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  با مشت ولگد به جون زنگ ودر خونه افتاده بودم ، همیشه

 اینجوری

ه داشتم که پشت یک در بسته ،  بودم شادی و انرژی زیادی ذخیر

 ....ام آزاد میشد ، یا شاید منفجر میشد  ی نهفته همراه با عجله

 و م ، رسی    ع درکیفم را باز اومد امروز کلید برداشتیکدفعه یادم 

 ی دستم را تا تهش فرو بردم واز البه الی حجم زیاد و به هم ریخته

ونش کشیدم  .وسایل داخل کیفم باالخره کلیدم را کشف کردم و بیر

 در را که باز کردم در خانه را محکم به هم کوبیدم و ریز خندیدم ،

اض یک  . نفر بلند میشود میدونستم االن صدای اعیر

 هام را روی هواپرتاب کردم و در کمال تعجب دیدم که نی کتو

ضی به کارهایم پیدا نشد.   معیر

 پس بلندو رس خوش داد زدم

 ....مامان.... مامان.... مامان_

 وتوی خانه مثل ارواح رسگردان راه افتادم و اسم مامان رو مانند 

ی با موهای بر  پرا خواندم که ناگهان نازنیر
ُ
 ای ق گرفته اش و چهرها

ون آمد ، دست به  که از عصبانیت رسخ شده بود از در اتاقش بیر
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 . کمر زده بود 

 آخه تو چته ؟ چرا خودت رو به یک دکیر اعصاب و روان نشون _

 نمیدی ؟

 ی لبم سنجاق کرده  او حرص میخورد و من لبخند ژکوندی گوشه

 . بودم

؟ رس در رو که شکستر بس نبود حاال چرا اینقدر د -  اد یم زنی

ی ی  آوردی ؟ دی اکسید کربن ! نفس مصنویع ! دم یا رس  جالیر

 .... !وبازدم

 : با همون لبخند حرص در آور گفتم

 ... ات خوبه نفس هستم نفس! اسم منو یاد بگیر ! برای آینده_

 و در جواب نگاه طلبکارش که با اخم همراه بود، گردن کج کردم

 ...تعطیلمخب خسته ام ،گشنه ام ، اصال  -

 . بود  کیم آرام شده

 تعطیل رو که میدونم تعطییل! ویل بازم هر چی هستر دلیل  -

 !نیم شه صدا بندازی تو گلوت و دور اتاق بگردی

 : با ناز وکرشمه گفتم
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 خوچکلم اینا رو ولش کن ، مامانم کجاست؟ _

 . کیم پشت چشم نازک کرد 

 ! اونجانی که تو دوست داری ، رفته خونه عمه اسما _

 د ام آویزان ش لب و لوچه

ه هفت روزه هفته مامان خونه_  ی خواهر اوه عمه اسما ! چه خیر

 شوهرشه !.....حاال من چکار کنم ، گشنمه؟ 

 . رسی به تاسف برایم تکان داد 

ی یم گه گشنمه -  دست وروت رو بشوربیا من رو بخور ! همچیر

 .... رو یم خواسته بخوره انگار مامان

 : چشم هایم را ریز کردم و گفتم

 !امروز نقدرتلخ شدینازی چرا ای_

ی موهای فر و بهم ریخته  :اش کشید وکالفه گفت دستر بیر

وع _  تمام دیشب رو درس یم خوندم تازه خوابم برده بود که تو رسر

ی با در و با اون صدای زیبات برام آواز شغال  کردی به کشتر گرفیر

 ...دادیرس 

 . اخم مصنویع در هم کشیدم
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ام بزارخجالت بکش کوچولو ، یکم به خواهر ب _ ت احیر  !زرگیر

 ! ناز منگوالی من 

 نازی اخمهایش را تا جانی که میتوانست در هم کرد که مخاطب

 . قرارش دادم

ی برای تو گرفتم برو بردار_ ی  نازی تو کیفم یه چیر

 . ش جستجو گر شد چشم هایبیمعطیل 

 فت کجاست؟کو ؟....کی-

 بیقید شانه باال انداختم

 !اوم....فکر کنم دم در انداختم_

 . ر لب غرید یز 

 ! من هالک اون نظمتم-

 . خواهش مندیم_

ی زیر لب غر یم زد که ادبیات روهم به گند کشیدم  . نازنیر

 هنوز چند قدم از هم دور نشده بودیم که صدای جیغ نازی رس

 . جایم میخکوبم کرد 

 !نفس_
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 . ترسیدم

 !وای نازی چی شد چرا داد یم زنی _

 ! نفس بیا اینجا زود باش-

 مبه طرفش برگشت خترسیده تمام ر 

 چیه ملخ دیدی؟_

 ورسی    ع به سمتش قدم تند کردم

 . به جالبایس اشاره کرد 

 اون چیه روجالبایس؟  _

ی ناباوری دیدم لنگ کفشم روی  یهبه جالبایس نگا   کردم ودر عیر

 جالبایس جا خوش کرده 

 : گفتم   با افتخار 

 !خب کتونی منه_

ی گفت ی  : نازی با حرص و صدای تیر

 کنه؟   جالبایس چه کار یم نفس! ....کفشت رو _

 . دست به کمر شدم

ی دارم واال خییل_ ی نشونه گیر  نازی بهم افتخار نمیکتی همچیر
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ی خواهر دالوری داشته باشن  ... ها آرزو دارن همچیر

 وباریتم خوندم

 .....دالوران نام آوران به نام یز-

 : که نازی وسط ترانه رسانی من پرید وداد کشید 

 تو دق نکنم اکسید کربن! از کارای   یافتخار تو رسم بخوره د-

 ...خودش یه معجزه است

 اش انداختم دست دور شانه 

ی_  ... وای عزیزم چقدر سخت یم گیر

 کفشم رواز روی جالبایس برداشتم

ی بود خودت رو ناراحت کردی! خواهر _ ی  من جوش یم  بیا اینم چیر

 ! زنی پوستت خراب یم شه ها

 و درآوردم وبه طرفشر وسمت کیفم رفتم واز درونش جعبه ای 

 گرفتم

 اینم برای خواهر گلم  _

یتی شد   به ثانیه ای اخمش تبدیل به لبخند شیر

 جان باز کرد وعروسک کوچیک کههیجعبه رو گرفت ودر آن را با 
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ه  برق شادی اش شد ، چشمهاش درونش بود رو درآورد و خیر

 گرفت ، با صدای پر از ریتم شادی لب زد 

 عه ام رو پیدا الخره آخرین عروسک مجمو انفس!... تو معرکه ای ب_

 ....کردی ، وای من عاشقتم

 جان بوسم کردهی و در ثانیه خودش را در آغوشم انداخت و با 

 دستش را با مشقت از دور گردنم واکردم

ه ولم کن خیسم کردی با اون  _
َ
 ....ماچ ها و ملچ و ملوچشا

خانهر او را در حال برانداز کردن عروسکش رها کردم و به ط ی  ف آشیی

 قدم برداشتم که نازی از همانجا که محو عروسک شده بود صدا

 . بلند کرد 

ی داریم_ ی  ... نفس یک تخم مرغ برا خودت بشکن ، نهارقورمه سیر

 نیشم تا بنا گوشم کشیده شد 

ی ! خ_ ی  .....وش خیر بایسر اوخ جون قورمه سیر

 نازی شکمونی گفت و به اتاقش پناه برد 

 ...بود جانهیدم او آرام و کم و هرچه من پررس و صدا ب

ی طور که ما  تابه را روی گاز یم گذاشتم وروغن را درونش یههمیر
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یختم ، تخم مریعی درونش شکستم و زیر لب با خودم زمزمه   میر

 . کردم

 کجانی تو نر من ؟ تو نر مامانم کجانی ؟ دقیقا کجانی ؟   _

؟   من کجانی

 وداد کشیدم 

ی _  ! نازنیر

 رده وعروسکش را رسجایش منتقل ک صدایش از هال آمد، انگار 

 . برگشته بود 

 بله-

 که ذهنم را درگیر کرده بود با ییک درمیان هیباید 
 جانی

د  میگذاشتم ، هرچند جوری که کیس نی به راز دلم نیر

 تو داداش مونا رو یم شنایس؟_

 بلند کردم ، روبرویم ایستاده بود رس 

؟-  نه برای چی

 توی صورتش نگاه گذرانی انداختم

 م....راستش امروز یه بچه ای رو از وسط خیابون نجات داد،و ا -
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ی پرید وسط خیابون واون رو از جلوی ماشیتی که داشت  همچیر

د کنار کشیدکه تمام کسانی که دیدنش براش دست
ی  بهش میر

 زدن و صلوات فرستادن

 ابروهایش باال پرید 

 !واقعا!...بارک هللا چه شجاع-

 . خودش ریخت یو به طرف سماور رفت و چانی برا

 ...آره واقعا خییل شجاعت به خرج داد_

 اش وته دلم برای مهران قنج رفت ، ذوق دیدن و رفتار مرد منشانه

 ...لبخند ریزی را کنج دلم مهمان کرد

 دیدمش همان اول ،دلم را بهچند سال پیش بود که توی خیابون 

د اما وقتر چندین روز پشت رس هم توی محلهمان و راه  یغما نیر

 رفت وآمدم یم دیدمش ، انگار به دیدنش عادت کردم و بعد به

 این اتفاقر دیدنش وابسته شدم واالن بعد از چند مدت اگه

 ...نبینمش چشمانم بیمحابا دنبالش یم گردند

ون یم روم ودر راه ی نشود حالم اگه بیر  یا دانشگاه رس راهم سیر

 ارم ویل دگرفته است ویل بدبختانه با این که چند ساله دوستش 
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 نگاه او را ندارم ، شاید باورکردنی نباشد ویل از اینکه به دوست 

سم و فقط توی خلوتم با خدا ، از خدا اف کنم مییر  داشتنش اعیر

 !میخواهم که مهران رو نصیب من کند

 کس نمیداند من ، عاشق دل خسته مهرانم،   چهیجز من وخدا 

 ...حتر خودش

ی گذاشتم ومشغ یهما  ل خوردن شدم که با صدای و تابه رو روی میر

 به هم خوردن در ، فهمیدم مامان وارد خانه شده ، روبروی دیدم

 که ظاهر شد، داشت چادرش رو تا یم کرد که با لبخند و دهان

 : نیمه پر گفتم

 ونه عمه خوش گذشت حتما رفته بودیدبه به مامان خوچکله !خ_

 !امیر جونت رو ببیتی 

 به غذانی که میخوردم یهمامان با اون لبخند قشنگش نگا

 انداخت و رستاپام رو از نظر گذروند 

 علیک سالم نفس گلم ....نیم دونم مشکل تو با این امیر طفل _

 معصوم چیه؟ 

 . ام را کامل قورت دادم لقمه
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 وم ! من مشکیل ندارم واال اونه که بهاوه اوه اوه ! طفل معص _

 !لوس یهکارای من کار داره ...پس 

ی ابروهای قیطانیشماجرا خیر داشت  مامان انگار از   ، اخم ریزی بیر

 . کشیدو طلبکارانه لب زد 

 بله خیر دار شدم از دانشگاه یم خواسته بیاد خونه هر چی به-

 !شما تعارف زده سوار ماشینش نشدی

 چرب و بزرگ دیگر برای خودم درست کردمی  یک لقمه

 ...کنید  اوه ! یادم رفت بگم خیر کش هم به اخالقیات آقا اضافه_

 مامان با ناامیدی نگاهش رو از صورتم کند 

 !از دست تو نفس_

 : وبعد با دلخوری گفت

ی گذاشتم _ ی  حاال چه وقت غذا خوردن! واسه نهار قورمه سیر

 !خودت رو سیر نکتی 

 : گفتمبا خنده  

ی_ ی  های شما  نه عزیزم سیر نیم شم من همیشه برای قورمه سیر

 . جا دارم
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 . اش نقش بستبدوباره لبخند روی صورت زی

 ...نوش جونت مادر-

ونش را روی دست چادر و لباس  صندیل مرتب آویز کردو یههای بیر

 .کنار من نشست ونگاه مهربونش را توی صورتم چرخاند

 تابه اشاره کردم یه های توی ما با دست به تخم مرغ

 بفرما یه لقمه بزن_

 نوش جونت مادر _

 مشکوکش زدم یهچشمیک به قیاف 

ی وراست  جون من مامان_  بگو ، همه با خواهر  کج بشیر

ن بعدا شما چرا با عمه که دعوا نداری   چهیشوهراشون کارد و پنیر

 اش هم هستر ؟  طرفدار پس ییک یک دونه

 ابرو گره داد 

- !  من وعمه ات رو نمیتونی خراب ارتباطآی آی آی رسر نشو دخیر

 کتی ،امیر عیل هم تو دست وپای خودم بزرگ شده مثل پس 

 . ارموستش ددخودم 

 ی آخر را توی دهانم به زور جا دادم و در حایل که به سختر  لقمه
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 درون دهانم دورش میدادم با صدانی که به سختر فهمیده 

 . میشد چه میگویم ، طعنه زدم

 که پس نداری؟ مامان گلم شما  _

 : مامان هم نه آورد ونه گذاشت و جرق جوابم گفت

 خب داماد هم مثل پس آدم میمونه-

 اشت توی راه گلویم گیر میکرد که خودم رو به اون راه زدمه دملق

 .... وای مبارکه ! نازی رو یم خواین بدین به امیر _

 . که نازی ازتوی اتاقش داد زد 

عیل عاشق تویه !نیم خواد _  خودت رو به اون راه نزن نفس ، امیر

 ....به ریش من ببندیش

 : مامان عصبانی گفت

ی شما دوتا خییل  -  این م از خداتون باشه پس بهه چیمیگیر

ی تمویم شما رو بخواد ....به هم پاسش میدن  ... همهچیر

 یتابه رو از رو  یهو نگاهش را با ناراحتر از چشمانم گرفت ، ما

ی برداشتم و تو سینگ پرت کردم که صدای بدی ایجاد کرد و  میر

 جای اینکه جواب مامان را بدهم ، جواب نازی را دادم
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 ....ه ییک یدونه لوسه غلط کرده پس شجواب حرفت نبا_

 وکیس از دل بیچاره من خیر نداشت که جای دیگه ای لرزیده واین

 هایشان  و حرف است تا آنها را منحرف کنم ، یههایم فقط را حرف

فت ی قلبم رو نشانه میر  . چون تیر

 مامان با تعجب نگاهم کرد 

ی که ندار _ ی یت یم شه نفس ! امیر عیل تنها چیر ی  هتو یه چیر

 لویس یه ! عیب باال پس به این خونر نذار! گفتم که بچه ام همه

 .... چی تمومه

 کردم   یهبه مامان نگا

ی _  ....شما درست یم گیر

دم و ادامه دادم و انگشت اشاره روی   قلبم فسر

 چ عالقه ای به شازده شما ندارم.... االن هم خستههیویل من -

 . ام ولم کنید 

 ا همهی ذهنم به امیر فکر کردم واقعو وراه افتادم به طرف اتاقم وت

 چی تمام بود، از ظاهرش گرفته تا اخالق و رفتارش .... ویل برا 

 دلم ، مهرانمدل اسیر من تنها یک سد بود که من به خواست 
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 .نرسم

ی موضوع باعث میشد که هرچه بیشیر از این پس دوری   و همیر

 ...کنم

 با موضوع امیر  اطبارتچند روزی از آن ماجرا گذشت وکیس دیگر در  

 .با من صحبت نکرد

 یهمن هم رسگرم درس ودانشگاهم بودم من وامیر هم دانشگا

 ببیند از یک راهبودیم اما هرجا میدیدمش قبل از اینکه او من رو 

 دیگر یم رفتم که با هم روبرو نشویم و البته استثنا هم داشت و

 آن مواقیع بود که داشت با مهران صحبت میکرد ، 

ی نه مهر امتاسف   ان وامیر با هم دوستر چندین و چند سالهداشیر

سم فتم که حال امیر را بیی  ومن به ظاهر و خییل غیر قابل باور میر

 آنجا حضور پیدا میکردم که کیم عطر  ویل واقعیت این بود که

باِن بینوای قلبم هدیه کنم   ... حضور مهران و تن صدایش را به ضی

 باط داشت و برای پروژه امارت ها  تحصیلیام به انواع خاک یهرشت

 قرار شده بود چند روزی به ییک از روستاهای اطراف شهربروم و 

 ری کنم ؛های آن روستا و روستاهای اطرافش نمونه بردا از خاک
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عیل توی نگاهم  خسته بودم که به نزدییک خانه رسیدم ، و امیر

 و  خانه ینشست که روبه در حیاط 
ی

 ما ایستاده بود، خستیک

 
ی

 آنقدر روی اعصابم فشار آورد که بابا را دردیدنش  و  گشنیک

  .در ندیدم یهروبرویش و توی درگا

وع کردم به نطق   با قدم  کردنهای بلند به رساغش رفتم و رسر

 عمه ، خییل دلم میخواد بفهمم دم خونه ما  یهبه به! شازد 

؟ ی ه که همش شما اینجاییر  چه خیر

ی انداخت و نگاه د  ید ویل بابا رسش رودز امیر عیل رسش رو پاییر

ون آوردوبا بهت وناباوری اول به صورتم زل زد و بعد  از در بیر

 . کشدارومتعجب نامم را صدا کرد 

 !نفس 

 ه حایل شدم ، خرابکاری از این بیشیر نوبر فقط خدا میدانست چ

ی انداختم و چاره  یهای جز عذر خوا  بود ، رسم رو از خجالت پاییر

 ندیدم 

 ! ببخشید بابا 

 ه بود، غریدبانی شد صعبابا 



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

18 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

م رو اینجوری تربیت کرده باشم   یادم نمیاد دخیر

 :همونطور رسبه زیر گفتم

  !که کردم  یهبابا، معذرت خوا 

 شت و نه برداشت محکم گفت بابا هم نه گذا

  ...کتی   یهازمن...؟ از امیر عیل باید معذرت خوا-

 ،میکردم  یهخونم تا رس حد جوش رسید ، چرا باید معذرت خوا

اض به حرف ی اوهان بود و قصد اعیر  مگر دروغ گفته بودم در همیر

 : بابا را داشتم که امیر رو کرد به بابا وگفت

 .... دانی کار نداری من باید برم 

 خواستم توی دلم برای این که زود یم خواست برود خدارو شکر

عیل و چانه زدن با یهعذر خوا یهکنم، چون واقعا حوصل   از امیر

 :ا نداشتم ، که بابا خییل قاطع گفتاز جانم ر  ر تپدر عزیز 

 !کنه  یهنه امیر جان صیر کن باید ازت معذرت خوا 

ض گفتم  :بلند ومعیر

 بابااااا 

 به بابا انداخت ورو به بابا کرد  یهبه من ونگا یهنگاکه امیر 
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 کردن ورس به زیری  یهنه دانی لطفا ! دوست ندارم عذر خوا 

 !نفس رو ببینم

  رسی    ع از کنارم ردشد و رفت و منویم کرد وخییل ر آوخداحافظی 

ان تو احوال خودم گذاشت ، کاش این رفتار مردمنشانه را  رو حیر

 وجدان میکرد ویل کارش نمیشد نداشت ، من را دچار عذاب 

ی رفتارش دل  ی بود و با همیر  کرد از وقتر یادم میآمد امیر همیر

د  ...همه را مییر

 ین بسر بودم که بابا صدایما هنوز مات ومبهوت این همه خونر 

 کرد 

 ! بیا توخونه نفس که خییل ازت ناراحتم 

 یتیم به طرقی پرتاب کردم و رسبه زیر، پشت هایم را مثل بچه کفش

ی توی این دنیا از ناراحت بودن خانواده هیرسبابا راه افتادم ...  ی  چ چیر

 ...ام بیشیر اذیتم نیم کرد، و االن دقیقا این اتفاق افتاده بود

 با دلخوری آغاز شده بود  نششرسز 

ایم کنیم-  ؟نفس تو یک دیدی من یا مامانت به مهمونامون نر احیر

 تخاب کردملحِن لویس ومنت کیسر را برای آرام کردنش ان
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 بابا!... آخه همش تو دست وپای منه ، بعدشم امیر عیل که 

 ...مهمون نیست یک مزاحم آشناست

ی  گاهم کرد، میدانستم  نتی بابا وسط هال ایستادو با اخم شیر

 نمیتواند مدت طوالنی از من ناراحت باشد 

 خوبه وهللا به جای احساس ندامتِت! یه وقت خجالت نکیسر  

 ! من اینجوری صحبت میکتی هادرباره خواهرزاده 

 قوربون بابای خوجگلم بشم آخه این چه خواهرزاده ایه که دارید؟ 

 دست به کمر شد

 و ببینم مگه چکارشه؟ بگ  و من که عیتر توش نمیبینم ت -

ون کشیدم  مقنعه  ام را از رسم بیر

 !بابا خداییش مرد هم اینقدر گوگویل مگلویل و با ادب-

 !ازبس آقاست-

 چشمم را توی حدقه چرخاندم مردمک 

 . اوف چقدر هم آقاست -

 . با دست به طرفم اشاره کرد 

 بدو بدو برولباسات روعوض کن کمیر غیبت خواهرزاده من رو 
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 ...بکن

 ام را روی مبل پرت کردم  هکول

 نیم دونم چرا اینقدر طرفدار داره؟ -

 . این دفعه بابا شیطنت توی کالمش ریخت

ی امیر عیل طرفدارتو هم تو هم بد جنس نباش ،یم     گم همیر

 !بشه

اض وکش دار گفتم  لب  :هایم را به هم چسباندم و با اعیر

 !بابا 

 نجره تویاز پ هبا تابش پنجه های طالنی خورشید توی اتاقم ک

د ، ازخواب بیدارشدم ، کش وقویس به بدن کرختم ی  چشمم میر

 دادم واز روی تختم بلند شدم ، طبق عادت هر روزم موهای مواج

ون اومدم  .وبلندم رو روبروی آینه شانه ای زدم و از اتاق بیر

خونه و در حال دم کردن چای بود  ی  مامان داخل آشیی

 چند قدم جلورفتم

 چگلمو سالم مامان خ -

 لبخندش از خورشید گرمیر بود 
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 سالم عزیزم.... چرا زود بیدارشدی جمعه است یکم دیگه یم -

 !خوابیدی

 عاشقانه نگاهش کردم

هعادت کرد-  ... م مامان گیل... خوابم نمییر

 به دوروبر خانه کردم و پرسیدم  یهنگا

 راستر بابا کجاست ؟ -

ی نشست  مامان پشت میر

 ....م آقا نبودنار شددنیم دونم وهللا....منم بی-

 رس و دستم را باهم تکان دادم

 مامان خانیم! به فکر خودت باش ها! بابا مشکوک اوه اوه ! -

نه ی  ..میر

 مامان خنده ای کردوچشم ریز کرد وتوبیخی نامم را صدام کرد

 !نفس-

 خنده ای از رسخویسر کردم 

 !جونم عچقم ،چال ناالحت مییسر حاال.... ؟-

 . گرفتم  و از صورت شادش نگاه
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م موفرفری رو بیدارکنم -  . من میر

ی ر   . اه افتادموبه طرف اتاق نازنیر

 . مامان صدا بلند کرد 

 نفس اون بچه رو چکارداری؟ بذاربخوابه،تاصبح درس یم  -

 ....خونده

 هایش گفتم  بیتوجه به حرف

ه! تازه اگه به-  مادرمن! بچه کجابود فقط دوسال از من کوچیکیر

 !نهمکل باشه که بابابزرگ هی

 . ند زنان دراتاقش روباز کردم وداخل رفتمبخول

ش گذاشته بود وهمانطور که درس میخوانده رسش را روی  ی  میر

 . خوابش برده بود 

 زیر لب عر زدم 

 ...بیا رو کتاب میخوابه بعد به همه میگه دارم درس میخونم -

 جلو رفتم ورس یک دسته از موهایش را که دوگویسر بافته بود را

 ب باز کردو خوا ادم که کیم چشماش رو حرکت د توی رسوصورتش

مق لب   . جنباند آلود و بیر
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 ! دی اکسید کربن مزاحم نشو ! ولم کن خوابم میاد -

 . دست به کمر شدم

- 
ی

 آخه من رس درنمیارم تو اسم منو که سه حرفه، زورت میاد بیک

 بعدا این دی اکسید کربن چه صیغه ایه که تا تهش تو دهنت بلغور

 ! میکتی 

 ب آلود گفتواطورخ نهمو 

ه ....تو از درکش عاجزی-  !آخه کیفش بیشیر

 موهای بافته شده اش روکشیدم

یل ، جودی ابوت ! این مدل جدید مو چیه که زدی ؟ -  آن رسر

 با چشمای بسته جواب میداد

 !از بس موهام فره،بافتم شاید یکم از توصورتم جمع بشه -

 ....ویل خییل بدشده-

 کردو  ز هاش رو با کیم الی چشم

 ایل پرسیدو س

 ! جدی -

 اوهوم  -



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

25 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 . دوباره چشم بست

 ن ....نظر دادی برو ....نگو که نمیخوای بذاری بخوابم؟ولش ک -

 . منم ابروباال انداختم

 دقیقا.....یه روز جمعه دورهم هستیم اونم یم خوای مثل خرس  -

 !قطتر بخوانر 

 لبخند پردردی زد و دستانش را به معتی تسلیم باال آورد 

 گه کیس حریفت نیست، چشم آبخر ه کتی دیتر پیلقو  -

 .....در خدمتمبزرگه،بنده 

 دردچشم رو هالک کتی کفیر سیاه خودم ؛ -

 ماموریتم با موفقیت به پایان رسیده بودو به طرف در اتاقش راه

 افتادم که صدای جیغش هوا رفت واسمم را با حرص و تکه تکه

 صدازد

 َف س-
َ
 ! ن

ی دو رس انگشتش دیدم یک لنگ   رسم رو که برگرداندم  جوراب بیر

 من! ...این چیهدی  -
ی

 اکسیدزندیک

 !تو کیفم ؟
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 عاقل اندر سفیه به جوراب کردم وگفتم یهنگا

 ِا ...وا ...جوراب منو تو دیروزبردی دانشگاه !....آخه خواهر من ، -

 من به توچی بگم این جوراب هنوز ابتدانی تحصیل میکنه چرا 

یش دانشگاه ، ب  ....داره براشآموزی  د مییر

 ...واز خنده ریسه رفتم

ی ومنظم لنگ ی تمیر  جوراب راکه با دوانگشت مثل یک موش  یهنازنیر

 : کثیف وچندش آور گرفته بود توی دستم دادوگفت

؟ -  !توبا این نظمت چه طوری وسایلت رورس وقت پیدا میکتی

 اصال اینا به کنار من میخوام بدونم جوراب بو گندوی توچطوری

 !....؟من درآوردهکیف از   رس 

 ردمبه جوراب ک یهنگا

وی جاذبه باالنی داری-  !تقصیر من نیست عجقم! تونیر

 ونازی با یک لبخندرسی به معنای تاسف برایم تکان داد وصدای 

خونه هدایت کرد  ی  مهربان مامان ماروبه آشیی

ی دست وصورتمان جلوی چای خوش عطرمامان،رس  بعداز شسیر

ی نشستیم ؛   میر
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 :ردم مامان گفترو مزه مزه میککه چای ر همانطو 

 س! میخواستم یه موضویع رو بهت بگم نف -

 رسم روباالآوردم ومحبتم را توچشماش ریختم 

 ...جان دلم بگو مامان خوجکله -

ی حرفش دل دل میکرد  مامان کیم در گفیر

 .... آخه... آخه یکم سخت گفتنش برام-

 وسط حرف مامان پریدم 

 !باشه که اصال حوصله ندارم عیل نیر فقط مامان درباره ام -

 مامان یکم ناراحت نگاهم کرد 

 ....نخیر درموردامیر طفل معصوم نیست،گیر داده به این بچه-

 ورسش رو برگرداند

ی دستانم گرفتم  دست مامان را بیر

 ...باشه ببخشید ! حرفتون رو بگید -

 مامان دست دیگه اش را ،روی دستم گذاشت وگفت

..... ازدواج  راستش تو که از  - ی  فرارنی  واقعیتش برای نازنیر

ی   خواستگار اومده ...خییل هم عجله دارن وخییل هم خاطر نازنیر
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 ...رو میخوان

 پر از شور و شوق به  یهبرق شادی توی چشمانم نشست و نگا

ی انداخته بود انداختم و رو به مامان گفتم   نازی که رسش را پاییر

 خب خب  -

 ... خب خب-

ی جازه بدیم قنظرت ا همیخواستم بگم ب-  بل تو برای نازنیر

؟  !خواستگار بیاد؟!...یعتی تو ناراحت نمییسر

 با خوشحایل زیاد گفتم 

ی بیان.....چرا که نه !... اگه-  نه مامان من ، چرا ناراحت بشم بگیر

 نازی راضیه منم خوشحال ترم چون باعث عذاب وجدان خودم هم

 که   مخصوصا  هشده بودکه چرا نازی باید پشت رس من صیر کن

 رای خونر هم داره! خییل کار خونر میکنیدخواستگا

 این را گفتم ویل حقیقتش این بود که از ازدواج فراری نبودم کیس

 که دوستش داشتم مرا نمیدیدو نمیدانم تا یک باید انتظار 

 .... میکشیدم تا باالخره حرف نگاهم را بخواند

 مامان نفس راحتر کشید
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.... خیالم رو را- ی دوشب دیگهدخیر ت کردی  حآچی  !راستش گفیر

س بودم ،گفتم که خییل عجله دارن  ....میان همش تو اسیر

ی یادم آمدو محکم به پیشانیم زدم ی  یک دفعه چیر

 ... آی آی دیدید یادم رفت بگم -

 مامان سوایل پرسید 

 چی رو؟-

 مامان من دوهفته ای باید برای تحقیق برم به روستاهای اطراف -

 : دمغ گفتم 

 م باید برمصبح ه فردا  ز ا -

 مامان با عجله گفت

 پس بگم نیاین؟-

 نه مادر من کارخیر رو عقب نندازین واسه جاهای خوب خوبش که-

 !حتما هستم

ی کردم که مامان ی به صورت گل انداخته نازنیر ی  ونگاه محبت آمیر

 . ادامه داد 

 نیم دونم چی بگم مادر !حاال صیر کن بابات هم بیاد باهم -
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 جوری که تو نبایسر دلم رضا نیست ه این؛ من ک ممشورت کنی

 با باباهم که مشورت کردیم اول کوتاه نمیاومد و میگفت که باید

 باشم ویل باالخره براثر پافشاری زیادم
ی

 تو همهمراسم خانوادیک

 در مورد آمدن خواستگار در نبودم و به هم نزدن خواستگاری ، بابا

 سم و مراسمام بر پروژه  ههم به اجبار کوتاه آمد و قرار شدمن ب

 خاص رسنوشت خواهرم هم انجام بپذیرد ویل دورادور من رو در

 ....جریان روند ماجرا بذارن

 هم بود که نباشم چون همیشه امیر عیل هم در صدر
 البته بهیر

 ی او و  مجالسمان حضور داشت و من در این مجلس حوصله

 ...دیدنش را نداشتم

ساند  دشخو د که ر برای رفتنم هم بابا تاکید ک  من را به مقصد میر

 .....و توی فکر فرو رفت

 یک چمدان خودم ویک ساک بزرگ هم مامان با کیل سفارش

 ...ونصیحت برایم بسته بود

 طرف خانه آذوقه یا  ر ها از ه  کل دیشب را نخوابیده بود مثل مورچه

 ه کرده بودهیای برایم جمع کرده بود تا در سایک که برایم ت وسیله



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

31 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 ...ردابگذ

فتیم و این عامل این  یلخی  هم ه  کم بدون خانواده مسافرت میر

 دلواپیس مامان شده بود ، صد دفعه هم گفته بود غذای آماده 

 ...نخورم و خودم غذا درست کنم

 باالخره وقت رفتنم فرا رسیده بود و مامان هنوز داشت توی کیف

ی را فراموش کرده باشد  ی  ون م در یبرارا واریس میکرد تا مبادا چیر

 ....کیف جاساز کند  نآ

اض گفتم  : همانطور که از کنارش رد میشدم با اعیر

م! مگه قراره برم قطب شمال که -  من این ساک روبا خودم نمییر

 یه کشتر وسایل همراه من میکنید 

 مامان یک بسته نبات هم توی ساک به زور جا کرد 

ت رو گوش کن الزمت میشه-  ! حرف بزرگیر

اضم  . دمم کر اعال   را  بازم اعیر

م مغازه هم داره ، نصف این -  مامان جان ، به خدا اونجا که میر

م انی که گذاشتید رو میتونم خودم بخرم... من با اینا نمیر
ی  .....چیر

 مامان ایستاد ، دست به کمر زد و بیمنطق گفت
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ی نمیذارم خودت هم بری-  !اگه اینا رونیر

ی رها کردم و نال شانه  م یدهایم را رو به پاییر

 ...مامان  -

 باباکه آماده شده بودصدایم کرد

 !نفس ! چقدر بحث میکتی دخیر زود باش راه بیفت -

 بابا چشم دوختم یهبا لویس به چهر 

م- ی اجازه بدن اینا رو نیر  .....بابای خوجکلم! به مامان بگیر

 بابا با انگشت اشاره روی بینیم زد 

 ......مذلیل نمن ز چاپلویس نکن نفسم فایده نداره میدونی که  -

 وبا چشمیک که به لبخند مامان زد چمدان و ساک رو برداشت

 ....عجله کن! امیر دم در منتظره-

 متحیر از حرف بابا ابروهایم باال پرید و تودلم غرزدم "امیر عیل"این

 ...آینه دق را کجای دلم بزارم با این اعصاب خرابم

 و باناله گفتم 

 !اد؟بابا این پسه باز کجا می -

 هم کشید ایش را در ه  بابا اخم
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 نفس اوال قشنگ صحبت کن! بعدش فکر کردی من همینطور -

 بدون تحقیق میفرستمت شهر غریب. .... امیر رو دیروز فرستادم

 !اون روستا ویه خونه برات گرفته واومده

 رو به مامان کرد و با دست مرا به مامان نشانم داد

 !"بیا اینم از تشکر "خانم -

 ت میکردم گفتم قنعه ام رو درسوصله مبیح ه کدرحایل 

 آخه پدر من!قبال که گفتم اونجا یک خانم معلم هست که از  -

 آشناهای ییک از دوستامه ، اون خانم هوامو داره ...نیازی به خونه

ی نبود...من توی خونه سم که گرفیر  !ی تنها بیشیر مییر

 ه ،باش مم ه تو و ترس ؟! بهانه کمیر بیار....چه بهیر اون خان -

م رو بدون تحقیق نیم فرستم الخی ه ویل بگم من دخیر  ما راحتیر

 !شهر غریب

 که بابا و امیر به توافق رسیدن 
 میدونستم بحث درباره موضوعانر

 ....است بیفایده

 حرف امیر واسه بابا سند بود ، البد اون پیشنهاد این تحقیقو

 ... تفحص رو داده
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ی گفته باش  ی  های مامان و حمایت پشتش د ،و جانی که امیر چیر

عیل جان! توخونه بابا یک امر حتیم  ی  است و مخالفت با امیر

 .....! مامصادف بود بامحکوم شدن

ون دادم و بینتیجه از بحتی که رس کیف و  نفسم را آه مانند بیر

ی ، قدم یهچمدانم کرده بودم دست از پا درازتر آماد  های رفیر

 ....سستر برداشتم

 های راه  شکتا رس بلند کردم با ام و م انداختش،روی دو کیفم را 

 گرفته از چشمای مهربون مامان مواجه شدم ، برای دوری این چند 

 ام گریه میکرد؟ روزه

 صورت سفید وگوشتیش را بوسیدم 

 مامان گلم گریه نکتی ها سفر قندهار که نیم خوام برم  

کوچیکه خواستگار،بعدشم رس شما شلوغه یم خواد برای   دخیر

 ... دابی

د و دوباره توصیهکم مرا بمامان مح ی بازوانش فسر  های تکراریاش یر

 را مثل بار اول به زبان آورد

 نفس مواظب خودت بایسر ها! غذاهای آماده هم نخوری ،تنبیل 
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 ! نکن برای خودت غذا درست کن

ام نظایم برایش انجام دادم ون آمدم و یک احیر  از توی بغلش بیر

 .... چشم فرمانده خوچکله 

 اش پاک کرد وبا یک لبخند کوچک روی ک را از گونهومامان نم اش 

 لبش گفت 

 !به خدا یم سپارمت عزیزم 

 وحاال نوبت خداحافظی با نازی بود روبویس که کردیم رسش را 

ی انداخت تا قطره های اشکش را نبینم وزیر لب زمزمه کرد   پاییر

 وم و بدون دی اکسید کربن د آخه ما این چند روز رو چطوری 

 بلندی کردم بیاریم؟ خنده

ن دووم نمیاره بدون دی اکسید که دووم میاره  ر  ....آدم بدون اکسیر

 یه نازی در حایل که چشمش را به فرش دوخته بود و با رسپنج

 های کوچک لب ورچید فرش بازی میکرد ، مثل بچه یهپایش با لب

 همونو یم گم -

ین خواهر دنیا بدلم برایش ضعف رفت ،   دو بیشک بهیر

 ش توی آغوش کشیدم
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 ! غصه نخور برای توکه یم خواد باد صبا بیاد خوچگل دل 

ی مشتر حواله  ام کرد و پررونی گفت وصورتم را بوسه ی شانه نازنیر

 باران کرد

ون خونه  ،هنوز داشتیم خداحافظی یم کردیم که صدای بابا از بیر

 مجبورمان کرد از هم جدا بشویم،

ون یم رفتم بوهمین  ای صورتم کج و کولهکردن اعض  ا طور که بیر

 : گفتم

 ......حاال این امیر عیل رو کجای دلم بزارم 

 :که مامان ناراحت اسمم رو صدا کرد

 !نفس 

 هایم را به عالمت تسلیم باال بردم دست

ن   ...باشه بابا تسلیم، تسلیم !... یادم رفت اینجا همه طرفدار امیر

 کوچه شدم،   د آینه و قرآن مامان وار وبا رد شدن از زیر 

 م وبرای بار آخر از مامان خداحافظی کنم ، مامان تم برگردوتا خواس

 پر از آب یخ را به جای اینکه پشت رسم بریزد توی صورتم  یهکاس

 های کاسه با صورتم جیغ بلندی کشیدم  ریخت و من با برخورد آب
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 بابا به طرفم دوید

ده یک قدم جلو  ی  آمدوامیر وحشیر

 !یا خدا! نفس چی شد؟ 

 م یم کشید و تند تند دست به صورت مامان که هول شده بود 

 خییس صورتم را خشک میکرد 

 خدا مرگم ، مگه تو نرفته بودی ...دخیر چرا مثل جن یم مونی  

؟  !یکدفعه ظاهر مییسر

 های مامان رو گرفتم دست

 پشت 
ی

 حاال که خیسم کردی مامان خوجکلم !ویل چرا آب تگریک

 داشتء رسم و رسومه ! نفسم ز رس مسافر یم ریزید ، اینم ج

 ...بند یم اومد....لرزم گرفته

 نازی که دم در واستاده بود ریز خندیدوبا چشم وابرو اشاره به امیر 

 کرد 

 ....ولش کن !یکم آتش درونت خنک شد 

 : اخیم بهش کردم

 ... نر مزه 
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 هایم  اسبه رس و وضعم کردم ؛ کاش میشد بروم و لب یهو نگا

 نوای عجله کن عجلهبا که وقتم کم بود و با  را عوض کنم ویل حیف

 ...کن رس داده بود 

 بابا که دید جیغم دلیل ترسنایک نداشته ، رسی تکان دادو 

ی امیر گذاشت  چمدان  ها را عقب ماشیر

ی نیشش زد  ی  جیغ کشید فکر کردم ماری عقرنر چیر
ی  .... همچیر

 م و ود باش اگه جیغ و دادت تمشما برید تو خونه دیگه نفس تو هم ز 

 ....شده

ی راه افتادمی جدا شدم و باز مامان وناز   ه طرف ماشیر

 ...آخه بابا آبش یخ بود ، یک آن نزدیک بود سکته کنم 

 .وبابا دوباره رسی برایم تکان دادو خودش دوباره داخل خانه شد

ی تکیه داده بود ولبخند  رس که بر گرداندم با امیر که به ماشیر

 شدم ،با بود، چشم در چشم هایش رنگ گرفته دی روی لبژکون

 دو چشم سیاهش من را هدف گرفته بود 

 دانی گرام-
 ! سالم دخیر

 با حرص جواب دادم
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ی خندهداری دیدی -  علیک سالم پس عمه گرام! ببینم چه چیر

 !نیشت باز شده

 خنده اش پر رنگ تر شد وگفت

 جذانر ها-
 !آب کشیده ام که بیسر

ی نشستمبرو   .بابانی گفتم وعقب ماشیر

ی را دور زد وپش ه یر ام  ت رل نشست و کیم به طرفم ماشیر

ی چرخید و نگا  به صورت درهم من کرد ودوباره یهعقب ماشیر

 هانی که به سختر جمعشان میکرد ، لب زد خندید و با آن لب

؟   خونر

 :با کنایه گفتم

 !از این بهیر نیم شم 

 م کرد استارت زد و از توی آینه نگاه 

 ...همیشه خوب بایسر  یهال-

ی ام  را به جمع ما پیوست وامیر دنده  که روشن شد ، بابا هم شیر

ی درکسی از ثانیه از روبروی  توی دستش به حرکت درآورد و ماشیر

 ...خانه دور شد 
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 یک روز

 یک جانی 

 عاشق کیس یم شوی 

 که دوستت ندارد

 های دنیا راهم که گریه کتی سبک نیم
ی

 شوی حاال تمام دلتنیک

 "امیر وجود "

 .تکرار یم شدر توی ذهنم  همیشه این شعیل بادیدن امیر ع

 یک یهآخر چرا باید امیر عاشق من باشد وقتر من فقط به انداز 

 ... پس عمه دوستش دارم

ی  ین گزینه برای دوست داشیر  اگه مهران را ندیده بودم، حتما بهیر

ی کم داشت ونه  ی  از مرام ،یه امیر بود ، خداییش نه از قیافه چیر

 جای براد حایم قابل اعتماد هم
ی

 شتهم هر کار ر ندابود از بچیک

ی   ازدستش بر میآمد برای حمایتم انجام یم داد شاید هم همیر

 . روابط دوستانه باعث ایجاد عشق دردل امیر شده بود 

 دلم به حالش یم سوخت ، ناجوانمردانه دردش سخت بود ، 

ی درد مبتالدردش را درک میکردم ، چون خودم هم   به همیر
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 ......بودم

ی ه  هنوز  دمبیر ی ی فکرها پرسه میر ی نگه داشت  میر  که دیدم ماشیر

 وبابا رو به من کرد

 خب نفس جان خییل دلم میخواست خودم یم رسوندمت ویل 

 یه کار مهم برام پیش اومده، باید به کارم برسم تو رو هم به خدا

 .... یم سپارم بعدش هم

 میر کشیده شد ای تا صورت ا نگاهش لحظه

 مه غرغر بزن رودگ ن ! نفس جان شماهم ابه دست شما امیر ج -

احت کن  ..... خاموش وتا مقصد به سالمتر اسیر

 های های بابا ولبخند کج امیر رو توی سلول هنوز داشتم حرف

ی پیاده شد ودر  ی یم کردم که بابا از ماشیر ی مغزم آنالیر
 خاکسیر

 عقب روباز کرد

؟گل بابا! با من    خداحافظی نمیکتی

 عجله ازند و با را گم کردم وخودم روت  هول شدم و دست وپایم

ون کشیدم  ی بیر  ماشیر

 !چرا خداحافظی نکنم بابای خوچکلم 
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 ؟دوباره باید بفرستمت کالس اول! آخه دخیر "خوچکل" چیه-

 ....ادبیات یک مملکت رو داغون کردی

 : با شادی که درون کالمم بود گفتم

 یلی شکل یعتی "خوشکل "ویل "خوچگل "یعتی "خبابای گلم خو  

 !" خوشکل

 :گفتصورتم کرد وآروم  بابا خنده ای به 

ی از   نفس! من نیم تونستم تنها بفرستمت بری ، واسه همیر

 امیر خواستم بیاد برسونت وبرگرده اگه بفهمم حرف تندی بهش

 زدی یا اذیتش کردی خییل ازت ناراحت یم شم بابا... طفیل 

 ن نخوره و کار وزندگیش رو ول کرده تا آب تو دل من تک  همه ی

 !؟اش بابا ....باشه جای منم قدرشناس ب....

 هام ماسید تازه سکه درب وداغون ذهنم جا افتاد خنده رو لب

 ،ترمینال نمیخواستیم برویم ، قرار بود جناب پس عمه من را تا

 ته سفر مشایعت کنند

اض گفتم  : با اعیر

 بابا آخه چرا ؟ 
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ام  شنوانی  تحویل ا ود دستر روی رسم کشید و تند تند جمالتش ر ز 

 . داد 

ی که_   حث دیگه نکن، دیرم شده ،خداحافظ! حرفام گفتم ب  همیر

 ...یادت نره

 وجانی برای حرف زدن من نذاشت وبا امیر هم خداحافظی کرد و 

 ....با عجله به آنطرف خیابان رفت

 نگاهم دنبال یم کردم من همینطور مبهوط کار بابا خط رفتنش رو با  

 ا به خودم آوردر که صدای امیر عیل من 

 دانی جان! -
 ؟ نمیخوای بشیتی دیر یم افتخار نمیدی!  دخیر

 !شه ها

 ....درون تمام کلماتش عشق استتار شده بود

 وای خدای من چطوری عشق وغم صدایش را تحمل کنم وقتر 

  !چ درمان و نقطه امیدی برای درد دلش در دل من نیستهی

ی نشستم  یهآ  کشیدم وعقب ماشیر

 آهسته لب زدم

 ...بریم 
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 طرف من برگرداند رسش را از روی شانه به 

؟   ...همونجا راحتر ؟نمیای جلو بشیتی

ی دوختم  نگاهم رو به کف ماشیر

ی جا بشینم_    ...یم شه همیر

ون داد ورسی تکون داد  امیر نفسش را آه مانند بیر

 ....هرجور راحتر  

ی را پر    کرد و راه افتادو گاز ماشیر

 :مبرای اینکه جو عوض بشه گفت 

 ید ، الزم نبود شما همراهم ممنون که زحمت بردنم رو کشید 

 بیاین خودم با اتوبوس یم رفتم شما خودتون رو از کار نمینداختید 

 به صورت غرق فکرش انداختم واون بدون نگاه یهواز توی آینه نگا 

 : میشد گفت  به آینه با صدای آرویم که به سختر شنیده

 ...تر ندارم  متو همه کار متی ! کار از تو مه 

 از عذاب وجدان جان سالم به درآخ که امروز باید نفسم بند آمد .... 

م  ...نیر

 رس به زیر انداختم نه از خجالت بلکه از غم اینکه چطور توی اون
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 های ستاره بارونش بگم که به جای اون ییک دیگه رو دوست چشم

 ....... دارم

 ..نیم ساعتر نه من حرقی یم زدم نه او

 : سید گلونی تازه کرد وسوایل پر ه امیر  کتا این

 دخیر عمه یم خوای بریم ته دره؟ _  

 های متعجب نگاهش کردم ، با چشم

  
ی

ه ها !نیک  خوابم مییر
ی

ی رانندیک  بزن! داره حیر
 ....نگفتم خوب یه حرقی

 . از حرفش خنده ام گرفت

 خب چی بگم؟_  

 چی بگم ؟تو معد-
ی

 ن کلمات وحروقی بعدا مییک

 :سوایل گفتم

 فته من پر حرفم ؟ یک گ؟من  

ی یست بگه وقکیس الزم ن- ا جمع میشیر
 تر تو فامیل با دخیر

 ! صدای تو وخنده هات همه جا رو پر میکنه

 های اطرافم چشم دوختم کوه  یهکیم ناراحت به منظر 

 ...صدای من !....اصال هم- 
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 رو پر یم کنه مثل عطر گل یاسمون تو روزای آره... صدات همه جا -

 ......نمناک بهار

 ه دلم زدودوباره بالطافت حرفش نیشیر ب

 آخ امیر امیر امیر تو من را از عذاب وجدان یم کیسر 

 :وبر عکس درون متالطمم با ظاهری نر تفاوت گفتم

آقا   ... شاعر شدین امیر

 امیر زیر لب نجواکرد 

 .... توفقط قافیه عاشقر ام باش_  

 ردیفش با من

 یس گرفتمبستم ونف هایم را  ختم کالمش کشید، چشم یهو آ

 ........شداست امروزمن را بکوای این پس یم خو 

 برای عوض شدن جو فکری به ذهنم حرقی رسید

 .....امیر آقا _

د وبا عصبانیت گفت  : وسط حرفم پرید، دستانش را دور فرمان فسر

_  
ی

  ها این آقای اضافش رو ازتا چند وقت پیش امیر بودم، تازیک

 !کجا آوردی .....؟
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 بک   خنده ی
ی

 ه لبم اومد مرنیک

 .... داغ یم کتی  باشه بابا ! چرا _

 نفیس کشیدم

 !بگم امیر عیل ،خوبه ؟_

 اونم آروم شد ، این را از حالت مشتش که آرامیر فرمان را گرفته

 بود فهمیدم 

؟ _
ی

 بله خوبه ،بفرما! چی یم خوای بیک

ی رو نگه داری؟ یم شه یه لحظه_  ماشیر

 اهم کرد نگاز تو آینه نگاهم کرد و سوایل 

 چرا ؟_

 : گفتم

 المه خرت وپرت برای تو راهم بستهمامان یه ع  آخه یم دونی _

ه! ما هنوز ی بیارم بدم بخوری خواب از رست بیی  ،برم از عقب ماشیر

؟   جوونیم کیل آرزو داریم! جوان ناکاممون نکتی

سونر کشید    : ولبخند زنان گفتامیر

 رو یم  جا قوربون زن دانی فهمیده ام بشم که فکر همه  _
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 .......کنه

 !که آدمو هالک یم کتی   کر باشه وگرنه تو مگه زن دانی به ف

 خنده رو صورتم کش اومد 

 ......حرف راست جواب نداره_

ی را نگه داشت ...یم خواستم در  وامیر چند دقیقه بعد ماشیر

ی را باز کنم   وبرای آوردن ساک بروم که امیر نگذاشت ماشیر

ی من خودم میارم_  در کسی از ثانیه رفت وازو  نفس تو بشیر

ی ساک معرو  صندوق عقب  ف مامان را آورد وکنار من عقب ماشیر

 .گذاشت 

 تشکری کردم زیپ در ساک را باز کردم وامیر هم یکم این پا واون

 ست من بشیند پا کرد شاید من بفرمانی بزنم که بیاد و عقب کنار د

 وفویل وقتر دید از طرف من بخاری بلند نمیشود نفسش را پ

ی را به حرکتکرد وآخررس در را بست، پشت رول نشس  ت وماشیر

 در آورد، ومن دربازدید از ساک داشتم شاخ در میاوردم ، مامان 

 برایمان فالسک چای گذاشته بود در حایل که میدانست من توی

 خورم راه مسافرت هرگز چانی نیم 
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 امیر که از تو آینه قیافه متحیر من را رصد یم کرد ، پرسید

 نفس ؟چرا داری شاخ در میاری؟ ه چی_

 که میان ذهنم آمد را حالچر کردمانی  فکره 

ی ؟_  مامان یم دونست تو یم خوای من رو بیر

 امیر رسی سوایل تکون داد

 چطور؟_

 آخه میدونی که من تو سفر چای نمیخورم، ویل مامان _

 !فالسک چای گذاشته

 بلندی کرد  خنده ی

 دانی کاری رو _
 ون خیر از زن دانی انجام بد تو که بهیر میدونی

 دانی نیم ده خب 
 به من ماموریت داده مواظب سوگلیشوقتر

 ! باشم ،زن دانی هم حتماخیر داشته

 رسی به نشانه تاسف تکان دادم ودر حایل که چای توی استکان 

یختم لب زدم  میر

 ! ریبه بودم ،آرهفقط من غ_

 امیر با یک حالت خاض نگاهم کرد و شانه باال داد
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 .....وهللا بگمچی -

دچای داشت از رساستکا ی  ن لبیی میر

عیل یه گوشه نگه دار! اینجوری نمیشه چای خوردهمش _  امیر

یزه  !داره رو لباسای من میر

ی را نگه داشت و با شیطنت گفت  ی جای ممکن ماشیر  : در اولیر

 ! دانی بفرما سوگیل_

د  چانی را که به دستش دادم ممنونی گفت واستکان را روی داشیر

ه شدشت گذا  .......وبه افق خیر

باران احساس یک طرفه اش نشوم کردم تا   منم سکوت  ...تیر

 بعداز دقایقر استکان را برداشت وبه بیتی اش نزدیک کرد ، در 

 حایل که به طرف من بریم گشت گفت 

 همیشه خوش عطره ،نه؟چانی های زن دانی _

 رسی به عالمت تایید تکان دادم 

 ....!ما با عطر گل محمدی،حتمخصوص شما درست کرده _

 : ردوگفت اش رو خو کیم از چانی 

 اوهوم، مثل همیشه !.... تو نمیخوری....؟عادت قدییم رو ترک_
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 نکردی...؟ 

 نه !ترک عادت موجب مرضه_

 . خنده تلخی کرد 

ی داره خواستگار میاد نفس !یم_  برای نازنیر
 ......دونی

 رسدر گم از طرح این سوالش پرسیدم 

 ؟اریتو هم خیر د_

هانی که داری اول ای بابا نفس خانم ما رودست کم گر -  فتر ،خیر

 از زیر دست من رد میشه ، دانی ازمن خواست در مورد آقا داماد

 تحقیق کنم ،تو داماد رو یم شنایس نفس؟

 پس عمه !ویل مامان ونازی ازش خییل تعریف یمنه وهللا.. _

 ! کردن

 وبیه ؟د خحاال آقای همه فن حریف ! ....داماد مر _ 

ابرونی باال انداخت وگفت  :امیر

 !اوف تا دلت بخواد، تو خونر تکه _

 نر منظور گفتم 

ه؟_  از توهم بهیر
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 های من  هاش روتوی چشم امیر شوک زده برگشت ومشیک چشم

 ریخت

 !من خوبم ؟ مگه از نظر تو _

 از این که حرف نر سیاستر زدم ودل آشوبش روآشونر تر کردم

 .. دوار نشهخه چی بگم که به من امیم آبه خودم لعنت فرستاد

 ه زیر انداختمب رس 

 امیر عیل راستش تو لنگه نداری، ویل هریک یه گزینه هانی _

 ! توذهنش خوبه

ین موقعیت برای حر   ف زدن باکامل به طرفم برگشت و انگار بهیر

 : من را پیدا کرده باشد ، گفت

 من اون رفتاری که تودوست داری رو ندارم؟-

ی روبرویم را بدهم ، اب مرد آرامجو  خدایا چه  چطور دلو متیر

 .......ایش را بشکنم شیشه

 یم شه جواب سوالت رو ندم؟_

 استکان خایل رابه دستم داد ورس به زیر انداخت، لب گزید و نجوا

 داد گونه جواب 
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 .... آره ...یم شه _

 وار گفت  وبعد از سکونر زمزمه

 .....بابت چانی ممنون_

 .....چ نگفتهی تر صندیل تکیه دادو ه پشومدنر رسش را ب

ی را پرکرده بود تلخ تر از هر قهوه ای کهتلخی  سکوت   فضای ماشیر

 تا به حال خورده بودم 

 ایشه  طعمدار شده به تلخی قهوه ،با باز کردن چشم  دقیقه یچند 

 :به اتمام رسید دستر توی موهای مواجش کشید وپرسید

 !بریم نفس؟... به شب یم خوریم _

ی به پرواز آرایم   بلهم من  در آمد گفتم و بالفاصله ماشیر

 ی نقیل تا روستا حرقی بینمون ردوبدل نشد توی روستا خانه

 را برام کرایه کرده بودبا لوازم مورد نیاز
ی

 .......وقشنیک

 را توی خانه گذاشتچمدان و ساکم 

! من برم ؟_ دانی
 نیم تریس دخیر

 رس به نقی تکان دادم

 ! نه نیم ترسم_
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 ،تنها نبایسر وستا ،خواهش کردم شبا بیاد پیشت معلم ر  خانم ز ا-

 وسط حرفش آمدم 

 واقعا به خانم معلم گفتر ؟  -

 چطور؟  -

ده هوای منو -  آخه آشنای ییک از دوستامه ، دوستم هم سیی

 باشه داشته 

 شکر... یم خوای تا اومدن خانم معلم نرم!؟ یهِا ! ال - 

 ارای خودت همه دادم ک نه پس عمه! برو... خییل بهت زحمت _

 موند ،

 یعتی من برم ؟ فدای رست! ....پس-

 ودوباره من لب گزیدم وپلک روی هم نهادم

 بله_

 و تشکر وخداحافظی کردم

 .....عزم سفر کرداون هم با تردید به طرف ماشینش و بعد خانه  

فت ی که رسید ، همانطور که انتظارش میر  شب خواستگاری نازنیر

 اتفاقمام فکر ذکرم جای خواهرم و اما ت من توی جمعشون نبودم
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 .گیش بودمهم زند 

ی میشد و به سختر زمان دلشوره  ی عجیتر توی دلم باال و پاییر

 ماسگذشت تا پیام مامان آمد که خواستگارها رفتند و من با خونه ت 

 .گرفتم

وع کرد از خونر و وجنات آقا
 مامان قبل از پرسیدن حال من رسر

 .داماد گفت وگفت و گفت

 ......ال به حرف زدن من هم دادمامان مجالخره اب

 !آچی مامان حسودیم شد چقدر از آقا داماد تعریف کردی_

 ضبتر گفت

 !فردا باید برگردی-

 با تعجب ابرو باال انداختم

ی -  مادر من! من تازه رسیدم هنوز وسایلم رو جابه جا چی میگیر

 نکردم ...کجا برگردم؟ 

 پر شدی گویسر صدای آمیخته با شادی مامان تو 

ی !تو نیای قرار رو به آخه برای فردا قرارآزمایش خون وع-  قد گذاشیر

 ....هم یم زنم... مگه چند تا بچه دارم
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 تعجب کرده پرسیدم 

ه؟ _  امشب اومدن خواستگاری فردا عقد؟ چرا اینقدر عجله؟چه خیر

 مامان برایم توضیح داد

 گشقبل مر   آخه پدربزرگ آقا داماد ناخوش احواله گفته یم خواد -

عیل خانواده اسطهعروِس نوه اش روببینه ،بابات هم به و   ی امیر

 اش رو خوب خوب یم شناسه ویل هرچی اضاربه تاخیر عقد 

 رگه خییل بده!...نفسکردیم قبول نکردن مثل اینکه حال بابا بز 

؛ ی  ،امیر عیل رو یم فرستم دنبالت تا فردا اینجا باشیر

 :دستپاچه گفتم

 اه داره،مگه راننده شخیص منه گن دارین مامان چکار امیر  _

 ام روتازه دست گرفتم کجا ببام من دو هفته  ن پروژهبعدشم م 

 بیشیر از دانشگاه مرخیص نگرفتم؛

 د صدای گریه مامان دلم را ناآروم کر 

 مگه من چند تابچه دارم که ییک شون نباشه......اصال میگم-

 ... دخیر بهشون نمیدیم

 ؟از سالح اشک استفاده میکرد کردن من چرا همیشه برای راضی  
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 نداشتم، طاقت اشکش رو 

م میام ویل جون نفس به امیر _  باشه مامان فردا بلیط یم گیر

 !عیل نگید وگرنه لج یم کنم ونمیام ها

 ن ها، فرشته ان ،درکمیر از آنی گریه مامان به خنده واقعاماما"

 "تبدیل شد

 ییل مواظبا، فقط خقوربونت برم باشه به امیر نیم گم خودت بی-

 !خودت باش عزیزدلم

 نهادم پلک روی هم 

 ......چشم مامان خوچگلم ،کاری ندارید،فردا اونجام ان شاهلل_

 !نه برو مادر مواظب خودت باش-

 ،فردا یم بینمتون؛چشم ،حتما _

 ....ان شاهلل ، خداحافظ-

 جواب خداحافظی مامان را که دادم تازه یادم آمد این همه از اخالق

سیدمده شنیدم ن شاهزایا  ...ویل اسمش را نیی

م کرده  ههم خند توی دلم  ام گرفته بود وهم حس فضویل درگیر

 م بود تا باالخره به خودم قبولوندم که بابافردا اسمش را یم فهم
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 !دیگر

ی تو رسخودش میکوباند و دادو فریادش تا اتاق میآمد   کیر

خونه را مه آلود کرده بود با عجله ب ی  فتمه کمکش ر وفضای آشیی

 دم کردم
ی

 وچانی خوش رنیک

 جای من یم خواست صبح کند  تا امشب را همخانم معلم روس 

 خانم مهربان وخوش اخالقر بود فقط یکم لهجه تریک داشت ومن 

 ... هایش را متوجه نیم شدم حرفبعیصی 

 صبح با صدای ظریف ولهجه قشنگ آیناز خانم معلم

 . روستاچشمایم را باز کردم

 ی خوش رنگ رس سفره را پهن ودوتاچادم دیدم رس که گردان

 ته استسفره گذاش

 : با لحن خوابآلود گفتم

 به به بوی نیمرو با روغن محیل هم دل آدم رو زیر ورو یم کنه؛ -

،مگه نیم خوای بری عقد کنون باجیت پاشو دیرتپاشوگول - ی  قیر

 ....میشه ها

 دستام رو باالی رسم بردم وکش وقویس به خودم دادم
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 .......برام ساختر دل بکنم این هتیل کهی از طور چه _

 ابه به دست خنده ریزی کردت یهما

 قابل شما رو نداره پاشو دخیر مامانت منتظر تا بریس شهر دیر_

 !یم شه

 توی یک حرکت قید بیحایل را زدم و از جام بلند شدم 

 چشم قربان_

 رسویس بهداشتر شدم  یهورا

 : بعد صبحانه آیناز گفت

 ....خلیل نفس آقا _

 شوهرش را میگفت

 بلیط اتوبوس آقا مینال برسونتت بیا اینمدم در منتظرته که به تر  -

 ..خلیل صبح زود رفت وبرات گرفت

  کردم که کفتشوکه شده به آیناز نگاه یم

ی _  بلیط رو بگیر دیگه !برو زود حاضی شو زیر پای شوهرم علف سیر

 شد 

 بود که توی بدم این فقط تنهاکاری که تونستم از خوشحایل انجام
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 ش کاشتما ای روی گونه آغوشم کشیدم وبوسه

ان کنم؛_  ان شاهلل دامادی پست جیر

 دوباره خنده ریزی کرد

 !ان کتی حاال کو پسم که تو دامادیش جیر  _

 هایم یم رفتم جوابش رادادم همانطور که به طرف لباس

ی گفتم دامادی پست_  ...منم برا همیر

 وباهم خندیدیم 

 اشتم وبقیه را داخل همان ه کیف دستر بردی لم فقطازوسای

 . کان داشتم ، گذاشتمکه اس  ای خانه

 به مامان زنگ زدم که دارم حرکت میکنم وبعد آیناز وآقا خلیل تا

 م کردن ؛ هی ترمینال همرا

 سه چهار ساعتر طول کشید تا اون اتوبوس غرغرو من وبقیه

 مسافرها روبه مقصد رسوند ؛

ون اوماز ترمینال که ب ی تاکیس کردمیر  که صدای بوق  دم قصد گرفیر

ی امیر عیل کرد راهم را به طرف را متوجه ماشیتی من  ماشیر

ی را باز کرد  ماشینش کج کردم که در ماشیر
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 پیاده شد وسالم کرد

 هنور جواب سالمش را نداده بودم که متوجه کت وشلوار مشیک

 شیک تنش ولبخند کمرنگ لبش شدم 

 ...شده بود خ شمشادیبچه ام برای خودش شا 

ون بودم    که با شیطنت نگاهم کرد هنوز تو کِف قد وباالش حیر

 !سالم عرض کردم بانو 

 گزیدم   زود خودم راا جم وجور کردم وخجالت زده لب

 علیک سالم _

 خنده اش بیشیر رنگ شیطنت پیدا کرد

 پسندیدی؟ _

 ای خدا چرا پشت رس هم خرابکاری میکنم ، جوابش تلخ بود 

 !پسندهبه باید ییک دیگ_

 اره شد و باهایش ماسید وشب چشمانش نر ست خنده روی لب

 : لحن خشداری گفت

 دانی همه منتظرتن؛ _
 سوار شو دخیر

 ین مرد آروم ضد حال بزنم توی دلم خودم راازاینکه باید همش به ا
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 . لعنت کردم

 لعنت به دلم

 لعنت به زبانم

 ...ها نبود امیر عیل حقش این نیش

 گذشت وت  به سکراه  همه ی

 م پشت در متتظر برای تعویض لباس به خونه رفتم و امیر تا آمدن 

ی همرا  ....م کنههیماند تا بعدش باز هم تا محضی عقد نازنیر

 کشید وگوشیش را به دستش گرفت و روی شماره  ترمز دستر را 

 ای زد وتماس را برقرار کرد 

 وداشتون ر ایم، بیاین دخیر دا سالم مامان ، ما اومدیم، رس کوچه-

ین،   ...تحویل بگیر

 که   یهش پیدا شد ونیم نگاولبخند کخر زد که دندونای قشنگ

 .....حواله من کرد

 ! تو تله نمیفته،چموشه-

 !بلند شدوصدای خنده اش 

ی  ی لب گزیدم ورسم را پاییر  ازفکر این که در مورد من صحبت میکیی
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 انداختم که صدای خداحافظی کردن امیر اومد،گوشیش را با

 ش فرو برد جیب شلوار تر توی خس

شون تو کوچه کهاین االن مامان میاددنبالت مثل-  . است محضی

 خودم رو جمع وجورکردم

 پیاده شم؟-

 و با دست اشاره زد خاص خرج صورتم کرد  یهنگا

 دانی _
 ! بفرما دخیر

ی پیاده شدم که صدای سالم عمه  ممنونی زیر لب گفتم واز ماشیر

 ندم وچهره خواستتی و برگردااسما را از پشت رس شنیدم ور 

 وا کرد وخندان عمه، لب من را هم به خنده

 ...ی گلم علیک سالم عمه_

ده شدم   ودرآغوشش فسر

 ه ذره شده پدر سوخته کجانی ؟دلم برات ی-

 ومن را از خودش دور کرد یک نگاه خریدانه ای به رستاپایم کرد

 ...ال حول وال...چه قدر خوشکل شدی! نفس عمه _

 ردمرا جمع کخنده ام 
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 ...من خوشکلم یا شما ،هر روز بهیر از دیروز_

دم ه عم  دوباره درون بغلش فسر

 !کمیر زبون بریز فرشته عمه_

 یر گفت هنوز توی بغل عمه بودم که ام

 بابا منم هستم مامان خانم اون وسطا یه سالم سوخته_

 ای هم برای ما بفرست وجزقاله

ون آمدم وعمه لبخندی   و رو به امیر کرد به من زد از توبغل عمه بیر

 ... ان شاهلل دفعه بعد برای سالم پس گلم !شاه داماد آینده.  _

 شما بیایم اینجا 

ی انداخت و با    تخیس که مثال حیا هم داشت امیر رسش راپاییر

 :گفت

 ........ ان شاهلل _

 وخنده رس خوش عمه به آسمان رفت ودرحایل که به امیر نگاه

 یم کرد دست من را کشید 

ی بچ زود با _ ی منتظر شماست گفته تا نفس نیاد بلهشیر  ه ها نازنیر

 ...نمیده
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 ومن را پشت رس خودش کشاند ، امیر عیل هم پشت رس من 

 ...میآمد

 محضی پر از آینه کاری و آویزهای گل بود ، ظاهرا اقوام داماد خییل

ی را  بودند چون محضی فوقالعاده شلوغ بود به طوری که من نازنیر

ی جمبه سختر ا  .... عیت دیدمز بیر

 واست رضایت عقد یمدفعه چهارم بود که عاقد از خواهرم درخ 

ی با چشمای نگران توی جمعیت دنبال من یم  خواست نازنیر

 گشت ، عمه که خودش را با رسعت زیاد به کنار نازی رسانده بود 

 با اشاره انگشت من را نشان نازی داد ومن با خوشحایل برایش

 دموس فرستادست تکان دادم وب

ی هم به ثانیه نکشیده طرح شادی توی صورتش نق  ش بستنازنیر

 وبا صدانی پر از حجم عشق وخوشبختر به سوال عاقد جواب بله

ی نفسداد ومح  ضی به صدای دست وصلوات آغشته شد و من نیر

 . راحتر کشیدم

 ویل با صدای بله آشنای داماد تالش کردم این داماد خوشبخت را

 "ا رو کجا شنیدمن این صدببینم "خدایا م
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 "در یک لحظه چشمم به داماد افتاد

 ....!لبخند ! اون نگاه ! ....اون چال گونهن او 

 ...رویاهای من بوداینها خصوصیات مرد 

 !نه

 ! این امکان نداشت

 ! حتما خواب میدیدم

 ...اون هم از نوع یه کابوس وحشتناک

دم وباز وبسته کردم ، چشم  هایم را بادست فسر

 ...م شد و آشکار ویل محو نشد چشمانم ماترجلوی ویتص

 ت؟معتی خال چیس

 جزبخت سیاه من......؟

 "خوِد" مهران کیس که توی جایگاه شوهر خواهرم نشسته ،

 ! مرد رویاهای من

 !عشق قدییم من

 ! کنار خواهرم نشسته

 ! شوهر خواهرم شده
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 .....محرم خواهرم

 پمپاژ نشد، به مغزم زیر پام خایل شد زانوهام سست شد و خون

ین زم یههایم سیا چشم  ان ممکن جهنمرفت ، دنیایم در کمیر

ی بشوم ی نمانده بود نقش زمیر ی  دست شد و در لحظه ای که چیر

 های مردانه ای از افتادن نجاتم داد و دلواپس زمزمه کرد

 !نفس 

 یم خواستم از این محضی که روح من را قبض کرده بود فرار کنم

 ین امیر بود کهسازگاری گذاشته بودن وامن رس ناویل پاهایم با 

 ای بیجانم را کشید و جان من شد و جور پاه ناچر تن نر روح 

 دور از چشم همه روی مبل های دوستام را به آخر سالن  خسته

 چ ندید، اصال دوستهیهای تارم  نداشتتی گذاشت ودیگر چشم

ی ببینم ی  ....نداشتم دیگر چیر

 ی پیش با پای خودم ، چند دقیقهشده بود  دنیایم به انتها نزدیک 

 . به آخر دنیا رسیدم

 کیم چشمانم را باز کردمآشفته امیر  دای با ص

 قلبم را خش یم انداخت صدای غم دار امیر 
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عیل چشمات رو وا کن-  دانی !....جان امیر
 ! نفس.... دخیر

 کیم بیشیر چشمانم را باز کردم وبا زحمت زیادگفتم

 خوبم ؛_

 ه بود با شنیدن صدایم دم بازدیم برایش نماندگار دم و امیر که ان

 برگرددگرفت تا به ز عمیقر از هوا 
ی

 ندیک

؟...قبض روح-  !کردی منوکه  یهو چی کار شدی دخیر

 من گره خورده خدایا چه دارم
ی

 خدایا چرا این مرد مهربان به زندیک

 که به او بگویم از درد دلم 

 ام صدایش کردم با صدای تحلیل رفته

 ....امیر _

 !مدل جان-

 ت شعلهام دیگر طاق آتشم نزن پس ! من به ثانیه ای جهنم شده

 ...های عشق تو را ندارم

 نالیدم 

ون نیم تونم نفس بکشم_  !من رو از اینجا بیر بیر

 که احواالتم را زیر رو میکرد ، پرسید   یهبا نگا
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 میتونی راه بری؟-

 م من از سختر نفس کشیدن یم گویم و تو میگونی یم توان

 !وم؟؟راه بر 

 .....غرق شده بود یهجوابم به این غریق نجات حالم فقط نگا

ون و امیر از در میان همهمه وشادی جمع، مِن شکسته ، محضی بیر

 رفتیم. 

ی شدیم  هانی که مانند شبنم  عرق باپشت دستامیر  ، و سوار ماشیر

پاک کرد وبه چشم بر هم   اش نشسته بود را  روی صورت گر گرفته

ی را پر کرد د و گاز را جا ز  زدنی دنده  .... ماشیر

 شدیم ، گویسر به دست شد و بعد از لحظانر که از محضی دور 

وع به صحبت کرد شماره کیس را گرفت و   رسر

 سالم مامان ، من ونفس با همیم-

 آره پیش منه-

...گفتم که پیش منه- ی ؟...به دانی وزن دانی هم بگیر  !نگران براچی

 اعتماد نداری کار بیخود انجام .. به منبعدا توضیح یم دم، مامان!. -

 !نمیدم

 باشه باشه  ی نفسم ...مواظبشم... نگران نشو دیگه من جا-
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 . خداحافظ

د پرت کرد ونگاهش را توی صورت و گ  وشیش را با حرص روی داشیر

 من دوخت

 با چشم هانی برافروخته وابروهای مشیک گره زده پرسید

ی؟ _  بهیر

 و در اندک زمانی من بود، واین کلمه اش کلید بغض خاموش

 د های داغم بود که تمام صورتم رو خیس یم کر  اشک

 چرا اینجوری یم کتی نفس!؟ -

؟ ؟ .... داره نفسم بند میتونی حرف بزنی  ...یم خوای حرف بزنی

 ! میاد

 ......ِد دخیر یک کلمه حرف بزن ،جون به لب شدم 

 هقومن دستام رو حایل صورتم کردم وباصدای بلند اشک ریختم و 

 ی مغزم  هام از پرده د تصویری که دیده بودم با گریها شایزدم ت

 به م بشوم ،ویل فقط فکرها بود که مثل خورهود وآراشسته بش

 ذهن دردناکم حمله ورشدن و به جای آرامش فقط خرابیر از 

 ...... ای قبل شدم دقیقه
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 .....چرا یهو رسنوشتم جهنم شد

 ....چرا رفتم به اون روستا

 .....ی ماجرا  قر داشت تو نتیجهبودم فر یعتی اگه

 ....کنم  یعتی یم تونستم راز عاشقیم را فاش

 ......لعنت به تو دیده که او را دیدی

 ........لعنت به تو دل که نر اجازه عاشق شدی 

 .....مهران عزیزتر از جانم به زندگیم سنجاق شد

 .........اما این سنجاق به قلبم فرو رفت

 .......میخوامتلخ رو نمن این نزدییک 

 ...ومدهپیش ا یهخدایا،مهران رو به جاللیها دادی ویل اشتبا

 ان را به نفس جالیل یم کاش تجدید نظر میکردی ! بایدمهر 

ی جالیل   ...... دادی نه نازنیر

 خدایا من با این درد اسیدی که جگرم را یم سوزاند چه کنم؟

 شک ریختم هایم را از روی صورتم برداشتم و نر صدا ا دست

 که به افق دوخته بود،مغموم  یهچند دقیقه سکوت کرد وبانگا 

 : گفت
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 ...س زده بودم ویل اطمینان نداشتمدح _

 دلم را زیرو رو کرد ترس 

 حدس چه را زده بود؟ 

 ی نمناک چشمانم ترسان نگاهش کردم از پشت پرده

ی را گوشه  ای نگه داشت دوتا دستش را روی فرمون محکم ماشیر

 د وبرو زل ز گرفت و به ر 

 !فقط یه عاشق نگاه یه عاشق دیگه رو یم فهمه_  

 یعتی چی میدونست؟ هایم خشک شد...  اشک

 . و او ادامه داد 

 ات ، رفتارت... منو مشکوک کرد که ... م.. م.. مهر.. ران رونگاه  

 ....دوس

 بقیه اش رو سانسور کرد ، یا شاید نتوانست به زبان بیاورد و با

 صدانی پر زخم لب زد 

 . ر نکردمویل باو _  

 .....!نفس

 دم عمیقر گرفت
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 ... .کاشیعتی دلم نمیخواست باور کنم ...  _

 ...گذاشت و رسش را ،روی فرمون  

ش قلبم  رسر
 باران هم به کمک حس و حالم آمده بود و صدای رسرر

و ی  میر
 ....را نیشیر

 چرا آسمان هم غصه دار شده بود؟

 غم و سوال تی پر از رس از روی فرمون برداشت وفقط نامم را با لح

 صدا زد

 ......... نفس _

 ...وبعدش نگاه ونگاه ونگاه

 نقدر نگاهش درد داشت کهوزاننده وداغدار بود ، آتلخ وسنگاهش 

وع کردم به داد زدن  مِن مجروح اختیار از دستم در رفت ورسر

 چیه ؟چرااینجوری نگام یم کتی ؟ _

 ! نمیبیتی داغونم

 ات چیه؟... امیر تو دیگهاین نگاه  چی از جونم یم خوای ؟...معتی 

 ! آتیشم نزن !یم فهیم !؟ آتیشم نزن

 ! لعنتر ولم کن 
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 ! ولم کن

 داغونم....؟! چرا بازخواستم میکتی ...معتی این چرا نیم فهیم

 کاش کاش گفتنات چیه؟

 ....... دست از رسم بردار

 آخرم آنقدر تیغ داشت و بلند گفتم که تمام گلویم را یهجمل

 سوزاند 

وع به ه   بلند که کردم ق هق های رسر

اول توی صورتم زل زد وبعد با پشیمانی و م  هربانی گفت امیر

 س...آروم نفس جان! غلط کردم به هیجان ! س!... نفس هی_

 .......خدا

 ! گریه نکن

 ومن همینطور گریه یم کردم

 . که صدای بیطاقتش داد شد و توی صورتم خورد 

 نسوزون... دیوونهرم رو هات جگ یهِد لعنتر بسه دیگه اینقدر با گر  _

 !ام کردی

 آتش جگرم باشد، نمک  هایش به جای اینکه آب روی ومن که حرف
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ی را باز کردم وزیر تازیانه وحیسر بارانبود   روی زخم دلم ، درماشیر

 . به خیابوِن خیس زدم

ی ، به طرف در بازی که من از آن پیاده شده بودم  امیر توی ماشیر

 هم با التماس صدا یم زد  را پشت رس خم شده بود و اسمم 

 داد کشیدم 

 ! ! داغونم بفهمم ولم کن ولم کن لعنتر ! میخوام تنها باشم _

 .....تنهام بزار یم فهیم تنهام بزار ت...ن....ها

 وامیر که انگار متوجه وخامت حالم شد دستهاش رو کنار رسش

 باال آورد 

 فقط آروم باش !فدا_
ی

 ! ت بشمباشه ! باشه! هر چی تو بیک

 !هات یم زارم فقط آروم باشنت

 دیدم درک حال خرابم را کرد نر قید ، 
 مثل آسمون طوفانوقتر

 ای جگر سوز یم زدم و  باالی رسم، در حایل که هق هقهی  زده

 های نمزده رویاهام رو توی ذهنم یم سوزوندم ، روی سنگفرش

 ......و خیس پیادهرو قدم زدم

 ! محرم خواهرم شدهم م که عشقای برگرد خدایا چطور به خونه
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 انمخدایا چطوری تحمل کنم محبت کردنش به خواهر عزیرتر از ج

 هاش یم دیدم  توی رویا الیق محبترا وقتر خودم را  

 نر اختیار فریاد زدم

! خدا ! من که از توکمک _  خدا... تو که رازم رو یم دونستر

 ! خواستم

 ناله زدم

 ا؟خداجون !چرا اینجوری شد؟.......چر -

 .....خدایا،

 وبلندتر فریاد زدم

 خدایا 

 از پاهام رفت ووتمام وجودم یخ کرد یا شاید هم سوخت ، رمق 

 وانستم جسم خیسم را تکیه به تنه درختر بدهم تا پخشفقط ت

ی شدم که صدای امیر اونطور ی نشوم... شاید هم پخش زمیر  زمیر

ی برداشت ت ابوالفضل گفت و به سمتم خیر  دلخراش یا حضی

ی ا پشت رس م ر اسم  هایم را  د و من درخلسه چشم هم فریاد میر

 . بستم
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 . باز کنمنمیخواستم دیگر چشمایم را 

 ، رویم انداخترا حس کردم واینکه کتش رو حضور امیر 

 .........ام چه گرم بود حجم کت پس عمه

 ......! ومن

 خی هیمسخ عطر وگرمای کتش ،چشم بستم ودیگر 

 .........نفهمیدم

 کرده بودم یک نوع خالءتا به حال تجربه ن کهص داشتم  حالتر خا

 ! ونر وزنی 

ی اما خسته،با چشمانی سن  .......گیر

 وزحمتر بود چشم باز کردمباهر زور 

 خدایا اینجا کجاست؟

ی یادم نمیآید؟ هیچرا   چ چیر

ی ندیدم جز این که در یک اتاق کوچک هیهایم  باگرداندن چشم  چ چیر

 دیدم که رو به پنجره  دم مردی را و سفیدم ، رسم را که برگردان

 هاش رو پشت گردنش به هم وپشت به من ایستاده بود ودست

 برداشته بود مردی که شانهکرده بود،   بقال 
ی

 ...هایش تاب خستیک
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ی وناخوداگاه به یک آن خاطره  ها مثل فیلیم جلوی چشمم رژه رفیر

مقم صدا کردم  دهن باز کردم ونامش را با همان صدای بیر

 ...یلامیر ع_

 عتر به طرف من برگشت که لحظه ای فکر کردم ان رس باچن

ی تعادلش را از دست میدهد و االن ه    بشود ؛ست که پخش زمیر

 باصدانی خسته ومخزونی گفت 

؟ _  جان!... بیدارشدی ؟خونر

 لحظه ای چشم بستم تا نفسم باال بیاید 

 من کجام ؟.......چکار شدم ؟....مامان وبابام کجان؟_

 د معاینه ات کنهت نکن دخیر تادکیر بیا کن ، صحبیه دقیقه صیر _

 بعدش همه چی رو برات یم گم 

ون وبا رسعت از د  رفت ودقیقه ای بعد با یک خانم دکیر ر اتاق بیر

 .تقریبا چهل ساله وارد اتاق شد

 خانم دکیر با لبخند سالیم گفت وبعد گویسر اش رابه گوشش 

 ت گفت زد ومشغول معاینه کردن شد ، نبضم را که گرف

 ...شکر خطر رفع شده یهال _
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 توی چشمانم زل زد 

خوب ؟ -  !چیکار کردی با خودت دخیر

 د شدی ده روزه نر هوش روی این تختعصتر شدیحمله دچار 

 !افتادی

 با حالتر متحیر به امیر عیل نگاه کردم وسوایل پرسیدم 

 آره؟ 

 امیر هم با حالت رس حرف دکیر را تایید کرد

 رو به امیر کر 
 د دکیر

س و تشنج چند  صتر بشهنباید ع_ ی از اسیر  باید مواظبش باشیر

 م نوشتموقتر دورش کنید براش آرام بخش ه 

 دوباره مخاطب صحبتش من شدم و 

 دردت نیست باید خودت به _
ی

 ویل آرام بخش دوای همیشیک

م نباید بذاری مشکالت از پا دردت بیاره تو  خودت کمک کتی دخیر

 شکارکه عضله هاشمثل یه ورز جوونی وقوی خودت رو رها نکن 

 رو قوی یم کنه شما هم باید اعصابت رو قوی کتی از یاد خدا هم

ین امداده عزیزم !باشهنشو که  فلغا ین وقوییر  ! بهیر
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 ی آروم من لبخندش روی صورتش پررنگیر  با حرکت رس و باشه

ون رفت   تشکر کرد و او از اتاق بیر
 . شد امیر هم از خانم دکیر

 رسیدممیر عیل و پرو کردم به ا

 حاال بگو چی شده ؟_

 ستر امیر صندلیای کنار دیوار را کنار تخت من کشید وعصتر د

 واج موهای مشیک حالت دارش کشیدتوی ام

 وقتر توی اون بارون از حال رفتر من خییل ترسیدم هر چی _

 ... به هوش نیومدی صدات زدم 

 دم عمیقر گرفت وادامه داد 

ی ا عجله به اداشتم سکته میکردم ...ب   بیمارستانی که رسیدم ولیر

 آوردمت اونا هم هر کاری کردن به هوش 

 ویژه تجویز کردن ،خییل حالم بد بود نفسقبت نیومدی وبرات مرا

 خییل ! ...از یک طرف این حال تو از طرقی هم زنگ هانی که

 ....مامان ودانی وزن دانی یم زدن و من همه رو رد تماس میدادم

 ! ؟...داشتم دیوونه یم شدم م بهشون بگمآخه چی میخواست

 کشید وادامه داد  یها
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 !وای نفس !چه روزی بود اونروز_

 : باصدانی آروم گفتم

 .....منو ببخش بد جور گرفتارت کردم_

 نگاهش را از من گرفت وبه جانی توی آسمان پشت پنجره دادوبا

 : یک لبخند تلخ گفت

 منو ببخش_
ی

 .... اینا رو نگفتم که بیک

 نجوری شدم؟ گفتر چرا ای  یر به بقیهما 

 ی یه لحظه دیدم حالت چشماش حست شد اشک روی صفحه

 را پوشوند ویل خودش رو جمع وجور کرد  چشمانش

 ... چی باید یم گفتم_  

 هایش کشید  کشید و لبش را زیر ردیف دندان  یهآ

مرگ ییک ازدوستات رو بهت دادن اینجوری شدی   !گفتم خیر

 خیر دارن اباالرسم نی چرا مامان وبابام 
ی

ی ؟تو که یم یک  زسیر

 !حالم

 باال رست ننفس ده روزه اینجانی دانی وزن دانی هالک شد-

 حتر مامان من هم یه شب تاصبح باالرست بود امروز من همه رو
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ی گفتم تا شب پیشت میمونم  احت کیی  فرستادم خونه یکم اسیر

 ...دیکه الحمدهلل مثل اینکه پام سبک بود و تو به هوش اوم

 ینمون حکمفرما شد وامیر این سکوت رو شکستکوت بکیم س

ی داره مثل خوره -  ی  ره ، از تو داغونم کرده  خو منویمنفس یک چیر

 این ده روز روبرام ده سال کرده ، ازت خواهش یم کنم جواب 

 چ وقت درباره اش ازت نیم پرسم ،هیسوالم رو بده وبعد دیگه 

 .باشه جواب شنیدم ، ... اصال فراموش یم کنم چی دیدم وچی 

 میدی!؟ 

ی رفت ، ترس و خجالت توام ی سینه قفسه ب باال و پاییر  انام با ضی

 ارتباط  اضهحم
ی

 ام کرده بود...میدانستم سواالتش درمورد چگونیک

 ... من و مهران است

 دلم سیاه پوش عشق یک طرفه ام بودونیم خواستم درموردش 

  حرقی بزنم مخصوصا که حرف
ی

 زی یم خواهرم باهای من با زندیک

 کرد ویل امیر حق به گردنم داشت باید جواب سواالتش را یم 

 دادم

 : ست گفتمشت وحغم دابا لحتی که 
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س  س پس عمه،بیی  !بیی

 پشت گردنش را ماساژی دادوبا تردید لب باز کرد

سم   سم ویل اگه نیی  چ وقت حال خونر هیبرام خییل سخته بیی

 ..... ..ندارم

 زدم چشم بستم و آرام لب

س -  ...بیی

 : کیم نفس گرفت

....تو ومهران... یعتی تو با مهران-   نفس .. .مهران ...یعتی

 ...ی بگم ....اگه اذیتت کرده بگوور چط....

