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 شناسنامه رمان               

 بغض محیا                  نام رمان : 

 سپیده طهرانی             نام نویسنده : 
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 ...ایمح-

 و از جا بلند شدم... دمیچیدرهم پ یانگشتانم را عصب ااااااایمح

 طور صدا کردن مادر... نیاز شدمیم یعصب

 ... گشتیمن م یپ نطوریداشت که ا میکاري برا حتما

 مادر و عمه مرجان مشغول سبزي پاك کردن بودند... دمیآشپزخانه که رس به

 زدم ... پوزخندي

 ... کردیم میمادر فقط براي کاري صدا نگفتم؟؟؟

 کاري نداشت با من ... وگرنه

 ... ستادمیاحترام رو به روي مادر ا با

 جانم مادر... -

 .. –نگاهم کند گفت نکهیا یرا عقب داد و ب شیبا آرنج موها کالفه

؟؟؟؟  ختهیچقدر رو سرمون کار ر ینیبی؟؟؟ مگه نم یتو اتاق که چ ديیکمک دختر چپ نجایا ایب

 لبخندي زدم

 چشم مادر ...-

 کنار مادر و عمه جان و مشغول شدم ... نشستم

بودند داخل  دهیکه به قول مادر چپ میدختر عموها ایو فکر کردم ساحل دختر عمه ام و نگار و در 

 ...ستند؟؟؟یاتاق پس چرا آنها مشغول سبزي پاك کردن ن

 تفاوت کج کردم و به کارم ادامه دادم ... یرا ب لبم

 ادر و عمه ام باشد ...انکه اصال حواسم به گفته هاي م یب



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  3:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ... دمیرا از دهان عمه شن نداختیلرز به قلبم م شهیکه هم یدر افکار خودم بودم که نام و

بود که راجع بهش صحبت  یعباس ریام یعمه که نه پ یزدم اما تمام حواسم پ یتفاوت یرا به ب خودم

 ...کردیم

 ... ستیدختره رضا ن نیبه ا ادیواال مژگان جان از تو چه پنهوون دلم ز-

 ...هللاپا داره ماشاا هیعباس مرغش  ریچه کنم ام اما

 باهاش حرف زد دو کلوم ... شهیکه نم هیمرغ زیاخالقش چ انقدم

 ال قبا مونده به خدا ... هی نطوریرو رد کرده و هم یس گهید میطرف از

 دختره ... نیبراي ا میبزار شیپا پ رهیحاال که دلش گ گفتم

 ... ستادیا قلبم

 بار در مغزم اکو شد... نیي عمه چند جمله

 ... رهیگ دلش

 ... رهیگ دلش

شده بود حاال عاشق  نیعج میکرده بود و با رگ و پ شهیکه سالها بود عشقش در جانم ر یعباس ریام

 شده بود و من

... 

 فشردم تا بغضم سر باز نکند ... لب

 از جا بلند شدم ... یناگهان

.. ،،و گهیمادر من درس دارم با اجازتون من برم د-... ،امدیکه از ته چاه م یینلرزد صدا کردمیم یسع

 به ته مانده هاي سبزي نگاه دوختم ...

 ... نمیبب نیوا دختر بش -
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 ؟؟؟ رو به عمه مرجان کرد ... یچ یعنیدارم درس دارم  درس

سرانجام  تونهیرو نمکا هیهمه پاش زحمت بکش اونوقت  نیدختر خودمون ا نمیمرجان خانوم ا ایب -

 بده ...

 کرد ... یمرجان اخم عمه

چهارتا دونه ام خودمون پاك  نیهمه شو که پاك کرده ا هللاولش کن مژگان جون بزار بره بچه ماشاا -

 بزار بره به درسش برسه ... میکنیم

 برو عمه برو به کارت برس... -

 تر کرده بود و اشک تا دم چشمم هم آمده بود ... نیهاي مادر بعضم را سنگ گفته

 نداشت ... ختنیاز ترس بازخواست مادر جرئت ر اما

 حرف سري تکان دادم و به سمت اتاقم قدم برداشتم ... یب

 ...دیصداي پچ پچ آرامش با مادر به گوشم رس و

 ه ...نکن مژگان امسال کنکور داره بزار فکرش راحت باش لهیبچه پ نیانقدر به ا -

 نکردم تا جواب مادر را بشنوم قدم تند کردم به سمت اتاقم ... صبر

 شده بود ... میکه همدم اشکها یروي همان بالش زمیاشک بر یکم تا

 ... کردیام م وانهیکه عشقش د یعباس ریمهري هاي مادر و ام یگرفته بود از ب دلم

 بود ... سالها

 که خودم را شناختم ... یهمان وقت از

 دور بود ... اریبودم و او کنار من اما بس عاشقش

 ...شدینم بمینص چوقتیدرهمش هم ه شهیاخم هاي هم یکه حت انقدر
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 حاال شاهد عاشق شدنش بودم ... و

 را در بالشت خفه کردم ... میصدا

 هق زدم ... و

 ... دمیصداي در هم نشن یدرهم شکسته بودم که حت انقدر

 ساحل است ... دانستمیم دهین ندروي سرم قرار گرفت و م یدست

 را روي سرم گذاشت ... سرش

 ... ایشده که بغ کردي دوباره مح یچ باز

 دختر ... دهیکه به آخر نرس ایدن

 شدم به محرم رازم ... رهیام خ ینگاه اشک با

 ساحل ... -

 نه؟؟؟ و چه سوال مسخره اي ... یدونستیم تو

 نداند برادرش ... شدیم مگر

 دارد... یمیچه تصم شیکه بعداز مرگ پدرش جاي پدر بود برا یکس

 بلند و مواجم فرو برد ... میکردم و دستش را داخل موها نگاهم

 ... ختیر نییپا اریاخت یدوباره عذاب بدي خودتو ؟؟؟؟ اشکم ب ؟؟؟یکه چ گفتمیم- ،

 راه داري جلوت ... یرد نکردي کل ستمیجونم انقدر خودتو داغون نکن تو هنوز ب ایمح -

 ...هیاسمش چ یطرفه اي که اصال معلوم ن کیاحساس  هیانقدر آخه واسه  یکنیم تیخودتو اذ چرا

 زدم ... زهرخندي

 ساحل از عمق درد من چه خبر داشت... و
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 اي زد ... تنه

 داد دوباره... هیاما درد را به قلبم هد اوردیلحن شوخش هم لبخند به لبم ن و

 پاتال گند دماغ مارو ... ریداداش پ نیول کن ا -

 عباسم بود ... ریمثل ام قایکه دق یشدم به چشمان رهیخ

 ... کنمیباشه ول م -

 ساحل ... کنمیم ول

 را فشردم ... دستش

 تنها باشم ... کمی خوامیم -

 نگاه دوختم ... ملتمس

 باشه؟؟؟؟ چشمانش را مطمئن باز و بسته کرد ... -

 اره چشمات قرمزه ها ...دوب نمیباشه اما نب -

 ...شیزدم به خواهرانه ها لبخند

 را بغل زدم... میکه رفت بلند شدم و لب پنجره ي نشستم و پاها ساحل

 ...نشستمیجا منتظر م نیا شدیآمدنش که م کینزد شهیهم

 بود... نجاینقطه ي اتاق هم نیبه نظر دلچسب تر و

 لبم تکرار کرد... ریرا ز یشگیدادم و شعر هم هیتک شهیرا به ش سرم

 ...یمونیاگه بگم نم رمیمیم یاگه نباش یدونینم خوامیتورو م یاز عشق پنهوون خستم

. 
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 دانستمیطرفه اي به قول ساحل نم کیدر تب احساس  سوختمیو من م ختندیریم اریاخت یب میاشکها

 اسمش را چهبگذارم اما...

 ... کردیکه بود داشت نابودم م هرچه

 ...نابود

 عادت داشتم... دنشیهرروز که ده سال بود به د نیآمد و همان صحنه ي دلنش اطیدر ح صداي

 و به سر انداخت ... دیاز روي بند رخت چادر را کش ساحل

 در را باز کرد ... و

 شد ... انینما شی بایقامت ز و

بود پاك کردن تري  میو لب حوض دو مشت آب زد به صورتش و من آرزو دیسر تک خواهرش را بوس 

 بود... شیبایجذاب و ز شیته ر

 خندي زدم ... زهر

 ...شدیبرآورده م گريیکه مال من بود براي د ییآرزو حاال

 اسمش چه بود ... یراست

 بود ... بایز ؟؟؟؟

 عباس حرف نداشت... ریام قهیحتما که بود سل ؟؟؟؟

 را تنگ اسمش بچسبانم ... یشگیهم تیمالک میدر ذهنم هم نتوانستم م یحت

 ...گروید یاشک بازهم

 شد... داخل

 براي پهن کردن سفره... زدیم میمادر که صدا ادیفر شهیمثل هم و



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  8:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 را جمع کردم ... میو پا دست

 ... ستادمیا نهیبه روي آ رو

 ... کردمیچشمان ورم کرده را چطور رفع و رجوع م نیا حاال

 و آقا جون هم آمده بودند ... دیو عمو مج دیتا االن عموسع حتما

بلند سرمه اي و ساپورت سورمه اي عوض کردم و روسري هم سرم ستش را هم  کیرا با تون لباسم

 سرم کردم ...

از بدنم شده  ییانگار جز گریرا روي سرم انداختم که د یرا پنهان کردم و چادر رنگ میدقت موها با

 بود ...

 ردن بود...ک یزندگ یدست جمع ايیهم از مزا نیا

 شدم ... رهیخ نهیدختر داخل آ به

 ...زدیتوي ذوق م بیبه لبانم نشاندم که تضادش با آن چشمان سرخ و ورم کرده عج یزورک لبخند

داخل راهرو و چند مشت آب خنک  ییصداي مادر بلند نشده بود قدم تند کردم به سمت دستشو تا

 دواي چشمانم کردم...

 شدم ... ییرایراه پله وارد پذ چیمارپ یمیبا دو از پله هاي قد و

 چرخاندم ... نگاه

بود که ربع  نیشان نشان از ا یبودند و لباس هاي راحت دنیآقا جون و عمو ها مشغول چاي نوش 

 دیبود و زن عمو هاجر که زن عمو مج دیاز آمدنشان گذشته و زن عمو پروانه که زن عمو سع یساعت

 اشان... دهیتازه از راه رساز مردهاي  کردندیم ییرایبود پذ

و عمه مرجان بودند به همرا  دیو عمو مج دیدختران عمو سع بیو ساحل هم که به ترت اینگار و در 

 مادر و عمه مرجان در آشپزخانه مشغول بودند ...
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 نهارخوري هشت نفره ي داخل آشپزخانه گذاشتم ... زیرفتم و ظرف ها را از نگار گرفتم و روي م جلو

 لبخندي زد... دنمید با

 ...منهم

 نگار ... دمیو ند مینع -

 ... ایاي باال انداخت و اشاره زد به در شانه

 ... گهیبا خان داداشاي شماها ددر رفتن د شهیمثل هم حتما

 پهن شد ... لبخندش

 ... چونهیکه هوس کردن دوباره آقا جون گوششونو بپ نیا مثل

 را دهان گذاشت... کردیمکه درون ظرف ساالد خورد  اريیته خ ایدر

 بده ... یدرس درست و حساب هی نایآقا جون به ا یک نیبب -

 مرجان تشر زد... عمه

 مردا گشنه ان ... دییبدو دخترا

 ...میتر شد عیو سر میرا جمع و جور کرد خودمان

 پهن کردم... ییرایرا برداشتم و داخل پذ سفره

 شد بود ... رهیخ ونیزیمبل نشسته بود و در سکوت به تلو روي

 ...ستین ونیزیتلو یبود که اصال حواسش پ معلوم

 ...کردیم ریبود که کجا س معلوم

 زهر ... یلبخندي زدم به تلخ و

 ... میدیغذاها را هم کش باالخره
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 همان صداي آرام مخصوص خودم دعوت کردم همه را به شام ... با

 بود و سرم به سمت او... نیکه نگاهم به زم یحال در

 ...دیشام آقا جون اخم درهم کش سر

 پس پسرا کجان ... -

 گرمانیبود و دوتا پسر عموهاي د میمنظورش از پسرها برادر من محسن به همراه برادر نگار نع ؟؟؟؟

 بودند ... ایکه برادرهاي در الیدارا و دان

 مخصوص خودش... یزبان نیریبازهم ساحل با همان ش -

 ... گهیباهمن دواال آقا جون طبق معمول  -

 کالمش کرد... یلبخندي چاشن و

 سري تکان داد... یشگیبا همان صالبت هم آقاجون

 ... میمشغول شد و

 ... کردیآقاجون بود که راجع به مسائل خونه سر سفره ي شام صحبت م یشگیهم عادت

 ... میبود که همه دورهم جمع بود یتنها زمان چون

 عباس انداخت... ریبه ام ینگاه

 پسر... هیخبر دمیشن -

 سري تکان داد ... یشگیدر دهانش گذاشت و با همان اخم هم یبه آرام یقاشق

 بله آقاجون ... -

 من قلبم که نه ... و

 و خاکستر شد... ختیر میایدن تمام
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 که راه نفسم را بسته بود با لقمه اي فرو دادم... بغضم

 دختراي راسته ي فرش فروش هاست... از

 ... نیي خوب و مقبول خانواده

 شد... رهیخ شیبایجون متفکر به چهره ي ز آقا

 پسر ... یتو خودت کاردان -

 نیو جاي محمود و تو ا یباال سر مادر و خواهرت ریش نیو ع یگردونیسه تا حجره رو داري م هللاماشاا 

 پنج سال پر کردي...

 باال ... رهیکم کم سنتم داره م گهید

 ... ريیسامون بگ وقتشه

 ...یدان خود

 تکان داد و آرام تشکري کرد ... سري

 من راه نفسم بسته شد ... و

 که خبر تصادف و مرگ پدرم و محمود آقا رو آوردن ... یهمان زمان مثل

 آن خبر شوم سکته کرد و ... دنیروزي که مادرجانمان با شن همان

 ... دیي ما سه داغ پشت هم د خانواده

 نفوذ کرده بود ... میکه ده سال با تمام تا رگ و پ یمرگ عشقم را عشق دمید منهم

 ... مردمیداشتم م من

 ام بود... نهیکه در س یعشق با

 که از دستم رها شد... قاشق
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 بدي داد ... صداي

 سرها به سمتم برگشت... و

 تفاوت و متعجب او تمام قلبم را سوزاند... یتنها نگاه ب و

 را فرو دادم ... کردیکه داشت خفه ام م یبردم و بغض نییحد ممکن پا نیرا تا اخر سرم

 کردم ... یلب و آرام عذر خواه ریز و

 ... دندیبریرا سر م میبلند شدن از سر سفره اي بود که سرش داشتند آرزوها میآرزو نیبزرگ تر و

 که هنوز آقا جون سر سفره بود ... فیح و

 هنوز تمام نشده بود که بشقابم را برداشتم و به آشپزخانه بردم و صداي مادر را دراوردم ... غذا

 ...یکنیداري سفره جمع م خورنایهنوز دارن م ایوا مح -

 لب و آرام گفتم ... ریبود ز نیی!!!سرم همانطور که پا ؟؟؟؟

 شدم ... رینه مادر فقط بشقاب خودم رو برداشتم ممنونم س -

 آن چشم غره هاي مخصوص خودش رفت که هزاران حرف نگفته داشت ... از مادر

 را بخورند و جمع کنم ... شانیغذا هینگفتم و ساکت سر سفره نشستم تا بق زيیچ

 رونیاز آن فضاي خفه کننده ب توانمیبودم که فکر کردم با برداشتن بشقابم زودتر م الیخوشخ چه

 بروم...

 ... گذشتیمثل ساعت م قهیدق

 ... رفتمیباالخره گذشت و من سالنه سالنه از پله ها باال م اما

 از تنم بود ... شتریدلم ب یخستگ
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براي بزرگ ترها بود را رد کردم و به طبقه ي سوم که اتاق نوه ها بود  شیي دوم که تمام اتاق ها طبقه

 ... دمیرس

 ...امدیخوشم م یمیخانه ي قد نیمعماري ا از

 ود ...طبقه سر تا سر اتاق ب دو

 ... بایجمع و جور و ز ییرایطبقه ي اول پذ و

 برد ... یدل م یحساب یبا صفا و نقل اطیوسط ح یآن حوض پر از ماه و

 از من... حداقل

 خانه را خود آقاجون ساخته... نیا گفتیم مادر

 ...دیگویو م خنددیمخصوصش م یبا همان شوخ طبع شهیساحل هم و

 ساخته تا همه توش جا شن... زيیچ هیچقدر خودشو بچه هاش فعالن  دونستهیآقاجون م -

 همه ي اتاق ها براي اجاره بودند ... مانیدر اصل تا قبل از ازدواج مادر پدر ها دانمیمن م یول

 ... گفتیم شهیهم امرزیمادري خداب و

 خونه بست... نیناصر پشت خودشو با هم حاج

 انداختم ... شیچادرم را روي تخت رها کردم و خودم را هم رو دمیاتاق که رس به

 ...دانستمیو من نم کردیخفه ام م میگلو نیسنگ بغض

 ام ... شهیمن دلتنگ تر از هم ایشده  شتریکالم مادر ب شیروزها ن نیا

 را بستم ... چشمانم

 اش را در ذهنم تصور کردم... یعروس و
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 میچقدر از دست خودم و اشک ها ی.. گاه -و دینکرده بودم که اشکم چک دایپ شیبرا ريیتصو هنوز

 ... شومیم یندارد شاک یکه انگار تمام

 تمام احساسم... ردیتا نم دیرسیبه ذهنم م گريیکار راه د ختنیکاش که جز اشک ر اي

 به معبودم ... میرا بگو زیخالص کنم و همه چ یعشق پنهان نیخود را از نکهیداشتم جز ا یراه چه

 ... کندیقطعا روزي نابودم م دانستمیکه م یعشق

 ندارد... شیهم برا یاسم یطرفه اي که ساحل حت کیهمان احساس  میبهتر است بگو ای

 ... گذردیکه او از عشقش نم میبگو اگرهم

 ...ندازدیهرروز روي قلبم خراش م شیبا غروري که خورده ها مانمیم تنها

 ... اما

 ... خواستمیم من

 ... کندیکه روي صحبتش بودم از انگشتان دست تجاوز نم یکه تعداد دفعات یعباس ریام

را تنگش بگذارم را با تمام وجودم  میمالکت میم دیایدلم نم یروزها را که حت نیمرد عاشق ا من

 ... پرستمیم

 بود... مانین اتاق هارو به رو بود نیمن ا یزندگ یدر اتاقش از جا پراندم و تنها خوش شانس صداي

 باشم؟؟؟؟... گريیشنواي نجواهاي عاشقانه اش با د دیبا نیمن بعد از یعنی

. 

 ... نه

 ندارم ... شیگنجا نقدریمن ا نه

 فکر کنم از جا بلند شدم و به سمت اتاقش رفتم ... نکهیا یب
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 نازکم را سر کنم ... یفراموش کردم چادر خانگ یحت

 داشت ... تیاهم چه

 که تمام روحم مال او بود ... من

 هم ... جسمم

 که او تنها اشاره اي کند... اگر

 اي به در زدم ... تق

 اي گذشت و در باز شد ... هیثان

 من محو آن چهره ي کالفه و خسته شده بودم ... و

 ... شهیبوداخمش هم گره خورده بود دوباره مثل هم نییپا سرش

 بود... عادتش

 ... شیعادتها نیبراي ا دادمیمن جان م و

 را بلند کرد ... سرش

 ... ییدختر دا دییبفرما -

 تر شد ... ظیانداخت و اخمش غل نییسرش را دوباره پا دنمیبا د و

 تازه کردم ... ینفس

 س... -

 عباس... ریآقا ام سالم

 ...ندیدوست دارد اسمش را کامل بگو دانستمیمن م و

 بود جوابم را داد ... نییهمانطور که سرش پا -



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  16:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 براي لحظه اي نگاه کردنش... زدمیمن له له م و

 ... یراستش م -

 باهاتون حرف بزنم... خواستمیم

 ... دییبفرما -

 آ ... -

. 

 ... شهینم نطوريیا آخه

 مهمه... یلیخ

 هست ... روقتمید

 بگم... خواستمیم

 ...شهیاگر م میتو اتاق من باهم صحبت کن دیاریب فیفردا بعد ازشام تشر شهیم اگر

 تکان داد ... سري

 دوخته بود... نیکه به زم شیو اخمو رهیهمان نگاه خ با

 هم نماند ... یمنتظر خداحافظ و

 در را بست... و

 بگم را در ذهنم مرور کردم... خواستمیکه فردا م ییاتاقم شدم و تمام حرفها وارد

 بزنم ... خواستمیکه م یاز حرف شدمیم مانیلحظه پش هر

 تباه کنم... خواستمیاي که م ندهیآ از

 داشتنش ... الیخ ینیریلحظه اي بعد ش اما
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 لحظه اي ... یحت

 ...دادیدندانم مزه م ریز

 افتاده بودم ... ریگ ضیحس هاي ضد و نق انیم

 افتاده بودم ... ریدر ذهن خودم گ من

 ... زدمیداشتم در خودم و احساسم دست و پا م من

 ... کردیعمل م قیباتالق عم کی نیعشق در قلبم درست ع و

 ... کردیمرا غرق م شتریب زدمیدست و پا م شتریچه ب هر

 ...ستیبودند خالم خوش ن دهیفهم بایو همه تقر کردمیفردا دل دل م تا

بشقاب عمه مثل  کیو  وانینرفتم و موقع شام هم بعد از شکوندن دو ل نییتا دم شام که اصال پا 

 ... ییرایاز دست غرغر هاي مادر نجاتم دادو مرا فرستاد داخل پذ شهیهم

هم  الیو محسن و دارا و دان میاز نع یو سکوت محض بود حت کردیحساب کتاب م میبا عموها آقاجون

 آمد و آرام هرکدام مشغول کار خود بودند ... یدر نم شانیصدا

 ... شکستیرا م نیسکوت سنگ وانیصداي تق و توق بشقاب و ل تنها

سر سفره  زيیبه رفت و آمد زن عموها ي مهربانم و ساحل که هردفعه که براي اوردن چ کردمیم نگاه

 ...دادیحواله ام م یعباس چشمک ریام یام به صندل یبودن صندل کیآمد به خاطر نزد یم

 بار پا به اتاقم بگذارد ... نیکه قرار بود براي اول یشب یبرل زدیقلبم م شتریو ب دمیخندیم

 ... زدیعباس را صدا م ریکه هرگوشه اش ام یاتاق

 ... دادیو سرش را تکان م رفتیچشم غره اي م میدیهم که هروقت م مادر

 ... خوردیدلم تکان م شتریمن ب و
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که همه توجهشان به  دمیو د دمیدو ییبه سمت دستشو دیآ یکردم تمام حجم معده ام باال م احساس

 جلب شد من

... 

 جز او... به

 از پشت در ... دیپرسیکه دائم حالم را م دمیشنیمحسن برادرم را م صداي

 ... کردیبودنش دلم را آرام م و

 ...گفتیصداي نگران مادر که م و

 بچه چش شده ... نیدوسه روزه ا دونمینم -

 به صورتم زدم ... یآب

 زدم از در ... رونیو ب دمیچادر را روي سرم کش و

 ... دیروي صورتش کوب دنمیبا د عمه

 آخه دختر ... هییچه رنگ و رو نیخاك به سرم ا -

 بود کرد ... دهیکه هنوز روي مبل لم یعباس ریبه ام رو

 دخترو نگاه رنگ به رو نداره ... نیمادر بلند شو ببرش دکتر ا -

 دارد تا عروسش شوم ... اديیعمه عالقه ي ز دانستندیهمه م و

 بود در دلم ... دهیعشق نابودگر را عمه ام پاش نیبذر ا دیشا و

 را برداشت ... چشییخورد و سو یحرف عمه تکان با

 را گرفت ... میبازو ریز محسن

 ام کند ... یهمراه تا
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 در آمد باالخره ... شیصدا

 ... برمشیمحسن جان شما بمون من خودم م -

 داشت... نیبود که ماش یپسر ها تنها کس انیچه خوب که او م و

 حرفش رو به محسن کرد ... دییجون هم به تا آقا

 ... گردنیو برم رنیبمون خونه پسر م -

 ...اوردیبا دستور آقاجون ساکت شد و باال رفت تا چادرم را ب دیبگو زيیچ خواستیمادر که م و

 کنار گوشم آمد ... اوردیکه برادرانه سرحالم م شهیهم مثل هم مینع

 ... یضیتو مر خورهیبادي به بودي م گهید یکن توروخدا چهار پاره استخوون نگاه -

 حالم را خوب کند ... توانستیهم نم مینع یحت و

 ... کردیخفه ام م استرس

 بهتر بود ... طیحاال شرا و

 عباس تنها باشم... ریکه قرار بود با ام حاال

را داخل  میدستم داد و زن عمو پروانه موها زدیآب قند را همانطور که هم م وانیعمو هاجر ل زن

 روسري کرد ...

 نبود گفت... یهم راض ادیکه انگار از دستور آقاجون ز محسن

 آقا جون... گمیم -

 ... تونهیعباس نم ریکمک بخواد ام دیشا ستیحالش خوب ن ایمح

 ...دیحرفش پر انیم آقاجون

 محرم تره ... ایبراي مح یعباس االن از هر محرم ریام -
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خوانده شد و آقاجون هم که  انمانیکه به اصرار محمود آقا م ییي کذا غهیباز اشاره کرد به همان ص و

 بود ... یراض

 کردند ... یرا به زور راض چارهیعباس ب ریام و

 سپرده شد ... یموضوع به دست فراموش نیبعد از مرگ پدرانمان ا و

 احساس بودم ... یمرد ب نیفراموش کنند که من همسر زوري ا خواستندیهمه از قصد م دیشا

اشک  بانهیزد براي نخواستنم و من چه غر واریچقدر به در د ریکه ام کنمیوقت فراموش نم چیه و

 ... ختمیریم

 ... شکستمیعباس م ریهاي ام دنیند شتریبود که من هرروز با ب شیاز همان دوسال پ دیشا

عروس خودش  یو التماس پدرش که مرا از همان بچگ خواندیبچه م روز ها که مرا دختر همان

 براي نخواستنم ... کردیم دانستیم

 شکست با حرفش... شتریشدم و مرا ب میتیکه بالفاصله بعد از عروس زوري بودنم  ییروز ها همان

 رو به همه گفت ... که

 بشنوم ... زيیوصلت مسخره چ نیراجع به ا خوامینم گهیحاال که بابا به رحمت خدا رفتن د -

هستم که به قول  نمرديیو دوسال است که همه به جز خودم فراموش کرده بودند من همسر ا 

 ... ردیسامان بگ خواستیآقاجون م

 چادر روي سرم به خودم آمدم ... ینیاحساس سنگ با

 ... کردیبهتر م یحالم را خوب که نه کم زشیت شهیچشمان نگران مادر برخالف زبان هم و

 حالم کرده بود ... یب یتهوع و استفراغ کم حالت

 به سمت در رفتم ... یحال یرا روي سرم محکم کردم و با ب چادر

 برگردم ... ممیاز تصم شدیهم باعث نم میحال یب یحت
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 خودم... یراسخ کمر بسته بودم به تباه یبا عزم من

 شده بودند تا ما را رصد کنند... تنها کنارم اوبود و همه انگار چشم دمیراه که رس انیم

 همراه گام هاي سست و آرامم شد ... ردیآنکه دستم را بگ یب

 اش... یپوست ریهاي ز یمادرانگ شهیعمه در آمد و بازهم مثل هم صداي

 عباس ... ریام گمیم -

 بده بخوره بچم رنگ به رو نداره ... زيیچ هی دیاگه کارتون طول کش مادر

 تکان داد... سري

 ... دیشام بخور دیحواسم هست مادر شما بر -

 ام باعث سقوطم نشود ... جهیرا به در گرفتم تا سرگ دستم

 بار محرم من دستم را لمس کرد ... نیدستش شد و براي اول ریاس آرنجم

 از روي چادر ... آنهم

 گرفته بود و آرام نداشت ... طنتشیقلبم هم دوباره ش و

 ... کردیم یتاب یو ب دیکوبیام م نهیس واریرا به در و د خودش

 کرد تا سوار شوم ... کمک

 بود ... رهیحرف راه افتاد و به رو به رو خ یب

 ... رفتیسمت درمانگاه محله م به

 را پنهان کردم ... میزور لرزش صدا به

 عباس ... ریآقا ام ستین ازيیدکتر ن -

 ... بهترم
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 بود... رهیدرهم رفت همانطورکه به رو به رو خ اخمش

حالت خوب شد؟؟؟؟  هویاالن  کرديیغش و ضعف م یتا االن که داشت ؟؟؟ییمسخره کردي دختر دا -

 اش دلم تاخراش ندهد ... هیکنا زهیتوجه به لبه ت یلب فشردم و ب

 جوابش را دادم ... آرام

 ...ستیبه دکتر ن ازيین دونمیم لشوینه هنوزم ضعف دارم اما دل -

 خانه ...حرف دور زد به سمت  یب

 را جمع کردم ... جرئتم

 خونه ي خودتون لطفا... دیمنو ببر -

 شد ... رهیزده به صورتم خ رتیو ح دیشدت روي ترمز کوب با

 بدانم خانه اش را ... کردینم فکر

 ... شناسمیکه من سلول سلول تنش را م دانستیراهم نم نیا

 شد ... شهیتر از هم ظیخودش آمد و اخمش غل به

 دادم ... ادامه

 گفتم ... شبیباهاتون حرف بزنم همونطور که د خوامیم

 ...لطفا

 ...میکنیخونه صحبت م میریداره ؟؟؟ م یحرفا چه معن نیا -

 کردم ... پافشاري

 ... میتنها باش خوامیم -

 لطفا
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 ...دیکش شیبه موها یدست کالفه

 ...ییشدي دختر دا بیعج -

 نگفتم و اوهم دنباله ي حرف را نگرفت... زيیچ

 ... راندیبودم به سمت خانه اش م دهیرا عرض کرده بود و فهم رشیمس

 خوب بود ... نیا و

 خوب... یلیخ

 است ... روزيیتر از پ نینش انیاما معلوم بود اع شناختمیرا نم منطقه

 ...مینشستیما م ییهمانجا

 و پارك کرد ... میشد نگیپارک داخل

 ...نداختیصداي آواز آسانسور بدجور روي اعصابم خط م و

 ... شدیم شتریو در باز شد و هر لحظه کوبش قلبم ب -طبقه ي چهارم  -

 ... میانداخت و رو به رو دیکل

 ... دمید ییبایو ز ینقل آپارتمان

 ...میرا کندم از پا میگفتم و کفش ها یالله بسم

 رنگ... ییمویل یاز من وارد شد و تعارفم کرد روي مبل راحت زودتر

 ...نشستم

 اخم نداشت ... نهمهینشست و اي کاش ا میرو به رو قایدق و

 را درهم گره زدم ... انگشتانم

 ...دیتپیم شیکردم نگاه نکنم به چشمان منتظر مردي که تمام عمر قلبم برا یسع و
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 عباس... ریآقا ام -

 تا... نجایا میایگفتم ب راستش

 باهاتون حرف بزنم ... یراجع به موضوع تا

 کرد... زیر چشم

 منتظرم ... -

 ...دمشیپرستیکه م یانداخت به من یهم نم ینگاه میمن دلم ضعف رفت براي سلطان قلبم که ن و

 به نفسم را از دست داده بودم ... اعتماد

 ... گفتمیم چه

 ...کردمیاز کجا شروع م اصال

 ... کردمیم ییگدا عشق

 همه ي عمرم را ... کردمیروز و تباه م کیبراي  ؟؟؟

 را ... -

 ... نمونیاي که ب غهیتا راجع به ص نجایمن اومدم ا راستش

 ... دیحرفم پر انیم

 براي فسقش... میحق داري دوسال گذشته هنوز اقدام نکرد دونمیآره م -

. 

کارم اصالبه کل فراموش  ریمنم که انقدر درگ نداختیاما دائم پشت گوش م گفتمیبه مامان م راستش

 کرده بودم ...

 ... دیشما حق دار شرمنده
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.. 

بود و او فراموشش کرده بود صداي ترك خوردن  ییایکه براي من دن یتیاز محرم گفتیاو چه م 

 و من... شدیغرورم در مغزم اکو م

 ضربه آخر را زدم تا بشکند و خورد شود... خودم

 چشمانم را بستم و گفتم ... و

 ... مردم

 شدم اما گفتم ... خورد

 ...دیچرخ یزبان لعنت نیا اما

 من ... -

 ... من

 .. حق ...خوامیم

 ... نیا

 پسر عمه ... یو ادا کن تیمحرم

 ... شترینفسم رفت با جمله اي که گفتم اخمش درهم شده بود ب و

 ... دمیدیاش را م یشانیهاي پ رگ

 ... ایحرفتو مح فهممینم -

 نامم از دهانش... دنیدر دلم تکان خورد با شن زيیچ و

 تر شدم ... مصمم

 تر هم ... شجاع
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 آوردم ... نییتا حد ممکن پا سرم

 ... بردیرا گرفته بود و رمق از تنم م بانمیگر یهمان حالت تهوع لعنت بازهم

 شده بود ... سیي پشتم از شرم خ رهیت

 ... منظورم واضحه پسر عمه -

 ... خواستمیو با تمام وجود م تیمحرم نیا من

 ... ستیوصلت رضا ن نیشما دلت به ا و

 ...تیحقتو ادا کن و برو دنبال زندگ پس

 شتاب از جا بلند شد ... با

 ... کردیبه صورتم نگاه نم اما

 شده بود ... رهیخ نیزم به

 شو ... بلند

 ... ستیواقعا حالت خوش ن نکهیا مثل

 از جا پراندم ... ادشیفر

 بهت... گمید بلند شو م -

 شده بودم ... حیوق

 شده بودم ... ایح یب نقدریاز کجا ا دانمینم و

 خورد... زیو چادر از سرم ل ستادمیا

 را از سرم کندم ... شال

 انداخت ... نییرا پا سرش
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 ... هللال اله اا -

 زد ... ادیتر فر بلند

 ... هللال اله اا -

 ... ایبه خودت ب ییدختر دا هیچه کار نیا

 اش شدم ... رهیخ

 به روح بابات... دمیعباس قسمت م ریام -

 ... دیروي صورتش کش یدست

 تر شد ... میمال

 شده بود گفت... رهیخ نیکه به زم همانطور

 حرفتو ... رمیگیم دهیخانم من نشن ایمح -

 سمت در رفت ... به

 ...نیمن منتظرم تو ماش نییپا ایبنداز سرت و ب چادرتو

 ... کردیداشت خفه ام م میگلو بغض

 ...ینگام کن یستیحاضر ن یکه حت زنمیانقدر حالتو بهم م یعنی -

 ... یارواح خاك آقاجونم اگر حقتو ادا نکن به

 ...یزبان لعنت نیروي ا اورمیب خواستمیکه م یرا گاز گرفتم از حرف لبم

 ... رمیم -

 ... گهید یکیبا  رمیم

 خشک شد ... رهیدستش را که روي دستگ دمید
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 سرعت به سمتم برگشت ... به

 سرخ شده بود ... صورتش

 دستانش شد ... ریام اس قهیدوقدم خودش را به من رساند و  با

 ... دیباریچشمانش خون م از

 تکرار کن ... گهیبار د هی -

 زد ... داد

 دفنت کنم ... نجایاون زري رو که زدي تکرار کن تا هم گهیبار د هی

 ي چشمانم شده بود ... رهیخ نیاول براي

 را باز کردم ... راهنمیدکمه هاي پ یکی یکیاش شدم و  رهیخ

 بودم ... ییبایز دختر

 کیگذاشت و به هم نزد راهنمینبود؟؟؟؟؟ !!!!دستش را روي چاك پ یشب کاف کیتنها براي  نیا و

 کرد ...

