تصمیم قاطعیت با باید

 چه اما. کردم مي فراموشي این به مجبور خودمو باید پس.نمیشه فراموش وقت هیچ باشه نداشته وجود کردنش

 وجود به زندگیم توي که درگیریهایي این از هم و میشدم خالص آرمین ي عالقه بند از هم که جوري جوري؟چه

 رو گذشته ي رفته دست از آرامش تونستم مي چطور کردم؟ مي پیدا نجات بود آورده پیش برام مشکل و اومده

 بیارم؟ دست به دوباره

 تگف بهم کسي یه و افتادم علي یاد یهو کردن فکر حال در و کنم پیدا خودم براي حلي راه بتونم تا کردم فکر

 بهش احساسي که مردي با خواستم مي مشکالتم از فرار براي بود احمقانه. زدم پس فکرمو سریع اما...اون شاید

 !چاه توي بندازم خودمو چاله از خواستم مي!اي احمقانه فکر کنم؟چه ازدواج نداشتم

 باشم؟ احمق اینقدر تونستم مي چطور.زدم پوزخندي و کردم مسخره بود اومده ذهنم به که فکري خاطر به خودمو

 .ندارن خوشي عاقبت ازدواجهایي چنین ته ته دونستم مي حالیکه در

 جز. نمیرسید ذهنم به هیچي کردم مي سعي قدر هر ولي مناسب راه یه.کردم مي پیدا راهي باید حال هر به اما

 کم کم کنم بیرونش ذهنم از کردم مي سعي وجودیکه با و حال این با و میومد احمقانه نظرم به که راهي همون

 :زد صدام مادرم که کردم مي تحلیلش و تجزیه به شروع ذره ذره داشتم و میشدم جذبش

 !پونه!پونه _

 بودم گرسنه اینکه با کرد مي صدام شام براي داشت حتما. در سمت برگشتم و کردم باز چشمامو و پریدم جا از

 میشه؟ ختم کجا به بفهمم تا بدم ادامه فکرمو ي بقیه خواستم مي و نداشتم خوردن به میلي

 مي شامو ظرفاي داره مامان دیدم و شنیدم باباجونو خوندن قرآن صداي و کردم بازش و در طرف رفتم همین براي

 :بزرگه اتاق توي بره

 !مامان بله _

 :گفت داد مي نشون جدي صورتشو که کمرنگي اخم با و وایساد

 .شامه وقت بچینیم شامو ي سفره بکن کمکي یه بیا _

 : گفتم

 .ندارم میل من _

 :گفت بزرگه اتاق سمت میرفت حالیکه در و شد رنمگتر پر اخمش

 .کن من به کمکي یه بیا حداقل نداري میل که حاال خب خیله _

 :دادم جواب
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 کنم؟ استراحت بذاري میشه.مامان م خسته خیلي خدا به _

 .اتاق توي رفت و نداد جوابمو

 :گفتم بلندي تقریبا صداي با من و

 .شورم مي رو ظرفا خودم _

 به رو ليع باز و بودم کجا پرسیدم خودم از باشم کرده پیدا جالبي و جدید سرگرمي که انگار و برگشتم اتاق به بعد

 هنوز میشناختم؟علي رو اونا چقدر من اما کنم ازدواج باهاش و بدم مثبت جواب بهش تونستم مي.آوردم خاطر

 نبود پسرش و من ازدواج به راضي که زن اون وجود با تونستم مي چطور... مادرش و داشت رو غیبه یه حکم برام

 بیاد؟ پیش اختالف بینمون میشد باعث کرد؟اگه مي اذیتم باشم؟اگه داشته خوبي زندگي

 توي و چرخیدم و کشیدم آه...بچه یه وجود با اونم...کشید مي جدایي به مادرم و پدر مثل کارمون روزي یه اگه و

 خوشبخت من و افتاد نمي اتفاقا این از کدوم هیچ شاید ولي. زدم زل خودم به دیوار روي ي آینه

 .کردم زمزمه خوشبختو ي کلمه بار چند لب خوشبخت؟زیر.میشدم

 يم رفتار درست علي مادر با اگه شاید.نمیومد پیش اختالفي بینمون وقت هیچ کردم مي تالش خودم اگه شاید

 .نشست مي دلش به من مهر داشتم مي نگه کامل احترامشو و کردم

 وچهارم بیست فصل

 

(1) 

 

 مي هم من. بشه برگزار علي و من آشنایي دوم ي جلسه بود قرار شب و بود عصر نزدیکاي.بودم رسیده خودم به

 .احساساتم دادن دخالت بدون درستو راه یه.بگیرم پیش رو مناسبي راه شده که هم بار یه براي خواستم

 هدیگ من اما کرد مي نگام مشکوک مادرم. بود عجیب ظاهرم تغییر و م روحیه سریع تغییر م خونواده اعضاي براي

 رستادمیف صلوات و گفت مي اهلل بسم و میزد لبخند گاهي دیدنم با مادرجون.نداشتم ها نگاه این از نگراني و ترس

 .بود کرده برگزار شوخي به چیزو همه همیشه مثل باباجون و

 یه آینه توي.کنم چیکار خوام مي دونستن نمي کدومشون هیچ.نداشتن خبر من واقعي نیت از کدومشون هیچ ولي

 گوش در زنگ صداي به و.زدم لبخند مدتها از بعد و سرم روي کشیدم شالمو و انداختم نگاهي خودم به دیگه بار

 فتر که دیدم مادرمو اتاق در الي از!روز؟ وقت اون باشه تونست مي کي یعني. انداختم باال ابرو تعجب با و سپردم

 و کرد باز درو مادرم.گرفتم نظر زیر حیاطو پرده الي از و پنجره پشت رسوندم خودم کنجکاوي با و سریع.بیرون
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 پیداش اونجا روز از موقع اون بود شده چي!کتایون؟.کردم باریک چشمامو و زدم پلک بار چند شد داخل کتایون

 بي کردم حس! بود خوابش ساعت بود ظهر از بعد نیم و سه که روز از ساعت اون در معموال!تنهایي؟ اونم!بود شده

 .داره کار من با حتما گفتم خودم به و نیومده اینجا خودي

 و

 نوم و کرد بلند سرشو کرد مي پاک سبزي داشت و بود نشسته که مادرجون هال به من ورود با. بیرون زدم اتاق از

 :کرد نگاه

 مادر؟ زد در بود کي _

 :گفتم داشتم حیاط به چشم حالیکه در

 .کتایونه _

 :پرسید که شنیم و کردم حس خودم روي نگاهشو

 داخل؟ نمیاد چرا پس _

 :گفتم و انداختم باال اي شونه

 .دونم نمي _

 :شد داخل و کند پرحرفي و حیاط از دل خانوم باالخره که راهرو توي رفتم و

 .اومدم من.سالم!پونه! مادرجوني_

 افتاد من به چشمش ولي کرد صدا مادرجونو و من جیغوش جیغ باباجون قول به و بلند صداي با همیشه مثل

 :گفتم و وایسادم سینه به دست هم من. شد ساکت

 .سالم علیک _

 :کرد بازتر چشماشو و انداخت سرتاپام به نگاهي

 .خانوم سالم _

 :گفت لبخند با رسید بهم وقتي و سمتم اومد و

 .مبارک نو لبااس _

 :پرسید ازم آهسته و گوشي در و

 خبریه؟ _
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 :دادم جواب

 چطور؟ نه _

 :گفت و کرد اي اشاره وضعم و سر به

 !کردي خوشگل و زدي تیپ آخه _

 :دادم جواب خودش مثل منم

 .تیپم خوش و خوشگل همینطور همیشه من _

 :گفت و خندید من حرف شنیدن از

 کلک؟ شده چي بگو راستشو...و هستي که هم حال سر _

 :شنیدم سرم پشت از مادرمو صداي و هال توي رفتم.  ندادم جوابشو و زدم لبخند

 .دیگه بشین دختر؟برو وایسادي هنوز چرا پس _

 :گفت و خندید کتایون

 .جون خاله چشم _

 :گفت حال همون در و شد رد من کنار از و

 .دارم کارت که خانوم پونه بیا _

 .بزنه حرف باهام کیان مورد در خواد مي بودم مطمئن. داره چیکارم دونستم مي خوب

 .کنه منصرفم تونست نمي کسي و و گرفتم مي قطعي تصمیم داشتم دیگه من اما

 :من اتاق سمت رفت کرد مي سالم مادرجون به حالیکه در اون و افتادم راه سرش پشت فکرا این با

 .نباشي خسته! مادرجوني سالم _

 .نباشي درمونده.مادر سالم _

 :پرسید بعد و داد جوابشو مادرجون

 کني؟ پاک سبزي باهامون نمیاي _

 :گفت و اتاق توي رفت کتایون

 .چشم شد تموم کارم.دارم پونه با کوچیکي کار یه االن.میام.مادرجون میام _
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 :پرسیدم بالفاصله و بستم درو و اتاق توي رفتم دنبالش

 بگي؟ بهم خواي مي چیه؟چي _

 :پرسید و گرفت کج سرشو بود وایساده که همونطور

 ؟ شده چي بگو بهم تو اول _

 :گفتم

 .نشده هیچي!بشه؟ خواستي مي چي _

 .دادم تکون سرمو و

 :داد جواب

 خبره؟ چه بگو راستشو!رسیدي خودت به امروز ولي.بود کولیا عین وضعت و سر همیشه تو _

 :گفتم و انداختم باال اي شونه

 .همینجوري _

 :گفت حال همون در و پنجره لب نشست رفت که بشینه کردم اشاره و

 .کردم باور منم و گفتي تو.همینجوري.خودت جون آره _

 ايماجر از کسي نبود قرار.کردم نگاش و گرفتم بغلم توي بالش یه و نشستم پاش کنار رفتم و ندادم جوابشو

 خبر بود فهمیده که هم کیان البته و خاله ي خونواده حتي.بشه خبر با من از موحدي ي خونواده خواستگاري

 کتایونو ذهن اینکه براي منم. بود خواسته ازش اینطور مامانم چون نگفته ش خونواده به چیزي هنوز داشتم

 :گفتم کنم منحرف

 اینجا؟ اومدي شده خبر چه بگو تو.نیست مهم زیاد بابا هیچي _

 نیام؟ خواي مي خالمه ي خونه خب _

 :زدم لبخند فقط اما گرفت م خنده جوابش از

 اومدي؟ شده چي بگو وجداني نه _

 :کرد نزدیک صورتم به صورتشو و شد خم

 .اومدم چي واسه دوني مي مطمئنم.نزن راه اون به خودتو خود بي _

 . کردم نگاه داشتن کیان چشماي به عجیبي شباهت که چشماش به فقط و نزدم حرفي
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 .کنم صحبت باهات کیان مورد در اومدم _

 : داشتم انتظارشو.کردم نگاش فقط و ندادم جوابشو

 .دارم گله واقعا ازت که.خانوم پونه نکن نگام اینجوري خواهشا _

 . دادم تکون سري و کردم پفي و نگفتم هیچي بازم

 کني؟ مي اذیتش که کرده گناهي چه من خداي بنده داداش آخه_

 :گفت و نداد مهلت که بدم جوابشو و بزنم حرف خواستم

 رو تو گفت خودش و داشت دوست رو تو اول از داداشم چون.توئه سر زیر چي همه فهمیدم من نکن انکار ببین _

 .نداشته تقصیري هیچ قضیه این توي اون پس.داشت عجله خیلي هم تو از کردن خواستگاري براي و خواد مي

 :داد ادامه من نگاه جواب در و کرد مکثي

 هب مثال و کنه مي کز گوشه یه میره یا هست که خونه تو وقتا بیشتنر میبینم خودم االنم چون میگم رو اینا _

 .فکر توي میره هي یا میرسه کاراش

 توي عکستو خودم چشماي با خودم من.داشته نگه خودش پیش تورو عکس هنوز اون.بگم دروغ اگه پونه خدا به 

 .دیدم پولش کیف

 شبرادر من و بین چرا نداشت خبر که اون! دونست نمي حقیقتو که بگم؟اون تونستم مي چي اما شنیدم حرفاشو

 خیلي بعد و کردم فکر!بگم؟ بهش تونستم مي چي!نداشت خبر هم روحش آرمین ماجراي از که اون!خورد هم به

 :گفتم آروم

 هر حالیکه در کنیم ازدواج هم با حتما کیان و من که داري اصراري چه تو کنم درک تونم نمي کتي راستش _

 !خوریم نمي هم درد به که رسیدیم نتیجه این به دومون

 من هم پارک تو روز اون حتي. نداد نتیجه کن باور ولي بفهمیم رو همدیگه کردیم سعي.زدیم حرف هم با کلي ما

 يچ کنیم ازدواج هم با سازیم نمي هم با جوره هیچ که االن اگه کني مي فکر.نداشته فایده زدیمو حرف گفتم بهت

 .کنیم تحمل رو همدیگه تونیم نمي روزه دو باش میشه؟مطمئن

 خورد؟ هم به بینتون یهو که شد چطور آخه بودین خوب هم با که تا دو شما فهمم نمي من _

 .نگفتم هیچي جوابش در و کشیدم خط اتاق کف موکت روي

 رو تو حرف میگم ؟منم کني نمي درک منو حرفاي و کارا میگي تو. کیان نه و میزني حرفي مورد این در تو نه _

 ...تو و کنه دوري ازت بخواد تو به ش عالقه همه اون وجود با من داداش که چطوریه آخه. فهمم نمي
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 :گفتم و کردم بلند سرمو حرفاش از کالفه

 .بسه کنم مي خواهش کتي _

 شده؟ چي گي نمي من به چرا آخه _

 دمآ به چسب عین و بود سمج بود همینطور همیشه.کنم چیکار م خاله دختر سماجت برابر در واقعا دونستم نمي

 .مبگ بهش بینمون جریانات و کیان و خودم مورد در چیزي من نبود قرار نه اما.برسه ش خواسته به تا چسبید مي

 .زده سرتون به تا دو شما کنم مي فکر _

 :گرفت محکم دستمو مچ که شم پا خواستم و کردم سکوت برابرش در بازم

 .شاید بزنین حرف هم با دیگه بار یه فقط بار یه حداقل _

 :گفتم

 آخه؟ داره اي فایده چه _

 :گفت التماس با

 ...من خاطر به _

 :گفت و شد پا که بگم نه خواستم

 خواستگاریش و علي سمت رفت ذهنم من و امشب گفت.کنین صحبت هم با که اینجا میام همراش خودم امشب _

 :گفتم سریع و

 .نه _

 :کرد نگام تعجب با و خورد جا گفتنم نه از

 چرا؟ _

 :گفتم و کشیدم بیرون دستش از دستمو مچ

 .دارم کار من امشب _

 :پرسید تعجب با

 میاري؟ بهونه داري!کاري؟ چه_

 :گفتم
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 چیه؟ بهونه...خدا به نه...نه _

 :پرسید و وایساد شد پا

 نه؟ میگي چي؟چرا پس _

 :گفتم

 .خصوصیه کار یه هیچي _

 باشه؟ خصوصي که داري کاري چه تو _

 نم و نیست بردار دست دنده یه سمج آدم این دونستم مي اما کنم خالص دستش از خودمو خواستم و گفتم نچي

 در رو قضیه توي و ته باالخره و پرسه مي باباجون از نهایت در و پرسه مي مامانم و مادجون از میره نگم هیچي هم

 امید ان خودش اینطوري شاید. بیاد خواستگار برام قراره شب بگم که باشه بهتر اصال شاید گفتم خودم به و میاره

 :گفتم همین براي.نکنه سماجت کیان و من ي قضیه مورد در دیگه و بشه

 .بیاد خواستگار برام قراره امشب _

 !چي؟ _

 :دادم جواب و پایین انداختم سرمو.نداشتم لحنو اون شنیدن و نگاه اون تحمل

 .دیگه گفتم _

 :شنیدم شکایتشو و گله از پر صداي و کردم حس بازم نگاهشو سنگیني اما

 ... و مامانم چرا.نداشتیم خبر ما از کدوم هیچ چرا پس _

 : گفتم و کردم قطع حرفشو

 ...بعدش و گذاشتیم آشنایي براي رو اي جلسه چند فعال _

 :پرسید سریع و کنم تموم حرفمو نذاشت

 چي؟ بعدش _

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 ...دونم نمي _

 چي؟ بعدش بگو پونه _
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 گل گلدون و بود افتاده گوشه یه که بالشي و کمد روي. اتاق وسایل روي چرخید نگاهم و کردم بلند سرمو

 ش قیافه که م خاله دختر به دوختم سرگردونمو نگاه بعد و اتاق کف رنگ آبي موکت و پنجره ي گوشه مصنوعي

 :پرسید وار زمزمه اون و نگفتم هیچي من اما. جوابه منتظر صبرانه بي داد مي نشون

 بدي؟ مثبت جواب خواستگارت به خواي مي نکنه _

 :کردم زمزمه خودش مثل منم

 .نگرفتم تصمیمي هیچ هنوز.دونم نمي _

 جدي واقعا موردش در خواستم مي و کردم مي فکر علي به داشتم.گرفتم مي تصمیم داشتم من گفتم دروغ اما

 .باشم

 هب دستمو نبودن برادرش چشماي به شباهت بي که چشمایي اون و نگاهش از فرار براي من و کرد نگام ناباوري با

 سنف داره لحظه هر کردم مي حس که فضایي اون از کنم فرار. کنم فرار و برم بیرون تا بردم در ي دستگیره سمت

 .میشه سنگین و سخت برام هواش توي کشیدن

 :شد فرارم از مانع و گرفت فورا دستمو یکي اون کتایون ولي

 کیه؟ بگو و کن نگاه پونه؟منو کیه اون بگو _

 :پرسید ازم بازم اون و کردم نگاه چشماش توي کردم نگاش

 کیه؟ گرفته تو دل توي داداشمو جاي که اوني بگو _

 :گفتم و دادم قورت دهنمو آب.گریه زیر بزنه بودم منتظر لحظه هر که جوري. داشت بغض.لرزید مي صداش

 ...خوام مي فقط من.نگرفته قلبم توي رو کسي جاي اون _

 .بشه تموم و بگي رو بله بهش خواي مي فقط _

 :گفتم و نکردم توجهي عصبانیش لحن و صدا به

 .بگیرم تصمیم درست و کنم فکر منطقي خوام مي فقط من.کتي فهمي نمي تو _

 کیان سر به چي کارت این با که نکردي هم اینو فکر.کني قبولش خواي مي واقعا زم حدس درست پس _

 نطقم چیه؟یعني منطق از منظورت ولي بگیري تصمیم و کني فکر منطقي خواي مي تو و فهمم نمي من میگي.میاد

 بشکني؟ منو داداش دل که تواینه

 :دادم جواب
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 رستهد این کني مي فکر.درسته کاري چه ببینم کنم مي فکر دارم فقط و فقط من!کتایون میزني حرفیه چه این _

 ؟ بشکنه دلش نکنه که این ترس از بده؟اونم مثبت جواب داره دوستش که کي هر به آدم

 :ناراحته بدونم که کنه اخم داشت سعي و لرزیدن مي ابروهاش اما نزد حرفي

 ...کني درک و بفهمي اینا از بیشتر باید و اي رفته دانشگاه و خونده درس مثال تو کنم مي تعجب ازت کتي _

 :گفت و کرد قطع حرفمو

 .کني مي خردش منو داداش داري دیگه نفر یه خاطر به که اینه دونم مي که چیزي تنها االن من _

 :گفتم

 ...کتایون بسه _

 ...نداره رو تو لیاقت کیان کني مي فکر شاید _

 :کنم آرومش خواستم مي من و لرزید مي داشت ناراحتي زور از.میزد نفس نفس داشت

 ...کتایون _

 ...و پولداره خواستگاریت اومده که پسره و.داري توقع تو که نداره اونقدري اینکه یا _

 :گفتم گرفتم مي خشونت با شو شونه حالیکه در و بده ادامه نذاشتم و شدم عصباني حرفاش شنیدن با

 !کني؟ فکر اینجوري من مورد در توني مي چطور.دیگه بسه _

 مي رو همدیگه بد و خوب خواهریم تا دو عین.شدیم بزرگ هم با تو و پوله؟من فکر به که آدمي شدم من حاال 

 ...تو وقت اون دونیم

 :پرسید آلود بغض لحني با

 ...خواي مي و خواستگاریت بیاد نفر یه کردي قبول خبر بي کني؟چرا مي کارو این داري چرا...چرا پس _

 :دادم جواب و بزنه حرف تونه نمي دیگه گلوشه توي که بغضي فشار از فهمیدم من و نداد ادامه حرفشو

 .راهه بهترین این چون _

 :کرد زمزمه

 چي؟ کیان پس _

 :دادم جواب
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 .کنه مي قبول چیزو همه خودش بشه رو به رو واقعیت با وقتي که باش هم مطمئن.هست اونم خاطر به کارم _

 :زد تلخي لبخند و داد تکون ناراحتي با سرشو

 ...تونه نمي....کنه قبول تونه نمي اون کني مي اشتباه پونه نه _

 :گفتم

 .کن کمکش تو خب _

 یرسراز اشکاش که گرفته خودشو جلوي و کرده بغض بدجور فهمیدم. کرد اخم و پایین انداخت سرشو.نداد جوابمو

 سرشو کرد مي بغض و شد مي ناراحت وقت هر.بود اینطور بچگي همون از. بودم آشنا کامال اخالقش به.نشن

 :بگیره بغضشو شکستن جلوي که پایین مینداخت

 نداره؟ راهي هیچ یعني...یعني _

 :گفتم مهربوني با و گذاشتم ش شونه روي دستمو

 .کتي متاسفم _

 :گفت بعد و بشه آزاد من دست زیر از تا داد ش شونه به آروم تکون یه.

 .خداحافظ پس _

 میذاشتم نباید بره؟نه مون خونه از ناراحتي با بذارم تونستم مي چطور من اما. در سمت رفت و زد کنار منو

 :زدم صداش و برگشتم سریع.کنه ترک رو ما ي خونه اونجوري

 !کتایون _

 زد اتاق از و کرد باز درو فوري بعد اما موند در ي دستگیره رو دستش و کرد مکث لحظه یه فقط.نداد جوابمو

 .بیرون

 :زدم صداش آروم بودم وایساده که همونجا

 !کتي _

 :زد صداش مادرم که شنیدم و نخوردم تکون جام از ولي

 رفتي؟ نیومده هنوز میري؟چرا کجا!خاله!کتایون _

 .برم باید دارم مهم خیلي کار یه اومد یادم االن. خاله ببخشید _
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 بودم؟دل شکونده مو خاله دختر بودم؟دل کرده چیکار. لرزوند هم منو دل که اونقدر.لرزید مي صداش

 :زد صداش مادرجون وقتي و اشک از شد پر خواهرمو؟چشمام

 دختر؟ کجا _

 که کردم لعنت.کردم لعنت خودمو و اومد بدم بودم زده که حرفایي از و بودم کرده که کاري از و خودم رفتار از

 .بشه ناراحت و بشکنه م خاله دختر دل بودم شده باعث

 مين هیچي و کردم مي سکوت کاش میشد الل زبونم کاش گفتم خودم به بودم زده بهش که حرفایي از پشیمون و

 کردم؟ يم چیکار باید...دلخور.بود رفته ناراحتي با اونم و بودم ریخته دستش روي رو پاکي آب.بودم گفته اما.گفتم

 دلش از بود طور هر باید.بود حساسي دختر کردم؟کتي مي خواهي عذر ازش و گردوندم مي دنبالش؟برش میرفتم

 از نیست دیدم وقتي و ییرون دویدم اتاق از فوري بعدش و بیام خودم به تا گذشت کوتاهي مدت.آوردم مي در

 بلند نهادم از آه ندیدمش وقتي ولي کردم بازش تندي رسیدم که در به و حیاط سمت رفتم و شدم رد راهرو

 ! بد چقدر!کردن صبر لحظه یه حتي بدون.بود رفته سرعت به هم خیلي.بود رفته.شد

 ردهک رفتار اونطور بودم؟چرا احمق چرا.بستم درو و پایین انداختم سرمو ناراحتي با و فرستادم لعنت خودم به بازم 

 وقتش ات کنم صبر و بگیرم اللموني تونستم مي.نگم هیچي تونستم کردم؟مي ناراحتش حرفام با چي براي بودم

 .برسه

 

 بزرگي اشتباه کردم مي فکر. نشستم حیاط توي ي چهارپایه روي و رفتم بود داده دست بهم که بدي حس با

 شاید و گیرم مي تصمیم دارم عجوالنه من شاید کردم جوري؟فکر چه اما. کنم درستش باید و شدم مرتکب

 هامومو میشد داغونتر لحظه هر که اعصابي با! میشد کیان دل شن شکسته باعث کارم و گفت مي درست کتایون

 اريک چه دونم نمي حتي کردم مي احساس اصال.نه یا درسته کردم انتخاب که راهي دونستم نمي.کشیدم و گرفتم

 که ودب انداخته شک به منو کتایون رفتار و حرفا اما بگیرم تصمیم عاقالنه خواستم مي.اشتباه کاري وچه درسته

 میرم؟ درست راهمو کاردارم واقعا آیا

 با و دمش بلند سرما احساس با.بیارم در ناراحتي از کتایونو که بود این اون و دونستم مي خوب خیلي چیزو یه تنها

 سر پشت صداشو و شدم رد بود وایساده منتظرم راهرو توي که مادرم کنار از و خونه توي رفتم سنگین قدمهاي

 :گذاشتم

 رفت؟ _

 :گفتم و کشیدم عمقي نفس

 .آره_
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 و کرد نگاه منو تنگش اي قهوه چشماي اون با عینکش کردن جا به جا از بعد و کرد بلند سرشو هم مادرجون

 :پرسید

 رفت؟ یهو شد؟چرا چي _

 یهو که اتاقم توي برم خواستم و گذاشتم جواب بي سوالشو و انداختم باال اي شونه و دادم تکون سرمو

 جلوي و برگشتم سریع ذهنم به فکر این اومدن با.بیارم در دلش از و بزنم زنگ بهش تلفني بود بهتر شاید.وایسادم

 . شدم گرفتن شماره مشغول و برداشتم رو گوشي و زمین روي نشستم تلفن کنار مادرجون مادرم چشم

 میزني؟ زنگ داري کي به _

 :گفتم پرسید سوالو این که مادرم جواب در

 .کتایون به _

 ریخته که موهامو.نداشت فایده بازم گرفتم دیگه بار یه زد تماس رد و نداد جواب اما گرفتم همراهشو ي شماره

 اشهب رسیده حاال تا شاید. بگیرم شونو خونه ي شماره بهتره کردم فکر و زدم کنار دست یه با صورتم روي بودن

 زدن حرف و کردن سالم ي آماده خودمو و برداره رو گوشي یکي شدم منتظر بعد و کردم هم کارو همین و.خونه

 :شنیدم خط ور اون از کیانو ي خسته صداي انتظار دقیقه چند از بعد وقتي اما کردم

 !الو _

 شده الل ولي بگیرم کتایونو سراغ ازش خواستم مي.بزنم حرف خواستم مي.بگم چیزي نتونستم و شدم الل

 زماني که کسي.بودم شده بزرگ باهاش که کسي.بود م خاله پسر بود خط پشت که کسي انگار نه انگار.بودم

 چارنا به پس... بگم؟هیچ غریبه یه به که داشتم چي من و بود شده غریبه یه به تبدیل حاال و بود آشنا آشناي

 :پرسید مامان گذاشتم جاش سر که رو گوشي و و کردم قطع تماسو

 شد؟ چي _

 :گفتم و دادم تکون سري

 .نداد جواب هیچي _

 بود؟ شده ناراحت که گفتي بهش چي _

 : دادم جواب کلمه یه با فقط مادرم سوال به

 .هیچي _

 رو ونمادرج که برم اتاقم به خواستم و شدم بلند من و کردم باور منم و گفتي تو یعني که داد تکون سرشو اخم با

 :گفت و بهم کرد
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 دختر؟ کني نمي کمک _

 بود تهخواس ازم مادرجون اما کنم فکر تنهاییم تو و باشم تنها و ببرم پناه اتاقم خلوت به خواست مي دلم.برگشتم

 ادرموم بودیم مشغول که حال همون در و کردن پاک سبزي به نشستم کنارش و برگشتم اجبار به پس کنم کمکش

 :گفت و زد صدا

 .کنیم مي پاک رو سبزیا خودمون پونه و من باشه شام به حواست تو مادر پوران _

 پاک سبزي مشغول آروم آروم حال همون در و کتایون سمت رفت فکرم و بالفاصله مادرمو گفتن چشم صداي

 :شدم کردن

 ! مادر!پونه _

 ردک مي پاک سبزي داشت و بود جلوش سبد به نگاش همونطور کردم نگاش و کردم بلند سرمو مادرجون صداي با

 :گفتم و کردن مي حرکت تند تند که ش چروکیده ولي سفید دستاي به زدم زل.

 

 

 بله؟ _

 :پرسید و کرد نگام و کشید کار از دست لحظه یه

 شد؟ حرفت چي سر کتایون با بگو راستشو _

 :کردم زمزمه و کردم رها و بود دستم توي که شویدي ي ساقه

 شد؟ حرفمون _

 :پرسید و کرد نگام عینکش باالي از

 نشد؟ _

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 .نبود مهمي چیز _

 !گفت مي اي دیگه چیز خودت روز و حال و کتایون ي قیافه ولي _

 : دادم جواب حوصلگي بي با

 .نبود مهم خیلي که گفتم _
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 :پرسید

 زد؟ حرف باهات کیان مورد در _

 وابشوج چي من و گفته بهم چي کتایون و افتاده اتفاقي چه بگم تونستم نمي.زدم نشنیدن به خودمو ولي شنیدم

 نمطمئ.بشم داشتم دوستشون که آدمایي از دیگه از یکي ناراحتي باعث خواستم نمي. بفهمه خواستم نمي.دادم

 .میشه ناراحت کردم ردش حال این با من و شده پشیمون کیان فهمید مي اگه بودم

 .مادرت نه و هستي راضي تو نه ولي کنه خواستگاري ازت دوباره خواد مي و شده پشیمون کیان _

 گفته بهش کي!کجا؟ از ولي!داشت؟ خبر!دونست مي اون...اون.کردم نگاش مبهوت و مات و زد خشکم حرفش از

 حالیکه در همین براي و بدونه اون نداشتم انتظار اصال!داشت؟ خبر ماجرا از کي کیان خود و مادرم و من جز!بود؟

 :پرسیدم بود کرده تعجب شدت به

 دونین؟ مي کجا از شما...شما _

 :داد جواب خونسردي با

 بزنه حرف مادرت و تو با بهتره بود داده جواب اونم بود گفته باباجونت به کیان _

 ..نبودین راضي شماها اینکه مثل اما

 : کردم ولهش گرفتم انگشتام تا دو بین رو جعفري برگ یه

 درسته؟ دونن مي همه ظاهرا پس _

 .همینطور هم باباجونت.دونم مي چیزو همه من _

 :پرسیدم

 نگفتین؟ من به چیزي چرا پس _

 :پرسید سوالم به دادن جواب جاي به اون اما

 مادر؟ نیستي راضي چرا _

 :دادم جواب

 نگفته؟ بهتون گفتیم؟مگه بهش مخالفتمونو دلیل مامانم هم و من هم _

 :داد جواب مادرجون

 .باباجونت نه و زده حرف من با نه دیگه بزنه حرف مادرت و تو با بود قرار که روز اون از نه _
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 :گفتم و کشیدم عمیقي نفس 

 .کنه قبول اینو خواد نمي کیان چرا دونم نمي و دونم مي شده تموم کامال رو قضیه اون دیگه من راستش _

 .بمونم هم گرفتم که تصمیمي روي خوام مي و گرفتم دیگه تصمیم یه چون کنم فکر موردش در خواد نمي دلمم

 :دادم ادامه من و نگفت هیچي اما کرد نگام و انداخت باال ابرو مادرجون

 ... تازه.خوریم نمي هم به تا دو ما وافعا.برداره دست بگین بهش شما خدا رو تو مادرجون _

 بدي؟ مثبت جواب علي پسره اون به خواي مي _

 :گفت اون و پایین انداختم سرمو و کشیدم خجالت سوالش از

 واسه وقت خیلي و نشده هم سالت یک و بیست هنوز گیري؟تو مي تصمیم داري عجله با خیلي دوني مي _

 نمای نکرده خداي ترسم مي.ترسم مي خیلي پسره این موتور از من مادر تازه.داري گرفتن تصمیم و کردن انتخاب

 ...داییت مثل

 این و پسرشو مرگ.کرد مي آوري یاد آورد مي خاطر به نباید که رو تلخي ي گذشته داشت.بده ادامه نذاشتم

 :پرسیدم معطلي بي کنم بیرون ذهنش از اتفاقو اون اینکه براي و میشد ناراحتیش باعث مطمئنا

 میذاره؟ راحتم کیان کنم صبر من کنین مي فکر شما وقت اون _

 کني؟ مي کارو این کیان خطر به داري پس _

. یدمترس مي من و بود آرمین هم قضیه ي دیگه طرف یه اما بود کیان تصمیمم دلیل از قسمتي شاید.ندادم جوابشو

 جواب جاي به.بریزه هم به زندگیم آرامش بازم و بشم احساسات دچار دوباره و برگرده اون که ترسیدم مي این از

 :گفتم دادن

 ...من... خوبیه پسر که علي خب _

 :گفت و داد تکون سرشو

 میگین ارب یه.میزنین پس دست با کشین مي پیش پا با.کنین مي گیج آدمو جوونا شما واهلل دونم نمي...دونم نمي _

 رداف میشین عاشق امروز.میزنین تازه حرف یه بار هر کنین مي عجله کاراتون تو.میشین پشمون بار یه خوام مي

 .ندادیم عذاب بریامونو و دور همه این بودیم جوون هم ما واهلل.نیست معلوم هم خودتون با تکلیفتون.فارغ

 اپ گذشت سکوت در که اي دقیقه چند و.کردم سکوت و پایین انداختم سرمو.  بود بار شماتت مقدار یه لحنش

 .خواست مي تنهایي دلم.بمونم همونجا شب تا خواست مي دلم.بردم پناه اتاقم به و شدم

 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( دوم جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

147 

 

 .کردم مي دلتنگي احساس چون

(2) 

 فتنگ براي حرفي من عین اونم اینکه مثل.ساکته چرا اون که بودم کرده تعجب.  ساکت ساکت.بودیم ساکت دو هر

 ذهنم به چیزي کردم مي فکر قدر هر من اما بزنیم حرف تا بودیم نشسته تنها که میشد اي دقیقه چند.نداشت

 . بودم کرده فراموش لحظه اون توي بودم کرده آماده چي هر و نمیومد

 :پرسید علي باالخره اینکه تا گذشت اي دقیقه چند

 بگي؟ چیزي خواي نمي!خانوم پونه _

 :پرسیدم جواب جاي به زده خجالت

 

 ندارین؟ حرفي چي؟شما شما _

 ...رسما.... که منتظرم فقط و زدم اول جلسه همون تو حرفامو راستش من خب _

 :گرفتم گاز لبمو و بگه خواد مي چي فهمیدم.  نداد ادامه و گذاشت ناتموم حرفشو

 .بدونم جوابشو خواد مي دلم خیلي اومده پیش برام سوال یه فقط _

 :گفتم اي آهسته خیلي صداي با و کردم جمع خودمو

 !بفرمایین _

 داره؟ مشکلي من با شما ي خاله پسر کیان این میپرسم اینو بخشي مي...ام _

 :گفتم بودم شده هول حالیکه در!گفتم؟ مي بهش باید چي!پرسید مي کیان از داشت!کیان؟

 چطور؟ نه...نه _

 

 اومدم که روزم اون.کنه مي رفتار جوري یه میبینه منو وقت هر.نمیاد خوشش من از کنم مي حس دونم نمي _ 

 ...دوني مي نداشتم حرفاش به نسبت خوبي حس مغازه

 

 .بیاره زبون به رو اونا تونه نمي یا خواد نمي رودرواسي تو و فهمیده چیزایي کردم احساس

 :پرسید ازم یهو اما بشه تموم حرفش تا کردم صبر
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 داره؟ مشکل...هم شما چي؟با شما با _

 :دادم جواب خودآگاه نا

 .منه با مشکلش ي همه اون اصال _

 :شنیدم متعجبشو صداي و

 چي؟ ي واسه داره؟آخه مشکل شما چي؟با _

 :دادم جواب

 .نمیسازیم هم با اصال تا دو ما بوده همینطوري همیشه _

 ...ماشین با که روز اون پس _

 :دادم جواب تندي

 پشیمون و شد حرفمون هم با بعدش ولي بشم ماشینش سوار شدم مجبور اصرارش با.برسونه منو خواست مي _

 ...شدن مزاحمم نفر دو اون و شدم پیاده و شدم

 واقعا؟ _

 .کردم سکوت اما شدم دستپاچه گفتنش واقعا طرز از

 کردي؟ چیکارش مگه داره مشکل شما با چرا آخه خب _

 از واسمم و دادم قورت دهنمو آب درموندگي با و جوابي هیچ.کنم پیدا براش نتونستم جوابي پرسید که سوالو این

 :شنیدم زبونش

 !خانوم پونه _

 گفتم؟نه مي دروغ موضوع این خاطر به باید بافتم؟اصال مي هم به باید دروغي گفتم؟چه مي بهش باید چي آخه

 دمبو مجبور پس بوده چیزي یه ما بین بود زده حدس هم خودش حتما.کنم انکارش تونستم نمي.نداشت اي فایده

 :گفتم اجبار به.گفتم مي باید.کنم اعتراف

 .دادم رد جواب خواستگاریش به چون _

 :دپرسی اما بگه چیزي خواد نمي دیگه حتما کردم فکر که داد طولش اونقدر و شد ساکت و گفت آهاني من حرف با

 کردي؟ ردش چرا خب _

 :دادم جواب خورده جا حالت همون با و نفهمیدم منظورشو و خوردم جا سوالش از
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 .نمیومد خوشم رفتارش از.نبود جور هم با رفتارمون آخه _

 میاد؟ چي؟خوشت من رفتار از _

 :گفت که بود من از جواب منتظر انگار اون و ندادم جوابشو و پرسید آروم که شنیدم سوالشو

 بدي؟ جواب خواي نمي _

 :گفتم

 ...کنم فکر باید من...من...من _

 کني؟ مي فکر چي موردم در کال خب _

 ...اون به تونم مي آیا کردم فکر و ندادم جوابشو شرم از

 .کشیدم خجالت چون.ندادم ادامه فکرمو اما

 دروغ از نیستي شما منظورم گم مي اینو که خوام مي معذرت و تعارف از من چون بگي بهم رودرواسي بي کاش _

 . میاد بدم

 .کنم فکر بدین فرصت بهم باید... خب...خب _ 

 

 !کردي؟ فکراتو کردم مي فکر _

 .دارم احتیاج بیشتري وقت به _

 .بگیرم جواب زودتر داشتم دوست ولي نداره مخالفتي منم.خوبه خیلي این خب _

 مانز به من اما.داره عجله جواب گرفتن براي بگه بهم که داشتم کم همینو فقط گفتم خودم به حرفش شنیدن با