 یکدفعه متوجه منظورش شدم ، او فکر میکرد من و مهران با هم

 دوست بودیم و مهران قالم گذاشته 

 اش پریدم  های نصفه ونیمه تند ومضطرب وسط حرف

 نداشتم ....مهران نیم ارتبایطچ هیران  من با مهنه نه! امیر  

 من خیر ز حال دل روحش هم ادونست که من دوستش دارم اون 

 ...نداره

 لحظه ای از حرقی که زدم خجالت کشیدم و لب گزیدم ویل باید
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 حرفم رو تمام میکردم

 یا دوستر نداشتم.... امیر تو من ارتباطچ مردی هی امیر ! من با _ 

 خی نیستم هین اهل ؟....به خدامنیم شنایس و ر 

یخت که امیر   عیل دستشواشک هایم نر اختیار روی صورتم میر

 . را به عالمت صیر کن جلوی صورتم گرفت 

 نفس دست نگه دار! آروم باش... به خدا منظورم این نبود ، من - 

 از چشمام بیشیر بهت اعتماد دارم...یم خواستم بگم اگه... اگه

 .. ...رش زدهزی داده و  مهران قویل 

 حرف زدن از جنگیدن هم برایش سختیر شده بود مدام نفسش

 ش را نمدار کرده بود ، کالفه تمام پیشانیامیکرد و عرق را فوت 

 بود و این از حرکات نامتوازنش مشهود بود 

 یا اگه با دل....دلت....بازی کرده باشه حسابش رو به دستش -

 ....بدم

ی اندا نر خت ، میفهمیورسش را پاییر ی این جمالت با غیر
 دم گفیر

کرده بود ، مات  که او داشت چه انرژی از روح و جانش کس  

 این مخلوق خدا شدم هوتومب
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 ....خدایا این مرد چرا اینقدر مرد است

 چهیامیر ! تنها کیس که با دل من بازی یم کند خوِد تونی نه 

 ...کس دیگه

 که خرج من 
ی

 با دل رسکشم میکتی داری تو با این مرام و مردانیک

وع میکتی   ! بازی بدی را رسر

 نم آمدن خانواده ام با حال بدی به دید

 دان داشتم حس عذاب وج 

ی به کامشان تلخ  یتی عقد نازنیر  من باعث شده بودم که شیر

 ..بشه

 مامان پیشانیم را بوسید

 ! چه کار شدی تو نفس مامان _ 

 لبخند تلخی زدم

 یر مرگ ییک از دوستام ، یکدفعه خ  مگه امیر بهتون نگفته مامان _ 

 رو بهم دادن 

م ، تو چ یهال   رستانند روز رو تخت بیمابرای دل مادرش بمیر

 ...بودی ما همه روزمون شب شد وای به حال اونا
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 هنوز حرف مامان تو دهنش بود که در اتاقم باز شد 

 نازی و مهران دوشادوش هم وارد اتاق شدن

 هوا برای نفس کشیدن کم آوردم

 شد نگ و تنگ تر اتاق برام ت

 بود که رسنوشت با من راه 
ی

 انداخته بودوای خدایا این چه جنیک

 خواهرم  م ، یک طرفیک طرف عشق

 خدایا من طاقت این جنگ نابرابر رو ندارم

ی جلو آمد و با اشک صورتم را بوسید  نازنیر

 !دی اکسید من چکار شدی_  

 باز هم تلخند زدم

 !خی عزیزم... االن خوبمهی_  

ی انداز شد ن توی اتاصدای مهرا  ق طنیر

 قلبم از صدایش لرزید 

 رتعاشات قلب مرا زیر روصدانی بود که تا چند روز قبل ااین همان 

 میکرد

 وای خدایا این عشق دیگر عشق نیست خیانت است
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 !خیانت به خواهر عزیزتر از جانم

ی بود من اومدم ، _   نفس خانم چه کار شدید؟ اینقدر قدمم سنگیر

 . ار کردید فر  شما 

 ! هه

 من کجا از تو فراری بودم

 ! کاشتبخت بد ، جای بدی ما را  

 اطب قرار دهدلها آرزو میکردم مرا مخاین همان کیس بود که سا

 ....و نامم را بر لب بیاورد ، اما حاال 

 حرف به حرف جمالتش آتش شده بود و جانم را میسوزاند

ی   بود   و خشک شدهبغض توی گلویم گره خورده بود ، زبانم سنگیر

 با هر زحمتر بود بار سنگینش رو حمل کردم و توی دهان

 ..چرخاندمش

 سعادنر من بود این چه حرفیه کم _ 

 امیر عیل پل زد که با حست نگاهم یم  چشم هایو نگاهم به 

 کرد 

 های م به آن مردمکچشم هایحجم دردی را که یم کشیدم با 
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 سیاهش منتقل کردم 

 و خط نگاهم را میتوانست را یم دونستتنها کیس که راز دلم 

 ... بخواند

نی را فهمیدکه با وجود مهران توی اتابازهم فهمید ، دردم  ر  ق اکسیر

 ...برای نفس کشیدن ندارم

 به طرف مهران رفت 

ون خانم ها راحت باشن_   داداش بیا ما بریم بیر

 ی امیر وصل کرد مهران دستش را روی شانه

 اویک امیر جان _ 

 امیر کردم سانه ای خرج نگاه قدر شنا

ون رفت ی طعِم زهری زد و از درهمراه  او هم خنده  مهران بیر

ن راهش رو  ر  ...تا حنجره ام پیدا کرددوباره اکسیر

احت  چند روزی بود که به خانه آمده بودم البته با توصیه به اسیر

 ....دکیر 

 ی ما نبود ، نسبتا آرامش داشتم ، کم کم تا وقتر مهران خانه

 ز بودنش دروندت میدادم ویل امان اعیت عابه واق خودم را 
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ین عمرمخانهمان و صدای  ینش که تلخ ترین شیر  خنده های شیر

 ....شده بود

ین شهدی بود که حِق تناولش را نداشتم  ...که گناهیر

 لباس هایم را پوشیدم ، 

 توی خانه ماندن دیگر کاقی بود تا یک یم توانستم کنار خونه

 مک خود فرو برو بیتوته کنم و در ال

م دانشگاه    ...مامان ، من دارم میر

خانه رسک کشید  مامان رساسیمه ی  از توی آشیی

 ئتی میتونی بری؟ مادر ؟ مطمحالت خوبه _  

 لبخندی به صورت نگرانش زدم 

ی که دردی ازم دوا نمیکنه   آره عزیزم یم تونم ، تو خونه نشسیر

 کنم 
ی

 !، باید زندیک

 کرد  مامان نگاه حست باری به صورتم

 خییل مواظب خودت باش   در ویل برو ما_  

 بوسیدمگونه ی گوشتیش رو 

 ...چشم مامان جان_ 



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

90 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 ق بوسه کرد مامان هم من را غر 

 چشمت نر بال 

 وارد محوطه ی دانشگاه شدم 

 ی قدیم را نداشتند ،انگار بار زجری را گل ودرختان دیگر آن جلوه

 روی دوششون میکشیدن و غم به نگاه رهگذران منتقل یم

ی رفته ی همه  نگ و جلوههم برای من ر کردن ، شاید  ی از بیر  چیر

 ...دبو 

 توی فکر بودم وآهسته قدم برمیداشتم 

 !م خانم جالیل ال س_  

 رس بلند کردم ، جمشید مرویان بود

 همه فکر مغشوشم از کجا پیدایش شد این تفلون نچسب وسط این

 رسد جواب دادم و خواستم از حضورش رد شوم

 سالم _  

 یک تر شد و نزداما ا

ید؟ا بد نده ، شنیدم چی شده ، االن دخ_    بهیر

دار کرده؟  چه کیس از حال من تو را خیر
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 جوابش ر با نر حوصل
ی
 ادادمگ

 ممنون ، خوبم_  

وا به صورتم زل زده بود   بییی

 معذب بودم

 نفس خانم من و مامانم یم خوایم بیام دیدنتون اجازه هست؟ _ 

 نفس خانم ! چه زود پس خاله شد 

 رسم صدایش آمد بودم که از پشت  هنوز جوانر نداده

 !نخیر اجازه نیست ، بفرمایید آقا_  

ی شتم امیر عیل بود ، مثلبه طرف صدای پرخشمش برگ   شیر

 .که از قلمرویش دفاع میکند سینه سیی کرده بود

 مرویان بدون توجه به امیر دوباره خییل خونسد سوالش را تکرار

 . کرد 

 هست بیایم؟نفس خانم اجازه  _ 

 چشم هایه امیر با العمیل نشان نداده بودم ک چ عکسی ه هنوز 

 دگرد شده به مرویان به حالت حمله نزدیک ش

 ....! اوال خانم جالیل _  
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 انگشت اشاره اش را به طرف صورت مرویان نشانه رفت، یعتی 

 بیحیای مرویان فرو کند چشم هاینزدیک بود انگشتش را در 

 !ستثانیا گفتم اجازه نی 

 : حرص درآور لب زد  کرد و   یه نگامرویان به امیر 

 !ببخشیدشما؟ _  

 : فتامیر دست به کمر زدو سینه سیی کرد و با اخم گ

 !تو فکر کن وکیل وصیشم_  

 به امیر زل زدم ، رگ گردن وپیشانیش متورم شده بود و صورتش 

 که باال نگه داشته بود امیر 
 رسخ شده بود ، مرویان هم با گردنی

 : ر گرفتبه تمسخعیل را 

 الگ هم نزن ! آدم زنده وکیل وضبرو آقا دنبال کارت ... جوش  _  

 !نمیخواد

نر  عمهو نر توجه به خشم پس   ام دوباره رو به من کرد ی غیر

 ...نفس خا_  

 که هنوز حرفش تمام نشده بود که امیر عیل با کف دستش با

ب به سینه ی مرویان کوباند و داد زد   ضی
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 !یل گفتم خانم جال_  

ی شومشد و   م به عقب پرتمرویان یک قد  نزدیک بود پخش زمیر

 من به جای او ترسیدم و جیغ خفه ای کشیدم 

ِک حمرویان ا
ر
ی برداشتز ش  رکت امیر که در آمد و به طرفش خیر

 این دفعه داد زدم

 بسه دیگه _  

 هر دو عصبانی وگارد گرفته رس جایشان خشکشان زد ویل کوتاه

 زده بودن  زل  هم  چشم های، توی  نمیآمدند ، بدون حرکت

 :گفت  مرویان

 ...حیف که نفس خانم _ 

ی دندان  رید هایش غ امیر عیل یقه اش را گرفت واز بیر

 !بهت یم گم خانم جالیل ، خانم جالیل! چرا نیم فهیم؟ _ 

 ترسیده بودم ، اسمشان را با جیغ صدا زدم 

 !آقای مرویان ، آقای صانیع تمومش کنید_  

 پرغضب برای هم چشم هایا گاه میکردند و بهمانطور به هم ن

 کوری میخواندند، مرویان جنسش خرابیر بود ،کوتاه نمیومد
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 !میگم امیر عیل صانیع ره من به یک چی به تو ربظ ندا_  

 امیر عیل که قد بلندتری داشت یقه ی مرویان را محکم تر توی 

د و به طرف صورت خودش باال آوردش  مشتش فسر

 مرویان داشتگذاشت ،رنگ   را روی دست امیر  مرویان دوتا دستش

 به کبودی یم رفت

 ترسیده صداش کردم 

 !آقای صانیع_  

 اما فشار دستش کم نشد 

ی یم رفت ، رگ گردن و پیشانیاش  سینه اش با شدت باال وپاییر

 ورم کرده وغضبناک به مرویان زل زده بود 

 و آرام و ملتمس صدایش کردم

 امیر عیل _  

 وصل شدران من ده شد وبه نگاه نگنگاهش از مرویان کن

 ...ولش کن ! بیا بریم_  

 نگاهش میکردم افتاد. من که ملتمسانه  بهنگاهش 

 هایش را تکاند  جدا شد و لباس ه ی مرویاندستش از یق
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 ویل مرویان ول کن نبود 

 خودم را جلو انداختم و خواست به طرف امیر حمله کند 

ی امیر و مرویان ایستادم  :مه زده داد زدبا ابروان گر  بیر

 ان تمومش کنیدای مرویقآ_ 

 : ی مظلوم به خودش گرفت یکدفعه رس جایش میخ شد و قیافه

وع ک من که کاری نداشتم_    ردن، این آقا رسر

 نفیس عصتر کشیدم 

وع کرده شما تمومش کنید_    هر یک رسر

 دنبالم امد. راه افتادم وامیر  

 روی یک نیمکت کنار محوطه نشستم

 ابروهای در هم منو مخاطبا بمروز اینقدر تلخه این پس عمه چرا ا

 قرار داد

 نفس ابن پسه چی یم گفت؟ -

 مبانر اعتنانی شانه ای باال انداخت 

 چی یم دونم حال واحوال یم کرد_

 رسم داد کشید 
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 غلط کرده چرا جوابش رو دادی؟-

اض واخم غلیظ نالیدم   با اعیر

... این چه طرز حرف زدنه؛_  امیر

ی   نیامد از موضعش پاییر

ی که گفت-  رو دادی!؟ م چرا جوابشهمیر

 روبر گرداندم و دوباره سوالش را تکرار کرد 

 ه دهن شدی؟جوابم رو بده چرا باهاش دهن ب-

 ش دوختمچشم هاینگاهم را توی شب 

 !به خودم مربوطه، داری از حد خودت پات رو فرا تر یم ذاری _

 : دستش را به طرفم گرفت

 !....بچه.... !نگرانتم-

 شیدم هم ک در  اخم

 یستم احتیاچر هم به نگرانی تو ندارمچه نمن ب_

 با حالت تمسخرادامه داد 

 ی ،دیدم چطور دلت رسیدهدیدم داشتر خودت رو نابود میکرد 

 !بودوداشتر به ناکجا آباد یم رفتر 



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

97 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 یه لحظه ازب  هت دهانم باز ماند ،اشک توی چشمم جمع شد و با

 دیل شکسته لب زدم

 اته! واقعا حقبرادرانه ه این معتی  درد نکنهامیر !.....دستت _

 مطلب رو ادا کردی من تو رو محرم رازم دیدم ،به این زودی راز دلم

 !ه ریختر رو دایر 

 نر منطق شده بود

 !ات من برادرت نیستم پس عمه تم ! بفهم ، پس عمه-

 : صدایم لحن اخطاری گرفت

 !پس همون پس عمه هم بمون دیگه هم به من نزدیک نشو_

 کرددوباره صدا بلند  

 !نفس-

 از روی صندیل پا شدم ودادزدم 

 !دیگه اسم منو نیار... دور وبر منم دیگه نچرخ _

 ت رسم آمد صدانی از پش

 خانم جالیل مشکیل پیش اومده؟ 

 وای خدا این پسه نچسب دوباره از کجا پیدایش شد
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 روبرگرداندم و با عصبانیتر که درون صدایم جا خوش کرده بود 

 را دادمبش جوا

 ....نخیر _  

ی به امیر نگاه کرد وبا اشاره یهبا نگا  ی چشم او را نشان تحقیر آمیر

 داد

 !لش کنماگه مشکیل پیش اومده، ح_

 آمدم جوابش را بدهم که امیر با چشمای به خون نشسته به طرف

ی دندان  هایش که به مرویان حمله کرد ویقه اش را گرفت و از بیر

 هم میسابید ، غرید 

 نخیر  یدی خانم جالیل گفتنشن_

یخت، جوابش  مرویان با نیشخندی که اعصاب من را هم بهم میر

 را داد

 !توروسنه نه-

 رت مرویان فرود آمد مشت امیر توی صو چ معطیل هیبدون 

 اول جییعی کشیدم و بعد دادزدم

 !امیر ولش کن_
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 ویل مرویان هم از خدا خواسته به امیر عیل حملهور شد و حاال

 به جان هم افتادهمرد گنده مثل خروس ج این دوتا 
ی

 ..... بودن نیک

 جیغ زدم 

 ! امیر ولش کن ! یم برنت کمیته انضبایط ، ولش کن_

 م گوش نداد مرویان را مخاطب قرار دادم به حرف امیر که

 آقای مرویان ولش کنید، واقعا که مثال شماها دانشجوهای این -

ی   ...مملکتیر

ی بشنو  ندویل انگار صدای من را نیم شنی   ن وحاالیا نمیخواسیر

 نزن یک بزن

 کم کم اطرافمان پر شد از دانشجوها وهنوز این دو وسط 

 کشیدن ، اوضاع داشت فجیعهای من از هم دست نمی التماس

 .میشد

 ترسیده بودم ، به بن بست خورده بودم ، فقط یک اهرم بازدارنده

 به ذهنم رسید ، دادزدم

! جون عمه تمومش کن_  !امیر

 ا ول کرد ازلبه بود با قسمم مرویان ر رش به مرویان غکه زو امیر  
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 هایش را تکاند وراه روی بدن غرق خاک مرویان بلند شد ، لباس

ی کند ، بیتی هر دود، بافتا  الفاصله مرویان هم ازخودش را از زمیر

 .نفرشان پراز خون شده بود

 : مرویان دستر زیر بینیش کشید وگفت

 !چی شد ترسیدی_

ی برداشت تا بهیر خه امیکدفع  داد زدم: طرفش حمله کند که  یر

 ! امیر بسه دیگه خجالت بکش تمومش کن_

 ورو به مرویان غریدم 

 ل رسر میگردید آقا لطفا برید دنبال ثل اینکه دنباآقای مرویان م _

 کار خودتون چه کار به کار مردم دارید

 اش خون زیر بینیاش را گرفت و با آن لبخند  با انگشت اشاره 

 به من چشم دوخت  رفشمزخ

 یم خواستم فقط کمیک کرده باشم-

ش را نداشتم ی  ابروانم از همیشه بیشیر گره خورد ، طاقت نگاه تیر

 بهداشتر دانشگاه راه افتادم ویسبه طرف رس 
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 میخواست صورت مرویان را با مشت و امیر عیل را هم که هنوز دلش

 پشت  گلباران کند   هایش

ی رف م راه افتاد رس  ی ....در حیر  ز را هم این جوان زبان درا یر

 بیجواب نگذاشتم

 ! من از کیس کمک نخواستم ، مخصوصا شما_

 واز مرویان دور شدیم 

اض پش  فس های عصتر ت رسم میآمد، صدای ن امیر بدون اعیر

دش را یم شنیدم ، دم در رسویس کتش را رها  و خسته از نیر

ه شدم  کردم و به گوشه  ی لبش که پاره شده بود خیر

 ....ب و بیتی ات پر خونهست وصورتت آب بزن لد بهبرو _

 کرد و با افتخار  یهدستر زیر بینیش کشید وبه دستش نگا

 : پرسید 

 خوب زدمش!؟_  

 یده بودم امیر عیل با کیس دعواکند ، همیشه آرام بودال ندتا حا

ش حل  و مشکل ساز نبودو همه جا مشکالت بقیه را هم با صیر

 ...میکرد ویل امروز
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 انداختم ارج کردم وابرونی باال یام را از بینیام خانفشنفس آتش

 خجالت داره ،شده بودین مثل این پسای راهنمانی که کیفشون_

 به هم یم پرنه خیابون ومثل  رو میندازن گوش 
ی

 !خروس جنیک

 خنده ریزی کرد و اصال پشیمان نبود

 خوشت اومد؟ مگه نه ؟ _

وراند؟   خاص نگاهش کردم، چه در رسش مییی

 تکان دادم قی ن رس به

ارم!...من صلح طلبم پس عمه ! صلحدعوا و من از _ ی  کتک کاری بیر

 طلب !نفس عمیقر کشید

 الم عوض بشه بمب ترکوندید تو حمثال اومدم دانشگاه حال وهوا  -

 ... واحوالم

 های دقایقر پیشش فراموشم نشده بود کیم سکوت کردم حرف

 وادامه دادم 

 .....ه باشبه کار من کار نداشت همن دارم یم رم، امیر لطفا دیگ_  

ی باشه! نمیخوام طعنه  هات رو نمیخوام دور وبرم دعوا ودر گیر

ه  حرف چ وقتهیبشنوم ...ازت خییل ناراحتم    ...هات از یادم نمیر
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 لطفا کمیر به من نزدیک شو! لطف کن راز منم پیش خودت خاک

ی !...فعال   نازنیر
ی

 آقای خداحافظکن نه به خاطر من به خاطر زندیک

 ! ... پس عمهامیر عیل صانیع 

 : مستاصل نامم را صدا کرد 

 ...نفس -

 هاوصدای ملتمسش که اسمم را از ته دل  ومن نر توجه به نگاه

 .ا یم.زد، محیط را ترک کردمدص

به ین ضی  ای رس باز زخم دلم هنوز ترمیم نشده بود با کمیر

 ...میکرد

ی چ کدام دی ه کنم ویا دلم یم خواست فریاد بزنم یانه گریه    لم رفیر

 ....تواسمیخ

ی  ی و رفیر  ....رفیر

ی از این دنیا  ...شاید رفیر

 من کوچه ی خلونر را یم خواهم

ی   نر انتها برای رفیر

 رسودن  ه براینر واژ 
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 و آسمانی برای پرواز کردن

ی   عاشقانه اوج گرفیر

 رها شدن

 سید_عیل_صالخ#

 به وشانه ورس به خونه برگشتم دیگه مثل قبل حال دادوبیدادرس خ

ی با نازی  را نداشتم  رس گذاشیر

 کلید توی در انداختم با صدای آرایم در باز شد 

د ، کاش به لوال ی  های مغز من همیشه بابا به لوالهای در روغن میر

ی منفجر میشدن یک نفر روغن یم  هم که از شدت صداها داشیر

 ...زد

 پا درخانه گذاشتم ،کتونی هایم را مرتب کنار هم جفت کردم ، 

ههای گذشت خالف روز   مشان شدم ، همیشه نظمی نظ  ه و خیر

 ... دلیل فکر آرام نیست

خونه بلند شد  ی  صدای مامان از توی آشیی

؟ _  نفس ،مادر ،تونی

مق   ادمجواب دبیر
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 بله مامان منم _

خونه مادر برات یه چای بریزم- ی  بیا تو آشیی

 چشم مامان لباس هام رو عوض کنم میام _

 نرممفید و یسم را با حوله سدرحایل که صورت خوچند دقیقه بعد 

ه کردم  .خشک یم کردم کنار مامان آرامش ذخیر

 ی مامان پناه دادم رسم را روی شانه

 سیدلت دارم کشید و دلواپس پر مامان دستر میان موهای حا

ی مادر؟_  نفس بهیر

 بهیر بودم؟

 تر بودم نه از قبل هم شکسته

ح دادم   ویل خالف حالم رسر

م ،مامان جونمآره  _   ....بهیر

 هایم هدایت کرد شت گوشمامان موهایم را به پ

ی جینت_ یت هست فکر نکن حرف نیم زنم وسیر ی  نفس تو یک چیر

 ن رو شدی ! ....نه! .. حواسمنمیکنم نیم فهمم از این رو به او 

 به همه احواالتت هست فقط میبینم اینقدر حاِل بدت مزمنه که
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ت    ...بام زدمکنم وقفل سکوت رو لاگه سوایل کنم شاید خرابیر

 کشید   یهآ

  عزیزدلم هر وقت خواستر دردودل کتی آغوش من پناهیل و -

 ...درداته

 وبلعیدم وبه اش فرو کردم وعطر مادرانه هاش ر  رسم رو توی سینه

 این بخت تلخم فکر کردم 

 ماماِن من چطور بهت بگم که عاشق شوهر خواهرم بودم

 آرزوهایم به هوا دود شدچطور بگم یک شبه 

 یم میسوزانتم و اگر نگویم همبگویم که اگر بگو ز دردی چگونه ا

 میسوزاندم 

د ومن آروم ونر صدا اشک مامان مرا به سینه
 ی مهربانش فسر

 ریختم

 ن !...خییل خسته ام ویل نیم دونم چطور بهته مامادلم گرف_

 !آرامش برسم یه موضویع خییل داغونم کرده

 اک کرد هایم را پ اشک

 بتونم ک -
ی

 مکت کنم شاید اگه بیک
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 اش رس تکان دادم  سینههمانطور صورت بر 

 نمیتونید....کاش از دست کیس کاری بر میومد ویل یه جانی _

 ... ه پیشگیر کردم که نه راه پس دارم نه را

ش کرده بودم   دلواپسیر

 نفس بیشیر ازاین نگرانم نکن این چند روز از بس فکر کردم نه -

 . ..وشه امرم نه روز!.. دلواپستم جگر گشب خواب دا 

 مرش گذاشتم دستم رو دور ک 

 کردم که تموم   یهجای نگرانی نداره مامان مهربونم! یه اشتبا_

 ...شده فقط هضمش برام یکم سخته

 قچه دلم را برای مامان باز یم کردم ویکمقفل صندو  کاش یم شد 

 تنها تحمل از بار غمم را کم .... ویل افسوس که باید این درد را 

 ...یم کردم

 هران من را از امن ترین جای دن در وخنده نازی ومباز شصدای 

 زندگیم پراند 

 با دلهره گفتم

 !وای مامان من که رورسی ندارم_



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

108 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 مامان دستر به پشتم کشید 

 بیا چادر نمازم اینجاست اینو رست کن_

 وچادر نمازش که عطر خدا یم داد را به دستم داد

 ه روزهای خوشممنتظر ورود قاتل روحم شدم ، همانکچادر به رس 

 ...برده بود را به یغما 

 مامان ایستاد و صدا بلند کرد

خونه ایم_ ی ی جان ما تو آشیی  ...... نازنیر

ی   نخونه انداخت وبعداز سالم کردنازی با عجله خودش را توی آشیی

وع کرد به حرف   بیطاقت در بغلم خزید ورسر
ی

 ....های همیشیک

ی ! شنیدم دی اکسید ک_    امروز رفتر ربن من مثل اینکه بهیر

 دانشگاه 

 دست به آسمان شد احساسو با 

 ... خدایا شکرت 

 هنوز فعل جمله اش را نگفته بود که مهران یاهللا گویان وارد شدوبا 

 وال پریس رد وبدل کرد و رو به من با لبخندی کهالم واح مامان س

 قصد اعدامم را داشت لب زد 
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 ...زیز! مشتاق دیدارسالم خواهر زن ع_

 ! من که بارها و بارها درزنش شده بودم ! من خواهر وای خدا من 

 ... خیالم خودم را در زنش یم دیدم

د؟ ی  چرا با من حرف میر

 ! ام رو زخیم یم کرد  ههایش تیغ داشت و روح خست چرا حرف

 !خدایا نکند این افکارم خیانت به خواهر عزیزتر از جانم باشد؟

 هانم را با زحمت قورت دادم آب زهر آلود د 

 سالم  یکعل_

 ومهران ادامه داد

 بابا مثل اینکه ما جن شدیم وشما بسم ا.. نیم دونم چرا هر _

 وقت ما هستیم شما نیستید ، شما هستید ما نیستیم؟

 ام یم کرد کجا بودی؟ زوی دیدنت دیوانهکه آر روزی  

 مغموم و رسبه زیر لب جنباندم

 !کم سعادتیه منه_

ی وسط مکالمه ماپرید   نازنیر

 وسوال نکن تازه یکم جون از خواهرم پرس ن ...خییلمهران جا _
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 ! گرفته انرژیش تموم یم شه

 و مهران خندید و من تحلیل رفتم

 ... نخند المروت

 ...نخند الکردار

 ....ات مرا میکشد ات با آن چاِل روی گونه خنده

ی به همه زد ومن  ...مامان تعارف نشسیر

  آوردم وخفهدر این جمع جلوس یم کردم هوا کم یم حتما اگر 

 ... یم شدم

 ....هوای اینجا مسموم بود

 ...مِن نفس ، برای نفس کشیدن ، نفس کم میآوردم

 با لبخندی مصنویع رو به مامان کردم

 تاقم حالم خوش نیست برم تو امیشه من _

ض صدایم کرد ی معیر  نازنیر

ی؟ نفس! دلمون برات تنگ شده کجا _  میر

 : تمدر حایل که رسش را بوسه ای زدم ، گف

 بشینیم  وقت زیاده جای همحالم بده عزیزم حاال _
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 باشه.... اضارت نیم کنم راحت باش؛-

ی با اجازه ای به طرف   اتاقمومن باچادر خوش رایحه مامان وگفیر

 راه افتادم

ی اتاق به صدا در آمده بود  داخل اتاقم که رسیدم گویسر ام روی میر

 رداشتمدربا ناز روی تخت فرود آمد و من گویسر را بچا

 تماس ناشناس بود

 الو ؟بفرمایید؟؟_

 صدای مردی بود که مرا میشناخت

 خانم جالیل؟ -

 بله !....شما؟ _

!؟- ی  نشناختیر

 !.... نخیر ... باید بشناسم_

 !مرویان هستم ،جمشید مرویان-

 وای این موجود نچسب چی از جان من یم خواست؟

 صدایم زبر شد

 امرتون؟ _
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 ، مزه ریخت 
ی

 و او با بیمزیک

 ت کهحیف لحن قشنگ صداتون نیس چه قدر تلخ جواب یم دید ! -

 !اینجوری تلخش میکنید؟ نفس خانم

 !ج دارههای امیر عیل احتیا  باز پس خاله شد، فکر کنم باز به مشت

 ات راضیم پس حقا که االن و در این موقعیت از رفتار دعواطلبانه

 ! هعم

 دانشگاه افتاد االن توقع دارید بعد از اون اتفاقانر که صبح توی _

 ندم و نوشابه براتون باز کنم و باهاتون با نریم صحبتاه بخقاه ق

 کنم؟

 غرور نر موردی توی صدایش بود

م... اگه او  -  وگیر ن بچه فضول پیداش نیم شد بنده نر تقصیر

 نیم داد اینجوری نیم شد 

 ! امیر عیل را میگفت

 مه ام بود و امیر عیل حتر اگه من را یم رنجاند باز هم پس ع

م  ! بزرگیر

 !داشت در موردش اینجور بیادبانه حرف بزندن حق
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 آقا لطفا قشنگ صحبت کنید اون کیس که بهش میگید بچه_

 ! فضول

ی  پس عمه  ...ی من هسیر

ی وحکم برادربزرگم رو دارند  !پس عمه من هسیر

 میفهمیدم عصتر شد ، من از لحنش 

... زنگ نزدم وجنات اون بدعنق -  روبشنوم ...غرض ازحاال هر چی

 دارن به مامانتون زنگ یم زنن برای عضی قرار مامانم مزاحمت 

 یم زارن بیایم عیادت شما گفتم بگم شما هم در اطالع باشید 

اص کرد  ماعیر

 ...ویل من_

 نگذاشت حرف من تمام شود و تند و بیوقفه کلمات را ادا کرد 

 ویل واما نداره بعدا یم بینمتون خداحافظ_

 قطع کرد  وتماس را 

 بودم ، را مدیون مرویانمخراب شدن امروزم 

ِ نر ادب
 !از خود راضی

 و آرام نگرفتم و دوبارهبا خودم غر زدم
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 دت تو رو خواست برو بری نر ادب و نر شعور!... یک عیا پسه

 !نگردی لولو رس خرمن

 .....دیوونه میشهوای...اگه امیر بفهمه باز 

ون کشی  د صدای مامان مرا از فکر بیر

م ، مهمون داری   ...نفس !دخیر

 ی  عق....مگه مرویان هم مهمان است ، سوهان روح است پسه

 لوس از خود راضی ،

ی مامانش چیه؟!خدابه خیر بگذر   ...ونه خودش اینه ببیر

 ...نفس-

 ! بله مامان-

ون کارت دارم-  بیا بیر

 م خودم را درون این اتاق زندانی کنمخدایا چرا نیم توان

ون ایمن از نفس کش ارم یدن بیر ی  ن اتاق بیر

 ...االن میام مامان-

 چادر مامان را تا کردم ومانتوی آزاد وشایل پوشیدم واز در اتاق 

ون زدم  بیر
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 دصدای خنده نازی ومهران میآم 

 حسودیم نمیشد به خواهرم ویل با صدای این مرد که در هوای

 ...خانهمان پخش شده بود حتما مسموم میشدم وجان میدادم 

ی به دیو  ی رسر خوردم خانه تکیه دادم وروی ار آشیی  زمیر

ون صحبت کنیم_  مامان یم شه بیان بیر

 کجانی تو؟-

خونه نشستم_ ی  توی حال،دم در آشیی

 من رساندمامان با عجله خودش را به 

س پرسید   و با اسیر

ی برات بیارم؟خونر مادر؟دوباره ضعف کردی؟یه   ی  !چیر

 رسی تکان دادم 

ی شتجونم آروم باش! چی کارم دانه بابا ...خوبم ...مامان _  یر

 !خوچکلم

 چشمان مامان رنگ شادی گرفت

 نفس گفتر خوجکلم ،یم دونی چند وقته اینجوری حرف نزدی -

 قوربونت برم
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 ر و حواسش به کلمات و حروِف ، مادر بود دیگورسم رو بوسید 

 ...زبانم هم بوددستور 

 کنارم نشست

 میدونی یک زنگ زده بود؟ 

ی تکا  ن خورد رسم به طرفیر

ی بود مغولتگارت... چی بود اسم مامان اون پسه خواس-  ش چنگیر

 بود چی بود.......؟

 از حرف مامان خنده ام گرفت ، با هر کس غیر امیر عیل که

 ! شد ، شمشیر از رو میبستر من میخواستگا

ی مغولبه جمشید   ! مرویان میگفت چنگیر

ی مغول چیه ؟ جمشید مرویان _  !مامان چنگیر

 شانی زدتر به پیمامان دس

 ......... مرویان میخواین بیان عیادتت ندارم هموندیگه حواس _

 : خنده تلخی زدم وگفتم

 ...ادمامان یم دونی امروز تو دانشگاه چه اتفاقر افت_

 میآمد،  هنوز صدای گپ وگفت وخنده نازی ومهران
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 با لبهای بسته نفس عمیقر کشیدم و تفکرات سیم را از خودم

 نگاهم یم کرد  نگاه کردم ،سوایل ه مامان که دور کردم ،ب

 لبخندی زدم

خاِن مغول با امیر عیل جونتون مثل_  این به قول شما چنگیر

 به جون هم افتادن
ی

 خروس جنیک

 زد وبا ترس به من چشم دوخت روی دست  مامان دست

  ! خدا مرگم امیر عیل ودعوا. . ...؟کاریش که نشد بچهیاعیل _

 ؟ ام؟....چرا دعوا کردن! 

 آرام لب زدم

ی شد وداجمشید جلوی م-  شت میگفت شب میان ن سیر

عیل مثل میر غضب رس رسید وبا چند کلمه حرف  خونمون که امیر

 جرقه زد وحاال نزن ، یک بزن، سیم هاشون با هم اتصایل کرد و 

 ه جون عمه رو قسم نخورده بودم حتما این پسهمامان ! اگ....

 ..... نچسب رو کشته بود

 ار تکیه کرد خورد و کنارم به دیو   یم تکانمامان ک 

 همش تقصیر تو !...نفس چرا اینقدر این بچه رو اذیت یم کتی  _
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  خوایچند ساله خواستگارته چرا حرصش میدی ،اگه االن نیم

 .....!ن معلوم باشهازدواج کتی خب نامزد کنیدکه تکلیفتو 

 باچشمای گرد شده مامان رو نگاه کردم

 ش کردم و د دفعه رد رو یم خوام... چنمن یک گفتم امیر عیل_

 باز اومده! مادِر من امیر عیل خوبه ویل من نمیخوامش ....چرا

 چیک حرف من رو نیم فهمه!؟هی

 رد مامان با تعجب نگاهم ک

 یعتی تو امیر عیل رو نیم خوای!؟کیم مکث کرد _

 پس دل به یک دادی ؟ -

  منی مهران بلند شد وخش به جگر زخیم یکدفعه صدای قهقه

 ...ندوشهایم کر و ناشنوا میشدزد ، کاش حداقل لحظانر گ

خونه رس برگرداندم ی  به طرف آشیی

ی خنده را یم خواستم که به من حرام  مادر من ! من صاحب همیر

 !شد

 غِم دنیا راهش را به دل من پیدا کرد 

 و مامان ادامه داد
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م   ت میاد،نفس دخیر  از امیر عیل گیر
 یعتی فکر یم کتی بهیر

 تا حاال هم که در موردش ام نظرم رو بهت تحمیل کنممیخو من ن

عیل بوده ،یم گفت بزارین راحت  جدی حرف نزدیم خواسته امیر

 رداین مسئلهمو باشه ،عجله نکنید هر وقت خودش خواست در 

ین مردیه که تا به  حرف یم زنیم ،اماباید بهت بگم مادر امیر بهیر

ی حال   صفت های خوب بابای حال دیدم خییل شبیه باباته ودر عیر

 مردهانی خییل کمن،رو هم به  خدابیامرزش
ی  ارث برده همچیر

 یکم بیشیر در موردش فکر کن !نه اینکه دلم بسوزه که تو امیر 

 .. ..نه.......اینکه امیر عیل دست یه خانوادهدیعیل رو از دست ب

 ای بیفته که قدرش رو ندوننم حالم رو بد یم کنه خواهش یم 

 ..... یر بهش فکر کن کنم بیشیر وب  ه 

ی شد ت و نیمخنفیس گرف  یر

 حاالهم پاشو نهار بخوریم و دوروبرمون رو جمع و جور کنیم تا -

ی خان مغول نیومدن خانواده  ...ی این چنگیر

 ف مامان خنده ام گرفتر حاز 

ی _  !جمشید مامان نه چنگیر
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 ...کوفت حاال همون، اصال هرچی ...پاشو دیگه -

ی نهار هم چینده شده بو بابا که از رس کار آمد م  دیر

ی نهار بشینم ویل اینبا  خییل  خودم جنگیده بودم تا عادی رس میر

ی معادالت عقالنی من را به هم  مهران با محبت هایش به نازنیر

ی   دمیر

ن برای نفس کشیدن کم آورده بودم وقلبم با هزار یاعیل ر  اکسیر

 مدد ییک در میان یم زد 

  .مهران را دوست دارم چ وقت نیم دانستم تا این حد هیخدایا

 ...اشقش هستم. .....نه من مجنونشمع نه.....

ین آدم به شوهر خواهِر عزیزتر از  غلط کردم من باید بیاحساسیر

 ...جانم باشم

 ! من وخواهرم رحم کن خدایا به

 نکند رسوا بشوم

های جذاب مهران وسکوت خودم را  من طاقت دیدن این خنده

 ندارم

 ...لمز سقوط جسیم به نام دباید فکری بکنم قبل ا
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 ... ز این خانه برومد ابای

 ی مجردی بود و من مجبور نبودم اگه پس بودم حتما راه حلش خانه

 به من نیست نفس قتوی هوای عاشقانه این خانه که متعل

 بکشم ...اما پس نیستم

 .........پس باید چکار کنم

ونر که درونش غرق بود ونصدای زنگ خانه من را از هیی  م بیر

 کشید

 ن راه افتادمامان به طرف آیفو 

 من باز یم کنم 

خونه میآمد  ی  صدای آرام مامان توی آشیی

 ....... سالم پسم ، به به افتخار دادی_

 ....زدم-

 ....... .....بیا تو زن دانی .. شد وا -

 زیر لب غریدم

 .......آخه یک رس ظهر یم ره خونه کیس_

 : زمه کرد بابارسش را کنار گوشم آورد و زم
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 م اضارش من دعوتش کردم خییل ه فهمیدم چی گفتر ها ! _

 ... کردم که قبول کرد باز عجوالنه قضاوت کردی

 نر حوصله عذر خواستم

ی بابا_  ....ببخشیر

ی ودره  خانه شدن وهمه به میر ی  موقع امیر ومامان وارد آشیی

امش بلند شدیم  ... احیر

 لب طفیل صورتش درب وداغان شده بود و از همه بدتر 

 های صورتش پرسیدن  دلهره از زخماش بود... همه با  شده پاره

 چشم مرا هدف گرفته بود ، گفت  گوشه یوامیر که از  

ی نیست ، یه بچه پرو رو ادب کردم  ی  چیر

 : آمدن نر موقع اش لجم گرفته بود با تمسخر گفتم ز ا من که

 ! فکر کنم یکم هم خودتون ادب شدید_

 شون نقش بست جز امیر و عصتر اه  همه یک لبخندمحوی روی لب

 : د غری

 مثل اینکه شما هم بدتون نیومده من ادب شدم _

 شانه ای باال انداختم و بیقید لب زدم
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 به من چه؟ _

 دکر ر  مامان زود ماجرا را جمع وجو 

ی امیر جان ....مشغول بشید بچه _  ها نهار از دهن افتاد بشیر

 امیر دست دست کرد 

 ....نه زندانی من نمیمونم -

 رو به بابا کرد  و 

 ن چمدون نفس رو که پیش اون خانم... طبق امرتو دانی نریمان .  -

 معلمه جا گذاشته بود رو دیروز رفتم و آوردم

 به سالن اشاره زد

 م گذاشتمفس خاناتاق ن کناِر دِر  -

ون  وای وسایلم که پیش آیناز جا مانده بود....من که از دنیا به بیر

 ه همهجا بود ا و امیر حواسشان ببودم ویل انگار باب شوت شده

 دستت درد نکنه امیر جان  -

 با اجازه  -

خانه را گرفت ی  . مامان جلوی ورودی آشیی

 محاله بزارم گشنه بری پسم  -
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 گفت  امیر لبخندی زد و 

ه زندانی ...خسته -
 ام  برم بهیر

ی راهنماییاش کرد  مامان به پای میر

احت کن ... رو حر  -  ف منم حرف نیار غذات رو بخور بعدا برو اسیر

ی قو امیر عیل هم ال   دم برداشتجرم به طرف میر

 چشم  -

 ومهران دست امیر راگرفت وروی صندیل روبروی من هدایت کرد و 

 با همان لحن دلنشینش لب زد 

ی دا_  .... ای داره ذا خوردن با تو یک صفای دیگهداش ، غبشیر

ی اضافه کرد  بشقانر به رس میر
ی  و نازنیر

 همه نشستیم

 صد شکار من را وحشیش مثل یک بیر زخیم ق آن نگاه امیر با 

 داشت

 ........درد خودم کم بود او هم اضافه شده بود

 پرید  توی حالم خودم درگیر بودم که ناگهان غذا توی گلوی مهران

 های شدید افتاد  ه رسفهبو 
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 مِن بیفکر هم زمان و مکان از دستم خارج شد 

 و هول شده ازروی اصال نسبت مهران با خودم را فراموش کردم

 ان آب کردم و در حایل که عرق و با عجله لیو  صندیل بلند شدم

 به جانم نشسته بود و صدایم میلرزید ِورد زبانم یک جگله شده

 بود

 شد؟ خدا مرگم چی _

ی گفت  ن آبلیوا  : را به دست مهران دادم ونازنیر

 ممنون خواهر_

ردم  ! ومن به حال برگشتم و در لحظه مر

 م پر میکشید؟ اهرم داشت جان از تنبرای شوهر خو وای من...من 

 !خدایا دوباره التماست میکنم به من و خواهرم رحم کن

 همینکه آمدم با جسیم وا رفته روی صندیل بنشینم نگاهم در

عیل کنگاه ام  به خون نشسته داشت رصدم چشم هایه با یر

 میکرد؛ افتاد

 وای این بسر راز دل من را یم داند

 دهان بردمیه قاشق از غذا به   داختم ونشستمرس به زیر ان
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 ...هایم قدرت جویدن ندارند چرا دندان

 ...چرا راه گلویم بسته شده

 ....زمان کش آمدهچرا این نهار اینقدر طوالنی شده ، انگار 

 یکدفعه مامان رو به بابا کرد وسکوت جمع رو شکست

 ....راستر آقا نریمان_

 بابا متفکر لب زد

 !جانم_

 عیادت هر یم خواین بیانهای نفس بعد از ظ یهم دانشگااز ه ییک -

 ...نفس

 ! یا عیل

 خدایا چرا مامان جلوی امیر این موضوع را گفت 

 ..رسم را بلند نکردم

 ،حاال یک هست من یم سالمتر قدمشون روی چشمبه -

 شناسمش؟ 

 ! وای پدر من ، دل به دل سواالت مامان نده

تان اتصایل کند و مغز  های دل االن است که دوباره سیم  امیر
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 مامان جواب ندهد اقل کاش ال

....ای بابا باز اشتباه گفتم - ی  مادِر همون خواستگارش چنگیر

 کرد  و رو به من که در جا یخ زده بودم

 د باز یادم رفت نفس اسمش چی بو  -

 آب دهان قورت دادم و نفس نکشیدم و با صدانی که تحلیل رفته

 بود لب زدم

 !ان...جمشید مرویجمشید مامان .  -

 انم را قورت بدهمتوانستم آب ده  و دیگر حتر نیم 

 نگاهم را باال آوردم تا عکس العمل امیر را ببینم

ه به من آتش ورسب داغ بود ک  ه از چشمانش به سمت منخیر

 فوران میکرد 

 هاش که دسته قاشق  فکش منغبض شده بود ورگ های انگشت

دن داشت پاره یم شد  .......وچنگال را یم فسر

 قورت دادم و آرام لب زدم  غذای عذاب آور تو دهنم را 

؟_  چیه چرا اینجوری نگام یم کتی

 : کرد ابروهایش بیشیر در هم تنید ، رس به زیر انداخت و زمزمه  
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ی نگف - ی  بخورتم ...غذات رو من که چیر

 ی پچ پچوار ما کشیده بود  ی نگاهها به سمت مکالمه  همه

ی بگو ! گناه کر  - ی  دم جمشید مرویان اومدهخب یک چیر

 م؟خواستگاری

 پلک بست و نفس صداداری کشید تا خشمش را پنهان کند 

ی نگفتم - ی  . نفس خانم ! من که چیر

 ود مهارش از دستم در رفته باعصابم متشنج شده بود و 

نی  الزم نیست حرف بزنی با چشمات داری تمام حرف - ی  هات رو میر

 را ؟ چرا دست از رسم برنیم داری ....ها چ !

 دنهمه مبهوت به ما نگاه یم کر 

 خسته بودم ، بغض کردم ، داد زدم

 ازت بدم میاد امیر _  

 و امیر بغض فرو داد و شکست ، حتر نگاهش باال نیامد 

 ! ، جری که نه از مظلومیتش جری تر شدم و من

 حس عذاب وجدانم تیر کشید و باز هم بغضم را رس خود 

 بیگناهش خایل کردم 
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 م داری بدم میاد....از . از این که تحت نظر ت بدم میاد.. از این نگاها -

 ... این که بهم مشکویک بدم میاد.... از این که دوستم داری هم

 ت از رسم من تو رو دوست ندارم! دسبدم میاد ! امیر عیل صانیع 

 ! بردار

 ....... راحتم بذار امیر بازم یم گم به پر وپای من نپیچ

خونه به طر   وقاشق را توی ظرف غذا رها  ی  با ف اتاقمکردم واز آشیی

 .....چشمان به اشک نشسته دویدم

 چ کس کلمه ای حرف هیاینقدر کارم غیر قابل پیش بیتی بود که 

 ....نزد

ی تر از ا ک حرفاحتماال ش  .......ونی بود که فکر یم کردمهایم سنگیر

 وبعد از چند دقیقه صدای وحشتناک بسته شدن در ، فضای خونه

 ؛را لرزوند 

 ...این صدا ،صدای غم امیر بود

ِ غرورش
ی  ...صدای شکسیر

 ...صدای له شدن احساسش

 .و من از درد اون گریستم و هق زدم
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 .... مرویان هم جلوس اجالل کردن عض بودکه مادر جمشید خاِن 

 مادرش از خودش هم نچسب تر بود 

 ...مجلس فقط عیادت نبود ، دوباره خواستگاری هم کرد

  خوشش بود که از من اصال  و رفتارش هویدا ویل توی حرکات 

 .نمیآید و به اضار پسش پا درون خونه ی ما گذاشته است 

 ...به هم میپیچاند ام را  چشم و ابرونی برایم میآمد که دل و روده

 ویل حرقی زد که من را مجبور کرد گوشه  ش به کنار حرف هاهمه ی 

 کنار ذهنم به جمشید مرویان فکر کنم

 وزندگیشان ماه دیگر جمشید، خانه رار است چند مادرش گفت ق

د  ...را به شهرهای شمایل کشور ، یعتی زادگاهشان بیر

ی محبوبم فراری بودم ومنتظرشنیدن ی خانه یمن از   ک همچیر

 ...پیشنهادی برای فرار

 پیشنهاد مادر جمشید من را مجبور به فکر یم کرد

 با جمشید مرویان 
ی

 ....فکر به زندیک

 ... بود ذهنم بیستارههمانی که در 

عیل که رازم را میدانست و  مهران بود و  قصدم فرار از   البته امیر
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ی

 ام میکرد هایش داشت دیوانه با محبتها و مردانیک

عیل عاچند روز   ...یدم شده بودآرامش با نبود مهران و امیر

 شکر همه جاِی امِن خانه پدریم در آرامیسر عمیق بود، حتر  یهال

 عصاببود ولرزهای روی امهران هم کم شده تلفن های نازی و 

 ...تار عنکبونر من نمیانداخت

ی از مهران بود ، نه امیر عیل و نه جمشید مرویان  ...... نه خیر

 تخت عزیزم بهکرخت بیشیر روزهای آرامم را روی   ومن سست و 

 ...فکر کردن به آینده مجهولم یم گذراندم

 عم نمک وآبلیموش رایک دانه بادام شور توی دهانم گذاشتم وط

 م حواسم را به خودش جلب کرده صدای در اتاقمزه مزه کردم ک 

 بله_

 ی پدرم بود  صدای مردانه

 مزاحمت بشمبابا نفس یه دقیقه یم تونم -

 !ق خدانی تو و مزاحمت...؟بابای گلم تو مراحم ترین مخلو 

 از روی تخت پریدم وبه طرف دردویدم ودر باز کردم 

 من برم قدمتون رس چشید عچقم!قوربونتو چرا اجازه یم گیر _
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ی معنا روی   ...م گذاشتمچشم های ورس انگشتهایم را به همیر

 ! نمک نریز گلوله نمک_

 ییم را در تضف خودش در آوردتمام حجم بویاش عطر 

 انش دوختم که لب زد مهرب چشم هایچشم در عمق 

 باهات حرف دارم نفسم.. حال و حوصله داری؟ _

 م ش را به طرف تخت کشیدردم ودست گوشتیبه تخت اشاره ک

ی    .....بفرماییر

 امابر عکس ظاهر آرامم در دلم سیر ورسکه بودند که قصد جان

 ...هم را کرده بودند

 ....اختمکه گوشه تخت نشست ، کنار آرامشش لنگر اندبابا  

 یم دونم روزای سختر رو گذروندی،یم دونم تنش داشتر این-

 ودت تنهاتلخی داری ومجبور کردی خ  چند روزه ویم دونم که درد 

!....اما باباجون جلوی بعیصی اتفاقها رو نیم شهحت  ملش کتی

 نیم خوام آسمون گرفت دنیا برای تجدید قوای ما صیر نیم کنه.... 

 ....، ریسمون ببافم

 د و ادامه داد کشی  پوقی 
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 راستش نر مقدمه بگم عمه ات وامیر عیل جواب قطیع ازت _

 یم خوان 

 دما قورت داآب دهنم ر 

 عیل چه شوچی وابم رو به عمه وامیر باباجون من که بارها ج_

 !چه جدی گفتم چرا دوباره پاپیچم یم شن؟

 وبا لب های قشنگش پرسیدبابا متفکرانه نگاهم کرد 

 ...وسطه ی یه عمر زندگیت مطمئتی عزیزم ؟پا _

 هاش رو دوست دارم خییل جاها بابا امیر پس خوبیه ،من برادرانه_

 یک زندگیم بهش فکرایتم کرده ویل نیم تونم به عنوان رسر مح

 !کنم

 بابا سنجاق وار دستش را روی موهام وصل کرد وگفت

 خییل قبول دارم وخییل هم دوستش دارم،من پس خواهرم رو _

 ت که ترغیبت کردم به این وصلتند سال هم هسیم بیتی که چ

ی با اهمیت تره !...  ی ی که تو با،اما نظر تو برام از هر چیر ی  اون چیر

 نظر منم هست چون یم  اگر هم غلط باشه انتخاب کتی  یهآگا

ی تربیت کردم که بدون دلیل   ویل چ کاری نیم کنه هیدونم دخیر
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 ضوری ورسیماصل مطلب اینه که اسما و امیر اضار کردن که ح

 بیان خواستگاری وجوابت رو بشنون..... درست مثل یک خواستگار 

 !غریبه

 حدش باال رفت  تعجب تا رس  ابروهایم از 

ی که   میکرد حاال بهشب وروز تامیر
ی

 وی دست وپای ما زندیک

 ...اسم خواستگار یم خواست به خانهمان بیاید

 جبم را به زبان آوردم تع

 خواستگار؟ _

 گذاشتبابا پلک روی هم  

 ...بله بابا خواستگار-

ی نیم کنه_  !بابا ، من نظرم تغییر

 دستش روی موهایم حرکت کرد

م این مراسم برای ا- ام به امیر وخواهرمهاشکال نداره دخیر
 ...حیر

 ..چ کس تو رو مجبور به کاری نیم کنه باباهی !

 در بر گرفت نگاهم صورت بابا را 

 جام بدیدباشه بابا! پس هرکار صالح میدونید ان_
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 . مامان اعتقاد داشت خواستگار ،خواستگار است

 ریچ گرد وغباهیگل بشود ،   ها برق بیفتد ،خانه دسته باید استکان

یر به خانمجوز عبو   ه را نداشته باشد ومن هم درست مثل دخیر

ا کرده   باشم وچادر سفید که که خواستگار برایش یم آید آرا گیر

 ند همیشه با مانتو ورورسی بوی نونی دارد بر رس بندازم، هر چ

 ...مقابل امیر عیل بودم

دم ک ی  ه بابا آنها میدانند من هم با اینکه دائم ساز مخالف میر

ی جور ست وعمه و امیر جواب من منقی ا  عیل که من را همیر

 مثل ی مامان رفتار کردم و  اند، باز آخرکار طبق سلیقه دیده

ی بار است برایشان خواستگار میآ هانی که اولیر
 ید توی دلم دخیر

 دریای مواج وطوفانی به پا شده بود ، که قرار از دل و قلب و 

 .احساسم گرفته بود

 انر ها هم به ها ومهتی لوسیر  همه چی آماده بود حتر همه

یف  . فرمانی مهمانان روشن شده بود مناسبت تسر

 ی  آمده بود و بدجور توی رس وکله سماور طالنی مامان به جوش

 تش رفتم تا ای کمک یم کرد، به سمخودش یم کوباند وتقاض
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 رارمچای دم کنم که مامان از پشت رسم با صدانی بلند مخاطب ق

 داد

؟  _  نفس چکار یم خوای بکتی

 ل متهم هانی که اخطار پلیس شنیدن دستهایم را تا کنار گوشمثم

 زان و مظلوم گفتم باال آوردم وبا لب ولوچه ای آوی

 ....نی دم کنمخی به خدا !... فقط یم خواستم چاهی_

 مامان دستش را به عالمت نه تکان داد و رسی    ع خودش را به من

 بود سبت به امیر عیل دلخور ن از نظر من نرساند ، کماکا

 !الزم نکرده ! خودم باید دم کنم_

 حالت خنده داری به خودم گرفتم

 چای دم کنم یا شما ! نکنه یم خوای  بال ! چه فرقر داره من_

ی   زی که جواب امیر خوجکلهی تو چانی ها بریوردی ، دعانی ، چیر

 ! ات رو"بله "بدم

 د برگ گل محمدی ،که امیر در حایل که به همراه چای چن

یخت وآب جوش رویش  ا درون قوریعاشقش بود ر   گلقرمزش میر

 میبست ، با همان لحن شاکیاش جوابم را داد 
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 و هم من از این کارا بلد نیستم ! هم تو مغز خر خوردی و با دعا _

 !جادو هم حرفت عوض نیم شه

ض وبا صدای بلندگفتم   معیر

 !مامان_

 ختمامان شانه ای باال اندا

 خ شمشادی رو یم خوای مگه دروغ یم گم ، پس به این شا  _

! وهللا من از کارای تو رس نمیارم ، فکر کنم یک   مرییصی رد کتی

ی پیدا کردی ی  !روچ چیر

 وبه سمت پذیرانی راه افتاد

 م کهرسی تکان داد برای حال خودم 

 ... هایم اسیر شود صدای زنگ خانه باعث شد لبم زیر دندان

س به جا  ود؟ نم افتاده باسیر

 ام گرفته بود، ل خودم خندهخودم هم از حال واحوا

 قرار گرفته  نفهمیدم یک در واشده بود وعمه وامیر توی چارچوب در 

 بودن ؛ 

 ن چشمممامان وبابا احوال پریس مفصیل انجام یم دادن که م
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 به امیر رس به زیر افتاد

 ال حول وال قوه اال باهلل چقدر زیباتر و

وتر ش اه ده بود،کت و تودلیر  ن مشیکشلوار سفیدش با اون پیر

 موهای مواج مشکیش ، و قد و باالی بلندش ...دل هر کیس را آن

 ... یم برد

 پس چرا من اسیر دوگوی سیاهش نمیشدم؟

 : از کنارم رد شد وگفت هنوز سالیم نگفته بودم که مامان

 .... خوبه نیم خوایش با چشمات داری قورتش یم دی_

 داخل دهانمای گوشه لبم جا گرفت و  ص مامان خندهاز حرف پر حر 

 را گاز گرفتم تا خندهام پهن نشود و بعد سالم رسانی به جمع

 کردم ، رس و نگاه همه حتر پسدانی خوشتیپم به طرف من 

 ... برگشت

ی دروِن نگاه ا ی عیل چیر ش کنم ، شایدمیر  بودکه نمیتوانستم تعبیر

 ....ها عشق شاید حست شاید ایکاش

 ... یم زیر لبال وس

 انه ای خرجم کرد ومحکمرفم آمد،نگاه خریدار واما عمه باذوق به ط
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 من را توی آغوشش کشید 

 !عمه فدات چقدر ناز شدی عزیز خوشکلم یهسالم گلم ! ال_

 بوسه ای به صورت عمه زدم 

ی از خوشکلیم باقر ه اگ_ ی  عمه ولم نکتی االن خفه یم شم وچیر

 !نیم مونه ها

 : گفت  وشش فشارم داد و عمه بیشیر تو آغ

 ! زبونت باز شده ! تو که باز  ای پدر سوخته_

 از هم جداشدیم و بابا همهام ادامه پیدا کرد،  از حرف عمه خنده

ی تعارف کرد ، حواسم پرِت کالم بابا بودکه ام  یر رارا به نشسیر

 روبرویم حس کردم ، دسته گیل را به طرفم گرفت ، نگاهم تا قد

 زده بود کشیده شد  گردن از من باال   بلندش که یک رس و 

 به زیر داشت و با صدانی خش دار لب زد رس 

 !برای شماست _

 های مریم و رز رسخ که نه غنچه اند ه گِل پر از گلنگاهم زوم دست 

 ونه خییل باز ، شد 

 .....های من را از این دنیا میداند  ی دل خویسر  مهوای این بسر ه 
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 ها را از  صورتش کردم وگلاز خجالت وقدردانی به  یهنیم نگا

 دستش گرفتم

 ممنون  _

خانه پناه بردم ی  .....وبه آشیی

 ام میکوبید ، داشت چه بالنی قلبم در آخرین قدرتش به سینه 

 رس روح رسکشم میآمد ، این جماعت چه نقشه ای برای دل

 ...بودند شیدهمن ک

ضش گفت  : مامان با همان لحن قشنِگ معیر

! بیا کمک من_  .....کپ نکتی دخیر

 لبم بازگشت و به طرفش برگشتمدوباره از لحن حرفایش خنده به 

 !دقیقا مشکلت با من چیه ؟عجق نفس_

 کر نگاهم کردمتف

؟-  !یعتی تو نیم دونی

 متفکر نگاهم کرد

؟-  !یعتی تو نیم دونی

 م وبه سقف زل زدم که یعتی دارمرا باریک کردم چشم هایکیم 
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 فکر میکنم و بعد گفتم 

 ،واستر امیر دامادتون بشه دونم !یم خ اووم چرا یم_

 چادرجلوش رس نکنید وچند تا هم ماچش بکنید ویل من نقشه

 ش بر آب کردمهاتون رو نق

 مامان مشتر به بازوم زد

 !برو خودت رو مسخره کن داغون_

 عقل وهوشم را یم برد ، را که عطرش داشت در حایل که گلها  

 وزمزمه کردم اش را بوسیدم توی گلدان یم گذاشتم گونه

 !مداغوِن شمایم مامان گل_

 پر از عشق نثارم کرد یهنگا

 ...رسعقل میاومدیکاش قبل از اینکه دیر بشه یکم _

 مکتی کرد وبعد ادامه داد 

 من یم رم جای مهمونا ، چانی بریز و بیا -

خو  ی  ...رک کردنه رو توآشیی

 چای که به همه تعارف کردم، سیتی را کنار مبل خایل تکیه دادم

 با و روبروی عمه بود، و خودم هم روی مبیل که درجوارمبل با
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 نشستم 

 : گفتعمه صدانی صاف کرد وخییل جدی  

 غرض از مزاحمت برای امر خیر مزاحم شدیم _

 ع کردمهایم را جم با لحن جدی عمه خنده ام گرفت وهر چه لب 

 نتوانستم خنده ام را نگه دارم که عمه چشمایش را گرد کرد و به

 د یپمن تو 

 !! کوفت_

ی از لحن نگه دارم ودر ضمن ابروها دیگر نتوانستم خنده ام را   یم نیر

اض گفتم کالم عمه باال پرید   :وبا اعیر

 !عمه _

 عمه وبال ،هر چی من سیع یم کنم جدی باشم باز تو یه نمیک -

 ! یم ریزی

 به بابا کردو ور 

ی به این نمکدونت _ ی  نریمان داداش !مگه توجیهش نکردی !؟یه چیر

 !وبگ

 جواب داد  بابا که محو تماشای من بود به عمه
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 ......بعد یک ماه داره یم خنده !چی بهش بگم خواهر _

 یک لحظه خشکم زد از این همه عشق پدرانه که به من معطوف

 شده بود

ی با حست و عشق زمز   مه کردو عمه نیر

 !چ وقت خنده اش رو از ما دری    غ نکنههیبهش بگو _

ی خان ی همچیر
 ود ، نبود؟واده ای اوج خوشبختر بواقعا داشیر

 : وت کرده بودن که عمه گفتسک همه

 عمه! یکم _
ی

 مسخره است ! ما از همه چی خب راست یم یک

یم ویل به دور از شوچی ما خواستگارتیم دیگه ! یم   هم با خیر

 ، بسم هللواضح و روشن ب خوام ، نظرت رو 
ی

 ... .یک

 شونه ای باال انداختم و گیج گفتم

 ....م؟خب چی بگ_

عیل همانطور ساکت ویل اخم  در هم گره کرده به نظاره  امیر

 نشسته بود

 ام کشید وزمزمه کرد شونهبابا دستر به 

 ... !دالیلت رو بگو بابا_
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 به صورت جدی بابا کردم وادامه دادم  یهنگا

 ......یل دوست دارمن شما رو خیراستش عمه م _

ی دوختم وبا کیم تعلل در چشم های  ی حایل که رسپنجهم را به زمیر

ی   دادم یم کشیدم ، ادامه  پاهایم را روی زمیر

 جایگاه خاض دارنآقا...امیر عیل!هم ...برام _

 به امیر که متفکرانه نگاهم یم کرد انداختم و چشم  یهنیم نگا

 دزدیدم

ام خ_ یک   ... اض قائلم ویل من براشون احیر نیم تونم به عنوان رسر

 
ی

 !بهشون نگاه کنم ...زندیک

 تم دقیق شد و صور عمه ت

 ؟عمه عیب بچه ام چیه-

 رسم کیم باال آمد وبه عمه نگاه کردم 

 از عیب و ایراد حرف نزدم ! پس شما عیتر نداره عمه جون ! من_

 ویل من مثل برادر !به خودشون وحمایت هاشون نگاه یم کنم

 ه به من وبابا نگاه کردمع

ی ک _   ه قدرتوننفس عمه من حیفم میاد تو وامیر نصیب ییک بشیر
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 ... رو ندونه

 تم چی بگم کهدیگه نیم دونس 

 : گفتبابادست روی دستم گذاشت ورو به عمه  

 اسما جان ! فکر نیم کتی دلیل های نفس رو بارها شنیدیم ! و_

 نظرهای خودمون رو هم بارها گفتیم

ها دونم دی صالح نیم ی  گه این بحث روادامه بدیم ! بعیصی چیر

ی خوب بودن ، قسمت انسا  ن نیستدرعیر

 ذهنم به طرف مهران پرواز کرد

 !مثل من و مهران

 خواسته بود امشب توی این وچه خوب که مامان از نازی ومهران

 مجلس نباشن 

 هایش را روی زانوهایش گذاشت و روبه عمه وامیر عیل بابادست

 کرد 

ه ا  ون بیایم وبه قوم وخوییسر خودمونزجلد خو بهیر  استگار بیر

 برسیم؛

 ی خانواده ام کردم  ی درهم فرو رفتهبه قیافه  یهنگا
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 من اینقدر  ش امیر عیل اینقدر محبوب نبود تا همه ازاین تصمیماک 

 ...پکر نمیشدن

عیل دستر بلند کرد   بزند که امیر
 عمه خواست حرقی

 ! یددانی با اجازه !ببخشید مامان.... ببخش _

 عمه با عشق به تنها پسش که با سختر روزگار بزرگش کرده 

 امیر کرد بابا صاف نشست و منتظر رو بهدوخت و  بود ،چشم

 !جان دانی -

 ش را به فرشچشم هایشید و ام دستر به ته ریشش ک پس عمه

 دوخت

 !یم شه من با نفس تنها صحبت کنم؟_

 اهش بگوید دستبه من کرد و انگار میخواست با نگ یهبابانگا

 ی امیر نزنم ، پرسید   رد به خواسته

، نفس بابا !شاز نظر من اشکایل ندا_ ؟ره دانی
ی

 ماچی یم یک

ام خرج جوابشاحیر  بابا   ام رسم یم گذاشت پس باید احیر

 میکردم

ی بابا، شما صاحب اختیارم هستید_  !هر چی شما بگیر
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 هایش را توی هوا به طرف اتاق من اشاره زد  بابا دست

ی بپس پا-  ری حرفاتون رو بزنید که بعدش شام بخوریمشیر

با هم از روی م  ایلتر به امیر بر بل بلند شدیم تعارف زیر من وامیر

ی زدم که قبول نکرد وبا اشاره دست من ر   ا هدایت کرد کهاول رفیر

 جلوتر از او به طرف اتاقم راه بیفتم ،

 دم که به در اتاق که رسیدم در رو باز کردم ودوباره تعارفم را کر 

 به صورتم گفت یهدوباره رس باز زد و بازهم قبول نکرد و با نگا

 ....اول خودت برو_

 شته بودم کهوقدم بیشیر جلو نگذاپیشقدم شدم و هنوز د

 جانی گیر کرد ، یکدفعه هول و دستپاچه احساس کردم چادرم

ی شد  ...شدم که چادر ازروی رسم رسر خوردو نقش زمیر

  کشیده شتم که نگاهم به پای امیر بالفاصله به پشت رسم برگ

 عصبانیت به صورتش زلشد که چادرم زیرش اسیر شده بود ، با 

  پر ازچشم هانی  برد وبا تا نزدیک رسش باال زدم ، دودستش را 

 هایش تکان خورد شیطنت و لبخندی محو ، لب

 به جون نفس عمدی نبود، چادرت زیر پام رفت_
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 ی رسم کشیدم ومن تند ورسی    ع چادرم را جمع کردم ورو 

ی اما تا به حال ب با پوشش کاملهایم مجلیس بود ویل  لباس  ا همچیر

 ودم ، نشده ب پوشیسر مقابل امیر حاضی 

ی روی صند ی امیر عیل روی تخت نشست ومن نیر  یل کنار میر

 کامیوترم وهر دوساکت چشم به موکت سوستی اتاقم دوختیم،

 . ام رس رفت  تاباالخره حوصله

 !.....خب_

 م زل زد چشم هایهای براقش به  هرفت وبا آن سیانگاه از موکت گ 

 را همان اول زد و بیمقدمه تیر آخر 

 وای..!؟نفس....چرا منو نیم خ_

یط چه خصوصیت بدی دارم که اذیتت یم کنه  م هر رسر  ،من حاضی

 ی تو جونم رو هم گرو بذاری قبول کنم ، من واسه

 !میذارم....اینجوری داغونم نکن

 : نفیس کشیدم وگفتم

 ....سئله اصال این نیست ،تو عیتر نداری فقطعیل مامیر _

 رده بود خوش فرمش در هم گرهکور خو  ود و دوابرویبهم زل زده ب
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؟... چی باعث دوری ما یم شه!؟-  ...چی باعث میشه فقط چی

؟  اینجوری از من فرار کتی

 آب دهان قورت دادم

 بدون احساس تصمیم امیر عیل درسته من زنم ویل میخوام_

م ،ا  ....و تو درست نیست زدواج منبگیر

 ختکالفه هوقی کشید وپا روی پا اندا

 تو از اولم منو نیم هات همش بهانه است ...   به نظرم حرف-

 ....جدیدته ی  خواستر ! اینم بهانه

 هایش که به هم قالب شده بود انداختم به دست یهنگا

ی باش تو از عشقر که منببه جان امیر _  هانه نیست !واقع بیر

 ری! یم دونی برات چقدر سخت یم شه وقتر من خیر داداشتم 

 م یا بخندم ؟ هرم حرف بزنبا شوهر خوا 

 دم وادامه دادم توی مشتم فسر  گوشه چادرم را 

 چ جا گیر هین بودی که فکر یم کردی دل من یه روزی عاشق م 

 نیست حاال مجبور نیستر تظاهر به عاشقر کتی ! تحمل کردن 

 .به من ترحم نکن ،دل نسوزونمن دیگه خییل سخته امیر ! .. 
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 نوشت لعنتیم بکنم منو وخودت ،بذار راحت یه فکری برای این رس 

 ......نذار رو تومنگنه

ب گرفت، عصتر وهاش برزخ شد، رگ  چشم  پیشانیاش ضی

وا غرید   بییی

 کدوم کارم باعث شده فکرکتی بهت ترحم کردم  _
ی

 میشه بیک

؟! یم  خوای تواین  ،ها ! میخوای چه فکری برای زندگیت بکتی

 ویس یا زن اونخونه بمونی تا از عشق مهران که به فنا رفته بپ 

! بگو کدوم راه رو بر جمشید بچه ننه بیسر وفرار   نای گند زدکتی

؟  به زندگیت میخوای انتخاب کتی

 با عصبانیت از جایم بلند شدم ودادزدم

 ....امیر  _

 همانطور که نشسته بود نگاهم کرد و تلخند زد 

 !لخهیقت برات تچیه ؟...حق-

 صورتم را به طرف دیگری چرخاندم 

 ! من اینجوری حرف بزنی  ق نداری با تو....تو ح_

 و درست روبروم بلند شد، گایم به طرفم برداشتایش از ج
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 گفت: ایستاد وبا صدای بلند  

 ... آره حق ندارم باهات اینجوری حرف بزنم_

 یک ابرو باال انداخت

 آره... باید بذارم تا تو بری وگند بزنی به زندگیت، بری وآتیش به-

 دی که اونون یه روزی عاشق ییک بو جوونیم و جوونیت بکیسر چ

 همید ،، نفنفهم 

 داد کشید

 ... بری زندگیت رو نابود کتی چون -

 اش کوبید با مشتش به سینه

 !من ! از رازت خیر دارم -

 م زل زده بود چشم هایتوی 

 ...!ف بزنآره ؟ حر -

 هایم جمع  بغض راه گلوم را فشار یم داد واشک پشت سد پلک

 اد نزده بود ، رسم ر ین پس عمه رس من داشده بود تا به حال ا

ی انداختم و با بغیصی که توی گلویم چنگ انداخته بود دالیلم را  پاییر

 : برایش گفتم
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 تو رو نابود کنم_
ی

 !بهیر از اینه که زندیک

یک دست توی   : فتموهاش کشید و بیطاقت گعصتر واسیر

 وای وای... نفس! من با تو نابود نیم شم _

ون فرستاد  ، نفِس آتشینش را  چشم بست و باز کرد   ،  با صدا بیر

 : لحظه ای مکث کرد و بعد با تمام وجودش لب زد 

 ای _
ی

 ! نفس ......تو تمام خواسته من از زندیک

 نالیدم  اشکم نر اختیار فرود آمد 

عیل از این بیشیر داغونمو به من نگو ! امر  حرف ها امیر این _   یر

 واهش میکنم ، التماستنکن!... بذار درد تو رو نداشته باشم...خ 

 ...م اینقدر احسایس تصمیم نگیر فتمیکنم ، به پات می

جگرم را سوزاند.... لحن صدایش  جلوتر آمد، ، عطر تلخش تا بن

 آرامیر شد 

ی درد تو -  اینه که من از راز دلت خیر من َمردم ،َمرده وحرفش !...ببیر

 دارم ....آره؟...قول یم دم همه چی فراموش بشه ! قول میدم

  !ات نمیدونم ذشتهگ  خی از هیفکر کنم تازه باهات آشنا شدم و 

 !قول یم دم نفس! قول میدم
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و هرچه خواهش بود را در  با التماس به شهر شب چشمانش زل زدم

 . صدایم ریختم

عیل پافشاری نکن ! ا_  نم به توبگممیر منو بفهم !من نیم تو امیر

ی ... امیر   اگه من به مهراندوستت دارم چون تو ازهمه چی با خیر

 ا تو یه خنده مشکوک بهم بکتی با ، یحرقی بزنم یا خنده کنم 

 وبخندی 
ی

 خودم یم گم به خاطر گذشته ام بوده ،اگه تو باییک بیک

 یم یاره ،امیر  خوره به جونم میفته که داره تالقی گذشته ام رو در 

 که همش شک وتوهم باشه رو من نیم خوام 
ی

 این زندیک

 رستر قسم! بذارمثل به مقدسانر که یم پامیر جون عمه قسم ،

 ر دوست داشته باشم بذار همینطوری خواهرت باشم ادبر 

ی از زیبانی صورتش کم نیم کرد همانطور
ی  گره سخِت ابروانش چیر

ه با صدانی که بغض ، خش دارش کرده   بود لب زد  خیر

 .... تو اینجوری دوست داری ؟ _

 هایش از هم جدا لباش تکانی خورد ،  بغضش را فرو خورد، سینه

ب از سینه خارج کند شدند تا بازدمش را با   ضی

 دوتاییمون -
ی

 باشه !....هرچند یم دونم اشتباه میکتی و زندیک
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 رو جهنم ! ، ویل اینقدر برام عزیز هستر ، اینقدر تو دلم جا داری

ام بذارم و روی حرفت حرف نزنم... ویل نفس  ...!که به نظرت احیر

 ...!ویل نفس

 رنگ خون که سفیدیاش   یهصورتم پاشید ، نگا را توینگاهش 

 که داغش مرا  یهشده بود ، نگا که نم زده  یهشده بود ، نگا

 میکشت

 هر جا خواستر برگردی، هرجا کمک خواستر ، هرجا کیس  

ااذیتت کرد اینو بدون امیر   یظ یمعیل صانیع پشتته توهر رسر

ت ا  عمهکنه دیگه پس   اونجانی که کیس جرات کنه تو رو اذیت

 .... برادرتم حامیتم ، بادیگاردتم ، نیستم ،

 لبش را به دندان گرفت  گوشه یسکوت کرد ،  

 ....پشت و پناهتم -

ه  چشم هایش، به چشم هایوبا شب ستاره باران   من خیر
 بارانی

 شد 

 باشه؟ _

 ام آب دهانم را قورت دادم و اصوات ضعیف ون زده آر ومن طوفا
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 پرلرزهای از دهانم خارج شد

 باشه _

 برگشتدوباره واز کنارم قدیم رد شد ویل 

ی_ ی  !فقط یک چیر

 به طرفش برگشتم ، 

 !نفس_  

 نر اختیار به حایم ام جواب دادم

 !جانم_

ی این "جانم"آتشش زدم  انگار با گفیر

 دوخش به قلبم انداختچشم روی هم گذاشت وبغض فرو دا

 ه ایچ خواستگار...دیگهیاگه یم شه با این چادرت ... جلوی... _

 ....نرو.....خییل بهت میاد

ی نم را تسبهت چشما  خیر کرد ، رسم راتا جانی که یم شد پاییر

 انداختم

 های کنار صورتش را دیدم ، بالفاصله رو برگرداند، ویل من اشک

 ودندهر چند که رسی    ع رو ها که تا ته ریشش راه گرفته ب همان
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ون رفت   ... برگردوند واز اتاق بیر

 بهدیک ام ،تا ایم تمام کو ، فکرم زوِم مرد حو من مات و پر درد 

 ....امروزشد ورس جایم خشکم زد

از شام، بغیصی بود که فرو یم دادیم  ی شام سهم من وامیر  رس میر

 ..... ی قاشق و چنگال با غذا و بازی بیفایده

 ت رس گذراندم و خواستگاری راپشدر عرض یک هفته د

 .....اول هفته امیر وآخرهفته جمشید

ی اری وجواب گدر وخواهرش برای خواستگشید ومادیشب جم  رفیر

 .....به خانهمان آمدند

 من با خودم وزندگیم لج کرده بودم ، به خاطر مهران، یم خواستم

 خودم را تنبیه کنم ، میخواستم احساسم را نجات دهم ، قصد

 تنها خواهرم خدشهودم فر کرده ب 
ی

 ای از طرف ار کنم تا به زندیک

 ...من وارد نشود

 ب ال به عواقب کارم فکرنیم کردماصو 
ی

 دادنعِد ازدست ، زندیک

 مهران برایم تمام شده بود ، فقط یک راه را در پیش گرفته بودم

 ...،آن هم فرار بود



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

157 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 ... فرارازمهران

 ...ازعواقب عشقر که به آن نرسیدم

 ...د امیر وازوجو 

ی که خوب بود ویل از راز رس به مهرم خیر داشت  ...امیر

 ، غرق عرق خراب تر کرده بود فته ام ،حال خرابم را آش های  خواب

 و نفس نفس زنان از کابوس رسیایل این ایامم پریدم که صدای 

سید ، این حال خراب عیل که از سالن به گوش میر  داد وبیداد امیر

 رسوندرو تکمیل و به اوج خودش  

 دانی ، من نیم ذارم_

 امیر جون آروم باش پسم _

د  ی  دیگه نعره میر

ی من میشناسمش  نی دا_  ...شما که اونو نیم شناسیر

 لباس مناسب پوشیدم ودرحایل که شالم را روی رسم مرتب یم

 کردم به طرف سالن قدم تند کردم

 امیر جان آروم باش حرف بزنیم -

 دم با آوای رسانی صدایم را به جمع رسان
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 سالم _

هم  ی چهره  دعواها خوابید و همه  ها به طرف من برگشت ،انگار امیر

ی از من  ... نداشت حاِل بهیر

یک بود ، در این تقاص انگار او هم   با من رسر

 ش عذابم میداد ، چشم هایشب طوفانی 

 چطور باید از این عذاب خالصش میکردم ،

 ...شاید با رسدی گفتار

 ...به به !پسعمه گرام _

 اش را روبه زیر انداخت ولب زدگرفته   صورت گر 

 علیک سالم _

 دست به کمر زدم

ه؟ نجای_  خیمه شببازی راه انداختید؟ اچه خیر

 از روبروی امیر عیل به طرف من آمد  با با

ی _  !نفس بابا!بیا بشیر

 دستم را به عالمت صیر کردن باال بردم

 بابا یک لحظه صیر کنیدتا ببینم این پس خواهرتون چی یم گه؟ _
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 : یر رسبلند کرد و با کلماتش به سخرهای دردناک گرفتمما

 میگم !....نه که خییل هم به  ببینه من چی  ها !...بذارید _

 !های من گوش یم کتی  حرف

 کردم  یهچشم ریز کردم و در دل از وجودش معدرتخوا

! شما چکاره_ ی  ببخشید فکرکنم پدرم چ وحاضی باال رسم هسیر

؟ چرا باید به حرف  کنم؟  هاتون گوش متی

 بابا صدا باال برد

ام نگه دار_  نفس! احیر

 به طرف بابا برگشتم

 !گم بابامگه دروغ یم  _

 اشت امیر یک قدم جلوگذ

 !یم خوام باهات حرف بزنم نفس_

 روبرگرداندم 

 هامون رو زدیم  ما اول هفته حرف_

 :داد کشید

 ِد لعنتر ،قماربدی داری رسزندگیت یم زنی _
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 یدم ام کوب ومش باال رفت ، به سینهصدایم مقابله به مثل کرد و ول

 خودمه ! به خودم مربوطه_
ی

 !زندیک

 : رو به بابا گفت امیر 

 رف خصوض دارمدانی من با نفس ح_

 لعنتر همهجا میخواست حکم ادب را هم جاری کند

 بابا با چشم وابرو اجازه صادر کرد

 پشت رسش راه افتادم. 

