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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 : کی1#پارت 

 نام خدا  به

 

شود. به سرعت چهار، پنج   یهمراه م ،یادامه دار در همراه با باز شدنش توسط بچه پسر  کیت یصدا
از در   ی آسانسور در چند متر  ی شود. در ها یباز م یبرق  یا شهیروم. در ش ی را باال م   ضیعر یپله 

اثر عجله    ررا ب  شیری پ  ای یکه جوان یشود و مرد یاز آن ها باز م  یکیقرار دارند. همان موقع  یورود
 شود.  یفهمم، خارج م ینم  ادمیز ی

 

  ه یاراده داخل ر یآسانسور را ب نیدر کاب  دهیچی ادکلِن پ یفشارم. بو  یمورد نظرم را م یطبقه  ی شماره
 خورد.   یطبقه به چشم م نیدر واحد در ا  کی گذارم. تنها  یهفتم م یبرم. پا در طبقه   یام فرو م

 

http://www.romankade.com/
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که   انسالی م  یزنم و با زن یبه در م یشوم. تقه ا یباز بودن در م یکه زنگ را بزنم متوجه  نیاز ا قبل
 یبلند م کنم و او بعد از پاسخ یشوم. سالم م  یرا سر دستش انداخته است رو به رو م  فشیک

 :آقا من رفتم. اومدنشون.دیگو

 

 یا قهی . بعد از دق نمینش یبزرگ و اپن است، م یکه پشت به آشپزخانه  یسه نفره ا یکاناپه  یرو
 شود. یگرفته م میدو فنجان قهوه است، جلو  یکه حاو یا ینیس

 ؟ یقدر بد قول نیا شهیشما هم -

 

شده اند. تمام تنم   نیانگار سنگ می . گوش هاردیگ  یاسترس تمام وجودم را در بر م شیصدا دنیشن  با
 که در حال بزرگ شدن است.  یشود با بغض کوچک  یام همراه م جهیزد. احساس سرگ ینبض م 

هست و   ی حس  چیاز ه یماند. نگاه او اما خال  یجا افتاده اش ثابت م  یچهره   ینگاه بهت زده ام رو 
 کند.  یرا جلب م مانیاز سمت در توجه هر دو ییخم شده است. همان لحظه صدا به طرفم  یفقط کم

 ؟ یسالم عشقم. خوب -

 خوا...  یم  ی. چجور یجا گذاشته بود چتوییسو شبید

 کند.   یرا نصفه رها م شی ما حرف ها دنیحرف زده است با د  زیر کی که از بدو ورودش  او

 گذارد.  یم میشکل رو به رو یمربع  ز یم یحرص رو یرا با کم   ینیس

 ؟ یداشت یکار -

حال با    نیپرد. با ا  یاست که رنگش به وضوح م نی دخترک سنگ یدانم جمله اش چقدر برا ینم
 پرسد.  یرفته سوالش را م  لیتحل ییصدا

 جا چه خبره؟  نیا-
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  . بغضستدی ا یدانم، م یکه هنوز اسمش را نم  یدارد که با حرکت دست دختر   یبرم ی طرفش قدم به
 واضِح واضح است. شیصدا

 رسم من خر بودم که خام حرف هات شدم.   ینم  ییمامانم گفته بود با تو به جا-

 

 .اوردیکند از اشتباه درش ب  یم  یسع یخونسرد با

 بدم.  حیبزار واست توض  زمی عز-

 دهد. یجواب م هیبا گر زشیعز

 ...فتی اسم منو به زبون کث یحق ندار  گهی. دیعوض ستمیتو ن  زی من عز-

 برد. یرا باال م  شیصدا  یکم فقط

 . یگیم یچ  یحواست باشه دار -

 

 پرم.   یم شانیکه وسط دعوا منم

 . من از طرف شرکت... نیکن یاشتباه م  نیخانوم دار-

 گذارد حرفم تمام شود. ینم

 ...یساکت شو دختره -

 تواند کامل تمام کند.  یداد او هست که جمله اش را نم یصدا با

 بسه.-

 ام.  ستادهیکند که کنار مبل ها ا یم یبه من  رو

 کنم.  ی. من درستش منیشما بش-
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 . دیشود، شن   یسخت م ی لینجوا مانند که خ ییدادن با صدا حیکند به توض یشروع م و

 

 رسد.  یدختر با شوق به گوش م یصدا یا  قهیکنم. بعد از دق ینگاهم م نیبر دزد یسع

 .یدینم  حی کس ترج چیدونستم که منو به ه یدونستم، م یم-

 

 شود.  یم دهیبه طرفشان کش  نگاهم

 .رونیمن گمشو ب ی. حاال از خونه ستین ا یریاز اون تو بم  ی ر یتو بم نیا گهینه د-

  یش در هم جمع مشود. ابروان هاشور خورده ا یم لیتبد یخندانش به ناباور  یرژ خورده  یها لب
ندارد که بخواهد  یچشم شی شوند و او آرا یصورتش روانه م یرو یبه آرام شی شود و اشک ها

 صورتش را به گند بکشد.

 خوام.   یکنم. من ازت معذرت م یخواهش م-

 

 کند.  یانگشت شصتش به در اشاره م  با

 . رونی برو ب-

 . ستی ندارد. دلش به رفتن ن   یفی دخترک تعر حال

 کند. ی باز را باز تر م  هینم در

 . رونی من گمشو ب یگفتم از خونه -

 کند.  یبر نرفتن م یسع  یدر ماندگ با

 کنم. من اشتباه کردم. یخواهش م-
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 دهد. یهولش م رونیو به ب ردی گ یدخترک را م ی بندد. شانه  یلبانش نقش م یرو  یپوزخند

 . نمتیجا نب  نیا گهید-

 شود.  یبسته م یادیخودش را جمع کند در با شدت ز نیزم  یکه بتواند از رو  نیو قبل از ا 

 

 نیرا به ا ی. تا به حال کس نمیکه همان جا بنش نیا  ای به کمک او بروم  دیدانم با  یام. نم  دهیترس
. ستمیا یم  عیهم...که با بر گشتنش به طرفم سر دیشا  ایام  دهیحال خشن ند نی و در ع یخونسرد

 آن جا را ندارم. تحمل خود او را هم ندارم. یتحمل فضا

 

 کند.   یمعشوقش را فراموش م هیچند ثان  نی کند. انگار در هم یرا رها م   نفسش

عام و خاص بوده پس فکر   یدست پختت شهره  شهی که هم یدون یخب نوازش خودتم خوب م-
 . شمیم رتینظ  یب یغذاها اون الیخ  ینکن ب 

 شود.  یبار بغض کوچکم بزرگ م  نیرفته است. ا  یآمده و خان ی. انگار نه انگار که خانردیگ یم دلم

 مونم.  یجا نم  نیلحظه هم ا هیمن -

 

 اندازد.  یدلم را به لرزه م شیطرف  کی  لبخند

 اون قرار داد هست.  یخودتم پا یجام قرار داد بستم. امضا   نیمن با شرکت آذ-

 که... یی دونستم تو یاگه م-

 کند.  یبه من حالم را بد تر م شیک ینزد

  یاون شرکت کار کن یتو ینتون  گهیدر آمدت کمتر باشه و د یخوا یمنم، اگه م ین یب  یحاال که م-
 ندارم.  ی باشه، من حرف
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زند.   یپخش کن تلفن را م. ردیگ  یدارد و شماره م یآشپزخانه را بر م  ضیاپن عر یرو  میس یب  تلفن
 که یا یمنش یاست که صدا دهیهنوز به سه بوق نرس

 

 شود.   یام بلند م دهیبار د نیرا چند او

 .نیی جام بفرما نیآذ یپرستار  یشرکت خدمات-

 

کارم   یقبل یدو برابر در آمد ماه ها   بای که او حاضر شده است به من بدهد تقر یچکد. حقوق  یم اشکم
شود که منه احمق قرار داد را بدون خواندن اسم و رسم   یدرصد حقوقش باعث م نیاست. اصال هم

جز   یا چارهشود. حاال هم  یم ریخانه ام دارد د یشده ام و اجاره  کاری ب  یامضا کنم. آخر مدت یمتقاض
 . میآ یشود به حرف م یکه از ته چاه بلند م ییحماقتم ندارم. با صدا یپا ستادنیا

 . نیقطعش کن-

 

 زند.  یبه قلبم آتش م پوزخندش

 امروز ظهر شروع به کار کن. نیخب پس از هم-

 

 دو: 2#پارت 

 به گذشته(  ی)گذر 

به طرف ساختمان دو طبقه   ختهیبه هم ر  یکشم و با اعصاب یم  یچا یبرگ ها  یرا با حرص رو دستم
 کنم. یمزرعه پا تند م یادار  ی
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نسبت به او   یشناخت چیاز شهر آمده است و من ه یروم. منش یباال م  یک یپر پله ها را دو تا  یتوپ  با
 شوم.  سیی حاال بگذارد داخل اتاق ر نیمهربان با او صحبت کنم که هم یکنم با لحن  یم یندارم. سع

 

  دیشود؛ شا یجوانش باعث استرسم م یشوم تا اجازه دهد. صدا  یزنم و منتظر م یبه در م یا تقه
جا   نیخواست که من به ا یشد و نه م یاخراج م یماند نه کس یم سیی اگر هنوز هم همان پدرش ر

 اما خب چه کنم که مجبور هستم. م،یایب

 

 کنم.  یرا صاف م میاست. صدا شیداخل پرونده ها  سرش

 ن؟یچرا دوستمو اخراج کرد-

 .نیداد یزن نشون م هیزورتونو به  عرق تنتون خشک بشه بعد  نیذاشت یم

 اندازد. یقاطع به من م ینگاه

 دلم خواست. -

روم. جوابش دندان شکن   ی. وا مزد ی ر یتعارف است. قلبم م یکنم. چه پرو و ب  یتعجب نگاهش م  با
 زنم.  یحال حرفم را م نیادبانه است. با ا یحال ب نی و در ع

 . رمی گ یپس من با بزرگترتون تماس م -

 

 خواهم پشتم را به او کنم. یم

 بشه؟  یکه چ-

 اندازم.  یم زش ی را به نگاه ت نگاهم

مشکل   تتونیری. هم مدنیجا باش نیخوب واسه ا سییر  هی نیتون  یکه به عرضشون برسونم شما نم -
 داره هم ادبتون. 
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 دهد.  یم شییپروا یخبر از ب  پوزخندش

 کنم. یقصد رفتن م و ردی گ یم زورم 

 . ردیگ ی به سخره م مرا

 ! ؟یکن یکار  یتون  یم نمیمنتظرم بب -

 زند. یپوزخند م دوباره

شکست خوردت خنده   ی افهیکنم ق یاگر چه فکر م ؛یباهام رو به رو نش گهیتا آخر عمرت د  دوارمیام-
 دار تر از حرص خوردت باشه. 

 

 سه: 3#پارت 

او را   یشود. چند بار   یم دهیکوب وار یبروم که در محکم به د رونیب  یمحکم  یکنم با قدم ها یم یسع
هست که   ینه چندان کم نسبت به من و خانواده ام دارد. آن قدر عصبان  یام و او هم شناخت  دهید

 خوردن یل یس یافتد. صدا یاتفاق م عیسر یلی خ زیشود. همه چ  یرد و بدل نم نمانیب  یکی سالم و عل
شود.   یاست باعث برگشتن من به طرفشان م ستادهی ار چوب در اکه در چه  یا یبلند منش نیو ه

دهد.  یتکان م  نیزند و سرش را به طرف  یپلک م یاست که چند بار  ادیآن قدر ز یلیانگار ضرب س 
 کند.  یاش را در مشتش جمع م  قهیتوجه به حال و روِز پسرش   یپدرش اما ب

 ؟ یراحت کرد المویخ  یجور  نی. ایای . چقدر گفتم از پسش برنمیآبرومو برد-

 شد.  یم  نینقش زم دیجنب   یم  ریکند که اگر پسرش د یم  شیرها چنان

 

 دهد. یدخالت م  یتازه کار به خودش اجازه  یمنش

 جناب کامران.  نیآروم باش-
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بار شدنش باعث  اعت  یب  ی. انگار نگرانستیدهد و اصال حالش خوب ن  یبه او نم یکامران محل  یآقا
دور   یها یاز صندل  یک ی یوزن خودش را هم تحمل کند. ناچار رو  یحت نیاز ا شتریشود نتواند ب  یم
 . ندی نش  یوسط اتاق م زیم

 

کند و   ی. نفسش را رها مرمیگ یکامران م یکنم و به طرف آقا یآب پر م یوانیل  ز یم یداخل تنگ رو از
 شنوم.   یآهسته اش را م ینوشد. صدا ی آب را الجرعه م وانیل

 دختر.  ین یبب ری خ-

 .  نی:سالمت باشمیگو یم تا

 ؟ یکن   یم کاری جا چ نیپرسد:تو ا  یم عیگرداند. سر یدر چهره ام م چشم

 ... نکنه

 

 .دیخواهد بگو یدانم چه م یم

مزرعه رو اخراج   یخانوما یشما همه  یجا اومدم. ظاهرا آقا زاده  نیمن واسه مشکل دوستم به ا-
 داره. کیکوچ یکنه. بچه   یکرده. دوست من خود سرپرسِت، چند سال داره واسه شما کار م

 

 کند.  یرا به طرف پسرش م   شیدهد. رو یتکان م  یسر تاسف سرش را چند بار  از

 گردن سر کارشون.  یخانوما بر م یمزخرفت ندارم. تا ظهِر امروز همه  یبه برنامه ها   یمن کار -

 دارد.  یتراض به طرف پدرش قدم بر ماع با

 ؟ یچ یعنی-

 دست من، من خودم... نی جا رو بد  نیشد ا قرار
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 دارد. یبه عقب بر م یشود. پسرش قدم یم بلند

 . یدار  یبر م متیپاتو دراز تر از گل یدار  گهید-

 دهد. ی را در هوا تکان م  شیها دست

مورچه از دستم   هیجا کار کردم نذاشتم  نیعمر ا هی. برو بابا. یکن یبهمان م  ،یکن یفالن م یگفت-
 ؟یبد یچ یخوا یازم شده. جواب اونا رو م تی تا شکا ستیب  ومدهیناراحت بشه حاال تو هنوز ن

 ؟یکرد کارشونیخواد بده که ب یم  یرو ک مهیب پول

 

 کند.  یدوباره دخالت م  یمنش

 کنن. یدرست م ویهمه چ شونی. انی کامران آروم باش  یآقا-

 کند.  یرا در هم م  شیها اخم

 ؟ یبه تو اجازه داده تو بحث من و پسرم دخالت کن  یک-

 جا واسه کار؟  نیا یای شدن تو ب ی جا مشکل دارم. خانوادت چجور راض نیبا بودن تو هم ا یمن حت 

 .یر یو م  یکن یاالن جور و پالستو جمع م نیهم

 

 شود.    یکند. کامران کوچک به دنبالش روانه م  یبلند اتاق را ترک م یا هیبا گر دخترک

 صبر کن. یهست ،یهست-

 

در آرام کردنش   یشود. کامران کوچک سع یم ختهیدر هم آم شی با صحبت ها یهست ی هیگر یصدا
 رود. یم رونیجمله به سرعت از آن جا ب   کیبا  یدارد اما هست
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 .یندار  اقتیتو ل-

 

 د.شو   یکوچک در چهار چوب در ظاهر م کامران

 شما؟  ایبهم  ختمی جا رو ر  نیحاال من ا-

 مزاحم شدم. با اجازه. یاد ی من ز دی:ببخشمیگو یبه او بدهد، م  یکه پدرش جواب نیاز ا قبل

 

کنم  یهستم. انگار از بودن پدرش سو استفاده م شیدهد. رو به رو یبه خود نم یکوچک تکان  کامران
 شوم.  یم  ریکه ش

 . ادی بهتون م یل یخورده و نابلدکار خ یشکست عشق  ی افهیق-

 کشد. یرا در هم م شیشود. اخم ها یمنقبض م فکش

 تکرار کن.  گهیبار د هی-

 

 زند.  یداد م یلحظه شخص  همان

 جا کجاست؟  نیا سیی ر-

 شود.  یبزرگ هول م کامران

 .هیک گهید نیخدا، ا ای-

د تا شخص داخل شده را از باال  رو  یبه طرف پله ها م هیقض  دنیفهم یترس برا  یکوچک با کم  کامران
که از کنارش   یدر حال  ستیکه حقم ن نیروم. با ا یم رونی شمارم. ب یم متیتماشا کند. فرصت را غن

 زنم.  یگذرم حرف آخرم را هم به او م یم

 . نهیش یاز اون دوتا بهتون م شتری ترسو ب ی افهیالبته ق-
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 کنم.  یرا ترک م   یشاک  ادیروم و ساختمان پر از فر  یم نییبا سرعت نور پله ها را پا و

 

 چهار: 4#پارت 

برگ   عیسر  یل یکه جدا از همه و خ یو به پامچال رمیگ یم  گریکدی را از زنان در حال صحبت با  نگاهم
 دوزم.  یم زد،یر  یو داخل سبدش م  ندیچ یرا م یچا یها

 

دهد جدا از  یم حی سوزاند و ترج  یبا گذشت چند سال قلبش را م یحتهم حرف ها و طعنه ها  هنوز
  یبرا یکنم. اگر چه چند بار  یدرکش م یدارد به خوب ییکار کند. چون گذشته ام با او شباهت ها هیبق

است. من   دهخسرو آمدنم را به مزرعه قدغن کر گریمزرعه هم دهن شده ام اما د یدفاع از او با زن ها
  یتپه م نیو برگشتن پامچال به خانه اش ساعت آخر کارش را به ا میکاری گذراندن اوقات ب یهم برا

شود   یم ی سر سبز  یکوه ها ی نهی زم یق یپرنده ها موس ی. صدانمینش یمجنون م دیب  نیا ریو ز میآ
باره   کیبه   یشخص یکه حاال با صدا ین یب  یم قیمع ی خود را غرق در آرامش  یبند یکه تا چشم م

  یدراز شده ام را جمع م یو پاها رمی گ یاز درخت م هی و من به سرعت تک  زدی ر یتنم م  یگوشت ها
جلوه دهم.   یصورتم را عاد  ی دهیتوانم رنگ پر یدهم و نم  یکنم. آب دهانم را ماهرانه قورت م 

 از قبل ندارم.  یا یمنتظره هست و من آمادگ ری غ یلیآمدنش خ 

 

است.   شی کنم از باال به آدم ها نگاه کردن از عالقه ها یکند و من احساس م  ی همان باال نگاهم م از
 کنم. یم دایپ نیقیخواهم بلند شوم که با حرفش به احساسم  یم

 بهتره.  ینشست-

 

 کردم.  یهست که فکر م  یتر از آن زیحوصله نشان دهم. ت یکنم خودم را ب یم یسع

 . یچون ینکن منو بپ  یخوام باهات حرف بزنم پس سع یم-
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کشد. ترس و استرس   یواضح بودن استرسم را به رخم م میکنم و خوردن لب ها  ینگاهش م فقط
  لشیکند. و تنها دل  یخسرو حالم را بدتر م  یدفعه ا  ک ی دنیرس ای زنان روستا و  دیجد یطعنه ها

 ها است.  نیهم

 اندازد.  یم  یدر حال رژه رفتن است و به زنان مشغول به کار هم نگاه میجلو

 و کار بلد.  یهست یزدِن. معلوم دختر فضول دیواسه د  یخوب یجا-

 . رمیزبانم را بگ یتوانم جلو ینم

 به شما؟  شیچ-

 

باال رفته  یان . با ابروستدیا یاز اول هم پشت کمرش قفل اند، با حفظ حالتش رو به من م دستانش
 کند.  ینگاهم م

 به کار کنام نگاه کنه. یدزدک  یمن دلم نخواد کس دیشا-

 شده که نگاه من به هم جنسام واست مهم شده؟ یحاال چ یقائل نبود یکه واسشون ارزش  روزیتا د-

 . یصاب کار محترم  چه

ود. مطمئن  ر یم یکه خسرو به طرف ساختمان ادار  دمیدادم د یکه داشتم جوابش را م  یحال  در
به   شیکاریگذراندن وقت ب  یمواقع برا شتریآخر ب  دیآ ینم  رونی هم ب گریساعت د کیهستم که تا 

عقب افتاده به  یدر کار ها یرود و گاه ی است م یکرده اش که حسابدار بخش لیدفتر دوست تحص
 زند.  یم  بیهم به ج یکند و مبلغ  یاو کمک م

 

 گفتم. یتا بهت م یاز اونا بود یکیکاش تو هم -

دهم. اگر   یدر برابرش را م  ستادنیا یراحت شده است به خودم اجازه   المیکه از رفتن خسرو خ حاال
 پر رو است.  یادیز یپسرک شهر  نیجا خوردم اما ا  یاول از آمدنش حساب یچه لحظه 
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 بلند است.   یکم پوزخندم

 .ستمی حاال که ن-

 .اوردی دوست دارد لجم را در ب انگار

 از تو کم سن و سال ترن.  اشونی چون بعض یتنبل یلی پس معلومه خ-

 که زرنگ بشم.  ید یتنبل بودن بهتر از محتاج تو بودن هست. مگه حاال چند حقوق م-

 خواهم راهم را بکشم و بروم.  یکنم و م ینازک م  یپلک پشت

 

 .اوردی لجم را در ب  شتریدارد ب یسع یکشد. با مسخرگ  یم ستمیکه با یسبز رنگم را به قدر  شال

 مگه حقوق مد نظرت چقدره؟-

 . ستی اصال دست خودم ن میگردد. گفتن حرِف ته دل  یدر همه جا م نگاهم

 .یپشت سرتم نگاه نکن  گهیو د یروستا بر  نیبشه از ا کسالی خوبه که بعد از حداقل   یحقوق-

 دهد.   یتکان م یبه آرام یند. سرش را چند بار ک یشود. انگار دارد فکر م  یم زی ت نگاهش

  دیخودش با یعن یجا نباشم،   نیداند ا یشوم. خودش م  یبرگشتن با پامچال م  الیخ  یرا ب  امروز
 کنم. یآخرم را حواله اش م ی. جمله ستدیا  یبرگردد و منتظرم نم

 . ادیم  سییآدم تازه ر هیمتفکرم به  ی افهیق-

 روم.   یم نییکه حرفم را هضم کند به سرعت از تپه پا  نیقبل از ا و

 

 پنج: 5#پارت 
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  یچارگ یبه درد خود مشغول هستم. طوفان ب وانیاز ح یخال  ی لهیاست. داخل طو دهیامانم بر هیگر
  ست،یمن ن یجا جا چیجا برسم. ه نیکردم به ا یوقت فکرش را هم نم چی ندارد. ه یتمام میها
 کند.  یپدر حالم را بد تر از بد م ی. طعنه هایپدر  یدر خانه  یحت

 

 کشد.  یم  شیشام خسرو دوباره حرف پامچال را پ یسفره  سر

  یها را دنبال خودش بکشه. اگر با من ازدواج م ثیخواد حرف و حد  یم یزنک تا ک نیمن موندم ا-
 شد.  یدرست م  یکرد همه چ

 

 کنم. یدهم. جمله ام را با التماس ادا م یم رونیرا ب  نفسم

 ؟ یگیبه من م یلقمه غذا بخورم. بعدم مگه دست منه که ه هیتو رو خدا بذار -

 کشد. یرا در هم م  شیها اخم

 . یبکش شی تو هستا، چند بار التماست کردم حرفمو پ یمی خوبه که دوست صم -

 .گمیذارم، قبال هم بهت گفتم بازم م ینم  شیمن پا پ -

 

 . یکن یلط متو غ-

همراه   یغذا خوردنم هم با جگر خون یشود. حت یم میدردناک در گلو یکلمه حرف پدر باعث بغض  دو
 شود.  یم

بلکه از سرنوشت واژگون خود سراغ دارم داخل  هیکه نه از بق یرا با تمام نفرت  میقاسم  رزایم ی لقه
 زنم.  یم ادیکنم. فر یبشقابم پرت م 

تا   رمی . مگه خسرو پدر و مادر نداره. اگه منم که حاضرم بمنیبردار چارهی دست از سر منه بد بخِت ب-
 شود.   یخسرو تمام م یبشم. و جمله ام با تو دهان نیزن ا
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 دوم.  یبه داخل اتاق م    ام هیبلند گر یصدا با

 

کند و   یرا پهن م شی شود و جا  یبعد خسرو داخل اتاق م  یسوزد. ساعت یم اد یز ی هیاز گر چشمانم
 شهی:ممیگو  یپهن شده است. به ماه م ی. مهتاب قشنگنمینش  یپنجره م یطاقچه  یخوابد. لبه  یم
 نم؟ یاطرافم بب یبدون آدما  گهیشهر د هی  یتو رو از تو یروز  هی

 . ردیگ  یدوباره اشکم راه خودش را م و

 

خواهد اما مجبور هستم خودم  یکه اصال دلم نم  نیگذرد. با ا یم یهفته با دعوا و اعصاب خورد کی
 ست؟ یدانم اما چاره چ یدوستم خراب کنم. جوابش را جلو جلو م  نیچشم بهتر شیرا پ

 

 یرا که باال شی شوم. پامچال گره روسر یبا آن م  ی. مشغول باز نمیچ یاز درخت باال سرمان م یبرگ
  یبدم م شهیعادتش هم  نیکند. از ا یسرش رها م یرا آزاد رو  شیکند. روسر  یسرش بسته را باز م

  ینسبت به خودش م گرانید یشدن طعنه ها شتریکردم خودش هم باعث ب  یاحساس م  یآمد. گاه
 شود.  یرا متوجه م میالن حال دوستم هست و دوستش دارم. سکوت طو نیشود. با ا

 شده نوازش؟  یز یچ-

 !یساکت

 کنم.  یم نگاهش

 ؟ یازدواج کن  یتو حاضر -

 زند.  یم  لبخند

 کنم. ی . من اصال به ازدواج فکر هم نموونمیمگه د-

 ؟ یمردم و پشت سرت داشته باش  ثیحرف و حد  یخوا یم  ی. تا کزمیعز یکن  یخب اشتباه م-
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 خندد.  یم

 کنم.  یهر وقت عقلمو دادم اجاره حتما ازدواج م -

 

 شوم.  یم چش ی پدرم پا پ یخسرو و فشار ها  ریاخ یتوجه به اتمام حجت ها با

باال   ی ک ی دینبود، دختر با یبه فکر اون زبون بسته باش. اگه پسر بود حرف   یست یبه فکر خودت ن-
 کنه.  نیتضم ندشو یسرش باشه که آ

 

 اندازد. یشانه اش م یرا رو  شیطرف روسر کی. پامچال میشو یم کیروستا نزد یخانه ها به

بدون من حاال حاال قصد ازدواج  نو یاما ا یزن  یحرفا روم   نیا یدونم تو چرا دار   ینوازش من نم نیبب -
 یبه بعد به رفت و آمدت ادامه بد نیاز ا یروستا رو ندارم. تو هم اگه دوست دار   نیاحد ا چیبا ه

 از ازدواج دوبارم نزن.   یحرف گهید

 دهد.  ینم یزنم جواب یم شیصدا ی رود. هر چ  یپله خورش م یبه طرف کوچه  یبدون خداحافظ  و

 

 شود، دوستم از دستم برنجد.   یکنم که باعث م  یچه فحش ها که نثار خسرو نم یلب  ریخانه ز تا

 

 هفت: 7#پارت 

 شوم.   یم داریتکان خوردنم از خواب ب با

 دارد. یبر م میبازو  یرا از رو  شیکنم انگشتان پا یچشمانم را باز م ندیب  یم یوقت

 مزرعه.  میپاشو حاضر شو با هم بر-

 خواب هستم.  جیکنم. هنوز گ  یمفهوم نگاهش م نا
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 کار؟ ی مزرعه چ امی من ب-

 زند. یرا شانه م شیموها

 .  یو بخواب یشه بخور   ینم  لیدل ادینم رتی. شوهرت گ یقرار از امروز تو هم کار کن-

 

  ی. به طرف شلوارش منمینش ی م میهم از اول صبِح من. سر جا نیزند. ا یچنگ م  میبه گلو بغض
 رود.  

 ؟ یشلوارتو عوض نکن  ی زن یبا من حرف م یدار  یوقت یشعور ندار -

 نگاه نکن. یتو شعور دار -

 اندازم.  یدهم. نگاهم را به پنجره م یم رونیرا ب  نفسم

 مامان و بابا هم موافقن؟-

 

 کند.  یاش را تن م قهی. جلستدیا یم میبه رو رو

 .شهیم یچ نم ی. حاال هم پاشو تا ببم یهر سه تامون موافق-

 رود.  یم رونی از اتاق ب و

 

گذرم. پامچال از آن ها فاصله دارد و  یدهم و از کنارشان م یبه زنان در حال کار سالم م   یکی  یکی
 ی. صدامی ده یهم دست تکان م  یشوم اما از دور برا  یم الی خ یکردن را ب  ی فعال سالم و احوالپرس

 کنند.  یم یادآور ی میرا برا شمی سال پ  نیپچ پچ زنان روستا باز حال زار هم 
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تمام شده و به روستا برگشته  شی دانشگاه التیمان هست. همان که تازه تحص هیدختر همسا یمنش
.  رندیگ ینشانه اش کرده اند را جشن م یرا با پسر عمه اش که از کودک   شیهم عروس گریاست. ماه د

 زند.  یخواهد نوبت ما بشود خسرو زخم زبانم م یتا م

 اومده. اون وقت تو...  رشیتازه کار هم گ ش ی سر خونه و زندگ رهی م گهیماِه د کی نیبب -

 ماند. ینوبت ما است حرفش نصفه م دیگو یکه م  یبا حرف منش که

 

کند. انگار   یتفاوت نگاهم م یتر برخورد کند اما ب یم یصم  یحداقل کم ندیمن را بب  یکردم وقت یم  فکر
ا  ماند. ب یجواب م  یب  یدهم که در کمال ناباور  یم یلب سالم ریمنتظر است که من سالمش دهم. ز

 . ردیگ یخسرو گرم م 

 آقا خسرو.  یدار  یامر -

 .زدی ر یکند اعصابم بهم م  ی خم م یحالت خسرو که خودش را کم  از

 .سی داشتم خدمتتون جناب رئ یعرض -

 

 تمام و کمال است.  غرورش

 شنوم.  یم-

 مزرعه مشغول به کار بشه. یخواهرمم کنار زنا نیخواستم اگه اجازه بد یم-

  یصندل  یکند. خودش را رو  یفکر م یکشد. کم ی و خوش حالتش م  یمشک  یدر موها یدست
 کند. یرنگش جا به جا م  ی چرم مشک یتیریمد

 ندارم.  دیبه کارگر جد  یاز یمن ن-

 

 هشت: 8#پارت 
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قدر   نیمن، چرا من ا یخدا یکردم... وا یفکر م  شبشی د یِ خورم. با همراه ی جا م  یلیحرفش خ  از
 شود.  یرساندن ساده به کجا ها ختم م کیکنم   یاحمقم که فکر م

 شود.   یم زیلحنش التماس آم خسرو 

 . نیبرامون بکن یکار  شهیاگه م  س،ییر ی کنم آقا یخواهش م-

 شود.  یحوصله م یب

 .رونی ب نیی ندارم. حاال هم بفرما  یاز یگفتم که ن-

 کند.  یرا به طرف من م  شی رو تی با عصبان خسرو 

 .یخور   یبه عنوان کارگر هم به درد نم یحت  نیبب -

 

زند.   یباره اشک در چشمانم حلقه م کیشکند به  یابن گونه غرورم را م بهیغر  یمرد یکه جلو نیا از
 شود.   یاز اتاق خارج م تی کشم. خسرو با عصبان یخجالت م  اورمی که سرم را باال ب  نیاز ا

کردن   یمهربان داشته باشد اما انگار از تالف یکامران هم مانند پدر قلب یآقا خواست یدلم م حداقل
 . ستین  یهم ناراض

 . ادیخجالت زده بهت م ی افهی چقدر ق-

 

  یم زاریشود از خودم ب  یاشکم م یکه جوابم به او فقط قطره ها نیگفتن ندارم. از ا یبرا یحرف  چیه
  یدر برق   یدهم و جلو یآخر تعادلم را از دست م یدوم. پله  یم نیی شوم. با حالت دو پله ها را پا

 کشد. یم  ادیشود. از باال فر یبلند م  یمنش نیشوم. ه  یم  نینقش زم یورد

 نوازش؟  یشد یچ-

. صبا همه ندی آ یم رونی ب شانیاز کار کنان از اتاق ها ی. چند نفر دیآ یم نییپله ها را به سرعت پا  و
بدهم.   هیخواهد تک ینشاند، از من م یپله م یکند. من را لبه  یم یراه شانیشان را به اتاق ها
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  یسرم م ی. باالدیآ یم  نیتازه کار هم آرام آرام پله ها را پائ سیآورد. رئ  یآب قند م  میخودش برا
 .ستدیا

 خوب که واسه استخدامت موافقت نکردم.  ،یتو فقط دردسر -

 

 رود.  یخورد و او باال م  یزنگ م یموقع تلفن منش همان

 کنم. یم یبر محکم  ی لرزد. سع یام م چانه

 ؟ یبودن دار  سیرئ  یهمه دبدبه  نیا دهیاز راه نرس یچه جور -

 است.  اوری حرص در ب  یکجش حساب لبخند

 کنم.  یاستخدام نم ویکی دارم اما تو  اج ینداره. به کارگر احت ی تو به من ربط یزندگ -

 کشد. یم رون ی اش ب قهیجل بیرا از داخل ج  یدستمال و

 دادن ندارم. هیو د دیجد یدردسرا یپاک کن. حوصله  توینیخون ب   ایب-

 گردد. یگذارد و دوباره بر م یم رونی به ب یقدم

 که؟  یسالم-

 . ینکن  یدست و پا شکستگ یادعا فردا

 

 کنم. یچشمانمش چفت م یدر زغال میرا مستق نگاهم

خودت خوشحال   شی وقت پ هینشکنم.  یواقع  یخوردنا  نیبا زم یمن اون قدر محکم هستم که حت-
 جا کار نکنم.  نیاز تو خوشحالم که ا شتری. من بیغرورمو شکوند یکه فکر کن  ینباش 

 دهد.  یتکان م یاندازد. سرش را چند بار  یرا از تک و تا نم  خودش

 . یواسه خودت نساخت  ایرو شبمی که با رفتار د هیشکرش باق  یخوبه...باز جا-
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 زنم.  یم  پوزخند

 . یکرد یکارو م  نی جز من بود هم میا گهیهر کس د یاومد. خودت گفت  ادمی ی جون تو االن که گفت-

 

  یشوم. ُدمش حساب یآورم. بلند م یخودم نم یدرد گرفته است اما به رو  یحساب  میکه پا نیا با
 بزرگ شده است. 