 و آرام تر شده بود ... دیلرزیم شیصدا

 بس ... یپرستیم یتورو به هرک ای!بس کن مح -نبود؟ ینشانه ي خوب نیا و

 در گلو خفه شد ... شیبوسه که روي لبانش زدم صدا با

 عطش... با

 و او ... دمیبوسیولع م با

 ... یحرکت چیه یبود ب ستادهیا همانطور

 بوسه اي... یحت ای
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 خودم غرق بودم ... ايیمن در دن اما

 ... کردمیکه تجربه م ییها نیاول غرق

 ... کردیرباط عمل م کی مثل

 شده باشد... زيیبرنامه ر انگار

 ... سرد

 روح... یب

 ... دادیمرا آزار م که

 مهم نبود ... اما

 مال او باشم ... کباری خواستمیتنها م من

 اش مهم نبود ... هیبق

 ... شینکرده بودم اصال به باق فکر

 نشاندم ... یفقط غرق بودم در لحظه و خواسته اي که به کرس من

 ...دیدراز کش کنارم

 ...دادیکه نامنظم شده بود گوشم را نوازش م شینفس ها صداي

 رنگ روي تخت دونفره اش... یکردم در مالفه ي عناب شترمچالهیرا ب خودم

 ... زدینم یحرف چیه

 ... دیمن اشکم چک و

 یپناهم را و مرا در حسرت حت یتن ب گردیکه در آغوش م کردمیبودم که فکر م الیو چه خوشخ 

 که که عاشقانه ... یبوسه اي گذاشت مرد سنگدل
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 ...دمشیپرستیم

 بود ... دهیچیدر تمام تنم پ درد

 خوردم ... یرا مچاله کردم و تکان صورتم

 ... دیایدر ن میرا گاز گرفتم تا صدا لبم

 انصاف ... یب کردینگاهم نم یحت

 ... دیرا به تن کش راهنشیبلند شد و پ شیجا از

 ... رونیب رمیم -

 در قلبم ... کردینگرانن اون بنده خدا ها..، لحن سردش خنجري فرو م ایشو ب حاضر

 ...شودیم نیهم دانستمیمن م و

 ...شودیخاطرات امشب م نیام هم ییتنها دارا دانستمیمن م و

 دورم را محکمتر گرفته بودم... فینرفته بود و من مالفه ي کث رونیب هنوز

 ي در ماند ... رهیروي دستگ دستش

 رو بزار همونجا ... مالفه

 و بعد از لحظه اي مکث از در خارج شد ... ،

 به خودم دادم ... یتکان

 اتاق انداختم ... یرا از دور خودم باز کردم و داخل سبد گوشه مالفه

 حمام شدم ... وارد

 درد طاقت فرسا ... نیآب کم کند از دیشا

 بود هم تنم دردمند ... یروحم زخم هم
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 ... دیچک اشکم

 خودم تکرار کردم ... با

 ... ایخودت بود مح انتخاب

 ... دمیتنم را شستم و لباس پوش یسخت به

 بود ... نیسنگ میها قدم

 بود... دهیو حال تهوع امانم را بر رفتیم جیگ سرم

 آمدم روي مبل نشسته بود ... رونیاتاق ب از

 رفت ... رونیاز جا بلند شد ب دنمید با

 انکه کمکم کند از کنارم گذشت ... یب

 مچاله شد ... شتریتفاوت و قلبم ب یب

 اي کاش اشکم نچکد... -

 گاهم کردم و خودم را تا آسانسور رساندم ... هیرا تک وارید

 ... مینشست نیماش داخل

 برگشته ... شیانگار زمان به دو ساعت پ و

 ...فتادهین یاتفاق چیه انگار

 بود ... فتادهیهم ن واقعا

 من تباه شده بودم ... تنها

 بود ... شهیتر از هم ظیغل اخمش

 حرف بزنم ... خواستمیم
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 فشردم ... لب

 زبانم باز شد ... و

 لطفا ... دیامشب و فراموش کن خوامیپسر عمه م -

 ... شهیهم براي

 ... میرو باطل کن غهیمحضر تا ص میفردا بر گمیبه مادرهم م من

 را گاز گرفتم ازشرم ... لبم

 هست که خودم خواستم ... ادمی ،

داشت خفه ام  میبغض گلو رمیگیاتفاق باشه.. ، .و خدا را شاهد م نیا ریشما تحت تاث یزندگ خوامینم

 ...کردیم

 ... ایدختر دن نیتنها تر من

 را به تاراج بردم ... میو هست یدخترانگ تمام

 بودم ... یمرد سنگ نیا یدر زندگ رشیبه فکر تاث و

 عاشق نبودم ... من

 بودم ... مجنون

 منطق ... یب یمجنون

 بود ... رهیبه رو به روخ همانطور

 ...دیرا کش یو ترمز دست ستادیداروخانه ي شبانه روزي ا جلوي

 آنکه نگاهم کند ... یب

 نخواهد داشت اما ... ريیمن تاث یزندگتو  -
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 ... گهید کنهیتو فرق م یزندگ قطعا

 ... دیشد و در را کوب ادهیپ و

 من قلبم هزار تکه شد از لحن سردش ... و

 از کالم تلخش... ،

 ... دمیبراي بار هزارم از خودم پرس و

 دوستم نداشت ... چرا

 ...دادیخبر از آمدنش م نیدر ماش صداي

 گرفت ... میجلو یي قرص دو عددي را به همراه بطري آب معدت بسته

 ... نارویبخور ا -

 ... دانستمیقرص ضد بارداري را م یمن معن و

 او امشب قصد جانم را کرده بود ... وقطعا

 ... خوردیبه روج و قلب و غرورم م یدر پ یپ شیها ضربه

 را روي بغضم فرو دادم ... قرص

 انه راند و منهم خفه شدم ...به سمت خ یحرف چیه یب و

 ... شدمیخفه م دیمن با که

 ... زیهم گند زدم به همه چ پشت

 حاال ... و

 بود ... نیبود و تنها سهم من از امشب هم دهیامانم را بر درد

 نه ... ای
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 ... کردمیسر فرصت تکه هاي غرورم را هم جمع م دیبا

 ام ... یروي قلب زخم گذاشتمیمرهم م ای

 را دادم ... میامشب هم زندگ من

 تنم ... هم

 غرورم ... هم

 من شد درد... سهم

 که از هر طرف همان درد است ... همان

 ...دادیانداخت داخل در و چراغ ها همه خاموش بود و خبر از خواب بودن همه م دیکل

 ... دمیکشیاز من باال رفت و من با حال بدي که داشتم خودم را م جلوتر

 و با صورت روي پله ي باالتر سقوط کردم ... دیپله لغز نیروي اول میپا

 خون را حس کردم ... یو گرم دیچیام درد بدي پ یشانیي پ گوشه

 ام را با دست لمس کردم ... یشانیاز درد جمع شدم و خون روي پ صورتم

 بود که سر پله ها کرد ... یتنها عکس العملش مکث و

 آن که برگردد ... یب

 هم رفت ... بعد و

 از کنارم رفت ... یسادگ نیاو به هم آري

 مرا ... ندیآنکه بب یب

 آنکه عمق رنجم را حس کند ... یب

 روي همان پله ي اول ... نشستم
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 آمد ... یم نییبه همراه اشکم پا میاز گوشه ي ابرو خون

 ... االن

 ... کردمیرا تجربه م یچارگیب تیحاال نها نیهم

 چقدر خوشبخت بودم ... شیمن تا چند ساعت پ و

 داشتم ... غرور

 و ... میها یدخترانگ

 ... روحم

 روحم مرده بود ... من

 مرده بود ... ایمح

 است ... دنیزنده بودن به نفس کش دیگویم یکس چه

 چادرم را که روي شانه ام سر خورده بود را با مشت گرفتم ... ؟؟؟؟

 از خودم ... خوردیبهم م حالم

 چادر را ندارم ... نیا اقتیل من

 را ندارم... اقتشیل

 ... فمیکث من

 هم ... تنم

 ... دانستمیهرزه بودم و خودم نم من

 شده بودم ... ایح یانقدر ب یک من

 کنم ... یزندگ دیازفردا چطور با دانستمینم یحت
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 من ... ؟؟؟

که تمام تنم را به خواست خودم از برشده بود و مال  یعباس ریرو به رو شوم هرروز با ام دیبا چطور

 ... گریتا چند صباح د شدیم گريیکس د

 من چه احمقانه خودم را نابود کردم ... و

 کمر به قتل روح خودم بستم ... من

 ... کردیرا بند بند وجودم حس م یدرماندگ یواقع یمعن

 و با همان لباس روي تخت انداختم ... دمیبود باال کش یرا به هر سخت خودم

 نداشتم ... دنیناي نفس کش یحت یحالیشدت ب از

 شده بود ... یلباسم خون تمام

 را لجن گرفته بود ... میداشت ؟؟؟ !!!من که تمام زندگ یتیچه اهم اما

 روي هم رفت... میچقدر گذشته بود که پلک ها دانمیو نم گرفتتدیاز هم سبقت م میها اشک

 از حال رفتم ... ایخواب بودم  انمدینم

 همان پله ي آخر ... یعنی نیا و

 ...یآخر زندگ ستگاهیا همان

 را با درد باز کردم... چشمان

 بود چندشم شد ... رمیکه ز یخون یخوردم و با حس گرم یتکان

 ... دمیکش یآه

 را جمع کردم ... رمیو ملحفه ز ،

 خودم را داخل حمام انداختم ... و
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 شدم ... رهیي بخار گرفته خ نهیآ به

 ي خون خشک شده کنار صورتم ... رده

 ... زدیتوي ذوق م بیچشمانم عج ریگودي ز و

 ... دمیچشمانم بازهم راه گرفت چشمان را روي هم فشار دادم و تنم را ساب اشک

 که هرز شده بود ... یتن

 ... گریبود د فیکث

روي هم  یانداخت چشمانم را عصب یروي اعصابم خط م زدیم میصدا نییمادر که از پا ادیصداي فر 

 آمدم ... رونیو ب دمیفشار دادم و خودم را آب کش

 ... شیهم قطع نشده بود صدا هنوز

 شال پنهان کردم و چادر را روي سرم انداختم ... ریرا ز سمیو موهاي خ دمیپوش لباس

 شد ... دهیکش نهیدوباره به آ نگاهم

 خورد و روحش مرده بود ... یساله ها م ستیدختري که صورتش به ب به

 که صورتش قاب چادر شده بود و روحش نجس بود ... دختري

 حرص چادر را روي تخت انداختم ... با

 گفتم ... نهیدختر آ به

 نداري... اقتشویل -

 مرا... زدیدوباره صداي مادر که با حرص صدا م و

 کردم ... میرنگ و شلوار مشک یطوس کیگذرا به تون ینگاه

 زدم ... رونیرا سرسري مرتب کردم و از در ب شالم
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 کردم ... ستیدر آشپزخانه ا جلوي

 ... ختیر قلبم

 حرف وارد شدم ... یدهانم را محکم قورت دادم و ب آب

 ... گذاشتیصبحانه نشسته بود و لقمه اش را در دهان م زین پشت

 تشر زد ... مادر

 کجا موندي پس ... کنمیصدات م دوساعته دارم -

 را باال آوردم ... سرم

 ببخش مادر جان ... -

 عباس چشم غره رفت... ریصورتش را چنگ زد و به سمت ام دنمیبا د مادر

 صدا لب زد... یب و

 چادرت کو ... -

 سرگرم کردم ... فینگفتم و خودم را با ظرف هاي کث زيیچ ؟؟؟

 نداشت... یتیاهم شیبرا میشانیو زخم گوشه ي پ دیچادر بودنم را د یب

 جا خوش کرد ... میمادرم بغض باز در گلو یمحبت یب ار

 عباس... ریبراي آقا ام زیبر ییدختر چا -

برگشت  میتفاوتش که دوباره رو ینگاه ب دمیگذاشتم د زیانکه نگاهش کنم روي ن یو ب ختمیچاي را ر 

 شد ... قیو عم

 گره خورده بود ... شتریهم که ب شیها اخم

 پرانرژي و شاد بود ... شهیشد که مثل هم دهیکش میبه سمت نع نگاهم
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 سالااااااااام بر اهل خانه ... -

 قربان صدقه اش رفت و باز به من دستور چاي داد... مادر

 ... دانمینم

 حواسش نبود که منهم هنوز صبحانه نخوردم ... دیشا

 تا قربان صدقه ي منهم برود ...چقدر آرزو به دلم مانده بود  و

 رفتم ... رونیها را شستم و از در ب ظرف

 ي راه صداي مادر درآمد ... انهیم

 حال ندار بودي ... شبمیصبحانه بخور د نیبش -

 آمد ... ادشیعجب من راهم  چه

 را ... دخترش

 ...خواستیشده بود و مونس م میتیکه  دخترش

 ... رمیممنون مادر س -

 اجازه ... با

 آمدم و پشت سرم آمد ... رونیب

 ... کردمیرا از پشت حس م شیوقدم ها رفتمیپله ها باال م از

 ... دمیتند کردم و جلوي در اتاقم رس قدم

 ... کردمیحس م یکالم چیه یحضورش را ب و

 سمتش برگشتم ... به

 گره خورده بود ... بیعج شیها اخم
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 هم که سرخ بود ... شیچشمها

 بود اشاره کرد به داخل اتاق... نییهمانطور که سرش پا-شده پسر عمه ؟؟؟  زيی..چچ  -

 داخل کارتون دارم ... دییبغرما -

 فشردم و در را باز کردم ... لب

 تعارفش کردم ... -

 داخل ... دییبفرما -

 تکان داد و داخل شد... سري

 ... کردیبود و اتاق را رصد م ستادهیوسط اتاق ا بیدست به ج همانطور

 ... چاندمیمجرم ها با اضطراب انگشت در هم پ مثل

 دوباره خوردم کند ... گذارمینم

 ... غهیهنوز نشده با مادر حرف برنم براي فسخ ص دیببخش -

 باهاشون ... کنمیتا ظهر صحبت م چشم

 آنکه به حرفم توجه کند چادر را با دقت از روي تخت برداشت و با دقت نگاه کرد... یب

 لب باز کردم ... دوباره

 گفتم که... -

 حرفم آمد ... انیم

 بهت محرم شده من خبر ندارم ؟؟؟ لبم را گاز گرفتم و شوري خون را در دهانم حس کردم ... ممینع -

 نگفتم ... زيیچ
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 هیبپرسم اونوقت با بق تونمیم یچرخیچادر واسه خودت تو خونه م یب گرديیشدي رو مد م دیجد -

 ...کردیشده بود و نگاهم نم رهیخوندي؟؟؟؟؟؟؟ هنوز به چادر خ غهیمرداهم شما ص

 دنبال فرصت بود که خوردم کند ... انگار

 کرد ... نگاهم

 چادر را روي تخت انداخت ... و

 رو سرت نباشه... نمینب -

 ... دیرفت و در را کوب رونیب و

 تا جوابش را دهم ... دیزبانم نچرخ و

 زبان بودنم ... یبه من و ب لعنت

 ... میعرضگ یبه ب لعنت

 ... فهممیرا نم شیکارها یچرا معن و

 چادر نگاه کردم ... به

 شانه باال انداختم ... و

 کنمیدوباره سرم نم چوقتیه

 شد ... یدر ذهنم تداع شبیحرص خودم را روي تخت انداختم و دوباره تمام صحنه هاي د با

 و دوباره و دوباره... دوباره

 از شدت شرم ... گرفتمیهربار لبم را گاز م و

 چطور توانستم ... من

 شدم ... ایح یآنهمه ب چطور
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 آمد ... یم ادشیرا که  شبیهمان ته قلبم لحظات د و

 آمد ... یقلقلک م یکم

 ... شیامان از او و نخواستن ها اما

 ...یحت کردمیقمار م شیرا پا میکه زندگ کطرفهیامان از من و عشق  و

 همراهم خواهد بود... شهیکه هم ییآبرو یب نیبا ا میایکنار ب دیچطور با دانمینم

 ... دندیفهمیمادر م ایمحسن  اگر

 ... هیآقاجون و بق ای

 تصورش پشتم عرق کرد ... از

 ... دمیصداي در از جا پر با

 انداز شد... نیو آرام محسن طن بايیبله ؟؟؟؟ صداي ز -

بودنش  یمصنوع دانمیو با لبخندي که نم دمیروي تختم کش یتو؟؟ دست امیب شهی؟ م یهست یآبج -

 نه در را باز کردم... ایمعلوم بود 

 به به ... -

 جون خوش اومدي ... داداش

 صورتم نگاه کرد و اخمش درهم رفت... به

 ؟؟؟ دستم را روي زخمم گذاشتم و از دردش دلم از حال رفت ... ایشده مح یچ تیشونیپ -

 ال باز لبخندي زدم ...ح نیا با

 ... نیرفت خوردم زم جیسرم گ کمیتو اتاق که اومدم  شبیداداش د ستین زيیچ -

 نگاهم کرد... مشکوك
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 انداختم تا چشمانم لو ندهند دروغم را... نیی؟؟؟؟ سرم را پا یمطمئن -

 ... هیچه حرف نیآره داداش ا -

 ... ندیو تعارفش کردم تا بنش دمیرا جلو کش شمیآرا زیکوچک م یصندل

 داداش... نیبش -

 نشستم ... شیخودم روي تخت درست رو به رو و

 ...ريیکه هرروز داري آب م نمیبیتو حالت خوبه ؟؟؟؟ م ایمح -

 ... ایحال بد نیا

 چشماي پرآب ... نیا

 ... ایمح هیواسه ي چ نایا

 جا به جا شد ... میگلو بیس یگرفته بود دوباره و کم بغضم

 داداش ... ستین زيیچ -

 کنکورم... ریدرسا سخته درگ واال

 که پارسالم قبول نشدم ... ديید

 ماه مونده به کنکور ... هیاز  کمتر

 ...کمیرومه  فشار

 ام شد... رهیکردم و متفکر خ زیرا ر چشمانش

 ...ستیعباس و ازدواجش مربوط ن ریدرسا ربط داره و به ام ینیبه سنگ نکارایهمه ي ا یعنی -

 ...شیپروا یجا خوردم از سوال ب ؟؟؟

 انداختم ... نییرا پا سرم
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 بود... دهیفا یکردنم ب کتمان

 کرد ... یاخم

 ... دمیپس درست فهم -

 ام را با دستش گرفت و آرام باال آورد ... چونه

 ... ایمح ـ

 ... شبیعباسه ؟؟؟؟ د ریچشم ها به خاطر ام نیاشک تو ا برق

 ...ایفرق داره مح یلیخ شبینگاه با د نیا

 احساس تو خبر داره ؟؟؟؟ لب فشردم ... نیتو و اون ؟؟؟؟ بحثتون شده ؟؟؟اون از نیشده ب زيیچ

 جواب بگذارم... یدادم تا سواالتش را ب حیترج

 داداش... -

 ... شهیم

 راجع به فسخ ... شهیم

 ...یعباس حرف بزن ریمن و ام نیي ب غهیص

 ...راستش

 بگم بهش... تونمینم خودم

 گر نگاهم کرد ... مالمت

 ... دیکش شیروي موها یکالفه دست و

 ... ایمح باشه

 را فشرد ... دستم
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 ... زيیهرچ ؟؟؟؟یستیهست که تو تنها ن ادتی -

 ... ایکرد فقط به خودم بگو مح تتیاذ زيیهرچ

 مثل کوه پشتتم داداش ... من

 شد... سیدوباره خ چشمانم

 که کرده بودم ... یخبط از

 ... دادیرا نشانم م تشیبرادري که عاشقانه حما نیهم دیفهمیاگر م و

 ... کردمیتکه ام م تکه

 شد ... دهیرفت و من باز فکرم به سمتش کش محسن

 ... زندینم غهیاز فسخ ص یچرا او حرف دانمینم

 ... کردیم ووانهیسر و تهم که تنها خودم را د یاز افکار ب دمیکش یپوف

 ... دمیکش رونیرا ب میکناب ها و

 داشتم تا خودم را مشغول کنم ... اجیاحت

 برود ... ادمیرا انقدر غرق کنم تا  خودم

 را ... زیبرود همه چ ادمی

 ... رفتیهم اگر م ادمیاز  اما

 چه... قلبم

چقدر گذشته  دانمینم میچشمانم را روي هم فشار دادم و تمرکز کردم روي نوشته هاي رو به رو ؟؟؟

 و کنار هم ... میبرو اطیبود که ساحل دنبالم آمد تا به ح

 ... میبخور هندوانه
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 شدم ... بلند

 که صبح تنم بود ... ییهمان لباس ها با

 را مرتب کردم و دنبالش راه افتادم ... شالم

 متعجب نگاهم کرد ... ساحل

 ؟؟؟؟ شانه اي باال انداختم ... یکنی؟؟؟ !!!!چادر سر نم ایمح -

 نه ... -

 ... کنمینم سرم

 نگاهم کرد... زیت

 ...یشناسی؟؟؟؟ آقاجون و که م یگیم یداري چ یفهمیدختر تو م -

 چادر را دستم داد ... ملتمس

 تنش باشه... یب میبار که دورهم هیچادرتو بنداز سرت بزار  توروخدا

 چادر را روي سرم انداخت و دنبال خود کشاند... خودش

 ... دادیخورد که هفت شب را نشان م واريیپله ها را که رد کردم نگاهم به ساعت د راه

 داشت بود ... یلیشبانه که حتما دل یدورهم نیپس اوهم در ا ختیر قلبم

 ... زدندیروي تخت نشسته بودند و گپ م همه

 دلم را مالش داد... زدیي داخل حوض و سماوري که پاي تخت قل م هندوانه

 زد و با دست به کنارش اشاره زد ... انشیبه قل یپک دنمیبا د آقاجون

 بابا ... نمیبب ایدختر ب ایب -

 ؟؟؟؟ کنار آقاجون نشستم ... بهتري
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 ... ختیکه روي سرم نشست آرامش دو عالم به دلم ر دستش

 تم ...انداخ یپر محبت نگاه

 ممنونم اقا جون ... -

 ... خوبم

 گذاشت و قربان صدقه ام رفت... میعمه چاي را جلو و

 بخور عمه جون فداتشم ... -

و پسرها و دختر هاهم  کردندیکه باهم تخته بازي م دیو عمو مج دیتشکري کردم و به عمو سع -

 کردم و لبخند نشست روي لبم ... ینگاه کردندیم قشانیتشو

 ... دینوشیشده بود چاي م ریکه به رو به رو خ ییشد به او دهیکش نگاهم

 بود درهم... دهیاخم کش شهیهم مثل

 ... دمیرا نوش میچا دمیکش یقیعم نفس

 جمع شدنمان... لیشروع دل یعنی نیرا صاف کرد و ا شیگلو آقاجون

 و عمه و زن عمو هام باالخره از آشپزخانه دل کندند نشستند ... مادر

 ... میعباس رو مشخص کن ریتا روز خواستگاري ان میگفتم دور هم جمع بشراستش  -

 را بستم و روي هم فشار دادم ... چشمان

 را هم به زور فرو دادم ... میگلو بغض

 همه درد... نیا

 من ... براي

 ...کجای
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 تحمل نبود... قابل

 عباس کرد... ریبه ام رو

 خداروشکر ... نیادماي مقبول دمیپسرم خانوادشو د -

 سراغشون... میبا اجازه ي مرجان آخر هفته بر گمیم من

 سري تکان داد... عمه

 بگم بابا جون ... یچ

 عباس زن داره ... ریام گمیبه من باشه که م اگه

 رفت با حرف عمه ... نفسم

 سري تکان داد... آقاجون

 .دوتا .. نیي ا غهیواسه فسخ ص مینظرم بهتره فردا هم اقدام کن به

 ... ستیوصلت رضا ن نیکدومشون دلشون به ا چیکه ه حاال

 دادند... میعباس راهم به دل من تعم ریچه راحت خواسته ي ام و

 بزنه ... یراجع بهش حرف یکس خوامینم غهیفسخ ص بعداز

 ... ندهیدرآ ادیب شیپ یدوتا جوون مشکل نیبراي ا خوامینم

 ... ایخصوص براي مح به

 بدونه ... زيیچ یکس ستیبره خونه ي شوهر و درست ن دیاونم با گهید

 به مادر کرد ... رو

 ... انیدخترم حاج کاظم همون حجره ي کناري ما براي بزرگش وعده گرفتن تا ب یراست

 را گاز گرفتم و طعم شوري خون در دهانم پخش شد... لبم
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 ... انیتا ب گمیعباس م ریبعد از خواستگاري ام هللانشاا

 ... دیپر شیبه گلو چاي

 که تمام شد رو به آقا جون کرد... شیدر پ یهاي پ سرفه

 را رد کرد ... حشیآقا جون دانه اي از تسب-؟؟؟؟  دهیرو از کجا د ایحاج کاظم مح -

 ...دنشید ارهیدوبار اومده بود تا غذا ب یکی

 نگفت ... زيیچ

 افتاده بود ... میبه من انداخت و اشاره زد به چادري که روي شانه ها زيینگاه ت اما

 فشردم ... لب

 ... داردیکارها برنم نیهم دست از هنوز

خودم هم نتوانم خط بزنمشان از  یدر ذهنم بسازم که حت ییاهایبودنش کمک کرد تا رو یرتیغ نیهم

 ...المیخ

 ... دمیچیدرهم پ یتفاوت نگاه گرفتم و انگشتانم را عصب یلجش ب از

 تازه اي سراغم آمده بود... مشکل

 ... هه

 ...خواستگار

حرف  دیدوباره سرگرم کار خودش شد و مادر هم متفکرانه با آقاجون راجع به خواستگار جد هرکس

 ...حرصم گرفته بود...زدیم

 مرا از سرش باز کند... خواستیچرا به هر نحوي شده م دانمینم

 ...زدیو زخم م گرفتیمهرش را ازمن م نگونهیمن چکارکرده بودم که ا مگر
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 ي صحبتشان شده بودم ... رهیبه من خورد که خ نگاهش

 را در نگاهش... یاي تنها لحظه اي حس کردم مهربان لحظه

 درهم... دیکش اخم

 زل زدي به ما ؟؟ !!!بلندشو اون هندونه رو پاره کن... یدختر چرا نشست -

 زدم ... پوزخندي

 کاري براي من داشت... شهیهم

 جا بلند شدم و لب حوض رفتم ... از

 را از کنار هندوانه برداشتم و لبه اش گرفتم تا برش بزنم... چاقو

 مردانه اش روي دستم نشست ... دست

 تمام تنم را... نکهیو انگار نه ا ختیر نییدلم پا و

 ... ستیکار کوچولو ها ن نیکار کردن با ا -

 زدم به نگاهش... زل

 حرص... با

 بغض... با

 ...با

 ...عشق

 لب باز نکردم به حرف ... اما

 ام شد... رهیخ

 ... کردیم دیکارهاي جد و
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 ... کردیم زيیناپره

 بود ... نییسرش پا زدیکه هروقت بامن حرف م روزید تا

 شده بود حاال ... چه

 ...کردیبذل و بخشش م نگاه

 موش زبونتو خورده ... -

 شده بود... بینگاهش عج ؟؟؟؟

 را آرام کرد ... شیجلوتر آورد و صدا یرا کم سرش

 کوتاهش کرده ... یکی ای -

 انداختم ... نییاز شرم سرخ شدم و سرم را پا ؟؟؟

 تا بلند شوم ... آمدم

 را گرفت و مانع شد ... دستم

 ي راه ماندم ... مهین ومن

 درست بند سرت کن... چادرتو

 ...داستیبهتره همه جونت پ یکه سر کردي نکن نجوریا

 کردم ... یتمام حرصم را روي جمله ي بخت برگشته خال ،

 ...کنمیعههه چه خوب پس کال سرم نم -

ي حرفم دستم را که هنوز بند دستش بود طوري فشار داد که احساس کردم استخوانش خرد  انهیم

 شد...

 شنگول ساحل از جا پراندم ... صداي
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 ... ایدیجمع چسب دستشو جلو نجوريینداره ا تیاي بابا داداش جون خوب -

 ... نیتو اتاقاتون سنگاتونو وابکن نیبر بابا

 ...دیخند زیر و

 لب رو به من گفت... ریبه ساحل انداخت و دستم را رها کرد و ز ینگاه

 خوش اومدي... -

. 

 کردم و سراغ عمو ها و پسر عموها رفتم ... شانیرها عیسر

 داشتم ... غم

 دوتا هم نبودند ... یکی

 بخندم ... توانستمیخداروشکر که م اما

 ...یکه مصنوع البته

 ... میها کري خواند ییبراي رو به رو یرفتم و حساب الیو دارا و دان ایو در دیعمو مج میداخل ت من

 ...کردیم طنتیش شهیمثل هم مینع

 شوهرداري ... نیبري تمر دیبا گهیخانم شما رو چه به تخته بازي کردن شما که د ایمح -

 تنه اي به محسن زد... و

 ... ادیبدجوري بوي شوهر م آخه

 خنده زدند به جز من ... ریز یهمگ و

. 

 ... میاز حرف نع دیخندیزن عموها و عمه و مادرهم لبشان م یحت
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. 

 زدم تا فکر نکند از دستش ناراحت شدم... میبه نع یجا بلند شدم و لبخند کوتاه از

 ...خنداندیهاي او که همه را م یمن با خودم بود نه با شوخ مشکل

 به آقاجون کردم ... رو

 با اجازه من برم باال آقا جون ... -

 کرد ... یفیظر اخم

 هنوز... میشام بخور میخوایدخترم م نیبش -

 انداختم ... نییرا پا سرم

 روي حرف آقا جون حرف بزنم ... توانستمیتنها باشم اما نم خواستیم دلم

 د ...به کنارش اشاره ز عمه

 هندونه بخور فدات بشم ... ایعمه جون ب ایب-

 عمه نشستم ... کنار

 بود... ییایدن میعمه روي سرم برا زیبوسه محبت آم و

 گذاشت ... میهندوانه قاچ کرد و جلو میبرا عمه

 تر شد ... کینزد یکم

 عباس حرف بزن فدات شم ... ریبا ام گمیعمه قربونت برم م -

 عمه ... شهیبه خدا دل اونم نرم م نیباهم سنگاتون و وابکن نینیبش اگر

 زورش کنن ... خواستمیرو دنده ي لجبازي از اون سالها که م افتاده

. 
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  54:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 به خدا ... شهیباهاش حرف بزن نرم م کمی تو

 هیکردنش ما یچه خبر داشت که از تنم و روحم براي راض چارهیانداخت عمه ي ب نییرا پا سرم

 نگاهم هم نکرد... یگذاشتم و حت

 سرم را باال گرفتم ... یاحساس نوازش با

 ... کردیبود که چادرم را درست م ساحل

 لب گفت ... ریمستاصلش را به من دوخت و ز نگاه

 ... اینکن مح شیشیتوروقرآن آت هیبدجور عصب -

 خورد... شهیمن عسلم نم هیبا  نجوریو هم اون

 پشت چشم نازك کرد ... شیکرد و نامحسوس برا یشیا

 زنش... چارهیب -

 در گوشم خم شد... و

 شدي به خدا ... نیا یآخ تو عاشق چ -

 اش بودم ... یجذبه و مردانگ نیعاشق هم من

 کاش که اوهم دوستم داشت ... اي

 را فرو دادم ... یبار هزارم بغض لعنت براي

 به دستور مادر با دخترها سفره را پهن کردم ... باالخره

 پهن کردم ... اطیانداز داخل ح ریسفره را روي ز نکهیهم

 عباس رو به آقاجون کرد ... ریام

 شده ... فیکنه ضع تیفعال ادیز دینبا ایآقا جون دکتر گفت تا چند روز مح -
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 هه دکتر ... -

 رفته چطور مرا غرق در خون رها کرد ... ادشی

 کرد ... یجواب گذاشت و روحم را زخم یرا ب میرفته بود بوسه ها ادشی

به صورتم  ینگاه یگرفت و حت یرا م میکه دخترانه ها یرا زمان شیها یتفاوت یرفته بود ب ادشی

 ... نداختین

. 

 ... حاال

 بلندشدنم و راه رفتنم بود ... نگران

 رو به من کرد ... ؟؟؟

 آنکه نگاهم کند... یب

 ... نیشما برو بش -

 کرد ... دشییآقاجون هم تا و

 شدي ... فیضع نیدخترم برو بش آره

 ... دهیو روت بدجور پر رنگ

 به من انداخت ... یحرف آقاجون نگاه دییهم به تا مادر

 بدم بخوري رنگ به روت نمونده ... نیریش زیچ هی نجایا ایب

 همراه مادر رفتم ... به

 آمد... یو به طرفم م زدیرا هم م کردیقندي را که درست م آب

 ... ریبگ -
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  56:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 رفت بپرسم ازت ... ادمیگفت دکتر به خدا حواس برام نمونده  یچ شبید یراست

 انداختم ... نییرا پا سرم

 مادرانه صدقه بدهد به دخترش... یافتاد تنها کم ادشیعجب  چه

 ي تنش... پاره

 شدم... زاریاز خودم ب شتریکردم و هر لحظه ب فیها را پشت هم رد دروغ

 کم افت فشار بود مادر ... هینبود  زيیچ -

 زدم ... رونیو با اجازه اي گفتم وب دمینوش یي کوچک جرعه

 هم پهن شده بود ... سفره

 صدا گوشه اي از سفره نشستم ... یو ب رفتم

 به غذا اصال ... دیکشینم لمیآمدند اما م یهم م هیبق

 گذاشت ... میو جلو ختیر شیهم قورمه سبزي رو یو کم دیبرنج کش میبرا محسن

.. 

. 

نگاهم به نگاه ساحل خورد  کردمیور و آنور م نیبه دهان ببرم ا یانکه قاشق یبا غذا ب کردمیبازي م 

 کرد و لب زد ... یزد و اخم میکه اشاره به غذا

 ... گهیبخور د -

 به دهان بردم ... یدستورش قاشق به

 عباس کرد... ریموقع صداي آقاجون آمد که رو به ام همان

 پسرم فقط ساعت دو محضر باش... میکرد فسخش کن غتونیکه ص ییهمون حاج آقا شیپ میفردا بر -
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  57:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 براي هفته ي بعد ... میبزار شهیکار دارم اگر م یلیراستش آقاجون من فردا خ -

 با تحکم گفت... آقاجون

که زن داشته  شهینم تیکن آخر هفته وعده گرفتم براي خواستگار ینه پسر جان فردا وقتتو خال -

 ...ريیو بري زن بگ یباش

. 

 نگفت ... زيیانداخت و چ نییرا پا سرش

 لب گفت... ریانداخت و ز نییهم سرش را پا آقاجون

 با خودت مشخص کن پسر ... فتویتکل -

 بود گفت ... نیدادن جو سنگ رییکه کارش تغ شهیمثل هم مینع

 ... میدور بزن هی میآقاجون با اجازتون بعد از شام با دخترا بر -

 ...میسري تکان داد و مشغول شد آقاجون

 که به خواست ساحل به دهانم گذاشتم بسنده کردم ... یبه همان قاشق منهم

. 

 جا بلند شدم که محسن رو به من گفت ... از

 ...میتوام بپوش باهم بر ایمح

 تکان زادم و باال رفتم ... سري

 بود... یخوب فکر

 ...زانمیشبگردي به همراه عز یکم

 اتاقم رفتم ... به
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  58:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ام روي تخت انداختم... یبلندم و شال زرشک یرا به همراه مانتوي زرشک یتنگ مشک شلوار

 راشستم ... صورتم

 ... میایدرب یدگیاز رنگ پر یکم خواستمیم

 هم پشت پلکم زدم ... یکرم و رژ گونه زدم خط نازک یکم

 لب هم اضافه کردم ... برق

.. 

دور از هواي  کمیرا روي شالم انداختم خوب بود که  یو کش چادر ساده ي مشک دمیرا پوش میلباسها 

 ...یاو نفس بکشم تا بلکه بتوانم کم

 ... میآ رونیب شیاز هوا یکم تنها

 رفتم ... نییستش راهم دستم گرفتم و پا یو کفش عروسک یمشک فیک

 ...کردندیم یمنتظر بودند و باهم شوخ اطیبه همراه محسن داخل ح الیو دارا و دان مینع

 هم از بزرگترها نبود... خبري

 و به شانه دارازد ... دیکش یسوت دنمیبا د الیدان

 دختر عمو چه کرده ... نیاووووو بب -

 و دستم را گرفت ... دیهم خند محسن

 .،...گهیخواهر منه د -

 ...دیخند مینع

 بابا به فکر جووناي مردم باش... دنیخواستگارات صف کش نهیهم -

 ...دیو آمدم جوابش را بدهم که با صداي محکمش حرف تو دهنم ماس دمیخند
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  59:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 هم... لبخندم

 ...مینع زیکم مزه بر -

 کرد... یمیتعظ مینع

 به ... -

 دادن بابا بزن کف قشنگرو ... یعباسم که افتخار همراه ریام داداش

 عباس را دوره کردند... ریام دندویخند همه

 و نگار هم باالخره آمدند... ایساحل و در و

 شد از آمدنش ... یمن ته دلم خال و

 ... دنشیدور باشم از هواي نفس کش خواستمیمن نم نیهم مگر

 همه خوشحال بودم از بودنش... نیحاال ا اما

 شدند ... میتقس یهمگ

 آمدند که راننده اش محسن بود... یم آقا جون نیو محسن با ماش الیو دارا و دان مینع

 ...میعباس شد ریدختر ها هم همراه ام و

 بود... نداختهیهم به سمتم ن ینگاه یکه حت خواستمیرا م یعباس ریام نیتحس یفقط کم یمن کم و

و پسر ها هم طبق معمول دور از چشم  میتازه کن ییفشم تا هوا میبر یشد که همگ نیبرا میتصم 

 بکشند... انیقل ریدل س کیآقاجون 

 که ساحل رو به من کرد ... نمیو نگار بنش ایعقب را با کردم تا کنار در در

 کار دارم ... نایمن با نگار ا نیجلو بش ایب ای.. مح زهیعهههه چ -

 کردم و رو به ساحل کردم ... یاخم
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  60:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دیفشم باهم حرفاتونو بزن میدیساحل جان حاال رس نه

 آمد ... کمینزد

 تورو خدا خواهر من لج نکن... نیبرو جلو بش ایب -

 ینشستم اصال خاطره ي خوب نشیباري که جلوي ماش نیازآخر نمیبش نیجلو ي آن ماش خواستمینم

 نداشتم...

 بار... نیآخر

 ضد بارداري از دستش گرفته بودم... قرص

 مسخره اش... زیآم ریاون اخم ها و نگاه تحق با

 ... رمیبگ دهیناد توانستمینگاه ملتمس ساحل هم نم اما

 جلو رفتم و کنار دستش نشستم... ناچارا

 انداخت و دنده را جا به جا کرد ... ینگاه مین

 ...کردیو شلوغ کردن دخترها هم آرامم نم دنیخند صداي

 همان حس و حال آنشب برگشته بود... باز

 ...کردیحالم را بد م و

 پارك درآمد... از چاندیرا پ فرمان

 و سمتم گرفت... دیکش رونیاز جعبه ب یانکه نگاهم کند دستمال یب

 نگاهش کردم... متعجب

 بود... رهیخ شیبه رو به رو هنوز

 گفت... آرام
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  61:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 پاك کن ... -

 دخترها را زهر نکنم به کامشان... حیتا تفر مینگو زيیدستمال را تکان داد ..لب فشردم تا چ و

 را گرفتم وبا حرص در مشتم فشردم ... دستمال

 آمدند... یپسرها که کنارمان م طنتیبا خنده ها ي دختر ها از عقب و ش میدیرس باالخره

منهم مثل آنها  فشردیرا نم میگلو ایبه وسعت دن یو بغض کردینم ینیغم بزرگ در دلم سنگ نیاگر ا ،

 ... دمیخندیشاد بودم و از ته دل م

 شدند و مشغول خنده و گفتگو شدند ... ادهیپ دخترها

 شوم ... ادهیتا پ دمیکش نییرا پا رهیدستگ منهم

 دستش شد... ریمچم اس که

 ...دیکش رونیدستمال مچاله شده را از مشتم ب گرشیدست د با

. 

 پاك کن... -

 اش شدم ... رهیبراي بار دوم خ امشب

 من راحتم... -

 بکشم ... رونیکردم دستم را از دستش ب یسع و

 تر مچم را فشرد ... محکم

 ناراحتم ... من

 ...زود

 ...دیلحن دستوري اش حرصم گرفته و به جاي زبانم با اشکم جوش از
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 لبم را پاك کردم ... برق

 دستم را گرفته بود... هنوز

 لطفا ... دیولم کن -

 چشمت مونده ... -

 نگاهش کردم ... ملتمس

 منتظرن... رونیتوروخدا بچه ها ب دیکارو نکن نیعباس لطفا ا ریام آقا

 ... نیشیبکن نکن به من راحت م تیشما هم از کارا و مسئول شهیهم تموم م یي کوفت غهیص نیا فردا

 فرداست ... دیفکر کن اصال

 ...کنمیخواهش م ازتون

 سرخ شد... چشمانش

 ...ماندیکرد و مطمئن بود جاي انگشتانش روي مچم م شتریدستش را ب فشار

 ...کرديیم نجاهاشویفکر ا دیبا یخواستیحقتو از من م ویکه اون گوه و خورد یموقع -

 زد و حرفش را قطع کرد... شهیتقه اي به ش محسن

 ... دیکش نییرا پا شهیانکه دستم را رها کند ش یب

 کرد... مانیبه قفل دست ها ینگاه محسن

 من از خجالت مردم ... و

 ... نییپا نیایها ب بچه

 منتظرن ... هیبق

 ... میایماهم پشت سرتون م دیمحسن جان شما بر -
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 سري تکان داد و رفت... محسن

 فکر کردي حاال راحت شدم ... -

 شدم ... آزاد

 ... ستیحرفا ن نینه خانم از ؟؟؟؟یدلت خواست بکن یهر غلط که

. 