ی میکوبید  و او نر اعتنا با قدم  به طرف اتاقمهانی که روی زمیر

فت  میر

 : به اتاق که رسیدیم غریدم 

؟را امیر عیل این کا _  !چیه یم کتی

 اخم در هم کشید و توپید

؟_  معلوم هست چه غلظ داری میکتی

 !با من قشنگ حرف بزن-

 ! آخه جنبه نداری -

 نامش را داد کشیدم 
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 ! امیر عیل_

ی دندان  د غری اش های کلیدشده مشتش را توی هوا تکان داد و از بیر

،داغونم کردی _  آخ ! نگو امیر عیل ! نگو دیوونم کردی دخیر

 ! م نکن نفسونیر اغ،د

 رس به زیر انداختم

 لوم شد م مظصدای

 خودم قمار یم_
ی

 من به تو چکار دارم ،به قول خودت دارم با زندیک

 زنم

ی امواج موهایش رد کرد و روی تخت به هم ریخته  دستش را از بیر

 وچند پوف عصتر کشید تا من نشست ، پلک روی هم نهاد 

 های خون درون سفیدی نفسش باال بیاد،بعد رو به من کرد، رگه

 چشمایش بیداد میکرد

 ها دست بردار! پسفردا نفس !یکم به خودت بیا !از این بچه بازی_

 چشم باز میکتی میبیتی مثل خر پشیمونی ! جمشیدمروایان 

 نیست... نیم ذارم
ی

 جواب  مرد زندگیه ؟ به عیل که مرد زندیک

 ...مثبت بهش بدی
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 یکرد ، من درس نماحساچرا تمامش نمیکرد ، چرا دردم را 

 میکرد. با خواهرم  ای بودم که معشوقم  خانه
ی

 زندیک

 به خدا که تحملش تن فوالدی میخواست ، به خدا که دیوارهای

 خانه داشتند جان مرا میگرفتند

مق از دردهایم لب زدم   بیر

مامیر دست ازرسم بردار...بذار _  ...به درد خودم بمیر

ی ری نگاهش را وصل نگاهم کرد ، به هر د  د تا شاید برایشمیر

 خواهش را میکوبید  بانر بگشایم ، حاال در 

 خواهش یم کنم نفس ! التماست میکنم با خودت لج نکن _

دم ی اهه میر  و من به بیر

من نیم تونم به خاطرخصومت شخیص تو ،زندگیم رو به هم _  امیر

 بزنم

 د دلم لرزید نعره زد ، بن

 ه یمهم  دی! نفس! کدوم خصومت شخیص ؟ اینو ازکجا در آور _

 ست ! اینقدر یک دنده نباشدونن جمشید مرویان چقدر بچه ننه ا

 تمام شده بودم ، پشت به دیوار کنار در دادم و رسر خوردم 
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 امیر تو منو نیم فهیم! دارم تو این خونه جون میدم ،دارم دق_

 باال میارم 

 لعنتیم عاشق مهران شد،نیم دونم  م چرا این دلامیر نیم دون

 گاربایددم وبدتراز همه نیم دونم چرا از بد روز رسیم نچرا به عشق

 عشقم ،شوهر خواهرم بشه، امیر تحمل اون کنار ییک دیگه

 ...خییل سخته خییل... مخصوصا که اون نفر خواهرت باشه

تنها راهم فراره... فرار  ...امیر

 گرفتم  زانوهایم را در آغوش

 رفتم فنا به امیر عیل !منو به حال خودم بزار، من در هرصورت _

 نه ،هم دلم رو کیم زنده نگه ،بزار حداقل توی ، دوری ازاین خو 

 خواهرم رو به خطر نندازم...من اینجا فسیل
ی

 دارم ،هم زندیک

 ...میشم

 ....ش بارانی شده بودچشم های

 ...ش پنهان شد هایش بارید وال به الی ته ریش اشک از کنار پلک

 ش کردورهایکشید لبش را چند بار به زیر دندان   گوشه ی

 ...ده بودوغمش قلب من رانگاهش خط های موکت را گرفتار کر 
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 اش مشت شده بودو رگ های ازجایش بلند شد ، دستهای مردانه

ون زده بود  ...دستش بیر

 رسش را به طرف آسمان بلند کرد وبا صدای خش داری سکوت

 ستبینمان را شک

م ،میدونم دارم اشت  باشه ....از  _  باه یمجلو راهت کنار میر

 تو هم حق انتخاب داریکنم، میدونم داری اشتباه میکتی ویل 

 آب دهانش را همراه بغضش قورت داد 

 اما این رو هم یم دونم که متاسفاته دیگه نیم تونم نظرت رو 

 عوض کنم ، من هر چی تالش یم کنم تو ،توی انجام اشتباهت 

 ....ار خر شیطون شدی و بد میتازی مض تر مییسر ! سو 

 م زل زد م هایشچبه 

 ...اما....نفس_

 هایش آمدودوباره با بغیصی آشکار  برقی تا پشت لوچندین بار ح

 فروخوردش؛ 

 :و باالخره رسی تکان داد وگفت

 ...خی هی_



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

165 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 ...وبا قدم های تند ،من واتاق وغم هام را تنها گذاشت ورفت

ب پشت   پاهایم گذاشتم و با رسش بست ، رس رویدر که با ضی

 ...زدمصدای بلند زار 

 قهر امیر عیل د که بعد از درنی پیش آم های نی  او که رفت اتفاق

 .با نگاهم، رسنوشتم را تحت تاثیر قرار داد

 روزهانی که امیر عیل در دورترین فاصله از من و خواستگارم

ین مکان دنیا زندانی کرد  ....خودش را در دنجیر

خم مامان و نفه  بدون حمایتزهانی که و ر 
َ
 های س ایش با اخم وت

ی شد های پرغم بابا س عمیق و پردرد و نگاه  ...یی

ی دروِن نی  روزهانی که بار   نی چشمانم زل زد و پرسید  های باز نازنیر

 نفس مطمئتی ؟

 های بد و پرسش همه در حرفم راسخ و من لجبازانه با احساس

 .ماندم و روی نظرم پافشاری کردم

 .....میتازیدمسوار خرشیطان رجیم شده بودم و بد  طقم کور و نم

ی شتابان؟   به کجا چنیر

 ؟ نمیدانم
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 دو ماه بعد

 هایم که خیس عرق ای سفید وآنر را توی دسته  دسته گیل با گل

دم  بود، میفسر

 امیر عیل با همان کت سفیدش که موقع خواستگاری پوشیده 

 بود وشببودبا ته رییسر که زیادی بلند و نامرتب شده 

 را توی عمرم ندیده یهش که امشب سیاه تراز آن سیاچشم های

 بودم

 انتهانی ترین جای سالن به دیوار ه افتاده اش ،در و آن ابروهای گر 

 پشت رسش تکیه داده بود ودودستش را توی جیب های شلوارش 

 فروبرده بود 

ه شده بودو   از گریه به خون چشم هایوعصتر وداغان ،به من خیر

 ...بر نیم داشترا از من نشسته اش 

 امیر عیل گرفتم چشم هایلم عاقد چشم از با صدای آیا وکی

 ...فته گل بچینهس ر عرو  

 به مرد کنار دستم انداختم یهنیم نگا

 یعتی اشتباه نیم کنم؟
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ه خانم نفس جالیل آیا وکیلیم  ی  برای باردوم یم پرسم دوشیر

 ومهران شما روبا یک جلد کالم هللا مجید ویکدست آینه وشمعد

 دربیاورم  معلوم به عقد آقای جمشید مرویان

 ...عروس رفته گالب بیاره 

 ...منتظر بله من بودن وم همه دفعه س

 : نفس عمیقر کشیدم وگفتم

ها بله_  با اجازه برگیر

 وصدای دست وصلوات بود که محضی را پر کرد ؛ 

 ....رس که باال کردم نبود ...امیر عیل رفته بود

 بدون حمایت های امجودیک آن ترس تمام و 
ی

 یر م را پر کرد زندیک

 عیل ترسناک نیست ؟

 دیگر ارتباط باگونه در رسم صدا داد صدای بله جمشید هشدار 

ت مرد پهلو  ،سیم خاردار داره ،سیم خارداری به اسم غیر  امیر

 !!!ترسیدی؟-

 م زل زده بود و عکسالعملم را رصد میکردچشم هایتوی 

 کیم رسم ر تکان دادم
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 نه...  _

 های کرم کف سالنده ی نیم بندی کردم وچشم به رسامیک خن

 دوختم

 وی دلم بیشیر  هرچی بگذرد مهرش تچرا دوستش ندارم یعتی 

 یم شود؟؟

ی به نزدیکم آمدن وبعد روبویس  یک گفیر  همه حتر عمه برای تیر

یک به طرف تاالر راه افتادن ی تیر
 وگفیر

ی اول عقد کرده بودویل مجلس عقد و   یس من عرو با اینکه نازنیر

 زودتر انجام شد 

ی که عانیم دانم چرا  ی  شقش هستر دور ودست یک چیر

ی را که با شک تماشا یم کتی مثلشود ،ویل چنیافتتی می ی  یر

 من است ،
ی

 آهن ربا دنبالت یم کنه ،این داستان زندیک

 مهران را که عاشقانه یم پرستیدم اینقدر ممنوعه شد که فرار از 

 ه شک بودن با او روحم راید کوجمشی پدری راه حلش شد  خانه

 م در یک قدیم وحالل ترین آدم زندگی داشت االنتحت فشار 

 ....شده
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 خانمم بریم؟-

 . لبخند کمرنگم جوابش بود  

ی جمشید را کردم با تعجب دیدم   وقتر قصد سوارشدن به ماشیر

ی رساند و دقیقا جلوی  مادر جمشید زودتر از ما خودش را به ماشیر

ی و کنار د   ه نشست و صدا بلند کردانندست ر ماشیر

 رایشش جلوبشینه برو عقب جایبا اون آ زشته عروس _

ی (خواهر جمشید)جمیله  . بشیر

ی یم شیند   تا به حاال فکر یم کردم عروس کنار داماد توی ماشیر

 به جمشید انداختم که دهانش از تعجب باز مانده بود ویل یهنگا

 حرقی چ هیدون چون بودن کنارجمشید برایم اهمیتر نداشت ب 

 .فاده نشستمر ای پ  صندیل عقب کنار جمیله روی

ی  جمشید در عقب را   . وپشت رل نشست را دور زد  بست وماشیر

یفات انجام شد   مجلس عقد وعرویس مان با تمام تسر

 ته دلم قیامتر به پا بود باید با جمشیدی که نصف روز بود محرم

فتم   شده بودم به شمال خانه جدیدش میر

 کاری بود که با خودت کردی  ن چهس ایوای وای نف
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 قا بعد از جلوی چشمانم خودنمانی کرده بود دقی ر حقیقتچقدر دی

 .... محرم شدن

 خداحافظی از خانواده ام خییل سخت بود ،امیر را که دیگر ندیدم 

 : گریه ام به هق هق رسیده بود که جمشید گفت

ی _  امشب بریماصال امشب نیم ریم آیه که نازل نشده که همیر

 کم توی آغوششون مامان ونازی وعمه از خوشحایل من را مح

ی  دن وگفیر  فسر

 مشید؟واقعا ؟ آقا ج_

 ی نگاه مادر جمشید شدم که چنان برای جمشید که متوجه

هره ، آب کردم چه برسهد به جمشید وبعد 
َ
 چشم چرخاند که من ز

 گفت
ی

 : با خنده ای ساختیک

 ودت برگردخب پس پسم ما رو برسون خونه بعد خ_

 ساند شمال وبعد برگردداین زن عقل سالیم داشت؟ شما را بر ...

 ...فت و برگشتش، دوروز طول یم کشد ر 

 آخر مگر شب دامادیش نیست؟

ی وقبل از اینکه یهمامان وعمه هول شده به هم نگا  انداخیر
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ی  ی زن ومادرش بماند گفیر  بزند که بیر
 : جمشید حرقی

 ... اهتونا پشت وپنآقا جمشید !نفس هم میاد،بریدخد_

 دهانم باز مانده بود 

 خشک شده بود م ها اشک

 ....ته بودم به سنگالخ رسیدمکه رف  یهمن در آغاز راه اشتبا

 گذاشتم که خودم انتخاب کرده بودم  یهوباالجبار پا توی را

 یک هفته اول عروسیم در حایل گذشت که مامان و خواهر

 له یک احوا واده ام بما ماندند وارتباط من با خان خانه یجمشید 

 ودندپریس کوتاه تحریم کرده ب 

 ور میشدم جوری باو نوع نگاهشان به من طوری بود که من مجب

 ... ام صحبت کنم که آنها به دیدنم نیایند  خانواده

 مامانم پشت تلفن گریه میکرد و دلتنگیاش دلم را خون میکرد

 رون خودمو من فقط به خاطر اینکه با مادر جمشید درگیر نشوم ، د

اض نمیگشودم  .آب میشدم و لب به اعیر

 م امروز دیگر با خودم هر روز صبح که چشم باز میکردم میگفت

وند و زندگیبدون وجود آنها را تجربه خواهم کردویل انگار کنگر  میر
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 خورده بودند و لنگر انداخته بودند و مثل اختاپوس به زندگیام

 صال به رویابرو نمیآورد و اچسبیده بودند ، جمشید هم اخم به 

 یمان ادر و خواهر مزاحم زندگخودش نمیآورد که مثال م

 ....اند شده

 ه عروس پختم وساختم وشستم دری    غ از یک تکه ظرف کهتاز  ومِن 

 جمیله یا مادر شوهرم برای کمک به من بشورند تا باالخره طلسم

 زبان جمشید شکسته شد و خییل دست به عصا خواست عذر

 بخواهد مادرش را 

 ن یک رس به خونتون بزنید؟یم خوایمامان ن_

 مادرش صدا باال برد 

ی چه بد دوره- ه دم گوشت خونده، ازت ....اینای شده  ببیر  دخیر

 !انتظار نداشتم جمشیداز االن ما رو فروختر 

 من از زهر کالم این زن هاج و واج با دهان باز مانده بودم که جمشید

ی موهاش کشید  دستر بیر

ی نگنفس ؟ _ ی  م،این طفل معصو  فته ! آخه مادر مناون به من چیر

خونه است من اصال نیم بینمش ی ی که همش توی آشیی ی  ، یک چیر
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 به من یاد داده؟ 

ه کرد و بابغِض دروغیتی که کنج  نگاهش را به نقطه  ای نامعلوم خیر

 : صدایش انداخت، گفت

 م !پس جان منو احمق طفل معصوم؟ حتما منم مادر فوالدزره -

 و هم یم تونهبزنه با چشم وابر  کن کیس بخواد حرقی فرض ن

 خوره .... حرفش رو بزنه ، حتما الزم نیست لبهاش تکون ب

 غضش به یکباره محو شد و سینه سیی داد ب

خونه است ،این که دم به  - ی  بعدش هم این کجا همش تو آشیی

 ...شده قطتر روی مبل ولو  ساعت مثل خرس

 منو جمیله کار نمیکنیم ؟ ها
ی

 !یعتی با این حرفت میخوای بیک

 ی " این" صدا ا اشارهگویند، چرا مرا دائم بمگه "این" به درخت نمی

ی   د؟ نمیر

 من هفت خطم؟

 مگه چه کاری کردم؟

؟   خرس قطتر

 ...ام صحبت نکرده بود چ کس اینجوری دربارههیتا حاال 
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ه شدو هوف کالجمشید به   ای کشید فهتلویزیون خیر

 باشه مادرمن ،من غلط کردم حرف زدم ، هرچی شما میگید -

 ... درسته

 کردورو به من  

یم نفس پاشو حاضی شو بریم یکم خرت وپرت برا _  خونه بگیر

 هنوز توی جایم تکانی نخورده بودم که مامان جمشید غرید 

 هرچی به درد نخور و   الزم نکرده این بیاد! این عرضه خرید داره ؟_

 تو مغازه ها باشه برمیداره میاره تو خونت، فدات بشمیده پالس

 !خودم باهات میام مادر

 شد هربان  لحنش م

 اره آوردیمش شهر غریبماماِن گلم خرید بهانه است ، گناه د_

 عروس نو رو ،یک هفته هم هست توخونه است ،دلش گرفته

 ...دیگه

 یش حاضی شد مامان جمشید مانتو به دست جلو 

 سش نکن بعدا دیگه نمیتونی ن از االن لو ِا ! جمشیدجا_

 ن خوب جلودارش بیسر ،این کارا چه معتی داره ،بعدش هم ز 
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 ...!نیست در دری باشه اونم عروس نو

 ...د زره را خوب به خودش نسبت دادفوال  مادر 

 ای با زنش تنها من به درک خب شاید پست میخواهد چند دقیقه

 باشد ، 

 ، تو چه جور مادری هستر که وای من چرا این زن درک ندارد ای 

؟  برای احساس پست هم ارزش قائل نیستر

! تو ه دردری نبودن زن ابعدش هم اگر قرار ب  ست که تو هم زنی

وی؟ اس پوشکجا لب  یدی و میر

ش به سنگ خورده بودنگاه معصومانه  جمشید از اینکه دوباره تیر

 قش را برداشت و دمغ از در اتاای به من کردوبعد سوییچ ماشین

ون زد  .بیر

 ومادر و خواهر هم مثل قرقر که دنبال شکارش میدود دنبالش 

 دویدند 

 ...این حد گند به زندگیام زده باشمکردم تا فکر نیم  

 ...یثمری از نهادم برخاستب آه

 برای پشیمان بودن دیر بود 



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

176 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 ...خودم کردم که لعنت برخودم باد

 گار نهیگذشت ومادر و خواهرجمشید انیک ماه از عروسیمان م

 ای هم دارد و باید به خانهشان برود انگار که خانه

 ام افرجامم وغم چشمان پس عمهغم دوری خانواده ام ، عشق ن

 های مادر وخواهر جمشید را هم باید م زبانکم بود که غم زخ

 تحمل یم کردم 

 این یک ماه ، که مبل خانه رو تختم کرده بود، هم مز 
ی

 یدخستیک

 د علت غم این روزهام شده بو 

 اینقدر خسته از کارهای بینهایت میشدم که به اتاق خواب 

سیدم وروی مبل وسط حا   ل بیهوش میشدم و به قول نمیر

 !خرس قطتر مادرشوهرم میشدم همان 

 .......جمشید هم عجیب صبوری یم کرد دوری بینمان را

 جمشیدباالخره کیم بیکاری به رساغم آمد وروی مبل روبروی 

 ادرش بهکنارش بنشینم ، چون م  ولو شدم حتر یم ترسیدم

اشید تا   ما به محض رویت من ،کنار جمشید یک کاری برایم مییر

 رد گشت ارشادهم نزدیک نشویم ، شاید با خودش فکر میک
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 ....هست و من و جمشید هم دخیر و پسی خطاکار

 طرفش جمع توی افکار خودم بودم که صدای جمشید حواسم را به 

 کرد 

 رد و زمزمه کرد روی مبل اشاره ای ک با دست به کنار خودش

 ! بیا اینجا _

 د، شوهر ومحرمم بود و تنهادروغ چرا ؟ دلم براش تنگ شده بو 

 !هر غریب کس وکارم توی این ش

 به اطراف ،اوضاع را سنجیدم ، مادر و خواهرش درحوایل یهبا نگا

 ...رای بزمشان برگزیده بودندما نبودند و شکر خدا حیاط خانه را ب

 ند شدم و آهسته به کنارش قدم برداشتم و دقیقا کنارشا بلاز ج

 .نشستم

 : فتای گ به تریک جمله

م  _  چوخ استیر

 تعجب نگاهش کردممن که اصال تریک بلد نبودم م

؟ _  چی

 . خنده ای روی لبش نقش بست 
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؟_  تریک بلد نیستر

 آرام رس تکان دادم

؟_  نه ، چی گفتر

 لبخندش پهن شد 

 ...دوست دارمگفتم خییل _

 خنده اش مسی بود من هم خنده ام گرفت ، 

 ...هات ! قوربون خنده_

 پرسیدم ق نگاهم شد و من لب گزیدم و او غر 

 اری ؟تو از کجا تریک یاد د_

 : گفت

 از ییک از دوستام تو دانشگاه یادم گرفتم_

 :وزمزمه کرد

 !ها . البته بگم چند تا کلمه و جمله بیشیر بلد نیستم _

 و ادامه داد: 

 ام ، همش حواسم بهت هست حتر  بهت نر توجهنکن فکر  _

 ، توی دستشونی گریه یم کتی من 
 پشت در دستشونی وقتر
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 ......ام ویل 

افش هم  ی اعیر  اشت ، همینکه سختر برایم کیل ارزش دهمیر

 همینکه گریه هایم را میشنید ،کشیدنم را درک میکرد ، 

نم ی  ....همینکه میفهمید تنهایم و دم نمیر

 امه داد کشید و اد  یهآ

 نیم دونم چرا مامانم اینجوری میکنه ؛ یعتی میدونم ...قصد _

 ینجوریه تا چند وقت که عروس میارنیل رسمشون ابدی نداره و

ن تا همینجوری بار بیاد بعدا کاری بهش  بهش سخت یم گیر

 ... دلم میخواد درکم کتی که نمیتونم مخالفتر بکنمندارن

 ش گفتمچشم هایای   وی قهوهت  یهکیم باالآوردم وبا نگا  ا رسم ر 

 بودی کاش از این رسم و رسوماتون قبل ازدواج برام حرف زده _

سم   بعدش هم چند وقت باشه اشکال نداره ویل ...  من مییر

 ....مادام العمر باشه

 گفت: و  ش رنگ شیطنت گرفت چشم های

 شدهای بال تو هم دلت تنگ _

 ید کههنوز عکس العمیل انجام نداده بودم که صدای مادر جمش
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د ، آمد ی  ... از پشت در داشت با جمیله حرف میر

 مثل جنسه فاز وصلم کرده باشند و با شنیدن صدایش انگار برق 

خانه دویدم با نگاپریدم و  ها از جا  زده ی  به پشت یهبه طرف آشیی

 جمشید را دیدم که رسی به افسوس تکان میداد ، با رسم 

 نگاهم یم کرد و رس جایش صاف 
ی

مندیک  حست و رسر

 نشست ، شاید برای اینکه مادرش حتر حدس نزند ما کناریم

 .....هم نشسته بودیم

ای  ه قبیلهای افتاده بودم ، اینها دیگر از چ چه مخمصه وندر 

 ....بودند

ِ دل امیر عیل 
ی م شده بودشکسیر  ....دامنگیر

 !شک نداشتم

ی گرم کوبانده بود اشک  ....هایش مرا به زمیر

 جمشید ومادرش دعوا کرده  حال خونر نداشتم ییک دوباری با 

م گنجاییسر  بودم ، من هم تحمیل داشتم و کاسه  داشت  ی صیر

م که رسریز شده  و جواب دادن گشوده بود ، لب به شکایت  ، صیر

 ....بودم
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خانه   ی ی نهار بودم که صدای زنگ در حیاط از درون آشیی  در حال پخیر

خونه به پذیرانی کشاندم
ی  ...آشیی

 دوختم ، توی این چند وقت کیس با دقت نگاهم را به سمت در 

 .... دِر این خانه را نزده بود 

 وانست باشد؟ یعتی یک یم ت

 رف حیاط به راه افتاد ازجمشید دستر به لباسهاش کشید وبه ط

 ه بودم در حیاط معلوم نمیشد ، ویل صدایجانی که من ایستاد

 احوال پریس گرم جمشید دلم را زیر و رو کرد که با "یاهللا

"جمش ی ی قامت دلربایید برای گفیر  مادر وخواهرش ونقش بسیر

و به رسعت به از دست دادم مامان وبابا توی حیاط ،طاقت 

 طرفشان رفتم. 

 : دلواپس پرسید  به صورتم کرد و  یهونگاکه شد بابا ش

 سالم نفس بابا !خونر ؟_

 با محبت به من نگاه کرد. وبعد که سکوت و اشک من را 

ین حاجتم برآورده صورتم را خیس شده بود، اشکم تمام  انگار بزرگیر

 کرده بود. 

 : گفت را شنیدم که  صدای مامان 



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

182 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 !نفس منم اومدم مادر ها

 محکم او را بغل کردم. 

 مامان که کیم ترسیده بود با هول گفت

ی شده؟ _ ی  چیه مادر ،چیر

 که صدای مامان جمشیداز پشت رسمان آمد 

ی نشده ،بس که این دخیر شما لوسه ، دا _ ی  ره براتوننه بابا چیر

 خودش رو لوس یم کنه ،ما رو هم یک ماهه عالف خودش کرده 

ه ه خودمونماهم خون  ...نرفتیم ، نفس جان دلش نگیر

 ان؟نفس ج

 ! االن من رو گفت نفس جان

 و این چند وقت "این "بودمپس چرا ت

 کرد  یهکیم از مامان جداشدم که مامان به مامان جمشید نگا

 گردن شما افتاد  سالم ، ممنون ،زحمت بچه ها _

 : مامان جمشید فخرفروشانه چشیم نازک کرد وگفت

 من هر کاری میکنم که این دو تا جوون  بیل ندارهسالم ، قا_

 ! بهشون خوش بگذره
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 جب از حدقه در میآمد که مامان جمشید م داشت از تعچشم های

 : گفت

 خی یاد نداری؟! آخه چرا پدر ومادرت روهینفس جان !چرا تو _

ون نگ  .....ه داشتر بیر

 م ها داشتم قد وباالی مادرشوهرم را نگاه یم کرد من مثل منگول

 که مامان نجاتم داد

 بودیم تو فس نیست ما خییل دلتنگشنه خانم مرویان تقصیر ن_

 هش داشتیمحیاط نگ

 وجمشید بحث را جمع کرد 

 اید.... بفرمایید خب بفرمایید داخل خسته_

 وهمه وارد ساختمان خانه شدیم

 نشسته بودن که با کمال ناباوری دیدم جمیله ای کههمه نهنوز 

بت واردبه سیاه وسفید نز توی این مدت دست   ده با سیتی رسر

 سالن شد 

 هایم وقتر بزرگیر شد که وشاخها خدای تظاهرند!  جل الخالق این

 به ساعت نکشیده مادر شوهرم با قابلمه نهار وارد سالن شد 
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 ن نهار بکنمبدون اینکه من کمیک برای درست کرد

 ناینقدر مواردتعجب برانگیر زیاد شده بود که احساس کردم اال

 ... ی ناقص میکنم سکته

ک غذا ریخت رای من و جمشید عد از یک ماه ببآخر   ند ظرف مشیر

 واین یعتی یم توانستیم کنار هم بشینیم 

 : با تردید کنار جمشید نشستم که مامان با تعجب پرسید

ونر ؟چراهمه کارات  چیه نفس جان چرا تو تو _  رو با تعجب هیی

 انجام میدی؟ 

 کشید  یهد آشده بود که مامان جمشیهنوز حرف مامان تموم ن

 جواب داد و به جای من 

 !ی ما هم از شما همینه  ِگلهخانم جلییل وهللا  _

 پرسیسر به مادرشوهرم کرد  یهمامان نگا

 منظورتون چیه؟ _

 م دخیر شماآخه االن نیم خواستم بگم ویل ما فکر یم کردی-

 همه چی تمومه ویل تو این یک ماهه دست به سیاه وسفید نزده

 ....وهمش منو
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 اشاره به جمیله کرد 

 گیش رو نگه داشتیمها رو کردیم وزند صوم همه کار واین طفل مع -

 به من کرد وبا صورنر در هم رفته ناباور  یهمامان با تعجب نگا

 : پرسید 

 واقعا ؟ آخه چرا نفس!!؟؟ _

 نی کهحرف هاه شدند، از شدت شک ر ران پا گر دستهایم کنا

آرام کنار گوشم زمرمه ه بود که جمشید شنیده بودم زبانم بند آمد

 کرد 

ایم بشه !حاال یه نفس ! _  مواظب باش حرقی نزنی بیاحیر

ام نگه دار ن تو احیر ی میگن ،بزرگیر ی  !چیر

 هایم آتش  حرف جمشید باعث شد به نقطه جوش برسم ، از گونه

د  ی ون میر  یه یر انداختم ، مادر و پدرم چه گناویل رس به ز بیر

 ...ی من بسوزند نتخاب لجوجانهداشتند که به آتش ا

 ها بودم  ها و عمل حرف ینی ا خودم الیق همه 

 آرام لب زدم

ان یم کنم_  ببخشید جیر
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منده شده بود ، انتظار این آبروریزی رانداشت ، اینگونه  مامان رسر

 و دست به سیاه و سفید دخیر تربیت نکرده بود که بنشینند 

 ...نزنند

 ! نیم دونم چی بگم خانم مرویان_

د...من اال  ندم چرا ن مو نفس تنهانی همه زندگیمون رو راه مییر

 !اینجوری شده

 به بار آوردم ، حاللم
ی

مندیک  مامان خوبم من را ببخش که برایت رسر

 ! کن

 ...حداقل از اینکه هر روز و هر ساعت دلواپسم باشید بهیر است

 ن جمشید ژستر گرفت و بادی به غبغب انداختما ما

 ها باید کمکشون کنیم تا یادجلییل ما بزرگیر  اشکال نداره خانم _

 ... نبگیر 

 بابا قاشق توی دستش مانده بود ومتحیر من را نگاه یم کرد 

ه شدم قاشق   چشم از بابای مهربانم گرفتم وبه غذایم خیر

هوجنگالم توی بشقاب با هم جدال میکردند و   ی جنگ من خیر

 ...نر حاصلشان
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فت ، فقط  ی نمیر  قاشق و جنگال را توی ظرفغذا از گلویم پاییر

 ....تکان میدادم

 ظرف غذا کردبه  یهاجمشیدنگ

 نفس چرا نیم خوری؟_

 مامان جمشیدلقمه اش را قورت داد و با مهربانی ظاهرسازیشده

 با لبخند مزخرقی گفت 

م ضعیف یم یسر ها_  بخور دخیر

م هه هه ! دخ  !یر

 .... !من را میگوید

 ....من غلط میکنم دخیر تو باشم

 ! کر ضعف من افتادی آدم دو روبه ف از یک

احت دعوت کرد وبه من شوهرم   ار مادر بعد نه  همه را برای اسیر

احت  گفت که به اتاق خودمان بروم و اتاق دیگری را برای اسیر

 ترسیده بود مامان و بابا آماده کرد تا من جای مادرم نباشم ، شاید 

 که من حرف راستر به خانواده ام بزنم 

 تا  شدم ودر را هم پشت رسم بستم ،ر وارد اتاق عصبانی ودلخو 
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دامقص کجا  وی داشت گوژ پشت نیر  ! د پیسر

 ... به محض ورودم جمشید را توی اتاق دراز کشیده دیدم

 ....ا کرده بودهیای بود که مادرش برایش م انگار خوشحال از فرجه

ی به مادرش باز کنم ، د قبلخوب ش ا گفیر  از اینکه دهان به نارسی

 .کردمار میهایم را ب  نه باید خر میآوردم و باقایل ! وگر دیدمش

 هاش که برق  جمشید دستش را زیر رسش گذاشت وبا چشم

 خاض داشت من را نگاه کرد

 حاال هم که در وتخته به هم خورده ما به هم برسیم ، یم خوای_

 ی ؟ در اتاق دخیل ببندهمونجا بمونی وبه 

 ... پاشو بیا پیش من-

 ست ویل عصبانیت و بغض نارش را یم خوا منم دلم بودن ک

 ، آتیسر درونم به پا کرده بودکه دلممادرش داشتم وغیظی که از 

 یم خواست تمام ناراحتیم از مادرش را رس خودش خایل کنم 

 وچ اتفاقر نیفتاده هیمخصوصا با آن تم آرام صدایش که انگار 

 ل یکآمدهایم تعطیالتمان را در سواحل هاوانی بگذرانیم ...، مث

 ل انفجارته شده در حادیگ زودپز که راه خروج هوایش بس
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 م زبانه یم کشید و حرارت و دایعی راچشم هایبودم،آتش درونم از 

 ... داخل چشمانم حس میکردم

ی بیخ خرخرهام را به چنگ کشیده و نفسم را سخت کرده  ی  چیر

 ...بود

 ام  انطور مات به صورتش زل زده بودم که نیم دانم چه در چهرهمه 

 ه من رساندبرخاست و خودش را بدید که از جایش با یک حرکت 

 وجلوی پایم زانو زد 

 لحن کالمش پر از ترس بود و چشمانش در حال اسکن احواالتم

د  ی  . دو دو میر

؟_  !نفس جان !چیه ؟ چکارت شده؟ خونر

 ! نفس چرا اینقدر دایعی _

 ! بودم ؟ اشتباه میکرد مذاب شده بودمغ دا 

 صورتم را فتح کرد دلواپس با نگاهش 

 ... کتی مصب ! داری سکته میحرف بزن ال  _

 مثل کیس که طلسم شده باشد زبانم قفل شده بود که یکدفعه 

 ... جانم ! حرف بزن_
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 !حرف بزن ...االن سکته یم کتی ها

 اشک ریختم م باالخره شکسته شد وزار زار چشم هایسد پشت  و 

 وهق زدم

خوب االن صدات رو میشنون_  ! دلواپست یم شن یواش! دخیر

 ! ، تو که خوب بودی چی شدی تو آخه

 :کلمه کلمه وبا لکنت گفتم

 ما...ما...نت....مامانت ...دیوونه ام.....کرده  _

 ش رو ندارم حرف هادی...دی...دیگه....طا....قت.کارا...و ....

 .....روم باش عزیزمباشه ، باشه ! آروم باش ،آ_

 ! من یم خوام برم جمشید_

 هم کرد متعجب نگا

 کجا؟_

 یم خوام برمبزار برم ، من -

ه شده بود ودنبال یک جواب توی چشم های ه بهدرحایل ک م خیر

 ، پرسیدمیگشتهایم  مردمک

 خب کجا یم خوای بری نفسم ؟_



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

191 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 : وصدایم ریختم گفتم با التمایس که توی نگاه

 من دیگه طاقِت تحمل کردن مامانت ن وبابام برم ... بزار منم با ماما_

 .....برم جمشیدبه خدا خسته شدم بزار  دارمرو ن

 ش به پیشانیاش چسبیده بود ابروهایاز بهت 

 نفس؟_
ی

 چی داری یم یک

 با اشک چشم زار زدم

 به هرچی یم پرستر قسم ، بزار برم جمشید _

 !المروت !بعدا من بدون تو چه کار کنم؟ -

 ! یشتهامانت پتو که م_

 ج جاهیاز پیش من نفس خجالت بکش ! این بحثو تموم کن تو _

ی  !نمیر

 ردمیده نامش را بر زبان آو کش

 !!جمشید_

 رو برگرداند

 ! اگه یم خواستم تنها بمونم چرا تو رو گرفتم ، مامانم که بود-

ی بکنه  ! اینهمه مشقت نکشیدم که حاال خانم هوس رفیر
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 مشقت ؟

 بود؟دست اوردنم کشیده چه مشقتر برای به 

عیل را میگ  ....فتحتما دعوایش با امیر

... پیش متو که االنم همش _  !ن نیستر پیش مامانت هستر

 آرام غرید 

ی بشنوم- ی  نفس تمومش کن !نیم خوام در این باره دیگه چیر

 دیگر گنجایش صیر نداشتم 

 ویل من یم خوام درموردش حرف بزنم_

 ی کشید ا هپوف کالف

 رف بزن ویل من اصال و ابدا نیمدوست داری ح ه قدر خب هر چ-

 .... برین من جانی زارم بدو 

اض    کردماعیر

 !جمشید _

 شد ورفت رس جای قبلیش دراز کشید و ساعد ویم بلند از جلوی ر 

 ش گذاشت وغر زدچشم هایدستش را روی 

ه.... اوقاتم رو سگ کرد  _
َ
ه ا
َ
 ا
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 ....گند زد به حالم...مثال دو دقیقه تنها شدیم

 های کوچک  چههایم را بغل کردم وبه درتکیه دادم و دوباره مثل بنو زا

 حرفم را تکرار کردمو لجباز 

 ام برممن یم خو _

 از دستم عصبانیشده بود

 !نفس بسه نوارت خط انداخته...تمومش کن-

 واشک هایم آرام آرام صورتم را فتح یم کرد 

 دکه صدای تقه ای به در وفشاردر به پشتم مرا به خودم آور 

 مادر جمشید با چهره ای برافروخته وارد اتاق شد 

 اش داشت که میدانم چه در چهرهاچه سالیم کردم ، نتپدس

ساندم ی مییر  ...اینچنیر

 خانهمان اینگونه مرا از این زن و 
ی

 شاید صلح و صفای همیشیک

ساند حالت تهاجیم  ...اش مییر

 جمشید هم ازحالت دراز کش به نشسته تغییر حالت داد

 : د به من گفترسزنش آلو  یهبا نگا

ه ور دل بچه _  دلت رو به دلی من نشستر دردای اینجا چه خیر
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یزی!....یا   وبابات آبروی جمشید  یم خوای جلوی ماماناون میر

ه ی نر آبرو 
ی ، دخیر  ..!و ما رو بیر

 نفس توی سینه ام حبس شد آنقدر با حالت بدی صحبت یم کرد

یختمکه جرات جواب دادن نداشتم و فقط مظلوم  انه اشک میر

 و هم توپیدبالفاصله رو کرد به جمشید و به ا

 یم کتی ،پسه نر اینجا نشستر اشک های اینو نگاه  تو هم_

 عرضه!...برای همینه که نیم ذارم با هم تنها باشید این استاد 

ون بذار خودش تنهانی تا صبح  خون به دل کردنه !....پاشو بیا بیر

 کن رنگش زرد شده ازبس به دل   گریه کنه...وای وای وای نگاه

 ...خورده

 شید که رنگ ورویش تغییر ه شد جمجمشید کشیدنگاهم سمت 

 !را تلقینوار به خوردش یم.داد را کلماتنکرده ،چ

 تر با تم  هنوز جمشید تکانی نخورده بود که ایندفعه دستوری

 دلسوزی مخاطب قرارش داد 

 ! م حالت جا بیادپاشو دیگه بیا بریم برات یک گل گاو زبون دم کن_

ی جمشید پشت ی از رفیر  کرد را ترک   اتاق رسش ، ومطمی 
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ی جمله  وجمشید هم با گفیر

 ...!ب شد ؟حاال خو -

 از جایش بلند شد و بیاعتنا به حالم و چشمان خونبارم از در اتاق

ون رفت   بیر

 ...هق هقم بیشیر شد ، 

 ازپشت در اتاق صدای حرف زدن مادر جمشید رایم شنیدم 

 ب نیست دارم براش گل گاوزبون دم یم کنمجون خو  حال نفس_

 رایبرای جمشید دمنوش درست کند ،چرا یم گوید به رفت ک  او 

 !نفس؟

 دروغ که استخوان ندارد بیخ گلویش گیر کند ، درشت و ریزش را 

 ..نقل دهانش کرده بود

 هنوز این فکر توی ذهنم جوالن میداد که مامان ومادر جمشید

 وارد اتاق شدند 

 هایم را گرفت هراسان به طرفم آمد و شانهان مام

 !کار شدی؟ادر؟چده مچی ش_

 که مادر جمشید وسط حرفش   هنوز حرف مامان داخل دهانش بود 
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 پرید 

 خانم جلییل برای دوری شما بوده ، حاال که دیده تون فشارش_

ی رفته،یک دم کرده بهش یم دم خوب یم شه  باال ،پاییر

 ایقر پیش گفتوروبه من با لحتی متفاوت با دق

 الت بهیر روت بزن حپاشو نفس جان برو یک آنر به دست و _

 ...بشه

 ! کردروغ را بدون مکث رس هم یمخدای من !چطور این همه د

 ام کرد که اتاق را به سمت رسویس نگاه دلواپس مامان بدرقه

 بهداشتر ترک کردم

 که بود مامان وبابا را را
ی

نیک  خانه یهباالخره باهر حیله ونیر

حم من  شانخود  ....کردند ، این مادر شوهر با سیاست و بیر

 ن هم خانه ا، مادر وخواهر جمشید ،یادشان آمد خودشاشکرخد

 دارند وخداخواست وبه خانه
ی

 ...ی خودشان برگشتند  وزندیک

 جمشید ظاهرا نشان یم داد که عاشقم هست ، ویل رفتار

 هانی از  خوبش هر چند وقت یکبار آنقدربد میشد که حتر رگه

 مادرش رامحبت هم در آن یافت نمیشد، مخصوصا مواقیع که 
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 یم پیچید که  ای برای زندگیمان دید ، یا تلفتی نسخه یم

 اش تاثیر زیادی روی جمشید ازاین رو به آن رو یم شد ،کال خانواده

ی و باچند جلسه رفت و آمد با آنها تعادل رفتاریاش  رفتارش داشیر

 !به هم میخورد

 ی پاهایم بودم،بمب منفجرنشده جلو  ومن همیشه منتظر یک

 ده دوتا بودیم ،خوب بود طوری که حتر دوری خانواودمان تا وقتر خ

 ...ام هم فراموشم یم شد اما امان از رنگ حضور خانواده اش

 بیش نبود  ای ننه به قول امیر عیل، جمشید بچه

 سیتی چای در دست وارد هال شدم و کنارش روی مبل نشستم

 ه؟ احوال مرد خون_

 دانه کر نگاه که سمتم چرخاند ترس عجیتر توی دلم خ

 صدای بمش را به رخم کشید

ون رفته بودیدیروز بعداز ظهر _  ؟بیر

 چای را به دستش دادم

 خب آره ، چطور...؟ _

 م گرفت وبه بخار چایش داد چشم هاینگاه از 



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

198 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

ون دیدی؟  _  کیس رو هم بیر

 یک تکه قامفوت به دستش دادم و رس تکان دادم

 اقر افتاده ؟اتف نه ! _

 ند و با غضب گفت برگردا چای وقامفوتش را توی سیتی 

 امیر عیل روهم ندیدی ؟ _

 ش زل زدم و پرسیدم چشم هایی تو 

ی شده ؟! دلواپس شدم حال خانواده ام خوبه ،برم_ ی  جمشید...چیر

 بهشون زنگ بزنم ؟

 غرید 

 نخیر ...الزم نکرده حال اونا خوبه_

 ه شده بود نگاه کردمش که به نا کجا دوختچشم هایبه 

ی _ ؟پس این حرفا چیه میر  !نی

 دوباره دستهایش بدن داغ فنجان را لمس کرد

 چ کس رو ندیدی ؟هیبار دیگه یم پرسم دیروز توی ساحل  کی_

 اعصابم به هم ریخته بود 

 چی شده یانه _
ی

 ؟ جمشید به من نگاه کن دلم خون شد یم یک
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 قار چند تا کالغ توی نگاهم کرد ...یا خدا نگاهش برزخ بود....قار 

 اره پرسید م ، دوبش یم ترساندچشم های

 !سوالم رو جواب بده_

 واب دادمبا قاطعیت ج

 نخیر کیس رو ندیدم ، نیم ساعتر کنار ساحل نشستم واومدم _

 چی شده یا نه؟ 
ی

 ، حاال مییک

 به پشتر مبل تکیه دادوگفت 

 یگفته دیروز کنار ساحل تو رو با یه مرد   (همس جمیله) سعید _

ی با هم حرف یم زدین  دیده که داشتیر

 م گشاد شد هایچشم یم باالپرید و وهاابر 

 دیده؟چی ؟من؟ من رو _

 تکیه اش را ازمبل گرفت وفنجان چایش را به دیوار روبروش پرت

 کردوداد کشید

 رو دیده، نفس! به خدا یم بیشعور بله تو رو دیده، توی _

 یم گفت تو کشمت اگه بخوای منو دور بزنی !....مامانم همش

 ها رو و نیم خواسته این حرفر  تو مشکوک یم زنی میگفتم چون 
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م اگه  یم زنه !..نفس ! نفس ! تو اون  بکتی  یهکار اشتبات رو یم گیر

 روی

 سگ منو ندیدی که اگه روی سگم باال بیاد جای سالم رو بدنت

 !نیم ذارم

 ای کشیدم و در خودم جمع شدم اصال اتنظار این تن صدا  جیغ خفه

 روی هم فشار دادم را م چشم هایرا از او نداشتم  حرف ها ین و ا

 م وهمراه اشکهای داغم فریادودستهایم را روی گوشهایم گذاشت

 کشیدم

 ! داری به من  یهجمشیددهنت روببند ! یم ف _
ی

 چی یم یک

تت مرد نی ؟! به زنت!حاشا به غیر ی  ...تهمت میر

 ش به خون نشسته بود از روی مبل بلند شد  چشم های

 : وگفت

ت رو نشونت یم دم ، گمشو برو _  تو اتاقت ،نیم خوام قیافه  غیر

 پس عمه کتی من نیم دونم با اون  نحصت رو ببینم... فکر یم

 رس ورسی داشتر ،فکر یم کتی یادم جونتون

 یس نیست تو دعوای منو واون طرف اونو گرفتر ! اگه بفهمم اون ک
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 وتانی که تو ساحل باهاش حرف یم زدی امیر عیل بوده داغ د

 ....! ذارمتون رو ،رو دل مادراتون یم 

ی موهایش فرو برد  دست  هایش را کالفه بیر

ون بذاری -  از این به بعد هم حق نداری تنهانی پاتو از این خونه بیر

 ... !فهمیدی یا حالیت کنم !

،آنقدر که تا مغز استخونم را یم  خییل زیاد بود جمشید های  درِد حرف

بودم عه هم ندیده ن از بعد عقدم یکدف امیر عیل طفیل را م سوزاند 

 ناجوانمردانه شکار تهمت جمشید شده بودیم چه

 ر زحمتر بود دست به دیوار شدم که تا اتاقم خودم را بکشانمه  با 

 که داد جمشید متوقفم کرد 

 هام رو فهمیدی یا  حرفباتوام مثل گاو رست رو ننداز وبرو!  یه _

 جور دیگه ای حالیت کنم

 ینه نگاهش کردمفقط با غیظ و ک

 !چیه الل شدی؟-

ی اشک و دردهایم غریدم  از بیر

 ! دهنت رو ببند جمشید_
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پرتم کرد توی اتاق ودر را به رویم  و بیمروت به طرفم حمله کرد  

 . بست

 ...زبونت درازشده ،خودم کوتاهش میکنم_

 ..... بود ودرد بدنم بیشیر لبم پر خون شده 

 آخر چرا نر گناه مجازات یم شدم ؛

 زدمداد

 !جمشید ازت متنفرم ،متنفر_

 وصدایش از پشت در آمد ، دادزد

 !خفه شو_

 رسنوشتم با انتخاب این مرد نر اراده و دهنه بودم با من چکارکرد

عیل کمرزندگیم روشکسته ی ! شاید آه امیر  .بود بیر

 ...خوابم برده بودنیم دانم یک 

 نمیدانم یک هقهقم ته کشیده بود

 ...دت درد رِس شده بودو نمیدانم یک دستم از ش

 بیدار شدم و حال بدم ،نگاه کیس حِس ویل با 

 جودم را مملو کرده بود انزجار تمام و  بدتر شد، احساس
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ی بخور از حال رفتر - ی  ... نفس پاشو یه چیر

 هر کاری دلشبسته ام وسکوت بود ،  چشم هایجوابش 

 میخواست کرده بود و حاال آمده بود خرابکاریاش را ماله

 ....بکشد

 ...دلم از کارهایش شکسته بود

 .... ارمنفس جان....پاشو.... میدونی که طاقت قهرت رو ند-

 هایت را باور ندارم....من عشق این چنیتی را نمیخواهم...با دروغ

 کنار میآیم تا این عشق نر 
 ....نتقانو  نفرتت بهیر

 ! پاشو عزیزم....نگاه کن دارم منتت رو میکشم ها-

 زدم و کینه لب وشش کرد و با بغضهایم دوباره ج  اشک

ون نیم خوام ریختت رو ببینم _  جمشید برو بیر

 ! جانم گریه نکنس نف_

 بغضم را قورت دادم

 !صدات رو هم نمیخوام بشنوم -

 لبت خونی شده ؟_

 فشاردادمهایم را روی هم  پلک
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ب _  به درک ! دسته گل خودته ! مظلوِم غریب گیر آوردی ...ضی

 !شست نشونش میدی

 م کردس خیس شدن صورتم وادار ای سکوت شد تا اینکه ح هیقدق

 چشمهام را باز کنم

 اش رها بسته چشم هایمشید بود که نر مهابا از کنار ای جاشکه

یخت ،مات ومبهوت  هیم شد و روی صورت من میر  اش شدم  خیر

 باورم نیم شد جمشید هم یاد داشته باشه گریه کند ، ویل آنقدر

ی بود که نگاه   ...از اشک هایش گرفتمدلم چرکیر

 اش شکست مردانه ایصد

که از این کارم -  ....دلم داره مییر

 و هق زد 

 ببخشم نفسم!ببخش!...فکر اینکه ییک تو رو از من میخواد  -

ه دیوونه  با همه رسجنگ برمیدارم ....حتر ام میکنه ، بعد  بگیر

 !خودت

ین محبتر نرم  نیم دانم نقطه ضعف یا قوت ما زنهاست که باکمیر

 ممکن ، از رفتار  با اینکه تا آخرین حد  وآرام یم شویم ، من هم
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 وربودم ویل با دیدن اشک و هقهقش ، کیمدلخاش  وحشیانه

 نفرتم رنگ باخت

ی منو وچطوری ببخشم کیس رو که وقتر عصبانی می -  شه بیر

 دشمنش فرقر نمیذاره؟

مندهتم ....به جون خودت رو ندارم تو صورتت نگاه -  به خدا رسر

 ...کنم

 وروبروش نشستم از جایم بلند شدم 

 دیگه چه سودی داره ، وقتر  _
ی

مندیک  نمیتونی جلوی رسر

ی....من امروز واقعا ازت ترسیدم ...ازت متنفر   عصبانیتت رو بگیر

 .....شدم 

 ام سخت و دستش مشت استخوان فکش با شنیدن این جمله

 شد ، و ادامه دادم

 ت باشم؟ زن رو زدن ی بعدم باید منتظر چشیدن قدرت دست دفعه-

 میخواد؟ هیی 

 دونی ترس از رفتنت به خدا درکم نمیکتی ! به جان عزیزم نمی -

ه من  با من چکار میکنه ؟نفس اگه ییک تو رو از من بگیر
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م...من دیو   !ونه میشممیمیر

 با دلسوزی و رقت نگاهش کردم

ه ! چرا اینقدر حرف بقیه روهیاما-   چکس قرار نیست منو از تو بگیر

 رو سیاه یم  رف بقیه زندگیمونتی ؟....چرا با حیم کگوش 

؟! این کارای خودته  چ شخیص هینه نه که منو از تو رسد میک  کتی

 ! خارج از این خونه

 و توی نگاهم زل زد   هایش را پاک کرد  با پشت دست اشک

 پس به یک سوالم جواب میدی ؟....جواِب راسِت حسیتی -

 !میخوام ها

 ای کشیدم و آه خفهدست دردناکم رو بغل کردم 

 !مگه من دروغم یم گم_

 د ویل سختش بود که به زبانیک حرقی را توی دهانش یم گردان

 اش کردم بیاورد با عالمت رس اشاره

 ...بگو دیگه_

 اسیر دندانهاش کرد وبعد با تردید گفتاول لبش را 

....شما  _ ؟...یعتی عیل رو....دوست داشتر  ت... تو... امیر
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 ..... م...ازدواجقرار.....بود...باه 

 نذاشتم حرفش را تمام کند 

 رادر من امیر نداشتم ،امیر مثل ب نه اصال ! من عالقه ای به_

 راستشمیمونه ،همیشه برادرانه روش حساب یم کردم ، اگه 

 رو بخوای خواستگاری من اومد ، ویل من بهش جواب رد دادم ؛

 ....جمشید! من زن توام ،پیش توام

 ...مسموم رو بریز دورخواهشا این فکرای  -

 بد بیتی رو تزریق بزار آروم زندگیمون رو بکنیم....اینطرز فکر فقط

 ...زندگیمون میکنه

 نفیس گرفتم

 بایسر ....تالشت رو بکن از سیع کن روی رفتارت تمرکز داشته -

ی ...همت کن و به حرف ون نتونن درون زندگیمون رو مختل کیی  بیر

 برم نه ترکت راره از پیشت جانی هر کیس اعتماد نکن ....من نه ق

 محیط خونه رو آروم کنکنم! ویل تا یک جانی کشش دارم ! لطفا 

 کنیم
ی

 تا با آرامش زندیک

 ...چ کس نفروشیمهیقول بده ولم نکتی ! قول بده به  _
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سید ؟   این مرداز چه مییر

 از رفتنم؟ 

ط اینکه حرف دیگران رو تو زندگیمون نیاری _  قول میدم ویل به رسر

 بکنم که زخم لبم کش آمد و لبم رفمی ح ندی ضمیمهلبخ آمدم

 سوخت وآهم در آمد 

 ....اوف لبم -

 جانم !لبت یم سوزه ! بشکنه دست جمشید....پاشو لبت رو -

 ! ش خشک شده بشور خون رو 

م که درد تا مغز مخواست و ایستاد  ی  از جایم برخیر

 ثلاستخوانم ریشه کرد و دوباره آِخ از ته دلم به هوا رفت و م

 خودم پیچیدم مارگزیده.ها به

 زد رتم ریخت ولباش را توی صو  ای پر دلواپیس نگاه قهوه

 یاعیل.... دیگه چی شدی تو.....؟؟؟_

 درد نالیدم دستم را دوباره بغل کردم و با 

 وقتر پرتم کردی... دستم زیرم موند فکر کنم آزرده شده ....وای_

 ...خییل درد میکنه...آی ..آی...خدا دستم
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 م فرو ریخت درد از چشمانایندفعه از  شکمو ا

ون رف  از اتاق بیر
ونم آمد بدون حرقی  ت وبا لباس های بیر

 ...بپوش بریم_

 کجاااا؟ _

 ...دکیر شاید شکسته باشه -

 ...نه نمیام ! یعتی نیم خواد_

 شنلم را روی شانه ام انداخت وشالم را هم روی رسم گذاشت 

 : وگفت

ی صد بارب  هت گفتم رو حرف من حرف _  رو روشن  نزن تا من ماشیر

 .....یایم کنم تو هم یه آنر به دست وصورتت بزن وب

 سه ،چهار ساعتر توی بیمارستان عالف بودیم ، بارسعت غذا 

 ... های بیمارستان مجبورم کرد که بخورم گرفت وروی صندیل 

 دکیر از دستم عکس گرفت و آخر رس گفت دستم مویه کرده وگچ 

 .....را بست گرفتش وبا کش مخصوض دستم

ی درد دست خوب میشود ویل درد قلب خوب ز ا  قدیم گفیر

 ...ودنمیش
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 آره ! دستم خوب شد ویل دردی که کم کم توی قلبم مستقر یم

 مانارتباطرا میگرفت ، هرکاری میکردم تا شد ، داشت توانم 

 بهیر بشود ، ویل همینکه با خانواده اش همنشیتی میکرد دوباره 

  انداخت؛ سایه یمروی زندگیمان  شک وتردید وجنگ ودعوا 

 با جمشیداین نقل روزهای خوبم بود روزهای آغ
ی

 ! ازین زندیک

ی تر روزها که یم گذشت کوله بار شک  های جمشید هم، سنگیر

 هایش از محبت  جیم تر میشد؛ و من نمیفهمیدم این شکوح

 .... است یا

 جونی وبد اخالقر هم جزء  وکاش فقط شک و وهم بود، بهانه

 لخویسر زندگیم ته مانده عشقشوفقط د شده بود فتارش  اصیل ر 

 .......های رفتارش بود در کوچه پس کوچه

 با ذوق و صدانی پرشور داد کشیدم 

 ...چشمات رو باز نکتی هاوای.....جمشید _

 بیحوصله لب زد

ه نفس!.... تند باش از این لوسبازی-
َ
 ....ها خوشم نمیاد ا

 کردمهایم را جمع   ابرو در هم کشیدم و لب
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 ....القبد اخ_

 دوباره غر زد 

 ...باز کنم چشمام رو-

ی کیک را   روبرویش گذاشتم روی میر

 ..کم صیر هم که هستر _

 !..نفس باز کردم چشمام رو ها-

 ش گرفتم و با حال خویسر چشم هایکاغذ آزمایش را هم جلوی 

 گفتم 

 ...خب حاال اون چشمای شهالت رو باز کن جیگر_

 نمکدون-

 م شدیم م چشم درچشریز خندیدم وبا ه 

 مد م به برگه آزمایش وکیک کش آچشم هاینگاهش از 

 هایش را به رخم کشید اصال نخندید و حدس

 ت.....اوم.... پس حکمتخب تولدم که نیست ،روز مرد هم نیس-

 این کیک چیه؟

 ی توی دستم را در هوا رقصاندم و گفتم  برگه
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 .... اینه این_

 دست دراز کرد

 ...ه ببینمخب حاال اون چی هست بد-

 برگه را عقب بردم و با ناز چشم گرداندم 

 حدس بزن_

 نر حوصله به مبل تکیه داد

 ...برو بابا حال داری اصال نشون نده_

 : ی افتاده گفتم ولوچهبالب 

 ....جمشید ! چقدرنر ذوقر _

 نفس درست صحبت کن-

ی پخش کردم وبرگه را به دستش دادم  خودم را روی زمیر

 مییسر  ی بابا .. دار تست بارداریه ! تو.. _

 انداخت و متعجب پرسید یهبرگه را نگا

 نفس!؟عا واق_

 
ی

 های روی کیک دادم  نگاهم را به توت فرنیک

 یگه خودت داری یم بیتی د_
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ی صدایش رنگ گرفت   ذوق بیر

 ..... وای یعتی واقعیه ،یعتی من _

 گفت: نگاهش به من گره خورد و  

 ..!حاال تو چرا زانوی غم بغل کردی فنچ من -

 دمدانرگر ب رو 

 ...از بس تو ذوق زدی-

 وگفت به کنارش رومبل اشاره کرد 

 بیا اینجا ببینم _

 را رها کردم بلند شدم و با حالت قهر کنارش روی مبل خودم 

ی بود-  ...فقط همیر

 انگشتانم را به بازی گرفتم 

ه دیگه هم هست _ ی  نه یه چیر

ه شد  توی صورتم خیر

 !خب..؟-

 ! نهچند روز دیگه مجلس عرویس نازنی_

 !ه؟خب اینو که بابات بهم زنگ زد وگفت ، بعدش هم به ما چ _
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 رسم را به شانه اش تکیه دادم

 گفتم شاید خوشحال بیسر ! هرچند از خیر بابا شدنت خوشحال_

 ....نشدی ، چه برسه به خیر عروسیه نازی

 از کجا فهمیدی عروسیشونه؟-

 .مامان صبح زنگ زد_

 .....!ههنوز چند روز دیگه مونده که بچ -

 ...خودم یم دونم ،مامان گفت _

 نفس-

 بله_

 !زمایش؟یک رفتر آ-

 صبح_

...؟-  !تنهانی

 آره_

ونم-  ....گه نگفتم تنها نری بیر

ه شدم با مظلومیت گفتمچشم هایرسم را باال آوردم وتو   ش خیر

 یم خواستم سورپرایزت کنم آخه... اگه بهت میگفتم که _
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 سورپرایز نمیشدی

 ... ! هدفعه آخرت باشه بچ_

 فتمازش فاصله گرفتم پاهایم را زانو کردم و در بغل گر 

 !چشم ...چرا خوشحال نشدی جمشید؟_

ی برداشت ودرحایل که تمایس را برقرار یم  گوشیش را از روی میر

 : کرد گفت

 بزار اول به مامانم خیر بدم بعد خوشحایل هم یم کنیم_

 وز فهمیدم حتر برای خوشحایل پدر شدنش هم یم خواهد مج

د که خوشحال بشه یانه ! حتما قبل از آمدن ز ا  ش بهمادرش بگیر

یگردی درباره ی من داشت  ند که جمشید ازابراز احساساتخانه میر

 .... ناتوان شده

وع به احوال پریس کرد ومن  اض کنم که رسر  یم خواستم اعیر

ه شدم  همانطور غمزده به او ومکالمه اش خیر

 سالم مامان -

 خوبم مامان -

 نکرده  حتمنارانه کیس -
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 ....نه مامان با نفس دعوا نکردم-

ی من وه پیشانیم چسبید ،حدس بروهایم باز تعجب ا  دعوا بیر

 جمشیدازپشت تلفن؟ 

 ...استاد دو به هم زدن بود مادرش 

 ....شما از پشت تلفن از کجا رنگ وروم رو یم بینید؟-

 باشه...باشه-

ی بهتون بگم- ی  مامان یم خوام یه چیر

... .... چطوری بگم . -  .من دارم بابا یم شمیعتی

 شستویک خنده کج روی لبهایش ن 

 ....یعتی چی خوشحال نباشم-

 ....مامان این چه حرفیه یم زنید-

 هایش عصتر و هایش لحظه به لحظه بیشیر میشدو نفس اخم

 صدادار! و من یم فهمیدم باید منتظر طوفان که چه عرض کنم

 رانی باشم وید منتظر یک سونایم تمام وکمال با صدر درص

ه-  ...خب رفته جواب آزمایشش رو بگیر

 سایه انداخت ام،  ی به ترس نشته ش روی چهرهپرغضبنگاه 
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 .... واقعا...مطمئنید.....باشه خودمو ناراحت نمیکنم... خب-

 .....خداحافظ

ی پرت شد  ...وگویسر موبایلش با صدای بدی روی میر

 ، دیگر نه یم خواستم حرف بزنم ونه جراتش را داشتم

 اند  یم دانستم پشت رسم باز یک تهمت دیگر علم کرده

 کنارش بلند بشوم ویل جمشید بااز روی مبل تکانی خوردم تا از  

 صدای خش داروعصتر غرید 

 ...!کجا؟_

 های بدی که به روحم همانطور که نشسته بودم با تمام حس

 هجوم اورده بود، لب زدم 

 ....مهمونی تموم شد.... یم رم دراز بکشم_

 کشیدد  دا

 ....تو غلط میکتی -

 با خشم به طرفش برگشتم

 هرم نکن ! اصال حوصله شید درست صحبت کن ! شادیم رو ز مج_

 ...ندارم
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 با تشدید کلمات را بیان کرد

 ... به درک که حوصله نداری-

 کیم با نرمش کلمات را ادا کردم 

 ....جمشید خییل بده این قد زود عوض یم یسر _

 داد زده با چشمای به خون نشست

ونوقتر بهم میگن زنت رو  دهنت رو ببند نفس !  _  با یک مرد بیر

 ...دیدن ، میخوای به روت بخندم ؟

 نعره کشید

 ... با کدوم حرومزاده ای رفتر جواب آزمایش گرفتر -

 ی دهشناکش توی خودم جمع شدم و با صدانی از   از صدای نعره

 ته گلویم جواب دادم

 دم تنهانی رفتم خو چ کس... هیچ کس ! با هیبا _

 صورتم پخشعصبیاش از بینیاش روی  نفسهای داغ و 

 با شتاب میکوبید  یهمیشد و قلب من مثل دل گنجشک بیپنا

 ؟یم کشمت_
ی

 !به من دروغ یم یک

 یم کرد ، دستهایم را روی دستهایش 
ی

 در حایل که نفسم تنیک
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 گذاشتم 

 به خدا جمشید دروغ نیم گم_

 ...ه باهاش برمک   تنهابودم ، اصال کیو دارم اینجا 

 بیقه ام 
ی

 یشیر بر من غلبه بیشیر تنگ شد و احساس خفیک

 میکرد

ه ی_  پست یم کشمت !...دیدنت که با یک مردی رفتر ، دخیر

ی اونم ون میر  روزت رو مثل شب سیاه یم کنم بدون اجازه من بیر

 ...... با

 ! نامرد

ب د ی خیِس زیر باران ،زیر تازیانه  مثل یک پرنده  ستی تهمت وضی

 ... مجمشید داشتم جان یم داد

 نمانده  بیشیر به پایان زندگیماحساس کردم چند دقیقه 

ی ،عمه ،امیر عیل وبچهچشم هایمامان وبابا ، جلوی   م آمدند نازنیر

 ... ام

 ...ی ناتوانی در بطنم داشتم ، من حامیاش بودم ام ! من بچه بچه

 نر نهایت به عضله
 رد زریق کهایم ت یکدفعه حس مادریم قدرنر
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 ی اد زدم که پردهم ، اسم جمشیدرا چنان فریا وبرای نجات جان بچه

ی نزدیک بود پاره بشود   گوشهای خودم نیر

ه شد و با التماس آتش گرفته چشم هایبا آن   اش به صورتم خیر

 نالیدم 

 ....جمشید بچه مون_

 او هم انگار حیس نسبت به طفلم در وجودش قلیان کرد ، 

 رد. و ولم ککرد ای مات نگاهم   لحظه

ی آوار شدم باال آمد که هلم داد و من تازه کیم نفسم   روی زمیر

 صیر یم کنم بچه ات به دنیا بیاد ، بعد یم ریم آزمایش دی ان _

 ...ای ببینم این توله.......بچه کیه تو شکمت

ن های جمشید وهم از فشار حرف هم از فشار دست ر  هایش اکسیر

ون  که  یهبرای تنفس کم آوردم مثل ما  افتاده دهانم را از آب بیر

 ای هوا به ریه هایم برگردد وباز هم ذرهباز وبسته میکردم تا شاید 

ن وارد شش های خسته ام کرد ر  فکر کودک درونم یک دم اکسیر

 وبه رسفه افتادم وازشدت رسفه تمام راه گلویم زخم شد وهمراه

 رسفه خون باال آوردم و دهانم غرق خون شد
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  یمروشونی رساندم ویل خودم را جلوی  نمیدانم یک وچطور 

 هام عق همراه با رسفهانی را جلوی روشونی دانم که یک دنیا تنه

 زدم

 ....وجمشید حتر قدیم دنبالم نیامد که ببیند جانم باال آمده یانه 

 ....ماندهام یا نه که زنده

 ....که هستم یا نه

 های رسد دستشونی پخش شده  خسته ونر جان روی رسامیک

 بودم

 م دادزدما های نجات جان بچبا نفرت فقط بر 

 ......جمشید_

ی از او که نام همس را یدک میکشید، نشد ومن چند هی  چ خیر

 دفعه پشت رس هم و باجیغ و درد اسمش را فریاد کشیدم 

 ...با چهره ای بر افروخته در چهار چوب دِر دستشونی ظاهر شد 

 او هم صدایش گوش فلک را کر میکرد

 ت روببنداون دهِن نر صاحبمشید... د ، درد جمرگه جمشی_

 ی ردانهو ، نفس جلییل ! نازد قانر که به مننر توجه به ال
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 ام ؛ نسبت میداد...نالیدم  خانواده

سم بالنی رس بچه _
 ما بیا منو بیر دکیر !... دلم درد میکنه... مییر

 ..اومده باشه

  :به شکمم انداخت وگفت یهبا نر اعتنانی نگا 

 کنه من وتو واون ،ده باشه ، خدا  براش افتاه اتفاقر به جهنم ک_

 ون به درک واصل بشیم که تو اینقدر منو رسوای خاصاییمسه ت

 ...وعام نکتی 

 با هق هق وملتمس زجه زدم

 به خدا جمشید دروغه ، به خدا من به تو خیانت نکردم... به خدا_

 بچه من تنها رفتم آزمایشگاه ...تورو خدا به من رحم نداری به 

 .....ا...منو بیر دکیر ....به خدباش ! بیا  خودت رحم داشته

 وسط حرفم پرید و با کراهت کلمات را به زبان اورد

 ببند واینقدر اسم خدا رو نیار ، همه دروغ یم گن  ت و دهن_

 ها 
ی

 .....اال تو ؟ تو فقط راست یم یک

 از دِر رسویس فاصله گرفت و چند قدم زد و برگشت

ی _  ات رو میارهداره عکس ه  مامانبدبخت! االن  ازت عکس گرفیر
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... قدیسهکه دیدیم عکسها رو  ....
ی

 ی  بعدا ببینم چی مییک

 !دروغگو

  آخه عکس چی ؟

 .... من که تنها بودم 

ون فرستاد ب بیر  رسی به افسوس تکان داد و نفسش را با ضی

 ...خاک تو رست نفس که هم آبروی خودت رو بردی هم آبروی منو-

 !تنر لیاقت پس

ون میچرا هرچه از دها  آمد ، بیدری    غ نثارم میکرد؟نش بیر

شان افتادم   خدایا اینها دیگر چه جماعتر هستند که من گیر

 نا امید گفتم 

ه دکیر یم_  جمشید حداقل به مامانم زنگ بزن بگو بیاد منو بیر

 ترسم تا وقتر مامانت بیاد و جلسهتون تموم بشه اتفاقر برای 

 ....بیفته بچه ام

 خورد در با دیوار صدایاد که از بر رو محکم هیل د تشونی در دس

 نایک ایجاد شد و صدایش توی رسم پژواک کرد وهمزمان شتوح

 دادکشید
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 آخ... آخ... آخ! نفس چرا تو مغزت ِارور میده؟....چرا همش تکرار _

 ... ام  ام....بچه ام ...بچه میکتی بچه

 رسش را با خشم به صورتم نزدیک کرد 

 بدوش، منره تو میمن یم گم  -
ی

ه تو ن میگم  یک  میخوام بمیر

 برو به 
ی

م دکیر مامانم بگو بمییک  !یاد بیر

 واز متی که توی خودم مچاله شده بودم دور شد و غرغر کنان رفت 

 و مرا داخل دستشونی تنها گذاشت

 درد امانم را بریده بود ونای حرکت نداشتم مثل ابر بهار اشک

یختم و از درد در هم میپیچید  ...ممیر

دمی  وبچهبرای بخت خودم  ی  .....بیگناهم زار میر

 باعث رخوت میشود و انگارمن هم ساعتر از این یهگازیاد  درِد 

 دنیا گریزی به آخرت داشتم 

 زمان را یادم نمیآمد ، اندامم حس نداشت ومن هنوز تکیه به دیوارِ 

 رسِد دستشونی مات مانده بودم 

 مهای  رگ همه یرسدی توی  ام را که راست میکردم دردِ  تِن خمیده

 ودها جای خوب قضیه ب میپیچید واین
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 ...و اما امان از دردی که زیردلم جوالن میداد

 دوباره کیم نفسم باال آمد ونر اراده ازترِس مرِگ جنینم ، دادی

 .....زدم به بلدی کر شدن گوش زمانه

 بعد از پخش شدن صدایم درون خانه ، جمشید ومادرش جلوی

ی ش  رگها و وجودم تزریق کرد ، ه انگار انرژی بدن و تنفر رویم سیر

 پرسوزشم دادکشیدملوی با گ 

 ی جادوگر! ازهمه ازت متنفرم جمشید، از تو هم متنفرم زنیکه_

 ....! تون متنفرم ،برید به جهنم

 نفسم به شماره افتاده بود ویل ول کن نبودم

 نتو کافری که به بچه خودت هم رحم نمیکتی ، همهتون دشم  -

 !ها  ! وحیسر قاتال خدایید... قاتل ! 

 مله کردمادر جمشید به طرفم ح

 ....دهنت رو ببند اسم پس منو نیار ،_

دم امان داد  گلویم خش برداشته بود ،و صدایم زخیم بود ویل نر  ی  میر

ییک_  ... تو هم توی قتل بچه ام رسر

ون  ... قاتل کافر.... گمشو از خونه من بیر
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 حسن بزندکه صدای زنگ خانهمامان جمشید خواست حرقی 

 هق هق تغییر رویه دادم  ختام دعوایمان شد و مِن خسته به

 جمشید رساسیمه به سمت در حیاط دوید ومادرش با نگاه رد پای

 خیایل او را دنبال کرد ولحظانر بعد جمشید مادرش را صدا کرد

 ...وصدای پچ پچشان توجهم را جلب کرد

 طرفم آمد ای طلبکارتر به  جمشید با قیافه

 .... ه ما چکار یم کنهر خونیکه دنفس این مرت_

 دلم نیم خواست بدانم در مورد چه کیس حرف یم زند ال اص

 م ریختم وفریاد زدمچشم هایفقط هر چی نفرت داشتم توی 

ارم من چی یم دونم_ ی  از تو وهر چی هم جنس توی آشغاله بیر

 ، دم خونه ما چکار یم کن
ی

 ه ! تو که اون مرتیکه ای که تو مییک

س در خونه ما چکابرو ازش  زبون داریهفت میر   ر میکنه ، بیی

 ...همه تون برین به جهنم یهال

 با ابروان در هم لب زد 

ی ، اومده دنبال تو_  . .یم گه برای مجلس نازنیر

 هنوز مغزم فرمان نیم داد، نعره کشیدم 
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 ....چ کیس نمیادهی چ جهنیم با هی بگو نفس  _

 جمشید تاکیدی گفت 

 ...!نفس!....امیر عیل _

 عیل ؟م رنگ تعجب گرفت امیر بیسوی چشم های

 اینجا؟ 

 ی ما؟  دم خانه

 بود؟ دنبال من آمده

 ودوباره نالیدم 

 ....برو بهش بگو نفس مرده ! نفس بدبخت شده_

 که صدای یاهلل یاهلل امیر عیل از داخل حیاط آمد و حرف مرا نیمه

 تمام گذاشت 

 ه بودانگار صدای دادهای مرا شنید

بتر خودش را جمشید توی یک حرکومادر   توی دستشونی ت ضی

ی دندان انداخت و از   هایش غرید  بیر

ی از_ ی  دهنت رو یم بندی نفس! به این پس عمه ات ، چیر

 نفس با چندتا مرد ازت عکس دارم 
ی

 اتفاقانی که افتاده نیم یک
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 نر آبروت یم کنم بعدشم یه بالنی رس خانواده ات میارم که صد

.... پس به امرگت رو رزوی بار آ  بزن وون دهن نحست قفل بکتی

 !امروز برا کیس نگواز  خی هی

 ...ترس توی دلم خانه کرد

سیدم   ...من از این زن به اندازه نر آبرونی مییر

د ی به میر  امیر عیل پشت رس هم به در سالن ضی

ی لبهای جمع شده  اش، فوت کرد ، خودش جمشید نفسش را از بیر

 : وگفت را جمع وجور کرد 

 !دقیقه صیر کن پسیه _

 طرفم پرت کرد ومانتو وشال مرا آورد وبه 

 : امیر عیل با صدانی لرزان که ترس درونش خانه کرده بود ،پرسید 

ه ؟! اتفاقر افتاده ،حالتون خوبه ،حال_  آقا جمشید اونجا چه خیر

 ..... !نفس خوبه ، نکنه برا نفس اتفاقر افتاده ؟

 ، خودش "یاهلل یاهلل"گویانم شده بود ، امیر که صیر وطاقتش تما

 داشتر رساند را به در رسویس به

 نگرانش افتاد به ثانیه نکشیده رنگ از چشم هاینگاهم که به 
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 ش لرزان وپر شد چشم هایصورتش پرید و 

 ! وای چقدر دلم برای این پس عمه حایم تنگ شده بود

 لکت وشلوارش قدو باالیش را قاب گرفته بودو ته ریشش مث

 م ا هخانواد همه یحس دوری از زینت صورتش بودبه اندازه همیشه 

 ...امیر را تماشاکردم، او حس بودن پدرم را در کنارم تدایع یم کرد 

ی یک حایم واقیع  !حس داشیر

 انگار نفس کم آورده بود چند نفس عمیق و پلکانی کشید که

 تا به اش را تحت تاثیر قرار دادو با اندوه کلمات را جان کند  سینه

 اورد زبان

؟ چرا ص چی شده نفس ؟! چرا _  بوده؟ ت کورتپخش زمیتی

 ورو به جمشید کرد و نر تعلل دستور داد

یمش دکیر _ ی بیر  ...چرا واستادی بذارش تو ماشیر

غرید   مادر جمشید طلبکارانه به امیر

 ماهم داشتیم همینکار رو یم کردیم_

ی در گوش جمشید زمزمه کرد  ی  وچیر

 غضبناک کرد و  یهپس نگااین مادر و  امیر عیل متعجب به
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 وشید ر خ

 دست واون دست یم کنید ، این د ؟! چرا اینپس چرا معطلی _

 ....که از دست رفت

 ی مردها متنفرم ، من این مرد را با همه  دروغ گفتم از همه

 !هاش ستایش یم کردم حمایت

حم   خواست کمکم کند کهجمشید مثل یک دشمِن بیر

عیلدکشیدم که امآه ناخواسته ای از در   یر

 دادزد و هول به طرفم برگشت چند قدم رفته را با

 آقا جمشید یم خوای بکشیش ، یکم آروم تر ،یم بیتی که _

 .... رنگ به رخ نداره

 و زیر لب زمزمه کرد 

ه-  !! دوراز جونش میت ازاین رنگ وروش بهیر

 را نداد. وجمشید اخم در هم کشید وجواب امیر 

ون خانه و انته  که خانهمان در آن واقی  های کوچبه بیر
ی

 ع بود بزریک

 م جمشید به جایکمال تعجب دیدکه رسیدیم با  

ی امیر عیل میر  ی خودش به طرف ماشیر  ود. ماشیر
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 : زمزمه کردم

ی خودمون نیم ریم؟_  چرا با ماشیر

 !تو خفه.... به توربظ نداره-

 ....ی صورتم شد  واشک دوباره مهمان ناخوانده

ی  شید شد راهشامیر عیل که متوجه جم  را به طرف ماشیر

 رد وپرسید خودش کج ک 

ی  _  یمش ؟  من بیر با ماشیر

 ی جمشید ترساندم   لحن مظلومانه

ین کم داره یم ترسم وسط راه- ی ی من بیی  اگه اشکال نداره ! ماشیر

 ....بزارتمون

 امیر دزدگیر ماشینش را زد وقفل درها با صدای تییک باز شد 

 ..نه چه اشکایل داره -

ی سوار ز کرد ومنتظر ماند تا بااشینش را ودر عقب م  امیر  شوم ماشیر

ی   دور زد تا پشت فرمان بنشیند  را ماشیر

 من که درد ، تاب وتوانم را برده بود متعجب به جمشیدی که به

ه شدم وبعد نگاهم به امیر عیل افتاد  طرف خانه برمیگشت خیر
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 های در هم به جمشید چشم دوخته بود انگار دقایقر  که با اخم

 بود ازپشت فرمانک موقعیت از دستش خارج شده گیج شده و در 

 زد و صدا بلند کرد قر بو

 آقا جمشید کجا یم رید؟ حال نفس بده عجله کنید بریم _

 ...بیمارستان دیگه

فت دستر در هواتکان دادو  جمشید همانطور که پشت به ما میر

 اعتنا به جوش و خروش امیر کلمات را ادا کرد نر 

ش م_  ! ن نمیامخودت بیر

ون ابروهای امیر باال پرید ومثل  ی بیر  از ماشیر
 دنبال پرید وبه  فیی

 جمشید دوید ، بازویش را میان دستانش گرفت

؟! تو شوهریسر !تو محرم یسر ! من _  یعتی چی مرد حسانر

مش ؟...بگم چکارشم ؟...بگم دردش چیه ؟  ...!کجا بیر

ب از دست   الیم ازامیر کشید وهنوز ک جمشید بازویش را با ضی

ون نیامده بود که مادر   لحن بدی ش به کمکش آمد و با دهانش بیر

عیل را مخاطب قرار داد که من غرق خجالت شدم   امیر

 خوای ! دست از رس پس من بردار، نمیبیتی حالش بده ، یم یه _
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ش از طرف ما  سکته  اش بدی بیفکر ! خودت بردار بیر

 ....وکییل! ِهری

 لوی مادر د خودش را رسی    ع جون خونش را میخور امیر که خ

 جمشید انداخت

 م ! عروس شماست ، چی یم گید حاج خان_

مش !...باید شما یا شوهرش کنارش باشید  !!من تنها کجا بیر

 از این رفتار جمشید ومادرش بوهای خونر نمیآمد ، حدس 

دم مربوط به پچ پچ های توی خانه ونقشه ی  ی مادر جمشید   میر

 ...باشد 

 : ادر جمشید گفتم

 م رو بیاریم ،یم یایباشه ! باشه !بذار بریم تو خونه مدارکش _

 ودست در دست هم در حیاط خانه گم شدند و در را بر روی امیر 

 بستند 

 ومن فهمیدم که دیگر آمدنی در کار نیست وامیر را رس کار

ی   ....گذاشیر

 ...ی خوش خیالم ، این جماعت را نمیشناخت طفلک پس عمه
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 ایم میر بود که الی پلکهفته بود و فقط دیدن ادرد تمام وجودم را گر 

ون میکشاند  ای از ریه نسیه یداشت و نفِس را باز نگه م  ....ام بیر

ِ موهای تازه اصالح شده
ی  اش کشید وهوف  دستش را عصتر بیر

ی لبه ون فرستادو نگاهش را از ای جمع شده کالفه ای از بیر  اش بیر

ی به من رسا پشت شیشه  باصله با اضطراندو از همان فی ماشیر

 ...رصدم کرد

 این پکاش من در پای دفیر 
ی

 ... س نبودمزندیک

 آخر این معادله ، بس ناجوانمردانه ، نابرابراست ،

 
ی

 .....همسم نر خیال و اودر جنگ برای برگرداندن من به زندیک

 طبق حدیس که زده بودم در خانه باز نشد که نشد ، امیر چشم

 د و فقط از خجالت امیر دردمم را بریده بو ود و درد امانبه در مانده ب

ی وگرن کشیدماد نمیرا فری  ه صدایم دلش یم خواست گوش زمیر

 .... و زمان را کر کند

ون کشید وبا   امیر گوشیش را از جیب شلوار خوش دوختش بیر

 جدیت غرید 

 ...آقا جمشید چرا نیم یای این دخیر که از دست رفت_
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ی   ابروانش افتاد و پرسیدگره بیر

 یعتی چی ؟-

 گره ابروانش کورتر شد

یم دکیر  چیه بچه بازی  ها مرد حسانر این -  .... ،بیا زنتو بیر

 نیمهبازم را از هم گشود چشم هایویکدفعه صدای داد امیر 

ت-  ..... !نر غیر

 گویسر را با غیظ خاموش کرد وچشم بست ، انگار انرژیاش تحلیل

 . کنار کوچه نشستی   رفته بود که روی پله

 ش فشار داد وبعد چشم هایدست راستش را ، روی گشِت دو ان

ی موجرا با ک ام صورتشمت  ف همان دستش مسح کرد تا بیر

 ...موهایش گرفتار شد

 ثانیه ای نگذشته بودکه به گمانم فکری به ذهنش رسید ، دوباره 

 گویسر به دست شد وشماره ای را گرفت

 و صدایش دلم را آتش زد

 سالم دانی -

 ضعف رفت ش وددلم برایآخ پدرم پشت خط ب
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 .... آره جای نفسم -

 .. کنید ببینید چی یم گم  لحظه صیر دانی یه -

 .... دانی من هستم دلواپس نیسر فقط ....فقط-
 نه خوبه ...یعتی

 ...یکم حال نفس بده

 بیتاب دم عمیقر گرفت 

 ...فقط  نه دانی جان ! بزار حرفمو بزنم ....دانی من هستم دیگه-

 ....گوش کنید چی یم گم

نگ من چرخید  نگاهش به صورت بیر

یم دکیر نفسو ید نمیاد دانی ،.... جمش -  ... بیر

 و به آسمان زل زد ، احساس کردم دارد جلوی ترکیدن بغیصی که

د ، اصال حالش خوب نبود ،  ه زده را میگیر  درون گلویش چمیر

 .....اصال

 راش حرف در بیارن ....من دانی من نامحرمم بهش... یم ترسم ب -

 .....ین جماعت یم ترسما از 

 لبش را عصتر جوید گوشه ی

 اجازه بده قول میدم خودم تا پای جونم خودت بهم دانی فقط -
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 .... مواظبش باشم

 دانی دانی ، غمت نباشه تا شما بیای من رسوندمش بیمارستان-

 !به من اعتماد کنید...ازجون خودم بیشیر مواظبشم-

 را اشکم 
ی

 ای که  کجا پاس کرده  چکید ، پسعمه! تو مردانیک

 .... جمشید مردود آن کالس شده

 نی خودتون بگید فردا براش حرقی در نیاد،واستم دافقط یم خ -

 التماس پدرم را میکرد

 ...لطفا خودتون رو زود برسونید -

 ای چشم بست و لحظه

 .. باشه ،باشه...چشم....خداحافظ_

 ...خداحافظ

 رق خودش را توی دوباره در جیبش فروبرد ومثل بوگوشیش را 

ی انداخت و ثانیه ی با  ماشیر  به سمت جلو به یا زوزهای بعد ماشیر

 پرواز در آمد 

 اش بیشیر  به لحظه درجه عصبانیتش کم که نمیشد لحظه

 میشد ، من این را از اخیم که هر ثانیه بیشیر در هم قفل 
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فت درک میک  یهمیشد و از نگا  میر
ی

یک  ردم ،که روبه تیر

مق از درد صدایش    کردم بیر

 امیر عیل ؟ -

 را کشیدم که بود ده انی که در دلش نهفته ش انگار ضامن درده

 داد کشید

ت به من میگه اگه ازم شکایت کتی میگم من سالم  نر  -  غیر

 ..... اش فرستادم با پسعمه

 بود ، صدایش پر از زخم بود  بیخ گلویش را گرفته بغض

 وی نفس رونید کبودی صورت و زیر گلمیگه به همه میگم ببی -

ت تره نسبت  هب یک براش درست کرده.....یعتی سگ با غیر

 ....ناموسش تا تو

 دستش را محکم روی فرمان کوبید که چشمانم از ترس بسته شد

 و نعره زد 

نه ؟ - ی  زنم زدن  عوضی نامرِد پست فطرت ....آدم زنش رو میر

 داره؟

 لبمریخت را از توی آینه دیدم و قاشیک که از چشمانش فرو  وقطره



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

239 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 را ذوب کرد ، درمانده صدایش کردم 

 ... امیر عیل -

 ش مضطرب به سمتم برگشتچشم هایبارانی  اه و یسیلدای 

 نفس باهات چکار کرده؟ اون نامرد چطور دلش اومده تو رو بزنه ؟-

 اشِک خجلتم فرو ریخت 

 گردنش ورم کردهو او که از شدت عصبانیت رسخ شده بود و رگ  

 بود

 ات کنه ؟ استه خفهیعتی چی ؟ میخو  کبودی دور گردنت -

 م ا را پشت لبهای به هم چسبیده رس به زیر انداختم و هقهقم

 آوار کردم 

 از توی آینه نگاهش قفل من شد و حتما حالم را درک کرد که 

 صدایش آرام شد

؟  -  نفس!..... خونر

 ر دادم به معتی خوبرسم را کیم باال آوردم و پلک روی هم فشا

 م شدات اشک پخش صورتبودن حالم و قطر 

ی ، دلمراویل خوب نبودم ، زخم بود که از هر طرف ب  ی نشسیر
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 انتخاب میکرد

 وار شد  صدایش محزون و زمزمه

 ببخش صدام رو باال بردم....لعنتر آتیش به قلبم زد  -

ی جمله کشت  ...و مرا با همیر

 ت یا از توی آینه رصدم میکرددقیقه به دقیقه یا به طرفم برمیگش

 ام مهمان نگاهش گرما توی سلولهای یخ زدهورشید و با خ

 ...میشد

 رد نالهای ناخواسته میکشیدم ،او هم من از د که  یهوگا

" حواله  ناخودآگاه دست از روی دهان دلش بر میداشت و "جانی

 ام میکرد وزمزمه وار نجوا یم کرد

 .....رسونمت نفس قوی باش ، من کنارتم ،االن یم_

 کاری که شوهر شدم در حمایتهایش ،ومن در اوج درد ذوب یم

 ...ومحرمم از من دری    غ کرد

 نم یک از نهایت درد از حال رفتم، و دیگر چه بر رسم آمد رادا نیم

 .....نفهمیدم تا

 ای از یک مرد قد بلند را ، تار  م را که باز کردم فقط هالهچشم های
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 ازسنگینم روی هم افتاد ، دوباره که بعد دیدم و دوباره پلکهای 

 زمانی که نمیدانم چقدر بود بههوش آمدم و سوزیسر در مچ 

 ا به سمت دستم کشاندونگاهم ر  سحوا دستم

 انژوکت به دستم وصل شده وچند جای دستم سیاه وکبود شده

 بود

ی بود، رگت رو پیدا نیم کردن_  ...فشارت خییل پاییر

 های امیر عیل بود ، این مرد وصل بدبختر صدای گرفته وخش دار 

 ...ای بدمه  ود وفرشته نجات همه حالده بمن ش

 ...نداشتم  کاش اینهمه درد برایش

 ...عذاب وجدان داشت روحم را قبض میکرد

 ای که شنیدم،  نگاهم را از دستم گرفتم و رو به طرف صدای خسته

 ستهبرگرداندم ،کتش را به دسته صندیل آویز کرده بود وخودش خ

 ته بود ، ده و خسش پف کر چشم هایروی صندیل نشسته بود، 

 خ توی مردمک
ی

 ودانه کرده ب هایش یک دنیا دلخوری و واماندیک

منده منده رسر  ....اش بودم ، رسر

 زیرلب سالیم کردم
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 او هم کیم صاف نشست و دهان گشود

ی؟_  علیک سالم ...بهیر

ی انداختم و با دم عمیقر که گرفتم لب زدم  رسم را پاییر

 .... آره -

 نگاه دزدیدم و ادامه دادم 

 ببخشید خییل زحمتت دادم -

 فتادازجایش بلند شد وبه طرف دراتاق راه ا

 ی تکان دادید و رس کش  یهآ

 بسه نفس ! بسه...با من اینطوری حرف نزن _

 ی لبش را زیر دندان کشید   و موقیع که به در رسید گوشه

 بخوره دانی االن میاد ،رفته تو حیاط یه هوانی _

ون رفت  ...واز در اتاق بیر

 ی مغزم را پرکرده بود ومثل موریانه ازدرون مرا یمزیاد های  سوال

 ن وارد اتاق شد هراسا  ه بابا خورد ک

 بابا ! نفس! به هوش اومدی... بابافدات بشه تو که ما رو نصف_

 ...عمر کردی تو این دو روزه عزیز دلم
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 دم ،به اندازه چند سال پیر انگار بابایم را در این مدت که ندیده بو 

ش کردهد هم از هنگایمشده بود ، شای  بود  که امیر برای حالم خیر

ی چهر  هاینگونه سای  ....اش را درنوردیده بود  هی پیر

ی کج کردم   خجالت زده ، گردنم را تا حد ممکن رو به پاییر

 سالم ، خدانکنه بابا جون نصف عمربیسر _

 بودند وفوران یم کردند ،اشکهایم ناجوانمردانه با من لج کرده 

 ذشت ،هم خودت خونر هم الحمدهللم ،به خیر گگریه نکن دخیر _

 !بچت

 ردهبیگناهم جان سالم به در ب کیدم ، پس طفل نفس راحتر کش 

 ...بود

 ویل دردم از چه بود ، از بابا پرسیدم 

 بابا راست میگید ؟ پس اون دردی که توی دلم پیچیده بود چی  _

 بود؟

 تلخی زدلبخند 

 ود ، دل دردت واسه اون بودآپاندیست بابا ! آپاندیس! اوت کرده ب _

 ت میفتاد چه اتفاقر برااگه امیر عیل نیم رسید معلوم نیست 
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 ...،خدا به همه مون رحم کرد

 را زیر دلم حس میکردم ویل اهمیتر نداشت تازه سوزش بخیه

 برایم سوال خیر سالمتر جنینم ، برق شوقر در دلم تاباند ویل 

 جرم پرسیدم ی ما چه میکرد، ال  بود امیر عیل دم خانه

 ی ما چیمیخواست ؟ بابا ؟ ...امیر عیل دم خونه -

 کشید  قی پو

ی بیام دنبالت تا توی جهازبرون رت ماد -  اضار کرد قبل عرویس نازنیر

 و نمیدونم این رسمای قبل عرویس تو هم بایسر ....منم یک 

 امیر طفلک گفتم اون بیاد دنبالت ، بهشکار مهم برام پیش اومد به 

نم به جمشید و اجازهه رسید من زنگفتم اونجا ک ی  ات رو  گ میر

م  .... میگیر

 دادفسوس تکان به ارسی 

 ...که اینجوری شد -

 ی بابا حضور خدا را در نزدیکیم حس کردم ونبودحرف هاازشنیدن 

 جمشید هم سوال بعدم بود

 !بابا جمشید نیومد؟_
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 توی دستش فشار داد بابا دستم را 

 سایه ات روهم نشونش نمیدم  یم برمت خونه خودمون ، دیگه _

 ! ، لیاقتت رو نداره

 ...سایید و دندان روی هم

 تم باید خوشحال باشم یا ناراحت ،بود ونبود جمشیددانسنیم 

 حالم را خراب یم کرد ، مثال شوهرم بود و خود ناکسش بود که

 ود ،دوباره اشک توی صورتم قدم زد و مانند دژخیم به جانم افتاده ب

 صدایم کردم بابا دلجویانه

ارم نفس عزیزم ! چراگریه میکتی ؟ دیگه خودم هواتو دار _ ی  م نمیر

ی اذیتت کنهبتی چ هی  !بسر

 یهبحث را از جمشید وتلخی های وجودش با یک سوال به را

 دیگر تغییر دادم

 بابا ؟مامان کجاست؟ _

 وامیر خیر داریم ،یم دونی که عروسیه نازنینهازحال تو فقط منو  _

 شن .....ازشون پنهون و کارهای دیگهی جهاز بردن ، تو حول و وال

 بگیم ، هرچی دوست داشت تود  تموم بشه بعکردیم تا عرویس
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 ...بایسر ، نشد که نشد

ی   بابا نفس غمگیتی کشید و من خیالم بابت برپانی عرویس نازنیر

 همراه شد 
ی

 ، با آسودیک

 !خوب کاری کردید بابا ،حال من برای همه سمه_

 ده شم خیر چشم هایبه 

 نازیاینطوری نگو بابا ،دلم خون میشه ،گفتم مامانت و اسما و _

نن میان بیمارستان ،خوبیتهمن عرویس ر حال تو روبف ی  وب  هم میر

 !نداره

 رس به تایید تکان دادم

منده _ ی بابا تلخ جواب دادم ،رسر  کار درستر کردین ، ببخشیر

 ....تونم

 د اتاق وار ی"  هنوز حرفم تمام نشده بود که امیر با "یاهلل

م حضور این مرد واقیع رس به زیر انداختم  شد؛ازرسر

 :رارداد وگفتا را مخاطب قباب امیر 

 ...دانی ، مگه نیم خواین برین دیر شد، ها_

 بابا مگر کجا یم خواست برود؟
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د و به امیر   انداخت یهنگابابا دست مرا توی حجم دستانش فسر

 ...امیر دلم راضی نیم شه نفس رو تنها بزارم_

 دانی حالتون رو درک میکنم ویل اونا منتظرتونن ،یم فهمن _

 انم اونجا رو ول کنندرسم از زن دانی و مامفتاده ، یم تقر ااتفا

 ....بیاد دنبال ما

 نگاهش اریب من شد 

 ...شما برید من حواسم به نفس هست -

 توی سینه حبس میشود وقتر تو حواست به او نفس ،نفسش 

 باشد 

 د برود ، خودم را داخل بحث ودم بابا کجا بایحاال که فهمیده ب

 انداختم

 ....بابا!برید فته بود شما هم باید باشید یادم ر  برید ، منآره بابا _

ی به وجودتون نیاز داره ، من که االن خوبم   ....نازنیر

 وروبه امیر کردم

 ... ن خوبمشما هم برو ،م_

ی توی یهاخم در هم گره داد وبا نگا  مثل یک شیر خشمگیر
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 م زل زدچشم های

 مش آدموالزم نکرده برا من نسخه بپیخی ،نسخه های تو ه _

  ...میکنه جهنم یهرا

 بابا دست امیر را گرفت واسمش را با تذکر صدا کرد 

 ...امیر عیل_

ون داد  رسی تکان داد و نفسش را با صدا بیر

 ....دانی ،از دستش ناراحتمببخشید _

یک غ  ...هایم کرده بودمش مومن نگاه دزدیدم ، حق داشت ، رسر

 بابا هوقی کشید

 حال وروزش  قتش نیست ،نیم بیتی یم دونم دانی ویل االن و _

 ...رو

 :وروبه من گفت

 بابا نفس ! دلم راضی نیم شه ،چکار کنم ؟ من برم؟_

 زود جواب دادم 

 ...تونه ،من خوبمبله برید، بابا نازی منتظر _

 وصدای زنگ گویسر امیر فضای اتاق رو پر کرد
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 ..م مامان ال س_

ی _  آره ،دانی دارن راه میفیر

 ....ونه بیادد بد شده نفس نیم تگفتم که حال مادر جمشی_

 مامان جان ،دروغم چیه ،بیاین االن دخیر داداشتون رسر ومور_

 !وگنده ،روبروی منه

 به کار برده بود لبخندی گوشه از عبارنر که برای سالمتر من 

 اش جلب شد  لبم آمد و دوباره حواسم به مکالمه

 بزارم منم نمیام ،جای جمشید ونفسم دیگه !....زشته تنهاشون_

 ...ندارم ،خودت یم دونی که مجلس عرویس عالقه ای به_

 آخ مامان ، تو وزن دانی منو کشتید ،بیاین با این دخیر داداشتون_

 ...راحت بشه صحبت کنید خیالتون

 ولبخندی زد وادامه داد 

 ...خداشانس بده_

 یسر را به سمت من گرفتخندید وگو وبلند تر 

س_  ه مامانمه ،یم خواد حالت رو بیی

 ی آرام گفت نش گذاشت و با صداودست روی گویسر تلف
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 بهشون گفتیم قلب مادر شوهرت درد گرفته اومدیم بیمارستان_

 وگویسر را به دست من داد

ین   عمه از توی گویسر میآمد صدای شیر

 نفس ،نفس ، عمه چرا جواب نمیدی؟_

 هایم فراموشم شد ای غم لحظه زدم و  لبخندی

 !سالم عمه جونم_

ی را صدایش اوج   منتقل میکردخواسیر

 ! ذره شده سالم ورپریده ،کجانی ؟دلمون برات یک_

 عمه جونم حال مامان جمشید بده ،موندگار شدم _

ی ا رگه  نداختای از غم توی صدایش طنیر

 سالم برسون بهشون ، بهشون بگو مجلس تموم بشه میایم  _

 دیدنشون .... ویل حیف شد نفسم گفتیم به هوای عرویس ،

 ت یم بینیم

ون فرستادم ، چه خاهایم را آرام  هوای ریه  ی خونر داشتم نوادهبیر

 !ای افتاده بودم و گیر چه خانواده

 ؟مامانم ببخشید عمه نشد دیگه ،حال همه خوبه عمه جون _
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 !،نازی؟

س اینآره عمه ، همه خوبیم ، خییل رسشون شلوغه _  اسیر

 خالصهی نازی و مامانت نذاشته ،  روزها هم خواب و خوراک واسه

 !همه دلتنگتیم

 گوشه چشمم ریخت  شیک از قطره ا

دستش رابه طرفم دراز کردو آهسته زمزمه کرد  امیر

وع نکن ،حالت خوب نیست _  گویسر روبده من ،باز رسر

 !،نمیفهیم؟

 دست امیر  بغضم را فرو خوردم و از عمه خداحافظی وگویسر را به

 دادم

ی من و امیر عیل ردوبدل هی بابا که رفت   بیر
 نشد وبینمونچ حرقی

 ...سکوت بود وسکوتفقط سکوت بود و 

 امیر عیل صندلیش را ، نزدیک ترین جا به پنجره اتاق و روبه فضای 

ه به آن محیط شده باز بیمارستان قرار داده بود وپشت  به من خیر

 ...رده بودقهر کهایم   بود ؛ انگار با من و تصمیم

 یق میکردندمن هم که گهگاه بر اثر داروهانی که به رسمم تزر 
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 ت بعد چشم باز یم کردم ونیم دانم چه مد ،به خواب یم رفتم

 و دوباره قامت امیر بود که توی قاب نگاهم مینشست واز نظر 

 وت اتاق وصدای قطره های رسم دوباره بهیم گذروندمش واز سک

فت ان میر  م ،دنیای نر خیر

 نیم دانم چه موقع روز یا شب بود که چشم باز کردم وبه جای

 . ر بابا مواجه شدمایندفعه توی اتاقم با حضو  یر ام

 با کت وشلوار خوش دوختش ، رس به روی تخت من به خواب رفته 

 بود؛ 

ی تمام شده بود  ...عرویس نازنیر

........... 