 نه کابوس. یش یم ایپس مطمئن باش که نه رو-

 

دهم و   یصبر م  یرود. من هم کم ی م رونی کامران با حرص ب ی. آقادیآ یم ن ییموقع صبا پا  همان
 روم.  یلنگان به طرف خانه مان م ییاز صبا با پا یبعد از خداحافظ

 

 نه: 9#پارت 

  یاز جاده  یز یگذارم. چ یم  جواب یکارگران را ب  یروم و سوال ها یم رونیب  یمزرعه به سخت از
ترمز   یباره رو کیجلوتر به  یکند و کم  یبا سرعت از کنارم عبور م یبلند یرا نرفته ام که شاس یخاک

 شود. یزند. گرد و خاک حاصل از ترمزش باعث به سرفه افتادنم م یم

به   نشیکه از کنارم و داخل ماش شیکنم. صدا یفهمم و هنوز سرفه م یعقب گرفتنش را م دنده
 رسد.  یگوشم م

 به سرفه. ی. از هولت افتادیزن  یلنگ م  یانگار دار -

 شود.  یم یکشد. جد ینم یخندد. خنده اش طول  یبلند م و

 درد سر ندارما.  یمن حوصله  ،ییجا  یبرو درمونگاه   ایب-

 

 کنم. یرا صاف م می . صدادیآ  یبند م شیحرف ها  انیام م سرفه
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 . حاال هم راهتو بکش برو. امینم هیزنه. نترس واسه د یمن لنگ م یبه تو که پا شیچ-

 .انی خانوادت م ،یای تو ن-

کشد.  یخودش را م  نیماش یدارد و به سمت پنجره  یبر م  یز یشود. چ یطرف داشبوردش خم م به
 . ردیگ یم  رونیبه ب  شهیرا از ش   یتراول پنجاه تومان ییچند تا

 وقت نشکسته باشه.  هی نی. برو ببری بگ  ایب-

 

  یرفتن ندارد. حرصم م  الیفقط باز کردنش از سرم است؛ اما انگار او خ لمی. دلرمی گ یها را م  تراول
لنگان   یکنم. با همان پا یدانم چند تا هست را وسط جاده پرت م یرا که نم  ییو تمام تراول ها ردیگ

  هنوزشنوم و   یرا م نشیحرکت ماش ی. صداشوم یم یگر ید یبه آن طرف جاده و داخل مزرعه 
  نیکشد؛ با ا  یاعصابم م یبزرگ بر رو یخط  نشیترمز گرفتن ماش یام که صدا دهینکش   ینفس راحت

 دهم.   یحال راهم را ادامه م

 

 کند.  یم خی مو به تنم س شیصدا

 ؟ یای با زبون خوش م ایکولت کنم -

 نکن.  یبا آبروم باز -

 . یمنو دنبال خودت بکشون ادیتو خودت خوشت م -

 

  ی. آخم باال مچدیبپ  میدر پا یشود درد بد یچرخم که باعث م  یگردو شده به طرفش م  یچشمان  با
بوده  یقو یادی را بدهم. انگار نفسم در حال بند آمدن است. انگار ز  نشیگذراد جواب توه یرود و نم 

  یل یشود و خ یکنم. هول م یپرت م بایخودم را تقر یچا  یزنم و وسط بوته ها یام. نفس نفس م
  یدهد. دست پاچه م یشود. آب دهانش را قورت م یم میشانیمتوجه عرق پ عیسر

 کنم؟  کاریچ  دیپرسد:من...االن...با
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 ده: 10#پارت 

دوام  یدهد تا بتوانم در مراسم خواستگار  یداند که ماه گل چقدر آب قند به خورد من م یم خدا
 شناسم. آخر آن ها چرا موافقت کرده اند! ی. اصال انگار خانواده ام را نماورمیب

. ِد  دیاین رم ی ترسند شوهر گ یاست که م دهیسنم به چهل سال رس ایقدر منفور هستم  نیمن ا یعنی
 !د؟یرحم شد  یانصاف ها چرا شما ها هم دست روزگاِر ب یآخر ب

 

 شود؛ چرا، چون که لحنش دعوا دارد.  یفضا خدشه دار م نیماه گل سکوت سنگ یصدا با

 دختر جوون؟  هیخواستگار  یسنت اومد نیبا ا یدیتو خجالت نکش-

 هان؟

 کند.  یم یحرمت  یب خسرو 

 .میندار  میحرف م،یما خانوادش-

 کند.  ینازک م پلک

 ؟یشد  ی. چند بهت داده که راضیغلط کرد یک یتو -

 

خان هم  رجیهر طور شده ازدواج کنه، ا دیبا گهی. نوازش دستی:حرف پول ندیگو  یم عیسر یلیخ  پدر
 .سهیپسرش وا  یمروت یب  یپا دیبا

 برد.  یرا باالتر م  زشیت یراتنگ تر و صدا شیها اخم

 .فتهیزبون بسته راه م  نیپشت ا شتریجور که حرف ب  نیا-

 کند.  یخان م رجیرا به طرف ا صورتش
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 زن بد بختت خبر داره؟-

 .هیبله که خبر داره. اونم راض-

 زند.  یم  پوزخند

 اد؟ یاز کلفت بدش م  ی. کهیمعلومه که راض-

 

 شود. یخان هول م رجیا

 خواهر؟  هیکلفت چ-

  یعروس هی. براش  ستمیم یپسرم وا یخطا یدندم نرم پا   کنم. یکار واسه اون کردم واسه نوازشم م هر
 بندم.  یو دهن همه رو م رم یگ یم

 نکن. نیدخترو هم بدبخت تر از ا نینکن. ا نیدهنا رو باز تر از ا-

 

. و من در ذهنم مشغول دیگو ینم  چی. مادرم هرندی گ یخان را م رجی و خسرو هر دو طرف ا پدرم
 هستم. ختنینقشه ر

 . لبخند بر لب دارد.دیآ یرم به حرف م . مادفتدی شوم. نگاه همه به من م یآن بلند م  کی در

 مادر؟  یار یب  یچا یخوا یم-

 است. یور  کیلبخندم  

 ن؟ یکن کاریچ میبا زندگ نیخوایمعلومه م-

 بره؟  یراحت خوابتون م الیمردک شماها شبا باخ  نیبشم زن ا من

 شود.  یاست که قلدر م  خسرو 

 ...یهمونه، تو هم م میریبگ میتصم یما بزرگ ترا هر چ -
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 کند. یماند. ماه گل از فرصت استفاده م یزنگ خانه حرفش نصفه م یصدا با

 پاشو لندهور، پاشو درو باز کن. -

 

 کند.   یشخص پشت در هول م دنیشود با د یشود. تا در باز م   یقلدرانه بلند م  خسرو 

 ن؟ یکن یم کاریجا چ نیسالم آقا، شما ا-

جا   دنشیشود همه مان از د یزند. داخل که م یخسرو را کنار م میا دهیدکه هنوز چهره اش را ن یمرد
 رود.  یشود و به طرفش م  یرا داخل آمده است. ماه گل بلند م ی. دو سه قدم میخور یم

 ؟یباهام داشت  ی. کار یسالم پسر جان، خوش اومد-

 

 : ازدهی11#پارت 

 گرداند.  یهمه مان چشم م یرو

 انگار بد موقع مزاحم شدم.-

 دهد. یم رونیگل نفسش را ب  ماه

 . یبدبخت یسر خونه  رهی. نوازش داره منیبش  ایو ب اری کفشت و در ب  یاومد ی اگه واسه احوال پرس-

 کند.  یخان اعتراض م رجیا

 نخون خواهر جان.  أسی ی هیاتقدر آ-

 

 زند.  یکامران پوزخند م  یآقا

 ؟ یار خواستگ دی ریشما بدون داماد م-
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 خندد.  یم و

 کند.  یخان اشاره م  رجیکند. به ا  یشده اش را پاک م ری گل اشک سراز ماه

 داماد اونه.-

 کند.  ی است هم اشاره م ستادهیکامران ا یِ که هنوز کنار در و دو قدم ییبه خسرو ا بعد

 کرده.  ی لندهور پول گرفته همه رو راض نیا-

 

 . میمان  یمنتظر م تی برد. همه بال تکف یو م ردی گ یدست خسرو را م یکامران در آن یآقا

سر در   چیدوزم. ه یکامران م یو نگاهم را به خسرو و آقا  نمینش یپهن رو به کوچه م یطاقچه  ی لبه
 !ندیگو یآورم که به هم چه م ینم

  یکامران م یبه آقا یز یبه من اندازد و چ  یمشغول صحبت هستند. در آخر خسرو نگاه یعاد  یلیخ
گردانم و   یبر م  یکند. رو یو کامران نگاهش را زوم من م  دیآ یبعد هم خسرو به طرف خانه م د،یگو

 که  ییحواسم را به خسرو

 دهم. یاست اما ته چهره اش خوشحال است، م  مردد

 کشد. یپشت گردنش م  یدست

 . یِ منتف  یخواستگار -

شود.   یخان است که خوشحال م   رجینفر ا نی. اولمیبا تعجب به دهان خسرو چشم دوخته ا همه
 بدم.   ریخبر خوشو به من   نی:برم ادیگو ی. با همان لحن شادش مستد یا یم عیسر یلیخ

 کند.  یماه گل را ترک م  یزود خانه  یل یخ و

 خندد.  یرو به من م انی گر یکند و با چشمان  یشکر م یگل همان موقع سجده  ماه
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. فتمی است پس ب ک ینزد ادیشود از تعجب ز  یکه جمله اش تمام م یکلمه ا ن یکلمه تا آخر نیاول از
خانه    حیتوض یگذارم او اشتباه کند. بدون کلمه ا یشود. من نم یم  شییطور ها کیانگار آن پسرک 

 کنم. یماه گل را ترک م  ی

 

 کنم. یرا بلند م می صدا تمیتمام عصبان  با

 ؟ یر یکجا م -

 . نمیبب سایوا

چرخد.  ی. به طرفم مستدی ا یرود، م  یبه دنبال ماه گل م میدرد پا یکه برا  ییهمان جا درست
 نگاهش چپ چپ است. 

 .ینداز یپات خوِب خوب شده انگار، شلنگ تخته م-

 

 دوازده: 12#پارت 

 . رمیگ یم  دهیاش را نشن طعنه

 و؟!من به ت  هیبه فکر من باش. چ  یست یبه فکر خودت ن-

 ؟ یتو گوش خسرو خوند ی. چادی چاک اصال بهت نم نهیس ی افهیق

 کند. یحواله ام م یمسخره ا لبخند

 .شمیخودخواه م ادیاسم نوازش که ب -

 خندم.  ی م ناباور

 دروِغ. -
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 . ردیگ یصورتم قرار م  یِ متر   یدو سانت یفاصله  در

 . یایو به عقد من در م ین یش یکه کنار من، سر سفره م یفهم  یم یراستشو وقت-

 دهم. یقورت م  یدهانم را به آرام آب

 . شهیحرفات باورم نم-

 . رهیم شی طبق رسم و رسوم پ  ی:همه چد یگو ی. سرخوش مردی گ یم فاصله

 . ندینش یابروانم م نیب  یکوچک اخم

 !یدوز  یو م یبر ی م یواسه خودت دار -

 ؟ یکن  یبه رسم و رسوم فکر م یتو دار  م یخور یمن و تو به درد هم نم گمیدارم م من

 

 کند.  یاشاره م  یزند. به ساختمان ادار  یخنده م ریز

 اد؟ یاون به چشمت نم-

 کشد. یانگشت اشاره اش را تا تمام شدن مرز مزرعه م و

 ؟ یدون  یاونو در حد خودت نم ای-

 شوم.  یم  یعصب یکم

 . سر هم... ستیبحث من سر داشتن و نداشتن ن-

 

 دهم. انیگذارد جمله ام را پا ینم

فکر   یعن ینوازش،  گهیفرهان م ی. وقتامی با بزرگترم م گهی. دو روز دگهینوازش فقط دو روِز د نیبب -
. مهم دوست داشتن  یکن  یاشتباه م یدار  یخور   یتو به دردم نم یکن  یکرده. اگه هم فکر م  ویهمه چ

 .گستیهم د



 ندارد  انیتو پا یای دانلود رمان رو

31 
 

 نظر توئه.  نیاما ا-

 زند.  یم  لبخند

 .شهینظر تو هم م-

 چرخد.   یبرد. به سمت مزرعه اش م  یفرو م  بشیدستش را داخل ج  کی

 گذره. یکه گذشت، بازم سخت م یهفته ا هیدو روز مثل  نیا-

 رود. یم کند و یم یلب  ری ز یِ خداحافظ   ندازد،یبه مِن ناباور ب یکه نگاه نیا بدون

 

  نیدوزم تا ا ی. آن قدر به رفتنش چشم مردی گ یقلبم را در بر م  یاز آن که خوشحال شوم ناراحت شتریب
 رود.  یشود و داخل ساختمان م  یکه کوچِک کوچک م

 

 : زدهی س13#پارت 

تنفر   ی. حس حت میماند تا زن و شوهر شو یم گرید ی قهینشسته ام که فقط چند دق یپسر  کنار
  یل یشناخت خ لشیدل  دیدانم چرا دوستش ندارم؛ شا یکند. نم  یم  تینداشتن از شخص کنارم مرا اذ

 کم او است.

 

کشد. احساس   یاست و ذهنم در همه جا سرک م میشمعدان رو به رو ستالی کر یها زیبه آو نگاهم
ن در برابر  شد میاست. موقع تسل دهیفا یکند. دست و پا زدن ب ینم میرها  یگم شدن لحظه ا

 نا معلوم است.   یسرنوشت
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که در برابرم گرفته  یز یر نهیگرفتن س هیهد دیکشانم. شا یآرام، نگاهم را به طرف او م یزمزمه ا با
و درشتش توجهم را   زیر ی. اما برگ هاستمیباشد که من جزِء آن ها ن ییها  یلیخ  یشود، آرزو یم

 زنم.  یکم جان م  یلبخند شی صدا دنیدانم چرا با شن  یکند. نم یجلب م

 ؟یدیهم بله نم ی لفظ ری ز نینفسم با ا-

 

  ییدهم. تمام شان همان ها یحضار دور سفره و سالن م کی ک،یسکوت است. نگاهم را به  سکوِت 
  نیوقت فراموش کردن همه شان است. انگار ا گریزخم زبان به من زده اند. د  کیهستند که حداقل 

  مهه یکه نگاهم را رو یشود. در حال  یفرهان دهان همه بسته م یبا من است که با خواستگار  اری  بار
توجهم را   زدی ر یصورت اشک م  یاست و به پهنا  ستادهی ا هیبا فاصله از بق یگذرانم، ماه گل که کم یم

را  میصدا  او سی کنم. همان طور نگاه در نگاه خ ینم ی گرفتن نگاهم از او تالش یکند. برا یجلب م
 برم.  یباال م یکم

 با توکل بر خدا، بله.-

 را دارم.  مینا معلوم فقط خدا یزندگ نیمن در ا و

فهمم چه   یرود و فقط من م یم  رونی ب مهیرود. ماه گل سراس یکل ها باال م   یدهم صدا یبله م تا
 دارد. یحال

 

وقت آن را   چیشوم که ه یم ی. وارد خانه ا میرو یهفته بعد از ماه عسل مان به شهر م کی درست
 هم تصور نکرده ام.  میاهایدر رو یحت

بدرد   زی چ چیه دیکوچک که شا یفلز  یجعبه  کی. فقط اوردمیچمدان لباس هم با خودم ن یحت
 نشود.  دایدر آن پ یبخور 

 

 شود.  یفرهان از پشت سرم بلند م  یصدا
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 تا همه جا رو بهت نشون بدم.  ایم بعشق-

  یبر م دیگو یکه فرهان م یکند. به سمت یم ییخودنما  شتریروم. حاال سالن گرد ب  یقدم جلوتر م دو
 رنگ قرار دارد.  یو نسکافه ا ادیز  ییها نتیبزرگ با کاب یگردم. سمت راستم آشپزخانه ا

 

 رود.  یکه راه رو مانند است م یکند و به سمت  یم یآشپزخانه را ط ضیعر یاپن کم ارتفاع ول فرهان

 . گهی د ایهاست. ب  سیجا هم اتاق ها و سرو نیا-

 جنس بر خورد نکنم.  یر ی اپن حص یهستم که به سه صندل مواظب

 

 کند. ی است را باز م  ادیز یاز چهار در دور تا دور که فاصله شان کم ی کی در

به جز   یگر ید زیچ چیو پنجره اش کنار هم قرار گرفته اند. ه یوار ید تخت دارد. کمد  کیجا فقط  نیا
 خورد. یپارکت کف به چشم نم 

  اری اما بس یگلدان گل مصنوع کیاست با چند تفاوت،  یمثل اتاق بغل  قایکند. دق یرا باز م یگر ید در
رود  ینصب شده است. فرهان داخل م وارشید یهم رو عتیاز طب  ییقرار دارد. تابلو یعسل  یرو  بایز

را به من   گرید ی لهیو چند وس  یمثل اتو و جارو برق  زیر ی ها لیکند. وسا یرا باز م  شیواریو درکمد د
تمام سنگ خبر از   ییو روشو ییو طال  یکرم  یها کیو حمام هم با سرام ییدهد. دستشو ینشان م

وسط حمام گذاشته شده است که چند   بای که تقر یوان شتریدهد اما ب یفرهان را م یقگیخوش سل 
  رونی سرش ب تو پش  رمیگ یکند، اما چشم م یام توجهم را جلب م دهید ونیتلوز  یها غیدر تبل  یبار 
باشه، نوبت   می:خب خب خب، نوبتد یگو یم ی. با سرخوش ستدیا یاتاق م نی روم. پشت در آخر یم
 کند.   یم کمیو به خودش نزد ردیگ یاتاقموِن. دستم را م دنید

 تو درو باز کن. -

 کنم.  یهنگ م یاتاق حساب دنیکنم. با د یزنم و در را باز م یم  لبخند
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شده و  ختهی قرمز ر یرنگ برگ گل ها د یسف یرو تخت  یاست. رو  دهیسقف اتاق بادکنک چسب تمام
اتاق که انگاز   وارِ یدو نفره مان به اندازه د یاز عکس ها یکی  کیساده و ش  یسر تخت چوب یباال

قرار دارد.  یکنار تخت دو چراغ خواب چوب یها یعسل یدارد، چسبانده اند. رو یوار یجنس کاغذ د
به آن   بایز یجلوه ا دیسف یترمه  ی هیرو  کیگاه با  هیبه مبل بدون تک  هیشب یز ی تخت هم چ نییاپ

تمام قد که   ی نهیآ یکی تخت که  کیدو دراور نزد یرو  ودارد  یوار یاتاق هم کمد د نیداده است. ا
گلدان  کیاما  ستین  یشیاز لوازم آرا یخبر  چیکوتاه و سه کشو دارد ه یا نهی آ گریدو کشو دارد و د

 قرار گرفته است. یقد ی نهیآ یجلو یهلند یپر از رز ها

 

 چرخم.  یبه طرفش م  جانی ه با

 ؟ یکارا رو انجام بد نیا یوقت کرد یک-

 دهد.  یشود. دستم را در دستانش نوازش م  یم کمینزد

 خانومم؟   یهست یمن فقط دستور دادم. راض-

 زنم. یلب م میلرزان از بغض شاد ییجوشد. با صدا یاشکم م یدانم چرا چشمه   ینم

 ممنونم ازت. -

 کند.  یاو مرا در آغوشش حل م و

 

 چهارده: 14#پارت 

خواهد تا   یاز من م  یشود. چند بار  یمزرعه م یفرهان، باالخره راه یِ نیاز سه روز خانه نش  بعد
به   یماه عالقه ا کیآورم. حداقل  یم یبزنم اما هر بار را بهانه ا یهمراهش شوم و به خانواده ام سر 

انگار با   االآرام کرد. ح  شیرا با عاشقانه ها میها ی ندارم. اگر چه فرهان تمام دلواپس دنشانید
 نروم.  دارشانیدهم که به د یاجازه را م نیشده ام. به خودم ا ری ش  میوجودش در زندگ
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 نوشم.  یبزرگ است و نه کوچک م  یادیکه نه ز ییبا صفا  اطیام را در ح  نسکافه

  یم اول باغچه یشمعدان یو شروع به آب دادن گل ها رمی گ یپاش بزرگ کنار باغچه را در دست م آب
 کنم.

 

ها   یزهوشیت نیا یتوانم باور کنم که همه   یدانم چرا نم یاست، نم  شیخانه سر جا نیا زیچ همه
 خود حالم را بد کند. یگذرام افکار ب یدهم و نم  یتکان م نی مرد باشد. سرم را به طرف کیکار 

 

از   یکیگذرد. بعد از صرف صبحانه ام به داخل  یکلمه م یواقع  یبه معنا یو خوش ی ماه با خوب کی
  لیوسا یکنم و خانه را به مقصد مغازه  ینگاهش م  یروم. کم یاست، م نیکه ساده تر ییآن اتاق ها

 کنم. یترک م یدکور 

 

. ستمی ا یروم و در چهار چوب در م  یزنم. عقب عقب م یدبوار م  ابهیو  نمیچ  یرا به ذوق م همه
 جام.  نی:امیگو  یفرهان بلند م  یکنم که با صدا یدم حض م لبخند بر لب از کار خو

 

 شود.  یاز پشت سرم بلند م شی صدا یا قهیاز دق بعد

 ؟ ییجا نیچرا ا-

 و ذوقم کودکانه است.  شوق

 جا چه قشنگ تر شد.  نیا نیبب -

  یبه نظر م  بیعج یل یشود. رفتارش خ یداخل اتاق م  عی اندازد و سر یبه من م  زیت  ینگاه فرهان
 یرا که گوشه  یبلند هیپا یدارد. چراغ الله  یبر م  واری د یرا از رو  زیپائ ریقاب تصو یمعطل یرسد. ب

پارکت ها    یکه رو زشیآو ستانی کر یدارد و به چند دانه  یپنجره گذاشته ام را هم بر م نییاتاق و پا
 یتکه دوز  یگردد. رو تخت یباز م بعد یا قهیرود و دق  یم رونی کند. از اتاق ب  ینم  یافتد، توجه  یم
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شوم. دنبالش   یحرکاتش م  جِ یشود. گ  یکند و دوباره خارج م یرنگ را هم جمع م یسرمه ا یشده 
خورد و    یجا م   یکم دنشیکند. از د یبندد و نفسش را رها م  یروم. در کمد را م  یم گریبه اتاق د

 آورد. یخودش نم  یرو

 چرا؟  یبگ شهیم-

 دهد. یدر چشمانش م  یچرخ

 خونه مال تو به جز اون اتاق.  نیا یهمه -

 رساند. یرا نم  منظورش

 فهمم! ینم-

 کردم که باعث شد... یمن چه کار بد مگه

 کند.   یرا قطع م حرفم

 اون اتاق نرو.  یتو گهید گم،یاز نظرت خودت کارت بد نبوده اما من دارم بهت م -

 

 دارد.  یطرفش قدم بر م  به

 . ستی ن ینطق م لتیخب دل-

 شود.  یکالفه م انگار

 ؟ ین یبچ  زوی زودتر م شهی. االنم گشنم، منمیب  ینم یشتر یب  حی به توض ازین-

 

 پانزده: 15#پارت 

شوم،   یفرهان م لِ یکنجکاِو دل  شتر یگذرد؛ راستش ب یهفته از گوش زِد نرفتِن من به آن اتاق م  کی
 کنم. ینم  دایپ یبه درد بخور  زی چ چیگردم ه یروم و هر چه م یهم به داخلش م یچند بار 
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 یبه اتو کردن لباس ها میاست، تصم دهیفا یکنم ب یکه فکر م  ییها الیاز فکر و خ  ییرها یبرا
 مادرم به روستا بروم. ی. قصد کرده ام آخر هفته را به خاطره اصرار هارمی گ یفرهان و خودم م

 

کشم. فرهان ساک و   یرا م  پشیز دهم و یرنگم را داخل ساک کوچک چرخدار جا م  یبلند زرشک  شال
 کند.  یحمل م   نیخودم را تا ماش  یدست فیک یحت

 

 . ردیگ یشوم، دستم را م ادهیخواهم پ یزند، تا م  یفرهان بوق م م؛ی رس  یدر خانه که م به

 . یبش ادهی کنه، تو چرا پ یباز م   ادیخسرو م-

 دارم.  یبر م  نیماش ی رهیدستگ یتعجب دستم را از رو  با

 خب چرا؟ -

 کنم. یخودم درو باز م من

 شود.  ی تفاوت م یب

 . یکن  کیجا خودتو کوچ چیخواد ه ی دلم نم ،یتو خانومم-

 کند. ی حواله ام م یلبخند و

 

فهمم که چقدر   یشوم. انگار حاال م یدود کرده است، رد م مانیکه مادرم برا یداخل دود اسفند از
 جا هستم. نیدلتنگ ا

 دهد. یکنند که فرهان قبل از من جواب م یم هیرفتنم به آن جا گال  ریره دو مادر و خسرو بخاط پدر

 . ارمشی. من وقت نکردم بنی ها رو به نوازش نکن هیخواهشا گال-
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 زند.  یمنظور دار حرف م خسرو 

 .ادی . معلوِم که خوِد نوازش نخواسته بییجا  نیشما که هر روز ا-

 شود.  یم یجد فرهان

. االن هم که نوازش همسر  ِش یزندگ  اریحد و حدود خودشو بفهمه. نوازش صاحب اخت  دیبا  یهر ک-
 . یباش رندهیگ میکه واسه رفت و آمدش تو تصم  نمی ب ینم  یل یمِن پس دل

 

 خواباند.  یبحث را م مادرم

 حرفا رو پسر جان. حاال که نوازش اومده پاشو بساط نهار و آماده کن.  نیول کن ا-

 پاشم.  یرا به صورت مادرم م لبخندم

 .شمیمن االن بلند م-

 . یینه دخترکم تو مهمان ما-

 اما من خودم... -

 دهد جمله ام را کامل کنم. یفرهان اجازه نم  یصدا

 ؟ یدون  یفرق تازه عروس با دختر تو خونه رو نم-

 

که آن   میایب  میپدر یبه خانه  ژهیو  یبرسد که به عنوان مهمان  یکردم روز  یوقت فکرش را هم نم چیه
 دانم. یم زمیرا از پا قدم فرهاِن عز

 

  یرود. مادر و پدرم تا آن ها م یکند. خسرو هم با او م یاز نهار فرهان قصد سر زدن به مزرعه را م  بعد
 کند.  ی. هر دو دلواپسند. پدر زود تر ابراز مندی آ یم میک یروند به نزد
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 ؟یکه ندار  یمشکل-

 خوبه؟  یچ همه

 خندم.  یم

 تخت.  التونیذاره آب تو دلم تکون بخوره. خ  یفرهان نم -

 زنم. ی به پدرم م ی چشمک و

 

دهم. به قرص   یکه به هردوشان م  ییها یکنم. به دلگرم  یرا به پدر و مادرم فکر م  ری طول مس تمام
که  فکر کنم نیبه ا میآ یکنم. تا م یماندگار م  ادشیکه در   ییها یکردن دلشان، به آسوده خاطر 

 زند.  یصورتم م یجلو  یشود فرهان بشکن یتنگ م شانیچقدر دلم برا

 ؟ یشد یچ-

 ؟یساکت چرا

 ؟ یخواست اونجا بمون  یدلت م نکنه

 کنم.  یرا رها م نفسم

 . میبمون میبر یچند روز  ستین میفکر بد-

 

 دهد. یرا باال م ابروانش

 ؟ یشد ییانگار هوا-

 کنه. یم  تیبار کفا هی یماه

 یتواند اخالق ها  یم شیها یفکر نکرده ام که فرهان در کنار خوش اخالق  نیوقت به ا چیمن ه و
 هم داشته باشد. یبد
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 شانزده: 16#پارت 

کند. هر چه از   یبه آلمان سفر م شی ماریب یمداوا ی. برامیکن یم یاردالن را تا فرودگاه همراه بابا
 فهمم چرا! یدهد. من که نم یسر باال م یکند، جواب ها ینم شیپرسم چرا همراه یفرهان م

 

 گذرد. یم یا هفته

 . دیآ یفرهان به صدا در م لیموبا

  یچا ختنی رود. حرکاتش را در حال ر  یم اطیزند و به سمت ح  یلبخند م ند،ی ب  یاش را که م صفحه
 شنود. ی ا نم ر ختمیر یچا میگو یکه م یمن یشود که صدا  ی. آن قدر مدهوش مرمیگ  ینظر م ریز

 

 است.  رونیگذرد. فرهان هنوز ب  یم یا قهیدق چند

  یفرهان  ریحر یزنم و از پشت پرده  یرنگ را کنار م ینسکافه ا پوریگ یروم و پرده   یطرف پنجره م به
خواهد به طرف   یزند و تا م  یقدم م یا قهیکنم. چند دق یکه در فکر فرو رفته است را تماشا م

 روم.  یبه آشپزخانه م دیایساختمان ب 

 

خواهم سر صحبت را   یکند. من هم که م یآن شب فرهان همه اش در فکر است و کمتر صحبت م از
 دهد.  ینشان نم دن یبه شن یلیباز کنم م 

 

ه اش  که شانه به شان یدختر جوان   دنیگردد. با د یباز م   رانیگذرد؛ امشب بابا اردالن به ا یماه م کی
اندازد.  یخودش را در آغوش فرهان م  دهینرس دهیشود. رس یبند دلم پاره م  د،ی آ یبا چرخ ساک ها م 

 دنیشن  یبرا  رادهم و خودم  یقورت م یشوم. آب دهانم را به آرام یحرکتشان م خی گرد م یبا چشمان 
 تر از گذشته رقم بزند.  یسرنوشتم را طوفان دیکه شا ییکنم. حرف ها یآماده م دیجد یحرف ها
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 نیکه از حرفم ا ردی گ یرود. او دارد من را به سخره م یکه ترالن نام دارد، باال م ی دختر  یقهقه  یصدا
 خندد! یگونه م

 .میچلغوز زن و شوهر باش نیفکرشو کن، منو ا یوا-

 کند.  یروان شده است را پاک م  ادیز یچشمش را که از خنده  اشک

 ؟ی کن  یم کاری جا چ نیخب اگه من زنشم تو ا-

 رود.  یاز اتاق ها م یک یزند و به طرف  یحرف م  یلب ری کنم. بابا اردالن ز ینگاهش م  تنها

 بسه.  یمسخره باز -

 

 برد تا بابا اردالن بشنود. یباال م  یرا کم   شیصدا ترالن

 شعور نداره؟   نیا نیدون یشما نم-

 چرخد.  یاردالن قبل از ترک کامل سالن به طرف مان م بابا

تا   یبودنشو. به عروس گلم زودتر بگو که خواهرش یا نهی دونم هم ک یم شویشعور  یپسرمه ها، هم ب-
 رنگ به رو نداره.   نی. ببفتادهی پس ن

 دهد.  یآرامش فرهان را مخاطب قرار م  یبا حرص و صدا بعد

 . یشعور تر   یشعورم ب  یاز ب-

 رود.  یشود. به طرف بابا اردالن م یترض فرهان همراه با خودش بلند م مع یصدا

 ؟ یمورد لطف قرارمون ند فهی دو تا ضع  نیا یجلو شدیچاکر شما هم هستم. حاال نم -

 . نی. هم یکنم و ترالنو هم حرص زیخواستم نوازشو سوپرا فقط

 کند.  ینجوا م  فقط

 . ریشب بخ -
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 رود.  یکند و م یدستش را پشت کمرش گره م و

 

 هفده: 17#پارت 

هست و فرهان   یگذرد. موقع برداشت چا یفرهان م یخانواده  دیاز آمدن عضو جد یروز  چند
  یکارش است. ترالن امروز را با اصرار فراوان به همراه فرهان و بابا اردالن به روستا م ری درگ یحساب 

تنگ   زارعم یترالن دلم برا یها  فیکنم. اگر چه با حرف ها و تعر یرود. من هم کاِر خانه را بهانه م 
  یم  که با آن ها همراه شوم منصرف نیا دنیکش شی حرف پ ینگفتن فرهان مرا برا چیشود اما ه یم

پامچال   یکه برا یگر یبرنج و اقالم د ی سهی خواهم که آخر وقت ک یکند. تنها دِم رفتن از ترالن م
 کنم.  یم  ینقد ری گذاشته ام را به دستش برساند. آخر هر ماه به او کمک غ

 

  یشش ماه رهن کرده است. ترالن هم با او م یرا برا یاست. بابا اردالن خانه ا ییروز جا به جا  امروز
شود که موقع   یم جادیمان ا نی ب  یتیمیمدت کوتاه صم  نیشوم. در ا یود و من واقعا دلتنگ او مر

  یم همانکند و بابا اررالن با ذوق نگا ی. فرهان مسخره مان ممیزی ر یرفتن در آغوش هم اشک م
 .میشو ی درب خانه تنها م  یجلو یا قهیکند. در آخر من و بابا اردالن چند دق

تونه آروم دلت بشه دخترم،   یرو ترالن حساب کن، اون م یدرموند تی نوازش بابا؛ هر وقت تو زندگ-
خواهر    هیفرهاِن اما خون من تو رگاشه. سنش کمتر از تو هست اما به عنوان  یِ خواهر ناتن  دیشا

 بدونش. 

 کند به بودنش.  یآخرش دلم را خوش م لبخند

 

را با فرهان   میراحت سنگ ها یتوانم با دل  یبار است که م  نیولا نیماه ا کیبا گذشته کمتر از   دیشا
برسد   یروز   نیکنم تا همچ یاما من صبر م میرا تنها بوده ا ییمدت زمان ها ن یوا بکنم. اگر چه در ا

 را گفت.  زیکه بشود همه چ
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 .نمینش یم شی پا نیی کاناپه لم داده است. پا یرو

 م؟یبا هم صحبت کن شهیم-

 . ردیگ یدر حال پخش نم  الیرا از سر نگاهش

 شنوم.  یم-

 شوم.   یرفتارش ناراحت م  از

 باشم.  ندهیکه فقط من گو نینه ا م،ی گفتم با هم حرف بزن-

 اندازد.  یم  شیجلو  زیم یکند. کنترل را رو یرا خاموش م  یو یت  یکالفگ با

 بفرما. -

 

 .کنم بر خودم مسلط شوم ی م  یشوم. اما سع یبرخوردش هول م نیا با

 ؟ یدر مورد مادرت بگ یز ی چ یخوا یتو نم -

 صبر دادم...  یل یخ من

 کند. ی را نصفه قطع م  حرفم

 بگم؟  ویچ  قایدق دیمن با ،ید یفهم  ویتو که همه چ-

 شوم.  یم متعجب

 ؟یواسه کارت ندار   یحیتوض چیتو واقعا ه یعنی-

 ؟ یار یباعث شد که اونا رو به حساب ن  یچ

 فهمم. ینم من
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 کند.  یفوت م رونی باد کرده به ب یرا با لپ ها  نفسش

 ؟ یشد یگفتم زنم نم یاگه م یعنی-

 شود. یبه تعجبم اضافه م یناباور 

دوما تو واقعا قبول   ،یکه تو واسه ازدواج نظر منو نخواست نی. اول استین نیفرهان جان بحث سر ا-
 ؟یکرد   یکار اشتباه یندار 

 

 دهد.  یم هیکاناپه تک یکشد و به دسته   یرا باال م  خودش

باباست.   یمار یترالن برگشته بخاطره ب  ینیب یکنم. االنم که م یبهشون گفته بودم برن فراموششون م-
 مونه؟!  یم یا گهیکه برنگرده. حاال هم حرف د ارهیفروغم بهونه م

ا بر  جا مانده است ر میمدت در گلو نیخفه شو محترمانه و من حرف آخرم را که در ا  یعنیحرفش  نیا
 آورم.   یزبان م

 ستن؟ ین  تیتو زندگ یا گهید یفراموش نشده ها یمطمئن -

 

 هجده: 18#پارت 

که به طرفش برگردم را   نیدهم. جرات ا یدارد. آب دهانم را قورت م یبر م ز یدفعه به سمتم خ کی
 کردم اما دل صاحب مرده ام آرام و قرار ندارد.  یتمامش م گریکاش د یندارم. ا

 شود. یم  یعصب ادیز یل یدوزد. خ یرخم چشم م مین به یا هیثان چند

 رو تو کن طرفم. -

 کند. یتمام خانه را کر م ادشیفر یکند و صدا یتعلل نم یرا ندارم. لحظه ا جراتش

 گفتم روتو کن طرفم.-
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شود و   یکاناپه خم م یرو میپا کیچرخم.  ی به طرفش م یرا دردناک کرده است. به آرام  میگلو بغض
 شود.   یتوقع م یاست. ب  نیزم یرو یگر ید

 باشن.  میفراموش شده تو زندگ یآدما دیکه شا-

 دهد. یتکان م یرا چند بار   سرش

 دم؟ یچند بار در مورد گذشتت ازت پرس -

 بار به روت آوردم؟  چند

 ؟ یزن   یتهمت م چرا

 

 آرام است.  میکشد. صدا یم  گرید یکنم بحث را دارد به سمت یم  احساس

.  یدونست  یم نوی. آره من قبال نامزد بودم اما تو ایکه تو برداشت کرد  ستین  یز یمنظور من اون چ-
خانوادتو از من  یساده بوده. اما تو اعضا ینشونه   هیفقط  ِش،ی سال پ یل یاون موضوع واسه خ

 باشم؟! نیکه خوشب  ی. توقع ندار یپنهون کرد

 

 گرداند. یرو بر م کالفه

 دهم. یخودم جرأت م به

 چند ماه نشناختمت. نی کنم تو ا یاحساس م-

 شود.  یم رهی به چشمانم خ یآن

 قسم بخورم که باورت شه؟  یبه جون ک-
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 زنم.  یم  پوزخند

 ؟یقسم بخور  زاتیبه جون عز یکه کرد یی واسه غلطا یحاضر -

 . اری در ن یباز  اهی. واسه من سدمیکه خودم د تویقبل یمنش حداقل

 کشد. یرا در هم م  شیها اخم

تموم شدن اون رابطه. بعدشم   یعنی یگذاشتم. عوض کردن منش یک یحاال من به اشتباه دست رو -
 ؟ یکه نگران یدید یز یمگه از من چ

 خواستم؟ یم یباشم تو رو واسه چ یکی دنبال  قهیقرار بود هر د اگه

 

دهم، کنترلش   ینم  یجواب   ندیب یم  یکند. وقت یم انینزند ب یادیکه فر نیجمالتش را با کنترل ا  تمام
 دهد.  یرا از دست م

 ؟یندار  یبلبل خانوم، حرف -

 دهد. یتکان م یبه آرام یدهم. سرش را چند بار  یتکان م  نیرا به طرف سرم

 نیبعد ا یدفعه  دمی. قول نمشهی به نفعت تموم نم یبلبل زبون شهیبار تموم شد و رفت. اما هم نیا-
 باهات رفتار کنم. یجور 

 . ردیگ یشوم. دستم را م یم بلند

 من از تهمت متنفرم. -

 کند. یکاناپه ول م یدستم را همراه با رها شدنش رو و

 

من   ی. براد یآ یدهد. عصرها زودتر به خانه م یاز خود نشان م یآن شب رفتار بهتر  یاز فردا فرهان
 گذارد. یوقت م  شتریاول ازدواجمان ب  یمانند ماه ها
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دارم.   یشوم. دوستش م یعاشقش م م،یشو یبه هم محرم م  شهیهم یکه برا  یاز همان لحظه ا من
  دیکنم با یوجود دارد. احساس م ییاما نیب  نیدر ا یشود. ول یمهم م  میحرکاتش برا نیو کوچک تر

شود. مثال من  یمشترک جا به جا م  یاز او عاشق شوم، دوست بدارم. انگار تصوراتم از زندگ شتریب
 عاشق تر باشم.  