 ... ایمح کنمیخونتو حالل م یخدا قسم دست از پا خطا کن یبزرگ به

 دستم را رها کرد ... و

 مهار اشکم دست خودم نبود... گریمن د و

 شدم و قدم تند کردم ... ادهیپ نیماش از

 گام هاي محکمش کنارم حس کردم ... و

 کرد ... تیهدا سیرا پشتم گذاشت و به سمت سرو دستش

 نگاهش کردم ... متعجب

 منتظرم ... نجایا ایصورتتو بشور ب -

 نگاهش کردم... دهیرنج

 زل زدم به چشمانش... -

 پردازي کنم ... الیکه من واسه خودم خ یکنیرو م نکارایعباس؟؟؟؟ چرا ا ریام دهیم یکارا چه معن نیا

 ... ديیمن و بازي م چرا

 را کالفه بست ... چشمانش

 آرام گفت ... و
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  64:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 برو بچه ها منتظرن ... ایب کننیهمه دارن نگات م نییپا اریصداتو ب -

کند؟ !با حرص  انیکه دستورش را با لحن بهتري ب نیبود !؟ ا نیهمه سوال من هم نی!جواب ا ن؟یهم

 شدم... سیرو گرفتم و وارد سرو

 آب به صورتم زدم ... یو مشت دمیصداداري کش نفس

 ...شوندیکه مطمئن بودم قرمز م دمیکشیم میو چنان محکم روي پلکها ختمیرا کف دستم ر عیما

 رفتم ... رونیو ب تمیصورتم را ش باالخره

 شده بود... رهیخ نیبود و به زم ستادهیا نهیجلوي در دست به س همان

 آمد ... یخوشم م شهیهم تشیمحجوب نیا از

 بودم ... شیعاشق تک تک اجزا اصال

 بودنش... یتعصب

 ...شیها ییزورگو

 ... شیها یخلق بد

 ... یحت

 ... خواستمینخواستنش را هم با تمام دلم م یحت

 من ... آري

 را حداقل به خودم ثابت کردم ... نیبودم که ا وانهیعاشق د کی

 ... میرستوران شد داخل

 کل فضا را پر کرده بود... شانیو صداي خنده ها زدندینشسته بودند و گپ م یها روي تخت بزرگ بچه

 کنار دستشان بود... انیقل کیهرکدام  هللاهاهم که ماشاا پسر
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 به مسخره گفت... دنمانیبا د دارا

 به به بزن به افتخار دو نوگل شکفته ... -

. 

 ...نیها خوب بود؟ سنگاتون و باهم وا کند بچه

 ...میتاالر کجاست خدمت برس هللاشاایا

و  میبود ستادهیعباس همانطور مثل چوب ا ریخنده زدند و تنها من و ام ریحرف دارا ز نیهمه با ا ؟؟؟؟

 ... میکردینگاهشان م

 کنار خودش جا باز کرد ... مینع

 باهم ... میخوش رنگ بزن ییچا هی نجایا ایخانم ب ایمح بفرما

که  اینشست و اشاره زد به کنار دست در میعباس جلو زد از من و کنار نع ریبرداشتم که ام یقدم

 بود ... یخال

 دخترها نشستم ... کنار

 شد ... دنیکش انیاوهم مشغول قل و

 ... ختیر میچاي برا ساحل

 خوشمزه ... ییچا هی نمیبفرما خانم خانما ا -

 لواشک ... نمیا

 خنده ... ریزد ز یپق نگار

 آخه... خورهیلواشک م ییبا چا یوا ساحل ک -

 ... دینوش شیجرعه اي از چا ساحل
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 ... ایمح -

 یاز سوت دیپر میچاي به گلو شیبه آدما نرفته که نه خورد و خوراکش نه عشق و عاشق شیچیواال ه 

 عباس سرخ شد ... ریکه ام دمیبزرگ ساحل و د

 هم لبش را گاز گرفت و لب فرو بست... خودش

 ... دندیو دارا خند مینع

 اومده تو خط... ایاي بابا پس مح -

 تنه اي زد ... ایدر

 هست... یحاال طرف ک -

 ...کارستیچ

 دختر عموي مارو برد که برد... نیپسر حاج کاظم دل و د گهی.. معلومه د -نگار گفت ؟؟؟

 بپرد ... شیعباس بود که چاي به گلو رینوبت ام حاال

 ...دیخندیو به مسخره بازي هاي بچه ها م دیکشیم انیبه محسن کردم که قل ینگاه

 ... گشتیهم نگاهش روي ساحل م یهرازگاه

 به ساحل دارد... یاحساسات دانستمیم

 و خوش خلق من... بایبه برادر ز ستین لیم یکه ساحل هم ب دانستمیهم م نیا و

 به نگار کردم ... رو

 بابا... دیبراي خودش شما باور نکن گهیم زیچ هی نیا -

 کدومه... یو عاشق عشق
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حس بدي  نکهیوحشتناکش کال روزه ي سکوت گرفته بود براي ا یساحل هم که از ترس سوت -

 زهر نشود دستم را روي ... حشینداشته باشد و تفر

 کذاشتم و چشمان را مطمئن باز و بسته کردم و و چه خوب که لبش به خنده باز شد... تشدس

 شومیم نیرفته بود آفتاب که بتابد من نامحرم تر ادمیگذشت و من  یآنشب هم به خنده و شوخ 

 قلب و روح و تنم... نیبراي محرم تر

 ... دمیخندیراحت م الیباخ و

 شدم و که مال من نبود ... یعباس رینبود من مال ام ادمیکه  انگار

 ... شدیهم نم چوقتیه

 را خودم نابود کرده بودم ... میکه فراموش کرده بودم تمام زندگ انگار

 خروار ها غم دفن کرده بودم... ریدست ها ز نیخودم رابا هم من

 شدند دستم را گرفت و نگهم داشت... ادهیو همه پ میبرگشت یوقت آنشب

 ... میندازیبه من گفت تا قرار فسخ فردا را عقب ب و

 کردم ... نگاهش

 ... کنمیکار را نم نیگفتم که ا و

 شدم ... ادهیپ یمعطل یب و

 که مشتش روي فرمان فرود آمد... دمید و

 ... دیفردا هم از راه رس باالخره

 شدم... رهیخ نهیبلند شدم و به آ میرخوت از جا با

تنم مانده بود و کمرم خشک شده بود از بس خودم را مچاله کرده بودم گوشه ي  روزیاز د میلباسها

 ... میتخت و چشمها
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 همه قرمز بود ... نیامانم که ا یهاي ب هیگر ایشب گذشته بود  یخواب یاز فرط ب دانمینم

 بهتر شود اما ... یقرمزي چشمانم کم ایبار سبک شوم  نیاز یرا به حمام انداختم تا کم خودم

مخلوط شده بودند و معجون غم  ختیریکه روي سرم م یموقع و مزاحم که با آب یاز اشک هاي ب امان

 درست کرده بودند روي صورتم...

 ...دیصداي مادر درآ نکهیآمدم قبل از رونیب

 بهتر شده بود ... شیسرخ یکه کم یو با همان چشمان دمیپوش یمشک کدستی لباس

 به درونم نبرد ... یحال و روزم پ دنیبود که با د یکس چه

 اي باال انداختم ... شانه

 را باخته بودم ... زیداشت من که همه چ یتیاهم چه

 بودم امروز وقت لجبازي نبود ... دهیرا هم پوش چادرم

 شش صبح بود و همه خواب بودند ... ساعت

 ..که مادر و عمه به آشپزخانه آمدند. کردمیآرام صبحانه را حاضر م آرام

 قربان صدقه ام رفت... عمه

 ... زمیقربونت برم دختر خوشگل و سحر خ -

 باال انداخته بود و به سفره نگاه کرد ... ییکردم و مادر هم ابرو تشکري

 شدي امروز ... زیسحرخ -

 ...ریصبح بخ -

 صبحانه رو آماده کنم... نییپا امینبرد گفتم ب خوابم

 نشست ... زیپشت م مادر
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 به تو... کالیبار -

 هم کنارش نشست ... عمه

 آب پز کرده دخترم ... مییچه تخم مرغا -

عباس سر به سرم  ریبا ام میها ییو تنها شبیآمدند و چقدر ساحل بابت د نییپا یکی یکی همه

 گذاشت...

 ... ستینبود که امروز چه روز ادشی یکس انگار

 ...شیکردن من جلو زیآمد و بازهم عمه شروع کرد به عز نییاوهم پا باالخره

 چه کرده... ایعباس که مح ریام نیبفرما بش -

 ...دادیبراي مادرش سري تکان م یساکت بود هرازگاه شهیمثل هم اوهم

 ... ماندیو باتاقشم ستیآقا جون صبحانه اي ن دانستمیم

 دستپخت عمه را هم گذاشتم ... یخانگ کیو کنارش ک ختمیر یخوشرنگ چاي

 زدم و با اجازه اي گفتم ... در

 ...خواندیاش قران م یزده بود روي صندل نکیع

 آقاجون ... ریصبح بخ -

 چاي آوردم ... براتون

 بابا اتفاقا کارت داشتم... نیدختر گلم بش ریصبح بخ -

 ... نشستم

 ...دیمقدمه پرس یب

 به جدا شدن بابا؟ جا خوردم از سوال آقاجون ... یهست یتوام راض -
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 انداختم ... نییرا پا مسر

 نه ... میبگو شدیم شرمم

 ...دمیرا شن خواستیرا که از پشت در که اجازه ي ورود م شیاي به در خورد و صدا تفه

 کنار من نشست ... اوهم

 آقاجون اومدم باهاتون صحبت کنم... -

 ... دمیرا شن شیجا بلند شدم که که دوباره صدا از

 به شماهم مربوطه... نیا ایمح نیبش -

 ... میسرجا نشستم

 باهاتون حرف بزنم ... ایمن و مح نیي ب غهیراجع به ص خواستمیآقاجون م -

 انداخت ... نییرا پا سرش

 رو ... غهیص کنمیمن فسخ نم -

 ... نیاز حرفش ا ختیر دلم

 ... خواستیکه مرا م یعنی

 ... واي

 از زبانش... دمیکه شن نینباشد ا ایکاش رو اي

 ...دیرا نوش شیمقداري از جا آقاجون

 با خودت معلوم شد پسر ... فتیخب پس تکل -

 هم درهم ... شیبود اخم ها نییسرش پا هنوز

 ... راستش
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 رو ول کنم آقا جون ... ایمح تونمینم

 ... چون

 ... شدیم دهیانقدر آرام بود که به زور شن شیصدا

 چون ما ... -

 ... میو شوهر شد زن

 رفت ... جیگ سرم

 را در گوشتم فرو بردم ... میها ناخن

 به آقاجون ... گفتیداشت چه م او

 بود منتظر تا خرفش تمام شود... دهیاخم درهم کش آقاجون

 ...یعقدش کنم حت حاضرم

 با هدا ... میبعد از عروس اما

 از هدا دست بکشم... تونمینم

 بدجور روي دلم چنگ انداخت ... دیکه آقا جون باتمام قدرت توي صورتش کوب یلیس

 ... دمیکش ینیرا جلوي دهانم گذاشتم و ه دستم

 بود خون از گوشه لبش جاري بود... نییسرش پا هنوز

 ... هدا

 نامش هدا بود... پس

 بود ... نیکه خوشبخت تر یبه هدا نام ایرا برده..،، و به اندازه ي تمام دن نشیدل و د نگونهیا آنکه

 کردم ... حسودي
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 بود ... یبدجور زخم قلبم

 ... شهیتر از هم یزخم

 ... خواستیمرا نم او

 مرا ... خواستیابد نم تا

 قلبم را شکست... شیخواستنش به اندازه ي تمام نخواستنها نیا و

 را ... شیکنترل کند تن صدا کردیم یجون سع آقا

ارزش  یگوشت ب کهیت هی نیو ع ساديیکه کنارش وا نیا تهیپسر ؟؟؟؟ اصال حال یگیم یچ یفهمیم -

 ... یزنیراجع بهش حرف م

 ... تهییدا دختر

 ... ناموسته

 ... نیانداخت روي زم تف

 ... رتیغ یب -

 شد... کشینزد

 اشاره زد به من... و

 ... میکنیرو فسخ م غهیص میریامروز م نیعباس گفت..،، هم ریبه ام رو

 نداري ... اقتشویل تو

 ... شعوریب

 صفت شده بودي و من خبر نداشتم ... یانقدر ب یک

 عضالتم منقبض شده بود ... تمام
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 که من مجبورش کردم ... زدمیم ادیکاش که جرعت داشتم و فر اي

 ...کردینگاهم هم نم یکه حت او

 مخمصه انداختم... نیاو را درا من

 ... زمیحاال جرئت نداشتم که آبروي خودم را بر و

 دوم که به گوشش خورد ... یلیس

 شدم ... وانهید

 دست آقاجون رو گرفتم ... دیباریامان م یب میها اشک

 آقا جون ... نینزن -

 ... نینزن

 ...تقص

 پر تحکمش حرفم را قطع کرد... صداي

 ... ایساکت شو مح -

 بود ... نییهم سرش پا هنوز

 آقاجون ... -

 ... کنمیرو فسخ نم غهیص یشرمنده ام ول من

 ...زنمه

 ...دیدوباره خروش آقاجون

 غلط کردي ... -

 ي... پسره
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 ... هللاستغفرواا

 ... هیبخواد کاف ایمح ستیبه تو ن ازيین اصال

 به من کرد ... رو

 برو حاضر شو... ایمح -

 درآمد... شیصدا دوباره

 ...ستیحاضر ن ییجدا نیهم به ا ایآقاجون مح -

 ... دیباال پر میابروها

 ...زدیطرف منهم حرف م از

 جون با اخم به سمتم برگشت... آقا

 انداختم ... نییسرم را پا ا؟؟؟؟یآره مح-

 بچسبانم... گریدونفر د یانقدر خوار باشم که خودم را به زندگ خواستمینم

 ...رودیملکه ي عذاب دختري که با هزاران آرزو به خانه بخت م بشوم

 ... مینه آقاجون من راض -

 حاضر بشم ... رمیم

 د ...را باال آور سرش

 ... دمیکه صداي تق گردنش را شن عیسر انقدر

 ...ایسرجات مح سایوا -

 ...دادیآقاجون هم دستور م جلوي

. 
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 با تحکم گفت... آقاجون

 ... ایبرو حاضر شو مح -

 تکان دادم و باال رفتم ... سري

 دمیرا پشت سرم شن شیصداي قدم ها نیکه به آقا جون با اجازه اي گفت و هم چن دمیراشن شیصدا

 آمد... یکه دنبالم م

 را تند تر کرد به سمت اتاقم ... میو قدم ها دیدستم را با شدت کش دیپله که باال آمدم به من رس چند

 ...دمیکشیبه دنبال خود م بایتقر

 اتاق را باز کرد و مرا با ضرب هول داد داخلش... در

 که از خشم قرمز شده بود نگاه کنم... شیفرصت کردم به صورت دوست داشتن تازه

 چرا ... دروغ

 بودم ... دهیترس

 بودم ... دهیهم ترس بدجور

 ... رمیرا مشت کردم تا جلوي لرزشش را بگ دستم

االن آتشش را  یهر حرف دانستمیرا بهم دوخته بودم م میآره ؟؟؟؟ لب ها یجدا ش خوايیکه م -

 ...کندیتندتر م

 رو خوردي... یاون گوه اضافچرا  یجدا ش یخواستیم تو

 زد ... داد

 یدنبال عشق و حالم ؟؟؟ !!!!دو قدم رمیتموم ؟ !م گهیرو خودم د کشمیعباس و م ریام یگفت هان؟؟؟؟

 ام را گرفت ... قهیام آمد و 

 ... ایمح کنمیولت نم ایآخر دن تا
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 ؟؟؟؟ باشه ... یجدا ش خوايیم

 ... هللاای

 شو ... جدا

 ... انهی زمیریخونتو م نیدست از پا خطا کن بب و

 عباس ... ریگور باباي ام یشوهر پولدار به مشامت خورده گفت بوي

 ...گهیکردم د یغلط هی

 ... کنمیدردسر شوهر م یب رمیم االنم

 خب خانم زرنگ ... یلیخ

 ام را ول کرد و چادرم را از روي شانه ام با ضرب روي سرم انداخت ... قهی

 به سمت در ... دیدستم را کش و

 ... دمیدستش کش انیتمام قدرت دستم را از م با

 آورم ... رونیب نتوانستم

 ...اما

 ...ستدیکردم تا با وادارش

 که مالک تمام روح و تنم بود... یهاي کس یحرمت یسکوت کنم در برابر ب توانستمینم گرید

 پسرعمه ... دیحرمت ها رو نگه دار -

 ... دیاریبه زبون م دیدوست دار یهرچ

 باشه منم نه شما ... یشاک دیاونکه با دیگیم یچ دیفکر کن نکهیا یب

 انداختم و حرف آخر را زدم ... نییرا پا سرم
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 ... دیو هم ثابت کرد تونیو مردونگ رتیغ

 ...ممنون

 ... ستیهمه جوانمردي ن نیبه ا ازيین

چشم هاي  انیرفتم م رونیو با سرعت از در ب دمیکش رونیدستش ب انیبا فشار کمتري دستم را از م 

 به خون نشسته اش...

 پله ها عمه و مادر و محسن منتظر نگران چشم دوخته بودند ... نییپا

. 

 عمه درآغوشم گرفت... دمیکه رس نیهم

 ... دیعمه قربونت برم توروخدا اعصابتونو خورد نکن -

 که هوار هوار نداره ... نیجدا ش نیخواینم خوب

 ...هللابه واا میهست یخدا ماهم راض به

 آمد... رونیاز اتاقش ب آقاجون

 ... ایمح االی -

 آغوش عمه جدا شدم ... از

 من ... -

 عمه ... متاسفم

 ...شرمندتم

 ... شدیم دهیپشت سرم شن شیدنبال آقاجون راه افتادم و قدم ها و

 ...گفتیمحسن بود که م صداي
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 ... امیمنم م دیسیوا -

 دنبالمان راه افتاد ... و

 را زد... نشیماش ریجون دزدگ آقا

 تر شد به من... کیعباس نزد ریام

 حرف دارم باهاش... ادیمن ب نیبا ماش ایبا اجازتون مح آقاجون

 اشاره زد... نیعباس به ماش ریتوجه به حرف ام یآقاجون ب و

 ... ایمح نیبش -

 خواستمیرفت و من چقدر م نشیبزند به سمت ماش یحرف گریآنکه د یمحسن هم جلو نشست و او ب 

 ...نمیرا بب شیبایي عقب برگردم و صورت ز شهیاز ش

کرده  رعباسیروح و قلب و حاال تنم را بند وجود ام شیکه ماه ها پ ییبه همانجا میدیرس باالخره

 بود...

 تابلوي ... دنیو من با د میبند را پاره کن نیتا ا میبود آمده

 ... ختی/طالق قلبم ر ازدواج

 ساکت بودند ... همه

 ...کردیم ریخود س ايیدر فکر خودش بود و در دن یهرکس

 ... کشمیبود که حاال درهواي بودنش نفس م ییمرد اخمالو میایکه تمام دن من

. 

 تا چادرم را جمع کنم... دادیدائم با چشم و ابرو تذکر م و

 ...گسستین مبا م وندشیپ گریي د قهیکه تا چند دق همان
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 ... میچله نشبن آرزو شدمیاش و من م ندهیدنبال آرزو و آ رفتیم او

 تا ابد... ییبه تنها شدمیمحکوم م من

 جلوي آفاجون ... مینمانده برا یتیثیهم که ح حاال

 حاج آقا به خودم آمدم ... هللابسم اا با

 بود و اخمش درهم بود ... ستادهیا کنارم

 جدا شدم از آن که تمام روحم را براي خود کرده بود ... یمن با چند کلمه ي نحس عرب و

 بود... نیبود و حاال نامحرمتر نمیمحرمتر

 ... شدیکه براي خود ساخته بودم داشت له م یبار غم ریاز ز میشانه ها ،

 رفتم... رونیهمراهم شود از در ب یآنکه کس یب

 حرف... یب

 ... تنها

 ... افسرده

 ...دیبودم با شناسنامه اي سف یزن وهیحاال من به خواست خودم ب و

 ... دیبه صورتم خورد و قطره اي اشک از چشمم چک یمیمال مینس

 ...زدیعباس حرف م ریکه رو به محسن و خطاب به ام امدیآقاجون م صداي

 بشنوم ... غهیص نیراجع به ا یحرف گهید خوامینم -

 نبوده ... چوقتیه انگار

 بودند ... دهیرس نییپا

 عباس گرفت... ریو انگشت سبابه اش را به روي ام ستادیا شیبه رو رو
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 گرفته ي آقاجون قلبم را به درد آورد... صداي

 رو چنان شوهري بدم که همه انگشت به دهن بمونن ... ایمح -

 ... شهیم تیکه ادعاي مردونگ رتیغ یجمله توي ب از

 ... نمتیراهش نب سر

 ...دیکش شیبایز شیبه ته ر یدست

 تن صداي ممکن داد... نیتر نییبود جواب آقاجون را با پا نییبا سري که هنوز پا و

 ... دیگیزن منه راجع به شوهر دادنش به من م ایمح نیزنیم هیچه حرف نیآقا جون ا -

 ...دیحرفش پر انیم

 کردي ... شیکدوم زن ؟؟؟؟ هان ؟؟؟؟ همون گوشت قربون -

 ... نی!!!!آره ؟؟؟ تف انداخت روي زم ؟؟؟

 ... ادیتف به روت ب -

 ...یانقدر پست دونستمینم که

 به محضر کرد ... اشاره

 ... شهیخاك م نجایچرت و پرتا هم نیي زن و ا هیقض نیا

 زد ... ادیفر

 ...خاك

س نگفته بود عبا ریبود که از گل باالتر به ام یبه محسن کرد که هاج و واج مات حرف هاي آقاجون رو

 ...چوقتیه

 را ... زيیکه نفهمد چ خداکند
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 باشد... دهینفهم دانمیم دیبع که

 حرف دارم با پسر عمت برو ... ایمحسن با مح -

 ...ایمح ایب ،

 شدم ... نیماش سوار

 ... دیاز چشمان آقاجون فهم شدیغم را م عمق

 انداخت... نییرا پا سرش

 ...منو باباتو محمودو حالل کن دختر  -

 کوتاست ... ایکه دستشون از دن اونا

 کن... حالل

 رو روال بود ... تیزور ما نبود توام االن زندگ اگه

 دختر ... میي روت شرمنده

 من شرمنده ام... میمن زبانم قفل شده بود تا بگو و

 رهارایکه همه تقص یعباس ریو ام لرزدیافتد پشتم م یم ادمیخودم  یوقت یرا که حت میایح یب میبگو 

 گردن خودش انداخت...

 موضوع و ... نیبفهمه ا یبزاري کس دینبا -

 را بست ... چشمانش

 جوري ... هی کنمیمشکلم حل م اون

 ... رمیگیدکتر خوب برات وقت م هی از

 و دستم را جلوي دهانم گذاشتم ... دمیکش ینیکه آقاجون زد ه یحرف از
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 ... زدیم گريیدادن د بیبازار حرف از فر کی؟؟؟؟؟ معتمد  آقاجون

 آبروي نوه اش حفظ شود ... تا

 انداختم ... نییسرم را پا ؟؟؟

 آقاجون ... کنمینم نکارویمن ا -

 ... دمینم بیرو فر یکس من

 را گاز گرفت و چشمانش را کالفه بست... لبش

 دخترم ... یگیم راست

 کنم... کاریچ دیبا دونمیبه خدا نم هیکالفگ از

 آقاجون ... شهیدرست م -

 دخترم ... هللانشاا -

 ...هللانشاا

 ... میدیخانه که رس به

 ... پراندیهم مزه نم مینع گرید یبود و نگاه ها پرازسوال که حت نیانقدر سنگ جو

 ...ستادیبلند شد و رو به آقاجون ا عمه

 بغض داشت... شیصدا

 بابا؟؟؟ آقاجون سري تکان داد ... یتموم شد همه چ -

 مادر سرش را تکان داد ... ومدن؟؟؟ین ریمحسن ام -

 چرا ... ،

 تو اتاقاشون ... دنیاومدن چپ یاز وقت یول
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 به من کرد ... رو

 ... ختهیکار ر یکل ایبرو لباساتو عوض کن ب ایمح

 بدجور شکست... قلبم

 من ... مادر

 کس است به دختر ... نیتر کینزد گفتندیکه م یکس

 دستم راهم نگرفت ... یو حت دیدیاز صبحم تمام الم شنگه ها را م د؟؟؟یچشم هاي ترم را ند واقعا

 واقعا که بود ... او

 بعداز مرگ بابا ... دونستیم نایبودم که من و محسن را متعلق به آقاجون ا دهیبارها شن ؟؟؟؟

 بود ... نجایخودش هم ا اما

 من ... کنار

 همه دور بود... نیچرا ا پس

 درك بود... یانقدر ب چرا

 دوستم نداشت... چرا

 ... دمیشنیرا م کردیآقاجون را که با مادر صحبت م صداي

 یمادر واقع هیمثل  یتونیداره ؟؟؟؟ اگه نم یدخترت چه حال یدونی؟؟؟؟ اصال م هیاي چه کار حهیمل -

 پس زخم نزن ... یهمدرد دخترت باش

باشه؟؟؟؟ خجالت  ایمح دیو فقط با ستین یهمه زن براش کاف نیخونه هست که ا نیکاري تو ا چه

 داره ...

 ... یزنیدختر زخم م نیرفته همش به ا دیوح یاز وقت نمیبیم
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 ...گهیکن د تموش

 به من کرد ... یتفاوت ینگاه ب مادر

 گفت و سالن را ترك کرد... یآنکه با آقاجون بحث کند چشم یب یحت

 من... یعنی ن؟؟؟؟یهم

 ... فشردیرا م میم ؟؟؟؟ بغض بدجور گلونداشت شی.. ارزش بحث کردن را هم برا دخترش

 دو از پله ها باال رفتم و خودم را روي تخت انداختم و زار زدم ... با

 بودم... دهینقطه ي آخر رس به

 بودم ... دهیبر من

صداي در آمد و  خواست؟؟؟؟یبود مادرم هم مرا نم میایکه تما دن یچکار کرده بودم که بعد از کس مگر

 که روي سرم قرار گرفت... یبعدش نوازش دست

 بوي آشنا و دست گرم را ... نیا شناختمیم

 هاي مادرم را بپوشاند... یمحبت یداشت ب یسع شهیهاي عمه که هم مادرانه

 را به دست شانه هاي عمه سپردم ... میها هیو گر بلندشدم

 که به روحم زد مرا کشت، ... ییبا زخم ها شیپسرش چند ساعت پ همانکه

 را هم... قلبم

 داد... یرا نوازش سرم

 نکن جونم ... هیگر -

 نکن دخترك معصومم ... هیگر

 شد ... نجوريیآقا رضا ا انیکه مادرت بعداز جر یدونیم
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 دل داره ... اونم

 بود خب ... سختش

 ... ارهیسر تو و داداشت درم شویداره تالف االنم

 ... شهیآروم م خودش

 عمه جدا شدم ... از

 ... میتاوان نخواستن آقا رضا رو بد دیما با یعمه تا ک گهیشد د کسالی -

 را جلوي دهانم گذاشت... دستش

 ششش... -

 ... ایکن یحرمت یبه مادرت ب تینکنه از رو عصبان عمه

 ... دیچک یرا بستم و اشک چشمانم

 کردم ... سکوت

 ...زدیم ادیدلم خاطره ها فر اما

مادرم بر خالف چهره  دیفهم یکه آقا رضا ي تاجر به خواستگاري مادرم آمد و وقت شیپ کسالی همان

 ي جوانش دو بچه ي بزرگ دارد و دمش را روي کولش گذاشت ...

 که دل بسته بود به تاجر خوشنام بازار ... مادر

 کردن به ما ... یمحل یو شروع کرد به ب دانستیم شیآن روز ها مارا مانع خوشبخت از

مادرم را مگر من خودم خواسته  یدلبستگ ای دهمیرضا را پس م یعرضگ یدارم تاوان ب دانمینم من

 را ... شیتا به قول مادر زندگ میایب ایدن نیبودم به ا

 کنم... تباه
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 نکنم به مادرم ... یحرمت یو به قول عمه ب مینگو زيیفشردم تا چ لب

 ...کردیکه عمه بود و مادرانه خرجم م خداروشکر

 دانست؟؟؟؟یم شیعباس و ساحل را بعد از فوت عمو محمود مانع خوشبخت ریعمه هم ام دانمینم

 روي هم افتاد ... میچقدر گذشت که پلک ها دانمیو نم شیآرام گرفتم روي پا ی!!!!کم

 تکان دادم ... یکوفته ام را کم بدن

 قفل کرده بود ... مغزم

 از روز است ... یچه ساعت دانستمینم

 را گم کرده بودم ...و روزم  شب

 هنوز چادرم هم روي شانه ام بود ... یحت

 جا بلند شدم و لباس عوض کردم ... از

 را روشن کردم ... یگوش ي

. 

 بودم ... دهیخواب نهمهیهفت شب بود و من ا ساعت

 باد صبح افتادم ... دوباره

 نداشت ... یتمام میاشکها نیانگار ا و

 نداشتم ... ینسبت چیبا مالک قلب و روحم ه گرید من

 بودم ... میها نیزتریدوتا از عز یمزاحم زندگ و

 و مادرم ... رعباسیام

 نبودم... گریکه د شدیچه خوب م اصال
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 ... دیاینفس باال ن نیا گریکه د شدیخوب م چقدر

 فکري دوباره چاادرم را سرم انداختم ... چیه یب

 رفتم ... رونیب و

و هوار هوراشان  کردندیبازي م شنیاست یو دارا هم پل میآمد و نع یصداي دخترها از آشپزخانه م 

 هم که خبري نبود ... هیکل ساختمان را برداشته بود .. از بق

 متوجه من هم نشد ... یکس اصال

دلم را  شهیقدم تند کردم و دستم را گذاشتم روي در تا بازش کنم که در باز شد و چهره اي که هم 

 داخل شد ... لرزاندیم

 کرد ... ریسرش را باال گرفت و براندازم کردم..،، و نگاهش درست در نگاهم گ دنمید با

 ي چشمانم شده بود ... رهیخ قیعم

 ... کردیاش م یمنهم همراه جشمان

 گرفتم ... نییخودم آمدم و سرم را پا به

 با اجازه اي گفتم تا از جلوي در کنار رود...-

 هنوز روي چهارچوب در بود ... دستش

 کار دارم ... رونیب-کجا ؟  -

 باال داد ... ییابرو

 ... ستیرفتنت که معلومه کجا رفتنت معلوم ن رونیب -

 فشردم تا جوابش را ندهم ... لب

 تا از کنار دستش رد شوم که دستش را محکم تر روي چهارچوب کوباند ... آمدم
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 شده بودم ...گفتم کجا؟؟؟؟ درمانده و عاجز  -

 سوپر مارکت ... رمیم -

 شد و مرا مجبور کردم تا عقب بروم... داخل

 لبم را گاز گرفتم ... ؟؟؟یبقال ريیموقع شب داري م نیکجان که تو ا پسرا

 هم خوب نبود ... ادیز صبوري

 پسر عمه ... هیمسائل شخص نیا -

 از کنارش رد شدم و دوباره با اجازه اي گفتم ... و

 کرد ... تمیشد و به سمت خانه هدا رشیاسدستم  مچ

 ... رمیگیمن م خوايیم یبرو تو خونه هرچ ایب -

 باال انداختم... ییابرو

 حوصله ي جرو بحث ندارم باهات ... ایبرو باال مح االیبه چه مناسبت؟؟؟؟  -

 بفرما تو خونه ساعت هشت شبه ... خوايیبگو بخرم نم خوايیم زيیچ

 نازك کردم و با دو باال رفتم... یچشم پشت

 ... شدینم ریکه د چوقتیانجام دهم ه خواستمیکاري که م براي

 ام بود ... یشگیپناه بردم همانجا که شاهد اشک هاي هم میها ییبه مامن تنها دوباره

 دستانم نگاه کردم ... به

 انجامش دهم ... خواستمیم شیکاري که چند لحظه پ به

 ... میفکري ها یخودم را بکشم ؟!؟!؟ و من بودم و ب خواستمیم من

 ندارد که ... یفرق ینبودن من به حال کس ای بودن
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 را نداشتم تا به من هم توجهش جلب شود ... یکنم !!!!من که کس یتوجه طلب یبا خودکش خواستمیم

 کس بودنم اما ... یراجع به ب کنمیم یانصاف یب دانستمیم البته

 ... ردیگیدل آدم م یوقت

 دارد تا همه ي عالم را مقصر بداند اال خودش... دوست

 من که از همه مقصر تر بودم ... اما

 بودم ... نیتر ایح یکه تمام جانم به او بسته بود ب یکس شیپ

 که فردا روز خواستگاري اش بود ... همان

 ... شدیم گريیکه تا امروز مال من بود و فردا براي د همان

که من باعثش بودم را به گردن گرفت و از چشم  یو او با تمام صبوري گناه میمن با ندانم کاري ها 

 باشم... زیافتاد تا من عز دهدیجان م شیبرا دانستمیآقاجون که م

 تا من رسوا نشوم ... ،

بود به سمت کتاب  دهی؟؟؟؟ نگاهم کش دمیکشینشسته بودم و نقشه ي قتل خودم را م نجایاما من ا 

 سمتشان شدیم یکه دوماه ییها

 بودم ... نرفته

 همان وقت ها که جرقه نابود کردن خودم در ذهنم زده شد... از

 عوض کردم ... یجا بلند شدم و لباسم را با لباس کوتاه و راحت از

 دستم گرفت و نشستم به خواندن ... یکتاب

 اعت انداختم ...به س یدادم دادم و نگاه یرا کش و قوس گردنم

 ... خواندمیوقفه درس م یبود که ب یدوساعت
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 یبودم که مغزم کامال ته یدوساعت نینبود..،، اول نشینابیب یعباس ریبود که ام میدوساعت زندگ نیاول

 عباس ... ریبود از ام

 ... میاست بگو بهتر

 بودم که با تمام وجودم درس خواندم... یدوساعت نیاول

 ... شودیمال من نم چوقتیعباس ه ریکه مطمئن بودم ام حاال

 که به جانم بسته بود... یرعباسیکنم از ام یذهنم را خال توانستمیم شتریشده بود ب دیکه ناام حاال

 فردا را ... فتدین ادمیانقدر خودم را مشغول کنم تا  خواستمیم

 در هوا تکان ازم و دوباره ذهنم را متمرکز کردم ... یدست

 هاي شب درس خواندم ... مهیتا ن و

 نخورده بودم ... زيیکردم ساعت دو بود و من از صبح چ زمیبه ساعت روي م ینگاه

 سفره ي شام هم نرفتم ... سر

به دل  بیعج شیها یصالبتش مهربان نیکه درع یزرگیهمه درك پدر نیممنون بودم از و

 ...نشستیم

 و با شدت باز شد ... یوم که در ناگهانبر نییجا بلندشدم تا لباس عوض کنم و پا از

که در چهارچوب در  یعباس ریو وحشت زده زل زدم به چشمان به خون نشسته ي ام دمیجا پر از

 بود...

 افتاد ... انمیبه پاهاي عر نگاهش

 محرمم نبود ... گریشده بوودم او که د موذب

 نداشتم ... یحرکت چیقدرت ه اما

 بپرسم ... زيیزبانم هم قفل شده بود تا چ یحت
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 ... او

 دو شب ... ساعت

 نگاهش ... خواستیچه م نجایا

 نگاه ... نیا

 ... ترساندینبود و مرا بدجور م شهیتفاوت هم یب نگاه

 زبان گرداندم ... باالخره

 ب... -

 پسرعمه... دییبفرما

 زد و در را پشت سرش بست ... پوزخندي

 شد ... یدلم خال ته

 ... ماندیسقف بسته نم ریبا نامحرم ز چوقتیکه ه او

 ...حاال

 شد و من ناخودآگاه عقب رفتم ... کمینزد

 به لبه تخت خورد و تعادلم را حفظ کردم تا روي تخت ولو نشوم... میقدم به قدمم شد تا زانو انقدر

 همه ترس از حالت چشمانش بود ... نیا دانمینم

 شکستنش را نداشت...که انگار اصال قصد  یسکوت ای

 را جمع و جور کردم ... خودم

 جرئتم را هم ... تمام

 ... رونیب دیعباس بر ریآقا ام -
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 تو اتاق من ... دیایدر زدن ب یب ستین درست

 ...ستیمناسب ن لباسم

 ...نمشیتا بب رمیبود و من مجبور بودم سرم را باال بگ ستادهیا میرو به رو قایدق

 تر کرد ... کیرا نزد صورتش

 ...ادیبهت م یلی؟؟؟؟ خ ستیچرا لباست مناسب ن -

 را گاز گرفتم از شرم و لحن خاصش... لبم

 ... شهیبد م نهیبب یکی رونیب دیعباس بر ریآقا ام توروخدا

 ... میرفته ما صبح شرعا هم از هم جدا شد ادتونی

 تر شد... کینزد

 بود ... دهیبه تنم چسب تنش

 ... دمیخودم را کنار کش یمورم شد و کم مور

 تو اتاق زن من ... ادیب دیساعت دو نصف شب با یچرا کس -

 نمانده بود بغضم بترکد... زيیچ

 ... دیپسرعمه لطفا تمومش کن -

 ام زد و من تعادلم را از دست دادم و روي تخت افتادم ... نهیس تخت

 ... دیتنم خواب روي

 بودم از حرکاتش... شوکه

 شده بود... رهیچشمانم خ در

 ...یشیدوباره زنم م -
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 را کنار گوشم برد ... سرش

 با همان لحن خودم گفت... و

 ...یشیشرعا محرمم م دوباره

 از لحنش... جاخوردم

 مست عطر تنش هم نشدم، ... یکه حت انقدر

 ... کردیخطا نم چوقتی؟؟؟؟ او که ه کردیداشت چکار م او

 ي پهنش گذاشتم ... نهیرا روي س دستم

 ... کردیالتماسش م لحنم

 گناه نکردنم ... براي

 ... شومیاراده م یشود ب کمیاگر نزد دانستمیکه م من

 لطفا ... دیپسر عمه تمومش کن -

 ... من

 ... خوامینم من

 ... گناهه

 رو کرد ... ریشد و جهانم را ز رهیچشمانم خ به

 ...یلیکه مشتاق بودي خ شیدفعه ي پ -

 ... ایبکنم محنزار به زور کارمو  -

 باشم ... یپست و عوض نیاز شتریب نزار

 زده نگاهش کردم ... بهت
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 را فراموش کردم ... زیاش که روي لبانم نشست همه چ بوسه

 را ... کردمیکه م یگناه بزرگ یحت

 امشب مال من باشد ... نیهم

 از فردا... و

 ... زندیو خودش را گول م ردیگیبه ترك م میتصم شودینشئه م یبودم مثل معتادي که وقت شده

 ... کردیکه تنم را لمس م دستانش

 بار قبل ... یاحساس یبه ب نه

 ... کردیگرم م بیرا عج دلم

حرام بود  نهایو من فراموش کردم که همه ي ا بردیمرا تا عرش خدا م گرفتیکه از لبانم م ییها بوسه

 بر من ...