 نسبت اسماحس دونستم نمي هنوز.درسته گرفتم که تصمیمي بشم مطمئن و کنم فکر بیشتر بتونم تا داشتم نیاز

 پسر. کنم مي فکر موردش در چي دونستم نمي هنوز اما.باشم صادق خودم با کامال کردم مي چیه؟سعي اون به

 و عقایدش افکارش و زده حرفشو بود اومده رک و صادقانه خیلي که بود اومده خوشم و.داشتم قبول. بود خوبي

 تراس و رک خودم با بودم نتوسته حتي چون بودم نگفته زیادي چیز من اون عکس بر اما بود گفته هاشو سلیقه

 ودمب گرفته جدي تصمیم واقعا آیا خوام مي چي واقعا اینکه و کردم مي روشن خودم با تکلیفمو باید اول پس.باشم

 و م هخونواد روي تصمیمم که اثري به باید مخصوصا.نه یا بگذرونم کنارش در عمرمو ي بقیه و کنم ازدواج اون با که

 نه ای زودگذره فکر یه من تصمیم اینکه از باید. کردم مي فکر هم میذاشت داشتم دوستشون که اونایي با روابطم

 .میشدم مطمئن
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 نمک مجبورت نکرده خداي بخوام که نیست این معنیش زدم که حرفي این راستش.کردم ناراحتت گه ببخشید _

 بعدش و کني فکر کامال دارم دوست خیلي اتفاقا و ندارم کار این براي اي عجله خودم من. بدي جوابمو زودتر

 هم به چیزو همه تا باشه فرصتي دنبال ممکنه و ماست ازدواج مخالف مادرم که نگرانم این از ولي.بدي بهم جوابتو

 جواب زودتر خوام مي همین واسه.اومد بر پسش از نمیشه کنه مي لج گاهي وقتي فقط خوبیه زن من مادر.بزنه

 . بدي

 ...دارین و وایسادین مادرتون جلوي شما یعني _

 :گفت و حرفم وسط پرید که بود نشده تموم حرفم هنوز

 ندگیموز اشتباه تصمیم یه با بدم اجازه تونم نمي ولي عزیزه خیلي مادرم من براي اتفاقا اصال نیست اینطور نه نه _

 .نمیدم رو جریاناتي چنین یه توي دخالت حق کسي به بودم گفته بهت هم قبال.کنه خراب

 اجازه که نیست مردي اون بودم فهمیده چون خوب.داد دست بهم بد حس یه و خوب حس یه حرفاش شنیدن از

 داپی مشکل مادرش با آینده در کنم ازدواج باهاش اگه بودم فهمیده چون بد و بده زندگیش توي اطرافیانو دخالت

 .کنم مي

 .بیاد پیش مشکلي بعدا ممکنه و مخالفه حال هر به ولي _

 زمهال کردین قبول اگه هم شما فقط.کنم چیکار دونم مي و هست حواسم من باشي نگران نیست الزم که گفتم _

 .بیاري دست به دلشو تا بکني سعیتو

 :پرسید که شنیدم و چادرم قرمز و ریز گالي به دوختم چشم و کردم سکوت مقابلش در

 کني؟ فکر تا خواي مي فرصت چقدر _

 :دادم جواب

 .خوام مي وقت فقط دونم نمي _

 .بده جواب بهم و بکن فکراتو.نیست اي مسئله باشه _

 منتظرمون بقیه که جایي بزرگه اتاق به همراهش و شدم بلند ازش تبعیت به منم و شد پا شد تموم که حرفاش

 :بود آقا عزیز پرسید سوال ازمون که نفري اولین ورودمون با. رفتیم بودن

 رسیدین؟ توافق بابا؟به شد چي _

 :داد جواب بشینه میرفت حالیکه در علي

 .کنه فکر بیشتر باید گفت خانوم پونه _
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 :فتگ آقا عزیز و نشستم مادرجون کنار رفتم و پایین انداختم سرمو بود شده برده من اسم اینکه از شرمندگي با

 بازم نهک فکر قدر هر مواقعي چنین یه توي آدم.کنه مي درستي کار اتفاقا.داره اشکالي چه کنه فکر.بابا کنه فکر _

 .کمه

 :گفت و بقیه به کرد رو بعد

 هک نبود مثبت جوابش و نشد قسمت اگه بده جواب بعد بکنه خوب فکراشو دخترمون تا مونیم مي منتظر ما _

 !ها شماست با حرفم حاجي!خوریما مي رو شیریني دیگه شبش همون بود مثبت اگه ولي هیچي

 .بگو خودشون به نشستن حاضر و حي همینجا دختر خود و دختر چرا؟مادر من!من؟ _

 

 :گفت مادرم رسید که اینجا به باباجون حرف 

 

 شما چي هر.بگیم که داریم چي ما اینجایین هستین ما بزرگتر که شما زنین؟تا مي که حرفیه چه این باباجون وا _

 .میشه همون بگین

 .بیاین شیریني با بعد ي دفعه بود راضي پونه اگه اینطوره که حاال باشه _

 :واداشت خنده به آقارو عزیز و بود شوخ باباجون لحن

 .ننیای نیاوردین شیریني یعني بیاین شیریني با میگه که میگه؟این چي شوهرت خانوم پروین میبیني _

 :گفت و باباجون به کرد رو خندیدن همه که بعد

 .حتما و وظیفمونه که اون.بفرما امر و بده دستور فقط شما حاجي چشم _

 ...نمیاي خالي دست اومدي.دیگه گرفتي منظورمو خودت پس _

 :گفت بابالجون به رو یهو مادرجون که بود اینجا

 !جالل آقا _

 :گفت و خندید مادرجون جواب در آقا عزیز

 . بگه بذار خانوم پروین نداره اشکالي _

 :پرسید و باباجون به کرد رو بعد

 .واست نباشه بد وقت یه!شدیا خوبه؟پیر برات شیریني مطمئني حاال تو حاجي _
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 :گفت همیشگیش شوخ لحن همون با بازم باباجون

 خودت واسه تو بود کجا خونم قند آخه استخوونم و پوست پاره دو من.باشي من خون قند نگران خواد نمي تو _

 .بترس

 و داد تکون سرشو مادرجون و خندیدن هم بقیه و گرفت ش خنده قبل از بیشتر آقا عزیز گفت که اینو باباجون

 :گفت

 .جمال آقا این دست از امان _

 :پرسید ازش خندید مي هنوز حالیکه در آقا عزیز مادرجون حرف با

 صداش چیز یه بار هر که شما!جمال؟ یا جالله آقا اسمش ما حاجي این نفهمیدیم ما باالخره!خانوم پروین _

 میزنین؟

 :داد جواب مادرجون جاي به باباجون آقا عزیز سوال با

 مي دلش بیامرزم خدا آقاي وقتا اون.اومدم دنیا وقتي به گرده مي بر هم جریانش.داره قضیه پرسیدي که این آهان

 شد قرار هم باالخره و نداشتن توافق اسم سر خالصه.بذاره جالل خواست مي مادرم.بذاره جمال منو اسم خواست

 پروین. جمال شد اسمم اونجا گرفتن سجل برام وقتي ولي.کنه صدا داره دوست خودش که اسمي به منو کي هر

 .زنن مي صدا رو ما خواد مي دلشون چي هر و دارن اختیار دیگه که هم خانوم

 .افتادن خنده به همه باباجون حرفاي با

 رفتنشون از بعد دقیقه چند و رفتن مهمونا باالخره و و گذشت آقا عزیز و باباجون شوخیاي و کال کل با شب اون

 :برداشت رو گوشي فوري بود نزدیکتر بهش که مادرم و زد زنگ تلفن که بود

 !الو _

_... 

 :گفت و رفتن باال خط ور اون صداي شنیدن با مادرم ابروهاي

 !زدي؟ زنگ شب وقت این شده چي جان سوسن سالم _

_ ... 

 :پرسید و اومد خودش به بعد اما. موند باز دهنش و رفتن باالتر مامان ابروهاي

 !کني؟ گله چي کني؟واسه گله _

_... 
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  چیه؟ منظورت _

 :گفت مادرم یهو که داد بهش جوابي چه اون نفهمیدم و پرسید خاله از مامان 

 

 ناراحتي؟ ازمون اینقدر که کردیم چیکار مگه آخه _

_... 

 :گفت بعد و کرد گوش خاله حرفاي به باز دهن با بازم مامان

 خواستگاري؟ _

_... 

 :پرسید تعجب با مامان

 کیان؟!گفت؟ بهت کي _

_... 

 .داشت خبر قضیه از که بود اون فقط آخه_

 بهش کمي و رفت سر داشت من ي حوصله که کشید طول سکوتش این اونقدر.موند ساکت دقیقه چند مامان

 :نشنیدم چیزي اما بشنوم رو خاله صداي شاید تا شدم نزدیک

 ...خواهر م شرمنده خدا به _

_... 

 :بده توضیح خاله براي کرد سعي اما شد قطع حرفش مامان

 .اومده خواستگار دخترم واسه بگم بزنم جار بیام من که نشده معلوم چیزي هنوز.گفتم مي بهت چي من آخه _

_... 

 کنیم صبر گفتم فقط من ها بچه جون به ولي. دارین حق تاتون دو اسد آقا هم و تو هم خیلي داري حق چرا...چرا _

 .کنم خبرتون بعد.کنه مي قبول پونه اصال و میرسه کجا به آخرش ببینم

_ ... 

 ...گم مي بهت دارم که من _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( دوم جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

154 

 

_ ... 

 ...خدا به_

 : عصبانیه و ناراحت خیلي خاله بود مشخص و میذاشت ناتموم حرفشو مرتب مامان

 ...کن گوش جان سوسن _

_... 

 !سوسن!الو!الو _

 :گفت بودیم اون تلفني زدن حرف شاهد که نفر سه ما به رو تعجب با و گذاشت رو گوشي مامان

 !کرد قطع _

 :پرسید مادرجون

 گفت؟ا مي چي _

 :گفت و کرد نگاه دوباره ما تک تک به مامان

 .بود ناراحت _

 :پرسید تعجب با باباجون

 !بود؟ ناراحت چي از _

 :گفت و انداخت من به نگاهي مادرم

 .نکردیم خبرشون و نگفتیم بهشون و اومده خواستنگار پونه واسه اینکه از _

 !بود؟ گفته بهشون کي _

 :گفت مامان و پرسید تعجب با مادرجون

 . کتایون _

 !فهمیده؟ کجا از اون! کتایون؟ _

 :داد جواب و انداخت من به نگاهي مامان

 .پونه _

 :گفت که شنیدم باباجونو خونسرد لحن و اتاقم سمت رفتم و پایین انداختم سرمو که

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( دوم جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

155 

 

 .میاریم در دلشون از بعدا. نداره اشکالي _

 اتاقم توي رفتم و نکردم معطل دیگه من

 قح نظرم به و.بوده تند خیلي خاله عکسالعمل بود معلوم.دادم تکیه سرموبهش و اتاق در به کوبوندم پشتمو

 اون با فرقي و بود مادرم عین.بود م خاله.نبود غریبه که اون.گفتیم مي بهش باید.کرده تندي اگه داشته

 !چطور؟ ولي آورد در جوري یه دلش از میشد کاش.نداشت

 رهباالخ و شدم عصباني خودم دست از بیشتر و نشد اما کنم متمرکز فکرمو کردم سعي ریخته هم به اعصابي با

 کنم مي زمتمرک علي روي فکرمو باید. کنم فکر مهمتري چیزایي به باید گفتم خودم به نرسیدم اي نتیجه به وقتي

 و ناراحت ازم زندگیم آدماي عزیزترین میدیدم وقتي نبودن؟چطور مهم برام شوهرش و هاش بچه و خاله یعني اما

 کنم؟ فکر نداشت باهام نسبتي هیچ که اي غریبه مرد به دلخورن

 گمب بهش رو بله خواستم نمي و بودم نگرفته تصمیممو مگه اما بدم علي به جوابي یه بود قرار من حال هر به ولي

 !بود؟ مرگم چه دیگه پس

 .دونستم نمي بود؟خودمم مرگم چه

 از بودم نشده موفق و بودم نتونسته هنوز که آرمین یاد از پر.پر پر.بود پر ذهنم.زدن قدم به کردم شروع هدف بي

 ... وخاله کتایون دادم مي بهش باید که جوابي و علي... حرفاش و کیان.کنم بیرونش ذهنم

 همه از خالي ذهنم لحظه یه فقط لحظه یه براي کردم آرزو که آوردن فشار بهم یادآوریها و کردنا فکر این اونقدر و

 ؟باشه خالي خاي مغزم و نکنم فکر هیچي یه که افتاده اتفاقي چنین حاال تا اصال پرسیدم خودم از و باشه چیز

 رارف تونستم نمي هیچي از هیچي از تونستم چي؟نمي که باالخره ولي.کردم قایم دستام بین صورتمو کالفه بعد

 .کنم

 پنجم و بیست فصل

(1) 

 نمي جواب و میزدم زنگ کتایون به که بود بار چندمین براي دونستم نمي.جاش سر گذاشتم امید نا تلفنو گوشي

 خونواده اعضاي باقي به هم اون به هم دادم مي حق بهش و عصبانیه و دلخور خیلي دستم از بودم فهمیده اما داد

 ازشون خبري نه و میزدن تلفني نه کدوم هیچ.کتایون و بود خاله از خبري نه میشد روز چند.سوسن خاله ي

 کسي خونه توي چند هر.من تقصیر.بود من تقصیر اینا ي همه و نمیزدن سر هم باباجون ي مغازه به حتي.میشد

 ودخ خود مقصر.منه تقصیر اینا ي همه دونستم مي خودم ولي گفت نمي چیزي اصوال یا و. نداشت اي عقیده چنین

 باعث و داد مي عذابم مرتب همین و بودم اومده پیش هاي ناراحتي و اختالفات ي همه باني و باعث که بودم من
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 و عذاب احساس بگیرم تصمیم موردش در تر درست و کنم فکر بهش میومدم تا آخه.نکنم فکر علي به بود شده

 .بود کرده سخت برام رو گیري تصمیم همین و سراغم میومد ناراحتي

 

 ندادن؟ شد؟جواب چي _

 ذابع این از خودمو باید.بکنم کاري یه باید کردم فکر خودم با و دادم تکون سرمو فقط من و پرسید که بود مامان

 جوري؟ چه اما بدم نجات

 بکنم؟ کارو این تونستم مي جوري چه

 .میزنم بهشون سر یه میرم خودم عصري امروز _

 :گفتم و رسید ذهنم به فکري یهو مادرم حرف این با

 .برم خودم بذار مامان نه _

 سریع و کردم عوض لباسامو و اتاقم توي رفتم بمونم مادرجون یا اون طرف از جوابي شنیدن متظر اینکه بدون و

 :گفت که شنیدم مادرمو صداي راهرو رسیدم که راهرو به و بیرون زدم

 .بگردیا نشده ظهر_

 مي گهن ناهار براي منو کنه آشتي خاله اگه بود مطمئن.میگه اینو چرا دونستم مي.پوشیدم کفشامو و گفتم چشمي

 کیان و من خواست نمي مامان و میشدم رو به رو کیان با موقع اون و بمونم عصر تا میشم مجبور بعدش و داره

 نمي اما.هکن مي فراموشم تر راحت نبینه منو کیان اگه کنه مي فکر خودش با داشتم حتم.ببینیم دوباره رو همدیگه

 و خاله دختر کیان و من حالیکه در.باشه کرده پیدا راه ذهنش به چیزي چنین ممکنه چطور کنم درک تونستم

 اما خورد صورتم به سردي سوز گذاشتم قدم کوچه توي وقتي.ناپذیر اجتناب برخوردمون و بودیم پسرخاله

 مين هم دقیقه ده به و بود باالنر خیابون یه.نبود راهي شون خونه تا.خاله ي خونه سمت افتادم راه و ندادم اهمیتي

 مونه.شون خونه به رسیدم زود خیلي بازم داشتم مي بر قدم سنگین و آروم خیلي اینکه با و.اونجا برسم کشید

 يحت نه و بفروشه اونو نه نمیومد دلش اسد دایي و بود کیان پدربزرگ ي ارثیه که آجرنما قدیمي بزرگ ي خونه

 رنگارنگ هاي خاطره.بود خاطره از پر من براي که قدیمي ي خونه همون. جدیدتر جاي یه به بره و بده ش اجاره

 واشکمون همیشه که کاوه کردناي اذیت.بازیهامون.خونه همین جلو و کوچه همین توي کتایون با خاطراتم.بچگیم

 اما هام خاطره مرور و تماشا به وایسادم همونطور و کشیدم آه بچگیم خاطرات یادآوري با!بودن روزایي آچه مي در

 برگشتم دوباره من و شدن دور بچگیم خاطرات اسد دایي صداي شنیدن با و نکشید طول خیلي کردنم نگاه

 :بودم که همونجا

 !وایسادي؟ اینجا چرا!دایي!پونه _
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 :کردم سالمش دستپاچه و برگشتم صداش شنیدن با

 .دایي سالم...س _

 :گفت و کرد ورانداز پامو تا سر تعجب با

 تو؟ نمیري چرا!وایسادي؟ اینجا چرا تو.دختر سالم علیک _

 :گفتم کنان من و من

 ...راستش...را... من...من...چیزه _

 :پرسید اون و بدم ادامه نتونستم اما

 ببیني؟ کتایونو اومدي _

 :گفت و شد رد کنارم از.  نگفتم هیچي

 .تو بیا دخترم بیا _

 :گفتم و نرفتم داخل من ولي تو برم تا کشید کنار و کرد باز کلید با درو و

 .میام منم جون دایي بفرمایین شما _

 :پرسید همیشگي صمیمي و مهربون لحن همون و اعتراض با

 داشتیم؟ حرفا این از هم با ما _

 مي صداش دایي.بود پدرم جاي.بود من ي خاله شوهر اون.نداشتیم حرفا این از وقت هیچ هم با ما.نداشتیم نه

 .نداشتم باهاش رو راحتي احساس اون دیگه موقعیت اون توي اما بودم راحت باهاش همیشه و کردم

 مداو حیاط به خاله ورودمون با که تو رفتم دنبالش و کردم پا اون و پا این کمي داخل رفت و نگفت چیزي وقتي و

 بود نیومده لبخند با بار اولین براي خوبم ي خاله خاله.وایسادم منم و وایساد جاش سر لحظه یه دید که منو اما

 و میرم مي غصه از سمتم نیاد و بکشه طول این از بیشتر اگه کردم احساس من و بار اولین براي.استقابالم به و جلو

 :سمتش رفتم بودم کرده بغض حالیکه در

 !جون خاله _

 :پرسید شست مي دستاشو داشت و بود نشسته شیر پاي که شوهرش از و انداخت من به نگاهي خاله

 ! بیاري؟ بودم خواسته که ترخوني کو _

 :داد جواب اسد دایي 
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 .داره مي نگه برامون آوردن گفت مراد سید.بود شده تموم.نبود _

 .دیگه جاي یه رفتي مي خب _

 و نداد جوابشو خاله شوهر

 :گفت جدي خیلي من به خطاب داخل گشت مي بر حالیکه در و داد تکون سرشو خاله

 .تو بیا _

 :زدم صداش و رفتم دنبالش تردید با

 :گفت و آشپزخونه توي رفت

 .بیارم چایي برات تا کن گرم خودتو بخاري کنار برو _

 :گفتم و بهش کردم رو

 .خوام نمي چایي من خاله _

 :پرسیدم ازش آروم و وایسادم آشپزخونه در جلوي و رفتم.نداد جوابمو

 ناراحتي؟ ازم!خاله _

 :داد جواب قدیمیش طالیي لب استکاناي توي میریخت چایي داشت حالیکه در

 . ناراحتم مادرجون و مادرت از.نیستم دلخور تو از من.بشین برو _

 :گفتم و رفتم جلوتر

 .بودم من مقصر.نداشتن تقصیري اونا خاله _

 :گفت اخم با و طرفم برگشت و سماور روي گذاشت قوریشو

 واست گفتن مي جمله یه فقط جمله یه حداقل... گفتن مي باید بودن بزرگتر داري؟اونا تقصیري چه تو!تو؟ _

 .همین اومده خواستگار

 .خواستم ازشون من خب _

 ي قضیه مورد در که بود خواسته اینطور باباجون اصل در. بشه برطرف ناراحتیش اینطوري شاید که گفتم دروغ

 اخماش شنید که منو حرفاي خاله. کنم پنهون اینو خواستم مي من ولي.نشه زده کسي به حرفي خواستگاري

 :پرسید و هم توي رفتن بیشتر
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 شدي؟ درغگو و پنهونکار اینطور کي از تو _

 .ندادم جوابشو و پایین انداختم سرمو

 .ببینم کن نگاه منو _

 :گفت و زد کمر به دستشو. کردم نگاش

 بوده؟ کي تصمیم این دونم نمي کردي فهمم؟فکر نمي و م بچه من کردي فکر _

 :دادم جواب

 .ببخشید شما.دیگه بوده من خاطر به ش همه خب _

 :گفت اي آمرانه لحن با

 .نکن دخالت هم بزرگترا کار تو.نگو هیچي هم دیگه و بشین برو _

 :گفتم آروم

 .باشین قهر مامانم و شما خوام نمي فقط من _

 :گفت و کرد بیرون خونه آشپز از منو و اومد

 .میشه تموم بگذره روز چهار.نیست جدي زیاد ما قهر نترس _

 :پرسیدم و سمتش برگشتم

  مطمئنین؟ _

 :گفت و دورشون افتاد چین که کرد جمع لباشو 

 

 .بشین برو _

 :گفت بهم رو بود نشسته بخاري کنار که اسد دایي و هال توي برگشتم پایین سر با

 ناراحت بزرگترا آشتي و قهر واسه هم خودتو بیاره چایي برات ت خاله که بشین بیا.دخترم بشین بیا _

 .کنن مي حل هم با مشکلشونو خودشون.نکن

 :پرسیدم آورد چایي که خاله به خطاب و بخاري کنار نشستم

 نمیدین؟ رو تلفنا جواب چرا ما؟اصال ي خونه نمیاین روزه چند چرا پس _
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 :گفت و خاله شوهر و من بین گذاشت چایو سیني خاله

 .بشه تموم عصبانیتم که این واسه _

 :پرسیدم بودم کرده موردش در که اشتباهي از شرمنده و نشست چشمام تو اشک و کردم بغض حرفش شنیدن با

 بود؟ همین فقط واقعا یعني _

 :پرسید و بخاري کنار نشست

 .باشه داشته ادامه دلخوري این ابد تا که نیست قرار.بود همین آره _

 جلوي ولي ببوسمش تونم مي تا و بغلش بپرم خواست مي دلم.داد دست بهم خوبي احساس حرفاش شنیدن از

 اومد که در صداي.بیام در خجالتش از حسابي موقعش به بذارم بهتره کردم فکر و کشیدم مي خجالت خاله شوهر

 :گفت و انداخت من به نگاهي خاله

 .اومد کتایون _

 :زد مي حرف بلند بلند داشت که شنیدم کتایونو صداي و سر بعد و

 !نداره کردن تعارف همه این که چایي یه. تو بریم بیاین!دیگه باشین زود _

 اونم ناراحتي و دلخوري کنه؟یعني مي فکر خاله مثل اونم یعني پرسیدم خودم از و ریخت صداش شنیدن از دلم

 :شنیدم رو خاله صداي و بستم دقیقه چند براي چشمامو و باشه همینطور کردم خدا خدا!میشه؟ تموم زود

 .برگشتن االن خرید بودن رفته شیوا و امیرحسین با صبح _

 :کردم باز چشمامو کتایون صداي شنیدن و اون حرف با

 .اومدیم ما سالم _

 :گفت خاله و کشیدم عمیقي نفس و کردم جمع خودمو

 . بخور چاییتو _

 :گفتم

 .االن خورم مي _

 و تفاوت بي نگاه.دیدم خودم روي نگاهشو.کرد یخ تنم دیدنش با و کردم بلند کتایون ورود با سرمو کم یه و

 .کنم سالم نتونستم کردم کاري هر و کردم بغض و هم توي رفتن که اخماشو

 :گفت بهش رو و حسین امیر کوچیکتر خواهر شیوا سمت برگشت که دیدم
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 مونده؟ کجا حسین امیر ببینم برم من بشین برو جون شیوا _

 :گفت شیوا

 .میاد االن میاره در کفشاشو داره _

 ي هگوش کمرنگي لبخند دید که منو بود حرفي کم و کمرو دختر که شیوا. بیرون رفت و نداد جوابشو کتایون اما

 :کرد سالم آروم هال توي اومد وقتي و نشوند لبش

 !عمو سالم _

 . جون پونه سالم

 :پرسید ازش اسد دایي بعد و دادیم هم با جوابشو خاله شوهر و من

 حسین؟ امیر دنبال رفت کتایون _

 :گفت نشست مي حالیکه در شیوا

 .حسین امیر دنبال رفت _

 ناو همراه کتایون اینکه از بود شده حسودیم چقدر.پاش روي گذاشت کیفشو و نشست من کنار که کردم نگاش

 جلوي کردم سعي و زدم نهیب خودم به حال این با اما!کرد مي اذیتم کتایون همراه بودنش چقدر. خرید بود رفته

 بگیرم رو بچگونه افکار این

 :پرسیدم شیوا به رو بدم نشون عادي خودمو کردم مي سعي حالیکه در و

 جون؟ شیوا خوبي _

 :گفت آروم و زد کمرنگي لبخند باز

 .ممنون _

 :پرسیدم

 خرید؟ بودین رفته _

 :گفت و زد لبخند

 .آره _

 :گفتم و شدم بلند تو اومدن حسین امیر و کتایون که همین و اومد سراغم به حسادت حس بازم

 .خاله کمک برم من _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( دوم جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

162 

 

 :پرسیدم و آشپزخونه توي رفتم

 خواین؟ نمي کمک!خاله _

 .زد مي گاز روي ي قابلمه به سري هم گاهي و بود دوباره ریختن چاي حال در که سوسن خاله

 :گفت و طرفم چرخوند سرشو من ورود با

 ... بشین برو خونه آشپز توي اومدي چرا تو _

 :گفتم خاله به رو و شنیدم کتایونو و حسین امیر کردن سالم صداي

 ...کمک اومدم خب _

 .میارم رو چاییا خودم من.بشین برو. نیست الزم _

 :شنیدم حسینو امیر صداي که نمیرم بگم خواستم

 ...خانوم پونه...پ... سالم...س..س...س...عمو..زن..ز... سالم..س _

 :دادم جوابشو و برگشتم

 .سالم _

 :پرسید همیشگیش صمیمي لحن با

 !کجایي؟!نیستي؟ _

 :دادم جواب

 .بودم گرفتار _

 :پرسید و خونه آشپز توي اومد

 کردي؟ قهر..ق...ق کتایون با... یا...گرفتاري؟ي...گ...گ _

 .دبو گفته بهش خودش کتایون حتما و دونست مي اون.دونست مي.کردم نگاه رو خونه آشپز کف و ندادم جوابشو

 کني؟... آشتي...آ هاش...با... ب..ب...خواي نمي...ن _

 :دادم جواب و انداختم نگاهي شد رد جلوم از چاي سیني با که خاله به

 . کنم آشتي بخوام نیستم قهر باهاش که من _

 .چاي امیر _ 
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 :گفت بهم خطاب حسین امیر و هم توي بره اخمام شد باعث کتایون صداي

 .بیا... ب_

 :گفت و برگشت که شد همین و کردم تماشا رفتنشو تعجب با دقیقه چند.آشپزخونه از بیرون رفت و

 !دیگه...دي... بیا...ب _

 :گفت کتایون به رو حسین امیر موقع همون و بیرون اومدم آشپزخونه از تردید با

 .بیا هم... شما...ش... خانوم پونه...پ.دارم کارت...  ک...ک...بیـــــــــــرون...ب... بیا... ب!کتایون...ک...ک _

 :پرسید تعجب با و شد خیز نیم کتایون

 بیام؟ کجا _

 .بیا.حیاط...ح _

 اي هسرف و زد کمر به دستاشو حسین امیر حیاط توي.رفتیم دنبالش هم کتایون و من و بیرون رفت خودش و گفت

 :گفت و کرد

 .کنین... ک...آشتي... آ...هم با...ب... االن...ا همین...ه...تا دو...د... شما..ش...ش _

 :گفت اعتراض با کتایون

 !بگي؟ اینو که اینجا کشوندي منو _

 :داد جواب حسین امیر

 .کنین...ک آشتي که...که... وردمتون...آ...آ.آره...آ _

 :گفتم هم من و نداد جوابشو دیگه کتایون

 .کنم آشتي که نیستم قهر من _

 ببوسین...ب همو روي...ر... االن...ا همین... ه...ه...نمیشه...ن... سرم... س...حرفا... ح...ح...ایـــــــــن من...م _

... کنین؟تو مي...م قهر هم با بچه...ب...تا دو...دو... عین... ع!کشین؟ نمي.... ن...ن...خجالت...خ.کنین اشتي... آ...و

 اي؟ بچه...کشي؟ نمي خجالت... خ...خ...کتایون؟تو...ک

 :گفت و راهرو در سمت رفت حسین امیر بار این و نداد جوابشو کتایون بازم

 نیاین...ن...نکردین... ن...آشتي... آ...اگه... ا...تو... ت...گردین مي بر... ب... و کنین مي... مي...آشتي...آ _

 .بمونین... ب...همونجا... ه...داخل...د...
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 اشنگ اینکه بدون منم.شون خونه ي باغچه به زد زل اخم با و وایساد سینه به دست کتایون رفت که حسین امیر

 :پرسیدم ازش و کردم نگاه رو باغچه بودم وایساده کنارش که همونطور کنم

 ناراحتي؟ ازم _

 :پرسید

 باشم؟ نباید _

 :طرفش چرخیدم

 ...من کتي متاسفم _

 :گفت تندي لحن با

 .بشنوم خوام نمي.نزن حرف _

 دردیگه بهتره کردم فکر. بود گرفته زدنش حرف طرز از دلم.کردم نگاه دستام به و پایین انداختم سرمو ساکت

 :زدن حرف به کرد شروع اون باالخره اینکه تا گذشت سکوت در هم اي دقیقه چند.کنم سکوت مقابلش

 اذیت کیانو داري که ناراحتم این از... نزدي خواستگارت مورد در حرفي که نیستم ناراحت این از مامانم مثل من _

 . بشه رنجشش باعث کسي نمیدم هم اجازه و ببینم داداشمو ناراحتي تونم نمي من. کني مي

 :دادم جواب

 ...کنم مي صحبت باهاش خودم گفتم که من _

 خواي کني؟مي اذیتش بازم خواي مي خورین؟یعني نمي هم درد به مثال؟که میگي بهش کني؟چي مي صحبت _

 کني؟ خردش بیشتر

 :کرد اشاره خونه به حال همون در و زدن حرف به کرد شروع تند تند

 آرزوشونه خیلیا حالیکه در میزني پس منو داداش هي و خورین نمي هم درد به میگي هي...میگي اینطوري تو _

 فقط.ست اشاره یه متتظر شیوا همین.میبیني عمومو دختر شیوا همین...همین.  بندازه بهشون نگاه یه فقط کیان

 ...تو وقت اون.داداشم طرف از اشاره یه

 عصباني و بشنوم حرفاشو خواستم نمي. آمیزه تحقیر لحنش کردم مي احساس.کرد مي اذیتم داشت حرفاش

 :گفتم

 باشن؟ ش مرده کشته و بدن مثبت جواب داداشت به باید همه کني مي فکر چرا.بسه کتایون _

 :گفتم میومد باال نفسم زحمت به حالیکه در.زد زل بهم و شد ساکت من حرف با
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 بحث دیگه این خوریم نمي هم درد به که کنم مي قانعش زنم مي حرف باهاش مورد این در خودم گفتم من _

 داره؟ کردن جنجال و جار و کردن

 هب اینو معطلین؟چرا چرا خواستگاري براش برید داداشته ي اشاره منتظر شیوا خودت قول به که حاال اصال...اصال

 .کشي مي من رخ

 رفح شنیدن منتظر اینکه بدون شد باعث عصبانیتم همین و کیان از و خودم دست از اون دست از.بودم عصباني

 ونجاا دیگه خواستم نمي و تونستم نمي.بیرون بزنم شون خونه از سریع و برگردونم ازش رومو باشم ازش اي دیگه

 مداشت قبولش خواهرم عنوان به همیشه که کسي کتایون کردم مي احساس.شدم تحقیر کردم مي احساس.بمونم

 جلوي اما.کردن خیس چشمامو اشکام و ترکید بغضم میرفتم راه حالیکه در. دلمو بدتر اون از و شکسته غرورمو

 یگهد بهتره اصال... اصال کردم فکر و کردم پاک اشکامو دست پشت با و بشه بلند هقم هق نکنه تا گرفتم دهنمو

 یه ومدا نمي دلش که نبود سابق کتایون دیگه اون. کرد مي اذیتم فکرش چون..باشم نداشته کتایون کار به کاري

 .بزنه حرف بلند باهام حتي داد نمي اجازه خودش به و اومد نمي دلش. بشه جدا ازم هم لحظه یه حتي لحظه

 .بود شده عوض هم خیلي.بود شده عوض اون

 میرا آشناي صداي و کردم بیشتر قدمامو سرعت کیان آوردن خاطر به با...کیان بله.بود کیان خاطر به اینا ي همه و

 :شنیدم سرم پشت از حسینو

 !خانوم پونه...پونه...پ _

 بیشتر قدمامو بودم؟سرعت ترحم قابل بود؟خیلي سوخته برام چرا؟دلش اما.حسین امیر.دنبالم بود اومده اون

 مي ارب اولین براي.بشم دور خواستم مي فقط.برگردم کنه مجبورم و برسه بهم خواستم نمي... خواستم نمي. کردم

 .بشم دور خاله ي خونه از خواستم

 درو که مامان و زدم در هم سر پشت و تند تند.زدم در رسیدم خونه به وقتي و دویدم برگردم اینکه بدون.دویدم

 المس بدون بود حیاط توي که هم مادرجون کنار از حتي و خونه توي رفتم کنم سالم اینکه بدون و سریع کرد باز

 ونکتای از....بد خیلي...بود بد حالم.بستم سرم پشت درو و داخل تپیدم و اتاقم به رسوندم خودمو و شدم رد کردن

 خواستم مي... این جز داشتم رو رفتاري هر انتظار ازش.زد که حرفایي و داشت باهام که رفتاري از...بودم ناراحت

 .بود ریخته هم به بدجوري اعصابم.کسو هیچ.ببینم رو کسي خواستم نمي. اتاق همون توي.بمونم همونجا

 !پونه!پونه _

 :حسینو امیر صداي بعد و شنیدم مادرمو صداي

 ...کن وا درو...د!خانوم...خ پونه...پ!خانوم... خ...خ...پونه...پ _

 .نگم هیچي و بمونم ساکت فقط شون همه برابر در داشتم دوست.کنم سکوت داشتم دوست.ندادم جوابشونو
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 نمي دلمم. بودم نخوده ناهار هنوز و بود شده ظهر.کردم نگاه در به و کردم بلند سرمو شدید گرسنگي احساس با

 و کشیدم بود ماسیده روش اشکام که صورتم به دستي.بشم برو رو مادرجون و مامان با و بیرون برم خواست

 کخش بودم کرده گریه بس از گلوم.کردم مي تشنگي و خستگي احساس بدجوري.دادم تکیه ساعدم به صورتمو

 اي حوصله و حال کردم مي احساس.بودم نخورده تکون جام از و بودم مونده اونطوري که شد مي دوساعتي. شده

 .داد يم فشار گلومو بغض باز و افتاد مي یادم هي اما.بیارم خاطر به کتایونو رفتار دوباره خواستم نمي و نمونده برام

 ماا.ندادم نشون العملي عکس هیچ شنیدم که هم درو ي تقه صداي و زانوم روي گذاشتم سرمو کرده بغض و خسته

 :کردم جمع خودمو باباجون صداي شنیدن با

 !باباجون پونه _

 :بشنوم هم مادرمو صداي و کنم بلند سرمو تردید با شد باعث صداش مهربوني

 . نمیاد هم بیرون کرده حبس اتاق اون توي خودشو برگشته ش خاله ي خونه از که صبح از _

 .زنم مي حرف باهاش خودم من.نکن دخالت تو _

 ...میگي شما وقت اون بچمه.منه دختر اون.نکنم دخالت چطور باباجون _

 ...برس کارت به برو.نکن دخالت تو گفتم _

 ...باباجون اما ببینم رو کسي خواستم نمي.کردم نمي حرکت و شنیدم مي زدنشونو حرف صداي

 . کن باز درو بیا دخترم _

 تو جادویي چه دونستم نمي خودمم.بخوام اینکه بدون.شدم بلند مقاومتي هیچ بدون مهربونش صداي برابر در

 :کنم باز درو برم و بشم بلند من شد باعث اونطور که بود صداش

 .سالم _

 :کردم سالم سالمش و لبخند جواب در

 .باباجون سالم _

 :پرسید و کرد اشاره اتاق به.کردم تعجب خودم صداي گرفتگي از و

 تو؟ بیام _

 :گفتم.شد داخل و رفتم کنار

 .باباجون بفرمایین _
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 :پرسید و کرد نگام

 کردي؟ بابا؟گریه گرفته چرا صدات _

 :پرسید جلو اومد.دادم تکون سرمو

 جیغو؟ جیغ حرفاي واسه _

 خنده نم میزد صدا جیغو جیغ کتایونو وقتي همیشه.بیارم لب به لبخندي حتي اینکه بدون.دادم تکون سرمو بازم

 ابرو.بخندم حرفش این به خواست نمي دلم اصال بودم که وضعیتي اون توي اما.میزدم لبخند حداقل یا گرفت مي م

 :پرسید و انداخت باال

 شدي؟ ناراحت جیغو جیغ حرفاي واسه فقط!همین؟ _

 :دادم جواب

 .شدین مي ناراحت بودین هم شما _

 :گفت و نشست و رفت

 بود؟ شده دعواتون چي سر حاال _

 :دادم جواب صادقانه

 ...کیان خاطر به _

 :پرسید و کرد باریک چشماشو باباجون

 بود؟ ناراحت کتایون _

 :داد ادامه مکث کمي از بعد سوالشو و

 کردي؟ رد کیانو چرا که بود ناراحت این از _

 : نبود جواب به نیازي دیگه پس دونه مي خودش بودم مطمئن.ندادم جوابشو

 چیه؟ کردنش رد براي دلیلت نگفتي بهش تو خب _

 :گفتم سوالش جواب در

 .زد حرف بد بازم و نشد قانع ولي زنم مي حرف کیان با خودم گفتم بهش _

 آره؟ خونه اومدي و شدي ناراحت هم تو وقت اون _
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 :دادم جواب

 .اوهوم _

 :گفت مالیمش لحن همون با

 نشسرز کتایونو و شدن ناراحت چقدر ناگهانیت رفتن این از ت خاله شوهر و ت خاله کني فکر حتي اینکه بدون _

 !کردن

 :گفتم

 .باباجون بودم ناراحت واقعا من _

 :پرسید

 ناراحتي؟ چي؟هنوزم حاال _

 .دادم تکون سرمو فقط جواب جاي به

 ببخشیش؟ توني نمي کني مي احساس که اونقدر _

 پیدا والشس براي جوابي که کردم فکر دقیقه ببخشم؟چند کتایونو تونستم مي من.کردم فکر سوالش به.کردم فکر