 .تی نها یب  یمحبِت بدون چشم داشت و دوست داشتن  شتر،یب  یاز قلبم دارم. عشق یشتر یب توقع

 

 نوزده: 19#پارت 

نامه  ی. اگر چه فرهان اصرار به گرفتن گواهمیرو یم رونی هفته، با ترالن ب گرِ ید  یهم مثل روزها امروز
  یل ینامه اش را تازه گرفته و دل و جرأتش از من خ یترسم. ترالن گواه یکند اما هنوز م یمن م یبرا

که جان  شترسانم یقبل از فرهان م یاندازد. دفعه  یبا پسرها هم کل م  یاست. حت شتریب
 را حفظ کنم. مانیهردو

 

  شتریو من ب مییآ  ینم رونیهم از آن ب یکه البته دست خال میکن یپاساژ چهار طبقه را با هم گز م کی
کنم. حس   ی مرفهم عادت م یهستم و دارم به زندگ یراض  یخرم. از ولخرج یاز ترالن خرت و پرت م 

 کند. یخرم و در آخر هم فرهان به به و چه چه م یخواهم م یدارم که هر چه م  یخوب

 

 فشیخواهم در ک  یخورد، تا م یترالن زنگ م  لی. موبا میافت یکند و راه م یرا روشن م  نیماش
 کند.  یکنم نفسش را آرام رها م  یشود. احساس م  ی کنم، قطع م شیدایپ

 بوده.  یک  نمیکنم بب یخودم نگاه م می دیرس گهیولش کن د-
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  یکوچک و نارنج یدست فیاز داخل ک عیسر یلی. خدیآ ی من به صدا در م لیکشم، موبا  یتا دست م 
کنم اما   یکنم. اگر چه تماس را وصل م یناشناس تعجب م  یماره اش دنیکشم. با د یم رونشی رنگم ب
  یلی خ. ترالن زدیر  یام فرو م دهیزن جوان پشت خط را باور کنم. اشک از د یخواهد حرف ها یدلم نم

 شود.  ی. نگران مردی گ یبغل م  عیسر

 زم؟ یشده عز یچ-

 

 . زندیر   یتند تر م میها اشک

 برو ترالن، فقط برو. -

 شود.  یم  نیکند که باعث بوق زدن چند ماش یزده حرکت م  هول

 ک...کجا برم؟ -

 

 : ستیب 20#پارت 

بدون ترمز   ین یگذرد که ماش  ینم هی . دو ثانردی گ یترمز م  ی فکر  چیه یب میگو یمحل مورد نظر را م  تا
را   ابانیخ  ینیسنگ کیشود. تراف  ینم  ادهیپ  نیزند. ترالن ناباور است و از ماش  یاز پشت سر به ما م

هم  یپشت  نیرود و ماش  یبه داخل م  یترالن کم یسبز رنگ خارج  نیکند. صندوق ماش  یراه بندان م
  ی. براست یاز کاپوتش داخل رفته است. ضربه آن قدرها هم محکم ن  یدارد کم یخارج یکه برند

 .  میاخو   ی:آقا ما خسارت نمم یگو یوضع رو به مرد جوان م نیاز ا یخالص 

 شود.   یکه به ما زده خوشحال م ی. مردندیگو یم یز یاطرافمان هر کدام چ یها آدم

 ممنون خانوم.  یل یخ-

 

  میگو ی. من به ترالن بعد از تصادف ممیرسان   یم مارستانیکه هست خودمان را به ب  یهر جان کند با
 . یگر ید زینه چ  ست،یکه گفته اند حال بابا اردالن خوب ن



 ندارد  انیتو پا یای دانلود رمان رو

49 
 

 

 آلودست.  هیگر شیرود. صدا   ی. ترالن به طرفش ممینیب  یفرهان را م میشو  یداخل م تا

 کو بابام؟ -

 شود.  یبلند م شیصدا

 . میبابا رفت، ما رو تنها گذاشت، بدبخت شد-

 دهد. یمسن تذکر م  یپرستار 

 . نیکن  تی لطفا رعا-

 

 قدم شوم، شی آرام کردنشان پ یخواهم برا یم تا

 برد. یم  رونیآهسته به ب  ییقرار را با قدم ها یتوجه نسبت به من، ترالن ب   یب فرهان

 

  بتیمص ی. به پا ندینش  یکنج لبانم م یکند. لبخنِد ناباور  یگرفتن شدن حالم را بد م دهیناد احساس
که سرش را   یفرهان و ترالن یکیکه در نزد ییها یاز صندل یک ی یروم و رو یم رونیگذرام. ب  یوارده م

 .نمینش یبرادرش گذاشته است، م یشانه  یرو

 

تنها   یکنم. اگر چه تنها ینم یا  یکم کار  چیو من ه ردی گ یمراسم ها به نحو احسنت انجام م تمام
 دهم. یباشد انجام م   یبابا اردالن هر کار  یشوم اما برا یم

  یرا رو یرد. همان شب اول آب پاک گذا یرسد، فرهان مرا تنها م یکه بابا اردالن به آرامش م یروز  از
 . زدیر یدستم م

وابسته بود و   یل یخوام با ترالن تنها باشم. اون به بابام خ  یخونه. فعال م امیم می بابامو که داد یچله -
 تونم مثل بابام پشتش باشم.  یراحت بشه که منم م الشیخ  دیدوستش داشت، با
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 .  ردی گ یناعادالنه اش حرصم م میتصم از

 ! ؟یچ یعنی-

 شم؟ یم یمن چ خب

 کنم؟  یخونه چه غلط نیو تنها تو ا تک

 زند.  ی دست به کمر م  کالفه

جا   نیدست بده. ا یباشه که بهش احساس خوب   ییجا د یدکتر گفته با  ،یکن یدونم چه غلط  یمن نم-
 .گهیموذِب. تو هم تحمل کن د ادیب

 کنم. دایپ یم تا راهکن یتالش م   ییترس تنها از

 روستا.   رمی خب منم م-

 رود.   یبه چشمان اشک آلودم م یقره ا چشم

بحث و جدل ندارم. به   یهم حوصله  گهیبرمت. د یبرو. هر وقت خودم صالح بدونم م یجرأت دار -
 چشم. ی گیفقط م میتصم

کنم و بعد هم به داخل   ینگاهش م هینفرتم را اضافه کنم. چند ثان میکنم به چشمان اشک یم یسع
 برم.  یاتاق پناه م 

 

  یترسم. و او ب یم  ییکنم نرود، من از تنها یکه التماسش م یچکد. آن شب  ی مثل آن شب م  اشکم
 کند. یچهل شبانه روز ترک م یمرا برا میتوجه به دلهره ها

 

 : ک یو  ستیب 21#پارت 

باشد   یدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م یضبط شده  یو صدا رمیگ یس مروز با فرهان تما هر
بابا   یدرب خانه  یچند ساعت جلو یهم برا یکنم. چند بار  ی را قبل از تمام شدن جمله اش قطع م
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  نگت شیکند اما دلم برا  یم یانصاف ی. اگر چه بنمیب یبار هم فرهان را نم  کیاردالن نشسته ام اما 
کند که من  یو با خودش فکر نم ردی گ یاز من نم  ی شوم که اصال حال  یم ریهم دلگ شود. از ترالن یم

 کنم! یم  یاصال دارم چه غلط 

 . ستیوقت در دسترس ن   چیاما ه رمی گ یتماس م یاو هم چند بار  با

مانده   داریشود که تمام شب ها را از ترس تا صبح ب یم دهیبه رخم کش یشهر وقت   نیشدنم در ا بیغر
 برد.   ی امانم هم خوابم نم  یب  یها هیاز گر یام، حت

 

 کنم. یم  افتیاز فرهان در  یامکیو نهم پ یس  روز

 بابام باش.  یخونه  کیفردا ساعت سه مسجد نزد-

ر چه تماس  شد. ه  یقرص م شتری شد دلم ب ینوشته م امکش یدر پ  زی محبت آم یکلمه  کیفقط  اگر
 باز هم خاموش است.  رم یگ یم

  یترسد که فرهان برا  یم گرمیدل د کیاصال فردا را در مراسم شرکت نکنم، و  دیگو یدلم م کی
 قرمز بکشد.   یدورم را خط  شهیهم

 

اندازم   یسرم م یدارد را رو ییطال زی ر یکه گل ها میمشک یپوشم. روسر  یم ی رنگ  یبلند مشک لباس 
 زنم.   یم ادیزنم. فر ی و با حرص گره اش م

 کنه؟ یکارا رو م نیبابا اردالن چرا پسرت باهام ا-

 یبهم م میبزرگ رو به رو ی نه یخودم در آ  ریدهم. حالم از تصو یم هیکنسول تک زیم یرا رو دستم
 چکند. بغض دارم.  یم  زی م یرو  یکنترل چیه  یب  میخورد. اشک ها

 . دلم بودنت خوش بود. یکسم، خستم. بابا اردالن کاش هنوز بود یبابا اردالن تنهام، ب-
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و فقط   نمینش یشده ام که کنار ترالن نم   ریعزادار دارد اما آن قدر دلگ  کیچه مراسم بابا اردالن تنها  اگر
  یتاب را آرام م یب  . کارکنان مزرعه با اتوبوس آمده اند و همان ها ترالنرمیگ ی را به عهده م ییرایپذ

 کنند.

شوند. خانواده ام  یروستا م  ی. از آن جا کارکنان هم راه میرو  یاز مراسم مسجد به سر خاک م بعد
 شوم.   یمادرم م کیروند. نزد  یانگار با اتوبوس نم

 ن؟ی ریشما با اتوبوس نم -

 شود.  یهول م انگار

 .میاومد نی نه...نه مادر ما با ماش -

 شوم.  یم متعجب

 ؟ یک  نیماش-

 کند. ی م یدست شی پ خسرو 

 حسابدار مزرعه. ،یمرتض  نیماش-

 کنم. ی م نییرا باال و پا سرم

 ما. یخونه  میسر بر  هی نی ایآهان، دستش درد نکنه. خب ب-

 

 رساند.  یخودش را به ما م فرهان

 . نیبش یفردا صبح راه گهیخونه ما، د  نیاری ب فیمادر تشر-

  ریکنند. اما از حرف فرهان دلگ ی زود موافقت م  یلیاند خ دهیرا ند  میام که هنوز خانه و زندگ خانواده
 شوم.  یم

 . شتونیپ امی تونم در خدمتتون باشم. فردا صبح م یمن امشبو نم  دیالبته ببخش-
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 دخترش دارد. یها ییکند. آخر او چه خبر از شب تنها یتعارف م مادرم

 .ن ی کن تی خواد خودتونو اذ  ینم گهیشما د میفتی . صبح هم زود راه من یشما به کارتون برس -

 

دهد تا داخل   یکنم. خودش ترالن را کمک م یشوم که بخواهم با فرهان صحبت یم یتر از آن  ریدلگ
 دهم. یقورتش م  یو به سخت  ردیگ یشود. بغضم م   ی. قلبم مچاله مندیبنش  نیماش

 

 و دو:  ستیب 22#پارت 

ها را باز کنند.   یوار یکدام از کمد د چیگذارم، دِر ه  یکنند اما نم یسه شان تمام خانه را برانداز م هر
 خانه با خبر شوند.  نیو پوک ا کی خانواده ام از تمام ج   یخواهد حت  یدلم نم

 

 مانند.  یساعت است به خانه بازگشته، م کیکه  یرا به اصرار فرهان   ناهار

زند. به دنبالش   یرفتن صدا م نیرود. من را هم در ح  یدارد و داخل اتاق م  یا بر م بعد، تلفن ر یکم
 دهد.  یهمه چلو کباب برگ با مخلفات سفارش م یکه نظر من را بپرسد برا نیروم. بدون ا یم

  ی. وسط اتاق با سر رمیاز او دلگ ادیتر از ز ادیز  یلیبندد. خ  یشوم خودش در را م  یاتاق که م داخل
 . ندینش ی تخت م ی. لبه ستمیا یم نییپا

 ؟ی چ یعن یرفتارات  نیا-

 . رمی گ یرا باال م سرم

 کدوم رفتار؟! -

 کشد. یرا در هم م  شیها اخم

 متنفرم.  یاز کم محل-
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 دهم.  یسرعت جواب م به

 گرفته شدن متنفرم.  دهیمنم از ناد-

 شود. یم بلند

 که... نیدرستش کن نه ا یعنیتنفرم از رفتارت م گمیبهت م ینکن. وقت یحاضر جواب-

 گذارم جمله اش را کامل کند.  یبار من نم نیا

 !؟یگل هم دار  یانتظار حلقه  ،یبرگشت  یخبر  یبعد از چهل شبانه روز ب-

 واال... خوبه

 

در باال نرفتنش دارد،   یرا که مثل من سع شیترسم. صدا یم یدارد که کم  یبه طرفم بر م یقدم
 کند.  یکنترل م

 حالشو؟   یدینفهم-

آورد و با   یبزند که کتش را در م  اد یخواهد بر سرم فر یکند. انگار دلش م  یترش م یحرص  پوزخندم
 شوم.  یم  ریهم بلد است. از سکوتش ش  یکند. باز خوب است آبرو دار  یتخت پرت م یحرص رو

به  یاالنم دار  ،یهست که از من پنهونش کرد یرفته که، اون همون فراموش شده ا  ادتی آقا فرهان -
 !یدیم  حشیمن که زنتم ترج 

 ؟ یثابت کن  یخوا یم ویچ

 دنبال اون. یو بر  یذارم که تو منو تنها بذار  یدست رو دست نم  گهید من

 

  ییدهم. حرف ها یدهد. هنوز هم به خودم اجازه حرف زدن م یم  هیاش را به دو دستش تک یشانیپ
 مانده اند.  میچهل شبانه روز در گلو نیکه در ا
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 .  رمی امروز با خانوادم م نیمن هم یمن و ترالن، اونو انتخاب کن نیب  یتون یاگه م-

را باحرص  روم. تا قبل از باز کردن در حرفش  یبردارد، به سمت در اتاق م   زیخواهد به طرفم خ یم تا
 زند.  یم

 .یزد یبگو چه زر  گهیبار د هی یجرأت دار -

ترسم   یهست که م یدهم. آن قدر لحنش عصب یقورت م یترسم. آب دهانم را به آرام یم راستش
  یخانه به صدا در م فونیبه چشمانش که مطمئنم به خون نشسته اند رو به رو شوم. همان لحظه آ

 .دیآ

 

  یفکر م  نیدوزم به ا یبه رفتنشان چشم م  یشوند. وقت  یروستا م   یاهام بعد از صرف نهار ر خانواده
 . یاست نه مداد یمشک 405  یمرتض نیکنم که ماش

 

 و سه:  ستیب 23#پارت 

  یجواب م  یب  رمی گ یاست. هر چه با او تماس م  امدهیگذرد و هنوز فرهان به خانه ن ی از ده م ساعت
شد. به رژه ام  یشد دلم به نداشتن شارژش گرم م ی ماند؛ حداقل اگر تلفن همراهش خاموش م 

سِت مبلمان سالن و نگاه خشک شده ام از پنجره به در    یشده  یمنبت کار  ی ستادهیساعت ا یجلو
شود و من به  یچشمک زن م  یگذرد، چراغ درب برق   یم ازدهی دهم. ساعت که از  یاط ادامه میح

 کنم.  یپا تند م طای طرف ح

 

 دهم. ی کند امانش نم یرا باز م  نشیدر ماش تا

 ؟ یموقع کجا بود نیمعلومه تا ا-

 ؟ یمنو نکرد یفکر دِل صاب مرده  چیه
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گذرد.  یدهد و از کنارم م یم یسالم سرسر  یترکد وقت یکند. بغضم م یحالم را بدتر م شی خونسرد
 . رمی گ یگردم و دستش را م یقدم برم  کی

 ؟ یدینم حی چرا توض-

 

 اندازد. یمنظوردار به دستم م ینگاه

 ؟ یکن یر یمچ گ یخوا یم-

کنم.   یاراده دستش را رها م  ی کشاند. ب یم گرید یبحث را به طرف  شیشگیاو طبق عادت هم  و
 لرزان است.  میصدا

 ؟ی. چرا به تماسام جواب ندادیفهم  یخودت منظورمو خوب م-

 

 رود.  یطرف اتاق م  به

 . رمیبگ  دوش رمیم-

 کنم. یم اعتراض

 فرهان کجا؟ -

 رسد.  یدوش آب به گوشم م یبه اتاق صدا دنمیرس تا

 

و  دهیسشوار کش ییگذارم. فرهان با موها یو چنگال را کنار بشقاب گرد تک گل سرخ رنگ م گارد
مرغ   ی لهیشده از ف  دهیچ زیبه م  ینگاه می. ندیآ یم  رونی سر همش، از اتاق ب یِ راحت  یلباس ها

  نی ب ررا د  یفوتبال خارج ی. مسابقه ندی نش یم یو یت یاندازد. برخالف انتظارم رو به رو  یم یسوخار 
 دهد. ی کند. دستور هم م یکند، انتخاب م یم نییکه باال و پا  ییکانال ها

 . اریفنجون قهوه واسم ب هی-
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خورد، شکر به آن اضافه  یدانم قهوه اش را تلخ م یکه م  نیو با ا رمیگ یحرص از حرکاتش چشم م با
 کنم. یم

 

 نوشد.  یم شیشگ یاز قهوه اش را با ژست خاص هم یمقدار 

 . زمیرفت بهت بگم عز  ادمینکن. شام خوردم.  یوقت واسه اعتراض با عالقه هام باز  چیه-

 کند.  یترم م  یحرص  زمشیعز

 ! ن؟یهم-

کنم و   ی. چرا ول نمستمیا یسرش م ینوشد و من مثل احمق ها باال  یکمال آرامش قهوه اش را م در
 کوچک نشده ام! نیاز ا شتر یتا ب یکار  یبروم پ

 دهد. یرفتن را به من نم یماندن در کنار فرهان اجازه   یبرا میحس دلتنگ اما

 

 کند. ی. به کنارش اشاره مردیگ یم  یشده اش را در دستش به باز   یخال  فنجان

 .شمیپ  نیبش  ایب-

 کند. ی م  یز یر ی. خنده رمیگ  یرو م نهیبه س دست

 . یچه خانوِم بد اخالق-

 کشم. یبه سمت مخالف م  شتریرا ب  صورتم

روزا اون قدر دست و پام تو هم رفته  نی. باور کن استین یاون کارخونه، کار ساده ا یاداره  زمی عز-
 بدم.  حی خستم. به زور دارم واست توض یلی. االنم خرهیم ادمیکه خودمو هم 
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 کند.  یدهد. کنار گوشم نجوا م ینشسته شده ام خبر از بلند شدنش م رو شانه یها دست

 بخواب. ای جمع کن، ب  زویم-

 

 شود که امشب را جدا از او به صبح برسانم. یباعث م  ادمیز یلجباز  دیشا

 

 و چهار:  ستیب 24#پارت 

زنگ   گری شوم. دوباره چند بار د  یو منگ م  جیپرم. اولش گ  یاز خواب م فونی زنگ ممتد آ یصدا با
 کنم. یپا تند م فونی زنم و به طرف آ ی پتو را کنار م دیشد یخورد. با گردن درد  یم

داد، خواب را به   صیبزرگ تشخ  یآفتاب  نکی شود از پشت آن ع یرا نم   شیجوان  ای یر ی که پ یزن  ریتصو
 پراند. یباره از سرم م  کی

 پرسم.  یم  نیسنگ یدارم و با زبان یرا بر م  فونیآ  یبد گوش  یحال با

 ه؟ یک-

زنم. قبل از رفتن به سمت در   یدر را م  دیکل یعقالن می تصم چیه  یقدر لحنش آمرانه است که ب آن
 یفکر که چرا فرهان از صدا نیشوم، با ا یم اطی ح یاندازم و راه یبه طرف اتاق ها م ینگاه  اطیح
 شود.  ینم  داریب فونیآ یدر پ  یپ

 

  یلیساک خ یها ریتا یو با صدا چدی پ یم اطی پاشنه بلندش در کل ح یکفش ها یکه صدا یزن
  یساختمان م یورود یسه چهار پله  نییاندازد. پا یشود، قلبم را به لرزه م یم  ختهیبزرگش در هم آم

 دهم. یقورت م ی. آب دهانم را به سختستدیا

 ن؟ یکار دار یبا ک -

 کند.  یحواله ام م  یپوزخند
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 ندادن؟  ادیبهت سالم -

 . داستیکالم اولش پ نیاز هم  غرورش

 ن؟ یکار دار یبا ک   نیسالم. نگفت-

 

 کند.  یاما جنس مونثش هنوز حالم را مشوش م  ستیدارد. آن قدر هم جوان ن یرا بر م   نکشیع

 فرهان کجاست؟ -

رود.   یخانه را خوب بلد است که به سمت اتاق خوابمان م  نیکند. انگار ا یشروع به صدا زدنش م و
 از فرهان است. یشوم. تخت خال  یپشت سرش روانه م

 

اما من  میرو یرسد. هر دو به سمتش م   یبه گوش م اطی بسته شدن در ح یگذرد که صدا ی نم یز یچ
هاج   چد،ی پ یدر خانه م عیسر یل یخ  شیدر دستش که بو ی. فرهان با نان بربر ستمیا ی وسط سالن م
 . زدی بر یشود دلم هور   یماند. حرفش باعث م یاست، م ستادهیا شیقدم کی که در  یو واج نگاه زن 

 ؟ یکن یم  کاریجا چ  نیتو ا-

 

 و پنج:  ستیب 25#پارت 

 رود.  یاز خودش وا م زن

 .ی. عروسم که آوردیهمه مدت حداقل دلتنگم شده باش نی توقع داشتم بعد از ا-

 

شود زانوانم شل شوند    یکند. جواب فرهان باعث م یم ی زن ناشناس بد ته دلم را خال  نیا یها حرف
 . ستیمن ن یمتوجه  یاما کس
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کنم. چقدر  یتباه نم  ادتیبه  موی زندگ ی! گفتم بر رم؟یغم بغل بگ یزانو  تیاز فراغ و دور یتوقع داشت-
 .یالتماست کردم نر 

 دهد. یرا با حرص نشان م اعتراضش

 بابات نذاشت.  -

فقط در آخر   ستیدست خودم ن   میکدام از حس ها چی است که از حال بروم. ه یجمله کاف نیهم
 ماند. یم ادمی میپا ریز ن یبرخورد صورتم با زم 

 

  یلینگران فرهان خ یچهره  دنیکنم. با د یچشم باز م یصورتم به آرام یشدن آب بر رو دهیپاش با
صورتم  یشود اشکم روان، رو یحالم م  نیکه باعث ا یزن  دنیکه از حال رفته ام. با د دیآ  یم ادمیزود 

 غلتد. یم

 زند.   یبا جا آمدن حالم لبخند م فرهان

 

 زنم.  ینفس م  یکم

 ه؟ی خانوم ک نیفرهان...ا-

 قدر پرو باشد!  نیتواند ا یآدم م کی . چطور ردیگ یحرصم م  دنشیخند با

 :چرا...؟میگو یم انشیو در م رمی گ یهق هق سر م د،یآ یم  رونیکه از دهنش ب  یحرف با

 ن؟ی طور نی...شماها اچرا

 از اومدن ترالن...حاال هم... اون

 دوم.  یبلند به طرف اتاق م  ی هیزنم و با گر  یآورم. هر دوشان را کنار م ینفس کم م و
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 شود.  یخورد و فرهان با لبخند وارد اتاق م  یبه در م یبعد تقه ا قهیدق چند

 

 و شش:  ستیب 26#پارت 

نشان دهم، دستش را دور   یکه من بتوانم عکس العمل  نیو قبل از ا ردیگ یم ی تخت جا یلبه   کنارم
 اندازد.  یشانه ام م

 ره؟ ی گ یدونم فرهانت دلش م یخرج نکن. م  یرو الک  دایاون مروار-

 

 مسخره اش.  یکردن ها زیاز سوپرا  رمی خورند. دلگ  یم زی ل یصورتم به آرام  یاشک رو یها دانه

 کند.   یگونه ام را نوازش م م،یگو ینم یز ی چ ندیب  یم یوقت

 .یغش کرد  هویگفتم. تو چرا  یحتما از قبلش بهت م ادیدونستم م یدلم، باور کن اگه م زی عز-

 بوسد. ی را آرام م میموها یرو

هر   یدون یخانوم خانوما گرفتما. خودت که م ییبه صورتت بزن. نون تازه رو واسه دلجو یآب  هیپاشو -
 . ستمیموقع ن نیروز ا

 

 .ردی گ یفاصله م یآرام به

و به چهار چوب در مستر اتاق   دی آ یپاشم او هم م یکه آب سرد را با دو دستم به صورتم م یحال  در
 دهد.  یم هیتک

 کسو ندارم. چیه گهید یواسم تکرار نکن. تو تنهام بذار  دنویجدا خواب  هیوقت تنب چیه گهید-

همه دوست داشتن باشد   نیا یکه جوابگو  یاش کلمه ا لهیپ لهیش  یهمه احساسات ب  نیابراز ا از
 کنم.  یاز عمق وجودم نثارش م یکنم. تنها لبخند ینم دایپ
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فروغ   م،یخور یکه م ی. چند لقمه انمینش یفرهان م یخانواده   دیعضو جد نیصبحانه با دوم   زیم سر
 . دیآ یبه حرف م

 ن؟ی شروع نکرد  دنویزود جدا از هم خواب یل یخ-

 یم می آب پرتقال را جلو وانی ل مین  عیشود. فرهان سر یپرد و باعث سرفه ام م یم میدر گلو لقمه
 دهد. یتفاوت جواب م  ی. بردیگ

 گفته؟  یک-

 کند. یسه نفره اشاره م یکاناپه  یرو یبالشت و پتو به

 اونا گفتن.-

 

 کند.  یبلند رها م یرا کم   نفسش

 ادیاز نوازش خواستم ب نیخودمو سرگرم کنم واسه هم یو  یبرد خواستم با ت  یخوابم نم  شبیمن د-
 بخوابه. رونیب

 دهد.  یباال رفته سرش را تکان م  یابروان با

 دهم.  یم رونی ب یه آرام کم و کاست فرهان را، ب یهم نفس حبس شده از دروغ ب من

 

 و هفت:  ستیب 27#پارت 

که   یفروغ به قاب عکس بزرگ خاتم ی رهینگاه خ یکنم متوجه   یصبحانه را جمع م زی که م یحال  در
 شوم.   یسالن نصب کرده ام، م وارید یخودم از بابا اردالن بر رو

 .ستدیا یم  شی کیدر نزد فرهان
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 ؟ یومدین شی چرا واسه خاکسپار-

 گردد.  یطرفش بر م  به

 خودش بود.   تیوص -

 شود.  یپر تعجبش با سوالش همراه م یصدا

 نبود.  یا نهیوقت ک چیبابا اردالن ه-

 . یتو هم نبود-

را اما  شانی برم. صدا  یصبحانه را داخلش گذاشته ام را به آشپزخانه م یکه ظرف ها یا ینیمن س و
 شنوم.  یم

 افسردم کرد.   یاز تو حساب  یِ دور چند سال  نیباشم. ا شتی مدت پ هیخوام  یم-

 خندد. یم فرهان

 .یومد یو ن  یایب  یتونست  یاومدم، تو م ی. من که چند بار تا دبدنمیبه د یاومد نیواسه هم-

 رود.  یباال م یلرزانش کم  یصدا

 ندارم.  دنتویوقت حق د چیتو هم محروم کرد. گفت ه دنیچند بار بگم. اردالن منو از د-

 خواست از کجا بفهمه؟  یاون م-

 هان؟

 بده. جواب

دستمال  یدهم که به سالن بروم. جعبه  یرود به خودم اجازه م یفروغ که باال م ی هیگر یصدا
 . مخاطبم فرهان است. رمیگ  یم شی را جلو یکاعذ

 چه طرز برخورد با مادرته؟  نیا زمی عز-
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 کند.  یرا محو م شیاشک ها یکاغذخواهد که به طرف اتاق برود. فروغ با دستمال  یکالفه م فرهان

 اتاقم هنوز سر جاشه؟-

 جمله است.   نیکه منتظر هم  انگار

بشه، فقط   ادیکم و ز یچینوازش پاشو بذاره تو اون اتاق، نذاشتم ه  یکس حت چیمِن خر نذاشتم ه-
 از تو واسم جا بذاره.  یادیکه حداقل اون اتاق  نیبخاطره ا

 دهد. یشدن در اتاق خبر از پناه بردنش به آن جا را م دهیکوب  یصدا و

 

 و هشت:  ستیب 28#پارت 

 خوام باهاش صحبت کنم.  ی:م دیگو یخواهم به سراغ فرهان بروم فروغ با آرامش م یم تا

 زنم.  یبر لب م  یلبخند

 . نیی بفرما-

 روم.  یبه سمت آشپزخانه م و

 

شوند،   ین و فروغ هم از اتاق خارج مگذارم. فرها یم  زیاست که وسط م یز ی چ نیبرنج آخر سید
 مشغول صحبت بوده اند. گریکدی که دو ساعت و ربع با  ستیدر حال  نیا

 کنم. یم ان یشود. با ذوق نظرم را ب  یم  دهیرفتن به مزرعه چ یبرنامه   زیم سر

 بزنم.  یسر   هیتونم به خانوادم  یچه خوب، پس منم م -

 اندازد.  یهم به من نم ینگاه میدهد، ن ینوشابه اش را کنار بشقابش جا م  وانیل  فروغ

 خوام با پسرم تنها باشم.  یم-
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دهم. فرهان که تا آن   یحرف را ندارم. بغضم را به زور نوشابه فرو م نیشوم. توقع ا یزده م بهت
 زند.  یحرفش را م  یآرام یموقع ساکت است، با صدا

 . یبه ترالن بزن یسر  هیبهتره  م،یری امروز مزرعه نم-

 زند.  یم  لبخند

 آماده بشم.  رمیباشه پسرم، من م -

 

 . ندینش یدستم م یکند، دستش رو ینصفه مانده اش را رها م  یفروغ غذا تا

 صبر کن. هوم؟ کمی پس فقط  ،یهست یگذره. تو دختر صبور  ی روزا م نیا ا،ی خوشگلم ناراحت نش-

آسوده باشد. فروغ مهمان ما هست، او گردن فرهان حق دارد. من با تمام   الشی زنم تا خ ی م یلبخند
 کنم.  یوجودم از او استقبال م 

 

 .دیآ یم رونی رنگ است از اتاقش ب یکه قهوه ا شیتا مچ پا یحاضر و آماده با کت بلند و دامن  فروغ

 .یستی ِا، تو که هنوز آماده ن-

 کند.  یرا هم عوض م یو یهم اندازد و کانال ت  یرا رو شیپا

 دم در منتظرته. یتاکس-

 کند.  یم تعجب

 من تنها برم؟ -

 .یرسوند  یتو منو م  خب

 . خوش بگذره.میایما بعدا م-
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 کند.   یاز ما خانه را ترک م یو بدون خداحافظ  یبا ناراحت   فروغ

 .نمی اهد کنارش بنشخو یام، م ستادهیکه وسط سالن ا یزند و از من یم میصدا فرهان

 

 و نه:  ستیب 29#پارت 

کند و هر وقت هم که   یدستم را رها نم ی. فرهان لحظه امیکن یها را گز م ابان یتمام خ یساعت دو
کند.   ینثارم م  یبگذارم اخم میپا  یکند، اگر دستم را رو  یرا پل یدیجد یعاشقانه   یقیبخواهد موس

 ی کننده وانهیشود. در دل به رفتار عاشقانه و د یم ی ک یکنم دست چپم دراز تر از آن  یاحساس م 
 شوم از حس خوب دوست داشته شدن. یزنم و ذوق مرگ م  یفرهان لبخند م

 

 

  ادهیپ یخواهم برا  ی. ممیکن یاست توقف م مانیپا ریکه تمام شهر ز یکوهستان یدر منطقه ا باالخره
 م. در را بکش ی رهیشدن دستگ

 خوام باهات صحبت کنم.  یم-

 دهد. یگذارم. دست چپم را نوازش م یم میپا یرو یرا به آرام دستم

 خوام.  ی ازت معذرت م ادی ز یل یمن خ-

 زنم.  یم  لبخند

 . زمی نداره عز یاشکال-

 کننده. وانهید یخندد، از همان خنده ها یم

 کردما. نیتمر  ی. بذار حرفمامو کامل بزنم. کلیر یهنوزم دلگ یعنینداره  یاشکال یگیم یوقت-
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 دهم تا او راحت باشد.  یم  میکنم. نگاهم را به شهر رو به رو یرها م   یرا به آرام نفسم

 بزنه.  یبود دست به خودکش ک یموندم هر آن نزد یمدت اگه کنار ترالن نم نینوازش تو ا-

 کنم.  یتعجب نگاهش م  با

 ؟ یگفت یتو چ-

خاطر مرگ بابا واسش گرون تموم    نیرفت. در واقع بابا تردش کرد. به هم رانیاز ا یترالن با حال بد-
 موندم.  ینم  ششیمدت پ نیشد اگه ا یم

 شوم.   یم دلخور

 . یداده بود حیکاش همون اول واسم توض-

 .یکه منو ببخش یدونم اما تو اون قدر مهربون  یاشتباه کردم. خودمم م-

 کنم.  یحواله اش م یخنده ا تک

 . یخب معلومه، تو شوهرم-

 

 کنم. ینگاهم م قیعم

 که شوهرت باشم عشقت باشم. نیدوست دارم قبل از ا-

 بندد.  یچشم م عیچکد. سر یگونه ام م یرو ی اشک ی. قطره ردیگ یدانم چرا بغضم م  ینم

 شه.  یسرم م  یرو  ایدن یقطره اشکت همه  هیبا هر  یدون  یم-

 

همه عشق از  نیکند. انگار توقع ا یجنبه ام م  یب میشود. ذوق زدگ یم ایبه در  لیاشک تبد ی قطره
 ندارد، ندارم.  یسرانجام  چیکردم ه یکه فکر م  یازدواج نیا
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کند. با   ینگاهم نم گریکشد. د یم  رونی را ب یا یشودو از داخل داشبرد دستمال کاعذ  یخم م فرهان
 .ردی گ یحرص دستمال را به طرفم م

 یحرومشون م  ستنیخوشگل ن یدایاون مروار فی. حینکرد میعصب  نیاز ا شتریپاک اونا رو تا ب -
 . یکن

 

 کنم. یشود خودم را جمع و جور م یم یگونه عصبان  نیا نمیب  یم یوقت

 دهد. یخاص گوشم را نوازش م   یبا آرامش شیصدا

 خوامت.   یم  ی که فکر کن یز اون ا شتریخواستم بهت بگم ب-

 دهد. یم  یمرا در آغوشش جا و

 

 : ی س30#پارت 

لب   یکنم، فرهان به آهستگ یشدن م چاندهی کلمه احساس پ یواقع یکه به معنا یاز ربع ساعت  بعد
 زند.  یم

 نفسم.  میبر-

  یم  حیدهم. هنوز هم ترج  یبه بدنم کش و قوس م ی. کم رمیگ  یاز ته دل از او فاصله م یلبخند با
 دهد آهسته صحبت کند.

 م؟ یبه ترالن بزن یسر  هی هینظرت چ-

 شود.  یپر رنگ تر م لبخندم

 دسته گل گنده. هی یبا اضافه -

 کشد.  یرا م لپم
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 جان... یا-

 

کشد که  ینم  یکند. طول  یپرت م  بای کشد و خودش را در آغوشم تقر یم یکوتاه غیج  دنمیبا د ترالن
 کند. یاش درد و دل هم م هیگر ن یاندازد. در ب  یم هیشود و من را هم به گر یبلند م اش هیگر یصدا

  گهیکردم د یواست تنگ شده بود اما فکر م   یلینوازش، دلم خ یبه کل فراموشم کرد گهیگفتم د-
 .ین یمنو بب  یدوست ندار 

 کنم. یفشارمش. زمزمه م یام م نهی به س شتریب

 خوام که...  یمنم مثل تو فکر کردم. معذرت م-

 گذارد.  یلبانم م یو دستش را محکم رو  ردی گ یفاصله م عیسر

تو و فرهان فاصله انداختم.  نینبودم که بفهمم ب   یمنه که ازت عذر بخوام. باور کن تو حال ی فهیوظ -
 . نمتیب ی خوشحالم که م  یلیخ

 

 دهد. یفروغ ترالن را مخاطب قرار م میده یارش مسف رونیکه از ب  یهمبر  چی از خوردن ساندو بعد

 ؟یبا داداشت صحبت کرد-

 شود. یمشغول است، جمع م لشی که با موبا نیفرهان با ا توجه

 در چه مورد؟!-

که من را   یلبخندش با خجالت  ند،یب  یم لشیموبا یفرهان را از صحفه  یکه نگاه گرفته شده  ترالن
 شود.  یکند، همراه م  یتعجب زده م

 

 : ک یو   یس31#پارت 
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 کند. دایادامه پ نیاز ا شتریگذارد سکوت ترالن ب ینم  فروغ

 . نی بهم بزن تونویخواهر برادر  یتراس حرفا یتو دیبر دیپاش -

 شود.  یم میدر گلو  یبه حساب آمدن باعث بغض بهیبد غر حس

 

کشد تا او را بلند کند.  یدستش را م یرود و به آرام یبه طرف خواهرش م ی بی با ذوق عج فرهان
کند. در آخر هم قبل از بستن در تراس  یو به طرف تراس روانه اش م ردی گ یرا م  شیشانه ها
 کند.  یحواله ام م  یچشمک

 

 نشاند. یلبانش م یبه زور رو یگذرد. همان ربع ساعت اول فروغ لبخند یم یساعت

 خستم.  یل یمن برم بخوابم که خ-

 شود.  یم ی هم لبخندم تصنع من

 .نی راحت باش  نیی بفرما-

 

 بزنند که من حضور ندارم.  یرا زمان  شان یخواهر برادر یشد حرف ها ینظرم م  به

شود.   یگذرد اما باالخره در تراس باز م  یساعت ها م  یمن به اندازه  یساعت برا کیکه  نیا با
شود   یشود. ترالن است که هراسان به دنبالش داخل م یافتد بند دلم پاره م ینگاهم که به فرهان م

 کشد. یو از پشت دستش را م 

 ...کی فرهان جان، تو چرا -

 یکند. دستش را به نشانه  یفرهان به طرفش حرفش را نصفه رها م  یدفعه ا کیبا برگشت  که
 گذارد.  یبزرگ مردانه اش م یو لبان کم ین یب  یسکوت رو
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 :پاشو. دیگو  یکلمه اما محکم م کی دارد. فقط  یمن را برم فیافتد. ک یاتفاق م  عیسر یلی خ زیچ همه

 .  میدوز یو ترالن نگاه نگرانمان را بهم م  من

 زند.   یلب م ترالن

 فقط سکوت کن. -

 دهم. یتکان م یرا به آرام سرم

 

دارد و به   یرا برم  لمیکند و موبا یاز م کوچکم را ب  یدست  فیک یدکمه  میریگ یکه قرار م  نی ماش داخل
 غرد.  یکند. م ی. هاج و واج نگاهش مردی گ یطرفم م

 اون داداش احمقتو.  یشماره   ریبگ-

 

 کنم.  یدرشت نگاهش م یچشمان  با

 تو به برادرم... -

 کند.  یرا کنترل نم شیماسد. صدا ی بلندش حرفم در دهانم م یل یخ  ادیبا فر که

کرده، بهش بگو دور ورش نداره فکر   مشی دراز تر از گل یل یخ گهیشمارشو، بهش بگو پاشو د ری گفتم بگ-
 که دلش خواست بکنه... یتونه هر غلط یکنه خواهرشو گرفتم م

 !ست؟ی منظورش چ قایآورم که دق یسر در نم  چیکنم و ه ینگاهش م  تنها

 

 و دو:   یس32#پارت 

فرهان بر هم زننده  یدوباره  ادی فر یخلوت است و صدا  ابانی. خردی گ یبغل م  ندیب  یرا که م سکوتم
 سکوت شب است.  ی
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 ؟ یشنو  ینم-

  نی. با اریاست دلگ  ی کنترل چیفرهان که بدون ه یها ادیشوم و از فر یخوشحالم م ابانی خ یخلوت  از
برعکس تصورم گرفته از   شی. صدارمیگ  یدانم ساعت خواب خسرو است شماره اش را م یحال که م

که تا به حال با من نداشته است،   یمتی کنم؛ او اما با صم یکوتاه م ی. حال و احوالستیخواب ن
 زند.   یذوق م یتو یادی کاسه اش ز مین  ریکند. کاسه ز یصحبت م 

 

. کلمه داداش در  ردی گ یشوم، فرهان دستم را م ادهی پ نیماجرا از ماش  دنیفهم  یخواهم برا یم تا
 چرخد.  یم نمدهان

 که فرهان ازت شکاِر؟!  یکرد یمزرعه کار  یخسرو تو-

  یخنده اش حرف ها  انیکند. م یفهمم چرا خنده اش خوشحالم نم  یرود. نم یقهقه اش باال م  یصدا
  کیشود. قهقه اش به  یهمراه م  یلطف یب  یآخرش را که با کم یکنم. البته جمله  یفرهان را تکرار م

 شود.  یباره قطع م

 ؟یکرد ییکارا هیپس -

 نالم.   یم بایشوم و تقر  یم درمانده

 ؟ یکرد  کاری بگو چ-

 

 زنم. یشود. ناباور لب م  یم  یسرم خال یرو یخ یشود انگار سطل آب  یکه تمام م  حرفش

 ؟ یبا چه فکر -

ولوم را  نی بلندتر شیشود. صدا  یم دهیتوسط فرهان کش لمیکه جوابش را بشنوم موبا نیاز ا قبل
 دارد.