 شدن ... یجهنم متیبه ق یحت خواستمیعشقش را م من

 طرد شدن ... متیق به

 ي مردانه اش باشد ... زهیاگر غر یحت

 ي خود کند ... چهیاگر مرا باز یحت

 ... یحت

فرق  یانگار کم نباریکه ا شیفکري براي بار دوم هم با تمام قلبم خودم را به مردانه ها چیه یمن ب و

 داشت سپردم

... 

 شد و تنش را جدا کرد و نشست ... رهیلحظه به چشمانم خ چند
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.. 

چه کردم با  دمیانداختم تازه فهم نییهاي قبل سرم را پا هیو شرمزده از ثان دمیچیرا دور خودم پ پتو

 روح و قلب خودم ...

 شده بود ... دهیبه کجا کش کارم

 ...دیاي اشک از چشمانم چک قطره

 ... دیکش ریکرد و باز من از شرم پشتم ت نگاهم

 ... دمیچیرا محکم تر دور خودم پ پتو

 ...شیچند لحظه پ نینه که هم انگار

 را بست... شیو دکمه ها دیرا به تن کش راهنشیپ

 زبانم را نگه نداشتم ... ه؟؟؟یگر -

 پسر عمه ... میکرد انتیخ- ،

 به خودمون بعد به بابابزرگ... اول

 به تمام خانواده ... بعد

 بفهمه... یکس اگر

 ...دیچک یاشک دوباره

 بفهمم ... توانستمیم شیرا از نفس ها نیبود و ا یعصب

 ...دیبودم گرفتو به سمت خودش کش دهیچیشد و لبه پتو را که دور خودم پ کینزد ،

 داشت تا آرام نگهش دارد... یسع بیو عج دیلرزیاز خشم م شیصدا

 ... رمیاجازه بگ یاز کس دیبا زنم بخوابم با نکهیبراي ا -
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 را گاز گرفتم ... لبم

 تورخدا پسر عمه ... -

 ... میازهم جدا شد ما

 ... شرعا

 ... عرفا

 ...قانونا

 ... دیکش رونیالمسائل را ب حیحرف به سمت کتابخانه لم رفت و توض یب

 ... ریواسه من آبغوره بگ ایرو بخون بعد ب یتخت پرتاب کرد طالق رجع روي

 رفت ... رونیو ب دیدر را پشت سرش کوب یحرف چیه یب

 بودنم ... فیمن هق زدم به کث و

 ناتوان بودنم ... به

 ... کردیدرد م تنم

 هم درد داشتم ... بدجور

 زور خودم را تکان دادم و کتاب را برداشتم ... به

 ... شدیهر لحظه گردتر م میو چشم ها خواندم

دست روي قلبم  ' باشدیي نود و نه ساله چهل و پنج روز حق مرد م غهی:رجوع در ص یطالق رجع '

 گذاشتم ...

 ...نیامام حس ای

 ... من
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 زنش بودم هنوز ... االن

 را چنگ زدم ... میموها

 ... شدمیهوو م من

. 

 زار زدم ... شتریب

 خودت کمکم کن ... ایخدا

 ... ایخدا

 ... دمشیپرستیکه عاشقانه م شدمیمردي م ریتا ابد اس من

 اش ... یدر زندگ شدمیم هیسا و

 ... نه

 انقدر پست باشم ... توانستمینم من

 ... نه

 آدم بدي نبودم... من

 جا بلند شدم و هرچه دستم آمد تنم کردم ... از

 با دو از اتاق خارج شدم ... و

 در زدن ... یحت ایلحظه اي درنگ  بدون

 کردم در اتاقش را ... باز

 ...واي

 ... میفکر یکردم خودم را از ب لعنت
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 حمام درآمده بود و دور کمرش تنها حوله اي بسته بود ... از

 ... کردیخشک م نهیسرش را جلوي آ و

 انداختم ... نییرا گاز گرفتم و سرم را پا لبم

 سمتم برگشت ... به

 گره خورده بود ... شهیمثل هم اخمش

 ...نسایوا رونیتو با اون لباس ب ایب -

 رنگم انداختم ... یو شلوار آب یبلند مشک نیبه بلوز آست ینگاه

 که نامناسب نبود ... لباسم

 شدم و در رابستم ... داخل

 منتظرم ... -

 در زدم اومدي داخل ... یب نجوريیداري که ا یمهم کار

 ... دمیاز خودم خجالت کش بازهم

 ... اندازمیراه ب یبودم تا سونام آمده

 کنم ... یبزنم و حق خواه ادیبودم تا فر آمده

 ... اما

 ... نجایا حاال

 الل شده بودم ... شیرو به رو درست

 را چرخاندم باالخره ... زبانم

 صداي ممکن گفتم ... نیبا آرام تر و
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رابطه رو  نیرا تا به تا کرد ...شما که ا شیشد و ابرو نهی.. دست به س هیچه کار نیپسر عمه ا -

 ... دیدیچرا منو عذاب م دیخواینم

 ... دیکنیم نکارویا چرا

 ... دیکرد نکارویچرا دوباره ا میکه جدا شد امروز

 ... دیثابت کن ویچ که

 باال رفت ... میتن صدا یگرفتم و کم اوج

 ... دیریانتقام بگ دیخوایم

شما گذشت ؟؟؟ !!!!!شرم را کنار گذاشته بودم و  ادیبا  میکه تمام زندگ ی؟؟؟ از من ؟؟؟ ازمن یاز ک ؟؟؟؟

 ..دهان باز کرده بودم .

 ... آره

 کردم ... یبچگ من

 احمق بودم ... من

 نشستم ... نیزم روي

 ... ستین نیحق من ا اما

 را گرفتم ... شیباشم .. به سمتش رفتم و خم شدم و پا هیسا گهیبه زن د یتو زندگ خوامینم من

 شده بودم ... زیکه رقت انگ دانستمیم

 ... تشیبود که براي هو یزن نجایا اما

 و ... اعتقادش

 ...دیجنگیم قلبش
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 پسر عمه ... دیاز من بگذر توروخدا

 ... دیرو فراموش کن نمونیاتفاقات ب تمام

 نباشم ... تونیتا مزاحم زندگ رمیبه خدا م رمیم من

 ... گهیشهر د هی رمیم

 ... اصال

 ... اصال

 شهر... هی رمیو م کنمیم ازدواج

 ماند ... مهیاي خوردم ن یلیبا س حرفم

 شوري خون را حس کردم در دهانم ... طعم

 ... او

 مرا زد ... او

 رو من بلند شد ... دستش

 دست روي زن بلند کرد ... دیکه ادعا داشت نبا یکس

 بلند کرده بود... میدست رو خودش

 ... دیام را گرفت و به سمت خودش کش قهی

 نجاشویفکر ا دیخوردي با ؟؟؟؟؟ آره ؟؟؟؟ اون روزي که اون گوهو یکن یدوست داري من و روان -

 ... کرديیم

 ... گهیولت کنم د تونمینم یفهمینم ؟؟؟؟یفهمینم

 ...احمق
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 دست خورده ي من شدي ... تو

 ...احمق

 اش زد ... نهی؟؟؟؟ روي س یهان ؟؟؟؟ شوهر کن یکن کاریچ خوايیم

 ... ایمح کنمیبه فکر شوهر کردن بودي؟؟؟ تا آخر عمرت ولت نم کرديیموقع که التماس م اون

 انتخابتو کردي ... تو

 نوبت منه... حاال

 اي که خودت انتخابش کردي... یسر زندگ نیشو و بش خفه

 گرفت ... میسبابه اش را به رو انگشت

 ...سایباش و پاي انتخابت وا مرد

 بود تا آخر عمر کنارش باشم اما ... میکه آرزو من

 ... نجوريیا

 مردش تباه کنم... یدختري که هزاران آرزو دارد را با بودنم در زندگ یزندگ خواستمینم ؟؟؟

 باز کردم ... لب

 باشم ... تونیوسط زندگ خوامینم -

 انداخت ... یهیعاقل اندر سف نگاه

 ...یمن و هدي باش یکه بخواي وسط زندگ یهست یتو ک -

 ... ادین ادشمیوجود تورو  یکه حت کنمیانقدر خوشبختش م -

 مطمئن باش... نویا

 من غرور و قلبم هزار تکه شد با حرفش ... و
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 من مردم ... و

 مرا کشت ... گرید بار

 رحمم ... یب عشق

 ... کردیمرا ساقط م شهیبه جنون شباهت داشت داشت از ر شتریکه ب یعشق نیا

 ... کردیآرام آرام و ذره ذره زجر کشم م داشت

که  ینگاهش را وقت یکالفگ اورمین ادیکردم به  یسع حرف اتاق را ترك کردم و یکردم و ب نگاهش

 رفتم ...

 عباس مرا در من کشت ... ریام

 روي هم رفت... میخواب هاي چندروزه باالخره پلک ها یاز ب بعد

 ... زدمیدر برزخ احساسم دست و پا م من

 درست کرده بود... میعباس برا ریکه عشقم به ام یبرزخ

 ...شیرا بسته بود در مقابل ظالمانه ها میدست و پا عشقم

 بودند ... میمحسن و آقاجون از کوه محکم تر برا وگرنه

. 

 ... خواستشیم دلم

 ...شدینم شیدل المذهب حرف حال نیا

 به چشمم... دمیدیمرگ غرورم را م اگرچه

 رحم بود ... یعباس ب ریام

 رحم بود... یب بیعج
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 ...لرزاندیبا من قلبم را م کردیکه انقدر نرم و با محبت رفتار م یلحظات ادی

 ...بردیهم لبخند را از لبم کنار نم شیها ریتحق یحت که

 من عاشق نبودم ... قطعا

 بودم ... وانهید

 ي محض... وانهید کی

 تق تق در چشمانم را گشود... صداي

 چشمم را باز کردم و با صداي خوابالودي جواب دادم... کی

 بله؟؟؟ نگار بود که داخل شد ... -

 بزند ... یکه جا هورد قبل از آنکه حرف دیچه د دانمینم و

 جا به جا شدم ... یکم

 کوره ي اتش بود و کرخت کرخت ... تنم

 زبانش بازشد... باالخره

خب  ینه آب یخودتو تو اتاق حبس کردي نه نون روزیدختر از د می؟؟؟؟ نگرانت شد یخوب ایمح -

 ... نجوريیدختر که ا ريیمیم

 آخه شکل لبو شدي... هیختیچه ر نیا حاال

 ام گذاشت... یشانیشد و دستش را روي پ کینزد

 تو که تب داري ... عععععیه -

 ... ادیبگم به دارا ب بزار

 شدنش... یاز دانشجوي پزشک گذشتیم یشدم که چندترم ییرفت و من منتظر دارا و
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گفت اول از همه توجهم را  یابولفضل ایو  دیتوي صورتش کوب تمیوضع دنیباز شد و مادر که با د در

 جلب کرد ...

 و دستانم را گرفتند ... دندیو عمه هم پشتش بودند که به سمتم دو محسن

 نشان دهم ... یحال تر از آن بودم که بخواهم عکس العمل یمن ب اما

 نگار هم کنارش ... ایهم آمد و در مینع

 چشمان نگران خانواده ام را اما ... دمیدیم

 منتظرش بودم ... من

 روحم را کشت... شبیهمان که د منتظر

 و آقاجون ... دیکه داخل شد به همراه عمو مج دمیبدي در ساعدم حس کردم و د سوزش

 که سمتم آمد ... دمید

 ... ستادیراه ا انیکه م دمیشدنش و د کیمانع نزد آقاجون

 ... خواستیرا م شیچقدر دلم دستها و

 روي هم افتاد ... میو پلک ها گرید دمینفهم و

 کرد ... دارمیب یدست نوازش

 ... کردیعمو هاجر بود که نوازشم م زن

 باز کردم ... یرا به سخت میها پلک

 بسته بودند ... ییلویکه وزنه ي صدک انگار

 تکان خوردم و به کمک زن عمو بلند شدم... یکم

 ؟؟؟؟ بهت زده ماندم ...ساعت چنده زن عمو  -
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 گرفته بود ... بیعج میصدا

 کرد... کیداد و آب پرتغال را به لبانم نزد یرا دوباره نوازش سرم

 آب پرتغال را پس زدم ... -

 ساعت چنده خاله هاجر... -

 پرتغال را دوباره جلوي دهانم گرفت... آب

 دل خاله ... زیبخور جونم بخور عز -

 ا کنار گذاشتم ...ر ایرا پس زدم و ح بغضم

 براي پنهان کردن نبود ... زيیچ گرید

 رفتن همه؟؟؟ انگار که اوهم معذب شد ... -

 آره ...-

 تو ... شیموندم پ من

 کردن ... حیکرد به توج شروع

 قرار گذاشته بودن خاله دختر مردم منتظر بو د آخه... -

 باالخره ... ختیر اشکم

 منتظر نبودم ؟؟؟؟ سالها که منتظرش بودم ... من

 بود به من ... دهیچه رس حاال

 زور خودم را تکان دادم و بلند شدم ... به

 برم حموم ... دیبا -

 تکان داد و کمکم کرد ... سري
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 ... ستادمیدوش ا ریز

 ... زدیکند م قلبم

 نه ... ای

 ... زدینم انگار

 آمدم ... رونیآمد .. دوش گرفتم و ب ینم یو اشک خواستیم هیگر دلم

 و چادر انداختم روي سرم ... دمیبود ؟؟؟ لباسم را پوش دهیرس شیبدانم به هدا خواستیم دلم

 تا االن آمده بودند ... حتما

 نبود ... یرفتم سکوت مطلق بود انگار که کس نییپا

 آند از آشپزخانه ... یو استکان م وانیصداي ل اما

 ... دمیرس ییرایپذ به

 نشسته بودند ... همه

 بود ... دهیدر فکر بود و اخم درهم کش بیعج آقاجون

 روي چهره اش نشسته بود ... یشگیعباس هم کنارش بود اخم هم ریام

 بغلم را گرفت... ریاز جا بلند شد و به طرفم آمد ز دنمیبا د محسن

 خواهر ... نیبش ایجان ؟؟؟؟ ب ایمح یخوب -

 شدم ... ریکنار محسن و روبه روي او جاگ میبه نگار دستور آب داد برا و

 ... کردمیرا هم نم نگاهش

 بود ... یچه حس دانمینم

 ... کردیبود که مرا از نگاه کردنش حذر م یحس چه
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 نشسته ... میبود ؟؟؟؟ احساس کردم آنکه رو به رو یحس چه

 ... گریمن نبود د رعباسیمن بود اما ام عشق

 شده بود ... شیهدا اومال

 نبود درکار؟؟؟؟ پس چرا همه بغ کرده بودند ... ریمگر امر خ اما

 انگار محسن سوال نگاه درمانده ام را خواند ... ؟؟؟

 آخر را زد ... ریخمشد و ت سمتم

 ... ایتموم شد مح -

 ...گهینکن د فکرشو

 راه جلوت بازه ... تو

 ... کردمیتحمل م یزندگرا در  نیمن بن بست تر دانستیاو نم و

 از آشپزخانه دل کند و آمد ... مادر

 کرد ... ینگاه

 نگاهش را بفهمم ... ینتوانستم معن اما

 به من کرد ... رو

 سري تکان دادم ... ؟؟؟؟یخوب -

 بله مادر جون بهترم ... -

 ... زدیخوب نبودن م ادیدرونم فر اما

 ... میهم درسکوت خورد شام

 قصد رفتن نداشت ... چکسیانگار ه اما
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 از رو رفتم و بلند شدم تا به سمت اتاقم بروم ... من

 سر بلند کرد ... آقاجون

 ... ایمح نیبش

 اش را صاف کرد... نهیانداخت و س نییرا پا سرش

 حاج کاظم حرف زدم ... با

 سه شنبه وعده گرفتن ... براي

 حبس کردم ... نهیدر س نفس

 اش بودم احمقانه... وانهیبه مردي که د دهیکش نگاهم

 زده بود ... رونیاش ب یشانیمنقبض شده بود رگ پ فکش

 ... دینگو زيیتا چ فشردیکه لب م انگار

 ادامه داد... آقاجون

 سر و سام... اهمیوقتشه مح گهید

 اما... یبا چه جرعت دانمینم

 ... دیحرف آقاجون پر انیم

 انگار... دیلرزیاز خشم م شیصدا

 آقاجون... -

 آقاجون بلند شو ... ادیفر

 ...رعباسیساکت ام -

 ...ساکت
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 حرف بزرگترت نپر پسرجان... وسط

 فرو بست اما ... لب

 ماند بود ... شیاش سر جا یشانیهاي برجسته ي پ رگ

 جون ادامه داد... آقا

 ...رهیسروسامون بگ اهمیکه مح وقتشه

 خوش بر و روئه و خانمه ... هللاماشاا

 خواستگار خوب نداره ... کم

 ... رسهیدستش به دهنش م هیهم پسر و خوب و مقبول نیمحمدام

 به مادر کرد ... رو

 دکتره ... گهیکاظم م حاج

 ...دیخند مادر

 ... شهیم یچ مینیبب انیبابا جان ب رهیکه خ هللاشاایا -

 آن جا را نداشتم ... نیجو سنگ تحمل

. 

 را داخل هم کردم و بلند شدم ... فیحرف بشقاب هاي کث یب

 ...شیهم بلند شد از جا عمه

 زدم ... یعهه مادر تو چرا ؟؟؟ لبخندي زورک -

.. 

 تنم خشک شده ... خوابمیم هیتحرك داشته باشم خوبه همش  کمیبهتره عمه جان  نجوريیا
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 دخترها هم همراه من مشغول سفره جمع کردن شدند ... هیتکان داد و بق سري

 گذاشت ... زیساالد را روي م ایکه در کردمیرا خشک م سیي خها ظرف

 و با ذوق گفت ... دیدستش را بهم کوب و

 پشت هم ... میدار یچنتا عروس شهیواااااي باورم نم -

 ... هیازونجا که معلومه آقاجونم راض ایواسه مح انیکه بله برون پسرعمس سه شنبه هم که م کشنبهی

 اي کرد و تنه اي زد به ساحل... خنده

 جلو ... ادیم یآقا محسن ک مینیبب تا

 و من مغزم روي همان جمله ي اول قفل شده بود... دندیخند همه

 عجول نبود ... نهمهیعباس صبور من ا ریام

 چقدر عجله داشت براي آوردن عروس خانه اش... اما

 عشقش ... براي

 شدن داشتند ... یو چشمانم که دوباره قصد باران سوختیم سرم

 کارم سرعت دادم ... به

 ... کردیم فیداشت براي مادر و زن عموها تعر عمه

 بگم ... یواال چ -

 کت شلوار نازك اومده بود وسط مجلس... هیبا  دختره

 ... شیاونهمه آرا با

 بود ... زیابروهاشم که تم ریز

 را داخل آبچکان گذاشت ... یعمو پراونه بسقاب زن
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  111:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ... یتعصب رعباسیاز ام کنمیخدا تعجب م به

 کرده ... یانتخاب نیهمچ هی

 تفاوت شانه اي باال انداخت ... یب مادر

 رو پس داد ... ایداره که به خاطرش مح زيیچ هیواال حتما  دونمیچه م -

 شده ... دایهم پ ایخوب براي مح نیبخت و بال هی خداروشکر

 و به من چشمک زدند ... دندیخند زیر زیو دخترها هم ر هللاباهم گفتند الحمدا همه

 برق اشک را ... نندیانداختم تا نب نییفقط سرم راپا من

 ... شدمیم وانهید داشتم

 شوهر من بود هنوز ... رعباسیام

 جرئت گفتنش را نداشتم ... یمن حت و

 اصال... گفتمیم چه

 ... دیکش یقینفس عم عمه

 ... شدیاي کاش عروس خودم م استیمح شیمژگان به خدا من هنوز دلم پ واال -

 ... شدیشاد م امرزمیاون دوتا خداب روح

 که نشد ... فیح

 زدم ... ادیمن در دلم فر و

 من هنوز عروست هستم ... عمه

 پسر سنگ دلت خواهد بود ... ریدامانت که انگار تا آخر عمر اس اهیس عروس

 بود ... نیریش رعباسیاسارتم کنار ام دانستمیمن خودم هم م و
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 ... میبود برا خوب

 ... یحت و

 مرگ غرورم تمام شود ... متیاگر به ق یحت

 اگر ... یحت

 شوم ... پست

 شوم ... بد

 مرد سنگ دل و مغرورم را ... خواستمیم من

 ... دمیخودم را به آتش کش میو چه احمقانه با خواستنها یمتیهر ق به

 شده بود ... رهیخ الیو دارا و دان میمحسن متفکر به بازي نع میآمد ییرایکه تمام شد به پذ کارها

 همان بود ... دیدیکه نم زيیانگارتنها چ و

 به کنارش اشاره زد ... دنمید با

 کنارش ... نشستم

 عمو جان ... یسرم را خوب دیهم کنارمن آمد و بوس دیسع عمو

 همه مهر... نیزدم به ا لبخندي

 ... دیممنونم عمو سع -

 ... ممنونم

 ... دیدختر وح یزنده باش -

 زد ... میکه عمو صدا یتر شد با لقب قیعم لبخندم

 بود ... ندیتا ابد خوشا میبودن برا دیوح دختر
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 داد ... یدستور همراه شیهم بلند شد و به پسرها آقاجون

 ... اریو چاق کن ب ونمیقل اطیح میریمن و بابات و عموت م مینع -

 گفت ... یهم با لبخند چشم مینع و

 ... زندیم انیکه تا چاق شدنش به قل ستیلبخندش براي آن پک هاي دزدک دانستمیم

 ... دمیو خند شیتکان دادم برا سري

 با صداي بلندتر ... یکم نباریا

 رفت و بلند شد تا به دستور آقاجون عمل کند ... میغره اي برا چشم

 ... رو به محسن کرد دارا

 ... میجاي نع نیرفت بش میمحسن نع -

 نبود ... ایدن نیاما انگار در ا محسن

 را بلندتر کرد ... شیتن صدا الیدان

 ... دیمحسن ازجا پر ؟؟؟یاي بابا محسن عاشق -

 هااا؟ اومدم ... -

 عباس... ریتا چشم نگردانم به دنبال ام میاز کنارم بلند شد.،،، چقدر سخت بود برا و

 نشست ... شیباالخره و نگاهم به جستجو اوردمین تاب

 ... نبود

 درهم ... دمیکش اخم

 ساحل کنار گوشم از جا پراندم ... صداي

 که با آقاجون حرف زد به راست رفت باال ... نینگرد دنبالش بعداز -
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 ... ختیر قلبم

 چه گفته بود به آقاجون... یعنی

 ... برهیکه هم تورو هم عباس و داره به لعنت خدا م یعشق نیتورخدا دست بردار از ایمح -

 را محکم گاز گرفتم ... لبم

 لجبازشده بود ... بیحساب ساحل جواب نداشت اما دلم عج حرف

 آنکه جواب ساحل را دهم و به سمت اتاقم رفتم ... یجا بلندشدم ب از

 را داخل اتاقم انداختم ... خودم

 ... خواستیشدن م یخال دلم

 ... ساختیهم به من نم ادید بودن زب انگار

و نگاهش  دمیکش رونیب میرنگ و رو یو عکسش را از جلد دفتر خاطرات ب دمیرا از سر کش چادر

 کردم ...

 به دست گرفتم... قلم

 ... کندیبودنم هم تورا هم خودم را نابود م یاضاف دانمیم

 ...یحت خواهمتیم اما

 بودنم ... اديیز متیق به

 ... دانستمیم نیارزش ها اعتقادم کجا رفته بود منکه نفرسوم هر رابطه را منفورتر ومن

 چه مرگم شده بود ... من

 ...دانستمیهم نم خودم

 باز شد ... در
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 ... دمیرا در چهارچوب در د قامتش

 ... ردیبگ ادی خواستیدر زدن را نم چوقتیه

 دور نماند ... دشیرا چنک زدم و از د چادر

 ... دمید میراهم رو پوزخندش

 داشت ... حق

 بود ... دهیمه تمام تنم را د او

 خواست خودم ... به

 نگاهش کردم ... پرسشگر

 شکست بود ... هیشب زيینگاهش انگار چ در

 بست و داخل شد ... درراپشتش

 ... زویبهش گفتم همه چ ایمح -

 ندادم ... رییرا تغ نگاهم

 ...ایگفتم زن دارم مح بهش

 دستش گرفت ... انیرا م سرش

 خانومه که قبولم کرد ... انقدر

 منو زن دار و قبول کرد ... یفهمیم

 گاز گرفتم ... لب

 ...دشیدیکه عشق من مثل الهه ها م یبه زن کردمیحسودي م دینبا

 ... مانیها نیتر یهمان خصوص یحت ؟؟؟یعنیرا  زیبود همه چ گفته
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 ... کردمینگاهش م همانجور

 قبول کرد چادر سرش کنه به خاطر من ... یحت

 ...یلیخانمه خ یلیخ

 همه سخاوتش... نیجاخوردم از منهم

 ... شیدر زندگ گرید یزن تحمل

 نبود ... یتا آخر عمر؟؟؟ کار راحت آنهم

 مگر احمق تر از منهم وجود داشت ؟؟؟... اصال

 ... گفتیرا به م نهایچرا ا اما

 تمام عشقم را نسبت به خودش ... دانستیکه م عباس

 ... دمیاخم درهم کش داد؟؟؟یچرا زجرم م پس

 سرش را باال گرفت ... د؟یگفت یآقاجون چ به

 گفتم بهم بزنه برنامه ي سه شنبه رو ... یچیه -

 گرد شد ... چشمانم

 ... گذشتیمن م یراحت از کنار نابودي زندگ چه

 کردم ... ی!!!!تمام حرصم را سر در خال

 کتک بزنم... خوردیرا تا م میمرد روبه رو نیا خواستمیبراي چه اما م دانمینم

 براي عاشق بودنم ... ایعاشق بودنش ؟؟؟  براي

 راباز کردم با ضرب... در

 ... ریپسرعمه شب بخ دییبفرما
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 نگاهم کرد ... متعجب

 تکان داد و از جا بلند شد ... سري

 گفتم ... رفتیم رونیدر که ب از

 ... دیدر بزن دیشیم یوارد اتاق کس یبه بعد وقت نیاز -

 سمتم برگشت ... به

 اتاق زن منه ... نجایا -

 ... امیبخوام م هروقت

 نگاهش کردم ... زیت

 اتاق رو به رو اشاره کردم ... به

 ... ارنیم فیهم تشر گهیکه از قضا مشترك هست باشما چند وقت د ناهاشیزنتون ا اتاق

 ...یرا باال بردم کم میصدا تن

 دست توام نه زنت پسر عمه ... ریفقط اس من

 وا به زبان آوردم ... میدروغ زندگ نیبزرگتر

 ... سمیمیدارم پاي عواقب کارم وا نیکه گفت همونجور

 ... دینکن تمیپس اذ دیستین ریتقص یب شماهم

 را از هم باز کردم ... دستانم

 ... دینیبب

 ... دیهمونجور شد که شما خواست زیچ همه

 ... دیدست از سر من بردار پس
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 خوش ... شب

 خواستم در راببندم که دستش مانع شد... و

 سکندري خوردم ... یضرب در را هول داد و کم با

 صورتم خم شد ... روي

 ... ایمن درست حرف بزن مح با

 باش... مودب

 دادم ... هیتک ریتحر زیرا از پشت به م دستم

 ... دمیاش شدم و اخم درهم کش رهیخ

 چون من شوهرتم ...-اونوقت چرا ؟؟؟  -

 در از جا پراندم ... دنیصداي کوب و

 نبود که شوهرم او باشد... نیا میآرزو تینها مگر

 ... شدیحال منهم بدتر م میشدیم کینزد ییي کذا کشنبهیو هرقدر که به  گذشتیهم م یاز پ روزها

 ... شدیو ظاهري ام م یروح راتییمرا متوجه تغ دیدیم هرکس

 ... خوردمیو غذا م رفتمیسر سفره م انیدرم یکیو  کردمیرا سرگرم درس م خودم

 ... زدیم ادیرا چشم هاي گودم فر نیشده بودم و ا فیضع

 آورد ... ینم میبه رو یکه دست من براي همه رو شده بود و اما کس انگار

 ... دمیکش یقیرا بستم و نفس عم کتاب

 زده بود و تشنه ام شده بود ... یخشک میها لب

 شدم ... رهیخ نهیشدم و به آ بلند
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 ...یحساب زدیچشمم که گود افتاده بود در کنار ابروهاي نامرتبم توي ذوق م ریز

 تر شدم ... کیو نزد دمیکش یدست

 شوم ... باتریز ینشده بود که کم وقتش

 رفتم ... نییپا!!!شانه اي باال انداختم و  ؟؟؟

 ... خوردندیم وهیو مادر و زن عمو ها تنگ دل هم نشسته بودند و م عمه

 نبود ... ایخبري از ساحل و نگار و در اما

 به ساعت انداختم ... ینگاه

 االن مدرسه بودند ... حتما

 کردم ... یآرام سالم

 جا باز کرد ... میاول از همه جوابم را دادو کنارش برا میخوشرو عمه

 سالم به روي ماهت عمه جون چه عجب ازاون اتاق دل کندي ... -

 به خدا همش درس درس ... هیچ

 روکش ... هیاستخون و  هیمژگات دخترت شده  نگاه

 انداخت ... ینگاه مادر

 ... خورهینم یچیکارش کنم مرجان جون ه یواال چ -

 ... گهید ادیجونش درم ريیدماغش و بگ نیخاطر هم به

 و دستش را روي پاي مادر گذاشت ... دیعمو هاجر خند زن

 ترکه اي باشه ... دیدختر با گهیخوبه د نیهم -

 ... دنیخواستگاراي دکتر مهندس واسش صف کش نهیهم
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 در دلم تکان خورد و ذهم دهنم تلخ شد ... زيیچ

 ... کردیپسر حاج کاظم حالم را بد م ادی

 ... شودیچه م دانستمینم

 که گفته بود خواستگاري بهم خورده ... او

 تا بپرسم ... شدیهم نم می؟؟؟؟ !!!!رو زدیحرف م یزن عمو راجع به چ حاال

 فشردم تا درخواستم را براي مادر مطرح کنم... لب

 مامان جان ... -

 قاچ کرد و به طرفم گرفت ... یبیس

 ... گمیم-؟؟؟  هیچ -

گفت آره چرا نشه ؟؟؟ برو تا  زدیگاز م بشیر که به سکنم ؟؟؟ همانطو دیخر کمیبرم  شهیم گمیم

 ... میکار دار یکه فردا بله برون پسرعمته کل یدونیعصري برگرد م

 را جا به جا کرد ... میگلو بیس یکم بغض

 تکان دادم و رفتم تا حاضر شوم ... سري

 و شالم را سرم کردم ... یمشک مانتوي

 هم نداشتم ... شیي آرا حوصله

 بودن باشد براي بعد ... بایز

 زدم ... رونیبرداشتم و از در ب لمیپولم را به همراه موبا فیک

 بود ... یو خش خش برگ ها عال زيییپا هواي

 ... نشستیبه دلم م بیهم عج ییتنها یگاه
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 ... کردیحالم را بهتر م دیروي شا ادهیپ یکم

 ... ختمیچقدر راه رفتم و فکر کردم و اشک ر دانمینم

 بودم ... یبه خودم که آمدم روبه روي پاساژ بزرگ اما

 را خواندم ... اسمش

 ...سیتند

 گرد شد ... چشمانم

 رفتم... ادهیپ شیتا تجر عصریمن از ول یعنی

 !!!هوا زده ساعت را نگاه کردم ...

 ساعت شش بود ... -

 کع مادر گفته بود تا برگردم به کارها برسم ... یزمان همان

 اي باال انداختم و وارد پاساژ شدم ... شانه

 کردم ... همانیم یبستن کیها را گشتم خودم را در کافه ي پاساژ  مغازه

 با لذت خوردم ... و

 رنگم را پرو کردم و دلم را برد... یاسی بايیز یکه با لذت کت و شلوار رسم همانطور

 ... دمیاش براي خودم خر ینجوم متیتوجه به ق یب و

 و کفش ستش بودم ... فیال کدنب حاال

 نداشتم اما... یمراسم چیکه ه خودم

 باشم ... بایمراسم عشقم ز خواستمیم

 ... باتریکه قلبش را تکان داده بود ز یاز عروس یحت
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 بودنم را... باتریبه خودم ثابت ز خواستمیکه م انگار

 ... انمیبه اطراف و

 ... دانمیرا نم شیچرا

 مغازه ها گشتم ... انیم

 براي خودم باشم امروز ... خواستمیم

 و فقط ملکه ي خودم باشم ... فقط

 ... کردندیم لیشد که داشت تعط ییجلب مغازه ها توجهم

 شدم ... متعجب

 ... کردیم لیساعت چند بود که داشت تعط مگر

 !!!نگاهم به ساعت وسط پاساژ افتاد ...

 ... دمیکش ینیه

 آوردم ... رونیب فمیرا از ک لمیبود !!!هول زده موبا ستادهیبود و من هنوز وسط پاساژ ا ازدهیربع به  کی

 حتما همه نگرانم شده بودند... ،،

 آه از نهادم برخاست ... لمیموبا دنید با

 همه و خانه ... لیپاسخ داشتم از موبا یتماس ب هفتاد

 ... دیلرز دلم

 کرده بودم ... میتنظ لنتیرا روي سا یچهل بار تماس گرفته بود و من طبق عادت گوش او

 ... دیدر دستم لرز یگوش

 ... زدیچشمک م پسرعمه روي نام
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 ترس به جانم افتاده بود ... یکم

 را وصل کردم ... تماس

 الو ... -

 بود ... بیعج لحنش

 آرام بود اما... شیصدا

 گفت... یحرف چیه یب -

 بودم ... دهی؟؟؟؟ و من چرا از لحنش ترس ییاکج -

 من ...-کنم..،،  حیتوج خواستمیم

 ...راستش

 ... شدیم دهیآقاجون از اون طرف خط شن صداي

 با محسن دنبالش... میحالش خوبه ؟؟؟ بپرس کجاست بر رعباس؟؟؟یجواب داد ام -

 ... دیپرس دوباره

 قاطع تر ... نباریا

 ...ایمح ییکجا-

 ... دیکلمه چرخ کیزبانم روي - ؟؟؟

 ...سیتند -

 .. دادیبوق اشغال که خبر از قطع کردنش م و

 رفتم تا منتظرش باشم... رونیاسترس به ب با

 عرق کرده بود و نفسم تنگ شده بود ... دستانم
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 ؟؟؟ من که کاري نکرده بودم ... چرا

تا محسن و  کردمیکه تمام قلبم و روحم مال او بود؟ !خدا خدا م یاز کس نهمهیا دمیترسیم چرا

 ...ندیایآقاجون هم همراهش ب

 که صداي آرامش از پشت تلفن به قلبم لرز انداخت... ییاز تنها ماندن با او دمیترسیم

 ... دمیصداي خط ترمزي از جا پر با

 بود ... خودش

 شد ... ادهیپ نیو از ماش ستادیا ابانیوسط خ دنمیبا د بایتقر که

 قدم بلند به سمتم برداشت ... چند

 پرت شدم ... نیاي که به گوشم زد و روي زم یلیس

 منگ شدم از شدت ضربه اش... انگار

 ... هه

 بلند شد دوباره ... میرو دستش

 کرده برد ... لیعشق مرا ذل نیاحمق؟؟ ا ایعشق کور است  و

 ...دید به گوشم رسبودن ستادهینامفهوم دو مردي که دورترا صداي

از جا بلند  یبنده خدا رو ؟؟؟؟ چشمانم را باز کردم و به سخت یزنی؟؟؟؟ چرا م یکنیم کاریآقا چ -

 شدم ...

 زدم به نگاهش... زل

 شدم ... رهیخ

 بدي نکرده بودم ... کار
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 تاوان بدي دادم ... اما

 داشت اما نه به اندازه ي خورد شدن غرورم ... درد

 کتک خوردم ... ابانیخ وسط

 را ... تمیشخص کشتیکه داشت م یبازهم مثل احمق ها زل زده بودم به کس و

 حواله ي جوان ها کرد و ... زيیت نگاه

 ...دیکش نیدستم را گرفت و به سمت ماش مچ

 از دستش... دمیو مچ دستم را باضرب کش میسرجا ستادمیا محکم

 کرد ... نگاهم

 ... یحرف چیه یب

 نبود ..دوباره دستم را گرفت ... یسکوتش اصال نشانه ي خوب اما

 آرامتر ... نباریا

 ... کردیاش که معذبم م رهینگاه اخمو و خ و

 ...ختمیام را در لحنم ر یدوباره و تمام ناراحت دمیرا کش دستم

 ... امیخودم م -

 رفتم ... نیبه سمت ماش و

 نشست و استارت زد ... نیماش داخل

 انکه نگاهم کند ... یب

 ... کردیداشت خفه ام م نیماش نیسکوت سنگ یافتاد ول راه

 ... دیآرامش به گوشم رس صداي
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 ... ستادیشب کجا بودي؟؟؟ پشت چراغ قرمز ا ازدهیتا ساعت  -

 ام شد... رهیسمتم برگشت و منتظر خ به

 کردم ... نگاهش

 تفاوت به سمت پنجره برگشتم ... یب

 ... دمیاز جا پر ادشیکجا بودم؟؟؟ با صداي فر ینیبب ینداشت چشم

از جات  یکه نتون زنمتیم نینازتو بکشم همچ ستمیمن آقاجونت ن ایبا من درست حرف بزن مح -

 ...یبلند ش

 ... دادیهاي پشت خبر از سبز شدن چراغ م نیبوق ممتد ماش صداي

 دنده را عوض کرد و راه افتاد... کالفه

 زدم ... پوزخندي

 ... یستیمعلومه مثل آقاجونم نهه  -

نکن لطفا که اصال خوشم  سهیمن مقا زايیکجا ؟؟؟ خودتو با عز یمهربون اون کجا و توي سنگ قلب

 ... ادینم

تلخ شده بود؟؟؟ متعجب نگاهم  نهمهیا یزبان از ک نینبود؟؟؟ ا نمیزتریاز کجا درآمد !!!! مگر او عز نیا

 کرد ...