 احتنار دستش از موقع اون اما.ببره بین از داشتنو دوست این تونست نمي هیچي.داشتم دوست کتایونو من.کنم

 :گفتم باباجون به هم همینو کنم فکر یا بزنم حرف موردش در خواستم نمي و بودم

 ای کنم فکر بهش ندارم دوست که ناراحتم ازش اونقدر ؟فعال نپرسین چیزي دیگه مورد این در میشه!باباجون _

 .بزنم حرف

 دوني؟ مي اینو.کنن قهر همدیگه با و بشن دور هم از هام بچه خواد نمي دلم من ولي _

 :دادم جواب

 .کنیم مي آشتي هم با فرصت سر و کشه نمي طول خیلي هم ما قهر باشین مطمئن.باباجون دونم مي _

 :گفت و داد تکون سرشو باباجون و آوردم زبون به مطمئني نا لحن با آخرمو ي جمله

 .امیدوارم _

 :پرسید ازم بعد و

 گرفتي؟ تصمیمي چه علي مورد در راستي _

 : غافلگیر و بخورم جا شد باعث ناگهانیش سوال
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 .نکردم فکر اون به درست که بود اینا خاله مشغول فکرم مدت این توي اونقدر راستش...را _

 !جوابن منتظر اونا ولي _

 :گفتم و کردم بازي باهاشون و کردم نگاه انگشتام به خجالت با

 .ندارم حرفي من بگین شما چي هر خب...خب _

 !نمیشه که اینطوري _

 .بگیري تصمم باید خودت بابا خودته ي آینده این

 :گفتم

 ...پس.داره هم خوبي ي خوانواده.خوبیه پسر گین نمي مگه خب _

 

 :دادم ادامه بودم گذاشته تموم نا که رو اي جمله چي؟ پس _

 :داد تکون سرشو باباجون. دونین مي صالح خودتون جور هر پس _

 کني انتخاب و بگیري تصمیم باید که تویي این.خودته ي عهده به گیري تصمیم بابا نکن اشتباه نه _

 

 ولي .خوبه من نظر از اون. کن قبولش بسته چشم و فکر بدون تو نگفتم ولي خوبیه پسر گفتم من که درسته

 .کني پیدا مشکل مادرش با مخصوصا و نباشي کردنش قبول به راضي قلبا یا نباشه خوب تو نظر از ممکنه

 :کردم زمزمه لب زیر

 مادرش؟ _

 :داد جواب باباجون

 حال به واي دیگه میفته که هم لج سر و داره تلخي زبون ولي.بودیم همسایه.میشناسمش من.خوبیه زن مادرش _

 .افتاده لج سر باهاش که اوني

 :پرسیدم کنم نگاش اینکه بدون

 ... و کنه اذیتم ممکنه یعني _

 :پرسیدم و بهش کردم رو کالفه و گذاشتم ناتموم بزنم خواستم مي که رو حرفي
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 کنم؟ چیکار من پس _

 :داد جواب

 ازش که رو رفتاري.شنیدي علي از که رو حرفایي.بگیر نظر در چیزو همه.بگیر تصمیم درست و کن فکر _

 بیاي؟ کنار زن اون برخورد و رفتار با توني مي ببین...مادرش برخورد و اخالقش.دیدي

 :پرسیدم

 نه؟ یا هستین راضي چي؟شما شما پس آخه _

 :داد جواب مهربون

 .راضیم منم.باشي راضي تو اگه _

 اون و رفتم فرو فکر به و کردم سکوت داد که جوابي برابر در

 :گفت میشد بلند حالیکه در

 از تربیش خدارو هاي بنده اون که بگو بهم رو نتیجه و بکن فکراتو هم تو.برسم کارام به برم دیگه من خب خیله _

 .نکنیم معطل این

 :گفت و کرد مکث لحظه یه در سمت میرفت حالیکه در بعد

 .بخوره ت کله به هم هوایي یه بذار.بخور چیزي یه بیرون بیا.نکن حبس تو این خودتو _

 .فکر توي رفتم دوباره رفت وقتي و گفتم چشمي لب زیر جوابش در

 احتر خیلي تونستم مي.نداشتم چیزي قبول براي اجباري.بود سخت بود پام جلوي که راهي انتخاب و بودم گیج

 مي اون از.بود آرمین من بدبختي ولي.میذاشتن احترام نظرم به هم م خونواده و کنم راحت خودمو و نه بگم

 ودمب گرفته هم خودمو تصمیم.بشم سست دیدنش با باز و باشم نکرده ازدواج هنوز و برگرده اون اینکه از. ترسیدم

 خیلي عمل با حرف فهمیدم رسیدم عمل ي مرحله به وقتي درست ولي بدم مثبت جواب علي به خواستم مي و

 يفرصت دیگه و بودم نداده انجام کاري هیچ عمل در واقع در.بودن نتیجه بي فکر مشت یه فقط فکرام و داره فرق

 شروع بدم؟کالفه جواب ساعت سه دو اون توي تونستم مي مگه ولي.دادم مي جواب باید.بود نمونده باقي برام هم

 برام ارک این واقعا اما.کردم مي انتخاب و کرم مي فکر باید.گرفتم مي تصمیم باید من.اتاق توي رفتن راه به کردم

 ي همرحل به وقتي اوقات بیشتر ولي بده انجام کارا خیلي ذهنش توي تونه مي آدم گاهي که درسته این.بود سخت

 نباشه عمل اهل اگه رسیده آرزوها به و ساخته کاخها خیاالتش تو که آدمي همین میرسه ذهنیات کردن عملي

 مي چند هر و بودم کرده گیر بدجوري حساس و مهم ي مرحله اون توي منم.بده انجام تونه نمي کاري هیچ

 بگیرم درستو تصمیم که اینو قدرت.تونستم نمي اما بگیرم قبول قابل و درست تصمیم یه واقعا خواستم
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 اي ندهآی از.ترسیدم مي طرفي از اما کنم مي قبول رو علي بگم باباجون به و بیرون برم اتاق از خواستم مي.نداشتم

 کرف درست آوردم فشار خودم به خیلي.بیاره وجود به برام بود ممکن که مشکالتي و مادرش از و بود روم پیش که

 واستمخ مي.بودم گرفته تصمیممو که اومدم بیرون اتاق از وقتي باالخره و کشید طول ساعتي دو کردنم فکر و کنم

 دهکر فکر.کنم خالص کشیدم مي که ناراحتیهایي و میزدن سرم به که فکرایي شر از خودمو و بگم بهش رو بله

 اومدم اتاق از با وقتي.کنم زندگي جدا خوام مي میگم علي به اصال و میام کنار هست طوري هر هم مادرش با بودم

 نه و بود گذاشته عینکاشو نه انگار و کوبید مي قدیمیش برنجي هاونگ توي رو چیزي یه داشت مادرجون بیرون

 مه باباجونو و نبود مادرم از خبري. نکرد نگام و نکرد بلند سرشو گذاشتم هال توي پامو وقتي که سمعکاشو

 صداي و سر.کرد مي استراحت تهي اتاق توي داشت شاید و بود زود مغازه به رفتن براي هنوز مطمئنا.نمیدیدم

 مي آماده رو چایي وسایل احتماال و ست آشپزخونه توي مامان فهمیدم شنیدم آشپزخونه توي از که رو استکانا

 چایي داره مادرم دیدم و وایسادم آشپزخونه در دم وقتي و سمت همون رفتم شدیدم گرسنگي وجود با منم. کنه

 :آشپزخونه توي رفتم و کردم سالم کنه مي دم

 

 .سالم _

 :داد جوابمو و انداخت بهم نگاهي

 .سالم علیک _

 مي خیلي گرسنه من به نون تیکه یه با حتما!جو آش.کردم باز گازو روي ي قابلمه در و وایسادم کنارش

 :شنیدم مامانو صداي و برداشتم کاسه یه رفتم و گاز روي گذاشتم رو درقابلمه.چسبید

 !بیرون اومدي باالخره عجب چه _

 :دادم جواب کوتاه

 .بود م گرسنه _

 :شنیدم سماور روي رو قوري گذاشتن صداي و

 !موندي مي تو اون حاالها حاال نمیشدي گرسنه اگه البد _

 . ندادم جوابشو

 باعث هم فقط و فقط.باشم دیگران جوابگوي تونم نمي منم حتي که کني مي کارایي یه ش همه روزا این _

 .دردسري

 :گفتم و ریختم آش م کاسه توي.داد دست بهم بدي احساس بود سرزنش از پر که لحنش از
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 ...گرفتم که تصمیمي با.کنم نمي درست دردسر براتون دیگه چون.نباشین نارات خیلي _

 :پرسید که شنیدم نگرانشو صدي و کردم بغض و گذاشتم تموم نا حرفمو

 !تصمیمي؟ چه _

 :دادم جواب بگیرم اشکامو جلوي کردم مي سعي حالیکه در و کنم نگاش اینکه بدون

 .میدم نجات ناراحتي دردسر از رو شما و میدم مثبت جواب آقا عزیز پسر به _

 شکاما یهو بستم سرم پشت که درو.  اتاقم به برگشتم و برداشتم آشمو ي کاسه و زدم آلودي بغض لحن با حرفامو

 دست بهم بدي حس مادرم رفتار دیدن با.کردم تنهایي احساس شدت به و صورتم ن کرد خیس به کردن شروع

 و تجزیه فکرو این ناباورانه حال این با اما.بشه راحت شرم از زودتر چه هر خواد مي بودم کرده فکر و بود داده

 داشته منظوري چنین یه من مادر بود ممکن چطور آخه.کردم مي نگاش تردید و شک دید به و کردم مي تحیلیل

 کردم مي فکر من بازم بود آورده زبون به رو ها جمله اون هم منظور بي اگه حتي و.بود زده حرفاشو اون اما!باشه؟

 .یسموا پاش و نکنم عوض گرفتم که تصمیمي بهتره گفتم خودم به بنابراین.فهمیدم خودم که همونیه منظورش

 ...رياینجو دیگه. نمینداختم دردسر به رو هیشکي.نمیشد ناراحت ازم دیگه کسي اینطوري.بود بهتر اینطوري آره

 . شد اتاق داخل که بود مامان.چرخوندم سرمو و موند تموم نا در شدن باز با فکرم

 :نشستم ش لبه دست به کاسه و پنجره سمت رفتم و کردم نگاش کم یه

 

 کني؟ چیکار خواي مي گفتي تو _

 رو علي بخوام من بود نشده باورش یعني.بود اینطوري چرا.کردم فکر ناباورش لحن به و چرخوندم آش توي قاشقو

 کنم؟ مي ردش بود مطمئن یا کرد مي فکر کنم؟یعني انتخاب م آینده شوهر عنوان به

 کني؟ چیکار خواي مي گفتي!دختر توام با _

 :دادم جواب کوتاه خیلي

 .کنم تمومش خوام مي _

 .میشد عالي ش مزه بایدم.دیگه بود مادرجون دستپخت.بود عالي ش مزه.بردم دهنم توي آشو از قاشق یه و

 !کني؟ تموم خواي مي رو چي _

 :دادم جواب
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 .کنم تموم کردم درست که رو دردسرایي و ناراحتیها خوام مي _

 ...خواي مي من حرفاي خاطر واسه فقط!سرت؟ به میگي؟زده داري چي هست معلوم!چي؟ _

 :گفتم و کردم قطع حرفشو

 شمن باعث و نکنم درست دردسر دیگه خوام مي فقط.گرفتم تصمیمي چنین که نیست شما حرفاي خاطر به من _

 .بشین شرمنده دیگرون ي.جلو شما

 .بود نشسته چشمام توي اشک و بودم کرده بغض حرفا این گفتن حال در

 ...مترس مي برات که اینه واسه.میگم نگراني خاطر به اینو.نگرانتم که اینه واسه دردسري باعث میگم من اگه _

 :گفتم و زدم هم آشمو دوباره

 .بیارم در نگراني از رو شما خوام مي منم _

 :گفت حرص با

 نوم نگراني اینطوري که تو!چیه؟ براي لجبازیا میزني؟این خود بي حرف میگي؟چرا داري چي دوني مي تو!پونه _

 ...کني مي برابر دو

 کنمب کارو این خواستم مي من اما.بدم مثبت جواب علي به نبود راضي یعني این و میومد نارضایتي بوي حرفاش از

 راضي مادرم چرا اما.همینه کار ترین درست که رسیدم مي نتیجه این به بازم کردم مي فکر هم قدر هر چون

 :پرسیدم و پرسیدم مي ازش نبود؟باید

 نیستي؟ راضي ازدواج این به _

 :داد جواب محکم

 .نه _

 :پرسیدم

 چرا؟ _

 :داد جواب

 رب پسش از توني نمي تو و زنیه جور چه داده نشون اعتناییاش بي با االن همین از که داره مادري پسره اون چون._

 مهع که من مثل میشه عاقبتت نذاري و نخواي تو اگه حتي کنه مي خراب زندگیتو خود به خود زن اون وجود.بیاي

 تو اصال...اصال.بذاره تنها بچه یه با و من و کنه ازدواج اي دیگه زن با بره پدرت و بپاشه هم از زندگیم شد باعث ت

 .کني شوهر که نیست اي عجله و اي بچه هنوز

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( دوم جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

174 

 

 :دادم جواب

 ...کیان وقتي شدم؟چطور بچه من دیگه حاال بعدشم.معلومه ازش کامال.خوبیه پسر اون.نیست بابا که علي _

 :گفت معطلي بي و سریع که بگم خوام مي چي دونست مي خودش.بزنم حرفمو نذاشت

 زبا بخواد خودش هم اگه حتي بکنه تو به کمکي تونه نمي بازم باشه خوبي پسر هم قدر هر ولي.قبول باشه _

 مادرشو حرف کنه گوش تو حرف به و باشه داشته تورو هواي اینکه از بیشتر و میگیره مادرشو طرف ناخواسته

 شها بچه و تو بین فرقي هیچ هم ت خاله و آشنا هم و بود فامیل هم کیان ضمن در. همینه طبیعیش کنه مي گوش

... 

 تمخواس نمي و بودم گرفته خودمو تصمیم دیگه چون میگه چي دادم نمي گوش ولي میشنیدم حرفاشو.میشنیدم

 .کنم عوض حرفمو دیگه کس هر یا اون حرفاي با

 

 .گفتین مي اول از نبودین راضي اگه _

 :برد باال کمي صداشو جلو اومد

 بولق تو کردم مي فکر منم.بگیري تصمیم خودت بذارم گفت و بگم بهت نداد اجازه باباجون ولي نبودم راضي _

 ...االن اما کني نمي

 :پنجره لب گذاشتم رو کاسه بود شده کور اشتهام.کردم رها آش توي قاشقو

 !نیستي راضي میگي راضیم من فهمیدي که االن ولي _

 ...من مثل یکي بشي و کني بدبخت خودتو خوام نمي _

 :باالتر برد صداشو که ندادم جوابشو

 ...کن نگاه منو.میزنم حرف تو با دارم _

 نگاه اون از دلم و کنه گریه خواد مي کردم حس و لرزن مي دارن ابروهاش دیدم و کردم نگاش و چرخوندم سرمو

 :گرفتم دستاشو و سمتش رفتم و شدم پا همین براي نداشتم حالتشو اون دیدن طاقت.  لرزید

 !مامان _

 :زدم صداش دوباره حال این با و شد سنگینتر بغضم.گذاشت هم روي پلکاشو و زد پسم

 ...من!مامان _
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 :بغلش توي کشید منو بار این و بزنم حرف نذاشت

 بذاري؟ وال و هول تو منو میاد دلت جوري چه _

 حفظ خودمو آرامش باید.کنم گریه نباید گفتم خودم به اما.اومد در منم اشک باالخره که طوري.گرفت ش گریه و

 :پرسیدم و شدم جدا ازش که شد این.کنم آروم هم اونو کارم این با و ظاهري چند هر.کنم

 میگي؟ چي وال؟مامان و هول _

 :داد جواب

 کنه؟ پیدا ادامه نگرانیم خواي کني؟مي بیشتر ترسمو این خواي مي تو و ترسم مي من _

 بشي؟ نگران بترسي؟چرا چرا؟چرا آخه _

 :گفت بغض با و داد فشار بازوهامو

 ...اینکه واسه... اینکه واسه تو خاطر واسه _

 :پرسیدم و بده ادامه حرفشو نتونست

 بشم؟ مستقل خواي نمي بشم؟مگه خوشبخت من خواي نمي تو مگه!مامان _

 :گفت

 .کنه اذیتت ترسم مي.ترسم مي پسر این مادر از من.ترسم مي ولي چرا _

 :گفتم و بزنم لبخند کردم سعي

 .مونم مي دستتون رو که کنم ردش میاد خواستگاري هر و بترسم هي باشه قرار اگه!مامان _

 :داد جواب

 .باشم نگرانت مدام که اینه از بهتر بموني دستم رو _

 : کرد باز درو باباجون و خورد در به اي تقه دیدم و بزنم لبخند کردم سعي بازم

 انداختین؟ راه صدا و سر چرا نفر دو شما _

 :گفتم بهش رو

 .زدیم مي حرف هم با داشتیم.باباجون نیست چیزي _

 :پرسید و اتاق تو اومد
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 داشت؟ توش بیداد و داد که بود زدني حرف چه این _

 :گفتم آروم و دیدم مناسب موقعیتو

 .میزدیم حرف داشتیم من تصمیم مورد در _

 :پرسید که پایین انداختم سرمو و

 کردي؟ فکراتو باالخره _

 .دادم تکون سر صدا بي و افتاد تاب تاب به قلبم

 مطئمني؟ _

 :پرسید.دادم تکون سرمو دویاره

 کنم؟ خبرشون من...یعني پس _

 :گفت و باباجون سمت برگشت تندي مامان

 ...صبر باباجون نه _

 :گفتم بدوزم چشم باباجون به اینکه بدون و کشیدم باال نگاهمو و کنه تموم حرفشو نذاشتم من اما

 .بله _

 .دادم فشار بود دستم توي که دستشو و شنیدم مامانو آه صداي و

 :گفت بود شده ساکت که باباجون

 ...اگه بکني فکراتو داري فرصت هنوز _

 :دادم جواب

 ...کردم فکرامو...باباجون نه _

 :گفت باباجون

 .کنم مي خبرشون.باشه _

 :گفت مادرم به خطاب و

 .باشین آماده واسه هم خودتون. اینجا بیان شب جمعه بگو اسد و سوسن به بزن زنگ هم تو پوران _

 .کردم دلشوره احساس بیشتر من و نگفت هیچي مامان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( دوم جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

177 

 

 دادم مي ترجیح که مینداخت جونم به اي دلشوره و ترس احساس یه میشم نامزد علي با شب جمعه که این تصور

 حرممم و شوهرم بود قرار پسر اون و بودم کرده قبول اینکه به.کردم مي فکر بهش باید.نمیشد اما نکنم فکر بهش

 کرف بهش موقع اون تا که ش ساده ظاهر به و رفتارش به.کردم فکر علي به بیشتر و وایسادم شدم که تنها و.بشه

 .بودم نکرده

 هب سیاهش چشماي و مشکیش پر ابروهاي به.بود درشت فرشون که تیره اي قهوه موهاي و بلند پیشوني اون به

 هک سیاهي ریش ته با گردش صورت یه توي گردش ي چونه... صورتیش قیطوني لباي و کوتاه بیني و گرد صورت

 تر ورزیده و تر درشت اون از اما بود کیان سال و سن هم.موتورش و گندمیش پوست و میذاشت گداري گاه

 خوشبخت منو تونه مي ست؟آیا قیافه جذابه؟خوش علي آیا پرسیدم خودم از ذهنم توي و کردم فکر بهش.بود

 کنم؟ قبول شوهرم عنوان به اونو تونم مي من و کنه

 چه به خودم تنهایي توي من.گذاشتم م گونه روي دستمو و کشیدم خجالت کرد پیدا راه ذهنم به که تصوراتي از و

 !بودم کرده فکر چیزایي

 ششم و بیست فصل

(1) 

 .شد تمیز دیگه خب _

 مادرجون قول به.زد مي برق تمیزي از داشت دیگه و بودم کشیده جارو بار چندمین براي هالو.کردم راست کمرمو

 ونهم از دست به جارو.کني جمعش قاشق با تونستي مي زمین روش میریختي روغن اگه که بود شده تمیز اونقدر

 ظرفا توي شیریني و میوه چیدن مشغول مادرم و مادرجون و خاله.انداختم نگاهي رو آشپزخونه توي در الي

 اي دیگه شهر هم کاوه.کیان نه و بود خبري کتایون از نه.بودن اومده شوهرش و اون فقط خاله ي خونواده از.بودن

 هیچ از انتظاري منم.بگه تبریک بود نزده هم تلفن یه حتي حال این با و بیاد تونست نمي و کرد مي زندگي

 بقط و بود قهر باهام که کتایون نه و بشه پیداش من نامزدي مراسم تو کیان داشتم انتظار نه.نداشتم کدومشون

 .نداشتم انتظاري هیچ هم کاوه از بود آورده بهونه خاله ي گفته

 کیان کنم مي انتخاب رو کسي من اگه داشت انتظار و بود کوچیکترش برادر طرفدار و هوادار اون حال هر به چون

 .دیگه نفر یه نه باشه

 

 .باشه ناراحت ازم داشت حق اونم پس
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 چي براي و چیه کارم دلیل دونستن نمي...دونستن نمي چون.باشن عصباني و ناراحت من از داشتن حق همه اصال

 هم بود ماجرا سر یه خودش و بود خبر با آرمین ي قضیه از که هم کیان حتي...گیرم مي تصمیمي چنین یه دارم

 .دونه نمي بودم مطمئن.دونست نمي کارمو دلیل

 :گفت که مادرمو صداي بعد و شنیدم رو خاله کشیدن آه صداي که بودم فکر توي

 .نداره شگون دختر کشي مي آه چرا _

 ...پسره این ترسم مي م پونه نگران _

 :گفت مامان که بود نشده تموم حرفش هنوز

 ...ولي.خوبیه پسر که علي _

 !چي؟ ولي _

 :گفت و کشید ها میوه چیدن از دست مامان

 .ترسم مي مادرش از من ولي _

 :پرسید که شد بلند خاله متعجب صداي

 !چشه؟ مادرش مادرش؟مگه _

 :داد جواب مادرم

 .ازدواجه این مخالف.نبوده همراهشون اون اومدن بار سه دو که حاال تا _

 بدین؟ بهشون رو پونه کردین قبول چرا پس!پوران سرم به خاک!چي؟مخالفه؟ _

 :داد جواب مامان

 .راضیه که ست پونه خود ولي نکردم قبول و نیستم راضي من _

 :گفت خاله

 !پونه _

 :شنیدم دوباره صداشو و کردم قایم خونه آشپز در پشت خودمو

 آخه؟ کرده قبول چطور _

 :گفت مادرجون موقع همون
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 مي پسره این موتور از فقط.محترمیه و خوب زن ولي داره تیزي و تند زبون اینکه با میشناسم مادرشو من _

 .میندازه محمدم موتور یاد منو.ترسم

 فکر توي رفتم و زدم کنار آشپزخونه در جلوي از.نگفت چیزي دیگه خاله اون حرف با

 هم درست شاید و داشتن هم حق البته و.من نگران.بودن نگران تاشون سه مادرجون هم و مامان هم و خاله هم.

 صداي به.بودم کرده انتخاب که بود راهي این.رفتم مي آخرش تا باید و بودم گرفته خودمو تصمیم من اما.گفتن مي

 دویدم.  اومدن باالخره گفتم لب زیر و راهرو سمت چرخوندم سرمو.  ریخت ودلم شد پاره افکارم ي رشته زنگ

 همون.کنن نامزد پسرشون براي منو که بودن اومده.گرفتم گاز لبمو و کردم سرم برداشتم چادرمو و اتاقم توي

 خیلیا براي و بود خوشایند خیلیا براي که اتفاقي همون.بیفته اتفاق بود قرار و و بودم منتظرش که چیزي

 بودن نشسته مهمونا که بعد ي دقیقه چند و دونستم نمي احساسمو تکلیف وسط این من اما ناخوشایند

 احساس کردم مي درک و فهمیدم مي که رو چیزي تنها میزدن حرف علي و من مورد در داشتن بزرگترام با و

 من اما کردن مي بحث شیربها و مهریه مورد در داشتن بزرگترا.بود داده دست بهم که بود شدیدي ي دلهره

 م کرده مشت دست میدیدم که چیزي تنها و بود گوشم توي صدا و سر و همهمه فقط.نمیشنیدم درست حرفاشونو

 ونباباج.بزرگه اتاق توي مردا و بودیم نشسته هال توي ما.چادرم سفیدي و لباسم سبزي ترکیب و بود زانوم روي

 با ش عمه و برادر زن و علي بزرگتر خواهر هم هال توي و میومد مردا کردن بحث صداي.بود خواسته اینطور

 توي قدر اون و میرسید گوشم به صدا همه اون از اي همهمه فقط من اما.میزدن حرف مامان و خاله و مادرجون

 یدمد آوردم باال کم یه که سرمو و خوردم یکه اومد بزرگه اتاق از گفتن مبارکه مبارکه صداي وقتي که بودم فکر

 چطور دونستم نمي.کردم جمع خودمو حرکتش این دیدن با که سمتم اومد و شد بلند عبوس و اخمو علي مادر

 پسرش هاي گونه و چشما و گرد صورت میرسید نظر به که میرسید نظر به اخمویي و ساکت زن.بیاد شده راضي

 ي عمه و خواهرا اون از بعد. بوسید صورتمو سرد خیلي و کرد دستم رو انگشتري و اومد جلو.رفته اون به علي

 :گفتن تبریک بهم صمیمي و گرم و بوسیدن منو که بودن علي

 .خانوم عروس مبارکه _

 

 .جان پونه مبارکه _

 

 .عزیزم میگم تبریک _

 حال همون در و بیاره چایي رفت و شد بلند من بوسیدن از بعد هم مامان شد تموم که روبوسیا و گفتن تبریک

 ستمد توي ظریف انگشتري به چشمم و بودم زیر به سر حالیکه در و شدم پا منم.کنم تعارف شیریني کرد اشاره

 .شنیدم تبریک دوباره و دوباره و گردوندم شیریني مهمونا بین بود

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( دوم جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

181 

 

 نشسته هال توي که رو زني تا چند اون یک یک صورت چشمي زیر حالیکه در و داد دست بهم غریبي حس و

 :پرسیدم خودم از دلم توي بودم گرفته نظر زیر بودن

 نستمتو مي! تونستم؟ مي اصال و بشم صمیمي باهاشون و کنم زندگي غریبه آدماي این بین عمر یه تونم مي چطور

 ؟نبود سخت برام کردنشون قبول کنم؟ رفتار واقعیم ي خونواده مثل باهاشون و بدونم خودم ي خونواده هم رو اونا

 نگاه بزرگه اتاق در به و اومدم خودم به زد مي حرف بلند که آقا عزیز صداي کنم؟به عادت بهشون تونستم مي

 :بودیم نشسته نزدیکش که کردم

 .هباش داشته همراه برکت و خیر خونواده تا دو براي وصلت این که ایشاهلل.مبارکي و میمنت و سالمتي به خب _

 يعروس و عقد تاریخ حاجي بدین اجازه اگه کردیم هم انگشتر دخترتون دست ما و کردین قبول خدا شکر که حاال

 .کنیم تعیین رو

 .بفرمایین.شماست دست هم ما ي اجازه _

 :داد ادامه اونم و گفت آقا عزیز جواب در باباجون

 هستین راضي اگه دادین اجازه که حاال خب. باشه ما ي همه سر باال تون سایه همیشه که ایشاهلل.ممنون خیلي _

 .داریم پیش در که ماهي پونزدهم واسه باشه عقدشون

 :گفت خاله شوهر کشید اینجا به که حرف

 شده نامزد عموش پسر با ست هفته چند االن من نیست؟دختر زود کم یه نظرتون ماه؟به همین پونزدهم _

 .نوروز عید واسه گذاشتیم عقدشونو

 پیري عموي یه که اینه براي من ي عجله اینکه هم بعدش.کرد عجله باید خیر کار در.در ولي میگي درست شما _

 لیفبالتک هامون بچه و بیفته اتفاق این ترسم مي که اینه.شما به بده عمرشو ممکنه لحظه هر و احواله مریض دارم

 فامیل یه از و نیست غریبه عموش پسر.نامزده عموش پسر با دخترت میگي داري خودت شما هم طرفي از.بمونن

 مردم. نوروز تا خدا امون به بریم و بذاریم مردم دختر روي اسم نیست درست ایم غریبه مشت یه ما ولي.هستین

 .کنن عقد زودتر که بهتره پس.اینجوري میارن در حرف هم

 .مبارکه.ندارم حرفي من _

 . فکر توي رفتم شنیدم که باباجونو تایید

 وابسته بهش که چیزي هر با خداحافظي براي هفته سه.داشتم فرصت هفته سه فقط یعني این!ماه؟ پونزدهم

 چشمي زیر و اومد بند نفسم لحظه یه فکر این از.بشیم شوهر و زن رسما علي و من که بود مونده هفته سه.بودم

 ناشناخته و گنگ حس یه و بودم ش خورده شیریني و بود روم علي اسم حاال.انداختم بزرگه اتاق در به نگاهي

 هلحظ هر که بود حسي.ناراحتي نه و بود خوشحالي نه ولي حسیه چه دونستم نمي. داشتم موضوع این به نسبت
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 دایيص هر شنیدن با که بود شده همین و بزنه تندتر قلبم لحظه به لحظه که کرد مي کاري داشت و میشد قویتر

 .کرد مي اذیتم بیشتر و داد مي نشون خودي مرتب داشتم صبح از که اي دلهره حس اون و میریخت دلم

. 

 .پولت باقي اینم عزیزم بیا _

 .مرسي _

 نگر قرمز صندلي روي رفتم رفت که اون و دادم تحویل لبخندي بودم داده بهش پولشو باقي که جووني دختر به

 و مبودی شده نامزد علي و من که گذشت مي هفته یه.کردم نگاه دقت با برمو و دور و کنم در خستگي تا نشستم

 کردن کار از کل به و کشیدم مي دست باباجون ي مغازه توي کردن کار از باید دیگه ي هفته دو تا یعني این

 از داشتم و بودم کرده استفاده فرصت از منم و کنم کار بیرون من نداشت دوست علي چون.کردم مي خداحافظي

 اونجا از کندن دل بودم مطمئن اما.بردم مي رو استفاده نهایت باباجون ي مغازه دخل پشت بودنم روزاي آخرین

 برام چرخوندمش مي خودم اوقات از خیلي که جایي از کندن دل. بکشم آه شد باعث همین و سخته خیلي برام

 بي و بچگي روزاي اون بودن روزایي چه... بچگي...بچگي. بودم گرفته انس باهاش بچگي از که مخصوصا. بود سخت

 نهتش و خسته وقتي و دادیم مي مسابقه و دویدیم مي باباجون ي مغازه همین تا مدرسه از کتایون همراه که خیالي

 ازش یا و باشیم گفته چیزي ما اینکه بدون.دستمون داد مي بستني یا آبمیوه یه یکي فوري باباجون میرسیدیم

 ش وظیفه باباجون که ناگفته و نانوشته قرارداد یه. هاش نوه و اون بین بود دادي قرار این انگار و باشیم خواسته

 .کنه عمل بهش حتما دونست مي

 .کنه عمل بهش حتما دونست مي ش وظیفه باباجون که ناگفته و نانوشته قرارداد یه

 که بردیم مي لذت مغازه توي بودن از وقتي بیشتر نفر دو ما و بود خنک خنک هاش آبمیوه هم خدا ي همیشه

 ونا آوري یاد با.میرفت خاصي کار براي یا بزنه سر جایي به میرفت خودش و تا دو ما دست سپرد مي اونو باباجون

 با و کردم نگاه مغازه اي شیشه در به بشن باروني میرفت انتظار ازشون لحظه هر که چشمایي با و کردم بغض روزا

 :کردم سالم دستپاچه و شدم بلند جام از اختیار بي شد داخل که علي دیدن

 .سالم _

 خوبي؟ سالم _

 :دادم جوابشو شرم از پر و زده خجالت

 .خوبم مرسي _

 در اون اما جلو کشیدم خودمو قرمز صندلي و بشینه کردم تعارفش پیشخون کنار رسید وقتي و جلوتر اومد

 :گفت نشست مي باباجون ي پایه چهار روي حالیکه
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 .بهتره.میشینم همین روي ممنون _

 :نبودم راحت و کشیدم مي خجالت ازش هنوز هفته یه از بعد.کردم قالب هم به دستامو و دادم قورت دهنمو آب

 بشیني؟ خواي نمي _

 :کردم نگاه دستام به بازم و نشستم زیر به سر و خودم سمت کشیدم رو صندلي.شدم هول حرفش از

 کشي؟ مي خجالت ازم که هنوز _

 :شنیدم صداشو بازم و دادم فشار هم به دستامو بدم جوابشو اینکه جاي به

 پایین؟ میندازي سرتو و میشي سرخ میبیني منو وقت هر چرا تو _

 :گفتم و کشیدم خجالت بیشتر حرفاش از

 ...من _

 :زد صدام اون و بدم ادامه نتونستم ولي

 !پونه _

 .نامزدیما هم با ما ناسالمتي.کن نگاه منو و باال بیار سرتو

 :نکردم حرکتي هیچ اما! شده خودموني و راحت هفته یه بعد چقدر!حالش به خوش گفتم دلم تو و شنیدم حرفاشو

 !پونه _

 شباهتي م خاله پسر صداي به که علي صداي اما.انداخت ها گذشته و کیان صدازدناي یاد منو و زد صدام نرم

 نگاش شدم مجبور که آورد زبون به اسممو جوري بار این و زد صدام بازم!بود؟ انداخته اون یاد منو چرا پس نداشت

 آرومي و نرمي این به صدایي تونه مي خشن کمي و جدي ي قیافه یه چطور بپرسم خودم از و کنم تعجب و کنم

 !باشه داشته

 :گفت

 . شد بهتر حاال _

 :داد ادامه بعد و

 .بزنیم حرف هم با تر راحت تونیم مي حاال _

 :زدن حرف به کرد شوع دوباره اون و نگفتم هیچي

 اینجا؟ اومدم چي واسه دوني مي _
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 .دادم تکون طرف دو به سرمو

 :گفت و شد جا به جا پایه چهار روي کم یه

 .بگم بهت رو چیزي یه هم و ببینمت اومدم هم راستش _

 :بگه خواد مي چي ببینم تا کردم نگاه بهش منتظر و نزدم حرف

 و بیرون زنم خواد نمي دلم دوني مي و میشي من زن رسما تو و کنیم مي عقد دیگه ي هفته دو که دوني مي _

 .نیاي اینجا دیگه خونه رفتي که امروز همین از خوام مي ازت بنابراین.کنه کار آشنا یه ي مغازه توي حتي

 گفتم؟ چي فهمیدي

 زده که حرفي مورد در خیلي داد مي نشون این و جدي خیلي.بود شده جدي لحنش.کردم نگاش فقط لحظه یه

 خودم اینکه بدون حال این با.نداشتم دوست من که چیزي.کرد مي نهي و امر داشت لحظه همون از اما.جدیه

 وقتي و کرد سکوت دقیقه چند براي علي اون از بعد.کردم قالب هم توي دستامو بازم و دادم تکون سرمو بخوام

 :گفت اومد حرف به دوباره

 

 منتظر ش همه.نیاي دیگه بگم بهت خواستم و میاي دونستم مي چون اینجا اومدم همین واسه بیشتر هم امروز _

 ازت تدیدم اگه و حاجي ي مغازه بیام گفتم بودم بیکار و بود جمعه که امروز اینکه تا.بزنم حرفمو که بودم فرصتي

 .اینجا نیاي بعد به این از بخوام

 نهي و امر بهت اینطوري نفر یه خواستي؟که مي همینو خانوم پونه بفرما گفتم دلم توي و نزدم حرفي مقابلش در

 .فکریاته بي و خودت دست از کشي مي چي هر که بکش بکش کنه

 نمیزني؟ حرفي و ساکتي چرا تو _

 بگم؟ چي...چي _

 :گفت سوالم مقابل در

 ... نظري حرفي یه _

 :گفت تعجب با دید سکوتمو وقتي و

 !باشي خجالتي و حرف کم اینقدر کردم نمي فکر اصال!عجیبه _

 :دادم جواب

 .مونم نمي حرف کم اینقدر بشم صمیمي کسي با وقتي...وقتي.نیست اینطوریام نه...نه _
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 فک موزاییکاي به دوختم نگاهمو بازم و ندادم جوابشو!نشدي صمیمي من با هنوز تو یعني این و!اینطور که آهان _

 :مغازه

 و بشیم وابسته همدیگه به و کنیم عادت هم به ما تا مونده خیلي و اولشه هنوز حال هر به.میدم حق بهت _

 نمیگم؟ درست.دیگه بشه شروع جایي یه از باید باالخره اما.بشه ایجاد بینمون صمیمیتي

 :داد ادامه اون و دادم تکون جوابش در سرمو

 درسته آدمو دیگه دختراي.نجابتته و خوبي از ش همه هم سکوتت این و خوبي خیلي تو من نظر از دوني مي _

 .هستي هم کن گوش حرف.داري فرق تو ولي میدن قورت

 :گفت برداره ازم چشم اینکه بدون اون و کردم نگاش و اومد خوشم تعریفش از

 .نیستي دراز زبون و رو پر که میاد خوشم. میاد خوشم خیلي رفتارت این از _

 :پرسید و کرد عوض بحثو یهو بعد

 کردي؟ فکري مراسم لباس واسه راستي _

 :دادم جواب و شدم هول ناگهانیش سوال از

 .نه _

 .بدوزه برات بهناز خواهرم بدم بگیرم پارچه برات خودم ي سلیقه به خودم بده اجازه پس خب _

 :گفتم

 .باشه _

 :گفتم و نداره منو هاي اندازه اون خواهر که اومد یادم بعد اما و نداشتم گفتن براي اي دیگه حرف چون

 !دونه نمي هامو اندازه که اون ولي _

 :گفت و نشست لبش روي کمرنگي لبخند

 .بدوزه برات بگیره تو اندازه تون خونه میفرستمش خب _

 :گفتم و اومد خوشم توجهش از

 .ممنون _

 :گفت
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 .سیاه چادر یه.بدوزه برات هم چادر یه میگم بهش _

 .سیاه چادر ه.بدوزه برات هم چادر یه میگم بهش _ 

 

 :کردم نگاش تعجب با

 !سیاه؟ چادر _

 :گفت

 .کني سرت چادر بیرون میاي وقتي دارم دوست من خب آره_

 يم خدا.فرمایشش دومین اینم گفتم خودم به خطاب دلم تو من و شد برقرار سکوت بینمون بازم حرف این از بعد

 کردم مي باید چیکار بگي؟خب بله بهش شدي راضي چطور تو!احمقي واقعا پونه.خواد مي ازت چي بعدش دونه

 رینبهت بله.بود راه بهترین این و کردم مي پیدا راهي یه داشتم بهش که احساسي و آرمین فکر از فرار براي باید

 :پرسیدم علي به رو کنم دوري بهش کردن فکر از اینکه براي و کرد پیدا راه ذهنم به آرمین فکر بازم.بود راه

 خوري؟ مي چایي _

 :داد جواب

 .خوردم تازه ممنون _

 :گفت بعد اما

 .میشم ممنون بریزي برام یکي تو اگه ولي _

 براش و برداشتم استکان یه با بودمش گذاشته خالي نیمه هاي قفسه از یکي توي که فالسکو و شدم بلند حرف بي

 مي بر قند بودم گرفته جلوش که قندون از و گرفتش مي حالیکه در اون و دستش دادم استکانو بعد.ریختم چاي

 :کرد تشکر و زد لبخند داشت

 .ممنون _

 دیده حالت اون در کم خیلي چند هر!میاد بهش زدن لبخند چقدر که کردم فکر خودم با لبخندش دیدن از

 و مکرد فکر لبخندش به بازم نشستم مي حالیکه در.میاد صورتش به لبخند داد مي نشون هم همونش اما.بودمش

 ظهلح یه فقط اما.ریخت دلم مغازه در جلوي کیان دیدن با که بگیرم ازش استکانو خواستم شد تموم که چاییش

 من و شد ناپدید در جلوي از و رفت عقب عقب سریع دیدم و افتاد دستم از یهو استکان و دیدمش لحظه یه فقط

 یداپ چیزي که کردم نگاه برمو و دور تندي و گفتم بلندي هیع بودم شده استکان شدن شکسته متوجه تازه که

 :گفتم اي عذرخواهانه لحن با و کنم جمع باهاش رو ها شیشه خرده و کنم
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 .کنم مي جمعش االن همین االن...االن.ببخشید _

 :هکن آروم بود خورده هم به آرامشم کیان دیدن با واقع در که منو کرد سعي و شد بلند بود نشسته هنوز که علي

 .نشو هول.نیست اي مساله.نداره اشکالي _

 و برداشتم بودم گذاشته گوشه یه زباله سطل کنار که اندازو خاک و جارو سریع میشنیدم حرفاشو حالیکه در

 خودش پیش موردم در علي که االنه کردم فکر خودم با دلم توي و سطل توي ریختم و کردم جمع هارو شیشه

 وريف و کردم بغض فکر این از و. بگیرم دست نیستم بلد هم استکانو یه و چلفتیم پا و دست خیلي کنه فکر

 نه.ندیدم کردن مي تماشام که چشم تا دو اون توي چیزي اما بخونم چشماش توي دلشو حرف که برگشتم

 :گفتم و سرش پشت دیوار به دوختم چشمامو نگاهش از زده خجالت. ناراحتیي و تمسخر نه و سرزنش

 .شد پرت حواسم لحظه یه ببخشید _

 :گفت و زد لبخند

 .میاد پیش.نداره اشکالي _

 :گفتم

 ...نباید ولي _

 و کرد نگاه شو صفحه.آورد در جیبش از گوشیشو اون و شد بلند گوشیش زنگ صداي که بودم نزده حرف هنوز اما

 :شد با زدن حرف مشغول و گفت ببخشید یه

 میگي؟ چي بهنام ها _

_... 