 ودری    غ حتر  خییل زود بابا ومامان من را به خانه خودشون بردن ،

 .....از یک تماس از جمشید که جویای حال زنش بشود

 همبد حال
ی

یک حالم شده بود ی داشتم ،شاید افسدیک  رسر

ی بهره یم   که گیر میاوردم برای اشک ریخیر
 ،چون ازتمام اوقانر

 ون این بود که تا جانی که بردم ، مامان وبابا هم تمام تالشش

 های منقی وجودم را از امکان داشت من را تنها نگذارند و حس
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 .....دورو برم دور کنند

 ازاحوالشکست ،وبعد وت مطلق اتاقم را صدای زنگ خانه ،سک

 ...پریِس زمزمه واری ، دوباره سکوت بر جو خانه حاکم شد

 نیم دانستم چه کیس مهمان خانهمان شده که با آرامش 

ت یم کردند و دلم هم اصال نمیخواست  وسکوت با او معارسر

 نم و با کیس روبرو شوم ویل نیم ساعت بعد که ا ترک کاتاقم ر 

اسم جمعیر شد ، ر آمد ایندفعه حو انه به صدا ددوباره زنگ خ

 نادربود 

 دریک ساعت دوبار در خانهمان زده شود و این دفعه بعد از 

یس ، صدای دادو بیداد بود    ...که از پذیرانی بلند شد احوالیی

 ختم وبه طرف پذیرانی مضطرب ودلواپس شایل به روی رسم اندا

 ....قدم تند کردم

 نه شکسته شده بود؟چه شده بود که جو سکوت خا

بان قلبم را به اوج دانه درهم چندصدای مر   ترکیب شده بود و ضی

 ...رسانده بود

 امیر عیل بود ، صدانی که ازبقیه صداها ولومش بیشیر بود صدای 
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 !پس او هم جزء مهمانها بود

 امیر عیل داد میکشید

ِت ...حیِف اسم مرد که رویر چ_  ا اومدی اینجا ؟ نر غیر

ونگمشو از این تو بزارن...    ...خونه بیر

 ی بابا که سیع در آرامش محیط داشت داوص

نیم امیر جان ! _ ی  ...آروم باش ! حاال با هم حرف میر

 و امیر یک درجه هم کوتاه نمیآمد

 نفس  دانی چرا تو خونتون راهش دادید ؟! دانی یادتون رفته با _

 ...چکار کرده ؟! دانی این نفس رو به حد مرگ زده بود

 ...ت شد ، در اتاق خشکم زدتنم سسپای رف

 یعتی جمشید آمده بود ؟ 

 بعد از این همه مدت ؟ 

؟  !باچه رونی

 آمدهبود چه بگوید؟ 

 ... توچرا جوش آوردی ،نفس خودش هم زبون داره هم بزرگیر _

 !رصدای خودش بود ، مثل قبل پررو و طلبکا
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 قدمهای سستم را به داخل هال هدایت کردم وحاال تصویر همه

 که تنگاتنگ هم ایستاده  مانم دیده یم شد ، سه مرد ل چشمقاب

 بودند

ی که چهره  د و به طرف جمشید یورش  یهبه سیااش  وامیر ی  میر

 اش در مشتهای مردانه اش اسیر شد وبابا که وسط آن  برد ویقه

 ...دو میانداری میکرد

 وی صورت جمشید فرود میآمد تنم را لرزوندامیر که تصدای غرش 

 بیشیر به طرف اش را  ونی چرا ؟!یقه..یم خوای بدچرا ؟ چرا؟!. _

 م تر کرد ،  ی دستانش را محک خودش کشید و حلقه

 ای زد که صدایش خانه را به ارتعاش انداخت و نعره

دی وخودت فرار کردی  -  چونکه جوِن نر جونش رو به من سیی

 داشتم از صدای کم شدن نفساش سکته یم کردم ،که چون...،

 منماش گذاشته بودی و وتوِی محرمش تنه چونکه درد میکشید 

 فعه یمچ کاری براش بکنم ، چونکه صد دهی نیم تونستم 

 ...خواستم تصادف کنم تا رسوندمش بیمارستان ،چونکه

د با یقه  تی جمشید جدا کرد ودس وبابا باالخره دستای امیر را از نیر
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 دور شانهاش که از حرص محسوس میلرزید ؛ انداخت و با چند

 ایش را رویاندش و امیر عیل آرنج دستهمبل نش قدم روی

ی موهایش فرو کرد ومامان زانوانش ستون کرد و دستهایش را   بیر

 ی نکرد ولیوانی را که محتویاتش  رادیدم که من را دید ویل توجه

 ...را هم یم زد را به امیر عیل رساند 

نر ایستاده بودم ت ونر غیر ی غیر  .ومن مبهوت بیر

دم سکوتم کاقی بود باید  ی  میر
 حرقی

 بودایندفعه نوبت غرش من 

 !اینجا چه کار یم کتی ؟ نامرد ! _

ی نگاه که به طرفم برگشت نگاه امیر عیل بود و بعد همه  ی   اولیر

 نگاه ها به سمت من برگشت 

 و صدای مظلوم نمایش

 ....نفس_

 دزدمبا تمام وجود دا 

 اسم منو نیار....! لعنتر اسم منو نیار ! گفتم اینجا چکار یم_

؟!...چرا اومدی اینجا ؟! اوم ردم ،برام فاتحهدی ببیتی که کتی  مر
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 !بخونی ....؟

ی...؟  !ها بگو دیگه ،اومدی خیر مرگمو برا مامانت بیر

 مامان به طرفم دوید تا آرامم کند ویل از پسم برنیامد که از ماجرا

 ند دورم ک

 جرامامان به طرفم دوید تا آرامم کند ویل از پسم برنیامد که از ما

 دادمخراشم ادامه من با همان صدای پر دورم کند 

ب دستت رو نشون بدی ؟  اومدی دوباره -  ضی

 جمشید رس به زیر انداخته بود

 کشان ،کشان به طرف اتاقم یم بردم ومنمرا  بابا 

 توجه همانطور داد یم زدم نر 

ردم ،بروشید ؟ آره جم_  واسه خیر مرگم اومدی ؟ بله من مر

ی واسه مام  خداوندی خدا راضی  انت بیر ، ویل بهخوشخیر

ی ،به خدای احد و واحد راضی نیستم تو   زیر جنازه ام رو هم بگیر

 نیستم ! برو جمشید ،از خونه بابای من برو گمشو ،جانی که من

 ...نفس میکشم نباش ،ازت متنفرم ،متنفر 

 یم را در حایل یم زدم که بابا من را به آغوش مامان حرف هاوآخرین 
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ده توی اتاق  نه وار گریه روحم ، دیوابود ومن همراه درد وآالم م سیی

 یم کردم ومامان دلجویانه دست روی کمرم یم کشید وموهایم

یخت  ...را بوسه باران میکرد و همراه من اشک میر

 د وصورتم را تویکیم که آرامیر شدم مامان مرا روی تخت نشان 

 . دستهایش گرفت

 مراهتیم ،تنهات نیم زاریمنفسم ،آروم باش مادر،منو وبابات ه _

س چقدر براش بچه به فکر  ،یکم هم  ات باش ،یم دونی اسیر

 !بده؟

 ! بچه

 ! بچه ی من

 او وسط این دعواها چکار یم کرد ؟

 چرا به این دنیای تاریک دعوتش کردیم؟

 زارزدم

 ....شید بیاددنیای سیاه منو جم مامان ،نیم خوام به_

 :مامان لبش را زیر دندان برد وگفت

 حتما تو هدیه خداست خدامرگم ،ناشکری نکن نفسم ، اون_
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 ...بودنش حکمتیه

ی موقع دراتاق باز شد وبابا توچارچوب در ظاهر شد   ودرهمیر

 !رفت_

 با بغض لب زدم 

 !چی یم خواست بابا؟_

 ش را فوت کردبابا به چارچوب در تکیه کرد و نفس

  ....!،یم گفت پشیمونه یهاومده بود معذرت خوا_

 م مشت شد و صدایم بلنداه  دست

 ...همش دروغه !...اگه آدم بود منو تو اون حال ول ده!  نر خود کر _

 نیم کرد

 س! بابانفس آروم باش !برات خوب نیست ، کیس معذرتهی_

 تا تو  ش رو قبول نکرد...فعال هم در موردش حرف نیم زنیمهیخوا

 ... کیم آروم بیسر 

 و رو به مامان کرد

ی ه  - ی  ....به رخ نداره م برای نفس بیار رنگخانم پاشو یک چیر

 مامان دست روی دست زد و بالفاصله از جایش پرید
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 خاک تورسم از بس شوکه شدم ازحالش فراموشم شد _

خانه دوید ی  وبارسعت به طرف آشیی

عیل صدایش کرد از اتاقم   رفت بابا هم وقتر امیر

بت بهار نارنج مامان ، با ذهتی شلوغ و   ومن بعداز خوردن رسر

 .ب رفتموا خ وی تخت دراز کشیدم و کم کم بهه ر خست

ینم ی نهارخوری نشسته بودم وچای شیر خانه وپشت میر ی  توی آشیی

خانه شد ،  ی دم که بابا داخل آشیی ی  را هم میر

امش از جام بلند شدم   سالم دادم وبه احیر

 صندیل روبرویم نشست را با مهربانی داد و بابا هم جواب سالمم 

 وجلویشچای خوش رنگ براش ریختم  ، قبل از اینکه بنشینم یک

 تم اشگذ

 !ممنون نفس بابا_

 با لبخند لب زدم

 ...خواهش یم کنم_

 کیم سکوت کرد و بعد گفت

 .....نفس جان! حوصله داری چند کلمه با هم حرف بزنیم_
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ه شدم  بالفاصله در نگاهش خیر

 !د جمشید؟مور در _

 بخار  بابا استکان چایش را توی دستش گرفت و نگاهش را معطوف

 چای کرد

 .....و البته جمشیدگیت زند   درمورد خودت !  _

 اخم کردم و با تسر گفتم 

 بابا نیم خوام در مورد جمشید حرقی بشنوم ...بابا هنوز دارم_

 .... کابوس رفتاراش رو میبینم ! جمشید یک مرد سست عنضه

 دستش را به عالمت سکوت باال آورد  با با

ی چی یم خوام بگم بعدشس ، یکم صبوری کن بابا ،ببهی_  یر

 !بول ،باشه باباتر ق و گفهرچی ت

 چشم بستم و نفس عمیقر کشیدم ، به پشتر صندیل تکیه

 زدم

 !چشم بابا_

 لب به دندان گرفت گوشه یبابا چایش را کیم مزمزه کرد و  

 اشته ،یا تلفتی  دیگه یا بامن مالقات دجمشید از اونروز چند بارِ _
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 ونه ! خودش یم دونه چه غلظباهام صحبت کرده ،خییل پشیم

 ده ، کر 

 وسط حرفش پریدم 

 ....دروغ میگه بابا _

 ی حرفم را بگویم و خودش ادامه داد  بابا نگذشت بقیه

 .... قرار شد اول خوب گوش کتی ،بعد نظر بدی_

ی اندا  ختمخجالت کشیدم ورسم را پاییر

ی برگرداند و در حایل متفکر کلماتش را  استکان چایش را روی میر

 زمزمه کردیم برا

 روانتخاب جمشید بیشیر فکر هت گفتمروزی ،بنفسم ،من یک _

 کن ،ویل تو گفتر مطمئتی از انتخابت ! امیر عیل گفت جمشید

 مناسب نیست ،بازم روحرف خودت پافشاری کردی... مامانت

 ات مجلس خواستگاری ترتیب  ندادی ! عمه باهات قهر کرد ، محل

 ....ف خودت رو زدیداد به روی خودت نیاوردی و حر 

ون دادافسوسواداد و  رسی تکان  ر نفیس بیر

 االن من قصد رسزنش کردنت روندارم دخیر بابا، االن هم هر -
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ی مثل کوه پشتتم ... ویل بابا االن پای یک بچه این  تصمییم بگیر

 وقسم هم داده که پشیمونه وصدتا قول وسطه و جمشید واقعا 

 راه گذشته روتکرار 

وع ک یم گم یکم بهنیم کنه ،من   بهکن نه   ردن فکر دوباره رسر

 خاطر خودت تنها ،بلکه االن باید به فکر بچه ای که تو راه داری هم 

 !بایسر ،تو در قبال زندگیه اونم ،مسئویل بابا

یجمشید باید ادب بشه والبته اگه خواستر برگرد  ی باید محضی

ا ات رو که بعد ضمانت بده ، حق طالق رو بگیر و حضانت بچه

 نتونه

 وباره بهش بده اگه ازاینفرصت د  .ویل یک برات موش بدوونه ... 

 امتحان رسبلند در اومد که چه بهیر ویل اگه روفوضه شد خودم 

 باهات تا ته خط جدانی هستم ، خب بابا حاال میتونی خوب

 فکراتو بکتی وبعدا 
ی

 ... نظرت رو بهم بیک

خانه را ترک ی  کرد ومن  بابا چایش را یک جرعه رس کشید وآشیی

 معلوم و جمشیدی کهنوشت ناویک رس  ماندم ویک دنیا فکر 

  ...رفته بود یهشخصیتش برایم رو به سیا
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ی

ی درون وجودم مجبورم میکرد به زندیک  فقط موجود چند میلیمیر

 .....یکشید؛ فکر کنمدوباره با مردی که فقط نام مرد را یدک م

 دکیر زنان ، وحشتناک شلوغ بود ؛

نتر ازاین با کیل زحمت ،ا  ، ه بودیمدکیر وقت گرفتینیر

 برای سونو مجبور بودم شیشه ،شیشه آب رس بکشم واین نر 

 پروا روزه خوری ، توی ماه رمضان آزارم میداد ، مامان از روی 

 صندلیش بلند شد وبه طرفم آمد 

ون برمنفس من یک کاری د_  ،بر یم گردم ،از نظر تو که ارم تا بیر

 !اشکایل نداره ، آره؟

 : وگفتمشیشه آب را بستم  رس 

 ،هنوز که خییل به نوبت من مونده ،راحت باشید ؛مامان   نه برید _

 ...مامان پیشانیم را بوسید ویک جور خاض نگاه م کرد ورفت

 ان فکر ای باال انداختم وبا خودم به حالت خاص نگاه مام شانه

 ...کردم

 نداختم ،ا یهاز آنجانی که ایستاده بودم به حضار توی سالن نگا

 ر هم نشسته وبا و یا سه خانم کنااز سالن انتظار دای  هر گوشه
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 هم مشغول حرف زدن بودند ،بعیصی ها هم مجله ای به دستشان

 گرفته ومطالعه یم کردند ویک عده ای هم بودند که با 

 .... همسهایشان آمده بودند

 نر حوصله روی صندیل که دوروبرش خایل بود نشستم ، دربطری

 مرده بودم را باز کردآبسد کن کلنیک آب ککه حاال از نی را  آب معد

 و با زور واکراه یک قلوپ بزرگ دیگر به سمت حلقم فرستادم ،

 وقتر رس شیشه را محکم یم کردم ،چشمم به مردی افتاد که

 بار چندم آب یم کرد وبه سمت لیوان یک بار مضف را برای 

 پس یم زد واز زیاد همسش یم برد واو هم ناز کنان لیوان را 

 نی بیشیر و قربان صدقهکرد و مرد با مهرباخوردن آب شکایت یم  

ی در گوشش ی  رفتنش آب را به خورد همسش یم داد وچیر

ی   ...میگفت وهر دو از خنده ریسه یم رفیر

 ...جان گرفتلبخندی از این حرکاتشون روی لبم 

 شکر هنوز کسانی بودند که عشق چاشتی زندگیشان  یهال

 ...بود

 دم مردی کنارم نشستان بودم که احساس کر هنوز مسخ رفتارش
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 ،از این که مردی این قدر راحت کنار یک زن نامحرم بشیند ،خون

 ...هام به جوشش آمد تو رگ

 تا من اعصابم به هم ریخت و زیر لب غری زدم واز جایم بلند شدم 

 گفت: از کنارش بروم که  

 !کجا خانیم؟_

فحش آبداری نثارش  م تا قصد کرد  برگشتم و  با وحشت به طرفش

 چشم جمشید شدم  چشم در کنم که 

 ازاینکه یک نامحرم دستم را لمس نکرده بود ،نفس راحتر کشیدم 

 ... ، چشم بستم و روی صندلیم برای لحظانر ولو شدم

 زد  که صدایش دوباره توی گوشم زنگ

 ترسوندمت ؟ مگه نفهمیدی منم؟_

ه شدم ،  اش حاال باصورت تیغ زده چشم وا کردم وبه صورتش خیر

 زیر چشمش درب وداغان به نظر  یهتب ویک سیاریش های نا مر 

سید ،دلم کیم به حالش سوخت ویل یاد سییل که نثارم  میر

 زیر چشمش گذاشت و شایک  یهکرد افتادم که دست روی سیا 

 گفت
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 !ی خشنته پس عمه دسته گله_

 ردمروی صندیل محکم نشستم و نگاهم را از نگاهش دری    غ ک 

 ! دستش درد نکنه ! کم زده _

 !بله اون که_

یخت هم کالمم شود ، خواستم سد راهش  داشت نقشه میر

 شوم

 جمشید اینجا چکار یم کتی ؟؟_

 کم نیاورد

 ...!اومدم ببینم حال زنم چطوره ! حال بچه ام چطوره؟_

 کردم و پرسیدم   یهو به دورو بر نگام کشیدم اخم در ه 

 !کدوم یکیه؟ینمش ،ت ؟ کو بچه ات نمیبا بچه_

 صدا کرد  متعجب وکشدار اسمم را 

 ...نفس_

 توی چشمانش زل زدم و با تنفر کلمات را توی صورت کوباندم 

 ی تو نیست ، یادم میاد داشتر به خاطر  یادم میاد گفتر این بچه_

 ...  .... دا خواستر یادم میاد مرگش رو از خاین بچه منو یم کشتر
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 درسته _
ی

 کثافتر خوردم که مثل، یک  غلط کردم !...هرچی بیک

 !و دارم دق میکنمم....نفس نر تخر تو گل موند

 صدایش یم لرزید واشک توی چشمانش حلقه بسته بود

 نفس اون خونه نر تو شکنجه گاه منه ،نفس اگه نبخشیم قلبم_

که ، نفس داغونم ،ت  ....نهام نذارمییر

 با خشم به طرفش چرخیدم

 ، به من اعتماد نداریداری جمشید تمومش کن ! تو استقالل ن_

ی رو ویرون کتی و بعدش بیاییم خوای هم چندبار دیگه!  ه چیر

  ....یهمعذرت خوا

 چند بار دیگه یم خوای ببخشمت ، چند بار دیگه باید تا پای مرگ

 کنم برم ، همه ی اینا به درک ، من نیم ت
ی

 ونم کنار مردی زندیک

 مردی کنار   که هر روز یک تهمتر بهم یم زنه ،من نیم تونم

 کنم که برای خوشحالیش 
ی

هزندیک  ...هم از مامانش اجازه یم گیر

 من نمیتونم با مردی کنار بیام که حرف مامانش از زندگیش

ه  ....مهمیر

فتند ، اشک  هایم روی گونه هایم رژه میر
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ی ، بطری آبم با صدای ب از روی صندیل بلند شدم  دی پخش زمیر

 شد، ومن روبرگردوندم 

 کردمستاصل صدایم  

 !فس؟ غلط کردم ....کجا یم خوای بری؟ن_

 : اشکایم را با پشت دست محکم پاک کردم وگفتم

 ....هرجانی که تو نبایسر _

ی برداشت واز جایش بلند شد ، دقیقا پشت  بطری را از روی زمیر

 مه کرد و محزون زمز رسم قرار گرفته  

م_  ...تو اینجا کار داری ، تو بمون ، من میر

 ...های محکیم رفت با قدمبعد ای مکث کرد و  لحظه

 نزدیک آب رسد کن شد ،بطری  گاه یم کردم ،دور شدنش را ن

 آب رو شست و پر از آبش کرد وبه طرفم برگشت ، شیشه رابه

 طرفم گرفت 

ی خسته یم یسر ، ....من ر _  ...فتمبیا اینم شیشه آبت ، بشیر

 ....واز من دور شد والی جمعیت گم شد

 ....ا صدا یم زدی مر  و پیج کلینیک اسم و شماره
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ی ای درنگ کردم تا  لحظه  داخل اتاق  حال و هوایم برای رفیر

 متخصص 

 زنان خوب شود....آنقدر از رفتارش کینه توی دلم جمع شده بود که

 ود ؛ با او راه نتوانم به این راحتر و با این ییک دو حرکتر که زده ب

 ....بیایم... و این قلبم را به تالطم انداخته بود

حمانهکر ه فهرچ  می آنروزش فراموش میکردم رفتار بیر

 نمیشد ، مخصوصا که سنگدل بودنش داشت به قیمت از دست

 ....مان تمام میشد دادن بچه

 اش ای بود و قبل از اینکه معاینه دکیر زنان خانم مهربان و با تجربه

و را   ی دیگری کرد و از شوهرم وحرف هاع کند ذهنم را درگیر رسر

 ...یش داستان را براش گفتمن کم و بسوال پرسید و م

 را توی اتاق پخش کرد  بچه امو صدای قلب  ام کرد   اینهوقتر که مع

 .، گفت که صدا را ضبط کنم و برای پدرش بفرستم

 ی پدر صدای جذاب گوروم گروم قلب جنینم را ضبط کردم ویل برا

حمش نفرستادم ، دلم نمیخواست دوباره به خانه  اش بیر

 .برگردم
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 شده بود از تماسهای بیجواب جمشید وپر   گوشیمتمام  

 ....بودمشان که حتر نخوانده  هانی  پیام

ی و هوا مانده بودم ، یک طرف از اینکه بخواهم         اما وسط زمیر

 از بابانی کهبابا را رسپرستر کنم ترس داشتم و از طر نر  ای بچه
 قی

 هنگام عصبانیت مغزش تعطیل میشد هراس داشتم

 که کت ودامن کر 
ی

 مامان برایم خریده بود را به اضارشم رنیک

ه باالی رسم جمع کرده بودم ، با وموهایم را  پوشیده بودم  با گیر

 صورتم کم کند ، با
ی

 آرایش مالییم که کیم از آن رنگ پریدیک

 ودش تر مبل داده بودم ، و مامان خابروانی گره خورده تکیه به پش

 .... نداشت ید را دیگر خانه را ترک کرده بود ، طاقت دیدن جمش

 دش خشم یافت میشد ،بابا با صدانی که در البهالی تاروپو 

 مخاطب قرارش داد

 ...خب یم شنویم_

 جمشید چشم از من گرفت وگلونی صاف کرد 

 هام ل انگاریپدرجان ! قبال هم بهتون گفتم ،من از کارها وسه_

 نپشیمونم ونبود نفس تو خونه ام ،درس تلخی بهم داده ، پدرجا 
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 یهنفس برام جهنمه ،اومدم از شما ونفس عذر خوا  خونه بدون

م م ، اومدم چراغ خونهنک  ام رو بیر

ی کوتا خنده  زدم و دوباره گره روی گره ابروانم یهی تمسخرآمیر

 غزید انداختم و نگاه جمشید با التماس روی صورتم ل

 بابا کیم توی جایش جابه جا شد

 ،ما اعتمادمون هانی که افتاد  آقا جمشید یم دونی که بعد از اتفاق_

ی  یها عذر خوارواز شما از دست دادیم ،با چند ت  و اومدن و رفیر

 من نیم تونم جون بچه ام رو به خطر بندازم ،یادته که با چه حایل 

 ....!،رهاش کردی ؟ 

ی  ی عمرم از جلوی دیدگانم گذشت ن خاطرهفکر اون روز مثل تلخیر

 ورد خیر  که به رسم آتازه بابای جانم شما از تمام کارهانی 

 ....نداری

 عمیقر کشیدجمشیدرس به زیر انداخت و نفس 

 بابا ادامه داد 

 کرد و  یهاینکه چندین دفعه اومدی و جلوی روم معذرت خوا- 

 ! ویل خیال ات بیخیال نبودی ، خوبه نسبت به نبود نفس تو خونه
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 ما رو راحت نمیکنه ! نفس قلب و جونه منه اگه براش اتفاقر 

 بانیش رو نمیبخشم....اگر هم میبیتی االن من باعث و ته بیف

 ههیصبوری میکنم فقط محض اون موجود بیگنا ه میام و باهات را

...آقا جمشید من بدون  ی  که قراره شماها پدر و مادرش باشیر

م رو دستت   ی دیگه دخیر  ل خودش نمیدم ، باید اول از همه د تضمیر

 !ا بدی به نفسباهات صاف بشه و بعدش هم باید حق طالق ر 

 نگاه جمشید تا صورت من چرخ خوردو ممتد نگاهم کرد

ه  و غضبناک خیر
 اش شدم و با تنفر  و من همانطورناراحت وعصبانی

 لب زدم

 ! بابا_

 نگاه بابا هم با نگاه جمشید همسو شدو به طرفم برگشت

 کنم ،من از -
ی

 من دیگه نیم تونم با این آدم زیر یک سقف زندیک

سم  !جمشید مییر

 اهش اضافه شد واسمم را درد صدا کردتحیر به رنگ نگ

 !!! نفس_

 بل بلند شدم وی ماز ر 
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 اسم من رو روی زبونت نیار ! حرفم یک کالمه ! چرا اومدی اینجا  -

 ! برو ور دِل مامان جونت

 توی نگاهش زل زدم

 مانت اجازه گرفتر اومدی اینجا ؟ از مااصال  -

 هایش میلرزید صدایش هم مثل دست

م من نفس_  ! بدون تو یم میر

 !دروغگو -

 ش که نگاه میدزدید به طرف اتاقبابا از جایش بلند شد و در حایل 

 قدم برداشت

 تون روبا هم بزنیدحرف هامن یم رم اتاقم... شما _

 . ن به ظاهر مرد ندارم کهمیخواستم به بابا بگویم من حرقی با ای

ه شدمچشم هایبا جدیت توی   ش خیر

 دست بکش ! من نیم تونم با یک مرد بچه منز جمشیدبرو ....ا_

هننه ، که نمیتونه برای خ  کنم  ودش وزندگیش تصمیم بگیر
ی

 زندیک

سم ،که وقتر  سم ،از خشمت مییر  ،جمشید من از تو مییر

 م رو عصبانی مییسر و دیگه منو نمیشنایس ،دیگه صدا
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ی  ... نمیشنوی ،ناله هام رو نادیده میگیر

ی ل هوای ریه ون فرستادم بهایم را از بیر  های جمع شدهام بیر

 ترسم باهات راه جمشید تویک شخصیت مستقل نداری ،یم  -

سم دوباره هدف خشم وتهمت وحیله مادرت بشم ،  بیام ،مییر

 خودم و 
ی

 بچه امیم ترسم با کوتاه اومدنم آتیش به زندیک

 ....مبکش

وع به حرف زدن کرد  و نگذاشت حرفم تمام شود   رسر

 هه با من ، این همه تو رو ترسوندم ، خاکیعتی تو زندگیه چند ما_

 مق ،طعم ترس رو به تو چشوندتو رس من که به جای طعم عش

 ....داغونم نفس داغون!....نبودنت آتیش به جونم کشیده_ 

 ،اگه دوباره همون جمشید ق_
ی

 ....بل بیسر ،اگهاگه بهم دروغ بیک

 با شتاب وسط حرفم پرید 

 یم کنم ،فقط کار هر  قول میدم ،ضمانت یم دم ، اصال _
ی

 تو بیک

 ن ،خواهش یم کنممال من باش ،باهام قهر نکن ،ازم روبر نگردو 

 ،نفس ! التماس یم کنم ، اگه بخوای به پات میفتم

 ...کنم ...لعنت به منو اخالق گندم  چطور تونستم از خودم دورت _
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ی موافقت نکردم تا اینکه باالخره آنقدر آمد و رفت و  باز هم با رفیر

 کرد که دیگر کم آوردم ، گفتم  یهبت و معذرتخواخت و محزبان ری

 ! هیکنم و عوض شدشاید اشتباه م

 ندهم تا آخر عمر عذاب بچه اماگر این فرصت را به خودم و او و 

م که شاید راست گفته و میتوانسته زن  را به وجدان میگیر
ی

 دیک

د  ....دست بگیر

 هم ت و ما نگذاش امیر عیل هم در تمام این مدت پا در خانهمان

فتیم نبود و من علتش را پیش بابا میدانستم   که خانهشان میر

 من معلوم نشده 
ی

 ، بیشک بابا وادارش کرده بود تا تکلیف زندیک

 .....خود را از دید من پنهان کند 

 ه ، خم شد در خانه را باز کرد ودست روی سین

 .... ام رو نورانی کن بفرما داخل پرنسس من !خونه _

 : گفتمزدم و  لبخندی

 !اگه این زبونو نداشتر که تو خونه مونده بودی_

 تا من وارد شومردو منتظر شد بلندی ک خنده ی

 وقدیم به خانه ای گذاشتم که دوماه رنگش را ندیده بودم ،کیل 
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 برای اینکه یاد آور گذشته از دکور خانه را عوض کرده بود ،شاید 

 بهیم که مگر زخنباشد ومن آن تلخی ها رو فراموش کنم؛ ویل 

 ....ات بنشیند فراموش میشود سینه

 : در را پشت رسش بست وگفت

 هرچی رو دوست نداشتر بگو عوض کنم_

 وبه وسایل اشاره کرد 

 ....چرا عوض کردی ؟ نو بودن که _

 جوانر نداد و در عوض زمزمه کرد

ی گرفتها چر _ س بابات ازم ضمانت نامه محضی  نمیای داخل ،نیر

 ... نمیارم،بال مال رست 

 به داخل هدایتم کرد

 ای نثارش کردم  هکفش هایم را در آوردم وداخل شدم وزیرلب دیوان

ی و حق طالق را کتتر   راست میگفت ، بابا تا ضمانت نامه محضی

ی از جمشید نگرفت راضی نشد    و محضی

 ....هم عقیده بودم دم هم با بابا ، که البته خو 

 زد  بشانه لهنوز توی فکر بودم که با ذوق و رسخو 
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 ....ام ... بیا دیگه ، دلم برات تنگ شده خوشکل خانم ، خانم خونه_

 !نفس ،نفس ،کجانی ؟_

ی چی خریدم  ...مامان کوچولو ،بیا ببیر

 صدای جمشید بود که خانه را ، روی رسش گذاشته بود ، آخرین

 وی روغن انداختم وبه طرف سالن قدم تند کردما هم تکتلت ر 

 ..سالم بر _

 ماند ، یک عروسک خرس هم قد خودش دهانمتوی  بقیه حرف

 ، رسش را ازپشت خرس وسط سالن ایستاده نگه داشته بود 

ون آورد   بیر

 ....چیه ؟چرا کپ کردی ؟! این هووی تویه ،به نظرت به هم میایم_

 : ایید حرفش گفتماز حرفش خنده ام گرفت ودر ت

 ....اوف چه جورم به هم میاین ،از اول باید اینو یم گرفتر _

 جمشید اون عروسک غول پیکر را وسط اتاق رها کرد و به طرفم

 آمد  

  مامانی تر از تو پیدا کردم شد ییک حسودیت_

 ابروباال دادم وبا خنده لب زدم 
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 !شک نکن_

 م ،سه ماه یمو با خنده ی از ته دِل جمشید ،به صورتش زل زد

 بود،شد که به خونه ام برگشته بودم ،رفتارش واقعا خوب شده 

 دیگر یک بارهم پا به خانهمان نگذاشت و جمشید خودش رش ماد

 گفته نماند که موقعمادرش یم رفت ونا  به تنهانی به دیدن

د اما رفتارش   برگشتش با تمام سعیای که میکرد که رنگ نگیر

رسش کیم عوض یم شد که من تا ییک  دو روز خودم را در تیر

 نم راضی از برگشترگردد ، قرار نیم دادم تا دوباره به حالت عادی ب

ی هم را   ضی بودم ،هر چند که همه چی خوب نبود ویل من به همیر

 عادی
ی

 رویانی نبودم ، همینکه یک زندیک
ی

 بودم ، دنبال یک زندیک

 هایش دوستم داشت  را تجربه میکردم و همسم با تمام بد قلقر 

 ی برایم کاقی بود ، توی این چند ماه جمشید چند دفعه مرا به خانه

 ویل خودش روی آمدن خانهمان را هنوز  اده بود با فرستبا

 ....نداشت

 با عشق نگاهم کرد 

 !!کجا رفتر ؟!...غصه نخور هوو رست نمیارم_
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خانه  ی فتم گفتم همانطور که به طرف آشیی  :میر

 ...برو چند تا بگیر  چه خوش خیایل ،اگه مثل من بهت دادن_

 مسیر رفتنم را با نگاهش بدرقه کرد 

 ...یم ری ،کجا ر یم کتی حاال چرا قه_

 کتلت ها را زیر و رو کردم و جواب دادم

 یکنم ،اگه بیشیر بمونم بایددارم کتلت رسخ مقهرم کجا بود ، _

 .... غذای سوخته بخوری

خانه ایستاد ی  توی چهارچوب آشیی

ه غذای محبوب منو د  آخ جون کتلت ! امروز چه_  !رست کردی؟خیر

 ها یم گفته ی غذاد به هم خنده ام گرفت ،این حرف هر روزش بو 

 ... ،غذای محبوبش

 ...کدوم غذا ،غذای محبوب تو نیست_

 اش را به کنار پیشانیاش زد تفکر گرفت و انگشت اشاره لتحا

 ...خرچنگ دریانی _

 ...این هم جواب هر روزش بود

 م کردم ودوتا چای ریختمم ، حرارت گاز را ک رسی برایش تکان داد
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ون زدم خانه بیر ی  واز آشیی

 آمد پشت رسم 

 !نفس ،خریس که خریدم قشنگه؟_

 ک عروسک ،کوچک یااز روزی که برگشته بودم ،روزی نبود که ی

 ...بزرگ ،نخرد و خانه نیاورد

 جمشید چند بار بگم اینقدر عروسک نگیر ،دیگه خونه جا نداره ، _

ی ،اینقدر عروسک منم دارن سآقا مامان   یسمونی درست میکیی

 شتباه گرفته یمفرویسر ا با عروسکدیگه نمیخوایم ،خونمون 

 شه ،

 :گفت

 ی منم حسودیتآی آی آی ،دیگه خییل حسود شدی به بچه  _

 !یم شه

 باز من یک حرف جدی زدم ، تو با شوچی جوابمو دادی_

 واقیع حرف_
ی

 بزنم ،حاال وقتر پیش توام دلم نیم خواد از زندیک

 پاشو زیر غذا رو خاموش کن کارت دارم ؛ 

خهمانطور که به ط ی فرف آشیی  :تم ،گفتمانه میر
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 به خدا ارسافه ،گناه یم کنیم ،بعیصی ها حست یکیش رو یم _

 ....خورن

 خب بعدا ،نصفش رو یم بریم برای بچه های نیازمند ،خوبه__

 ...مامان کوچولو ،راضی شدی !

 خاموش کردم ، برداشتم وزیر اجاق را   کتلت ها را از توی روغن

 برگشتم و کنارش نشستم

 ...رو بفرماییدآقا ،کارتون خب _

 رابست  شچشم هایروی مبل دراز کشید و 

 خسته ام نفس _

 ! ید،جمش چاییت_

 خودت بخور ،فقط یم خوام یکم آروم بشم _

ی وار روی مبل جابه جا کرد   . خودش را جنیر

ه شدماو چشم روی هم گذاشت و من به   .صورتش خیر

 سنخیت داشته داشتنش با عملش  همینکه سیع میکرد دوست

 ....ش داشتایم ارز باشد بر 

 همیشه روی یک پاشنه نمیچرخد و مادر 
ی

 از آنجانی که زندیک
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 اتفاقات هر روز در حال زایش یک حادثه است آن روز هم قرعه به

 بهنام من خورده بود تا آرامش زندگیم دود شود هوا رود آن هم 

ین حالتر که میشد انتظارش را کشید  ....فجیعیر

 شید از خواب پریدم ، جم و با صدای زنگ تلفن صبح بود 

 سم کرد ، نر موقع عجیب دلواپ به رسکار رفته بود و این زنِگ 

 ام به جوشش تمام محتویات معده

 در آمد و من بیتوجه به حالم با عجله به طرف گویسر تلفن دویدم 

 نی که لرزشش را حس چسباندم و با صدا ، گویسر را به گوشم

 میکردم لب زدم

 ...ید، سالم .... بفرمایالو _

 !!سالم نفس خانم ،خوبید ! جمشید خوبه؟_

 قع صبح با من چکار داشت؟سعید بود ،همس جمیله ،این مو 

 ...ام را دوچندان کرد اینکه او تماس گرفته بود دلشوره

 ش را با صدانی کم جانویل سیع کردم آرام به نظر برسم و جواب

 دادم

 ...!آقا !...اتفاقر افتاده؟الحمدهلل خوبم.....سعید _
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 با لحتی که انکار داشت ،گفت

 ...نه ،چه اتفاقر _

 ا نشانساعت هشت و بیست دقیقه ر نگاهم را به ساعت دوختم 

 میداد 

 پرسیدم 

 ....آخه صبح به این زودی تماس گرفتید ،دلواپسم کردید_

 و بعد ادامه داد  لحظه ای سکوت کرد 

 ... آخه مادر جون_

 جمشیدرا میگفتمامان 

 ! یم خواستم به جمشید زنگشما ، با جمیله  داره میاد خونه ی-

 ... گ زدمبزنم گوشیش خاموش بود ، به شما زن

 ی ما نیامده بود بعداز آشتر من وجمشید ، مامانش خانه

 ،جمشید خودش همیشه یم رفت دیدنش ،حاال چرا یم خواست

 اینجا بیاید؟ 

 رم و قبلش ادامه دادنگذاشت فکرم را به زبانم بیاو 

 ن به دهن نکنید ،قلب مادر جون ناراحتهباهاشون ده نفس خانم ،_
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 م سیع،به پای شما بنویسن .....من،یک وقت براش اتفاقر نیفته 

 یم کنم جمشید رو پیدا کنم وبیایم اونجا ،اگرم پیداش نکردم تنها

 میام 

 ه؟ منظورتون چی  -

...خداحافظهیخی هی-  خی

 . وتماس را قطع کرد

 اندان از من وزندگیم چه یمترس بدی توی دلم افتاد ، این خ

 !خواستند؟

 یل که فکرهای زیادیهای سست به طرف اتاقم رفتم در حا  با قدم

 تو رسم جوالن یم داد ونیم گذاشت تمرکز کنم ، مغزم داشت

 ...منفجر میشد

 هایم را به دو طرف رسم گرفتم کیم روی تخت نشستم ، دست 

 .کیم تمرکز کنموسیع کردم  

 ومقنعه ای برداشتم و از داخل کمد مانتو از روی تخت برخاستم 

 رم هست ویل فکرم وپوشیدم ،نمیدانستم چه اتفاقر در انتظا

 این بود اگر کار خواست به دعوا بکشد ،آماده باشم واز خانه فرار 
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به  ه هدفشان که نمیدانستمند و بای بزن کنم تا نتوانند به من ضی

 .... دچیست ؛ برسن 

 و به توی لیوان ریختم وجرعه جرعهاز پارچ روی پاتختر کیم آب 

 زور رس کشیدم 

 ... گلویم تلخ وخشک شده بود

ی نگذاشته بودم که صدای مکرر وپشت رسلیو  هنوز   ان را روی میر

 راهم زنگ خانه ، ترس را بیشیر به من القا کرد و انگار فشارم 

ی آورد، ترس از اینکه نکنداتفاقر   .... برای بچه ام بیفتدپاییر

 !خانه بودکاش جمشید 

ی دفعه بود که اینقدر به وجودش نیاز داشتم  ...اولیر

 به ساعت زل زدم

 !شید جمشید جمشید خواهشا زودتر بیامج -

 های جنینم را حس کردم و زیر دستم را به شکمم گرفتم و تکان

 لب زمزمه کردم

یس ، من مواظبتمام -  مان جون نیر

 آسمان بلند کردمو رس به 
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 ...خدایا کمکم کن_

هانم را قورت دادم و به طرف در حیاط رفتم ، چند روز بود  د آب

 آیفون 

 رد ، در را باز نیم ک خراب شده بود و 

 صدا بلند کردم

 کیه؟ -

 صدای مهرباِن جمیله از پشت در آمد 

 ....ماییم نفس جان در رو باز کن -

 ام برای دعوا اشتباه کردهصدایش که مهربان است ، حتما 

لقی  اند ..... اما  نیامده
ر
 در راکه کشیدم ، در با چنان  همینکه ز

بتر به طرفم آمد که اگر خودم را عقب ن  کشیده بودم ،از درضی

به ی شده بودم ضی  ی بدی خورده وپخش زمیر

 صورت مادر جمشید از شدت عصبانیت رسخ شده بود

 رخالف صدایش که ازش دو دو یم زد .... و جمیله هم ب چشم هایو 

 رهیم داشت پشت در شنیده بودم صورت د 

 دستم را روی قلبم گذاشتم و زیر لب سالیم گفتم
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 قبجه به حالم ،با دودستش به عمادرشان به طرفم آمد ونر تو 

 هلم داد 

 ... جییعی کشیدم وتعادل خودم را حفظ کردم

 وای مادرجون چکار میکنید  -

 د به رسم کشیداد

 !چی راجع به من به پسم گفتر ؟چرا یم زنکه ی دروغ گو _

ی ما خوای ب  رو بهم بزنی ؟ همینقدر دوری ما بس نبود که باز یکیر

 !حیله ی دیگه زدی؟

 :ان گفتم من من کنترسیده و 

ی نگفتم_ ی  !یک ؟!...م .. من؟!...من چیر

 داد کشید

 ...!جز تو یک اینقدر منافق وپست فطرته_

 ستاده بود ، میله بود ،که پشت رس مادرش ایی جصدا

 دفایع به خودم گرفتم ،  حالت

 ست مادرش را توی هوا نگه داشتما ددوت

به دفعه یتا برای   ل یک مادهاش را نتواند خرجم کند ومث دوم ضی
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 ...شیر برای حفظ بچه ام غریدم 

 از جون من چی یم خواین ؟ من که باشما کاری ندارم ،چرا از_

 من  تو زند 
ی

 ...!گورتون رو گم نیم کنید؟یک

 ر باز خانه فکرممن حریف این جماعت بیحیا نمیشدم ، دیدِن د

 را به یادم آورد ، توی یک حرکت رسی    ع خودم را به طرف در حیاط

یانداختم  ی  مانع یم شد حرکت کنم ،  ویل چیر

 به پشت رسم نگاه کردم ، جمیله ،بادودست ، پشت مانتوام را

 ایش را ازه  زوری بود دستش برگشتم با هر یم کشید ،به طرف

 مانتوام آزاد کردم

 !جونم ؟ ولم کنیدچی یم خواین از _

 واین دفعه ،مادر ودخیر دونفری گرفتنم ،هر چه تقال یم کردم

 خالص شوم غم تمام دلم را احاطه کرده از دستشان نمیتوانستم

 بود و اشکم بیدری    غ روی صورتم مانور میداد کشان ،کشان به

 و زور و قدرتم نمیتوانست داخل ساختمان بردنم و تمام سیع

 ها صدایم همسایهداد کشیدم که شاید  جلودارشان شود ، حتر 

 یها را بشنوند و برای کمکم بیایند ویل هم مساحت خانه
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فت و هم جمیله که از  دوروبرمان زیاد بود و صدایم تا جانی نمیر

 ...پشت میکشیدم دستش را جلوی دهانم گذاشت

 ای برایم کشیدند ، فهمیدم نقشه

 ویل باز هم توی دل ،ازواقعا یاس و ناامیدی وجودم را له کرده بود 

 خدا کمک خواستم وبه زبان از پشت رد انگشتان جمیله ، داد

 ...کردموبیداد می

 ولم کنید ،چی از جونم یم خواین ؟ خدا لعنتتون کنه !دست از_

 ... ؟ تو رو خدا بیارسم بردارید ، جمشید ،جمشید ! کجانی 

ی زانو زدم مستاصل روی  زمیر

 ..!شما چی از جونم یم خواین ؟مگه من با شما چکار کردم !؟_

 کری  هش بلند شد  خنده یصدای 

 ... آفرین ! این شد حرف حساب_

 !ای بدونی چی از جونت میخوایم؟خو می

 :اشک هام روپس زدم وگفتم

ی آره ،یم خوام بدونم چه _  وختم که دست ازم تری به شما فر هیر

 ...نمیداریدرسم بر 
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 انداختعقب رفت و روی مبل لم داد و بادی به غبغب 

 جمشید برو_
ی

 !!!از زندیک

ی چرخید  متحیر نگاهش کردمو رسم نامحسوس به طرفیر

 ! بچه شمشم !مادر ویل من زن_

 پا روی پا انداخت ، احساس کردم مثل خانی شده که به رعیتش

 نگاه میکند 

 نداریم که بری وپشت رستم نگاه کار به کارت  ویل فقط وقتر _

 ...نکتی 

 ون چی یم شه؟بچهمون چی ؟ تکلیف بچه م_

 ایندفعه جمیله نطق کرد

 !بچهت مال خودت ،فقط برو !میفهیم فقط برو_

 های تو خانه که فضای عظیم مساحت خانهبه عروسک اشاره ای 

 :را اشغال کرده بود ؛ کردم وگفتم

 !چطور من بچه ای که اینقدر  بچه مون خریدهاینا رو جمشید برای _

 برم بخاطر بچه ش دنبالم دوستش داره رو ازش دور کنم ،اگه منم

 میاد ؛ 
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 :رو به من گفت 

 !دردت بچه ست_

 رس به تایید تکان دادم

 ...هآر  _

 به جمیله کرد ومحکم صدایش کرد یهنگا

 !جمیله_

 ی اینکهویک دفعه جمیله را دیدم که پایش را باال آورد ، برا

ب لقد محکمش را  عکسالعمیل نشان دهم دیر شده بود و با ضی

 ها در خودم د نفسم رفت و مثل مارگزیدهد آورد ،از در به پهلویم فرو 

 ....یدند جمع شدم و زار زدم وآن دو با صدا خند

 صدای حرف زدن از داخل حیاط آمد 

ی ستون کردم و از جایم با کمر خمم   با تمام دردم دست به زمیر

 شدم  ند بل

 به طرف مادر جمشید حمله کردم  و 

 فهیم ! به بچه ام کار به بچه ام کاری نداشته باش لعنتر ،یم_

 !! نداشته باش
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 دی کشید واسم حال ناگاه جمیله رهایم کرد و او هم جیغ بلن در همان

 مادرش را صدا کرد

ی زانو زدم و صورتم را به طرف مادرش چرخاندم و با  از درد روی زمیر

 دردناکم را گرفتم و با چشم دیگرم مادرش را دیدم شم دست چ

ی افتاده وبا دس  اش ،قسمت روی ت قفسه ی سینهکه روی زمیر

 قلبش را ماساژ یم دهد ودر همان حال جمشید وسعید هم وارد

 ... شدندخانه 

د و مظلوم نمانی میکرد
ی  جمیله به صدای بلند وآه ناله داد میر

 .....شتر ،مامان پاشورو کمامانم رو کشت ،قاتل ! مامانم _

 اموشومادرجمشید هم دیگرحرکتر نمیکردو من درد خودم را فر 

ه شدم   .و به آندو خیر

 جمشید خودش را باالی رس مادرش رساند وپشت رس هم او رو 

 صدا کرد

 یله همانطور که وحشتناک گریه یم کرد وجیغ یم زد ، مج

 :جمشید را مخاطب قرار داد و گفت

 که همش ازش دفاع یم کتی ،جمشید   ،زنتزنت مامانو کشت _
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تت که این زنک ت ، خاک تو رست نر غیر  ه مادرت رو کشتهبیغیر

 تو همینطور نشستر منو نگاه میکتی .....حیف اسم مرد که رو

 د به خون نشسته بودی جمشیچشم ها تو بزارن

 ی تحریک کننده بهحرف ها جمیله ول کن نبود وخودش را یم زد و 

 با خودم فکر میکردم چرا کاری نمیکنندمن  جمشید یم گفت ،و 

نندتا مادرشان به هوش بیاید یا به اورژا ی  ....نیس زنگ نمیر

 جمشید فقط به صورت مادرش زل زده بود و صدایش میکرد ، انگار 

 ....نمیکردمغزش کار 

 ی آنها قرار گرفته بودم هم تمام  مِن بیچاره که هم آماج حمله

ها را به گردنم انداخت  دند ،همانطور خودم را کیم دورتره بو تقصیر

 که این خانواده وقتاز جمع آنها کشیدم ، تجربه ثابت کرده بود  

 ناراحتر هر کاری

ی بلند کو سعید آمد   ،که  رد جمیله را از روی زمیر

 : فتجمیله گ

 داداش من اگه به جای تو بودم این زن رو زنده نیم-

 ...ذاشتم
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 فتاده بود یک دستهش اپایو خم شد واز توی کیفش که نزدیک 

ون کشید و وسط اتاق پرت کرد وسعید از اتاق به بیر   ونعکس بیر

 بردش 

ی برداشت و دانه ،دانه نگاه کرد و  جمشید عکس ها را از روی زمیر

 ،رگ گردن ت رفته رفته رسخ شد رنگ صورتش از عصبانی

ون زده ،نفس  هایش صدا دار شده بود ، مات ومبهوت  وپیشانیش بیر

 یه خکوب شده بودم ،یکدفعه از جایش بلند شد ونگامیق وسط اتا

 قدر وحشتناک شده بود که تمامرسارس کینه به من انداخت ،این

 وجودم یم لرزید ،هر قدیم که به طرفم میآمد ،من خودم را به

 کشاندم ،  یم عقب

 یکدفعه نعره کشید 

 !!نفِس آشغال ! اینا چیه ،_

 از ترس توی خودم جمع شدم که

ی پخش توی را عکس ها   صورتم پرت کرد، عکسها که روی زمیر

 ....که نمیشناختمششد توی هر کس خودم را دیدم با مردی  

 آب دهانم خشک شده بود ،قلبم ییک در میان یم زد ،از شدت 
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س پلکم یم پر   ه بود ید ودستام یخ کرداسیر

د ؟  خدایا اینها چیست ؟ این توطئه از کجا نخ میگیر

 یس نبودم؟ا کن بیا خداچطور ثابت کنم م

د به طرفم آمد  یهای که به سیا جمشید با خشم و چهره ی  میر

 . عقب رفتمومن عقب ، 

ی تکان   زبانم بند آمده بود فقط نگاهش میکردم و رسم را به طرفیر

 ! بیگناهم ه او بفهمانم که منمیدادم تا بتوانم ب

 ویل خون جلوی چشمانش را گرفته بود ، ایستادم و با لکنت زبان

 دملب ز 

-  ....  جم....شید....ای...این...من....نی

 هوار زد 

 ! خفه -

ی   توی صورتم کوباند جمع کرد و دوباره عکسها را از روی زمیر

 اشکم نر مهابا یم ریخت 

 .....به خدا جمش_

 ....جمشید ، من_
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ی برداشت   به طرفم خیر

 !یم کشمت ،نفس ،این عکسا ...مادرم ....زنده نیم ذارمت_

 ! اهم ،همش دروغهجمشید ، من نر گن _

 بتر ترسناک پیداهیتمام سفیدی چشمانش رسخ شده بود و  

 کرده بود 

 ! چند بار دروغه ؟ ها_

 داد کشید

 !عوضی چند بار _

 هم بدتر ،  درست مثل دفعه قبل ،شاید 

 هم همراه من خواهد مرد ،تلخ ترین حیس بود بچه امکه حس این

ی ککه تا این زمان تجربه    رده بودم که چند کرده بودم ،دیگر یقیر

فت یهی دیگر بیشیر زنده نیستم ، چشمانم به سیا لحظه  میر

 ... یکردخر خر مو نفسم 

 در اوج ناامیدی یکدفعه فکری به ذهنم رسید ،

 دستانم کهی دید کیم که داشتم و  وبا دایره 

ی گشتم ، گلدان روی ی  به جای دیدم کار میکرد، اطرافم دنبال چیر
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ی   شتمش و روی ستم آمد، بیدرنگ بردا عسیل کنار مبل به دمیر

 بات دستهای جمشید محکم و بیوقفه کوباندمش ویل این ضی 

ی نداشت و او همانطورب  اه تاثیر  هانی که نثار من میکرد  ه بد و بیر

 ...؛ ادامه میداد 

 گوش کردم تا تو رو داشته باشم لعنتر چطور   گفتر من هرچی  -

؟ م  الیق صداقتیکشمت به خدا ! تو تونستر بهم خیانت کتی

 ....من نیستر 

 ش غرق خون واشک بودچشم های

 ....بیسر  ای یذارم مال کس دیگهدوست داشتم لعنتر ! ویل نم -

ه شدم ،من دوستش داشتم ،نیم خواستمچشم هایتوی   ش خیر

 من و بچهمان رو یم کشتویل جمشید داشت این کار روبکنم 

 نالیدم ،اشکم بیشیر چکید توی دلم 

 .... جمشید منو ببخش

ونی که داشتم به رسِ چشم های  م را بستم وگلدان را با تمام نیر

 جمشید کوباندم 

 هایش شل م را که بازکردم ،متحیر نگاهم یم کرد ،دستم هایشچ
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 ه هق هق افتادمشد ،خون از کنار شقیقه اش راه افتاد ،و من ب

 ...معذرت یم خوام جمشید ، معدرت میخوام_

 کردم   ته بود را با پشت دست پاکهایم که جلوی دیدم را گرف اشک

 تا خوب ببینمش

ی شد  ازهش رابست ومثل جنچشم هایدر یک لحظه   ای نقش زمیر

 دادزدم

 ! نه ! خدا_

 کاش یم گذاشتم من را بکشد ،

 خدایا من چکار کردم ؟

 !شوهرم را کشتم 

ی بلند شد ،سا  لم یکدفعه با تعجب دیدم مادرجمشید از روی زمیر

 و سالمت ،

اق و رسحا  !لقیر

 ! اینها نقشه بود که من وجمشید را به جان هم بیندازن"

 ....قشه ی پلیدشان شدخدایا پس خودشان هدف ن

 دادزد و بر رسش زد 
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 پسم رو کشت !قاتل یم کشمت وبه طرف جمشید دوید _

 شدن وبه طرف جمشید توی قاب در ظاهر جمیله وسعید هم 

 دویدن 

 ،به خاطر جان بچم دیگر نوبت تقاص از من است فهمیدم لحظه ای

 ،تا دیدم حواسشون پرت جمشید است ، آهسته ،آهسته ،میان 

 دور گردن مقنعه یودم را به دم در رساندم ، یغشان خگریه وج

ی برداشتم   افتاده  کهام را روی رسم کشیدم وکفیسر از روی زمیر

 جمیله دادزد 

 ... کجا قاتل ،خودم یم کشمت_

 اده کردم وفقط دویدم ، تم ،از باز بودن در استفکفشها به دس

 میدویدم وگریه یم کردم ،با رسعتر که خودم هم باور نیم

 مام طول کوچه را دویدم م تکرد

 صدای جمیله ومادرش که مرا لعنت وتهدید یم کردند از پشت

 ازمبیند یهردم به پشت رس نگاای فرصت ک رسم میآمد ،لحظه

 ندیدم دیدم و سعید را همراهشان ،و فقط جمیله و مادرش را 

 سعید کجا بود ؟
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 !پیش جمشید مونده بود؟

 حال رها کرده بودند و دنبال این مادر و دخیر چرا پسشان را در آن

 من میآمدند؟ 

 جمشید وزندگیش برایشان اهمیت نداشت ،که اگر اهمیت داشت

 !بدوندبیمارستان یم.رساندند نه اینکه دنبال من  او را به االن باید 

 ! من ی آه ...جمشید بیچاره

 کاش گذاشته بودند یک بار دیگر میدیدمت 

 .... جمشید ببخشم مرا ببخش

یختممیدویدم وا   و توی دل هزاران حرف را دوره شک میر

 .میکردم

 اهبه رس پیچ خیابان که رسیدم یک اتوبوس را دیدم که رس ایستگ 

 ،ایستاده؛ 

 و در آخرین لحظانر که باتمام قوا دویدم تا به اتوبوس رسیدم 

 ش را میبست خودم را توی اتوبوس انداختم ودرهایدرهایداشت 

 کرد   اتوبوس بسته شد و شکر خدا حرکت

د ، از شیشه ی در مادر وخواهر جمشید را  ی  قلبم روی هزار میر
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 که برایمدیدم که در حال انفجار بودن وخط ونشانی بود  

 .... یم کشیدند

 ت که نفس نکشیدم ،رسم را احساس کردم سالیان ،سال هس

 ام کردم ونفس عمیقر کشیدم که صدای راننده دوباره آشفته  ند بل

 کرد 

 ...خانم بلیطت_

ی ن که وای م  بلیط ندارم ،پول هم ندارم ،من که جز لباس تنم چیر

 ...دیگری همراه خودم نداشتم

 بانی واخمو فریاد زد ی عص وچندین بار ،راننده

؟خانم بلیط بده ،خانم چرا _  !محل نمیکتی

 داخل اتوبوس ،دوام نیاورد ن توجه به مردم ذهن خسته ام بدو 

 ودادزدم

 بلیط بس کن آقا ،من از مرگ فرار کردم ،_
ی

 شما همش یم یک

 ... ،بلیط ،بلیط

 یهو آقانی نگذاشت دیگه نه من حرقی بزنم ،نه راننده و با نگا

 ی شمالیش گفت  داخته بود با لهجهاتوبوس انکه به کف 



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

303 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 من بلیطت رو یم دم  آبخر _

 اننده رفت وبه طرف ر 

 وقتر بعیصی آدمها را یم بینم ،حس میکنم ،دنیا به خاطر خونر 

 ها دنیا باید کن ت ظلم بعیصی دد ،وگرنه با شدآنهاست که یم گر 

 ....فیکون یم شد

 های اتوبوس مسافر  همه یبه طرف داخل اتوبوس که رو گرداندم ، 

 بودند ،سنگیتی نگاهشان مجبورمنر کم و کاست به من زل زده 

 به سمت در روبرگردانم ، خانیم صدایم کرد وبارهکرد د

 خانم ؟ خانم ؟ -

 ال کاغذی در دستش بود به طرفش برگشتم ، دستم

ین ....بینیتون خون میاد -  ! اینو بگیر

 فتم و زیر لب قدرشناسانه نگاهش کردم ، دستمال را گر  یهبا نگا

 ه توی شیشه ی در پدیدار شده بودتشکری کردم و به تصویرم ک

 !ختم ، خدای من ! این من بودم ؟دو  چشم

 وج ویکام کج ومع پای چشمم سیاه ،لبم پاره وپر خون ، مقنعه

 .....جفت کفش توی دستم
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 از این وحشتناک تر نیم شد ،خودم از خودم ترسیدم چه برسد

 ...به مردم توی اتوبوس

 دهانم کشیدم و رد خون را پاکهای بیتی و  دستمال را روی خون

 ...پیچیدتوی صورتم  کردم ، سوزش

 کفش هایم را کف اتوبوس پرت کردم وتا خم شدم که پاهایم را 

 چشمم به شلوار گرم کن آبیم افتاد ، آه ازفرو کنم  درون کفشم

 جالتنهادم برخاست خدایا چه به روز و روزگارم آمده بود ، از خ

 ..... توی خودم جمع شدم

 ا به پایم کردمخجالت توی خودم جمع شدم ،رسی    ع کفشهایم ر  از 

 و بغض و اشکم را فرو خوردم ، دلم گریه که نه زجه میخواست ،

 ای تصویرش از جلوی نگاهم پاک هشوهرم که لحظآن ، از حال 

 .نمیشد و این هم از وضع خودم و حال و روزم 

 اه نگهرس ایستگ را نداشتم ،تا اتوبوس طاقت سنگیتی نگاه مردم

ون پریدم ، ت  رس همه ی وجودم را گرفته بودداشت ،از اتوبوس بیر

 ،مثل فراری ها تمام طول وعرض خیابون را نگاه میکردم ، وقتر 

ی شدم ،رسی    ع اما نر هدف با  از نبود مادر وخواهر جمشید مطمی 
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 دقیقه ای های بلند به طرف روبرویم به حرکت در آمدم ،چند  قدم

 ف یم رفتم ، از رسعت حرکتم نفسم داشت،پیاده رو ، را نر هد

 ام  ی سینه د میآمد ،باالخره کیم ایستادم ، دست روی قفسهنب

 عنتر نفسم باال گذاشتم و چند نفس عمیق کشیدم ویل ل

 ....نمیآمد که نمیآمد

 انداختم ،یک آژانس یهبه مغازه ای که روبرویش ایستاده بودم نگا

 بود ؛ 

سکف  یدم ری در رسم جرقه خورد ویل مییر

 ! عمن یک زن جوان بودم با این رس وض

 ....ی خونر بودم برای چشمان ناپاک طعمه یهگا

 س رفتم ، نمیشد ویل باالخره عزمم را جزم کردم وبه داخل آژان

 ...که دست روی دست بگذارم

 به طرف منیسر آژانس رفتم و آهسته لب زدم 

 داشتم آژانس کار با مدیر  سالم ....ببخشید _

 ه قیافه یب یهرسش را از روی کیبورد رایانه اش بلند کرد ونگا

 داغان من انداخت ، هنوز شک زده ی قیافه ی از جنگ برگشته ی
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مردی   ه خودشام را ب از پشت رسم ،توجهمن بود که صدای پیر

 جلب کرد 

؟_ م ،من مدیر آژانسم ،کاری داشتر  !بله دخیر

مرد ر به طرفش   رنر بود ،سالم است قامت وخوش صو برگشتم ،پیر

 کردم 

 شیده شد ،جواب سالمم را داداز دیدن وضع من صورتش به هم ک

 چ خباثتر در چهره اش نبود وهیاز دیدن ظاهرش دلم آرام شد ،

 ...اش میدرخشید چهره  ان دروننور ایم

 کلمات راحتیر به زبانم آمدند 

 ...یم شه یه مطلتر رو بهتون بگم_

ون   آژانس اشاره کرد با دست به بیر

ون باهم حرف بزنیم ،_  بله بابا! بیا بیر

 پشت رسش لخ کشیدم ، پاهایم رمقر  و من هم  خودش رفت

ی نداشت باید به زور دنبال خودم میکشاندم  ...شانبرای راه رفیر

ون از آژانس ،برای زدن حرفم این پا و آن پا کردم ،که خودش به  بیر

 حرف آمد 
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 ا کمکت کنم ات حرفت رو بگو تبا ! منم مثل بابچی شده با_

 وشش در آورداسم بابا دوباره چشمه ی چشمم را به ج

 ... حاج آقا ، یه کمک ازتون میخواستم_

ی دوخت  با آرامش حرف یم زد ، نگاه به زمیر

 بابا ،خجالت نکش و بگ_

س به جانم انداخت با حرف  هانی که توی ذهنم آمد ،اسیر

 گفتم 
ی

 : دستپاچیک

 یم برید ،از دست ...منو به شهر خودم خی پول ندارم . هیمن _

ی منو بکشنمادر شوهر وخواهر شوهرم فرا  ...رکردم ،یم خواسیر

 : رس بلند کردم داشت نگاهم میکرد ،دستپاچه تر گفتم

 ! وقتر به مقصد رسیدیم از خانواده ون رو ندم ،نهنه اینکه پولت_

م وب  هتون یم دم  ... ام یم گیر

 ده لب زدم نگاهم یم کرد .ترسی هنوز داشت

 به خدا دروغ نمیگم ببینید باهام چکار کردن -

 ث شد فکر کنم میخواهد جواب رد به کوتش باعباز هم س

 خواسته ام بدهد
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 اشکهایم را پاک کردم ونالیدم 

ی ،یم کشنم ش یم کنمآقا خواه _  ... ،اگه منو پیدا کیی

 رس به زیر انداخت

  بدم خودمیم یسر ؟ بزار برم خیر باشه بابا ! باشه !چرا هول  _

 .....یم برمت

 و وارد آژانس شد

دم خیالم راحت شد  از اینکه خودش یم خواد   ،تمام وجودشبیر

 حس یک پدر را انتقال یم داد ، خسته به دیوار پشت رسم تکیه 

 زدم

 بعد از کیم با یک لیوان آب قند آمد 

 ...بخور بابا ،رنگت مثل گچ سفید شده_

 از چند یلرزید وزیر دلم هر تمام بند بند بدنم مراست یم گفت ،

 ن نمیخورد ، دلم برای درد یم گرفت ویل جنینم دیگر تکا یهگا

 سالمتر بچه ام زیرو رو یم شد ، لعنت به مادری که حس مادری

 !را درک نمیکرد

 آشوب  هم تمام نمیشد ، خداکند زودتر به زادگاهم برسم ، من دل
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 ....آنجا حایم زیاد دارم

 کشیدمش  وتشکری کردم وکم کم رس  لیوان را از دستش گرفتم

 م آمد من از شام فت ، تازه یادهای نر رمقم ر  ،کیم انرژی توی رگ

ی دیگری نخوردم  دیشب تا االن جز یک جرعه آب چیر

به امبچه پس شاید بیحرکتر   هانی که از ضعفم باشد ....نکند ضی

 ا رسم پر از فکربه شکم زدند بالنی رس فرزندم بیاورد....وای چر 

 است

 ن خایل را از دستم گرفت به طرف ماشینش قدم برداشت وبهوالی

ی   ره کرد پشت رسش بروم اشامن نیر

ی و قبل از اینکه سوار شود ایستاد تا من سوار شوم  توی ماشیر

 . نشست

 خدا را زمزمه کردم اسملب زیر 

ی را روشن کرد  ...بعد از پرسیدن آدرس ، ماشیر

ی که راه افتاد   آرامش دوام زیادی کیم آرام شدم ،اما این  ماشیر

 تادم ،نداشت و دود شد وهوا رفت وقتر یاد جمشید اف

 ..ی آخر از جلوی صورتم دور نمیشد چشمان ناباورش در لحظه
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 ! را کشته بودم  بچه اممن پدر 

 ؟ بود  مرده

 ! وای نه

 !خدایا نمرده باشد

 ....خدایا التماست میکنم جمشیدم زنده باشد

ی دیگویل خونی    ری میگفتکه از رسش ریخت چیر

 ...مغزم داشت منهدم میشد 

 م تم وبا شدت گریه کردم واسدستانم را جلوی صورتم گرف

 ...جمشید را صدا زدم

ی را    و کانل خیابان نگه داشت گوشه یمدیر آژانس از ترس ماشیر

 فم برگشتر به ط

م؟ _  !خونر دخیر

ی  فت ، سوالش که بغضم آنقدر بزرگ بود که از گلویم پاییر  نمیر

 بریده گفتم  هق هق و بریدهتکراری شد با 

 رکت کنیدآره ....خوبم ....فقط....میشه ح_

 حالم را فهمید که با شتاب گفت
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م ...بله_  ....بله دخیر

ی به حرکت در آمد   وماشیر

 کنم؟  ت میشید گریهحاج آقا ،اذی_

 ...دارم سکته یم کنم

 ا غصه لب زد به صورتم کرد و و ب یهاز توی آینه نگا 

م ،من_  شدم برای خودت دلواپس  راحت باش دخیر

 ریدن ،با هق هقم زیر دلمبام چشم هایبا مجوز گریه کردن دوباره 

 تیر میکشید 
 بیشیر

 انگار داشت دردش بیشیر وبیشیر میشد ، از ترس آن موجودی

 ... که به خاطرش زندگیم را قمار کرده بودم ،کیم آرام گرفتم

ون  مثل راننده چشم به  زدیم و بعد جاده دوخته بودم ،از شهر بیر

ی و قشنگ که االن   از عبور از جاده  جذابیتر برایم چهیهای رسسیر

 نداشت ، کم کم به شهر نزدیک شدیم ، چند باز از درد بیحال 

 شدم که راننده با لفظ

 ... خونر م دخیر  -

 صدایم کرد و من پلکهای خستهام را از هم گشودم و زیر لب خوب 
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 ...گفتمهستیم  

 کرده بودم   میم برای رفتار آینده امافکارم را مشغول تص همه ی

 ....شده بودم یاه بود ، من یا قاتل ،آیندهای که تباه شد

 ...وای خدایا جمشید زنده باشد

 نگاهم روی دستهایم زوم شد 

 جان انسانی را گرفته؟ ن دستها یعتی ای

 ! نه ! نه

 .... جمشید

 ....جمشید

 !زنده باش

عیل رادوباره اشک وآه قوت راهم شد... آدرس و   مغازه ی امیر

 .... داده بودم

 یس منتظرم باشد و مادر جمشید با پل یم ترسیدم خانه بروم

 ،هرچند خودم هم یم خواستم خودم را معرقی کنم ،ویل نیم 

 ...رونی مرا به هر سو بکشندآب ها با نر خواستم آن. 

ی روبروی پاساژ بلور نگه داشت  ماشیر
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م رسیدیم_  ... دخیر

 شدم اژ خلوت بود ،پیاده رس ظهر شده بود وپاس

م مطمئتی هستند؟ بیشیر م -  ...ها تعطیلن غازهدخیر

فتم ، خودش گفته بود حامیام ی نبودم ویل باید میر
 مطمی 

 ...میماند

 او حساب کنمکمک الزم داشتم روی خودش گفته بود هرجا  

ه خونه !...حاج آقا _  اوقات نهار نمیر
 ،یک لحظه صیر کنید برماکیی

 ... مپول براتون بار 

ی را روشن کرد وگفت  :ماشیر

م ،فکر _  .... یم کنم دخیر خودیم  الزم نیست دخیر

 ونگذاشت حرف دیگری بزنم وبوقر زد واز جلوی چشمانم ناپدید 

 ...شد

 وپددلم از این هم
ی

 رانه هاش زیر وروشد؛ه مردانیک

 در جوش زده وکتک خورده پاهایم از زور درد دیگر رمق نداشت ، آنق

 ...ژیم تحلیل رفته بوددم که تمام انر و درد کشیده بو 

ی شده بود با هر زحمتر بود ،کشان زنهپاهایم مثل دو و   ی سنگیر
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 ی امیر عیل رساندم ، به چارچوب در کشان خودم را به در مغازه

اهن سورمه ای پوشیده بود  عیل که پیر  مغازه تکیه کردم و به امیر

ش نشسته بود ورسش توی دفیر حساب ،کتابش بو وپشت  ی  دمیر

 ومحو اعداد وارقام شده بود؛ چشم دوختم 

یکم آمد که داز خودم بد  اشتم آرامشش را مختل و امیر را رسر

 ....تمام غم هایم میکردم

 بیچاره لب زدم 

 ....امیر عیل_

 متعجب به صورتم انداخت انگار آنچه میدید یهد کرد ،نگابلنرس 

 بلند میکرد ،از جایش کنده شد و با صدانی پر خش صدا را باور ن

 کرد 

 .... یا ابوالفضل_

ی موج رد ، دستهایش همانجا بودست توی موهایش فرو ب   یر

ه به من شد ،  چشم هایموهایش ماند و با   گشاد و دهان باز خیر

 تحلیل رفته باشه ، روی  د وانگار انرژیشنفسش باال نمیآم

 صندلیش سقوط کرد
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ی رس خوردمدستم را به   در گرفتم وآرام روی زمیر

عیل امیر !... _  ... من خوبم ...جوش نزن.امیر

 ر کرد وبه طرف من قدم تند ،خودش راجمع وجو  تازه به خودش آمد 

 کرد 

د و قفسه ی  ی  روبروم روی یک زانو نشست ، رگ پیشانیاش میر

ی شد اش هسین ی و با وقفه باال و پاییر  سنگیر

 شدی؟!.... تصادف کردی ؟!...هوف.... نفس حرف  نفس ....چکار _

 ...بزن

ون مغ وبا نگاهش  و بعد ازه را از نظر گذراند ، خیابان را کاویدبیر

 پرسید

 ...!کو جمشید نفس؟!...اینجا چکار میکتی ،این چه رسووضعیه _

 م را به جوششهایچشم  اسم جمشید دوباره چشمه ی خشک 

 صدای آی گفتنم که همراهانداخت وزیر دلم به شدت درد گرفت و 

 ام شد امیر را نر طاقت کرد گریه

 ....خب حرف بزن الکردار ! قلبم تو دهنم اومد؟!..  چکاری_

 بخاطر اینکه همه ی غم هایم برای امیر بود از حضورش خجالت
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 کشیدم ، گردن کج و رس به زیر انداختم

ی ، مجبور ...امیر ببخشم . _  عیل نیم خواستم حالم رو بابا اینا ببییی

 ...شدم بیام پیش تو

ون داد، دستش را ب  ه دیوار باالی رسم تکیه نفسش را با صدا بیر

 خشید داد و صدایش را آرامش ب

 اشکایل نداره اینجا اومدی ،فقط جون امیر حرف بزن ،دارم دیوونه_

 یم شم

س نجاتش میدادم   باید از اسیر

 دلواپس نباش تا بگمنجوری یا _

 چشم بست ، بلند شد و دو قدم از من دور شد و دوباره روبرویم

 زانو زد ، کیم آرام شده بود

 بگو -

 نالیدم 

 .... ک زدنمادر وخواهر جمشید !....منو کت -

 اخم کردوصدا باال برد

 غلط کردن ، نر خود کردن ،مگه تو بیکس و کاری ؟... میشکنم_



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

317 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 ....! بلند شده باشهروی تو او دستر رو که  

 دستش را عصتر روی صورتش کشید

 ...اونوقت جمشید خان با اون ضمانت نامه اش کجا بود-

 وقت آشتر کردن ما امیر به بابا گفته بود آمد  یادم

 ضمانت نامه ی جمشیدهم ارزش نداره ،دانی نزار نفس بره تو-

 ...اون خونه

 دمباید قبل از اینکه دیر میشد کاری میکر 

؟امیر _  ! یم خوام یک کاری بکنم کمکم میکتی

 غرید 

اهه نزن ....بگو جمشید کجاست؟ بگو اون کدوم گوری -  نفس بیر

 !ادرو خواهرش دست روت بلند کردنقتر مبود و 

 لیدم بیطاقت نا

س ، فقط یک کاری میخوام بکنم کمکم میکتی ؟ -  امیر نیی

 کالفه جواب داد

 !!چکاری؟_

 اف کنم به قتل جمشید ، کمکم نیمیر اعاگر میگفتم میخواهم 
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ی دروغ گفتم   کرد ،برای همیر

 یم خوام از جمشید وخانواده اش شکایت کنم ،یم بری منو_

ی  ...کالنیر

 ابرویش باال پرید

 !االن؟_

 ...آره_

 حالت خوب نیست ...یم تونی راه بیای ؟ _

 ..سیع یم کنم_

مت درمانگاه؟  -  اول بیر

ی....خواهش میکنمنه فقط بریم   -  کالنیر

ش را جمع وجور کرد ، من ی  باشه ای گفت ورفت ، وسایل روی میر

ون از ی جدا کردم و به بیر  هم باهر بدبختر که بود خودم را از زمیر

 مغازه رساندم ،

 کرد وگفت  در مغازه را قفل

 ...بریم_

 و راه افتاد ، ییک دو قدم رفته ،برگشت و به متی که به دیوار
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 م نظری انداختچسبیده بود

 ...!نفس ،چرا نمیای؟_

 اش را بازگشت  قدم رفته

 نمیتونی راه بیای؟؟  -

 والش را با سوال جواب دادمس

 !امیر پس کو ماشینت؟_

 دستر میان حجم موهایش کشید

ون پا لعنتر ! _  ساژ پارک کردم ،اینجا جا پارک نبود ....از کجا باید بیر

 ! یمیدونستم تو اینجوری رساز اینجا در میار 

 پلک روی هم گذاشت 

 !نیم تونی بیای؟ -

 مستاصل لب زد

 !حاال چکار کنم؟-

 ، لبخند رسدی زدملب گزیدم 

  ...خی ...آروم آروم میامهی_

 م رسکش شدهدم ،پاهایوآهسته دست به دیوار گرفتم و راه افتا
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بود یهبودند و همرا  ..ام نمیکردند...درد طاقتم را داشت میر

 ... تا کمیک به راه رفتنم بکند آمد و  حالم را فهمید به کنارم

 ی در هم گره خورده و دوباره نگاهش صورتم را درنوردید وبا اخم ها

 با غیظ غرید 

 ... بعیصی وقتا دلم یم خواد اینقدر بزنمت آخ نفس ! _

ی فهمیدم ا  ز کارهای نر عقیل من درمانده است و نگاه به زمیر

 ...دوختم

 ودم ، ادعای عاقیلچوقت به حرفش نکرده ب هیراست میگفت 

 خودم و او و خانواده
ی

 ....ام میکردم و گند زده بودم به زندیک

دم تا درد خودم فراموشم شود ، ام کاش ی  ان از آنقدر میر

 ....مهربانیش

ی ال   خورد  یهاله اال الوادامه ی حرفش را با گفیر

ی بشوم   کمک کرد سوار ماشیر

ی بشود ،اما من  خودش هم سوار خواست   ....نگذاشتم ماشیر

 متعجب ومتحیر و سوایل با شهر سیاه چشمانش به صورتم زل

 را پرسید و من لب زدمزدو با نگاهش دلیل کارم 
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 !... یم ترسم تنهام بزارییم ترسم امیر  _

 ... .آرام وادامه دار و گرموبازهم فقط نگاهش نصیبم شد.. 