که  ییدونه از چهار تا مانتو هی یحت  یتون  یم یار ی که در م یتو با اون چندر غاز  کهیِد آخه مرت -
 ؟ یخره رو بخر  ی ماه م کی خواهرم تو 
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 ؟یتن خواهرم یوصله  یفکر کرد یبا چه جرأت  تو

 یدیدیهر چ  یاسمشو به زبونت آورد گهیبار د هیگوش کن،  گمیحرف نزن...گوش کن...م نی...بب نی بب
 .یدیاز چشم خودت د

 اندازد. یم میپا یرا قطع نکرده رو  لیموبا و

 

 و سه:   یس33#پارت 

خواب به چشمانم  نمیب  یم یکند. وقت یم  ییموقع خواب سکوت است که حکم فرما یخانه و حت  تا
 روم.   یم رونی از اتاق ب یبه آرام دیآ ینم

 

پهن است.   ینوران   یامشب مهتاب نم،ینش یاست م اطیسالن که رو به ح یپنجره   یلبه  یور  کی
 . رمیگ ی گذرد که مورد خطاب فرهان قرار م ینم  یز یبندد. چ یلبانم نقش م یبر رو قیعم یلبخند

 !؟ ییجا نینوازش، تو ا-

 . دیآ یبه طرفم م عیسر یلیخ

 ؟ یدیچرا نخواب -

 

طرف وآن   ن یشوند. سرش را به ا ی روانه م  یر گیپس از د ی کی میترکد، اشک ها یم  یبه آرام بغضم
 دهد. یطرف تکان م

 کنندت.  وونهید یها هیگر نیاز دست ا ،یآ یآ-

 را دوست ندارم.  نیزند و من ا  یزانو م میجلو

 بلند شو، زانو زدنت رو دوست ندارم.-
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 خندد، سر خوِش سرخوش.  یم

 . یکن  یزشتش م  هیکه با گر ستین  تیرخ مهتاب مین  نیا فیح-

 

 لرزان است.  میصدا

 . یزد یحرف م  یجور  نیبا داداشم ا  دینبا-

فاصله   یدهد و سپس کم  یفشارم م یکشد. کم یو من را در آغوش م ستدی ا یم شی زانو ها یرو
 . ردیگ یم

خواد برادِر   یخورن. من دلم نم  ی رفتم. خسرو و ترالن به درد هم نم  شی باور کن به صالح خودش پ-
ترالن کم اشتهاست.   یکن  یبده. تو فکر م  هیشه و تا آخر عمرش توون مهرعشقم پاش تو داداگاه باز 

پره. من فقط   یاز سرش م  یشال مورد عالقشو بخره عشق و عاشق هی یبار نتونه حت هیباور کن اگه 
 نگرانم.

 شوم. یهمه مهر و محبت فرهان م نیا یشرمنده  شهیمن مثل هم و

 

 و چهار:   یس34#پارت 

 بفرستد.  میرا برا کیخواهم راس ساعت نه شب ک  یو از او م رمیگ ی صندوقدار تماس م  با

 کنم.  یخانه را ترک م ازمیمورد ن ل یوسا دیخر یبرا  یبی ذوق و شوق عج با

 کنم. ی جشن کوچک امشب دعوت م  یو او و فروغ را هم برا رمی گ یراه به ترالن هم تماس م در

 

کنم. ترالن و فرهان مدام در حال   یدش را با حوصله روشن م عدد شمع به تعداد سن تول کیو  یس
 دهد. یبه ترالن تذکر م یهستند و فروغ هم هر از گاه گر یکدیکردن با   یشوخ

 



 ندارد  انیتو پا یای دانلود رمان رو

75 
 

  یبا توپ توپ ها شی است و کناره ها یمشک لی چند تا سب شی که رو یدیسف نهیتولد گرد زم کیک
 برم.  یبه سالن م یشده است را با شلوغ کار   نییتز یمشک

 .زمیتولدت مبارک عز-

 زند. یبرق م  چشمانش

 ممنونم خانومم.-

گذرد   یم یا قهیشود. دق یهم عاشقانه م مانیاندازد. لبخندها یما فاصله م ن یاست که ب کیک  تنها
 کند.   یرا صاف م  شیکه ترالن صدا

 جا خانواده نشسته.  نیا دیببخش-

 کند.  یحواله اش م یدج یاخم  فرهان

 .گهیپرو نشو د-

 

دهم. با ترالن شروع به  یکه خودم با فاصله گذاشتمش قرار م یتک مبل  ی جلو زی م یرا رو کیک
  یکنم. تا م یم لمیبه گرفتن ف میتصم  شی فوت کردن شمع ها ی. برامیکن یخواندن شعر تولد تولد م

 :داداش اول آرزو کن. د یگو یخواهد شمع ها را فوت کند ترالن م

 . ندینش  یجلوتر م  فروغ

 .یآرزو کن پدر ش -

  یو چند ماه از ازدواجمان م کیکند. آخر تنها   یماهرانه به وسط قلبم اصابت م  یلیخ  زشیحرف ت  و
 گذرد.

 شود. یذوق زده م ترالن

 پدر بشه. ادیبهش م  ی ل یآره، داداشم خ یوا-

 کنه. میتقس یا گهیخواد شوهرم قلبشو با کس د  یمن دلم نم اما-
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 زند.  یقلبش م  یرو فرهان

 خودته.  یجا فقط جا نیا-

  نیاز آن ها که خودم به عمد ب یک یشوند به جز  یکند. همه شان خاموش م  یشمع ها را فوت م  و
کشد   یم رونشیشود. در آخر فروغ ب  یکند و خاموش نم  یداده ام. هزار بار فوتش م شیشمع ها جا

 . ستین لشیمعلوم است که جشن امشب باب م یل یرود. خ یو به طرف آشپزخانه م 

 

.  میکن یبه اتفاق ترالن کباب م اطیداخل ح یویک یبارب  یفرهان که کباب است را رو  یمورد عالقه  شام
  یکنند و با حال  یفراموش مخسرو را  یسه چهار روز گذشته خواستگار  نیدر ا یانگار خواهر و برادر 

 کنند.  یم  یخوب امشب را سپر 

 

  یحرفش را م یا نهیزم  شیپ چی نخورده ام که فروغ بدون ه یهنوز لقمه ا می ن ینش یشام م   زیم سر
 گذرد. ینم الی خ یبدون آسودگ میروز از زندگ چیکنم که ه یفکرم  نیزند. و من تنها به ا

 

 و پنج:   یس35#پارت 

که  یا  ییظرفشو نی روند، در آشپزخانه مشغول جا دادن ظرف ها در ماش ی فروغ و ترالن م یوقت
 شوم.  یاست، م  دهیخر میخانه که خودش برا  لیوسا گر یفرهان با د

 

کردم امشب به  یفکرش را هم نم  چیکنم. ه یعطر گرمش احساس م یرا پشت سرم از بو حضورش
 دهانم زهر شود. 

 

 گذارد. یم میشانه ها یرا رو دستش
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 ممنونم عشق من. یبابت همه چ-

 دهم. یقورتش م ی. به آرام ردیگ ی. فقط بغضم مدیآ  ینم لبخندم

 قابل شما رو نداشت. -

 چرخاند.  یدهد و مرا باالجبار به سمت خودش م یم  رونی را کالفه ب  نفسش

 . ستنین  یموندن  نایمدت کوتاست. ا هیدلم فقط  زی عز-

 دهم.  یتکان م یاشک  یقطره  ایبدون لبخند  سرم

خراب   میها هیکه شب تولدش را با گر رمی گ یخودم را م یجلو یل یکند و من خ یرا نوازش م  صورتم
 نکنم. 

 

 گذرد. یماه م سه

  یلطف یها و ب  ی. از کم محلمیگو  یرا م  تی واقع نیگذرد، ع یسه سال م یبه اندازه  میبرا میبگو اگر
  یم یکه همه اش انگ اجاق کور   نیکه بگذرم، از ا شی فروغ که بگذرم، از دخالت ها و غرور ها یها

 شوم.   یم شود که بچه دار ن  یخودم هم کم کم دارد باورم م گرید رم،یبگ  دهیتوانم نا د ی زند نم

 

حس بد   شتریو ب نمیب  یشود. کمتر او را م یکردن مزرعه م زهیمکان  ریشود که فرهان درگ یم یماه دو
 ام. دهید ییخسرو تنها سه دفعه پدر و مادرم را آن هم سرپا ی هیدهد. بعد از قض یعذابم م یدلتنگ

خدمتکار   ک یحال و روز  قایگذراند و من دق یم  دیوقتش را با فروغ در گشت و گذار و خر شتریب ترالن
آن هم گذر  ا،ی حال دن  نیو فقط منتظر بدتر ستمین یراض چیآمده ه شی را دارم. از اتفاقات پ  کیش

 شوم.  یزمان م
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کند. بدتر از    یم  یدهان کج یکشد حساب یکه مزخرفات فروغ را به رخ م  یخون  شیجواب آزما پاکت
  یلیاشتباه باشد. خ  کی تنها  نیا دیفهمد پدر نشده است و شا  یکه م یفرهان است وقت یمحل  یآن ب

  نیخواهم اول یم  یو از منش رمی گ یکنم تماس م یبه او مراجعه م  یزود با مطب دکترم که چند بار 
 را به من بدهد.  یوقت خال

 

 و ششم:   یس36#پارت 

 کند.  یمکس م یاندازد. کم  یم یبه حال زارم نگاه  دکتر

 ؟یار یبچه ب یخوا یم یچه جور  هیروح   نیبا ا-

 لرزد. یم میصدا

 . ستیدر کار ن یحاال که فعال بچه ا-

 گذرد.  یم یا قهیشود. چند دق  یبعد لبخندش محو م  یزند اما کم یم  لبخند

 .یدست نگهدار  یشه. بهتره فعال واسه باردار  یمشکالت هست که با قرص بر طرف م یسر  هی-

 دارد.  یبرخورد بهتر  شهی. انگار حوصله ندارد. همستین شهیحال دکتر مثل هم  امروز

 

 شوند.  یگرم م یبه آرام میام چشم ها دهیتخت دراز کش یهمان طور که رو ادیز ی هیگر از

 

 پرم. یفروغ از جا م  یصدا با

واسه  یز ی چ هیزودتر بگو تا منو بچه هام   یکن یغذا پختن خوش خواب  ی بجا یخوا یتو که م-
 .میخودمون سفارش بد
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خواهد،   یکه دلش م  یر کار تواند ه یفرهان است و م یشود که مادر واقع ی باورش م  یادیز انگار
 انجام دهد. 

 زنم.   یگذرم لب م یکه از کنارش م یشوم. در حال یتخت بلند م  یاز لبه  یحال یب  با

 . یمیباورت شده مادرشوهر واقع  یلیانگار خ -

 کند.   یم ری ناخن درازش اس یِ را در انگشت ها میبازو عیسر یلیخ

 ؟ یدهات یگفت  یچ-

 کشم.  یم رونیرا به شدت از چنگش ب م یآورم. بازو یم  جوش

 تو رو ندارم.  یاما عقده ها میاگه دهات-

 دهد. یجوابم را م   غیج  غیج  با

 !م؟یمن عقده ا-

 .دیچشم سف یدختره   نمی کن بب صبر

 اش است.  نهیباال تر از س یشوم. سرم کم یبدوم با فرهان رو به رو م  رونیخواهم از اتاق ب  یتا م و

 ؟یزد یتو به مادر من چه زر -

  ندیب یاندازد که جرأت سر بلند کردن، ندارم. سکوتم را که م یآن قدر حراس به دلم م شیصدا
 شود.  یگوش خراش م ادشیفر

 جواب منو بده. -

 شوند.  یپر قدرتش م یدست ها ریخواهم عقب گرد کنم که بازوانم اس  یم دهیترس

 

 و هفت:   یس37#پارت 

 دود. یبه طرف اتاق م  یزند. ترالن با آشفتگ  یم ادید. دوباره فرگذر  یدر سکوت م یکم
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 شده؟  یچ-

 هیبق گهیشهر د  یو اومد تو دینشده دم در آورده. فکر کرده دو تا لباس مارک پوش ی چی خانوم هنوز ه-
 از پشت کوه اومده. رهیم ادشونی

 

سرخ شده اش  دگانیشکم را در دبرم. چشم هم تار شده از ا  یباال م  یلرزد. سرم را به آرام یام م چانه
 :فقط نوازش بمونه. دی گو ی. کالفه مردیگ یدوزم. نگاهش را م  یم

 کند.  یحرفش را تکرار م ادیکه فرهان با فر یبعد یِ کار  یطعنه ها کیشل یبرا ردی گ ینفس م  فروغ

 بندد. یمادرش م یغرغر ها یدر اتاق را رو ترالن

 

 . ردیگ یتنگ در آغوشم م فرهان

 ؟ یکن ی. چرا حرومشون مزهیر یاشکات بهمم م یدون  یم-

 زند.  یگذرد. در همان حالت لب م  یم  یکند. کم یرا نوازش م میبلند و فرفر یزنم. موها  یم  هیگر ریز

 ؟یکرد ی احترام یچرا بهش ب -

 مدت کوتاه.  هیفقط  یخستم فرهان. تو گفت -

 

  یم  رونیرا ب  یعسل  یرو یکند. دستمال کاغذ یم تیتخت هدا یکند. مرا به لبه  یرا رها م   نفسش
 دهد. یکشد و دستم م

 .شهیتموم م  یبشن همه چ ی دارم، عمل یی فکرا هی-

 کشم. ی را باال م  مینیب

 ؟ی در مورد کارات باهام صحبت کن  یخوا  ینم-
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 کند. یرا صاف م شیصدا

 . یفهم  یشد م  یکار واسه مرِد. عمل-

 دهم.  یتکان م  یخورد. سرم را به آرام  یبر م بهم

 

 آرام است.   شی. صداردیگ ی را در دستش م دستم

 . ایصحبت کن  یجور  نی با فروغ ا نمینب گهید-

 اما اون خودش... -

 کند.  ینم  یر ی تغ صورتش

 منو بزرگ کرده. ینباشه اما از بچگ میمادر واقع دی. اون شادمیشن و ی من از اولش همه چ-

 .یاما تو فراموشش کرده بود-

 

 کند.  یرا رها م دستم

فهمم بابام    یکنم م یکردم. االن که فکرشو م یندونسته مقصرش م  دیمن اشتباه کرده بودم. من نبا-
 رحم بوده.  یچقدر ب

 کنم. یم اعتراض

 . یجور بگ  نیپشت سر روح بابا اردالنم ا یتو حق ندار -

 

 .ستدیا یبرابرم م  در

 .گمیم تویواقع  نیحاال که دارم ع-
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 . ستمیا یتوانم تحمل کنم. من هم م ینم

 ...فویاراج  نیا یک-

 ماند. یشدن در آغوشش حرفم نصفه م  ریاس با

 کند.  یگونه م نیاز او سر نزد ا ی گر یکه عمل د نیا ای شتر یتحکم ب یبرا انگار

 . تمام. یکن یحرمت  یبهش ب  ای ینشنوم در مورد فروغ سوءظن داشته باش گهید-

 یادی شوهرم سنگش را ز نمیب یم  یشود وقت یم یگر یاز هر زمان د شتر یتنفرم نسبت به فروغ ب حس
 زند.   یاش م نهیبه س

 

 و هشت:   یس38#پارت 

دهد.  یرا نشانم م  مایهواپ یها طی است که ترالن پاکت بل  نیعمرم هم یخبر ها نی از بهتر یک ی دیشا
 شوم. یبابت از درون خوشحالم م نیماند و من از ا یم  یتا رفتنشان باق گر یفقط سه روز د

 

 گذرد.  یروز از رفتن ترالن و فروغ م  ده

در   یو از جلو  دیآ یشوم. فرهان سر زده به خانه م یم می خرت و پرت ها یحال مرتب کردن کشو در
 کنم.  یرا بلند م  میکه بشنود صدا یکند. جور  یسالن شروع به صدا زدنم م

 . زمی جام عز نیمن ا-

 . ردیگ  یدر قرار م ی رهیدستگ یدستش رو کی.  ردیگ یبعد در چهار چوب در قرار م  یا قهیدق

 خانومم. ییجا نیا-

 . یسالم، خسته نباش -

 شوم.  یبلند م  میااز ج و
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 حاضر شو.  رمی گ یدوش م  هیتا من  زم،ی سالم عز-

 پرد. یباال م ابروانم

 کجا؟  یبه سالمت-

 :حاال تو آماده شو.د یگو یرود م  یکه به سمت مستر م یحال  در

 

اندازم. فقط    یشانه ام م یگرفته است را رو هیهد میبرا دا یرنگم را که فرهان جد یطرف شال گلبه  کی
کرده ام ابروانم را هم رنگ  یگذرام. سع یم رونی رنگ شده ام را ب رهیت یقهوه ا  یفرفر  یاز موها یکم

زنم و   یبه خودم م یرنگ به لبانم انتخاب کرده ام. لبخند نی تر کیمداد بکشم. رژ لبم را نزد میموها
 زنم. یرا پا م می کفش چرم راحت  عیسر

 

 شوم.  یشوم. ذوق زده م  یمزرعه و روستا م ریمس یه متوج یا قهیاز چند دق بعد

 مامانم؟ شی پ میریم میدار-

 اندازد.  یهمراه با لبخند به من م ینگاه مین

 بله.  یباش   یاگر دختر خوب-

 کوبم. یرا بهم م دستانم

 هورا...-

 زند.  یخنده م ریز

 . یمگه بچه شد-

 

 .میگذر ی مزرعه م یرو به رو از
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 قدر خلوت؟  نیچرا ا-

 اندازد. ی به مزرعه م ینگاه او

 نصف شدن. روهامونیشدن مزرعه ن  زهی بخاطره مکان-

 . یآخر کار خودتو کرد-

 . شرفتی هر روز در حال پ ایدن زم،یآخر و اول نداره عز-

 

 . ستدیخواهم با یافتد از فرهان م یپامچال م یچشمم به کوچه  تا

 پامچال؟  شی سر برم پ  هیشه  یم-

 اندازد.  یباال م یا شانه

 .قهیبرو، اما فقط ده دق یدوست دار -

 شوم.  یم کالفه

 کرد.  کیسالم و عل شهیکه فقط م قهیده دق-

 را حرکت دهد. نیخواهد ماش  یم

 .گهیوقت د هیپس بذار واسه -

 کنم. یم اعتراض

 فرهان. -

 شود.  یم یجد

 که گفتم.  نیهم-

 کنم.  یرا باز م نی ماش در
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 گردم.  یزود برم-

 

گذراندم تنگ   یکه ساعت ها را با پامچال م ییروزها یکنم. دلم برا   ینم  یتوجه میگلو یتو بغض به
 شود.  یم

 کنم.  یپامچال نگاه م  یشود با تعجب به خانه  یدر باز م یزنم و وقت یم در

 

 و نه:   یس39#پارت 

 .د یآ یپامچال م یصدا

 کژال بابا بود؟ -

 دهیکنم قد کش یشوم. حاال که خوب نگاهش م یباز شدن در توسط کژال کوچولو م یمتوجه  تازه
 است.

 خانومست.  هینه مامان -

 

 زنم.  یلبخند م نشی ریزبان ش  به

 نه؟ ادی نم  ادتیمنو -

 شود.  یاز پشت سرم بلند م ییصدا

 باز به مرام شوهرت. ،یفقرا کرد ر ی از ما فق یادی  یعجب-

 خندم.  یم

 مرامش بخاطره معرفته منه.-

 کند.  ینگاهم م یا هیثان چند
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 . زمی داخل عز ای. بیخوش اومد-

 

 . ردی گ یبهانه م کژال

 !اد؟ی م یپس بابا ک-

 . تی :کژال برو دنبال بازدیگو یپامچال م  رمی خواهم او را در آغوش بگ یم تا

 گذارم. یخودم نم یرو به

 ؟ یکن  یم یاسباب کش یدار  یبه سالمت-

 است.  گرید ییای در دن انگار

 .گهیتو د ای آ...آره. ب-

 . رمی احوالتو بگ امیگفتم ب ستیازت ن یخبر  دم یبرم. د  دیممنون با-

 است. ی زند. کامال مشخص است مصنوع یم  لبخند

 وقت مزاحمت نشم. هی. گفتم زمیممنونم عز یل یخ-

 کنم.  یرا رها م نفسم

 ؟ یندار  یرفت. کار   ادتیزود منو -

 . دیآ یم  جلوتر

 ! ن؟یهم-

 کجا؟  یزود نیا به

 شوهرم عجله داره. -

 لحظه صبر کن. هیپس -
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 گردد. یسرخ بر م بیبعد با دو س  یا قهیرود، دق یداخل خانه م به

 رو تو راه نوش جان کن.  نایا ایب-

 . بغض دارد.دیآ یم رونی کنم کژال از ساختمان ب یخواهم خداحافظ یزنم. تا م یلبخند م  شیرو به

 . ومدیچرا بابا ن -

 

 اندازم.  یم  میشانیبه پ  یاخم

 شده؟ یاز شوهرت خبر -

 زند. یم یکج  لبخند

اومده و زود بر   یکنه، چند روز  یم  یزندگ هیکژالو ببره. مگر نه ترک ادیب یآره، قرار بود واسه اسباب کش-
 گرده. یم

 

را از من   یز یکنم چ یکرده است. احساس م  ری تغ  یلیکنم. انگار خ یبه چشمان پامچال نگاه م قیعم
 رود.  یشود. پامچال به طرفش م   یم انیکند. کژال گر یم  یمخف

 . یخوش باش یبرم. هر جا رفت گهیمن د-

 . دیآ یکند و پشت سرم م یرا بغل م کژال

 .ی . خوش اومدیرفت یزود  نیشد به ا فیح-

 

از آمدنم  مانی است که پش نیسرد و دروغ. آن قدر برخوردش ردیگ یبندم باز هم بغضم م یرا که م در
 روم.  ی فرهان م نیبه سمت ماش انی گر یبا چشمان 

 



 ندارد  انیتو پا یای دانلود رمان رو

88 
 

 چهل: 40#پارت 

 اندازد. یبه صورتم م یفرهان نگاه رم،ی گ یقرار م نیدمغ داخل ماش یحال با

 شده؟  یچ-

 ؟ ی قدر ناراحت نیا چرا

 چکد. یم اشکم

 ازش نداشتم.  یم یصم  ریعوض شده. توقع برخورد غ یل یپامچال خ-

 زند. یم یکج  لبخند

 تو هم؟ یرفت  یجور  نیبرخورد ا هیفقط به خاطره -

 زنم.  یم  پوزخند

 ازم نگرفته؟ یاحوال  هیچند ماِه  یدون  ی. االن ممایبود  یمیکه دوست صم نیمثل ا-

 اندازد. یبه جلو م  ینگاه

 ؟ یمگه تو گرفت-

 شوم.   یزده م تعجب

 وا، من که هر ماه به فکرش بودم.  -

 

 دهم. یبه خودم م یتکان 

 کرد. انگار شوهرش برگشته. یم میتازه داشت اسباب کش -

 رود.  یم چی به سمت سوئ  دستش

 !؟ی ِا، مطمئن-
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 دهم. یرا تکان م  سرم

 منم خورد تو برجکش.  دیشوق اومد درو باز کرد، د  یکژال، فکر کرد من باباشم با کل  چارهیآره، ب -

 

 افتد. یتازه به حرکت م نیماش

 .میبرگرد دیدارم. با یقرار کار  هیکامل فراموش کردم. من  ،یوا یا-

 ؟ ی:پس مامان چمیگو یزده م  رتیح

 . دمشیکه هنوز ند من

 کند.  یزند ابراز تاسف م یکه دور م  یحال  در

 .ارمت یحتما م گهیروز د  هیده بودم. پاک فراموش کر  زم،یمتاسفم عز-

 کنم. یم اعتراض

 دنبالم.  ایخب حداقل بذار خودم برم بعد تو ب-

 ممکن هست کارم طول بکشه.-

 . میشو یاز روستا و مزرعه دور م عیسر یلیکشد خ یکه م یک یبا تِ  و

 

در به دست آوردن دلم  یبندم و هر چه فرهان سع یبدتر از بد کمربندم را م یلرزد. با حال  یام م چانه
 یکند. آن قدر آهنگ ها یم یرا پل  یزند و آهنگ یفرمان م ی. محکم روردی گ ینم  یکند جواب یم

  یم خانهبه در   یکنند. وقت  یرا با فرهان عوض م شانی جا  میشود که تمام ناراحت یعاشقانه پخش م 
 کند.  یم یدست شی پ میرس

 تا اخر هفته حتما ببرمت.  دمی. قول ممزیازم دلخور نشو عز-

 کند. یمهمانش م یلبخند
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 مواظب خودت باش. -

 

 : ک یچهل و 41#پارت 

 یبه قرارمان با فرهان م ادمیدفعه  کیدهم  یخانه را انجام م  یعقب مانده  یکه کار ها یحال  در
کنار پنجره را  زی کردنش در رستوران مورد عالقه اش م زیسوپرا یافتم. فردا روز مرد است و از قبل برا

  یهم باشد را از او م باکه  هیهد د یکنم اما قول خر یرزرو کرده ام. اگر چه از رزرو رستوران با خبرش نم
 .  رمی گ یدرنگ شماره اش را م ی. ب رمیگ

 

شوم. چند   یآشپزخانه ولو م   یصندل یاز روشن شدن دستگاهش رو دیدهم و ناام یم رونیرا ب  نفسم
باعث   ی مهم یچه مسئله  یعنیروم.  یگذارم و در فکر فرو م یم زی م یرا رو  میبعد دست ها قهیدق
 دهد. حشیشود که به قرارمان ترج  یم

 

ال و شلوار تنگ  کنم. مانتو سبزم را با ش یم شی فکر عمل ی ب ای با فکر   ایرسد.  یراه به ذهنم م  کی  تنها
کوچکم را از داخل کشو   یسبز دست  فینشانم. ک یصورتم م  یرو یم یمال شیکنم. آرا یست م یقهوه ا

کند. به راننده آدرس رستوران   یرا کامل م پمی روم. کفش سبزم ت  یم یدارم و به سمت جا کفش یبر م
راکه از قبل   یغذا و مخلفات   زی کشد که گارسون با نشستن من سر م یطو نم یز یدهم. چ یرا م

 ی نهیندارم و به خاطره پرداخت هفتاد درصد از هز ی. چاره اندیچ  یم زیم یسفارش داده ام را رو
 چکار کنم؟! قایدق دیبا نمی کنم تا بب یشام سکوت م 

 

هستم که هر  یادیز یها زوج  یگذرد و من غرق تماشا یم زیم یشدن غذا رو دهیساعت از چ مین
  یکه به تازگ یاست. نگاهم را از زوج  شانینشسته اند و تنها لبخند مهمان صورت ها یز یکدام سر م

  طرف و به   رمی گ یروند را م یآن طرف رستوران را باال م یشوند و چهار، پنج پله   یداخل رستوران م
شوم که   یباغ کنار رستوران م  ی  دهیدهم. مشعول نگاه کردن به درختان سر به فلک کش یپنجره م

 خواهد.  یتوجه من را م  ییصدا
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  رقابلیغ یسرش گذاشته است و چهره اش را کم  یرو یچرخانم. کاله نقاب دار   یرا به طرفش م  سرم
 است.  ستادهیا زیسر م یکرده است. باال ییشناسا

 نم؟یجا بش  نیتونم ا یمن م-

 پرند.  یباال م ابروانم

 جا؟  نیا یچ یواسه -

 زند.  یم  لبخند

 که تا حاال اومده بود. ادی اگه قرار بود ب ،یوقته تنها نشست یلی آخه خ-

 .ستمی ن  یاما من منتظر کس-

 

دهد. پشتش به کل رستوران است.  یم یخودش را جا  یصندل یشود رو یجمله ام تمام م  تا
 آشنا شد.  میدارد. چهره اش حاال برا یکالهش را بر م

 جام.  نیمن صاحب ا-

 خندم.  یم

 .یچه صندوق دار پولدار -

 کنم.  تی ری مجبورم دخل و مد-

 باور کنم؟ دیبا یعنی-

 دارد. یاندازد. قاشق و چنگال را بر م  یباال م یا شانه

 اجازه هست؟ -

 کند.  یم ین ی هم. با ولع تمام شروع به خوردن جوجه کباب نگد یرا تکان م  سرم
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 سرد شده اما بازم خوشمزه ست.-

 کند.  یمن اشاره م  یبه غذا و

 تو هم مشغول شو.-

 دهم. یم رونیرا ب  نفسم

 شدم.   ریمن س-

 کند.  ینگاه م  زی تعجب به م با

 دست نخورده.  یز یچ-

 م؟ یبا هم آشنا بش شتری ب  میتون ی:مدیگو یخواهم بلند شوم م یدهم. تا م ی را نم  جوابش

 

 کنم.  یگرد شده نگاهش م یچشمان  با

 ؟یفکر کرد یشما با خودت چ -

 زند.  یم خیباره تمام تنم  کی. به ردی گ یشانه ام قرار م  یرو  یلحظه دست همان

 

 چهل و دو: 42#پارت 

 شود.   یبلند م شینگاه کردن به پشت سرم را ندارم که صدا جرأت

 سالم دختر جان حالت چطوره؟ -

درنگ من را در   یشوم. ب یبلند م   یصندل  یکنم و از رو یرها م یحبس شده ام را به آرام  نفس
 زنم. یم  ینزنم. لبخند پر از شوق هیگر ریکنم که ز  یم  یسع یل یدهد و من خ یم یآغوشش جا

 ن؟ یجون خوب سالم ماه گل-
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با هم  یا قهیکنم. چند دق یم  تشیهدا زی به دور از م  یکه بفهمد به سمت  نیآرام و بدون ا  یلیخ
و   دیگو یروستا م   یو همه کس از اهال زیکند. از همه چ یماه گل صحبت م  شتری. بمیکن یصحبت م 

 یرا شروع کند که مرد  یدیخواهد بحث جد یفهمم. م ی شان را نم یل یمن آن قدر استرس دارم که خ
گذرد. ماه گل  یم دنشیوقت از شن یل یاما خ ستین  بهیغر میبرا ادیکه ز ییزند. صدا   یم شیصدا

که  یز یچ  نیغذا در دست دارد و اول  ی هی. کسدیآ یکند و او با تعلل به سمت مان م یاشاره اش م 
هم  یو سالم  ستدیا یاست. فقط م لشیاستا یکل  ریکند تغ  یتوجهم را نسبت به خودش جلب م 

 کنم.  ی. من هم خودم را کوچک نم ندک ینم

 برم.  دیماه گل جون من با گهیخب د-

 کند.   یم ریدر باال ها س  یادیفهمد که برادرزاده اش ز یم

 رفته؟ ادت ینوازش رو  زمی عز-

 دهد. یزده است در کالمش هم نشان م   زیهمه چ ری که ز نیرحم تر از ا یب

 از اون خراب شده رفتم همه رو فراموش کردم به جز تو.  یعمه جان من وقت-

 توانم ساکت بمانم.  یکنم. نم  یلبم جا خوش م  یرو  یپوزخند

همه سال ذاتت   نیبه نفع من شد اما انگار تو ا  یلیرفتنت که خ ،ینبود میآش دهن سوز نی همچ-
 .یار ی، فقط اداشو در ممدرن نشده

 

 گونه با او رفتار کنم.  نیتوقع ندارد ا انگار

 با اجازه ماه گل جون.-

 یکه صاحب رستوران را تنها بگذارم م نیزنم. قبل از ا یرا چنگ م  فمیروم و ک  یم زی سمت م به
 :من متاهلم جناب.میگو
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 یا قهیرستوران را پرداخت کنم. دق ی نهی هز ی هیروم تا بق یبه سمت صندوق م   یعصب یبا حرکات  و
  یخواهم به صندوق بعد یکند. تا م یرا با صندوق دار عوض م  شیگذرد که صاحب رستوران جا ینم

 لحظه لطفا. هی:دیگو یبروم م

 . ردی گ یبه طرفم م ی پنجاه تومن ییتا چند

 از قبل پرداخت کردتون. ی نهی هز نییهمشو من نوش جان کردم بفرما نی نخورد یز ی شما که چ-

 دهم. یو سرم را تکان م  رمی گ یها را م پول

 ممنونم از لطفتون. یل یخ-

شوم.   ینبودش م یمتوجه  رمیبگ نیآنال یتاکس لمیخواهم با موبا  یزنم. تا م ی م رونیاز رستوران ب  و
به   میباطن  لیآشپزخانه گذاشته ام. بر عکس م  زیم یبار رو نیآخر دیآ یم ادمیکنم  یکه فکر م یکم

 . ستیکنم که صاحب رستوران ن یگردم. خدا را شکر م  یداخل رستوران برم

 

 شود.  یشوم دوباره همان صدا بلند م  یخواهم سوار تاکس یم تا

 . دیخانوم ببخش-

 گردم.  یاست به طرفش برم ی در تاکس ی رهیدستگ ی که دستم رو یحال  در

 . دمتونیتنها د نیکه اومد یچند بار  ن،یدونستم شما مزدوج شد ی جسارت نشه؛ من نم-

 زند.  ی م یلبخند

 دارم. شبتون خوش.   شتریب یِ خوشبخت  یکه نبود. براتون آرزو ارِ یفکر کردم شانس باهام -

 . ری شب شما هم بخ-

 

خبر   نیدهند و ا ینشان م قهیو پنج دق ازدهیرا  شی عقربه ها  دمیصفحه سف  یطال یمچ ساعت
  یکشد. داخل خانه م یبامداد طول م  کیحداقل تا  ش یکارها شهیست؛ چرا که فرهان هما یخوب
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به  امده،ی که فرهان هنوز ن نیروشن همان چراغ وسط اتاق ها است. خوشحال از ا  شوم، تنها چراغ
ترس به   شی را عوض کنم. وسط سالن هستم که با صدا رونم ی ب یروم تا زودتر لباس ها  یطرف اتاق م

 شود.  یه مدلم روان

 

 چهل و سه: 43#پارت 

 زند.   یم ادیزده ام ندارد و فقط فر  رونیب  نهی به قلب از س یکار 

 تا حاال؟  یبود  یکدوم گور -

 ؟ یبا خودت نبرد  تویکوفت لیکه اون موبا ی قدر عجله داشت نیا

 هان؟

 

  یاز من م یمتر  یسانت کی یدر فاصله  یپناه بردن ندارم وقت یبرا  ییام. جا دهیترس ی دهیترس
که کرده ام  یبه عواقب کار  چیاندازم و ه یم  نیی. سرم را به پاردی گ یرا در دست م میو بازو ستدیا

 شود.  یم  یعصبان شتریب ند،یب ی سکوتم را م یکنم. وقت یفکر نم

 ؟ یچرا ساکت-

 ؟ یدیجوابمو نم چرا

که بخواهد  نیبزند تا ا ادیدهم فر یم حی نه، ترج ایکند   یدانم قبول م  یخواهم حرف بزنم اما نم یم
 زنم.  یزند. ناچار لب م   یم ادیرا دروغ بشمارد. دوباره فر میحرف ها

 رفته بودم رستوران.-

 

 خنده است. یهمراه با صدا پوزخندش

 ؟یکرد شرفتیپ-
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 ؟ یر یتنها رستوران م گهید حاال

 زند.  یم یدور 

 موقع شب تک و تنها رفت رستوران؟ نیا شهیمگه م-

 

 شوم.   یزند. ناباور م  یراحت به من تهمت م یل یدارد خ او

 ه؟ یمنظورت چ-

 زند.  یچشمانم زل م در

 ؟ یِ وقت شب، به نظر خودت عاد  نیتنها، تا ا-

 .یبود یا یعوض هیپس مطمئنن با   ،یو ندار  یجا کس  نیکه ا تو

  یمحکم  یلیدرنگ س  یخواند. ب یم  انتکاری راحت دارد من را خ  یلیآورم؛ او خ  یرا تاب نم  تهمتش
کند و   یزده شده نگاهم م  رونیاز کاسه ب ینشانم. با چشمان یمرتبش م یخط انداخته  شی ته ر یرو

تمام   تی شود و من از شدت عصبان  ی. دست خودم مور مور م ندینش یصورتش م  یدستش ناباور رو
 زند.  یم ادیگذرد که دوباره فر یم یا قهیکنم. دق یم  یصورتش خال ی باره رو  کیرا به  م زور

 چشمام نباش.  یجلو-

 اندازم.  یخودم را داخل اتاق م   عیسر یلیخ

 

. فرهان هم دیآ یگذرد اما خواب به چشمانم نم یتخت م یرو  دنمیدانم چند ساعت از دراز کش ینم
. نفسم را  میندار یجدا خواب  دیگو یرا داخل اتاق نگذاشته است. خوب است که خودش م   شیاصال پا
  رضکردن ع یکه در حال ط نمیب  یزنم. در کمال تعجب م یم رونیاز اتاق ب  ی کنم و به آرام یرها م

 کنم. یسالن است. نجوا م

 ؟ یبخواب  یخوا  ینم-



 ندارد  انیتو پا یای دانلود رمان رو

97 
 

 است.  یسوالم کاف نیهم

 

 چهل و چهار: 44#پارت 

 اندازد. یم میدارد و جلو یرا بر م  ییرود؛ برگه ها ی م  ینهار خور  زی بلند به سمت م یی قدم ها با

 نوازش؟  گنیم یچ نایا-

 

اندازم. در کمال تعجب برگه   یم  میپا یجلو یکاغذ ها ی رو  یروشن است. نگاهم را به آرام مهی ن خانه
 دهم.   یقورت م یکنم. آب دهانم را به آرام یرا نگاه م  میها شیآزما یها

 خواستم به موقعش... یم-

 زند.  یگذراد جمله ام را کامل کنم. داد م ینم

 بوده؟  یموقعش ک-

 ؟ یازم پنهون کرد چرا

 

 لرزاند. یرا م میصدا میگلو بغض

 . دمیترس-

 . نمیب ی شود و فرهاِن کالفه را مبهم م  یتار م نگاهم

 .شدیجهنم تر م  میزندگ دیفهم یاگه فروغ م -

 شود.  یم  یعصب

 ؟ یدونست  یمنو محرم م  دیمن شوهرتم، نبا-
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 . ستیبه من ن  شیاست و رو یزند. شاک  یرا به کمرش م دستانش

 ؟ یکن  یم کاری چ ی. نوازش تو دار شهیکه به من مربوط م یاونم موضوع-

 قدر رفتارات مشکوک شده. نیا چرا

 

 نزنم.   هیگر ری کنم ز یم یسع

که دکتر بهم داده تا مشکلم   ییقدر شکاک نباش. من فقط خواستم بعد از مصرف دارو نیتو رو خدا ا-
 کردم؟  یبهت بگم. بعدشم من چه رفتار  ویحل بشه همه چ

 چرخد.  یسمتم م به

 ؟یکرد یچه رفتار -

 ؟ی خوش گذرون یکه تنها اونم شب واسه خودت رفت  نیبدتر از ا گهید

 کنم؟  کاریچ دیمن با  یستیتو ن  یوقت-

 شدم بس که تو خونه نشستم. خسته

 

 کند.  یخنده اش مسخره ام م با

 چه خبره؟ م،یبود رونی امروز با هم ب نیهم-

بود که به من قول داده   ادتیکار داره...تو اصال   ادشیم ادشیکه وسط راه اقا  یرفتن  رونی بله...ب-
 د؟ یخر میبر یبود

 . ینیب  یمنو نم یِ چند ماه تواصال
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است   کشی که در نزد یوار ی. من هم به دندینش  یمبل م  نیتر کینزد یدهد. رو یم  رونی را ب  نفسش
 زنم.   یم هیتک

  یکارا رو م نیدارم ا ی. من واسه کدیکار کرد، زحمت کش دیبا شه،یمارک از آسمون نازل نم لیوسا-
 کنم؟!