 .جاییم یه.دارم االن؟کار _

_... 

 !دادي مي بهش گوشیمو ي شماره خب _

_ ... 

 شدي؟ کن گوش حرف اینقدر تو حاال تا کي از _

_ ... 

 .میام دارم.باشه.باشه خب خیله _
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 :گفت من به رو کرد قطع که تماسو

 .برم باید االن.داشتن کارم دنبالم اومدن گفت بود برادرم _

 :گفت مغازه در سمت میرفت حالیکه در اون و کردم نگاش فقط جوابش در

 .نشن فراموشت حرفام.خداحافظ فعال _

 ابخط حرص با و!باشه شده ناراحت استکان شدن شکسته این از نکنه که افتاد شور من دل باز رفتنش با و رفت

 نمیشه؟ نزنه سر ازت خرابکاري یه تا تو!چلفتي پا و دست ي شد؟دختره خوب حاال گفتم خودم به

 بدي؟ انجام درست رو کاري یه اگه میمیري یعني

 رسوندهت منو ناگهانیش ورود با که افتادم کیان یاد و باشه نشده ناراحت کنه خدا فقط گفتم لب زیر و نشستم بعد

 ي همغاز به بازم کردم نمي هم فکرشو و بیاد نداشتم انتظار اصال.بیفته دستم از استکان بود شده باعث و بود

 و بگیره هامو اندازه فرسته مي خواهرشو بود گفته.افتادم علي حرفاي یاد بعد و باشه داشته آمد و رفت باباجون

 حرفشو خواست مي اون و کردم نمي سرم چادر میرفتم بیرون وقتي وقت هیچ چادر؟من.کنم سرم چادر بود گفته

 هم رو اونا باید که کرد مي مطرح رو اي دیگه هاي خواسته هم بعدها حتما و کنم عملي شو خواسته و کنم گوش

 .بودم کني گوش حرف دختر من نظرش در چون.کردم مي عملي

 هفتم و بیست فصل 

(1) 

 براى مو اندازه بیاد على خواهر بهناز بود ،قرار مرتبه وضعم و سر بشم مطمئن که کردم نگاه آینه توى خودمو

 برام اى پارچه چه على بدونم بودم کنجکاو هم طرفى از و دختریه جور چه بدونم بودم کنجکاو بگیره،خیلى لباسم

 هم مادرجون و مامان و من که بیاره بهناز رو پارچه بود شده این بر قرار جوریه،آخه چه ش سلیقه و کرده انتخاب

 و جورياین که میرسید نظرم به و.نبینم لباسو من عقد روز تا خواست مي علي چون.خودم اصرار با البته.ببینیمش

 اىصد که بستم مى موهامو داشتم. کنه ایجاد بینمون بیشتري صمیمیت و محبت خواد مي کردنم سورپرایز با

 :گفتم مادرجون و مامان به رو و سرم روي کشیدم روسریمو. شد بلند در زنگ

 .بهنازه-

 بود رد پشت که کسي دیدن با اما. کردم باز درو رفتم دویدم باشم اونا طرف از جوابي شنیدن منتظر اینکه بدون و

 بودم شده گیج اونقدر دیدنش از.شنیدم جواب و کردم سالم بهش متعجب و خورده جا.بود پدرم.خوردم جا کامال

 هک بود همینم براي. بگیره سر علي و من عقد تا باشه باید اون رفت یادم و تو بیاد کنم تعارفش رفت یادم که

 :پرسیدم

 کنین؟ مي چیکار اینجا شما _
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 سوال چه گفتم خودم به دلم توي الزمه دراومدنم على عقد به براى ش اجازه و پدرمه اون اومد یادم که بعد ولي

 :گفت و کرد نگام جدى اى قیافه با! اي احمقانه

 .اومدم شنیدم تو مورد در که خبري واسه _

 همب شو پدرانه محبت و کنه بغل یا ببوسه منو اینکه بدون.  دوید صورتم به گرما و خبریه چه منظورش فهمیدم

 :پرسید ازم معطلى بى و وایساد روم به رو و حیاط توى اومد. زد کنار منو بده نشون

 چیه؟ شدى نامزد باهاش که پسره این ى قضیه بگو بهم زود_

 :پرسید که کردم نگاش گنگ و نیاوردم در سر چیزى سوالش از

 رسیدى؟ اینجا به یهو که شد چى نبودى؟پس نامزد ت پسرخاله با تو مگه _

 :پرسیدم تلخ و پایین انداختم سرمو

 نگفته؟ بهتون مامان مگه _

 :گفت و هام شونه روى گذاشت دستاشو

 .بشنوم خودت زبون از رو ماجرا خوام مى من ولى چرا _

 :گفتم نکنم مرور رو گذشته ماه چند خاطرات کردم مي سعي حالیکه در و زدم زل حیاط کف موزاییکاى به

 خواستگار یه ى سروکله بعدش.خورد هم به نامزدیمون پیش ماه شیش و نرسیدیم توافق به هم با کیان و من _

 .دادم مثبت جواب بهش خوبیه پسر دیدم وقتى که شد پیدا دیگه

 !خورده؟ هم به کیان با نامزدیت نگفتى چرا!نگفتى؟ چیزى من به چرا پس-

 :گفتم سوالش جواب در

 .بشین ناراحت ترسیدم _

 ناگهانیت؟ نامزدى این مورد ودر _

 :دادم جواب

 .میگه بهتون چیزو همه مامان کردم فکر هم بعدش. نبود ناگهاني هم خیلي خب خب _

 :گفت حرص با و زد کمرش به و برداشت من هاي شونه روي از دستاشو

 ى هفته بگن و بزنن زنگ بهم یهو و ندونم چیزى لحظه آخرین تا باید چرا اینکه. بدونم خوام مى همینو منم-

 قراره دخترت دیگه
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 .ندیدمش بارم یه و نگفتن بهم قبال موردش در هیچى که آدمى یه با کنه،اونم عقد

 :شد بلند مادرم صداى یهو که زد مى حرف داشت اون

 !تو؟ بیاد کني نمي دعوتش کنى؟چرا مى چیکار پونه _

 کدوم هیچ و گذشت خورد،مدتى جا لحظه یه اون دیدن با هم موند،بابا دهنش تو حرف اومد که حیاط به اما

 شده سلب ازشون حرکتى هر قدرت که بودن شده شوکه قدرى به همدیگه دیدن از انگار دو هر.نکردن حرکتى

 . کشیدم کنار کمى.بود

 :گفت و کرد حرکتى پدرم

 .بدهکارى بهم مفصل توضیح یه کنم مى فکر _

 :گفت بابا.زد دو دو چشماش و کرد مشت دستشو و کرد اي گزه لب مامان

 خب؟_

 :داد جواب سردي خیلي لحن با مامان

 _.بعد بشم مطمئن بودم منتظر

 :پرسید و انداخت باال ابروهاشو بابا

 _چي؟ واسه مطمئن!مطمئن؟

 :داد جواب و جلو اومد مامان

 دشر رو پسره و بشه پشیمون پونه شاید کردم فکر.نگیره سر وصلت این بودم امیدوار و نبودم راضي خودم چون_

 .کنه

 :پرسید بیشتري تعجب با بابا

 داره؟ مشکلي پسره نبودي؟نکنه راضي نبودي؟چرا راضي _

 :داد جواب مامان

 _نداره مشکلي. نه

 .نمیشد راضي دلم من

 :پرسید سماجت با بابا

 نبودي؟ راضي چرا خب _
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 :گفت و کرد من به رو نشنید ازش جوابي وقتي بابا.نگفت هیچي و کرد نگاش فقط اما مامان

 _.بزنیم حرف هم با بیرون بریم شو آماده برو

 :پرسیدم تعجب با

 ! حرفي؟ چه _

 

 

 :گفت

 .بزنم حرف باهات خوام مى _

 :پرسیدم

 چى؟ مورد در _

 :گفت جدى خیلى

 .بشى زنش خواى مى که پسره این مورد در _

 پدرمو ى آمرانه و جدي صداى و انداختم نگاهى بود وایساده حرکت بى که مادرم به و دادم قورت دهنمو آب

 :شنیدم

 .بیا زود_

 .منتظرتم ماشین توى

 :زد صدام مامان ولي شدم رد مادرم کنار از و حیاط از و کردم پفى.بیرون رفت.سمتش چرخوندم سرمو

 !پونه_

 :پرسید و طرفش برگشتم

 برى؟ همراش خواى مى_

 :دادم جواب

 .برم باید.ندارم اى چاره _

 :گفت آهسته و داد تکون سرى
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 .برو باشه _

 چشم حیاط به حالیکه در اون و برخوردم بود وایساده راهرو توى که مادرجون با اونجا و خونه توى رفتم سریع

 :پرسید بود دوخته

 بود؟ بابات _

 :دادم جواب

 .آره_

 سوار وقتي بعد ي دقیقه چند و.شدم آماده و رفتم اتاقم به و کردم نگاه بودن شده بیشتر که لبش دور چیناي به و

 با و بودن وایساده ها خونه از یکى جلوى که زنى تا دو پیش بود رفته حواسش شدم متوجه شدم بابا ماشین

 جهانبخش آقاى زن که خانوم بودن،شکوه قدیمى هاى همسایه از شون تا دو کردن،هر مى نگاه ما سمت کنجکاوى

 ودب بنا آقاى کریم زن دومى و کشید مى سرک همه زندگى توى و بود فضول و کنجکاو هم خیلي و بود دار بنگاه

 :گفت وار زمزمه خیلى پدرم من اومدن با.نداشت جهانبخش آقاي خانوم از کمى دست اونم که

 بینى؟ مى رو تا دو اون _

 :گفت دید سکوتمو وقتي و نگفتم هیچى

 .زنن مى حرف ما مورد در دارن _

 :پرسیدم حرفش به توجه بى

 بگین؟ چي بهم خواستین مى _

 :گفت و اومد خودش به من سوال با

 .میگم بهت کن صبر _

 خیابونا توى مدتى و کرد کمتر ماشینو سرعت بعد کمى و شد دور خونه از سرعت با و کرد روشن ماشینشو و

 :پرسیدم و رفت سر م حوصله من که داد ادامه سکوتش به اونقدر و گشت

 بگین؟ بهم خواستین مى چى _

 :داد جواب

 .کنیم پیدا خوب جاى یه اول کن صبر _

 :زد حرف خودش با که شنیدم و کردم تماشا بیرونو و انداختم باال هامو شونه
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 کجاست؟ پس.باشه برا و دو همین باید _

 :گفت زده هیجان.کجاست چى بپرسم و کنم اعتراض بهش که طرفش چرخوندم سرمو من وقتى و

 .خودشه کردم پیداش آهان _

 با

 :گفت و بهم کرد رو و داشت نگه ماشینو. کردم تماشاش تعجب

 .شو پیاده _

 اى هشیش در با کوچیک فروشى بستنى یه. کردم نگاه بود کرده توقف که جایى در سر به و شدم پیاده ماشین از

 اشنا باهاش خیلى که شهرى توى میشناسه؟اونم کجا از رو جایى همچون یه من باباى پرسیدم خودم از! کوچیک

 :زد صدام و نداد کنم فکر بیشتر که اینو مهلت بهم بابا اما!نیست

 !دیگه بیا _

 خوبى احساس وانیل خوشایند بوى و بود گرفته رو فضا که مطبوعى گرماى از شدم داخل وقتى و رفتم دنبالش

 خوردن حین و بودن نشسته میزا پشت که کمي ي عده هاي چهره توي آرامشو وقتي مخصوصا.دست بهم

 گوشه هی رفتیم و افتادم راه دنبالش بابا ي اشاره با.کرد پیدا بیشتري شدت خوبم حس میزدن حرف بستنیاشون

 ذهنمو که رو سوالى من بعد و دارم دوست دونست مى که داد وانیلى بستنى سفارش اون و نشستیم دنج ى

 :پرسیدم کردم مى نگاه برمو و دور حالیکه در بود کرده خودش مشغول

 !میشناسین؟ کجا از رو اینجا شما _

 :داد جواب و کرد قالب هم به میز روى دستاشو

 .اینجا میومدیم مادرت با زمانى یه _

 :گفتم

 !اینجاست؟ فروشى بستنى این هنوزم بودین مطمئن کجا گذشته،از که وقته خیلى موقع اون از ولى _

 :داد جواب

 .داشتم آمد و رفت شهر این به بازم من مادرت از جدایى از بعد چون _

 :پرسیدم متعجب

 چرا؟_
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 :داد جواب برداره ازم چشم اینکه بدون

 .اینجا میومدم ببینمت شدم مى موفق اینکه از بعد و.میومدم تو دیدن براى _

 :گفتم و شدم خیره بهش ناباور و زده حیرت

 !منو؟_

 :گفت و داد تکون سرشو

 .بشه آرامشم باعث تونست مى کوچولوم دختر دیدن فقط شدم مى خسته کس همه و چیز همه از وقتى_

 :گفتم و زدم زل رنگ سفید بستنى به و چرخوندم نگاهمو

 .کنین نمى فکر بهم اصال کردم مى فکر

 :شنیدم کشید که رو عمیقى نفس صداى

 کنم مى فکر تو به همیشه کنم؟من فراموش کوچولومو دختر تونستم مى ممکنه؟چطور چیزى چنین یه مگه _

 .ها لحظه بدترین تو حتى

 :گفت و کرد عوض حرفو اون اما نگفته بهم اینو وقت هیچ بگم خواستم

 .بگو برام موردش بزنیم،در حرف پسره اون مورد در بهتره خب _

 :پرسیدم

 نگفته؟ بهتون موردش در مامان مگه_

 :گفت حوصلگى بى با

 .بشنوم خودتو حرفاى خوام مى ندارم کارى مادرت حرف به من _

 :پرسیدم

 بدونین؟ ازش خواین مى چى_

 .بگو دونى مى ازش چى هر:گفت

 :گفتم و زدم هم بستنیمو و پایین انداختم سرمو

 رىجوشکا دیپلم و ساختمونه جوشکار خودش.جونه بابا دوست و داره فروشى میوه بازار توى باباش علیه اسمش _

 .خوبیه پسر کردن،خودشم ازدواج خواهراشم از یکى و برادرش یه.پرجمعیته شون خونواده.داره
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 :گفتم و کردم بلند سرمو رسیدم که اینجا به

 .همین _

 :بود شده خیره گوشه یه به بزنه پلک اینکه بدون بابا

  داره؟ چى خودش از پسره_

 :گفت

 .بزنم حرف باهات خوام مى _

 :پرسیدم

 چى؟ مورد در _

 :گفت جدى خیلى

 .بشى زنش خواى مى که پسره این مورد در _

 پدرمو ى آمرانه و جدي صداى و انداختم نگاهى بود وایساده حرکت بى که مادرم به و دادم قورت دهنمو آب

 :شنیدم

 .بیا زود_

 .منتظرتم ماشین توى

 :زد صدام مامان ولي شدم رد مادرم کنار از و حیاط از و کردم پفى.بیرون رفت.سمتش چرخوندم سرمو

 !پونه_

 :پرسید و طرفش برگشتم

 برى؟ همراش خواى مى_

 :دادم جواب

 .برم باید.ندارم اى چاره _

 :گفت آهسته و داد تکون سرى

 .برو باشه _
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 چشم حیاط به حالیکه در اون و برخوردم بود وایساده راهرو توى که مادرجون با اونجا و خونه توى رفتم سریع

 :پرسید بود دوخته

 بود؟ بابات _

 :دادم جواب

 .آره_

 سوار وقتي بعد ي دقیقه چند و.شدم آماده و رفتم اتاقم به و کردم نگاه بودن شده بیشتر که لبش دور چیناي به و

 با و بودن وایساده ها خونه از یکى جلوى که زنى تا دو پیش بود رفته حواسش شدم متوجه شدم بابا ماشین

 جهانبخش آقاى زن که خانوم بودن،شکوه قدیمى هاى همسایه از شون تا دو کردن،هر مى نگاه ما سمت کنجکاوى

 ودب بنا آقاى کریم زن دومى و کشید مى سرک همه زندگى توى و بود فضول و کنجکاو هم خیلي و بود دار بنگاه

 :گفت وار زمزمه خیلى پدرم من اومدن با.نداشت جهانبخش آقاي خانوم از کمى دست اونم که

 بینى؟ مى رو تا دو اون _

 :گفت دید سکوتمو وقتي و نگفتم هیچى

 .زنن مى حرف ما مورد در دارن _

 :پرسیدم حرفش به توجه بى

 بگین؟ چي بهم خواستین مى _

 :گفت و اومد خودش به من سوال با

 .میگم بهت کن صبر _

 خیابونا توى مدتى و کرد کمتر ماشینو سرعت بعد کمى و شد دور خونه از سرعت با و کرد روشن ماشینشو و

 :پرسیدم و رفت سر م حوصله من که داد ادامه سکوتش به اونقدر و گشت

 بگین؟ بهم خواستین مى چى _

 :داد جواب

 .کنیم پیدا خوب جاى یه اول کن صبر _

 :زد حرف خودش با که شنیدم و کردم تماشا بیرونو و انداختم باال هامو شونه

 کجاست؟ پس.باشه برا و دو همین باید _
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 :گفت زده هیجان.کجاست چى بپرسم و کنم اعتراض بهش که طرفش چرخوندم سرمو من وقتى و

 .خودشه کردم پیداش آهان _

 با

 :گفت و بهم کرد رو و داشت نگه ماشینو. کردم تماشاش تعجب

 .شو پیاده _

 اى هشیش در با کوچیک فروشى بستنى یه. کردم نگاه بود کرده توقف که جایى در سر به و شدم پیاده ماشین از

 اشنا باهاش خیلى که شهرى توى میشناسه؟اونم کجا از رو جایى همچون یه من باباى پرسیدم خودم از! کوچیک

 :زد صدام و نداد کنم فکر بیشتر که اینو مهلت بهم بابا اما!نیست

 !دیگه بیا _

 خوبى احساس وانیل خوشایند بوى و بود گرفته رو فضا که مطبوعى گرماى از شدم داخل وقتى و رفتم دنبالش

 خوردن حین و بودن نشسته میزا پشت که کمي ي عده هاي چهره توي آرامشو وقتي مخصوصا.دست بهم

 گوشه هی رفتیم و افتادم راه دنبالش بابا ي اشاره با.کرد پیدا بیشتري شدت خوبم حس میزدن حرف بستنیاشون

 ذهنمو که رو سوالى من بعد و دارم دوست دونست مى که داد وانیلى بستنى سفارش اون و نشستیم دنج ى

 :پرسیدم کردم مى نگاه برمو و دور حالیکه در بود کرده خودش مشغول

 !میشناسین؟ کجا از رو اینجا شما _

 :داد جواب و کرد قالب هم به میز روى دستاشو

 .اینجا میومدیم مادرت با زمانى یه _

 :گفتم

 !اینجاست؟ فروشى بستنى این هنوزم بودین مطمئن کجا گذشته،از که وقته خیلى موقع اون از ولى _

 :داد جواب

 .داشتم آمد و رفت شهر این به بازم من مادرت از جدایى از بعد چون _

 :پرسیدم متعجب

 چرا؟_

 :داد جواب برداره ازم چشم اینکه بدون
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 .اینجا میومدم ببینمت شدم مى موفق اینکه از بعد و.میومدم تو دیدن براى _

 :گفتم و شدم خیره بهش ناباور و زده حیرت

 !منو؟_

 :گفت و داد تکون سرشو

 .بشه آرامشم باعث تونست مى کوچولوم دختر دیدن فقط شدم مى خسته کس همه و چیز همه از وقتى_

 :گفتم و زدم زل رنگ سفید بستنى به و چرخوندم نگاهمو

 .کنین نمى فکر بهم اصال کردم مى فکر

 :شنیدم کشید که رو عمیقى نفس صداى

 کنم مى فکر تو به همیشه کنم؟من فراموش کوچولومو دختر تونستم مى ممکنه؟چطور چیزى چنین یه مگه _

 .ها لحظه بدترین تو حتى

 :گفت و کرد عوض حرفو اون اما نگفته بهم اینو وقت هیچ بگم خواستم

 .بگو برام موردش بزنیم،در حرف پسره اون مورد در بهتره خب _

 :پرسیدم

 نگفته؟ بهتون موردش در مامان مگه_

 :گفت حوصلگى بى با

 .بشنوم خودتو حرفاى خوام مى ندارم کارى مادرت حرف به من _

 :پرسیدم

 بدونین؟ ازش خواین مى چى_

 .بگو دونى مى ازش چى هر:گفت

 :گفتم و زدم هم بستنیمو و پایین انداختم سرمو

 رىجوشکا دیپلم و ساختمونه جوشکار خودش.جونه بابا دوست و داره فروشى میوه بازار توى باباش علیه اسمش _

 .خوبیه پسر کردن،خودشم ازدواج خواهراشم از یکى و برادرش یه.پرجمعیته شون خونواده.داره

 :گفتم و کردم بلند سرمو رسیدم که اینجا به
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 .همین _

 :بود شده خیره گوشه یه به بزنه پلک اینکه بدون بابا

  داره؟ چى خودش از پسره_

 :دادم جواب

 .موتور یه_

 :پرسید و کرد نگام تند

 کنه؟ خوشبخت موتور یه با تورو خواد مى همین؟اون فقط_

 :گفتم رنجیدگى با و نیومد خوشم حرفش از

 .نیومدن دنیا به پولدار شما مثل اول از که همه_

 :داد جواب سریع

 .فروشه میوه یه پسر از بیشتر لیاقتت تو ولى درسته_

 :داد ادامه اون و نکردم نگاش و کردم اخم

 این ىول داشت تحصیالتى و ثابت شغل یه الاقل و بود ت پسرخاله که بود این واسه نکردم مخالفت کیان با اگه_

 .نىک بدبخت خودتو انتخابت این با تو که اینه نظرم و کنم قبول تونم نمى اصال رو شده پیداش یهو که پسره

 :گفت آروم خیلى بعد

 ت پسرخاله با شنیدم وقتى_

 و هستن من دختر الیق که هستن ما فامیل تو جوونا از خیلى دونستم مى چون شدم خوشحال دلم ته زدى هم به

 .عالیه خیلى هم مالیشون وضعیت

 براى چیزا این دونست نمى اما بود خودش ثروتمند فامیل فامیل و عالى موقعیت از منظورش.فهمیدم منظورشو

 .بود رفته دست از بود مدتى که آرامشه،آرامشى کم یه دنبالشم که چیزى تنها و نداره اهمیت اصال من

 .نیستم ثروت و موقعیت دنبال من ولى _

 :دادم ادامه بعد و شنیدم خودمو صداى

 .باشم داشته برق و زرق و جنجال و جار از دور صدا سرو بى و آروم و ساده زندگى یه خوام مى فقط من_

 :گفت من حرفاى شنیدن با بابا
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 .کنى زندگى شرایط بهترین تو باید تو که اینه من نظر تو برخالف ولى _

 :گفتم

 .ندارم دوست کردنو زندگى اونجور من_

 :گفت اعتراض با

 ...که آرزوشونه چرا؟مردم آخه_

 :گفتم و کردم قطع تندى حرفشو

 باران مثل یکى بشم خواد نمى دلم چون_

 و میز روي چرخید نگاهم باز و دیدم نگاهش توي رو ناباوري و حیرت و شد گرد من حرف شنیدن با چشماش

 :گفتم آرومتر

 ...آرمین مثل نفر یه خوام نمي _

 :پرسید بود خونده حرفمو ته تا که اون و نزدم حرفي دیگه

 شنیدي؟ چیزي...آرمین مورد در تو_

 :زد صدا اسممو اصرار با.نزدم حرفي و دختم بهش نگاهمو دوباره

 !پونه _

 :دادم جواب

 دارم خبر آره _

 :کرد گیري نتیجه خودش و کرد پفي بخواد توضیحي ازم اینکه بدون

 .گفته بهت رو قضیه باران حتما _

 :گفتم

 اون کردم نمي فکر _

 :گفت بابا و گذاشتم تموم نا حرفمو

 پولي چهی میذاشته سرکارشون و میزده گولشون که دخترایي از که گفته آرمین.بگیرن نتونستن هنوز دوستشو_

 از پول کلي دوستش ولي.داده مي ازدواج ي وعده بهشون و میذاشته سرکارشون سرگرمي واسه فقط و نگرفته

 ..بوده دوستش سر زیر ش همه میگه اون.کرده فرار و گرفته دخترا
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 :پرسیدم حال این با و بدم نشون تفاوت بي خودمو کردم سعي

 میشه؟ چي حاال _

 :گفت و داد تکون سري متفکر بابا

 گردن مي دوستش دنبال دارن هنوز.دونم نمي _

 :پرسیدم

 باشه؟ شده خارج کشور از ممکنه

 :داد جواب بابا

 . هست احتمالش _

 و بدم نشون کنجکاویمو بیشتر نخواستم.نزدم آرمین مورد در حرفي دیگه بود سوال از پر ذهنم اینکه با من و

 انگار هک اون و کردم سکوت بنابراین.بوده ش عمه پسر قربانیاي از یکي دخترش کنه فکر و بندازم شک به پدرمو

 :گفت و خودمون بحث سر رفت بازم که نیست مهم برام زیاد قصیه بود کرده فکر

 در هستن اعتمادي قابل غیر آدماي پولدارن و هستن پدریت فامیل توي که اونایي ي همه کني مي فکر تو_

 ...خیلیاشون و نیست طور این حالیکه

 :گفتم جدي خیلي

 و ساکت زندگي یه من.کنم فکر میزنین حرف موردشون در دارین شما که خیلیایي اون به خوام نمي من ولي _

 .خوام مي دردسر بي و آروم

 :گفت زدن حرف به کرد شروع دوباره وقتي اما نگفت چیزي دقیقه چند براي

 بده؟ فقیرانه و ساده زندگي یه به تن دخترم بشم راضي تونم مي چطور من ولي

 :دادم جواب

 .شدین راضي ساال این تموم توي که طور همون

 _:گفت بعد و کرد سکوت مدتي شرمندگي با

 _ببینم شو خونواده و پسره این باید من ولي.باشه تو با حق شایدم دونم نمي

 :پرسیدم و کردم بلند سرمو

 بگین؟ بهشون خواین مي چي_
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 :داد جواب

 :دارن رو تو لیاقت که بشم مطمئن و ببینمشون خوام مي

 :گفتم اعتراض با

 _!بابا

 :گفت و داد تکون دستشو

 _نمیدم رضایت ازدواج این به نشم مطمئن تا من.نگو هیچي

 و نمیدیدمش وقت هیچ چند هر.نده یا بده رضایت من ازدواج مورد در پدرم عنوان به داشت حق اون.نزدم حرفي

 .میدید منو دور از و میومد فقط خودش قول به و بود دور ازم

(2) 

 گاهن یه فقط ولى.کردم ورانداز بود کرده عوض کامال صورتمو که آرایشى و اى فیروزه لباس اون با آینه توى خودمو

 بود،فرصتي نمونده على اومدن تا چیزى دیگه دلهره و اضطراب سر از که کنجکاوى سر از نه اونم بود کوتاه

 ههم کردم مى خدا خدا که داشتم دلهره اونقدر من و بود نمونده بله ى کلمه وگفتن عقد ى سفره سر تانشستن

 نگاهى دامنم به و دادم قورت دهنمو آب.بشم خالص دهنده آزار حساى این تموم از و بشه تموم زودتر چه هر چى

 و دش بلند مهناز و فرزانه و خجالتى بهناز شاد صداى و سر و منتظره بیرون داماد داد خبر جاریم باالخره و انداختم

 منو بودن صدا و سر پر و شاد حالیکه در

 خودشو سالهاست گفت مي اینکه وجود با و بود کرده آرایش خودش ي خونه تو منو على ى کردن،عمه همراهى

 اعتراف بودن همرام و بودن شده جمع برم و دور که اونایي ي همه اینو و بود عالى واقعا کارش اما کرده بازنشسته

 :گفت یکى.کردن

 .منتظره حیاط توى على _

 و اومد جلو که دیدم کفشاشو فقط دیدم نمى رو على و بود پایین کردن،سرم همراهى حیاط تا منو بریام و دور و

 لىع صداى و گرفتم دستم شد گرفته طرفم به رو گلي دسته و شنیدم اطرافمو دختراي و زنا شاد ى هلهله صداي

 :گفت شنیدم که رو

 .بریم_

 و تننشس عقب نفر چند و جلو صندلى روي نشستم و کرد باز ماشینو در على و رفتیم بیرون حیاط از.افتادیم راه

 بود کرده پر ماشینو فضاى شادى آهنگ صداى فقط. من نه و میزد حرفى اون ،نه انداخت راه برادرشو ماشین على

 و عمه زدن حرف صداى و
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 موقع همون خواست مى دلم و بود گرمم زدن،من مى حرف و بودن نشسته عقب که على بزرگتر خواهر و مادرم

 جلوى.ما ى خونه بریم بعدش و کنیم عقد محضر بریم بود قرار.کشیدم مى خجالت ولى.بیارم در سرم از چادرو

 نمهرا و آقا عزیز پدرم و باباجون و اسد دایى رفتیم،اونجا داخل و شدیم پیاده و وایساد ماشین رسیدیم که محضر

 همب رو گفتن تبریک و من بوسیدن و احوالپرسى و سالم از بعد و طرفمون اومد دیدنم با پدرم. بودن منتظرمون

 :گفت و کرد

 میاى؟ دقیقه یه بابایى_

 که بود موقع اون و وایسادم منم وایساد گوشه یه وقتى و رفتم همراهش بزنم حرف کلمه یه اینکه بدون

 :پرسید

 مطمئنى؟ گرفتى که تصمیمى مورد در تو_

 :دادم جواب

 .بله_

 گفت و گذاشت هام شونه روى دستاشو

 .ایناست از بیشتر لیاقتت تو میگم بازم من ولى.باشه _

 هم نوهمی و.کنیم بحث بیشتر نبود نیازى دیگه و بودیم زده هم قبالبا حرفامونو ما چون کردم سکوت مقابلش در

 :گفتم بهش

 .زدیم قبال حرفامونو ما.کنیم بحث بیشتر مورد این در نیست الزم _

 مي اینو هم خودش و کرد مي مخالفت نباید دیگه و بده رضایت بود کرده قبول اون.نگفت چیزى پدرم دیگه بعد و

 و بودیم نشسته هم کنار على و من بعد ى دقیقه چند و کرده قانعش جوري چه علي نداشتم خبر من و دونست

 و بوسید رو ما دو هر باباجون و شنیدیم تبریک طرف همه از و آورد در هم عقد رو ما و خوند عقدو ى خطبه عاقد

 از و بوسید رو علي و من و اومد پدرم بعد و کرد خوشبختي آرزوي برامون و گذاشت هم دست تو دستامونو

 جمع اون بین که من و بقیه و خانوم عمه و اشک از پر چشماي با مادرم بعد و.باشه مواظبم همیشه خواست شوهرم

 وقتي فقط و کنم مي چیکار دارم دونستم نمي اصال و فهمیدم نمي خودمو حال بودم گرفته قرار زده هیجان و شاد

 و نشستم علي کنار ماشین توي دیدم که اومدم خودم به

 احساسى چه اون بفهمم تونستم نمى...اون و میشم جا به جا صندلي روي مدام داغ و اضطراب پر و زده هیجان

 مى دلم و کرد مى اذیتم جورى بد سرد هواي اون توي گرما کنم،احساس تماشا بیرونو کردم مي سعي و داره

 حس دستم روى رو دستى فشار و داغى که بودم فکر توى.بدم نجات موقعیت اون از خودمو تونستم مى خواست

 دستش تماس از دلم اما بود گذاشته هم دست تو رو ما دستاي باباجون قبلش و نبود اون دست تماس کردم،اولین
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 جلوى رسیدیم وقتى و بود گذاشته دستم روى دستشو فقط. نشنیدم ازش صدایى ولى لرزید گرماش احساس و

 سمت به حالیکه در و شدم گرفت،پیاده دستمو و کرد باز منو سمت در و شد پیاده ماشین از سریع ما ى خونه

 جمعیتى

 هريشو که بودم زني دیگه حاال.اومد سراغم به دلهره حس همون باز رفتیم مي بودن منتظرمون نقل و اسپند با که

 و داخل تا رو ما. بود آورده وجود به عجیبي اضطراب من در همین و میشد کامل زنانگیم این هم بعدها و داشتم

 ودنب گفته شد،بزرگترا مى برگزار پرشور سادگیش وجود با که بود اى ساده کردن،جشن همراهى نشستنمون جاى

 و ننبز خواستن مي و نبودن بند پا چیزا این به جوونترا ولي بشه برگزار سنگین مراسم و بشه صدا و سر کمتر

 شنج به نه من اما...کس بگیره؟هیچ رو ججوني نشاط و شور جلوي تونست مي کي و باشن شاد و برقصن و بکوبن

 از کردم پیداش وقتى و گشتم مي کتایون دنبال چشم با فقط. نداشتم توجهى هیچ شوهرم خواهراى رقص نه و

 همین کرد،براى مى تماشا رو دخترا رقص داشت دخترعموش ،کنار نداشت من به توجهى اون اما ریخت دلم شادى

 تنگف مى تبریک على و من به میومدن بودم،همه کتایون کنار من اون جاى به خواست دلم و شد حسودیم شیوا به

 باهاش گوشى در و کنارش اومد خاله وقتى کرد،حتى نمى حرکتى هیچ کتایون اما

 باهاش و شدم بلند ازش تشکر براي که گفت تبریک تا دو ما به و اومد تنهایى شیوا و کرد اخم فقط اون زد حرف

 و نم افتخار به که جشنى به بدم حواسمو و بگیرم نادیده کتایونو رفتار کردم سعى و کردم روبوسى و دادم دست

 همون با و اومد کاوه مهمونا رفتن بعداز وقتى گرفته،حتى دلم کردم مى احساس اما.بود شده برگزار شوهرم

 . نبودم خوشحال خیلى بازم گفت تبریک بهم میزد صدا کوچولو خواهر منو حالیکه در و سابق خوشرویى

 ترس یه یهو شدن تنها این و گذاشتن تنها هم با اي دقیقه چند براي رو على و من که رسید زمانى باالخره. 