 ی های یخزده آنقدر دمای نگاهش حرارت داشت که تمام یاخته

 گرم کردوجودم را  

 . محو یلدای چشمایش شده بودم  خجالت کشیدم 

 جالیِل بیچاره ! ...برای  ویل او باز هم چشم دوخت به نفس

، سنگ ی و ممتددقایقر  ...یر

ی وبعد ازکیم نفیس صدادار کشید ونگاه گرفت   و با عجله ماشیر

ی ترمز زد ین کالنیر ی شد وجلوی نزدیکیر  ...را دور زد و سوار ماشیر

ی پیاد  ه شدیم ، از ماشیر

 ام را چسبیده بود ،  عذاب وجدان هم بیخ خرخره 

 وادارمبه روحم هجوم آورده بود ، ویل حس درد وترس وخالنی که  

 یم کرد به ییک پناه بیاورم ، 

 ....اه من باریدنی چشمانش توی نگ دوباره نی 

 که توبیخم میکرد و  یهامروز اتصال نگاهمان زیاد شده بود ، نگا

 ....ش باال زده بوددوز محبت و نگرانی
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 پر التهابش پر از حرف بود و من االن بیسواد بودم  چشم های

 ...به حرف چشمانشنسبت 

 ...ین آدم شهربیسوادتر 

 کاش دعوایم میکرد

 کاش رسزنشم میکرد

 هایش کوت میکرد و نگاهم میکرد و با مردمکویل او فقط س

 .....میگفت نفس خودکرده را تدبیر نیست

ی    ...کرد  یههمرا مرا تا داخل کالنیر

 ومحو نار سالن نشسته بودم در حایل که من روی صندیل ک

 تماشای رفت و شد امیر ،او چند اتاق رفت وباچند نفر صحبت کرد 

 ...تا به اتاقر راهنماییمون کردن

ی نشسته بود وپشت رسش یک پرچم ایران بود رسو   انی پشت میر

 ما کرد وسالم ما را جواب داد ودعوتمون کرد رویبه  یه،نگا

ش بشینیم ی  صندیل های کنار میر

 م وامیر عیل ایستاد من نشست

 اش تمام اتاق را پرکرد  دای پرجذبهص
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ی _  ...بله ،من درخدمتم ،چه فرماییسر داشتیر

 وابش را داد جناب رسوان گفت وامیر عیل ج

ب وشتم خانواده ی _  دانی ما مورد ضی
 شوهرشوهللا این دخیر

 ...قرار گرفته ،اومده شکایت کنه

 با رسعت وسط حرفش پریدم

 ....نه_

ه شدن به چهرهان به طرف من برگشت و هر دو صورتش  ام خیر

ی انداختم  رسم رت پاییر

اف به قتل کنم_  !نیومدم شکایت کنم ....اومدم اعیر

 تر میشد ه لحظه بیچارهب کالمش لحظهامیر لحن  

 !نفس_

 داد کشید اسمم را و من رس به زیرامیر عیل تقریبا با در 
ی

 ماندیک

 لب زدم

عیل.....اگه راستش رو می_  ،نمیاوردیم ،مجبورگفتم ببخش امیر

 ...شدم بهت دروغ بگم

 چشمانش مات شد و همانطور با نگاه نافذش میخ صورتم ماند 
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 گفتم   ومن رو به جناب رسوان

 !جناب رسوان من شوهرم روکشتم_

 رسوان کرد امیر عیل دستپاچه روبه جناب

 ببخشید جناب ،این کتک زیاد خورده مغزش تکون خورده ،نیم_

 ...فهمه چی میگه

 نگاهش کردم ، میخواست دوباره نجاتم دهد ، نمیدانست در 

 فرو رفتم 
ی

 منجالب بزریک

اض کرد   جناب رسوان اعیر

م ، _  ...،ببینم چی یم گن نید صیر کآقای محیر

 امیر عیل بهانه داشت جور میکرد

 ب رسوان ،این االن احساسانر شده ،حرف مزخرف یمآخه جنا_

 !زنه

ی یم گفت تا مرا از این  ی  اق و بالنی که میخواهد رسماتهر چیر

 بیاید ، دور کند 

 جناب رسوان با ابروان گره خورده به امیر غرید 

ونتونآقا ، ساکت شید وگرنه از اتا_  یم کنم ق بیر
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 مستاصل داد کشیدم 

ونش _ عیل رو نه....تورو به خدا بیر سم ،اگه امیر
 نکنید ،من مییر

ون کنید من نیم تونم حرف بزنم  بیر

 شد لیوانی آب کرد وبه دستم دادد جناب رسوان بلن

ونش نیم کنیم ،شما این آب روبخور ودر آرامش همه_  باشه ،بیر

 ...ی ماجرا روبرای من بگو

 جرعه از آب را خوردم ، درد رهام نیم کرد ،با التماس گفتمیک 

 کنار من بشینه ، من روز بدی رو پشت رس گذاشتم   یم شه_

 ...،خییل یم ترسم

 ه امیر اشاره کرد که کنار من بشیند ب جناب رسوان با چشم

ش نشست ی  وخودش هم پشت میر

عیل که در کاسه نگاهم وصل مردمک  ی  های مشیک امیر

د و قرارنداشت، شد ،دستهایش دستهچشمش دودو م ی  ی  یر

ب صندیل را محکم گرفته واز اسیر  ی ضی  س با پاهاش روی زمیر

 تر ،ناراحگرفته بود ، چهره اش همه چی داشت ، اخم ، عصبانیت 

 ....،ترحم ، پشیمانی وعذاب وجدان
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 اگه جسمم روی صندیل نشسته بود ویل روحم در حال سقوط

 گ به ریشه ای زد برای فرار ازبود ،برای نجات روحم ،دستم ،چن

 سقوط ،

 صورتش به طرف من برگشت

 ازم ناراحت نباش ، تنهام نزار ، بهت احتیاج دارم امیر _

  شده بود رنگش کم نشدپررنگیر رنگ سیاه چشمانش باعصبانی 

 ،نفس تلخش رافوت کرد وپلک روی هم گذاشت و رس تکان داد

 . یعتی که هست وپشتم راخایل نیم کند 

ی    درد وناتوانی قوت گرفتم در بیر

 ...خب چی اتفاقانی افتاده ، منتظرم_

 ....بگید خانم ؟ بفرمایید 

 ای مکث کرد و ادامه داد لحظه

 اول از همه هم خودتون رو معرقی کنید  -

و گرفتفشار دست امیر بیشیر شد و زبانم برای ص  حبت کردن نیر

 نفس جالیل ....ساله_

 یل اسم پدرم هم نریمان ،نریمان جال
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 کردم وساکن......شمالمزدواج  ا

 ...اسم شوهرم هم جمشید

 ...م جمع شدچشم هایواشک توی 

 من ...من...من امروز شوهرم رو کشتم  -

 با صیر به صورتم زل زد 

 میشه از اول ماجرا رو تعریف کنید؟_

 ا را نر کم وکاست گفتم وجناب رسوان نوشت وومن تمام ماجر 

 م به طرف امیر بود که نگاهنوشت ،هنوز درگیر نوشته هایش 

 کشیده شد

 اشک تمام صورتش روشسته بود

 بیگناهم روا یم کردم  قلبم جمع شد از ظلیم که ناروا به حایم

 من به این مرد تمام زندگیم را مدیون بودم ،

 ...بود چند بار مرا از مرگ نجات داده

 ملتمسانه نامش را به زبان آوردم

 ...امیر _

 گزید   اک کرد و لبصورتش روپبادست آزادش  
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  ....سهی _

 معذرت میخوام -

 به حرف آمد 

 !نفس ! چرا مشکالت تو اینقدر سنگینه؟ -

 جواب من فقط یک لبخند تلخ بود  

 یکدفعه درد تمام وجودم را احاطه کرد ،درد تلخی 

 ...ریخت که روح وروانم را بهم

 و آخرش هایم را اسیر دندانهایم کردم که جیغ نکشم نشد   هرچی لب

 وز شد وپشت رسهم و بیطاقت جیغ کشیدمرد به من پیر د

ده روبرویم ایستاد ، سیع داشت با نگاه ترسان و ی  امیر وحشیر

 م را بگردد و دلیل درد کشیدنم را پیدا کندچشم هایپرسانش درون 

 درمانده وبیچاره ، و پرسید

 .... نفس چی شد ؟چکار شدی ؟تو که خوب بودی_

 ا نگاه یم کرد ،دادوترسیده ما ر  رسوان که متعجبورو به جناب 

 زد

 ...تو روخدا زنگ بزنید اورژانش ، داره از دست یم ره_
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 واو هم با عجله شماره ای را گرفت ، 

 چ دریک نداشتمهیدیگر درد قرارم را ربوده بودو از محیط دوروبرم 

 !امیر _

 روبروم زانو زد

 !جان امیر _

 ....من یم ترسم _

س نفس  -  نارت هستم ! من تا آخرش کنیر

 با اطمینان از  حرف ها بود نها راه اتصالم به دنیا همان  و ت

 ....حرفش پلک روی هم گذاشتم و از فرط درد بیهوش شدم

 ...چیک ...چیک ...چیک

 ...وصدای دعوا وجر وبحث چند نفر

ی وحس ر چشم های  ...خوت تمام جانم را گرفته بودم سنگیر

 ...خودم یم کشمش_

 یکتی نمیدونیم باعث همهز خانم ، فکر مداد راه نندا دادو نر _

 ... ی این اتفاقا خودنر 

 ... ساکت باشید ،اینجا بیمارستانه ،کیل مریض اینجا خوابیده_
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 وصداها آرام گرفت ؛ 

 !بیمارستان؟

 به شکمم کردم وبا  یهم به یک بار از هم باز شد ، نگاچشم های

 کردمدستر که رسم وصلش نبود ، شکمم را لمس  

 ".... بچه امبچه ام ، خدایا بچه ام ،"

 انداختم ،خانم چادری کنار در ایستاده بود ، تا یهدورو برم را نگا

 چشمای باز مرا دید به طرفم آمد

 خانیم به هوش اومدی ،حتما از صدای رس وصداها به هوش_

 !!اومدی

ون زد  لیل رفته از حنجرهصدانی تح  ام بیر

ون چه خیر بود؟_  ...!بیر

 عوا ،ویل ما مواظبتیم ،غصههرت اومده بود ،داوم....مادر شو _

 ...نخوری ها

 ترسیده از او که پشت در بود او را نگاه کردم

 !شما؟!شما یک هستید؟_

 لبخند زد
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 .....متوجه نشدی ؟_

ی مانتویش اشاره کردو گ های لبه به درجه  فتی آستیر

 ...مامور پلیسم دیگه ، واسه مواظبت تو اینجام -

 ...!هرمپلیس! ....مادر شو 

 با به یاد آوردن اتفاقات گذشته تمام دنیا روی رسم خراببه ناگاه 

 شد همه ی اتفاقات از تلفن کردن سعید تا اورژانس وبیمارستان

 ....مثل ساختمان خرانر روی رسم آوار شد

 ناک نالیدمیکدفعه با صدای بلند و درد

 ...!بچه ام ؟خانم ،بچه ام چطوره؟_

ی انداخت ، ا رسش  نبود العمل خونر  ین عکسراپاییر

ه نگاهش کردم و او این پا و آن پا کرد  خیر

ه خانم دکیر بیاد برات توضیح بده_  ...بهیر

 واز کنارم دور شد وبه طرف در رفت 

 اضارش نکردم که ماجرا را بگوید نمیدانم چرا نمیخواستم از

های بد یم تر  ی داشته باشم ،شاید از خیر  ...سیدمبچه ام خیر

 از گریه پف کرده ورنگ وروی زرد  شم هایچامان وبابا با در واشد ،م 
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 توی دید من پدیدارشدند ، مامان به طرفم پرواز کرد ، نفسش در

 نمیآمد ، مرا توی آغوشش گرفت و مانند گهواره تابم داد ، اما بابا 

 یم کرد ،مامان قوربان صدقه ام یم رفت وگریه از همان دور نگاهم 

 نگار مسخ شده ش دورم میگشت و من اکرد ویل بابا با نگاه یم  

 ...چ عکس العمیل انجام نیم دادمهیبودم ،

 مامان صورتم را توی دستهاش گرفت وبه صورتم زل زد 

 ... نفسم ،چه بالنی رس زندگیت اومد ، چرا اینقدر زدنت_

 گردنش باال زده بود ، برای مردانگیش گران  فک بابا یم لرزید ورگ

 ه و روی تختاش را کتک خورد پروده تمام شده بود که دخیر ناز 

 بیمارستان ببیند 

 ... راسته که تو جمشید رو -

 اشکش جوشید  ی  هخی نگفت و چشمهیودیگر 

ه شدم و بیحس لب زدم   توی چشمانش خیر

 ....مامان ....بچه ام_

ده شد   رسم توی بغل مامان فسر

 ..عمرش به دنیا نبود عزیزم_
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 یه دیدم ی مامان وبابا را از گر ولرزش شانه ها

ون کشیدم وداد زدمخودم را از دا  خل بغل مامان بیر

 یعتی چی عمرش به دنیا نبود ؟من به خاطر سالمتر اون زندگیم _

 
ی

 روقمار کردم ،من ...من ...به خاطر اینکه اون زنده بمونه ،زندیک

 ... جمشیدو گرفتم

ی تکان خورد رسم  بیاراده به طرفیر

 !!من باور نیم کنم  ن اصال انصاف نیست ، نهنه!!!....ای -

دم ، از خود بیخود شدهوا ی  شکهایم همانطور یم ریخت و داد میر

ی وزمان بد میگفتم ،چند پرستار   بودم ،خودم رایم زدم وبه زمیر

 ... به داخل اتاق دویدند

 مامان وچند پرستار از پسم برنمیآمدند ، 

 ومن نر توجه رسم از دستم کنده شد وخون از دستم یم ریخت

 قط جیغ یم زدم وخودم را یم زدمرم وحال مامان وبابا فبه دور وب

 صدای دادی توی رسم هوار شد

 با صدایش رسجایم میخکوب شدم 

 !نفس_
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 یک آمده بود که من ندیده بودمش ، من تاحاال امیر را اینقدر عصتر 

 ندیده بودم

 بزنم ،خفها گرفت ، دیگر صدانی برام نماند که داد جذبه اش مر 

ی انداختم وبه خان گرفتم ، رسم  های تخت پشت  دیواره را پاییر

 رسم تکیه دادم 

 :دکیر با عتاب به پرستارگفت

 نیم بیتی حالش خوب نیست ،یک آرام بخش بهش تزریق_

 ...کنید

 هامیر وقتر دید من آرام شدم ، دست بابا که همراه من ویران شد

ونش برد  بود راگرفت واز اتاق بیر

 بان یم کرد و میبوسیدم و قر لباسها ورورسیم را درست  مامان

 ...ام میشد  صدقه

 پرستارها رسمم را وصل کردند ورو تختیم روکه غرق خون شده

 ...بود را تعویض کردند

 پرستاری آرام مرا روی تخت درازکش کرد و دم گوشم زمزمه کرد 

 ت نیستر به فکر پدر ومادرت باش ،از وقتر دخیر گلم ،به فکر خود _
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ی  تو روآوردن اینجا دارن  ی ، تو براجنیر
 چند ماهه ات اینقدر دق یم کیی

 جلز ولز یم کتی ،اونا بچه ی بیست وچند ساله شون رو روی خط

ی ،یکم آروم باش ...یکم درکشون کن  !مرگ یم بییی

 واز کنارم دور شد

 داشتم چکار یم کردم ؟تلنگر خوردم ....دلم گرفت ، واقعا من 

 بودم ،دیگر صدایم در نابودی تمام اعضای خانواده ام بستهکمر به 

 ! امد ، آرام وخاموشنی

ه به ناکجاها شدم  ....فقط خیر

 دگمه ی برگشت داشت وبه چند روز 
ی

 دلم یم خواست زندیک

 پیش بر یم گشتم ؛

 روزهای تلخ بیمارستان با سکوت من وبقیه یط شد ویل وقتر 

 باید به جای خونه به بازداشتگاهر شد که من بعد بهبود تلخ ت

فتم  ... میر

 دیگه از صبح ما رو عالف کردیخانم زودتر حاضی شید _

 ... خدا منو مرگ بده ،نفس که این روزات رونبینم مادر_

 وسیل اشک بود که از چشمانش یم بارید 
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 ها رونزن ،دلمو بیشیر خون نکن مامان این حرف_

ین ،بریمامان ! دست ز _  ن خونه ،شما ها که هم ن دانی رو بگیر

 ....دید هم نفس روخودتون رو داغون کر 

 یل با جدیت ودلسوزی همه رفتارها رو مدیریت یم کردامیر ع

 ،مامان وعمه را با اضارو جدیت به خانه فرستاد وخودش وبابا

 پیش من ماندند ،

 هات رو بیار باال دستبد بزنم خانم دست_

 ورتش نگاه کردم با التماس به ص 

 م خودمو! نیم شه دستبند نزنید ،من که خودم اومد خانم _

 نیم کنممعرقی کردم ،فرار 

ی عمل کنم_  عزیزم من مسئولم ،باید طبق قوانیر

 قطره اشیک از گوشه ی چشمم چکید

 ...آخه من خجالت یم کشم_

 صدای نفس صدا دار امیر عیل روشنیدم 

 م که دستبند دیده نشهقول یم دم چادرم رو روی دستمون بکش_

 ! ، خوبه
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 نشان دادم  با تکون رس وچشم رضایت خودم را 

 تکیه داده بود ،حال خویسر نداشت ،رنگ وروش پریدهبابا به دیوار 

 :بود ، امیر عیل خط نگاه مرا خواند ، به طرف بابا رفت وگفت

 دانی شما هم برید ،حال خونر ندارید من پیش نفس هستم _

 :دیوار گرفت وگفت بابا تکیه اش را از 

 مراهتون هستمنه امیر جان ، مگه من یم تونم برم خونه ،ه_

....... 

 ز بود توی بازداشتگاه بودمدورو 

 اصال حال خونر نداشتم ،

 کاش من هم همراه جنینم مرده بودم

 بهیر بود
ی

 ....مرگ از این زندیک

ی جلسه دادگاهم بود ،  ....امروز اولیر

به ای به در خورد ودر با   یس خانیمصدای بدی باز شد ،پلضی

 تمند نقره ای رنگش را بند دساسمم را صدا کرد ،جلو رفتم ودستب

ون بازداشتگاه هدایت کرد  ...کرد ومرا به طرف بیر

............ 
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 چشم هایسالن دادگاه شلوغ وپر رسو صدا بود ویل من فقط 

 امیر عیل را که غم سنگیتی سیاه شبش را پرکرده بود را یم 

 طرفم حمله کرد وبا داد ونر داد من را ،که یکدفعه زنی به  دیدم

 نمیآمد و پلیس خانم همراهمد ،شکه شده بودم وصدایم در یم ز 

 هم از پسش برنمیآمد ،امیر عیل یک آن مثل فیی از جا پرید وبا

 یک مامور زن دیگر هم که آنجا بود با شتاب به کمکم آمدند و آن

ون آمدم و  زن را از من دور کردند ، تازه   نگاهم به آن زن از شک بیر

 .... ز مادر جمشیدافتاد و آن زن کیس نبود ج

عیل   به طرفم اومد امیر

 دانی حالت خوبه؟_
 !نفس !...دخیر

ون ی کشان ،کشان بیر
 نگاهم را به مادر جمشید دادم که داشیر

دنش   مییر

 حقشه با من اینجوری کنه ! بدتر از اینا حقمه ، مگه نه امیر  _

 عیل؟

 های استوارش باال رفت  مردمکگاهم تا ن

 ، هر کاری  ! نیم زارم اتفاقر برات بیفتهرو ،نفس   حرف ها نگو این _
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 ...از دستم بر بیاد انجام یم دم

 خنده ی تلخی کردم

 ویل من آدم کشتم ، چه جوری میخوای کمکم کتی ؟...آخرش_

 !رسم باالی داره ...اونم با این مادر فوالد زره

 آمده بود که پر از غصه بود رس صدایشنمیدانم چه بر 

 .... از خودت دفاع کردی تو که از عمد نکشتیش ،_

ی دهان امیر ماند و نگاهش میخبا ص  دا کردنمان ، حرف بیر

 ... م شد و همه وارد اتاق محاکمه شدیمچشم های

 بابا برایم وکیل گرفته بود 

 گفتهدیروز به رساغم آمده بود وهمه ی جزییات آن روز را براش  

 بودم

 با ما وارداو هم با کیف چریم که در دستهایش خودنمانی میکرد 

ی وعمه هم با اتاق شد، مامان ،با  اشکبار آمده چشم هایبا ،نازنیر

 ...بودند

 مادر وخواهر جمشید وسعید هم بودند ،

 تا من پایم را توی اتاق گذاشتم ، مرا آماج فحش وآه ونفرینشان
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 ...کردند

ی اند  ایم ، توی ردیف اول صندیل ها اختم ورس جرسم را پاییر

 شدنخ پلییس آنها هم مجبور به سکوت نشستم وبا صدای توبی

ی   ، وکیلم هم صندیل سمت چپ من نشست و کیفش را روی زمیر

ی بود کیفش مرکز ی پاهایش گذاشت و از آنجانی که رسم پاییر  بیر

 توجهم شده بود

 دادش قوت قلب امیر عیل در حایل که از کنارم رد میشد با صدای 

ی_  !نفس ،من پشتتم ،کم نیار ،تو بیتقصیر

 یب کردم تارفت و صندیل کنار ند کردم و با نگاه قامتش را تعقرس بل

 ...عمه نشست

 قاضی با ورودش همه را مجبور به قیام کرد 

 روال کارهای معمولشان که انجام شد ،نوبت به محاکمه وسواالت 

 آن روز از من شد

 خییل سخت وطاقت فرسا بود ،سوزته تکرار اتفاقهای گذش

 فته بود و دلم را میلرزاند ،رسدی تمام فضای سالن را گر 

 ی بدی گریبانم را گرفته بود ، ویل من مجبور به تکرار پیچهدل
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 خاطرات تلخ بودم ،حتر تلخ تر از بار اولش بود ،چون آن دفعه به

 یلم و خاطر بچه ای که االن از داشتنش محرومم این کارها را کرد

 ...االن یم دانستم که رسانجام راهم محکوم به فناست

 ....وبرویم پاک نمیشدای از ر  رین تصویر جمشید هم لحظهآخ

 به آخرین لحظات که رسیدم دیگر نفسم باال نمیآمد ، تمام تنم 

 ....غرق عرق رسدی شده بود که از عرق مرگ کم نداشت

 سط من انجام تو  توی این محاکمه عمال کاری جز بازگوکردن وقایع

افات من وکیلم از جا بر   خاست و از قاضی اجازه نشد ، و بعد از اعیر

ی به جایگاه رفت و گفتخواست و بع  :د از اجازه گرفیر

ب  -  آقای قاضی استحضار دارید که خانم جالیل باردار بودن و با ضی

 و شتم مادر و خواهر مقتول بچهشون سقط شده و آنها باعث

ی شده  تل عمد محسوب میشه و باید بهه قاند ک مرگ جنیر

 بشه
ی

 ....مجازات آنها رسیدیک

 که مادر جمشید داد کشید  هنوز صحبت وکیلم تمام نشده بود 

ه خودش بچه رو کشتهغلط کرده ! این  -  دخیر

ی کوفت   قاضی روی میر
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 خانم ساکت  -

 ویل او ادامه داد

 ...ام رو هم پس منو کشته هم نوه -

و اگه سکوت نکنید از جلسه ب -  نتون میکنم یر

یخت ، چطور اینطور راحت درو   غ میگفت ؟ اشکم بیدری    غ میر

 ی مظلومش نگاه یشناسید به قیافهآقای قاضی شما اینو نم-

 .... نکنید ، این

 امیر عیل رو به مادر جمشید کرد

 !مگه نشنیدید قاضی گفت ساکت باشید -

 به جان و خشمهیمادر جمشید انگار تازه سوژه پیدا کرده باشد با 

 امیر عیل اشاره کرد و داد کشید

ی که سینه چاک میده پسم رو ببینید آقای قاضی بر  -  ای همیر

 ... ! کشته

 امیر عیل رس به زیر انداخت و من در خودم فرو رفتم ، قاضی صدا

 بلند کرد

ون کنید  -  این خانم رو از جلسه بیر
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 یاه  دو مامور زن به طرفش رفتند و در حایل که تقال میکرد و حرف

ون کشیدنش  نر  د از سالن به بیر ی  ...ربط و زشت میر

 تم جلسه را اعالم کردقاضی خ

 یه زندان میشدم ، زندان برای من سیا یهاید رابعد از جلسه ب

 وآخر کار بود 

ی االنهیچون   چ امیدی به آینده نداشتم ،دلم یم خواست همیر

سیدم   نفسم بند میآمد ومن به زندان نمیر

 منقبض و منبسط میشد و فقط برای ام با سختر  ی سینه قفسه

 ه تحت نظر گرفته بودند استقامت به که مرا عاشقان چشم هانی 

 ... ستادن میکردمای

 !اشکبار مامان چشم های

 ! دار عمه اسما غصه چشم های

 ...ی نازی که بند نمیآمد و وهق هق مظلومانه

 ی صندلیشان مثل  بابا وامیر عیل که هر کدام گوشه چشم هایو 

مق نشسته زانی  رسبا  که لشگرشان شکست خورده کج و بیر

 ظارهگر رسنوشت تلخم بودندبودند و ن
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 عالم شد ، امیر عیل خودش را از صندلیاش جداآخر جلسه که ا

ه  وی ذخیر  کرد و به مِن دستبند زده رساند ، انگار تنها کیس که نیر

 برای نجات و امید دادن من داشت او بود 

 ! نفس_

 تمندم بغضم ترکیدقدر در برابر حایم 

 !نیم خواد برم زندان امیر عیل من از زندان یم ترسم،من دلم_

ی انداختاش حب نفس توی سینه  س شد و رسش را پاییر

یمت خونه_  هر کار کردیم وثیقه قبول نکردن تا بیر

 اش به سختر تکان خورد  سینه

ی -  ... یکم باید تحملت رو باال بیر

 نگاهش کردم مستاصللبهایم را به دندان کشیدم و 

ه شد  توی نگاهم محکم خیر

 تنهات نیم ذارم -

به و من لبخندی پر از اشک به رویش پاشیدم که  ی محکیم به ضی

ی بشوم  به یم خواستم پخش زمیر  . کتفم خورد واز شدت ضی

ی جمعیت گم شد ویل من فهمیدم که مادر   ضارب رسی    ع بیر
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د،  د هر چن جمشید کیس را فرستاده تا زهر چشیم از من بگیر

به  وارد کندی کاری به من  بر اثر شلویعی محوطه نتوانسته بودضی

 ویل هدفشان مشخص بود

به نگاهم که چر   ی آن ناشناس  خید مامور زِن همراهم هم از ضی

 بینصیب نمانده بود و کتفش را گرفته بود و با چشم دنبال آن فرد 

 یدهی هم از او د ا  میگشت و مامور مردی هم به دنبال آن که سایه

 یشد ؛ میدویدنم

ی زمزمه کرد ومن   یم ریختم  و اشکامیر عیل از امید داشیر

 .... بیست و سه ساله نبودزندان جای خونر برای یک دخیر 

 ....سیاه ، رسد و پر از تنهانی 

 ! های شوم های اراذل با نیت آدم

 چسبیده
ی

 که گریبان احساس را تا حد خفیک
ی

 ! و افسدیک

 ! ای وای من

 به تعویق میافتاد و دخیر  یهکه    یهادگاهمه رای دو بدتر از 

 ردنشوجودم ماتم زده منتظر طناب داری بود که دور گزاری که در 

 ....بیفتد
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 شتر نبود که کابوس طناب قطوری که دور گردن افتاده را

 ....نبینم

 انسان را به تالطم  یهلعنت که قدم اشتبا
ی

 که تمام راه زندیک

 میاندازد 

 ....هایم دلواپیس تمام میشود تمامخدایا یک 

 هشت ماه بعد

 خوردی کلمات را به زبان آوردم با التماس و اعصاب 

به تو رسش زدم ،نه آقای قاضی چند _  بار بگم ، من فقط یک ضی

 ... پنج بار

ی پرونده  ی جلوی رویش چرخ خورد  قاضی رسش بیر

 ! آخه چطوری حرفت رو باور کنیم وقتر این همه شاهد داری_

به ی توش هم به نظر خودبعد  ت عقالنی میاد ،یک مرد با یک ضی

 ...!ته؟از پا بیف

سنگاهم توی سالن چرچی خورد واز امیر عیل   که لبش را با اسیر

 یم جوید گذشت ، دادگاه آخرم بود و حکمم را باالخره میدادند

 :دوباره گفتم
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 آقای قاضی چرا حرف منو باور نمیکنید ،فقط مادر جمشید تو_

 هرخواهرش نبودن ،اونا بعد از شنیدن صدای بود ،خواهر وشو  اتاق

 بهتونید اومدن تو اتاق... گزارشات پزشیک قانونی رو مادر جمش

 ام میکرد من فقط دادیم که ، منو زده بودن ، جمشید داشت خفه

 ....برای اینکه از مرگ نجات پیدا کنم با اون گلدون به رسش زدم

ون  نفس خسته  دادمام را بیر

 به ! بعدش از رسش خون اومد و بیهوش شداونم فقط یک ضی  -

به ویل پزشیک_ به ها بالفاصله بعد ضی  ی قانونی تایید کرده ضی

به ی اول باعث مرگ مقتول  اول به رس مقتول وارد شده واصال ضی

 ...نشده

 م کشیدم ، خسته وعصتر بودمچشم هایدست چپم را روی 

 اشم ، وکییلر به تکرار مکررات نب،حاضی بودم دارم بزنن ویل مجبو 

عیل میگفت مادر جمش  ید با پول همهشان دیگر نداشتم ،امیر

 ،بیشیر ساکت میماندند یا مرا را میخرد وبه جای دفاع از من 

 ...مجرم یم کردند

به های زیاد به رس جمشید ، امیر را مصمم تر کرد  این ماجرای ضی
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 کاسه ای زیر نیم که مرا ترغیب کند که کوتاه نیایم ،یم گفت  

 شان هست ،ویل من دیگر کم آورده بودمکاسه

 دارم با شما حرف یم زنم خانم جالیل _

 رس بلند کردم

 قاضی شما که حرف منو باور نیم کنید ،باز سازی  آخه آقای_

 صحنه جرم هم که رفتیم ،نشون دادم جمشید چطور قصد خفه

 کشتنش روکردن منو داشت ومن چکار کردم ،من اصال قصد  

 دگیمون روی روال افتاده بود ،فقط یم خواستمنداشتم ،ما تازه زن

 مده بودنچه ام رو نجات بدم...آقای قاضی اینا با نقشه او جون ب

 من وپسشون رو از هم بپاشونن ،آقای قاضی اینا باعث 
ی

 زندیک

 مرگ بچه ی منم شدن 

 گاه خانم جالیل ! حرف رو عوض نکنید مسئله بچه تون به این داد _

اف اولتون مبتی برمربوط نیم شه ،بهیر بود   خودتون همون اعیر

 و دنبال میکردید و اینجوری وسط راه نظرتون روقتل همستون ر 

 .... وض نمیکردید... تمام مدارک و شواهد علیه شماستع

 هاشون مدرک وشاهد دارن ،ویل شما ی مقتول برای حرف خانواده
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اف ناقیص که اول کار کردید ،اثرخی ندارید جز فرارتون و هی  اعیر

به ه  به ها وزمان ضی  ا انگشت شما روی گلدون ،مدل ضی

 ! ،شاهدانی که دیدنتون ، همه بر علیه شماست

 د حکمهیام ،نیم تونم بر اساس حرف شما که بیگنا قاضی من 

 بدم ،حکم من وقتر جاری یم شه که شواهد وقراین رو ببینم

 تندات اینجوری برداشت کردم کهوبسنجم و متاسفانه من از مس

بشما نف  ی  هس جالیل ،آقای جمشید مرویان رو باتکرار پنج ضی

 ید ،ای که در پرونده حاضی است ،به قتل رسوند وسیله

ین در جلسه حکمش را خواند   نفیس کشید بلند رو به حاضی

 من خانم نفس جالیل را محکوم به قتل عمد آقای جمشید -

 مجازات شما ، اعدام توسط ویل دم  مرویان اعالم میکنم .... 

ید ،محکومیت تون تخفیف یم   پیدا یمباشد که اگر رضایت بگیر

 ...کنه ...ختم جلسه ...صلوات

ی موهایشتمام من به س  مت امیر عیل چرخید ، دستهایش بیر

 گیر کرده وموهایش را از ریشه به چنگ گرفته بود ودهانش با بهت

 از شدت ناباوری داشت از حدقهوناراحتر باز مانده بود، چشمانش 
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ون م دبیر ی  ...یر

ی از دیدن حالش بیشیر از حکم قاضی سوختم   و آنچنان لبم را بیر

 ..هانم را مزهدار کرددندانهایم کشیدم که طعم خون د

 ...او ناچر مهربان من بود نباید اینطور در غم غرق یم شد

 چشم در چشم شدیم ،جوابم به نگاه دلواپسش ، لبخند آرایم

 یل قلبم شکست وقتر ود که شاید کیم از دردهایش کم کند ،وب

 اشت ونم اشیک توی شبدیوار شیشه ای چشمش ترک برد

ی ی  چشمش نشست ، پلک بست و قطره  اشکش روی زمیر

 ...چکید

 محو تماشایش شدم آنقدر که نفهمیدم یک به دستم دستبند 

ی برداشت   ،فهمیدم دارمزدند،فقط وقتر امیر عیل به طرف من خیر

 میشومتوسط مامور زنی به طرف زندان کشیده 

د  ی  صدای ناامیدش از امید دم میر

 ! امید نیسر ها ، هنوز یک فرصت دیگه داریمنفس نا _

 نازنینم ،طناب دار دور گردنم است و تو از فرصت دیگر پس عمه ی

نی  ی  ! حرف میر
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د  ی  صدای ناامیدش از امید دم میر

 فرصت کجا بود 

وع کنیمبیا وداع را   رسر

 کاش زودتر دیده بودمت 

 بودمت کاش زودتر فهمیده

 کاش زودتر میشناختمت

 ...این زودی از تو هجرت کنماین حقم نیست به 

ی انداخت تا شاید امید مهمان صدایش دوباره در شنوایی  ام طنیر

 ی دلم شود خانه

 ! باشه ؟خب ؟نفس ؟جوابم رو بده_

 ناامید نیم یسر خب ؟

 دمبازهم لبخند تلخی ز 

ین پس عمه ی دنیانی _  .... !اینو میدونستر که تو بهیر

 ... رس جایش میخکوب شد

 او ایستاد 

 هنوز کشیده یم شدمومن 
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 !امیر عیل ببخشم-

ی بود، نگاهم وصل قامتش بود وجسمم هنوز پاهایش قف  ل زمیر

 ...لحظه به لحظه از امیر دور و دورتر یم شد

وزم  ندانه ایستاده و بادیجلوی ساختمان دادگاه مادر جمشید پیر

 هایش اشاره کرد  دید به دست به غبغب انداخته بو ،تا مرا 

 ... ست خودم کشته یم یسر خوشحالم که به د_

ی پلیس جاگرفتم پوزخندی به صورتش زدم وتوی م  اشیر

 ی دادگاه  چه خوب شد که امیر نگذاشت بقیه خانوادهام به جلسه

 ... بیایند

 ....عزیز را با هم نداشتمطاقت دیدن شکسته شدن این همه 

وتهال این نفس چشه ؟! یا دهیس_  ...اره گریه یم کنه یا تو هیی

 نداری؟؟ مگه خیر _

 !چیو؟_

 ...طفیل حکمش اومده_

 !د؟نه بابا !قتل عم_

 ...آره ،طفل معصوم_
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 !ای وای ....چه زود ،مگه میشه؟_

 ضیهقمادر شوهره ،خییل پول اینور ،اونور داده که رسی    ع قال _

 ....کنده بشه ،خدا ذلیلش کنه ،مادر فوالد زره رو 

ه ،_
َ
 نفرادیحالم گرفته شد ،پس چند وقت دیگه یم برنش ا ا

 !،آره؟

 .... آره دیگه ، طفیل نفس_

 گریبان ودمغ ،ساکت شدن ،صدای پچ پچشان را  وهر دورس به

 خوب میشنیدم ،دوستان داخل زندانم برایم دل یم سوزاندند ،

 م قفل کِف تخت باالی رسمچشم هایراز کشیده بودم و  روی تختم د

 ...بود

 اینکه از مردنا برای من دلسوزی میکردند ویل من بیشیر از آنه

 مده بود وباید با خودمناراحت باشم ،حیس که توی قلبم به وجود آ

 ... دفنش میکردم ؛ آزارم یم داد

 .... حیس که تمام رگ وپیوندم را به اسارت گرفته بود

 چ وقت به مهران وجمشید نداشتم ، هیحس عجیب که یک 

 عمق جگرم را میسوزاند ، حس عشقر که تا 
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 رکات امیر عیل از مقابل چشمانم دور نمیشدها و ح  چهره و حرف

داری ، با هر پلک ز   دنی یک پالن از تصویر زیبتیش برایم پردهیر

 ....میشد

 ! من عاشق شده بودم

 چ وقتهیرویم بود ومن ای که همیشه جلوی  عاشق پس عمه

 .....ندیدمش 

عیل  ! عاشق امیر

 یگر وصایل توی فراغش نبود عاشق کیس که د

 یم شد ومثال تکه یخی داخل آتش آب یم شددلم برایش تنگ 

 ...ه وجودم آتش میکشیدو دوباره حرارت ب

 من یم دانستم ،این رسنوشت لعنتر را خودم برای خودم رقم 

 .... ام زده

 !یر نیستو خودکرده را تدب

 من م خروج یم کردند و چشم هایقطره های اشک نر مجوز از مرز 

 توی عشق امیر عیل ذوب میکرد 
 ، را بیشیر

 ! دل لعنتیام
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 ن شدیدی را ویل حتر فکر کردن به این عشق هم عذاب وجدا

 ....توی وجودم بیدار یم کرد

 .....!من و امیر عیل؟ 

 او از رس من خییل زیادی بود 

ین پس شهر ی قاتل من یک بیوه  ...واو بهیر

 یم کردم ،من حتر برای عاشق شدنم هم از خدا طلب بخشش

 دلم راه بدهمحتر حق نداشتم او را توی 

 من بشود ،من بایداو واالتر از این بود که وارد قلب درب وداغان 

ی دلش را اینطور یم دادم  ....تقاص شکسیر

 ! ،آتش بگیر من باید آتش یم گرفتم تا بفهمم او چه کشیده 

ی که به تماشا نیم شود  ...سوخیر

 اشک دیگری از کنار  شتم و قطرهلب گزیدم و پلک روی هم گذا

 ...به روی بالشتم فرو ریخت مچشم های

 القات صدا یم کرد صدای پیچ آسایشگاه اسم مرا برای م

 خانم نفس جالیل ...مالقانر دارید_

ی پریدم ،   به بچه یهنگانفس عمیقر کشیدم و از روی تخت پاییر
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 ها که مرا تحت نظر داشتند، انداختم ولباس مناسب پوشیدم 

 هایم روی شیدن کفشهایم با ک نگراِن هم بندی چشم هایلوی وج

ی و ایجاد صدای اعصابخوردکتی ، به بخش مالق  ات قدمزمیر

 .برداشتم

ی دیوار شیشه ای وعده گاه ی ....چهارمیر ....سومیر ی ی ....دومیر  اولیر

 مالقات من بود

  عیل پشت دیوار شیشه ای انتظارم را یم کشید ،امیر 

 وی پر خون شده بود ،رنگ به صورت قشنگش مثل دو گ چشم های

 یم کرد از این همه آزار که به این فرشتهندا
ی

 شت ،نفسم تنیک

 ل یم کردمی خدا تحمی

 ... اول ایستادم و سیر و با غصه نگاهش کردم

مش  ....به گویسر اشاره کرد که به دست بگیر

 ای نشستم ی شیشه ی مقابل دریچه ی صندیل رنگ و رو رفتهرو 

 انده بودم جانی توی فکر وقلبم برای سالم نمو گویسر رابرداشت

 ،با اخم غریدم 

 ا اینقدر گریه کردیامیر این چه قیافه ایه برا خودت ساختر ؟چر _
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 ...! ؟ تو حق نداری اینقدر جوش منو بزنی 

 بی
ی

 ! ارزش من حروم کتی تو حق نداری زندگیت رو برای زندیک

 لبخند زد

 !ردی پسدل وعقل ودینم را همه را باهم به یغما ب

 نخند 

وم ات از دست م با خنده  ...یر

 دانی _
 ....سالم ،دخیر

 ! مصدایش آرامش دریا راداشت ، آنر و مالی

 خجالت زده ،جواِب سالم مستحبش را دادم که برای من واجب

 ...ترین کار دنیا بود

عیل جواب عصبانیت و دلواپیس-  های منو با لبخند  سالم!آقا امیر

 ...! نده

 خودت میکتی  منم خوبم ویل اینجوری که تو با اگه تو خوب بایسر 

 !های و فکر خیال زندان میکیسر  منو تو تنهانی 

وع به صحبت کردبدون فوت وقت   رسر

 نفس اینا اصال مهم نیست ...راستش من تمام دوشب پیش رو_
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 ... نخوابیدم وفکر کردم

سم ویل ذهنم درگیر شده   مکتی کرد ،نیم خواستم سوایل بیی

 بود

 ودش با آرامش حرفش ده بود و فکر کرده بود؟ گذاشتم خچرا نخوابی

 ...را تکمیل کند

ی کشیده ش ی کندهنگاه خسته اش که به پاییر  ده بود ، از روی زمیر

 من فرود آمد و ادامه داد  چشم هایشد ودرست توی 

 ....نفس ،یک تصمییم گرفتم ، یک تصمیم توی بحران_

 یم خواستم بگویم

 خب  -

 که اخم در هم کشید

 میذارم مخالفت کتی ؟ن_

 نستم تصمیمش چیست که مخالفت کنم ، چرامن که نمیدا

 جبهه گرفته بود؟

 دممتعجب نگاهش کر 

 یم خوای دوباره روی حرف من حرف بیاری ،آره ؟.... یک باالخره  -
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 ! ان میاری ، دخیر بهم ایم

 از او و مردانگیاش خجالت کشیدم ، دستم را روی دیوار شیشه

 م و با تمام وجود لب زدمای بینمان گذاشت

 ! یره ویل ....بهت ایمان آوردمشاید د_

 عییس ایمان آوردند ،تو به تو ایمان آوردم ،مثل هواریون که به 

 ...پیامیر امت لجوج ونر منطق جان متی 

 ! ام را زنده کن  دِل مردهپس بیا و 

 دستش را از پشت شیشه وصل دست من کرد ، قلبم لرزید و از

  ...شماره افتادجان نفسم به هی

 ! راعات کنامیر عیل کیم م

 مگر چه اشکایل دارد مراعات این حال خرابم را بکتی ؟ 

 لرزانش دیدم   چشم هاییتر را توی شادی غر 

 ولحظه ای از کار کردن وقلب من طاقت این مهربانی ها را نداشت 

 دست برداشت

 مردن به لحظه برایم اتفاق افتاده بود چرا کیس احیایم نمیکرد؟

 دوباره به حرف آمد 
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 هه که یک تصمییم گرفتم .... تمام فکرهام رو همنفس ،یک ما_

 داشت 
ی

  همه یکردم...خییل دوندیک
ی

 هاش رو هم انجام دوندیک

 ... دادم

 ا اعماق وجودم را زیررو کرد عمیق به صورتم انداخت که ت یهنگا

 فقط یک قدم تا تحقق تصمیمم مونده -

 اش را باال برد و با اشارهیک لحظه نگاهش برآشفت ،انگشت 

 وانی درهم و کالیم محکم مخاطب قرارم دادابر 

 تصمییم خواستر گرفتر چ مخالفتر رو نداری ! تو هر هیحق _

 ! ای منه،هرچی دلت خواسته انجام دادی ! حاال نوبت تصمیم ه 

 ... !فهمیدی ؟

 ی من چه میکند محکم وبا صالبت گفت و نفهمید با دل بیجنبه

 ام حبس میکرد  فس در سینهاخمش هم ، ن

 ینکه کنجکاوی در مورد تصمیمش ، مثل خوره به جانم افتاده بود با ا

ی نهی،ویل  ی  ی مطلق قلب و گفتم تا نشان بدهم فرماندهچ چیر

 ...دلم شده

 :کرد وبا نیم خنده ای گفتخودش هم تعجب  
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 ...!چه عجب ،سوال ودلیل نیاوردی ومخالفت نکردی_

 یمیشد کیم از تصویرش را برا  ومن فقط نگاهش کردم ،کاش

ه یم کردم   وقتر پیشم نبود ذخیر

 :دستش را جلوی صورتم تکان داد وگفت

 ...!؟...بامن باشکجا رفتر _

م
َ
 ! با توا

 ام؟   نمیبیتی که درنگاهت غرق شده

 ی چشمانش زوم کردم  ره نگاهم را در قرنیهدوبا

 !انگار عاقل شدی دخیر خوب  -

 نواختهچشمانش چراغانی شده بود و درو 
ی

 ن لحن کالمش آهنیک

 میشد 

 نفس ،من خییل کار دارم ،باید برم ....فردا منتظرم باش ...برای _

 ...م مهم تو هم باید بایسر اون تصمی

 ین شهاب بارانها در گیج بودم ، بعد از اینهمه غِم چشمانش ا

 نگاهش چه بود؟

 خداحافظی کرده بود ورفته بود ،ویل من هنوز مات ، روی صندیل
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 .....بودم ه به دیوار شیشه ای نشسته، خیر 

 رویش را که به طرف من کرد از وحشت یک میر از جام پریدم 

 !ده بودی ؟مگه تو نمر _

 گرفت خندید ،بچه ای توی بغلش بود ، صورت بچه را به طرف من  

 ، بچه ای سفید وتپیل که انگشت شصتش توی دهانش بود 

ی نفس چه نازه ، تنهانی اینجا یم ترسید _  ، از وقتر بغلش  ببیر

 شده ، کردم آروم

 جمشید به خدا من نیم خواستم بکشمت...تو دیوونه شده_

 م بچه مون رونجات بدمبودی ،فقط یم خواست

 فقط نگاهم کرد ،هنوز رسش پر خون بود 

 پرسیدم 

 !جمشید این بچه کیه؟_

 ....خب دیوونه بچه ی ماست دیگه_

 یم دی بغلش کنم_

 ...بیاد بیدار میشهس ،نه ! خوابه ،بغل تو هی_

ین توی بغلش کردم چشم هایبه  یهنگا  باز بچه ی شیر
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 ...هاش بازه اما این که چشم_

 ی به صورتم کرد  ل اندر سفیهنگاه عاق

 کتی نیست ،یک خواب دیگه است از اون خوابا که تو فکر یم  _

 یاد مرگش افتادم ،هراسیده پرسیدم 

به بهت زدم ،م_  ن که یکبار جمشید ،چرا یم گن من پنج تا ضی

 ...بیشیر نزدمت

 ش جمع شد ،صورتش سیاه وکدر شد وبه چشم هایاشک توی 

ه شد ،خط نگاهش ر   ا دنبال کردم ،سایه ی شخیصدوردستها خیر

 ...بود زن است یا مرداز دور پیدا بود ویل معلوم ن

 لبهایش از هم وا نشد ویل فهمیدم که گفت این سایه همان

 قت کردم ،صورت آن آدمکیس است که قاتلش هست ،هرچه د

ی توی دستم گذاشت و ندیدم ، جمشید دستش را دراز کرد  را  ی  چیر

ی توی دستم برق وتوی مه گم شد ،مشتم را که ی  باز کردم ،چیر

د ،آنقدر برق داشت که  ی  ...ندیدم اون جسم طالنی چیستمیر

 نفس...نفس ... چته ؟! پاشو دخیر خواب یم بیتی ،خیس عرق_

 دلواپست شدم شدی ،چشماتو باز کن 
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 ال بود که این روزها حکم یک خواهر را برامهیس صدای دلواپس

 بازی میکرد

 م به ا  م غرق عرق شده بود و سینهچشم باز کردم ، تمام بدن

ی   میشد ، با لیوان آنر کنار تختم نشسته بودسختر باال و پاییر

 و لیوان را به طرفم گرفت

 بیا یه قلوپ آب بخور حالت جا بیاد_

ی تخت رسر پاهایم   دادم وروی تخت نشستم  رابه طرف پاییر

 لیوان را گرفتم و کیم خوردم

ی خواهری؟_  !بهیر

 دی به مهربونیش زدم نگاهش کردم ولبخن

 آره ...خواب میدیدم  -

 :از دستم گرفت و در حایل که از من دور یم شد گفتلیوان را 

 آیه الکریس بخون و بخواب ،خواب پریشون نیم بیتی ،خدابیامرز _

 ....مادربزرگم میگفت

 داز هشت ماه ،خوابش را دیده بودم ، دلم کیم قوت گرفت بچهبع

 ...ام پیش پدرش بود
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 الکریس خواندم و بعد از روی تخت دراز کشیدم ، آیه دوباره

 که بیدارخوانر به رسم زده بود ، کم کم خواب چشمانم
 ساعتر

 ....را ربود

 رو صدا یم کنه ، نفس پاشو دیگه یک ساعته بلند گو اسم تو _

 !دیگهپاشو 

 کیم تکانم داد

ی یک اومده - ...جغد خانم پاشو ببیر  شبا بیداری ،روزا یم خوانر

 !قاتتمال

 مثل برق از جایم پریدم 

 یم کردند ! رورسی پوشیدم واشارپ رویمرا برای مالقات صدا 

 ال باعجله خودش رابه من رساند وشکالنر هیدوشم انداختم ،س

 به دستم داد

 !بخور دخیر فشارت نیفتهبیا _

 اش را بوسیدم و از او که صورتش را با  شکالت را گرفتم و گونه

 کردم و راه افتادم ،چندش پاک میکرد، تشکری  

 :نزدیک شد وگفت زندانبان بندمان به من 
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 جالیل ،برو اتاق مالقات حضوری ، مثل اینکه چند نفر دیدنت_

 ... اومدن

 با هزاران سوال رفتمهایم رسعت گرفت و تا در اتاق  قدم

سم  در اتاق را تا باز کردم ،صدای جیغ وداد باعث شد یکدفعه بیر

 که عکس العملم باعث خنده ی بقیه  ویک قدم به عقب بردارم ،

 شد 

 ....انواده ام داخل اتاق بودندهمه ی خ

عیل ،مهران ونازی با یک کوچولوی ناز   مامان ،بابا ،عمه اسما ،امیر

 ...در آغوشش

 ... دهباس های شیک واتو کر همه با ل

 ...همراه تعجبم ، سالم کردم

ی   وسط اتاقشعر تولدت مبارک برایم یم خواندند ویک کیک روی میر

 ....خوشحایل یم کردند گذاشته بودن ،ویل همه شان تظاهر به

 از چشم هایغم وگریه بیشیر از خنده به حالشان میآمد ،با اون 

 ...گریه پف کرده

 یادم نبود امروز است ،با شان و تولدم که اصال نر توجه به اوضاع
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 ذوق به طرف نازی پا تند کردم

 ی به تالشش بوسد توجهدر حایل که سیع یم کرد صورتم روب

 توبغلش گرفتم ، زیر گردن سفیدش را بوسهنکردم ونوزادش را از 

 : باران کردم وهمانطورگفتم

؟_  ...!نازی یک به دنیا اومد ،چرا به من نگفتر

 وق لب زد با ذ

 یم شه ! گفتم روز تولدت بیارمش ،هدیه تولدت بیست روزش_

 ... بشه

 د ذوقم بو   ی یک بوس آبدار دیگرنتیجه

 بهیر تو دنیا وجود وای خالهش قوربونش بشه ، هدیه از این _

ی ؟  نداره... اسمش رو چی گذاشتیر

 امیر عیل که از همه خوشتیپ تر کرده بود ،کنارم آمد و با لحن 

 کالمش لب زد ی   مردانه

 ... یم گه تو باید اسمش روانتخاب کتی نازی _

 از ی چشمان امیر که یک رس و گردن  نگاهم قفل شب پر ستاره

 اش  اصالح شدهمن قامتش بلندتر بود و با صورت تازه 
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 ام کرده بود که مدهوشم میکرد ، عطرش دوره

 آرام با صدانی که از ارتعاش دلم میلرزید لب زدم

 چرا من ؟ -

ش را به نلبخند  گاهم تقدیم کردبینظیر

 !ی تولدته ی هدیه خب....اینم در ادامه -

 ابرو باال انداختم

 !واقعا؟-

 خندید نازی ریز 

 ...! بله خاله خانم -

 اه مهران خط کشید و ادامه دادنگاهش تا نگ

 ! ما به توافق رسیدیم تو اسم پسمون رو انتخاب کتی  -

 : با خنده و چشمان درشت شده ، گفتم

 ؟  لولو ِا ... ! _

 هایش را برایم گرد کرد وتقریبا داد کشید نازی مردمک

 !نفس_

 ی مظلوم به خودم گرفتم قیافه



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

369 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 ه خودت همیشه میگفتر دخیر هلویه پس لولو ! حاال کهآخ -

 نوبت خودت شده قانونش عوض شده؟ 

 با اخم تصنیع نازی و روبرگرداندن نمادینش باالخره همه یک خنده

 ...دندی از ته دل کر 

 زمزمه کرد،ه سکوت کردند امیر عیل همه ک

 م رو؟  ا  ی دخیر عمه نفس ، بگو چی بذاریم اسم بچه -

وزهای دنیایحسهاپر از   ی خوب و فرامویسر حسوحال اییی

ی سکوت همه  کشیدم و در بیر
 تاریکم ،پلک بستم و نفس عمیقر

 چشم باز کردم

 ....محسن! همیشه دوست داشتم یک پس داشته باشم_

 !م محسنسمش رو بزار ،ا

 و رسم را نزدیک صورتش بردم و عمیق بو کشیدم بر عکس من

 میداد
ی

 عطر زندیک

 محسن من بوی 
ی

 ... میداد با تمام وجود بو کشیدمشزندیک

 تغییر حال همه را زیر چشیم دیدم واشِک حلقه بسته داخل 

 ....مامان وبابا چشم های
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وع به گریه کرد که به آ ی محسن با صدای قشنگش رسر  غوش نازنیر

دمش و خودم هم در تصویر به آغوش کشیدن فرزندش غرق  سیی

 شدم 

وزها باید فرزندم را بغل   دم ویل کجا ایستادهمیکر من هم اییی

 بودم؟

 !دو قدیم مرگ

 ای روی گونه ام زد ومچ عمه اسما نزدیکم شد ، ناغافل بوسه

 ی اتاق کشید دستم راگرفت ودنبال خودش به گوشه

 حرف بزنم  وام باهاتنفس !گوش کن یم خ_

 صورت در هم کشیدم 

 ...عمه ، آخ ، یواش دستم درد گرفت_

 اخم کرد 

 ...بیا عمهخودتو لوس نکن ، _

 لبخند زدم

 ! نه زورتم خوبه ها عمه جونم _

 ی نکرد  به شوخیم توجه
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 :روبرویم ایستاد وزل زد توی مردمک چشمایم وبدون مقدمه گفت

 !!باید! زن امیر علیم بیسر _

 دم وهم خنده ام گرفتهم شوکه شاز حرفش 

 :با لبخند تلخی گفتم

 عمه؟_
ی

 !چی یم یک

 روی حرفش پافشاری کرد

 چ کس حق نداره حرف رویهییر عیل گفته گفتم ،ام  همیتی که_

 ...حرفش بیاره

 به امیر کت وشلواری وآنکادر ، گوشه ی اتاق انداختم وبا یهنگا

 :حست گفتم

 ت از پستعیل ،حیف نیم شه عمه ،نیم شه !...منو امیر _

؟  !نمیادعمه ؟ مِن درب وداغون رو براش خواستگاری یم کتی

 ل کیفش چادر سفید مرا د واز داخیش را بیشیر کر ها عمه اخم

ون کشی  د و با جدیت لب زد بیر

 این خواستگاری نیست ،عقد کنونه ! االنم عاقد هر جاباشه_

 ....پیداش میشه
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ی نمانده بود شاخ در بیاورم، دهان ی  باز مانده بودو م از بهت چیر

 کلمات را توی ذهنم هالچر میکردم

 عمه امیر عیل را صدا کرد

 ...به عروس بدهفید رو دت چادر سامیر عیل بیا خو _

 دستش را کشیدم و آرام غریدم 

 عمه؟ امیر عیل برای من خییل زیاده ! چرا به _
ی

 چی یم یک

 حرفش گوش میدین؟ 

 زل زده بود و چادر  به امیر  این زن انگار صدایم را نمیشنید و فقط

 ....را به طرفش گرفته بود

عیل دست مادر این مرد را     کردمکشیدم و تغیر قبل از رسیدن امیر

 عمه جون ! روبروش واستا ...نذار زندگیش رو به خاطر من حروم -

 کنه ! عمه اسما به حرفش گوش نکن

 با بغض به طرفم برگشت و کنایه زد

 به حرف تو بکنم ؟ -

 ربط ی مهربانم هم از حرف نر  نه شده بودم ، عمهبد پیشی چقدر 

 های من میگفت
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 به طرفمان آمد ،با  ایستاده بودم....امیر خلع سالح شده و مات 

 خاص چادر را از دست مادرش گرفت وروبروی من ایستاد یهنگا

ی ،من   ی ونخواسیر  وجودم همه یجنگ بدی بود جنگ خواسیر

عیل را یم خواست ویل این ظلم   امیر
ی

 به وجود امیر عیلبزریک

 بود

 ور میشد  نباید از این بیشیر در رسنوشت نحسم غوطه

 میان دستهایش قاپیدم ودادزدما به چنگ کشیدم و از زود چادر ر 

 .... امیر عیل ! این چه کاریه ، بس کن_

 دستهایش همانجا خشک شد

 ویل کوتاه نیامد ، او هم دادکشید

 ... !چیو بس کنم نفس ؟_

 ه اش کوباندم توی سینچادر را 

 هاتو... ترحم هاتو دلسوزی_
ی

 ... هاتو ...از خود گذشتیک

 هایم را از هوا پر کردم و  یهمد با هربدبختر بود ر آ  نفسم باال نیم

 نفیس گرفتم

 مرد مومن ! من کجا و تو کجا ؟ -
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 من به درد تو یم خورم؟ 

 بغض گلویم را خراشید 

 ر من تو رساشیبیه ،...عماز بیوه بودنم وزندان رفتنم که بگذریم  -

رده روامروز وفرداست طناب دار دور گردنم بیفته ، یم خوای یه   مر

 ؟  به عقد خودت در بیاری

 رس به زیر انداختم و از حرارت کالمم کم کردم

 تو بازی نیم کنم -
ی

 من با زندیک

 ش فقط مردمک لرزان چشمانم بود چشم هاینقطه دید 

 به خاطر من اینکارو دیگه تو درست نیم یسر ،نه !..یکدفعه -
ی

 بیک

 واحد میکتی ،به خاطر من اینکارو نمیکتی ، به خدای احد و 

یسخودم میکشمت ، نفس ! دیگ   ! ه به طناب دار هم نمیر

ی موهای خوشحالتش فرو برد   دست بیر

 خسته ام کردی نفس ، به خدا خسته ام دیگه... یم فهیم  -

 ت ادامه نده ،انه ا،خسته!اینقدر به خاطر من به این کارای احمق

 ....خواهش میکنم ادامه نده

ه شدم  توی چشمایش خیر
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 !و تحمیل نیم کنممن خودمو به ت !شم ...زِن...تو ...نیممن  _

 زیر لب و با حرص غرید 

 ! حرف مفت نزن ،نفس ،تو زن من یم یسر _

 هق زدم و تار دیدمش 

 ! تو حیقی واسه من -

 :گفت

 ! بهم نگاه کن نفس_

حم شده امروز آی خدایا چرا   ! این پسعمه اینقدر بیر

ی کندم وبه شهر  دمزی چشم هایچشم از زمیر  .. بایش سیی

 معتی عشق را میفهیم ؟ عشق  نفس ! من عاشقتم ! تو  _

 منطق نداره ! عشق تو چطوریای ، من چطوریام نمیشناسه 

 نفس عشِق من مال امروز و دیروز نیست اینو یم دونی !...از ...!

 ! دمبچگیت عاشقت بو 

 ای کشید ، داشتم زیر دایعی نگاهش آب میشدم چرا  پوف کالفه

 نمیکرد تمامش 

 اصال ب -
ی

 ه چشم من نمیاد ، تااین چرت وپرت ها هم که یم یک
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 حاال هم که کوتاه اومدم بازم برای خاطر این بود که دوست داشتم

 ام  و نمیخواستم بهت زور بگم ...ویل دیگه از خودگذشتگیه

 های منه! من تو رو  یهه نوبت خودخوادیگ تموم شده از حاال 

 و میخوام ،هر جور که بایسر ،تومیخوام ، با تمام وجودم تو ر 

 بایسر ،تو هر زمانی که مونده باشه ، فقط اینهر موقعیتر که  

 !که مال من بایسر برام مهمه

 ! یم فهیم یا نه

 گونه هایم از حرارت حرفش سوخت ورسخ شد ، نگاهم توان 

ی دگمه را  مقابله با نگاهش اهنش  نداشت و به جانی بیر  های پیر

 قلب گنجشیک در دست شکارچیاشسقوط کرد... قلبم مثل 

د ی  ...پرشتاب میر

 ! انصافنر 

 ...کیم آرام تر

 ....این سوز وگداز مرا از پا در میآورد

 ویل او ادامه میداد 

ی بر یم دارم ، اونم_  اما فقط در یک صورت دست از این خواسیر
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 تو ! فقط خودت تو منو دوست نداشته بایسر  فقطاینه که تو ، 

 ازم متنفری ! ...!
ی

 دوستم نداری بیک
ی

 ! بیک

 ....نفس ؟

 ه داد سکونر کرد و ادام

 !منو دوست نداری ؟ -

 عطر وجودش احساسم را تنگ گرفته بود وداشت زودتر 

 از موعد مرابه دار یم کشید، 

 خفقانی بود در تودر توی وجودم ،حس هانی که

 بشان داشتم و نیم شد کو سیع در رس 

 مرد روبرویم باید نادیدهحسهانی که شعله کشیده بود و به خاطر 

 ...میگرفتمشان

ی   :  انداختم وبا بغض وگریه گفتمرسم را پاییر

 ...نه ! ..، دوستت ندارم_

 زدم. و هق 

ین دروغ عمرم را گفتم ،این دوستت ندارم ، ین ودردناکیر  بزرگیر

 !رم دنیا بود دا راست ترین وعمیق ترین دوستت
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عیل م زل زد  چشم هایش که برق یم زد توی چشم های با   ... امیر

 ...توانانی خواندن فکر مرا داشت

 ام انی نزدیک دستش ،وحشیانه یم زد ، شاید هم سینهقلبم ج

 دیگر برایش تنگ شده بود که خودش را به درو دیوار میکوبید

 ! نکن امیر 

 ! با من اینکار را نکن

 ! شدهبه دل من نر جن

 ...دل من عاشقت شده

 جوالن میداد، توی باران چشمانش  گوشه یلبخند محوی  

ه شدچشم های  م خیر

 !نداره ،تو چشمام نگاه کن وبگو دوستم نداری نه !اونجوری فایده_

 کالمش تحکم گرفت 

 !بگو جون امیر عیل دوستم نداری-

 !ش و جانشچشم هاینقطه ضعفم را پیدا کرده بود ،  

 بودم وباید انکار میکردم ،  دهمن عاشقش ش

ی بود   رسم باال ونگاهم به زمیر
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ی صدایش را خرجم کرد  دست بردار نبود ، دوباره آهنگ دلنشیر

 !زود باش ...چرا حرف نیم زنی ؟ _

؟!....زود باش بهم نگاه کن  ....! چرا گریه یم کتی

 من هم آدمم ،من هم دل دارم ، من هم دوست دارم

 را بچشم ، من هم میخواهم  شقدارم طعم عمن هم دوست 

م ، من هم  گول دلم را بخورم وبه جای عقل با دلم تصمیم بگیر

 ! میخواهم خودخواه باشم

 و را یم خواهد ،دلم ت

 هر چند کم...هر چند در آخرین روزهای پایان زندگیم ، هر چند

 ....توی زندان ، بدترین مکان دنیا

عیل مگر عشق زمان و   ت یم شناسد عیمکان و موقبه قول امیر

ی مردی در نزدیکیت باشد و تو بگونی   اصال میشود همچیر

 دوستش نداری؟

 هق زدم و بیچاره نالیدم 

 ! امیر عیل _

عیل -  !جاِن امیر
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 ... تمومش کن ! تو برای من ، زیادی_

 و زار زدم 

 : به بابا گفت  و رو  خندید 

ی عاقد بیاد_  ....حله دانی ،بگیر

 ارج شد خ  غیم زد و از در بابا لبخند پراز 

وز مات  چشم بستم و وسط کارزار عقل و دلم شکست  خورده و پیر

 ایستادم 

ی شده بود را ازامیر به طرفم برگشت ، چادر سفید که پخش ز   میر

ی برداشت وکیم تکانش داد و با شیطنت کالمش گفت  :روی زمیر

 ...اجازه هست بانو_

 دائما رسخ و سفید از خجالت نیم توانستم رسم را بلند کنم ، 

 ...ام های لعنتر  یشد گونهم

ی انداز کرد   دوباره صدای قشنگش را توی اتاق طنیر

 نفسم ،اجازه هست؟_

نگش  چشم هایفتم ونگاهم را به رسم را با تعلل باال گر   خورسر

 دوختم
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 با حرکت رس وچشم دوباره اجازه خواست 

ی چشمانم به دستانش مجوزچشم هایمنم به تبعیت از   ش با بسیر

 دمدا

 ...پر آرامیسر بعد از مدتها لبهایش را زینت داد و لبخند ملیح 

   را بهم داد. و من چادر را رس کردم. دستهایش را باال آورد وچادر 

 : زمزمه کرد  آرام

 ....!نر انصاف ،چطور دلت میاد اینقدر منو آزار بدی؟_

 قلبم فرو ریخت ، تنم یخ کرد ، درست بود زیادی آزارش داده بودم

 ها بودم ، ل نبودم ، االن زن عاشق قصهبن من آن نفس قویل اال

انم صورتش را وجب  چطور باعث آزار محبوبم شده بودم... نگاه حیر

 به وجب فتح کرد

 ...ازت معذرت بخوام ؟ _

 اخم در هم کشید

 ت رو ببینم .... یه گله یهیچ وقت دوست نداشتم عذر خواهی_

 ... عاشقانه بود

 از خجالت رسخ شدم 
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 با صدانی باز شد در 

 بابا با یک روحانی که با هم در داخل اتاق شدن؛ تعارف میکردن

 .،وارد اتاق شد

 اق آوردوپشت رسشان یک نفر چند صندیل اضافه به ات

عیل جلو رفت ودوتا صندیل را گرفت و کنار هم گذاشت وبا   امیر

 چشم به من اشاره کرد که نزدیکش بروم

 شانچشم هایتوی  نگاه کردم ،ایندفعهرسم را بلند کردم وبقیه را 

 ،شادی به غم غلبه داشت ،مخصوصا مامان که عاشق امیر عیل

 بود

عیل ی یکدفعه نگاهم روی مهران گیر کرد ، مقایسه  مهران وامیر

 هم خنده دار بود ،من با کدام عقلم مردی به مردی امیر را ول کرده 

 به 
ی

 ام باد رفتهبودم وعاشق مهران شده بودم ،برای خودم وزندیک

 وردمتاسف خ

 چ امتیازی باالتر از امیر نداشتهیمهران 

 رسم را که به طرف امیر عیل برگرداندم ،حال خرابش را به وضوح

 دیدم ، 
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 در مورد نگاه من به مهران دلواپس شده بودحتما 

 ی لحظه ها تلخ من بوده  خدای من ! یادم نبود این پس ناچر همه

 وزیر وبم مرا حفظ است

 ...ایست نگاهم باشم به خاطر دلش مواظبباید 

 گوشه ی چادرم را توی دستم جمع کردم ،تازه یادم افتاد ،این چادر

 ه خواستگاریم آمده بود ؛همان چادری است که وقتر امیر عیل ب

 پوشیده بودم ، 

 این همان چادری بود که گفته جز برای او برای کس دیگری نپوشم

! 

دمگوشه های چادر را محکم تر تو   ی مشتم فسر

 نگرانش زدم وبه طرفش راه افتادم ،صندلیم چشم هایدی به لبخن

 را صاف کرد تا من بشینم 

 نارم نشستها را به دست عاقد داد وصندیل ک شناسنامه

 ها تماما ِکشتر وجود تو که کنارم لنگر بیندازد ،آرامِش اقیانوس

 سهم روح بیقرار من یم شود

 آرام پرسیدم 
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 ی منم دست تو بود  شناسنامهمگه _

 ه طلبکارانه ای به نیمرخم کردانگ

 پس تو تموم این مدت چطوری دنبال کارات بودم؟_

 لب گزیدم 

 !ممنون از زحمتات_

 ...ر کتی لوس ،نگفتم تشک_

 از کلمه هانی که از حرص دلش خرجم میکرد ،خنده ام گرفت

ش را باز کرد ،در اتاق به صدا آمد و   رییس زندانعاقد که دفیر

 دندشومعاونش هم وارد اتاق 

یس گریم  با امیر از جا برخاستیم ، امیر نزدیکشان رفت و احوالیی

 : وگفتبا آنها انجام داد وقتر کنارم نشست 

 ... کردن تا تونستم تو زندان عقدکنون راه بندازمخییل کمکم  _

یفات بود ،که امیر با صدانی 
ی نام خدا وبقیه تسر وع به گفیر  عاقد رسر

 : خسته و آهسته زمزمه کرد 

س داغونم  ر نفس با_  ها ! دیگه نیم کشم ، اسیر
ی

 اول "بله "بیک

 ...کرده به موال
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 ورس جاش صاف نشست 

ه به نیم رخش شدم ، من کجای ماجر   ؟ ا او را جاگذاشته بودمخیر

 چرا باید بعد این همه وقت واینطوری مال هم یم شدیم؟ 

 صدای عاقد توی گوشم انعکاس پیدا کرد 

  صانیع در بیاورم؟ یلوکیلم شما را به عقد آقای امیر ع_

ی آمد جمله  ی معروف را بگوید نازنیر

 ....عروس رفته_

 ترین لحن ممکن گفتم  وسط حرفش پریدم وبا قاطعانه 

 !لهب_

 همه حتر عاقد شوکه شدند ویکدفعه همه باهم خندیدند 

 نازی از پشت رسم با کلماتش اذیتم میکرد

ه که آبرو ریزی نفس چقدر هویل _  ! کتی یم،بابا امیر عیل نمییی

 وریز یم خندید

 ویل من تمام توجهم را داده بودم که بله ی امیر را بشنوم

 اند که امیر هم با صدای بلند وبا صالبت لب جنب

 بله_
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 خطبه که خوانده شد ،نفس عمیق امیر عیل سینه اش را تکانی 

 پیشانیش را پاک کرد وبرایداد ،با دست عرقهای نشسته روی 

 ش را بستچشم هایلحظه ای 

 خدارو شکر باالخره مال خودم شدی  -

یکات و روبویس  ها که تمام شد ،رییس زندان نزدیک ما شد از تیر

یک گفت واز جیبشروی صندیل بلند شدیم ،با ام  یر دست داد وتیر

 پاکتر درآورد

 ... اینم هدیه ما به شما زوج عاشق_

 خجالت کشیدم 

 یر پرسید ام

 کشیدید، دیگه هدیه ت  هدیه ؟ برا چی ؟! شما خییل برامون زحم_

 الزم نبود

ی دستانش گرفت و لب زد   دستان امیر را محکم بیر

 ز این هدیهتعارف نکن پسم ،مادی نیست ،تو از همه بیشیر ا_

 ...خوشحال مییسر 

ون کشید وآرام  امیر پاکت را گرفت و بالفاصله کاغذ درونش را بیر
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وع ب  ه خواندن کردرسر

آقای نوید ،رییس زندان  و بهای متحیر ر  ای بعد با قیافه و لحظه

 :گفت

؟ _  !این یعتی چی

 ای زد آقای نوید لبخند پدرانه

 رفتم ...باور یعتی یک شبانه روز برا خانمت مرخیص از زندان گ_

م  کن خییل سخت بود برای ییک که حکمش اومده ، مرخیص بگیر

 ،ویل به خاطر 
ی

 های تو دلم نیومد بعد عقد از هم جدا تون دوندیک

 های پیش همکارم رو امضا کنید وتا فردا برید به گهاون بر کنم ،حاال 

 ...سالمت

ی شده بودیم  اینقدر حرفش غیر منتظره بود ،که همانطور میخ زمیر

 ش قاض بودم ،چشم هاییر توی صورتم زل زد ،از تعبیر معتی ام

 ستر توی موهایش کشید یکدفعه روی صندیل نشست و د

ون داد  ونفسش را با صدا بیر

ی دستانش پنهان کرد و بعد که چهرهصورتش ر  ای لحظه  اش را ا بیر

 نمایان ساخت انگار کیم آرام شده بود ،دوباره چشم به من دوخت
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 م دریا شده بود ،رنگ چشمایش رنگ ن

 باورت یم شه نفس ،به خدا که ایمان داشته بایسر ،قفل ها_

 ...ت باز یم شهییک ییک برا

 ! یدییک شاه کلپس تو خودت خیر نداری ، اما برای من 

 هرکجا در زندگیم پیدایت یم شود ، درهای محبت خدا ییک ییک

 ....به رویم باز یم شود

عیل توی ن  ....گاه بقیه هم مشهود بودبرق شوق جز توی نگاه امیر

عیل   امضاهانی که الزممن رس به زیر روی صندیل نشستم و امیر

 ... بود را زد

ی از در زندان که خارج شدیم ، هر کیس    خودش شدسوار ماشیر

ی بابا و عمه هم دست مامان را    به طرف ماشیر
 گرفت و با خداحافظی

 ....کشاند

 ! من ماندم و امیر عیل

 نگاهم با چشمانش برخورد کردرس که بلند کردم 

 میکشید داشت با نگاهش عاشقیش را داد 

 لبخند زدم
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ی ؟ -  چرا اینقدر با عجله همه رفیر

 ا هم بودن وقت داریم؟در برای بتو هم عجله کن ....مگه چق -

ی که نشستم  و مرا همراه خودش به جلو هدایت کرد ، داخل ماشیر

 دقیق نگاهم کرد

 ک روز به عنوان زنم کنار دستم تو ماشینم ییک از آرزوهام بود که ی -

 بشیتی 

 ! به آرزوت رسیدیخوشحالم  -

ی را استارت زد و با آهنگ عاشقانه  ای که پیل کرد به دل ماشیر

 ...اده زدج

ی پیاده شدم و مقابل  درهای حیاط را که باز کرد با رسعت از ماشیر

 ی عمه قدم نگاه پرسانش شانه باال انداختم و به داخل خانه

 ...داشتمبر 

ی داخل حیاط و آمدنش وقت د ی ماشیر
 اشتمتا قبل از گذاشیر

 ی عمه انداختم قدمهایم را تند کردم و خودم را داخل حمام خانه

 م و بدنم بوی خونر نمیدادن آمده بودمن از زندا

 پشت در بسته ایستادم و نفس عمیقر کشیدم، با اینکه قلبم 
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  عیل خجالتبرایش با بیتانر مینواخت ویل هنوز از امیر 

 میکشیدم 

به  ی آرایم به در خورد  ضی

 ...ا ! نفسزود بیای ه  -

 لبگزدیم

 تا تو لباسهات رو عوض کتی اومدم -

 ....و دوش آب را باز کردم

خانه رفتماز حمام  ی ون امدم و به طرف اشیی  با لباسامیر  ،  بیر

خانه  ی  که به تنش نشسته بود ، داخل آشیی
ی

 راحتر طویس رنیک

یخت، پشت به من ایس  تاده بود و داشت چای میر

 ریخت و روبه طرف گاز کرد تا آبجوش راداخل دوتا لیوان مایه چای 

 هم اضافه کند  

 هم نگاه کرد و گفت:  با محبت به صدایش کردم به طرفم برگشت و 

 ی تمام روزهای نبودنت بهم بدهکاری ! وقتتم کمه چطور به اندازه -

؟  میخوای حسابت رو باهام صاف کتی

 ی زدملبخند
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ی بشیم -  !ارزون حساب کن مشیر

 !به موال وای نفس ...نفسیم -

 ! به خدا که از عذاب وجدان مرا میکشت

ی برداشت  گویسر   اش رو از روی میر

 ت عکس داشته باشممیخوام از  -

ی   و چند عکس پشت رس هم گرفت و گویسر را دوباره روی میر

 برگرداند و از کنارم رد شد

یم رساغبذار یک چانی امیر پز ب -  رات بدم حالت جا بیاد بعدا میر

 !حساب کتابامون

 چای میخواستم چکار ؟

 وقت نداشتم 

 من خودش را میخواستم

ها چه کار؟ د مرا به بقیهآم من با خودش حالم جا یم ی  ی چیر

عیل -  ! امیر

 به طرفم برگشت و با عشق نگاهم کرد 

 ! جوِن امیر عیل -
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 لبخند زدم

 من چای نمیخوام -

 !جله داری برای حساب کتاباینقدر ع -

 لبخندم تلخ شد 

 ! وقتمون کمه -

 چشمان غیم بارز داشت 

 حاال باهات چکار کنم؟  -

 چشم بستم و دلم لرزید ،  

 ؟ دور کردیینهمه سال خودت رو ازم نصاف چطور ائا نر  -

 اشکم مخفیانه چکید 

 حِق اینهمه سالم رو توی یک شب میتونی پس بدی ؟ -

 اشک بعدی

 نیست ای ی منصفانه ق و این وقت کم...خدایا معاملهمِن عاش -

 وباز هم اشک و نامش که با خواهش روی زبانم آوا شد 

عیل -  امیر
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عیل ...ع - عیل...بجاِن امیر با نبودنت طاقت  چطور هم بگو  مِر امیر

 بیارم

منده -  تم ...ازت معذرت میخوام رسر

 نکن ...باشه نفس یهچوقت جلوی من معذرتخواهی- 

 چشم  -

 ...ربون چشماتقو  -

 ...ندانامیر عیل من نمیخوام برم ز  -

 قوربونت برم آتیش به قلبم نکش ...فکر میکتی من دوست دارم -

 ه بهت رسیدم ازت جدا بشم ل کبعد اینهمه سا

 هق زدم

م...حاال که تو هستر نمیخوام  - عیل من نمیخوام بمیر  امیر

م  بمیر

 ! . . المروت نگونگو اینارا به من نفس!.  -

 نالیدم 

 ویل نذار برگردم به خودت منو بکشاگه دوستم داری  -

 ! اون زندان لعنتر 
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 چشمانش رسخ شد و بارید ، 

یختیم  ان با هم یک نوا شدهقم و هق هر دو اشک میر

 امیدت رو از دست نده ! هرکاری میکنم تا نذارم از دستم بری-

عیل -...  .....امیر

عیل همه -  امیر
ی

اشکات رو   ت هق هق نکن نفسم....من طاقی زندیک

 ندارم

د  ...و هقهقم را در گلو خفه کردم تا دلش نگیر

 طفلک امیر عیِل من 

 طفلک من

 ....گذشت او  بیچاره روزهای عمرم که بدون 

ی یاری نکرد   در زندان که به رویم باز شد ،قدم هایم مرا در رفیر

ی صدا وصورتم مهق هق های ساعتهای پیش ،   شهود بود ، آثارش بیر

 نمیخواهد از مادرش جدا شود و به مدرسه برودمثل بچهای که  

 .... فقط زار زده بودم که نیم خواهم به زندان بر گردم

سید فر  زمان مرگمکاش آن ساعت   تا دنیای بدون او را ا میر

 تجربه نیم کردم ،
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 االن ناراحت و نادم بودم و عذاب وجدان به جانم چنگ انداخته بود

 را میخراشید و روحم 

م شده بودم ؟چرا باعث آزا  ر امیر

 ....آه

 ....های دلم ها و واگویه از زمزمه

 ... ویل نه خوشحالم

ین خاطره ی عمرم   ؛  بود شاید تلخ بود ویل بهیر

 مگر بودن کنار مردی تمام دیروز ودیشب مهمان بهشت خدا بودم ،

 است که عاشقش هستر کمیر از بهشت  

 دارد عوض هانی که وجود  ی بهشت من این بهشت را با همه

 نمیکنم

 ...من به این اندک سهمم از امیر عیل راضی بودم

 من به این بهشت قانع بودم و حاضی بودم بهشت خدا را بدهم فقط 

 ...بار دیگر پا به بهشت امیر عیل بگذارمیک

 تمام دیروز و دیشب را در وقت ضفه جونی کرده بودیم ،مبادا ثانیه 

ان ناپذیای ، از هم دو   ... ر بشودر بیفتیم وجیر
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 ی عمه اسما ، من وامیر عیل تنها ، حتر خوردن غذا را هم  خانه

 شود،ر نبه خوردن کییک اکتفا کردیم تا وقتمان برای خوردن هد

 هایمان که مایه چای در ته آن بود را آبجوش نبستیم حتر استکان

ی خانه  ....ی عمه ماندند و همانجا روی میر

 ....امیر عیل وقت داشتم ،جز بودن با برای همه چی 

 ...جالیل چته؟! راه برو دیگه_

 ییک از زندانبانان بود که دست پشتم گذاشته بود وبه داخل هلم

 یم داد

 خودم را جمع وجور کردم وراه افتادم ،ساعتهای و  نفیس گرفتم

 ش چند قرنا بدی پیش رویم بود ،ساعتهانی که هر ثانیه

 میگذشت 

 ....کیم قوی میشدمباید کیم ،حداقل  

 جان پرسیدهیال به طرفم دوید و با هیداخل بند که رسیدم ،س

 کجانی ،دیروز رفتر مالقات دیگه نیومدی ،مردم از_
 نفس ؟دخیر

 جا بردنت؟کدلواپیس ،

 با یاد آوری دیروز اشیک از گوشه ی چشمم سقوط کرد ،کاش 
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 چ وقت تموم نیم شدهیدیروز 

 دلواپسیاش را بهم را گرفت و ال دلواپس تر شد ،شانه های هیس

 صورتم پاشید

 حرف بزن دیگه ،منو که کشتر ...مربوط به مادر فوالدزرهه ، اون_

 ... دوباره باعث آزارت شده

 ر زدما دستهایش را کن

 چیم نیست ،فقط حوصله ندارم ،یم شه نر خیالمهیال ،هیس_

 ...!بیسر ؟

 وخودم را روی تختم پرت کردم 

 :وگفتال شایک نگاهم کرد هیس

 روز از دلواپسیت دق کردم ،حاال نر خیالت بشم ،ایناز دی_

 ... رسمشه لونر 

 دادزدم

 !نر مرام ! اصال خر !...االن دست از رسم بردار _
 المحمن نا لونر

 ...!خوب نیست یم فهیم؟

 دستش را باال آورد وداد کشید
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ی تریب_  هوی ! باشه بابا ،چرا زنجیر پاره کردی ،منو نخوری ،همچیر