 کنم. یم ضیغ

  شتریرو انتخاب کنم اما اگر فقط بخاطره مِن، من به بودِن کنار تو ب نایبهتر شهیهم  یتو از من خواست-
 .میراض

 

 دهد. ی گاه مبل لم م هیتک به

واسم   یلیخ   دتیجد  شیخوام نوازش. جواب آزما یخوام. من بچه م  یسرد و نم یخونه  نیمن ا-
 خوام.    یبشه که من م یز یمهِم. فقط دعا کن اون چ

 . رمی گ یرود. مچ دستش را م یشود و به طرف اتاق م  یم بلند

 ؟یاگه دعام مستجاب نشد چ-

 . ری:شب بخدیگو یلب م  ریز

 . ردیگ یم یگر ی. سرش را به طرف درمشی گ یتر م محکم

 .گمیمستجاب نشد اون موقع بهت م-

 کشد. یم رونی دستش را محکم ب و

 

 چهل و پنج: 45#پارت 
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  یم یسال  یبه اندازه  میبرا شیروز جواب آزما  دنیاندازد روز ها تا رس یکه فرهان در دلم م یترس با
 دیبر طرف شده اما با  یمشکلت تا حد زمی :عزدیگو  یدکتر م یشود وقت  یم  یگذرد. ته دلم خال

 بده. ش یشوهرتم حتما آزما

 

همکف اشکم روان  یبه طبقه  دنیکنم و تا قبل از رس یآسانسور بر انداز م  ی نهیخودم را در آ درمانده
 شود.  یدلم م ختنی باعث ر لم یزنگ موبا یصدا میآ  یم  رونیشود. تا از ساختمان پزشکان ب  یم

 

ندارم. خنده   قت یجز گفتن حق یخواهد پشت تلفن بفهمد. چاره ا  یرا م زیصبر ندارد و همه چ فرهان
 کند. یم دیام را تشد هیبلندش گر ی

 اون دکتر احمق. االنم کار دارم. شی پ امیدرصد فکر کن من ب هیتو -

 کند. یتلفن را قطع م یگر یکالم د چیبدون ه و

 

 یکنم. سع یرا گم م  میشوم. با داخل شدن فرهان دست و پا یکنم و زنده م یشب هزار بار جان م  تا
 زنم.  یتفاوت نشان دهم. لبخند م  یکنم خودم را ب یم

 قهوه؟  ای  یخور  یم  یی. چایشخسته نبا   زم،ی سالم عز-

 است.  یعاد یِ عاد

 قهوه و تو. -

 خندم.  یم

 ؟ یمنو واسه چ-

 کند.  یتصورم اخم م  برعکس

 ؟ی. حرف اون شبمو فراموش کردیفرضم کن یگوش مخمل ادیخوشم نم -
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 از او توقع ندارم.  یخورم اگر چه رفتار بهتر  یبر خورد سردش جا م از

ندارم. بهت که گفتم، دکتر گفته  یر ی. من تقص ستیراهش ن  نیکنم اما ا یفراموش م زویمن همه چ-
 .یای ب دیتو هم با

 کند. یم  زیرا ر  چشمانش

 خوام، مثل همه. ی. من بچه مامی نم یقبرستون   چینوازش من ه نیبب -

 ؟ یهمه خبر دار  یمگه تو از زندگ -

 ندارد بدهد.  یجواب

 

گذارم. با فنجان مشغول  یآشپزخانه م زیم یرا روسکوت است. قهوه  نمانیشود ب  یقهوه آماده م تا
  ینگاه م میدارد. در چشمانم مستق   یفنجان بر م یدستش را از رو یا هیشود. بعد از چند ثان  یم یباز 

 کند.

 موضوع ولت نکرده باشه؟  نیاز کجا معلوم نامزدت واسه هم-

 

را تا حد ممکن   میشوم. صدا یتر م یزند، کفر  یبه من م یانتکار ی که تهمت خ ی قبل  یبار از دفعه  نیا
 برم.  یباال م

 فرهان؟  یفکر کرد یتو با خودت چ-

 کجا بوده؟  یهم بوده نامزد یخوردم. بعدشم ما فقط اسممون رو موین ینش ییفقط چوب روستا من

 کند.  یم اخم

 جهت ولت کنه؟ یب  خودو  یب دیچرا با ،یا گهید زیهر چ  ای ینامزد ایصداتو واسه من بلند نکن. حاال -
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 داره؟  یبوده، چه ربط   ییروستا اونم

 

  تی کشم و از شدت عصبان یم ز ی م یشوم. دستم را رو  یم  یمنطقش عصبان ی حرف ها و منطق ب از
 کنم. یفنجان قهوه را کف آشپزخانه پرت م

 

 چهل و شش: 46#پارت 

 . چدیپ ی در آشپزخانه م کیبا سرام  یبد برخورد صندل یشوم صدا یبلند م ی صندل یشدت از رو با

که چرا راوش منو ول   یاون خراب شده بپرس  یاز تک تک اهال یبر  یخواست یم  ،یخودت منو خواست-
 کرد و رفت. 

 اندازد. یم ن ییرا پا  سرش

 من فقط... -

 گذارم جمله اش را کامل کند.  ینم

  میبر ای ندارم. ب یکالِم، باشه من بحث  هیجور که معلومه حرفت  نیا ،یتو فقط چ ستیبرام مهم ن-
 . شهیمشکلمون حل م دهیدکتر فوِق فوقش دو تا قرص م

 

 . زدیر یدستم م یرا رو یپاک آب

 . میکن یا گهیخوام نوازش. بهتر فکر د  ینم یدوا درمون  یمن بچه -

 . رمیگ یرا م  شیخواهد برود. جلو یشود، م یم بلند

 ؟ یچه فکر -

 زند.  یدر چشمان نگرانم زل م صاف
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 که منو به بچه برسونه. یفکر -

 زنم.  یلب م  ناباور

 فقط تو رو؟ -

 دو پهلِو، صاف و پوست کنده بگو. یلیخ  حرفت

 

 .ردی گ یرا نم  نگاهش

 خوام.   یمن زن نازا نم-

اما انگار او متوجه حال دگرگونم  زندیر  یسرم م یرو   ایدن یشوم. انگار تمام کوه ها یزده م بهت
 . ستین

 خوامت.  ینم  گمیخوامت، حاال م یمن گفتم م-

 رود. یم و

تر   نیو سنگ نیزنم. چشمانم سنگ یکشد. نفس نفس م  یم  ریشود. پشت کتفم ت  یام تنگ م نهیس
  یمن م یگذرد تا فرهان متوجه  یم یا قهیافتد. دق یم نی زم یحس رو ی شود و تمام تنم ب یم

شنوم اما زبانم توان جواب دادن ندارد. فقط  یرا م  شی. صدا زدن هادیآ یشود و هراسان به سمتم م
 شود.  یم  کی کنم و آرام آرام همه جا تار یم شنگاه

 

 چهل و هفت: 47#پارت 

  عی. سرد یآ  یم ادمی زیکنم و همه چ یزود مکان را درک م  یلیکنم خ  یباز م  ی را که به آرام چشمانم
که از پشت   ییون هاخ یسوزد. چشمانم رو یشود و م یم دهیو دستم کش  نمینش  یتخت م یرو

شود. فرهان است    یداخل م یگذرد که شخص  ینم یا  قهیشود. دق یدستم روان شده اند، دوخته م
 دهد. یدستور م  فاوتت  یکه ب
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 هی. پاشو بشور دستتو یدیهمه جا رو به گند کش نی . بباریدر ن  ،یار ی سوزن سرمو در ب یست یبلد ن-
 چسبم بزن روش.

 

از ته گلو   می. صدارمیگ یشده اند، م ختهیکنار تخت ر ک یسرام یخونم که رو یرا از قطره ها نگاهم
 شود. یبلند م

 تو واسم چسب بزن. -

شود.   یبعد دوباره داخل اتاق م  یا قهیبسوزد. دق مینظرم آن قدر لحنم غمناک است که دلش برا به
 . ردیگ یم میچسب باز نشده را جلو 

 . ریبگ-

 کنم.  یتکرار م دوباره

 تو واسم چسب بزن. -

 شود.  یحوصله م یب

بخاطره تو از کارام عقب افتادم. پرستار اورژانس گفت که تا تموم شدن    یلیمن وقت ندارم. امروز خ-
  یم شی برود خودم را به دو قدم   رونی که کامل ب نیبرم. قبل از ا دیباشم. حاال هم با شتیسرم پ
 رسانم. 

 ؟ی ر ی گ یحرفاتو پس م-

 

 کند.  یم  زیچرخد. چشمانش را ر یطرفم م به

 بچه بشم. الی خ  یدهم درصد ب هیتو فکر کن -

 شود. یسمج م  یبه اشک  لیزند تبد یچنگ م میکه از اول بهوش آمدنم به گلو یبغض همان

 صبر کن.  میبعد ش ی فقط تا جواب آزما-
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 دهد. یحوصله تکان م  یرا ب  سرش

 .یخور  یگول م یکه عاشق باش  یادی که ز یوند  ی. میاون موقع راستشو بهم بگ دوارمیام-

 لرزد. یم میصدا

 .یشد  مونیازحرفات پش یروز  هی دیشا ،یگی م یحواست باشه چ -

 

 زند.  یم  پوزخند

 . یواسه مشکلت کن  یفکر  هی. تو هم بهتره شمینم مونینسلم پش یمن واسه ادامه -

هق هق من هم  یکوبد صدا یگذارد. در را که محکم م  یتنهام  یزندگ یها ینگران  یمن را با همه  و
 رود.   یباال م

 

 چهل و هشت: 48#پارت 

 مانیعاشقانه ها یو دلم برا ستی گذرد. حال دلم اصال خوب ن یحالت ممکن م  نیماه به سرد تر کی
پزم و مثل هر   یهمه کنار گذاشته شدن ندارد. مثل هر شب شام م  نیشود. دلم طاقت ا یتنگ م

  یم یجا  خچالیمانم و مثل هر شب غذا ها را داخل   یبامداد منتظر فرهان م کی ت شب تا ساع
 کند.  یاثر م یک  رشی خ یدانم دعاها یدهم. و نم یهر روز غذا ها را به رفتگر کوچه مان م ثلدهم و م

 

را   موتیماه گذشته فرهان ر  کی  نیاست. بر خالف تمام ا یگر یتر از هر روز د زیامروز غم انگ غروب
نگاه  صانهی است حر یشود. از پشت پنجره به چهره اش که هنوز هم دوست داشتن  یزده و داخل م

 دارم.  یبه طرفش برم یبا لبخند قدم دیآ  یکنم. تا به سمت در ساختمان م یم

 . یخسته نباش  زمی سالم عز-

 سالم.-
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خوِد من   یام که گناه کار اصل دهیهمدهد و من هنوز نف ینم  ینشان خوب  ش ی خشک و خال سالم
شکل ممکن   نیتر یبا دستور  یکنم وقت یماسد. خودم را جمع و جور م  یلبان م یهستم. لبخندم رو

 خواهد.  یاز من قهوه م

 

  یپنجره م یدهم. خودم هم لبه  ی. قهوه اش را به دستش مندینش یراک کنار پنجره م   یصندل یرو
 شوم. یم لیمتما رونی و به طرف ب نمینش

 دهم. یم رونیب  یرا به آرام نفسم

گنجشک هاش مثل بلبل   یصدا ه، ییکنه آفتابش طال یفکر م  نهیب  یما رو م یخونه    رونی از ب یهر ک-
 خونه و شب هاش همه مهتاِب.   یآواز م

 دهم. یم رونی بار نفسم را بلند ب  نیا

شنوه و   یم  یک هاش رو کسگنجش ینداره، صدا یدونم آفتابش نور  یدونم؛ من م یاما فقط من م-
 . لداستیشب هاش همه 

 

آرامش لحنش   ی. بر خالف چهره رمیگ یدهم و م یقهوه م دنیبه فرهاِن در حال نوش ییگذرا نگاه
 حرص دارد. 

 لدا؟یتموم شد خانوم  فاتی اراج-

به درد نخورت ندارم. حاال هم  یواسه استعاره ها  ی اومدم چون فروغ و ترالن تو راهن. وگرنه حال زود
 . یخودتم آماده ش  ،یبهتره لباسامو آماده کن 

 بعد تکان خوردنش ادامه دارد.  یق ی شود که تا دقا یبلند م یصندل   یاز رو چنان

 

 چهل و نه: 49#پارت 
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شود؛ به در خواست ترالن  یفرهان در رستوران مورد عالقه اش سرو م یکه به خواسته  یاز شام  بعد
. من و ترالن با هم، هم میکن یم  یرو ادهیکه رستوران هم در آن واقع شده، پ  یابانیطول و عرض خ 

کرده ام.  اریسکوت اخت یصحبت کردن ندارم و بعد از سالم و احوال پرس ی. حوصله میشو یقدم م
 کند.  یکه مقابل رستوران است، سر صحبت را باز م   نیبرگشت به طرف ماشباالخره ترالن در حال 

 شده؟  یچ-

هشتکر مدل را   یبوت مشک مین یرو چشم دوخته ام و تنها جلو  ادهی پ یکه به سنگ فرش ها یحال  در
 دهم. یجوابش را کوتاه م  نم،یب یم

 . یچ یه-

 

. مرا  میکن یرنگم است. توقف م  یژاکت بافت آجر  بیگذارد. دستم داخل ج یم میبازو یرا رو دستش
 گرداند. ی به طرف خودش بر م

وقت در برابر طعنه  چیاما حداقل ه یاهل حرف زدن نباش  دی. شایکه سکوت کن ینبود یتو دختر -
 .یکرد ی فروغ سکوت نم  یها

 

  یلب باز م شوم،   یاز دور بودنشان مطمئن م یکشانم و وقت ینگاهم را به طرف فرهان م عیسر یلیخ
 زنم.  یکنم. تند تند حرف م

  دی. دکتر گفته باادیم شمیآزما یجواب قطع گهیپاشه. کمتر از دو ماِه د یداره سر بچه از هم م میزندگ -
 . تازه واسم شرطم گذاشته...شرط گذاشته که...ادیشوهرتم باشه اما فرهان نم

 

 زند.  یترالن را صدا م  فرهان،

 .گهید ایترالن ب -
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من را   یاست وقت یخوبم نسبت به شوهرم کاف یرفتن تمام حس ها  نیاز ب یمه اش برا سه کل نیهم
 دهد. ی. ترالن بلند جواب مردیگ یم دیند

 .میاومد-

 . میرو یآهسته، به سمت شان م  ییقدم ها با

 گفتم چشات غم داره، چهرت غصه داره. پس درست حدس زدم.  -

 دهم. یتکان م یبه آرام  شیحرف ها  دیتاک یرا برا سرم

 من باهاش صحبت کنم؟ یخوا یم-

 بندد.   یلبانم نقش م ی ناخودآگاه رو یلبخند

فراموش   تویوقت خوب  چیه یلطفو در حقم کن  نیکنه. اگه ا یحساب م یلیتو خ  یفرهان رو حرفا-
 کنم.  ینم

 دهد.  یشانه ام را نوازش م پشت

 نباش.  یچ ینگران ه-

 

رود تا   یماند. فرهان جلوتر م ینم  نیتا ماش یراه م،یرس  یفرهان و فروغ م یک ی که به نزد نیاز ا بعد
که همان اول از نبودش  یصاحب رستوران ی. همان لحظه سر و کله اوردی را از پارک در ب  نیماش

 .میشو یچشم تو چشم م گریکد ی با  یاتفاق  یلیشود. خ یم ادهی پ نشیشوم، از ماش یخوشحال م

 .نی ستیبار تنها ن نی. انگار اری سالم شبتون بخ-

 ه؟ یربطش به تو چ-

 شود.  یفرهان است که از پشت سرمان با حرص بلند م یصدا
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 پنجاه: 50#پارت 

  نیکه ب ی بر لب به سمت فرهان   یدانم خونسرد با لبخند یرا هم نمنامش   یرستوران که حت  صاحب
 گردد.  یاست بر م  ستادهیا نشی در باز ماش

 قصد ناراحت کردنتونو نداشتم جناب فقط... -

 پرد. یحرفش م انی م ستیکه کور هم ن یبا اخم فرهان

 پس بفرما.  ست،ی تنها ن یدیحاال که د-

 . ردی گ یقرار م شیصندل یبار هم ترالن است رو  نیکه مخاطبش ا یامر  یبا جمله ا بعد

 .گهید نیایترالن ب -

 

به احواالت نه   قهیچند دق نیپسندم اما انگار او هم در ا  یصاحب رستوران را اگر چه نم   قیعم نگاه
 . یداشته باش ی:شب خوبدیگو یحال م  نیبرد. با ا یم  یچندان خوبم پ

 هم.د یلب و کوتاه جوابش را م ریز

 ممنونم. -

 

  یجز حواس جمع  زیچ چیدهد. در حال حاضر ه یجلو جا م  یصندل یاز همان اول خودش را رو فروغ
که با صاحب رستوران بحث نکرد  نیاز ا دیدانم با یخواهم. نم  یفرهان را نسبت به خودم نم

خراب تر از قبل پشت سر   ی رفتارش مبهم است و عقلم سردرگم. با حال  میدلخور. برا ایخوشحال باشم 
کند در   یفروغ سر صحبت را باز م  یا قهیشلوغ است. بعد از دق ابانی. نگاهم به خنمی نش یم هانفر

 که مخاطبش من هستم.   یحال

 شناخت؟  یآقا تو رو از کجا م  نیا-

 ! یبی جا غر نیکه ا تو
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 خواهد. یرا از جانب شوهرم بشنوم اما انگار او دلش فقط سکوت مسوال ها  نی رفت ا ی توقع م انگار

 کند.  یم یدست شی پ ترالن

 صاحب رستوراِن.-

 

 دهد. ی. سرش را تکان م میپا ی فروغ را م  یچشم ریز

 ؟ی خاصش یتو مشتر  ایکنه   یچک م  اشویعادت داره تک تک مشتر-

 توانم سکوت کنم. ینم  گریدارد. بر خالف حالم د یبه من نچسباند دست برنم  یتا انگ  انگار

 جا. نیا امی م ییوقتا هی-

 

 شود.  یم لیهم به طرفم متما یاندازد. کم یبه من م ینگاه

هر دست    یدون یبه مال پسرم. دختر تو م یزن  یم شی آت  یو دار  یجور که معلومه شروع کرد نیا-
 جا چنده؟ نیا یغذا

 

 کند.  یدهم و او از سکوتم سوءاستفاده م  ینم ی. جوابردیگ یطرز برخوردش بغضم م از

جاش تو   قهیسگ دو بزنه اون وقت خانوم دم به دق یکوفت  یاون مزرعه  یپسر من صبح تا شب تو-
 ؟ یکن  یرستوران شهر باشه. تو اصال به پسرم فکر م  ن یبهتر

 رستوران؟  یایجلوش تنها تنها م یو بذار  یکه واسش بپز  نیا یجا به

 ... پسرم
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  چیه یشوم وقت یاز سکوت فرهان دلخور م  زیاز همه چ شتریرا ندارم، ب شی تحمل حرف ها گرید
 ن؟ ییباورتون شده مادر فرهان شما یجد  ی:انگار جدمیگو  یحرفش م انیکند. م یاز زنش نم یدفاع

 

 : کیپنجاه و 51#پارت 

 . چدی پ یم  نیماش نیدر کاب  ادیشود. فر   یم یچهره اش برزخ یا هیاز ثان بعد

 مادرشه؟  یپس ک ستمیاگه من مادرش ن   دیچشم سف یدختره -

 از ترالن دوسش نداشته باشم کمتر دوسش ندارم. شتر یسال از عمرمو پاش گذاشتم. اگه ب ستیب

 

 زنم. ی از درون خوشحال شدم. پوزخند م  اورمیحد در ب  نیکه توانسته ام حرصش را تا آخر نیا از

 سال؟  ستیب-

 ن؟یکرد  یاز دور واسش مادر  نمیو رفت  نیکه ولش کرد یچند سال اون

 

 کند. یشود. اما زود دهان باز م یو واج م هاج

 .امِ یدن یاون وقتم مجبورم کردن. اردالن گفت برو. وگرنه فرهان همه -

 .دیگو یبزنم که فرهان زودتر م  گر یخواستم حرف د یم

 . سرم رفت. گهید دیبس کن -

 . یمعمول یحرف ها  ینزد حت یکس حرف  چیخوِد خانه ه تا

 

 کیکه آورده اند  یپنج ساک نی. از ب میبر یو ساک ها را به داخل خانه م میکن یبا هم کمک م همه
 دهد. یرنگش را فروغ به فرهان م یمتوسط بادمجان  زیسا
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 واسه گل پسرم.  نمیا-

لبخند را   نیآخر یندارم حت  ادیکه من   یاندازد. در حال یبوسد و دل من را آب م یرا م  شیشان یپ و
وسط   گریندارم د نشانی در ب ییجا نمی ب ی م یکنم و وقت ی رها م  ی. نفسم را به آراممیبه من زده ا یک

 روم.   یماند به سمت اتاق خواب م یجواب م یکه ب  یر یو با شب بخ  ستمیا ی سالن نم

 

  ری کنم و خودم را ز یدردناک اکتفا م  یشود، پس به بغض   یر بشکند حاال حاال ها تمام نم قلبم اگ بغض
  یدهم، در باز م ینم  یجواب  یشود. وقت  یدر بلند م یتقه   یبعد صدا قهیدهم. چند دق یپتو جا م

 شود. 

 . یدار یدونم ب  یم-

 

  یبه طرفم م ی. با پاکت بزرگ و قرمز رنگنمیتخت بنش یزود رو یل یشود خ  یترالن باعث م یصدا
و   ندینش یتخت م  یکند. لبه  یکند و چراغ اتاق را روشن نم  ی. او هم به نور چراغ خواب اکتفا م دیآ

 دهد. یپاکت را به طرف هول م

 . زمیناقابِل عز-

کشد. همان  یکند و من را به آغوش م  یم یدست شی کند. خودش پ یبغضم را پر م  یجا لبخندم
 شود. کج خلق است.  یفرهان هم داخل م لحظه

 . ادیبسه. خوابم م گهید یهند لمیف-

 

 کند. ی. همان موقع دم گوشم نجوا ممییآ یم  رونی از آغوش هم ب مانی هر دو لیخالف م  بر

 دارم. شنهادیپ هیواست -

:با تو  دیگو  ی م ظیدهد با غ یفرهان هم جوابش را م ی. وقت دیگو یم ری زند و شب بخ یم  یچشمک
 نبودم. 
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کشم.  یکشد. من هم طبق معمول پشت به او دراز م   یتخت دراز م  یرو یکلمه ا چیه  یب فرهان
 بود. یکه اون مرده ک یبد   حینره بعدا واسم توض  ادتی:د یگو یآرام م

 برد. یگردم، دستش را باال م  یبه طرفش برم تا

 االن خستم. فردا.-

 

 پنجاه و دو: 52#پارت 

 .  ستیهم حرف شدنمان ن  یبرا یفرصت  چیهگذرد.  یم  یروز  چند

  انیرا ب  شنهادشیتوالت هستم، پ زی که من مشغول مرتب کردن م یو در حال  دیآ یبه اتاق م  ترالن
که فقط دو روز به آن  یآن روز  یبرا  یا ژهیو یچه کار ها دیکنم که با یفکر م  نیکند. و من به ا یم

 مانده، انجام دهم.

 

کنم.  یرنگ را تنم م یجگر  یجلو بسته  یگذرد. مانتو یم میها یدو روز با تمام دل مشغول باالخره
شود، بخاطره فرهان.  یم ظیغل یکم شمیکنم. آرا یرنگ را با شلوار هم رنگش ست م یشال مداد

 دهم.  یکولم جا م یرا رو میمشک  فیزنم و ک  یرا پا م  میمشک یکفش پاشنه پنج سانت 

 

 یو به راننده   رمی گ یم یبه پنجاه شاخه رز سرخ است را از گل فروش  کیکه نزد یدسته گل سفارش
  لیشکالت با طعم نارگ یجعبه  نی تر کیدهم. ش یاست را م ی که شکالت فروش یآژانس آدرس بعد

 دهم. یجا م   نیماش یصندل یفرهان است را کنارم رو  یکه از مورد عالقه ها

 

خبر   یرفتن به دفتر فرهان که البته ب یبرا یظهر زمان مناسب  قهی دق ستی نظر خودم ساعت دو و ب به
که بخاطره نا آشنا بودن  ینیترالن از ماش  شنهادیبه پ یدوار یشود، باشد. با ام یم سی از من تاس

 شوم.  یم  دایپ  ستد،یا یتر م نیی پا یآدرس چند متر 
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  یل یشوم. آن ها جلوترند و خ یم یدارم، متوجه مادر و بچه ا یبر م یرا به آرام میکه قدم ها یدرحال 
شوم. اگرچه  یقدم عقب تر داخل م نیشوند. من هم با چند  یزود داخل ساختمان دفتر فرهان م

  اقعکنار آسانسور و قایهمکف و دق یساختمان چند طبقه است اما ترالن گفته است دفتر در طبقه 
 شده است.

 

  یضربان قلبم را باال م لی دل یشوم که ب یم یدفتر  کی نشانم نزد یم شانیکه لبخند رو ییلب ها با
از کارکنان دفتر   یک ی یک بچه ش یشوم که ب  یم یبچه ا  یماند که متوجه صدا  یبرد. هنوز دو قدم م

 است.

 . ییسالم بابا-

شوم.   یلرزان داخل م ییآشنا است. با قدم ها یلیجواب دهنده به سالم بچه به گوشم خ یصدا اما
  شتریماند. و من نگاهم ب یاست که با چرخشش به سمت من مات و مبهوت م یبچه در آغوش پدر 
 خورد.  یبه مادر بچه گره م

 

 ه: پنجاه و س53#پارت 

 دنیطاقت از د یکنم و ب یتحمل نم یا هی. ثانمیآ یکه به خودم م  نیکشد تا ا یطول م یا قهیدق
  یدست بلند م یتاکس نیاول یو برا  ستمیا یم ابانیکنم. کنار خ یدفتر را ترک م میرو به رو یصحنه 

 کنم.

 در بست؟ -

 

زنم و   یشوم. ترالن را صدا م یماند. داخل خانه م یپاسخ م  یب رمیگ  یچه در راه با ترالن تماس م هر
 روم.  یکنم. به طرف اتاق ها م ینم  افتیدر یجواب چیه
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  لیکدام از وسا چیتخت فروغ نشسته ام. ه یبا هزار فکر لبه   ییگذرد و من در تنها یم یساعت
هنوز دسته گل که   یشوم و در حال یتر است. بلند م  دهیچی پ یل یخ هیو قض  ستی داخل اتاق ن  شانیها

 میشده، برا دهید یآن صحنه   کیروم.   یشکالت را در دست دارم به داخل اتاقمان م یو جعبه 
شکالت را   ی. جعبه زمیر یم  کنم در هوا ی . تمام گل ها را پرپر مرمیگ یشود و جنون م  یم یاعتد

 کنم.  یم یشکلش را داخل سطل کنار اتاق خال  یقلب یکنم و تمام شکالت ها یپاره پاره م

 

توالت   زیم  نهیآ یچسبانده شده رو یکه چشمم به برگه  نمی نشیتخت م یاز اتفاق بد امروز لبه  رنجور
 افتد. یم

که من   یدرک کن دوارمی. اممینقل مکان کرد  یگر یفرهان به منزل د ی)نوازش جان ما به خواسته 
 جز رفتن نداشتم.( یراه

  یرا نم زیچ چیمن هم، ه گریخواهد د ینم  یواقع یبه معنا  گریفرهان د یشوم. وقت  یم وانهید دوباره
  نیو لوازم مشترک خودو فرهان را نقش زم لی کشم و تمام وسا یتوالت م زیم یخواهم. دستم را رو

  کیدکردم از نز  یفکرش را نم چیزنم. ه  یجوشد و زجه م یاشکم م یکنم. حاال است که چشمه  یم
 گونه نارو بخورم.  نیا میتر ها

  یاز خواب م لمیزنگ موبا یبرد که با صدا یخوابم م ادیز ی هیتخت خواب از گر نییپا یدانم ک ینم
  یم  انیجمالتش را از پشت خط ب  لکسیر  یلیخ  یکنم و وقت یزود اتصال تماس را لمس م   یلیپرم. خ 

که   ستیمهم ن میکنم و اصال برا یتوالت پرت م  زیم ی نهیرا سمت آ لمیجواب موبا یکند، بدون کلمه ا
 شکسته ندارم. ی نهیو چندتکه از آ شهیهمه خرده ش نیا نیرفتن از ب   رونی ب یبرا یراه چیه

 

 پنجاه و چهار: 54#پارت 
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کابوس شوم، رها شوم. به سمت   نیاز ا دیخواهد چند مشت آب سرد به صورتم بکوبم تا شا یم دلم
  گریشوند و د یم  ریسراز میدوباره اشکم ها نمیب یم  نهیزارم را که در آ یروم. چهره  یتاق م مستر ا

  خالفرا بر   زیهمه چ دیاست. من با یواقع یِ آمده، واقع شیپ ی. حادثه ستیبه آب سرد ن یاز ین
 . رمیبپذ لمیم

 

لرزد. منطق و   یتلخ اما قلبم م تی شوم. با وجود واقع یم یآخ بلند یبندم متوجه   یمستر را که م در
چکند،   یم  ش یخون که از کف پا  یشوند. قطره ها یم ر یکف پا گرد اتاق ها درگ دنشیاحساسم با د

تفاوت باشم چون او هم...و  یب  دیبا  دیگو یکشد و منطق م یدهند. او درد م یم  دشیخبر از درد شد
دوستش دارم. با   شهیاز هم  شتریکه انگار ب یزمان  قایهم دق خواهم به مانند او باشم، آن  یمن نم

 مبهوتش شدم.  قهیفهمم که چند دق یو م می آ یبه خود م شیصدا

 . اریب نیو گاز و بتاد نیموچ هی-

 رسد.  یتمام نظراتش درست تر به نظر م منطق

 .ستمیمن نوکرت ن -

 کشد. یرا در هم م  شیها اخم

 چشم.  یبگ دیبا گمیم  یمن شوهرتم، هر چ-

 هستم. یعاد

 شناسم.  یمن تو رو نم -

 

 کند.  یم  یکوتاه یخنده   ناباور

 ؟یشد ونهید-

 زند.  یم  پوزخند
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 رفته، آره؟  ادتیشبه منو  هی-

. لب  رمی گ یم یگر یرا به طرف د میو رو نمینش  یتخت م یدهم. لبه  یم رونیحوصله نفسم را ب  یب
 . رمی گ یم یبه باز  میبا دندان ها  میاشک ها ختنینر یرا برا نمییپا

 

و   دیآ یم  رونیب یا قهیرود. بعد از چند دق  یاتاق ها م نیب  ییفهمم که لنگان به سمت دستشو یم
 دهد.  یدوباره اما با طعنه دستور م

 شهیکه نم  یدر آورد یباز   یقدر وحش نیدارم. ا یکه ناشناسم اما باهات کار مهم نیخانم مادمازل با ا-
 گذاشت.  پا تو اتاق 

 ماندم.  یکردم که تا االن زنده نم یکار ها را نم نیشود. اگر ا یانصاف م  یزود ب چقدر

 

 پنجاه و پنج: 55#پارت 

داخل سالن با فاصله   لیاست یمبل ها یها رو بهی در قلبم دارد اما به مانند غر ییکه هنوز هم جا نیا با
  ریاول ت یکنم و او همان لحظه  یم  ی. با انگشتان دستم شروع به باز میریگ یهم قرار م یاما رو به رو

 . کند یفرو م د،یتپ  یم شیقبل عاشقانه برا ی هیکه تا ثان  یخالص را به سمت قلب 

 .یدی م یطالق توافق  یو تقاضا یر ی فردا م نیهم-

 یتانم معلق مراسِت راست است. دستانم با فاصله از انگش ستد،یا یم یلحظه ا یقلبم برا میبگو اگر
جمع شده در    یتار شده اش را از پس اشک ها یتا چهره   رمی گ یخودم را م یمانند و من چقدر جلو 

 . نمیچشمانم را نب 

 . نمتی خوام بب یو تا روز دادگاه نم  یکن ی ترک م شهیخونه رو واسه هم نیامروز هم ا-

 

فکرش را   ی است. ک  یسرم از وصف حالم اتفاق کم  یبر رو ایافتد و خراب شدن دن  یبه شماره م نفسم
 ! ندیایب  رونیاز دهان فرهان ب  یحرف ها روز   نیکردم ا یم
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که با قطره   ییخورد. او یتفاوتش، جا م  یرا پنهان کنم. نگاهم در نگاه ب میتوانم اشک ها ینم گرید
آورد که   یم چنان اشکم را در ش ی حاال با حرف ها ختیر یبه هم م  شیایاشک از چشمانم دن  یا

 اننش فی کنم آن چنان هم خود را ضع  یم ینبرم. با تمام اوصاف سع ادیرا از   شییوفا  یب  چگاهیه
 را ترک نکنم.  دانیندهم و زود م

 ؟ید یاز من د ییوفا یوفا شده. تو ب یکنه که ب ی کارو م  نیا ی. کسدمی طالق نم یمن تقاضا-

 کشم. یوسط مبل ها باال م زی م یرو یرا با کمک دستمال کاغذ مین یب و

را بخواند. باز هم خنده اش ناباور است و در   یز یگذارم از چشمانم چ یکند و من نم  ینگاهم م زیت
 . ستیمهارش ماهر ن

 ندادم، دستور دادم.   شنهادیمن بهت پ -

 

 شده است. یجد هیشوم. انگار قض ی. بلند مندی آ یبند م میها اشک

 که عام و خاص ازش خبر داره.   ی. من زنتم، همونیکه بهم دستور بد  ستمیدستت ن  ریمن کارگر ز-

به او   یصحبت  یو اجازه  ستمی ا یدر برابرش م  عیسر  یلی بزند که من هم خ  یشود تا حرف  یم بلند
 زنم.  یم  ادیفر بای دهم. تقر ینم

.  یبه عشقت وفادار بمون  یکه نتونست ییتو ،ییبره تو دی که با  ی. اونرمیخونه نم نیدر ضمن من از ا-
گذشته که  مون ی. مگه چقدر از زندگ یپام بمون  میبعد شی که تا جواب آزما یکه اون قدر مرد نبود ییتو

 ....یکه دلت م یهر غلط  یبه خودت اجازه داد

همه  نیا  یم و او ککن ینگاهش م  رتی ماسد. با ح یحرفم در دهانم م یمحکمش ادامه  یلیبا س که
 رحم شده است!  یب

 دهم. یلبم جا م   یرو  یبغض دار   لبخند

 آقا فرهان. یدار  زادی دست مر-

 کنم. یبه طرف اتاق خواب پا تند م و
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 پنجاه و شش: 56#پارت 

  یبا من م  یاوقات تماس  یمادرم هم که گاه یکس، حت  چیوجود ندارد و ه یگذرد. انگار من یم یمدت
شوم و خودم را با قهوه  یم داریاز خواب ب  کاری کنند. مثل هر روز بدون برنامه و ب  یگرفت، فراموشم م

خانه   فونیآ یستش نگذاشته ام که صدا یزنم. هنوز فنجان قهوه ام را داخل نعلبک یم یر یبه س یا
  یانه به صدا در مخ نیزنگ ا د،ی آ یجا م نیکه فرهان به ا یبار  نی شود. باالخره بعد از آخر یبلند م

 .دیآ

 

  یصبرانه پاکت  یب  اطیدهد. همان جا داخل ح یرا به دستم م  یاست، پاکت یپست که مرد جوان مأمور
کنم. با خواندن ستر به سترش جان   یاندازد را باز م یرا به لرزه م میهم دل تنها شیرو یکه نوشته 
به نقطه    دهزنم و بهت ز یندارم، همان جا پشت در زانو م یقدرت  گریشود و د  یجان م  مِ یخسته ام ن

 مانم.  یم رهی نا معلوم خ یا

 

 یام م وانهی که دوباره به روستا برگردم، د نیکند. فکر ا یشب هزار فکر خوب و بد به ذهنم خطور م  تا
. اگر  ندیآ یهم نم یرو میدر آن جا ندارم. تا صبح چشم ها ییعنوان جا جیدانم به ه یم  یکند. و وقت

 کند.   یبه ذهنم خطور م یام کرد اما فکر خوب  وانهید یخواب  یچه ب

 

 یدیساده ام بروم تا کم کم به اوضاع جد یکنم با لباس ها یم یکنم. سع یم  یرا عمل  ممیتصم گرید
کشم و از خانه   یم میموها یرنگم را رو یکه در انتظارم است، خودم را وقف دهم. شال گرم قهوه ا

 خی یهابرم تا حداقل آن ها دست  یرنگم فرو م   یکرم  یپالتو بیوم. دستانم را داخل ج ر  یم رونیب
 زده از سوز سرما را گرم کنند.
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 یم قیرا به وجودم تزر   یدفعه، حال خوب کیگرم و آرامش  یگذارم. فضا یبه داخل رستوران م  پا
شخص مورد نظرم   دیکه شا یدوزم به صندوق یو چشم م رمی گ یها جا م یاز صندل  یکی  یکند. رو

 . ندیپشت آن بنش 

 

درنگ به سمتش قدم   یب  نم،یب  یکه داخل شدنش را به رستوران م نیگذرد تا ا یدانم چقدر م ینم
 شود.  یمن م یزود متوجه   یلیدارم که او خ  یبرم

 

 پنجاه و هفت: 57#پارت 

 کنم. یم انیصبرانه خواهشم را ب یب

 ن؟ یوقتتون رو به من بد قهیدق خواهش کنم چند شهیم-

 شک دار است.  لبخندش

 بله؛ حتما. -

  یکردِن خودم م نی شروع به لعن و نفر م،ین ینش یم واریآخر رستوران و کنار د یها  یصندل   یرو نیهم
 شود.  یفکرم با حرفش نصفه رها م  یخواهم...و ادامه  یاشتباه کرده ام که م یعنیکنم. 