 ...دمیکه در چشمانش د ديیجمع و جور کرد و تعجب و نا ام عیسر اما

 بودم ... زیکه عز شیتا چندروز پ -

 اخ شدم ... هوی هیچ

 حاال برم سراغ بعدي... یگفت گذرهیخوش نم ديیامتحان کردي د ؟؟؟

 !لب فشردم ... کرد؟یم یبدجور قلبم را زخم شیحرف ها سیبودم ن گفته
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 چرا ... دانمینم

 تلخ شده بود... بیاما امشب زبانم عج ادیعشق ز ایاز خشم بود  دانمینم

 دار... کاریپسر حاج کاظمم امتحان کنم تو چ خوادیآره پسر عمه دلم م -

 ترمز زد ... روي

 و شوري خون را در دهانم حس کردم ... دیپشت دست در دهانم کوب با

 ... دیرا از روي چادر گرفت و عقب کش میموها

 ن بود ...پر خو چشمانش

 هم سرخ بود ... صورتش

 عقب رفته بود و صورتش فاصله اي نداشت با صورتم ... سرم

 دفنت کنم ... نجایرو که االن خوردي رو تکرار کن تا هم یاون گوه گهیبار د هی -

 زد ... ادیفر

 تا نابودت کنم ... یتکرار کن لعنت -

 ي چشمانش شدم ... رهیخ

 پسر عمه ... گمیم کیبهت تبر -

 ...یشدي من و از خودت متنفر کن موفق

 ازت متنفرم... -

 زد... پوزخندي

 ... ییشده دختردا ریواسه تنفرت د -

 شده ... رید یلیخ
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 عباس... ریمتنفرم ام تیالک رتیاز غ -

 ... چارهیب ینیبیرو فقط تو رختخواب و دست بلند کردن م مردي

 افتاده ... ریتو دهه ي چهل گ مغزت

 من احمق توهم زدم که عاشقتم ... و

 ... ارمیباال ب کلتیروي ه خوامیاالن م اما

 را باال بردم ... میصدا

 ... تیمردونگ روي

 ... ارمیباال ب رتتیغ روي

 را گرفت ... فکم

 درد صورتم جمع شد ... از

 تر شد ... کینزد صورتش

 کنار گوشم ... درست

 ... ایدهنتو مح ببند

 ... ببند

 ... یخواست خودت

 ... سایحرفت وا پاي

 جلو روت نداري ... شتریاونشب به بعد دوتارا ب از

 من ... ای

 مرگ ... ای
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 رفت و دوباره برگشت ... عقب

 ... یراست

 گفته بودم مودب باش... بهت

 باش دختر ... مودب

 بودم که بر زبانم راندم... یربط یزد و من هنوز دربهت حرف هاي ب استارت

 ادب شده بودم ... یو ب ایح یب نقدریا یاز ک من

 سرکش شده بودم ... نهمهیا یاز ک من

 عباس... ریبعد وجودم براي خودم هم ناشناس بود چه برسد به ام نیا

 ... دمیخانه رس به

 خود بودند ... ايینشسته بودند و در دن اطیساکت داخل ح همه

 در آغوشم گرفت ... دنمیبا د محسن

 بودي دختر ... کجا

 ... دمیم وونهید داشتم

 آغوشم فشردمش... در

 ... زمیمحسن عز دمیم حیتوض

 به چهره ام زدم ... یالیخ یب نقاب

 به همه ... سالم

 طرف آقاجون رفتم ... به

 ... دمیرا بوس دستش
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 آقا حون شرمنده ي همتونم به خدا ... سالم

 شده بود زمان از دستم دررفت ... دیحواسم پرت خر انقدر

 هارا باال گرفتم ... دیخر

 خدا شرمندتونم ... به

 منو... دیببخش

 ...دیخند دیمج عمو

 اي بابا دختر تو که مارو نصف جون کردي ... -

 شرمنده شدم ... دبازهمیختیهمه اشک ر نیو سالم ا حیدخترمون صح نیخانوم ا بفرما

 من واقعا متاسفم ... -

 گفت ... مینع

 متاسفم ... گهیکشته حاال اومده م یخانومو باش مارو ازنگران -

 بابا... برو

 سمت خانه رفت ... وبه

 هم پشت سرش... الیو دان دارا

 مالمت گر نگاهم کرد... مادر

 فکري دختر دلمون هزارراه رفت ... یآخ چقد ب -

 مرجان جلو آمد... عمه

زن عموها هم بازچشمان و  -مژگان جان خداروشکر سالم و سالمت اومده خونه ... هیچه حرف نیا

 لب گفتند... ریشکري ز یدستانشان اله
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 آقاجون هنوز ساکت بود ... و

 گفت ... دیسع عمو

 گذشت ... ریخداروشکر به خ -

 حرف عمو آمد ... انیم آقاجون

 نکن دختر ... نکارویا گهید -

 ... دمیسمتش رفتم و دستش را بوسنکن .. دوباره به  گهید

 آقاجون ... چشم

 ام بازم ... شرمنده

 ... رفتندیبه سمت ساختمان م یکی یکی همه

 طرف محسن رفتم ... به

منظره ي  کردیو متفکر مشاهده م بیبود و دست در ج ستادهیحواله اش کردم که عقب تر ا ینگاه 

 همه ي خانواده بودند .. کنار گوشش گقتم ... شیکه تا چند لحظه پ شیروبه رو

 دنبالم ... ومديیمحسن تو چرا ن -

 سرش را خم کرد تا هم قدم شود ... محسن

 نذاشت که ... دونمیچم -

 نداد ... میشکیزد جواب ه رونیاز در ب یجواب دادي و آدرس و گفت تا

 بخور... زيیچ هیتو حاال  میبر ایب

 ... دمیخند

 ...شیتنش هاي چند لحظه پ الیخ یب



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  132:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 دبش مهمون کردم ... یبستن هیخودمو به  رمینه س -

 ... دیرا کش لپم

 ... خوردهیم یراحت بستن الیخانوم داشته با خ یاز نگران میمردیم میما داشت طونیاي ش -

که از پله  یعباس ریو از کنار ام دمیو دارا قهر نکردم باهات ..خند الیو دان میبرو برو تا منم مثل نع -

 رد شدم ... رفتیها باال م

 تفاوت اما ... یظاهر ب در

 اتاقم شدم ... وارد

 در را پشت سرم بستم ... و

 صداي بسته شدن در او هم آمد ... همزمان

 ... دیرا بستن و اشکم چک چشمانم

 نشستم... نیروي زم همانجا

 ببخش منو ... -

 ... یشیم گهید یکیمال  فردا

 نفر باشم ...از ت مت مجبورم

 ... یکه مال اون حاال

 ... یکنیکه ولم نم حاال

 عباس... ریام کنمیولت م من

نقطه ي جهان برسد نخواست او به  نی.. خبـــــر بــــــه دورتر کنمیتظاهر به نخواستنت م من

کــــــه سهم تو  یچشمِ خودت کس شیکه پ ن؟یاز ا شتریگمان برسد شکنجه ب یمنِ خسته بــ
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از راه  یکس یعمر بـــه راحت کی یاگر او را که خواست ؟یکن یبرسد چه م گرانیبه دباشد 

 برسد... ــــاننـاگهـــ

بــــــرود از دلت جــدا بـــــاشد به آن کـــه دوست تَرَََش داشته، به آن  یرهــــــا کن 

نقطه ي جهان برسد  نیبَِِروند و دو تا پرنده شوند خبر بـــه دورتر یبرسد؟ رهـــــــا کن

 را بخــــــورى که هق!  شیبغض خـو یاي نکن ـــهیگال

 !...هق

 مبادا به گوششان برسد خدا کند کــه... تو

 کنم... ینم نی! نفرنه

عشق از سرم برود خدا کند  نیبرسد خدا کند فقط ا انینکند به او کـــــــه عاشق او بوده ام ز 

 کــه فقط زود آن زمان برسد نجمه زارع 

 ... ختیکه شد غم عالم هم به دل من ر فردا

 من هزار بار آرزو کردم که صبح نرسد ... و

 شروع شده ... میو روز من با اخم و تخم نع دیاز راه رس اما

 ... دینوشیبود و با اخم چاي م نشسته

 گذاشتم ... شیپر کردم و جلو یاش را از عدس کاسه

 قهر کرده هان... میآقا نع -

 غره اي رفت ... چشم

 حوصله ندارم اصال ... ایبرو مح -

 به سمتم خم شد... کمی ؟؟؟؟یکنیمن طاقت قهر ندارم آقا آخه چرا قهر م یدونیآخه تو که م -

 ...ايیشدم تا ب هوونید یدونیچقدر دوست دارم ؟؟؟ م یدونیچقدر نگرانت شدم؟؟؟ م یدونیم -
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 قرص شد از برادرانه اش... دلم

 را باز و بسته کردم ... چشمانم

 ... دونمیم -

 ...یخوب یلیکه تو خ دونمیم

 نه ... ای میهست یآشت حاال

 ... دیخند

 ... ایاي به خدا مح وونهید -

 شدم و دست به کمر شدم ... بلند

 پوف ... -

 ... ارمیچجوري از دل اون پت و مت درب حاال

 ... دمیرا از پشت سرم شن الیدان صداي

 پروخانوم ... یپت و مت خودت -

 ... دمیخند

 ته دل ... از

 ... میها یچارگینظر از تمام ب صرف

 نشستند... زیهاي اخم آلود سر م افهیهم با همان ق ایو در داارا

 انداخت... ینگاه مین دارا

 معرکست ؟؟؟ خانوم الن دلون ... -

 ... ختمیرا بهم ر شیموها
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 ... ستادمیوسط آشپزخانه ا و

 بابا ... اي

 اههههه... گهید دیکن یآشت

 اشاره اي کرد ... نگار

 ... یبه آشت میبکش تا برس یکاسه عدس هی حاال

 و لحظه اي فراموش کردم امروز را... دمیکش یعدس شانیبرا

 دستپختم ... یکرند از عدس فیو همه تعر دندیبزرگترها هم رس باالخره

 داد ... هیتک عمه

 کرده بودم ... یوقت بود هوس عدس یلیدستت درد نکنه دخترم خ -

 زدم ... لبخند

 عمه... کنمیخواهش م -

 از جا بلند شد ... عمه

 کار نکردم هنوز... چیمن برم امروز مثال بله برون عباسه ه خب

 ...ندینب یانداختم تا غم نگاهم را کس نییرا پا سرم

 خودم را سرگرم کارهاي آشپزخانه کردم ... و

 اما او... دیایمنتظر شدم تا ب و

 ... امدین

 ...نمشیبب تا
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رفتم زن عموها مشغول  ییرایتکه هاي ظروف ها را شستم و دستم را خشک کردم و داخل پذ نیآخر

 را هم نداشتم ... ییکذا ینیس دنیجرئت د یحلقه و پارچه بودند و من حت ینیس نییتز

 اتاقم رفتم تا من هم مثل همه حاضر شوم ... به

 نه ... ایرا داشتم  دنشید ییتوانا دانستمینم

را در آن  میاي که تمام زندگ یهنوز وقت بود تا آن مهمان دمیحمام کردم و و روي تخت دراز کش 

 ... کردندیم یسالخ

 را روي هم گذاشتم ... چشمان

 ام باشم ...بخوابم و لحظه اي آر یداشتم تا کم ازین

 ...آرامش

 داشتم به آرامش... ازین چقدر

 انداختم ... لیبه ساعت موبا یکاري که کردم نگاه نیرا باز کردم و اول چشمانم

 بود ... شش

 ... دمیجا پر از

 ... شدمیتا هفت حاضر م دیبا

بودم را با جوراب شلواري  دهیخر روزیکردم و لباس دردسر سازي که د یکم شیشدم و آرا بلند

 دمیپوش یمیضخ

... 

 رفتم ... نییگذاشتم و با صداي مادر پا فمیهم را داخل ک یرنگ چادرم

 منتظر من بودند ... نکهیمثل ا همه

 ... میو من و محسن و مادرهمراه آقاجون شد میها رفت نیکردم و به سمت ماش یعذر خواه -
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 آمد ... رونیلحظه اي که از در ب دمید

 اش شدم ... رهیخ

 شده بود ... بایبرازنده و ز بیعج یمشک پلماتیآن کت و شلوار د در

 را قورت دادم ... بغضم

 ...شدیم شیخوشبخت دنیسهم من تنها د و

 چگونه گذشت ... دمیطول راه را نفهم تمام

 ... دمید یخودم که آمدم خودم را مقابل خانه ي کوچک به

 چرا روي اعصابم رفت ... دانمیبازشدن در نم کیدر رازدند و ت زنگ

 روي اعصابم بود ... ایاالن همه ي صداهاي دن اصال

 بودند ... ستادهیا مانیو نگاه دوختم به چهارنفري که روبه رو میباغچه ي کوچکشان رد شد انیم از

به  ینگش حسابر یجاافتاده که با آن کت و دامن بلند عناب یو خانم ییبایز یبا موهاي جوگندم مردي

 ...دادیکه بود نشان م زيیو جوانتر از آن چ نشستیدل م

 یچشمان آب ییبایرنگ که ز یتا روي زانو مشک راهنیبا پ یکیبودند  ستادهیدختري که کنار هم ا دو

رها شده بود  شیکه آزادانه روي موها یو لبان سرخش و شال کردیم رهیاي را خ نندهیرنگش هر ب

 آمد ... یبه نظر دلربا م بیعج

 ... امدیدوستانه اش هم به نظرم ن ریکه نگاه غ انقدر

 ... دمیساحل را کنار گوشم شن صداي

 ... ستایتحفه خانم همون مشک -

 ما ... یرتیي داداش غ قهیسل نمیا
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 یو با بلوز شلوار صورت دادیاز پانزده سال نشان نم شیروي دختري که چهره اش ب دینگاهم چرخ هه

 ... زدیبود و لبخند م ستادهیشده کنار خواهرش ا یکه دم اسب ییو موها

 امشب... شومیم ووانهیروي مغزم بود من حتم داشتم که د بیها و تعارف عج کیسالم و عل صداي

 دراز شد ... میرو شیپ یدست

 ... دانمیشد به دختري که نم دهیکش نگاهم

 را کشت ... میناخواسته تمام آرزو ها دیشا

 را اصال دوست نداشتم ... نگاهش

 را هم ... لحنش

 دوستانه اش... ریآره؟؟؟ جا خوردم از لحن غ یباش ایمح دیبا -

 زدم ... لبخند

 سالم ... -

 ... خوشبختم بله

 کرد و سري تکان داد... میاز سر تا پا ینگاه

 ... دییبفرما -

 شدم ... ریمن کنار مادر جا گ و

 به سمتم خم شد ... مادر

 ... خورهیبه خونواده ي ما م شونیچ نایا دونمیواال نم -

 لب گفتم ... ریز

 ... گهیجوره د هی یمادر جان هرک -
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سر و شکل دختره کنار  نیبا ا تونهیعباس نم ریآره اما اونا واسه خودشون خوب اما به نظر من که ام -

 ... ادیب

 کن تورخدا... نگاش

که  یعباس ریو ام کردیعباس چاي نعارف م ریبا طنازي به ام لحظه اي نگاهم خورد به آنها که قایدق

 همه طنازي را داد... نیزبان زد همه بود با لبخندي پاسخ ا تشیمحجوب

 تنم سرد شده بود ... ستادیو قلبم انگار از تپش ا دمیگز لب

 نظاره گر بودم ... تنها

 همه ي جوانها ... مثل

خنده  انیخواند و من دلم م تیي محرم غهیص شانیصدو ده سکه کردند و آقاجون برا شیبرا هیمهر 

 زار زد... نمیتر زیهاي عز

 کنند ... یعقد و عروس گریشد دوماه د قرار

 شد ... اهیس میایرا دستش کرد و من دن حلقه

 ... دمیچشمانم د شیرا روي سرش انداخت و من مرگ را پ دیسف چادر

 نشستم ... اهیمن هنوز با همان چادر س دمیفهم و

 بود به من ... نداختهیهم ن ینگاه یآمد که حت ادمی

 ... نداختیبار روي قلبم خط م نیلبخندش براي اول و

 بدجنس بودم ... اديیمن ز دیخندان هدي را هم اصالدوسن نداشتم و شا صورت

 شام خوردند همه و من تنها نگاه کردم ... ینیریش کیک

 ... دندیخندیم همه

 ... دهدیدارد جان م شیمرگ عشق و آرزو انیدو م نجایا یرفته بود کس ادشانی و
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رفتم را هم نداشتم  رونیجرئت ب یو حت کردمیروز گذشت و من با مرگ روحم دست و پنجه نرم م دو

 باشم... دیکشیم دكیکه براي من اسم شوهر را به  یهمراه کس گرید یزن یتا مبادا شاهد همراه

 عادي بود انگار ... ریغ زیروز همه چ آن

 ترکش دهند ... خواهندیدر تکاپو بودند من کنج اتاقم نشسته بودم مثل معتادي که م همه

 عباس را ... ریترك کنم ام خواستمیم من

.. 

 یکه عاشقش باشم روز بود و من حت دانستمیخودم را محق نم یبود و من حت گريیمال د او

 گاه کنم ...به ساعت ن خواستمینم

 اش سال بود ... هیبراي من هر ثان گذشتیکه م یزمان

 که بدانم ساعت را ... دهیچه فا ،

 در زدن وارد اتاق شد از جا پراند مرا... یب ساحل

 روي قلبم گذاشتم... دست

 به خدا... دمیساحل !!!!! ترس -

 کرد ... یاخم

 تو؟؟؟؟ چشمانم گرد شد... یستیچرا حاضر ن-

 ... م؟؟؟؟؟یهفت دولت دار یمهمون -

 زهر خند بود... هیشب شتریلبخندم ب و

 نگاهم کرد... یچپک -

 اي بخدا ... وونهید -
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 ...یماتم گرفت یهنوز نشست شامیخانوم هب نیع انیخواستگارت م گهیدوساعت د پاشو

 بدجور گره خورد ... میاخم ها -

 ... نکهیشدي مثل ا وونهیتو د- ؟؟؟؟ییخواستگاري کذا نیبهم نخورده بود ا مگر

 بهم خورده ... خواستگاري

 گرد شد... چشمانش

 بلند شو ... -

 شو ... بلند

 تو اتاق موندي مخت تاب برداشته ... ادیز

 حتما ... کنیصبح به خاطر عمه ي من همه دارن جون م از

 راحت لم دادي تو اتاق... الیشما با خ اونوقت

 به جانب بلندشدم و به سمت در هلش دادم ... حق

 ...کنهیروشنت م یبرو از آقاجون بپرس شما

 کرد ... تمیرا ازپشتش برداشت و کالفه به سمت حمام هدا دستم

 آقاجون منو فرستاده تورو حاضر کنم ... همون

 ... ستادمیزده وسط حمام ا بهت

 !؟ من هنوز شوهر داشتم ...رعباس؟یام پس

 رفتم تا با آقاجون صحبت کنم که ... رونیدو ب با

 را گرفت ... میبازو ساحل

 ... رهیم تمونیثیح رسنیبرو دختر مهمونا م ایب
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 ... رهیکه در نم آقاجون

 من ماتم زده را داخل حمام هل داد ... و

 ... ختمینر یکردم اما اشک حمام

 ...ختنیبراي ر گرینمانده بود د یاشک ،

 باشم ... گريیمال د خواستمینم من

 ...زشیهدي عز شترازیب یعباس بودم حت ریکه هنوز مال ام من

نبا دقت  یکی یکیو  ختهیرا روي تخت ر میساحل تمام لباس ها دمیاز حمام درآمدم و د چیپ حوله

 ...کندیم یوارس

 چشمانم گرفت... انیپسته اي را که م زیس زیو شوم دیسف شلوار

 چطوره ... -

 تفاوت روي انبوه لباس ها نشستم... یغره اي رفتم و ب چشم

 چرا آخه... گهیساحل تو د زویهمه چ یدونیتو که م -

 نگاهم کرد ... یحرص -

 ... ایمح زنمتایبه خدا م -

 کرد ... کمیرا نزد صرتش

 عباس رفت ... ریام -

 ... دیام کوب نهیرا توي س لباس

 بفهم احمق... -

 ...یکنیم چارهیخودتر ب داري
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 داد ومن چاره اي جز اطاعت نداشتم ... دنیپوش دستور

 کرد ... شمیرا آراست و آرا مینشاند و موها یچگونه با تمام شرق و ذوقش مرا روي صندل میبگذر و

 ... دیبهم کوب یرفت و دست عقب

 ... ایشدي مح یوااااي عال -

 کنار رفت ... نهیاز جلوي آ و

 شده بودم ... بایز

.. 

را هم  میغم چشم ها دانمیآمد به چشمانم نم یم بیسابقه بود عج یکه روي صورتم ب یحیمل شیآرا 

 نه ... ایپوشانده بود 

 از روي تخت برداشت و خودش سرم کرد ... ديیسف شال

زده بود واقعا  رونیکه فرق وسط شده بود از شال ب میاز موها یهمان مقدار کم کنمیاعتراف م و

 داده بود ... رمییتغ

 به اطراف کرد ... ینگاه متفکر

 برداشتم ... یصندل یرا از روي پشت یشگیحاال؟؟؟ چادر هم میکن کاریچادر و چ -

 خوبه ... نیهم -

 لته کهنه بپوشه ... خوادیاونوقت خانوم م دمیابن همه زحمت کش کنمایلهت م زنمیواقعا م ایمح -

 سبز رنگ بود داخل شد ... زیگلهاي ر شیکه رو ديیرفت و با چادر سف رونیدر ب از

 روي سرم انداخت ... و

 شکفت... لبخندم



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  144:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 دختر بودم ... منهم

 شدن را دوست داشتم ... بایز منهم

 ... میها یچارگیشدنم دوق کردم فارق از تمام ب بایاز ز و

 شومش نداشتم ... لیبه دل کاري

 هول زده گفت ... ساحل

 منم برم حاضر شم ... رسنیاالن م االی -

 ...دمشیتکان دادم و بوس سري

 را قاب دستانش گرفت... صورتم

 اشک در چشمانم حلقه زد ... ؟؟یفهمیم ایمح یخوشبخت ش خوامیم -

 ندادم ... ختنشیاجازه اي براي ر و

 زدم از اتاقم ... رونیب

 ...خواندیروي مبل نشسته بود و قران م آقاجون

 طرف آقاجون برداشتم ... یقدم

 به آقاجون چاي تعارف کرد پشتش به من بود... ديیاز من چهره ي جد قبل

 از اندازه طناز بود ... شیب شیصدا اما

 آقاجون... دییبفرما -

 سست شد نکند... میزانوها

 برداشت... ینیرا از س چاي

 رو شد... رویز میایممنونم هدي جان و من دن -
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 و بغضم را پس زدم ... دمیکش یقیعم نفس

 آقاجون ...سالم  -

 از جا بلند شد و در آغوشم گرفت ... دنمیبا د آقاجون

 ...کردیدل گرمم م بیعج نشیي تحس دهیرا با دستانش قاب گرفت و د صورتم

 ... هللاماشاا -

 ... ایچقدر قشنگ شدي مح هللاماشاا

 دختر کمو شوهر بدم ... خوامیشدم نم مونیپش

 ... امدیبه لبم لبخند ن آقا جون هم یاز شوخ یحضور او معذب بودم و حت از

 آقاجون نشستم ... کنار

 آره دخترم بگو ...-باهاتون صحبت کنم؟؟؟  شهیآقاجون م -

 بود و منتظر زل زده بود به دهان من ... ستادهیبه دست ا ینیکه س ییکردم به او ینگاه

 فشردم ... لب

 سالم هدي خانوم ... -

 اش را برنداشت و سري تکان داد ... رهیخ نگاه

 که هدي را مخاطب خود قرار داد ... دیادب نبود ؟ !صداي آقاجون به گوشم رس یب یکم او

 ... میجواب سالم واجبه دخترم اشاره ي سر و صورت و گردن ندار نجایا -

 بابت چاي ... ممنون

 خوش اومدي... یعنی نیا و

 انداخت ... نییکرد و سرش را پا یاخم هدي
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 با اجازه ... -

 سري از روي تاسف تکان داد ... آقاجون

 دختر ... نیا -

 ... هللاله اا ال

 به من کرد ... رو

 دخترم ... جانم

 انداختم شرم تمام وجودم را گرفته بود ... نییرا پا سرم

 ... رهیگیازدواج که سر نم نیآقاجون ا -

 پس... دیکنیم نکارویا چرا

 کرد ... یاخم

 ازدواج کردم ... !!!من قبال -دختر ؟؟؟ رهیچرا سر نگ -

 ... دیدونیکه م شما

 ...اون

 ... دیبا شناسنامه ي سف اونم

.. 

جاها آدما  یبعض ایمح-انداخت  نییشاه مقصودش را در دست گرداند و سرش را پا حیجون تسب آقا

 خورنیتکون م

... 

 ... خورنیتکون م دلشون
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 ... دیو تکون داد رمردیتو و حرفت من پ نیروز تو ماش اون

 ... من

 ... ایمح رفتمیکج م داشتم

 اون روز رفتم ... فرداي

 حرف زدم ... نیو با محمد ام رفتم

 براش گفتم ... زویچ همه

 ... یعل ای خوايیرو م ایبهش اگه هنوز مح گفتم

 با اجازه اي گفت از جاش بلند شد ... ایبدجور رفت توهم مح اخماش

 سراغ منو گرفت ... رعباسیاومد دم حجره از ام فرداش

 ... دارهینگه م نشیراز و تو س نیمرد ا هی نیو ع سهیمیگفت همه جوره پات وا دمشیرفتم د یوقت

 ... هیمرد زندگ نیمحمدام ایمح

 ... آقاست

 راهه ... سربه

 ... رسهیبه دهنش م دستش

 ...سادیهمونجور که اون پات وا سایبه دلش بده و پاش وا دل

 هنوز هم همسر نوه ي ارشدش هستم ... میباز کردم تا بگو دهان

 صداي زنگ دهانم را بست ... اما

 لبخندي زد ... آقاجون

 اومدن باالخره ... -
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 جا بلند شدم و داخل آشپزخانه رفتم ... از

 ... دیبود که مرا د یکس نیعمو پروانه اول زن

 ...ایمح -

 !!!!!چقدر قشنگ شدي خاله جون ... ؟

 حرفش سر مادر و عمه و زن عمو هاجر برگشت... با

 رفتم ... جلو

 ... کردندیسه بهت زده به من نگاه م هر

 ... دمیخند

 شده ؟... یچ -

 ... ایواقعا چشم مادر تر شد  دانمیکردم؟؟؟ نم رییانقدر تغ یعنی

 حس کردم اما سکوت کرده بود ... من

 اشکش را زدود ... عمه

 ...گذاشت  میدست روي بازو و

 شدي مادر... ماه

 ... شديیعباسم م ریکاش قسمت ام اي

 زد ... میعموهاجر اسپند را روي شانه ا زن

 بابا ... اي

 مژگان ول کن گذشته رو ... یآبج

 ... میبر
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 همه اومدن ... میبر

 بود... ستادهیا نهیکه گوشه آشپزخانه دست به س یینشستم و چشمم خورد به هدا یصندل روي

 داشت ... ییچه معنا دانمیکرد که نم ینگاه

 رفت ... رونیاز در ب و

 حس بودم... یو من ب شدیم دهیشن رونیها از ب یاحوال پرس صداي

 گفت ... میرا برا ینام نیآقاجون قصه ي جوانمردي محمد ام نکهیپس از ا ینداشتم حت یحس چیه

 ... چوقتیه شدمیکه خوشبخت نم من

 تنها راه بود براي خوشبخت شدنش ... نیا دیشا اما

 نبودنم ... یاضاف براي

 عباس چه ... ریبا ام میهمسر اما

 ... کردمیرا چکار م نیمن هنوز همسرش بودم و ا ؟؟؟

 ... شدیداشت منفجر م مغزم

 ... دمیشن زدیم میآقاجون را که صدا صداي

 را گاز گرفتم ... لبم

 بودم ... ختهیهنوز چاي نر من

چاي  عیو سر دمیکش ینفس راحت زدیکه آماده کنار سماوري که قل م ییو فنجان ها ینیس دنید با

 ... ختمیر

 ي خانواده ام نشسته بودند ... همه

 عباس ... ریجز ام به
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 به ساعت کردم ... ینگاه

 وقت بود تا آمدنش ... یساعت مین هنوز

 ... نیکه داشتم استرس آمدنش بود هم یحس تنها

 زدم ... لبخندي

 نه ... ایبودنش معلوم بود  یمصنوع دانمینم

 حاج کاظم است ... دانستمیبرداشتم به طرف مردي که م گام

 خم شدم تا چاي بردارد ... شیکردم و جلو یسالم

 لبخندي زد از همان پدرانه هاي قرص و محکم ... -

 نشستیبه دل م بیکه عج یبود با صورت گرد و نوران یبعدي که کنارش نشسته بود خانوم مسن نفر

... 

 برداشت و لبخندي زد ... چاي

 دخترم ... یباش زنده

 را... شانیرابطه ي مادر پسر دیفهم شدیمسن بود و از شباهتشان م یهمسر بودن حاج کاظم کم براي

 به همسر حاج کاظم ... دمیرس

 جوان بود ...و  اديیز یدر آستانه ي پنجاه سالگ یوقد بلندش براي زن دهیبا صورت کش که

 برداشت تشکري کرد ... چاي

 لبخندش مهربان بود ... و

 گرفتم ... نییرا پا سرم

 جوانمرد را نداشتم ... نیجرئت نگاه کردن به صورت محمد ام یحت



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  151:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بود ... انتیحکم خ میبودم و نگاه کردم به صورت مردي برا گريیزن د من

 حرف چاي برداشت ... ینکردم و اوهم ب نگاهش

را  تشیو البته نمک صورتش جذاب زدیم ادیفر یبه دختري که از چشمانش شور جوان دمیرس

 دوچندان کرده بود ...

 برداشت و آرام طوري که بشنوم گفت... چاي

 ... یاوه اوه چه زن داداش خوشگل -

 ...دیکش ریکلمه ي زن داداش قلبم ت دنیشن با

 حرفش بود اخمم را باز نکرد ... یهم که چاشن نشیریلبخند ش یحت که

 هم چاي تعارف کردم و کنار ساحل نشستم ... هیبق به

 خم شد کنارم ... سرش

 ... یپیاوووووووو چه داماد خوشت -

 فشردم و نگاهش نکردم اما... لب

 گره خورد ... یبا چشمهاي مشک یزنگ از جا پراندم و نگاهم با نگاه مرد جوان صداي

.. 

 لند شد تا در را باز کند ...از کنارم ب ساحل

 من نگاه گرفتم ... و

 آنکه خجالت بکشم و صورت سرخ کنم اما ... یب

 دستانم عرق کرده بود از استرس آمدنش ... کف

 باز شد و قامتش در قاب در جاي گرفت ... در
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 زده به جمع نگاه کرد و سپس پرسشگر به آقاجون ... بهت

 حبس شده بود ... نهیدر س نفسم

 ... امدینم باال

 شد ... یکه به حاج کاظم خورد طوفان نگاهش

 کرد و دست داد با هدي که بدرقه اش رفته بود ... یسالم

 که رنگ خون گرفته بود زودتر از ساحل کنار من نشست ... یرا به هدي سپرد و با همان چشمان کتش

 را گاز گرفتم ... لبم

 گفتم ... آرام

 پسرعمه ... هیچه کار نیا -

 را به سمتم خم کرد ... سرش

 ...سیس -

 ... ایمح سسس

 خفه شو ... فقط

 بود انگار ... نیهنوز با آمدنش سنگ جو

 را باهم گره زدم ... دستانم

 مجلس رو به دست گرفت و شروع به صحبت به حاج کاظم کرد ... آقاجون

 شدم... رهیاسترس به صورتش خ با

 کرد ... نگاهم

 ... قیعم
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 که به عمق جانم نفوذ کرد نگاهش... انقدر

 نبود ... زيیچ چینگاهش انگار ه در

 ام شده بود ... رهیخ فقط

 انگار براي آقاجون ... میآبرو نزاشت و

 به خودش آمد و نگاه گرفت... زدیعباس را صدا م ریصداي هدي که با حرص ام با

 به من کرد دوباره ... ینگاه می؟؟؟ ن نجایا نیایلحظه م هیآقا عباس  -

 جا بلند شد و به سمت هدي رفت ... از

 آقا جون نگاه کنم... زیبه نگاه ت یمن جرئت نداشتم حت و

 کاظم رو به آقا جون کرد ... حاج

 دوتا جوون برن باهم صحبت کنن... نیاگه اجازه بدي ا یحاج -

 جون سري تکان داد و گفت... آقا

 شما مختاري حاج کاظم ... -

 صاف کرد ... نهیعباس س ریام

 داشته باشم ... یصحبت هی نیمن با آقا محمدام دیاگه اجازه بد -

 ... ستادیمن قلبم ا و

 رفتند ... اطیعالس داخل ح ریو به دنبال ام شیشد از جا بلند

 آمد ... یکس نفسش در نم چیبودند ه اطیعباس داخل ح ریاي که با ام قهیده دق تمام

 آقا جون و محسن... یحت

 سرخ سرخ بود ... نیدر که داخل آمدند صورت محمدام از
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 معلوم نبود ... زیچ چیعباس ه ریاز چهره ي ام اما

 انداخت و رو به آقاجون گفت... نییرا پا سوش

 ... ستیتو مرام من دست گذاشتن رو ناموس مردم ن یول یشرمنده حاج -

 اجازه و به خانواده اش دستور رفتن داد ... با

 ... کردندیعباس نگاهم م ریي حاج کاظم رفتند و همه بهت زده به ام خانواده

 به آقاجون کرد ... رو

 ... ادیآقاجون احترامت واجب اما گفته بودم خواستگار ن -

 ... نیهنوز زنمه و باز گوش نداد ایبودم مح گفته

 و چهره ي محسن سرخ شد ... دیش کوببا حرفش مادر توي صورت ،

 است ... یو عصب نی.آقاجون هم معلوم بود از چهره اش چقدر غمگ

 عباس ... ریبسه ام -

 دست روي شانه ي محسن گذاشت ... محسن

 ؟؟؟ به اون دختر نگاه کن ... یچرا زن گرفت یخواستیرو م ایداداش تو که مح -

ي هدي شدم که روي مبل نشسته بود و دستش را روي سرش گذاشته بودو چادرش که معلوم  رهیخ

 روي شانه اش افتاده بود ... ستیبود اصال سر کردنش را بلد ن

 گذرا به هدي کرد ... ینگاه

 شد ... رهیبه محسن خ و

 از اولش زن من بود محسن ... ایمح -

 ... دیحرفش پر انیم محسن
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 خودش... یزندگ یبره س یکه داداش ؟؟؟ قرار بو هرک ادتهی میرو فسخ کرد غهیما ص -

 نبودم ... یاما من قبول نکردم محسن .. من راض -

 احترام آقاجون اومدم باهاتون ... به

 جون از جا بلند شد ... آقا

 شده بود ... رتریانگار چند سال پ و

 ... گهیراست م -

 هنوز زنشه ... ایمح

 اشتباه کردم... من

 ... کنمیرو عقدش م ایعباس رو به همه کرد با اجازه ي آقاجون تا آخر هفته مح ریام

 ... دیغش کرد و عمه توي صورتش کوب مادر

 انگار هنوز تو شوك بودند ... هیوبق

 عباس رفت ... ریسمت ام دیمج عمو

 عباس... ریام هیچه حرف نیا -

 زنت اونجا نشسته ... تو

 جانش آمد ... ییحرف دا انیعباس م ریام

 جون ... ییدا دونمیم

 ... دونهیم زویهمه چ اونم

 ... نطوریهم اهمیمح

 انگار خفه شده بودند ... همه
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 به سمت اتاقش رفت ... دانهیناام آقاجون

 عباس ... ریبکن ام خوايیم هرکاري

 ... ستادیراه ا انیم

 ... رهیدامنتو نگ نیا نیاشاره کرد به من دعا کن نفر و

 به اتاقش رفت ... و

 ... دندیپاشیو زن عموها و دختر ها توي صورت مادر آب م دیبه سمت اتاقشان دو ظیهم باغ هدي

 را گرفته بود ... میگلو بغض

 که راه افتاده بود ... ییانداختم به بلبشو ینگاه

 ... کردیم نهیهم باالي سر مادرش بود و دارا هم مادر را معا محسن

 ... شدیعباس رد و بدل م ریمن و ام انیهنوز بهت زده نگاهش م الیدان و

 مادر رفتم و دستش را ماساژ دادم ... کنار

 هوش آمد انگار ... به

 مثل ابر بهار ... ختیریم اشک

 واي ... -

 واي واي ... ادیقراره به سرت ب یچ

 ... هیشروع کرد به گر و

 هم کنار دستش ... عمه

 مشت کرد دستش را ... محسن

 بشه ... یزاپاس ایمح زارمیمامان من نم زارمینم من
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 داد زد... مادر

 گفت ... یبابا چ ديیهان ؟؟؟؟ ها؟؟؟ مگه ند زاريینم ویچ -

 هنوز زنشه ... ،

 هان؟؟؟؟ لبم را گاز گرفتم و شانه ي مادر را ماساژ دادم ... یکن کاریچ خوايیم تو

 عمو شانه ام را گرفت ... زن

 بزن ... غیهان؟؟؟؟ ج ایمح یچرا انقدر مظلوم -

 بکش ... داد

 کاري بکن براي خودت... هیداد دختر  تکانم

شدم که حتما دنبال نازدانه اش رفته بود  رهیعباس خ ریانداختم و به جاي خال ام نییرا پا رمیمن  و

... 