 کست عشقر خورده ،اینقدر برو تو خودت تا گم رفته انگار شگ

 ،تقصیر دل الکردار منه ،شور تو نر معرفت رو یم زنه
 ...بیسر

ون زد  واز بند بیر

 قیش دوباره رود اشک رو از چشمه ی شکلمه ی شکست ع

 چشمم روان کرد

 من چه کارم شده بود ؟ 

 چه به رس دلم آمده بود ؟

 سال پیش چه فرقر داشتمیر عیل چند این امیر عیل االن با آن ا

 که دلم برای ساعتر ندیدنش ، رس ناسازگاری با من برداشته 

 بود؟

 فل عاشقش االبته امیر عیل فرقر نکرده بود ،دل من بود که ناغ

 ....شده بود

 رسم را به آسمان بلند کردم

 من امیر عیل رو یم خوام ،اگه یه حاجت برآورده شده خدا ! _

 اون رسیدن به امیر عیل باشه ، دارم ،یم خوام 
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 ....خدا ازت خواهش یم کنم

 هایم با خدا تمام نشده بود که بلندگوی آسایشگاه  هنوز دردودل

 اسم مرا صدا زد

 پریدم فکر اینکه ،پشت آن دیوار شیشه ای امیر  ا مثل فیی از ج

 ....،دوباره انرژی به جانم تزریق کردباشه 

 یش نشسته بودم ویلنیم دانم چقدر طول کشید که روبرو 

ی شیشه  ها هم به رگهایم جان تازه تزریق بودنش از پشت همیر

 ...کرد

 دوتا دستهایم را محکم به شیشه چسبانده بودم ،امیر هم به

ی کار راکرد ،هرچه زور داشتم توی دستهایم اتیعیت   ز من همیر

 یخته بودم وشیشه را فشار میدادم ،انگاریم توانستم با فشار ر 

 یشه را کاهش بدهم و به امیر نزدیک تر بشوم کیم ضخامت ش

 م غرق تماشایش بود ، مثل اینکه عزیزی را بعد قرن هاچشم های

 ... پیدا کرده بایسر 

ی امروز خدا رنگ عشق  چقدر سیاه نگاهش درخشان  بود انگار همیر

 ...ودبه چشمانش کشیده ب
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ه عیل را توی دیدم ذخیر  داشتم که میتوانستم امیر
 کاش قدرنر

 ... بودش جلوی احساسم به نمایش بگذارمشو در ن

 امیر یک دستش را از شیشه جدا کرد وگویسر رابرداشت وبه من 

ی اشاره کرد گویسر را بردارم   نیر

 دیک کردمز گویسر را به گوشم ن

 ...سالم خانم خودم_

 ریختاشکهایم دوباره 

 نفس ،گریه نکن دیگه ،_

 یکردم دیدم تار شده بود ویل از زل زدنم به تصویرش کم نم

آرومت کنم ، تو رو اینجوری یم بینم دلم  از این پشت نیم تونم -

 .... تموم میشه ها

 لبخندخییس زدم

 ...خدانکنه_

 هایش به خنده کش آمد   او هم لب

 کند ،مگر نمیبیتی خنده تو معجزه ی قرن است ،مرده ،زنده یم  

 ،من دوقدم تا مرگ فاصله دارم و با دیدنت روح به بدنم برمیگردد
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 :انطور باگریه ولبخند گفتمهم

؟_  !چجوری باز مالقانر گرفتر

 لبهایش را جمع کرد و یک ابرو باال داد 

 .... اوف ...با بدبختر _

 عمیق و پر نفوذ نگاهم کرد 

 ...اما ارزش دیدن تو رو داشت -

 ... ، دوریت خییل سخت شده امیر عیل_

 ... هنوز که دوریمون ،دو ساعت هم نشده_

 ثانیه ای طول کشیده ،اما نیم دانم چرا برای منتو بگو دوریمان  

ی شده که هر روزش پنجاه  زمان اینقدر کش یم آید ، انگار رستاخیر

 ... سال طول یم کشد

عیل میخوام_ اقی بکنم امیر  ...یک اعیر

 !بگو جانان -

 هایم به کاربیفتند  مقر کشیدم شاید ریهنفس بیر 

 یل تو این دوساعت من.... تا امروز نفهمیدم معتی زندان چیه ،و-

 حتر هوای دوروبرم هم بدون تو برام زندان شده ، امیر من از این
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ارم ی  .... زندان بیر

  ییک یکسیب گلویش تکان یم خورد، داشت بغض هایش را ی

 ش را قاب گرفته بود چشم هایقورت میداد ،اشک تصویر 

 بحث را عوض کرد 

 ... نفس یم دونی آرزوم چی بود برای وقتر به تو رسیدم؟_

ی تکان دادم   رسم را به طرفیر

 نه ،چی بوده ؟_

 خندید ،برق دندانهایش سحر یم کرد 

....مثل وقتر که دخیر خونه بودی ،_  مثل اون موقع ها حرف بزنی

؟تا کلمه برام اونجوری صحبت می د چن  ...کتی

 من هم با بغض خندیدم 

 ...!امیر عیل ....تو خوجکل ترین عجق دنیانی _

 چشمانش گذاشت و جلوی ریزش بیشیر  طول کِف دستش را روی

 ....اشکهایش را گرفت

 دستش را که از روی پلکهایش برداشت ، بغض هر دویمان ترکید

 ....و با هم اشک ریختیم
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 ! ه ، چه اسم بدیاآسایشگ

 ....سیاهچاله میگذاشتند باید اسمش را 

 ! ی نامانویس چه واژه

 به خاطر زندانی  سیاه چاله ای که از همه ی زندگیم سیاه تر بود،نه

 ....بودنم بلکه به خاطر تارییِک نبود امیر عیل

فت ،غذا که سهل بود ،آب دهانم را ی نمیر  دیگر غذا از گلویم پاییر

  دادم یم هم به زور قورت

 امیر ، تا ساعت ها با کیس حرف نیم زدم ، بعد از مالقات با 

 م را یم بستم وروی تختم دراز یم کشیدم چشم های

 ! بم ،نهنه اینکه بخوا

 ...حرف نیم زدم تا آهنگ صدای امیر از مغزم پاک نشود

 ...و نگاه نیم کردم تا نقایسر تصویر یار بر لوح مغزم ماندگار بماند

 از پشت شیشه.هایقط صدا وتصویرش را آن هم ،فمن از عشقم 

 . قطور به یادگار داشتم 

ی چند یادگار را د  رمن یک عاشق ندید ،بدید بودم وبه ناچار همیر

 پستو ،پستوی مغز و دلم پنهان میکردم ،تا بیشیر از این ، از او و
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 خاطراتش دور نشوم

 !امیر ،چی شده ؟ چرا اینقدر خوشحایل ؟_

 ایش گذاشت نورباران نگاهش را به نم و  در هوا بشکتی زد 

 ...باید مژدگانی بدی تا بهت بگم_

 خنده ای کردم وسپس لبهایم را جمع کردم 

 ژدگانی بدم؟من چی دارم بهت م_

 ش را ریز کرد و حالت تفکر به خودش گرفتچشم های

 چقدر حالتهایش خاص و دوستداشتتی بود 

 اووم .... واستا فکر کنم _

ه  اش شدم   ی مردانه رهی چه باخنده خیر

 ...ون یم یسر هاداری شیط_

 رسی تکان داد

 ....ای خانم ! دست رو دلم نذار که خونه_

 هش کردمبا ابروان در هم گره خورده نگا

 اونوقت چرا؟! مگه چی شده؟ _

 کنار ابرویش را خاراند 
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 سهم من از تو فقط یک شب  _

 .... و روز بود

 دن دااش را تکا  نفس عمیقر کشید که حجم سینه

 ... ،اما تو پیشمدلم برات پر یم زنه  -

 !!نیستر .... نفسم

ی انداختم ، حیف که تو هم از دل بیقرار من خیر نداری  رسم را پاییر

ند ک ی ی میکوبد و زار میر  ه مثل کودک لجبازی پا زمیر

 آهسته لب زدم

 ...منم_

 سکوت که از گویسر دستمان بیش از حد شنیده شد ، حرف را

 ادموق دبه جای اولش س

 چیه؟نگفتر خیر خوبت _

 ش را بست با تاخیر باز کرد تا حال وهوایشایچشم ه یک لحظه 

 کرد  که پیش من نبود زمزمه  یهعوض شود ،بعد با نگا

 ...رفتم دیدن سعید_

 با تعجب پرسیدم
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 !شوهر جمیله؟_

 پلک روی هم گذاشت 

 !آره_

 میآورد، دست روی گردنم
ی

 حتر اسمشان هم احساس خفیک

 دلکه تالطم وجودم کم شو تا بگذاشتم 

؟ _  چرا؟ با اون چکار داشتر

 ش شد چشم هایشادی مهمان 

کمت رو دوماه دیر تر اجرا کنند_  !پول بهشون دادم ،حر

 ام سیگنال هایم بهم ریخت ،دوماه زجر بیشیر ا....دو ماهتم

 ! شبهای طوالنی انتظار! دوماه مرگ بیشیر !...نه

 من دیگر طاقت نداشتم 

ل کردم و آرام پرسیدم ا کن کیم خودم ر   یر

 !اونا هم قبول کردن؟_

 و در دل زمزمه کردم 

 کاش قبول نکرده باشند 

 ....کاش قبول نکرده باشند
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 م شادیش بیشیر شد ولبخند تا چشمانش راه کشید اما مرد روبروی

 ی دل من بود و این بر عکس خواسته

 !آره جونم ، برات مهلت خریدم ، دوماه بیشیر ماِل متی _

 شدم بانی عص

 چه میگفت ؟

 کجا مال او بودم ؟من  

 در زندان؟

 در فراق؟

 غریدم 

 !امیر چرا این کارو کردی؟_

ه شد  متعجب به صورتم خیر

 !واستم دوماه بیشیر داشته باشمتگفتم که یم خ_

لم را از دست دادم  زجرآور کنیر
ی

 با فکر به این زندیک

 ار رو کردیاین ک تو االن منو داری ؟! تو کجانی ومن کجایم ؟! چرا  _

 !امیر ؟

 تو یم دونی من چی یم کشم ؟...تو از حال من خیر داری ؟...چرا
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ی؟  !به جای من تصمیم یم گیر

 وداد یم زدم و مامور زنی که آنجا حاضی بودصدایم باال رفته بود 

 نزدیکم شد ویل من بیتوجه به حضورش ادامه دادم

عیل ،چرا نیم ذاری راحت بشم ،ولم کن دیگ_  ال لعنتر ه ،اصامیر

 !منو عقد کردی ؟! چرا اینقدر خونر ؟چرا 

 چرا اینقدر با گذشتر ؟ چرا اینقدر دوست داشتتی هستر ؟ 

 ....چرا؟

شاشکهایم را با   حرص پس زدم و روبروی چشمان سیاه و متحیر

 ادامه دادم 

م...با زجر! میفهیم با زجر -  من دارم از دوریت با زجر میمیر

 .... چهطوریه ؟

ی دستان مامور زن گرفتار ه شده بود و دورگ صدایم  دستم بیر

ی و آروم صحبت کن -  خانم بشیر

 زدمویل من او را نه میدیدم نه میشنیدم و آرام و پر هق زار 

 بعدا تو دوماه دیگه به این زجرام اضافه کردی ، تو دوستیم یا -

 !دشنیم؟
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 امیر از داخل گویسر با دلواپیس گفت

 .... دمیح مینفس آروم باش !برات توض_

د مثل  ی  من ایستاده بود و چشمانش دنبال حرکاتم دو دو میر

ی جلوی دستم پرت کردم و داد کشیدم  گویسر را روی میر

 خسته شدم چطوری آروم باشم-
ی

 !....دیگه از این زندیک

 مامورهای زن دیگری هم به کمک مامور اول آمده بودند وییک

 نار گوشم از د و کدستم را میکشید و دیگری بازویم را گرفته بو 

دند ی  آرامش حرف میر

ی خودم و عشق دست نیافتیام رفتم و به   به طرف آن حائل بیر

به زدم وبا نگا  ورت دلواپس و که از ص  یهشیشه ی روبرویم ضی

عیل کنده نمیشد هق هق گریه کردم ،  متحیر امیر

 امیر هم بیقرار ایستاده بود و به جدال من نگاه یم کرد و دیگر

 ....یشنیدمهم نمحتر صدایش را 

 یک از مامورها دستم راگرفت وکشید تا دستبند بزند ، تالش کردمی

ی خورد و تعادلم ون بکشم که پایم لیر  را از دستم را از دستش بیر

ی و آسمان معلق شدم ، رسم به جانی  ی زمیر  دست دادم و بیر
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ی پخش شدم ، درد شدیدی در تمام رگهای   برخورد و روی زمیر

 ، چشم هایم بیاراده تار  انم تیر کشید استخو رسم پیچید وتا مغز 

ی از دنیای اطرافم نفهمیدمهیو بسته شد ودیگر  ی  ...چ چیر

ی نگاهم بهدوساعتر بود که به هوش آمده بودم ،ویل   بعد اولیر

 م را باز کنم ، چشم هایاتاق دیگر دلم نیم خواست 

ی یم کرد  اتاق تاریک بود وفقط نور کیم که روشنانی اتاق را تامیر

 بود که نور ماه ازکنار   خت منت
ی

 پنجره اتاق سفید وتقریبا بزریک

 ...ی پنجره به داخل رسک میکشید شیشه

 رستان نرسیده،امیر عیلبر عکس دفعه های پیش که پایم به بیما

ی از او نبود  ....باالی رسم بود ،این دفعه خیر

 دلم برایش تنگ شده بود ویل ناراحت هم بودم 

 اشت مدت درد کشیدنم را افزایش دچرا ازاو ناراحت بودم که 

 میداد واز دلخور بودنش هم غصه یم خوردم 

 از خودم هم دلخور بودم که ناراحتش کردم ویل دلم یم خواست

 ای کارش باز خواستش کنم ،حس های ضد ونقیض توی رسمبر 

 جوالن یم داد 
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 غیظ  یهغضب و گا یهگا

 ...افسوس یهپشیمانی و گا یهگا

ی بهشت وجهنم اح  یر افتاده بودم گساس  بیر

 !اگر بامن قهر میکرد چه میکردم ؟

 ی  ی نگاهش هستم ، وابسته  حتما دق یم کردم ،من وابسته

 بودنش  توجهش ....وابسته

 ...نت به من که دلش را آزردملع

 م را باز کردم وبه نور مهتانر که از پنجره بهچشم هایبا حست 

ه شدم ،رسم تیر کشید ،   ه رسم کهدست بداخل تابیده بود خیر

 ....اند  ام گفت دورتادور رسم را باند پیچیده گرفتم ،حس المسه

 یهانیم دانم بعد از افتادنم چه اتفاقر برایم افتاده بود که مرا ر 

 بیمارستان کرده بودند ویل حاال اینجا با رس شکسته خوابیده بودم

 م را ربودچشم هایمدنر نگذشت که دوباره خواب  

ونم کشید  از عالمصدای تلق وتلوقر   خواب بیر

عیل با شتاب   م را باز کردم ورس دردناکمچشم هایبه امید دیدن امیر

 ...را به چرخاندم
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 شت وسایلم را جابه جا یم کرد امیر عیل نبود ،مامان بود که دا

 آن روزها که باهم نسبتر نداشتیم ،همیشه دوروبر من بود ،حاال

ی از وجود   تیاش نیسخواستنکه محرم هم هستیم خیر

 ....است ی وسعت اقیانوسها گرفته آه که دلم اندازه

 صداکردم

 مامان !؟ _

 هول شدوساکم را ول کرد وبا عجله به طرفم قدم برداشت ، دستم

 توی دستش گرفت و عمیق نگاهم کرد و با دلواپیس لب زد را 

 !خونر ،مامان؟ _

 پلک روی هم نهادم 

 !بله مامان جونم ،خوبم_

 : گفتعمیقر کشید و نفس 

 فسم این کارا چیه یم کتی ؟! تاحاال ندیده بودم به اتفاقاین_

 !دوروبرت اینجوری عکس العمل نشون بدی

 فقط نگاهش کردم

ون زده بود راموهایم را که از رورس   ی و باالی باند دور رسم ، بیر
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 : با محبت زیر رورسیم برد وگفت

 وهم..این پسه ر مگه امیدت روبه خدا ازدست دادی،گلم؟!. _

 ...نه یم کتی دیوو 

وع کرد به با عجله درست کردن روتختیم  ....ورسر

 دوباره صدایش کردم 

 مامان؟ _

 ای ایستاد لحظه

 جانم_

 !امیر عیل کجاست؟_

 را از من گرفت و مثال خییل عادی به کارش ادامه داد شچشم های

 ..مردها رواینجا راه نیم دن_

 م گیر کند نگاهش به نگاه دستم را به صورتش چسباندم تا 

 وقت مالقات که بهش اجازه یم دن بیاد؟_

 دستم را بوسید ودستم را کنارم روی تخت گذاشت و با تندی گفت

م ،اینجا که بیمارستان عمویم _  نیست که هریک دلش بخوادنخیر

وی انتظامیه ! تو  بره وهر یک دلش خواست بیاد، بیمارستان نیر
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 !یک زندانی مرییصی 

 چرا وقتر حرف یم زد به  یم کرد ، اینجوری صحبت چرا مامان

 من نگاه نیم کرد، دلم شور افتاد 

عیل که هریک نیست ،شوهرمه !بعدشم قانون _  مامان !...امیر

 کاری که امیر خواسته باشه انجام بده   ومقررات نیم تونه جلوی

ه ،یم شناسیدش که   ...رو بگیر

 آب دهانم را قورت دادم 

 ....!است ؟ راستش روبگید امیر کج-

 ل گوشه ی اتاق رفت ودر حایل که درش راباز یمطرف یخچا  به

 :کرد گفت

ی میخوری برات بیارم؟_ ی  حتما جای عمه اته ،دیگه ! چیر

 میپیچاندم دیگر حتم داشتم مامان دارد 

 از ترس و دلهره صدایم رنگ التماس گرفت

 مامان ؟توروخدا امیر کجاست ؟....بامن قهر کرده ؟ دیگه منو نیم_

 ....منو ببینه ؟!.... نکنه منو طالق بده دیگه نیاد خواد؟ نکنه 

 کنم که از طالق و جدانی یم 
ی

 انگار چقدر یم خواستم زندیک
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 ها را برای نبود  ترسیدم ، دوست داشتم نر خطر ترین حدس

م  !وجود امیر به کار بیر

 مامان رسش را از توی یخچال در نمیآورد

 : با صدای لرزان و ترسیده گفتم

 ....!؟امیر خوبهمامان ؟حال _

  که از نم اشک نمناک شده بود به طرفم چشم هانی مامان با 

 برگشت 

 مگه برای تو فرقر هم یم کنه ؟پسه روکردی سیبل !....از _

 حتر رس اون خایل یم کتی ،اون از وقتر که زنهرجا نارا

 جمشید بودی که همه ی بدیختیات مال امیر بود ، این از زندان

 حاال هم که زنش شدی دق دلیات آب کرد ، رفتنت که این بچه رو 

 .... رو رسش خایل یم کتی 

 نفیس گرفت وپر غصه ادامه داد

 مون نفس من درک یم کنم ،حالت خرابه ،داغونی ،ماهم وضع_

 بهیر از تونیست ،

ون کشید وگفت   تیکه ای از موهایش را از زیر رورسی بیر
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 باته ،من به درک کمر بانگاه کن همه ی موهام سفید شد_

 ی که خم برداشته ،از اونم بگذریم ،نفس چرا حواست بهرودید

 امیر نیست ، به وضع خودت نگاه کن ،تو این وضعیت تو رو خواسته

یزی،حاال به جای اینکه ب  ا حرفات آرومش کتی ،زهر به جونش میر

 ، اون به اندازه ی کاقی از غم آینده ی تو داغون هست ،تو دیگه 

 !غون ترش نکندا

ی همش دنبالبه خودت  خواهشا   بیا ،اینقدر خودخواه نباش ...ببیر

 نیم کنه ،یا توی دادگاه
ی

ی  کارای تویه ،دیگه زندیک  است ،یا کالنیر

ه ، تو اونها ،یا دنبال مادر ،خواهر    جمشید که ازشون رضایت بگیر

 تو نشستر ویک غم داری ،ویل من دارم میبینم که این امیر 

 دا صدتا غم وگرفتاری ام ، بیچاره
ی

 چ کدوم ما همهیره ،به ودوندیک

 اجازه نیم ده کمکش کنیم ،میخواد همه کارا روخودش انجام

 که  بده ، از عمه اسمات که نگم طفیل تو یک بحرانی گرفتار شده

 یک ورش تونی که اندازه ی دنیاها میخوادت واز یک طرفم 

عیل که تموم جوونیش رو ضف به ثمر رسوندنش  کرده ، نفس  امیر

 ت نسبت به امیر هی ات کبابه ویل از این خودخوا نکه جگرم بر با ای
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 ! عیل دارم دق یم کنم

ی انداختم ، مامان راست یم گفت مگر چه داشتم که  رسم را پاییر

 ش را درگیر من کرده بود ، بعیصی وقتها وقتر یک نفرامیر خود

است وچه آدماینقدر به آدم محبت یم کند ،فکر یم کتی چه    خیر

 که ییک تلنگرت بزنت که آی آدم وتازه وقتر  مهیم هستر ، 

ی کجا ایستادهای  ! ببیر

ها که برای خودت ساخته ی  ای از رساب هم  میفهیم بابا این چیر

است  !کمیر

 ی زمیتی  وار دورت میگردد فرشته که پروانهتو کیس نیستر او  

 !خداست

 خجالت زده دوباره پرسیدم

 !اهام قهر کرده ؟حاال کجاست ؟! ....ب_

 :وگفتتاسف تکان داد رسی به 

 ...!قهر!!!....بچم اصال اهل قهره؟_

 کنجکاوتر و با هول و ترس پرسیدم 

ی _  پس کجاست ؟همیشه وقتر توی بیمارستان یم افتادم ،اولیر
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 .... نارم بودنفر ک

 بزاق دهانم را قورت دادم و از ته دل نالیدم 

 ....دلم براش تنگ شده مامان-

 ع شد ی چشمان مامان جم اشک توی حدقه

 ، داشتم نفس کم میآوردم  بیطاقت شدم

 مامان ،چرا اینجوری یم کتی ؟...منو که سکته دادی ،بگو_

 کجاست؟

 ن گرفت ، باز هم مامان خودش را جمع وجور کرد و دوباره نگاه از م

ی را پنهان میکرد ی  داشت چیر

 نیاورده که تو ذره  من نذاشتم بیاد دیدنت ، جونش روکه از رس راه_

ی  ... شذره بگیر

 که دروغ یم گوید، التماسش کردم  حتم داشتم

 مامان.... خواهش یم کنم ،التماست یم کنم ،راستش رو بهم_

علیم کجاست؟  !بگو ، امیر

ی حال گفت راهش را گرفت که از در   :خارج شود ودر همیر

 ! گفتم که من نذاشتم بیاد_
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 داد زدم

 !!!مامان_

 گشت ،در اتاق گرفته بودو به طرفم بر دستش را به 

ی ،اینجا بیمارستانهصدات روب_  !یار پاییر

 این دفعه نالیدم 

 مامان !جوِن خود امیر عیل ،بهم بگو کجاست ،از دلواپیس قلبم_

ون یم ز   ! نهداره از تو حلقم بیر

ی افتاد ، با صدای آرویم گفت  :شانه های مامان به طرف پاییر

 یم بهت بگیم به خاطر حالت نیم خواست_

 ام بهم پیچید ،نفسم باال  فتاد ، دل ورودهمعده ام به جوشش ا

م چه کارش شده بود که نیم خواستند به من   نمیآمد ،مگر امیر

 شدم و با صدانی که به زور از 
ی  دهانم بگویند ؟روی تخت نمیخیر

 :خارج شد گفتم 

 ...!مگه چی کار شده ؟_

 راگرفت مامان متوجه حالم شد ، به طرفم آمد ،دستم  

 ها چیش نشده هیخی .... هی_
ی

 عکس العمالت  ،ویل تو تازیک
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ا روهم بهت  اینقدر شدید شده که آدم یم ترسه ،کوچک ترین خیر

 ....بده

 : دوباره آهسته و بیجان گفتم

ی؟_ !!!... چه خیر  ...!خیر

 فشاری به دستم آورد

 .... قول بده آروم بایسر ،تا بهت بگم_

 شنیدن آنچه آنها میدانستند و من بر عکس درون آشوبم برای 

 :یدانستم ، گفتمنم

 ... من که آرومم ، بگو دیگه_

 نفس عمیقر کشید 

ی خودش راه میفته_  وقتر تو روآوردن بیمارستان ،اونم با ماشیر

 بوده ،یک تصادف کوچیک یم کنه بیاد ، ویل اینقدر حواسش به تو 

... 

  !خاطر منخی نفهمیدم ،امیر من تصادف کرده ! به هیدیگر 

 حالش چطور است ؟

 ؟ قر برایش افتاده نکند اتفا
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ی پریدم ،مامان شانه  هایم را محکم گرفت از روی تختم به پاییر

 :وتکانم داد ومحکم وشمرده گفت

ی _  ! نفس ! بشیر

 رده بود، نفسم باال نمیآمد ،باهم چشم در چشم شدیم ،اخم ک

 لب گزیدم 

 ...یم خوام ببینمش_

 :کلمه ،کلمه گفت

 ....!ش!....خوبهحال_

 تکرار کردمبا التماس و بیطاقت 

 ...وام ببینمشیم خ_

 توی آغوشش کشیدم و آرام جوابم را داد 

 ...تو این بیمارستان نیست ،ویل به خدا حالش خوبه_

ون کشیدم ،   این دفعه اشک صورتم را از آغوشش خودم را بیر

ی کوبیدم وکشدار تکرارکردم  خیس کرد ،پا زمیر

 ...شمیخوام ببینم _

 م رژه ای چشم ه درون مردمک  هایش صورتم را قاب گرفت و  بادست
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 رفت 

 تو اجازه نداری از این اتاق خارج بیسر ،اونم دکیر گفته تافردا باید _

 ....تحت نظر باشه ،ویل 

 توی حرفش دویدم 

؟_  ...ویل چی

ی تا بهت بگمروت_  ختت بشیر

 با کمکش روی تخت برگشتم 

ون آورد وبه من نگادستش را توی کیفش کرد وگوشیش را   یه بیر

 :تانداخت و گف

 م ،صداش روبشنوی بهش زنگ یم زن_

 صدایش را بشنوم ؟

 کیم آرام شدم ،روی تخت دراز کشیدم تا تماس بر قرار بشود

م خوبه؟ _  الو ، سالم اسما جان ! خونر ؟امیر

 ..شکر یهلا_

 اسما جان ، نفس نر قراری یم کرد مجبور شدم بگم امیر _

 تصادف کرده
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  شناسیش که.... آره یم_

 کم حرف بزنه ،این دارهوب  هش بدی با نفس ییم تونی گویسر ر _

 ..دق میکنه

 ممنون ،ممنون ،باشه ، باشه ،فعال خداحافظ_

 وگویسر رابه دست من داد

 مه یم آمد که داشت باگویسر را دم گوشم گرفتم ،صدای آرام ع

د ی  امیر حرف میر

عیل توی    گویسر پیچید یکدفعه صدای پر ازآرامش امیر

؟الو....الو ....سالم نفسم ،خ_  ...!ونر

م و بغض بود که حاال دیگ  ر نیم توانستم جلوی اشکهایم را بگیر

 توی گلویم خودنمانی میکرد

 دوباره صدایم کرد

 ...! منفسم ،داری گریه یم کتی ؟! من خوبم خانم_

 میم مالکیتر که به نامم اضافه میکرد دل و دینم را ربوده بود و 

 ....هایش گریه جوابم بود بازهم به مهربانی 

 عذاب وجدان داشت خفه ام یم کرد  لم عقده کرده بود ،د
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 !من باعث حال االن امیر شده بودم ! لعنت به من ورفتار زشتم

 باآرامش دوباره صحبت کرد

 نکن ....خوشحالم که حالت خوبه ، حال منو  نفس خانم ....گریه_

 ...!وابم روبده دیگهنیم پریس خانمم؟! نفس جانم ج

 یدم باهمان صدای گرفته نال

 .... امیر _

 ....ن امیر جا_

 بغضم رس باز کرد ، زار زدم

ی برات_ ی  ببخشم ....معذرت یم خوام ، من به جز دردرس چیر

 ...! ندارم،بخدا فکر نیم کردم اینجوری بشه

 لحن شوچی توی صدایش ریخت تا جو را عوض کند 

 کنم ....بیمارستان فقط به خاطر تو  چاره چیه دیگه ،باید تحملت_

 !طفت افتادمبودم که اونم به ل نیفتاده

 تلخی کش آمد ، با چند جمله از من حرف خنده یلبهایم به 

 میکشید 

 ....دوستت دارم امیر _
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ینش ادامه داد  باهمان لحِن شیر

 خدا بیا دوستم هم نداشته باش !پس به این گیل ،آقانی نه تو رو _

 دوستم داری ،باید عاشقم وخوشکیل به تور ز 
ی

 دی ، تازه یم یک

ی ایسر ،مجنونم بایسر ،رس ب   به بیابون بزاری !....دوست داشیر

 دانی 
 ...!که در برابر من عددی نیست دخیر

 ایندفعه لبخندم عریض و حال و هوایم آفتانر شد

 !ومجنونت هستم پس عمه من واقعا عاشق 

 ...بودچشم پر اشک ولب خندان ، سوغات همصحبتر با او 

 ! مثل دیوانه ها

 من هم کم نیاوردم

 ....!!ناز شستم_

 ش را جذاب تر کرد و پرسید صدای

 ...!بارک هللا ، اونوقت چرا؟_

 اشکهایم را پاک کردم 

یم اینقدر خوب بودهیخب برای اینکه تورت کردم دیگه ! ما_  هگیر

 رو تور کردم ،ناز شصت ندارم؟  یهکه یک شاه ما
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 ! بلندش توی گویسر پیچید،دلم قنج رفتصدای خنده ی 

 دلم به گل یم نشینند های ا خنده ی تو غنچههمیشه بخند که ب

 ....صدای خنده ات خنیک نسیم است که در بهار یم وزد ...

، عالیه !...ویل نازشصت_ اف میکتی  خوبه !...اینکه خودتم اعیر

 ! کلمه ی خونر برای یه خانم نیست ، نفس خانم

 ید دست روی پلکم نهادمانگار مرا مید

 !  شهبه روی چشم ، دیگه تکرار نیم_

 ...!هم برو تخت بخواب ،یم بیتی که زنده ام  آفرین ، حاال _

 :رسی    ع واز ته دل ومحکم گفتم 

  !صدو بیست ساله یسر  یهشکر!!! ال  یهال_

 :مهربان گفت

 .....!با تو گلم_

 غم روی دلم جنگ کشید

 بامن ؟ 

؟  ی  با مِن پاییر

ی را چه  به شکوفههای بهار؟ پاییر
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احت کن -  نداری ... اگه کاری با من  خب برو دیگه عزیزم اسیر

 ،خداحافظی کنیم

 دلم نیم خواست خداحافظی کنم ، دنبال بهانه ای بودم که بیشیر 

 صدایش رابشنوم ،کیم معطل کردم ، صدایم کرد

 ! ؟نفیس !هستر _

 صدایش کردم

عیل؟_  .... امیر

 دادمثل همیشه باعشق جوابم را 

عیل_  ....جون امیر عیل ، عمر امیر

 : بعد گفتمیکم صیر کردم و 

 ....تنگ شده ..... خییل  دلم برات_

 لحظه ای سکوت کرد ،حاال دیگر تم صدایش جدی شده بود

 ! منم عزیزم_

 کیم سکوت کرد وباز ادامه داد 

 یم همو ببینیم تو باید بیمارستان بایسر ویل هنوزنیم تون_

 دا میاد ،یم بیتی که اینجاهم که هستمجواب آزمایشات فر ...
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 نکه مرخص شدم ،تو هست ، ویل من همی حواسم به کارای

 ...!پیشتم ،ان شاهلل...خوبه؟

 شمرده ،شمرده جوابش را دادم

 مگه میشه تو حواست به من باشه و همهخی خوب نباشه ،_

 ... م ازت ، ......مواظب خودت هم باش ممنون.....

 !نداری؟چشم ، تو هم!...کار _

 نه ! دوستت دارم_

 ... منم خانمم _

 عاشقتم  -

 برو دیگه -

 واهش دلم لب زدم بر خالف خ

 ... خداحافظ-

 ....خداحافظ عزیزم_

 وصدایش قطع شد 

 ومن مدنر بدون اینکه گویسر را از گوشم بردارم ، مات صدای

عیل بیحرکت  مانده بودم ، امیر
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 ... ،عادت کرده بودمبه این که صدایش را با گوش دل ضبط کنم 

ی به خونم تزریق    ! کرده بودمثل یک معتاد ،مورفیر

 ... تمام وجودم را فرا گرفته بود یک حس ناب

 بود 
ی

 .... حالم بهیر شده بود ، بودنش غنیمت بزریک

 یم گویسر را به دست مامان دادم که داشت اشک هایش را پاک 

 کرد ، 

 :مامان به دستم اشاره کرد وگفت

 !کنده شده ...نفهمیدی؟  رسم از دستت_

 وی دستم خشک شده بودانداختم ، رد خون ر   یهبه دستم نگا

یخت ی میر  وقطره های رسم از شلنگش روی زمیر

 رس تکان دادم 

 ...نه ، نفهمیدم_

 جگرم قبل از صحبت با امیر عیل اینقدر یم سوخت که سوزش

 صال نفهممدستم را ا

 : مامان به رسم اشاره کرد وگفت

 پرستار بیاد وصلش کنهیم رم بگم _
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 واتاق را ترک کرد

ونام را ب م و هوای سینهروی تخت دراز کشید  ا بازدیم از ته دل بیر

 ....دادم

وزها تمام نمیشد؟  چرا اییی

 م چشم هایبا وحشت از خواب پریدم ،  نگاه کیسباحس 

 مسلط به اوضاع نشده بودم و از ترس گشاد شده بود ، هنوز 

 دم میشد هایم تند و با صدا باز  نفس

 کرد   که صدانی آغشته به لبخند آرامش به وجودم تزریق

 ....کردم، اگه  نگاهت یمیدی ! فقط وای ....چقدر ترس_

 که روی لبانش بود ؛ خورد
ی

 ....و باقر حرفش را با لبخند قشنیک

 ج کردم ،حاال نفسام را با خیال راحت از دهانم خار  هوای سینه

 نامحسوس تکان خورد و نامشکشیدنم عادی شده بود و لبهایم 

 شد  عاشقانه و بیصدا روی لبهایم جاری

عیل -  امیر

 شد  باز شیطان

 ! خوبه کار دیگه ای نکردم ،وگرنه سکته رو زده بودی ها_
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 و از اعماق وجودم گفتم: از بودنش کنارم مثل ندید بدیدها ذوق زدم  

 ...دوستت دارم_

 لبهایش رابه جلو جمع کرد

 ...دیگه ای یاد نداریای بابا حرف _

 پلک روی هم گذاشتم 

 !! چرا یاد دارم_

 برقر زد چشمایش

 ...دخیر ، بیا بگو  آ ، باریک هلل_

 ارام زمزمه کردم

 امیر عیل دوستت دارم_

 خندید ،از آن خنده هانی که مرا مست یم کرد 

ی من گفت  :اوهم مثل لحن گفیر

 ت دارممنم لوس_

 متعجب نگاهش کردم

؟_  !یعتی چی

 رد و دست به کمر شد و شایک گفت اخم ک
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! رو تختت دراز بکش_  ، یعتی چی این همه حرف مثال تو مرییصی

؟ نی ی  !میر

؟_  !خب بگو دیگه ، یعتی چی

 لبهاش به خنده کش آمد

 ...یعتی منم دوستت دارم ،دخیر لوس_

ض صدایش کردم  با ناز و معیر

 امیر _

 س تکان دادرسی به افسو 

ی مدل صدا  _  ...کردنه!...لویس دیگهبیا !... همیر

 این دفعه باصدای بلند اسمش را صدا کردم

عیل _  امیر

 چوقتهیکجا هستم و چه کشیدم ،   خندید و من فراموش کردم

 ....باور نمیکردم دنیا به این زودی از این رو به آن رو شود

 ....جانم...باشه بابا، لوس خودیم _

 م نسمان رسش افتاد ، با دلواپیس پرسیدنگاهم به پا

! ،رست ! ، برا تصادفه؟_  !امیر
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 ماییت کنم زودتر بهچه عجب رس منو دیدی ،یم خوای یکم راهن _

 بریس؟ جواب

 تنها کیس بود که میتوانست لبخند به لبم بیاورد

 ....امیر اذیتم نکن ، خب حواسم به خودت بود ،رست روندیدم _

 جدی شد 

ی نیست..به خ_ ی  ...یر گذشت ،یک زخم سطحیهچیر

م ،تقصیر منه یهال_  !بمیر

 ...آخ نفس ! خدانکنه! یک میشه تو اینجوری صحبت نکتی _

ی موقع صدای در زد و   ...بفرما زدن آمد وامیر در همیر

ی چهل وچند ساله وارد اتاق شد  خانم دکیر

 سالم کردیم واو هم جواب سالممان را داد

 : بعد گفت

 هاشونم جالیل در مورد آزمایش ببخشید یم خوام باخان_

 خصوض صحبت کنم

 از ترس حجم دلم خایل شد

 :امیر عیل دلواپس گفت
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 براشون افتاده ببخشید اتفاقر _

  :به امیر کردو گفت یهشت عینکش نگادکیر ازپ

ی مهیم نیست ویل باید خصوض باهاشون صحبت کنم_  چیر

ی صحبت کرد  امیر عیل خیر

 ! داربشمخب من شوهرشم ، منم باید خیر _

 ار روح دیده باشد به امیر نگاه کرد و پرسیدخانم دکیر انگ

 ...!واقعا؟_

 دلیل تعجبش را نفهمیدم

 د به من کردو لب ز  یه نگاامیر 

 !بله ، خییل عجیبه؟_

ی من و همسم تقسیم کرد و از من  خانم دکیر نگاهش را بیر

 پرسید

 مگه شما زندانی نبودید؟_

 رس تکان دادم 

 چرا ...بودم_

؟مگه مامورای پشت در مراق_ ی  ب شما نیسیر
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 !بله ،خب؟_

 مگه شما به جرم قتل شوهرتون زندانی نیستید _

 : کالفه گفتم

 !ه؟بله درسته ،منظورتون چی_

 به امیر کرد یهعینکش را درآورد ونگا

 پس اگه شوهرتون فوت کردن ، این آقا چی یم گن که شوهر _

 !تونن؟

 مرد کنار دستم که به یهتازه متوجه ی منظورش شدم ،نگا

 نیشخند یم زد ، کردم که با صدانی که آرامش چاشنیش بود لب 

 زدم

ی  -  ! ...تو زندان عقد کردیم راست میگن ...شوهرم هسیر

 نفس راحتر کشید 

ی این موضوع به شما داشتم_  چه خوب ! من برای چطوری گفیر

 هزارتا نقشه یم کشیدم

 امیر جلوتر رفت 

 ...!ع روبگید یا نه؟حاال من باید باشم تا موضو _
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 دوباره عینکش را به چشمش زد 

 االن دیگه بودنتون بالمانعه _

س،امیر نگاهش به سمت من رس خور   د وقلب من از شدت اسیر

 ....ی سینه ام میکوبید  خودش را به قفسه

 ی تخت نشست  امیر نزدیک تخت من آمد وکنارم ، لبه

 به هردونفرمان کرد یهخانم دکیر هم جلوتر آمد ونگا 

 کردید؟چند وقته ازدواج  _

 :امیر گفت

 ... یک ماه ...یک ماه ونیم یم شه_

 اهش رامستقیم به من خانم دکیر لبخندی روی لبش آمد ونگ 

 دوخت

م ،شما بارداری_ یک یم گم دخیر  !بهت تیر

بان قلبم از کار ایستاد   ...به خدا که یک آن نفس نکشیدم و ضی

 ... یاورماز شدت تعجب کم مانده بود دوتا شاخ در ب

دم چشم های ی ون میر  ... داشت از حدقه بیر

 من زل زدهپروا به  جرات نگاه کردن به امیر را نداشتم ، ویل او نر 
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 نگاه امیر که نیم دیدم چه حیس درونش بود ، زیر سنگیتی 

 :هست ،با تته پته گفتم 

....م؟...من...چی ام؟_  ...چ...چی

 ! آره عزیزم درست شنیدی ،شما بارداری_

را ترک  بدهم واو هم با قدم.های آهسته اتاقتم جوابش را نتوانس

 کرد 

 زان نگاهش از وجودمحاال من مانده بودم و امیر عیل که گرمای سو 

 ...یشدکنده نم

ی افتاده بود و پوست   رسم تا جانی که امکان داشت به پاییر

س میکندم  ... انگشتانم را با اسیر

د تا بفمم فازش چ ی  یست، و داشتامیر هم کلمه ای حرف نمیر

 مرا زیر بار نگاهش میکشت ، نیم دانستم چه حیس داردو چه 

 که او هم مثل من  عکسالعمیل خواهد داشت ویل میفهمیدم

 ... شوکه شده

 جو ذهنم که کیم آرامیر شد ،هزار تافکر توی رسم ریخت ،

 من !یک زندانی محکوم به اعدام ،
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 نمیخواهم ، خدای من ! بچه ای که مادر زندانی داشته باشد را 

 حکمم چند ماه دیگر است ، آنوقت این مهمان ناخوانده را چکار 

 کنم ؟

 ... ریخت ماره افتاد و اشکم نر مهابا از عاقبت طفلم نفسم به ش

 .... بادودستم صورتم را محکم دربر گرفتم و هق زدم

 بود  وگفت: امیر که انگار از شوک خارج شده 

ی که نشده_ ی  .... نفس ؟نکن اینطوری ! چیر

 خش دار وگرفته نالیدم با صدای

 باید چکار دیگه یم شد امیر ، چرا این دنیا منو به حال خودم نیم_

 زارم ،من خودم تو این دنیا اضاقی امره ، این بچه رو کجای دلم بذا

 !،چطور کارت دعوت برا ییک دیگه بفرستم

 ؟چ کار خدا نر حکمت نیست ،چرا تو اینقدر عجویل هینفسم ... _

دمطور زار همان ی  میر

 ....خی نیم فهمم !...کاش قبل تو اعدامم کرده بودنهیدیگه _

 کرد   میخ نگاهش را درون چشمانم فرو 

 صدایش خش داشت
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 !نگاه کن به من _

 ش نگاه کنمچشم هایویل من رویم نمیشد توی 

 دوباره صدایم کرد

 !نفس !یم گم به من نگاه کن_

 ه و درون ش خیر چشم هایی صدایش وادارم کرد به سیاه براق  جذبه

 ش گم شومچشم هایشهر 

 !چه دریانی است چشمانت که من غرقم در موج نگاهت

مغریقم شو ،نج  ....!اتم ده ،که من اینجا میمیر

 گله داشت

!...یعتی از وقتر با متی خییل بهت بد _  خییل نر انصاقی دخیر

 .....گذشته؟

 تکان دادم     نه بابغض ، فقط رسم را به معتی 

 دادم گره  ابرو به ه 

؟_  !پس چی

 ات شدم ....دلمو به دلت امیر من عاشقت شدم !من وابسته_

 چطوری از این دنیا وصل کردم حاال با این ه 
ی

 دل بکنم مه دلبستیک
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 ...ات هم دیوونه ام کنه ؟ ها ؟ خودت کم بودی ، حاال باید غم بچه

 اشک حلقه شد وتوی دو چشمش نشست ، به خودش مسلط 

 سقوط کرد  چشمش  شد ،اما قطره اشک از 

 !جونم...نفسم.... تو خیر نداری خدا با من رفیقه_

 سوایل رس تکان دادم

 !چطور؟_

 ،ندی زد که دندانهایش پیدا شد لبخ

 ایت برای قبض روح من کافیست! قدری نخند تا  برق دندانه

 !ای زنده بمانم لحظه

 ! آخه هشت ، نه ماه دیگه تو رو برای من هدیه داد_

 شچشم هایندانهایم اسیر کردم وتوی مردمک براق لبهایم را زیر د

 زل زدم واشک ریختم

ی    ،خدایا من الیقش نیستماین پس فرشته ی خداست روی زمیر

 "...!کدام عمل نکرده ، امیر را به من هدیه دادی؟  ، برای

 :گفت

 ...دل منو که تو تموم کردینکن اینجوری المروت ،_
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 هق هقم بیشیر شد 

 ...ببخش منو امیر _

 گرمش در حجم گوشم پیچید   ایصد

 تو که کاری نکردی ....اینقدر نگو ببخش! میدونی که از عذر _

 ....متنفرمخواستنت 

 درد کشیدن خودم بیشیر آزارم یم داد برای درد کشیدن امیر ،از 

ی توی یک قرارداد نانوشته با   خودم تصمیم گرفتم ،دیگرهمیر

 برایشان سوگواریدردهایم را آشکار نکنم وفقط درون دل پرآشوبم 

 ...کنم وهرچه عشق وشادی هست را پیشکش امیر کنم

ین   ....ها را دارد او لیاقت بهیر

 زمانی که فرزندش متولد بشود من نیم دانستم زن باردار را تا 

ی   اعدام را مو به مو  اعدام نمیکنند ، ویل امیر انگار تمام قوانیر

ین بندهایش خیر داشت  ......خوانده بود واز کوچکیر

 حاال غمم فقط دوری امیر نبود ،شنیده بودم بچه از دوران جنیتی 

د ومن دلم نیم خواست  دوران جنیتی فرزند امیر عیل تاثیر میگیر

 ....زندان بگذرد توی
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 ...دهیغم مثل سوهان مرا یم تراشید و میکا

 ای از مرگ نداشتم، مرگ عددی نبود در برابر دلهره حاال اصال 

 ...هایم دلواپیس

 ی خوب برای امیر  وغمم به ثمر رساندن یک بچه همه ی هم

 ....بود

وحم حسودیم میشد ،چون که ا ی بیر  و یم توانست با به جنیر

 .... مدن او باید با امیر وداع یم کردمامیر باشد ومن با آ

عیل خوشبحال بچه  ....ی امیر

دازی دانم زن های دیگر توی این دوران چه نقشه یم   ها و خیالیی

 .... ه فکرهانی میکنند ویل منهانی دارند و چ

 .....ویل من

ی دلم خاک یم کنم ویا   .... نهآه پشت آه یم کشم وتوی زمیر

 نهادل امیر را نسوزانم ،بلکه روح حتر آه هم نیم کشم که نه ت

 ی افکارم  دارم و آلوده وجسم فرزند داخل بدنم را هم آرام نگه

 ....نکنم

 ی ه ی داغان کننده امیر به من نصیحت صیر میکرد ویل از دغدغ
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 روحم خیر نداشت

 ی وجودم توی محیط زندان قد نیم دانست دوست ندارم جوانه

 ...بکشد وبه گل بنشیند

 ....آه از اجبار

 ....آه از بخت سیاه

 «ریحانه ی بهشتر   »ی یار بهشتر و همسخوبم ،  هدیهکتاب 

 م یمهیوارد بند شدم ، خانم ظریف مسئول بند همرازدم زیر بغلم 

 کرد ، 

 محکم و با صدا دست بر هم زد تا همه به او توجه کنند 

 انم ظریف شد ، همه حتر همه آمدند و نگاهشان گیر دهان خ

ی   نی آنها که دمپا   زندان میکشیدند و هایشان را روی سطح زمیر

 بد نگاهم میکردند ، حتر آنها که بدجور آدامس میجویدند و 

 به زیر انداختم ، تنهاروی صورتشان جای بخیه مانده بود و من رس 

 بیست و چندسالم بود و این فضا مناسب سنم نبود 

ی کردصدای کلفت خانم ظریف   شاخکهایم را تیر

ای گلم یک دقیقه به خانمای عزیز ! _  من توجه کنید ...دخیر



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

444 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 کل تنومدش ، مویسر بیشهیدست به کمر شد ، کنار قد بلند و 

 نبودم

 .... ناسیدعزیزان من !نفس گلم رو که همهتون میش -

 ام پیچید  دست دور شانه 

م بارداره -  .... دخیر

 بند آورد ، میدانستم هدف یک عده نفسم را  خنده یو صدای پق 

 امتهمتشان شده 

 ر کل محیط پژواک شدصدای توبیخی خانم ظریف د

 ! خفه -

 و ادامه داد

ی کنه واز خونواده -  اش دوره مجبوره توی زندان این دوران روسیی

م نفسید ، خواهش یماز امروز ...  شما همهتون خواهر ومادر دخیر

ایکنم حواستون به خودش وبچه اش باشه ،یم   دونم که دخیر

 ....نهانی کنهمن نمیذارن نفس احساس ت

ور پتک شدای مکث ک لحظه  رد و نگاهش روی صورت چند قلدر رسر

 فقط دلم میخواد یک مورد گزارش بشه که کیس نفس رو اذیت -
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ی ظریف با کیس که واسه  ا به جدیدیکرده ....قدیمیه   ها بگیر

 !حرفش تره خورد نکنه ، چکار میکنه

عیل به هر دری زده بود تا سالمتر من میدانستم ا  توی زندانمیر

ی شود  ...تامیر

 وار دنبال هرکیس را گرفته بود تا حداقل سختر  میدانستم دیوانه

 را در حبس با این وضعیتم نکشم

 های  ها و تالش یف از دلواپیسی خانم ظر حرف هاو میدانستم 

د  ....همسم نشات میگیر

 ....سالن تنگ زندان کرد یهو دستش را به پشتم زد و مرا را 

وی کر  بغض تا جانی پشت  ده بود ، من همهدهان بسته ام پیسر

 ام را 
ی

 کس داشتم ونر کس وکار باید حساس ترین دوران زندیک

ی میکردم   سیی

 فته بود وبچه ها متفرق شدهوقتر به خودم آمدم ، خانم ظریف ر 

 ال در سکوت روی تخت نشسته بودیمهیبودند ومن وس

 چ هیش قفل کرده بود و چشم هایتش را توی ال سواال هیس

سید ، فقط هر ازچند گ ن  یه یم کشید ونگا یهآ یها مییی
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 دلواپس خرج من یم کرد 

یم به درد ودل کردن داشتم  اما من این دفعه احتیاج میر

 کستقفل سکوتم با اشک ش

  ...ال.... دارم دیوونه یم شمهیس_

 مبهوت نگاهم کرد

 شدم دوماه پیش.... زن امیر عیل _

 وامیر عیل زندگیم را از داستان زندگیم و رسگذشتم خیر داشت

 ...میشناخت خوب

 ابرو گره داد وسوایل نگاهم کرد 

 ...همون روز که خوشحال رفتر و روز بعدش ،پاچه گیر برگشتر _

 ویل دل مهربانی داشت ، ادبیاتش تلخ بود 

 ...اصال دلیل زندانیشدنش هم دل مهربانش بود

 ...یشدنش هم دل مهربانش بوداصال دلیل زندان

 رادرش در حال سیر رفتنش میبیند که با بکیس را توی م 

ساند ، اماهیدعواست ، س  ال هم سنگ بریم دارد تا آن فرد را بیر

 ال را زیر مشتهیس ی ال نمیدهد و برادر بیچارههیاو اهمیتر به س
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ند،.... میشود خواهری کتک خوردن ی  و لگدش بیشیر از پیش میر

 ! را ببیند و عکسالعمیل نداشته باشدبرادرش 

س  میکند ، کمک میخواهد ویل کیس به د ، داد و هوار مییر

سد و در آخر از روی استیصال برای نجات جان  دادشان نمیر

 کند وسنگ هم برادرش سنگ دستش را به طرف ضارب پرتاب می

 ال را هیاز قضا توی چشم آن نفر یم خورد و کورش میکند وس

ی  مجبور به زندان  .... رفیر

 رس تکان دادم 

 ...اوم _

 ...!ی پس عمه ات؟ رفتر خونه که نبودی اون شب  _

ی انداختم  رسم روپاییر

 آره_

 دستم را گرفت

 حاال چرا کشتیات غرق شده ؟ پس عمه ات همه جوره برا تو _

 ه ، از مرگ نجاتت یم ده ، از کتکای مادر شوهر نجاتت اومد دار 

 یک شب یم برتت پیش خودش یم ده ، توزندان عقدت یم کنه ،
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 ...!ه ، دردت دیگه چیه ؟ضافه میکننه ماه به عمرت ا

 ...بنال

 ال ....خییل حالم بده،هیس_

 الهیمکتی کردم ، مردمک لرزان چشمم آرام نیم گرفت و تصویر س

 بارانی بود؛

 زن کیس شدم که از رسم زیادیه ، عاشق کیس شدم که _

ه بندیه ، مادر بچه ای شد  م که حقش رشد کردن تودیدنش جیر

 امیر عیل رشد توی زندان حق بچه ی زندان نیست ، به خدا 

 ....نیست

 مشت به سینه ام کوبیدم 

 ال این داره وحشیانه یم زنه ، دلم طلب کیس رو یم کنههیس_

ینه برام   ویل دیدنش برام حرومه ، برا کیس یم زنهکه حاللیر

 ، خسته ام که وصالش رو به غروب داره ثانیه شماری میشه

 ....ال ، خستههیس

 ال کشیده شدم ، بوی آغوش پرهیی س  خواهرانهو در آغوش گرم 

 مهر خواهرم را میداد 
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 س دخیر ، آروم ،هی_

 :دستش را به پشتم کشید وگفت 

 نفس به معجزه اعتقاد داری؟_

ه شدمرس   م را بلند کردم وبه صورت غدش خیر

 چطور؟_

 :وگفتاشکهایم را با رس انگشتانش پاک کرد 

 ....کردن نیستبینا  معجزه حتما شق القمر وکور رو _

ه شد   کیم مکث کرد وبه دیوار روبروش خیر

 نفس تو توی گودی و همه چیو خوب نیم بیتی ویل از متی که_

ون گود واستادم بشنو ....زندگی  ت شبیه یک معجزه است ، خدابیر

 داره دست رو رست یم کشه ، حاال نیم دونم این انرژی وجود 

 ویل میدونم وشیدی ته یا جزای روزای سختر که ک پس عمه

 میبینم خدا داره ییک ییک نعمتهانی که از دست دادی بهت

 برمیگردونه

 : م زل زد و با تاکید گفتچشم هایتوی 

 ! جمشید رفت ،امیر عیل اومد_
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 !ات مرد خدا ییک دیگه بهت داده بچه

 مه ی پر لیواننفس به نظر من به اینم یم گن معجزه....نفس نی

ی ، تو االن باید   ! خاک میبودی ،اما نیستر زیر رو ببیر

 چ ! عاشقم شدی ، ازدواجم کردی ، یه بچه ام توهینیستر که 

 ... راه داری

 :لحنش به شوچی عوض شد وگفت

ای خونه ا_ ی ، خییلوهللا دخیر  ش به این زودی شوهر پیدا نیم کیی

 دا بچه اتم به دنیا میاد چ امروز فر هیناشکری ،شوهر که پیدا کردی 

 .... ه وکوزه ات روکن کاس، پاشو جمع  

 با مشت روی بازویش زدم و با لبخندی که به لبم آمده بود اسمش

ض صدا کردم   را معیر

  ....الهیس_

 باریک شده نگاهم چشم هایالی همیشیک و با هیشد همان س

 کرد 

 !کوفت ، حاال این پس عمه ی ناچر چه تیتی هست ؟_

، از یاد   کیلو قند توی  کیلو   آوری شکل و شمایل و قد و باالی امیر
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 دلم آب شد 

شک بروی که دردت آرام ی  حتما الزم نیست جای مشاور و روانیی

 یه دوست هم یم تواند آب رسدی روی آتش  یهبشود ، گا

 ال واقعیت هانی بود که پشت کامهیی سحرف هاوجودت بریزد،  

 زندگیم را به رخم کشیدال معجزه ی هیتلخم پنهان شده بود ، س

 :و گفتال تکانم داد هیس

 دخیر کجا رفتر ؟...خجالت بکش فقط گفتم بگو چه شکلیه یه_

 تا کجا رفتر که نیشت تا بنا گوشت وا شده!...اوه.... ذوق مرگ....

 !نیسر تو

 هایش بر ودیوونه ای نثارش کردم ورو از او و پروگریلبهایم راجمع 

 گرداندم 

ی ص  اش به بازویم چنگ انداخت دای بلند خندهزد زیر خنده وبیر

 دیگه ، این شاهزاده که با اسب سفید اومده قاپت رو دزدیدهبنال _

 !چه شکلیه؟

 نگاهم را به آسمان دادم، از دستش دیگر خالض نداشتم الجرم

 لب وا کردم
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 ...خوشکل ... خوش تیپ .. چشم مشیک ...مو مشیک قداووم _

 ...بلند

 م و پشت چشم نازک کردمبه دهان بازش زل زد

 ...جنتلمنخالصه  -

 :ایل که از جایش بلند میشد گفتدر ح

 ی گرام رو مالقات کنیم ....ایتی که تو پس واجب شد پس عمه_

یه ی  آدم نیست ، فرشته ای ، مالئکه ای چیر
ی

 ...مییک

 ی که کرد خنده ام گرفت و غرق در تجسمش لب دم هاز تشبی

 ...ی نجات منخب فرشته است دیگه ، فرشته _

 ال دستم را کشیدهیس

 ثل اینکه شستشوی مغزی با موفقیت انجام شد پاشو ، پاشو م _

 ، حاال بیا بریم یک بادی هم به کله ات بخوره ،آب تو مغزت نمونه

 ...کپک بزنه

 ن پایش کردمبا دست آزادم مشتر حواله را

 ...کوفت_

 ...وصدای خنده ی هر دوتایمان بلند شد
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 وع گرفته تاوز به روز بدتر میشد ، از حالت تهحال جسمانیام ر 

 اینقدر هق یم زدم که یهدهای وقت ونر وقت زیر دلم ، گادر 

 اش خون باال میآوردم وغذایم فقط تکه نانی بود اگ بعدش همه

 م سیاه شدهیها  کم و زیر چشم  را باال نمیآوردم ، وزنم چند کیلو 

 بود ، 

 روز  یهنیم شد وگا دردزیر دلم که کم وزیاد یم شد ویل قطع

  ...شب ها  یهوگانر طاقتم یم کرد 

 و اینقدر ادامه پیدا یم کرد که باید دکیر آسایشگاه باالی رسم 

 ...آمد یم

ح  امیر ومامان که به مالقاتم میآمدند ، مجبور بودم که حالم را رسر

 .... ن الغری زیادم باعث دلواپسیشان شده بودبدهم چو 

 تایید خیر داشت وحرفم را میفهمید و  مامان از این حالتهای زنها 

 ویار است ویل امیر عیل وقت خداحافظی دیگر میکرد و میگفت 

 ش نگاهمچشم هاینطقش وا نیم شد وفقط با یک درد پنهان توی 

 بخند ریزیم کرد وهر چی سیع بر خنداندنش یم کردم جز یک ل

 ... کار دیگری برای حالش نمیتوانستم انجام دهم
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 رای خوب شدنشده بود، میدانستم اینکه کاری بامیر هم الغر 

 ...دستش برنمیآمد، میسوزاندش و آبش میکرد حالم از 

 ...دردش ، دردم را "درد"یم کرد

وع یم شد وتا مغز استخوانم ادامه پیدا یم  دردی که از جگرم رسر

 ....کرد

ون آمدم  دست مق از رسویس بهداشتر بیر  به کمر و با درد و بیر

 بود ،مثل یک مادر دلواپس به دیوار تکیه داده ال ناراحت و هیس

 برایم وقت یم گذاشت، با دیدنم خودش را از دیوار کند وبه دلسوز 

 طرفم آمد 

 !خب چی شد ؟_

 م جمع شدچشم هایاشک توی 

 ...الهیمن یم ترسم س_

 اوید و بعد پرسید تمام عمق چشمانم را ک 

 ....!بازم ؟_

 ام رسید اشک تا چانه

 ...!ی بشهود ، یم ترسم نکنه بچه ام طور این دفعه خییل ب_
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 رنگش پرید

  دانم نگران جان بچه ام شد یااینکه نگران تاری    خ انقضای عمرنیم

 .... منقیصی میشد بچه اممن که با سالمت مرگ 

 :دستپاچه گفت

 ....، رنگت مثل گچ سفید شدهعجله کن ! بیا بریم جای دکیر _

 :ومرا تکیه به شانهاش داد وگفت

 ...قبتمون رو ختم به خیر کنهخدا عا_

 گفتم و با پاهای نر رمقم با او همراه آمیتی   یهمنم زیر لب ال 

 شدم 

 زیر لب ذکر یم گفت ودل آشوب من را هم آرامش یم داد

 تا رسیدن به دکیر ثانیه ها کش آمدند 

 هره پرسید دکیر بادیدنم با دل

 ...!جالیل چت شده ؟چرا رنگت پریده؟_

 وی تخت خواباندال مرا ر هیوبا کمک س

ی قوتنای حرف ز  س همیر
 کم بدنم را هم گرفته  دن نداشتم ، اسیر

 بود
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ح حالم را به خانم دکیر گفت هیس  ال رسر

 خانم دکیر روی صندلیش نشست

 ... من تخصص ندارم_

 م به سختر باال ام کرد ، نفس  یک نفس عمیق کشید و معاینه

 میآمد و به زور چشمانم را باز نگه میداشتم 

 خونر نیست ، فشارش ام دلواپستون کنم ویل وضع نیم خو _

ی بشه  پایینه ، نه .... باید حتما بسیر ی بان قلبش کند میر  ضی

 ال التماس در لحن کالمش ریختهیس

 خانم دکیر التماست میکنم یک کاری براش بکن -

 لم یک خواب عمیق و طوالنی پلک روی هم گذاشتم ، د

 میخواست ، از اینهمه فشار خسته بودم

 ...رهایم میکردند تا بخوابم کاش

 با گریه خواهش میکرد

ی  گه بچها  - ه حکم اعدامش رو اجرا میکیی  !اش بمیر

ی شده بودچشم های  م سنگیر

ی هیآرام بگیر س وم ، اینکه چیر  ال ! فوقش به یک خواب عمیق میر
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 ...بدی نیست

گ  ویسر تلفن را برداشت و تمایس برقرار کردخانم دکیر

 ....آمبوالنس بفرستیددارم...لطفا الو یک مورد اورژانیس  -

 ال کردهی و به سو گویسر را گذاشت و ر 

 ....یکم آروم باش....االن با آمبوالنس یم بریمش بیمارستان _

 این روزها زیاد بیمارستان رفته بودم

 .... نیک پایم بیمارستان بود ویک پایم زندا

 ی درد  هویل بیمارستان برایم یاد آور درد نبود ، بیمارستان با هم

 .... احتیش برای من وعده ی وصال بودونار 

 امیر  چشم هایوصال ستاره های چشمک زن چشم من وشب 

 ....هر چند کم وکوتاه

 ....هرچند مختض ومحدود

 ....ین ودلچسباما شیر 

 نور تازه ای کنج تاریک دلم متولد شد 

م را ببینممن به نیت بیمارستان نمیر  فتم امیر  ....فتم ، من میر

عیل انرژی درون رگهای لمکا  تمام شد ،یاد امیر
 مه ی خانم دکیر
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 ام تزریق کرد  خسته

 روی تخت نشستم

 ...االن آمبوالنس میاد_

وع بهال نزدیکم آمد ودستهایش را دور گردنهیس  م حلقه کرد ورسر

 گریه کردن کرد

 تا حاال گریه اش را ندیده بودم

؟ ال تو هیس_  ..!داری گریه یم کتی

 ....نگ یم شهت نفس ، دلم برات_

 صورتش را با دستهایم قاب گرفتم

 ...مگه قراره برنگردم -

 بینیاش را کج باال کشید 

 نمیدونم دلم یه جوری شده...انگار بهش برات شده ازت دور -

 ...میمونم

 اش را بوسیدم  گونه

 کشیدی تو خییل خونر دخیر !...خییل برام زحمت  _

 م زل زد چشم هایتوی 
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 ایسر !...اون باید رس وقت وسالم به بقول بده مواظب نی نی _

 ...! دنیا بیاد

 ... این که گفت یعتی دلواپس است

ی میکند تا آخر نه ماه زنده بمانم و خدای  یعتی داردبه من تلقیر

 ... ا سقط بچه ، عمر خودم هم تمام نشودنکرده ب

 بود ، بیان احساسات برایش سخت 

 ....ردییک جور یم گفت ، یک جور دیگر باید معتی میک

ی تکان خورد  از حرف ی  هایش توی دلم چیر

 ال اگه دیگه همو ندیدیم .....منو حالل کن ، خییل اذیتتهیس_

 ...کردم

 اخم در هم کشید

 گردی ! من اینجوری حاللت نیم کنمدهنت رو ببند !...باید بر  _

 های زمختش بوی عشق یم داد حرف

 غلش کردم وآرام در گوشش زمزمه کردمب

 ....یک از معجزه های خدانی هم ی یم دونی تو _

 :رسش را از بغلم در آورد وبا بهت نگاهم کرد وگفت
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 ....ها...! حتما همون معجزه که مار تبدیل به اژدها شد_

 ....وهر دو خندیدیم

 عزیزم مورد شما مورد خطرناکیه وسقط قبیل شما مزید بر علت_

 ....شده ،

 ضیح یم داد که یم تو خانم دکیر قبیل بود که ویزیتم میکرد و برا

عیل ومامان با یک مامور زن وارد اتاق شدند  ..... امیر

 نطق خانم دکیر کور شد ورسرشته ی کالم از دستش در رفت ، 

 دو یم زد و دلواپیس درونش امیر ومامان با چشمانی که دو 

 میکردند ومِن بیجنبه با دیدن شعله کشیده بود مرا برانداز 

عیل نیشم تا بنا گوشم   ده بود ومحو تماشایش شدهباز ش امیر

 بودم ، چقدر دلم برایش تنگ شده بود و بیقرارش بودم ،هرچه

 داشتم از محفظه
ی

 ی نگاهم زبانه میکشید و تمام دلتنیک

 ....یکرداحساسم را قربال م

 ....ادموهای بهم ریخته اش دین وآیینم را به باد یم د 

 ....بود خوبپس اینهمه  چرا این

 ...وبقیه هم تبعیت کردند وسالم دادند م کرد مامان بلند سال 
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 مامان به طرفم آمدو امیر طرف خانم دکیر رفت

 !خونر مامان ، چکار شدی؟_

 در تصویر امیر  ی مامان را نمیشنیدم و هنوز غرقحرف هاویل من 

 بودم

 را پرسید هایش مامان دوباره و غلیظیر دلواپیس

 ...متان عزیز نفس ؟...مادر ! خونر ، چرا آوردنت بیمارس_

 ومن با لبخندی که از دیدن آنکه روبرویم قد علم کرده بود ، روی

 صورتم پهن شده بود ؛ به او چشم دوخته بودم ، آن هم دوختتی 

 نمیشدچ بشکاقی شکافته هیکه با 

ون آم یکدفعه مامان از آن حالت خمیده  د و با دستی روبرویم بیر

 محکم پشت گردنم کوبید 

 ه مامان کردمگشاد رو ب  چشم هایشوکه وبا 

 پشت گردنم را مالش دادم و با صورت درهیم نالیدم 

 ...ِا... وا !....، مامان ؟ چرا اینطوری کردی؟_

 وامیر هم به ما نگاه یم کردند
 حاال دکیر

 مان اخم هایش پر رنگ شد و توی صورتم توپید ما
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 یم گم نفس چی  یه!...مردم از دلواپیس ، یک ساعته   کوفت_

 زل زده به پسه ، داره درسته فس چته ،! شدی ، ن

 .... قورتش یم ده

ون زدچشم های  از حدقه بیر
 ...م بیشیر

 ..ی پقر زیر خنده زد خانم دکیر به آن سنگیتی و موجه

 :شایک گفتم

، شوهرمه خب ما_ ی  ، مان ، مگه گناه میکنم... پسه که میگیر

 تازه مگه من با چشمام قورتش بدم دردش میاد که باز حایم

  عیل شدی؟ حقوق امیر 

 ...ساکت ، زبون درازی نکن ، دراز بکش ، حالت بد تر نشه_

یز عشق جلو آمد ، دست  یهامیر عیل لبخند زنان و با نگا  لیر

 ش کرد مامان راگرفت وبا خودش همراه 

 کیر حالش رو یم اینو ولش کن زن دانی ! بیا از خود خانم د _

 ...پرسیم

ه وصل چهوچشمیک حواله ی من که شوکه و خ  ی  رهیر

 خواستنیاش بودم ، زد 
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 لبهایم را جمع کردم ودر حایل که در عمق دلم یم خندیدم ، قیافه

 .... ی ناراحت به خود گرفتم

 ...خند داشت ایستادند وآنها کنار خانم دکیر که هنوز لبش لب

 برد ، طوری که من هم مطالبش را خانم دکیر صدایش را باالتر 

 بشنوم

 داد خت وادامه به من اندا یهنگا

 به خودش هم گفتم ، موردش خطرناک شده وچون یکبار سقط_

 داشته خطر بارداریش روافزایش داده ، حاال باید چند روز تحت نظر

یدش ، وگرنه بایدباشه ، اگه وضعیتش بهیر شد ، یم   تونید بیر

احت مطلق وتوی بی  .....مارستان تحت نظر باشهاسیر

ی نیم شنیدم  ی  دیگر چیر

 ال راست یم گفتهی.غرق در رویا ....انگار سرق شدم ... بازهم غ

احت مطلق میشدم دیگر   ، امیر برای من آمد داشت ، اگر اسیر

 ...مجبور نبودم این دوران را توی زندان بگذرانم

 .....ممنونم برای نقشه هایتخدایا 

ی آمدورفتدست امیر که    جلوی صورتم مثل برف پاک کن ماشیر
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 رویا نشومغریق نجاتم شدکه غرق 

 لبخند زدم ونگاهش کردم 

 اوهم با اخم لبخند یم زد 

 ....!کجانی بانو ؟_

 :مامان فالکس در دست در حایل که به طرف در یم رفت گفت

 اونم اومد زن توشد ، دود شد  یک ذره عقل داشت که امیر جان ! _

 ...رفت هوا

ض صدایش کرد  امیر روکرد به مامان ومعیر

 !زن دانی _

 :خت وگفتباال اندا  مامان شانه ای

وته_  ....به منظور بد نگفتم ، طفیل عاشقت شده ،همش تو هیی

ون رفت ودر راپشت رسش بست  .ودر اتاق را باز کرد وبیر

ی جز سیایک آن جلوی چشم ی  دم ....قشنگ ترینندی یهم چیر

  !دنیا یهسیا

  !دنیا یه امن ترین سیا

وت یم ری ؟...عا_  !یسر  شق یم که محو من یم یسر ؟ ها ....تو هیی
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 دخیر ! تو مثال مرییصی ، االن باید آه وناله کتی ! اون لبخندای کنج _

م و بیام جلو    همه رو ندید بگیر
ی

 لبت چیه؟....نیم یک

 :گفتم  با رستقر 

 ... ! بچه یم ترسونی آقا_

 تو ، جیک جیک یم کتی _
ی

 .... ! چی یم یک

 زدم  زلبه امیر با عشق 

 و از اعماق دل لب زدم

 کردم  نگیت دق یمداشتم از دلت_

 پاشید  عشق را از چشمانش به صورتم

 که من وبچه ام دوتانی به فکرتیم تا تو دلتنگ یم یسر _
 یم بیتی

 بیمارستان جور یم کنیم یک قرار مالقات تو 

 ه ام گرفتاز حرفش خند

 .. خودش هم خندید

 نگذاشت حرف دیگری بزنم وپیش قدم شد

 دی همیشه بخن  یهجون ، قوربون خنده ات ، ال _

ی جا تموم بشود من گلهخدایا د  ای ندارم ، نیایت همیر
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 خدا ثانیه هات از حرکت بایستند من خوشبختم ، خوشبخت ترین 

ی   .... آدم روی زمیر

دازند ....چه میشود یکیا فقط لحظه هایت کشدار به فعالیت   بیی

 ثانیه یک ساعت یا سال طول بکشد؟

ون نکن  خدایا مرا از بهشت روی زمینت بیر

 باالخره تو مال متی ! خوشحالم باالخره بعد ! خوشحالم  نفس_

م که بعد از مدتها  اون همه دوری به دستت آوردم ! و خوشحالیر

 ....داری میخندی 

 ای به در آمد  صدای تقه

 دی" گفت ودستر به لباسهایش کشید بفرمایی امیر 

 .... مامان با فالکس داخل شد وامیر لبخندی به من زد

 کشیدم   ومن رس جایم دراز 

ی کوچک کنار دستم گذاشت و بدون اینکه مامان  فالسک را روی میر

 نگاهمان کند ، گفت

 ...چانی بخوریدخییل حرف زدید دهنتون خشک شده بیاین یک _

 ر دولبخند زدیمبه من کرد وه  یهامیر نگا
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 یک هفته تحت نظر بودم وب  هیر نشدم ، البته درد جسمم خوب

ی پیدا کرد  ....نشد وآالم روحم تسکیر

ین روزهای عمرم بود برای من  ...بهیر

ی _ ی بیان ببییی  امروز از امور زندان ها یم خوان بازپرس بفرسیر

 خودت رو به مرییصی زدی ،واقیع حالت بده یا 

 :وزیر لب گفت

ی خدا کنه _ ی رو نفرسیر  ....فقط اکیر

 :مامور زنی که مراقبم بود این حرف را زد وخانم دکیر هم گفت

 وز باید جواب آزمایشات وکمسیونغ کردن ، امر آره به منم ابال _

 پزشیک رو تحویل بدم؛ 

 :یس گفتخانم ساالری مامور اتاقم رو کرد به امیر عیل وبا دلواپ

ی آقای صانیع ، خواهشا زودتر برید دیگه _  ، شما رو تواتاق ببییی

 هم برای من بد میشه هم برای خانمتون ، جانی برای دلواپیس

 ... دنیست به خدا توکل کنی

 انم ساالری خییل باما کنار آمده بود وچندین و چند بارطفلک خ

 ی ورود امیر را به اتاق من داده بود  اجازه
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 گفت وبا من دست داد وخداحافظی کردامیر چشیم  

 تاق نرسیده بود که در زده شد وبعدش بالفاصله در باز هنوز به در ا

 شد 

 رد اتاق شدکل وبد قیافه ای با ریش های بلند واهیمردقوی 

 یر رس جاش میخ شده بود ام

ام نظایم  خانم ساالری ترسیده به طرف مرد رفت وروبرویش احیر

 گذاشت 

 ه خانم ساالری کرد ونگاهش تا امیر کشب یهمرد غضبناک نگا

 آمد 

 از ترس توی سینه ام با شدت میکوبید قلبم 

 ...این مرد بیشیر از حد تصورم ترسناک بود

ت زشتش  انگار ریشش نقانر بود ر   که از چشمانش هویداوی سیر

 ...بود

 :امیر را مخاطب قرار داد وگفت

؟_  !تو اتاق این خانم چکار یم کتی

 .....قلبم نزدنه ! دیگر 
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ام گفت  :امیر سالم کرد وبا احیر

 ...! خانممه جناباتاق _

 :مرد صدایش بلندتر شد وبا کمال بیادنر گفت 

 ...جدا ؟_

 تو یک قدم تا قامت مردم جلو رف

 ونی محکوم به اعدام مالقانر نداره ؟ مگه نیم د -

ت بود   صورت امیر به ثانیه قرمز شد وگر گرفت ، همیشه باغیر

 ...واجازه نمیداد کیس در باره ناموسش حرقی بزند

 آن مرد زل زد  چشم هایی   شدوتوی کاسه  صدایش عصتر 

ام خودت رو نگه دار !...درست صحبت کن_  !آقا احیر

 انیه باال آمد و در چشم برهممرد در صدم ث دست بزرگ ودرشت

 روی صورت امیر فرود آمد، صدای برخورد دستش با صورت 
 زدنی

م دلم   را خش انداخت ، مو به تنم سیخ شد و نفسم رفتامیر

ب   به طرف مقابل پرت شدصورتش با ضی

 خانم ساالری ازترس قدیم به عقب برداشت و جلوی دهانش را

 با دستانش گرفت
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 اد زدمش گرفت عصتر دجگرم آت

 !!!نه_

ی   ودیوانه وارجیغ زدم و سیع کردم خودم را از روی تخت به زمیر

 ...سمپرت کنم تا به امیر بر 

 ت وازخانم دکیر حواسش به من بود وزیر بغل و بازویم را گرف

ی کرد  سقوطم جلوگیر

 یک درصدهم از کار ظالمانه اش پشیمان نبود

 :ت صدا توی گلو انداخت وبا تمسخر گف

ی تکلیف یم کتی ؟تو یه یه _  ...!الف بچه اومدی برای من تأییر

 ریخت ، امیر رسش راکنار لب امیر علیم پاره شده بود وخون یم  

 بش را پاک کرد هم باال نیاورد وفقط با پشت دست رد خون روی ل

 یم دانستم به خاطر وضع من سکوت کرده 

 باال بردم ویل من قلبم با لب امیر پاره شده بود ، صدایم را 

 را زدیش ، چرا دست روش بلند کردی ،ازت شکایت یم کنم ،چ_

 ..نامرد ! نامرد

 یلرزیدصدایم از بن وجود م
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ی دستام یم کشمت....به  -  چرا زدیش ؟ یم کشمت !با همیر

 ...م میکشمتجوونی

 خانم دکیر محکم مرا نگه داشته بود ونیم گذاشت تکان بخورم ،

ی ویم خواستند ومرا محکم گر  خانم ساالری هم به کمکش آمد   فیر

 ... روی تخت مرا بخوابانند ویل از پسم بر نمیآمدند

وی عشق واالی همه  ....قدرتهاست ی نیر

 :امیر به طرفم نیامد فقط گفت 

 ..! نفس ! بسه ! ساکت شو_

عیل به طرفم آمد  اما مرد زیر نظر نگاه س امیر
 های پراسیر

 کیم سکوت کردم

 : زد وبا تمسخرگفتتوی صورتم زل  توی صورتش زل زدم ، اوهم

؟_ ی زیر دندونت مزه داده ؟ یم خوای منم بکیسر  کشیر

 بانفرت نگاهش کردم 

ی _ ن مضف کیی ر  آدمای پست الیق مردنن !...حیفه تو این دنیا اکسیر

 چشمم به امیر افتاد که دلواپیس وترس وناراحتر توی دوباره 

 به سکوت ی نگاهش مرا  چهره اش نر داد یم کرد وفقط بااشاره
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  کرد دعوت یم

 رد انگشتهای کریه مرد روی صورت قشنگش رسخ شده بود ،

 افسار دلم از دستم خارج شد وهمانطور بابا دیدن صورتش دوباره 

ه به مرد روبروم داد زدم  اشک و خیر

 ...!چرا زدیش ؟ چرا نر گناه زدیش ؟_

 :رسش را باالگرفت وبا غرورگفت

 ....نی کرد ،حقش بودمن مرد قانونم ،شوهرت نر قانو_

 نفرتم به آخرین حد خودش رسید ، آب دهانم را جمع کردم وتوی

 صورتش تف کردم

م چشم های  همه از تعجب گشاد شد وتوی چشمای امیر

 دلواپیس آمیی ترکاند

 است خفه اش کنم ، نه دلم یم خواست خرخره اشدلم یم خو 

 را بجوم

 فریاد کشیدم 

 به تو ومنطقتانونت ....لعنت وق  تو  لعنت به تو .....لعنت به_

 ....لعنت به تو ودست سنگینت....
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؟ ....لعنت به اون قانونت یم گه رو یه نر گناه دست بلن  د کتی

ی اجازه ای رو به تو داده ،......تو   که همچیر
 بازریس یا یه  قانونی

 ......آدم عقده ای

دم ویل زبانم بند نمیآمد  ی  دیگر نفس نفس میر

 ال نداره به دست خدا رسه! .... اشکحیف که زورم بهت نیم -

 یم سپارمت تا خدا جواب این ظلم ت رو بده ، چوب خدا جواب

 ....یه براتبهیر 

 :هنوز نگاش تمسخر داشت ، دستر به صورتش کشید وگفت

 ب کارت باش منتظر عواق_

ی میکوبید  وپشت به من کرد و با قدم  های سنگیتی که به زمیر

 ....ق خارج شدبه امیر تنه ای زد واز دراتا

 که اتاق رو ترک کرد ، من هم دیگر تقالنی نکردم ،ه 
ی  میر

 ساالری انگار با آرام شدن من تازه توی شوکخانم دکیر وخانم 

 رها کردم و مثل هایشان  فرو رفتند ، دستهایم را از گره دست

 پرنده ای که از قفس آزاد شده به طرف امیر دویدم، انگار نه انگار

احت مطلق  هستم که اسیر
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ی انداخته بود ، غوغای نهفتهاخم هایش   ی توی هم ورسش را پاییر

 میکردم ، رد چهار انگشت نحسش واضح رویدرونش را درک 

م رد انداخته بود وتا گوشه ی لبش آمده   بود ، هنوزصورت پاک امیر

 کنارلبش رد خون بود ، انگار تمام رگ و پیوند مرا ریش دیش کرده

 بودند

هگریه کردم وهمانمظلومانه برایش    اش بودم رس تکون طور که خیر

 دادم

 ....نیم بخشمش ! نیم بخشمش _

 داشت خودش وصدایش را آرام نشان دهد سیع

یر  رو بهش زدی ؟ ما االن کارمون گ حرف ها نفس ....چرا اون _

 ....اونه

 عصتر شدم ، دادزدم

 ...حق نداشت دست روی تو بلند کنه_

 :دلسوزانه گفت

 ...؟ه زندان بفرستت چی اگه دوباره ب_

 مهربانش که عمق اقیانوس داشت نگاه کردم، چشم هایتوی 
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 ن که روبه تمایم بود ، باید از دنیای تو ! عزیزم دفاع یم دنیای م

ی جواب دادم   کردم ، مطمی 

 اره ، نباید تو رو یم زد ، بدتر از اینا حقش بود ویل من اشکال ند_

سید  ....زورم بهش نمیر

 ونه کرده بودغم توی صدایش خ

 اینقدر احسایس عمل نکن !تو میتونی این چند ماه رو نفس_

؟توی زندان   ... تحمل کتی

 مکث کرد و نفس عمیقر کشید

 چرا اینقدر برای متی که رو به اتمامم غصه یم خورد 

 م جیغ مانند شده بودصدای

 مهم نیست امیر ، اصال مهم نیست چه بالنی رس من میاد ، _

 حق نداشت مرد منو بهصورتت بزنه، اون  اون حق نداشت توی

 ....نامردی بزنه

 زیر لب زمزمه کرد

 بر گردونت زندان من چی خایک به رسم کنم؟اگه  -

 ....امیر عیل -
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 ، محبت های امیر  خرایسر که روی قلبم افتاده بود ، میسوخت

 نمک روی زخمم شده بود، چرا او باید به خاطرمن این همه سختر 

 یم کشید؟

 هق زدم

عیل منو ببخ_  ...ش ، من نحیس دارم برای توامیر

 ندارم این جمله رو ازت نگفتم دیگه نگو ببخش ! من دوست _

 بشنوم

 نگاهش برق داشت

 لحنش عشق یم پاشید 

د ی  لحن بم صدایش وجودم راشخم میر

 ! در ضمن تو برای من نحیس نداری_

ی خوشبختر ای ، فهمیدی  ...!تو برای من عیر

 وجهمان به وجودشانی نماییسر کرد تا تا خانم ساالری رسفه

 جلب شود 

 !در همه حال حواسش به حال من بود

 کنار آشنانی تو آشیانه یم کنم
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 کیس سوال یم کند ، برای چه تو زنده ای؟ 

 تورا بهانه
ی

 !یم کنم ومن برای زندیک

 آرام وشمرده حرف یم زند

ی چند تا شکایت دیگه هم داره ،  _  اصالدلواپس نباشید ... این اکیر

 وادب هم نداره ، منم یک گزارش از کار امروزش یم   بزن داره دست

 آدمانی درست وحسانر ادب بشننویسم ، 
ی  ...باید همچیر

 چادرش را توی دستش مشت کرد و رو کرد به امیر عیل

ی االن برید ویک شکایت نامه بر آقای  -  صانیع شما هم همیر

ی آدمای عقده ای نباید ت  وی این سیستمعلیهش بنویسید ، همچیر

 !باشن

 :خانم دکیر عینکش را روی چشمش جابه جا کرد وگفت

 ر کنم؟ من چکا_

 : خانم ساالری رو کرد به خانم دکیر وگفت

 رضمنشما....؟!...شما هم از طریق بهداشت شکایت کنید و د_

یف بیارید  ....اگه به عنوان شاهد احضارتون کردیم دادگاه تسر

 ونگاهش به صورت من وصل شد
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ید تا ما پیگیر  الن هم خانم جالیل ا-  رو دوباره تحت نظر بگیر

 ...کارهاش باشیم

 کشید ورسی به افسوس تکان داد   یهآو 

 من وامیر هنوز همانطور ایستاده بودیم 

 :رد به امیر وگفتکه خانم ساالری با تعجب رو ک

ی  -  آقای صانیع شما که هنوز ایستادید ، عجله کنید ، باید همیر

 ، در ضمن یک آدرس یم دم مه تون تنظیم بشه امروز شکایت نا 

ی شکایت کنید ، جن  اب رسهنگ اونجا خییل از اینبرید این کالنیر

ی به خاطر رفتار زشتش شاکیه وبراش پرونده درست کرده   ...اکیر

 حرکت کرد وبه طرف در 

 م کردهیامیر از خجالت پیشانیاش را خاراند و تا نزدیک تخت همرا

 و پچ زد 

 ن رفتباز آبرومو  -

 ...ش خدا حافظی کرد ودنبال خانم ساالری راه افتادی چشم هاو با 

 رفتنش را با نگاهم بدرقه کردم کهمن 

 خانم دکیر دستم را با مهربونی گرفت ووقتر به صورتش نگاه کردم
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 :مهربانی زد وگفت، لبخند 