 در خدمتم. -

 آهسته است. می. صدارمی گ یدلهره م شی پروا  یو ب رهینگاه خ  با

 خواستم...اگه... یم-

  یشدنش م  بیرود. مات رفتن و غ یشود و م  یتمرکز کنم. بلند م میحرف ها  یتوانم رو یانگار نم  و
 گردد. یآب بر م یوان یکشد که با ل ی نم یشوم اما طول 

 . ارهیآب حالتو جا م وانیل هی-



 ندارد  انیتو پا یای دانلود رمان رو

121 
 

  یآب را الجرعه سر م وانیکم شده است. ل یچند وقت انگار آب بدنم حساب   نیا ادِ یز یها هیگر از
 . رمی گ یم  یشود. نفس  یکشم. حالم بهتر م

  یم  روی خواستم بدونم هنوزم ن یم  ن،یزده بود روی واسه استخدام ن  یآگه دمیقبل که اومدم د یدفعه -
 ن؟ یخوا

 کشم. یم ینفس آسوده ا و

 

 دهد. یرا باال م ابروانش

 دت؟! واسه خو-

 دهم.  یاز آب است. تنها سرم را تکان م یخال  وانیبه ل نگاهم

  یکوچک نگاهم را باال م ی زند. با تعجب و اخم یخنده م  ری کند و سپس ز یرا سکوت م یا هیثان چند
 کند. اما هنوز لبخند به لب دارد. یبعد خودش را جمع م یکشم. کم

 من.  یتو آشپزخونه  یای و مارکت ب کیش یمدلت و لباسا نیآخر فونی فکرشو کن با آ-

دهد   یقرار م یطیکنم که من را در شرا ینثار م  نیبار به فرهان لعن و نفر نیخندد و من ا یم  دوباره
 کند.   یو با بلند شدنم خنده اش را تمام م ردی گ یمردک مسخره رو بزنم. حرصم م نیکه بخواهم به ا

 صبر کن. -

 .ستدیا یم

 واست دارم.  گهید شنهادیپ هیمن -

 کند.  یبه خودش جذب م عیسر یلیجمله اش نگاهم را خ با

 

 پنجاه و هشت: 58#پارت 
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 .ستیچ  شنهادشی و اصال دوست ندارم فکر کنم که پ نمینش یم

 ؟ یگرد یسوال دارم. چرا دنبال کار م هیاول -

 . یمتاهل ینگفت مگه

 دنبال کار بگرده؟  دیمتاهِل نبا  یمگه هر ک-

 .رمیگ یگذاشته ام را باال م زیم یرا که از اول رو  لمیموبا

 برم سرکار.   دی با  شویگذروند باق شهی تونم داشته باشم اما با فروشش فقط چند ماهو م ینم گهید نمیا-

 

 کند.  ینگاهم م موشکافانه

 ده؟یشوهرت مگه خرجتو نم-

 دهم. یبه خودم جسارت م یکند. کم یدرازتر م مشیرا از گل  شیدارد پا گرید

 ن؟ یاری طرفو در ب یِ کل زندگ  دیجناب شما واسه استخدام با-

 نه؟  ای نیاستخدامم کن نیخوا یم اصال

 دهد. یرا تکان م  سرش

 شدن.  لیتکم  روزید نیهم روهام،ی کشم اما من ن یشما سرک نم  یِ خصوص   یچشم، من تو زندگ -

 

 کشم. یرا محکم در هم م میها اخم

 !د؟یگ یچرا همون اول نم-

 ن؟ یمسخره کرد منو

 شود. یگذارد. انگار هول م یم زیم  یرا رو  شیها دست
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شما   طیدونم شرا یداره. فقط نم  هیریخ  هیمن خواهرم   دین ینداشتم. بب یقصد  نینه خانوم من همچ -
 دیببر فی اصال خودتون تشر دمی بود. من آدرس بهتون م نینه. قصدم فقط هم ایخوره  یبه اونجا م 

 . من فقط...نیباهاش صحبت کن 

 دارد جمله اش را نصفه رها کند.  میتصم یحرفش ول  یادامه  یشود برا یمردد م و

 ؟ یشما فقط چ-

 نشاند.  یلبانش م یرو یکج  لبخند

 .  سمیتا آدرسو واست بنو ای . بیچ یه-

  یم هیتک شخوانی. نصف تنش را به پمیرو یقدم جلوتر است، به سمت صندوق م  کیکه او  یحال  در
 دهد. یدهد. صندوق دار را مورد خطاب قرار م

 کاغذ خودکار به من بده. هی دیام-

کنم.   یکنار صندوق م ستادهیا خچالیزدن به  دیشود و من خودم را سرگرم د ینوشتن م مشغول
  ییروشنا  یصفحه اش فقط کم  نهی. بخاطره برخوردش با آدیآ یبه صدا در م لمیبعد موبا یلحظه ا

شنوم؛   یکه م  ییدهم. با حرف ها یدرنگ جواب م  یافتد، ب  یم ادمی ب یکه کس نیدارد. از ذوق ا
توانم   یشوم و نم  یقطع کردن تماس، فقط بهت زده م یشود، حت  یاز من گرفته م یکار  هرقدرت 

 . رمیرا بگ رد،ی گ یم میکه صاحب رستوران جلو یکاغذ

 

 پنجاه و نه: 59#پارت 

 دهد. یچشماِن به ظاهر بازم تکان م  یرا جلو دستش

 ؟ ییخانوم، کجا-

روم. تمام طول فرش قرمز   یم رونیو ب  رمیگ یاست و با همان حال کاغذ را از دستش م جیگ نگاهم
کجا   قایدانم االن دق یشوم و نم  یتر م جیگ کنم. یم  یط  نیسنگ ییدر رستوران را با قدم ها یجلو

 چکار کنم! دیهستم و با
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 !؟یبا تاکس  ایبروم  ادهی راه خانه از کدام طرف است. پ اصال

 . میآ یبه خود م  ینیبوِق ماش  یصدا با

 خوشگله...برسونمت.   ایب-

 کشد.  یم ادیاز پشت سرم فر ییصدا م،یبگو یز ی خواهم چ  یکنم و تا م  یرا درشت م چشمانم

 .یمگه خودت ناموس ندار -

رود. کنارم   یو م  ردیگ  یگازش را م ست،یهم سوار ن یا  یآن چنان نیکه پشت ماش  یچندش پسرک
 . ردیگ  یقرار م

 شما حالتون خوبه؟ -

 روان نشوند. میاست که اشک ها نیبر ا میسع

 خوبم، ممنونم از لطفتون.-

 زند.  یکوتاه م یلبخند

 واستون انجام داده باشم. یتونسته باشم کار   رمدوایام-

 طوره. خداحافظتون.  نیحتما هم -

 خدا نگهدار. -

  دیدانم که راه خانه از سمت راست است و تا آنجا با ی کنم. م یرا درک م تمی خوب موقع  یلیخ  حاال
 چکار کنم. دیدانم با یدانم کجا هستم اما هنوز نم ی. و م رمی بگ یتاکس

 دهم. یو آدرس خانه را م رمی گ یم دربست

 

 نه؟! ا ی ندازمیرا داخل در ب دی کل دیدانم االن با ینم

 داخل که چه شود؟ بروم
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 نروم کجا بروم؟! داخل

 شود.   یخسرو اکو م  یخواهم خم بشوم صدا یافتد. تا م یاز دستم م دی...و کلاصال

به   یراه چیه  یق گرفتالتماسشو کن. طال فت،یکن تا طالقت نده؛ به پاش ب   شیهر جور شده راض -
شود که تمام حرفش را  یبا...و حالم بد م  متیفرستاد دی. با لباس سفیخونه ندار   نیروستا و ا نیا
  ستین  یراِه برگشت یکنم. وقت  گرید یداخل بروم و فکر  دیکند. با یم  ینیکنم. بغضم سنگ یآور  ادی

 به حرف خسرو گوش کنم.   دیپس با

 

 شصت: 60#پارت 

  یترالن را با تلفن خانه م یگذرد که شماره  ینم  یو یت   یجلو یمبل راحت  یاز نشستنم بر رو  یز یچ
 . رمیگ

 شم؟ یپ یایب  شهیالو...الو ترالن، م-

 چرا حرف... ترالن

 کند.  یفروغ ساکتم م یصدا

 ؟یترالنم دار  کاریچ گهید  ،یجادوگر فرهانمو که بدبخت کرد یدختره -

 یخوا  یم نتویسنگ ی هیگرفتن، تو هم که حتما مهر  ربهایتر از خودت که ش   یدهات یخانواده  اون
 . الو...بلبل خانم زبونت کجاست؟ نمیاصال صبر کن بب  ،یبنشون  اهیو ما رو به خاک س یر یبگ

 

 کنم!  یم کاری فهمم دارم چ یکنم. اصال نم یآورد هنگ م یرا که م  ربهایش اسم

 ه ه هستم. -

 . دیآ یمسخره کننده اش م یخنده  یصدا

 ؟ یتا ما رو تلکه کن  شهیبچت نم یگیم  ینکنه الک-
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 منم... یساده  فرهانِ 

 کنم.  یرا درک م طیشرا عیسر

 خام برت نداره که مثال پسرت، هممونو دور زده.  الیاون هنوزم شوهرِم و ماِل مِن. خ-

 کنم.  یقطع م  زی خورد و من تلفن را از پر یزنگ م یکنم. چند بار  یتلفن را قطع م  عیسر و

  یخسرو برا  یعنیاز آن نداشته ام. پس  یشودکه تا کنون خبر   یم ییربهایمشغول ش یحساب فکرم 
 ماند.   ینم  میبرا یامابا طالق گرفتنم هم، مطمئنا راه رمیاز من خواست طالق نگ نیهم

 

 زیم یشده  یمنبت کار  ی نهیآ  یلورفتن به دادگاه ج ی برا یکردم روز  یوقت فکرش را هم نم چیه
 نه؟! ای  رمیدرست را توانسته ام بگ میدانم تصم ی. نمستمیتوالتم با

  یم نهیروحم در آ یب  یمحزون نگاه از چهره  یکرده ام. با لبخند ادیشبانه روز فکر کرده ام، کم و ز سه
کنم و از    ی را مرتب م میو مشک  دیبافت سف یکنم. مانتو یرا محکم تر م میمشک یو گره روسر  رمیگ

 شوم.   یاتاق خارج م

 

که  یکس نیاست. اول  بهیغر ی. او به همراه ترالن و فروغ و مرد زدی ر یم یفرهان دلم هور  دنید با
با   دیایخواهد به طرفم ب یشود، تا م  یبلند م  عیسر یل یشود، ترالن است. خ  یحضورم م  یمتوجه 

  یها قرار م  ی از صندل یک ی یدهم و با فاصله رو یقورت م . بغضم راستدیا یمخالفت فروغ در جا م 
تفاوت نگاهم را   یدهم. و ب ی. جواب سالمش را نمندینش  یگذرد که فرهان کنارم م ینم  یز ی . چرمیگ

کنم مثل ظاهرم   یم  یخورم اما سع  یدوزم. از سوالش جا م یم  میروبه رو یسنگ شده  مهین واریبه د
 جوابش را بدهم.

 

 : ک ی شصت و 61#پارت 

 داره. می طالق گرفتن خوشحال-
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 فهمم. ینگاهش را م  مین

 .یکنار اومد هیقض نیخوشحالم که با ا-

 دهم. یدهم. نگاهم را به او م یقورت م  یدهانم را به آرام آب

 دم. کر یهمون روز خودمو خالص م ،یکرد  یدونستم با پول خسرو رو راض یاگه م-

 شود. ی به چشمانم دوخته م ی در کمتر از آن  نگاهش

 تو...تو. -

 . ردیگ یدهد و نگاه م یتکان م نیسرش را به طرف و

 زنم.  یم  پوزخند

 تندت زود خاکستر شد.  ش یآت-

 شود.  یمان رد و بدل نم نیب یگر یزنند و حرف د یم  مانیموقع صدا همان

 

 .رد ی گ یاندازد و سر باال م یم شی رو به رو یبه پرونده   ینگاه یقاض

 ه؟ یطالق توافق-

 دهد. یجواب م  بهیغر مرد

 هم... هیبله، واسه مهر-

 شود.  یاعتراض فروغ بلند م یصدا

 . میداد ربهایکه نداره. ش  هیمهر-

 دهد. یکند که او با حرص جوابش را م یم یدم گوشش زمزمه ا فرهان

 !؟یر یبگ یخوا یام م هیهرم ،یداد  ربهایکه ش  یدونم آخه تو عقل داشت یمن نم-
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 دهد. یتذکر م  یقاض

 . رونی ب دیببر فی تشر دیزی نظمجلسه رو بهم بر دیخوا یاگه م-

 پرسد.  یسکوت م یا قهیاز دق بعد

 نه؟  ای یجا نوشته عند المستطاعه، دار  نی فرهان کامران، ا یآقا-

 بدم. حاضرم چک بدم.  هیتونم مهر یم ندهیانحصار ورثه هست اما تا چند ماه آ یفعال اموال تو-

 

 گذارد. یم انشیدر م  یبا قاص  یکند و به راحت ی. فکر همه جا را م ردیگ ی م  شیاز حرف ها دلم

 شکند. یاست که سکوت را م یقاض نیشود و باز ا یسکوت م دوباره

 د؟یخانم نوازش زاد، شما موافق-

 اندازم. یم یقاض یدر چهره   زیرا ت نگاهم

 ؟ یقاض  یهست آقا میا گهید یچاره -

 کرد؟   کاریچ شهیجز طالق م  اد،یخونه نم گهیاالن چند وقته د دم؛ید گهیزن د هیهمسرمو با  من

 کنم. یکنم. نفسم را رها م ینم  لیلرزانم را به هق هق تبد یتوانم صدا یکه م ییجا تا

 

 شصت و دو: 62#پارت 

 .زدیانگ یرا بر م یکنم. پوزخندم تعجب قاض  یمنتظرند و من تعلل م همه

 ؟ یچند گرفت-

 کند.  یدر هم م عیرا سر  اخمش

 خانوم.   دیمودب باش-
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 زنم. یم یکج  لبخند

 شده. یدار یخر یبا عرض پوزش خدمت قاض -

 . نمیب یم میقدم کی گردانم و فرهان را در  یرا بر م میرو

 .دار یو جناب کامران خر-

 زنم.  یم ادیفر

 که...  یخوام. حاال هر غلط یمن طالق نم -

زنم.   یمحکم پلک م یشوم. چند بار   یم جیپرد و گ یشوم. هوش از سرم م یخفه م قایدق شی لیس با
شک نداشتم که نقش    د،یرس یتر م  رید یا هیرساند. اگر ثان یزود خودش را به من م  یل یترالن خ

 کند.  ی. دم گوشم زمزمه مشدم  یم نیزم

 . زمیعز ایب  ن،یبش  ایقربونت برم من؛ ب یاله-

 زند. یم  هیگر ری ز یآرام به

 کند.  یاستراحت اعالم م قهی پنج دق یقاض

 

استراحت تمام   ی قهیدهم. پنج دق یزند و من بد وا م  یهوا م  یکند. ب یدرد م یلیخ  شی لیس یجا
شوند اما من به   یبلند م  عیشوم. ترالن و فرهان هم سر یگردد. بلند م  یشود. هوشم کامال برم یم

رون یخواهم قدمم را به سمت ب  یدهم. م یم رونیکنم. نفسم را ب یکه نشسته اند هم نگاه م یکسان
 شود.  یم دهیبردارم که دستم کش

 . یر یو بعد م  یکن  یامضا م-

گذرا   ی. نگاهردی گ یگذارم ترسم را بفهمد. کاغذ را به طرفم م ینم زند اما   یحرف م  یدار و جد حرص
که مسکوت   یپاره پاره کردن کاغذ در اتاق یگذرد که صدا ینم یز یاندازم. چ یبه سر تا سر کاغذ م

  یپرت م شصورت  یکاغذ را تو یشده اند. پاره ها   رهیفرهان ناباور خ ی. همه حتچدیپ  یشده است، م
 کنم.
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 . ادیب  رتیکاغذ گ نیحاال بدو تا دوباره ا-

 

شود. اگر چه   یدانم که دستش به من برسد، خونم حالل م یروم. م   یم نییپا عی سر یل یها را خ پله
 جز خانه ندارم اما قفل که دارد.  یراه

 

پرسم  یفرهان نم یدرباره  یسوال چ ی. من هردی گ یگذرد. ترالن هر شب با من تماس م یهفته م کی
 .دیگو  ینم  یز یهم چو او 

 

  دنیکنم اما با د یکار را تکرار م  نی روم، امروز هم هم یبه پارک م   یساعت یکه برا ییتمام روزها مثل
گردم   یکه به گذشته ام برم یبندد. کم یهستند، اشک در چشمانم هاله م یکه در حال باز  ییبچه ها

خودم را    یندگ آمد، من هم ز ینم  انی بچه در م یرا دارم. اگر پا  ایدن یبچه ها یحس نفرت از همه 
 داشتم.

 

 یمحکم بسته م ،یشوم که بعد از چند قدم یاندازم. در سالن را نبسته داخل م یرا داخل در م دیکل
 رساند.  ی ضربان قلبم را تا هزار م  دیچرخش کل یگردم، صدا یشود و تا بر م 

 

 شصت و سه: 63#پارت 

  دنشیچرخم. با د یگذارم به پشت م یقلبم م یکه دستم را رو یشم و در حال ک یم یبلند نیه
  یدارد و آب دهانم را بدون کنترل، محکم قورت م یشنوم. به طرفم قدم بر م یضربان قلبم را م  یصدا

 کنم. یدهم. زمزمه م

 . ای...جلو نایجلو ن -
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 برد.  یدستش را باال م کی. ستدیا یم

 باهات ندارم. اومدم باهات صحبت کنم. یآروم باش. کار -

.  رمیگ  یم یجا ینهار خور  زیم  یصندل  یدهم. رو یم  رونیبار کنترل شده و آهسته ب نیرا ا نفسم
 . ندینش یکند و م یها را کج م  یاز صندل یکیفرهان هم 

 چرا؟ -

 زنم.  یکنم. پوزخند م   یتعجب نگاهش م  با

 ؟ یگرفت  شی دست پ-

 از تو بپرسم. دین باسوالو م نیا

 کند.  یرا به طرفم دراز م انگشتش

 .یتو باعثش شد-

 گذارم.  یام م نهیس  یقفسه  یدهم. دستم را رو یرا باال م ابروانم

 من؟!-

 ؟ی چ یوقت واسه  اون

 

 گذارد. یم ز یم یدستش را رو کی

  یدولت تمام اموالمو بر م ن،یسرمو بذارم زم  یبه وارث داره. وقت  ازیمن ن ی هینوازش سرما نیبب -
 نداره.  یداره. موندن ما با هم عاقبت خوش 

 زنم.  یبه معادالتش م یمسخره ا لبخند

 ن؟ یزن یرو رقم م یمطلقه عاقبت خوش  یاون وقت با اون زنکه  -

 اندازد.  یباال م یا شانه
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 .شهیاون نشون داده که باردار م-

 

 برم.  یرا اعتراض وار باال م میصدا

 مونده. شمیهفته تا جواب آزما  کیتونم بهت نشون بدم. فقط  یمن هم م-

 شود.  یحوصله م یب

 . شهیگرم نم یاز تو آب -

 شوم.  یزده م  رتیح

 فرهان!-

 شه،ی. با قرص و دوا حل مستی. مسئله اون قدرها هم بزرگ نفتهی اتفاق واسه اکثر خانوما م نیا
 . رهیم

 کنم.  یسکوتش استفاده م  از

به هم. به  میگرد یکنم. منو تو دوباره برم   یفراموش م ویاالن همه چ نیفرهان؛ اصال من هم نیبب -
 .شهیدرست م  یگرده. همه چ یبرم یبه حالت عاد یمرور همه چ 

که از  یکشم تا به دستش برسد که با همان دو کلمه ا یم  زی م یرو  یزنم و دستم را به آرام یم  لبخند
 توان حرکت ندارد.  گریشود، دستم د  یدهانش خارج م

 

 شصت و چهار: 64#پارت 

را ندارم اما دوست   دنشیمانم. جرأت دوباره شن یانداخته، م نشییکه پا یو مبهوت به صورت  مات
 ...گهیباِر...د هی...یِ :میگو ینان مام. ِمن ِمن ک  دهیبشنوم. حتما اشتباه شن  گریبار د کیدارم 

 کند. ینگاهم م کالفه
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 اون حاملست. -

 

  یانگار نم می افتد. گوش ها یکنم. نفسم به شماره م یم جه یافتد. احساس سر گ ی م زیم یاز رو دستم
خالص را هم با جمله اش به    ریکند، ت یکه کمرم را خم م  یاست. همان یتِه تِه نامرد گرید نیشنوند. ا

 کند.  یتمام تنم فرو م 

 اون چقدر با تو فرق داره؟ ین یب  یحاال م-

 اجاق کوِر زبون دراز.  یدل فروغ، نه تو  زیعز شهیکه م ی. همونمیخوا  یکه ما م یهمون اون

 

کنم االن است که  یو سکوت کنم. احساس م  اورمیتاب ب شیبار خفت دادن ها  ریتوانم ز ینم گرید
نکشم    غیکند. اگر ج یخودم را هم َکر م یگوش ناشنوا غمیج  یاست که صدا نی هم یزم بترکد. برامغ

 کشم. یم غی کشم و ج یم  غی کنم. پس ج یدق م

 

زند تا ساکتم کند و راه به   یم یبه هر در   یکنم و وقت یاول دست پاچه فقط نگاهم م ی قهیدق فرهان
شود اما هر چه   یم لیبه التماس تبد میها غی کند. ج ی بلند م فمیتن نح  یبرد، دست رو  ینم ییجا

  ینم  برجز سکوت ندارم و او با سکوت هم دست  یکوبد. چاره ا یکنم، محکم تر م یالتماس م شتریب
  یشود. انگار تمام دق دل یخورم، آن قدر که انگار خودش خسته م یو کتک م زمی ر یدارد. اشک م

ُاپن  ی وارهیو به د ندی نش یم میکیکند. در نزد یم یرا سر من خال  ستم،یمن مقصرش ن  یکه حت ییها
 یروانه   اصد یرا ب  میتن رنجور از دردم، اشک ها یزند. من هم برا  یدهد، نفس نفس م یم هیتک

 کنم.  یحس شده ام م یصورت ب 

 

 زند.  یآرام حرف م  ییصدا با

 نیجول و پالستو از ا  دمی. تا دو روز هم بهت فرصت میدی م  یطالق توافق یتقاضا یر ی فردا م نیهم-
 هی. منم ماه تا ماه یازش استفاده کن تیمهر یبه جا  یتون یدارم که م تیسوئ هی. یخونه جمع کن
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  پامچالم یدوست ندارم وقت  ،یبردار   مینحست و از زندگ  ی هیخواد زودتر سا ی. دلم م دمیبهت م یپول
 طالق من باشه.  ری کنه، فکرش درگ مانیخواد زا یم

 کند.  یرنگش را مرتب م یسورمه ا  شرتیشود. ت یم بلند

 .فهی ضع ،یخر فهم شده باش   دوارمیام-

 

 

 گذرد. یروز م سه

آورد. همان  یم  یسوغات میکه ترالن برا یف یشود، همان ک یبزرگ م  یخانه  ن یاز ا میها ییدارا تنها
 یم هیکه بابا اردالن هد یا یخرد. همان روسر  یولدم مت یبار خسرو برا کی که  یجفت کفش کی

که از   رم،ب   یرا با خود م لمی. تنها خط موبامیخر  یکه با مادر و پدرم م یدهد و همان مانتو و شلوار 
  یل یخواهد با وسا یکه دلش م یندارد. هر کار  میدر زندگ یسهم  چیه گریدارم. فرهان د میزمان دختر

  انت ی ناجوانمردانه اش و خ یهم جواب کتک ها نیبوده اند، بکند. ا میکه انگار امانت برا
برم.   یرا هم با خود نم  تیسوئ د یکل  یاندازم و حت یخانه م  یرونیب  ینگاهم را به نما نیناحقش.آخر

است و   داده یکه بابا اردالن به همراه روسر  یبرم. تنها همان چند تراول  یپولم را هم نم فیاصال ک
 شود، نا کجا آباد. یگذرام. مقصدم هم م یم فمی روز مبادا گذاشته ام را در ک یبرا

 

 شصت و پنج: 65#پارت 

. اگر  زدی ر یم  یدلم هور  رد،یگ یبه خود م یک ی زنم. آسمان که رنگ تار یها پرسه م ابانی غروب در خ تا
  یسر پناه گریکند، د یفرق م هیبار قض نیاز خانه گذرانده ام اما ا رونی چه تا به حال شب ها را تنها ب

 بروم.   یر یبه مهمانپذ رمی گ یم میترسم. تصم یکه م  ستین

 

و شناسنامه ام  یافتد که کارت مل  یم  ادمیخواهد تازه   یم ییمسافرخانه کارت شناسا رندهیپذ یوقت
کنم    ی. هر کار مرمیگ  یترالن را م ید شماره گذاشته ان شخوانیپ  یکه رو یرا فراموش کرده ام. با تلفن 
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ترمز   میکه جلو ذردگ ی نم یز یبه او ندهم. چ  یو آدرس اورم یدوام ب شیتوانم در برابر التماس ها ینم
 شود.  یم ادهیکند و پ یرا خاموش نم نشیزند. چراغ ماش  یم

 

خوش رو   ی . دختر میشو  یشود و با هم داخل م یزند. در باز م  ی. زنگ مستدیا یم  یآپارتمان یجلو
 دهد. یدوم به ما سالم م یاز چهار واحد در طبقه  یک یدر  یجلو

 

 شود.  یبلند م  ترالن

 کنم. یمواظبش باش. جبران م یلی پروانه جون تو و نوازش. خ-

 کند.  یاخم م پروانه

 !ی. جبران واسه چزمیرو چشمم عز-

 . فستیوظ 

زند،   ی. اشک که در چشمانم حلقه م دیآ یدوباره به سراغم م یپناه یشوم. احساس بد ب یم بلند
 کشد.  یترالن در آغوشم م

 موندم. یم شتیحتما پ ذاشت یاگه فروغ م -

 شوم.  یم نگران

 مگه خبر داره؟-

 دهد. یتکان م  نیبه طرف  سرش

 ؟یدونه. فقط...چرا ساک ندار  ی نم  چکسینه...نه، ه-

 کنم.  یرا رها م نفسم

 بمونه. میاز فرهان تو زندگ  یرد چیخوام ه  ینم-
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 پرسد.  یتعجب م با

 ...لتمیموبا یعنی-

 دهم. یرا تکان م  سرم

 .ردی گ یآورد. به طرفم م یم رونی ب  یلیبرد. موبا  یم فشی دستش را داخل ک عیسر یلیخ

 .نیا یخطت رو بنداز رو   ایب-

 کنم.  یم تعلل

 کردم، واسه تو.  یازش استفاده م ینجور یباباِم، هم  لیموبا رش،یبگ-

 

افتد.  یم ادم یگذرد تا  یم هیشوم. چند ثان  یم داریاز خواب ب یینا آشنا لیزنگ موبا یبا صدا صبح
 کند.  ی. بازش مدیآ  یم میبرا یامک یخورد. پ یبار است که زنگ م نیپنجم  نیشود. ا  ی تماس قطع م

 باهات دارم.  یتا ظهر دفترم باش، کار واجب -

 شوم.  یرفتن حاضر م یام دستم برسد برا یکه شناسنامه و کارت مل  نیا یفقط برا و

 

 شصت و شش: 66#پارت 

غمناک  یشود. به بخت بدم لبخند   یم یتداع میشوم، تمام اتفاقات تلخ گذشته برا یدفتر که م وارد
 روم.  یم یزنم و به طرف منش  یم

 دارن؟ فیکامران تشر یسالم آقا-

 ساده اما بد اخالق است.  یدختر  یمنش

 .دیلحظه صبر کن  هیسالم؛ -

 دارد. یتلفن را بر م  یگوش
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 خانوم اومدن، با شما کار دارن. بله، چشم. حواسم هست. هیجناب -

 کند. ی گذارد به در اتاق فرهان اشاره م یم  شیکه تلفن را سر جا یحال  در

 داخل.  دیبر دیتون  یم-

 .ردی گ یصورت م  یهمه هماهنگ نیداخل شدن به اتاق شوهرت ا یچه اسفناک است که برا و

 

نشسته است. تا   شی تیریجنِس مد  یرنگ چوب یبزرگ قهوه ا  زیشوم. پشت م  ی زنم و داخل م   ینم در
 شود.   یچرم بلند م یچرخدار پشت بلند قهوه ا یصندل  یاز رو ندیب  یمن را م

 ؟ ییسالم؛ معلوم هست کجا-

 ؟ینبرد توییسو دیکل اچر

 ؟یو کجا بود شبید

 ؟ یچند بار باهات تماس گرفتم و خاموش بود یدون یم

 نداره.  یبه تو ربط -

 کشد. یرا در هم م  شیها اخم

 ؟ یچ یعنی-

 بدونم زنم... دیشوهرتم نبا من

 کنم.  یرا قطع م حرفش

 کدوم شوهر؟ -

 ؟یفکر کرد یبا خودت چ  تو

 شوهر؟  ذارنیتو رو هم م اسم
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 پس به سواالم جواب بده. ،یتو هنوز زن من-

 زنم.  یم  پوزخند

 ؟ یدار  چارهیبه نوازش ب  کاری خوش باش چ اتیتو برو با گند کار-

  زیاز م یو به سمت ندی نش یم یصندل یرود. رو یم  زشی کند. بعد به طرف م ینگاهم م یا هیثان چند
 . دیآ یدارد و به سمتم م  یبر م یز ی شود. چ یخم م

 راحته. المیخ  یجور   نی. اریبگ  دویکل نیا-

 کنم.  یم یخنده ا تک

 .یدینشونم م  تویشعوریب شتری کارات ب نیبا ا یدار -

 مانم.  یم ره ی رود و من در چشمانش خ  یباال م دستش

 

 شصت و هفت: 67#پارت 

دهد.  ی م هیرود. با دوستش تک  یم زشی. به طرف مدیآ یم نییشود و آرام پا  یمشت م دستش
 گذرد. یم یا قهیدق

 برام مهم باشه...  دیشناسنامِم، پس با یاسمت هنوز تو-

 کنم. یرا قطع م حرفش

 .  یخوا یم  یتو چ ستی سرت بلند شد. برام مهم ن ری شناسنامت بود و ز یاسمم هنوز تو-

 شود.  یم  یحرص

 برا من مهمه. -

 خورم. یحرفش جا م از

 اون خونه.  یتو ادیخواد ب  یزنم م-
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 زند.  یم  یچرخ

 گذاشته و رفته.  الشویبعد خانوم وسا-

 شود.   لیگذارم بغضم به اشک تبد ینم

حال به هم زنه. االنم اگه اومدم  ادیکه اسم تو توش ب  یز ی باهاشون بکن. هر چ ی دوست دار  یهر کار -
 متنفرم. که اسم تو توشه  یاز شناسنامه ا یبوده. حت میفقط واسه کارت مل

 

توانم   یکه م نیروم. از ا  ی. دو قدم جلو مردیگ یبعد کالفه نگاه م  یکند. کم ی و منگ نگاهم م جیگ
 رود.   یم  شیباشم، خوشحالم. به طرف صندل  یقو

 .شی بهم بد شهیدست تو بود، م میکارت مل  ادمِ ی-

.  چدیپ ی داخل اتاق م یبد یاندازد و صدا یم زیم یرا رو  دیکند. کل  یخم م یی را داخل کشو  سرش
 کشدش. یم رمشیخواهم بگ ی. تا مردیگ یرا به طرفم م میکارت مل

 ؟ی تقاضا بد  یرفت نمیبب -

 دهم. یرا تکان م  سرم

 دهد. یم یبرد و سرش را تکان  یرا باال م ابروانش

 بودن.  یخوبه...پس ضربه هام کار -

 افتم. یم میخوار ادی و  ردیگ ی. بغضم مچدی پ یدر تمام تنم م یحرفش درد با

 فرهان.  یپست یل یخ-

 .رد ی گ یم یرا به باز  شی کند و با زبانش دندان ها یرا باز م  دهانش

 . یتو خوب-

 لرزد.  یام م چانه
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 نرفتم چون از پوالتم متنفرم. حاال هم کارتمو بده. هیاگه دنبال د-

 را به دنبال دارد.   یمنش غی ج  غیج یشود و صدا یدر باز م  یصدا ردی گ یکه کارت را به طرفم م نیهم

 

 شصت و هشت: 68#پارت 

 دنیشود، با د  یم دهیبه شکمش کش عیسر یلیافتم؛ نگاهم خ یحرف فرهان م ادیپامچال  دنید با
 کشد.  یم ری پشت شانه ام ت یبرآمدگ  یکم

 شانیها انت یتوانم در برابر خ  یافتم، نم یم  میپناه یب  ادی  یتفاوت باشم اما وقت یکنم ب  یم یسع
 تفاوت بمانم.   یب

 

 دهد.  یم حی به فرهان توض  یمنش

 کامران. یآقا دیتونن داخل شن اما قبول نکردن. ببخش  یمن گفتم نم-

 زند.  یم  ادیفر فرهان

 .  رونی برو ب-

 کند.   یمضطرب اتاق را ترک م یمنش

 کرده است.  ری. چقدر چهره و پوشش تغ دیآ یجلو م  پامچال

 کنه؟  یم  کاری جا چ نیا ن،یا-

 کنم. یم اخم

 ؟ یخوا یم  یجا چ نیدرست حرف بزن. من هنوز قانونن زنشم. تو ا-

 

 کنم.  شی توانم عصب یزود م  یلیشود. خ یگرد م  چشمانش
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 معلومه، اومدم نذارم شوهرم... -

 کنم. یرا قطع م حرفش

 شوهرت؟! -

 کدوم سند؟  با

 کند.  یم اخم

 سندم تو شکمم. -

 زنم.  یم  پوزخند

  یخودت. جا یتو شناسنامه  رهی اومد اسمش فقط م ا ی به دن یخوره. وقت یسندت به درد خودت م-
 مونه.  یم یخودش خال یاسم باباشم تو شناسنامه 

 

 زند.  ینم  یحرف چیه فرهان

 حله. یعاشقمه. تو شرت کم شه، همه چ میلیخواد خ ی:فرهان منو م د یگو یمردد م پامچال

 نشانم.  یلبم م یگوشه  یلبخند

 .گهیخدا کنه. آخه عاشق منم بود اما معلوم شد دروغ م -

 زنم.  یشانه اش م ی. رومیهم قرار دار یقدم کی در

 شناسنامشم عاشقت بمونه.  یکه تو دوارمیام-

 

زنم و اتاق را    یبه پامچال م یکند. تنه ا یکه با تعلل ولش م رمیروم تا کارتم را بگ  یطرف فرهان م به
 زند.  ی م مینرفته ام که صدا  رونی از واحد دفتر ب یکنم. هنوز قدم   یترک م
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 شصت و نه: 69#پارت 

 . ردیگ  یقرار م م یو رو به رو دیآ یگردم. خودش جلو م یو به پشت بر نم  ستمیا یم

 ؟یطالق داد یتقاضا-

 .کشم یرا در هم م اخمم

 به تو چه.-

 کند.  یهم ابروانش را تنگ م او

 راحت شه.   المیخ  دیبا  ؛یچ یعنی-

اندازم. سرم را با همان حال   یسبز روشنش م ی بندهیفر یزنم. ناباور چشم در چشم ها یم  پوزخند
 . ردیگ یدهم. انگار خنده ام م یتکان م

 . یخودم قیشف قیتو همون پامچال رف شهیاصال باورم نم-

 

 کند. یزبان باز م  حانهیوق

کاسه   مین ریز یزدم کاسه ا یحدس م یبهم بنداز  یخواست یال قبا رو م  هی یکه خسرو  یاون موقع-
 با از ما بهترون و خوش، خوشونت باشه؟!  یزن خسروشم که بر  یخواست ی. تو م یداشته باش

 دهد. یندارم. ادامه م نانیاطم میکنم. به گوش ها  یتعجب نگاهش م  با

کنم   یخانوم. زودتر هم جل و پالستو از اون خونه جمع کن که رقبت نم دیحق به حق رس گهیدحاال -
 پا تو اون خونه بذارم. 