 ... آمدینفسم داشت بند م گرینداشتم د طاقت

 که سر راهم بودند و با دو به اتاقم پناه بردم ... یزدم کسان کنار

 را باز کردم ... در

 شدم. خکوبیم میگرفته بود و روي تخت نشسته بود سرجا شیدستها انیکه سرش را م دنشید با

 را بلند کرد و نگاهم کرد ... سرش

 به به عروس خانوم ... -

 باشه ... مبارکا

 چشمانش کرد ... کیگرفت و نزد شیدستها انیآمد و چادرم را م جلو

 کرد ... نگاه
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 ي چشمانم شد... رهیسپس خ و

 ... دمیکه من به خودم لرز قیعم انقدر

 گرفتم ... نگاه

 ... بهیانقدر خوشگل کردي واسه غر نیهان؟ واسه هم یعروس ش خوادیدلت م که

 گرفت ... شیدستها انیآره ؟؟؟ چانه ام را م ؟؟؟؟

 ؟؟؟؟ !!!!نگاهش کردم ... دمتیبزك کرده د نجوريیشوهرتم تا حاال ا منکه

 را از روي صورتم پس زدم ... دستش

 اما گفتم... یبا چه جرئت دانمینم

 اتاق اشتباه اومدي پسر عمه ... هی -

 ... ستمیزن تو ن من

 دوباره ... کنمینابود کردي رو هم فسق م مویکه باهاش زندگ یي لعنت غهیص اون

 من حرف دلم را نزدم ... و

 ...اما

 معبودم را دلزده کنم ... توانستمیم دیشا

 ام بود ... رهیخ همانطور

 بود ... دهیاصال صداي مرا نشن انگار

 ... دیکه روي شانه ام افتاده بود را عقب زد و من دلم لرز چادرم

 راهم از روي سرم عقب هل داد ... شالم

 با قلب عاشق من ... کندیچکار م دانستیو نم دیکش رونیب رشیشده ام را از ز یموهاي دم اسب و
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 را بو کرد ... میشدو موها کینزد

 دم گوش من زمزمه کرد ... آرام

 ... ایمح میکنیفسخ که م -

 ... میکنیرو هم فسخ م غهیص

 ...یشیعروس خودم م گهیهفته ي د هی تا

 کرده بودم ... تعجب

 نداشت ... یحال خوب انگار

 انگشتش صورتم رانوازش داد ... با

 ... ایچمه مح دونمینم -

 ... دونمینم

 ... کنهیم وونمید نتتیبب نجوريیا گهید یکی نکهیا تصور

 ازت بگذرم ... تونمینم

 منو ... ببخش

 ... ایمح ستمیپست ن من

 کن ... حاللم

 ...کردیشد و هر لحظه فاصله اش را کم م رهیخ میلب ها به

 ... دیعقب کش عیکه روي لبم گذاشت ..سر لب

 ... دیایکه به خودش ب انگار

 را گرفت ... میایرفت و غم همه ي دن رونیبا دوقدم از در ب و
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. 

 زدم ... زار

 شوم بودن عشقم ... به

 بودنم ... یاضاف به

 هدي هم زار زدم ... یزندگ براي

 عباسم هم ... ریام براي

 چشمانم بسته شد ... یک دمیکردم که نفهم هیگر انقدر

 کوفته بود ... بدنم

 که توان تکان دادنش را نداشتم ... انقدر

 به اطراف کردم ... ینگاه

 همان کنار در خوابم برده بود ... من

 شدم ... بلند

 زل زدم ... نهیدخترك داخل آ به

 زده شدم ... وحشت

 بودم ... ختهیبهم ر بیعج

 آب سپردم ... عوض کردم و تن خسته ام را به لباس

 ... شبیبود که فکر نکنم به د نیآمدم و تمام تالشم ا رونیحمام ب از

 ... دنشانیباهم د به

 بودنم به قول محسن... یزاپاس به
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 راه بود براي فرار ... نیبهتر نیا دیرا در دست گرفتم شا کتابم

 ... گرفتمیشدن آرامش م ایاز حبس کردن خودم و تارك دن دی.. شا دانمینم

 نه ... ای

 ... میبگو بهتر

 ... دندیکوبیتوي صورتم م رونیکه آن ب یقتیحق دنیاز د کردمیفرار م دیشا

 بودنم را ... اديیز زن

 بروم... رونیب دمیکشیشده بود به همه اصال خجالت م انیع زیکه همه چ حاال

 ... یتا ک اما

که همه  ییبا آدمها شدمیرو به رو م رفتمیم ی؟؟؟ اما با چه جرأت نمیکنج عزلت بش توانستمیم یک تا

 که پر از ترحم بود ... ییدوستم داشتند و نگاه ها

 را را هم فشردم ... لبم

 زدم از در ... رونیب

 تا ابد خودم را محبوس کنم ... گذاشتینم یگرسنگ خواستمیم اگرهم

 ... شدیم شتریتعجبم ب رفتمیم نییهر پله که پا از

 بودند ... دهیپاش شیپر از ادم بود انگار خاك مرده رو شهیاي که هم خانه

 جا سکوت بود ... همه

 کنم ... دایپ شانیشگیرا باال دادم و به سمت آشپزخانه رفتم تا بلکه مادر و عمه را در ماواي هم میابرو

 ... دمید یبار خال نیآشپزخانه را را براي اول و

 ... دمیکش رونیرا ب ریش خچالیاي باال انداختم و از  شانه
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 ... دمینوش ریبود به دهان بردم و جرعه اي ش زیکه روي م ییخرما

 ... دیپر میبه گلو ری..؟؟؟ ش رونیب ايیدادي از اون جا ب تیباالخره رضا -

 امان بود ... یب میها سرفه

 گرمش که روي پشتم قرار گرفت ... دست

 ... ستادیهم ا قلبم

 بلند شدم ... میاز جا کردمیکه سرفه م همانطور

 اورد و نشاندم ... یروي شانه ام فشار کم بادودستش

 هنوز روي شانه ام بود ... دستش

 ... کردمیرا حس م شیشدن نفس ها کیونزد

 انداخت و گره روسري ام را باز کرد ... دست

 ... دادیگوشم را قلقلک م شینفسها هرم

 راحت باش... -

 ... ستین یجا به جز من و تو کس نیا

 انداخت تا روسري را از سرم بردار ... دست

 تا مانع شوم ... دمیکه حاال روي شانه ام افناده بود را به سر کش چادري

 که اخمش درهم رفت ... دمید

 را به آن راه زدم... خودم

 نه آقاجون و پسرا رفتن حجره ...-؟؟  ستین چکسیه یعنی ؟یچ یعنی -

 و مادرتم به همرا زن عموها رفتن براي شما لباس عقد بخرن ... مادرم
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 هم که مدر... دخترا

 گذاشتم ... مهیرا ن کالمش

 ... فهممینم -

 عقد ؟ !پوزخندي زدم ... لباس

 ... مسخرست

 جا بلند شدم ... از

 مانعم نشد ... نباریا

 ... کنمیکه اصال باور نم مییمن و شما تنها ینگو که اتفاق -

کوتاه بودم که براي نگاه کردنم سرش را  یلیمن خ ایبلند بود  اديیقد او ز دانمیبود اما نم میروبه رو 

 گرفتهبود ... نییپا

 ... میتا حرف بزن میینه من و تو تنها -

 انکه نگاهش کنم به سمت در راه افتادم ... یب

 نمونده پسرعمه ... یحرف -

 به جاي منم حرفاتو زدي ... شما

 بودم که تنها دوقدم برداشت و دستش را روي چهار چوب گذاشت و سد رفتنم شد ... دهیرس در به

 ازدواج واست اجباره ... نینگو ا -

 ... یتو دادي تا مال من باش یهست تو

 ازدواجو؟؟؟ خنده داره ... نیا خوايینم حاال

 اش شدم ... رهیسرم را باال گرفتم و خ -
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 بودن و دوست نداشتم ... یاز اولم اضاف -

 باشم ... تیوسط زندگ خوامینم

 کرد ... یزندان شیدست ها انیامد و مرا در چهارچوب در م جلو

 ... ایمح یهست -

 ... ینخواي هست بخواي

 اش بودم ... رهیهمانطور خ-بود مگه نه ؟؟؟  ادیز تیعاشق ادعاي

 ... ایمح شمینابود م یجلوي چشم من شوهر کن اگر

 ... شمیم وونهید یمال من نباش اگر

 کرد ... کمی؟؟؟ هان؟؟؟؟ صورتش را نزد ینابودم کن خوايیم

 کن ... یخانم گهیبار د هی

 بگذر از خودت ... گهیبار د هی

 ... ایبده مح تیازدواج رضا نیا به

 نابود بشم ... نزار

 اش بودم هنوز ... رهیخ

 ... یچرا ؟؟؟؟ چرا پسرعمه ؟ تو که عاشق -

 ...خوایم تیداري ؟؟؟؟ سر خر وسط زندگ تویزندگ

 را روي لبم گذاشت ... دستش

 ... ایشششش ادامه نده مح -

 ... ایبار به دلم راه ب نیآخر براي
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 ... امیآخر عمرم به دلت راه م تا

 که روي لبم بود را ببوسم ... یدست خواستیمن چقدر دلم م و

 را بستم ... چشمانم

 ... شدیدر نگاهش خالصه م میایکه تمام دن یه کسب مینه بگو توانستمیم مگر

 افتاد ... ریگ شیدستها انیم صورتم

 ...تتویبه آقاجون رضا یگیم -

 ...دیاشکم چک- ؟

 ...گمیم

 انداخت ... نییرا پا سرش

 ببخش منو ... -

 ... ایچمه مح دونمینم

 زد از در ... رونیزودتر از من ب و

 ماندم ... مات

 از جا پراندم ... دادیکه خبر از رفتنش م اطیصداي در ح و

 دلم قرار نداشت ... انگار

 خانه باشم ... خواستمینم انگار

 بدي داشتم... احساس

 تلفن را برداشتم و شماره ي آقاجون را گرفتم ... یگوش

 دو بوق هم نخورده بود ... هنوز
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 سالم آقاجون ...-جانم -

 سالم دخترم ... -

 ... آقاجون

 ... ایحجره ؟؟؟ آره دخترم ب مایب شهیم -

 با دخترم ... خوادیخلوت م کمی دلمم

 را که نازدانه ي پدربزرگش بود ... یعقل یکردم دختر ب نیمن در دلم نفر و

 را شانه زدم و از وسط فرق کردم ... میموها

 بسنده کردم و ... یکرم و رژ کمرنگ به

 رفتم ... رونیي پدربزرگم را روي سرم انداختم و چادر سر کردم و ب هیهد یرنگ یاسی روسري

 بود ... ادیبازار راه ز تا

 ي مترو و اتوبوس هم نداشتم ... حوصله

 ...میروز ها آرام حانم بود با تمام خطاها نیکه ا یگرفتم و تا زودتر برسم به کس دربست

 ... دمیدر مغازه رس جلوي

.. 

 لبخند نشست به لبم به سمت مغازه رفتم ... کردیآقاجون که داشت با مشتري صحبت م دنید با

 سالم آقاجون ... -

 کرد ... نگاهم

 سالم دخترم ... -

 بابا ... امیتا ب نیبش
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 دوباره مشغول صحبت با مشتري اش شد ... و

 ... میگرداندم دنبال محسن و نع چشم

 ... نبودند

 ... نمیعباس بود را بب ریرفتم تا حجره ي کناري که مال ام رونیدر ب از

 انجا باشند ... دیشا

 ... دمشانیرفتم د رونیکه از در ب نیهم

 زدم و دست تکان دادم ... لبخند

 لبخندي زد و دستش وا پشتم گذاشت ... محسن

 سالم خواهر گلم خودم ... -

.. 

و به قول  مینبود داخل نشست زیترحم آم شانیهم با لبخند استقبال کرد و چه خوب که نگاه ها مینع 

 ... میخودش مشغول خوردن چاي محسن پز شد

 هم ملحق شد به ما ... اقاجون

 آقاجون رو به پسرها کرد ... میرا که خورد چاي

 ... کمیبا دخترم خلوت کنم  خوامیشماهم م دیبر دیپاش -

 کردند ... میگذاشنتند و تعظ نهیهمزمان دست روي س میو نع محسن

 اي به روي چشم... -

 لبخندي زد ... اقاجون

 ... دیزنده باش -
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 محسن حواستون باشه ... ادیقراره جنس ب فقط

 تکان دادن و رفتند ... سري

 آقاجون روي دستم قرار گرفت ... دست

 منتظرم دخترم ... -

 انداختم و با گوشه ي چادرم ور رفتم ... نییرا پا سرم

 انداخت ... ینگاه

حرفم را  نکهی؟؟؟؟ متعجب از یتونیم ؟؟؟؟یباش هیتا آخر عمرت سا خوايیانقدر دوسش داري که م -

 از نگاهم خوانده بود سرم را باال گرفتم ...

 انگار براي همه بهتره آقاجون ... نجوريیا -

 ...و به سمتم خم شد دیدرهم کش اخم

 فقط اون ؟؟؟ لب فشردم ... ایبراي همه  -

؟؟؟؟ سرم را  ريیبگ دهیمبخواي خودتو ناد ی؟؟؟؟ تا ک ایاز خودت بگذري واسه اون مح خوایم یتا ک -

 انداختم ... نییپا

 تی!!رضا -و خواسته ام به طرز احمقانه اي در او خالصه شده؟ ایتمام دن گفتمی؟ !!!م گفتمیچه م -

 ...ایوصلت مح نیبه ا دمیم

 بود ... دیخواسته ي محمود و وح چون

 براش زن ... رعباسیزن ام دونمیم چون

 کاره گذاشت ... مهیرا ن حرفش

 ... هللالاله اا -

 به شاگردش کرد ... رو
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 ... نجاستیدخترم ا ریپسر امروز نهارو از مسلم بگ -

 سراغ مشتري اش رفت ... و

 قائل بود ... میکه برا یاحترام نهمهیروي لبم امد از ا لبخندي

 که به من داشت ... یعشق نهمهیاز

 عشق پشتم گرم بود ... نیچقدر به ا و

 که مشتري بود ... یي مرد جوان رهیاخمم درهم شد از نگاه خ اما

 سالم آقاجون ...- ،

 ضربان قلبم باال رفت ... شهیمثل هم شیصدا دنیشن با

 ... نمیمردك را نب ايیح یانداختم تا نگاه ب نییرا پا سرم

.. 

به کرد و به صحبتش ادامه داد رد نگاه آقاجون را گرفت  ینگاه میعباس را داد و ن ریجواب ام آقاجون

 ... دیو به من رس

 به سمتم آمد ... دنمیبا د -

 اخمش بدجور درهم بود ... و

 جا بلند شدم و سالم کردم ... از

. 

 را تکان داد... سرش

 سالم دادنش ... نیدلم گرفت از ا یکم و

 ...دیلب پرس ریز
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 اومدم به آقاجون سر بزنم...-؟؟؟  یکنیم کاریچ نجایا -

 تر شد ... کینزد یکم

 ... نجایا یوفتیالزم نبود راه ب دشیدیم مومدیبه من ؟؟؟؟ آقاجون شب م یبگ یتونستینم -

 را فشار داد... میگلو بغض

 نگفتم ... زيیچ

 سمت آقاجون رفت ... به

 به مرد جوان انداخت ... زيیت نگاه

 ... میریآقاجون با اجازتون ما م -

 کجا؟؟؟ دخترم نهار مهمونمه ... -

 سري تکان داد ... -

 خونه ... رسونمشیم گهید نه

 به محسن... سپرمیرو م حجره

 پشتم گذاشت ... یرا به طور محسوس دستش

 ... فتیراه ب -

 المصبم بکش جلو ... اون

 ... دمیرا جلو کش روسري

 به دنبالش راه افتادم ... و
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چرا که باختمش به تو و تو  ستمیمالکش من ن یمن است ول نهیدونفره روزهاي سالهاست که دلم درس 

و  ختمیکه عشقن را در نگاهم ر ستیرگاهیمن د الیدر خ یهست یچه برنده پر قدرت یندانست یحت

 در اقا بستن به اسمت و  یحت

افسوس  یحرف نگاهم را وبشنوي راز سالمم ول یبخوان دیکه شا دیام نیارام .به ا یهم در سالم یگاه

از دست  یدر چند قدم نکیوا یبه من وا نداشت دنیشیبه اند یذهنت را حت ابیرمز  چگاهیکه ه

با من  زيیچ گریچرا که ازمن د زمیبر تیاز خودم را هم به پا ماندهیدادنت امده ام تا تنها داشته باق

واز ان  یکردنش به تو که تمام من شکشیبراي پ شومیم شقدمیپس خودم پ میهایجز دخترانگ ستین

اما باز هم  یدهیم لمیرا تحو تیابروانت را و اخمها یزنیو گره م یزنیدرست است که پسم م گريید

منم  نکیوا کردتا روزي شرمنده دلم نباشم که براي داشنت تنها داشته اش را فدا ن کنمیاسرار م

و باز هم مرا رها  شويیقدم م شیپ گرید یکه براي داشتن عشق ییو تو یختري بدون دخترانگد

 یدهیم شنهادیرا پ وندیچرا پ خواهمیم دنیانصاف حاال که من به هزار زحمت دل بر یاخر ب یکنینم

 است و وجدانت در عذاب با من بودن ... گريیدلت با د یوقت

من  کطرفهیو تو عشق  تیکه نفر دوم باشم در زندگ شومیم میوتسل اورمیمن دوباره در برابرت کم م و

ان هم  تیمعشوق و مسئول انیقلب را نصف کرد م شودیم ایسوأل که ا نیو پرم ار ا یرا تاروان ده

 ییایب نارک یخواهیچطور م سوزدکهیبراي تو م شتریوحاال دلم ب ريیتقص یکاري که در ان ب تیمسئول

داشته باشم در  خواهمی,من مشخص است دلباخته ام و تو را مفیبا معشوقت بخاطر من چرا که تکل

 نداشتن  نیع

 داشت ... یعالم میو کنار او راه رفتن برا میبرس نیروي داشت تا به ماش ادهیپ یکم

 همه احمق بودنم ... نیخوردم به ا غبطه

 ... میشد نیماش سوار

 گرفته بود ... دلم

 اصال ... خواستمیرا نم خانه
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 را درهم گره کردم ... میدستها

 ... کردندیم دیدغدغه و شاد خر یکه ب یشدم به مردم رهیخ و

 خواست ... یدغدگ یاي دلم ب لحظه

 شده بود ... ییهوا بیامروز دلم عج و

 انداخت ... ینگاه

 مهربان بود ... لحنش

 ... دادیدلم راقلقک م و

 نهار خوشمزه چطوري ... هیبا  -

 روي لبم نشست جواب سوالش را گرفت... قیلبخندي که عم با

 شد ... رهیزد و به رو به رو خ لبخندي

 نخند ... نجوريیکس به جز من ا چیجلوي ه -

 دادم ... هیباز کردم تا جوابش را بدهم که با زنگ تلفنش دهانم را بستم و تک دهان

 داد ... جواب

 م حال خوشم را تباه کرد ...داد و تما جواب

 ... یخانم رونمی؟؟؟؟ ب زمیجانم عز -

 ... چشم

 درد نکنه ... دستت

 خودت باش ... مراقب

 بودم صحبت کند ... دهیتابه حال ند کهیمن نفسم بند آمد از لحن و
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 ... کردیم یحسادت بدجورقلبم را زخم خار

کرده بود ؟  رمیاش اس یرحمانه در زندگ یب نگونهیهم نبودم ؟؟ پس چرا ا زشیخانم نبودم ؟؟؟ عز من

کردم؟ !!!او جانش بود و من تا  نشیسهم من محبتش همان دوباري بود که در رختخواب تام یعنی!!!

 دجورکه گرفته بودم و ب یمیباشم ؟ !قلبم گرفت از تصم یکس زیجان و عز توانستمیآخر عمر نم

 به روحم درد داشت ... شیها انهیتاز

 ... دیکشیرا به رخم م مینداشته عا نطوریروي من ا شیکه پ یعباس ریرحم بود ام یچه ب و

 قلبم به زبانم نرسد... ادیرا فشردم تا فر لبم

 دادم به پنجره ... هی!سرم را تک گذاشتمیکه چشمانم را تار کرده را کجاي دلم م یاشک اما

 ش بمانم ...چرا هنوز هم دوست داشتم کنار دانمیاما نم شدمیخفه م داشتم

 داشتم هنوز مال او باشم ... دوست

 را ... شینامردي ها رمیبگ دهیناد خواستمیم بازهم

 ... رمیمیبا او م قهیهر دق دانستمیم

 با خودم ... کردمیاما بازهم ناجوانمردي م شودیو غرورم پر پر م یزندگ

 ... خواستمشیم

 ... دمیکوبیلحظه به خاطرش خودم را درهم م هر

 ... دادمیفرو م بغض

 حاضر نبودم لحظه اي ... اما

 لحظه اي... یحت

 کنارش... از

 ...ادشی
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 فکرش بروم ... از

 که شانس بودن با او را داشتم ... حاال

 خوردم ... یو تکان ستادیا نیماش

 لمس کرد ... یرا کم دستم

 ... میدیرس -

 ... دادمیم شیخورد به چهره اي که جانم را هم پا نگاهم

 شدم ... ادهیزدم و پ لبخندي

 ستورات انداختم ... ییبه نماي طال ینگاه

 بود ... بایز

 ... دمینه انقدري که حالم خوب شود از انچه شن اما

 اوست هنگام راه رفتن... یشگیعادت هم نیبودم ا دهیپشتم نشست و من فهم دستش

 ... بایخلوت بود تقر رستوران

 ... میو نشست میرا انتخاب کرد زیم نیاي تر گوشه

 به روي هم ... رو

 در چشم هم ... چشم

 ... تنها

 را داشتم ... شیکه سالها ارزو همانطور

 و به طرفم گرفت ... ختیدار ر هیپا وانیبود را برداشت و داخل ل زیکه روي م یآب

 بغضتو قورت بدي ... شهیهم ستیخوب ن -
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 ... نییحداقل بره پا بخور

 بودنش ... زینبود انقدر ت خوب

 ...کنمیو اشک چشم خشک م خورمینفهمد که دائم بغض م یکس دنمیبا د دیرسیبه نظر نم اما

 فشردم ... لب

 ... گذريیچه خوب که انقدر راحت از کنار بغض من م میبگو نتوانستم

 ... یمسببش هست یدانیو م ینیبیبغضم را م شهیخوب که هم چه

که  یقلب ديیتفاوت به رخم کش یبود و ب میدم دستت برا وانیتنها کاري که کردي پر کردن ل اما

 یخودت شکست

... 

 ... زندیرحم م یکه براي توي ب یبه قلب لعنت

 بود ... ختنیکه در حال فرور ییایتا بچرخد و دفاع کند از مح شودیکه الل م یبه زبان لعنت

 بودي... نجوریهم نمیاي تو ماش گهیجاي د هیباهات انگار  زنمیچرا ؟ حرف م یساکت -

 ... دمیسمت خودم کش شتریرا ب وانیل

 ... ستین زيیچ -

 را باز کرد ... منو

 ...خوريیخودت م ینداره هر چ یفرق- خوري؟یم یچ -

 تکان داد ... سري

 ... ردیبگ میتصم میآماده بود تا همه جا برا انگار

 خوبه ... چهیماه خوراك
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 ...یمرس -

 را صدازدو سفارش داد... گارسون

 موند ... مهیانگار حرفامون ن -

 ... دمیکش وانیهاي بلندم را اطراف ل ناخن

 ... زنمینم یحرف چوقتیحرفاتون چون من که ه دیبهتره بگ -

 ... یکنیحکم صادر م شهیهم شما

 همه الزم االجرا ... حکماهم

 ... ایتلخ شدي مح ایتازگ -

 ... ستیدست خودم ن -

 به سمتم خم شد ... یکم

 ...خوامای؟؟؟ من عروس تلخ نم هیکپس دست  -

 نبود ... یپنهان کردن زهرخندم

 ...یقرار بودتلخ نباش -

 پسرعمه ... ستمیتلخ ن -

 ... کنمیرو م میسع

 براي تلخ نبودن ... ستین یمانع یکس یبودن تو زندگ یکه زوري بودن و اضاف البته

 ... میباش نجایکه ما هرکدوم ا ایمح یتو خودت خواست -

 بازي رو شروع کردي ... نیا خودت

 مردي براي من راحته تا آخر عمرم نصف بشم ... فکر
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براي حفظ ابروت به همه دري زدم  یدونیچقدر شرم زده ام ؟؟؟ م هیجلوي آقاجون و بق یدونیم ؟؟؟

 ... زوینفهمه که تو شروع مردي همه چ ی؟؟ !!تا کس

 ... ایمح ستیمنم راحت ن براي

 کنم ... یزندگ یمدل نیبخوام تا آخر عمرم ا که

 ... دمیحرفش پر انیم

 بود ... نییاز حد پا شیب میصدا تن

 به جز خودم تاوان بده ... یکس خوامیمن نم زیچ چیبه ه یستیپسر عمه.. ، .مجبور ن نکارویا نکن

 ... دمیاشتباه کردم خودمم تاوان پس م من

 نگاهش مسخره شد ... حالت

 چشم غره اي رفتم ... ؟یقهرمان یلیخ فکر کردي -

 ... ریقهرمان بودن مخصوص شماست اقا ام -

 ...یانداختنت باعث شد حداقل اسممو صدا کن کهیخب خداروشکر ت -

 زدم... پوزخندي

 اسمت از زبون من... دنیکه محتاج شن شمام

 داد ... هیتک

 ... یزنم -

 نداشته باشم اسممو از زبونت بشنوم ... چرادوست

 ته قلبم تکان خورد ... زيیمن انگار چ و

 ... یکم دیشا
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 احتمال دوست داشتنش را داد ... شدیم یکم فقط

 داشت و دوست داشت اسمش را صدا بزنم... رتیمن غ روي

 حدس زد که دوستم دارد... شدیم پس

 را آوردند و من به خودم آمدم ... غذا

 ام شده بود با لبخند ... رهیخ

 ...میبرا دادیسر تکان م و

 شدم از مسخره کردنش... یحرص

 را به طرفم گرفت ... چنگالش

 ...یشیخوشگل م یشیکه م یعصب -

 جنبه ام را داشت ... یامروز انگار قصد جان دل ب و

 را برداشتم و شروع کردم ... قاشق

 ... اوهم

 ... میخوردیحرف غذا م یب

 ... خواستیمن چقدر دلم از آن لوس بازي هاي عاشقانه هنگام غذا خوردن م و

 رفته بود ... ادشی زیهمه چ بیامروز دلم عج و

 هم انگار خواب بود ... وجدانم

 نشسته بودم... زیهم بود سر م گريیبا مردي که مال د من

 چرا آرام بودم... اما

 اثر با او بودن بود ... دانمینم
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 ...ای

 ... دمیدیکه از او م ديیهاي جد محبت

 ...یساکت -

 بگو ... زيیچ هی

 اش شدم ... راهیخ

 زبانم را هم از دست داده بودم ... اریامروز اخت انگار

 ... امروز

 بود ... بیعج یلیخ انگار

به  زندیباشد نه دست که برنداري اش از سرم .. فقط زخم م انیداشتنت نه پا دارد که در م دوست

 ... کشتقصد 

 ام شد ... رهیخ قیعم

 قلب سنگ اوهم تکان خورد ... انگار

 انداخت ... نییرا پا سرش

 حاللم کن... -

 ... گمیدارم زور م دونمیم

 ...گمیدارم ناحق م دیشا دونمیم

 دولبه شده برام ... غیت نیخواستن و نخواستنت ع ایمح اما

 ... بفهم

 ... شمیدارم له م خودمم
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 زخمم نشو خانوم ... نمک

 صبور باش... شهیهم مثل

 با نگاهت مرهم دلم باش... شهیهم مثل

 ...یازت نخواستم عاشقم باش ایمح -

 ...یکه از متنفر نش خوامیم اما

 ...ایمتنفر نباش مح ازم

 ... میکه باهم باش میگرفت میو تو باهم تصم من

 باش پاي خواستت... مرد

 گذاشتم ... زیرا روي م دستانم

 من مرد بودم پاي خواستم پسر عمه ... -

 باشم ... گهید یکیتو و  یمرد بودم و نخواستم وسط زندگ من

 قلب و احساسم و بدم ... ییآبرو یتاوان ب خواستم

 ...دینزاشت اما

 تا... دینزاشت

 ... دیعقب رفته بود را جلو کش یکه کم ینیرا دراز کرد آست دستش

 ماند با کارش... مهین حرفم

 خانوم ... میبر -

 بود... دهیوقت بود که دست از غذا خوردن کش یلیخ

 انداختم ... نییرا پا سرم
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 ... میبر -

 ... میکه شد نیماش سوار

 اوهم فکرش مشغول بود ... انگار

 اصال ... زدینم یحرف که

 زنگ خورد ... لشیموبا

 گم شده بود ...ناقوس مر لشیصداي زنگ موبا یگفته بودم تازگ و

 جواب داد ... ؟؟

 دلم ... زیجانم ؟ اومدي؟ باشه عز -

 بهتره خانومم ... یخونه باش امشب

 دنبالت ... امیم فردا

 ... چشم

 ... ریبخ شبت

 هست ... حواسم

 ... دیخند

 شد ... رانیدلم و ايیمن دن و

 خدانگهدارت باشه ... -

 را قطع کردو به من نگاه کرد ... تلفن

 مونهیازت نم یچیو بغض قورت بدي ه یقرمز بش زنمیقرار بشه هر دفعه که من با هدي حرف ماگه  -

... 
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 شده بود ... گفتیکه به هدي م یمن بازهم ساکت ماندم و ذهنم قفل خانمم و

 خانمش بود و من ... او

 بود ... تمیصدا کردن محترمانه ي جنس شیاحترامش برا تینها

 ...خانم

 آفتاب هم غروب کرده بود... میدیخانه که رس به

 آمده بودند ... هیبق حتما

 به عنوان شوهرم وارد خانه شوم ... رعباسیبا ام دمیکشیمن خجالت م و

 که آشوب بپا کرده بود در خانواده ... یبا آنهمه انفاق آنهم

 را نداشتم ... زشانینگاه هاي ترحم انگ تحمل

 ...ینگاه نیبودم از آنها همچ دهیکه ند هرچند

 را که باز کرد ... در

 باز کرده بود ... میرا برا نیانداختم به او که در ماش ینگاه

 ... زدیم لبخند

 ... یشینم ادهیمنتظري من برات درو باز کنم که پ دیگفتم شا -

 شدم ... ادهیپ

 ... دمیچیرا درهم پ انگشتانم

 معذب بودم با او داخل شوم ... واقعا

 انداخت ... ینگاه

 زد ... پوزخند
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 رافشرد ... زنگ

 ... ومدیخجالتا اون شب سراغت ن نیخداروشکر از -

 کالمش... شیشد از شرم ن سیمن پشتم خ و

 باز کرد ... مانیچادر به سر دارا به رو ساحل

 خوش اومدي داداش ... -

 تکان داد و داخل شد زودتر از من ... سري

 انداخت...اش  ینیبه ب ینیرفتن کرد و چ ریبه مس ینگاه ساحل

 آخه ؟ کنارش زدم ... ادیگنده دماغ خوشت م نیا هیتو از چ -

 اوال سالم ... -

 راجع به بردارت درست حرف بزن ... دوما

 راه افتاد ... دنبالم

 چشم خانوم بزرگ... -

 ...مونهیادم از تو به خدا وام ایمح واال

 بابا ... یچ یعنی

 درست ... شیخوایم

 اونم قبول ... یعاشقش

 زن باش ... هی بابا

 ذره اقتدار داشته باش... هی

 ... سادهیکه توروي آقاجون وا خوادیکه انقدر تورو م اونم
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 دختره ي نچسب و بفرسته دنبال کارش... نیا سایذره سفت وا هی

 اي زد ... تنه

 اومد به الجو الجو افتاد... شیپ ییانقد دوست داره تا حرف جدا اوردیاصال به روش نم مایخودمون اما

 را کندم ... میها کفش

 خسته نشدي تو آخه... ریوااااي ساحل زبون به دهن بگ -

 نگاهم کرد ... یچپک

 تو تا نزدمت نکشتمت به خدا ... برو

 دستت بدجور شکارم ... از

اي که  یبراي زندگ خوردیکسم به حق حرص م نیتر کیو نزد نیرید اری دانستمیداخل رفتم و م 

 به باد دادنش را داشتم... میتصم

 کردم به همه ... سالم

 ... نمیبب یکه انتظارش را داشتم را از کس زيیآن نگاه هاي ترحم انگ یراهم گرفتم ب جوابم

 سمت اتاقم رفتم تا لباس عوض کنم ... به

 ... دمیباز شد و من از جا پر یرا ازتنم کندم که در ناگهان میها لباس

 در دستش بود ... یمادر کردم که کاور بزرگبه  ینگاه

 گرفتم ... میرا جلو لباس

 ي مادر شدم ... رهیمعترضانه خ و

 ...نیکنیدو زدن در و باز م یمن لختن شما ب هیچه کار نیمادر آخه ا -

 نگاهم کرد ... یچپک
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 نزن ... یحرف الک -

 لختم ... لختم

 ...دمشیانگار من تا حاال ند حاال

 رو کردم به او... متعجب

 جلوي شما لخت بودم ! کنارم زد و لباس را کاور را روي تخت انداخت ... یواا مادر من ک -

 ... دمتاییخودم زا نکهیمثل ا -

 مادر من اونموقع بچه بودم خوب... -

 گفت... کردیکاور را باز م پیز همانطورکه

 نه ... ایاندازته  نمیبپوش بب نویا ایخب حاال کم حرف بزن ب -

 نکهیچه برسد به ا بردیدل م یکه همانطور داخل جالباس ییبایرنگ و ز یخورد به لباس نبات نگاهم

 داخل تن برود...

 ها ي بلند و توري اش را گرفتم ... نیاست

 

 مادر چقدر قشنگه ... واي

 زد ... لبخندي

 ... میکرد دایتا پ میگشت یبا عمت کل یلیآره خ -

 را گرفتم و داخل حمام رفتم تا عوض کنم... لباس

 رفتم ... رونیرا تنم کردم و ب لباس

 کمک خواستم ... پمیز دنیمادر براي باال کش از
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 ام شد... رهیخ یو با حض خاص دیرا باال کش پیز مادر

 ...شیبرا دادمیکه من جانم را م ابشیآن نگاه هاي کم از

 شدم ... رهیخ نهیخودم داخل آ به

 فمیاندام ظر شیبایو دوخت ز یقیي قا قهیهاي بلند کار شده اش و  نیرنگم با آن آست یتنبات لباس

 به تنم نشسته بود... بیرا قاب گرفته بود و عج

 زده مادر را در آغوش گرفتم ... ذوق

 مادر هم اشک چشمش را زدود ... -

 آغوشم گرفت ... در

 فکرم نکردي که لباستو خودت انتخاب نکردي ... نیبه ا یمظلومم حت دختر

 ... یخوب یلیتو خ ایمح

 ...یلیخ

 ذوق مهربان شدن مادرم تنگ تر در آغوشش گرفتم ... از

 تقه اي که به در خورد نتوانست مرا از آغوشش جدا کند ... یحت که

 ... کردمیآغوش را با تمام وجودم طلب م نیبود که ا مدتها

 هم داخل شدند ... ایوها و نگار و درو ساحل ،زن عم عمه

 ... دیکشیکل م نگار

اسپند  ینیدور سرم و زن عمو هاجر صدقه داخل س چرخاندیاسپند داخل دستش را م عمه

 ...گذاشتیم

 عمو پروانه صلوات فرستاد و گفت ... زن
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 دخترمون پنجه ي افتابه هللاهزار ماشاا -

 اقیمن اشت کردیام شده بود و فکر م رهیو با اخم خ نهیبه ساحل انداختم که دست به س ینگاه مین

 نمیبینگاهش را نم

... 

 قدم بلند برداشتم به سمتش و در آغوشش گرفتم... دو

 گوشش دوستت دارم گفتم ... کنار

 در آغوشم گرفت ... تنگ

 ... ایخوشگل شدي مح یلیخ -

 داشته باشه ... اقتتویل خداکنه

 ... یکنه خوشبخت ش خدا

بودم  نینامطمئن تر دانستیآغوشش جدا شدم و چشمانم را مطمئن باز و بسته کردم و تنها خدا م از

... 