 جونم به ناگهانى

 حرکتى هیچ حال این با.بودم کرده قبولش خودم و بود شوهرم اون که وقتى ترسیدم مى باید چرا انداخت،اما

 ره امکان که بودیم نشسته نفره دو مبل یه پریدم،روى جا از گذاشت دستم روى دستشو اون وقتي ولي نکردم

 :کرد مى آسون براش رو حرکتى

 !پونه _

 دبو کرده که تغییراتي متوجه تازه وضع و سر اون با دیدنش با و چرخوندم سرمو و ریخت صداش شنیدن با دلم

 علي اون از دیگه.بود داده تغییرش آسمون تا زمین مرتبش و شیک ظاهر و بودن ش برازنده نوش لباساي.شدم

 ناو با شباهتي هیچ بود نشسته کنارم که جووني مرد.نبود خبري داد مي نشون خشن ش قیافه که جدي و ساده

 هب منو قد تمام شد نزدیک بهم وقتى و کشید تر جلو خودشو دیدم و دیدم نگاهشو برق من و نداشت سابق علي

 :چرخوند خودش سمت

 بزنى؟ حرفى خواى نمى _
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 .لرزید مى و بود خفه صداش

 :گفتم بریده بریده

 .بگم که ندارم چیزى_

 :گفت و آورد باال سرمو دستش با اون اما لباسم اي فیروزه آبى رنگ به دوختم ونگاهمو

 !خجالت؟ بازم_

 هیچى وقتى و

 به نباید کرد مي فکر و ترسید مي شاید و کرد اکتفا همین به و بوسید وپیشونیمو خودش سمت کشید منو نگفتم

 :گفت گوشم زیر بوسید که پیشونیمو.محرمیم هم به که بود نشده باورش و بزنه دست من

 .بشیم محرم هم به که بودم لحظه منتظراین چقدر_

 ههم اون و رفتارش از.کردم تعجب من و زد لبخند روم به و کرد نگام فقط و گرفت دستاش توي دستامو بار این و

 .کردم تعجب داشت لحظه اون توي که آرامشي

 هشتم و بیست فصل

(1) 

 کردم نگاه کتابفروشى ویترین پشت آشپزى کتاب به

 از تمتونس مى وقتى بود کتاب به احتیاجى چه! کردم،کتاب پشت ویترین به و گرفتم ازش نگاهمو زود خیلى ،اما

 حالیکه در و حوصله بى و کسل و افتادم راه رو پیاده توى فکر این با!بگیرم؟ یاد چیزا خیلى مادرم و مادرجون

 بودیم نتونسته هنوز و گذشت مى عقدمون از هفته فکرکردم،یه على به کردم مى تماشا رو ها مغازه ویترین

 روش هم شاید و بیاد من دیدن به کرد نمي فرصت و بود کاراش گرفتار ببینیم،اون رو همدیگه حسابي و درست

 کردم مي فکر و دونستم نمي درست کارو این هم طرفي از و ببینمش برم کشیدم مي خجالت منم و شد نمي

 بود شده قرار همین براي.بکنن بد فکراي موردم در شوهرم ي خونواده ممکنه و کنم مي سبک خودمو اینطوري

 موهامو و آرایشگاه بودم رفته من و بود شنبه پنج روز اون و شون خونه به کنن دعوت رو ما جمعه على ى خونواده

 براى

 ودمب سپرده نازنینمو قشنگ موهاى. بودم کرده کوتاه موهامو نداره دوست بلند موي بود گفته که على خوشایند

 هب حال این با. بودم ناراحت موهام کردن کوتاه از اما کردم مى سبکى احساس اینکه وجود با حاال و آرایشگر دست

 توجهم و حواس تمام بود،اینکه شده گفته بهم که بود چیزى این و بودم شده کار این به راضى اون خاطررضایت
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 احترام بهش و بدونم محترم نظرشو و کنه جلب اونو رضایت که بدم انجام رو کارهایى و باشه شوهرم به باید

 رفتارا و کارا این ي وسیله به تا بودن گفته بهم رو اینا بذارم،بله

 مونخوشبختی ضامن که نه یا داد مى انجام کارى باید هم على دونستم نمى ولى باشه تضمین خوشبختیم همیشه

 رکنا از درحالیکه و رسیدم ترى خلوت خیابوناى به و شدم رد بازار بودم،از زدن قدم مشغول فکر در غرق! یا باشه

 :شنیدم آشنایى صداى شدم ردمي حفاظى بى و کوچیک خلوت و ساکت پارک

 !پونه_

 :سمتم اومد و گرفت فاصله موتورش از. برگشتم تندي و ریخت دلم شنیدنش با که بود على صداى

 .سالم _

 :دادم فورى خیلى سالمشو جواب

 .سالم_

 :پرسید

 رفتى؟ مى جایى _

 :دادم جواب و کردم جمعتر بودم کرده جمع که چادرمو

 .کردم کوتاه گشتم،موهامو مى بر آرایشگاه از داشتم نه _

 واقعا؟:پرسید و انداخت صورتم به نگاهى

 :پرسید و شد ظاهر لبش ي گوشه کمرنگي لبخند دادم تکون سرمو وقتي و

 خونه؟ میرى دارى االن _

 سرمو بازم

 :پرسید بعد و کرد سکوت کوتاهى دادم،مدت تکون

 بدي؟ انجام نداري خونه تو که خاصي کار _

 :دادم جواب

 . نه _

 :گفت و کرد فکر کمي 

 .ما ى خونه بریم چطوره نداري کاري خونه تو که حاال میگم خب _
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 :گفتم کمرویى با

 !شما؟ ى خونه_

 :گفت

 .تون خونه رسونمت مي خودم بعد خوري مي اونجا ناهارو ما ى خونه میریم آره_

 :گفتم

 ...که قراره تازه.تنهایي و م خونواده نیست،بدون درست این آخه ولى_

 :گفت و کرد قطع حرفمو

 که من و منى زن تو کنى نمى اشتباهى و بد کار.باشى نگران نیست الزم ولى بگى خواى مى چى دونم مى_

 .وایساده جلوت اینجا تو ي خونواده تازه.نادرست نه و زشته نه اینم ناهار به کردم دعوتت شوهرتم

 :گفتم و کشیدم خجالت کرد خودش به که اي اشاره و حرفش از

 .میشه نگران و نداره خبر مادرم آخه_

 :پرسید

 کردن؟ اختراع چى واسه تلفنو پس_

 :داد ادامه و

 .خودمون ى خونه برمت مى میگم میزنم بهشون زنگ یه خودم_

 :گفت افتاد مى راه بود،درحالیکه نذاشته باقى گفتن براى حرفى نزدم،آخه حرفى

 .بریم _

 :گفتم و کردم اشاره موتورش به

 !موتورت پس _

 :گفت و انداخت بهش نگاهى نیم و چرخید

 .میرسه زود نزدیکه اینجا بابامه،به ى مغازه االن.ببردش بیاد میگم بهنام به میزنم زنگ یه االن نترس _

 :شد خط ور اون صداى با زدن حرف مشغول کوتاهى مدت از بعد و شد گرفتن شماره مشغول و آورد در گوشیشو

 .ببرش بیا کوچیکه پارک جلوى گذاشتم رو موتوره! بهنام الو _
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_ ... 

 !هست همرات که زاپاسه سوییچ خونه،ببین میریم داریم پونه با من نه _

_ ... 

 .ببرش بیا پس خوبه _

_ ... 

 .فعال پس باشه _

 با ارهد فهمیدم من و کرد باز زدنو حرف سر دوباره و شد گرفتن شماره مشغول دوباره بالفاصله کرد قطع که تماسو

 مامانم

 ش خونه به شوهرم همراه که شد این و برم همراهش که داده اجازه مامان فهمیدم حرفاش از و زنه مي حرف

 اصال خجالت شدت از موقع اون و اونجا بودنم آورده آرایش براى بار یه که اى قدیمى ى طبقه دو ى رفتم،خونه

 و داشت آجرى دیواراى بودم،خونه تماشا حال در همونجا از بودم وایساده در پشت که حاال اما.بودم نکرده نگاش

 آجرى ساختمون یه هم بودن،ساختمون کشیده سرک دیواراش پشت از خرما و لیمو و توت درختاى هاى شاخه

 سادوای کنار کرد باز سیرو آبي و سبز در که على.کرد مى زندگى پیر عصمت عمه دومش ى طبقه که. بود طبقه دو

 :گفت و

 .تو برو _

 حین در و داخل ورفتم پایین انداختم سرمو

 سرمون پشت درو و کرد راهنمایى داخل به منو و گذاشت کمرم پشت دستشو اون حیاط توى گذاشتن قدم

 :گفتم اختیار بى و کردم نگاه خونه بزرگ نسبتا و تمیز کامال حیاط به تحسین با من.بست

 !تمیزى حیاط چه _

 :گفت بود من پشت دستش هنوز حالیکه در على

 .داره کدبانو و خانوم تا چند خونه این باشه،ناسالمتى تمیز بایدم خب _

 صاف صداشو خونه کوتاه و پهن راهروى به شدن داخل حال در اون و شدیم رد حیاط از همراهش و نزدم حرفى

 :گفت و کرد

 .اومدیم ما!صابخونه!یااهلل _
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 عاطفه ش برادرزاده و مازیار و مهیار قلوش دو هاي خواهرزاده موقع همون در و بردارم چادرمو کرد اشاره من به و

 حالیکه در علي کوچیکتر خواهر فاطمه و اومدن استقبالمون به صدا و سر با بود ساله دوازده یازده دختر یه که

 کتاب یه و بود نشسته خونش بي و سفید مکي کک صورت روي قشنگى طالیى دور عینک

 :کرد سالم و کرد دور برمون و دور از رو ها بچه اومد بود دستش شناسى زمین

 .داداش سالم _

 تدوخ بهم عینک هاى شیشه پشت از قشنگشو بادومى سیاه چشماي تعجب با شد من متوجه نگاهش وقتى ولى

 :کرد سالم و

 .سالم _

 :گفت بهش رو على و دادم سالمشو جواب.نداشت لحظه اون توي منو دیدن انتظار بود معلوم

 .ماست مهمون ناهار امروز پونه _

 :پرسید فاطمه از داد مى هل جلو به منو نرم حالیکه در بعد

 ست؟ آشپزخونه تو مامان _

 :شنید جواب و

 .خوره مى چایى مهناز و فرزانه و عصمت عمه با داره آره _

 :داد جوابشو آشپزخونه توى از نفر یه که گفت دیگه اهلل یا یه و کرد هدایت آشپزخونه سمت به منو على _

 . نیست بینمون نامحرم آقا على تو بفرما _

 :گفت و آشپزخونه در جلوى برد منو على 

 تو نیست؟پس _

 عمه؟ دختر هستى چى

 به متعجب چشم جفت چهار و چرخید ما طرف به سراشون بودن نشسته آشپزخونه توى که زنى تا چهار همزمان

 :گفت و گذاشت م شونه روى دستشو و کرد سالم من از بعد هم على و کردم سالم زده خجالت.شدن دوخته من

 .ماست مهمون امروز پونه _

 :گفت نکرده تعجب اونجا من دیدن از بود مشخص که عصمت عمه

 .تون دو هر ماه روى به سالم _
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 :پرسید على و کردن گرمي احوالپرسى من با و کردن سالم خوشرویى با مهران زن فرزانه و مهناز اون از بعد و

 کنین؟ نمى دعوتمون _

 :گفت على مادر که بگه چیزى خواست و زد لبخند مهناز

 .بیارم چایى براتون تا پذیرایى تو بشینید برید _

 :گفت تعجب با على

 تو جا همین!پذیرایى؟ چرا _

 .دیگه میشینیم آشپزخونه

 :داد جواب اخمو و جدى مادرش

 .پذیراییه اتاق تو مهمون جاى _

 .خودمونه نیست،از غریبه مهمون که پونه _

 .گفت مهناز اینو

 :داد جواب مادرش اما

 .کنه نمى هم فرقى مهمونه مهمون _

 مادرشو داره جدى اى قیافه و کمرنگ اخم یه با دیدم و پاییدم رو على زیرچشمى مادرشوهرم حرفاى شنیدن با

 :گفت و کرد من به رو بعد اما.کنه مى تماشا

 .بیام من تا بشین پذیرایى تو برو _

 :زد صدا خواهرشو بعد

 !فاطمه!فاطمه _

 :شد ظاهر اتاقا از یکى در پشت از فاطمه ى چهره

 !داداش بله _

 :گفت و کرد اشاره من به جوابش در على

 .پذیرایى تو ببر رو پونه_

 به کرد راهنماییم و من سمت اومد و گفت چشمى فاطمه
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 با هک بزرگى هاى پنجره و ستاره و گل شکل به قدیمى بریهاى گچ با بود دلبازى و بزرگ اتاق که پذیرایى اتاق

 که شنیدم رو على صداى حال همون در و بشینم کرد تعارف فاطمه.بودن شده تزیین یوسف حسن گلدوناى

 :گفت مادرش به خطاب

 که کنین رفتار طورى اینکه جاى به.ست خونواده این عضو و شما عروس و من زن رفتارتون،اون این چى یعنى _

 ...میشین باعث دارین نکنه غریبى احساس

 :شد قاطى مادرش صداى با حرفاش باقى

 پذیرایى؟ اتاق تو بره گفتم گذاشتم عزت بهش کردم بد شدیم؟یعنى طلبکار هم چیزى یه حاال واهلل خوبه _

 به دارى کرد مى فکر آدم که کردى رفتار بد و سرد اونقدر ولى نکردى بد نه _

 .کنى مى توهین طرفت

 :گفت اعتراض با مهناز که داد جوابشو چى مادرش نفهمیدم گفت اینو که على

 !مامان د _

 :گفت عمه و

 نفرستادی تشنه لب با رو خدا ى بنده دختر اون!کنین مى دعوا باهم وایسادین.زشته دیگه بسه!على! معصومه _

 تنها پیشش برو هم تو باالت و قد قربون جان على.ببر براش اى میوه چایى یه پاشو!عمه اتاق؟مهناز اون توى

 .نمونه

 شروع بغضى و غریبى حس با همراه حقارت احساس. داد دست بهم بدى احساس شدت به حرفاشون شنیدن با

 مونه بشینه بیاد اینکه بدون اون.بدم فرو بغضمو کردم سعى اومد اتاق به على وقتى اما گلوم دادن فشار به کرد

 :گفت بهم رو و وایساد در کنار

 .بریم پاشو!پونه _

 :پرسیدم و شدم بلند تندي

 کجا؟ _

 :داد جواب علي.بود وایساده بردارش سر پشت که مهناز سوال با شد همزمان سوالم و

 .خوریم مي ناهار بیرون میریم _

 !علي اوا _

 :گفت اخم با من به رو کنه توجه بهش اینکه بدون علي و خودش ي گونه تو زد آروم دست با مهناز
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 !دیگه بیفت راه وایسادي چرا _

 :گفتم

 ...آخه _

 :گفت تحکم با و بزنم حرف نذاشت

 . بریم بیفت راه یاهلل آخه بي آخه _

 :گفت اي خفه صداي با مهناز 

 .کني مي ناراحت مامانو.زشته علي _

 :گفتم که بگه چیزي خواست علي

 .نیست درست این علي نه _

 :گفتم مالیمت با و دادم فشار بغلم توي چادرمو من و زد زل بهم اخم با

 .بشه ناراحتي باعث که نگفت چیزي اون.بمونیم بهتره.میشه ناراحت مامانت _

 اتاق توي اومد و شد آروم کنه حفظ آرامششو گفت بهش و اومد عصمت عمه وقتي بار این و کرد نگام فقط مدتي

 کوتاهي مدت از بعد و نشستم نشست اون وقتي و کشیدم راحتي نفس بود شده راحت خیالم که من و پذیرایي

 :گفت که شنیدم

 .نداشت خوبى رفتار متاسفم،مادرم _

 :کردم زمزمه آروم

 . نداره اشکالى _

 :پرسید و گذاشت دستم روي دستشو

 نشدى؟ ناراحت که تو _

 هی که شد چطور نفهمیدم اما دادم تکون سرمو فقط جوابش در منم.طرفم کرد کج سرشو حرف این گفتن حین در

 :شنیدم رو على صداى باز و زد بیرون چشمم ى گوشه از اشک قطره

 میکنى؟ گریه دارى _

 :دادم جواب تندي

 .نه _
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 .داشت شباهت سردى آه به گفتنم نه اما

 :گفت اي خواهانه پوزش لحن با اون و

 .بذاره احترام و عزت بهت خواست مى فقط مادرم _

 :گفت اى عذرخواهانه لحن با دوباره بعد و

 .متاسفم واقعا من_

 :گفتم

 .کني عذرخواهي همه این نیست الزم.نداره اشکالي _

 :گفت و داد فشار و گرفت بازومو جوابم در

 کردي؟ کوتاه موهاتو گفتي راستي _

 . کرد ول بازومو سریع على و چرخید اتاق در ى دستگیره که بدم جوابشو خواستم

 جلو لبخند با مهناز. گرفتم فاصله على از و کردم مرتب و جمع خودمو اتاق،من تو اومد چاى سینى با که مهناز

 مورد در که مادرجونو حرف اما کردم تشکر و برداشتم فنجونو کنم نگاش اینکه بدون.گرفت جلوم رو سینى و اومد

 این دیدن با بود شده داخل که عمه موقع همون و على جلوى گذاشتم فنجونو و آوردم یاد بود شوهرم به احترام

 هواس چایى فنجون یه وقتي و. خورد تکون ش وارفته و شل پوست و گفت چیزى لب زیر و زد لبخندش من حرکت

 که بود شده شلوغ طورى على و من بر و دور بعد ى دقیقه چند و گذاشت زمین رو سینى مهناز برداشتم خودم

 تونستیم نمى حتى

 ازهت که کمرو و خجالتى بهناز حتى و مهناز،عمه فرزانه،دوقلوهاى دختر مهناز،فرزانه،عاطفه. کنیم نگاه همدیگه به

 هدار گفتن مى که کوچیکترعلى خواهر فاطمه و شوهرم مادر جز به بودن،همه جمع اتاق تو بود برگشته مدرسه از

 در که ساله پنج مازیار به بود رفته حواسم من و خندیدن مى و گفتن مى بودن،همه اتاق توي خونه مى درس

 کردم مي نگاه خندید مي ش برادرزاده حرفاي به که علي به هم گاهي و زد مى گنده گنده حرفاى عموش جواب

 :میزنه لبخند که دیدم مهنازو و چرخوندم سرمو نشست دستم روى دستى که

 .دارى دوستش خیلى معلومه _

 :پرسیدم تعجب با

 رو؟ کى _

 :گفت و کرد اشاره على به و شد پررنگتر لبخندش مهناز
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 .داداشمو _

 :شنیدم شو خنده صداى و کشیدم خجالت حرفش از

 !شد قرمز جورى چه ببین الهى _

 شده؟ چي-

 :داد جوابشو مهناز و دوخت چشم نفر دو ما به کنجکاوى با فرزانه

 .کردم مى شوخى جون پونه با داشتم هیچى _

 رفتین؟ کجا شماها _

 کنین؟ کمک من به بیاین خواین نمى

 :گفت خنده با و زد خودش صورت توى آروم یکى فرزانه على مادر صداى با

 _.تنهاست دست دایى زن بده مرگم خدا

 :گفت و شد پا تندى حرفش این با مهناز و

 _.میشه شاکى االن مادرم که پاشین پاشین دخترا من واى اى

 :گفت و بهناز به کرد رو بعد

 .میاد در دادش االن که پاشو پاشو بهناز _

 :گفت بود خوردن چایى درحال که بهناز

 .خورما مى چایى دارم _

 :گفت بیرون رفت مى فرزانه دنبال درحالیکه مهناز

 _بدو

 .بهناز

 ازشون و بهشون کرد رو على که ها بچه و موندیم على و من و بیرون رفت دست به فنجون و گفت اهى بهناز

 :پرسید

 کنین؟ بازى نمیرین شما!ها بچه _

 :داد جواب بکنه پرتقالو یه پوست کوچیکش دستاى با کرد مى سعى که مازیار
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 .حاال هستیم _

 :گفت بود برادرش دست توى پرتقال به چشمش که مهیار و

 . نکنیم بازى کوچه تو گفته مامان _

 :داد ادامه برادرشو حرف مازیار 

 .نکنیم صدا و سر حیاط تو میگه هم معصومه مامان _

 :گفت و درآورد پولشو کیف کنه سر به دست رو ها بچه تونه نمى راه این از فهمید که على

 .بیارین هم بقیه و عمو زن و من واسه بخرین خوراکى خودتون واسه برید بگیرین پولو این بیاین پس _

 رو بعد

 :گفت و بود نشسته من کنار که عاطفه به کرد

 .بگیر پولو این بیا عاطى بیا _

 :پرسید و گرفت پولو پرید سریع عاطفه

 بخریم؟ چى _

 :داد جواب على

 .برسه همه به بخرین زیاد فقط بخرین داشتین دوست چى هر _

 :گفت مهیار و مازیار به رو و شد پا و گفت چشمى عاطفه

 .ها بچه بیاین _

 :گفت على بستن سرشون پشت درو وقتى و رفتن دنبالش و شدن پا پسرا

 .رفتن آخیش _

 :گفت و کرد نگاه من به و

 .شدیم تنها دوباره حاال _

 :گفت و کرد اشاره روسریم به و

 .موهاتو ببینم کنار بزن روسریتو_

 :گفتم خجالت با
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 ! موهامو_

 :داد جواب

 .ببینم که نذاشتن _

 درش سرم از و کردم باز روسریمو گره اکراه با

 :انداختم پایین مشتاقش نگاه برابر در سرمو و

 .باشن همینجورى همیشه موهات دارم دوست.قشنگتره خوبه،اینجورى خیلى _

 :گفت اعتراض با اون و نزدم حرفى

 !پایین انداختى سرتو باز که تو _

 :گفت و گرفت دستش توى مو چونه و شد نزدیک بهم کم یه

 .شد حاال آهان باال.باال بیار سرتو _

 طوراین ازشون بزرگترا انگار و ها بچه حتى. نشد نزدیک پذیرایى اتاق به دیگه کسى و بودیم تنها ناهار وقت تا

 دو از بعد اما.برد رو استفاده نهایت نفره دو تنهایى این از هم على.باشیم تنها بیشتر تا دو ما تا بودن خواسته

 خونه.  میزد صدا رو فاطمه کوچیکش خواهر که بهنام صداى و پیچید خونه توى آقا عزیز شاد صداى وقتى ساعت

 خونوادگیشون جمع به هم با و ندونست جایز بودنو تنها دیگه هم على و گرفت اى تازه جون انگار ورودشون با

 که تصور این با دیدم مى خودم متوجه رو ها نگاه و بودم گرفته قرار جمع اون بین شرمزده که من و شدیم ملحق

 خبرن با شوهرم و من بین اتفاقات از همه

 ازش نگاهمو و کردم سکوت فقط پدرشوهرم هاى محبت ابراز برابر در گناه با آمیخته احساسى با و شرم از پر

 شوهرم کنار خونواده اون عروس عنوان به من و نشستن سفره دور همه و شد پهن سفره وقتى حال این با و گرفتم

 اون و داد دست بهم خوبى خیلى حس شدم برخوردار پدرش مخصوصا ش خونواده اعضاى توجه از و نشستم

 بعد و على مادر براى اول کشید مى غذا همه براى خودش که آقا عزیز سفره سر.کردم فراموش گناهو احساس

 .کشید غذا من یعنى خونواده جدید عضو براى

 باهام مهربونى با طورى و بود خوشحال خانوادگیشون جمع توى دیدنم از همه از بیشتر که بود کسى اون واقع در

 به چینى بود شده حسودیش بیشتر انگار که فرزانه و درآورد بزرگشو عروس و دخترا صداى که کرد مى رفتار

 :گفت آقا عزیز به رو و افتاد خط هاللیش نازک ابروهاى بین که داد کوتاهش پیشونى

 دالزار؟ میشه کهنه بازار به اومد که کنى؟نو مى توجه پونه به فقط چرا تو!دایى _

 :گفت زبونى خوش و مهربونى با و خندید عزیزآقا و داد گردنش و سر به قرى و
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 هلوانجیرى؟ کنى حسودى بهش کردى پیدا نفرو یه تو باز _

 من به محبت با آقا عزیز و بگیره شو خنده جلوى نتونست فرزانه حرفش این با

 :گفت و کرد نگاه بهم

 .کوچیک عروس هم همونقدر و عزیزه بزرگ عروس _

 :پرسید و زد چشمک و کرد اشاره بهنام به ریخت مى آب مازیار براى داشت که مهناز

 چى؟ بیاد کوچیکتر عروس اگه حاال _

 و ادافت سرفه به و شد سرخ بود خوردنش غذا به حواسش و بود پایین سرش اینکه با باهوش بهنام حرفش این با و

 :گفت و خندید بود صداش توى که نازى با فرزانه و انداخت خنده به رو همه

 .میشه ما از عزیزتر اون البد _

 اعتراض با گرفت مى آبو حالیکه در اونم که دستش داد و ریخت کرد مى سرفه هنوز که بهنام واسه آب لیوان یه و

 :گفت

 .غذا بعد واسه بذارین حداقل نندازین؟بابا راه سفره سر بحثارو این نمیشه _

 باز و

 لبش کنج لبخندى دیدم و افتاد مادرشوهرم به چشمم خنده حین در و گرفت م خنده هم من و خندیدن همه

 و هستن من ى خونواده و من پسراى اینا بینى مى بگه خواست مى انگار و کنه مى نگاه منو غرور با و نشسته

 .نره یادت اینو و باشه جمع باید حواست و محکمتره و دارتر ریشه جایگاهم و مونن مى باقى من براى هم همیشه

 

 ینا توي جایگاهي چه خانوم شما که وقت هیچ.نمیره یادم وقت هیچ.نه گفتم دلم توي و گرفتم ازش نگاهمو من اما

 .باشین ناراحت یا نگران بابت این از خواد نمي و بگیرم رو شما جاي نیست قرار اصال چون.دارین خونه

 دست بهم بدي حس و بودم عذاب در نگاه این از و کردم مي حس خودم روي نگاهشو سنگیني حال این با ولي

 حیاط در از علي همراه که رفت بین از وقتي فقط و بود همراهم هم رفتن موقع حتي که بد خیلي حس یه.بود داده

 نارک رفتن راه موقع.بزنیم حرف و بزنیم قدم بخو هواي اون توي تا افتادیم راه هم با اون پیشنهاد به و بیرون زدم

 گاهي و کردم مي نگاه بود رومون جلوي که رو خیابون گاهي من.زدیم قدم سکوت تو رو اى دقیقه چند همدیگه

 ستخوا مي دلم خیلي. فکر توى بود رفته و بود زده باال سبزشو پیراهن آستیناى که علي پیش میرفت حواسم

 زود خیلي من ي خواسته این و سرشه توي چي بگه بهم خودش داشتم دوست اما کنه يم فکر چي به داره بدونم

 :پرسید ازم و اومد بیرون فکر از اون یهو و شد برآورده
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 شدى؟ ناراحت مادرم رفتار از تو پونه _

 :دادم جواب

 .نه _

 :پرسید و کشید عمیقى نفس

 واقعا؟ _

 :دادم جواب

 خب _

 . نداره وجود ناراحتى واسه چیزى دیدم بعد ولى شدم ناراحت چرا اولش

 : زدن حرف به کرد شروع دوباره بعد و موند ساکت مدتى من جواب با

 .کشه مي طول کم یه بره بین از دلخوریش تا و دلخوره تا دو ما ازدواج از هنوز فقط.نداره بدي قصد اصال اون _

 .مکن تحملش باید بیچاره من و کشه مي طول هم خیلي حتما.کشه مي طول.کردم فکر خودم با فقط و نزدم حرفي

 کمک؟ میاى. کنم رنگ رو عمه ى خونه خوام مى راستي _

 خیلي عصمت عمه آخه.کنیم زندگى بود خودشون ي خونه دیوار به دیوار که ش عمه ى خونه تو قراره دونستم مى

 .برادرش ي خونه دوم ي طبقه بود رفته تنهایي از فرار براي و کرد نمي زندگي خونه اون توي دیگه بود وقت

 :گفتم و کردم نگاه دوید مي خیابون کنار از داشت پشت به کوله که اي بچه پسر به

 بیام؟ من _

 :گفت

 میاى؟ آره _

 :دادم جواب و آسمون سمت کشیدم نگاهمو ثانیه چند واسه

 ...کني رنگش خواي مي کي بدونم اگه...شاید دونم نمى _

 :داد جواب و آب جوي توي کرد پرت رو ریزه سنگ یه پاش نوک با

 .دنبالت بیام میاى اگه.کردم فرصت وقت هر نیست معلوم _
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 هم و بینم مى رو خونه هم بهتره،اینطورى برم کردم فکر خودم با بعد اما بدم بهش جوابي چه موندم مردد لحظه یه

 :گفتم همین براى.میشم نزدیک شوهرم به بیشتر

 .میام باشه _

 :گفت اونم

 .دنبالت میام پس _

 :پرسید اون و گرفت لرزم و اومد سردى سوز یهو.  نزدم حرفى

 چیه؟سردته؟ _

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 .کم یه _

 :گفت و کشید باال کاپشنشو ي یقه

 .شد سردم منم _

 اینکه بدون یهو و انداخت اون یاد منو و بود پدرم ماشین شبیه که کرد توقف اي خونه جلوي ماشیني وقت همون

 :پرسیدم بخوام خودم

 ...که کنه قبول که کردى قانع بابامو چطور تو راستى _

 :داد جواب بگم خوام مى چى بود فهمیده خودش که اون و ندادم ادامه حرفمو ولي

 کشمب دست تو از تونم نمى دیگه بخوامم اگه حتى من گفتم بهش.مخالفه گفت آقام و من به وقتى.ساده خیلى _

 قبل روز چند و بذارم اسم مردم دختر رو که دوره به مردى از این و روته اسمم و مني ى خورده شیرینى تو چون

 اگه گفتم بعدشم.بکشم پاپس و خوام نمى بگم عقد

 .بزنه نداشت حرفى دیگه اونم.نیست حرفى بره دخترش آبروى که میشه راضى

 :پرسیدم تعجب با و کردم نگاش و وایسادم

 سادگى؟ همین به_

 :گفت

 آره _

 .نداشتم گفتن براى حرفى دیگه نگفتم،که چیزى دیگه من و
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(2) 

 شوهرم عنوان به که مردي.بودم کرده عادت زندگیم توى هم على وجود به و بودم گرفته خو جدیدم زندگى به

 هاىسختی به بچگى از اطرافیانش ى گفته به بنا که بود سرسختى مرد بودم کرده ازدواج باهاش و کرده قبولش

 و کرد مى ابراز دلشو حرف کمتر که بود دارى تو آدم. وایسه جلوشون چطور دونست مى و کرده عادت زندگى

 با رو زیادى زمان بود شده باعث همین و بتراشه کار خودش واسه کرد مى سعى بود بیکار وقتى حتى

 قطف و بشینه گوشه یه خودش قول به اینکه جاى به و کرد مى استفاده خیلى هم کم زمان همون از اما نباشه من با

 و دیمکر مى پیدا زندگیمونو نیاز مورد وسایل یا نفري دو و بیرون برد مى منو بیاره در عاشقونه اداهاى و بزنه حرف

 کار روى پیاده بود معتقد على چون میزدیم قدم طوالنى مدتى براى و شهر بیرون میرفتیم یا و خریدیم مى

 رفتم مى بیرون همراهش وقت هر که بود اى مالحظه با آدم البته و.بیکاریه وقت از استفاده جور یه و مفیدیه

 این تموم با اما. ندارن موتور از خوشى ى خاطره من ى خونواده بود فهمیده چون آورد نمى موتورشو

 نظر از مدام من داشت دوست و بود خودش حرف حرف که بود این اونم و نمیومد خوشم اصال اخالقش یه از خوبیا

 نبود زدن حرف و کردن بحث اهل چون و خورد مى بر بهش کردم مى مخالفت اگه و کنم پیروى اون ى سلیقه و

 اتفاقى همچین که بارى سه دو اون و کرد مى اذیت آدمو بیشتر کردنش اخم و نزدن حرف با و گفت نمى هیچى

 براى دلخوریا و ناراحتیا این وقت هیچ اینا ى همه با و کردم مى لج هم گاهى و میومدم کوتاه گاهى من بود افتاده

 .کرد نمى پیدا ادامه طوالنى مدتى

 میزت و شستن و تکوني خونه. بود شده بیشتر ها خونواده جوش و جنب.  شدیم مى نزدیک ماه فروردین به کم کم

 سهیم بقیه با کارا این انجام توي که رو علي و من وقت مخصوصا.بود کرده پر رو همه وقت خونه وسایل کردن

 .بودیم

 هم کارو همین و گرفتم مى عهده به رو خونواده تا دو کاراى از بیشترى سهم باید بودنم عروس تازه خاطر به من

 بود بیکار وقت هر هم على وسط این البته. دادم انجام خودم رو کارا بیشتر بگم اگه نیست اغراق و بودم کرده

 مى دلشون هم بقیه چند هر و کنیم رنگ خودمونو ي خونه شد قرار که بود هم روزا همون توى. کرد مى کمک

 جمعه روز تفریح از نداد اجازه و نشد راضى على اما کردن اصرار هم کلي و کنن کمک بهمون کار این توى خواست

 به منو و دنبالم اومد على صبح روز اون.کردیم رنگ رو اونجا نفرى دو خودمون بگذرن،بنابراین ما خاطر به شون

 رسیدیم تا دوتایي و برد بود پدریش ى خونه دیوار به دیوار که اى خونه

 و کشید بتونه رو خوردگیها و سوراخا على و شستیم رو ها پنجره و درا.کردیم تمیز رو دیوارا.کار به کردیم شروع

 یاد بهش اى تازه بازى که بودم اى بچه انگار منم.  بزنم رنگ رو دیوارا و کنم مخلوط رنگارو جورى چه داد یادم

 مى رنگارو ها فرچه با و کردم مى شیطونى وسط این هم گاهى. شدم مشغول زیاد ذوق و شوق با بودن داده

 :میومد در دادش که على لباس یا بر و دور به پاشیدم

 .منو نه کنى رنگ دیوارو گفتم بهت کنى؟ مى چیکار _
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 :گفت مى کردم مى ش مسخره و خندیدم مى بودم گذاشته کنار کم کم خجالتو که من وقتى و

 لباساى این کردم مجبورت چى؟وقتى یعنى خندیدن فهمونم مى بهت وقت اون بشه تموم کارمون بذار باشه _

 شوخى فهمى مى بشورى رو رنگى

 .میده معنى چه من با کردن

 آرمین حتي یا کیان اگه شاید.شد مى کارش مشغول دوباره اونم و خندیدم مى و گرفتم نمى جدى حرفشو من اما

 مخصوصا.بود جدي.نبود اونا مثل علي ولي پاشیدن مي لباسام روي رنگ عالمه یه کارم تالفي به بودن اون جاي

 و کشید طول ظهر از بعد تا خونه کل کردن رنگ.داد مي نشون خودش از بیشتري جدیت کرد مي کار داشت وقتي

 دمبو شده خسته کامال که من شد تموم که کارمون.  بشوریم بود شده رنگي که زمینو شدیم مجبور اونم از بعد

 :گفت بهم رو بود کرده پر آب از بزرگو قرمز سطل یه که على و دادم قوس و کش خودمو

 . بکشیم تى زمینو که بیا و ببند آبو برو _

 همه و صورتم و سر روى ریخت آب عالمه یه یهو اما تو برگشتم و بستم آبو شیر حیاط توى رفتم و گفتم اى باشه

 :شنیدم رو على صداى و شد خیس جام

 شد؟ چى _

 و کردم خشک دست با صورتمو و نزدم حرفى

 :گفت و سمتم اومد دیدم که عصبانیم دستش از بدم نشونش خواستم

 .نبود عمدى ببخشید _

 :گفت و کرد نچى که کنم اعتنایى بى بهش خواستم و نگفتم هیچى

 شدن خیس لباسات کل _

 :گفتم بهش عصبانى

 .دیگه میشن خیس میشن؟خب چى بریزى آب لباسام روى کردى فکر پس _

 :گفتم و

 !خونه؟ برم جورى چه خیس لباساى این با سرد هواى این توى من حاال _

 :گفت و انداخت بهم نگاه یه

 .کردي رنگي منو لباساي هم تو چون. در اون به این _
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 :کشید خودش دنبال منو و گرفت دستمو مچ باشه من طرف از جوابي منتظر اینکه بدون بعد

 .کنى مى عوض لباساتو اونجا ما ى خونه میریم _

 دکر بازش کلید با کرد مى وصل هم به حیاطو تا دو که درى سمت به رفت بده بهم زدن حرف مهلت اینکه بدون و

 هال توى که بعد و داخل برد منو معطلى بى اون و شدیم شون خونه حیاط داخل و

 :گفت و کرد اشاره اتاق یه به وایسادیم

 با عدشب میگیرم دوش یه میرم بپوشى؟منم کنى مى پیدا اونجا ت اندازه لباس ببین اونجاست بهناز و فاطى کمد _

 .خوریم مى ناهار هم

 :گفتم تخم و اخم با

 .بپوشم رو اونا لباس نباشن راضى خواهرات شاید خب _

 :داد جواب

 .نیست اینجورى بهناز ولى باشه خسیس کم یه فاطى شاید نیست اینطور بابا نه _

 کردم ازب بود اونجا که رو کمدى و بستم سرم پشت درو. بود گفته که اتاقى توى رفتم.  کردم گوش حرفشو ناچار به

 و برداشتم اى قهوه شلوار یه و سفید پولیور یه بود شده سردم خیلى چون و شدم لباسا بین گشتن مشغول. 