س و حرکت _ احت مطلقر ، این همه جوش واسیر  تو مثال اسیر

 .صومت سمهبرای تو واون طفل مع

 :کرد وروبه من گفت   یهش نگا به ساعت

م برات یک _  آرامش بخش میارم بهت تزریق کنم ، خدا کنهاالن میر

س روی خودت وبچه ات اثر بدی نذاشته باشه  این همه ، اسیر

 ام اتاق را ترک کرد ، او رفت ومن توی رسنوشتم گموبا قدمهای آر 

 گشت زندگیم شدم ، چقدر کوچه و پس کوچه داشت روزهای بییر 

  باعیل توی شهر زندگیم یک کوچه باغ بود ، کوچه بایعی امیر 

 ...دیوارهای کاهگیل پر از بوته ی یاس واقاقیا

 .....چقدر حس خونر داشت قدم زدن توی این کوچه باغ

 .....طر یاس واقاقیاممن عاشق ع

 بعد تزریق آرامش بخش آرامش روحم را تسخیر کردوساعانر به

ی  .....رسک کشیدم دنیای نر خیر

 فتم که امیر عیل برایم آمد دارد ؟گ

 ! آره گفتم
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 .... ازهم یم گویمب

ین یم کند... اصال اسمش قند توی   اصال گفتنش کامم را شیر

ین ت  ی پازل زندگیم است ، کهدلم آب یم کند ، امیر عیل قشنگیر

 ادامه پیدا میکند ویل
ی

 اصال بقیه ی تکه های پازل نباشند زندیک

 ... یر عیل نباشداگر ام

 ...ه باید باشد ن

 ...باشد   از االن تا آخر عمر کوتاهم باید 

 امیر وخانم ساالری وارد اتاق شدند ، خانم ساالری یم خندید 

م ستاره باران بود چشم هایو   ....امیر

 درازکش در آمدم و روی تخت نشستم ، ابرو باال انداختم از حالت

ا ؟_  ...!سالم ، چه خیر

ی صور خانم ساالری    تش را قاب گرفته بود به طرفم که مقنعه ی سیر

 آمد 

 کرد و باهم دست دادیمدست دراز  

ای خوش ، خانم خوشکله_  ..... خیر

 از کنار خانم ساالری رسک کشیدم تا امیر را ببینم
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 به دیوار تکیه داده بود ویک پاش را هم به دیواردست به سینه  

 ش یم خندیدچشم هایپشتش زده بود و 

 به خانم ساالری چشم دوختم و با لبخند زدم ودوباره به صورتش

 :سوال گفتم صورنر پر از 

 خب ،چی شد؟؟ _

 :خانم ساالری به طرف امیر برگشت وگفت

 ......یم خواین شما بهشون بگید_

ی گذاشت و تکیهامیر پایش را روی زم  اش را از دیوار گرفت وصاف  یر

 :ایستاد وگفت 

 کنم عکس العملش رو نگاه  نه ، خودتون بگید ، من یم خوام _

 استایلش ضعف میکردکج نگاهش کردم ، چقدر دلم برای 

 صدای مهربان خانم پلیس نگاهم را از جذابیتش قطع کرد 

ی رو بازداشت کردن_  خانم جالیل ! اکیر

 ریدابروهایم باال پ

 تعجب توی صدام زیاد شده بود

عیل سییل زده_  بود؟ واقعا ؟!چرا؟!...به خاطر اینکه که به امیر
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 یدنشامش باعث شد دوباره رس کج کنم و خندآر  خنده یصدای 

 ی تصویریام ضبط کنم را توی حافظه

د گفت ی  خانم ساالری هم همینطور که لبخند میر

 یل اینم توی پروندهنه اینکه فقط به خاطر آقای صانیع باشه ، و _

 اش اومد 

 م را گرد کردمچشم های

 دقیقا چه کارانی کرده بود؟ _

 ه ، پرونده ها رو جابه جا کرده را ،فساداخالقر ، رشو خییل کا_

های دیگه ی ب وشتم هم داشت وخییل چیر  ....بود، ضی

 :به تمسخر گفتم 

 ... !مرد قانون بود_

 خانم ساالری با تاسف رسی تکان داد

 ییک که زیر آنر بره هست آره همه جا _

 روبه مرد شادم کردم 

 !!خب عکس العملم رو دیدی جناب_

 ن روی تخت نشست وباهمانفمان آمد وقسمت پای مامیر به طر 
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 گفت لحن من  

 !!!هنوز تموم نشده جناب_

 جناب را کشیده وتاکیدی گفت 

 نگاهم تا صورت خانم ساالری کش آمد 

 ل بودخانم ساالری انگار از خوشحایل ما خوشحا

 دوانگشتش را باال آورد 

 .....!دوتاست ، اول کدوم رو بگم؟_

 خوب یم خواست بابودم ، دلم فقط خیر   از رفتارشان متحیر شده

 خودم ترس داشتم ویل بازهم پرسیدم اینکه از سوال  

اتون خوبه ؟_  ....!هر دوتا خیر

 ساالری هم با آرامش رس تکان داد  امیر دلسوزانه نگاهم کرد ، خانم

 ...آره عزیزم ، دلت نلرزه ، هر دوتادش خوبه_

 ندایم را از نگاهم میخوا این زن هم دلواپسیه

 : گفتمنفس عمیقر کشیدم و 

ی حاال که هر دوتاش _  نمیکنه ، هر کدوم رو که گفتیر
 خوبه ، فرقر

 ... !، خوبه
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 امیر با اشتیاق نگاهم یم کرد 

 خانم ساالری به حرف آمد 

 ...ز زندان آزاد شدهال دوستت اهیاول بگم که س_

 م از تعجب گشاد شدچشم های

ی _  !  بدنجدا ؟ چطوری ؟! اونا که پول دیه نداشیر

ی پیدا شده که پول دیهآره ویل یه _  الهیرو داده وحاال س اش خیر

 ....آزاد شده

 ی دلم شد ، رس به آسمان بلند کردم واز عمق شادی مهمان خانه

 وجودم خدا را شکر کردم

 ... واما دویم_

 شتاق به صورت خانم ساالری زل زدم م

 :به امیر کرد ورسخوش گفت یهنگا

 و همون جناب افتاده ، رییس زندان  یک کار عجیب اتفاق_

 که قبال 
ی

 .... حرفش رو زدم رسهنیک

 کاغذی را از کیفش در آورد وادامه داد 

ی _  برای آقای صانیع اجازه نامه گرفیر
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ی امیر وخانم ساالر   ی حرکت کرد چشم ریز کردم ، نگاهم بیر

؟_  اجازه نامه برا چی

 امیر با عشق نگاهم کرد وخودش به حرف آمد

 بهم دادن...دیگه نر دردرس  ک روز حق مالقات تو رو هفته ای ی_

 ونر دلواپیس یم تونم بیام ببینمت

 ولبخند روی لبش کش آمد 

 تی کشیدم و دو دستم را جلوی دهانم قرار دادمهی از خوشحایل 

 ...!واقعا؟_

 نبود فقط نگاهش میکردم و فکر میکردم بهت کیم

ین زن دنیا شده  ام خوشبختیر

ون رفت ای کرد و از ا ظی آهستهخانم ساالری خداحاف  تاق بیر

ی پرید و به طرفم آمد ،امیر از   روی تخت پاییر

 آخ جون....وای... باورم نمیشه...داشتم از فکر اینکه دیگه_

 نبینمت دق یم کردم 

 م زل زد گردنش را کج کرد وبه صورت

 گفتم من وبچه ام بفکرتیم ، خدا هم داره با دلمون راه میاد_
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ه شدم  توی شهر پرفروغ  نگاهش خیر

 ....داری؟گفتم تو برام اومد امیر  _

 خندید 

 !بیشیر از صد دفعه -

ی شده بود یتی عجیر  روزهانی که گذشت با آرامش شیر

عیل و   بود یا خدا  بچه امنیم دانم این آرامش حاصل وجود امیر

 دستش را روی قلبم گذاشته بود

 هایم را آرام کرده بود آرامیسر که تمام رگ وسلول

 به دیدنمای که داشت  ازه نامهعیل هفته ای یکباربا اج امیر 

 اسما ها هم جایش را با مامان وبابا یا عمه مدو بعیصی هفته میآ 

 میداد 

 چ کس از نقشه هانی که برای ورود فرزندم کشیده بودن سخن هی

ی را بخورم که  نیم گفت ، ی  من هم تماییل نداشتم حست چیر

و نصیبم نیم شد، هر چند خودم گاها د  ر خلوتم به خلوت امیر

ی خواهد داشتمان فکر یم کردم ، دخیر   خوشحال بودم امیر دخیر

 که غم خوارش باشد وتمام لحظانر که با فرزند دنیا ندیده ام سخن 
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 ...یم گفتم به محبت با پدرش نصیحتش یم کردم 

 ن که نتوانسته بودم آرامش به امیر هدیه کنم ، شایداویم م

 ....توانست

 خندید ،امیر زیاد نیم شته بود ، دیگه این روزها چهل هفته گذ 

 شچشم هایهر موقع هم که یم خندید هاله ای از اشک توی 

 ...نقش یم بست

 هرچه یم گفتم نیم ترسم ودلهره ای ندارم ویل او سیب گلویش

ی    یم رفت وبغض قورت یم داد مدام باال وپاییر

 شبانه ش از شدت گریهچشم هایحتر بعیصی از روزها که یم آمد 

 د قرمزو متورم شده بو 

 یایل شده بوداحساس هایمان رس 

 ...او بغض یم کرد و من بغض یم کردم

ی او  ...او قبل دیدن من گریه یم کرد و من بعد رفیر

 
ی

  او دلتنیک
ی

 را ازپشتهام  هایش را پشت در یم گذاشت ومن دلتنیک

 ..دربر میداشتم

 رسیال غمگیتی شده بود ،مثل رسیالهای تلویزیون که
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 ...قسمتهای غمگینش زیاد شده

ی   این غم ها آرامش عجیتر خدا به روحم هدیه  همه یویل بیر

 ...کرده بود، آرامیسر که خودم هم از وجودش متعجب بودم

 ...موهایم را شانه زدم و با کش بستمشان

احِت زیاد خستهروی تخت نشستم ، ا  ام کرده بود ، تمام سیر

 هایم دردناک شده بود استخوان

نشسته بودمبا دیل    شادمنتظر امیر

 شد و نگاهم را به ان طرف کشاند  باصدای بدی باز در 

 ...چهره ی کیس که روبرویم بود اوج تلخی دنیا را به کامم ریخت

 چشم گرداندم که خانم ساالری را ببینم ویل تمام گوشه های 

 تاق از وجودش خایل بود ا

 با صدای کری  هش داد میکشید

ه -  با این، پس منو کشتر که بیای عوضی ی خدا ذلیلت کنه دخیر

 ...عمه ات بایسر پس 

 اسم امیر عیل از زبان کثیف این زن تمام آرامشم را آشوب کرد 

 باتمام وجود جیغ زدم
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 ..اسم امیر منو به زبونت نیار-

 به طرفم حمله کرد 

 غ کشیدم از ترس جی

 ... ترس از این زن هنوز در تمام رگ وپیوندم خانه داشت

ه -  !عوضی ی  دخیر

ون پرید رسویس بهدا خانم ساالری هراسان از   شتر بیر

 هول کردم و چون جنیتی توی خودم جمع شدم

 هنوز به من نرسیده بود که خانم ساالری از پشت لباسش گرفتش

 ....ینجا راه دادهخانم شما اینجا چکار یم کنید،یک شمارو ا-

 او هنوز تهدید میکرد

 نندازم خیالم راحت نیم شه، نفس ،تا طناب دار رو دور گردنت-

ی باش ولت نیم کنم م خنک نمیشهدل  ...! مطمی 

ون آمد   حاال که گرفتار بود ، صدایم بیر

ون ،نیم خوام قیافه ی نحصت رو ببینم-  ...گمشو بیر

 با تمام وجود گفتم

 !گمشو -
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 که گوش خودم را هم آزار داد  دادی کشیدم

 نیشخندی زد

 براش یقه پاره یم کتی پای  فکر یم کتی اون پس عمه ات که-

 واستاده؟ تو 

 خانم ساالری همینطور یم کشیدش واز پس زورش بر نمیآمد

ون خیر نداری ،ییک هم -  هه،نخیر خانم ! تو که این تونی از بیر

ون از اینجا داره  ....بیر

 ؟این زن چه یم گفت 

م را بهم بزند ی من وامیر  یم خواست بیر

 هایم گذاشتم دست روی گوش

 ....رو بشنومخفه شو! نیم خوام صدای نحست  !  خفه شو -

 خانم ساالری اخطارش م داد 

 خانم تهمت نزن ،ساکت شو!..این بچه حالش خوب نیست ، -

احت مطلقه  !اسیر

 همه را به سخره گرفته بود

 !هه ،بچه-
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 به چشمایم زل زد

 ات اومده تو رو گرفته که چه ! پس عمه ات به اضار خانوادهب یه-

ون از اینی خیک چند روز   جا یک زن خوشکل وش بایسر ، وگرنه بیر

 ...تر وسالم تر وبدون سابقه ی قتل داره

 خانم ساالری مستاصل داد کشید 

 ستوان زینیل ، کدوم گوری ای ،بیا داخل این خانم رو از اینجا بیر -

 همیشه پشت در بود با هراس وارد اتاق شد ،ستوان زینیل که 

 ید غر  رس اسلحه اش را باال گرفت و 

 اتاق ؟!مگه نگفتم این خانم ممنوعخانم شما یک اومدید داخل -

 !المالقاتن

" حواله اش کرد وبازور خانم ساالری  ومامان جمشید" برو بابانی

 وستوان زینیل از اتاق خارج شد

ی ت  سنگیر
 ر از پتک که بر فرق رسم فرود واما من ماندم وکلمانر

 یم آمد 

 ...امیر من ییک دیگر هم دارد

 ...ن ییک بجز من را هم دوست دارد مامیر 
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م را دوست دارد  . ..ییک هم بغیر من امیر

 ...ییک خوشکل تر از من

 ...سالم تراز من 

 ...وبدون سابقه ی قتل

ی کاری با احساس من نیم  از یک طرف یم گفتم امیر من همچیر

ها کند و  م حق دارد ، او الیق خییل بهیر  هم یم گفتم امیر
 از طرقی

 ....از من است

 م چرخیددنیا چرخ وفلگ شد و به دور رس 

 آرزو کردم کاش نه ماه پیش اعدام شده بودم

یخت و زیر دلم تیر میکشید   اشکم بیدری    غ میر

 صدای خانم ساالری توی گوشم پیچید 

ت ابوالفضل -  یا حضی

 ...!خانم دکیر 

 ...!پرستارخانم -

 ....نفهمیدمچ هیدرد روح وجسمم را با هم فرا گرفت ودیگر 

 رام چشم باز کردمآ
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   بود.  لومیت به خواب رفتهمظ با  امیر عیل

 ....تکانی نخوردم تا مبادا بیدار بشود

 چرا گریه کرده بود؟

 دردی زیر دلم مثل درد تیغ جراچ تیر میکشید ،

 این درد از کجا بود؟

 ش بود که همهخی فقط به صورت سوال توی انقدر ذهنم مشو 

 ی مادر جمشید توی رسم حرف هااینکه یکدفعه رسم تییر میشد تا 

 داد جوالن

م مال من تنها نبود  امیر

ک زده بود کیس بهیر از من  این مرد که االن کنار تخت من قنیر

 داشت

 بغض را که همچون خارچند رسه توی گلویم سد شده بود را با زور 

 ... قورت دادم

ند خش افتاد
ُ
 احساس کردم قلبم با چاقونی ک

ی بود   ، یم برید و میسوزاندچاقونی که اگر تیر

 
ُ
 .... نداما چاقوی ک
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 ...امان از چاقوی کند

 ...وای ....فقط یک درد کشیده حال دلم را یم فهمد وبس

 صدای تقه ای به در آمد 

 امیر وحشت زده از جا پرید

 ...ش متورم و قرمز بودچشم های

 نبودن وندیدن حالش را یم خواست  دلم

 ..ارش را به چشم نمیدیدمکاش این روزگ 

 انی بود؟ قشنگ یارم برای من بار  چشم های

 ...به در یهبه من کرد ونگا یهنگا

 در وا شد وخانم دکیر وارد شد

 امیر به طرفم برگشت
 نگاه بارانی

 لبخندی زدم که درد درونم را پنهان کنم و لب زدم

 ...سالم آقا-

ی لب هایش ب لب ون آمد هایش لرزید وآوانی مثل سالم ازبیر  یر

 د الم بلندباالنی به هر دونفرمان داخانم دکیر س

 من جواب سالمش را دادم وامیر فقط نگاه کرد 
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 خانم دکیر به طرفم آمد

 ...!سالم مامان خوشکله ،درد نداری؟-

 موچر توی رسم خروش کرد 

 ! مامان

 ! بچه ام

 !درد

 به دنیا آمدن فرزندم بود؟درد زیر دلم برای 

 کردشکمم وبعد خانم دکیر حرکت  نگاهم به طرف 

 ..بچه ام-

 رفت خانم دکیر دستم راگ

س داری،حالش خوبه ، تو اتاق نوزادانه-  وای چرا اینقدر اسیر

 نفس راحتر کشیدم 

 واقعا مادر بودن یک حس غیر قابل توضیح بود 

 ...من مادر شدم 

 ...یستمادری که چند روز بیشیر مادر ن

 ....خی نفهمیدمهیچرا -
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احت مطلقر ، یهماکه - ر داره  بهت گفتیم اسیر س برات ضی  اسیر

 ،  ، گوش نکردی

 مکتی کرد

 بیهوش شدی ، وضعت خطرناک بود مجبور شدیم زودتر از موعد -

 ..بچه رو به دنیا بیاریم

 امیر بغضش ترکید واز اتاق بارسعت خارج شد

 با بهت از حرکتش صدایش زدم

 ....امیر -

 شده بود یهویل اتاق از وجودش ت

 سخته قبول کنه رفتنت دوهفته جلو بزار با خودش کنار بیاد براش-

 !افتاده

 خانم دکیر با صدای غمگیتی این را گفت 

ی اعدامم بود  !منظورش از رفیر

 خانم دکیر رسی به تاسف تکان دادو ادامه داد

 ای ببینیش؟اومدم ازت سوال کنم بچه رو بیارم ببیتی یا نیم خو -

 ن از بچه ای که نه ماه انتظار راست یم گفت دیدن ودل کند 
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 دیدنش را داشتم سخت بود

وز شدویل بازه   م مهر مادری پیر

 بیاریدش خانم دکیر ، حداقل تا روزی که اجازه بدن ببینمش یم-

م هرچند کم ش بدم نیم خوام حقش رو ازش بگیر  ...خوام شیر

 ش جمع شدو با صدایش کهی چشمان  خانم دکیر اشک توی حدقه

 بود لب زد دورگه شده 

م ،-  نجامکاش کاری از دستم بر میومد برات اواقعا متاسفم دخیر

 ...یم دادم ویل 

 و نتوانست حرفش را ادامه دهد

 جوابم به دلسوزیاش یک لبخند تلخ بود 

 خانم دکیر با بغیصی که سیع داشت پنهانش کند، اتاق را ترک

 ...کرد

 ...اتاق شد با یک بچه توی بغلش وارد چند دقیقه بعد امیر 

 ندید ش ملتهب ولبهایش میخم هایچش

 را گرفته بود به طرفم آمدامیر که خییل با احتیاط بچه 

 آروم خم شد ونوزادم را توی بغلم گذاشت
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 لباس های سفید نوزادیش با اینکه تا خورده بود، باز هم بزرگش

 بود، 

 صورت سفیدی داشت ،

 تحویلمان داده ایز کوچک و دلربا فتو زده و چهره ی امیر را در س

 ....بودند

با حست  م زل زد چشم هایو عطش به امیر

ی چق-  . ..در شبیه خودتهببیر

ی نگفتم وفقط لبخند  ی  ومن با اینکه بر خالف این فکر یم کردم چیر

 زدم

 چشم هایکوچکش را باز کرد یه شب کوچولو هم توی   چشم های

 او خانه کرده بود

 ....رنگ چشمای خودته آقای پدر ویل رنگ چشماش-

 ...هر دو از لبخندش خندیدیمامیر خندید، نوزادم هم خندید و 

 ...رتم نزدیکش کردم وبوسیدمش و بوییدمشبه صو 

 صدای گریه اش به هوا رفت 

 گشنه است بچه ام -
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 ی معصومش بودم که امیر از دستم گرفتش غرق نگاه در چهره

 ...وروی تخت نوزاد گذاشتش 

 نگاه یم کردم ،ی امیر  ه حرکات عاشقانهبا عشق ب

 ...سودی میکردممن به این فسقل بچه ح

 من برگشت هایش که به طرف مردمک

 :بالبخند گفتم

تون رو چی یم خواین بزارین-  ..خب آقای پدر ، حاال اسم دخیر

 . به طرفم آمد 

- 
ی

 ... هر چی تو بیک

 کنارم نشست ، 

 ....تی ویل من دوست دارم خودت اسمش رو انتخاب ک-

 !وله؟هرچی من بگم قب-

 خودم را لوس کردم

 ...اوهوم-

 ...تخاب کن ، قبول؟چند تا اسم من یم گم تو یکیشون رو ان-

 : باخوشحایل گفتم
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 !قبول-

 :نفس عمیقر کشیدم وگفتم

ت چیه؟- ی  !خب گزینه های روی میر

 خندید 

 از همان خنده هانی که درخت ها را شکوفه باران یم کرد 

 الکریس برایش خواندمصدقه اش رفتم وآیه  توی دلم قربان

 ......مروارید ... بهارگوش کن ! یادگار -

 تش برگشتمباتعجب به سم

 هاییه ، فکر نیم کردم این اسم ها سلیقه ات این چه مدل اسم-

 !باشه

 :مرا به حالت قبلم برگرداند وگفت

 !هانی که انتخاب کردم دلیل داره گوش بده ، اسم-

 ...قاخب دالیلت چیه آ-

 قی واون مرواریدیعتی یادگاری از تو ...مروارید یعتی تو صدیادگار -

 ....وجودته وب  هار

 ش لرزید ، دیگر نتوانست خودش و احساساتش را مدیریتصدای
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وع بهکند،   .گریه کرد  و رسر

 دلم خون شد ، نفسم بند آمد ، وجودم آتش گرفت

 ویل برنگشتم ، 

 چ نگفتم هی

 سکوت کردم 

 تی کرد ا روی دلم سنگیویل دردهای دنی 

 اش دل عاشقم را  دانهچند دقیقه بیوقفه بارید ، هق هق مر 

 که آرام شد آرام با صدانی که قصد داشت  اش بیتاب کرد ، گریه

 هایش را پنهان کند، نجوا کردم  خرانر 

 ....امیر عیل چرا اینطوری یم کتی ؟...دلمو خون کردی عزیز دلم-

 نمیتونست باهات این کاراگه زودتر رسیده بودم اون نانجیب -

 ...روبکنه

 ی خودم را هم خراش داد و آوا شد صدایم زبر شد ، گلو 

ی باش ! امروز نه دوهفته ی دیگه ، راه رفتتی رو بایدامیر واق-  ع بیر

 .... رفت

 صدای قورت دادن بغضش را شنیدم و ادامه دادم
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 امیر خدا یک ماه با هم بودنمون رو نه ماه طول داد، این یعتی  -

 ...معجزه ، خدا برای دالی ما معجزه فرستاد

 زید ، دلش میلرزید ، اشکهایدستش میلر 

 یدجگرسوزش میلرز 

ی وجود نازش بودم لعنت به من که باعث زلزله  های چند ریشیر

 ....هایم مقلدش شدند ، نر صدا باریدند اشک

 ادامه دادم 

جانم ما با علم به اینکه من رفتنیم به هم دل -  ... بستیمامیر

 آه کشیدم 

ی اشتباه کردیم ....به یه تیکه یخ، توی گ -  رما، امید یخ موندن داشیر

 ....اشتباهه، اشتباه 

 :گفت

 ...ی مامان جمشیدحرف هانفس!... -

 ! به افق زل زدم ، مهم نبود

 ...مهم نیست-

 ...چی در موردم فکر میکتی  حرف ها با اون -
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 برنگشتم تا نگاهش کنم

  ...نمیکنم فکر بدی چهیمن در مورد تو  -

 ....داشتتی ایتو برای من همیشه همون امیر عیل دوست 

ی به جون خودم ،به جون خودت ، ه -  مش دروغه! تو برای من اولیر

ی وآخرین هم باقر یم مونی   !وآخرین بودی ! اولیر

 !دندان به جگر گرفتم، باید ازمن دل رسد یم شد

 شد  قطع میمیکشید، باید یک جانی  یهاین عشق او را به تبا

 ردنم بیفتد مرا نی را زدم که قبل از اینکه طناب دار به گحرف ها

 میکشت

 برای تو بعد من بازم ادامه بازم داری اشتباه یم کتی -
ی

  ....زندیک

 
ی

، زندیک  کن امیر
ی

...زندیک  ....داره....منو باید فراموش کتی

ی نه ماه بودکه تو مال من-  من همیر
ی

 من تونی ! زندیک
ی

 زندیک

ی   که به آرزوم رسیدم...من تو رو فراموش نیمنه ماه   بودی، همیر

 ....چ وقت هیکنم ،

 هایم را جفت کرده بودم و من لب

یختم ، خدا کند به صورتم نگاه نکند بیصدا   ...اشک میر
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 داشت روح از بدنم رخت بر میبست ویل باید قوی میبودم ، باید 

 بحث را عوض یم کردم ، برای حالش دلواپس بودم، برای

 ...هایش عاشقانه

 ....برای دل نازکش

بان قلبش که نا دبرای صدای ضی ی  سور میر

 تم لغزیدی درشت دیگری روی صور  چشم بستم و قطره

 ...اسمش رو بزار بهار-

 !حواسش را نیم دانم پرت شد یا نه؟

 اش گرفت  ویل دنباله ی حرفم را با همان صدای زخم خورده

 ..!چرا بهار؟-

 قورتشان دادمسیر شدم از بس  چقدر بغض داشت گلویم ، 

ی عاشقانه وغمگینمون خدا -  بهار بهمون هدیه داد، باید  وسط پاییر

ی بیای ب  با بهارهاز فکر پاییر
ی

ون ، حاال نوبت زندیک  ...یر

 هایم را روی هم فشار دادم پلک

 الی کلمات هایم را البه کاش من هم کنار بهارشان بودم ، حست

 محصور کردم
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یامیر ؟ تو تا حاال دی- ی  بهار بشه.؟ ده بودی پاییر

 بغض با صدایش چکار کرده بود

ی تموم نشه....من عاشق این پایهیست دارم دو - م ،چ وقت پاییر ی  یر

ی بهار نیم شه ،هی اگرهم تموم بشه ....دیگه  ی  چ پاییر

ی بهار نمیشه .... فقط زمستون یم شه ! زمستون  !نفس بعد پاییر

 !ندارم تو به دادش برس خدایا من که توان

 پرید وگریه یم کردبهارم از خواب 

 ....دای پدرش برآشفته بودانگار او هم از رنگ بغض ص

 .به شتاب برق و باد گذشتروزهانی که نباید میگذشت 

 ....چ کس دیگری نمیایستد هیدنیا نه برای من و نه برای 

ی  ی حال با شتاب سیی ی شده بود و در عیر  روزها سخت و سنگیر

 میشد 

عیل یک طرف و جدانی جدا شدن از  ینم هم طرفامیر   ازنوزاد شیر

 ..انددیگروجودم را میسوز 

 بود انفرادی بودم نزدیک طلوع آفتاب ، اجرای حکمم بود ، یک هفته

 ....چ کس دیگری راهی،نه بچه ام را دیده بودم ونه امیر و نه 
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ی از   امیر پرونده ام را دوباره به اجرا گذاشته بودویل هنوز خیر

 وحکم جدیدشان نشده بود تحقیقات 

انه ومشتاق به امروز رسید  ه بود مادر جمشید نر صیر

 یم کردم تویتمام دوروز پیش خواب به چشمم نیامده بود، حس 

ی نبود ، ی هستم ، یعتی پایم روی زمیر
 خال نر وزن در حال راه رفیر

 نیم ترسیدم ویل توی دلم یک جایش خایل شده بود 

 حیس که قابل ذکر نیست 

ی ، برای محسن ی مامان وبابا تنگ یم دلم برا  شد ، برای نازنیر

 دیده بودمش ، برای عمه اسما ،برای دخیر یک که فقط یکدفعه

 ...وبرای امیر  ماهه ام

، امیر   ....امیر ، امیر

ی باز شد  ر  در سلول باصدای قیر

 روحانی نورانی ای که چند دفعه به دیدنم آمده بود با یک مامور

 ک کوچک تنهاییمهشان نور هم وارد اتاق وارد سلول شدند ، همرا

 دم تا به نور عادت کنمم را تنگ کر چشم هایشد ، کیم 

 :روحانی با صدای لرزانی گفت
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م آماده ای بریم-  ...خب دخیر

 محکم جواب دادم

 بله-

 هر دو متعجب به من زل زدن

 این حجم از استحکام برای این لحظه را توقع نداشتند 

 زده بودم، آخر رس بودم ، جیغ وفریادهایم را من گریه هایم را کرده 

 ه زده بودمهم دلم را به یاد خدا گر 

 ن زیر بار این غم خورد باید قوی یم بودم تا عزیزام بیشیر از ای

 ...نمیشدند

 دوباره صدای حاج آقا گوشم رو پر کرد 

؟-
ی

ی نداری به من بیک ی  ، نصیحتر چیر
م حرقی  ....!خب دخیر

دم، انه! من خودم وهمه ی عزی-  ز بندهزام روبه دست خداسیی

 چ خواسته ای ندارم هیهاش 

 را پر کرده بود سکوت سلول 

 :خسته از انتظار گفتم

 نیم ریم؟ -
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 از تعجب دوباره شان به حرف آمدند  بعد 

 ..بریم -

 دستم میان دستبند بند شد وهمراه مامور به طرف وعده گاه

 کشیده شدم 

ت اسماعیل افتادم ، چرا ؟   !نمیدانمیاد حضی

 ..به قربانگاه رفتشاید اینکه دست بسته 

 پرسیدم 

 داشتم حاج آقا یک سوال-

 ...یستادمحاج آقا ایستاد ، مامور هم ایستاد ، من هم ا

م-  ....بفرما دخیر

ت ابرا- ت اسماعیل رو به قربانی هیببخشید وقتر حضی  م ، حضی

ت اسماعیل نیم ترسید؟   یم برد، حضی

 :توی صورتم دقیق شد وگفت 

م ، ایشون اعتما-  دوتوکل فوق العاده ای به خدافکر نکنم دخیر

ی ، حتر ب ی من رو به داشیر  رای اینکه دل پدرشون هم نلرزه گفیر

 خوابون تا مهر پدریت باعث نشه دلت بسوزه و از امر خدا صورت ب
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 ....نافرمانی کتی 

سیدم ،   خوش بحالش با این همه اعتمادش ، من داشتم مییر

 پایه ویرانزاند، دل قرص و محکمم داشت از هرقدم دلم را میلر 

 میشد 

 ود سوال بعدیم در مورد خودم ب

ی گناهش بخشیده یم -  شه من شنیدم کیس رو که اعدام کیی

 !درسته؟

 چند دانه ی تسبیح رد کرد و پلک روی هم نهاد

م ، گناه قتیل که کرده بخشیده یم شه-  ...بله دخیر

ی انداختم ، چرا حالم دگرگ  ون شده بودرسم را پاییر

 م یم ترسم ، ذکری هست بگید بخونم آرومحاج آقا دارم کم ک -

 بشم؟ 

 ید حاج آقا نفس عمیقر کشید، انگار او قبل من درد میکش

ی القلوب- م "اال بذکرهلل تطمی   "بله دخیر

د  بایاد خدا دلها آرام یم گیر

 دستم را جلو بردم
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 ...یم شه تسبیحتون روب  هم قرض بدین-

 ومن عد تسبیح یاقونر کف دستم نشست ای مکث شد و ب لحظه

 ختم آرامش گرفتم

ی ا  ....لقلوباال بذکر هلل تطمی 

 ... م افتاده بودنهوا گرگ ومیش بود ، گرگ ومییسر که به جان ه 

 ام یهترس و دلهره میان جان لرزانم رسوخ کرده و از درون ت

 .میکرد

 دل
ی

 اینکه با پای خودت به استقبال مرگ بروی فقط دیل به بزریک

ت اسماعیل میخواست و بس  حضی

 شدیم که از همه بیشیر طنوار 
ی

 اب قهوه اید محوطه ی بزریک

 کرد  رنگ وچهار پایه ی زیرش در آن خود نمانی یم

اف یم کنم با دیدنشان تمام قدرتم تحلیل رفت  ...اعیر

 هایش بود
ی

 ..طنانر که رشته ی جدانی ام از دنیا و دلبستیک

 کرده
ی

 بودم  آرزو کردم کاش بهیر زندیک

 های پوچ تصمیم ود و با احساسهایم درستیر ب کاش انتخاب

 نمیگرفتم 
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 ای داشت وقتر به انتهای خط رسیده یل افسوس دیگر چه فایدهو

 ...بودم

 گوشه ی حیاط مادر وخواهر جمشید خوشحال وخندان ایستاده

ی جان یک انسان اینقدر لذت بخش بود؟   بودند ، یعتی گرفیر

 های این چند وقتم  رعکسش در خواب هرچه این دو ذوق داشتند ب

 ...ظاهر یم شدجمشید گریان و ناراحت از موقعیت من 

فت؟   یعتی به خواب آنها نمیر

 تقام درون وجودشان ریشه کرده بود که اهمیتر بهیا آنقدر لذت ان 

 هشدارهای ریزو درشت دوروبرشان نمیدادند؟ 

 ازویل هرچه بود شواهد اینطور نشان میداد که مادر وخواهرش 

 طالع هستند ویا کینه وبدذاتیاشانناراضی بودن پسشان یا نر ا

 .... شان را کور کرده های چشم

 ....ی دیگر حیاط وگوشه

 ....آه

 درومادرم که بر خالف سنشان کمر خم کرده بودند ومو سفید، باپ

 چشمانی که دیگر اشیک برای باریدن نداشت ویل رسخ و متورم
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 ند ، بود، به دیوار تکیه داده بود

ده شد  ... دلم فسر

ی گلویم گیر کردنفسم غد  ...ه شد و بیر

 ... م را به طرقی دیگر دادمو نگاه 

 ه انگار از جنگ با لشگری برگشته همانجا که مردی ایستاده بود ک

 ....، شکست خورده وشکسته

 عمیق که تا مغز استخوانم یهبا چشمانی به خون نشسته و نگا

 ...را میسوزاند

...امیر  ....امیر  ....امیر

 مامور نگاهم را بریدم ،  با کشیده شدنم توسط

 به صاحبش برگرداندم والتماس دعانی گفتم تسبیح را 

 ن جمشید رفت و زیر پایش زانو زد مامان به طرف ماما 

 ام خانم مرویان التماست میکنم ، جون منو به جای جون بچه -

 بگیر 

ی راه صدا مامانمادر جمشید بدون نگاه به   راهش را کشید و در بیر

 بلند کرد
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 یه شماری کردم ،اس نکن خانم ! من برای این لحظه ثانالتم -

 عشق و صفاشمحاله از اعدامش دست بکشم که اون بره به 

 ...برسه

ی گذاشت و زار زد  مامان ناامید رس به روی زمیر

 .کاش اینکارها را نمیکردند ، مگر دل من چقدر طاقت داشت

 ابا و امیر زیر سیع کردند از محوطه خارجش ب

 ید و یفش نشدند ، دستش را از دستشان میکشکنند ویل حر 

 ناله میکرد

 رسید کنارش باشمام باشم ، میخوام اگه ت میخوام جای بچه -

 وای از دل مادرم

 به فکر ترس من بود 

 اوضاع که کیم سکون گرفت کیم آن طرف تر مردی حکمم را با

 ندصدای بلند خوا 

 مامان ضجه ای زد ودیگر طاقت نیاورد واز حال رفت 

ون بردند ویل قلب مامان  با و یک مامور زن مامان را از محوطهبا  بیر

 ....ونگاه بابا پیشم ماند 
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 های من به سکوی پروازم نزدیکیر یم شدویل نگاهم  قدم

عیل کنده نمیشد  ازامیر

 بود
ی

یک  انگار سیاه شبش رو به تیر

ه  یهباالتر از سیاکه گفته   نیست من به چشم خودمتیر
ی

 رنیک

 ...ی نگاه عشقم را میدیدم  شدن لحظه به لحظه

ی کنده شد ویل چرا به طرف مادر جمشیدباالخره   پاهایش از زمیر

 کرد  قدم تند 

 خانم مرویان ، التماستون میکنم از قصاص بگذرید...خانم مرویان -

 بخواین به پاتون تاآخر عمر غالیم تون رو یم کنم...هرچی پول 

 یم ریزم 

 فقط از نفس بگذرید

 عمردرخدمتتونم اصال پول چیه تا آخر 

 جمشید را میکرد؟او هم التماس مادر 

 ...هایم را یزتریننمیتوانستم تحمل کنم رفتاراین زن را با عز 

 داد کشیدم 

 ....نه ! امیر التماسشون نکن-
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 انگارصدایم را نمیشنید که دوباره التماس کرد 

 من برایش آنقدر ارزش داشت که تن به این خفت شاید هم
ی

 زندیک

 ....میداد 

م زل زد در جمشید با فخر برگشت وتوی صورت ما  امیر

 ... ببخشمش که بیاد ور دل تو-

 .... دستتون کنم برید به امان خدا ببخشمش که دست تو 

 ...نه پس جان ! من قاتل پسم رو ول نمیکنم که بره عشق وحال 

 ! این زن بگذر ، این هرروز دنبال یکیهتو هم از 

 بلند وفریاد زدامیر کمر راست کرد ، صدایش را 

 ! ساکت خانم-

 ش آرام تر شد صدای

؟- نی ی  ...!نیم خوای ببخیسر نبخش چرا تهمت میر

 :ر جمشید دستر توی هوا تکان دادو گفتماد

 ....برو بابا، خالیق هرچه الیق-

 واز کنار امیر دور شد 

 اشاره کرد وقت دارد یم گذردمامور 
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 وبه سمت طناب هدایتم کرد 

 امیر طوفانی شد  چشم های

 پله ی اول ، مادر جمشید خندید

 یر به قامتم زل زد ام

 پله ی آخر،مادرجمشید هم نزدیک شد

م ن  فس نیم کشیدامیر

 هایم را ازپشت بست وپاهایم را هم بند زد مامور دست

 طناب را دور گردنم انداختند 

 ی زیر پایم گرفت ددست به چهار پایهمادرجمشی

م فرو ریخت ، روی زانو نشست  امیر

 سینه اش را باایش که در سینه اش جمع شده بودحجم نفس ه 

ی موهایش فرو  ی یم کرد، دستایش بیر ب باال وپاییر  رفت  ضی

 :حاج آقاگفت

س ...اشهدت رو بگو- م نیر  !دخیر

د؟ چه در چهره  ی  ام میدید که از ترس حرف میر

 حدانیت خدا شهادت دادمزیرلب به و 
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 به رسالت رسولش وبه والیت موالیم عیل...و نفس عمیقر 

 این دنیا و دوباره چشمانم  شیدم شاید آخرین نفس عمیقم در ک

فتقفل مردمیک شد که روح و جانم برایش   ....میر

 مامور قوه قضاییه به مادر جمشید اجازه داد 

ون  صدای صحبت  محوطه یم آمد ، ویلهانی با صدای بلند از بیر

س وحرف هامن از  ی نمیفهمیدم ، نمیدانم شاید اسیر ی  یشان چیر

 ...ار انداخته بودهایم را احاطه کرده و از ک  دلهره حس 

 همه رس به طرف صدا بر گردانده بودند

 انگار روح تازه به بدنش تزریق کردند از جا با شتاب و هول  امیر ناگاه

ی برداشت و د  وید و با صدانی ماورای برخاست ، به طرفم خیر

 اش دادکشید حنجره

 !نه-

 برای گلویش دلواپس شدم 

 دو دو زد و با پایش را گم کرد ، چشمانش مادر جمشید دست و 

 ز زیر پایم عجله ، قبل از اینکه امیر عیل به من برسد پایه را ا

 ....کشید
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 ..نفس بودم ونفس کشیدن حرامم شد

 ...دردگلویم را فشارداد

 ...خرخرگلویم را شنیدم

وی  با دست و پای بسته ، دست و پا زدم و ترس تا حلقومم پیسر

 ...کرد

 کیر بود را حس کردم که مراکه از رگ گردن به من نزدیخدانی را  

 در آغوش کشید

 عطر بینظیر تن امیر عیل که در روحهای حیاتم  و در آخرین لحظه

 ...و جانم پیچید

 ..شد به جای تارییک همه جا روشن

، آب و هوایش چطور
ی

 بهشت وجهنم چه شکیل است،چه رنیک

 ...!است؟

 ... چه کیس رفته وآمده و باز گو کرده

 ...،شاید همه وصفش را شنیده اندچ کس عیتی ندیده هی

 ...جانی در خال شناور بودم

 دان ایستاده بود، خوشحال بود؟جمشید خن



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

519 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 کرد   یهعذر خواباالخره در رویاهایم خندان دیدمش.... ازمن 

 !وحاللیت خواست و من فقط مات نگاهش کردم

 چه باعث شادیاش شده بود؟ 

 یگر نبودچشم بستم و واکردم ، د

 رسم ، تار بود سقف سفید باالی

 پلک زدم 

 ای  انگار وزنهنفسم به سختر از میان گلوی دردناکم میآمد و 

 ...ام گذاشته بودند روی سینه

 رد؟مگر بعد از مرگ هم دردی وجود دا

ی میآمد، ویل آنچه در ذهنم رقم میخورد، بیشک اینجا  بوی زمیر

 ...باید یا بهشت و جهنم و یا برزخ میبود

 !ویل نبود

 بود؟ این جا کجا 

 ...ی ضعیف نور خورشید اشعه

 ....کننده  بوی موادضد عفونی 

 ام میپیچید و صدای پیچ کردن که در شنوانی   صدای همهمه
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ها  ...دکیر

 !بازهم بیمارستان؟

 ز هم رسنوشتم با بیمارستان تالقر پیدا کرده بود؟با

 انای توی دستم آمد ، نه اینجا هم دستم را مشت کردم پارچه

 میشناختم ، پر از اجسام که میشد لمسشاندنیانی است که  

 ...کرد

 تیر کشید، دست بردم تا گردنم را خواستم تکانی بخورم ، گردنم

 ...بودلمس کنم ، جسم سفتر دور گردنم را گرفته 

 ... وصدانی 

ی از هر صد نفر دونفر از این- ا گفیر به ی بدی دیده، دکیر  گردنت ضی

ی   هلل ییک ازاین دونفر ، که تو هم الحمدوضع نجات پیدا یم کیی

 ...بودی

ی بود که توضیح یم داد  ... صدای نازنیر

علیم کجاست؟ اگر در  ی هستم پس امیر  زمیر

ون سوخت و درد آمدم حرقی بزنم اما تمام گردنم از داخل   وبیر

 ....گرفت ، قدرت تکلمم را از دست داده بودم



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

521 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

ی به طرفم دوید و هشدارگونه صدایم زد   نازنیر

 وم! گفتم نجات پیدا کردی ، نگفتم که االنوای نفس خانم! آر -

، گردنت آسی  ب دیده ، قلبت آسیب دیدهیم تونی هر کاری بکتی

 ر آبشش هات، مجرای تنفسیت آسیب دیده، تازه از همه مهم ت

 ...هم آسیب دیده

 ولبخند زد ،توی امور جدی هم شوچی یم کرد 

 سوایل نگاهش کردم

 ؟حاال باید چکار کنم

 اندحرف نگاهم را خو 

ل هم بایسر -  دکیر گفته تا دوهفته نباید حرف بزنی ، باید تحت کنیر

 .... های بدنت که آسیب دیده لب و سیستمبرای ق

 آمیخته بود به چشمم آمد ،نزدیکم شد ، اشکش که با لبخندش 

 بوسه ای روی گونه ام زد 

 ....ت مبارکقوربونت برم ، خدا دوباره تو رو به ما داد، عزیزم تولد-

 ه تنم سیخ شد ، چه میگفت خواهر عزیزتر از جانم ؟مو ب

 هایم دور بود  صورتش از لب دلم خواست منم ببوسمش ویل 
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 ... هایت چه حال سختر بود ناتوانی در اجرای خواسته

 هزارتا سوال توی رسم جوالن یم داد

 چطور من اینجا بودم؟

 ....!مگر مرا دار نزدند

 چرا زنده ام؟

 ...م بیاید.؟یم خواهد به رس  یعتی چه

 مامان وبابا کجا هستند ؟

 بهارم کجاست؟ 

م ، او کجاست وچرا   پیشم نیستوامیر

 او که در تمام لحظات سخت کنارم بوده االن کجاست؟

 لحظه آخرین خاطراتم توی رسم به نمایش آمد یک 

 امیر دادکشید وبه طرفم دوید ، مادر جمشید چهار پایه را از زیر

 گلویم از تکرار خاطراتم میسوخت ، انگار د، هنوز قلب و  پایم کشی

 ....دوباره طناب دور گردنم فشار میآورد

 خدایا این دیگر چه بازی بود ؟

 برگزار میکردند ، پس من توی بیشک االن باید مراسم ختمم را 
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 بیمارستان چه میکردم؟

 یعتی چه اتفاقر افتاده بود؟ 

 خدایا دیگر طاقت تکرار شود، نه نکند قرار است دوباره تمام اتفاقات

 ....و کشش ندارم

 با من این معامله را نکن

 که اینهمه باید عذاب بکشم ؟  مگر چقدر خطا کردم

ی نگا  انداخت و انگار حجم سوالهایم را ازبه ساعتش  یهنازنیر

 :چشمانم خواند ، گفت

 ... بچه ها پیش مهرانن-

 ! بچه ها

 ! بهار و محسن را میگفت

 ... ت ، من که جای شما هامد نگهشون میداشییک بای -

 ماها ؟

 ن شده ؟مگر جز من دیگر چه کیس گرفتار این بیمارستا 

عیل هم سوال  -  میکتی که کجا اگه از مامان وبابا وعمه وامیر

ی بیمارستان رو کمپلت اجاره  ی ، همیر
ی ....خییل دور نیسیر  هسیر
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ی کردیم ، مامان فشار عصتر ، 
 بابا فشار کردیم همهتون رو بسیر

 ، عمه از بس جوش همه رو زده بود جون تو بدنش نموندهعصتر 

 دیگه همه بارها و مسئولیتها رو بود وامیر عیل طفلک هم که

یس که ایندوشش بوده ،   واسیر
ی

 تورو که سالم دید از خستیک

 چند وقت بهش وارد شده بود ، افت فشار پیدا کرد ، طفیل از پا

ه ، ضعیفوش شد ، االن حدراومد ، وسط بیمارستان بیه  الش بهیر

 ....شده بود ، زیر رسم رفته ، خالصه رفته تنظیمات کارخانه

 رس گذاشته لم برای خانواده ام سوخت چه دوران بدی را پشتد

 بودند

 !و امیر علیم چقدر به او مدیون بودم

 ... ویل هنوز نیم دانستم چه قرار است رسم بیاد

ی ملحفه ی روی من را درس  ت کرد نازنیر

ی -  بقیه ی مطالب هم معذورم، آقا امیر عیل دستور فرمودن از گفیر

 ....مه ی ماجرا رو برات بگنخی نگم تا خودشون ه هیکه 

هااز تکرار اسم امیر    عیل دلم برایش ضعف یم رفت ، حتما خیر

 ....خوش است که خودش یم خواهد برایم تعریف کند
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 ز دنیای ای طوالنی و ا امیر عیل اینقدر دلتنگتم که انگار ازفاصله

 دیگری برای دیدنت کوچ کرده ام

 نت را ندارمدیگر طاقت انتظار کشیدن برای دوباره دید

 ر به گلویم کشیدهدرد گلو که نه ، درد فراق تو خنج

 چرا حاال که از سفر مرگ برگشته ام تو کنارم نیستر عزیز 

 ...جانانم

 ...زودتر بیا که روحم بدون تو به بدنم برنمیگردد

 !روح و جسمم 

 قرارم را نر قرارکرده بود 
ی

 دلتنیک

 م راچشم هایحاال نماز صبحم را خوابیده ونر آوا خوانده بودم و 

 بودمبسته و باخودم خلوت کرده 

 از کجا به کجا رسیده بودم ،

 دوباره که روزیم کردی
ی

 ... خدایا ممنونتم از زندیک

ی گفت از مرگ جسته  شی گفتن اجازهام ، گفت ماجرا دارد و او  نازنیر

 را ندارد

 برگشته
ی

ی بیمارستان گفت به زندیک  ام و زندگیام در همیر
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یست   بسیر

 ....های نر دریغت تشکر بابت حمایتخدایا 

عیلواز   ...دادن حایم به اسم امیر

عیل  ...وای امیر

م کجانی ،   ....امیر

 ... بعد از آن تنش عظیم به تو و وجودپرآرامشت احتیاج دارم

سایش را از حاالکه روزگار پ  بیخ گردنم برداشته به بودن نر اسیر

 .... کنارت احتیاج دارم

 ! بدون ترس از جدانی 

ی   ! بدون ترس ازرفیر

ی   ... !تو بدون ترس ازنداشیر

 کنم
ی

 را از نو زندیک
ی

 ...یم خواهم زندیک

 مچشم هایبدون صدا اسمش را زمزمه کردم وقطره اشک گریم از 

 چکید وبه طرف موهایم قدم زد 

 م تنگش بود ه نبود دلشوچی ک

 ...کاش فقط بیاید
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 ...عطرتنش بریزد در شعرهایم

 کوه به کوه یم رسد 

 ه ی بیابان ها ، و هم

 .دریا یم شوند

 لتر که از بالیا حفظش کردی از فراق او دارد میایستد خدایا ق

 نفسم-

 صدای خودش بود، دعاهایم مستجاب شد 

 ب کردم ، با عجله چشم وا کردم ، قامتش را توی چشمایم قا

 اشکها رسعتشان زیاد شد

 ...کاش صدا یاریم یم کرد

 فقط لب زدم 

 ...امیر عیل-

 تنهانی وجودام مشامم راپر کرد ، لعنتر عطرش به عطرش تم

 میکرد  مردهام را زنده

 آروم نجوا کرد

 ...یم دونی عاشقتم-
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ی یک جمله   اش جان بدهم  میدانستم و حاضی بودم برای همیر

 میکردم دش رسوخ کاش روح بودم ودر وجو 

 نگاهش توی نگاهم قفل شد ، موج موج عشق رسازیر دریای

 نگاهم کرد

 قوربون دل -
ی

 ...هات تنیک

 وخندید 

 سیاه وسفیدم رنگ پاشید به دنیای 

 خندیدم 

 حرف دلم راخوند وجواب داد 

 ....منم دلم برات خییل تنگ شده -

 !بیشیر از اونی که تصور بکتی  -

د  ...راست ایستاد ، قامتش دل مییر

 ...! میدونی که دکیر گفته دوهفته باید تحت نظر بایسر ویل -

ی   ...  دفعه است که یم بینمشغرق تماشایش شدم ، انگار اولیر

 شیطنت به صدایش ریخت

 ات رو از روی من ....اگه زن دانی االن اینجا بردار اون نگاه زل زده -
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 ..!بود میگفت با چشمات داری قورتش میدی

انهصدا و ودوباره خندید ، با   ...دلیر

 ...خنده اش درد نداشت ، آه نداشت ،بغض نداشت

 خنده اش روان بود مثل رود ،

 ... مثل نور

 نگاهش یم کردم ومن فقط 

 بعد از چند ماه که چند قرن گذشت باالخره بدون حست نداشتنش

 ....، داشتمش

 های بیحست حقم بود این نگاه

 نبود؟

 نار اتاق را با احتیاطهتی کبه دوروبر کرد و بعدصندیل آ یهنگا

 طوری که صدانی روی رسامیک های کف اتاق ندهد ، کنار تختم

 ورویش نشست گذاشت

 م رهاش نیم کردندچشم هایثانیه ای 

 نفس ! خییل سخت گذشت ، جلوی چشمم داشتر از دستم-

 چ کاری نیم تونستم بکنم ، خییل سخت بود نفس هییم رفتر و 
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 ...، خییل

 دوباره آه کشید

 ها راه گلوش را بسته بودن و صدایش را خراش میدادند آه" "

ی دور گردنت ،-  طناب رو که انداخیر

 ومد ، زانوهام خم خورد ، دانی وزن دانی به جای تو نفس من بند ا

 هم که نبودن ، حس تنهانی داشت خفه ام میکرد ، تو دلم گفتم

 کاش بابام زنده بود

 .... آه بعدی

 ...آهش هر  روحم را با  سوهان یم کشید 

ی کردم ، یم گفت مجرم-  یکدفعه صدای دادو بیداد اومد ، گوش تیر

اف کرده نر گناهه ! قاتل   اف کرده اعیر  !...تو آخرین لحظه قاتل اعیر

 هانی تو ذهنم حک نمیشد بود...بعد اینهمه مدت ، باورش تا ثانیه

 ویل یکدفعه فهمیدم چی به چیه و با همه ی توانم داد زدم و به 

ی منو رسپا نگهیدطرفت دو  ی  م ، پاهام خم میخورد ویل یک چیر

 ... میداشت تا نذارم از دستم بری

ون داد ، نفسش ر   و چشمانش پر شدا با صدا بیر
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حم چهار پایه رو از زیر پات کشیده بود -  ...ویل اون بیر

 بغضش را بلعید

ونی بهت رسیدم  -  نیم دونم چطوری و با چه نیر

 .... هت داشتمنگ با تمام زورم به طرف باال 

 اشکش چکید

ی و هوا معلق بود... خدا یم دونه چند تا  -  آیه  امیدم وسط زمیر

 لکریس خوندم تا مامورا اومدن وطناب رو از دور گردنت باز کردن وا

ی خوابوندنت  ...روی زمیر

ی که آوردنت، رسم رو روی قلبت گذاشتم .... قلبت از کار  -  پاییر

 افتاده بود 

 رس تکان داد

 م داشت قطع یم شد ویل تمام قوام رو به کار گرفتممننفس  -

 ...آوردم ت فشار وبا دوتا دست روی قفسه ی سینه ا

بان قلبت برگشت ، مثل روح من که به جونم برگشت....خییل -  ضی

ش بقیه کارها رو کرد احیا که شدی،   زود آمبوالنس رسید ودکیر

ی و رسی    ع به بیمارستان رسوندنت  ....گردنت رو که بسیر
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م جانمحرف هاز ا  نی که شنیده بودم دهنم باز مانده بود، بازهم امیر

 ، را نجات داده بود 

 .. .این بسر را خلق کرده فقط جان مرا نجات بدهد خدا 

 .. .خسته ومهربان یهبه صورتم نگاه کرد ، نگا

 تا وقتر دکیر گفت خطر رفع شده ، صد بار مردم وزنده شدم -

 لبخند تلخی زد

ی که -  کیر گفت خطری تهدیدت نیم کنه ، انگارتازه د ویل همیر

 های  فهمیدم چقدر خسته
ی

 وقت یکاین چند ام و تمام خستیک

ی و هوا   جا هوارشد رو شونه هام و نمیدونم چی شد وسط زمیر

ی  ی که کنارم بود منو نگرفته بودم نقش زمیر  معلق شدم ، اگه دکیر

 ...شده بودم

 :چشمیک زدوگفت

 ...تان بخوانر من نخوابمگفتم تو چرا همش تو بیمارس-

 خندیدیم 

 هایمان زیاد شده بود شمار خنده

 صدانی برای پرسیدن نداشتم  سوال داشتم ویل اما هنوز 
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اف  چه کیس جمشید را کشته بود که حاال خودش آمده بود و اعیر

اف کرده بود، یک سال ونیم از عمر  کرده بود ، چرا اینقدر دیر اعیر

ی شده بود  "ما حرام این نگفیر

 م را که دید ، لب وا کرد چشم هایامیر عیل اضطراب 

های دیگه ای ه- ی   بهم اجازه ندادهم هست ویل دکیر نفسم یک چیر

 بهت بگم ،

 :موهایم را نوازش دادوگفت

 جان زیاد به قلبتهیدکیر گفته تا جواب تست قلبت نیاد ، نباید -

 رو پشت رس گذاشته ، یکم باید
ی

 وارد بشه ، قلبت بحران بزریک

احت بدی ، شبه  اسیر

 خودم درخدمتتم دربست ، همه چی رو بهت یم گم ، -

 یواش....قبوله؟کم کم ویواش   باشه!...ویل 

س درونیم به دندان گرفتم وبا باز وبسته کردن  لب پایینیم را از اسیر

 هایم حرفش را تایید کردم پلک

 وخنده ای از ته دل کرد 

 نصیب ما  غهمنم خندیدم ، بعد این همه مدت خنده ی نر دغد
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 هم شده بود 

 روی تخت گذاشتصندلیش رو تا حد ممکن جلو آورد ورسش را 

 ... ، خییل نفس خسته ام-

 یم خوام بخوابم ، اجازه هست ؟

 بودنش غنیمتر بود که شکرش از توانم خارج بود

 های آرام و منظمش آمد  چند دقیقه بیشیر نگذشت که صدای نفس

 بودنیا هایش قشنگ ترین ملودی د صدای نفس

ی آهنگ دل نوازی بسازدبت هون هم نمیتوا  ...نست همچیر

 
ی

 .... هایت به جانم خستیک

 ...ده بودخوابش بر 

م کنار من خوابش برده بود  ... امیر

ی توی این دنیا نبود ، آرام جانم کنار من  ی  چیر
 برای من از این بهیر

 ...آرام گرفته بود

 ن براییل اینمیدانم دیگران معتی خوشبختر را چه میدانند و

 ...خوشبختر بودمن رسحد 

 دو هفته انتظار هم تمام شد
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 ...آوا ی نر  دو هفته

 ...از بهار زندگیمی آغ دوهفته

 ...دوهفته عاشقیر شدنم

 ...وقت مالقات بود

 ....همه توی اتاقم جمع شده بودند

 این دوهفته به خاطر قرص و داروهانی که مضف میکردم اجازه

ی اینبدهم وب نداشتم بهارم را شیر   مسئولیت را قبول جایش نازنیر

 ...ی مرا هم شیر میداد ی خودش بچه کرده بود وهمراه بچه

در جعبه یتی را باز کرده بود وبه همه تعارف میکردو امیر  ی شیر

 قربان قد و باالیش میشدم البته نگاهم را پنهان میکردم تا مامان 

 ...یش مفتخرم نکندحرف هادوباره با 

 بعد از برریس عکسها وآمده بودو  پیش دکیر  هانی  دقیقه

 ...هایم ، خیر سالمتیم را داده بودومرخصم کرده بود آزمایش

 ...وسایلم را با لبهای پرخنده جمع کرده بودند همه یمامان و عمه 

وع به حرف گفته بود که با صدای آرام رسر  درموردحرف زدنم هم دکیر

 ...ود پیدا کنندام به مرور بهب زدن بکنم تا تارهای صونر 
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 ا ذوق لباسهایم را برتنم میپوشاند و رو کرد به بابا وامیر مامان ب

 :وگفت

ی بریم دیگه ، انگار خوششونچرا راحت -  نشستید ؟ بابا پاشیر

 ... اومده از تو بیمارستان بودن

 :عمه اسما خندید و گفت

 ...وهللا !...بیاین بریم دیگه ، خدا دیگه قسمت نکنه-

 گفت:   امیر جلو آمد 

 ... نی راه بیاییم تو-

 آهسته لب زدم

 کنارم بمونآره ....ویل  -

 :خندید وگفت 

 زمزمه کرد  و ارام.  چشم خانم خوشکله.. -

یط با چشمات قورتم ندی -  !به رسر

ی به صورتش نگاه کردم و لبهایم را جمع کردم تا لبخندم باز   از پاییر

 نشود

 ها هومهران هم بچعمه ومامان همراه بابا وسائل را بردند ، نازی 
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 ... نگه داشته بودند و نیامده بودندرا 

 پشت رس بقیهمن  امیر و 

ی کنار تا  ی که رسیدیم خاطراتم با امیر  مرفتیماشیر  به ماشیر

ی جانم را با این ماشیر  و ماشینش توی ذهنم رژه رفت ، چقدر امیر

 ...نجات داده بود

 ...های نجاتم بودند انگار او و مرکبش فرشته

 سوایل رسی تکان دادوپرسیدد تعللم را دی امیر که

؟-  چیه؟... خونر

 ! هایت قربان دلواپیس

 ! خوبم

از هر زما  !ن دیگربهیر

 ...!گفته بودم برام اومد داری؟-

 :دستش را کنار گوشش باال برد وگفت

 ....اوه ، صد بار-

 :گفتم

 ...ممنون که هستر -
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ی را برام باز کرد و طلبکارانه کلماتش را   به زبان راند در ماشیر

 ...خییل تشکر نکن چون یم خوام دمار از روزگارت بکشم-

 با تعجب نگاهش کردم

 ...!اونوقت چرا؟-

 به صندیل اشاره کرد

ی تا بهت بگم-  حاال بشیر

ی را دور زد وپشت  وقتر نشستم ،در طرف من را که بست ، ماشیر

 رل نشست

ی را عطر امیر پر کرده بود   تمام ماشیر

 رش دکیر لب زدمفاآرام ، طبق سبه طرفش برگشتم ، 

 خب یم فرمودید-

ی را روشن کردو دستش روی دنده لغز   ید رسی تکان داد ، ماشیر

 ....آخ نفس ، آخ نفس-

 خندیدم 

 ...وای چه دل پر دردی هم داری-

ه شد  ابرو گره دادو به چهره  ام خیر
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ی - ؟ ...کم منو حرص دادی ؟...یکم به گذشته فکر کن ببیر  پس چی

ان مظلو به رس من چه بالهانی   م آوردی ، حاال موقعشه که جیر

 !کنم

 لبهایم که میخندید را جمع کردم

 ...یر عیل عصبانی میشودوای ترسیدم....ام-

 :زیر چشیم نگاهم کرد وگفت

 هام رو  فکر کردی برای چی گرفتمت ، میخواستم عقده دیل -

 ...رست خایل کنم

 ملحن جدیش کیم ترس به دلم ریخت وبا دلهره پرسید

 ...!جدی؟-

وع کرد به قهقه زدن وبا دستل  حن ترسیدهام را که شنید ، رسر

د ی  روی فرمان میر

 : زون شد وزیر لب گفتمام آوی لب ولوچه

 !لوس ! رس کار گذاشتر منو-

 خنده اش به لبخند تبدیل شد، پشت چراغ قرمز ایستاده 

 وگفت: طرفم برگشت  بود،به
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 ..!قوربونت برم که اینقدر زود باوری-

ه شدمش گر اه از صورتنگ  فتم وبه جلو خیر

 اصال هم زود باور نیستم -

؟! چرا حرفم رو باور کردی؟-  ...!پس چی

ه شدم به  شب صورتش خیر

 !چون به حرفات اعتماد دارم-

 ابرو باال انداخت

 ...اوهوم....چه عایل  -

ی را به حرکت درآورد ی شد و ماشیر  وچراغ سیر

 هم مثل شاید او یدیم ، هر دو دیگر ساکت بودیم تا در خانه رس

 ....من بر آنچه بر رسگذشتمان گذشته بود فکر میکرد

م قلبم را به تالطم انداخته در خانه را که دیدم ، اشتیاق  دیدن دخیر

 بود

 بابا و بقیه رسیده بودند 

ی با ظرف   در دستش اسپند در که زدیم ، بالفاصله در باز شد و نازنیر

 کرد  اسپند  غلیظو دود  رق بوسهدر را باز کرد وصلوات گویان مرا غ
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 :امیر با شوچی گفت

 ه یولش کن نازی ، هم همه ی دودا رو کردی تو دهنش هم هم-

 ...ویروسات رو دادی به نفس

 ...هر سه نفرمان خندیدیم

 ی ما هم شد  شکر که خنده نصیب خانواده یهال

 نازی قیافه گرفت و رو برگرداند

ی -  متون دود ر دودی برای خانپاسپند خییل هم دلتون بخواد همچیر

 ! کردم

خانه رفت  ی  وبا حالت قهر به طرف آشیی

 ودمامان وعمه هر کدام یک بچه بغلشان ب

 بچه ی نازی بزرگ شده بود و تقریبا یک ساله بود و بال خودش را

 داشت از بغل مامان میانداخت بس که شیطونی میکرد و مامان

 ی بغل ، نگهش داشته بودبا زور تو 

 ... رام گرفته بودبغل عمه اسما آ بهار من هم

 پر اشک جواب گرفتیم چشم هایبه همه سالم کردیم وبا محبت و 

 آمد  عمه نزدیکم
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رسش را نزدیک صورت بهار کردو همانطور که در آغوش عمه  امیر

یتی زد و با دستهایش مان هم لبخند شیر
 بود، بوسیدش و دخیر

ی را  صورت امیر را  ی االن ازلمس کرد ، وروجک قانون دلیر  از همیر

 بر بود...و پدرش به من اشاره کرد 

مون رو بهار ک- ی مون که پاییر
 ردبیا نفس خانم ، اینم دخیر

 شباهتش به امیر غیر قابل انکار بود، همان شب زیبای نگاه ، همان

 ....ابروهای کمانی ، همان لبخند جذاب

 ببوسمش وبو بکشمش و میاندلم یم خواست بغلش کنم ، 

 ستان امده بودم و ترجیح دادم فراغ نمش ویل از بیمار آغوشم بچال 

 ....را تا بعداز یک دوش به تعویق بیندازم

 دیکش بردم و چشمانم پر اشک شدرسم را نز 

ی بشم بعدا بیام بخورمت-  ...مامان فدات شه ! من برم حموم تمیر

 او خندید و من اشک ریختم

 گفت: امیر  

 چیه ؟ طفا هندیش نکن بانو! االن اشکت واسهل -

 م نم زیر چشمم را گرفتمباانگشتان
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 عمه با دلجونی نگاهم کرد

 نفسم برو عزیزم ...برو  -

ی در حمام را    که باز کردم و یک پایم را داخلش گذاشتم ، نازنیر

 صدایم کردبه طرفش برگشتم دیدم با یک کیف دنبالم میآید 

 ش هم پشت رسم آمد مرا هل داد داخل حمام وخود 

 !کجا خانم؟  یه-

 وتاه حمام گذاشت فش را روی سکوی ککی

 ....خی نگو یم خوام خوشکلت کنمهیس ،  هی-

 اش زدم به شانه

 ...مگه زشتم-

ه هی-
َ
...ا  خی نگو تا کارم رو بکنم چرا اینقدر حرف یم زنی

 حواسم پرت میشه ...

 ریز خندیدم

 ...بزرگتمنر ادب! درست صحبت کن من خواهر -

 او هم خندید

 !همنظورت دی اکسید کربن-
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 توی رسم فیلم شدند واز جلوی چشمم رد  خاطره های قدیم

 شدند 

اد چه رس سختر دارد ، اینهمه مشکل را  ی  پشت رسآدمیر

 دارد میگذارد و باز هم زنده
ی

 ...است و میل به زندیک

 توی آینه نگاه کردم انگار یک نفس جدید شده بودم ،موهای رنگ

 ز صورتم پاک شده وصورت اصالح شده ام باعث شده بود گرد غم ا

 دست خواهرم درد نکند ، موهای خیسم راتوی حوله بشود ،

ون آمدم   پیچیدم و از حمام بیر

 م کشیدمچشم هایاتاقم ایستادم و مداد مشیک توی  جلوی آینه

خانه صدایم زد ی  تا رنگ ولعابم را کامل کند ،که مامان از آشیی

 اومدی ؟چای برات بریزم؟نفس مادر -

خانه آمد صدای امیر هم از توی  ی  آشیی

مزن دا-  نی بدین من براش بیر

 به خاطر حال گلویم نمیتوانستم صدا بلند کنم

 م و قصد کردم از اتاق خارج شوم، در اتاق راتوی آینه کرد یهنگا

 که باز کردم ، چشم در چشم با امیر عیل سیتی به دست شدم 
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 :اد شدو با تعجب و لبهای خندان گفتش گشچشم هایاز تعجب 

 ...!!یا خدا-

 خندیدم 

 اینقدر تعجب کردی؟ چیه چرا -

 !ببینم واقعیه ؟ خودنر ؟....خدا یا نفسم برگشته-

ی انداختمخجالت کشیدم ورس   م را پاییر

 ...بیا بریم جای بهار-

 سیتی به یک دستش ، داخل اتاق شد و مرا هم به عقب هل داد

 تو در را پشت رسش بس

 ...کجابریم بیا کارت دارم-

عیل....  -  !شدهدلم برای بهار یکذره امیر

 در اتاق را بست وتوی صورتم زل زد 

؟ م-  خصوصا حاالخب منم دلم برای تو یکذره شده ، پس من چی

 !که شدی نفس گذشته

ی دخیر دل و -  ...ایمونم رو باهم به فنا مییر

 هم خجالت کشیدم وهم قند دردلم آب کردند
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ون-  ... زشته امیر ! بیا االن بریم بیر

 کرد  نماییسر اخم

! ها االن بگم رو حرف  !منم حرف نیم زنی

یف دا-  ....اوه اوه دیکتاتور هم که تسر

 .... مردم از دوریت-

 طرش را نفس کشیدمع

 ...منم-

 ها کوه کندم تا بهت رسیدم ، خییل خسته ام نفس ، انگار قرن-

 ....خییل

 ، منو ببخش!... خییل اذیتت کردمامیر عیل منو ببخش -

ط یم ب-  ...خشمتبه یه رسر

 ش گم شد چشم هایی   پرستاره نگاهم توی شب

یط؟-  !چه رسر

 خنده ، روی لبانش گل نشاند 

یط که -  ...ت دیگه تنهام نذاری چ وقهیبه رسر

ط انه بود  رسر  هایش هم دلیر
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 قول یم دم تا وقتر زنده باشم ، تنهات نذارم-

 امیر یک جمشید رو کشته؟-

ه شدچشم هایبه تصویر   م توی آینه خیر

 ثانیه سکوتش شکست بعد چند 

؟  واقعا -  یم خوای بدونی

 :بدون تردید گفتم

 م نشستآره، یم خوام بدونم یک این کار رو کرد وبعدش ه -

 وبدبختر ما رو نگاه کرد

 :لبش را به دندان گرفت و بعد بدون مقدمه چیتی گفت

 !سعید-

 پیشانیم چسبیدابروهایم از تعجب به 

ت گفتم  : با حیر

 ...!سعید؟-

 رش را ادامه داد دوباره کا

 ...د ، شوهر جمیله خواهر جمشیدبله سعی-

 یک لحظه قفل کردم 
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ت حقم بود   چند ثانیه حیر

 ب وا کردمدوباره ل

اف کرد؟-  چی شد اعیر

 صدایش خش داشت

 ...دلش به حال بهار سوخته ورفته خودش رو معرقی کرده-

ه شدم رس  م خیر  برگرداندم وبه صورت گرفته ی امیر

اف نیم کرد؟یعتی اگه بهار -  نبود ، اعیر

 ش را بست وآه عمیقر کشیدچشم هایه معتی تایید حرفم ب

 :غمدار گفتم 

 ود من االن نبودم؟ یعتی اگه بهار نب-

ی نگفت ، شاید خواست ی  رسش را به سمت آسمان بلند کرد و چیر

 اشکش نریزد

؟... سعیدچ-  ...!را جمشید رو کشته؟امیر

 :کالفه گفتم

 ه؟امیر چرا جمشید رو کشت-

ا هست که یم خواد تو رو ببینه نیم دونم ، گفته خییل - ی  چیر
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 ....وفقط به خودت بگه

 بحث خارج بشویم صدای عمه اسما باعث شد از 

ی هم رفته-  نفس ، امیر ، بیاین دیگه بهار گریه میکنه ، نازنیر

 .......نیست!... نفس بیا بچه ام رو شیر بدهخونشون! 

 : گفت  باعجله

 شده انگار داره، بهار هم دلش برات یکذره پاشو خانم خوشکله -

ه بهونه  ...ات رو میگیر

 ....م دوتانی دوشادوش هم به طرف اتاق راه افتادی

مان را بهار کرده بود ،  ی  صدای گری  هاش میآمد ، همانکه پاییر

 م شده بود، همان که مرا برای قلب پدرشبودن همانکه دلیل زنده

 ...زنده نگه داشته بود

 ...بان زندگیمان بودصدایش صدای ضی 

 ی شیر آرامش ر در آغوش مامان بود و سیع داشت با شیشهاینبا

 کند

ی نبود شیش -  ه میگرفت ویل نمیدونم چرا االنوقتر نازنیر

ه؟  بیتانر میکنه و شیشه نمیگیر
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عیل قبل من بهار   را از آغوش مامان جدا کردامیر

 ورپریده فهمیده مامانش اومده به کتی رضایت نمیده -

عیل آرامشوی آغوش امیر آرام گرفت ، ت  او هم از عطر اغواگِر امیر

 ...میگرفت

 طرفم گرفتش روی دودستش با عشق نگهش داشت و به

 ...بیا نفس جان ....با خیال راحت مادری کن -

ی فاصلهبغضم را قورت دادم و بهار   ی امن بازوانم جای  م را در بیر

 شد ، بوییدمش ،دادم، آرام بود، محبت از چشمانش تراوش می 

 ی باندمش ، در هوایش نفس کشیدم ، طعم معجزهبه سینه چس

 ....خدا میداد

 فرود آمدو او لبخند زدی نرمش  هایم روی گونه لب

 ...یک دل سیر دورت بگردم فدات بشم ....اومدم -

ی نفس -  !بشیر

 ی چشمانش نم برداشته  نگاهم به صاحب صدا بند شد ، شیشه

 ، جهنیم یه هم آرام و شاکر میگریستند بود ، کیم آنطرفیر ، بق

 .را پشتس گذاشته بودیم تا به این بهشت کوچک رسیده بودیم
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ی برایم تازه و پربغض نمیدانم چرا ع  بودجیب شده بودم ، همه چیر

عیل عطر گل محمدی  چای مامان که هنوز به خاطر حضور امیر

 ....میداد 

 اش به رنگ  ههای بابا که با رنگ سفید موهای کنار شقیق نگاه

د ی  ...عشق میر

 ی نان دو اسما که از قبل با محبتیر شده بود و مزه ی عمهحرف ها

 ...آتشه داشت 

 نیمیم ، هرچه مامان اضار کرد که شب همانجا بماشام که خورد

عیل قبول نکرد و بهانه آورد که میخواهد خانه کمان امیر  ی مشیر

 آمد که راحترا نشان من دهد ، بابا هم برای مامان چشموابرو 

 ...ه مامان کوتاه آمدبگذاردمان و باالخر 

ی شدیم و هردو صندیل عقب و پشت  رس با عمه اسما سوار ماشیر

عیل رسجایش نشست با ام عیل نشستیم ، تا امیر  تعجب بهیر

 عقب برگشت 

 ِا ؟ چرا شما جماعت نسوان عقب نشستید ؟  -

 د منظورش به بهارم هم بود که در آغوشم به خواب رفته بو 
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 عمه گفت 

 بغل دست راننده بشینه ؟ میخوای بهار رو بدم -

 امیر دست دراز کرد وبا پشت دست گونهاش را نوازش داد

 ...اید برندهینطور که معلومه سه به یک شما ا -

 دونفرو نصقی  -

 .و با هم به نصقی که من گفتم خندیدیم

 عمه جلوی درخانهشان پیاده شدو تا داخل خانه شد ، امیر به 

 فم برگشتطر 

 بدون اینکه تو کنارم بایسر صفا ندارهجلدی بیا جلو که رانن -
ی

 !دیک

ی را توی حیاط  کم خانه یهمینکه ماشیر  ان که من تا به حالمشیر

ی آمدو بهار غرق خواب رابودم ندیده ی پاییر  ش ، پارک کرد ، از ماشیر

 از آغوشم گرفت

 چشمات رو ببند  -

؟ -  چی

عیل! چ -  شمات رو ببند و تا مننفس چی چی نکن جون امیر

 ...ننگفتم وا نک
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 با عشق نگاهش کردم 

 ! از االن تا آخر دنیا ....چشم -

 جاشقیقه صیر کتی بهار رو گذاشتم رس آ قوربون چشمات...یکد -

 ....و اومدم 

 ی خانهمان رفت و من به و با احتیاط به طرف در تمام شیشه

ی چشم دوخ  رفتنش قبالز اینکه پشت پرده  تمی حریر و پرچیر

ی پیاده شدم ، ی و  زیرپایم موزاییک تا آمدنش از ماشیر  های تمیر

 بود ومن با فراق بال اطرافم را دید زدم ، پن
ی

نیک  ها و در جرهخورسر

 های حریر پوشیده شده بود و آنقدر پر  پرده ی خانه با  تمام شیشه

ی بود که درون اتاقها دیده نمیشد و حیایط که بزرگ نبود و   چیر

ی درونش جا میشد هفقط وسعتش به انداز   ای بود که یک ماشیر

ی اضافه میآمد ویل گل نیلوفری که به  و  ی از طرفیر
 ییک دو میر

 د طراوتک شده بود و تا پشتبام رفته بو دورتادور دیوارهایش پیچ

 خاض به آن داده بود، نیلوفری پر از گلهای انر و بنفش که به

 ....خاطر شب به خواب رفته و غنچه شده بودند 

 ه جلو هدایتم میکردآرام ب
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 نفس ...ها ! همینطور چشم بسته  چشمات رو وا نکتی -

 ...بیا...مدیونیم اگه چشمات رو وا کتی 

 رد وخنده ای ک

 !گفتر چشمام رو باز نکنم منم گفتم چشمباشه بابا ، صدبار  -

ش را فقط شنیدم ،فهمیدم ر  بعد از گذشت از دری که صدای قیر

 ...انه یم رسیدوارد جانی شدیم که به نظر سالن خ

 هدیدهای پشت رس هم امیر را گوش و تحرف هاومن چشم بسته 

 یم کردم

 ...انفس اگه چشماتو وا کتی من یم دونم وتو ه -

 چشم هایمن دست به دیوار کنارم گرفتم وبا دستم را رها کرد و 

 بسته خودم را به دیوار تکیه دادم

 . ..چشم آقا چشمام رو باز نیم کنم-

 بستم این شعر شهریار توی ذهنم میامد هر وقت چشم یم 

 م خود بستمچش"

 که دیگر چشم مستش ننگرم

 ناگهان دل داد زد
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 "...دیوانه ! من یم بینَمش

 ...حاال همراهم بیا-

 . یم خواست هدایتم کرد ه که افتادم به جانی کهرا

ی که به جلو هدایتم کردبعد گفت   :چند میر

 ...حاال چشماتو باز کن-

ی چ  هیباز کردم درست روبروم ایستاده بود و  م را کهچشم های  چیر

 دیگری جزخودش و قد وقامت رشیدش نیم دیدم ، بهیر بگم 

ی  ی  به دیدن چیر
 غیر از امیر نداشتم اشتیاقر

 اشتیاقر که به دیدار تو دارد دل من ، دل من داند و من دانم و

 ....داند دل من

 م زل زد چشم های درون 

 خب نظرت؟ -

 ا دلم جوابش را دادممنم از خدا خواسته ب

هانی -
ی  که دیده ام  ازمیان تمام چیر

 نی که میخواهم به دیدن اش ادامه دهم
 ... تنها تور

 خندید 
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ی  ها یعتی -  ...ی دیگه ای نیم بیتی من جلوت واستادم ،چیر

 چشم ریز کرد 

 !جان ! از یک شاعر شدی؟ عشق-

 من هم با لبخند جواب لبخندش را دادم

 !...شعر فقط بهانه است-

 ...ارمد

لند به تو فکر یم کنم لند بر  !بر

 و باال دادابر 

 ....اوخ اوخ فکر کنم غم دوری من شاعرت کرده ها-

 مهربانش رژه رفتم  چشم هایبا نگاهم درون شب 

 است خصوصا وقتر غزل از گوشه ی -
ی

ی قشنیک  شاعری چیر

 !...چشمان "تو"الهام شود

 و با ابرو به چشمانش اشاره زدم

 مزمه کردز  ارویمصدای با  

؟مجازات شاعری خییل سنگینه ، میتو-  ...نی تحمل کتی

 نیم خوای بدونی مجازاتت چیه؟ -
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 گونه هام رسخ شد 

 بهت بگم اه کن تا تو چشمام نگ-

 ش کهچشم هایبا تردید درون 

 رنگ شیطنت داشت نگاه کردم

 چشم ریز کرد 

 حاال شد ! ....مجازاتت.... اینه که امشب باید به جای شام -

 ....نون وپنیر بخوری اعیونی 

 وپقر زد زیر خنده

 شت به بازوش زدم با م

 ...کوفت ، االن گفتم چی یم خواد بگه،-

وع به خندیدن  کرد.   امیر رسر

 اخم تصنیع کردم

 پسم خییل بده اینقدر نمک بریزه...در ضمن فراموش کردی شام-

 ! خوردیم ! آقای خوش خنده

 خنده اش رنگ عوض کرد وجدی شد 

 ده ها برای بودن خودته ،واقعیتش من چند سالهنفس این خن-
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 ....یادم رفته بود بخندم

ی شد، دلم از خودم گرفت ، از نفیس  که  یک لحظه جو سنگیر

 نهمه مرد روبرویش را آزرده ! از نفس جالیل که فقط حرف خودش ای

 ....را زد

 گفتم: برای اینکه جو را عوض کنم قد بلندی کردم و  

 !واستر نشونم بدی؟خب آقای خوشمزه چی میخ-

ند و گفترسی تکان داد تا افکار آز   :اردهنده از رسش بیی

 ...حواس که برای آدم نیم ذاری-

 کنار کشید ، روبه اتاق با دست اشاره کرد یم  کیم از جلوی رو 

 :وگفت

 :اینم اتاق ما دونفر ، وبه همه ی خونه اشاره کرد وگفت-

 ..وخونه ی ما سه نفر-

 ....کس العملم را ببیندوبه من نگاه کرد تا ع

ی که توجهم ی ی چیر  از من وامیر عیل اولیر
ی

 را جلب کرد عکس بزریک

 ابلمان روی دیوار وصلمقبود که میخندیدیم وروی شایس درست 

 ...شده بود
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ت چند حس متفاوت بود که احساساتم را  شادی وتعجب وحیر

 درگیر کرده بودند

ی عکس وامیر  ه به من بود ومن نگاهم بیر  ...در رفت وآمد  امیر خیر

 وا تکان داد دستش را به عالمت سوال در ه 

 ...!چیه؟ چرا اینقدرتعجب کردی؟-

 واب سواالتم میگشتمجش زل زدم ، دنبال چشم هایتوی 

 امیر یک خونه گرفتر ؟ یک وسایل چیدی ؟ یک با من عکس-

ک گرفتر ؟   مشیر

 جدی به چهرهاش نگاه کردم

 عقدمون باهم عکس امیر ! من وتو که جز اون عکسهای شب-

ک نداشتیم این عکس رو ا  ز کجا آوردی؟!...اصال چهرهمونمشیر

 اجراهاییه که برامونمخییل شاداب و جوونه ! انگار مال قبِل تمام 

ک نداشتیم  افتاده....ما اونموقع  ...ها عکس مشیر

 ....داشتیم خانم ، شما خیر نداشتر -

 تر که رویشرس توی اتاق چرخاندم ، یک تخت دونفره با روتخ

ی شده ب  ود، چشمم را گرفتباگلهای رز رسخ برجسته تزییر
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 :دست امیر عیل رابه طرف تخت کشیدم وگفتم 

ی اینج-  ...برام تعریف کن این عکس از کجا ا بیا بشیر

 و گفت: کنارم نشست 

 ...یادته چند سال پیش رفتیم باغ آقا رضا دوست دانی -

 رس تکان دادم 

فتی -  !م ، منظورت چیه؟آره ، خب اونجا خییل میر

 ما یه نقشه کشیدیم تا باالخره یکخب اونجا با نازی ومامان اس-

 عکس دونفری ازت داشته باشم

ه شدم وبه اجزای چهرهکردم  چشم ریز    اش خیر

 چه نقشه ای؟-

ه ، منم مثال همونجا-  قرار شد نازی تو رو زیر درختای پرشکوفه بیر

  خوام ازتون عکسهدف ایستاده بودم بعد مامان هم میگه یم نر 

م ، هم یم خواسته عکس بگیر   ه به نازی عالمت میده ونازیبگیر

ی کنار یم کشه و  ی دوربیر
 م عکس تاریخی مامان ه هم از جلوی لیی

ه ، آی نفس خیر نداری چقدر من بااین عکس  ومحبوب منو یم گیر

 گریه کردم ، چقدر این عکس دردالی منو شنیده ، ...آه.....خیر 
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 ....نداری دیگه

 :اخم در هم کشیدم و باشیطنت گفتم

 اونقدرها هم که نشون میدادی بچه مثبت نبودی هاپس بال ! -

ی منو چطور ش...!  ...ه هاشون یم کردنکار لحظ ببیر

 خییل هم بچه مثبت بودم ، خانم! فقط یه مشکل داشتم -

 لبخند زدم و رس تکان دادم 

 !چه مشکیل داشتر ؟-

هچشم هایدر عمق   شد م با محبت خیر

 !بودمتو منو نمیدیدی ویل من فقط....زیادی عاشقت -

 یک لحظه خشکم زد

ی ریخت   قلبم به ناگاه پاییر

 ش مات شدم چشم های تاره یتوی شب آرام وپر س

 چشماتو از من بر ندار "

 "...من مات تصویر توام

 !م کور بودو عشق امیر عیل را نیم دیدم؟چشم هایخدایا ! من چرا 

عیل نبود؟خدایا ! عذانر که ک  ...!شیدم جزای نخواندن نگاه امیر



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

562 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 کیدبغضم تر 

عیل! غلط کردم که نفهمیدم عاشقیم -  ...معذرت میخوام امیر

 ت رو ببینمهیت خوشم نمیاد عذرخوانگفتم به- 

 لعنت به من که زندگیت رو سیاه کردم -

 ی زندگییم  ش...دخیر خوب تو هنوز خوب نشدی ....تو همههی- 

 ....تو از اینم سختیر بود بازم کوتاه نمیاومدم اگه راه رسیدن به 

 . زدمهق 

 من الیق اینهمه عشق زاللت نیستم -

 توی قلب من جوونه زده ،تو عشق  تو خودعشقر ، از وجود  -

...نزن این حرفات رو دخیر   !اونوقت تو الیقش نیستر

 ام امیر خسته -

 بعد از سالها میخوام مثل من....خسته و تشنه -

س بخوابم ....نفس ؟ با آرامش بد  ون اسیر

 جانم -

 ؟پناه من مییسر  تو اهت بودم امشب اینهمه وقت پن -

 .... نت....تمام وجودم بالگردو پناه که سهله  -
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 از روی تخت بلند شدم 

م یک رس به بهار بزنم -  میر

 رس تکان داد و من هم خانهای را که ماوایم شده بود را رصد کردم

 اسمش را و هم به اتاق بهار که روی د
ی

ی رنیک  رش با حروف التیر

 .دمنوشته بود ، وارد ش

 وابیده بود ،نزدیک تخت سفیدش رفتم و دیدمش که با آرامش خ

 یش بودممحو تماشا

 شب تا صبح چند مرتبه شیر میخوره  -

 رس برگرداندم تا ببینمش ، درست پشت رسم بود و از باالی رسم 

 بهار را نگاه میگرد

 یر بخواب من براش شیشه درستامشب تو عادت نداری بگ -

 میکنم و بهش میدم 

ه بابا خودم بیدار میشم ، اصال فکر نکنم امشب خوا نه -  !بم بیر

؟اوه مای گاد  -  ...من چه کنم با اینهمه خوشبختر

 !پس بال -

 ....اش ریتم قلبم را به بازی گرفت بم و خسته خنده یو صدای 
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 دم ، خوابم برده بود ،خواِب بیدارشدن بهار را دیدم و چشم باز کر 

د ،  میخواستم بیدار  برخالف اینکه بمانم و فکر میکردم خوابم نمییر

 شده بودم ، بیهوش

 به فکر بهار افتادم رسی    ع به اتاقش رفتم از خواب پریدم و 

 ش باز بود ویل گریه نمیکرد ، مظلومیتش به پدرش چشم های

 سیدمش ،کشیده بود ، بغلش کردم و آرام غر زد ، بوییدمش ، بو 

دمش و از لذت بغل کردنش را به جان دل کشی  . دمفسر

 لبانم نریم پوستش را دستان تپلش را میان مشتم گرفتم و با 

 .م و او فقط نگاهم میکردلمس کرد

 ها از بوی تن مادرشان ، آنها را میشناسند و مامان میگفت بچه

 کردانگار بهارم بوی تن مرا از حفظ بود که درون آغوشم غریتر نمی

 هایم شایک نمیشد و از چالندن

هانی که
ی  تازه به دست آورده بودم ندید بدید بودم ، من برای چیر

 ای جانم برای حفظ جانش پیش رفتم آه ...آن فرزندم هم که تا پ

 که مرده به دنیا آمد و حاال بهارم را هم بعد چند ماه بیدغدغه به

 ...آغوش گرفته بودم



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

565 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 عطش داشت که سیر  روحم آنقدر نسبت به داشتنشان

 ون جسم بهار ونمیشدم دلم میخواست روح میشدم و در 

این ای فتم ، غیر عیل میر  ...ن دلتنگیام رفع نمیشدامیر

میداد را بوسیدم و قربانبا   لذت زیر گردنش را که بوی شیر

 .اش رفتم  صدقه

ش که دادم ، که رفته رفته، آرام به خواب رفت  . شیر

 با دست دیگر تشک و بالشتش با یک دست در آغوش گرفتمش و 

ی کنار تختمان برایش جا پهن را برداشتم و به اتاق بردم  و روی زمیر

 ...کردم و روی تشک گذاشتمش

 ام را ک صبح بود و دیگر خوابم نمیآمد ، بلند شدم تا خانهنزدی

 .جایش در بیاورم بگردم و رس از همه

 ی  هیقهای خونر که از سل بعد ازتجسس زیبانی که داشتم و حس

خانه رفتم و  ی  چای و صبحانه  امیر عیل به خونم تزریق شد ، به آشیی

 تم دادمنه ایستادم و رنگ ولعانر به صور را آماده کردم ، جلوی آی

 .و به اتاق برگشتم

ش دادم و عیل هنوز خواب بود ویل بهار بیدار شده بود ، شیر  امیر
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 ...آروغش را گرفتم و پوشکش را تعویض کردم

ینم   کردم و به او که روی تخت به پشت  را بغلکودک شیر

 را مخاطب قرار دادم اه کردم و بهار خوابیده بود نگ

 بیدار کنیم؟ات رو  ای بریم بابا خوشکله آماده -

ی برخاستم و بهار را به شکم  و او به صورتم خندید و از روی زمیر

 ی امیر عیل گذاشتم  روی سینه

 نش آمد و صدای چشمانش را آرام باز کرد و لبخند روی لبا

 خوابآلودش گوشم را نوازش داد

 ! ی بابا شات تربچهقوربون چ -

 بهار نچسباندر بهار پیچید ، و تا لبش را به لپ و دستانش دور کم

 ...دلش آرام نگرفت

 نگاه شان کردم. کنارشان نشستم و با لبخندی کنج لبم 

 بهار را از روی شکمش برداشتم و او هم روی تخت نشست ،

ی روز باهم بودنمون بخیر عزیزم....پاشو بریم صبحونهصبح -  اولیر

 آماده است 

 نمیکردم به این زودی خانم خونه  هللا...فکر   جانم... بارک-
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ی ، صبحونه آماده...خودت ترگل ، برگلبیسر   ...بچه سیر و تر و تمیر

 منو اینهمه خوشبختر محاله ...