 هم در آغوشم گرفتند ... اینگار و در -

 ... دمیرا بوس عمه

 ممنونم عمه ... -

 ... باستیز یلیممنونتونم خ دیدیگفت چقدر زحمت کش مامان

 حرف نداره ... قتونیسل

 ... دیرا بوس سرم

 باالخره آرزوم براورده شد عروسم شدي ... -
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 ... شهیمشکالتم حل م هیبق هللاشاایا

 مادر ... تیصبور با

 عمو پروانه لبخندي زد ... زن

 ... دهیم ایجونشم برا مح یعنیعباس جلو همه قد علم کرد  ریطور که ام نیواال ا -

 خاله جون ... استیبا س یکنیرو هم درست م هیکم اون قض کم

 انداختم ... نییرا پا سرم

 ... دانستندیرا عالقه م رعباسیهمه اصرار ام نیا لیخوب که دل چه

 بود ... یرازدار خوب آقاجون

 کردمیبابت خداروشکر م نیمن از و

 ... اوردیبه نگار دستور چاي داد و و نگار هم رفت تا چاي ب مادرهم

 خوشم آمده بود از لباس... یلیبرانداز کردم خ نهیخودم را داخل آ بازهم

 و تشکر کردم ... دمیصورت عمه و مادر را بوس بازهم

 ... دینگاه خندانش را روي مادر پاش عمه

 کردي ... تیمژگان دخترتو خوب ترب -

 خوب... یلیخ

 ...یلیبا ارزش بود خ میکرده بود برا نشییمادر که لبخند تز صورت

 ...ديیزحمت کش یلیپادردت خ نیواال مرجان جون تو با ا -

 بودن کرده بود که منم استرس گرفته بودم واال ... دهیبه پوش دیکه آقا عباس تاک انقدر

 ... دیهم رس چاي
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 نشود ... فیمادر مرا فرستاد تا لباسم را درآورم تا کث و

 در خانه آشوب به پا بود ... روزیو انگار نه که تا د میزد گپ

 بود ... شیسر جا زیکه همه چ انگار

 ... گذاشتمیرفتند و من با دقت لباسم را داخل کاور م همه

 ان که برگردم گفتم ... یباز شد و من کالفه ب در

 خونه در بزنه ... نیتو ا ستیبلد ن یکه کس هللالحمدا

 ...یباز چ ساحل

 خشکم زد ... دنشیسمت در برگشتم که با د به

 متعجب بودم ... شتریاخمش هم ب از

 ... نجاستینه اما دادش ساحل اساحل که  -

 شد ... کینزد

 لباست مبارك باشه... -

 را پشت گوشم فرستادم ... میموها

 ممنونم ... -

 یلیخ دنیعمه و مادر زحمت کش واال

 

 تکان داد ... سري

 همان اخم هاي گره خورده اش... با

 دستشون درد نکنه ... -
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 محضر... ومديیم یبه تو بود که با لباس مشک اگه

 گرفتم ... دهیاش را نشن طعنه

 اومدي ... دیکار داشت یخب حاال آقاي برادر ساحل چ -

 تر شد ... ظیاخمش غل ؟؟؟

 ...یدر اتاقتو قفل کن یکنیلباس عوض م یوقت ینگرفت ادیتو هنوز  -

 حواسم نبود ... دیببخش -

 مامانم بود ... ومدیکه ن بهیغر

 را باال داد... شیابرو

 ... ومدیم رونیصداي حرف زدنتم که ب ؟یعنینداره  بیع نهیجونتو ببمامانت همه  -

 که... میستیخونه فقط من و تو ن نیتو ا ایرو مح زایچ نیکن ا تیرعا

 تکان دادم ... سري

 تخت نشست ... روي

 ساعته همه خانونا دورت معرکه گرفتن... هیلباس که  نیا هیچه شکل مینیخب حاال برو بپوش بب -

 انداختم ... نییرا پا سرم

 ... دینیبیروز عقد م هللاشاایا

 کرد ... یاخم

 روز عقد ... یکنیتنت م یچ نمیبب دی؟ من نبا یچ یعنی

 دادم ... حیتوض شینشستم و با ارامش برا کنارش

 دادن و آرامش بود ... حیتنها راه آرام کردن مرد جدي ام توض دانستمیمن م و
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 راحت ... التونیعباس خ ریآقا ام -

 ... دینیهمون روز بب نیبد اجازه

 تکان داد... سري

 خب ... یلیخ -

 جا بلند شد ... از

 با آقاجون را جع به روز عقد حرف بزنم ... نییپا رمیم من

 ... ایب توام

 تکان داد ... سري

 رفتم ... نیینبود ؟؟؟ چادرم را سر کردم و پا میاز آن روزهاي خوب زندگ امروز

.. 

مادر و عمه هم کنارشان  دادندیو محسن و عمو هاهم گوش م کردندیعباس صحبت م ریو ام آقاجون

 بودند ...

 را در دستش چرخاند ... حشیجون تسب آقا

 ... میعقد رو همون روز برگزار کن یمژگان جان پنج شنبه والدت حضرت زهراست موافق واال

 باباجون ... دیشما صالح بدون یهرچ- ؟؟؟

 ... میریگیپنج شنبه از محضر وقت م خدا همون اريیبا  پس

 ... کشهیزحمتشو م محسن

 گفت... یلب چشم ریز محسن

 من همانجا خشک شده بودم ... و
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کس از درست بودنش  چیکه ه یوصلت منیدعوت عمه کنارش نشستم و همه صلوات فرستادند به  به

 مطمئن نبود ...

 جابه جا شد و با اجازه اي به آقاجون گفت... عمه

تا دسته گلتو به ما  یکنیم یعباس شما لطف بزرگ ریخاص ام طیبا توجه به شرا دونمیمژگان جان م -

 ... میدیو با اجازه ي آقاجون حق طالق رو به گل دخترم م میهزار سکه در نظر گرفت هیبراي مهر ديیم

 که صورتش سرخ سرخ شد ... دمیمن د و

 عمه خبري ندارد ... میاز تصم دانستمیم

 مرامش را هم ندارد ... دانستمیم

 کالم عمه را قطع کرد ... رعباسیام یي مصلحت سرفه

 اما... بوسمیمادر من دست شما م -

 رو به همسرم بدم ... یحق نیهمچ تونمینم

 غره ي عمه هم نتوانست کار خودش را بکند ... چشم

 او حرفش را زد ... و

 جلودارش نبود ... یکه کس ماتشیتمام تصم مثل

 اقتدارش راهم من داشتم ... یکاش کم اي

 ساکت بودند ... همه

 من نگاهم را روي چهره ي همه گرداندم ... و

 ... و

 سرخ دارا نگاه متعجبم را روي خودش ثابت گذاشت... صورت
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 چه نگاهمان درهم گره خورد ... دمیبه من خورد و نفهم نگاهش

 انگار توان بازکردن گره اش را من نداشتم ... و

 خوردم ... یصداي آقاجون تکان سخت با

 مژگان جان ... هینظرت چ -

 انداخت ... نییسرش را پا مادر

 بگم آقاجون ... یچ -

 بهتره ... ایي عرف براي مح هیخمون صد و ده تا مهر واال

 ... ستیروي مناسب خانوادمون ن ادهیهمه ز نیدل جوونا مطرحه ا نجایا

براي  هیما با اجازه ي شما و مرجان جون همون صد و ده تا کافا ایمرجان محبت داره به مح دونمیم

 مهر ...

 جون سري تکان داد ... آقا

 وصلت فرخنده باشه ... نیکه ا هللاخدا انشاا اريیو  دیبه ام پس

 پوزخند صدادار دارا توجه همه را جلب کرد ... و

 اجازه اي گفت از جا بلند شد ... با

 مبارك باشه ... -

 تکان داد ... سري

 آقاجون ... مارستانیب رمیاجازه من م با

 برو پسر جان خدا به همراهت... -

 خارج شده بودند ... یبا رفتن دارا همه از آن جو رسم انگار
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 دنبال کارشان رفتند و منهم به آشپزخانه رفتم تا براي شام کمک کنم... همه

داشت را به دستر مادر درست  ونزیسس ما مویمورد عالقه ي آقاجون که به جاي ابل رازيیش ساالد

 کردم ...

 هم ظرف شستم ... یکم

 در خلسه بودم ... انگار

 هوا ... روي

 احساساتم خاموش شده بود ... انگار

 قلبم طاقت خوشحال بودن نداشت ... گریانگار د یآن همه سرخوش بعداز

 اش راهم... جنبه

 به اطراف کردم ... ینگاه

 سرش گرم کار خودش بود... هرکس

 ... خواستیهواي آزاد م دلم

 رفتم ... اطیح داخل

 حوض نشستم ... لب

بودند و اندازه  دهیهاي قرمزي کردم که پارسال بند انگشت هم نبودند و حاال قد کش یبه ماه ینگاه

 ي کف دست شده بودند ...

 ... شدیحسودي ام م طنشانیجنب و جوش و ش به

 انگشتانم آب را لمس کرد ... نوك

 پوستم را قلقلک داد ... ریتا عمق جانم رفت و حس خوبش ز شیخنکا
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 خوردم ... ی؟؟؟ تکان سخت یخوشحال -

 ... زدیتوي ذوق م یبود که چشم هاي قرمزش حساب دارا

 ...ایمح ارهیپدر دلمو در م کنهیتعجب م ی!!!چشمات وقت -رود؟؟؟؟یم مارستانینگفت ب مگر

 قلبم تند شد ... نضربا

 تمام عمرم ... دانستمشیکه برادرم م یکس گفتیم چه

 جا بلند شدم ... از

 ... سایتورو به روح پدرت وا -

 تا حرف بزنم ... سایوا

سلسه ي مرگبار عشق ادامه  نیو چن گريیو تو د خواهمیاست رسم زمانه ي نامرد من تورا م نیا 

 ... ردیگیدارد و جان عاشق را م

 ... ایمح یکنینابود م تویخودتو زندگ داري

 زبانم الل شده بود... ؟؟؟یخاطر چ به

 ... دمیشنیقدرت حرکت نداشتم از آنچه م یحت

 فلج شده بود ... مغزم

 عاشقت بودم ... ادمهیتمام عمرم ازونوقت که  -

 بسته بود ... دنتیبه د نفسم

 شدي ... رعباسیمال ام یوقت

 ... و

 ... دمیو تو چشمات د عشق
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 مشت شد... دستانم

 دارا... -

 ... یبزار بگم لعنت -

 ...یخراب کن تویبزارم زندگ تونمینم

 ...یبزارم خوشبخت نباش تونمینم

 ... دمیعشق و تو چشمات د یوقت

 احساس و قلبمو کشتم ... تیتو و خوشحال براي

 تو ... براي

 خودم و درسم حل شدم ... تو

 حاال... اما

 ... ایمح یبزارم خودتو بدبخت کن خوامینم

 ... دمیمرد را د کیو من نابودي غرور  دیچک اشکش

 دستش اشک چشمانش را زدود ... کف

 زانو نشست ... روي

 قلبم حاال... زدیمن آرام م و

 ... کردینه !او داشت چه کار م ای زندیکه شک کردم که اصال م انقدر

 شد ... رهیخ نیزم به

 دختر عمو ... ویبزن همه چ بهم

 ... دمیم قول
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 کنم ... عاشقت

 خوشبختت کنم ... دمیم قول

 که همه حسرت بخورن ... جوري

 ... کنمیالتماس م ایمح

 ي صورتم شد ... رهیخ

 من ... و

 اش بودم ... رهیزده خ بهت

 زده... رونیخون ب شیانقدر ناخن فرو کرده بودم در دستم که مطمئن بودن از جا و

 هش به من نبود ...انگار نگا اما

 بود انگار... رهیپشت سرم خ به

 برگشتم ... ناخودآگاه

 ... و

 که رنگ خون بودند ... یچشمان

 روحم کردند ... قبض

 امان بود ... رهیخ

 ...داشتیبرنم چشم

 سرخورد روي هدا که چادر به سر نگاه دوخته بود به ما... نگاهم

 ...ندیبیم جیمه لمیف کیکه  انگار

 اش شده ام ... رهیخ ناخودآگاه
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 قفل شده بود ... شیدندانها

 ... دمیدیفاصله هم م نیاش را از هم یشانیپ نبض

 برو تو هدي... -

 تکان نخورد ... شیجا از

 باالتر رفت... یکم شیصدا

 ... االی -

 خورد و به سمت ساختمان قدم تند کرد ... یتکان

 هم انگار الل شده بود ... دارا

 ي او ... رهیخ من

 چشمان خونبارش را به دارا دوخته بود ... او

 انگار نگاه دارا هم روي او بود ... و

 ... دیلرزیم شیصدا

 آرام باشد ... شیدارد صدا یبود که سع پرواضح

 ...یچشم نداشته باش ینداده به ناموس کس ادتیانگارعمو  -

 دارا همچنان ساکت بود ... و

 ا... -

 عب... ریام

 ...باس

 قدم به سمت من برداشتم ... دو
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 صورتم بود ... یسانت کی قایاشاره اش دق انگشت

 تو خفه شو ... -

 ... خفه

 ...ادیصدات درن سسسیسسس

 تر شد به دارا ... کینزد یقدم

 ... یگفتیم یداشت خب

 ... میکردیم استفاده

 اش کرد ... نهیس پايیرا چل دستانش

 هم... اخمانش

 ...ستین ادمیجملت ؟ درست  نیبود ؟؟ اون آخر یآهان چ -

 به گوشش زد ... یمحکم یلیس ی؟ ناگهان وی؟؟؟ ک یکن خوشبخت

 بلند شد... ادشیفر

 و دستم را روي دهنم گذاشتم ... دمیکش ینیه شرف؟؟؟؟یب ویک -

 یبه خواهرت ب یعمر چشم بد داشت هیکه ناموست بود ؟؟؟ خواهرت بود ؟؟؟  یزن منو ؟؟؟؟؟ کس -

 شرف؟؟ !دارا خون کنار لبش را پاك کرد ...

 داداش... یبگو که خودت انجامش نداده باش زيیچ هی -

 اش را فشرد ... قهی

 ... شعوریزنمه ب -

 روي تن من هم لرز انداخت ... یدارا حت پوزخند
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 زن گرفتن ... هیکه واسه شما عاد هللاماشاا -

 من دوس... گهید یکیرو ولش کن برو سراغ  ایمح

 روي صورتش فرود آمد ... گريید یلیس

 آمد ... ینم رونیب چکسیچرا ه دانمیمن نم و

 ...یدونیرو نم یارزش رابطه ي خانوادگ یشدي که حت وونیانقدر ح -

 سرش را باال گرفت ... دارا

 داداش... موندیجواب نم یهاي سما ب یلیس نیاالن ا دونستمیاگه نم -

 ... یکشیبه گند م توییدختر دا یزندگ تیکه داري با خودخواه ییتو اون

 ... زدیو خون برق م هیدارا از گر صورت

 ... بفهم

 دارم ... دوسش

 از سرش بردار ... تویسا

 انتخابتو کردي ... تو

 اورا ... کشدینکرده م ییعباس براق شد که گفتم خدا رینگاه ام جوري

 سمتم برگشت ... به

 تو خونه ... -

 ...زود

 ... دمیترس از جا پر از

 تند کردم به سمت ساختمان... قدم
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 را که باز کردم ... در

 ...یهمه ي خانواده جلوي در جا خورردم کم دنید با

 ...دندیشنیکه م آنها

 ... دیرسیبه داد مانم یچرا کس پس

 بودند ... رهیبه عموها کردم که متفکر به در خ رو

 ...یپس چرا ه -

 ... اطیح رهینم چکسیه

 هدي روي اعصابم بود ... یحرص صداي

 هه... -

 به پا کرده االن اومده سراغ کمک ... شیات خانوم

 اش آ مد... یشگیهم یبه خدا صداي آقاجون از همان صندل هینعمت مییرو کم

 ... کننیصحبت نم کترایجا تا بزرگترا هستن کوچ نیدخترا

 ... ستین یبا کس یلحن صحبت کس نیا

 نداره ... ییجا نهیخونه ک نیا تو

 ... زنهیاحترام حرف اولو م نجایا

 و زبونتو نگه دار ... دل

 به همه کرد ... رو

 ضمن ... در

 ... میدخالت کن نشونیب میکه ما بخوا ستیاي ن مسئله
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 ... کننیحل م خودشون

 ...میکه از موضوع بحث اونا خبر دار ارهیبه روشون ب یکس خوامینم

 و عقل آقاجون غبطه خوردم ... تیلحظه اي به به درا و

 و همه هم به دستور آقاجون ساکت بودند ... دیجوشیو سرکه م ریمثل س دام

 چگونه بود ... هیحال بق دانمینم و

 نداشت ... یفیحال من اصال تعر اما

و عکس العملش  رعباسیترس از ام یو از طرف زدیطرف حرف هاي دارا در گوشم زنگ م کیاز  

 ...گرفتیداشت خانم را م

 آمد ... ینم اطیاز ح گریهم د شانیصدا

 انداختم ... یو از پنجره نگاه اوردیطاقت ن دلم

 ... نبودند

 ... رفتیشده بودم فکرم به هرجا م یعصب

 خبري نبود ... چیگذشته بود و ه دوساعت

 ... کردیخانه داشت خفه ام م جو

 که به صدا درامد ... اطیح زنگ

 ...دمیجا پر از

 ارادي نبود اصال... حرکاتم

 سمت در رفتم تا بازش کنم ... به

 را باز کردم ... در
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 نگاهم به زخم هاي بسته شده ي دارا خشک شد ... و

 به من انداخت و از کنارم رد شد... قیعم ینگاه

 ... کردیبدرقه اش م نگاهم

 نگاهش بدجور دلم را لرزاند ... غم

 ... نداختیاحوال خودم م ادی مرا

 ... دمیشدي ؟؟؟ از جا پر رهیکجا خبه  -

 انداختم و مشت کردم دستم را ... نییسرم را پا -

 را لعنت کردم ... خودم

 ...یه -

 جا ... چیه

 رفتم ... کنار

 ...دییبفرما -

 مانده بود... رهیخ میرو نشیو خشمگ رهیخ نگاه

 از تنها ماندن با او... دمیترسیم

 تند کردم ... قدم

 دستش شد ... ریاس دستم

 کجا... -

 ... کردمی.. حسش م دیلرزیدستم م ؟؟

 من ... -
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 ... من

 عمه راستش... پسر

 ... کردیم نگاهم

 ... رهیخ

 ...قیعم

 ...دیحرفم پر انیم

 داخل... میباهم بر سایوا -

 نگاهش کردم و هم قدمش شدم ... متعجب

 ادم عالمم بود... نینشده تر ینیب شیپ او

 همراهش داخل رفتم ... به

 ...اورمیهمه فشار را تاب ب نیا توانستمیچطور م دانمینم و

 ... میکه شد داخل

 از دارا هم نبود ... اثري

 چشم گرداندن به دنبالش را هم نداشتم... جرئت

 عباس را گرفت منهم به سمت محسن رفتم ... ریآمد و کت ام هدي

 ... خواستیآغوش م دلم

 ... خواستیمحبت م دلم

 ... خواستیم عشق

 هوا در آغوشش جا گرفتم ... یب
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 مرا در آغوشش حل کند ... خواستیاوهم انگار م و

.. 

عباس و  ریي ام رهیشدم اوهم خ رهیخ اوردینم شیبرادرم که داغون شده بود و به رو بايیصورت ز به

 هدي بود ...

 من ... دینداشت و شا یانگار معن نگاهش

 کنم نگاهش را... یمعن دمیترسیم

 شدم از محسن ... جدا

 انداخت و رو به نگار کرد... ینگاه مین مینع

 توروخدا ... ریبگ ادیخانم  نگار

 نچ نچ نگاه کن ... -

 ... زنهیموج م نشونیب محبت

 سره با من دعوا کن ... هیتو  اونوقت

 مصرف... یب

 ... کردیحالمان را خوب م شهیبود و هم میچه خوب که نع و

 کرد ... میعمو پروانه رو به نع زن

 کم حسودي کن پسر ... -

 هم خم شد تا کمر براي مادرش ... مینع

 به چشم مادرجون شما جون بخواه... اي

 بودمش... دهیبودم که هنوز ند ییمن هنوز به فکر دارا و
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 ... فتدیافتاده بودم ب ریکه من گ یاوهم در منجالب احساس خواستمینم

 اوهم تباه شود... خواستمینم

 داشتم ... اورادوست

 محسن... مثل

 به فکر فرو رفته بود... بیانداختم به اوم که عج ینگاه

 کالم هدي را نداشتم ... شیي ن حوصله

 نمانده بود ... میهم برا ییاشتها

 ...میراه بود برا نیبه اتاقم بهتر دنیخز شهیهم مثل

 ... میبگو ريیآشپزخانه رفتم تا شب بخ به

 گفتم ... ریهمه شببخ به

 ... گريیرا با د شیهمراه دمیدیم یوقت خواستیم ییتنها دلم

 همه تناقض... نیبودم از خسته

 به من ... کردیو محبت م شدیم یرتی.. غ کردیام م وانهید داشت

 داده بود ... گريیبه روي برادش به خاطرم و دل به د کردیبلند م دست

 بدانم ... کاش

 پله ها شدم ... یآورد؟؟؟؟ راه یعشق هم م تیمسئول که

 ... کردیاستفاده م چارهیبراي چزاندن هدي ب یهم که انگار از هر فرصت نگار

 عقد کنونته پوستت شاداب باشه ... گهیدو روز د یکیجون برو بخواب واسه  ایآره مح -

 ...و
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 که از دست هدي افتاد روي اعصابم خط انداخت... یشکستن بشقاب صداي

 ...میدادم به قدم ها شتريیب رعتس

 بود ... یامروزم کاف براي

 داشت ... لیتکم تیکاش روح انسان ها هم تابلوي ظرف اي

 هاي اندکم را خراب کند ... یبه اندازه اي بود که سرخوش اتفاقات

 را کندم و خودم را روي تخت انداختم... میها لباس

 که گوشه ي اتاق افتاده بودند ... ییخورد روي کتاب ها نگاهم

 حوصله ي آن هارا هم نداشتم ... امشب

 ... خواستیفقط خواب م دلم

 فکر ... نه

 غصه ... نه

 خواب... فقط

 روزي هم که تا عقدم مانده بود گذشت ... دوسه

خواست به هانه اش برساندش و  رعباسیدوسه روزي که به گفته ي ساحل همان شب هدي از ام 

 بود... امدهیم نه گرید

 هم انگار کالفه بود ... رعباسیروزي که ام دوسه

 قهر نازدانه اش... ایشدنمان بود  یاز استرس رسم دانمینم

 شبمیهاي د هیپف کرده از فرط گر یوسط اتاقم با چشمان قایجا دق نیهر حال گذشته بود و من ا به

 نشسته بود م...
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 ... یاشک چیه یب

 فکري ... چیه یب

 ... یاحساس چیه یب یحت و

 بود ... میکه تمام آرزو ییبا او کردمیم داینسبت عالم را پ نیتر قیعم من

 بودم نه عشق... تیبراي آنکه مسئول دیبراي چه بود !!! شا یحس یب نیا پس

 بودنم بود ... یهم براي دوم دیشا ای

 ... دانمینم

 حس بودم ... یب اما

 ... اورمیطاقت ب توانستمیحس بودنم را خودم هم اصال نم یب نیا و

 جا بلند شدم و آب سردي به صورتم زدم ... از

 رفتم ... نییپا یشگیهمان لباس هاي هم با

 ... خوردندیدر آشپزخانه صبحانه م همه

 ... دیکل کش یبا لودگ دنمیبا د مینع

 ...دندیخندیهمه هم م و

 لبخند بر لب داشت... یانداخته بود کم نییاخم داشت سرش را پا شهیاوهم که هم یحت

 بود گذاشت ... یعباس که خال ریکناري ام یو رو به روي صندل ختیچاي ر عمه

 باشه ... ریسالم به روي ماهت مادر صبحت بخ -

 ...ایب

 عروس خوشگلم... شگاهیبري آرا دیبخور دهنت وا شه زودتر با ییچا هی ایب
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 هم صورتم جمع شد ... شگاهینام آرا دنیشن با

 چم شده بود اصال ... دانمینم

 عروس زوري اش باشم ... خواستمینم

 نشستم ... کنارش

 به سمتم خم شد ... یکم

 سالم عروس حانوم... -

 جرعه اي... دمیسري تکان دادم و چاي نوش آرام

همدست شده بود و با لبخند هاو اشاره  اینگار و در ایشده بود و و  طانیساحل هم انگار امروز ش 

 مرا بخنداند ... خواستیم شیها

 ... یکم دیایکش ب میگوشه ي لبها خواستیانگار اصال نم اما

 ...میخواهرها یلحظه اي براي دلخوش یحت

 درست کرد و طرفم گرفت... میراهم نصفه گذاشته بودم و آمدم بلند شوم که ساحل لقمه اي برا چاي

و بدو حاضر  یبخور صعف نکن نویا میبر دیشد بابا با رید ديیبه تو باشه تا ظهر طول م هللاایپاشو  -

 شو ...

 حبس کنم ... میها ییدوباره تا شب خودم را در مامن تنها خواستیتکان دادم و چقدر دلم م سري

 بروم ... شگاهیآرا خواستمیاالن نم حداقل

 ... دمیلباس را پوش نیتر یسمت اتاق رفتم و دم دست به

 اي به در خورد و ساحل داخل شد... تقه

 را روي دستم انداختم ... چادر
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 بار اومدي تو در زدي شما... هیچه عجب  -

 واال اونجور که عباس گفت مگه آدم جرئت داره در نزنه ... -

 باال انداختم ... ییابرو

 عباس؟؟؟ انگار خراب کرده بود ... ریام -

 ... دمیدست پاچه شدنش فهم از

 ... زهیعههه چ -

 ام نشده ... قهیده دق ديیتو چه زود لباس پوش یراست آهان

 سرعت !!!!شانه اي باال انداختم ... نیحموم به ا یرفت چجوري

 به سمت دررفتم ... و

 نرفتم ... -

 را گرفت ... دستم

 بدو حموم ... ینرفت یچ یعنیعههه  -

 ...عیسر عیسر

 فرصت حرف زدن را هم نداد ... و

 را کند ... میسمت حمام هلم داد و چادر و مانتو به

 که چشم غره اي نثارش کردم ... اوردیشرتم راهم درم یت داشت

 خب باشه ... یلیاي بابا خ -

 شد... یطانیش لبخندش

 ...مایدیرسیبه جاهاي خوب خوبش م میداشت یول
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 ت فرار کرد ...را به سمتش پرت کردم که روي تخ چادر

 که جلوي در بود ... یموقع در بازشد و چادر خورد تو صورت کس همان

 مردانه اش که روي چادر نشست و از روي صورتش برداشت ... دست

 که ساحل خنده اش را خورد ... دمیرا گاز گرفتم و د لبم

 آمد... نییانداخت و از تخت پا نییرا پا سرس

 با اجازه داداش... -

 رفت... رونیتکان داد و ساحل از در ب سري

 را پشت سرش بست و چادر را مرتب کرد و روي تخت انداخت ... در

 هنوز... یستیحاضر ن -

 انداختم ... نییرا پا سرم

 نه ... -

 ... شمیم حاضر

 تکان داد برو چشمانم ناخودآگاه از تعجب گرد شد... سري

 اد روي تخت...از گوشه ي اتاق برداشت و دوباره ام د یکتاب

 مگه ... نیمممم شما کار ندار -

 نه کاري ندارم ... -

 کاري ندارم ... شگاهیکه زنمو ببرم آرا نیعقدمه به جزا امروز

 ...دیریسرکارنم -

 نه ... -
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 اممم هدي خانوم کاري نداره ... -

 انداخت ... ینگاه مین

 ... میکنیعقد م میکه زود دار نینه قهره به خاطر ا -

 فشردم و به سمت حمام رفتم ... لب

 ... دمیخنده اش از پشت سر شن صداي

 اونشب کجا رفته بود... ایهمه حجب و ح نیا ییخدا -

 ... دیخند و

 ام را ... ییایح یآورد ب میبراي بار هزارم به رو و

 ... دیمن اشکم چک دیاو خند و

 چشمم را پس زدم و لباس برداشتم تا همان داخل لباسم را عوض کنم ... اشک

 ... کندینگاهم م یچشم ریکه ز دمیدیم

را  میآب موها گریو با حوله اي د دمیچیحمام شدم و خودم را شستم حوله ام را دور خودم پ وارد

 گرفتم ...

 اي به در خورد ... تقه

 اوست... دانستمیم

 هول کردم ... یکم

 ...ب -

 ... بله

 تو ... امیب تونمیم
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 کردم ... تعجب

 بله؟ !!!!در را باز کرد و داخل شد... -

 ... دمیکش یکوتاه نیه

 پ... -

 ... نیعمو ا پسر

 ... هیچه کار نیا

 که روي شانه هاي لختم افتاده بود را نوازش داد ... ییموها

 ... یشیم یچه شکل ايیاز حموم م نمیبب خواستمیم -

 ... ریبعد بگ نشیبب ادیو از حموم درم شهیاز خواب پا م یاول وقت ريیزن بگ خوايیم گنیم

 زشتن ... انیزنا از حموم م گنیم

 فرق داشت ... شهینگاهش انگار با هم حالت

 عادي نشده بود ... میاش برا یکیهمه نزد نی؟؟؟؟ هنوز هم ا هیبراي چ تیهمه خوشگل نیپس ا -

 ... دیروي چانه ي لرزانم کش یدست

 گودي گردنم فرو برد ... انیسرش را م و

 تنم را ... دیکشیبو م انگار

 بود ... یدنیمن همانطور خشک شده بودم اما صداي قلبم شن و

 عقب راندمش ... یکم

 ... ادیم یکیپسرعمه زشته  -

 به حالت قبلش برگشت و به کارش ادامه داد... دوباره
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 ... ادینم یکس نجامیمن ا دوننیم همه

 ... گذاشتیروي تنم داغ م شیهرم نفس ها و

 بردم ... ادیرا از  میها یمن دوباره تمام ناراحت و

 هم ... میحس بودن ها یب تمام

 ... دیتپیتمام وجودم براي خواستن او م من

 نخواهمش... چطور

.. 

 ... رهید-ازگردنم شد به خودم آمدم  ییبوسه ها زیبه ر لیکه تبذ قشیهاي عم نفس

 ... میمحضر باش دیظهر با -

 انگار به خودش آمد ... اوهم

 ... دیبه موهاي پرپشتش کش یدست

 زود حاضر شو ببرمت ... -

 رفت ... رونیب و

 من دوباره پر شدم از خواستنش ... و

 ... عشقش

 خوب که آمد ... چه

 بودنش... اديیمصمم بودم براي زن ز حاال

 آمدم ... رونیشدم و ب حاضر

 در فکر بود ... بیمبل نشسته بود و عج روي
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 ساحل را هم صدا زد ... دنمید با

 به سمت دررفت و ماهم به دنبالش... یحرف چیه یب

 زد ... میبا آرنج به پهلو ساحل

 ... هیمرغ زیچش شد دوباره اخالقش چ نیا-

 عباس... ریاي باال انداختم و قدم تند کردم به دنبال ام شانه

 کرد مارا ... ادهیپ شگاهیحرف جلوي آرا یب

 ... میبود شیو هردو مبهوت اخم ها مینگفت زيیچ ماهم

 شده بود... رهیخ نشیماش کیهم مات مانده بود و به خط الست ساحل

 چش بود ؟ !!!صبح که حالش خوب بود ... نیوا جدي جدي ا -

 شدم اوهم به دنبالم... شگاهیاي باال انداختم و وارد آرا شانه

 نشستم ... یساده رو صندل یاحوال پرس بعداز

 درستت کنم ... یخب خانوم خوشگله چه مدل -

 ...یخودت دوست داشته باش دیباالخره شب عقدته با ؟؟

 ... دمیدست کش میموها روي

 باالي سرم... دیساده باشه موهامم ساده جمع کن یلیخ شهیاگر م -

 تکان داد... سري

 ... یخوشگلتر ش کنمیرو م میم سعمن نجوريیهم یواال خودت خوشگل -

 ... دیموهاي بلندم دست کش روي
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موهاتو ابروهاتو به نسکافه اي  هیمشک گهید میلیاما خ میدکلره کن فهیخوبه ح یلیموهات که خ -

 خوشرنگ بزارم ...

 ... میدو دل بودم براي رنگ کردن موها -

 کردم ... اوردیم رونیبه ساحل که داشت لباسم را از کاور ب ینگاه

 ... یکنیم رییتغ یکل ایمح شهیم یعال -

 زدم رو به شهال خانم ... لبخندي

 ... شمیممنونتون م -

 تکان داد و مشغول شد ... سري

 همانطور همانجا نشسته بودم ... یساعت چهار

را برداشت و رنگ کرد و خالصه مشغول درست کردن موهاو صورتم بود و  میرنگ شد ابروها میموها 

 ... نمیهنوز اجازه نداشتم خودم را بب

 ... راتمیینگران بودم از تغ یکم

 ... کردینگاه دوق زده ي ساحل دلگرمم م اما

 عقب رفت ... یتمام کرد..، کم دیشهال خانم کارش را با رژي که روي لبانم مش باالخره

 شدي دختر ... یعال هللاماشاا هزار -

 بردارد ... نهیبه شاگردش دستور داد پرده را از آ و

 ... دمید نهیرا در آ خودم

 مطمئن نبودم خودم هستم ... اما

 رنگ و لب هاي سرخ من بودم ... یعسل ییو موها یبا ابروهاي کمان بایدختر ز نیا
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 !!!!! ساحل از پشت در آغوشم گرفت ...؟؟؟

 شدي ... یکرد دختر عال رییچقدر تغ یخودت شهیباورم نم ایواااي مح -

 ... دمیتنم کرده بودم کش میبه لباسم که قبل از درست کردن موها یدست

 تنم را قالب گرفته بود ... بیعج

 داداش ... میاومد-..، دمیساحل از جا پر لیمحو خودم بودم که با صداي موبا هنوز

 ... بله

 تمومه ... بله

 ... رونیب میایم میدار

 ... چشم

 ... شیعمه هم رو ییاهدا دیشنل را روي سرم انداخت و چادر سف ساحل

بود و  ستادهیدر ا مجلويیآمد رونیو از در ب میهم به شاگردش داد یشهال خانم تشکر کردم و انعام از

 ... کردیبا ژست قشنگ با تلفن صحبت م

لبخندش  دنیرفت و با د نیاو پشت خط باشد تمام حال خوشم از ب دیشا نکهیلحظه اي از تصور ا 

 مطمئن شدم که اوست ...

 قطره اي اشک هم آمد تا پشت پلکم ... یحت

 ساحل از جا پراندم ... شگونین

 ... اینکرد یکن هیگر -

 ... نییپا ادیم ملتیر

 خانمم دارم ... تهیواسه اون عفر حاال
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 پرو ... بچه

 به او ... کم کم میبود دهیرس

 تا سخن کوتاه کند ... شیبه پهلو کوباندم

 به عروسش نکرده بود ... ییو اعتنا زدیحرف م شیاو هنوز داشت با هدا و

 ... دیقطع کرد و ما را د باالخره

 ترس داشتم براي موهاي تازه رنگ کرده ام ... جانیبود و من به جاي ه دهیچهره ام را ند هنوز

 تکان داد... مانیتلفنش تمام شد و سري برا باالخره

 باز کرد تا سوار شوم ... میبردا در را برا لمیدستور ف به

 نزند موقع سوار شدن ... میپا ریرا باال گرفتم تا ز دامنم

 لب گفت ... رینثارم کرد و ز ینگاه

 معلوم شد ... کلتیانقد نده باال اونو کل ه -

 من بازهم درونم شکستم ... و

 ... دادیتنها دستور م دنمیجاي د به

 شد خودش هم... سوار

 چرا ... دانمیانگار اوهم کالفه بود و نم و

 هم سوار شد... ساحل

.. 

 یاز ترس به صندل کردیم یانگار حالش خوش نبودو تمام حرصش را سر پدال گاز خال دانمینم

 بودم ... دهیچسب
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.. 

و کالفه شده بودم و مطمئن بودم که ساحل  نمیا بجلوي چشمم ر توانستمیهم نم ییآن چادر کذا با

 ... دهیهم ترس

 ... میدیبه خانه رس باالخره

است.. ، .هلهله و بوي دود اسپند هم نتوانست حال مزخرفم را  یبردار هم معلوم بود که شاک لمیف و

 خوب کند ...