 عوض مشغول

 تدرش کم یه من از بودنش کوچیکتر وجود با بهناز که کردم شکر رو خدا هم کار این حین در.  شدم لباسام کردن

 دماوم اتاق از کردم عوض که لباسامو.نیست الغر فاطمه ش کوچیکه خواهر مثل و بپوشم لباساشو تونم مى و تره

 تهگذاش گاز روى برامون که رو غذایى و آشپزخونه توى برم نیومده بیرون حموم از على تا گفتم خودم به و بیرون

 آشپزخونه اون توى رو سفره. کردم گرم بود باقالى دمى که ناهارمونو وقتى.کردم هم کارو همین و کنم گرم بودن

 رونبی اومدم بعدشم گذاشتم سفره سر ترشى و ماست با و کشیدم ظرف یه توى رو غذا و انداختم دلباز و بزرگ ى

 نه یا اومده بیرون حموم از على ببینم که

 و برگشت و شد متوجهم سریع خیلى من اومدن با اما کنه مي خشک موهاشو و وایساده آینه جلوى دیدم که

 آروم رسید بهم وقتى و طرفم اومد بعد اما کرد نگام و وایساد فقط مدتي دید سفید پولیور اون توى منو وقتى

 :گفت

 .میاد بهت خیلى پولیور این _

 اب و شدن حلقه دورم تنگ دستاش و اومد جلوتر رفتم عقب قدم یه زده خجالت من اینکه با و شد نزدیکتر بعد

 کردم سعى کشیدم مى خجالت اینکه با و این وجود با اما.شد حبس سینه توي نفسم و ریخت دلم کارش این
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 و کردم شون شونه هام پنجه با و نمدارش ى ریخته به موهاى سمت بردم دستمو آروم حال همون در و کنم نگاش

 و شد بلند در زنگ صداى اما آورد جلو صورتشو و کرد تنگتر دستاشو ى حلقه اون و موند دستم روى موهاش نم

 علي

 :گفت و چرخوند سرشو کالفه و کرد رها منو

 کیه؟ دیگه این _

 آشو آور اشتها و خوش بوى من و برگشت بزرگ ى کاسه یه با بعد ى دقیقه چند و کنه باز درو حیاط به رفت و

 :گفت و سمتم گرفت رو کاسه دمغه بود معلوم هنوز که على.  رفت مالش دلم و کردم حس

 .بود رویى به رو ى همسایه بگیرش بیا _

 

 ینکها بدون.کردن تحریک اشتهامو بیشتر بود آش روي که خشکي سبزي و کشک. گرفتم ازش احتیاط با رو کاسه

 :پرسیدم بردارم کاسه ي خوشمزه محتویات از چشم

 کنم؟ خالیش _

 :داد جواب بگیره حوله با موهاشو ى مونده باقى نم که آینه سمت گشت مى بر دوباره حالیکه در

 .گردونه مى برش بهشون پر خودش مادرم نیست،بعدا ظرفشون برگردوندن تو اى نیست،عجله الزم _

 برامون چیزى ها همسایه وقتى مامانمم و مادرجون چون.چیه منظورش فهمیدم

 که ودب غذایى یا ترشى اغلب چیز این و میذاشتن توش چیزى یه و گردوندن نمى بر خالى ظرفاشونو فرستادن مى

 :زدم صدا رو على و گذاشتم سفره سر آشپزخونه توي بردم احتیاط با رو کاسه.بود شده پخته خونه توى روز اون

 .ناهار بیا _

 :پرسیدم نشست وقتى و شد پیداش باالخره تا کشید طول اى دقیقه چند

 بکشم؟ برات _

 ودب زده زل حالیکه در اون و کشیدم غذا براش.  انداخت نگاهى بود دستش توي که گوشیش به و داد تکون سرشو

 :گفت گوشیش ى صفحه به

 .ها بچه و آقام واسه دار نگه هم شو بقیه بخور خودت.نریز آش من واسه _

 :گفتم و کردم نگاه ظرف به
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 !ها زیاده _

 :داد جواب

 .دارن دوست خیلي آش فاطي و بهنام و آقام.اونا واسه دار نگهش نداره اشکالى _

 حرفش این با.دوختم چشم بهش دست به کاسه

 فداکارى و وابستگى و عالقه اون و بودم نکرده توجهى بهش موقع اون تا که بودم شده اى تازه موضوع متوجه

 پشت و هم با و خوردن مى همدیگه با نونو اون داشتن نون تیکه یه اگه حتى که بود شوهرم ى خونواده اعضاى

 شد مى کشیده وسط خونواده پاى وقتى و نبود مستثنى قاعده این از هم حسود ى فرزانه حتى و بودن همدیگه

 هم با ناهارو على و بود،من اومده خوشم خصلتشون این از ناخواسته خواسته من و بود فداکارى نوع هر به حاضر

 هستم دار خونه کامل زن یه واقعا کردم حس کار این انجام موقع که شستم رو ظرفا من هم ناهار از بعد و خوردیم

 هم بهد. کرد خشک تى با زمینشو و کنارى ى خونه رفت هم على و

 پوشیدمش خودش اصرار به که على کاپشن و بهناز لباساى همون روى چادرمو شدم مجبور من و خونه رسوند منو

 رمبب اون خواست به بودم پاشیده رنگ بهشون که رو لباسایي شدم مجبور البته و خونه برگردم نخورم سرما تا

 گرفتن یاد صرف وقتمو بیشتر که روزایى. بودن آرومى و خوب روزاى واقعا روزا اون حال این با.بشورم خونه

 يم انس علي با داشتم که رو روزایي خورد مى دردم به و بود مفید گرفتنشون یاد نظرم به که کردم مى کارایى

 دبو این سعیم تمام و بود متمرکز اون روى فکرم تمام روزا اون.کردم مي عادت بدیاش و خوبیا ى همه به و گرفتم

 ماه فروردین دیدم کردم باز که چشم و گذشن سریع خیلي آروم روزاي ولي. کنم جلب رضایتشو کاري هر تو که

 حسین امیر و شده شروع هم

 وىر پا نتونستم چون بود کننده ناراحت خیلي من براى عقدشون مراسم توى شرکت اما کردن عقد هم کتایون و

 بهشون جام به بخوام اون از و بیارم رو خاله به شدم مجبور و بگم تبریک امیرحسین و اون به برم و بذارم غرورم

 و عذاب با و کنم قایم ازش خوئمو شدم مجبور و دیدم کیانو دور از وقتي بود سخت چقدر باز و بگه تبریک

 .بره یادم از وقت هیچ کنم نمى فکر که عذابي.کردم کارو این هم ناراحتى

 

 نهم و بیست فصل

 .شده فوت آقا عزیز عموى-

 وکهش شد باعث همین و بود ناگهاني خیلي داد بهمون که خبري. موندیم واج و هاج مون بقیه گفت اینو که باباجون

 چنین شنیدن انتظار اصال شدیم مي آماده گرفتن عروسي براي داشتیم که روزایي چنین یه توي چون.بشیم

 :پرسید بود اومده خودش به ما از زودتر که مامان. نبودیم خبري
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 ...عروسى پس _

 گفت و داد تکون سرشو جواب در باباجون

 این و کردیم مى فراهم عروسیمونو جشن مقدمات داشتیم تازه. انداختم پایین سرمو که انداخت من به نگاهى و 

 جور به بودن کرده شروع زیادى شوق با که على ى خونواده مطمئنا و بود ریخته هم به چیزو همه ناگهانى خبر

 جلو و عقب بود افتاده که اتفاقى کرد شد مى چه اما بودن شده ناراحت موضوع این از شدت به مقدمات کردن

 اخیرو روز چند این ى دلهره جاى که آرامشى از و نشستم پنجره پشت و رفتم اتاقم به.  نبود ما دست انداختنش

 شوهرم پدر پیر عموى مرگ از چرا که کردم سرزنش خودمو و کردم تعجب بود گرفته

 

 اونم بار یه فقط که ساله چند و صد پیرمرد یه مردن آخه م گفت مى سرزنش این جواب در خودم و نیستم ناراحت

 زیادى دلبستگى هم اونا و بوده شوهرم عموى که بشه؟درسته ناراحتیم باعث باید چرا دیدمش شیشه پشت از

 به نمیومد خوشم عزادارى مراسم از که منى اتفاق این با حال هر به.نداشتم بهش احساسى من اما داشتن بهش

 و على قول به یا خانوم ربابه که بود اونجا و کردم شرکت مراسم توى على ى خونواده به احترام خاطر به و ناچار

 که کرده پف آبى چشماى با میانسال خانوم یه.  دیدم شوهرمو پدر عموى دختر ربابه عمه برادراش و خواهرا

 سفیدیشون

 پوشونده غم از اي هاله شو چهره که کشیده صورتي با بود اي قیافه خوش زن.بود شده قرمز زیاد ي گریه خاطر به

 از بعد اینکه و گفت مي پدرش زندگي آخر هاي لحظه از مدام.داشت وجود ش قیافه تو همیشه غم این انگار و بود

 قبل سال چند هم شوهرش آخه..کنن سر بزرگتر بي و تنها باید سهراب ش ساله پونزده پسر و اون پیرمرد مرگ

 .بود کرده فوت

 رفاشح با و نذاشته تنهاشون وقت هیچ و بوده پسرش و اون گاه تکیه پیرمرد ساال این تموم تو گفت مي گریه با

 .مینداخت گریه به و کرد مي ناراحت بیشتر رو همه

 هب ست شرمنده که گفت مى اون و مونه نمى تنها و نیست تنها که کردن مى مطمئنش و دادن مى دلداریش بقیه

 من به خطاب و شده على و من عروسى افتادن عقب باعث پدرش مرگ که متاسفه و داده همه به که زحمتي خاطر

 اما عقب بندازنش گرفتن تصمیم بزرگترا و خورد هم به عزت عمو مرگ با عروسى جشن. کرد عذرخواهى کلى هم

 بار یه ولي.کنیم صبر سال یه ما نبود راضى بمونه کرده عقد خیلى نباید دختر بود معتقد که باباجون هم طرفى از

 على اما نندازیم عقب عروسیمونو خواست ازمون و کنار کشید رو على و من خانوم ربابه بودیم رفته سرخاک که

 :گفت برد مى هم تو اخماشو حالیکه در و نکرد قبول

 شما دست!ربابه عمه چى دیگه _

 .نزن بندازیم؟حرفشم راه جشن بریم عزاداریم وقتى چطور کردي؟ فکر چي ما مورد در!نکنه درد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( دوم جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

225 

 

 :داشت نگهم و گرفت دستمو خانوم ربابه برم خواستم که منم و بقیه کنار رفت کشید راهشو و گفت على

 .بکن کارى یه تو باالت و قد قربون!جون پونه _

 :گفتم و کردم نگاش گیج

 کنم؟ چیکار من آخه _

 :گفت

 ...کن راضیش بزن حرف على با _

 :گفتم جورى همین و بگم چى دونستم نمى

 ...میگه درست على آخه _

 :اومد در نهادش از آه که بود نیومده بیرون من دهن از حسابى و درست حرف این هنوز

 .میکنم کارى یه خودم من پس باشه _

 . کنارش بیاد که زد صدا هم پسرشو وایساد پدرش قبر باالى جمعیت بین رفت و

 :پرسید آهسته و معطلى بى که وایسادم على کنار رفتم منم

 گفت؟ بهت چى _

 :گفت بلند صداى با و گذاشت پسرش ى شونه روى دستشو خانوم ربابه که بودم نداده جواب هنوز

 تو که ایشاهلل ممنونم کردین رنجه قدم و کشیدین زحمت و اومدین اینکه از کنین گوش آقایون و خانوما _

 هب اما عزیز هم مون همه براى و بود فامیل بزرگ اینکه با دارم،پدرم ازتون خواهشى یه بشیم،من سهیم شادیاتون

 وقتى مطمئنم شده،اما شاد روحش پسرم و من به شما محبت از حتما ولى نیست ما بین دیگه و رفته حال هر

 :گفت و آقا عزیز به کرد رو بعد.بیارین در سیاهتونو لباس که میشه شاد بیشتر روحش

 که همونطور عمو پسر هم شما و _

 .زندگیشون خونه سر برن ها بچه این بذارین و بگیرین جشنتونو آینده ى هفته بوده قرار

 

 

 :گفت لرزید مى که صدایى با خانوم ربابه که بگه چیزى خواست و گذاشت جلو قدم یه عزیزآقا
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 هبقی.کنى گوش حرفمو که بچه این جون به بعدشم و آقام روح به میدم قسمت.نگو هیچى خدا عمو پسر رو تو _

 مغ از و بود شادي آدم آقام.عقب انداختنش و داشتن پیش در عروسي که اوناییه منظورم.کنین گوش باید هم تون

 هگری مرگش از بعد گفت مي وصیت عنوان به که شنیدي ازش حتي و دوني مي اینو خودتم.بود فراري ناراحتي و

 .کنم عمل وصیتش این به خوام مي منم.نخوریم غصه زیاد و نکنیم

 :افتاد جمع بین پچى پچ و شد بسته آقا عزیز دهن

 این نصف براى نبوده اون باباى فقط که میشه؟آقا گرفت؟مگه عروسى میشه طور حرفیه؟چه چه این آخه _

 .کرده پدرى جمعیت

 :گفت دارن حالى چه جمعیت دونست مى که خانوم ربابه

 .کنین گوش زدم که حرفایى به عزیزه براتون آقام اگه _

 نوای.بکنیم بزرگترا با مشورتى و صالح یه بده اجازه فقط.نیست حرفي میگي داري خودت شما که حاال.باشه _

 و کردن مشورت و صالح هم با نشستن روز یه بزرگترا. شد هم همینطور و کردن تایید اى عده و گفت آقا عزیز

 بشن جمع بزرگترا از عده یه شب یه شد قرار و عسل ماه بریم على و من گرفتن عروسى جاى به شد قرار باالخره

 حتى و اسد دایى و خاله و مادرم چند هر و بفرستن شوهرم ى خونه به منو صدا سرو بى خیلى مراسم یه طى و

 .نگفت چیزى کسى دیگه کردم قبول من وقتى اما کردن مخالفت پدرم

(2) 

 آبى لباس همون با سر به گلدار سفید چادر من.ببرن منو بودن اومده شوهرم ى بود،خونواده شلوغ مون خونه

 تمودس اون و رفتم على سمت به بودم کرده م دوره که خانومایى بین دست به سفید و آبي گل دسته و اى فیروزه

 از مسنى خانوم. گرفت

 ىم آشوب به بیشتر مو زده آشوب دل و بود شده مخلوط عطر و کندر و اسپند بوى فرستاد صلوات شوهرم فامیل

 چون دونستن مى شایدم دارم حالى چه بفهمن اینکه بدون کردن مي خوشبختى آرزوى برامون دیگران.کشید

 دیمرسی وقتى کردم نمى نگاه کس هیچ به و بودم کرده بغض.بودن کرده تجربه رو هایى لحظه چنین خیلیاشون

 تنگ باباجون و مادرجون و مادرم واسه دلم لحظه همون از. بیارم طاقت نتونستم گذاشتیم کوچه توى قدم و در دم

 :گفتم و وایسادم همین براى.بود شده

 .مامانم واى اى _

 رسید بهم که همین و ترکید دیدنش با بغضم.طرفم اومد خیس چشماى با و هراسون اونم که دیدم و چرخیدم و

 : بغلش توي انداختم خودمو

 ...مامان _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( دوم جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

227 

 

 خداحافظي شد این و. بوسیدن منو و گفتن تبریک بهم هم باباجون و خاله و مادرجون.بوسید و کردم نوازش سرمو

 : گفت و داد فشار و گرفت بازومو علي وقتي ولي.سخت خیلي.بود سخت اونا از کندن دل اما.م خونواده از من

 .رفتنه وقت _

 حالیکه در و خودمون ي خونه سمت افتادیم راه وقتي و شدم ماشین سوار کمکش به خیس چشمایي با و اجبار به

 ادمد تکون دست براشون میدیدن تا رو جا همه که چشمایي با میشدم دور داشتم دوستشون که اونایي از داشتیم

 آوري یاد با حالیکه در شدم آروم کم یه که بعد ي دقیقه چند و گرفتم کشیدنمو آه جلوي و ریختم اشک بازم و

 بیفته بود قرار که اتفاقاتي

 سردخون. نفهمیدم هیچى اما بفهمم حالشو ش چهره حالت از تا پاییدم رو على زیرچشمى بود افتاده تپش به قلبم

 لوشج که خودمون ى خونه به رسیدیم باالخره...هیچي... دستي لرزش نه هیجاني نه. انگار نه انگار.میرسید نظر به

 لوىج آقا عزیز رسیدیم که در جلوى بشم پیاده هم من کرد کمک و شد پیاده و داشت نگه ماشینو بود،على شلوغ

 اردو. کردم کارو همین اجبار به منم و گوسفند خون توى بزنم کفشمو نوک خواستن ازم و کشت گوسفند پامون

 یمن تقریبا و کردن بدرقه خونه توى تا منو شوهرم ى کوبیدن،خونواده تندتر به کرد شروع قلبم شدیم که خونه

 و شنیدم م سینه ي دیواره به قلبمو شدن کوبیده صداي شدنمون تنها با و.موندیم تنها على و من بعد ساعت

 :رو على صداى همزمان

 .ست آماده خوابمون اتاق_

 .فتمر اتاق در سمت به نداشتن نا رفتن راه براي که پاهایي با.افتاده لرزه تنم به کردم احساس صداش شنیدن با

 ام سي فصل

   

 گاهى که داشتیم آرومى زندگى

 نهات شاید.گذروندم مى خونه توى اوقاتمو بیشتر که من براى مخصوصا شد مى بار کسالت که میرفت پیش آروم

 از بعد اما.گذشت خوش بهم خیلي که بود مشهد به عسلم ماه سفر داشتم که جالبي و انگیز هیجان ي تجربه

 یه و کندده خسته خیلي زندگیمون کردم مي احساس شدت به کردیم شروع عادیمونو زندگي وقتي و برگشتنمون

 اونم.نمیرفتم بیرون خونه از خیلي که بود این هم دلیلش و.نداشت اي عقیده چنین یه علي چند هر.نواخته

 مادر ى خواسته و روزم هر کار که شوهرم پدر ى خونه یا میرفتم م خونواده دیدن علي همراه گاهي.تنهایي

 براى استثنا بدون همه اون ى خواسته طبق و باشن هم دور خونواده اعضاى ى همه خواست مى چون. بود شوهرم

 میومد کم خیلى و داشت شیفت و بود پرستار که على بزرگتر برادر مهرداد جز. میشدن جمع هم دور خوردن غذا

 ناراضي زیاد اجبار این از من البته.کرد مى کار اى دیگه شهر و بود نفت شرکت کارگر که مهناز شوهر و خونه
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 بیشتر بهناز با من آدما اون بین حال این با. داشتن اي دوستانه و خوب رفتار باهام علي مادر جز همه چون.نبودم

 آزارم خیلى که چیزي اما.داشتم دوست رو آقا عزیز و اون بقیه از بیشتر و بودم گرفته انس

 مى تا ازش خواست مى دلم و شد مى تحمل غیرقابل واقعا گاهى که بود على مادر خشک و سرد رفتار داد مى

 داره کردم مي فکر بخوریم غذا سمت اون بریم کنه صدامون فرستاد مي نفرو یه که وقتا گاهي حتي.بشم دور تونم

 مى شوهرم و من بین اختالف باعث گاهى همین و باشیم تنها هم با کمتر پسرش و من تا کنه مي کارو این عمدا

 .شد

 دمونخو ى خونه تو بار یه موند ذلم تو خدا بخوریم؟به غذایى یه بشینیم تنهایى نفرى دو بار یه میشه چى خب _

 .بخوریم چیزى یه بشینیم

 :داد مى جوابمو على و کردم مي اعتراض و گفتم مى من

 بشکنم؟ دلشو تونم مى چطور.باشیم هم دور همه خواد مى مادرم،دلش _

 :پرسیدم مى

 نداریم؟ دل ما داره؟یعني ادامه وضع این کى کى؟تا تا آخه_

 :گفت مى و برد مى فرو موهاش توى دستشو اون

 .بشو ناراحتیش باعث باعث اینکه نه بیار دست به دلشو گفتم بهت من _

 :میگفتم حرص با

 ...رفتارش با اون یا میشم ناراحتیش باعث ناراحتیش؟من باعث _

 :غرید مى و سمتم میومد شده درشت چشماى با و تند اون میرسیدم که اینجا به

 ها؟ چشه من مادر چى؟رفتار رفتارش با _

 :فتگ مى اونم.  گفتم نمى هیچى و پایین مینداختم سرمو بغض با ترسیدم مى اون عصبانى حالت این از که من و

 .بریم شو حاضر زود _

 توى رو على و زورگوییه این کردم مى فکر و.پدرش ى خونه برم همراهش و کنم گوش حرفشو شدم مى مجبور

 ونهخ گشتیم مى بر که شب اما نمیذارم محل بهش شدیم که تنها گفتم مي خودم به و کردم مى محکوم بارها دلم

 کردیم مى آشتى اون حرف با خودمون ى

 .بیار برام چایى یه _

 کردن دم چایى مشغول و آشپزخونه توى میرفتم
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 :بود پرسیداین مى که سوالي اولین میریختم چایى براش وقتي.آشپزخونه توى میومد اونم

 استکان؟ یه فقط _

 :پرسیدم مى سردي لحن با

 تا؟ چند پس _

 .بریز خودتم نریختى؟واسه خودت واسه چرا _

 :دادم مى جواب

 .ندارم میل _

 :میگفت و یخچال به میداد تکیه که بود وقت اون و بریزم چایى خودمم براى میکرد وادارم اون اما

 بر اینم.بشن دور ازش هاش بچه ترسه مى این بر شده،عالوه بزرگ اینطورى بچگى از اون کن درک مادرمو پونه _

 تفاقيا چه بچگیش توي یعني پرسیدم مي خودم از منم. کرد مي سکوت میرسید که اینجا به.بچگیش به گرده مي

  باشن؟ برش و دور همیشه ش خونواده داره دوست زن این که افتاده براش

 ما زندگى.میشد تموم همینطور و بود همینطور همیشه.کردم نمي فکر بهش دیگه ناچار و نمیرسیدم جوابي به اما

 .هکن تغییر چیز همه کردم نمى فکر هم وقت هیچ و میگرفتم خو روال این به داشتم کم کم و داشت ادامه اینطور

(2) 

 .میشه گرم داره هوا هوف _

 تیکه یه با خودشو و گفت فرزانه اینو

 :گفت و سبد توى ریخت بود کرده پاک که رو ترتیزکایي زد،مهناز باد مقوا

 فقط من و گرفت ش خنده خواهرش جواب از بهناز.نشه گرمت اینطور که کن آب خودتو کم یه برم قربونت خب _

 ازیارم با داشت حیاط توى هم کردیم،بهنام مى پاک سبزى داشتیم و حیاط توى بودیم نشسته.زدم گذرایى لبخند

 :گفت و انداخت باال ابرویى فرزانه.کرد مى بازى توپ

 داره؟ والغرى چاقى به ربطى چه گرمه هوا _

 :داد جواب مهناز

 .نیست گرم اونقدرام _

 :گفتن هم با همه و مهناز بغل تو افتاد مازیار و بهنام توپ موقع همون
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 !د _

 :گفت و برادرش سمت کرد پرت توپو مهناز و

 .آرومتر کم خبره؟یه چه _

 بود نیومده در درست دهنش از حرف این هنوز اما

 :گفت من به رو و حیاط توى دوید کوچه تو از مهیار که

 .داره کار باهات اومده آقایى یه عمو زن پونه عمو زن _

 :پرسیدم تعجب با

 !کیه؟ _

 :داد جواب

 .اومده خانومه یه با ولى دونم نمى _

 :گفت فرزانه. کردم نگاه فرزانه و مهناز به

 .کین ببین برو خب _

 نگین که وایسادم لحظه یه تعجب با نگین و پدرم دیدن با ولى بیرون رفتم نامطمئن ولى تند قدماى با و شدم پا

 .داد منو سالم جواب و اومد هم بابا.آجى سالم:کرد بغلم و سمتم دوید زده ذوق

 :پرسیدم پدرم به رو و کردم جدا خودم از نگینو

 !کنین؟ مى چیکار اینجا...شما _

 :داد جواب بابا

 .باشیم مهمونت روزى چند اومدیم _

 :پرسید بعد و کرد مکث لحظه یه و

 کردیم؟ بدى کار _

 :دادم جواب

 !خبر بى اینطور آخه ولى کردین خوبى کار هم خیلى نه...نه _

 :داد جواب بابا
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 .خواست اینطورى نگین_

 :پرسید بابا.زد لبخند روم به که کردم نگاه خواهرمو حرفش این شنیدن با

 تو؟ بریم کنى نمى دعوتمون _

 :گفتم

 . ها؟بفرمایین _

 خونه توى رفتیم وقتى.کردم احوالپرسى نگین با حال همون در. خودمون خونه سمت کردم راهنمایىشون و

 :گفتم میکنه نگاه برشو و دور اى خریدارانه نگاه با بابا شدم متوجه

 .على پدر ى خونه باالى ى طبقه رفته خودش کنیم زندگى توش ما به داده.علیه ى عمه ى خونه اینجا _

 :گفت بابا

 .قدیمیه _

 

 

 :گفت بود وایساده آشپزخونه جلوى که نگین

 .حاله با ولى

 :گفتم منم

 .بهتره که نشینى اجاره از _

 :گفت و نشست هال گوشه یه بابا

 االن کردي مي قبول بودم گرفته نظر در برات قبل از که همونو یا بخرم خونه یه برات بودي کرده قبول اگه _

 .کني زندگي اینجا نبودي مجبور

 :دادم جواب کمرنگي اخم با

 .کافیه برام همین _

 الح در.کردم پر قند از قندونو و گاز روي گذاشتم رو کتري.شدم مشغول و کنم دم چایى تا آشپزخونه به رفتم و

 :گفت کرد مى نگاه برشو و دور حالیکه در و آشپزخونه توى اومد نگین که بودم فنجونا کردن آماده

 .دارین خوبى جاى چه _
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 گفت و نزدیکتر اومد.بود کارم به حواسم چون ندادم جوابشو

 یداپ جاش به رو دیگه نفر یه که شد خوب ولي.شدم ناراحت خورده هم به ت پسرخاله با نامزدیت گفت بابا وقتى:

 .کردي

 :دادم جواب.نیومد خوشم حرفش از

 اومد خودش نکردم پیداش من_

 .خواستگاریم

 

 :گفت و بهم چسبید و اومد

 .ببینمش خواد مى دلم خیلى _

 :کنم آزاد دستش از خودمو کردم سعي

 .میبینیش میاد ناهار واسه _

 :پرسید

 تیپه؟ شکلیه؟خوشگله؟خوش چه _

 :گفتم کرد مى پرت حواسمو داشت که سواالش این از حوصله بى

 .میبینیش میاد گفتم _

 :تگف و بیرون دوید نگین بدم نشون العملى عکس من اینکه از قبل و شد بلند در زنگ صداى گفتم که اینو

 .میکنم باز من _

 به يگذرای نگاه میرفتم حالیکه در و هال توى رفتم شیرینى ظرف یه با و ریختم چایى فنجونا توى و نزدم حرفى

 مکث بیشتر نتونستم اما. دستش داد رو توپى نگین و وایساده در کنار بهنام دیدم.کیه ببینم انداختم حیاط در

 بابا سمت رفتم و کنم

 که گرفتم جلوش رو شیرینى ظرف و چاییو سینى. رد مي نگاه دیوارو و در هنوز و بود نشسته هال توى که

 کرد تشکر و برداشت

 !داداش زن _
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 حیاط وسط بود وایساده دست به توپ که اون و در سمت رفتم و گذاشتم زمین رو سینى بهنام صداي شنیدن با

 :پرسید

 دارین؟ مهمون _

 :دادم جواب و انداختم نگاهى کرد مى وراندازش و بود وایساده سرش پشت که نگین به

 .داریم مهمون آره _

 :پرسید

 کمک؟ بیان دخترا ندارى؟بگم الزم چیزى _

 :بزنم لبخند کردم سعي

 .میکنم خبرت داشتم الزم ممنون نه: _

 :پرسید و کرد پا اون و پا این کمي

 باشم؟ مطمئن _

 :گفتم

 .آره _

 .بزن صدام داشتى کارى اگه خودمونم حیاط توى من پس خب _

 :گفتم جوابش در

 خطاب و انداختم کرد مى تماشا بهنامو رفتن داشت که نگین به نگاه یه من رفت که اون.ممنون باشه

 :گفتم بهش

 !دیگه تو وایسى؟بیا حیاط توى ابد تا میخواى تو _

 :گفتم اى عذرخواهانه لحن با و تو رفتم خودم و

 .میام آوردم که میوه میرم گذاشتم تنهاتون که بابا ببخشید _

 .بشین بیا بابایي خواد نمي _

 صداى و بیرون آوردم یخچال توى از رو میوه ظرف و آشپزخونه توى رفتم سریع.نکردم گوش اما شنیدم حرفشو

 :شنیدم سرم پشت از نگینو
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 بود؟ شوهرت برادر این!پونه میگم _

 : دادم جواب و سینى یه توى گذاشتم رو کاردا و دستیا پیش

 .آره _

 :پرسید نگین

 چیه؟ اسمش _

 :دادم جواب بمونم امان در سواالش شر از اینکه براى و برداشتم ظرفو

 .خونه مى مکانیک سالشه،دانشجوه،مهندسى دو و بهنامه،بیست اسمش _

 :پرسیدم بعد

 ندارى؟ اى دیگه سوال _

 واقعا؟ 

 :گفتم

 . آره_

 :شنیدم و

 .خوشگله_

 چیزى یه بچگونه هوس و هوا روى از بازم کردم مى فکر چون بیرون زدم آشپزخونه از و نکردم معطل دیگه اما

 اومد على هرظ وقتى عکس،حتى بر یا کنه پیدا بهنام به نسبت خاصى نظر نگین نمیرسید هم فکرم به اصال و گفته

 هنامب به نگین بیگاه و گاه و دزدکى نگاههاى متوجه و کرد دعوت شام به برگشتن از قبل پدرمو آقا عزیز هم شب و

 از بعد بابا شب اون.گذاشتم میزد سر ازش همیشه که خواهرم ى بچگونه کاراى حساب به چیزو همه بازم شدم

 اشک اى که بمونه روزى چند ما ى خونه گذاشت نگینو ولى ش خونه برگشت سیمین بودن تنها ى بهونه به شام

 این وقت هیچ

 داشت شادى ظاهر که بود دخترى نبود،اون هم دردسر بى اما داد تنوع زندگیم به چه گر نگین کرد،ورود نمى کارو

 مى صمیمى دخترا از زودتر پسرا با هم معموال و شد مي صمیمي و گرفت مي گرم باهاش زود میرسید کى هر به و

 اون از و داده تنوعي و رنگ آرومم زندگى به اینکه از خیلى و بود قضیه خوب و مثبت ى جنبه این شاید شدو

 کنه،اما مى شاد رو همه آقا عزیز ى خونواده جمع به ورودش با میدیدم که مخصوصا نمیومد بدم آورده درش حالت

 خالف اى قیافه و وضع و سر با نگینو وقتى که بودم شده هم ش خونواده و على دار معنى هاى نگاه متوجه

 مي وننش خودشونو نارضایتي و تعجب کردن پچ پچ و سر تکون با اما گفتن نمي چیزي چه گر میدیدن انتظارشون
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 عجیب براشون داشتن هم حق داشت،خب تازگى براشون فامیل تو چیزا این دیدن که بودن اى خونواده آخه.دادن

 آنچنانى لباساى میره که جا باشه،هر راحت و آزاد اینقدر بود نشده تموم هم سالش پونزده هنوز که نگین بود

 جز هم شوهردارشون زناى دادن،حتى نمى اى اجازه چنین دختراشون به وقت هیچ کنه،اونا کامل آرایش و بپوشه

 یارهم در انگشترشو رفتن بیرون موقع بهناز بودم دیده حتى من. کردن نمى استفاده آرایشى وسایل از خونه توى

 این اکنن،ب تعجب نگنین دیدن با کاراى دادم مي حق بهشون همینم براي نیفته زینتش و طال به نامحرم چشم که

 حتى و کرد مى خودشو کار و کرد نمى توجهى چیزا این به من خواهر حال

 از که بودن اعتقاداتى پابند دختر تا دو اون اما.  کنه جذب خودش ظاهر و رفتار به رو فاطمه و بهناز داشت سعي

 .نداشت چنداني ي نتیجه من خواهر سعي و بودن داده یاد بهشون بچگى

 یکم و سي فصل

(1) 

 بل بود نشسته که نگین دیدم کردم نگاه حیاطو که پنجره زدن،از در که کشیدم مى جارو داشتم خواب اتاق توى

 و مشد خودم کار مشغول دوباره شدن داخل که بهنام و بهناز.کرد باز درو و شد بلند میرفت ور موبایلش با و باغچه

 :گفت که شنیدم نگینو صداى حال همون در

 .ببینیمت خوب بذار چادرتو اون بردار بابا نیستى خونه بیرون دیگه که االن _

 بل نگین کنار هم بهناز بار کردم،این نگاشون پنجره از بازم و کردم راست کمرمو و زمین گذاشتم رو جارو دوباره

 :بود نشسته باغچه

 .جون نگین ترم راحت اینطورى من آ _

 نگین

 :پرسید و بهناز گردن انداخت دستشو

 .ببیننت نفر چهار بذار بپوشونى؟بابا چادر با خودتو که نیست تو حیف دلم عزیز آخه _

 :داد جواب بهناز

 .دارن دوست اینطورى داداشامم و آقام.  کنم سرم چادر دارم دوست من خب _

 :پرسید و کرد جدا خودش از اونو نگین

 میگى؟ بهنامو آقا همین داداشت؟نکنه چى؟داداش؟کدوم _

 :گفت و برگشت میرفت ور بودن شده آویزون ما حیاط تو که خودشون درختاى ى شاخه با داشت که بهنام
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 من.دارن تعصب چیزا این روى مهران و على و بابام خانوم نگین ندارم کارا این به کارى اصال من...من؟نه _

 .نیستم اینجورى

 :پرسید و زد لبخندى نگین

 واقعا؟_

 :گفت ترى دوستانه لحن با داد تکون سرشو بهنام وقتي و

 !کنه محدود هم خودشو خواهر که باشه امل اینقدر مرد نداره معنى بگم،آخه آفرین بهت باید پس _

 :گفت بهنام

 .دیگه داره اعتقادى کى هر خب_

 :پرسید نگین

 معتقدى؟ چى به چى؟شما شما _

 اتاق از دادن جواب براى شدم مجبور من و خورد زنگ تلفن بزنه حرف خواست که موقع همون و زد لبخند بهنام

 سواال ونا پرسیدن و حرفا این گفتن از نگینو منظور خواست مى دلم.بشنوم حرفاشونو باقى نتونستم و بیرون برم

 خونه به باالخره بود ما مهمون که هفته دو از بعد نگین و نکردم پیدا کار این براى فرصتى اما بدونم بهنام از

 شروع تازه این حالیکه در.کردم فراموش چیزو همه زمان مرور با و کم کم منم و شد تموم قضیه ظاهرا و برگشت

 که شبي همون از من شاید و.کرد متحول شدت به هم رو علي و من زندگي که ماجرایي.بود بهنام و نگین ماجراي

 داره شوهرم برادر که کسي فهمیدم مي باید. فهمیدم مي اینو باید دیدم زدن حرف حال در حیاط توي بهنامو

 ...بزنم صداش شام براي بودم رفته که وقتي همون...شب اون.خودمه خواهر میزنه حرف باهاش

 .شام ها بچه _

 با شامو بیاد که علي منتظر و بودن جمع نشستن،همه مادرشون کنار و دویدن ها بچه.زد صدا دوقلوهاشو مهناز

 :پرسید و انداخت ما جمع به نگاهى بیرون بود اومده آشپزخونه از که مادرشوهرم موقع همون اما بخوریم هم

 کوش؟ بهنام پس _

 :داد جواب فاطمه و کردن نگاه همدیگه به دخترا

 :گفتم میذاشتم سفره سر رو سبزیا داشتم که من و.باشه حیاط تو کنم فکر

 .کنم صداش میرم من _

 :کردن اعتراض بهش هم با مهناز و آقا عزیز که گفت چیزي خانوم معصومه نشنیدم و راهرو در سمت رفتم و
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 !د _

 برخوردش هنوز ماه چند از بعد که بود کسي تنها اون.هم توي رفتن اخمام نامفهومش صداي شنیدن با لحظه یه

 دیدم و حیاط توى رفتم بهش توجه بى حال هر به.بود خشک و سرد باهام

 خنده مى گاهى و میزنه حرف گوشیش با داره و نشسته توت درخت زیر مادرش چوبى ى چهارپایه روى بهنام

 :زدم صداش معطلى بى و فکر بدون

 . شام! بهنام _

 

 

 اب و کرد دور گوشش از رو گوشى تندى و شد هول یهو بود اي دیگه عالم یه توي انگار که اون من صداى شنیدن با

 :گفت پریده رنگ

 !داداش زن بله _

 :گفتم داشت تازگى برام که حالتش این از متعجب

 .حاضره شام _

 الح در.کردم تماشا رفتنشو متحیر من و داخل رفت و شد رد کنارم از و اومد تند و شد پا بزنه حرفي که این بدون

 و شنیدم درو شدن بسته و باز صداى که شد هول من اومدن با یهو چرا پرسیدم مي خودم از داشتم و بودم فکر

 گذاشته باز نیمه قبل از براش درو که بود برگشتم،على

 :پرسید میداد جوابمو حالیکه در کردم سالم و طرفش چرخیدم قد تمام دیدنش بودیم،با

 وایسادى؟ حیاط تو چرا _

 :گفتم

 .شام واسه کنم صدا بهنامو بودم اومده ها؟هیچى_

 چیزي و نبوده مهم هم خیلي کردم فکر اما بگم بهش برادرش عجیب العمل عکس مورد در خواستم بعد

 و ترف فرو فکر به کرد مکث لحظه یه شست مى صورتشو و دست داشت و بود کرده باز آبو شیر که على.نگفتم

 :گفت و پاشد شست که صورتشو و داد تکون سرى بعد

 _تو بریم
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 انداخت باال ابروهاشو اون اما.کردم نگاش فقط کوتاهي مدت براي و داد دست بهم عجیبي حس یه حالتش دیدن با

 :پرسید و

 .کني مي نگام اینجوري چیه؟چرا _

 :گفتم و شدم هول حرفش از

 .همینجوري هیچي...هي _

 که حسي.بود داده دست بهم که بود حسي اون خاطر به کردنم نگاه و نبوده همینجوري که دونستم مي خودم اما

 کردم تلقین خودم به کردم سعي هم قدر هر و دونم نمي چیزي موردش در من که هست چیزي یه گفت مي بهم

 نداشت اي فایده نیست چیزي

 ینپای سرش و بود ساکت همیشه خالف بر که بهنام پیش بود رفته حواسم بودم نشسته که هم سفره پاى حتى

 مي داشتن خورد،بقیه مى غذاشو سکوت نمیذاشت،در هم فاطمه کوچیکترش خواهر سر به سر دیگه حتى. بود

 مامت ناخودآگاه که بود فهمیده علي انگار و بهنام جز بود نکرده تغییر هیچى و خندیدن مى و میگفتن و خوردن

 : زد صدام آروم که برادرش پیش رفته حواسم

 !پونه_

 :گفتم و اومدم بیرون فکر از

 !هان _

 خورى؟ نمى غذاتو چرا! چته؟ _

 :گفتم و سمتش چرخوندم سرمو

 ...من...نیست چیزى هیچى...ها؟هیچى _

 بود شنیده رو ما صداي که انگار فرزانه یهو که بودم نکرده تموم حرفمو هنوز اما

 :پرسید

 نیست؟ خوب جون؟حالت پونه فکري تو چرا _

 :دادم جواب هول

 .خوبم... من...من...هیچي _

 :پرسید شیطونى لبخند با فرزانه
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 نمیگین؟ ما به علي و تو و خبریه نکنه مطمئنى؟ببینم _

 .شدن داغ هام گونه و دزدیدم نگاهمو گفت بهم آهسته که حرفى از

 :داد قرار مخاطب رو على و کرد بلندتر صداشو اون بار این ولي

 .کشیدیم انتظار که بس شدیم باشین؟خسته کوچولو یه فکر نیست وقتش دیگه!جان على _

 :گفت آلود غیظ که شنیدم مادرشوهرمو صداى بود پایین سرم که من و نزد حرفى على

 !فرزانه نیست حرفا این وقت االن _

 ما از دفاع براى و زنش حرف تایید در آقا عزیز و نزد حرفى دیگه و شد ساکت فرزانه اون ى جمله یه همین با

 :گفت

 _که نیست بیشتر ماه چهار

 .زوده حرفا این براى هنوز و کردن ازدواج که

 و من وقتى رسید که سفره کردن جمع وقت نگفت،ولى چیزى شام از بعد تا کسى دیگه شد زده که حرف این

 :پرسید ازم اي عذرخواهانه لحن با شدیم تنها اى دقیقه چند براى فرزانه

 شدى؟ ناراحت حرفم از_

 :گفتم و راه اون به زدم خودمو اما حرفه کدوم منظورش دونستم مى

 حرف؟ کدوم از _

 :گفت و گذاشت بازوم روى دستشو جلوترو اومد

 .بشین دار بچه گفتم که همین _

 :کرد پچ پچ بده زدن حرف مهلت بهم اینکه بدون بعد

 رمنتظ کنه،آخه مى اذیتت چقدر معصومه دایى زن این بشه دیر اگه دونم مى گفتم،من خودتون خاطر به خدا به _

 مرهع یه من ولى دونى نمى و بزنه،تونمیشناسیش کنایه و نیش و کنه پیدا اى بهونه که موقعیتیه همچین یه

 اون دونم مى ظاهریه،من سکوت این باش مطمئن ولى نمیگه چیزى خیلى و ساکته درسته میشناسمش،االن

 خوبى حرفاى مطمئنم ولى میگه چى دونم نمى میزنه حرف باهاش تو مورد در و کنار کشه مى رو على همیشه

 و دهمون ناکام بزرگش پسر و زام دختر که.کرد بارم حرف کلي اومد دنیا که عاطفه.آورد رو بال همین منم سر.نمیزنه

 .شاهدي هم خودت.میزنه کنایه گوشه بهم هنوز االنم.حرفا این از
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 رستد میزد که حرفایي البته و. بود دوستانه و صادقانه نگاهش کردم نگاش و کردم گوش زد که حرفایى به دقت با