 ابرونی باال انداختم و پشت چشم نازک کردم

ی تو من دیدی الگ نب - ی  وده که اینجوری عاشقم شدی ، یک چیر

 !دیگه

 ان ؟ج-

 ته دل ،گفت و خندید ، با صدا و از 

 اش را کر که خندیدن بیغصهش یهومن محو تماشایش شدم ، ال

 ...یم.دیدم

 من دارم عاشقش میشوم ، هر روز بیشیر ، هر ساعت با شدتیر 

 ....و هر ثانیه عمیقیر 

 ام شدنش فراتر گذاشته من پایم را از گلیم عاشق

 ...من دارم درون عشقش حل میشوم

 همانطور بیدغدغه و همهخی 
ی

 آرام و عاشقانه نمیماند ، زندیک

 ی زیادی را پشت رس گذاشته بودیم ویل رسمها  هرچند ما زلزله

 اینست که یک جا راکد نمانی تا به لجن نریس
ی

 !زندیک
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 ما هم مستثتی نبود
ی

 ....زندیک

عیل تلفنهای مشکوک داشت و گاچند روزی میشد که   یهامیر

د و وقتر هم  بیحوصله میشد ، بیوقت از  ی ون میر  خونه بیر

سیدم کجا بودی جواب درست و حسانر نمید  ...ادمییی

ی   اونروز دلم گرفته بود ، بهار رو خوابونده بودم و پشت پنجره

 اتاقش

عیل زل زده بودم ، ی امیر  به نیلوفرهای حیاط و جای خایل ماشیر

 ...ده بود و گفته بود نهار خونه نمیادزنگ ز 

 کردنم  سفت چسبیده بود و درحال خفهی احساسم را  بغض یقه

 ...بود

دم که خاطرات و اتفاقات گذشته را ت ی  وی ذهنم شخم میر

 ی مادر جمشید رسیدمحرف هاناجوانمردانه 

 فکر یم کتی اون پس عمه ات که براش یقه پاره یم کتی پای

 تو واستاده؟ 

ون هه،نخیر  ون خیر نداری ،ییک هم بیر  خانم ! تو که این تونی از بیر

 ....اینجا داره از 



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

569 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 گرفته کهپس عمه ات به اضار خانوادهات اومده تو رو  بچه !  یه

ون از اینجا یک زن خوشکل   یک چند روزی خوش بایسر ، وگرنه بیر

 ...تر وسالم تر وبدون سابقه ی قتل داره

های قلبم و تا بن جگرم را  یش شده بود تییر حرف هادوباره   خیر

 میسوزاند 

 !ای راحتم نگذاشته لعنت به تو زن که هنوز 

 ...عا امیر زن دارد من چه خایک بر رسم بریزماگر واق

 ایش درویعی بیش نبود  یعتی آن عشق افسانه

ی جفت و جور شده که  الاله االهللا....خدایا کمکم کن چرا همه چیر

م تهمت بزنم  به امیر

عیل خائن باشد و از طرف از یک طرف ب  اورم نمیشود امیر

 داغان ی آن زن نحص روانم را حرف هادیگرعوض شدن رفتارش و 

 ...کرده بود

 شد ، تازه به خودم آمدم ، چشم ریزماشینش که توی حیاط پارک 

ی به متی که پشت شیشه درخودم جمع  کرده بود و از داخل ماشیر

 .ل زده بودشده بودم و اشک صورتم را خیس کرده بود؛ ز 
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 پرده را رسجایش رها کردم و از پشت پنجره بلند شدم 

ی به چشمانم اجازه نمیداد برایش لک زده بود ویل یک  دلم ی  چیر

 ش کنم ، یک دل سیر نگاه 

 فکرهانی که از ذهنم میگذشت آرامم نمیگذاشت ،

م بگوید که دوستش دارد  از من به امیر
 ...نکند او بیشیر

 ....ند که دوستش دارد چه کنمزمزمه کبرای او اگر امیر 

 .دو کم حرف شده بودیماین افکار داشت جان مرا میگرفت ، هر 

ون زدم   از در اتاق بهار بیر

 ه سالم کردم ، جوابم را نداد و همانطور بهآرام و با صدای گرفت

 ام زل زده بود چهره

 دقایقر که گذشت و فقط نگاهم کرد سیع کردم از کنارش بگذرم

 رت جدیاش نگاه کردم ، که باالخره به حرف آمد با اخم به صو 

 چند روزه -
ی

 ، چته؟ میشه بیک

 ! ر خودت نگاه کتی میفهیماگه به رفتا -

 فتارم تو رو اینجوری از من فراری کردهمن نمیفهمم چی توی ر  -

 ، میشه برام توضیح بدید؟ 



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

571 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 چشمانشی به صورت خسته و جد
ی

 هاش نگاه کردم ، خستیک

 دلم را سوزاند

 ار برم برات یک چانی بریزمبز  -

 با صدانی نسبتا بلند غرید 

 م چرا برای من قیافهام ...فقط میخوام بفهمچای نمیخو  -

ی ؟ چرا ازم دوری میکتی    و دم به دقیقه یکجا نشستر میگیر

 ...و یواشیک گریه میکتی 

ی رو که خودت میدونی من چیشو برات - ی عیل ، چیر  امیر

ح بدم؟   رسر

ی ناباوریام از   روبرویم کنار رفت و دور تا دور اتاق رادر عیر

 ام ایستاد  نهعصتر قدم زد و سینه به سی

 نمیدونم !...فکر کن نمیفهمم کرایه که برای حرففکر کن  -

 دنت نمیخوای ؟ همونا رو بهم بگو منم روشن بشم چکار کردمز 

 !های خانم شدم که الیق بیمحیل

ی ، همش   چکار کردم که مثل این زنهانی که موردظلم قرار   گرفیر

 یک کنخر برای گریه کردن پیدا میکتی ؟
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 ینطوری حرف نزده بود ،چوقت با من اهییر عیل دلم درد گرفت ام

 با سختر مهار کردم و عاقبتلبهایم را که میلرزید را 

 هایم را به زبان آوردم دلنگرانی 

 باشه قبول تو اصال متوجه نشدی با من چکار کردی ، اصال  -

 هم که نداری....وقتر هم که گوشیت زنگ های مشکوک تلفن

 بری جانی که
 ... !بزنی من نباشم حرف  میخوره بلند نمییسر

 بغض تا پشت لبهایم کشیده شده بود 

 هم که پیش ییک دیگه نمیخوری....رفتارت هم عوضنهارت رو  -

 ...! نشده ! اصال به من بیمحیل هم که نمیکتی 

 ند نیایدحالم خراب بود ، نفیس گرفتم تا نفسم ب

 بهت حق میدم منو نخوای ....بهت امیر عیل حاِل من به درک !  -

 ی مثل من نداشته  حق میدم که ییک رو بخوای که گذشتها 

 ...ست اول باشه...ییک کهباشه.....ییک که د

یخت و او با ابروان گره خورده نگاهم میکرد  اشکم بیدری    غ میر

 م بگو و برو ...منویل جون عمه اسما ، جون بهار ، رودر رو به -

 ، میفهمم تو از رسم زیادی میفهمم حقت من نیستم
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ها از من بهت میدن....ویل خواهش م...  یفهمم خییل بهیر

م ...ویل اینجوری باهاممیکنم فقط قبلش بهم بگ  و... خودم میر

 ...بازی نکن ...من طاقت نمیارم

 قشنگش زوم رفتار من بود و دیگر آن جدیت میان  چشم هایهنوز 

د...دیگر عصبانی نبود ،چشم های ی  نگاه خیسم را به ش موج نمیر

 ... تمگلهای فرش دوخ

 لحنش هم لطیفیر شده بود

ی منو -  ! ببیر

اف میکرد ، همینجا دق نمیخواستم یگر نگاهش کن  م ، اگر اعیر

 میکردم

 نفس؟ -

م ویل تا آخر عمرم این م بمیر  جان نفس ، عمر نفس ، حاضی

ی   نفس  شدهایت مال من با گفیر

میکرد قطرات اشکم با رسعتیر فرو  که   به باران نگاهم زل زد ، نگاهم

ی  .ختندمیر

 ! دیوونه ! دیوونه -



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

574 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 فکر کردی یک زن دیگه گرفتم؟ -

 ات برام مهمه؟ چرا فکر میکتی من به میکتی گذشتهچرا فکر  -

های احمقانه ی  ای که تو فکر میکتی ، فکر میکنم ؟ چرا این چیر

 ...یم و به خاطرش بهت خیانت میکنمفکر میکتی تو برام ک 

 ن تو که نفسیمآخ نفس ...آخ نفس... آخه من چطوری بدو  -

 کنم
ی

 میتونم زندیک

؟ -  ...دیوونه ! توقع هربیوجدان !چطوری به عشقم شک میکتی

 ....حرقی رو ازت داشت جز حرف خیانت

 ...پس اون تلفنا ...این خونه نیومدنات -

 ک کرد تلخ خندی زد و اشکهایم را پا 

 خواستم یکم بگذره تا حال و اتفاقهای خونر نیست ....می  -

 .... وض شده باشه ، بعدا بهت بگمهوات کامال ع

 ...اراحتت کردمویل انگار بدترش کردم و حساس و ن -

 ی چشمانم کوبید میخ نگاهش را درون صفحه

 ...برو اون چانی که گفتر رو بریز تا مفصل با هم صحبت کنیم -

 بخارش زل زده بود ی گرم فنجان گرفته بود و به  ر بدنهدستش را دو 
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یختم و او با لذت ، مثل مامان داخل چایش  برگ گل محمدی میر

هانی بود که چایش را مینوشید ویل امروز ذهنش 
ی  بد درگیر چیر

 ...من از آنها بیخیر بودم و باعث بدبینیام شده بود

 !بخور...رسد شد -

 بیحواس رس بلند کرد و گفت

 ..؟ چیگفتر ها  -

 به چایش اشاره کردم 

 ! میگم بخور رسد میشه دیگه دوست نداری -

 ای هایش باال میآورد ، جرعه هویم میگوید و فنجان را تا لباو 

 ام میگوید مینوشد و آر 

ه -  !چند روزه وکیل سعید داره دائم باهام تماس میگیر

 تمام توان بدنم افت میکند ، نام هرکس که به آن خانواده وصل

 ست مرا میکشدا

 از غمم باال میآید پر  چشم هاینگاهش تا 

 ...نهسعید میخواد تو رو ببی -

 مات نگاهش میکنم و او خودش ادامه میدهد
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ی و اون فقط   گفته یک حقایقر هست -  که تو ازش بیخیر

 مستقیم به خودت میگه

 به سختر زبانم را تکان میدهم 

 االن نمیتونم ببینمش -

ی بود ، میدونستم از شنیدن های منم  پنهونکاری -  واسه همیر

یزی ، نمیخواستم اینطوری   آشفته اسمشون هم بهم میر

 ...ببینمت

 اشتی چایش را هم رسکشید و فنجانش را داخل سیتی گذ بقیه

 نفس؟ -

 از فنجانش چشم گرفتم

 ...جانم -

 هانی  پرده اگه اصال نمیخوای ببینیش ، اگه نمیخوای از پشت -

ی که سعید خیر داره و  ی ؛ مطلع بیسر .... همیر  االنتو بیخیر

نم وکیلش و میگم دیگه مزاحم نشه...  ی  .هرچند کهزنگ میر

 ...ی موکلش گوش بدیحرف هاخییل اضار کرده راضیت کنم به 

 کرم درگیر شده بود ، چه بود که سعید اینهمه اضار داشت که ف



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

577 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 مرا از آنها آگاه کند 

ی چی رس گ من میگم تو بدتر از اینها رو پشت -  ذاشتر برو و ببیر

 ....بهت بگهمیخواد 

 شتت هستم ، هرچی جوره پ بازم تصمیم با خودتت ...من همه -

 ...تصمیمت باشه منم کنارتم

 م در هم پیچید زدم و ذهن یهلبخند کوتا

ی داللیش سختیر   ....دیدنش سخت بود ویل ندیدنش و ندانسیر

 م را از وجودباید آنچه از من پنهان مانده بود را میفهمیدم و ذهن

 ...میکردمتک تکشان خایل 

ی  د و  اگر جا خایل میکردم تا ابد در این ندانسیر ی  دست و پا میر

د ی  ...وقت وبیوقت فکرم به آنها نقب میر

 ی ناجور زندگیام مالقات برایم مانده تا با آخرین وصلههنوز قدرنر 

 کنم

 من نفس جالیل هستم 

 یستام،سعید که عددی ن تا پای دار رفته و برگشته

 یکدفعه لب باز کردم 
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م دیدنشامیر  -  !جان !بهش بگو میر

 پلک روی هم گذاشت 

 ستم کم نمیاریمیدون -

 دستش باالهمانطور که به پشت دراز کشیده بود ، بهار را روی دو 

 گرفته بود که بهار رویش باال آوردو یکباره امیر عیل از جایش بلند 

 شد و با غیظ مرا مخاطب قرار داد

ی بچه نفس! بیا  -  !ات گند زد به لباسام ببیر

 ی درهمش نگاه کردم ام را قورت دادم و به چهره خنده

 ی من؟  حاال شد بچه -

 بهار را از دستانش گرفتم و بوسیدمش 

 ه این کارا رو از خودت در میاری آقای پدر....باال آورده خییل زشت -

 !نم نزده که

 اخم و لبخندش درهم شد 

م دوش خب حاال نمیخواد به هم ن -  ون قرض بدین...من میر

م برام لباس بزار   بگیر

 دستم را کنار گوشم گذاشتم و لب زدم
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 چشم رسورم  -

 خدارو شکر که بود

 م گرمچشم هایدم و کم کم بهار را که شیر دادم کنارش دراز کشی

 شد و خوابم برد 

ی میخوانر دست شوهرت رو تو حنا-  خانم خوشکله! میگیر

 بره جای اون
ی

 ....اش زن دیگه میذاری نمییک

 شتم و شایک اسمش را صدا کردم به طرفش برگ

عیل -  !امیر

 وری به مغزت رسید ییک دیگه دارمآخه دیوونه چط -

دم  رسم را به سینه  اش فسر

 ....کرم رو گرفته بود دست خودششیطون ف -

 ی مادر جمشید توحرف هامیدونم چی فکرت رو به هم ریخت ....  -

 !شدهبیمارستان هنوز فراموشت ن

 لب گزیدم 

 نشست. کنارم 

 بهاخودت فکر نکردی اگه ییک دیگه داشتم چرا اینهمه خودم رو ب -
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 خاطر تو به آب و آتیش زدم ؟ 

 خجالت زده نگاه دزدیم 

مندهتم ا - عیلرسر  میر

منده... سیع کن به جای اینکه تنهانی فکر کتی ، -
 دشمنت رسر

ی رو ازت پنهون نکن ی  ...قول میدم چیر
 ...مباهام حرف بزنی

 ادامه دادلحنش پر از شیطنت شد و 

   ویل خدانی آدم دوتا زن داشته باشه حال میده ها  -

 و سیع بر جمع کردن لبهایش که داشت به خنده باز میداشت 

 ؛ را کرد 

ی دستام میکشمت -  جرات داری ییک دیگه بگیر ، خودم با همیر

 اش بلند شد ی مردانه از خنده ریسه رفت و صدای خنده

! یک زنشوچی کردم کوتاه بیا تازه از پبابا  - ی  ای دار آوردیمت پاییر

 !ل بیسر دیگه ارزش نداره به خاطرش قات

 اخم در هم کشیدم 

 ا زن هم بیاره کوفت ! پررو خجالت هم نمیکشه میخواد دوت -

 دوباره خندید آنچنان که رسش به عقب خم شد ، دلم برایش ضعف
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 رفت 

 دل نگیر خب من اوج کیفش رو گفتم ! شما به  -

 ی پر حرص من زد ،  قیافهو چشمیک به  

 .... هی زندگیم کافی خودت ییک برای همه -

 ی کلماتش لبم را به تپش انداخته بود با معجزهق

 ، نداشت؟ بودنش کنارم شکر داشت

 از اعماق وجودم لب زدم

 خدا رو شکر که تو رو دارم ....خدا رو شکر که تو عاشقیم پس -

 ....! عیل صانیعخاطر بودنت شکر امیر  عمه ....خدا رو به

 ...نفس زودباش دیگه ،دیر شد ها-

 ش گذاشتم ، بغلش کردم وبه طرف در سالنکاله بهار را روی رس 

 حرکت کردم که امیر عیل ایستاده بود ،

 غر زد

 !نفس خانم قبلنا زودتر حاضی میشدی-

 صورتش یک اخم مصنویع داشت

 زدم  بهار را به بغلش دادم ودست به کمر 
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 قبلنا یک نفر بودم ، حاال هم بایدخودم حاضی بشم هم مثل اینکه -

م ، پوشکش رو عوض کنم ، بهار رو شیر بدم ، آر   وغش رو بگیر

 ... کنمکیفش رو آماده کنم ، لباس برش  

 وسط حرفم پرید

ی بشیم -  اوه ، کوتاه بیا مشیر

 برایش چشیم گرداندم وبه طرف اتاق بهار حرکت کردم وهمونطور

 :تمگف

 م قبلنا بیشیر کمک میکردید ، حاال دست به سیاهتازه ! شماه -

 ....وسفید هم نیم زنید

 اتاقش برداشتم ودوباره راه رفته   یهف بهار را از روی فرش گلب کی

 گشتم را بر 

 امیر عیل داشت برای بهار شکلک در میاورد

ی گفت  :مرا که دید به طرف حیاط حرکت کرد ودرحال راه رفیر

 که من مهربونم میام ظرف   زاین خیاالت نکتی نفس خانم ا-

 خیر ،میسابم ، لباس یم شورم وپوشک بچه عوض میکنم ، ن

 ...من از این کارا نمیکنم ها
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 م هایم جا کرد پاهایم را درون کفش

؟! آقا امیر عیل-  !خب دیگه چی

 شانه باال انداخت

 ...خی گفتم بدونی بعدا گله نکتی هیدیگه -

 لبم آمد یش خنده روی حرف هااز 

 ...ن مدل مردها خوشم نمیآمدمن هم از آ

ی را باز کرد ومن روی صندیل جلو نشستم  وب  هار را به بغلم درماشیر

 داد

 یم چرخوندخودش که رس جاش نشست همراه اینکه سوییچ را 

 :گفت

 ...!چیه ، چرا یم خندی؟-

 صورت بهار را که مهربان نگاهم میکرد را نوازیسر دادم

خونهم میاد از یم دونستر منم بد- ی  مردهانی که همش تو آشیی

 .....وپیشبند به کمر بسته ان

ی که به حرکت افتاد   :انداخت وگفت یهبه من نگا ماشیر

 ینکه من این حرفو زدم راستش رو بگو واقیع بدت میاد یابرای ا-
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 ....گفتر 

 باعشق به قد و باالیش چشم دوختم

 رگ وباجذبهواقیع بدم میاد ، من دوست دارم مرد پیش روم بز -

 باشه ، دلم نیم خواد پیشبند زده و جلوی سینگ ظرفشونی 

 ....ببینمش

ی انگار راضی از   این طرزفکرم بود لبخند گوشه ی لبهایش را تزییر

 ...های شفافش دید یشد توی گویکرد و حس غرور را م

 پشت چراغ قرمز که ترمز زد ،چشم به نگاهم دوخت 

 اج داشتر ه کمکم احتیحاالکه فکرت سالمه ، منم هر وقت ب-

 ....کمکت میکنم

 بهار خوابش برده بود،  

 : ها گفتمسیاهش زل زدم ومثل لونر   چشم هایبه 

 ....خییل مردی جوون-

 :با شیطنت گفت اوهم نگاهش را ازمن واله نگرفت و 

 ...ما بیشیر -

 ...چه اعتماد به نفیس-
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 ...و هر دو زدیم زیر خنده

سی عمه اسما گذا بهار را که خانه  تمام وجودم را شتیم ، اسیر

س توی رگ هایم به حرکت در  گرفت ، انگار به جای خون ، اسیر

 بود آمده

 زیر لب صلوات میفرستادم ، گونی سهمیه دلواپیس هایم را داده 

 ، دیگر جانی توی قلبم برای دلواپیس نمانده بود  باشم

ی را کنا  ر نیم دانم حالم ورنگ ورویم چطور بود که امیر عیل ماشیر

 خیابان نگه داشت ومضطرب توی صورتم زل زد

ی  چشم های هلرزانم را از نگاهش پنهان کردم وبه فرش ماشیر   خیر

 شدم 

 با دلواپیس صدایم کرد

 ...!نفس-

 نگاهش نکردم 

 ....بله-

ی را فرا گرفت ی ماشیر ی فضای کابیر
 صدایش با قدرت بیشیر

 به من نگاه کن ! بعد جواب بده-
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 دمبر با احتیاط نگاهم باال 

ی تر آورد  رسش را پاییر

 ... نفس ! توی چشمام نگاه کن ، یه سوال ازت دارم-

 ی سیاه زل زدم ها درست توی آن تیله

 "تو دریاست غرق یم کند خیالم را در خود چشم های"

 و حاال سوالش را پرسید

 .... یم خوای نریم-

 آرام جواب دادم تا لرزش صدایم را نشنود

 ....! نه !باید بریم-

 این حالت چیه ؟ رنگت مثل گچ سفید شده ، صدات یم لرزه  پس-

 ...وچشمات دو دو یم زنه

 مبه پناهم نگاه دوخت

 ...یم ترسم امیر عیل-

 با جذبه واخم نگاهم کرد

...تا وقتر من زنده ام از  از چی یم تریس - س ، هیدخیر  خی نیر

 ...من مثل کوه پشتتم



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

587 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 ...توی دلم برای سالمتیش دعا کردم

 :دلنگرانی هایم گفتم برایش از 

 امیر عیل ! از روبرو شدن با مردی که این همه بالرسمون آورد -

 شا کرد ، از زندان ، از مالقات ، از این پرونده ،وراحت نشست تما

 د ، از حقایقر که سعید میخواد بهم بگه، من از از مادر جمشی

سم  ...اینا مییر

 ....د هایم نر مهابا روی صورتم روان شدن واشک

 ...کم گفت تا ترس دلم زیر خط ترس برودمح

 خی ی ه یک بار دیگه هم بهت گفتم دو راه داری ...اول ، یم تونی - 

 نشنوی و برگردیم ویل یک عمر تو ذهنت یم مونه ، سعید چی 

 ....واسته بهت بگه وپشت تمام ماجرا ها چی بودهمیخ

 فکردوم یم تونی سختر امروز رو تحمل کتی ویل یک عمر این 

 وخیا
ی

 ل نخورنت ومعماهات حل شده باشه وراحت زندیک

ی من پ ...حاال تصمیم با خودته ، تو هر تصمییم بگیر  ایه تم ،کتی

 ....پشتتم ، همراهتم

 کیم مکث کرد 
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 ...مت زندان یا برگردیم خونه ی مامان اسماها ؟چکار کنم برم س-

 خودم را جمع و جور کردم ،  

 ه ،باوجودت ترس هام فراموشم میش-

ی برای ترس وجود  بریم ی  زندان ! ، تو ، تا وقتر که هستر چیر

م...بریم زندگیم  !نداره ، بریم امیر

ی ام کرد ودستش روی سوییچ ودنده ما  ی دیده  دیهلبخندی ه   شیر

 ...گرفت

ی پیاده شدیم ، چادرم را روی رسم درستروبروی   زندان از ماشیر

 دم که باوشلواری را دیکردم وتا رس بلند کردم مردی قد بلند وکت 

 امیر عیل دست یم دادواحوال پریس یم کرد 

 من کرد امیر عیل که خییل رسیم حال واحوال کرده بود رو به

 :گفت

 ....نفس جان ! آقای شاهرچی وکیل سعید هستند -

 راست تر ایستادم وبه مرد روبرویم که نگاهش را به آسفالتکیم 

 خیابان دوخته بود سالم کردم

 را با حفظ همان استایلش دادمتعاقبا جوابم واو هم 
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 :به امیر کرد وگفت یهبعد نگا

 کنه حرف به درد خییل سخت این مالقات رو جور کردم ، خدا  -

 ... خوری بزنه وزحمتای من وشما رو هدر نده

 :که به طرف من کرد وگفت  یههایش شد نیم نگا  دلواپیس امیر 

 ....منم امیدوارم -

ی آقای شاهرچی دستش را ب  تکان دادو زمزمه کرد ه عالمت رفیر

 ... بفرماییدبریم دیر یم شه-

 وخودش جلوتر راه افتاد

ه های مشکیاش که به امیر تیله  تیر
 تر شده بود را روی  نگرانی

 صورتم چرخاند

؟! ....ب-  !ریم؟نفس خونر

 آب دهانم را قورت دادم و با حرکت رس رضایتم را اعالم کردم

ی   وقدم  رف قطب دافعه روبرویمکندم وبه طهای سنگینم را از زمیر

   . یعتی زندان به سختر حرکت کردم 

 حس زندان درست است زندان زنان ومردان باهم فرق داشت ویل 

 ده بودی بزرگ رس در زندان نفسم را بند آور  بودن با آن نوشته
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 چ زندانی بیفتدهی چ وقت فکر نیم کردم گذرم هم به طرف هی

 شده بود باید دوباره پا بهروحم خوب نوحاال ، حاالنی که هنوز آالم 

 این مکان منحوس میگذاشتم 

ند  ی  و زیردِر کوچک زندان که باز شد احساس کردم قلبم نمیر

 پاهایم خایل شد

 ه دادم رسیدلحظه ای تعادلم را از دست دادم که امیر ب

 اش ، خش به قلبم انداخت صدای ترسیده

 ...!نفسم ، چی شدی؟-

 ... خودم آمدمبا ترس صدایش به 

ه به چهره ی مضطربش شدم ، این مرد به اندازه ی کاقی ازخ  یر

 زهر دردهای من نوشیده بود 

 دیگر برایش کاقی بود 

 دیگر حاال که دستم باز بود برایش بس بود 

 از صاحب اسمش قدرت طلب کردم توی دلم یاعیل گفتم و 

 خودم را جمع وجور کردم و محکم ایستادم 

 کرد   ت به خونم تزریقنام آقایم عیل شجاع
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 امیر عیل همچنان توی صورتم تردید را جستجو یم کرد 

 !یم خوای نریم؟-

 لبخند زدم

 نه !بریم-

 هم کرددوباره نگا

 رفتارهای ضد ونقیضم رس در گمش کرده بود 

 به طرف صدایش   باعث شد رسهایمانصدای آقای شاهرچی 

 ...برگردد

 ....عجله کنید ، وقت یم گذره ها -

 بود که من با قدم های محکم خودم را بهیر مردد ایستاده هنوز ام

 آقای شاهرچی رساندم وصدای کفش های امیر عیل را هم 

 رسم با عجله به حرکت درآمدشنیدم که پشت 

 دست سفید بود ، شدیموارد اتاق کوچیک ، که دیوارهایش یک 

 داشت وماموری پشت ان قدم رو یم رفت 
ی

 پنجره ی بزریک

ی مستطییل شکیل کهو وسط اتاق   چهار صندیل دورش ، دوبه میر

 دو چیده شده بود
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 این اتاق
ی

 ... یاد مرگ افتادم از این همه سادیک

 که ت
ی

 ا پوسته ی خارجیش رفته بودم وبرگشته بودم یاد مریک

ی هییاد سفری که   ت را نداشتهییارای همراچ چیر

 با صدای آقای شاهرچی از یاد مرگ ومردن به محیط سفیدو ساکت

 اتاق برگشتم 

 ...ید بشینید تا موکلم رو بیارنبفرمای-

 به روبرو هدایتم کردامیر 

 ...با عشق نثارش کردم یهبا خنده نگا

 آرامش بخشش انعکاس داد خنده یثل آینه خنده ام را با او هم م

 .... ، امیر امیر ، امیر 

 چقدر خوب که کنارم هستر ویم توانم به بودنت تکیه کنم

 مرد حایم یم خواهد که هرنیای خدا ، فقط یک یک زن از تمام د

 ...وقت نگاهش یم کند دلش قرص بودنش بشود

م ممنون که چیر حمایتت تمام زوایا  ی زندگیم را رس پناهامیر

 ....شده

 ....ممنون که هستر 
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ی نشستیم روی صندیل های   ....چونر روبروی میر

 ....چشم به دراتاق منتظر ورود سعید شدیم

 چهی، با ته ریش هانی که  باز شد وسعید دستبند زدهدر اتاق 

 وقت نداشت واالن با نر نظیم روی صورتش روییده بود وارد اتاق

 ی که از موهای تراشیده اش معلوم بود ، شد، همراهش مامور 

 ...شد رسباز وظیفه است هم وارد 

بان قلبم شدت گرفت ، خاطرات اون روز کذانی وفکر  با دیدنش ضی

 زهای گذشته ی من بوده ،ین آدم مسبب رنج تمام رو به اینکه ا

 اش را به  باعث شد ، قلبم مثل پرنده ای در قفس ، خودبیچاره

 درودیوار بکوبد

 سالنه به ما نزدیک شد ،سالنه 

 اتاق ایستاد مامور دستبندش را باز کردوخودش گوشه ی 

 آقای شاهرچی ایستاده بود ، دوقدم جلورفت وباسعید دست داد

 وسالم کرد امیر هم از روی صندیل بلند شد 

 نگاهم همراه قامت امیر قیام کرد ویل خودم ودلم نای بلند شدن

 نداشتیم 
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ی    نگاهم به سیبل رنِگ پریده یباصدای سالم سعید، تیر تیر

 سعید نشست  چشم های

 انش نر رمق وناامید بود که دلم برایش سوختآنقدر سوی چشم

 ...بودم ، حالش را درک میکردممن این روزها را تجربه کرده 

 سالم کردم ورس به زیر انداختم وموزاییک های نقطه دار کف اتاق

 را نر هدف شمردم

 ر وگرمای وجودش هم کنار دلمامیر عیل نشست ، همراهش عط

 نشست

ی افتاد یع  تی سعید ووکیلش هم نشستندسایه ای که روی میر

 سعید لب باز کرد

 !نفس خانم-

  زد امیر بالفاصله تسر 

 !خانم جالیل  -

ی بودبا شدت به طرف امیر تغییر زاویه داد نگاهم که   رو به پاییر

 وباهایش را روی سینه اش گره داده بود  صاف نشسته بود ودست

 اخم به سعید زل زده بود 
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 دوباره تکرارکرد 

 !جالیل لطفا بگید خانم -

 سعید هم که متعجب به امیر نگاه میکرد، یکدفعه متوجه حرف

 :وگفت امیر شد 

 ...م جالیلمعذرت یم خوام ، خان-

 چشم از تصویر دلربای روبرویم کندم وبه دگمه های مشیک

اهن زندان سعید دادم  ....پیر

 کردن در چشمان این مرد را نداشتممن توان نگاه  

 داد با صدانی دوده گرفته ، ادامه

 یک رسی مطالب هست که باید شما بدونید ، نیم دونم از کجا-

وع    ....کنمرسر

 نفس عمیقر کشید 

 انیع خیر دارن ما توی دانشگاه چندین واحد دریس رو باآقای ص-

 ...هم گذروندیم ، منظورم من و جمشید ومهران وآقای صانعیه

 یادنگاهم دوباره به طرف امیر که اخم در هم کرده بود برگشت ، 

 آنروزها افتادم ، سعید تنها کیس بود که در خاطرات آنروزهایم
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 ....شناختمی مردهای دیالوگش را می د ، بقیهنبو 

ی سفید براق زیر دستمون یم کشید  سعید خط  های فرضی روی میر

 وادامه داد 

، چشمش شما رو   خوشش میومد از شما از همون روزا جمشید -

 بود  گرفته

م رسخ شد و دوباره رس هازامیر خجالت کشیدم ، گون  هایم از رسر

 به زیر انداختم

 حرف هااین  ام را میکردو   مرد کنار دستر کاش سعید مراعات دِل 

د ی  ....را نمیر

 دستش دیگر خظ نکشید 

 های شما رو خونده بود ، اون یم گفت خییل زرنگ بود ، نگاه-

 شما یم گه که شمامهران رو یم خواین، تالش یم کرد نگاه 

 چشم شما بندازه ویل شما اصال جمشید رو نیم مهران رو از 

 تره خورد کنید  دیدید چه برسه برا کارهاش

 ؟ام چه فایدهای داشت نبش قیر کارهای گند گذشته وای خدای من

 را یم زد ،  حرف ها چرا این 
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 داده بودم ، من مهران وگذشته ام را به باد فرامویسر 

م حرف از مهران وعشق لعنتر من یم ز   ... دچرا جلوی امیر

 هایم را گره کردم از احساس خجالت توی خودم جمع شدم ومشت

 همانطور ادامه داد واو 

ی هرکار  -  کرد عشق شما نسبت به مهران کم نشد، برای همیر

 نقشه ای ریخت ومنو مامور انجام اون کرد ، اون منو مامور کرد

 ما رو کم کم به مهران معرقی کنم تا اون با خواهر شماخواهر ش

 ....نه وشما به بدترین نوع اونو فراموش کنیدازدواج ک

 کخاطراتم خایل کردند ، تا عمق ناز آب جوش روی رس 

 ام رسوخ کرده بود
ی

 احساساتم سوخت ، جمشید تا کجای زندیک

  امیر حالم را فهمید ، 

 نگاهم تا نگاهش سعود کرد 

 لبش یعتی باید صبور باشم گوشه یی   تلِخ سنجاق شدهلبخنِد 

ی جمالتش است حقایق تلخی را   ...باید بشنوم و این اولیر

ی واما سعید نر توجه ب  دادیش ادامه یم حرف هاه بار سنگیر

 وقتر به خواستگاری شما اومد وجواب رد شنید توی کارش-
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مصمم تر شد وخودش هم به کمک من اومد وتعریف وتمجید  

 خواهر 

 ما رو برای مهران کرد ، تا موفق شد که مهران رو که مادرش ش

 ی زیادی برای داماد کردنش داشت رو به خواستگاری عجله

 رستادخواهرتون ف

 واهرتون هم که مثبت شد ، خیالشنقشه اش که گرفت وجواب خ 

 کیم راحت شد ،

 :به امیر کرد وگفت یهنگا

 ...اش کرده بودویل رفتار حمایت کننده ی آقای صانیع دیوونه -

 کیم مکث کرد 

 ....بودیدخودتونم که شاهد بعیصی دعواهاشون -

 وزودتر به این رفتارای آقای صانیع باعث شد عجله کنه  

 دس یم زد که شما قصد فرار ازخواستگاریتون بیاد ، وچون ح

 رویارونی با مهران رو دارید به مادرش گفته بود که حتما رفتنشون

 ....به شمال رو به شما بگن

 اشکم نر اجازه یم ریخت 
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ی

 من کشیدی ؟  جمشید چرا این همه نقشه برای زندیک

 ریای نقشه هایتمن به تو چه بدی کرده بودم که مرا غرق د

 .... کردی

 ....ی دلم که برای جمشید میسوخت کور شدها ان روزنه

 ....تمام احساسم به جمشید بیحس شد

 ستگاری شما اومدهوقتر از مهران شنید که آقای صانیع به خوا-

ی وزمان  اه یم گفتمثل گرگ زخم خورده شده بود ، به زمیر  بدوبیر

 ...خی آرومش نیم کردهی، ویل 

ی خط فرضی کشید دوباره  روی میر

 خره به خواستگاریش جواب مثبت دادین ، دیگهویل وقتر باال -

یک  ی بند نبود کیل سور دادوخییل ها رو تو شادیش رسر  روی زمیر

 ....کرد

 نیع بعداز جواب مثبتر که شما به جمشیددادید ، به آقای صا

 ی ایشون روحرف هافته بود که اونم بدون اینکه دیدن جمشید ر 

 انیع زده بود بشنوه با ییک از دوستاش کتک مفصیل به آقای ص

 سعید سکوت کرد
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ه شدم چقدر ظاهر زندگیم پشت عیل خیر  قلبم تیر کشید به امیر

 ....ش بختم بافته شده بودپرده داشت ، امیر از کجا توی فر 

 ...نشده بودمچ وقت ازاین ماجرا با خیر هیچرا من 

علیم به خاطر من کتک خورده   بود امیر

 !ی من های احمقانه لعنت به تصمیم

 یل اخمش پررنگ تر شد و غرید امیر ع

؟! اینا چه ربظ به قتل جمشید داره.... چه-
ی

 چرا اینا رو یم یک

 ...!ره؟فایده ای برای خانم جالیل دا

 وسط حرفش پریدم 

 ...چوقت به من نگفتر هیتو - 

 به طرف امیر تاب برمیدارد  نگاه سعید 

 ....صانیع جان ، فایده دارهفایده داره ،  _

 ز شد وادامه دادانگشت اشاره اش با

 .... اول ، خانم جالیل تو و جمشید روب  هیر یم شناسن_

 انگشت وسطیش هم باز شد

ه ی _ ی ی دوم ، حال منو وانگیر  ....منم بیشیر درک یم کیی
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 عیل کالیم بگوید من حالم خراب بود ، قبل از اینکه امیر 

 استهزایش کردم 

 باید شما رو درک کنم؟ چرا من_

 رسش به طرف من چرخید

 ...م رو گوش کنیدحرف هااجرا داره خانم جالیل ، باید تا ته م_

 :جدی گفتم 

 ماجراتون رو پس به جای زیر رو کردن گند خاطرات لطفا بفرمایید _

 ...زودتر بگید

ی موهایش رفت  دستهایش کالفه بیر

خاله ام باهم نامزد بودیم ، چند سال من_  یم شد ، خییل ودخیر

 هم خاطر همو یم خواستیم ، 

 عمیقر کشید نفس 

 ...اما _

 کیم مکث کرد 

 اما اون کاری که جمشید با شما ومهران کرد بامن ودخیر خاله ام_

 خونشون دعوت کرد وخواهرش هم  هم کرد ، اینقدر منو به 
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خالم جلوم شد وهرچی یم دیدم فقط  کمرنگ  ناز ریخت که دخیر

 ...جمیله بود

وی دلش  چند وقت تو خونمون دعوا بود تا باالخره مادرم پا ر 

 گذاشت 

 ...و راضی شد به خواستگاری جمیله بیاد

 وقتر نامزدیم رو بادخیر خالم بهم زدم وبا جمیله عقد کردم ، دخیر 

ی که حالشخا  له ام چند وقت گوشه ی بیمارستان افتاد ویل همیر

 د ، بالفاصله خاله م عروسش کردخوب ش

 عقدمون به خونر وخویسر گذشت ویل از روزی که رفتیم دوران

 رس خونه وزندگیمون ، ورق به کل برگشت

 جمیله اصال توی خونه نیم نشست وهمش با مادرش به تفری    ح 

 رفت وگردش و ورزش های مختلف یم 

 غذای گریم توی خونه ام پیدا نمیشد ، همه جای خونه غرق 

 ....بود و محیط خونه یخ کرده خاک

 ان دادرسی تک

 ومادرش رو بایک شب که از توی یک پاساژ رد میشدم جمیله -

 آرایش غلیظ دیدم که با فروشنده که مردجوونی بود حرف یم زدن 
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 وقهقه یم زدن  

 زگوکردن خاطراتش زجر یم رنگش به رسچی کشیده بود ، از با

 کشید

 اش به ی سینه و قفسه برای ادامه حرفش مرتب نفس میکشید 

 دسختر حرکت میکر 

 ردم به طرفش حمله کردم وییک دوتا سییل ومشت نثارش ک_

 ویل با دخالت مردم توی جمعیت فرار کردن ، بالفاصله خودم رو به 

ت داره ، ا  ین ماجرا جمشید رسوندم گفتم اونم مرده ، مثل من غیر

هرو براش تعریف کنم شاید اون بتونه جلوی خواهرش رو بگ  ...یر

 گذاشتم چنان به طرفم حمله کرداما تاموضوع رو باهاش درمیون  

ی نمونده بود نفسم بند بیاد ، دستو بیخ گلوم رو گرفت   ی  که چیر

 ....وپا یم زدم که یکدفعه گلوم رو ول کرد

 میآمد عادت  سعید از خشونت جمشید میگفت و من یادم

ی دور گردن بود ، من هم تج  ربه ی اینجمشید وقت عصبانیت گرفیر

 ناهوا دستم از زیر رورسی گردنم رارفتار جمشید را داشتم ، 

 لمس کرد 



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

604 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 ...های جمشید و فشار طناب دار فشار دستهمان جای 

 صدای پر خشم سعید حواسم را به خودش جلب کرد 

ا بل -  د بودم نثارش کردمنفسم که جا اومدهرچی فحش ونارسی

 وتهدیدش کردم خواهرش رو طالق یم دم

 ت وگفت اگهقلدری تمام یقه ام رو توی دستش گرفاونم با

 برسه به اینکه خواهرش رو اذیت کنم ، بدبختم یم کنه ،چه

 خواهرش روطالق بدم ، میگفت مهریه جمیله که هزارتاسکه بود 

 زارتا کار دیگه کهروونه ی زندانم یم کنه وه  رو به اجرا یم زاره و 

 ...بلد بود ومنم یم دونستم انجام یم ده

 صدام درنیومد در عوضصه من احمقم ازش ترسیدم و از ترسم خال 

ی زنی متنفر شدهدیگه کاری به جمیله نداشتم ، م  بودم ن از همچیر

 جمیله کار خودش رویم کردومنم کارخودم، و اون آخر کار حتر 

 ها خونه هم نیم اومد  بعیصی شب

 کار روزگار دخیر خاله ام هم از شوهرش طالق گرفت وبه مرور از  

 ام خوب شد ویواشیک یر خالهام با دخ ارتباطو مخفیانه دوباره  زمان

 ای جدا گرفتم وبیشیر زمانم رو پیش  با هم عقد کردیم و خونه



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

605 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 دخیر خاله ام میگذروندم ، روزگارم خوش شده بود...کارهای 

د دیگه  ی  اصال برام مهم نبود ، دیگه اصالجمیله و گندهانی که میر

 ...نمیدیدمش

 برای جمشید ازم خواست که توی نقشه ای کهاما یک روز مادر 

 ید بگم کهتو کشیده بود کمکش کنم یک روز خواست به جمش

 شما رو توی ساحل با یک مرد دیدم وبعدخودش به جمشید گفته

 تون داره بود تو راه آزمایشگاه شما رو با یک مرد دیده وعکس هم از 

 با وازمنم خواست که عکس هانی که از شما بهم داده بود رو 

 ....عکس مردی مونتاژ کنم

...لعنتر   ...لعنتر ...لعنتر

 ...لعنت به ذات خراب همهتان

ی خودشان له میکردند و او رسش به  دیوار خاطرات داشتند مرا بیر

ی افتاد  آخرین حد خودش به پاییر

 خوردخجالت و تاسفش جه به درد من می

 متاسفم خانم جالیل ویل نفرنر که از جمشید تو دلم خونه _

ی انجام بدم تا زندگیشرده بود باعث شد هر کار بهم یمک   گفیر
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 ،اون موقع ها اصال به شما ونر  خراب بشه ویکم دلم خنک بشه

 تون فکر نیم کردمهیگنا

 ی سعید راه گلویم راحرف هااشک پهنای صورتم را پوشانده بود 

ِ همهمیسوزاند   به جای تقصیر
ی

 ، من نر گناه ترین آدم ان زندیک

 شدممجازات یم 

ی ان  ی نر صدایم را امیر عیل داختم تا گریهبالفاصله رسم را پاییر

 ...نفهمد

 داشتم ویل بغض ها ییک ییک توی گره گلویم یمکینه ن

 ....شکستند

 ....مجازات یم شدم که کسان دیگری انجام داده بودند  یهبه گنا

 نر خیر از حجم بغض من ادامه یم دادو سعید 

 رو زنگ زدم هم ، یم خواستیم شما  اون روز که صبح زود بهتون_

 رفت قربانی نقشه مون بکنیم ..همه چی طبق نقشه پیش یم 

 جز حمله ی جمشید به شما و گلدونی که شما توی رس جمشید

 زدید ، وقتر من جمشید رو تواون حال دیدم یک لحظه ماتم برد

ون رفتید دوباره  اما تا   دیدم شما وجمیله و مادرش از در اتاق بیر
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به بهتو دلم شعله کشید  کینه  وگلدونی که شما یک بار ضی

به پیانی به رس رسجمشید زده بودید روبرداشتم وچن
 دین ضی

 جمشید زدم

 دست دور حنجره
ی

 ام انداخته بود احساس خفیک

 مدیگر نیم توانستم نفس بکشم ، از روی صندیل بلند شد

 نگاه همه به طرف من برگشت

 تم گاه رسد سعید انداخبغض لعنتر ولم نیم کرد ، چشم به ن

 باران اشکم بند نمیآمد ، نفسم را با زور باال کشیدم 

 به چپ وراست تکان دادم و بریده بریده واز اعماق وجودمرسم را 

 :با هق هق گفتم 

 نتظر ویل حقش نبود ، ...حقش مردن نبود ، تو یم دونی چقدر م_

 دیدن بچه اش بود ؟ تو یم دونی چقدر عروسک برای بچه اش

 ..... نی باعث مرگ بچه اش هم شدییده بود ، تو یم دوخر 

 ....خوب نشدهنفس ! آروم ...تو هنوز حالت  _

 ش رسخ و طوفانی بود چشم هایبه صورت درهمش نگاه کردم ،  

 ...ویل با آرامش وجودش حرف یم زد تا من را آروم کند 
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، دیگه طاقت ندارم این امیر _  جاعیل از اینجا بریم ، منو از اینجا بیر

 ...خفه یم شم.... دارم دق یم کنمبمونم ، دارم 

 :رنگ نگاهش مشوش شد و با هول گفت

 ...باشه ، باشه ، یم ریم فقط تو آروم باش ، یم ریم عزیز دلم_

 با ضجه ادامه دادم

عیلتو رو خدا بریم...من اینجا نیم تونم آروم _  ...باشم ، بریم امیر

 سمتست مرا گرفت وبه امیر هم نر توجه به دو مرد روبرویش د

 در کشاند 

 تنهاهایش با دل من رنگ عوص میکرد ، خوب معلوم بود تصمیم

ی که طاقت نداشت تحمل کند، زجر کشیدن من بود ی  ...چیر

 هنوز به در نرسیده بودیم که سعید صدا بلند کرد

 ام حامله است خانم جالیل دخیر خاله _

 ماجرا بود ؟ لحظه ای ایستادم...نفسم رفت ، یک بهار دیگر وسط

 من به بچه ی شما رحم کردم ، خواهش یم کنم شما هم به _

 . کنید بچه ی من رحم  

 ....اتاق لعنتر را ترک کردیم
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ی هردونفرمان ساکت نشسته بودیم ، ون زندان ، کنار ماشیر  بیر

ی زلاشک هایم هنوز یم ریخت و من به نق  طه ای روی در ماشیر

 ....زده بودم

 اره ای گرفتبش در آورد وشمامیر عیل گوشیش را از جی

 ...سالم داداش_

 ....کار داری یا بیکاری_

 ...ا یه تاکیس بیای در زندانیم خواستم ب_

ی نیار ، حالم خوب نیست _  .... نه ، خودت ماشیر

 نگاهم صورت امیر را نشانه گرفت

 وب نبودمرد مهربان من حالش خ

 او هم نگاهم کرد وادامه داد 

 کنم ،_
ی

 رو بیر ما با تاکیس یم  تو بیا ماشینم نیم تونم رانندیک

 ریم

 ...تشکر داداش_

 یاعیل ، خداحافظ_

 س را قطع کرد وتما
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 ...چکاری امیر عیل_

 نفس عمیقر کشید ولبخندی زد

 وقتر تو رو اینقدر داغون یم بینم ونیم تونم برات کاری کنم ،_

یزمبهم   ....میر

م وقتر تو پیشیم داغون نیستم ، حالم بد نیست_  ، بیچاره  امیر

ین حال دنیا رو دارم  ...نیستم....وقتر تو هستر بهیر

یزه ومنو آچمز یم کنه....توپس اینا چیه همش ا_  ز چشمات میر

 نمیدونی من طاقت دیدن اشکات رو ندارم 

 مشکیش زل زدم یچشم هاتوی 

 ده ی زندگیه قبلیمه که به اسم اشک دارهامیر عیل ، اینا ته مون_

 بباره ، بزار تموم شده ، یم خوام خالص زار از من جدا یم شه ، ب

 .... مال تو باشم

 لبخندی زد

 زودتر تموم شه ، که دلم دیگه طاقت دیدنشون روپس لطفا _

 ...نداره

 من هم به تلخی خندیدم 
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 چشم ، قول یم دم_

 دیگر رمقر برایم نمانده بود 

 جا زده بودماگر 
ی

 مرد کنار دستم نبود حتما تا حاال از زندیک

 نتظر نشسته بودمال منر ح

ون امد  ی امیر ترمز کرد ومهران از درونش بیر  تاکیس کنار ماشیر

 نگاهم بیهوا روی مهران ماند ، او که زمانی دلم برایش رسیده 

وع بدبختر   هایم از روز عقدش  بود ، او که شوهر خواهرم شد و رسر

 ...آغاز شد

اف کنم در مقابل امیر عیل  ی برای عر  چهیمیتوانم اعیر ی  ضچیر

 دام نداشت ان

عیل را نمیدیدم ، وهللر اعلم ش شده بودم که امیر ی  !عاشق چه چیر

 ی جدول بلند شدیم و مهران ترسیده به طرفمان آمد ،از رو 

 هایمان را با نگاهش اسکن کرد و در حال دست دادن به امیر  قیافه

 پرسید

 داداش ؟ خوبید؟ چی شده -

 ی من متوقف شد و لحظهای روی چهره
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عیل س ی هوا معلق نگه داشت و جواب دادامیر  وی    چ ماشینش را بیر

 ...رفته بودیم دیدن قاتل جمشید -

 مکث کرد و ادامه داد

 روانمون به هم ریخت...لطفا تو ماشینم رو بیر ما هم یک جوری -

سونیم...   کنیمچ کدوممون نمیتونیهیخودمون رو میر
ی

 م رانندیک

 هران هم درگیر ام حتر م ی خانواده واری کشید ، همهنآه افسو 

 امیر  چشم هایچالش زندگیام شده بودند ، سوی    چ را گرفت و به 

 زد عیل زل 

ی من انجام خب من چکاره -  ام داداش ...شما بشینید تو ماشیر

 ...وظیفه میکنم 

عیل با لبخندی دست روی شانه  اش گذاشت امیر

 نیست ، اصال تحمل یک حرف ها ی این  ش!... مسئلهآقانی دادا -

ی رو محیط بسته رو   نداریم ...اگه میشه تو زحمت بکش ماشیر

 ...کم حال و هوامون عوض بشهبیر ، ما قدم بزنیم و بیایم شاید ی

 مهران دست روی چشمش گذاشت

 چشم داداش  -
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 و نگاهش باالخره به طرف من کشیده شد 

 امری باشه خواهرزن ؟  -

 ی زدملبخند

ی ا  تمروزش را دوسبر خالف آن روزهای مزخرف خواهرزن گفیر

 چ هیداشتم، امروز از اینکه نسبت خواهر زنش را داشتم و نه 

 رو شکر کردمنسبت دیگری ، خدا 

 آهسته کلمات را بر زبان اوردم

 !ممنون....همینکه اومدید دنیا ارزش داره -

 ضی بودم بهلبخند زد ، همان لبخندی که روزی برای دیدنش حا

ی وم فقط یک لبختمام دنیا باج بدهم ویل امروز برای  ند بود ، همیر

 !بس

 ....است خواهر زن وظیفه -

 ...د و رفتو رو به هر دویمان خداحافظی کر 

ی که بلند شد و تصویرش از جلوی رویمان محو  صدای زوزه  ی ماشیر

 هانی که از پس  شد ، نگاهمان در هم تالقر پیدا کرد ، نگاه

 سخت حاال کنار هم به آرامش رسیده بودند روزهای
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 اشتر و توی یک فضای بسته نمیتونستر تو هم حال منو د -

 طاقت بیاری یا فقط حال من این بود؟

ی بودمن -  !م حالم همیر

 م را کاوید و با حرکت رس پرسیدچشم های

ی ؟ -  بهیر

م عیل را میداد بهیر  بودم ، اصال همینکه هوا فقط بوی امیر
 بهیر

 سوایل ی خوبم پلک روی هم گذاشتم و بعدش ، به نشانهمیکرد 

 را مشغول کرده بود بازگو کردم که ذهنم

 ردی چرا بهم نگفتر به خاطر من از جمشید کتک خو  -

ی شد  رنگ نگاهش رقت انگیر

 ها که با رس داشتر خودت رو تو چاه  یک میگفتم ؟...اون موقع -

 ....مینداختر ؟ یا وقتر تو حبس بودی ؟ یا

 به یهکشیدم و او باقر حرفش را خورد... با نگا  خجالت

 اش لب زدم  انههای مرد کفش

م برات که اینهمه واسه-  ی من بدبختر کشیدی ویل  بمیر

عیل  ارزش داشت امیر
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 ام زل زده بود  به چهره رس بلند کنم ، با اخم

 چی ارزش داشت -

 نفس عمیقر کشیدم 

 ی  همههای تلخم ، تا دم مرگ رفتنم ،   بدبخت شدنم ، تجربه -

 که حاال توکثافط شده بود....به اینزندگیم که با تصمیمای غلطم  

 جکس جز تو روهیرو دارم ارزش داشت.... به اینکه حاال دیگه 

....فقط  نمیبینم و نمیخوام ارزش داشت .... به اینکه تو مال متی

! ارزش داشت  مال متی

 وسط حرفم آمد 

عیل رو درآوردی ت -  ا به این ارزش رسیدیخانِم ارزش !...پدر امیر

درت رواالن خالص و بیغش مال توام. به جاش  -
َ
 ..به جاش االن ق

از تو رو  چ لحظههیمیدونم و   نمیکنم ای آرزوی کیس غیر

 میدونم ای کاش دیگه فایده نداره ویل ای کاش روزهای زجر  -

 کشیدنت رو نیم.دیدم

عیل بود دیگر! وسط تمام لحظه  یها ها باز هم فقط ناراحتر  امیر

 ....مرا میدید نه خودش را
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ِ آدم ها که هرتو ممنونم بخاطر اثبات بود از 
ی  نت در این رسای آهنیر

 ...نی اش ترس است و آواِز تنها  ثانیه

 زمان به افکارم آموخته بعیصی آدم ها سایه ی وجودشان غبار از

 شان
ی

 !دل تنگت بریم دارد چه برسد به حضور همیشیک

 ندهنانی که باید یم بودند اما نماتو یک نگاهت یم ارزد به تمام آ

 ...اند

 .....بیست سال بعد

ت همش رس به رسم یم زاره -  نفس این دخیر

 :گفتملبم را به دندان گرفتم و 

عیل بدش میاد به من یمهی-  امیر
 س محسن جان ، یم دونی

 نفس ، باز  
ی

؟...یک خاله ای وجونی وخانیم یهیک
ی

 یم یک

 ...!تنگش بزن دیگه ، خاله

 :گفتا بیخیایل باال انداخت و  ای ب شانه

 ...!میگه نفس اگه بدش میاد چرا خودش بهت-

ون دادم وبا حرص گفتم  : نفسم را از بیتی بیر

 ....ینکه شوهرمه هامثل ا-
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 خاله حیف تو نبود زن این امیر عیل خان شدی ؟-

 ورسی با تاسف تکان داد 

 ....باز لنگای درازتو از گلیمت دراز تر کردی یه-

 گفت: کرد و    خنده ای

 ... علیشهی خودم بشم که نقطه ضعفش آقا امیر  قوربون خاله-

 !کوفت ، فقط یاد داره همه رو حرص بده...دراز ییالق-

 دای امیر عیل از توی حال آمدص

 ....محسن ، باز تو جورابای منو پوشیدی؟ -

ینش انداختم شایک به چهره یهاز گوشه ی چشم نگا  ی شیر

 :بکارانه گفت شانه ای باال انداخت وطل

 ..خب من اول بیدار شدم ، حق انتخاب با من بود-

ی تکان دادم و زیر لب غریدم   رسی به طرفیر

 از دست تو محسن  -

 ا بلند کردمو صد

 امیر عیل جان ، االن جوراب نو بهت یم دم -

 تا رس توی کمد کردم ، خودش را به هال رسانده بود و صدایش را



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

618 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 ی دورتری شنیدم  از فاصله

 قد این نفس رو اذیت نکن عیل جان ، اینامیر -

 ،از طرز حرف زدنش خنده ام گرفت ، این بسر  ادای مرا در میآورر 

 درست بشو نبود

 توی هال رساندم خودم را 

 امیر عیل ابرو در هم گره داده بود و غرید

 ! باز گفت نفس-

 محسن ، برو چاییتو بخور یخ کرد -

خانه حرکت کرد ، از دی محسن  ی امیر عیل د که خارج شد به طرف آشیی

 هم

 ریز خندید

 :رسی تکان داد وگفت

 ....فقط قد گنده کرده ، ها-

خانه رفت ی  واو هم به طرف آشیی

ی موقع ی در اتاقش را باز کرد وبا چشمای پف کرده  همیر  بنیامیر

ون آمد   وموهای بهم ریخته بیر
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 خواب آلود لب زد 

 ... سالم مامان-

 دست درون موهایش کشیدم 

 زودباش پس مادر ، روز اول مدرسه هاگل پسم ، علیک سالم  -

 !مدرسه دیر یم ریس

 ودراتاق بهار را هم زدم 

 ...بهارم ، پاشو مامان دیرت شد-

 صدایش از پشت در امد

 من بیدارم مامان... االن میام -

خانه رفتم  ی ی رفت رسویس بهداشتر و من هم به آشیی  بنیامیر

ی نشسته بودند وصبحانه  یم خوردند امیر ومحسن پشت میر

ی نشستم  چای برای خودم وبچه ها ریختم وپشت میر

 هار آماده شده توی دربند در ایستادب

 :روبه محسن شایک گفت

؟داداش م-  حسن باز کیف منو تو برداشتر

ه شد مظلوم ، مثل گربه یه محسن با نگا ک ، به من خیر  ی رسر
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 بارس کج نگاهش کردم

 ... باز صبح شد ، شایک هات ییک ییک اومدن-

 را مصنویع درهم کرد وبه بهار چشم دوخت اخم هایش 

ون  اول اون- اره های آتیش رو که از کنار مقنعه ات اومده بیر  رسر

وع کنبکن تو بعد    ...گله وگله گذاریت رو رسر

 بهار ملتمس نگاهش کرد 

 ...محسن اذیت نکن ، کیفم رو بده ، دیرم میشه-

 رد محسن به امیر عیل که دست به سینه تماشایش یم ک

 :کرد وگفت  یهنگا

ت ما میذ- ی پا رو غیر  موهاش تو  یهاره امیر عیل جون ببیر

 ....صورتش تاب میخوره

عیل که بیشیر شد ،  لتر کج کرد  اخم امیر

 خب کیفش پسونه است ، زشته یک دخیر کیف پسونه  -

 ...استفاده کنه

 پا در میانی کردم 

 پاشو خاله ، دیرش میشه برو کیفش رو بهش بده-
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ی هم با صورت خیس از کنار از تازه   جایش بلند شده بود که بنیامیر

ی نشست  بهار گذشت و پشت میر

 ...تازه مامان ، هندزفری منم برداشته-

 دست و رسش را به آسمان بلند کرد و حالت گریه به خودش گرفت

 ... خدایا ، کمکم کن ، آخه چند نفر به یک نفر-

 .ولبخند را مهمان لبهای همه مان کرد

 که خارج شد امیر عیل کنار گوشم زمزمه کرد در  از 

 فکر نیم کردم چند روز آوردن محسن خونمون چ وقتهینفس -

 ....ونمون بشهباعث بشه یه عضو ثابت خ

 به لبخندش لبخند زدم

 منم-

 خاطرات مثل فیلم برام نمایش داده شد

 بعد از آزادیم از زندان ، نازی باردار شده بود وخییل هم حالش بد

 من وامیر تصمیم گرفتیم ، چند وقتر محسن را پیش خودمان  ، بود 

ی حالش خوب شود  نگه داریم تا نازنیر

ش یم هم از محسن مواظبت یم کردم هم   همراه بهار شیر
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ی دوقلو شد عمال محسن دیگر بچه  دادم ، اما وقتر بچه ی نازنیر

 ی ما بود تا نازی و مهران ! توی هفته اگه یک روز پیش اونها 

فت   ،بقیه هفته توی خانه ی ما بود واین باعث شد که هممیر

 ...ر محرم بهار بود وهم بچه ی خونر بود از پیش ما نرودچون دیگ

 وهندزفری به دست وارد شدمحسن کیف  

 :ها را توی دستش باالگرفت وگفت وسایل

 بیا خاله اینم وسایل بچه هات ویل بهشون آموزش بده خسیس-

 ....بودن خییل کار بدیه

ی پارک شده توی حیاط نشسته نیم  ساعت بعد همه توی ماشیر

 بودند ،

 چی را سامان داده بودم و حاال پشت من آخرین نفر بودم که همه

 . ایستاده بودم در 

 در سالن را بستم وبه طرف در حیاط حرکت کردم تا در را برای

ی باز کنم  خروج ماشیر

ی صدا بلند کرد  محسن از داخل ماشیر

ی من برم در رو باز کنم ، اینجا کیس هوای بیا بشخاله جونم  -  یر
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 !تو رو نداره 

 ای به صورتش انداختم و به طرف در رفتم ، احساس شم غرهچ

 ی در زدن آرایم را شنیدم ویل گفتم شاید اشتباه کردمکردم صدا

 ، رس صبح که با ما کار داشت؟ 

 یک لنگه ی در حیاط را که باز کردم ، مثل مجسمه خشکم زد 

 ! فدات بشم یم دونی چقدر دنبالت گشتم تا پیداتخودنر نفس -

 ....کردم

 فسم بند امد ، قلبم ییک در میان ویل محکم زد ن

 ته دوباره به رساغم بیاد باورم نمیآمد گذش

 ی این ادم را نمیخواستم من دیدن دوباره

 یک لحظه در را بستم وبه در تکیه دادم

ی متعجب نگاهم کردند  همه از توی ماشیر

عیل و  ون پریدند امیر ی بیر  محسن حالم را فهمیدند و از ماشیر

عیل رس   ی    ع خودش را به من رساندامیر

 ، یه هو چت شد؟ نفسم ؟ چی شد عزیزم....یک پشت در بود -

 اشکم ریخت
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 محسن آشفته نگاهم میکرد

 فقط تو چشمای امیر زل زدم

 در کوبیده شد و من نفسم رفت 

 ...پشت درهاز پشت در بیا اینطرف ببینم یک -

 صدایش از پشت در امد

 درو باز کن ، کارت دارم ، نفس خانم ؟ نفس جان !...جان عزیزت -

 ...واجتر باهات دارممیدونم بد کردیم ، درو باز کن کار 

 یک آن تمام وجودم رو نفرت گرفت 

 این زن چطور به خودش اجازه یم داد دوباره به رساغ من بیاد 

ب باز کردم در برگشتم ، دنر توجه به امیر به طرف   ر را با ضی

 وتوی صورت زن روبرویم هوار کشیدم

 یگه چی یم خواین از جونم ؟چرا ولم نیم کنید ؟د-

 امت داشتش رنگ ندچشم های

 ... ماکه بیست ساله رساغتم نگرفتیم-

 هایم هنگام افتادن طناب دار  از حال من چه خیر داشت ، از کابوس

 ندیدمش ، از  ای که ید و بچهدور گردنم ، از جان دادن جمش 
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 دند وبدتر از اینهاهانی که بیگناه این زن و مادرش نصیبم کر  کتک

عیل بعد از بید  ار شدن از وحشِت آن پنهان کردن حالم از امیر

 ! ها  خواب

 کیس حال مرا درک نمیکرد جز آنکه به حالم نشسته باشد 

ی ویل کابوستون همراهمه ، شتر نیست خواب-  رساغمو نگرفتیر

 زندان وطناب دار رو نبینم ، شتر نیست داداشتن روز لعنتر و او 

 نم نندازه وخفه ام نکنه. ..شتر نیست بچه ی مرده دست دور گرد

ه ام تو خوا  ...بم نیاد وازم کمک نخواد که نزارم بمیر

 از صدای دادم گلویم خش برداشته بود

مجمیله ، اینجا چی یم خوای ؟! برو بذار به درد خودم -  ...بمیر

 ..... نفس آروم-

 درمان دردم را میدانست ، 

 یده بودند و محسن هم بابچه هایم هم کنار محسن صف کش

 انجا بود. ابروان گره خورده، 

 نازی و مهران بود اما تحت رسپرستر امیر عیل تربیت شدهپس 

فت به نگاه ترسیده ، مات  از این هم از او انتظار نمیر
 بود ، کمیر
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 ن و امیر نگذاشته بودیمچوقت مهی هایم زل زدم ،  ومبهوت بچه

 تنش وارد زندگیمان شود

 ق جمیله نگاهم را به سمتش تاب داد ، مثل ابر بهار صدای هق ه 

 .ش اشک یم ریختچشم های از کنار 

 رسم گز گز میکرد و درد تا چشمانم را احاطه کرده بود 

 ی کنار در نشستم ودست به روی پله

 پیشانی دردناکم گرفتم

 بخشیدم ، مادرت رو بخشیدم ، هرجمیله من که شوهرت رو -

 ه بود رو به خودتون دادم ...دیگه چی چی جمشید برام ارث گذاشت

 ....ینجا چکار یم کتی از جونم یم خواین ، ا

 جمیله جلویم زانو زد و با التماس زار م زد 

ه ، همش گریه یم کنه نفس ....مامانم-  حالش بده ، داره میمیر

 بیداری ! رسطان تمام بدنش رو وضجه یم زنه ، نه خواب داره نه

 .... درد نکشه گرفته ، ثانیه ای نیست که

 رسش تا آخرین حد روی گردنش خم میشود 

 ...پس دادیم نفس ... تقاص دادیم تقاص-
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ند و نفسش به شماره میافتد  ی  هق میر

 ....خواد ببینتت ، یم خواد حاللش کتی مامانم یم -

 را کرده بودند و حاال هایشان  تا مغز استخوانم آتش گرفت ، ظلم

ی نمانده ب بچهحاللیت میخواستند ، من به درک جوا ی  ای که چیر

 را چه میخواستند بدهند؟  بود تا چشم به این دنیا باز کند 

 با شتاب از جایم برخاستم

 ! ....کار شما قابل ببخش نیستجمیله برو .... از اینجا برو -

 داد زدم

 وم ت رو بشنحرف هابرو جمیله.....نمیخوام -

ی را روشن کرده بود و از دری که من نفهمیدم  یک   محسن ماشیر

ون زد   بازش کرده بود، بیر

ی را نگه داش  :ت ، با گره ابرو ، عصبانی گفتجلوی در ماشیر

ی حالشون خوب-  !نیست آقا امیر عیل خاله رو بیارید تو ماشیر

 جمیله ملتمس به امیر عیل زل زد

 !آقای صانیع خواهش یم کنم نرید-

عیل خواستهچطور   ای داشته باشد ، یادش  رویش میشد از امیر
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عیل را چگونه بیجواب میگذاشتند یا بود التماسرفته   های امیر

 ...به تمسخر و کنایه پاسخش میدادند

ی کشاندم و رو به من را مرِد   :گفتجمیله   به طرف ماشیر

 االن وقتش نیست خانم مرویان ! لطفا از اینجا برید یم بینید که-

 ... ب نیستحالش خو 

ی    نشسته بودیموبعد از چند دقیقه همهمان طوفانزده توی ماشیر

ه به روبرومحسن با صورنر گرفته ، مهر به لبهایش   زده بود و خیر

 میکرد
ی

 رانندیک

عیل عقب کز کرده بودیم  ... من و امیر

 بهار دمق از صندیل جلو به طرفم برگشته بود و به اشکهایم زل

ی رسش ر   ا روی پاهایم گذاشته بود و ترسیده نفسزده بود و بنیامیر

 ....ت حاکم بر جمعمون شده بودمیکشید و کال سکو 

 ها نی درس و مشقشان رفتند نه من و روز اول مهر ، نه بچه

عیل رسکار  !امیر

 ..شبیخون زده بودغم به زندگیمان 

 م فراری شده بود چشم هایخواب از  
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 ودش گذاشته بچشم هایبه طرف امیر برگشتم دست روی 

 ....نیم دیدم خواب است یا بیدار

 ردمخییل آرام صدایش ک

 امیر عیل؟ -

 صدای بیم جواب داد ش بود با چشم هایهمانطور که دستش روی 

 ....جانم-

 کامل به پهلو به طرفش چرخیدم

 بیداری؟ -

 دستش را از روی صورتش برداشت وچشم به نگاهم دوخت 

ه-  ....مگه یم شه تو داغون بایسر ومن خوابم بیر

 لبخند تلخی زدم

 ..من داغون نیستم ، خوبم ، بخواب-

 فسش را فوت کرد ن

 !ازت ناامید شدم نفس-

 ره پرسیدممتعجب و با دله

 !چرا؟-
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 :دستش را زیر رسش ستون کرد وگفت

 باهات غریبه ام که بیست سال بهم نگفتر چه برای اینکه اینقدر -

 روشبای سختر رو گذروندی ، بیست سال درد ورنجای درونت 

....بیست سال فکر میکردم من آرامشت رو ت  کمیل بهم نگفتر

 اهرت رو حفظکردم ویل حاال فهمیدم که از درون خراب بودی و ظ

 !میکردی

 :روی صورتش ریختم گفتم  با لبخندی که

 غریبه نبودی ! خییل عزیز بودی ... اینقدر اذیتت کرده بودم که-

یکت کنم ، ت  دلم نمیخواست توی درِد شب  و از جونمم برامهام رسر

 ..زندگیم همه یعزیزتری.... 

  کشید نفس عمیقر 

ی بود ،  -  تنهانی دوستکارهات رو   همه یمشکل تو همیشه همیر

 ....داشتر به رسانجام برسونی 

 م تر یم شدی ، شاید دردت تقسیم یم شاید با گفتنش آرو  -

 .... شد ، شاید

 هاش را بست ادامه نداد ، به پشت دراز کشید وچشم
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 :گفتم با ناز  

 ....امیر عیل ؟قهری باهام-

 :ته گفتهمانطوربا چشم بس

 ....مگه بچه ام که قهر کنم-

 ...نیم کتی پس چرا نگام -

 !چون ازت ناراحتم-

 لحنم ملتمس شد

 ...راحت نبایسر چکار کنم دیگه نا-

 ش را باز کردچشم هایدستش را زیر رسش گذاشت و 

 ...بگو  از این به بعد هر چی تو دلت آزارت داد رو بهم-

 :تم وگفتمدستم را به حالت نظایم کنار پیشانیم گذاش

 !چشم قربان-

 پرسید خنده کنار لبش قدم رو رفت و 

 ...خب؟-

 ابرو باال انداختم ورس تکان دادم

؟-  !خب چی



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

632 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 چشم ریزکرد

 !درد امشبت چیه؟-

ه شدم   روی تخت کنارش چهار زانو نشستم ومتفکر به روبرو خیر

 حرف امد سکوتم که طوالنی شد به 

انی که تو -
ی  دلت مخقی کردی رو بگو نفس ! حرف بزن ....اون چیر

 ...بهم بگو

 وتوی موهایم کشیدمعصتر دستر روی صورت 

 !مامان جمشید فکرم رو مشغول کرده-

؟یم -  خوای بری وحاللش کتی

ه شدم چشم هایمتعجب به   ش خیر

 همیشه فکرم را یم خوند 

 ....آره ، ویل -

 ....ویل چی خانمم -

 کشیدم  هوقی 

 وی چشمم دور نیمویل فکر کارایانی که به رسم آورده از جل-

 ...شه
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ی دست دست  مش گرفتهای گر  هایم را بیر

 !نفس بهم نگاه کن-

 به نگاِه مقتدرش زل زدم 

 ش هم گرما رسازیر یم شدچشم هایاز 

- 
ی

ی فردا یم ریم وب  هش یم یک  نفس این ماجرا رو تموم کن ، همیر

ون کن ،حاللش کردی ، نفس همه چیشون   رو از زندگیمون بیر

 !حتر کابوس شبانه حتر کینه ، حتر فکر،

 کابوسام هم ازم د-
ی

 !ور میشن؟یعتی یم یک

 رس به تایید تکان داد

 هات هم دلت واز سکوت شبوقتر حاللش کتی از فکرت ،از  -

ونشون میکتی   بیر

 ...امیدوارم، دیگه خسته شدم-

 جمشید بنشینم ی ی دیگر روی فرش خانه باورم نیم شد یکدفعه

 ی من وجمشید ، روی تهی گذش ه های از خان مادر جمشید گوش

 ....به زیر نشسته بودرختخواب ، زرد وزار ورس 

 گشوده بود و و کیل از امیر عیلجمیله با روی باز در را به رویمان  



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

634 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 ...و من تشکر کرده بود و قربان صدقهمان رفته بود

 از ما پذیرانی یم کرد یاپنج دقیقه ای که نشسته بودیم دائم یا 

 ...تشکر

 ی روحم شده بود ، هم فت ، هم خاطرات خورهحوصله ام رس ر 

منده رفتار   ...ی جمیله روی احساسم خنچ میکشید رسر

 ش صدا کردماسمش را بارسزن

 ، نه پذیرانی کن ، نه تشکر-
ی  !جمیله!...بسه دیگه ، بیا بشیر

 یادت رفته ما برای چی اومدیم؟...

ی گذاشت و دمق کنار مادرشسیتی که دستش   بود را روی زمیر

 نشست

 ی اتاق را گرفت ند لحظه سکوت بدی فضای خفهچ

 نگاه کردم امیر  صورت و شِب سیاِه مصممبه 

وع کنمش چشم هایبا   اشاره کرد رسر

 آب دهنم را قورت دادم

 .. بیست وچند ساله درگیر شما شدم-

 نفس عمیقر کشیدم ، هوا از گره گلویم رد نیم شد 
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 ...!تون بودنسالهای خونر نبود نه کنارتون بودن ، نه تو فکر -

 م کنچشم بستم و باز کردم ، خدایا کمک

اک بینمون تموم بشه -  ، دیگه از تلخی  ویل امروز اومدم این اشیر

 حضورتون تو واقعیت ورویاهام خسته شدم 

 حتر اون دنیا هم نیم خوام برای حساب وکتاب باهم روبرو 

 ...بشیم

 بلند کردم و باالخره ناگزیر نگاهشان کردمرسم را 

 متون! حاللتون یله ، خانم مرویان برای آزادی ازدنیاتون بخشیدجم -

 ندارید، ما رو به خیر وشما روچ دیتی هیکردم !...شما گردن من 

 !هم به سالمت

 هایم را همانجا محصور کردم اشک پشت پلک

 .فراتر از اون امیدوارم امیدوارم دیگه تو رویاهام هم شما رو نبینم...  -

 ....نار هم نگذرنحتر آشناهامون هم از ک

ی شدم که بلند شوم  ونیمخیر

 ه بشینمای دورگه وگرفته ی مادر جمشید وادارم کرد دوبار صد

 .... ! هرچی که جمشید برات ارث گذاشته بود رو هم بیر -



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

636 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 های حجییم میگرفت که معلوم میکرد یش نفسحرف هاوسط 

 حالش افتضاح است

 بوس یم گذره ، تو فقط کابوس نداری .... منم شب و روزم تو کا -

 نیاد و عذاب نکشه ، جمشیدجمشید شتر نیست که تو خوابم 

هشتر نیست که دست منم نک  ! شه وبا خودش توی عذاباش نیر

 هانی که کهنه شده بودند صدایش پر بود از بغض

 که برات گذاشته رو با خودت بیر  -
 ....ارنی

 نزد  لحظه ای حرف

 ومتورمش را به  بعد گوشه ی رورسیش را کنار زد وگلوی کبود 

 نمایش گذاشت 

 .... قیقه طناب دور گردنت بوداگه تو پنج د-

ی برد  اشتصدایش خش بیشیر

 من ده ساله یک طناب نامرنی افتاده دور گردنم ، یه موقع هانی -

ی یم   اینقدر دور گردنم سفت یم شه که از نر هوانی پا به زمیر

 تم و سیاه وکبود میشم ، ویک موقع هانی هم کیم راحکوبم 

ها هم نمیفهمن چه بالنی 
 رسم اومده ....ویل یم ذاره....دکیر
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 اینهمه ظلم کتی یک جانی جلوت خودم میفهمم وقتر به یک نفر 

ه  ....رو میگیر

 عرق روی صورتش نشسته بود و جمیله با رقت و دلسوزی نگاهش

یخت  میکرد و آهسته اشک میر

 رو به بادبحالت که اگه درد کشیدی، حداقل ودنیا وآخرتت  خوش  -

 !فنا ندادی

 اشاره کرد کشید و به جمیله  یهآ

 پاکتر را برداشت وبه دستم جمیله هم بلند شد و از توی کمدی 

 داد

انی که جمشید برات گذاشته-
ی  ...سندای چیر

ی دوخت   نگاهش را به زمیر

 اینکه سعید رو نفس منم ببخش! منم تقاص پس دادم ، بعد از  -

خاله بخشیدیم و آزاد شد.... ولم کرد   اش! تازه  و رفت دنبال دخیر

 دم دوستش داشتم ، تازه بعد نبودنش جای خالیشبعدش فهمی

 عذابم داد....رست رو درد نیارم منم کم بهت بد نکردم منم ببخش

 ی امیر  چند دقیقه گذشت ، سکوت جمع که طوالنی شد با اشاره
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ون زدیمبلند شدیم واز خان  ...ه بیر

 دای شیون وزاری جمیله باعثهنوز به رس کوچه نرسیدیم که ص

 کوب شوم شد رسجایم میخ

 ! مادرش مرد

  کشیدوجمیله دیوانه وار جیغ یم

 نر اختیار اشکم چکید

ی بود  امیر نگاهم کرد ، او هم غمگیر

 !نفس-

 هایم را محکم روی هم فشار دادم وقطره های درشت اشک پلک

ی مژه پشت رس هم از  ی   بیر  هایم فرو ریخیر

 یم شدن ، کاش اینقدر همه چی رو زیر پاکاش آدما اینقدر بد ن-

ی   نیم ذاشیر

 هایم فشار دادم لبم را با دندان

 ... امیر دلم به حالش سوخت-

 رسم را به طرف آسمان بلند کردم ، با انگشت شصت واشاره 

 هایم را پاک کردم و رو به خورشیدوسط آسمان لب زدم اشک
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 ....ا ! واقعا بخشیدمش ، اگه راه داره تو هم ببخششخدای-

 ویدن وما بر عکس جهتهمسایه هایشان به طرف خانهشان د

 روی دوشمان سنگیتی میکرد قدمی جمشید با غیم که  خانه

 .برداشتیم

 ی  روی تخت نشسته بودم و سوره

 . الرحمن"برای جمشید ومادرش میخواندم"

 روی کمد گذاشتم ، جمشید سوره که تمام شد ، قرآن را بستم و 

 همرگش به نام من کرده بود ، جمشیدی ک تمام داراییاش را قبل

 اصال نمیدیددر خفا ووقت عصبانیت از خودبیخود میشد و مرا 

 ...تودرتوی ذهنش برایم از تمام رسمایهاش مایه گذاشته بود

 ای که جمشید برای من گذاشته بود را با مشورت امیر به ارثیه

 ....تیم دادم برای ببخشش گناههای جمشید ومادرشبچه های ی

 بود حاال محتاج کمک بود نباید او که لطف پنهانی به من روا داشته 

 .غ میکردماز او دری    

ون کرده بودم  بعد از اینکه بخشیده بودمشان وکینه را از دلم بیر

 ...خییل آرام شده بودم



 

 رمان بوک: اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

640 Romanbook_ir                                       یزم بهار شد                     وقتی پای                      

 ...به آرامش طلوع رسخ دریاها

 به یهه ای به نام "آرامش" و یار همراخدایا ممنون برای هدی

 !عیلخونر امیر 
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