 

  یکرده ام. دستم را باال م یوقت است که پر شده اما خود دار   یلیرود. خ یصبرم سر م یکاسه  گرید
آورم. دو طرف شال قرمز باز انداخته اش را  یصورت بزک کرده اش فرو م یتوانم رو یبرم و با همه 

 توانم حرص نخورم.  ی. نم چمیپ یدر مشتم م
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مردک هوس   نیتو هم  اقتی. لیخسرو رو نداشت   اقتیاون موقع نه به بار بود نه به دار. تو ل  یعوض-
 باِز، بدبخت. 

 

او به من   یشود. وقت یخوب مشخص م  یلیاش خ  دهیاما رنگ پر ظشیغل شی ترسد. با وجود آرا یم
 در شکمش رحم کنم؟! نیکند من هم به احوال و جن یرحم نم 

 که پدرش شوهر من است و هنوز...  ین یجن

 . ردیگ یم بغضم

  یکنار واحد م واریکنم. خودش را به د یدارم اما شالش را آرام رها م  شانیکه به هر دو یتمام تنفر  با
 شوم.   یصورتش براق م  یچسباند. تو

 پست تر از تو هم وجود داره. نره ادتی-

 رسد.  یلحظه فرهان م  همان

 چه خبره؟-

  یفرهان را م یروم. صدا  یم یدهم. به سمت خروج یم  یرا در دستم جا فیکنم و ک  یسکوت م  من
 شنوم. 

 زم؟ یعز یخوب -

 بهم شده بود. یا یضرور  تلفن

 زند.  یم یمنش یصدا و

 ؟ یفرهاد-

 ؟ ییکجا

 حواست...  دیتو سرت بخوره نبا  قهوه
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 کنم. یآرام ساختمان را ترک م   یمن با هق هق و

 

 هفتاد: 70#پارت 

 ی قهیکمرنگ با  یچرم قهوه ا یپالتو  ادیبه  یشود. وقت  یم شتریهوا چند درجه ب یاست. سرد غروب
 یلباس ها ادیلرزاند. انگار با  یباره م  کیهوا کل تنم را به  یافتم سرد یجنسش م یخز دار خرگوش 

ناشناس    ارهکه شم نیخورد. با ا  یزنگ م  لمیکند. همان موقع موبا یبه من غلبه م شتریگرمم سرما ب 
 شود.  یدر گوشم حالم عوض م ش ی صدا دنیچی دهم. با پ یاست اما جواب م

 شام پختما. زم، یعز ییکجا-

کنم. انگار   یسالم م ی. به آرامدیآ یدهد، بر لبم م  ی که به من م یخوب  یبه خاطره حس  یلبخند
 لرزد. یم میصدا

 .شمیمزاحمت نم  گهیمن د نیبب -

 کشد.  یم ادی فر بایتقر

 ؟یا یتو به کنده شدن پوستم راض یعنی-

 کنه من نخواستم. ی ترالن فکر م  یاین اگه

 من دوست... -

 کند.   یرا قطع م حرفم

 دنبالت.  امیخودم م یومدین گهیساعت د می. اگه تا نیدوست دار  یندارم توچ یمن کار  ن،ی بب

شب از   کیکه تنها  یشود به بودن پروانه ا  یکند. انگار تنم، احساسم و دلم گرم م یتماس را قطع م و
 نیام. حس خوب ا دهیرا نشن ییکجا یجمله  گریگذرد. چقدر وقت است که د یبا هم م مانیی آشنا

 کشاند. ی پروانه م یمنتظرم است، من را دوباره به سمت خانه  یکه شخص
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  یآورد. پتو را کنار م  یلبانم م یرو  یشده از سقف اتاق لبخند  زیآو یکنم. ستاره ها یرا بازم چشمانم
 شود.  یبلند م  ییباز است. صدا مهی. در اتاق ننمی نش یزنم و م

 . ستی ن  میحال  زایچ نیمن ا-

 شود. یشرمنده م   لحنش

 شنوه، تو رو خدا آروم تر.   یم س؛یه-

شنوم   یشوم. م  یدرازکش م عیسر  د،یآ یشنوم که انگار دارد به سمت اتاق م  یرا م  شی پا یصدا تا
  یحالم بد م  شانیصحبت ها دنی الزم است. با شن طمیشرا  یاستراق سمع برا ی بندد. کم یکه در را م
  یتکرار م میبرا  یگر ینحس به شکل د یه روزهاگذرد و دوبار یبه من خوش م   شبید کیشود. تنها 

شوم. هنوز در حال بحث کردن هستند که   یحاضر م یدر به در  یپوشم و برا یرا م  میشوند. لباس ها
 کنند.  یشوم و هر دو سکوت م   یمن از اتاق خارج م 

 

. دیآ یشود و به سمتم م یکه پشت به من نشسته است بلند م یمرد یاز جلو عیسر یلیپروانه خ  
 شود.  یم  یحرص

 . امیکه من ب یاون خونه هست یمگه تو تو-

 . ردیگ  یام را م شانه

 . زمی کجا عز-

 خوام باعث دردسر باشم.   یمن نم-

 باشم و اشک در چشمانم حلقه نزند.  یتوانم قو ینم و

 یآن نگاهمان در هم گره م کیچرخد.  یمبل به سمتم م یکه تا حاال پشتش به من است رو یمرد
 ا او هم مثل من ناباور است. خورد. حتم 
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 : ک یهفتادو71#پارت 

 ! ن؟یی:شمادیگو یلب م  ریاست که ز ناباور

 . خجالت زده هم هستم. رمی گ یفشرم. دست پروانه را در دست م  یرا به هم م میها لب

 خواست واست دردسر بشم؛ حق با شوهرته.  یدلم نم-

  یم زیمبل ها هم ر نیدر ب ستادهیا ی آشنا زند. مرد یخنده م  ریز  یشود که پق یجمله ام تمام نم  هنوز
 زند.   یحرف م  شیخنده ها انیکنم. پروانه در م یخندد. با تعجب به هر دو نگاه م

 کردم.   یشوهر من باشه. حتما منم مثل زنش ولش م ری رادگیا یمردک اخمو نیفکر کن ا-

باره   کیکند و به   یم انی ب شی از اشک در نگاه مشک یو با هاله ا قیعم  یاش را همراه با غم جمله
 عیدانم هم سر یکه هنوز نسبتش را با پروانه نم  یشود. آن مرد یمحو م شانیخنده از لبان هر دو

 دانم.  ینم زی . ماندن را جاردی گ یهمان مبل قرار م یپشت به ما رو

 برم.  گهیمن د-

 

 شود. یمشوش م  پروانه

 کجا؟ -

به مِن بخت   یر یگ هی ادیم  یهر از گاه  ار ی. بابا سام یباش  ینازک نارنج قدر نیخوره ا ینم  بهت
 . رهیو م دهیبرگشته م

 !دیگو یفهمم او چه م ینم  انگار

 دو پدر و دختر باشند؟! نیکه ا دیآ  یبه عقل جور در م یعن یدهد.  یلقب بابا به صاحب رستوران م او
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 یکند برا یکردن از ترالن م  فیکند و شروع به تعر یم یپروانه چانه گرم  م،یها  یهاج و واج انیم در
پدرش تکان   یدهد. پروانه دستش را جلو یرود، فقط گوش م  یفرو م یکه انگار در غم اریپدرش. سام 

 دهم.   یبه خود م  یام حرکت ستاده یدر اتاق ا کیدهد. من که هنوز نزد یم

 واسه دخترتون شدم. تونیو نگران یناراحت خوام که باعث یبا اجازه، بازم معذرت م-

که   یپروانه در روزگار  یجمله  نیکنم. بعد از آخر  یکند و من خوب حالش را درک م ینگاهم م فقط
 شود.  یدانم کجا بوده و چه شده غرق م یمن نم

 برد. ینم  ییکند راه به جا یچه پروانه اصرار به ماندن م هر

 کنم؟ کاریترالنو چ -

 جوابشو بدم؟  یچ

 زنم.  یم  شیدلگرم کننده به رو یلبخند

 بدونه.   ستی الزم ن-

 

  یشوم. و تا خوِد مقصد چه ناسزاها به فرهان نم یفکر کردن به مکانم و مقصدم سوار خط واحد م با
 کند. ی شهر م نیا یگونه آواره  نیدهم که من را ا

 

 هفتادودو: 72#پارت 

 .می آ یراننده به خود م یبا صدا فهمم و  یدانم چرا گذر زمان را نم ینم

 آخرها.  ستگاهِ یخانوم ا-

  نم،یب یرا م  یبرم. راننده تا تراول پنجاه تومان  یم فمیشوم و دست در ک یبلند م یصندل یاز رو عیسر
 کند.  یقرلند م

 طرفم؟!  یحاالم پنجاه تومن گرفت   ،یبش ادهیپ یخوا  یبده خانوم؛ بعد از سه ساعت م  رتی خدا خ-
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 خوردم کجا بود؟! پول

 نخواستم. هی:بفرما خانوم کرادیگو یدهد و با نگاه به اطراف م  یرا در هوا تکان م دستش

  یم ادهیاتوبوس پ یندارم از پله ها  یحرف   ادیکردم و از خجالت ز یکه تا آن موقع فقط نگاهش م من
 شوم.  

 

شود   یاز چهار راه رد بشوم؛ چراغ سبز م  رمیگ یکه م میدارم. تصم یمقدم بر  یکه چهار راه  یسمت به
دهد.  یرا به دستم م  یا یغاتیتراکت تبل  یشوم. همان موقع پسر بچه ا یم ستادن یو من ناچار به ا

 نشانم. یلبانم م یرو قی عم یلبخند یتراکت از خوشحال  تریت دنیبا د

 

 .ردی گ یخوب فرم درخواست را به طرفم م یبا برخورد یمنش

 رو بهت بگه.  جهیبعد از چک نت  تیریپر کن تا مد نویا زمی عز  ایب-

 

من را به    لمی. زنگ خوردن موباد یآ یشود و همان دلهره به سراغم م  یم کیکم کم دارد هوا تار گرید
ناشناس   یدهم. با پاسخ به شماره  یکه شماره ناشناس است اما جواب م نیدارد و باا ی تعجب وا م

 کنم. یبلند م  یتاکس نیاول  یخوش دستم را برا  یشود و با حال یدر دلم روشن م یدینور ام

 

 هفتادوسه: 73#پارت 

 کند. یناله م  ریپ زن

 .نمی روزا رو نب نیکه زودتر راحت بشم که ا یاله-

 دهد. یشود. زن جوان سرکشانه جوابش را م یشده اش روان م  چروک یاشکش از کنار چشم ها و

 . گهیتونم بهت برسم، خب خودت درک کن د یاون قدر مشغله دارم که نم یدون  یم-
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 زند.   یرفتن من را صدا م  رونی ب نیه در

 

 . لحنش هم مانند چهره اش است. ندیآ یبد سراغم م یبرابر نگاه فاخرانه اش تمام حس ها در

 .یاز مامانم غافل ش  لیموبا ای ونیتلوز یواسه خودت پا ینر   ا،یمواظبش باش یچهار  ستیب-

 دهد. یرا تکان م  سرش

 جوونکو بفرسته.  یتو  یذاشتم خانوم قجر   یسرم وگرنه نم ختهی که هزار تا کار ر فیح-

رود و با تکان دادن سر و دستش قر   یم  است یبه در ورود  کیمبل نزد نیاول یکه رو  فشی طرف ک به
 زند.  یم

 فعال مجبورم تا سر فرصت. -

 کند.  یخانه را ترک م  یبدون خداحافظ  و

 

را    یروم. صندل یم  رزنی دارم و داخل اتاق پ یسالن بر م یگوشه  ینهار خور  زیم یاز جلو یصندل  کی
 آراِم آرام است.  شیکنم. صدا ی. نفسم را رها مرمی گ یقرار م شی گذارم و رو ی کنار تختش م

 . از االن چرا؟ینداشته باش یخوره سن   یبهت م-

 شود.  یتلخ م  لبخندم

 خانوم.  دیواسم بد چرخ  ایچرخ دن-

 کند.  یم نگاهم

 بهم بگو مهتاج. -

 شود.  یم نیری ش لبخندم

 چقدر اسمتون قشنگه.-
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 زند.  یم ن یدلنش یهم لبخند او

 ه؟ی اسم تو چ الیخ  یاگه...ب یوفا نداره حت یچی هبه  ای ممنونم اما دن-

 نوازش. -

 خندد.  یم

 اسم تو که قشنگ تره.-

 

 . رمی را بگ میلرزش صدا یتوانم جلو  ی. نمردی گ یدفعه بغضم م کی

 اسم منم بهم وفا نکرد. -

  یکنم. هر دو پا یم فیتعر شیمهتاج خانوم برا یکه بد گذشت را به خواسته  ی تا صبح از سرگذشت  و
 . میرو ی. و بعد از نماز صبح هر دو به خواب ممیزیر یو اشک م میخند یهم م

  یکنم که جز خوشحال  یرا تجربه م  ییگذرد. روزها یماه از بودنم در کنار مهتاج خانم مهربان م کی
 ندارم.  یگر یحال د

 

 هفتادوچهار: 74#پارت 

گذارم و از   ی دخترش م یکنم. خودم را به جا یماه فقط به مهتاج خانوم و کارم فکر م  کی نیا در
 یو خنده م  یرا که با هم ساعت ها به خوش  یهمان شب قایبرم اما دق یلذت م  شیها یمهربان
 گردد.  یشب ورق بر م  ی مهی در ن میگذران

 

گذرام.   یهم نم یتا صبح چشم رو م،یرسان   یم مارستانی شب که مهتاج را با آمبوالنس به ب ی مهین از
  یشود. نم  یم نیچشمانم سنگ  نم،ینش یانتظار اورژانس م  یها یاز صندل یک ی یهمان طور که رو

و   جیشوند. آن قدر گ یباز م  ی چشمانم به سخت لمیموبا  ی برهیکه با و نیگذرد تا ا یدانم چقدر م
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پشت خط منتظر جواب من است و من بدون نگاه به شماره   یفهمم چه کس یمنگ هستم که نم
 دهم. یجواب م

 . دییبله، بفرما -

 . چدی پ یدر گوشم م ینگران  یصدا ُتن

 ؟ ییسالم نوازش معلوم هست کجا-

 . میچقدر نگرانت شد یدون یم

 

 . ردیگ  یکنم. حرصم م ی. نفسم را رها ممیآ  یسرحال م یکم

 بگم؟  دیبا یحاال هر جا که هستم، واسه چ-

 دهد. یجوابم را م  گرید ییصدا

منه،  یشناسنامه   یکه دلت خواست، هنوز اسمت تو ییبابات نه هر جا یخونه    یفرستادمت بر -
 پس حواست...

کس   چیرفته ام. ه رونیکه هوا سرد است به ب  نیشوم. از همان اول تماس با ا  یم اریهوش ارِ یهوش
 کنم.  ی. حرفش را قطع مستین میکی در نزد

.  یبچه هم دار  هی یتازه هنوز طالقمم نداد  ت،یهوس باز دنبال یهنوز اسمم تو شناسنامت بود، رفت-
  گهیماِه د  کی. نیبه من زنگ بزن  نیهم نه تو نه خواهرت، حق ندار گهی. دستمین یمن مثل تو عوض 

 . میصبر کن تا از شر هم راحت ش

  یروم و فقط آب سرد م یم یبهداشت   یها سیکنم. به سمت سرو یرا با حرص قطع م لمیموبا و
 .اوردیب  نییتواند حرارتم را پا
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ته   شیکنم. با صحبت ها یبه سمتش پا تند م  نمیب یروم و تا دکتر مهتاج را م  یسمت اورژانس م به
تواند صحبت   ینم  گریاست که حاال د ییبه او میشود. در حال حاضر تنها دلخوش یم یخال   یِ دلم خال
قرص   ندهی آ بهدلم را  قشیمحکم بفشارد و با لبخند عم میز درد و دل هاتواند دستم را بعد ا یکند. نم

 بدنش را از دست داده است.  ییتمام کارا شیمغز یکند. با سکته 

 

  یادامه  یبرا دیبا گریپردازد. د ی هفته کم دارد م کیکه  نیبرج را با ا نیمهتاج تمام حقوق ا دختر
 در آن نباشد.  یمثِل مهتاج  دیبروم که شا یگر ید یبه خانه  میزندگ

 

 هفتاد و پنج: 75#پارت 

 آورد.  یسرش را باال م یقجر  خانم

 خوبه؟ تی آشپز نمیبب -

 زنم.  یم  لبخند

 از خود نباشه بله. فیتعر-

 شود.  یم خوشحال

 .یخونه رو واسش انجام بد یخواد هم کارا  یم یهست که هم آشپز  ییآقا هی-

 

 شوم.  یصاحب آن خانه مرد است، مردد م  دیگو یم یوقت

 که مرد تنها نباشه؟   ستین یا گهید یجا-

 .ردی گ یم یگذارد و دستانش را به باز  یم ز یم یرا رو  شیها آرنج

خواد   یساعت خونه هست. شب هام که فقط م کی. ظهر هم فقط رهی خوره و م یصبحانه اش رو م-
 .هیخوب  یلیخ  تیموقع نی. ای و بر  یشام درست کن 
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 دهم. یم رونیرا ب  نفسم

 ندارم.  ییمن شبا جا-

 .دیآ ی م ادشیکند. بعد انگار  یتعجب نگاهم م با

 ... یول  یآره گفته بود-

 ماند. یبا زنگ تلفن اتاقش حرفش نصفه م که

 

 : دیگو یدهد و سرخوش م  یم  انیپا  یبا خداحافظ یا  قهیرا بعد از دق  تلفن

واسه  مارستانیبود. گفت شب تا صبح تو ب  ی. دختر خانم کرامتزمی خدا واست خواست عز یدید
 .می خوا  یمامانم پرستار م

 شوم.  یبلند م  ینقره ا یفلز  یرنگ با دسته ها   یچرم مشک یصندل  ی. از روردیگ یجان م  لبخندم

 ن؟ یکن ی خب خدا رو شکر. آدرس رو لطف م-

 

  یخشک م  میسالن سر جا وارید یعکس بزرگ رو دنی گذارم با د یرا که داخل واحد آپارتمان م میپا
 شود.  یاز پشت سرم بلند م شیکشد که صدا ینم  یشوم. طول

 . نیخوش اومد-

 .ستدیا ی حرکت م  یب د،یآ یم  رونی که از آن ب یدر اتاق یکند و جلو یمن مکث م  دنیاو هم با د و

 

 هفتادوشش: 76#پارت 

 . ستمیا یدارم که با حرفش م یبه سمت در قدم بر م عیو سر میآ ی زودتر به خودم م  من

 کجا؟ -
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 چرخم. یطرفش م  به

 ...دی کنم. ببخش یعوض م گهید یکی من جامو با -

 دارد. یطرفم قدم بر م به

 پروانه نگرانت بودم.   یخوام. باور کن منم به اندازه   یمن بابت اون وقت ازت معذرت م-

 زند. یم یکج  لبخند

 . دهیاره تو رو سر راهم قرار مسرنوشت از عمد د دیشا-

 دانم. یرا نم  لشیو دل  ردیگ یم بغضم

 . میبهم ندار یکنم. چون منو شما ربط یجور فکر نم نیاما من ا-

 روم.   یبه سمت در م و

 

 بندد.   یرساند و در باز شده را م یرا با چند قدم بلند به من م  خودش

  یخودم با شرکت تماس م یبمون یخوام باهات صحبت کنم. بعد از حرفام اگه دوست نداشت یم-
 . یایخوام ب  ینم گمیو م  رمیگ

دهم و او با دستش به من تعارف   یبندد. سرم را تکان م یدر نگاه و کالمش دستم را م تیمعصوم
 کند.  یم

 

را بعد از به کما رفتن    یخوش  و مجللش حال کیش  اری اما بس یآپارتمان نقل نیگرم و دلنش یهوا
 یستش را رو یرا در فنجان بلور و نعلبک  یخوش رنگ یکند. چا ی م قیتزر میمهتاج به تک تک رگ ها

 . ردیگ  یقرار م میگذارد. خودش هم رو به رو یو در برابرم م  شی گرد وسط مبل ها زیم
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 : میگو یمقدمه م یب

 !ن؟ی ارینم  ییواسه خودتون چا-

 کند. لبخندش دوباره کج است.  یچشمانم را رصد م ناباورانه

 به فکرم نبوده.   یوقته کس یل یخ-

 کنم، پر و بال بدهم. ی که از حرفش م یخواهم به برداشت  ینم

 

 اش بزنم. نهی دست رد به س د،یآ یکند که دلم نم یم انی قدر مظلومانه در خواستش را ب آن

 

 اوردی رود از کنار گاز ب یم  ادشیرا که او   یذارم. قندانگ یم  زی م یرو  یهم فنجان را به همراه نعلبک من
 گذارم. یم  زیرا هم وسط م

 زنه.  یبهم سر نم  ی. بس که کسارمیرفت قندون ب  ادمیپاک -

دوزد و انگار   یبعد نگاهش را به قندان م یا قهیسوزد. دق یم شیخندد و من دلم برا یخودش م  و
 کند.  یکند. و من را هم با خودش همراه م یسفر م  شیکه به گذشته ها

 

 هفتاد و هفت: 77#پارت 

 کند.  یم میخانه اش تقس  یکنم نگاهم را به چشمانش ندهم. او هم نگاهش را به همه جا یم یسع

 یکه دوست نیمنو مامان پروانه رو با هم عقد کردن. فقط بخاطره ا یکه برم سرباز  نیدرست قبل از ا-
گرفتن و   میبرگشتم، دوباره بزرگتر ها تصم یکه از آموزش  نیو شراکت پدرامون حفظ بشه. بعد از ا

رو با   زیچ همهاما  میبهم نداشت یعالقه ا چیکه از قبل ه نیرو برگزار کردن. با ا مونی مراسم عروس
  یمامان پروانه باعث خوشحال یِ به دو ماه بعد از ازدواجمون خبر باردار  کینزد م،یشروع کرد  یخوش
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واسه پدر شدن نداشتم. آخه من فقط هجده سالم  یا یآمادگ  چیبود که من ه  یدر حال  نیهمه شد. ا
 بود.

 

 دهد. یکنم تا راحت در گذشته اش غرق شود. او ادامه م یم  سکوت

 شهیبار حس کردم مامان بچمم م نی اول ی. اونجا بود که برادیخند بهم ایپروانه انگار کل دن دنیبا د-
.  میکرد یم  یزندگ نایمادرم ا شی گذشت و ما پ یاومدن پروانه م ایدوست داشت. شش ماه از به دن

به   هست،کردم مامان پروانه خسته  یکرد، احساس م  یم هیبود و همش گر  ری بهونه گ  یلیپروانه خ 
 برسه.   شیکردم که بتونه راحت تر به بچه دار یخاطر کار  نیهم

 

را که   ییمرد جوان حرف ها  نیکنم تا ا یم اری. و من تنها سکوت اختدیگو یو م دیگو یو م دیگو یم
را پاک   شی اشک ها شیها یانگار سال ها در دلش پنهان کرده است را هاشا کند. در آخِر تماِم گفتن

به لبانش    ربا نیسوم یزنم. و او لبخند کجش را برا یم  انششیپر یبه رو زیغم انگ یکند. لبخند یم
 شده است.   یکند. انگار سکوتم طوالن یمهمان م

 . دیکنم به آرامش برس یمن واستون آرزو م-

 ؟ یکن  یکه دربارم فکر م یبگ  یخوا ینم ی . همه رو واست گفتم. حتیدیحرفامو شن -

 اندازم.  یدوشم م یرفتن رو یرا برا فمیدهم. ک یم رونیرا ب  نفسم

  نیزد یبه اون م دیحرف ها رو با  نی. تمام انی اول مشکلتون رو با پروانه حل کن دیبه نظر من شما با-
 نه من.

 کند.  یاشاره م زی م یرو یشود. به چا یشوم. او هم با من بلند م  یبلند م و

 کردِن ازت خوش بشه. ییرایحداقل بذار دلم به پذ-

 آورد.  یکنم، دستش را جلو م یسرد شده دراز م یرا به طرف چا و دستم نمینش یم

 سرد شده. نین،ایصبر کن -
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 رود.   یمدلش م رهی جز ی به طرف آشپزخانه  و

 

 هفتادوهشت: 78#پارت 

 : میگو یتا سالن دارد، م یکم یکه فاصله  یرفتنش به آشپزخانه ا با

 بهم شباهت دارن.  یلیمن خ  کینزد یدور شما و گذشته  یگذشته -

احساس   شی حرف ها یبار نشستن به پا  کیخواهد با  یدهد. دلم نم یبار فنجان را به دستم م نیا
کرده ام   خی دستان  نیکنم که فنجان را ب یاول را حس نم یآن گرما گریبا من کند. انگار د  یتیم یصم

 . رمیگ یم

 

 کند. ش  یم  یکنم و او سکوتم را با خوشحال یدانم چرا سکوت م  ینم

 شباهت؟!   نیگفت-

 که... نیا خب

 گذارم با احساسش جلو برود.  ینم

 . ستین  یخوب ینشونه  شهیشباهت ها هم -

 کند.  یچشمانش عوض م  یِ شگیرا با همان غِم هم شی جا شی ا هیچند ثان یخوشحال

 نوشم. یرا م  میاز چا یکم

  گرویهمد میکه بتون شهینم لی دل نیاما ا میرو تجربه کرد یمثل هم یدرسته که منو شما گذشته -
 . میخوشبخت کن

سوزد.   یو تمام تنم مثل قلبم م  مینوشم. زبان و گلو یکه داغ است، م  نیرا با ا میچا یمانده  یباق
کنم که اگر او   یفکر م نیروم. و تا مقصدم به ا یم  رونیاز آن جا ب  یکوتاه  یِ با خداحافظ عیسر یلیخ

 خورد. یگونه رقم نم نیسرنوشتم ا دی شا  دمید یرا زودتر م
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به آن جا   ی دورهم کیاز  ییرایپذ یبرا دیکه با یو آدرس خانه ا ردی گ یبا من تماس م یقجر  خانم
 روم.  یم مارستانی شود و به سمت ب  ی دهد. کارم آن جا تمام م یبروم را به من م 

 

است، که قلبم را  میر پد یپ  یکه به مهتاج وصل کرده اند، تنها اشک ها  ییدستگاه ها دنید با
از   بیکند. ساکت و غر  یمن را ترک م شهیهم یدهد. و با اذان صبح است که مهتاج برا یم نی تسک

 یراب  یاست که کس نیبرد و دردناک تر ا  ینم ییمن راه به جا یها غیبندد. و ج یرخت بر م  ایدن نیا
 زند. یم ادی تمام سرم فر یپرستار با بد اخالق   کیچرا.  یکند. راست  ینم  یآرام کردنم تالش

 خانم.   رونی. پاشو برو ب ی. حاال خوبه که پرستارش بودمارستانِ یجا ب نیا ستین  تیحال -

 را پر کرده بود. میداخل زندگ ی تمام انسان ها  یخال ی ماه جا کی نیداند که مهتاج در ا یاو نم و

کس و    یامانم ب  یب یها هیورم کرده از گر  یانبا چشم  مارستانیاز ب رونیکه ب یهمان موقع  درست
 شود. یبلند م میزنگ گوش یصدا  نم،ینش یتنها م 

 

 هفتادونه: 79#پارت 

 . چدی پ  یگوشم م یپر ذوق و شوقش تو یصدا

 .یدیدیشده که خوابم نم دایواست پ ییجا هیخودتو برسون که  یخانم زاد زود-

 دهم. یجوابش را م  یگرفته ا یصدا با

 کنم؟  کاری چ دیبا-

 شود.  یناباور م ش یکند. صدا یسکوت م یلحظه ا چند

 شده؟  یز یچ-

 ترکد.  یم بغضم
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 به رحمت خدا رفتن. یخانم کرامت-

 . ردیگ یشوق م  شیصدا  دوباره

 خودتو برسون. یخوش به حالت شده، فقط زود یحساب  گهیخدا رحمتش کنه؛ پس د-

 کند.  یشود و تماس را قطع م  یاز جانب من نم یجواب منتظر

 

خواهد در  یشود. چقدر دلم م  یم  مارستانی. همان موقع دختر مهتاج وارد بنمینش یم یا قهیدق
رسانم. از  ی. خودم را به او م میکن  هیغم بزرگ از دست رفتن مهتاج گر یساعت ها برا گریکدیآغوش 

 خورم. یبرخوردش جا م 

 گرفتنش؟  لیواسه تحو میبر دیکجا با-

 پرسم. یم متعجب

 ! م؟یبر-

 نشاند.  یم شی شان یپ یاخم رو یکم

 ؟ یانجام بد گشمید یکارا یخوا ی. نمیمگه تو پرستارش نبود -

 کنم. ینفرت نگاهش م  با

 منت قبول کردم. ی دهیرو من به د یداد یواسش انجام م دیرو که تو با  ییخانوم؛ کارا نیبب -

 شود. یتنگ تر م  اخمش

 . یپولشو گرفت-

  یبدون حقوق دادن به من واسش دختر   یتونست ی:بله پولشو گرفتم. اما تو ممیگو یزده م  حرص
 . یکن

 برگردم سرکارم.   دیکه با فتینداره. حاال هم راه ب یبه تو ربط -
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 زنم.  یم  پوزخند

تمام کاراشو   یحاال مجبور   ی. ولینذاشت  هیاون موقع که زنده بود از دل و جونت واسش ما گه؛ینه د-
  یکه نم یدون  ینم  یعنیپرستارم.  هی. من فقط یکن یواسش دختر  دیجبار با. به ایخودت انجام بد

 رو بدم؟! ا یچ  یلیخ  تی تونم رضا

 ؟یچجور تو اجتماع گشته هست تو

 یدربست خودم را به شرکت نظافت یتاکس  کیکنم و با  یخواهد جوابم را بدهد، پا تند م  یم تا
 رسانم.   یم یقجر 

 

 هشتاد: 80#پارت 

ممبران   یها نتی کاب یرو یصفحه  یگذارم. حت  یپا م متیگران ق لیبزرگ و پر از وسا یخانه ا به
به داخل    فونی که پشت آ یخوش برخورد  یبرد. زن یم  یبه رنگ توس ادیرنگ هم از خاک ز دیسف

 میآخر سالن صدا یکه در دست دارد، از وسط راه رو ی کند؛ با چند دستمال رنگ و وارنگ یدعوتم م
 زند.  یم

 جا.   نیا ایگل خانم ب خوش-

در   یسع  نیافتد و با تکان دادن سرم به طرف یبه فرهان م ادمیزنم.  یبه حرفش م نی غمگ یلبخند
 کنم.  یفراموش کردن گذشته ام م

 جانم؛ در خدمتم.-

 رو است.  خنده

 . رونی رو کمک من ببر ب نایا ای. بزمی جونت سالمت عز-

 یسر تا سر   یها یوار یطرف اتاق کمد د کیاست.  لیشوم که آن هم پر از وسا  یبزرگ م  یاتاق داخل
 کند.  یکم رنگش م   یصورت ینظافت یکند. اشاره به ابزار ها یاز آن ها را باز م یکی است و او در 
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کنم. به روز   یکنم اما تمام مدت کارم فقط به گذشته ام فکر م یدر فراموش کردن م  یکه سع نیا با
 نیچند یخانه  ادیها من را به  نتیاستارن کاب  یکرده ام. پاک کردن صفحه ها یسپرد که یبد یها

 گذارند.  یمن را تنها نم  میاندازند که اشک ها یم شمیپ یهفته 

 

شود. وسط    یاز آن ها م  ییرایمن پذ ی فهی شوند و وظ   یرنگ و وارنگ داخل م   یمهمان ها باالخره
خشکم   ر یشخص داخل تصو دنی. با ددیآ یبه صدا در م فونی بار زنگ آ نیچندم یبرا یمهمان  یها
 شود.  یزند. صاحب خانه پشت سرم ظاهر م یم

 . زمیعز  یکن  یچرا درو باز نم-

 کند.  یکنم خودش درب باز کن را لمس م یرفتار م  جیگ ندیب  یم یوقت

شود. حاال هر سه   یبا شکم بزرگ داخل م  یپشت سرش زن نمیب  یم یوقت  دیآ یبه دهانم م قلبم
 .میمان  یم گری د کینفرمان مات به 

 

 : ک یهشتادو81#پارت 

 شود.   ینام دارد از مبهوت ماندنمان متعجب م یلیخانه که ل صاحب

 شده؟  یز یچ-

 کند.  ی. با به سخره گرفتنم دهان باز مدیآ یم  رونی تر از بهت ب عیسر پامچال

 ؟ یلیل هیک گهید نیا-

 ...یتو از

 گذارد ادامه دهد.  ینم  یبا خنده و شوخ یلیل

 هیخوره. بفرما که بق  یامشبو نوازش جون انجام داده. ماشاال به سنش نم یِ مهمون  یتمام کارها-
 منتظرتن گلم. 
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رود و توجه همه را به خود جلب   یبه طرف جمع م عیسر  یلیکند و خ  ینازک م  یپشت پلک پامچال
 کند.  یم

 

را بروز ندهم و با شوهرم که با زن دومش که از بد روزگار از شوهر    یز یچ دیهم من هستم که با نیا
  ی بهیغر یماند، به مانند مرد ها یمصرف م  یخودم باردار هست و هنوز هم نامم در شناسنامه اش ب 

 جمع رفتار کنم.   نیهم

 به من.  نیجناب کتتون رو بد-

 

 خواهد به جمع اضافه شود.   یهم م یلیل

 .هیبق  شی منم برم پ دیاریتا شما کتتون رو در ب -

 است.  نیری مِن احمق ش یهنوز هم برا  لبخندش

 رسم خدمتتون.  یدست به آبم برم م  هیکنم. من  یخواهش م-

 

 دانم چرا؟! یزند و نم  یشود. قلبم بوم بوم م یو نفس حبس شده ام آزاد نم اوردی را در م کتش

خفه   بای برم و خودم را با عطر تنش تقر یکه تمام کت ها را آن جا گذاشته ام م  یه طرف اتاقرا ب کتش
دانم که  یپرم و م  یاز جا م شی. با صدا ستین  یبی عج  زیچ گریبغض و اشک د  انیم نیکنم. در ا یم

 است. دهیکتش د دنییمرا در هنگام بو

 ؟ یکن یم  یجا چه غلط نیتو ا-

 

 چیه گریلرزانم د یندارد چون در چشمانم زل زده است. صدا یتیاهم چیاو ه  یچکد و برا یم اشکم
 گذارد.  یبه جا نم میرا برا  یغرور 
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 نه؟  اینون شب داشته باشم  دیبا-

 کشد. یرا در هم م  شیها اخم

 ه؟یدردت چ گهی. ددم یکه م تمیکن. مهر تویخراب شده زندگ  تیاون سوئ یگفتم برو تو-

 لرزد. یم میها لب

 . استی چ یلیدردم خ -

 

 فشارد. ی دستان بزرگش م نیشکل ممکن در ب نیرا به ناجوانمردانه تر  میبازو

 به پامچالم... نمیهست به درک. نب  یدردت هر چ-

را متوجه   شی از حرف ها کی چیه  گریبندم و د یکند؛ چشم م یپامچال را پامچالم خطاب م  یوقت و
  یاتاق باق یکند و فقط عطرش در فضا یکه دستم را محکم رها م  میآ یبه خودم م  یشوم. وقت ینم
 ماند.  یم

همسرانه شان   یمحبت ها دنیبا د یکنم و تا آخر مهمان  یرا با بازو دردم تحمل م   یمدت مهمان تمام
 شود.  یذره ذره از وجودم کم م

 

 هشتادودو: 82#پارت 

  یم یتاکس یدر آن جا هستم. به راننده  یمورچه ادهم که مطمئن به پر نزدن  یرا م  یمحل  آدرس
 شود.  یتفاوت دور م  یب  میدوباره برگردد و او هم مثل اکثر افراد زندگ گر ید قهیکه ده دق میگو

به  دنیقبل از رس وانگانیکند و من به ماننِد د یدرد م  یل یخ مینگه داشتن بغضم، گلو ادیز بخاطره
  ادیروند و  یرژه م میجلو  میکنم. تمام اتفاقات بد زندگ یممتد م یزدن ها  غیشروع به ج شتریارتفاع ب 

کند،   یم ی را در ذهنم تداع زیکه همه چ یاز چشمان میزدن اشک ها   رونیخاطرات خوبم بغضم را با ب 
 ترکد.  یم
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 گری بودن د بی. مگر غرمی آ یبه ستوه م ییشهر پر از آدم از تنها نیزنم؛ من در مقابل ا یم زانو
 ست؟ یچ

 

  یبه خواب  زندیر  یچشمانم فرو م یاز گوشه  میکه اشکا یکشم و در حال  یتخت مهمان سرا دراز م یرو
 روم.   یفرو م قیعم

 

که   فمیکج و کوله ام به دنبالم ک یپرم. بدون توجه به روسر  یهمراهم از خواب م یزنگ گوش یصدا با
 . چدی پ یدر گوشم م یشاد خانم قجر  یروم. و دوباره صدا یوسط اتاق مانده است، م

 

 کند. یاتاق را متشنج م  یفضا ادشیفر یصدا

 ! ؟یچ یعنی-

 ؟ یتو عقل ندار  مگه

 ؟یخوا  یبهتر م  نیاز ا طیشرا

 دهم.  یلب جوابش را م ریکنم. ز  یرا رها م نفسم

 خوب فقط به ظاهر خوبن. یطای از شرا یبعض-

 شود. یم کالفه

 ! یگیم یهمم تو چف  یمن که نم-

 کنم.  یچشمانش نگاه م در

  نیواسه شرکت شما کار کنم. اگه لطف کن ستمیحاضر ن گهیکه براتون قائلم اما د یاحترام  یبا همه -
 .شمیممنون م ن،یحساب و کتاب منو انجام بد
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  رونی از اتاق ب یصحبت  چیه یخورند اما ب  یتکان م میبازد. لب ها یزند نگاهم رنگ م یکه م  یحرف با
پشت   یکنم. با زنگ زدن ها  یشرکت را ترک م  یخانم قجر  یتوجه به صدا زدن ها  یروم. ب یم

اتوبوس را   ی هیبرم تا کرا  یم فمیکنم. دست در ک یرا خاموش م لمیشوم و موبا  یحوصله م  یسرش ب
 بندد.   یلبانم نقش م یکوتاه رو یلبخند اریآدرس محل کار خواهر سام دنیبدهم با د

 

 هشتادوسه: 83#پارت 

دهم تا  ینم  اریبه خواهر سام ییآشنا چیکنم. ه یشوم و فرم استخدام را پر م  یم  نیشرکت آذ وارد
 کند.  دایاز من پ یمبادا ترالن رد

شود  یکه م یدر خانه ا یکنم. وقت یاقدام م یخانه ا یاجاره   یشوم برا یکه استخدام م یروز  همان
رود و من را   یرژه م  میچند مدت قبل جلو یشوم، تنها خانه  یاست، م  تی کبر  یگفت واقعا قدر قوط 

 شکند.   یم شتریب

 

خورد تا جواب  یبوق م   یلی. خرمیگ  یخسرو را م  یو شماره  نمینش  یکف خانه م خی یها یکاش  یرو
 دهد. یم

 . دیبله بفرمائ-

شود؛   یکه از ته چاه بلند م ییکند. با صدا یدو کلمه لفظ قلم حرف زدنش من را متعجب م نیهم با
 .م یگو یدر خواستم را م

 مامان و بشنوم.  یخوام صدا یم-

 شود.  یسکوت بر قرار م هیثان چند

 ؟ یدار  کارشیچ-

 . چدی پ  یم میدر گلو بغض

 خوام ازش گله کنم. یم-
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 شود.  یحوصله م یب

 خارج.  یمدِت با شوهرت رفت  هیگفتم من نذاشتم بفهمن. -

 شود.  یاز او متنفر م شتریب

 ؟ یکن یم کاریچ م یبا زندگ یدار  یعوض-

 ؟ یدار  رتیغ تو

 چکد.  یاشکم م و

 زنم.  یآدرست و واسم بفرست. بهت سر م-

 کنم.  یکنم و خاموشش م  یقطع م تی تلفن همراهم را با عصبان یگوش

 

  ی. برگه رمی بگ خی تار نیدر ا  دیرا با شمیرود که جواب آزما  ینم ادمی میزندگ  یها اهویتمام ه با
شود. حاال هست    یحالم دگرگون م  زد،یر یدستم م یرا که رو  یبرم. آب پاک یدکتر م شی را پ  شیآزما

 ی نامهبر  شی پ  ش،یاو پ  یدارد وقت یکنم. و چه فرق یدوست داشتِن فرهان شک م اینفرت  یکه برا
 کند.  یبرد. و چه دردناک، که عشق را با وجود من معنا نم   یجلو مرا فقط به نفع خودش   شی زندگ

من هم به مانند آن   یهست که روز  ییزن ها یبرا یخودم که تنها کلفت یب ی ها یبا تمام روزمرگ و
کنم تا بتوانم چند  یکند. چقدر حرف سِر هم م یم ی روز طالق به من دهان کج  خی ها بوده ام تار

م  یشوم. تنها ن یزودتر در محضر حاضر م  قهیپنج دق میطالق کوفت  ی. برارمی بگ یرا مرخص  یساعت
 شود.  یگذرد که فرهان هم داخل م  یاز ساعت نه م قهیدق

 

 هشتادوچهار: 84#پارت 

بخاطره    دیکنم. شا یو آن من هستم که زودتر خودم را جمع م  میشو یفرهان چشم تو چشم م با
  یمهمان نم   میبغض هم در گلو یحت  گریبندم. د یهمراهش م یهست که چشم رو شمیجواب آزما
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قرار   میماند دو جفت کفش مردانه رو به رو یکف محضر م یها کیکنم. همان طور که نگاهم به سرام
 دانم فرهان باشد!  یم دی. بع ردیگ یم

 زند.  یم می . آرام صداستیشوم که او ک یآورد. متوجه م یرا که جلو م دستش

 نوازش. -

 یآورم. جلو یکشم. نگاهم را باال نم  یپس م یگذارد. دستم را به آرام یدستم م یدستش را رو و
. نفسم را  نمشیب  یاندازم اما م ی اش نم رهیت یکه چشم در چشمان قهوه ا نی زند. با ا  یزانو م میپا

 کنم. من، فقط ناراحت هستم.  یصدا دار رها م  یکم

 

 کند.  یفضا را پر م  یحرص دار  یو صدا چدی پ  یدر سالن محضر م ی کفش یپاشنه  یصدا

 فرهان؟! -

 جا؟   نیتا ا یبا خودت کشوند  نویا یچ یعنی

 شود.  یبلند م  فرهان

 مواظب حرف زدنت باش. -

 دهم. یم لشیصدادار تحو  یپوزخند

 ؟ یکن  یم کاری مثال مواظب نباشم چ-

کند. و من تنها تماشاگر  یم  غی ج  غیماند. پامچال ج یحرکت م  یدستش در مشت خسرو ب  که
 هستم. 