 نداشتنشو پسر مهران پسرش به گاهي بودم شاهد. میزنه طعنه بهش چطور گاهي بودم شاهد خودم من.بود

 هی براش این نظرم به و میزد نداشتنو بچه و بودن تنها طعنه گاهي هم عصمت عمه به حتي اون اما.کنه مي گوشزد

 دمآ زندگي تو حتما باید بچه که بود این اعتقادش واقعا شایدم.کنه رفتار و بزنه حرف طور این که بود شده عادت

 .باشه

 :زدن حرف به کرد شروع دوباره فکر توي رفتم من دید که فرزانه

 ودتخ بندازى آشپزخونه بیرون نگاه یه اگه.میکنه پچ پچ گوشش در و گوشه یه کشونده رو على رفته باز االنم _

 .میشى متوجه

 صداى وقت همون اما اومدم بیرون آشپزخونه از اون حرفاى تاثیر تحت و اراده بى

 :شد بلند فاطمه اعتراض

 .بگو بهنام این به چیزى یه!مامان _

 :پرسید و شد بلند صداش خانوم معصومه

 شده؟ چى دیگه چیه؟باز_

 :بودن وایساده هال ى گوشه که على و مادرش سمت رفت که دیدم رو فاطمه

 .بدم انجام تحقیقمو کنم،باید کار کامپیوتره با نمیذاره _

 :گفت خانوم معصومه

 .پسر این دست از امان آى _

 :زد صدا بهنامو و

 !بهنام!بهنام _

 :اتاقش در شدن باز با شد همزمان بهنام صداى

 ! بله _

 :گفت و کرد اشاره بود هم تو اخماش که فاطمه به خانوم معصومه

 .داره کار.بشینه کامپیوتر اون پاى بره بچه این بذار _

 :داد جواب بهنام
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 .دارم کار فعال خودم من _

 :گفت فاطمه

 . نشسته الکى همینجورى نداره خاصى کار هیچ میگه دروغ _

 :گفت و کرد دخالت على بار این اما کرد نگاش حرص و اخم با بهنام

 !بهنام _

 :گفت و کرد اشاره فاطمه به کمرنگى اخم با اون چون.بود کافي شوهرم برادر بومدن کوتاه براي کلمه یه همین و

 .تو بیا خب خیله _

 . اتاق توى برگشت زودتر خودش و

 :شنیدم رو على مادر صداى که برگردم آشپزخونه به خواستم منم

 . کامپیوتر اون پاي اتاقش تو میره یا میره ور موبایلش اون با یا.چشه دونم نمى شده عوض مدتیه هم بهنام این _

 موضوع این چرا اما!بود فهمیده اینو هم مادرش پس.اون طرف رفت فکرم بازم بهنام مورد در حرف این شنیدن با

 طرب بى من به ماجرا گفت مي بهم حسى یه فقط.بفهمم تونستم نمى!کرد؟ مى مشغول خودش به منو فکر باید

 که ودب اون بار این.خونه برگشتیم علي و من وقتي شب اما.بگیرم نادیده حسو این کردم سعى حال این با و.نیست

 و دمکر مي تا چادرمو داشتم من و خونه بودیم برگشته تازه.کشوند سمتش به منو فکر بازم و کرد اي اشاره بهش

 :روشنیدم على صداى که خواب اتاق سمت میرفتم

 داد؟ بهت کلیدارو بهنام!پونه _

 :دادم جواب و کشیدم سرک اتاق تو از

 .نداد.نه _

 :بیرون اومد آشپزخونه توى از آب لیوان یه با و کرد نچى على

 و درست حواس و هوش اصال روزا چشه؟این پسره دونم بده،نمى بهت حتما جدیدو کلیداى بود گفته بهش خوبه _

 .نداره حسابى

 :گفتم اتاق توى میرفتم حالیکه در.جاش سر برگردوند رو خالى لیوان و کشید سر آبو لیوان بعد

 .رفته یادش شاید خب _

 :داد جواب على
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 ...که شده چطور االن.نمیرفت یادش هیچى وقت هیچ رفته؟اون رفته؟یادش یادش _

 :گفتم و کرد آویزون لباسي چوب به چادرو

 ...بار یه همین شاید خب _

 .نبوده اینجورى وقت هیچ پسره ایه،این دیگه چیز قضیه کنم فکر من ولى-

 به وقتى و وایساده اتاق در جلوى فکر در غرق اى قیافه با دیدم و چرخیدم میومد نزدیک از که صداش سمت به

 :گفت اومد خودش

 .میام و میگیرم ازش کلیدارو میرم من _

 :گفتم و بیرون اومدم اتاق از دنبالش

 .میگیرم ازش فردا خودم.برى خواد نمى وایسا _

 یه من و کنه باز درو رفت على بعد اما کردیم نگاه همدیگه به لحظه یه.زدن در موقع همون که بگه چیزى برگشت

 على دیدم در سمت چرخوندم دوباره نگاهمو وقتى.بود گذشته نه از ساعت نیم.انداختم دیوار روى ساعت به نگاه

 :پرسیدم و سمتش رفتم.خونه مي رو کاغذي داره و دستشه پاکت یه

 بود؟ کي _

 :گفت و سمتم گرفت کاغذو و پاکت

 .بود آورده عروسي ي دعوتنامه برامون. بود ت خاله پسر _

 الش از که کوچیکى ى برگه به تعجب با و کردم نگاه چسبیده هم به قلب تا دو با بود اکلیلى و رنگ یاسى که پاکتو

 :گفت و داشت برش و شد خم بود شده کوچیک ي برگه اون متوجه تازه که علي. شدم خیره افتاد

 !ندیدمش و بود پاکت تو اینم _

 :گفت و من طرف گرفت اونو کرد نگاش خوب که بعد

 .دعوتیم هم کنون عقد یه اینکه مثل _

 رو على صداى بعد...عقد مراسم.شدم خیره شیوا و کیان اسم به بگیرم کاغذو تیکه اون اینکه بدون حرفش با

 :گفت که شنیدم

 راحت اینطورى هم ما واسه.کردن خوبى شبه،فکر یه توى خواهرش عروسى و اون عقد خوبه.ت پسرخاله از اینم _

 .تره

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( دوم جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

243 

 

 روي افتاد من دست از کاغذ که ندید و اتاق سمت رفت و دستم توي گذاشت کاغذو گفت که اینو

 تردخ و م خاله پسر اسم و دعوتنامه کاغذ اون به همونطور رو مدتي.شد نمي باورم اصال...شیوا با کیان...کیان.زمین

 ش مچاله و داشتم برش شدم خم و انداختم نگاهي برم و دور به اومدم خودم به وقتي باالخره و کردم نگاه عموش

 :گفت که على جواب در و. کردم

 . بریم هم با شب که میام زود عصر فردا _

 تداش کیان اینکه از.بود افتاده جونم به خوره مثل یهو حسادت احساس.کردم مچاله بیشتر کاغذو و کردم سکوت

 خودش کیان کردم مى فکر و چرا دونستم نمى خودمم.کردم مى ناراحتى احساس کرد مى ازدواج شیوا با

 !رو چي دونستم نمى اما. بفهمونه من به رو چیزى یه تا آورده مخصوصاپاکتو

- 

 گفتم؟ چي شنیدي

 :گفتم و برگشتم علي صداي به

 .برم ندارم دوست _

 :پرسید و کرد نگام تعجب با بود وایساده که جا همون از

 چي؟ _

 .آشپزخونه آشغال سطل توي انداختم بردم رو شده مچاله کاغذ و ندادم جوابشو

 چیزي یه بهتره کردم فکر و کردم نگاه متعجبش چشماى آشپزخونه،به در جلوى بود وایساده على برگشتم وقتى

 :پرسید اون بزنم حرفى اینکه از قبل اما,  بیاد بیرون حالت این از که بگم

 عروسي؟ بیاي نداري دوست گفتى؟گفتي چى تو ببینم _

 :دادم جواب و شدم رد کنارش از

 . ندارم دوست...آره _

 :پرسید و اتاق توى اومد دنبالم

 چى؟ یعنى این و _

 :نبود بردار دست اون اما.نداشتم جواب و سوال ى حوصله و میومد ندادم،خوابم جوابشو بازم

 چیه؟ برم ندارم دوست از منظورت گى؟بگو نمى هیچى چرا پس _
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 :گفتم حوصلگى بى با

 .گفتم چیزى یه همینجورى بابا هیچى _

 :پرسید و کرد نگام تعجب با بازم

 چى؟ یعنى _

 :گفتم و طرفش چرخیدم تندي

 ...من...یعني...یعني.گفتم که همین یعني _

 :پرسید و بدم ادامه نذاشت

 خالته؟ پسر کنون عقد چون بري نداري دوست این واسه نکنه _

 :گفتم دستپاچه و ریخت دلم داد تشخیص بینابینشون میشد حسادتو حس که ها کلمه این شنیدن با

 ...همین فقط...قهرم م خاله دختر با چون...چون برم ندارم دوست گفتم فقط...من...من...خدا به نه...نه _

 بعد اما.مشد هول بیشتر و بیشتر و تپیدن تند به کرد شروع قلبم که داد طولش اونقدر و.کرد نگاه بهم فقط مدتي

 :پرسید و کرد تنگ چشماشو وقتي

 واقعا؟ _

 :دادم جواب وضعیت اون از شدن آزاد براي

 .آره_

 دروغي خاطر به وجدان عذاب احساس اما.کردم پیدا باالخرهنجات و نگفت چیزى دیگه و داد تکون سرى اونم که

 .موند باقي دلم تو بودم گفته بهش که

(2) 

 حیاط و بود بزرگ بودن،خونه گرفته کتایون عموى ى خونه تو تاالر جاى به مراسمو.بود خوبى عروسى جشن

 هب صدا که بود زیاد صدا و سر و بود شلوغ قدر اون و.بود مردونه باال و زنونه مراسم پایین ى داشت،طبقه وسیعى

 ودنب رفته دخترا بعضي.شنیدم مى زحمت به صداشونو بودم نشسته فرزانه و مهناز کنار که من و رسید نمى صدا

 براي اوضاعو که ها بچه.خندیدن مي و کردن مي شوخي هم با و کردن مي شیطنت گاهي و رقصیدن مي و وسط

 مي بر شیریني.کردن مي هم دنبال.خوردن مي وول مهمونا جمع بین بودن دیده مناسب بازي و کردن شلوغ

 ودب رفته سر م حوصله که بودم من وسط این فقط و.رقصیدن مي بود کرده پر رو فضا که شادي آهنگ با یا داشتن

 با و ست کننده خفه شدت به فضاش کردم مى احساس بیرون،چون برم اونجا از زودتر چه هر خواست مى دلم و
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 بزنم اونجا از که بودم موقعیتي دنبال و کردم نگاه برم و دور به مرتب همین براي.دلگیره بودنش شاد وجود

 مي پذیرایي مهمونا از فامیل از دیگه نفر دو یکي و کتایون عموهاي دختر از تا دو و مادرم.بیرون

 .بودن رفته عروس همراه کتایون عموي زن و خاله،مادرجون.کردن

 و خندیدن مى و میگفتن همه.میکردن پذیرایى مهمونا از و بودن آمد و رفت در فرز و تر حسین امیر خواهراي

 هم باالخره و نبودم منتظرشون که بودم کسى تنها من کنم مي فکر و بودن جشن داماد و عروس تا دو منتظر

 سالن ناو از تا برداشتم کیفمو و شدم پا.گرفتم تصمیممو لحظه یه توي.کردم پیدا بودم دنبالش که رو موقعیتي

 سمت که عصمت عمه شدم بلند که همین آروم،اما و خلوت ى گوشه یه به برم برق و زرق پر و شلوغ و بزرگ

 :پرسید و گرفت دستمو بود نشسته راستم

  عمه؟ کجا _

 :دادم جواب

 .بخورم هوا کم یه میرم _

 :شد پرچروکتر صورتش و زد لبخند عمه

 .برو.دخترم برو_

 اتاق به نگاهى نیم پذیرایى سالن از اومدن بیرون موقع.شدم دور ازش و دادم تکون سرى

 و میومدن در هم عقد به قشنگ ي سفره اون کنار اتاق اون توي شیوا و کیان بعد ى دقیقه چند تا.انداختم عقد

 تو و رفتم بیرون سریع.میارم کم نفس دارم کردم حس و شد فشرده فکر این از قلبم.میشدن شوهر و زن رسما

 فسن یه و نشستم روش و کشیدم پیش دیدم،همونو صندلى یه کردم نگاه که برمو و وایسادم،دور گوشه یه ایوون

 به پاییزى شب اون توى هوا.کردم خالي و پر تازه هواي از هامو ریه دوباره و دوباره و نشدم راضي اما.کشیدم عمیق

 ادی.شبانه گردش به کردن فکر با.شبانه گردش یه براي داد مي زدن،جون قدم براى داد مى جون و بود عالى شدت

 خیابونا تو و بیرون میزدیم کاوه هم گاهي و کیان و کتایون با که افتادم وقتایي یاد.گرفت دلم و افتادم قبل ساالي

 زیادى کردم،آدماى نگاه بلندش درختاى و شده چراغونى حیاط به بغض با.کردیم مي تفریح کلي و میزدیم قدم

 بود،خیلى بهتر اونطورى.بستم چشمامو و دادم تکیه دیوار به سرمو.بودن آمد و رفت در حیاط تو آشنا نا و آشنا

 هم آرامش اون اما.کرد مي دور ازم حدي تا رو دهنده آزار احساسات و داد مي آرامش بهم کم یه بود،حداقل بهتر

 خیلى

 ریختن شاد و صدا و سر پر ها بچه و دخترا و زنا و شد بلند ماشینا زدن بوق بوق صداى یهو نکشید،چون طول

 دوار کیان و شیوا بعد و کتایون و حسین امیر دیدم بودم وایساده که جایى از و شد شلوغ برم و دور یهو و بیرون

 مچشم دوباره وقتى و ببینمشون نتونستم دقیقه چند براى که شد شلوغ اطرافشون اونقدر بعد و شدن حیاط

 من جلوى از بارید مى سرشون رو اسکناس و سکه و نقل بارون درحالیکه و گذاشتن ایوون به قدم که افتاد بهشون
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 عاقبت و شد هم طور همین که نشن متوجهم تا وایسادم تاریکى تو و کشیدم کنار خودمو دیدنشون با.شدن رد

 .خوردم نمي تکون و دیوار به بودم چسبیده هنوز من اما.شد خلوت قبل ي دقیقه چند مثل اطرافم

 مجسم نظرم تو بازم بودمش دیده لحظه یه که کیانو خندون تصویر کردم مي سعي و گوشه یه به بودم شده

 گفت مي که کسي همون.سابقم نامزد و خودم ي خاله پسر همون.کیانه خود اون بود نشده باورم که انگار.کنم

 تصویري.داشت حقیقت موضوع این من ناباوري وجود با اما.کنه نمي فکر دیگه کس هیچ به من جز و داره دوستم

 ظارانت نکنه ازدواج ابد تا من خاطر به اون که انتظار این.کردم مي تعجب نباید البته و.بود واقعي بودم دیده که

 نای دلم.نبود خودم دست اما خواستم مي چیزي چنین یه نباید من.بود خودخواهانه خیلي البته و بود اي احمقانه

 .خواست مي طور

 که همونجا از و اومدم خودم به کرد مى اعالم عقد اتاق به عاقدو ورود که مهمونا از یکى صداى شنیدن با باالخره

 يلبخند آروم،با ظاهرا دو بودن،هر نشسته هم کنار شیوا و کردم،کیان نگاه داخلشو اتاق ى پنجره از بودم وایساده

 شلوار و کت با کیان و بود شده خوشگلتر همیشه از سفید لباس اون توى ،شیوا بود کرده روشنتر صورتاشونو که

 :پروند جا از منو کاوه صداى که کردم مى تماشاشون داشتم.بود شده خواستنى و جذاب اى قهوه

 !وایسادى؟ اینجا چرا تو!پونه _

 .دیدم سرم پشت متعجب ى چهره با مو خاله پسر و برگشتم سریع

 :پرسید من حالت دیدن با که

 !خوبه؟ حالت تو _

 :گفتم کنم فکر اینکه بدون

 .نه _

 :گفتم اون به زدن حرف براى فرصتى دادن بدون بعد و

 .خونه برم خوام مى نیست خوب کنى؟حالم صدا رو على برى میشه _

 ...چى عروسى پس!که زوده کجا؟هنوز _

 :دادم جواب

 .بگو تبریک بهشون من طرف از جان،خودت کاوه ببخشید _

 دادم ادامه بعد و کردم مکثى

 بزنى؟ صدا رو على میشه حاال _
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 توش از چادرمو برداشتم صندلى روى از کیفمو هم داخل،من رفت بگه اي دیگه چیز اینکه بدون و داد تکون سرى

 خودشو بیرون اومد تا و شد پیداش على گذشت که دقیقه بیاد،چند شوهرم موندم منتظر. کردم سرم و آوردم در

 نیست؟ خوب شده؟حالت چى:پرسید نگران و بهم رسوند

 :گفتم جوابش در و انداختم بود اومده سرش پشت که کاوه به نگاهي

  خونه؟ بریم میشه _

 :پرسید متعجب

 !االن؟_

 :پرسیدم وار زمزمه و دادم تکون سرمو

 میشه؟ _

 :گفت باالخره و کرد نگام و کشید موهاش به دستى

 .باشه،بریم _

 :گفتم و زدم لبخند روش به حرفش این شنیدن با

 .ممنون_

 :گفتم عذرخواهانه لحني با بهش خطاب و طرفش رفتم و کاوه به کردم رو و

 همه از من طرف از.نیست خوش حالم اصال امشب.نشو ناراحت دستم از خدا رو تو.خاله پسر ببخشید _

 .شرمنده.کن عذرخواهي

 :داد جواب و داد تحویلم اي نیمه نصف لبخند زحمت به کاوه

 .خاله دختر شرمنده دشمنت _

 :گفتم و پایین انداختم سرمو ناراحتیش احساس با من و ناراحته داد مي نشون ش گرفته صداي

 .خداحافظ.شرمنده بازم _

 بعد ي دقیقه ده و کنه خداحافظي هم علي گذاشتم و رفتم پایین ایوون هاي پله از کردم خداحافظي که ازش

 ساکت فضاي تو تونم مي و شدم آزاد باالخره کردم حس شدیم سوار و رسید بودیم کرده خبر که آزانسي وقتي

 .بکشم راحتي نفس یه خودم ي خونه

. 
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 مى داشت چیکار.کردم نگاش زده حیرت که داد شهرو از بیرون پارک آدرس خونه آدرس جاى به علي اما

 :پرسیدم کارش از متعجب!خونه؟ بریم خواستیم نمى کرد؟مگه

 ...پارک چرا _

 :گفت و کنم تموم حرفمو نذاشت

 .بخوریم هوایي یه پارک بریم خواد مي دلم.رفته سر م حوصله _

 کپار به باالخره و شدیم خارج شهر از کم کم.دادم تکیه صندلى پشتى به و کردم تماشاش قبل از تر زده حیرت

 راه ارکن درختا زیر که کردیم پیدا نیمکت یه سریع خیلى تو رفتیم و کرد حساب رو کرایه على وقتى.رسیدیم

 تماشاى مشغول و نشستیم همونجا رفتیم حرف بدون.بود درخروجى به منتهى ى شده فرش سنگ

 . شدیم بودن اومده تفریح براى که شدیم مردمى

 :پرسیدم بود دستى به توپ ى چهارساله سه ى بچه پسر به حواسم که طور همون

 اینجا؟ اومدیم کردیم خداحافظي جشن وسط کردیم بدي کار نظرت به _

 :گفت و کشید عمیقى نفس

 .بگي باید خودت اینو_

 :دادم جواب

 .بمونم تونستم نمي خب _

 :پرسید

 دلیلش؟ _

 :گفتم و کردم بازي انگشتام با

 .بود رفته سر م حوصله _

 :پرسید آروم

 ببیني؟ تو خاله پسر کردن عقد خواستي نمي یا بود رفته سر ت حوصله _

 :گفتم و کردم اخم

 ...من.نیست اینطور هم اصال _

 :گفت و کرد قطع حرفمو
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 .نمیکنم باور که بوده دخترخالت خاطر به نگو _

 . بودم شده دلخور ازش.ندادم جوابشو و برگردوندم ازش رومو اخم با

 ...به نسبت هنوز تو _

 :گفت اون اما شدم حرفش ي ادامه منتظر و طرفش چرخوندم سرمو من و کرد مکث

 .نیست مهم کن ولش_

 تانداخ توپشو دست به توپ کوچولوى پسر موقع همون.انداخت ش دیگه پاى روى پاشو و داد تکیه نیمکت به و

 سمت داد قل توپو و شد برداشت،خم پاش روى از پاشو على. وایساد على پاى کنار و خورد قل که ما سمت

 شیطنت با و گرفت توپو و دوید کوچولو بچه،پسر

 این و اون طرف فرستاد توپو دوباره و گرفت ش خنده کارش از ما،على سمت انداخت دوباره توپو و کرد نگامون

 با ىعل. سمتى به دوید گرفت بغل توپشو اون و کرد صداش بچه مادر اینکه تا کشید طول دقیقه چند براى بازى

 :کرد زمزمه و کرد دنبالش نگاه

 .داشتنین دوست واقعا ها بچه _

 :داد ادامه اون و نگفتم هیچى

 . بشیم دار بچه زودتر ما داره انتظار مادرم که هست همینم _

 :گفتم همین براى آورد مى زبون به مادرشو ى خواسته داشت نیومد،چون خوشم حرفش از

 .زوده خیلى هنوز ولى _

 :پرسید و طرفم چرخوند سرشو

 هم تو میده زندگیمونو کفاف درآمدم و میکنم کار نیست،من بد زندگیمون وضع که ما!زوده؟ چرا _

 مگر هم سرت اینجورى اتفاقا باشى نداشته دارى بچه واسه وقت که کارمندى نه و خونى مى درس و دانشجویى نه

 .میشه

 مادر طورى این خواستم نمى چون کنم قبول خواستم نمى من میگفت،ولى درست.کردم جمع لبامو و کردم اخم

 مخواست نمي.کنه دخالت زندگیمون تو اون خواستم نمى.بنشونه کرسى به حرفشو و برسه ش خواسته به على

 :گفت من حالت به توجه بدون اما على.بشه چیزي قبول به مجبور

 .کنه نمى پیدا هم تو از گرفتن ایراد براى اى بهونه مادرم اینطورى _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( دوم جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

251 

 

 تا دو دیدن با یهو اما بره پیش اون مادر حرف به چى همه خواد نمى دلم نزنه،بگم مادرشو حرف بگم خواستم

 باز دهنم میزدن قدم درختا بین که آشنایى ى چهره

 :گفت زده حیرت و شد پا یهو و کرد نگاه منو نظر مورد سمت که شد من حالت متوجه هم على انگار و موند

 !بهنام _

 :گفتم و شدم بلند منم

 !میکنن؟ چیکار اینجا اینا _

 دیدن با رفتن، عقب و خوردن جا شدت به دیدنش با هم تا دو اون که نگین و بهنام سمت رفت و نداد جوابمو على

 :گفتم نگین به خطاب بدم مهلت اینکه بدون عصبانیت با رسیدم تا و رفتم طرفشون به صحنه این

 کنى؟ مى غلطى چه اینجا تو _

 على.دش قایم بهنام پشت و رفت عقب و گرفت کیفشو ى دسته بود ترسیده من عصبانى حالت دیدن با که نگین

 :گفت بلند قراره چه از قضیه بود زده حدس من مثل انگار که هم

 کنین؟ مى غلطى چه اینجا بگین بزنین حرف اللین؟یاهلل مگه _

 :داد جواب و دوخت زمین به چشم و گرفت ما از نگاهشو بهنام

 .بگردیم اومدیم _

 :گفت و کرد دستى پیش على ولى بگم بهش چیزى یه خواستم

 بگردین؟ اومدین هم با شب وقت این که همین ي هان؟چیکاره بشه چى که بگردین _

 :گفت و کرد بلند سرشو بهنام

 ...داداش _

 :گفتم نگین به رو و بزنه حرف نذاشتم من ولى

 مردم؟ سرپ دنبال بیفتى اینجا بیاى دربرى خونه از که داشتى کم همینو فقط روشن بابا چشم خانوم نگین آفرین _

 نامبه پشت از بود ریخته کل به دیگه ترسش و بود کشیده خجالت و ترسیده لحظه یه همون فقط انگار نگین

 :گفت و اومد بیرون

 .نیست مردم پسر خودیه بهنام دوما اومدم دوستاش و م خاله با و نیومدم تنها که اوال _

 که على
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 :گفت تشر با و سمتش رفت بود شده عصبانى شدت به من خواهر درازى زبون این از که

 کنى؟خیال مى درازى زبون اینطور که کجاست اینجا کردى خیال.نبستمش خودم تا رو پر بچه دهنتو اون ببند

 بگي؟ خواست دلت چي هر و بکنى خواست دلت غلطى هر میذارم اى پونه خواهر چون کردى

 هم نامبه و گرفت موضع بهنام پشت باز و کشید کوتاهى جیغ بود ترسیده على واکنش این از شدت به که نگین

 :گفت و گرفت برادرشو جلوى

 ! داداش _

 :گفت عصبانى على

 میگفت دختر یه پاى بودن وسط و شدنت عوض مورد در مادرم چى هر فهمیدم حاال که کنار برو.بهنام کنار برو _

 .افتادى چشمم از که کنار برو.درسته

 :گفت حرارت با و نرفت کنار اما بهنام

 من ولى _

 ...من...من میکنى سرزنشم اینطور که نکردم کارى

 :گفت و کنه تموم حرفشو اون نذاشت على

 تنرف مردم دختر باشه؟هان؟دنبال سرزنش قابل که کنى چیکار خواستى مى نکردى؟دیگه نکردى؟کارى کارى _

 دختري؟ چنین یه خوبیه؟اونم کار

 :گفت تندى لحن با و رفت در کوره على حرف این از بهنام

 بهش نداري حق تو بعدشم.همین.دارم دوست نگینو من.نیفتادم راه هم کسى دنبال نکردم بدى کار من ولى _

 فهمیدي؟ کني توهین

 تتونس مى چطور آخه.باشه شده نگین عاشق بهنام شد نمى باورم.کردیم نگاه نفر دو اون به تعجب با من و على

 تيح که لباساىي اون با ناز و عشوه پر مردنى الغر نگین.کردم نگاه تاشونو دو!باشه؟ افتاده اتفاقى همچین یه

 و وضع و سر اون با بلند قد بهنام و کنم نگاشون میومد عارم

 خدا و گشت مى خواست مى دلش هرجا راحت و آزاد و داشت پسر دوست همه اون که نگینى!آالیش بى و ساده

 ىم سرخ شد مى حرفا این و گرفتن زن و دختر از اسم تا که بهنامى و ریخته دوستى طرح نفر چند با دونست مى

 اخالقى نه و ظاهرى نه نفر دو اون بین تناسبى هیچ نه.میرفت و کشید مى راهشو و پایین مینداخت شد،سرشو

 !میزد؟ حرف چى مورد در داشت بهنام پس.نداشت وجود
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 حرفى چنین یه برادرت جلوى کشى نمى خجالت دارى؟تو دوست وقیحو پرروى بچه این دارى؟تو دوست!چى؟_

 میزنى؟

 :گفت بهش و گرفت بازوشو على.بود کرده سکوت و پایین بود انداخته سرشو.نزد حرفى بهنام

 خونه بریم بیفتین راه یاهلل _

 .کنم روشن تونو تا دو تکلیف تا

 :گفت تند و کشید بیرون برادرش دست از بازوشو بهنام اما

 .نمیام جایى من

 :غرید و گرفت بهنامو ى یقه بود رفته در کوره از حسابى دیگه که على

 ...کنى مى غلط تو

 :گفتم و کشیدم رو على بازوى بودم شده خودمون سمت به مردم نگاههاى متوجه که من

 .کنن مى نگامون دارن مردم زشته!على _

 :گفت بهش خطاب و کرد ول بهنامو ى یقه من حرف با شوهرم

 .خونه بریم باش زود _

 :گفت عصبانى حالت همون با هم على.داد تکون سرشو و کرد اخم بهنام اما

 . رفتم دنبالش اجبار به منم.پارک خروجى سمت افتاد راه و.درک به _

 

 جرات که بود عصباني اونقدر علي راه بین.خونه برگشتیم و گرفتیم تاکسي معطلي بي اومدیم بیرون که پارک از 

 ..بزنم حرف باهاش هم کلمه یه نکردم

 .اتاق توى رفت.بود عصبانى هنوز ، برگشتیم که خونه به

 رفح باهاش نگین مورد در و بگیرم تماس پدرم با گرفتم تصمیم باالخره و موندم بالتکلیف کوتاهى مدت منم

 کرده شکسته سر شوهرم جلوى منو و شده آبروریزى باعث طورى این دختر اون اینکه بودم،از بزنم،ناراحت

 یه یدمشن سرم پشت از که على صداى با اما.شدم گرفتن شماره مشغول و نشستم کنارتلفن رفتم همین بود،براى

 :کشیدم دست لحظه

 میزنى؟ زنگ دارى کى به _
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 .دستشه اي قهوه و زرد شرت تي یه و اتاق در جلوي وایساده دیدم و چرخوندم سرمو

 :دادم جواب

 ...نگین که بگم بهش خوام مى.پدرم به _

 .جاش سر بذار رو گوشى.بگى بهش چیزى نیست الزم _

 :گفتم و و کردم نگاش تعجب با

 .کنه مى چیکار و کجاست ش اعجوبه دختر بدونه باید چى؟بابام براى آخه _

 :گفت جوابم در على

 میگم من ولى _

 .بشه خبر با قضیه این از نباید ما خود جز کس هیچ واقع بگى،در بهش نباید

 :پرسیدم و کردم نگاه مصممش و جدى ى چهره به زده حیرت

 بکنیم؟ باید چیکار پس _

 :داد جواب قبلیش جدیت همون با على

 .برداره بازیا بچه این از دست که میکنم قانعش و میزنم حرف بهنام با خودم من _

 :پرسیدم

 چي؟ نکرد قبول اگه _

 :داد جواب و نشست پیشونیش رو کمرنگى اخم

 .کنه قبول که مجبوره یعني.کنه مي قبول _

 :داد ادامه بعدش و کرد مکثي

 .کنم مي مجبورش من _

 :گفتم لب زیر شدم مى پا درحالیکه من بعد و شد برقرار سکوت بینمون

 .کنه قبول کنه خدا_

 :گفت برداره ازم چشم اینکه بدون على
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 کهاین بدون رو قضیه خودم خوام مي.کنم سلب برادرم از اعتمادشونو م خونواده به قضیه این گفتن با خوام نمى_

 .بدم فیصله بفهمه کسي

 خواست مى ، کوچیکترش برادر فکر به.بود برادرش فکر به اون.دادم تکون سرى فقط و نزدم حرفى جوابش در

 بده؟به نشون اینو خواست مي کي به اما کرد اعتماد بهش میشه و خوبیه حامي بده نشون و کنه حمایت ازش

 متس به حالیکه در و فکرا این با. کنم اعتماد بهش بگه خواست مي حرفا این گفتن و کار این با شاید...من؟شاید

 :گفتم میرفتم آشپزخونه

 .کنم درس چایى میرم _

 اريک با خودمو خواستم مي.بدم نجات کردن فکر بیشتر از خودمو اینکه براي اي بهونه.بود بهونه یه فقط این اما

 دامم.کنم فراموش نتونستم بود افتاده که رو اتفاقاتي بازم کردم کاري هر شب اون!شد؟ مي مگه اما.کنم مشغول

 از هي و.دادن مي جولون ذهنم تو مرتب بهنام و نگین هم اون از بعد و چشمم جلوي میومد شیوا و کیان تصویر

 تا دو اون آخه پرسیدم مي خودم

 مورد در! بود؟ واقعي هم به احساسشون شدن؟اصال عاشق کردن؟چطور پیدا عالقه هم به سرعت اون چطوربه

 زیادى پسراى دوست دختر اون چون داشت وجود تردید و شک جاى شدت به داشت بهنام به نگین که احساسى

 عاشق واقعا که نبود بعید بهنام از اما.داشت وجود کنه نگاه چشم این به هم بهنام به اینکه امکان و داشت

 سرخوردگى جز بعدها مطمئنا و بود احمقانه احساس یه من نظر به عشق این حال این با باشه، شده من ناخواهرى

 زمانى فکرا این.فهمید مى دوستاش و نگین مورد در حقیقتو اگه شد،مخصوصا نمى بهنام عاید چیزى شکست و

 ذهن

 و خواهرم به بودم کشیده دراز حالیکه در و شدم مى آماده خواب براى که بودن کرده مشغول خودشون به منو

 :آورد بیرون فکر از منو صداش و بازوم روى على دست فشار اما.کردم مى فکر شوهرم برادر

 !میزنما حرف باهات دارم _

 :دادم جواب و شدم هول

 .نبود حواسم ها؟ببخشید _

 :پرسید و انداخت پیشوني به چین

 !نمیدي جوابمو میزنم حرف باهات دارم ساعته چته؟یه هست معلوم _

 :دادم جواب

 .کردم مى فکر نگین به داشتم ببخشید _
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 :پرسیدم دربیارم حالت این از اونو اینکه براى من و نگفت چیزى اما کرد اخم حرفم این با

  میگفتى؟ چى تو خب _

 :داد جواب و شد باز هم از اخماش

 .میزدم حرف بچه مورد در داشتم _

 .داشتن توقعو همین ازم هم ش خونواده اعضاي ي بقیه بلکه اون فقط نه.خواست مى ازم همینو اون.بچه بازم!بچه

 و هزود خیلي کردم مي فکر.بشم دار بچه زود اونقدر خواست نمي دلم.بکنن توجهي من ي خواسته به اینکه بدون

 :گفت و نداد مهلت اما بگم هم علي به همینو خواستم و.کنم صبر باید

 لکام م خونواده و بشه گرمتر بچه یه اومدن با زندگیم بخوام دارم،اینکه من که نیست بزرگى ى خواسته این _

 .بشه

 صورتش تو وقتى و چرخید چشماش و دستش بین سرگردون مدتى نگاهم

 :کردم زمزمه موند ثابت

 .ندارم آمادگیشو من.زوده خیلي هنوز ولى _

 :پرسید و کرد نزدیکتر صورتم به صورتشو

 چرا؟ _

 ندارم آمادگیشو و زوده کنم مي فکر چرا دونستم نمي خودمم.نداشتم جوابى

 :دادم جواب گمى در سر با

 .ترسم مى من...من...دونم نمى _

 :گفت مالیم خیلى گرفت مى بازى به پیشونیمو جلوى موهاى حالیکه در و آورد جلو دستشو یه

 سناکتر اصال اینم و بابا من و میشى مامان تو فقط نمیکنه تغییر هیچى چون.نداره وجود ترس براى دلیلى ولى _

 .شیرین خیلى شیرینه نیست،بلکه

 . کنم پافشارى زدم قبال که حرفى روى نتونستم که بود کننده وسوسه و مالیم اونقدر لحنش کردم نگاش

 و محبت دادن نشون براى اینکه وجود با و دیدم شوهرمو متشکر و راضى نگاه وقتى بعد ى دقیقه چند اما

 ىم سرزنش دلم توى خودمو حالیکه در و شدم پشیمون ناگهانیم تصمیم اون از اما بوسید پیشونیمو تشکرش

 .نیفته اتفاقى حاالها حاال کردم دعا کردم
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 دوم و سي فصل

(1) 

 دست نگین از کنه متقاعدش خواست مى.زد مى حرف بهنام با داشت کردم،على نگاه حیاطو و زدم کنار رو پرده

 با خودم و بیرون برم خواستم مى.بشنوم فاصله اون از تونستم نمى حرفاشونو.شد نمى راضى اون انگار اما برداره

 خدا طفق.نگینه سر توى چى و میشه چى عاقبت دونستم نمى.کنم خرابتر کارو ترسیدم مى ولى بزنم حرف بهنام

 .نکشه باریک جاهاى به کار کردم مى خدا

 گناهه؟ و جرم کجاش این.خواستگاریش برم خوام مى و دارم دوستش _

 به ور که درى از و ندونستم جایز اتاقو توى موندن دیگه و پریدم جا از بهنام عصبى لحن و بلند صداى شنیدن با

 :گفتم آهسته خیلى و بهشون رسوندم خودمو. بیرون رفتم داشت حیاط

 .میشنون همه میزنین؟االن داد چرا.هیس _

 :داد جواب اخم با بهنام

 میزنیم؟ حرف بدى چیز از میشه؟مگه چى بشنون،مگه خب _

 :گفت و زد عقب موهاشو ش دیگه دست با و زد کمرش به دستشو یه على

 .نمیره ش کله تو حساب حرف اصال نخیر _

 :پرسیدم و کردم نگاه بود کرده اخم که بهنام به تعجب با

 کنى؟ ازدواج نگین با خواى مى واقعا تو _

 :پرسید زده خجالت بعد.داد تکون و پایین انداخت سرشو

 ...پدرت با و کنى کمکم شما میشه مخالفه کامال که على _

 :گفتم و کردم قطع حرفشو

 .نزن هم حرفشو.ابدا و اصال!من؟!چى؟ _

 :پرسید ناراحت و عصبى و کرد بلند سرشو

 چرا؟ آخه_

 :دادم جواب راحت خیلى

 تازه و ست بچه هنوز نگین که اوال چون _
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 کارى نه و رفتى خدمت نه و شده تموم درست نه زوده،چون برات هنوز هم تو خود شده،دوما سالش شونزده

 .داره فرق آسمون تا زمین تو ى خونواده با شده بزرگ توش نگین که اى خونواده دارى،بعدشم

 :داد جواب بهنام

 من ات مونیم مى منتظر.گرفتیم جواب که بعد.خواستگارى میریم.بیفته اتفاق شبه یه چى همه نیست قرار خب _

 همم نیست مهم من براى خونواده هم میکنم،بعدش کار آقام پیش کنم پیدا کار برم،تا بشه،سربازیمو تموم درسم

 .خودشه

 :دادم جواب

 بدن؟ تو به شرایط این با دخترشونو میشن راضى زنش و بابام کن فکر ولى میگى تو رو اینا _

 :گفت سررفته حرفا این شنیدن از ش حوصله بود مشخص که بهنام

 نکرد؟ مخالفت چرا على و تو ازدواج با کنه مى مخالفت بابات چمه؟اگه من چرا؟مگه _

 :گفت جوابش در و اومد حرف به على بار این

 پونه با اون اطالع از قبل من اگه و بود مخالف هم اونجا نکرده؟اتفاقا مخالفت دونى مى کجا از تو کل عقل آخه _

 .داد نمى بهم هم خواستگارى ى اجازه حتى شاید وقت اون بودم نشده نامزد

 :کردم هم کارو همین که کنم تایید حرفشو بود منتظر گویى و کرد نگاه من به بعد

 شپی که من.داره فرق نگین با من شرایط تازه.نمیده اجازه گفت بود،مي مخالف شدت به بابام میگه درست آره _

 .بده رضایت عمرا نگین مادر.بشه راضي بابام بعدشم.کنم نمي زندگي بابام

 :گفت و کرد فکرى بهنام

 . کنم مي فکري یه نکردن قبول اگه.میکنم امتحان خودمو شانس من نداره اشکالى خب _

 نداشت کردیم،فایده نگاه هم به ناامیدانه حرفا این شنیدن با على و من

 يا خفه صداي با ببره باال صداشو تونست نمي چون و کرد عصبانى بیشتر رو على همین و.بود خودش حرف حرف

 :گفت

 بدى؟ سکته مادرمونو خواى مى _

 :گفت حرص با بهنام

 میکنم؟ گناه و بکنم؟جرم خوام مى چیکار چى؟مگه واسه _
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 .مونه مى ناجور ى وصله یه عین ما بین باشه خوب هم قدر خوره،هر نمى ما ى خونواده و تو درد به دختر اون_

 :پرسید و زد پوزخندى جوابش در بهنام

 ناجور؟ ى وصله نشد و خورد تو درد به دختر همین خواهر جورى چه پس _

 :پرسید و کرد باریک چشماشو و کرد مکثى بعد

 حرصش چقدر رفته کردى؟یادت بحث و جر مادر با پونه ى قضیه سر چقدر خودت رفته یادت اینکه مثل _

 تپید؟ آسمون رسید که من به دادى؟حاال

 از رو حرفا این شنیدن انتظار انگار که على

 :گفت تندى لحن با و گرفت شو یقه نداشت کوچیکترش برادر

 ...میزني ور داري خیلي _

 با و گرفتم رو علي دست و پریدم خبر چه ما ي خونه تو بفهمن بقیه اینکه ترس از بودم صحنه این شاهد که من

 :گفتم التماس

 .خبره چه اینجا فهمن مي همه االن.نکنین دعوا خدا رو تو _

 تند لحن همون با حال همون در علي و کردم دور برادرش از اونو و آوردم در شوهرم چتگ از بهنامو ي یقه بعد

 :گفت بهنام به رو قبلش

 نمیره،پونه باال پارو از هم پولشون و ن ساده و صاف ما خود مثل مادربزرگش و پدربزرگ و مادرش.داره فرق پونه _

 .ظاهرش چه و رفتارش تو داره،چه فرق خواهرش با آسمون تا زمین اصال ماست خود مثل هم

 در متس رفت کنه خداحافظى اینکه بدون کنه بلند سرشو اینکه بدون دقیقه سه دو بعد و نزد حرفي دیگه بهنام

 :زد صداش و دنبالش رفت على ولى

 رهب اون اینکه از قبل و سریع و. نشده تموم حرفام هنوز من!میرى دارى پایین انداختى سرتو کجا ببینم وایسا _

 :گفت و کرد خالص اون دست از خودشو بهنام ولى.خودش سمت کشیدش و گرفت بازوشو

 من ولى _

 .ندارم اى دیگه حرف و گفتم رو گفتنیا

 :پرسید و کشید پس دستشو على

 بود؟ این آخرت و اول حرف پس _
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 :گفت بیرون میرفت حالیکه در بهنام

 .آره _

 و انیهعصب دونستم مى.سمتش رفتم.من طرف برگشت بعد و کرد تماشا رفتنشو و وایساد کوتاهي مدت براي على

 :کنم آرومش خواستم مى

 نممیک تهدیدش نکرد قبول هم میزنم،اگه حرف باهاش نگین به میزنم زنگ امشب نکن،همین عصبانى خودتو _

 .میداره بر بهنام سر از دست و میکنه گوش حتما اینطورى میکنم خبر بابامو که

 :گفت خونه تو میرفت و شد مى رد من کنار از حالیکه در على

 .بزن حرفتو و بزن زنگ بهش االن االن،همین نه،همین امشب _

 داخل وقتى و افتادم راه دنبالش و برگشتم

 اون از.ادد تکیه دیوار به سرم باالى اونم. شدم گرفتن شماره مشغول و نشستم و تلفن سمت رفتم بالفاصله رفتم

 :گفت که شنیدم نگینو آلود خواب و خسته صداى بعد و شد شنیده بوق صداى خط ور

 !الو _

 .م پونه نگین سالم الو _

 :داد جواب سردى لحن با بعد اما شد قطع نفساش صداى کوتاهى مدت براى

 خواى؟ مى چى بگو سالم _

 و ندادم اهمیتى ولى.عصبانیه و ناراحت هنوز داشتم باهاش پارک توى که برخوردى خاطر به بود مشخص کامال

 :گفتم بهش

 .بزنم حرف باهات چیزى یه مورد در خوام مى _

 :داد جواب

 .بشنوم خوام نمى رو حرفى هیچ من بهنامه مورد در اگه _

 :گفتم آمرانه و محکم

 .میزنم حرفامو منم و بشنوى مجبورى ولى _

 :دادم ادامه بدم مهلت بهش اینکه بدون و
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 سوء سادگیش از دارى دونم مى زده،اما سرش به اینطورى که گفتى بهنام به چى و کردى چیکار دونم نمى _

 .کنى تموم زودتر چه هر بازیارو بچه این بخوام ازت زدم زنگ همین براى.میکنى استفاده

 بازیه؟ بچه دارم دوستش که بازى؟این بچه کدوم _

 :گفتم جوابش در

 .بزنى گولم بخواى نیستم بچه نکن،من بازى من واسه رو فیلما این نگین دارى؟بسه دوستش _

 :گفت و کرد قطع حرفمو

 .ىبش نگران جنابعالى نیست هم الزم.ندارم هم رو کسى زدن گول قصد.نمیکنم بازى هم فیلم.دارم دوستش آره _

 :دادم جواب تندى

 تو وگرنه غشیه و غل بى و ساده ى بچه که بهنامم نگران.نیستم تو نگران من _

 ...که

 ادهوایس سرم باالى على اومد یادم وقتى ولى معلومه تکلیفت دارى که پسرى دوست همه اون با بگم خواستم مى

 :گفت تندى لحن با نگین و ندادم ادامه و گرفتم گاز لبمو

 نگرانى جاى پسرام دوست اون با و مشخصم وضع با من بگى خواستى مى حتما.بگو نکش چى؟هان؟خجالت من _

 .نکش خجالت بگى؟بگو خواستى مى اینو درسته؟ آره؟ ندارم

 :گفتم دارى خش صداى با

 .کن تمومش دیگه بسه _

 :نبود بردار دست اون اما

 ...خودش اما میکنه منع و نصیحت کوچیکشو خواهر که بزرگترى خواهر چه!بزرگترى خواهر چه جانم _

 نفسم داد ادامه حرفاش به وقتى و ریخت دلم شنیدنش با من که کرد اى خنده بعد و کرد مکث لحظه یه

 :اومد بند

 مرداى پاى زیر خودش خانوم حالیکه نجابته،در و پاکى مظهر من ى بزرگه خواهر میکنه فکر ندونه کى هر هه _

 ... و میزنه عاشقى از دم میکنه،براشون سیاه زندگیشونو و میشینه دار بچه و زن

 :کشیدم داد سرش و کردم جمع نیرومو تمام موقع همون چون گفت چى نفهمیدم دیگه

 .نفهم ى دختره شو خفه...شو خفه _
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 اما داشت خبر آرمین و من ماجراى از اون.کرد مى اشاره آرمین به داشت اون.کوبیدم جاش سر محکم رو گوشى و

 ننگی جز به داشت امکان...باران یا باشه گفته بهش آرمین خود داشت امکان بود؟یعنى فهمیده کجا جورى؟از چه

 !باشه؟ شده خبردار ماجرا این از هم اى دیگه کس

 چرا!شد؟ چى!پونه-

 کردى؟ اینجورى

 :دادم جواب میزدم نفس نفس هنوز حالیکه در و برداشتم تلفن گوشى از دستمو و اومدم خودم به على صداى با

 .کرد عصبانیم حرفاش با کم یه هیچى...هي _

 !شدى؟ عصبانى شدت این به و پرید رنگت اینطور که گفت بهت چى مگه _

 .کرد تکرار بهنامو حرفاى همون هیچى...ها؟هیچى_

 هک شنیدم صداشو اما گرفتم ازش نگاهمو فورى و شده خیره بهم دیدم و انداختم بهش نگاهى نیم گفتم که اینو

 :گفت

 ادامه دوستیشون میذارم من کردن فکر اگه خواد،ولى مى دلشون و راحتن که طور هر باشه خب خیله!اینطور که _

 .خوندن کور بندازن خطر به مارو ى خونواده آبروى و باشه داشته

 :پرسیدم بودن تلفن گشي دور انگشتام هنوز حالیکه در و کنم نگاش اینکه بدون

 کنى؟ چیکار خواى مى _

 :داد جواب

 . فهمي مي بعدا خودت _

 :گفت بیرون میرفت حالیکه در و هال در طرف به رفت بعد

 .نباشین منتظرم شام واسه گردم مي بر دیر شب کارم سر میرم من _

 از نونگی حرفاى تونستم نمى هم کار حین در اما. برسم کارام به تا شدم بلند دقیقه چند از بعد هم من رفت که اون

 فهمیده چطور چطور؟اون دازه،ولي خبر آرمین و من ماجراى از بود فهمونده بهم حرفاش با اون.کنم بیرون سرم

 از بپرسم خودش از و بگیرم تماس باهاش زد سرم به لحظه یه! آرمین؟ خود بود،یا شنیده باران زبون از یعنى!بود؟

 که فکر این با بعد اما فهمیده چطور و کجا

 ش هخواست به تا بذاره فشار تحت منو تصوري و فکر چنین یه با و ترسیدم من بگه خودش به اینطوري داره امکان

 .شنیدم چیزي ازش که انگار نه انگار اصال.بدم نشون تفاوت بي خودمو باید کردم فکر.شدم منصرف برسه
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 باعث داشت امکان.کرد مي کاري یه حتما وقت اون شدم نگران یا ترسیدم ذره یه فقط کنه حس بود کافي چون

 مي چیزي علي اگه دونست مي خدا و برسونه علي گوش به دونه مي که رو چیزایي اون حتي یا بشه ریزي آبرو

 قطف و فقط برسم اي نتیجه به اینکه بدون من و گذشت ساعتها! داد مي نشون خودش از العملي عکس چه فهمید

 یاد بهنام دیدن با باز و نشد نکنم فکر بهش کردم سعي هم قدر هر.  گذروندم اینطوري روزمو و کردم مي فکر

 ماا. کنم بیرون ذهنم از رو دهنده آزار فکراي تونستم حدودي تا شام از بعد حال این با. افتادم مي حرفاش و نگین

 اتاق تو بودیم نشسته.آوردن هجوم ذهنم به مزاحم فکراي دوباره علي اومدن با و کشید طول ساعت یه فقط این

 : کرد اعالم ورودشو اون که کردیم مي تماشا تلویزیون داشتیم و نشیمن

 کجایین؟.خونه اهل.اومدم من _

 ديلبخن نیمچه و کرد بلند سرشو عزیز بابا پیراهن دکمه دوختن روي بود رفته کامل حواسش که خانوم معصومه

 :داد جوابشو و زد

 .اتاق این توي.اینجاییم.مادر بیا _

 چشم شد ظاهر در چوب چهار تو که خودش به بعد و رویدیوار افتاد که علي ي سایه به و برداشتم اون از نگاهمو

 :دوختم

 .سالم _

 اخماش بود کشیده دراز تلویزیون روي به رو که افتاد بهنام به چشمش و دادن سالمشو جواب بقیه همینکه اما

 معصومه صداي که برداشتم چادرمو رفتم و شدم بلند فوري منم.خونه بریم که کرد اشاره من به هم توي رفتن

 :شنیدم رو خانوم

 ... نخورده شام!کجا؟!مادر علي _

 :داد جواب علي

 .دارم کار کلي زود صبح فردا.کنم استراحت برم باد.مامان م خسته خیلي _

 :گفت خانوم معصومه

 ...کن استراحت و بخور شامتو جا همین اي خسته _

 :گفت اون حرف تایید در هم عصمت عه

 .میگه درست مادرت عمه آره _

 :گفت جوابشون در علي اما

 .دارم کار کلي فردا.بخوابم برم خوام مي و م خسته فقط.ندارم خوردن غذا به میلي عمه نه _
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 :گفت بیرون اومد مي اتاق از و شد مي بلند حالیکه در و نکرد گوش حرفش به عصمت عمه اما

 ! که نیست خوب بخوابي گشنه شب! عمه نمیشه که اینطوري _

 :زد صدا منو آشپزخونه تو میرفت اینکه حین و

 

 .ببري غذا شوهرت واسه بهت بدم ظرف یه بیا دخترم پونه _

 نم اومدن با بود شده ظرف یه توي غذا کشیدن مشغول که عصمت عمه.آشپزخونه توي دنبالش رفتم حرف بدون

 :گفت آهسته و انداخت در به نگاهي. داشت نگه دست لحظه یه

 میدي؟ جوابمو بپرسم ازت سوال یه مادر پونه _

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 .خانوم عمه بپرس _

 چرا؟ دوني مي تو میرسه نظر به ناراحت علي _

 :کردم زمزمه و ریخت سوالش از دلم

 ناراحت؟ _

 :گفتم و دادم تکون سري دیدم خانومو عمه منتظر نگاه وقتي و

 ...نه _

 :پرسید

 نکرده؟ خداي نکردین که دعوا _

 :دادم جواب فوري

 ...اصال نه...نه _

 :گفت شد مي کارش مشغول دوباره حالیکه در و متفکر و آروم

 هم؟ توي رفت اخماش اومد تا چرا!نیست همیشه مثل پسر این چرا پس _

 :گفتم کنم راحت خیالشو اینکه براي

 .اینجوریه همین واسه ست خسته زیادي حتما _
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 :گفت و دستم داد ظرفو برگشت

 .باشه همین کنه خدا _

 به و کردم خداحافظي بودن اتاق توي که بقیه از اومدم بیرون آشپزخونه از گرفتم ازش که ظرفو و نگفتم چیزي

 رفتم نهآشپزخو به من تو رفتیم اینکه از بعد.برگشتیم خونه به هم با و شدم ملحق بود وایساده حیاط توي که علي

 صداي بودم شده مشغول اینکه حین. نشست تلویزیون جلوي هال توي اونم و کنم گرم براش رو علي شام تا

 گرم که وغذاش. گرفته نگین و بهنام مورد در تصمیمي چه باالخره بپرسم ازش بهتره کردم فکر و شنیدم تلویزیونو

 کنارش خودمم و گذاشتم جلوش رو سیني رفتم و بیرون اومدم آشپزخونه از گذاشتم سیني توي و کردم

 .نشد منم متوجه اونقدر. فکر توي بود رفته بود دستش تلویزیون کنترل که همونطور اون اما.نشستم

 يسین به.انداخت من به نگاهي و اومد بیرون فکر از باالخره که زدم اي سرفه تک کنم جلب توجهشو اینکه براي

 :گفتم و کردم اشاره

 ...شامت _

 :گفت و کشید عمیقي نفس

 .ندارم خوردن غذا ي حوصله اصال _

 :گفتم اعتراض با

 !بخوابي توني نمي که گشنه ولي _

 :پرسید و انداخت سیني به نگاهي

 خوردي؟ خودت _

 :دادم جواب

 . آره _

 :گفتم. من سمت گرفت و کرد درست کبابش شامي از لقمه یه زدم که حرفي به توجه بدون اون اما

 

 .خوردم من که گفتم _

 :داد جواب

 .بگیرش پس نمیره پایین گلوم از چیزي تنهایي من ولي دونم مي _
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 هک غذاشو.کنم همراهیش آخر تا نبود م گرسنه اینکه با شدم مجبور و.کردم تشکر و گرفتم دستش از رو لقمه

 :پرسیدم ازش خورد

 بگي؟ بهم خواي گرفتي؟نمي تصمیمي چه نگین و بهنام مورد در باالخره _

 

 .میده جواب مطمئنم که کردم پیدا بهنام کردن متقاعد واسه خوب راه یه _

 :پرسیدم زیاد کنجکاوي با و کردم نزدیک بهش خودمو

 راهي؟ چه _

 :داد جواب

 .میگم بهت شد وقتش.برادرمه و من بین این _

 :گفتم و کردم نگاش دلخوري با

 !بگي؟ بهم داره اشکالي چه.زنتم میگي؟خب اینطوري که نامحرمم من مگه _

 :گفت جوابم در و داد تکیه بود پشتش که بالشي به

 .بعد تا بیار برام چایي یه برو فعال _

 مين دونستم مي چون ولي.دوختم چشم بهش بخورم تکون اینکه بدون من اما.رفت ور تلویزیون کنترل با باز و

 ستمتون نمي و بود شده اون حرفاي درگیر ذهنم حالیکه در.رفتم خونه آشپز به و شدم بلند بکشم حرف ازش تونم

 .نکنم فکر بهش

(2) 

 هم از مدام بهنام و علي روز چند اون توي.بود گذشته روز چند.کردم فکر علي به و کردم نگاه خودم به آینه توي

 از مرتب و بودن کرده تعجب هم با برادر دو برخورد طرز این از همه که طوري بودن سرد هم با و گرفتن مي فاصله

 :بود کلمه یه فقط من جواب اما کنن؟ مي دوري هم از طور این نفر دو اون که افتاده اتفاقي چه پرسیدن مي من

 .دونم نمي _

 راز این تا خریدم مي جون به دیگرانو متعجب و پرسشگر نگاههاي و دونم نمي چیزي که کردم مي وانمود واقعا و

 و کردنشون آشتي با.کردن آشتي هم با و زد حرف باهاش و کنار کشید بهنامو علي شب یه باالخره اما نشه فاش

 قبل و بیرون رفتن هم با نفر دو اون بعد روز وقتي و میده انجام کاري یه داره شوهرم زدم حدس بهنام خوشحالي

 تصمیمشو داره فهمیدم خودمون ي خونه برم خواست ازم و گردن مي بر وقت دیر شب گفت من به علي رفتن از
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 واليس هیچ بدون ناچار به اما بکنه خواد مي چیکار علي ببینم بودم شده کنجکاو خیلي اینکه با و کنه مي عملي

 خودمون ي خونه به هم من رفتن هم با برادرش و اون که رو روزي و کردم عمل بود خواسته اون که طور همون

 قرار و آروم دونه مي چیزو همه آرمین و من مورد در اینکه و نگین به کردن فکر خاطر به هم اونجا اما.رفتم

 .شد بلند صداشون من رفتار از مادرجون و مادرم که طوري ننشستم آروم لحظه یه شب تا و نداشتم

 .دهب خاتمه رو قضیه چطور و کنه چیکار خواد مي علي که بودم این فکر تو فقط کردم نمي گوش حرفا این به ولي

 :شنیدم سرم پشت مادرجونو صداي و کشیدم آه و کشیدم انگشتمو آینه روي

 .نکن خسته خودتو اینقدر.دختر بشین بیا _

 :گفت که مادرمو صداي و

 . میاد باالخره!مادر هستي چي نگران _

 رامب قدیمیش قوري از میرفت م صدقه قربون حالیکه در مادرجون. نشستم کنارشون رفتم ناچار به و نزدم حرفي

 خوندن قرآن صداي به بودم شده خیره شد مي بلند ازش بخار که چایي استکان به حالیکه در. ریخت چایي

 :گفتم و شدم بلند تندي علیه اینکه هواي به من و شد بلند زنگ صداي یهو اما.دادم گوش باباجون

 

 .اومد _

 تپش کیان. نداشتم انتظارشو اصال که شدم رو به رو کسي با اما کردم باز درو و رسوندم حیاط به خودمو سریع و

 :گفتم شنیدم خودم فقط که طوري آهسته و پایین انداختم سرمو دیدنش با.بود در

 .سالم _

 و گشتمبر و شنیدم شو سرفه صاي که بودم نبسته درو هنوز.کنه سالم اون که نشنیدم و بشه داخل تا رفتم کنار و

 :گفت رسمي و خشک لحن با مهلتي هیچ بدون اون اما.کردم نگاه بود دستش توي که اي جعبه به تعجب با

 .بهت بدم که داد.آورده برات مشهد از. شیواست سوغاتي این _

 ادمی چون و شنیدم موتورو صداي یهو که بردم جعبه سمت به دستمو تردید با و انداختم صورتش به نگاه نیم یه

 هک علي. زد خشکم و موند هوا تو دستم لحظه یه همین براي و شوهرمه دیدم برگشتم وقتي ببندم درو بود رفته

 .داخل اومد و شد پیاده موتورش از.پایین انداخت سرشو و کرد اخم بود دیده رو صحنه

 :کردم سالم و دادم قورت دهنمو آب بودم خورده جا حسابي اون ناگهاني اومدن از که من

 .سالم...س...س _
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 : داد جوابمو اخم همون با

 .سالم _

 :پرسید و

 وایسادي؟ ینجا چرا تو _

 گمب خواستم.گذاشته تنهام دستم توي باکادوي و داخل رفته اون دیدم اما برگردندوم کیان سمت به سرمو سریع

 :گفت اون اما بدم توضیح براش چیزو همه و شده چي

 .خونه بریم بردار چادرتو برو _

 .دادم فشار دستم تو رو جعبه و پایین انداختم سرمو

 :گفت آمرانه علي

 .باش زود _

 اتاق توي رفتم بدم رو بقیه نگاههاي جواب اینکه بدون و خونه توي رفتم و شدم رد حیاط از سست قدماي با

 اصرار اونا.شنیدم علي با مادرجونو و مادرم تعارفاي و احوالپرسي و سالم صداي وقت همون.بردارم چادرمو سابقم

 کرسي به حرفشو دیگه وقت یه ایشاهلل گفتن با و کرد خواهي عذر و نکرد قبول علي اما بمونیم اونجا شبو داشتن

 :زد صدام کردم دیر من وقتي و نشوند

 .دیگه بریم بیا موندي کجا!پونه _

 .بیرون اومدم اتاق از قبلي حالت همون با و برداشتم چادرمو

 :گفت مادرجون و مادرم به رو علي

 .برسونین سالم هم حاجي به.کنیم مي زحمت رفع ما.تون اجازه با دیگه خب _

 هم مامان.رفتم همراهش اکراه با و ناچار به هم من و زفت برگشت بعد

 هک من و کرد اخمي افتاد موتور به چشمش مادرم و رفتیم بیرون حیاط از وقتي اما.اومد دنبالمون مون بدرقه براي

 از و شدم موتور سوار علي سر پشت و بدم اطمینان بهش تا زدم لبخند روش به به بودم فهمیده اخمشو معني

 .کردم خداحافظي مادرم

 رد اون.رفتم دنبالش منم. خواب اتاق توي رفت راست یه علي داخل رفتیم و رسیدیم وقتي.برگشتیم خونه به

 :پرسید بود شده لباساش کردن عوض مشغول حالیکه

 خب؟ _
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 :گفتم و کمد تو گذاشتم رو جعبه

 چي؟ خب _

 میزدي؟ حرف چي مورد در ت خاله پسر با _

 :دادم جواب

 .هیچي _

 :پرسید و سمتم برگشت اخم و تعجب با

 ... و داد بهت که بود چي جعبه اون هیچي؟پس _

 :گفتم و کنه تموم حرفشو نذاشتم

 

 .بیاره برام اون دست بود داده.بود آورده سوغات برام زنش _

 :پرسید

 بود؟ اومده همین واسه فقط یعني _

 :دادم جواب

 .میاد همیشه.نه _

 :پرسیدم فوري کنم عوض بحثو اینکه براي بعد

 کردي؟ چیکار بهنام با تو _

 :گفت و دستم داد پیراهنشو

 .کردم قانعش هیچي _

 :پرسیدم تعجب با

 واقعا؟چطوري؟ _

 اون اما.بیرون رفتم اتاق از نمیده جوابمو دیدم وقتي.کرد پشت بهم و نزد حرفي

 

 :پرسید و اومد دنبالم
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 بود؟ اومده چى واسه ت پسرخاله نگفتى _

 :دادم جواب و انداختم باال اى شونه.دادم نشون تفاوت بى خودمو کردم سعى

 .بود آورده خودش با هم رو سوغاتي اون بار این.بزنه سر اینا مامانم به میاد همیشه که گفتم _

 :گفت و شد خیره بهم نفهمیدم معنیشو که عجیبى نگاه یه با

 همیشه؟ _

 :دادم جواب

 .دونم مى و شدیم بزرگ هم با بچگى از خوبه.آره _

 :پرسید و کرد نگام بازم

 !واقعا؟ _

 .کرد سکوت و نگفت چیزى دیگه. آخرش حرف شد واقعا این و

 و نیست سابق مثل بهنام دیدم مي اینکه با حتى. شد مى فراموشم موضوع داشت کم کم.گذشت شب اون از مدتى

 دهش چي دونستم نمي اینکه با چون.دادم نمي اهمیتي خیلي ناراحته بیشتر و ساکت و میره فرو خودش تو معموال

 نشسته بهناز و مهناز و فرزانه با حیاط تو وقتى عصر روز یه اما بین و

 :گفت بهم رو و حیاط تو دوید بیرون از مهیار یهو گرفتیم مي پوست زمیني سیب و میزدیم حرف و بودیم

 .بیا میگه خونه اومده على دایي!دایي زن!دایي زن _

 براى آخه ولى!خونه؟ بود برگشته روز از وقت اون!کردم،على؟ نگاه فرزانه و مهناز به بعد و اون به اول تعجب با

 ابرو کرده تعجب خیلى من مثل اونم بود مشخص که فرزانه!بود؟ برگشته موقع اون که بود افتاده اتفاقى چه!چى؟

 :گفت و انداخت باال

 !على؟ _

 فورى و بیرون زدم حیاط از شده چي پرسیدن مي هم از که بهناز و مهناز صداي به توجه بي و شدم پا تردید با

 ونهخ تو حتما کردم نبود،فکر منتظرم حیاط تو على اما.تو رفتم و دادم هل بود باز نیمه که حیاطو خونه،در رفتم

 :زدم صداش و داخل رفتم همین ست،براى

 اومدم، من!على!على _
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 از !بود کرده شوخى باهام مهیار چى؟نکنه نبود،یعنى اونجا اما خواب اتاق توى رفتم تعجب نشنیدم،با جوابى اما

 دستشو و کرده پشت در به که دیدم اونجا رو على و افتاد تهى اتاق به چشمم موقع همون و بیرون اومدم اتاق

 :زدم صداش و کردم نگاش زده دیوار،حیرت به بود داده تکیه

 !وایسادى؟ اونجا چرا تو!على _

 :کردم صداش دوباره و اتاق توى رفتم.نداد جوابمو اون اما

 ...ع!على _

 پرت عقب به و پرید سرم از برق یهو ولى هستم که کنم خبرش دستش دادن تکون با خواستم و شدم نزدیکش

 ىعل که همین ولى بودم منگ و گیج بود خورده صورتم به که اى سیلى ى ضربه از و شده چى نفهمیدم شدم،اصال

 زقرم قرمز صورتش و کردم،چشما نگاش تعجب و ترس با و گذاشتم سوخت مى که م گونه روى دستمو سمتم اومد

 والس کارشو دلیل بپرسم ازش تونستم نمى زده،حتى سیلى بهم چرا و افتاده اتفاقى چه دونستم بودن،نمى شده

 .بزنم حرف تونستم نمى و بود گرفته بغض گلومو کنم،چون

 چند براي.میزد شدت به دیدنش از قلبم که بود ترسناک اونقدر نگاهش. داشت نمي بر چشم ازم و میزد نفس نفس

 :پرسید عصبانیش و خفه صداي با و جلو اومد قدم یه بعد کرد نگام فقط دقیقه

 بود؟ کي بودي دوست باهاش که آشغالي اون...بگو راستشو _

 و کرده قفل مغزم بود زده که حرفي شنیدن با.نگفتم هیچي و دیوار به چسبوندم ترسش از خودمو و رفتم عقب

 وهام شونه و رسوند بهم خودشو یهو نمیگم چیزي دید که علي.بگم چیزي تونستم نمي و بود اومده بند زبونم

 :غرید نره باال حد از زیاد صداش کرد مي سعي حالیه در و دیوار به چسبوند خشونت با منو و گرفت

 کیه؟ اون لعنتي بگو راستشو _

 زهنو گلوم. تونستم نمي اما بزنم حرف خواستم مي. بود گرفته دردم آورد مي هام شونه به که فشاري از حسابي

 . داشت بغض

 .بزن حرف _

 :گفتم بریده بریده و شد سرازیر ناخواسته اشکم.شکست بغضم.شد تر کننده تهدید صداش

 ...من...من...من _

 کنم؟ خرد دندوناتو بزنم یا میگي _
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 و عصباني نگاه ترس از و میریختم اشک فقط.کرد نمي کار درست دیگه فکرم.بودم خورده جا زدنش حرف طرز از

 اون اما.فهمیده آرمین مورد در چقدر بفهمم و بدونم رفتارشو دلیل خواستم مي.بودم بسته چشمامو ترسناکش

 .بفهمم چیزي تونستم نمي جوره هیچ لحظه

 !میزنى حرف چى از دونم نمى...دونم نمى من...من _

 باهاش من با ازدواج از قبل که مردى دوستت،همون یارو اون هان؟از دونى نمى میزنم؟تو حرف چى از دونى نمى _

 ...دونه مى خدا و بودى دوست

 :نالیدم و بده ادامه این از بیشتر نذاشتم و کردم قطع حرفشو

 ...نبودم...نبودم دوست مردى هیچ با من...من دروغه...دروغه نه،این _

 :گفت دندوناش الى از و هام شونه توى برد فرو انگشتاشو

 خورد؟هان؟ هم به ت خاله پسر با نامزدیت چرا...چرا بگو بهم پس!نبودى؟!نبودى؟ _

 :گفت و داد تکونم شدت به.ندادم جوابى و اومد بند زبونم سوالش این با

 خورد؟ هم به چى بزن،واسه حرف یاهلل _

 :گفتم گریه و بغض با

 ...هم با _

 ...نداشتیم توافق

 چى؟ مورد در توافق _

 :کردم التماس بودن گرفته درد هاش پنجه زیاد فشار از هام شونه

 ...خدا رو تو على _

 

 ...رو و چشم بي نبر رو خدا اسم شو خفه _

 :گفتم حال همون در و افتادم گریه به که صورتم تو بزنه که برد باال دستشو

 !کني؟ مي اینطوري شدي؟چرا جني یهو خواي؟چرا مي چته؟چي تو...تو آخه _

 .بگي بهم یارو اون مورد در چیزو همه خوام مي.بدونم حقیقتو خوام مي _

 :گفتم گریه با
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 .همین فقط پدرمه فامیالي از اون _

 ...ش بقیه _

 :پرسیدم بیچارگي با

 چي؟ ي بقیه _

 :داد جواب

 

 .بگو ماجراتونو ي بقیه _

 :گفتم و بدم نجات دستش از خودمو کردم سعي

 ...نبوده ما بین ماجرایي _

 :گفت سماجت با

 .بزن حرف _

 ...کرد خواستگاري من از فقط اون...اون _

 :پرسید عصبانیت با

 !داشت بچه و زن اینکه با _

 :کرد سوال بلندتري صداي با دوباره و ندادم جوابشو

 داشت؟ بچه و زن اینکه با پرسیدم _

 :گفتم بود داده دست بهم که بدي حال با

 ...کردم رد من ولي...آره _

 خورد؟ هم به همین واسه ت خاله پسر با نامزدیت _

 :گفتم التماس با

 ...علي _

 :گفت آمیز تهدید لحني با

 ...بده منو جواب _
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 :شنیدم صداشو و دادم تکون سرمو فقط و شد شدیدتر م گریه

 درسته؟ زد هم به چیزو همه و فهمید ت خاله پسر _

 :گفتم و کردم باز بودم بسته که خیسمو چشماي

 من اما کنم ازدواج باهاش که... که کرد مي اصرار اون.نداشتیم هم با ارتباطي هیچ اون و من... خدا به...خدا به _

 ...بوده همین فقط ماجرا کن باور...کن باور...کنم گوش حرفاش به نشدم حاضر اصال

 :باشم صادق باهاش کردم سعي من و دوخت چشمام به قرمزشو چشماي

 ش همه کن باور.کردم دوري ازش و گفتم نه بهش من ولي بده نشون بهم شو عالقه کرد سعي خیلي اون...اون _

 . بود همین

 :گفت و شد خیره بهم شک از پر

 هان؟ شنیدم رو قضیه خواهرت از وقتي کنم باور کنم؟چطور باور _

 هنوز چشمام و لرزیدم مي و دادم مي تکون شدت به سرمو حالیکه در و شد پاره دلم بند نگین اسم شنیدن با

 :گفتم بود خیس

 ...میگه دروغ اون...اون...میگه دروغ نگین...نگین _

 :گفت نفرت با و برداشت هام شونه رو از دستاشو

 .نمیگه کي و میگه دروغ کي میشه معلوم _

 گرفت فاصله ازم بعد

 :پرسیدم و کردم نگاه بهش ترس با.صورتم تو کرد پرت و آورد بیرون جیبش توى از رو چیزى یه و

 !چیه؟ این...این _

 :گفت و زد آمیزي تمسخر پوزخند

 .بخون بردار.ست عاشقانه ي نامه _

 :زد داد و رفت در کوره از که که شده خیره بهش گنگ

 .بخون بردار رو نامه اون میکنى؟یاهلل نگاه منو بر و بر گنگ آدماى مثل چرا
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 اشتمدبر برش و شدم خم فورى بشه عصبانى بیشتر اینکه ترس از و کردم نگاه بود افتاده زمین روى که کاغذ به

 على که شنیدم و اومد بند نفسم عزیز پونه هاى کلمه خوندن با.لرزید تنم آرمین خط دیدن با اما کردم بازش

 :پرسید

 خب؟ _

 نداد مهلتم اون اما کنم دفاع خودم از و بزنم حرفي خواستم و کردم بسته و باز بود شده خشک ترس از که دهنمو

 :گفت و

 .داره واقعیت چون.بزني که نداري حرفي چون.نمیدي جواب که معلومه نه؟خب نمیدي جواب _

 نامه تاریخ بلکه.بود کرده شوکه منو که نبود چیزي نامه اما.گفتم نمي هیچي و بودم شده خیره ها کلمه به

 ...آرمین چطور..چطور آخه ولي.شده نوشته علي و من ازدواج از بعد نامه داد مي نشون که تاریخي.بود

 : اومدم خودم به م شونه توي پیچید که درد

 بودم؟ نگفته.میاد بدم دروغ از بودم گفته _

 :کردم التماس

 !خدا رو تو...علي _

 .شو خفه _

 :گفتم گریه با.زمین روي کرد پرتم

 ...نکردم کاري من _

 :کرد بلندم و گرفت مو یقه

 نه؟ یا داري ارتباط باهاش هنوزم بگو بهم _

 :بیارم در دستش تو از مو یقه و بزنم کنار دستاشو دستام با کردم سعي

 ...نبود ما بین هیچي خدا به علي _

 میگفت؟ چي نامه هان؟این گفت مي چي نامه این نبود؟نبود؟پس _

 :دادم جواب

 ...زندانه خدا به.زندانه االن اون.... دونم نمي...دونم نمي من _

 بنویسن؟ نامه کسي واسه تونن نمي زندان تو یعني...هه _
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 اما سمتم اومد و طرف یه انداخت و آورد در پیراهنشو.گرفتم در به دستمو بود طور هر که دیوار سمت کرد پرتم

 :گفتم و رفتم عقب من

 ...کني مي اشتباه خدا به علي _

 :گفت میزد نفس نفس حالیکه در و کرده عرق

 ...اینجا بیا _

 :گفتم

 !علي _

 :کشید داد

 ...اینجا بیا گفتم زهرمار و علي _

 هیچ عمرم تو حالیکه در.خورم مي کتک بمونم بودم مطمئن.ترسیدم مي ازش.کردم نگاه سرم پشت به گریه با

 .بودم خورده سیلي کیان از بار یه فقط و بودم نخورده کتک وقت

 باال ازش و بوم پشت به خورد مي که اي پله به رسوندم خودمو و هال دویدمتوي طرفم اومد وقتي همین براي

 التماس دوباره و ها نرده به چسبیدم هم من.کشید و گرفت بازومو بجنبم خودم به تا و اومد دنبالم اون اما.رفتم

 :کردم

 .کن ولم خدا رو تو علي...علي _

 ...یاهلل پایین بیا...پایین بیا _

 پشت و برگشتم چیزي افتادن صداي شنیدن با اما باالتر دویدم و کردم آزاد بود طریق هر به دستش از خودمو

 يم فکر.شدم خیره بهش مدتي براي.بود افتاده ها پله پایین علي.موندم جام سر وحشت از یهو و کردم نگاه سرمو

 :زدم صداش نشد بلند و گذشت که دقیقه چند ولي شه پا که االنه و نیست چیزي کردم

 !علي _

 پایین آروم خوره نمي تکون اصال دیدم وقتي و اومدم پایین پله یه و دادم جرات خودم به هم ندادمن جواب ولي

 :گفتم ضعیفي صداي با و دادم تکونش و ش شونه روي گذاشتم دستمو.زدم زانو کنارش و اومدم

 !علي!علي _
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 خودمو و هال در سمت دویدم و رفتم عقب عقب.شدم بلند ترسیده و آروم.داد نمي جواب. نداشت فایده اما

 عزیز خونه حیاط توي انداختم خودمو و کردم بازش.کرد مي وصل هم به حیاطو تا دو که مشترکي در به رسوندم

 :شنیدم رو فرزانه ي ترسیده و کوتاه جیغ صداي ورودم با که آقا

 !خدا یا _

 فسن نفس حالیکه در و بگن چیزي ندادم فرصت اما شدن بلند ترس از من ي آشفته وضع و سر دیدن با همه دیدم

 :گفتم میزدم

 ...افتاد ها پله از علي...علي _

 .بیمارستان رسوندیمش چطور و شد چطور نفهمیدم دیگه بعدش

 .نیومدم بیرون شوک اون از ماه یه گذشتن از بعد هنوزه که هنوز که بود ناگهاني اونقدر چیز همه

 ...خودم تقصیر.بود خودم تقصیر اینا ي همه و.شدم شوکه بیشتر باردارم فهمیدم که حاال مخصوصا

 بارها مدت این توي.کنه مي اذیتم بدجوري وجدان عذاب.کنم مي هق هق و کنم مي جمع شکمم تو بیشتر پاهامو

 پله از اگه چون.بودم من حادثه اصلي مقصر که رسیدم نتیجه این به بار هر و کردم فکر افتاده که اتفاقي به بارها و

 مي توضیح بهش چیزو همه حسابي و درست و کنم فرار دستش از کردم نمي سعي اگه.نمیرفتم باال ها

 تکیه دیوار به و میدارم بر زانوهام روي از سرمو...تونستم چطور من...کردم؟من چیکار من خدایا...اگه...اگه...دادم

 زنده اون کنم دعا...کنم دعا تونم مي فقط...کاري هیچ.نمیاد بر دستم از اي دیگه کار چون.کشم مي آه و میدم

 ...همین فقط...برگرده و بمونه

 

 (1131 ماه آذر)دوم جلد پایان

 زماني شیدا

 

 

 

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه
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 رمن قالب در شعرهایتان یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاري به مایل که صورتي در

 بگیرید تماس با ما و مراجعه ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار
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