 

 .دی آ یم رونیاز اتاق ها ب   یک ی از  انسالیم یمرد

 ...فیکامران و خانم زاد تشر یآقا-
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 پرسد.  یماند. متعجب م یحرفش نصفه م شی رو به رو  یصحنه  دنیبا د که

 جا چه خبره؟ نیمعلومه ا-

 

 روم.   یبه سمتش م هیزودتر از بق  من

 من زاد هستم.-

 کند.  یم  ییدهد. با دستش راهنما یرا تکان م  سرش

 اتاق. نیداخل ا دییبفرما-

 شوم.  یسالن قرار دارد، م یکه انتها یاز آن سه در  یک ی داخل

 شود.  یاز پشت سرم بلند م  ینگران یصدا

 ؟ یرو به راه-

 

  یمحل امضا م یرو  قایاشکم دق ی حمله کند. قطره  میبه گلو یتا بغض  ست یجمله اش کاف کی نیهم
چرم و فلز    یصندل  یکنم و رو یرا پاک م  میتمام اشک ها میروسر یچکد. قبل از ورود فرهان با گوشه 

که   یگذاشت با تعجب به کس می طالق را جلو یکه برگه ها ی. با سوال مردرمی گ یرنگ قرار م  یمشک
 کنم.  یرود، نگاه م یکنارم نشسته است و حاال به طرف برگه ها م

 

 هشتادوپنج: 85#پارت 

بعد از  یشوند. کم ی. فرهان و ترالن هم داخل مندینش یکند. و دوباره کنار م  یهم امضا م او
 شود.  یدر بسته م  ز،یشود. به در خواست مرد پشت م  یشاهدان در خواسِت خروج م

 د؟یمطمئن هست گهیکامران شما د یخب آقا-
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 دهد.  یسرش را تکان م تنها

 د؟یهست یخانم زاد شما راض-

 جناب.  ری خ-

 

 کشد.  یبا شدت سرش را به طرفم م فرهان

 ؟ یچ یعنی-

 کنم.  یتوجه به هاج و واج ماندنش رو به مرد مسن م یب

 خوام.  یآقا نم  نیاز ا  المیر کی  یمن حت-

 شود.  یم  یدانم چرا حرص ینم

 بشه؟  یکه چ-

 کنم.  یبه او نم   یهم توجه باز

 طالق خونده بشه. ی غهیصورت بنده حاضرم که ص  نیدر ا-

 آورد. یبه لب م یمسن لبخند مرد

 حق شماست.   نیدخترم ا-

 لطفا. -

 !د؟یندار  ینشکل چیجناب کامران شما که حتما ه-

 . د یکن  یرو جار   غهی:صدیگو  یم  یحوصلگ یب  با
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تماِم تمام    ی راحت  نیمنو فرهان به هم نیب  زیکند. همه چ یم یطالق را جار  ی  غهیص  زی پشت م مرد
 من. یاست، برا ابانیمرِد در خ کی شود. حاال او مثل  یم

 

 جا خوش کرده است. یصندل  یروم. او هنوز رو  یشوم. به طرفش م ی بلند م  یصندل  یرو از

دوستم  نیتر  یمی با صم یحقم نبود که وقت نیاما واقعا ا  ارمیب یاست بچه ادرسته که من نتونستم و-
 ویتی من چه قابل  یبنداز  ادمیجا و  نیا شی اریب اره،ی و قراره واست بچه ب  یشیمحرم م یواشکی

 ؟ یزن  یهمه جا جار م  توینداشتم. چرا نامرد

 . ردیگ یم میمانتو ن یآست یخواهم بروم مچ دستم را از رو یکند. تا م یتنها نگاهم م او

 بود.  شتیدلم بنِد جواب آزما یل یخ-

 کشم. یم  رونیرا ب دستم

 . یرو که فراموش نکرد غهیص-

 زنم. یکند. پوزخند م  یرها م  یرا به آرام  مچم

 نداره. یبه تو ربط گهید-

 . دیآ یدارد. دنبالم م یکنم اما او دست بر نم  یاتاق را ترک م  و

 نوازش...نوازش...صبر کن.-

 

 شنوم.   یپامچال را م یصدا

 فرهان کجا؟ -

 ترالن را. یصدا و

 شده طالقش بده.  مونی پش دیشا-
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 فرهان است. یشنوم و تنها صدا  ینم گرید و

 صبر کن.  گمیبهت م-

 شوم.  یم  ستادنیکشد، مجبور به ا یرا که م فمی ک بند

 بود؟  یچ شتیجواب آزما-

 کنم. یدار نگاهش م  معنا

 !م؟یشناس  یم  گرویما همد-

 زند.  یم ادیفر یکند. عصب یم  زیرا ر  چشمانش

 جواب منو بده. -

 

 . ردیگ  یقرار م نمانی . خسرو بندیآ یبه طرفمان م  یو ترالن و پامچال هر کدام با فاصله ا خسرو 

 چه خبرته؟ -

من را  یدهد. و او واقعا امروز قصد نابود  یحوصله با نگاه کردن به من جواب خسرو را م  یب رهانف
 دارد.

 

 هشتادوشش: 86#پارت 

کنم و خودم   یدست دراز م یتاکس نی اول یآن ها را ندارم. برا نیدر ب ستادنیا  قهیدق کی تحمل  گرید
 رسانم. یم  نیرا به شرکت آذ

نظافت   یکه برا  یخانه ا  یرا در سطل آشغال لمیشوم و خط موبا یکالفه م شی در پ یپ یتماس ها از
 دهم.  یبه کارها ادامه م  قیعم  یاندازم. حاال هست که با نفس یدر آن جا هستم، م
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 گذرد.  یهفته ها و ماه ها م روزها،

خانه   یشوم. چند ماه از عقب افتادن اجاره   یم مانیاز فرهان نگرفته ام پش زیچ  چیکه ه نیاز ا یگاه
که  ییها یاما با نامرد  اورمیدر ب  یشوم و آن قدر ها نتوانسته ام پول   ین کاری ب یگذرد و من مدت  یام م

هر گونه  الیخ  یب  اورد،ی خواهد من را از پا در ب یفکرش هم م یفرهان و خسرو در حقم کرده اند، حت
 شوم. یرو زدن به آن ها م 

 

را   میمشک یکه مقنعه  نیشوم. هم یرفتن به سرکار حاضر م  یهم به مانند تمام روز ها برا امروز
 زنند. یکنم در خانه را م یمرتب م

  یعنی نی شوم و ا  یبد اخالق است، رو به رو م  یزن  ریصاحب خانه که پ دنیکنم با د یرا که باز م در
خودش هست را به مِن زبان    تی شود؛ چرا که هر چه مناسب شخص یم دهیگند کشتمام روزم به 

شوم، مادر   ی و دراز خارج م  کیبار یحرف از کوچه  یکه ب یلحظه ا نیدهد و تا آخر یبسته نسبت م
 . چدیپ یم میدر گلو  یو فقط بغض  دی آ یام هم نم هیگر یحت  گریگذارد. د ینم بی نص  یو پدرم را هم ب

 

. تماس را  ستمین  نیشرکت آذ یکس جز منش  چیخورد منتظر تماس ه یکه زنگ م لمی موبا یگوش
که   یاتوبوس ستگاهیزود به آن جا برسانم. از ا یلی خ یلی خواهد من خودم را خ  یکنم و او م  یوصل م 
 دوم.  یشرکت را م ابانِ یشوم تا اواسط خ یم ادهیاز آن پ

 زند.  یم شهیر رنگ تر از همرا پ  شیشگیلبخند هم  ندیب  یتا من را م یمنش

 . یبر  یزود دیسالم، زود برو تو دفتر که با-

 .میگو یو متعجب م  خوشحال

 سالم، کجا؟ -

 زود برو که خدا امروز واست خواسته ها. -
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 یبه طرفم م یکرده است برگه ا یبه او معرف  یداند من را چه کس یکه هنوز هم نم اری سام خواهر
 . ردیگ

اومده. فکر نکنم   رتیگ  یکار خوب با در آمد عال هیامضا کن که خدا رو شکر  عایسر نویا زمی عز  ایب-
 .فتهی جور اتفاقا ب نیوقت واست از ا چیه گهید

عقب   یپرداخت اجاره ها یو خوشحال شدنم برا  ی متقاض  یمن با چشم دوختن به درآمد عال  و
 کنم.  یافتاده ام، قرار داد را امضا م

 

 هشتادوهفت: 87#پارت 

 }حال{ 

 کنم؟! یخانه چه م نیواقعا در ا نم

 خورد؟!  یرقم م  نگونهیسرنوشت ا چرا

 شود؟! یم یسپر  میزندگ یمردها یمروت یخوشم با ب یروز ها چرا

 ! د؟یآ یم یک  قایروز خوب دق کی

کشد را   یسرک م ییکه موقع خورد کردنشان افکارم به هر جا ییها ینیزم  بیسرخ کردن س یبرا
 . ردیاز من بگ یرادی دوست ندارم ا چیکنم. ه یجمع م

 

که به  ی اپن پهن یکنم و رو یم  نیسرخ شده تزئ یها ین یزم  بیرا با س مهی خوش رنگ ق  خورشتِ 
  یکه نم یدهم. در حال  یساده قرار م یشود را کنار شکر پلو و چلو یاز آن استفاده م یعنوان غذا خور 

نظرش در مورد   دیدانم چرا با  ی. نمدیآ  یمدانم او را چگونه صدا بزنم، خودش به داخل آشپزخانه 
 کند.  یم انی ب مانهی صم  ری را اما غ فشیخودش همان اول تعر یمهم باشد وقت  میآشپز
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 . دیگو یو تنها م  ندی نش یم زی م پشت

 هم بزار. گهیو قاشق چنگال د یدست شیپ هی-

 دهد. یم  یکنم. قاشق و چنگالش را تکان  ینگاهش م  هیثان چند

 ه؟یچ-

 ؟یخور  یتو ناهار نم  مگه

 گرفته است. میصدا

 من بعد از شما...  نیشما بخور-

 کند.   یرا قطع م حرفم

 گرفتم.  زی . مگه کنادیخوشم نم  ای مسخره باز نیمن از ا-

 

را   دنشیرنگارنگ و چ یِ زدی یرا با ظروف سنت یاصفهان   یسنت یپارچه ا ینشستن سر سفره  شهیهم
که در   ییکدام از آن ها چیاز ه یخبر   چیکردم و حاال ه یخان تصور م  رجیا یخانه  وانیداخل ا

  ار شیَ که دود ها َنما یخودش در برج  یکه در خانه  ی. من هستم و مرد ستی گذراندم، ن  یم االتمیخ
دوم، بلکه به عنوان آشپز   همسر ینه به عنوان حت  ست،یوجود ن   یاز گرما یکنند و خبر  یم یخاکستر 
.  اورمیخواهم باال ب  یم یعزت یرا از خجالت و ب  میو تمام غذا رمی گ ینامزد سابقم لقب م یدر خانه 

به سمت   عیسر یلیکنم و خ  یآور  ادیمنزجرم را  تیگذارد موقع یهمان لحظه حالت تهوع نم  قایدق
 دوم.  یم ییدستشو

 

 هشتادوهشت: 88#پارت 

در   نمیب یم  یشوم و وقت  یخارج م ییکنم. از دستشو یو صورتم را با دستمال توالت خشک م  دست
به  یشود. او حت  ینگران حاِل بد من نم یکنم. او حت یرها م  ینفسم را به آرام ست،یآشپزخانه ن 

 شود؟! یمهم م میدهد. و چرا برا ینم  یتیعنوان آشپزش هم به من اهم
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است   نیهم  یاست؛ برا زاری دانستم که از کتلت سرد ب ی. منمی چ یم یکوچک  سی ها را داخل د کتلت
 :بله. دیگو یزنم که م یبه در م  یروم. تقه ا  ی که به طرف اتاقش م

 . دیآ یباال نم  میصدا

 شامتون سرد... -

. آب میستیا یهم م یحرف رو به رو  یب یا هیماند. چند ثان یبا باز شدن در اتاق حرفم نصفه م که
 دهم.  ی دهانم را آرام قورت م 

 شامتون حاضره. -

 اندازد. یم  میبه سر تا پا ینگاه

 کجا؟ -

 اندازم. یم  نییرا پا سرم

 خونه. -

که به سمت آشپزخانه   یروم. در حال  یچهار چوب در کنار م  یدهد و من از جلو  یبه خودش م   یحرکت
 زند.  یرود، حرفش را هم م یم

 برو.  یشامتو که خورد-

 اندازم. یرا سر دستم م فمی. کستمیا یآشپزخانه م یودور  یجلو

 راهمم دوره. شه،یم رمید-

 شود. یم کالفه

 .رمی گ یم  ی. واست تاکسنی بش ای . تو هم بادیاز کتلت سرد خوشم نم-

 برد.   یرا باال م  شیصدا ی فقط کم ندی ب  یبودنم را که م مردد
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 .رم یگ  یم یگفتم تاکس-

  یمعده ام باال م اتی بار در خانه تمام محتو نیزند و ا ی دوباره با هم غذا شدنم با او حالم را بهم م و
 زنم.  یکه نم  یی. و تا صبح چه ضجه هاندیآ

 

 هشتادونه: 89#پارت 

گذرد.   یراوش م یشصت روز از آمدن من به خانه  قایگذرد و امروز دق یم یگر یپس از د یک ی  روزها
کنم، با او هم غذا   یم یآشپز  یقبل است و من تنها به مانند رباط  یاز روز ها یپدر حال ک  میروز ها

 رسانم.  یو نکبت بارم به صبح م   یت یکبر یقوط یشوم و شب را در خانه  یم

 

کنم، صاحب    یروم و تا در را باز م  یپرم. با عجله به سمت در م یاز خواب م ی محکم  یدر زدن ها با
 .ستد یا یها و وسط هال م یکاش  یشود. رو یزند و داخل م  یبداخالقم من را کنار م  یخانه 

 خوام.  ی. خونه رو میکن یتا فردا جل و پالستو جمع م-

 شوم.  یزده م  رتیح

 ! ؟یچ یعنی-

 هنوز قرار دادم تموم نشده. من

 برد.   یرا باال م شیصدا

 . گهید یجا  هیتونم که بفرستمش  ینم  نجا،یدانشگاِه ا ادی نداره. دختر خواهرم داره م یبه من ربط -

 که برود.  ردی گ یراهش را م  و

 کنم.  ینم یجا رو خال  نیمن ا-

 رود. یم رونیب  الیخ  یب
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 کنم. یم شیخودم خال ینکرد یخال -

 روم.   یدنبالش م به

 ؟ یچ یعنی-

 شهر هرته؟ مگه

گنده اش را   کلی تا بتواند ه ردیگ  یرفتن از خانه در را محکم م رونی ب ی. براستدیا یدر کوچه م وسط
 باال بکشد.

 نه. ای ادی م رمی ماه اجاره گ نیدلم بلرزه که ا یتونم که ه  یسرپرست دارم، نم  یب  یمن خودم بچه -

 کردم.  ه یمن که همه رو تسو-

 دهد. ی م هیرا به در تک  نشیگردد. تمام وزن سنگ یطرفم بر م به

 ؟ یدیم  نیتضم-

  میتصم دیراوش هستم؛ ِمن بعدش را او با یدر خانه  گری ماه د کیاندازم. من فقط  یم  نییرا پا سرم
آورم، زن صاحب   ی از او بپرسم. سرم را که باال م یخواهد زودتر از موعد سوال  یدلم نم چیو ه  ردیبگ

 خانه رفته است. 

 

 نود: 90#پارت 

که در   یاز کسان یکیرا که  یاندازد. ژاکت کهنه ا یماه بد جور به تنم لرزه م ید یوزد و سرما یم باد
  یدهم. حفظ ابرو جلو یجا م  یمیزخ   کیخانه اش کار کرده ام را به من داده است را داخل پالست

 شود.  یمهم تر م یز یاز هر چ میراوش مرفه برا

سوزند.    یها م  ازی شود که تمام پ یم نیکند و ا یگاز تمام فکر و ذکرم را زن صاحب خانه پر م یپا
 کشد.  ی. بو مدیآ  یبه آشپزخانه م عیسر  یلیکند. رواش خ  یتمام خانه را پر م شیبو

 سوخت؟ -
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 .دیآ یدهم. به طرفم م یانداخته و با خجالت تکان م  ریرا به ز سرم

 . نمتیبب -

ماه گل بعد   یدر خانه  ش،یسال ها پ لِ یبار موقع سال تحو نیرا ندارم. آخر یک یهمه نزد نیا طاقت
دهد. آن روز من سر خوش از بودنش و   یم هیرا به من هد یفاصله دسته گل  نیدر ا لیاز سال تحو

 ! ردیگ یام. بغضم م ستادهیحاال شرمنده در حضورش ا

  یب میتسل یکشم. دستش را به نشانه  یچانه ام ببرد. صورتم را عقب م ریخواهد دستش را ز  یم
 . ردی گ یحرکت م

 . فقط باش. یکن یخواد آشپز  ی. نمیستیامروز رو فرم ن -

زند. به طرف    یشود. لبخند م یغرق م  شی اراده نگاهم در چشمان مشک یخورم. ب یحرفش جا م از
 زند.  یم ه یگرد تک نکی. به سستمیا یحرکت م یگذارد. من ب یم نکیرود و تابه را داخل س  یگاز م

 د؟ی خر  یایباهام ب یآشپز  یامروز به جا شهیم-

 او امروز قصد سکته دادن من را دارد. و

 

 . دیآ یبه جلو م  ی. قدمردی گ یاش را م هیتک  ند،یب  یرا که م سکوتم

 خوام ناراحتت کنم.  ی. نم هیاری کامال اخت-

 دهد. یدهد. او ادامه م یته دلم را قلقلک م شنهادشیپ

 فکر کنم ناراحتت کردم.-

 خندد. یم کوتاه

 . دیببخش-

 . میآ یبرود به حرف م  رونی خواهد از آشپزخانه ب  یتا م و
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 باهاتون. امی م یآشپز  ی. به جا ستین  یمشکل-

 :پس آماده شو. دیگو یشاد م یلحن با

 سوز سرما چگونه بدون پالتو و ژاکت مناسب با او همراه شوم.  نیکنم در ا یمن احمق فکرش را نم و

 

 : کینودو91#پارت 

و من تمام فکرم را همان زن صاحب    یگذرد. او حواسش به رانندگ یدر سکوت م ری طول مس تمام
پرسد چرا   ینم  یهست اما وقت ای کند. اگر چه فرصت مطرح کردن مشکلم مه یخانه تصاحب م

 کنم. یم یو کردنش خوددار ناراحت هستم، پس از بازگ

 

 یم ادهیدارد اما نو و اسپرت هست، پ یران یا یکه برند نشیاز ماش یا یمتجمع تجار  نگی پارک در
. تمام  میشو  یم نهی. وارد آسانسور تمام آاورمیخودم ن یهوا را به رو یکنم سرما یم ی. سعمیشو
 مانم.  یم ریسر به ز م،یکن  یم یکه چهار طبقه را ط یمدت

 

کند. در    ی م یدار یهست را خر  لینظر من هم در انتخابشان دخ  یدست لباس کامل که کم کی اول
در مورد   م،یرو یم  نیوسط مجتمع پائ  یبرق یچهارم را به سوم با پله ها یطبقه  یکه پله ها  یحال
هم  یر . پسمیشو یمورد نظرش م  یکند. وارد مغازه  یتولدش از من در خواست نظر م لیوسا دیخر

عذر   ندیب  یاست که تا ما را م  یدادن به مشتر  حیتولد در حال توض یسن راوش در کنار شمع ها
 .دیآ  یکند و به طرفمان م یم یخواه

 جاست.  ن یا یک  نیبه سالم. بب -

کنم.   یکند و من تنها نگاهش م ی دهند. پسر فروشنده به طرف من هم دست دراز م یهم دست م با
 دهد. ی سر و دهان را از تعجب تکان م

 فرق داره.  هیانگار با بق -
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 :تو خفه. دیگو یزند و با خنده م یبه شکمش م  یمشت یبه شوخ   راوش

ها و  سهی. با هم به طرف رستادمیا یهم نم هیثان کی کنم. اگر مجبور نبودم   یرها م یرا آرام نفسم
 زند.  یم  میام که رواش صدا ستادهین کنار صندوق اکنند و م یم ییروند. پچ پچ ها یاقالم م گرید

 .ای نوازش ب-

تعارف   یبا کل دمیکه اسمش را هم نفهم یو پسر فروشنده ا میکن  یهم لوازم تولدش را انتخاب م با
خودم به   یکنم. در حال و هوا یشود. و من زودتر از راوش مغازه را ترک م  یمشغول حساب کردن، م

 یپالتو  متی شوم و ق یاراده داخل م یدارد. ب  یک یش  یلیخ  یپالتوهاروم که   یم یسمت مغازه ا
  یم میمتاهل یروزها ادیمن را   شی باال متیپرسم. ق ی را م ن یتریپشت و یسمت چپ از سه پالتو 

  یولخرج  نیهم  دیشدم. اصال شا یخواست م  یکه دلم م زیاراده صاحب هر چ  کیاندازد که فقط با 
 ...شهیشود اما فرهان که هم یم  میباعث بدبخت میها

 

 شوند. یبا حضور راوش در کنارم چشمان به نم نشسته ام، خشک م که

 ؟ یخواست  یم یز یچ-

 کنم. یرا به طرفش کج م  صورتم

 نه.-

 دهد. یرا تکان م  سرش

 . یاوک-

 

 نودودو: 92#پارت 

را    اریسام  نیاز داخل ماش یاست وقت ستادنیقلبم در حال ا قای. دقستدیا یم  اریرستوران سام  یجلو
 . امی :من نم میگو یشود. هول شده م یکه داخل رستوران م نمیب یهم م
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 پرسد.  یدارد و با تعجب م ی بر م چشی سوئ یرا از رو دستش

 وا!-

 چرا؟

 کنم. یحالم م رینشان دادن تغ یبر عاد یسع

 ندارم.   لیمن م  دییشما بفرما  ،یچ یه-

 کند.  یرا خاموش م  نیماش

 گردم.  یاالن بر م من ،یاوک-

 کنم.  یرا رها م نفسم

 

شود و   ی مبل ها ولوم یآورم. خودش رو یها را کمکش به واحدش م  دی. خرمیشو یخانه م  داخل
 اندازم.   یشانه ام م یرا رو فمی من بند ک

 با اجازه من برم. -

 پرسد.  یتعجب م با

 کجا؟ -

 .میکه هنوز ناهار نخورد  ما

 برم بهتره.  گهی . من ددییشما بفرما-

 رود.  یغذاها م ی  سهیشود. به طرف ک  یمبل بلند م یدهد و از رو یرا تکان م  سرش

 امکان نداره. -

 گذارد. یهمان مبل م ی و رو  ردیگ یرا م  فمیک
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 آشپزخونه لطفا.   یبفرما تو-

 

 کند.  یم  یناهار خوردن در خواست  نیح در

 ؟ یکن یآشپز واسه تولدم  یهمه دستپختت خوبه حاضر  نیتو که ا نمیبب -

 مینوشابه را جلو وانیشوم، با حرص ل یخواهد به پشتم بزند که مانع م  یپرد؛ م یم میدر گلو میغذا
 کوبد. یم  بای تقر ز یم یرو

 دهد.  یادامه م د،یآ یکه جا م  نفسم

 از عمه ماه گلم بهتره.  یدستپختت حت-

 

عوض شدن حال و    ی. متوجه دگرگونردی گ ینوشابه از دهانم فاصله م وانیل اری اخت یاسم ماه گل ب با
 زند. یچشمانم م یجلو یشود. بشکن  یم میهوا

 نه؟ ا ی یپز  یم-

 کند. یم ری ماه گل گ شی به او و فکرم پ  نگاهم

 اد؟یاونم واسه تولدت م -

 رستوران یخوش طعم و بو  یدهد و مشغول خوردن زرشک پلو ینه تکان م یرا به معنا  سرش
 شود.  یاز تولد و ماه گل زده نم یشود. تا آخر غذا حرف یم  اریسام

 درست کنم؟  یشام چ -

  یتون یخورم، م  یشام نم گهیخوردم د  ری:ناهار ددیگو ی کشد م یرا به عقب م  شیکه صندل یحال  در
 . یبر 

و من را   ردیگ ی که اشتراکش را دارد تماس م یا یاندازم. طبق معمول به تاکس یرا سر کولم م فمیک
 کند.  یم یراه
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  ییشود. با قدم ها یکم م میتوان پاها شی رو به رو یصحنه   دنیرسم با د یخانه ام که م یک ینزد به
 رسانم.   یجان خودم را به در خانه م یب

 

 نودوسه: 93#پارت 

 کشد.  یم یق ینفس عم ندیب  یماند. تا من را م  ینم یباق  میبرا  ییآبرو چیه  گریراوش د دنید با

 گرفتم یتلفن ی. آدرس خونتو از تاکس یخدا رو شکر که خوب-

 دهد.  یکنم، او ادامه م ینگاهش م  تنها

 جا چه خبره؟  نیا-

 چکد. یم اشکم

 . رونیب ختهی ر لمویصابخونه وسا-

 کشد. یرا در هم م  شیها اخم

 ؟ یچ یعنی-

 از موعدت گذشته بود؟ مگه

 میکنم، صدا یروان شده تا چانه ام را با پشت دستم پاک م  یبرم و اشک ها ی م نییا باال و پار سرم
 لرزد. یم

منو هم پاره کردن، منم موندم  یکردن، قول نامه   یکیرفته قولنامه جعل کرده، با بنگاه دار دست به -
 .یناهار موند یکه امروزم ب  دیببخش  الم،یوسا یپا

 ناراحت است.  لحنش

 . میسرت، پاشو، پاشو بر یفدا-
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 کنم.  یرا در شکمم جمع کرده ام نگاهش م  میکه پاها همانطور

 کجا؟ -

 کنم؟  کاری چ لمویوسا

 یکشد؛ در همان حال م یم  رونی بلندش ب یکت چرم یدرون  بی را از داخل ج  لشی موبا یگوش
 من. یخونه   میری:مدیگو

 زنم.  یم ادی فر بایتقر رتیح  با

 !!؟یچ-

 کند.  یگذارد و به من نگاه م یگوشش م یرا رو  لشیموبا

 ه؟یچ-

 خورمت که... ینم

 ؟یبر  یخوا ی م کجا

 بگو... تو

 شود.  یانگار تماسش وصل م که

  یلیخ  یمدت یراوش قرار است برا یپناه در خانه  یمن هستم که با عنوان همان آشپز اما ب نیا حاال
به در  یتواند چه باشد جز...که با تقه ا  یهمه کمک راوش م نیا لی کوتاه روزها را به شب برسانم. دل

 کنند.  یافکارم فرار م

 ؟ یالزم ندار  یز یچ-

 دهم. ی را به راست و چپ تکان م سرم

 کند. یباز تر م یرا کم  در

 داخل؟  امیتونم ب  یم-
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 بله.-

 . ندینش  یتخت م لبه

 .  یکن یس راحت جا احسا نیدوست دارم ا-

 اندازم.  یم ری را از شدت خجالت به ز سرم

 دهد. یادامه م یدلسوز  با

 . شهیدرست م تی ناراحت نباش؛ اوضاع زندگ-

 دهم. یپاسخ م یرا به آرام  رشی دهم، شب بخ ی نقش م میلب ها یرو زی حزن برانگ  یلبخند

رود که حاال با   یفرهان م یبه احواالِت زندگ نم؛فکرمینش  یاتاق م  یک ی گذرد و من در تار یم یساعت
آرام بخش    یینوا یحال صدا ن یاندازد، در هم یم هیتجسمش هم مرا به گر   یپدر شدنش...که حت

 کشاند.  یاز اتاق م رونی من را به ب

 

 نودوچهار: 94#پارت 

  نمیب یزنم و م  یرنگ را کنار م   یتوس ریحر یروم؛ پرده  یم شی تمام قد سالن پ یپشت پنجره  تا
گذرد که ناغافل به   یم قهیدانم چند دق یاست، نم  نیدلنش ییراوش است که مشغول سر دادن نوا

 بروم.  الکنکند که به ب یگذرد، اشاره م یکار از کار م ندازمیخواهم پرده را ب  یگردد و تا م یطرفم بر م 

  یدهد؛ به کنارش رو یخنک تر از خنک پوست صورتم را نوازش م یم یگذارم و نس یدر بالکن م پا
 کند.  یاشاره م  یچوب مکتین

 . نیجا بش  نیا ایب-

 دهم. یم هیکه پهن و کم عرض است، تک  یبالکن واریبه د ستم،یا  یجا، کنار در م همان

 جا راحتم. نیهم-

 کنم. ینگاه م میروبه رو به
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 جا شهر قشنگ تره.  نیچقدر از ا-

 کنم. یشود. نفسم را رها م یم رهی خ شی شهر رو به رو هم به او

 ن؟یزد  یبود که م یچ نیا-

 فلوت. -

 دهد. یشود، او ادامه م یتکرار م شیزنم و در سرم صدا  یلبخند م ناخودآگاه

  یخونه و مشغله هام گذاشتمش کنار، حاال دوباره م یفلوت بودم اما بخاطره کارا یمرب  یزمان هی-
 برم آموزشگاه.  سی خوام واسه تدر

 . نیموفق باش -

 .یای باهام ب  یتون یم  یممنون، اگه خواست-

 شوم.   یم  لیسمتش متما به

 . یِ باغ با صفائ هی یآموزشگاه تو-

 خوب است اما من...  یلیخ  شنهادشیپ

 کنم.  یم انی فکرم را بلند ب که

 فردا برم دنبال خونه. دیمن با-

 پرسد.  یتعجب م با

 ؟یواسه چ-

 نه؟  ایباشم  گهید یجا  هیبه فکر  دی:با م یگو یم نیو سپس غمگ  یکوتاه ی خنده

 کند. یم زی آو مکتین یپشت یدستش را رو کی

 کردم که باعث شده...  ینه، مگه من کار -
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 گذارم ادامه دهد. ینم

 جا بمونم.   نیا شهی که تا هم  شهیجا برم، نم نیاز ا دیباالخره با-

 کند.  یرا به طرف شهر م  شیرو

کجا   ستم،ی وقتا ن شتریب  ین یب یخودت که م  شه،یکم تر م یل یشروع بشه وقت آزادم خ سمیمن تدر-
 ؟یبر  یخوا یم

کنم، در حال حاضر تنها پناهگاهم همان جا است اما تا    یراوش فکر م  یشب تا صبح به حرف ها آن
 ؟ یک

قورت   یکنم. لقمه اش را به آرام ی صبحانه مطرحش م ز ی رفتنم سر م یو برا رمی گ یم ممی تصم باالخره
 دهد. یم

 ؟یقدر عجله دار  نیچرا ا-

 ؟یبود  نجایشبو ا  کیتازه  تو

 کردم که باعث رنجشت شده؟  یکار  من

 کنم. یبر نگاه نکردنش م یسع

 نه...اما...-

 کند.   یم لیجک دار را به طرفم متما  یصندل

 عز... یاما چ-

 رود.   یکند و به سمت اتاقش م یحرفش را نصفه رها م لشی زنگ موبا یبا صدا که

 گردم.  یاالن برم-

 

 نودوپنج: 95#پارت 
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دهد تا   یاجازه نم  ستی ن یکه از طرح دکورش راض یشدن ساعت کارش و ول کن نبودِن مخاطب رید
 رود.   یکند و م  یم یو اشاره خداحافظ  مایرا قبل رفتن بزند. با ا شی راوش حرف ها

صبح را فراموش    یو انگار راوش حرف ها میخور یکنم. ناهار را م  یپزم و اتاقم را هم مرتب م یم غذا
 کنم. ینم شیادآوریکند و من هم  یم

 کنم. یکشم و در را باز م یبلندم م یموها یزند؛ شالم را رو یغروب است که در اتاق را م  یها طرف

 .میآماده شو بر-

 پرسم. یتعجب م با

 کجا؟ -

 کنم.  یکند، در را باز تر م یداخل اتاق را نگاه م یکنجکاو با

 . دییبفرما-

 زند.  یدر اتاق م یچرخ نگاهش

 . بایچه مرتب و ز-

 .اندازد یبه من م ینگاه

 خوبه؛ منم دلم خواست.  قت یسل-

  

 د یمراجعه فرمائ  ری ز نکیصفحه به ل  368رمان در   نینسخه کامل ا افتیدر یبرا 

https://zarinp.al/363672 

 

 

https://zarinp.al/363672
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که   یباشد و در صورت یرمانکده م تی سا ای باال و  نکی رمان ل  نیا دیخر ی: تنها منبع معتبر برا  تذکر
باشد و   ی عواقب آن به عهده خودتان م  د یرمان کن نیا  دیاقدام به خر یگر یهر منبع د قیشما از طر

 در قبال آن ندارد .  یتیمسئول چیباشد ه یرمان م  نیا یرمانکده که منبع اصل تیسا

  

 

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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