 من بود و من کمر به قتل خودم بسته بودم ... میتصم نیا و

 بار شکستم ... نیبازکرد و من براي هزارم میشد و به جاي او در را برا ادهیپ ساحل

 گوشم آرام گفت... در

نداره و خودش  یتعادل روان نیول کن بهم بزن ا ایمح گمیبه خدا م وونستید نیواي سکته کردم ا -

 به کف دستم ... دادمیبه حرفش و من فقط ناخن فشار م دیخند

گذاشت که به سمتم آمد و دستش را پشتم گذاشت و باهم به داخل  ریتاث لمبرداریهاي ف یگلگ انگار

 ...میرفت

 ...نداختیروي مغزم خط م بیهاي دخترها عج دنیکش کل

 شده بود هم دوق نکردم ... دهیچ ییرایکه وسط پذ ییبایسفره عقد ز دنیو من با د میشد وارد

 ... مینشست

 رند ...از ماخوشحالت انمانیمن مطمئن بودم اطراف و

 بود ... نیروي دلم سنگ بیغم بزرگ عج نیا و

 آمد و خطبه را خواند ... عاقد

 هوس نه گفتن به سرم زده بود... بیسوم که خطبه را خواند و نوبت بله گفتن من شد عج بار
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 کردم... مکث

 ...کردیکه فشار دستش را روي دستم حس م انقدر

 گفتم و خودم را به خودش سپردم... یااله بسم

 با توکل به خدا و با اجازه ي آقاجون و مادرم ... -

 ...بله

 ... کردیها انگار داشت گوشم را کر م دنیصداي کل کش و

 سمتش برگشتم تا چادر را از روي صورتم بردارد ... به

 دستم عرق کرده بود از خشم و استرس... کف

 را باال زد ... چادر

 مسخ شده باشد... انگار

 بود...صورتم شده  خکوبیم

 لبخند نداشت نگاهش... یحت ایاخم نه غم نه  نه

 و حلقه انداخت در انگشتم ... دیرا بوس میشانیپ

 ... منهم

 که مخصوص زوج ها ي عاشق بود ... ییها طنتیآن ش یب میهم دهان هم گذاشت عسل

 در دلم دفن شد... هیآرزوهم مثل بق نیا و

 بدهند... هیآمدند تا هد یکم م کم

 گوشم گفت... دم

 ...نییچادرتو بکش پا -
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 تر بود... میمال یانگار لحنش کم و

 لبخند زدم ... امدیو به رو آقاجون که به سمتمان م دمیکش میرا تا دم ابرو چادر

 اش هم لبخندم را بازتر کرد... هیهد

 ...کردیم یعباس دلم را غرق خوش ریکه از انداختنش هم به همراه ام ییبایست ز ساعت

 را بوسد و ساعت ها را دستمان کرد ... مانیصورتها

 عباس بود ... ریبراي من و سکه اي براي ام ییبایاس دستبند ز هیهم هد مادر

 داد... هیطال هد سیو سرو میهم که سنگ تمام گذاشته بود برا عمه

 هرکدام سکه دادند... عموهاهم

با من نداشت به همراه  یچندان یکه خاله ام بود تفاوت سن نیخاله مژده مهربانم هم کم با وجود ا 

 دادند... هیسکه هد شیبایشوهر دختر ز

 ... نطوریمهدي هم هم ییدا

 را دادند ... شانیها هیآمدند و هد یکی یکیهمه  باالخره

 ... میهم گرفت عکس

 ... میدیخند

 بود ... یمال من که مصنوع اما

 به دعوت مادرم و آقاجون... میبود بعدازعقدبراي شام به رستوران برو قرار

 تا حاضر شوند ... رفتندیهمه خانواده کم کم م ،

 ادیتا براي شام شب حاضر شوند هرچند که تعدادشان ز رفتندیهم که اهل خانه ي ما نبودند م ییآنها

 نبود ...
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 ... کردمینگاه م میبایشده بود و من همانطور به سفره عقد ز یخال اتاق

 راحت و ساده من تمام و کمال مال او شدم اما او نه... چه

 کنارم بلند شد و گره کراواتش را شل کرد ... از

 ... کردمیانگشت درهم گره م منهم

 ... میشدیتر م کیهر قدم که رسما به هم نزد انگار

 ... گرفتیفرسنگ ها از هم فاصله م مانیدلها

 او که نه ... دل

 نبود اصال ... کیاو که از اول هم به من نزد دل

 فرار کند از معبودش... خواستیحاال انگار م شدیقرار تر م یهر لحظه ب شیدل من که برا اما

 ...دادیم شیکه جانش راهم برا معبودي

 که جاي اسطوره بودن حاال زندانبانش شده بود ... معبودي

 اش شده بود... رهیخ نگونهیش مهمتر بود که اچه بود که از تازه عروس لشیدر موبا دانمینم

 از جا بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم تا لباسم را عوض کنم... آرام

 زدم ... میاهایبه رو پوزخندي

 ... دیآ ینفسش بند م دنمیشوهرم با د که

 ... خوردیبه هم م گریداشتن هم د ایحالم از رو اصال

 شده بود ... میکه سراسر زندگ من

 و غم و اشک... ترس

 ...دنید ایچه به رو مرا
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 ...خوردیروي گونه ام سر م میاشک ها رفتمیکه از پله ها باال م همانطور

 ...شدیدر سرم اکو م شیها حرف

 ... چیاش که ه یهمه ي زندگ' زمیریپات م مویهمه زندگ ایبارو دل به دل من بده مح نیآخر نیا '

 ...یقطره از احساسش را نداشتم حت اقتیل انگار

 را باز کردم ... میها ییاتاق تنها در

 اتاقش... یو نه حت شدیخبري بود نه خانه اش عوض م شیبرا هیزیبودم که نه از ج یعروس تنها

 تر شده بود... یبود که اسارتم رسم نیبا قبل ا میتفاوت زندگ تنها

 تر شده بود... یهم رسم شیدستورها حتما

 تر شده بود... یرسم میها یبود که بدبخت نیتفاوتش ا تنها

 بودن... یهر لحظه براي اضاف شکستنم

 نخواستنم... براي

عشق بازي هاي شوهرم با  دنیهرلحظه با د رفتیکه از دست م یبراي عشق میها ختنیر اشک

 ...گريید

 تر شده بود... یرسم

 شدم ... رهیخ نهیآ به

 کرده بود... میبایز بیکه عج خوردیاز چهره ي بزك کرده بهم م حالم

بودند هم دلم بهم  زانیآو ییبایروي سرم به طرز ز فیکه از بغل تاج ظر یتارهاي نسکافه اي رنگ به

 ... خوردیم

 کرده بودند ... میبایز
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 ... شدمینم بایز دیدر چشم او که با چوقتیمن ه اما

 ...شیو عاشق و تو سري خور بودم برا فیضع ايیمح شهیهم

 شنل را باز کردم... گره

 را باز کنم ... میموها امدیدلم ن اما

 ...ای

 را پاك کنم ... شمیآرا

 ملکه باشم براي لحظه اي... توانستمیخودم که م شیپ حداقل

 را روي تخت پرت کردم ... شنل

 شدم... رهیبه خودم خ و

 ...اریاخت یب ختیریم میاشکها

 احساست درونم جمع شده بود... تمام

 ... غم

 ... خشم

 ...ترس

 ... حسادت

 ...عشق

 به دادم برسد... توتندینم چکسیو ه زنمیپرازباتالق دست و پا م یداخل گودال کردمیم احساس

 ...شدیم نیسرنوشت تمام عاشقا هم یعنی

 !!!خدا کند دارا عاشق من نباشد... ؟
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 را پس زدم ... میها اشک

 لباسم را باز کنم ... پیتم زخواس و

 ... شدیچرا باز نم دانمینم

 ... کردمیم یبخت برگشته خال پیبودم و حرصم را سر ز یحرص

 با خودم... رفتمیکلنجار م یسخت به

 اتاق که باز شد... در

 از جا بپرم... نکهیا جاي

 شدم ... رهیمبهوت به مردي که حاال شوهرم بود خ نهیداخل آ از

 خشک شده بود... پیروي ز دستم

 ام شده بود... رهیخ نهیاز داخل آ اوهم

 قدم که برداشت... چند

 و از پشت انگار که در آغوشش بودم ... دیمن رس به

 کند ... میاری خواستیهم نم قلبم

 گرفته بود... طنتشیام ش نهیدر س بیعج

 ... دیکش نییرا پا پیرا روي دستم گذاشت و ز دستش

 را گاز گرفتم از شدت استرس... لبم

 از افتاد... میخورد و دم پا زیام را که از سر شانه ام هل داد لباسم از تنم ل قهی

 ...دیچک یرا بستم و اشک چشمانم

 ...دادیم گاریبوي س بیاش که روي گردنم مهر زد عج بوسه
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 ندارد... یحال خوش زدیرنگ خونش هم داد م چشمان

 رو شد... رویکف دستش که پشتم را لمس کرد انگار تمام قلبم ز با

 ...کشدیکه با تمام دلش انگار عطر تنم را بو م دمیدیم نهیآ از

 جز زوري بودنم داشته باشد...نه... یلیدل توانستیحال خراب؟ !!مگر م نیا اما

 بودن را... تیمسئول گرید خواستمینم

 ... خواستمیبودن را نم یاصاف

 دلم هم شکست ... اما

 و انقدر حالش خراب است... کندیدود م گاریمنفور بودم که براي لمس کردنم س انقدر

 گذاشتم و پس زدم ... دیلغزیام م نهی!!!دستم را روي دستش که روي قفسه ي س ؟؟؟

 که اخمش درهم رفت... دمید نهیآ از

 که در آغوشش بودم به سمتش برگشتم ... همانطور

 .کرد .. نگاهم

 ...ایمح یچ یعنیکار  نیا -

 توالت گرفتم تا تعادلم حفظ شود... زیرا از پشت به لبه ي م دستم

 را با لبم تر کردم... زبان

 ... دیلرزیدستانم م -

 داشتم ... حق

 نداشتم... یمناسب تیوضع

 بود... رمیتن پوشم همان لباس ز تنها
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 معلوم نبود ... زيیبودم به او که خداروشکر چ دهیآنقدر چسب اما

 ... میپسرعمه مهمون دار میکار دار -

 ... میحاضر ش دیبا

 ... ندازمیدراز کردم تا شنلم را بردارم و روي شانه ام ب دست

 به سمت کشاند ... شتریروي دستم فرود آن و مرا ب دستش

 چشمانش خاص بود... حالت

 نبود ... چوقتیکه ه طوري

 ...نیمهمتراز میچه کاري دار -

 حرفش نداد... یبراي حالج یفرصت و

 بوسه اش بود که روي لبم نشست... و

 بود ... دهینبوس چوقتیطوري که ه دمیبوسیم

 انداخت و بلندم کردو روي تخت گذاشت... میزانو ریرا ز دستش

 کنارم ... دیهم دراز کش خودش

 ...دیکش میرا رو پتو

 ...یبراي من سرخ نش یکه ه نیاز ا نمیا دییبفرما -

 فشردم ... لب

 ... بیعج خواستشیدلم م راستش

 نبود... گريیاو چه؟ !مگر عاشق د اما

 گاه تنش کرده بود... هیدستش را تک ؟؟؟
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 ...دیرا بوس میشانیپ

 را... کبارهی یهمه مهربان نیمن پاي چه بگذارم ا و

 ... کردیو اخم م گرفتیکه نگاه م شیپ قهیچند دق تا

 داشت... یانگار ارتعاش خاص شیصدا

 ...ایوقت پسم نزن مح چیه -

 روي لبم زد... گریخم شد و بوسه اي د شتریصورتم ب روي

 ...مینگو زيیفشردم تا چ لب

. 

 به عقب راندمش... یدستانم کم با

 ... دادیگردنم را قلقلک م شینفس ها هرم

 ... ییبایهمه ز نیبگذرم از خوايیچجوري ازم م -

 روي گردنم گذاشت ... گریو بوسه اي د ؟؟؟

 ... شکستمیو من درهم م دیبوسیم

 ... برندیو من انگارتنم را به تاراج م کردیم لمسم

 چرا حس بدي داشتم ... دانمینم

 ... دادیم گاریهم بوي س تنش

 بود قلبش تنش روحش ... گريیاو که مال د خواستمینم

 شود ... کیرا با من شر جسمش

 ... کردیکه داشت لباس تن م ییشده بودم به او رهیبودم هنوز روي تخت و خ دهیکش دراز
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 ... دیچک اشکم

 درد داشت ... تنم

 هم ... روحم

 کرد ... ینگاه

 ...دیدرهم کش اخم

 ندادم ... یجواب ؟؟؟؟یکنیم هیگر -

 ... ایبا توام مح -

 ... شدمیخودم هم داشتم خفه م انگار

 شدم و مالفه را دورم گرفتم و داخل حمام شدم ... بلند

 آمدم ... رونیتنم کرد و ب لباس

 داخل اتاق بود ... هنوز

 ...منتظر

 ... ستادمیا نهیرو به روي آ تیاهم یب

 رژم رفته بود ... یبود فقط کم ختهیبهم نر شمیآرا

 بود ... شیهم سرجا میموها

 ...ایمنتظرم مح -

 سمتش برگشتم ... به

 کنه ... هیگر نهیبعداز رابطه باهام بش دیزن من با یبراي چ یکه بگ نیا-پسرعمه؟؟؟؟  ینتظر چم -

 ... گریحرف بزنم د خواستمیهم م خودم
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 ... نیکنیم نکارویو ا دیاي هست گهیعاشق کس د نیگیپسر عمه نه؟؟؟ به من م دیدونینم -

 ... دیشیمهر بون م رسهیکه م نجایو به ا دیکنیتمام طول عقد اخم م ؟؟؟

 درکتون کنم ... تونمینم اصال

 ... کردینگاهم م همانطور

 با تمسخر ... انگار

 رابطه داشتم با زنم ... -

 ... زمیبه درك فوقالعاده اي نداره عز ازین

 به سمت دررفت ... و

 ... ستدیباعث شد با میصدا

 ... دیصبر کن -

 ... دیزیریبه پام م تونویازدواج که بدم همه ي زندگ نیتن به ا دیگفت ادمهی

 نه... تونویي زندگ همه

 ... دیاتاق ش نیبدون در زدن وارد ا خوامینم گهید اما

 ... نجوريیا نیش کینزد بهم

 پسرعمه ... دیعشق من و نگه دار میعشق خودتون و حرمت حر حرمت

 زد ... پوزخندي

 ...زنهیداره از حرمت براي من حرف م یک نیبب -

 آمد... کینزد

 ... دمیپاي زن و خانوادم م مویگفته بودم همه ي زندگ -
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 گرفت ... میاشاره اش را رو به رو انگشت

 خانوم کوچولو ... رهیبگ میسالم برام تصم ستیزن ب زارمیاما نم -

 ...شیگوشم آمد بازهم هرم نفسها کنار

 من عاشق رژ سرخم ... یراست -

 اي به تخت کرد ... اشاره

 ... نجایفقط براي ا یول

 در ... نیاز رونیبراي ب نه

 رفت... رونیاي کوتاه به لبم زد و از در ب بوسه

 و احمق بودنم را به خودم ثابت کردم... یعرضگ یمن بازهم ب و

 ... دمینشستم و پوست لبم را جو همانجا

 ...خواستیرفتن نم رونیدلم ب اصال

 و رسم ادب نبود ... میمهمان داست اما

 زحمت خودم را به حمام رساندم ... به

 را هم شستم... شمیرا باز کردم و آرا میموها همانجا

 از شر آنهمه سنجاق راحت شدم ... یکردم وقت یسبک احساس

 به ساعت نگاه کردم ... ،

 شده بود ... رید

 را خشک کردم ... میموها عیسر

 انجام دادم ... ییبایز میمال شیآرا
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 راهم فرق وسط کردم ... میموها ،

 عروس بودم ... یناسالمت

 هم تنم کردم... دمیو مانتوي سف دیسف شال

 بود راهم به پا کردم ... میکه طهر پا یکفش هاي پاشنه سه سانت همان

 رفتم... نییرا روي دستم انداختم و پا چادرم

 ... ندخوردیبودند و چاي م نییپا همه

 لبخندي زد ... دنمیبا د آقاجون

 دخترم ... نجایا نیبش ایبه به عروس خانوم قشنگم ب -

 بود اشاره زد ... یعباس که خال ریو به کنار دست ام ،

 دادم و کنارش نشستم ... یسالم -

 درهم بود ... شیاخم ها شهیو بازهم مثل هم دینوشیم چاي

 جا به جا شد ... شیدر جا مینع

 ... نیخوریم ییچا دیدار دیها همه نشست هیمثال عروس گمیم -

 به خدا ... میکاري نکرد چیه زيیچ یبه برقص یبزن هی بابا

 همو پروانه تشر زد ... زن

 ... مینع-

 حرف زن عمو را قطع کرد ... آفاجون

 داره... راديیدخترم جوونن چه ا گهیم راست

 ...یکنیم کاریواسه دختر عمو و پسر عمت چ نمیشماست باباجون بب اریشام خونه در اخت بعداز
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 خم شد... زیتملق آم مینع

 کارا خوراك خودمه بسپار به خودم حله آقا جون ... نیاي به چشم اصال ا -

 درآمد... شیهم صدا دیعمو سع نباریا

 ...مینع -

 چه طرزشه... نیا

 و سر تکان داد... دیهم خند آقاجون

 االن ... رسنیمهمونا م رهیبراي شام د میبر دیش بلند

 به دستور آقاجون بلند شدند ... همه

 ... ماهم

 که بلند شدم چادر راهم روي سرم انداختم ... نیهم

 تر آمد ... کینزد کنارم

 آدم ... نهمهیچادر سر کردن مال تو اتاقه نه وسط ا -

 نگاهش کردم ... یچپک

 اش هم کالفه ام کرده بود... یدادن الک ریگ

 تر و جلوتر از او به راه افتادم ... تند

 دستم اسر دستش شد ... که

 ... نجامیآروم تر من ا -

 آرام کردم ... قدم

 همراهم شود ... تا
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 ... میشد نیماش سوار

 مهدي بودند ... ییو دا زمیهمان خاله عز مانیتنها مهمان ها میدیرستوران که رس به

 دست زدند ... دنمانیبا د که

در دل من  داندیو خدا م میدیخندیم میهاي نع یو شوخ ییکه به بزله گو یدرحال مینشست یهمگ 

 غم عالم بود ... نیبزرگتر

قفل شد که انگار غمش از من بزرگ تر بود  یاهیهاي س لهیاز غذا به دهان بردم و نگاهم به ت یقاشق

... 

.. 

از تصورش هم غرق  یشتم حتلحظه اي در دلم آرزو کردم که اي کاش مردم مثل دارا دوستم دا براي

 لذت شدم و لبخند به روي لبم آمد ناخودآگاه...

 مرا به خودم آورد ... میساحل از پهلو شگونین

 ...دمیرا کنار گوشم شن شیصدا

 ... یزنیرو دارا حساس شده توام زل زدي بهش و لبخند ژکوند م یدونیم -

 به جا خنده کردن به برادر دارا... یشینگاه قبض روح م افشویق

.. 

 تیکه ناخواسته انجام دادم نه براي حساس یحرف ساحل لبم را گاز گرفتم از کاري نادرست با

 ...رعباسیام

 ...نه

 برادرم درموردم اشتباه فکر کند ... نکند

 برادر من بود و من برادرانه دوستش داشتشم ... دارا
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 یبه معشوقش بودن حت توانستمیاما..، اصال نم خوردمیفرجامش غصه م یخواهرانه براي عشق ب یحت

 فکر کنم ...

 عباس تمام ذهن و قلب مرا پر کرده بود ... ریام

 نبود... گريیبراي د ییجا

نظر دارد و حتما بازخواستم  ریکه مطمئن بودم تمام مرا ز ییدر دلم حس کردم ازاو قیهم یاما ترس 

 ... ارمیاخت یبابت کار ب کندیم

 جرئت نکردم نگاهش کنم ... یحت که

 کند ... فیزودتر رفت تا به قول خودش کارها را رد مینع

 براي دسر ... مینعمت رفت یعباس به سمت بستن ریما هم به دعوت ام و

 من هنوز هم از ترسش عضالت تنم منقبض بود ... و

 و ساحل با ما همراه شدند ... ایعباس نگار و در ریبه اصرار من و از ترس ام البته

 مطمئن شدم از تنها نبودن با او ... یوقت دمیکش یمن نفس راحت و

 فراموش کند لبخند ناخواسته ام را ... کردمیم دعا

 نبود ... یبه فراموش ديیام گرچه

 که انگار قصد آزارم را داشت ... یرعباسیبه ام نه

وجدانم بودنم  ریدرگ بی..و من عج زدیام وجودش داد مکه غم از چشمانش که نه از تم یینه به دارا و

 بابت نخواستنش...

 ...میمهدي بزرگترها را به خانه شان دعوت کرد تا ما راحت باش ییو دا میهم خورد یبستن باالخره

 یو دلخوش شیاما به خاطر جوانک ها بردیبه جز تختش خوابش نم ییآقاجون جا دانستمیمن م و

 ...رفتیرا پذ ییدعوت دا شانیها
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 ... میخانه شد یراه ماهم

 اخمش درهم است... دانستمیم و

 از همان اخم هاي طبق عادتش باشد ... کردمیته دل آرزو م از

 زده شدم ... رتیح یقیآن دم و دستگاه صداي بلند موس دنیبا د میخانه که شد وارد

 لبخندي زدم ... و

 بود... نکارهیبه قول خودش ا مینع واقعا

 نشستم و اوهم کنارم ... یآورد روي صندل یبود رقص مردها باهم و خنده به لبم م بامزه

 سمتم خم شد... به

 ...یبه روي شوهرت لبخند بزن یستیخداروشکر فقط بلد ن -

 کردم متعجب ... نگاهش

نار شدم و ک کشیکرده بود !!!!نزد لهیبودم حاال به لبخند نزدنم پ دهیرقص شیکه به تمام سازها من

 گوشش گفتم

... 

 درهمتون ... شهیاخم هاي هم ایلبخند بزنم به دل و قلوه دادنتون با هدي خانوم  -

 لبخند بزنم ... دیبا دیکنیدستمال ازم استفاده م هیمثل  نکهیبراي ا دونستمینم آهان

 نگاهم کرد ... برگشت

 ... کردیکه تا عمق جانم نفوذ م قیعم انقدر

 نگاهش نه غم بود نه خشم ... در

 بود ... ییمن در دلم غوغا و
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 از معبودم... شدمیچرا متنفر نم دانمینم

 به سراغمان آمد... میکه نع میمانده بود رهیبه هم خ همانطور

 بسه بابا دل و قلوه دادن ... -

 که باشه نوبت شماست... میعباس جون نوبت پاشو

 ... میمن خنده ام گرفته بود از طرز صدا کردن نع و

که دورش حلقه زده بودند فقط بشکن  شیها ییپسر دا انیعباس م ریموفق شد و ام مینع باالخره

 ... زدیم

 مردانه اش ... دنیبراي رقص مردمیمن م و

 که مربوط به او بود ... زيیبراي هرچ مردمیمن م و

 دمیکنارم از جا پر یاش بودم که با احساس نشستن کس رهیخ کور؟ همانطور ایعاشق احمق است  و

... 

 ... دمیو محسن را د برگشتم

 انگار شرمنده تر از بار قبل بود... دمشیدیکه هربار م یمحسن

 ي جمع رقصان بود... رهیخ اوهم

 ...دیآن که نگاهم کند پرس یب همانطور

 بود... خی؟؟؟ نگاهش کردم اما انگار اونگاهش به رو به رو م ایمح یخوشحال -

نگاه  ایآقاجون خفم کرد  ایهروقت اومدم حرف بزنم  ؟؟؟یعشقت ازرششو داشت خودتو بدبخت کن -

 پراز عشق تو به اون نامرد ...

 ...ایمح شمیخفه م دارم

 ... نمیاشک چشمتو بب ارمیدووم نم من
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 ... نمیبب تویبدبخت ارمینم دووم

 ...ایمح ستیراحت ن خوابم

 که کنار اون نامردي... نیا دنیکابوس باد ممیداریب

 ... دیکه اشکش چک دمید

 ... ایدوست دارم مح -

 دوست دارم... یلیخ

 دوختم صورت تنها برادرم ... نگاه

 برادر مغرورم ... به

 انگار شکسته بود بدجور... که

 ...دیآغوشم کش در

 اشکش را روي شانه ام حس کردم ... یسیخ و

 ... شدیم میکه مرهم زخم ها شهیبود هم او

 روي دردم مرهم شده بود... شیبا اشک ها امدیبه قول خودش کاري که از دستش برنم حاالهم

 وجودشان ضروري بود... یبود که در زندگ ییاز آن آدم ها محسن

 خوب بود آنشب... حالم

 بهتر کرد ... یلم را با بودنش کمچه خوب که محسن بود و حا و

 ... دیآن شب هم تمام شد و فردا رس باالخره

 کرده باشد ... رییتغ زيیکه انگار نه که چ ییفردا

 بود ... اديیروز هم ز کیعروس بودنم براي همان  انگار
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 ...گريیشوهرم بودو همسرش د رعباسیکه ام دیرس ییفردا

باز  میلعنت یبازهم چشمانم را به زندگ گريیباعث شد روز د زدیکه از پنجره به چشمم م یآفتاب نور

 کنم...

 به ساعت کردم هشت بود... ینگاه

 جا بلند شدم با رخوت... از

 اتاقم ... یعوض نشده بود حت میدر زندگ زیچ چیه

 شناسنامه ام جوهري شده بود... یکم فقط

 رفتم... نییبه سر و صورتم زدم و پا یآب

 و عمه و زن عموها پاي بساط صبحانه بودند ... مادر

 زن عمو هاجر ... ختیبزنم براي چاي ر زيیآنکه اجازه دهند دست به چ یو ب دندیکل کش دنمید با

 ... دمیکردم و چاي نوش تشکر

 ... دیکنارم نشست دستش را روي کمرم کش مادر

 آرام کنار گوشم گفت ... و

 حالت خوبه مادر درد نداري... -

 حرف مادرسرخ شدم... از

 را ... قتیحق دانستندیچه خوب که نم اما

 بود ... یخوب که آقاجون راز دار خوب چه

 آنکه نگاهم کند... یشوهرم بعداز مراسم به اناقش رفت ب دانستندیچه خوب که نم و

 لبم را گاز گرفتم از خجالت... شب؟؟؟ینفره سختتون نبود د هیرو اون تخت  گمیم ایمح ییکجا -
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 اعتراض گفتم... با

 مادر... -

 گفت... زيیو به سمت عمه رفت و کنار گوشش چ دیخند

 باهم بازهم مرا خجالت دادند... دندیخند و

 پروانه لقمه اي دهانش گذاشت... زنعمو

 بهتون داده ... آره خاله جون مادرت سفارش تخت دونفره داده آقاجونم بهتون اون اتاق ته سالن و -

 ... دیکش یقیهم نفس عم مادر

 جهاز جور کنه ... یآدم درست و خساب دیواال شما فرصت نداد -

 ...ومدیاز دستم برم نیمادر ا گهید

 تکان داد... سري

 ...دیدستت درد نکنه مادر جون الزم نبود زحمت بکش -

ندانستم و از حا بلند شدم تشکر  زیمن اتاق خودم راحتتترم ..ماندن را جا دیبه آقاجون بگ دیکن لطف

 کردم ...

 توي صورتش زد... مادر

 بشم ... گریهمش از دستش خون به ج دیمرجان من با ینیبیم ؟؟؟یچ یعنی وادختر

 اتاق... هیبا شوهرش بره تو  خوادیکرده نم شوهر

 دادبه مادرم ... نانیمرجان با نگاهش اطم عمه

 به من کرد ... رو

 شوهر کردي ... شهیدخترم مگه م -
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 ازش... یکه اتاق جدا بخواب شهینم

 به عمه کردم ... ینگاه

 ...یدونیخاص مارو م طیعمه جان شما که شرا -

 به من انداخت... یهیعاقل اندرسف نگاه

!!!پس چه کاري بود اصال  ؟؟یبش یکیباهاش خونه  دیچون شوهرت دوتا زن داره نبا یعنیمادر  -

 ...دیازدواج کن

 باشه... ینداره اتاقت همون قبل یبا مردم کاري ندارم تو خانوادمونم صورت خوش من

 ... دیرا بوس سرم

 حرفم گوش کن مادر ... به

 ... کنمیدرك م حستو

 ... شهیدرست م یهمه چ یکم صبوري کن هی اما

 ... وونتهیکه د زنهیعباس دادم ریام چشماي

 ... یدونیاخالقشو که م اما

 بده... طتیشرا دونمیباش مادر م صبور

 اشکش را پاك کرد... و

 بود ... یمنطق ریخواسته ام ع دانستمیم

نگفتم سري تکان دادم و دستم را روي شانه ي عمه گذاشتم و به سمت اتاقم  زيیچ گرید نیبراي هم 

 به کنکور نمانده بود... زيیرفتم تا درس بخوانم چ

 که براي خودم ساخته بودم... یبود در منجالب دمیشدن در دانشگاه تنها ام قبول
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 و قدم تند کردم ... دمیکش یقیعم نفس

 آمد ... یم نییکه دارا از پله ها پا دمید

 اوراهم نداشتم ... زیي نگاه هاي غم انگ حوصله

 خورد ... زیپله ل نیروي چندم میچه شد که پا دانمینم اما

 شیرو بیبودم که شوهرم عج ییشد و من حاال در آغوش دارا نیچادرم روي هوا رفت و پخش زم 

 نسبت به او مطمئن بودم ... میحساس شده بود ..و من از خواهرانه ها

 درنگاهش گره خورد ... نگاهم

 اش بردارم ... رهیچشم از نگاه خ توانستمیچرا نم دانمینم

 ... میایب رونیاز آغوشش ب ای

 مناسب نبود... تمیو شلوار تنگ اصال وضع درنگیسف کیهمان تون با

 خوردم ... یتکان باالخره

 ...میکرد سرجا خکوبمیعباس م ریکه صداي ام -

 به خودم دادم ... یحالت خوبه؟؟ تکان ایمح -

 آمدم ... رونیاز آغوش دارا ب و

 خوبم ... -

 چشمانش گرد شده بود... تمیوضع دنیاس کردم که بادعب ریبه صورت ام ینگاه

 حرف مارا تنها گذاشت... یکردم از دارا و اوهم سري تکان داد و ب تشکري

 بروم تا چادرم را بردارم ... نییپله ها را پا خواستم

 بمون همون جا... -
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 ... ارمیم من

 حق داشت... یکم دانستمیو م تیاز عصبان دیلرزیبدجور م شیصدا و

 را به دستم داد ... چادر

 کردم ... سرم

 ترس داشتم ... و

 را لعنت کردم ... خودم

 مانده بودم ... بشیاو با خبر بودم و اونجوري درآغوش رق تیکه از حساس یمن

 مکث کردم و به سمت اتاق قدم تند کردم ... یکم

 و چادرم را روي تخت انداختم ... دمیکش یاتاق را پست سرم بستم و نفس راحت در

 در با شدت باز شد... که

 ...دیبر یداست سرم را م شیبا چشم ها خورمیم قسم

 قدم به سمتم برداشت... دو

 را درمشتش مچاله کرد ... دمیسف کیي تون قهی و

 شده اش گفت... دیالي دندان هاي کل از

 نفهم ... پوشبیچادرت م ریز نویا-

 ...دیرا کش رمیبند لباس ز ؟؟؟

 ... داستیپ رشیاز ز نیا کثافت

 حاال... دیلرزیاز خشم م شیصدا

 بهش گفته عاشقشه و زل زدن بهم... شیکه دوروز پ نمیبب یاول صبح زنمو تو بغل کس دیمن با -
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 ...یکردي روان میروان ؟؟

 ...یکن وونهیمنو د خوايیم تو

 داد با ضرب و افتادم روي تخت ... هلم

 اشاره اش را به سمتم گرفت... انگشت

 ...ایمح یوالي عل به

 ... کنمیم چارتیب نمتیدارا بب یسانت کی

 زد ... داد

 ...چارهیب -

 ...دیپشت سرش دررا کوب و

 نبود ... هیرا پاك کردم وقت گر میها اشک

 ... شدمیم دیضد ضربه با گرید

 ... خواندمیدرس م دیبا من

 آمدند را پس زدم... یکه تا پشت پلکم م ییها اشک

 را باز کردم ... کتابم

 ام را قورت دادم ... یشگیهم بغضم

 خواندم ... یخط چند

 ... دمیفهمینم اصال

 ... گذاشتینم یبغض لعنت نیا

 و لباسم را عوض کردم ... دمیکش یپوف
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 به صورتم زدم ... یآب

 خورد ... نهیراه که چشمم به آ انیم

 ... دمیمنحوس خودم را د ریتصو و

 خودم منزجر شدم... از

 عشق ... از

 ضعفم ... از

 عباس ... ریام از

 هدي ... از

 شدم ... منزجر

 ...خوردیاحمق بودنم حالم بهم م از

 ... اقتمیل یگرفتم از خود ب نگاه

 ... خواستیکه اگر م ییایمح از

 جرئت داشت ... اگر

 عاشق نبود ... اگر

 اگر گند نزده بود... و

 ...شدینم بشیانزجار نص نیا االن

 ...کوباندمیو در م گرفتمیبودم که خودم هم از خودم خشم م دهیرس ییجا به

 التهابم کم شود... یآب بنوشم تا کم یوانیرفتم ل نییپا

 مشغول صبحانه خوردن بود ... هنوز
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 نگاه کردنش را هم نداشتم ... یچرا با آنهمه عشق تحمل حت دانستمینم

 ... دمیپر کردم و سر کش خچالیبرداشتم از  یوانیل

 زنگ که آمد متعجب به سمت در نگاه کردم ... صداي

 عباس کرد... ریباال داد رو به ام ییابرو مادر

 احتماال تختتون و آوردن مادر ... -

 زحمت درو خودت باز کن ... یب

 تکان داد و به سمت دررفت منهم به اتاقم رفتم اما ... سري

 روي اعصابم داد... یو توق نقل و انتقال تخت لعنت تق

 دستانم گرفتم ... انیرا م سرم

 من... شدمیم وانهیقطعا د دانستمیم

 پرتاب کردم ... نهیآ انیها را م کتاب

 نشدم ... یراض

 ... ختمیرا بهم ر تخت

 اما ... ختمیر نیرا هم زم شیآرا زیم

 چرا آرام نشدم ... دانمینم

 ... شدمینم آرام

 نشستم و هق زدم ... یهمان شلوغ انیم

 ... کردمیم هیبلند گر بلند

 بودم ... یوانگید مرز
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 شدم انگار... وانهید ای

 را در آغوش گرفتم ... میزانوها

 را... میها ییرا بغل زدم تنها خودم

 شده بودم ... لیبه سکسکه تبد میهق ها هق

 ... دمیشد ازجا پر دهیکه کوب در

 که بود ... یعنی

 ...دمیعباس را درچهار چوب د ریدر باز شد و قامت ام متعاقبش

 بود که در زد ... خوب

 اما خوب بود انگار... دانستمیرا نم رییتغ نیا لیدل

 گذاشتم ... میها ییتفاوت سر به روي زانوان تنها یسرخ ازاشکم را گرفتم و ب نگاه

 ...دادیهم انگار آزارم م شیصدا

 ها... رونهیکارگر ب رونیب ادیصدات م یکنیم هیگر نجوريیا شدهیچ -

 وجودم انگار نسبت به او تنفر شده بود لحظه اي... تمام

 ... دمینفرتم را در نگاهم جمع کردم و روي صورتش پاش تمام

 جا خورده ... بیکه عج زدیداد م نگاهش

 را جمع و جور کرد ... خودش

 ... شدهیچ -

 به من زل زدي... نجوريیچرا ا ؟؟؟

 ... دیلرزیم میصدا
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 از خشم بود ... دانمینم

 ...ای

 بود... یوانگیشدت د از

 پسرعمه... رونیبرو ب -

 کرد ... اخم

 ... فهممینم -

 بستم ... یرا عصب چشمانم

 بودم... ختهیر میرا در صدا میها یلحنم آرام بود اما انگار تمام شکستگ رونیب -

 چشمانم زل زد ... به

 تفاوت ... یب

 ... سرد

 ...یراحت هرطور

 رفت و دررا بست پشت سرش... و

.. 

براي غذا  یین مادر را هم نداشتم اشتها دیچ هیزیروز را تاشب در اتاقم ماندم حوصله ي جه آن

 هم ... گرانید دنیبراي د یاقیخوردن هم ...و اشت

 ها شروع کردم به مرتب کردن اتاقم ... وانهیبودش؟؟ !!!آن شب مثل د دهیبخش شیهدا دانستمینم و

 را برداشتم و مرتبشان کردم ... میکتابها

 کردم به خواندن ... شروع
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 ... خواندمیدرس م دیتمام تمرکزم .. من با با

 چندساعت گذشته بود اما ... دانمینم

 روشن بود ... هوا

 به تنم دادم ... یو قوس کش

 به ساعت کردم ... ینگاه

 بود... هشت

 گرد شد ... چشمانم

 انداختم ... ینگاه نهیچندساعت مشغول بو دم؟ !به آ من

 هم معلوم بود گود شده ... نکیچشمانم از پشت ع ریز

 اي باال انداختم ... شانه

 ... رفتیمالش م دلم

 نخوردم ... زيیهست چ یو چهار ساعت ستیافتاده بودم ب ادمیساعت  دنیبا د انگار

 تا براي صبحانه بروم ... دمیبه صورتم پاش به

 ...کردیحالم را بهتر م یکه افتاده بودم تنها درس خواندن بود که کم یقیگودال عم نیدر ا انگار

 امدیکه مطمئنا متعلق به هدي بود و از اتاق شوهرم م یگذاشتم صداي نازک رونیرا که از در ب میپا

 توجهم را جلب کرد ...

 ...هه

 اش...بود نازدانه  دهیبخش انگار

 رگ بودم ... یمن چه ب و
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 در خلوت شوهرم که نه ... گرید یوجود زن کردمیتحمل م که

 ... معبودم

 نداشتم اما ... یاخالق نیچن

 مهم بود ... میانگار برا شدیکه مربوط به اوم زیچ هر

 ... کردیم کیو گوشم را به در نزد دادیهلم م یکس انگار

 ... مارمیوقت عذاب وجدان هم نبود براي ذهن ب یکنجکاو بودم که حت انقدر

 ...گفتیبود انگارکه م هدي

 ... ریحاضرت کرده ام نجوريیچندبار اون دختره ا یعنی -

 خانم خوشگله ... ییکه اجازه داره دست به لباس من بزنه و من و حاضر کنه تو یتنها کس- ؟؟؟

 مهربان بود ... بیعج لحنش

 شکستم ... بیمن عج و

 ... کردندیمکث انگار کاري م یکم

 صداي اعتراض هدي توجهم را جلب کرد ... که

 ... خوامیعههه نم -

 اصال... زاريیبوست کنم نم خوامیچرا م پس

 شما تاج سري ... نکهیا براي

 خانم خانما... شهیتر م نیریش یاونوقت همه چ یصبر کن مونیکوچولو تا عروس هی

 ... زمیمن چشمانم را فشردم تا اشک نر و

 ي خودم زده بودم ... شهیبه ر شهیچطور ت من



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  251:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 هدي بازهم آمد... صداي

 بوس کردي... توییتا خاال هزار بار اون دختر دا دونمیمن که م رمینخ -

 را روي سرم آوار کرد... ایعباس بود که انگار دن ریصداي ام و

 ...یه بعد عروسبوسه اي که توش عشق باشه مهمه نفسم که اونم فقط مال شماست البت -

 خوب... ستمیمگه االن زنت ن رمینخ -

 ...هیپس چ سیپس اگه بوسات واسه اون از عشق ن تازشم

 دختر عممه ناموسمه ... ایبفهم مح نویهدي خانومم ا -

 ... یدونیافتاد که خودت بهتر از من م ییاتفاقا

 برام ... فستیوظ هی ایمح

 ... تمهیمسئول

باهم مسابقه  میپر عذاب وجدان باشه ها؟؟؟ و من انگار اشک ها شهیتا هم مونیزندگ خوايیکه نم تو

 داشتند ...

 ... فهیوظ یگیهمش م یچ یعنیعباس  ری..اه ام -بلند شد یهدي کم صداي

 ... تیمسئول

!!!ششش  -خانوم ؟ یتحمل کنم به خاطر غلط اضاف مونیتو زندگ شویسا دیمن تا آخر عمر با یبعن

 خودمون بمونه ؟ !!همانجا خشک شده بودم ... نیب شهیراز تا هم نیآرومتر مگه قرار نبود ا زمیعز

 ... دمیشنیمن چه م خداي

 که بودم ؟ !!!من چقدر کم ارزش بودم ... من

 !!!آب دهانم را قورت دادم و از در فاصله گرفتم ...
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 به روبه رو افتاد ... چشمانم

 بود که زل زده بود به من ... دارا

 ام را ... یبود درجه ي بدبخت دهیاوهم فهم انگار

 ... ستادمیا یانقدر بدبخت شده بودم پشت در اتاق شوهرم فالگوش م که

 ... دیچرخیانگار دور سرم م ایدن

 گرفتم... واریشد و دستم را به د یخال میزانو ریز

 ...دیاز پشت پرده ي اشک به سمتم دو دمید

 گرفتم ... شیجلو ستیرا به حالت ا دستم

 ...ختندیریم نییپا رندیآنکه اجازه بگ یب میها اشک

 اشاره ام را به سمتش گرفتم ... انگشت

 ...کبارهیوجودم تنفر شده بود  تمام

 شده ام گفتم ... دیالي دندان هاي کل از

 وقت ... چیه -

 نباش دارا ... کمیوقت نزد چیه

 به عقب برداشت... ینگاهم که قدم ددریچه د دانمینم

 ... گریقدم د چند

 شد... دینگاهم ناپد ررسیاز ت یک دانمینم و

 که مست بودم ... انگار

 هوا... روي
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 قدم هاي سستم به اتاقم برگشتم ... با

 شدم ... رهیخ نهیآ به

 ...رفتینم رونیمنحوسشان از ذهنم انگار ب صداهاي

 گرفتم ... میدست ها انیرا م سرم

 شدم ... رهیخ نهیبه آ و

 حرف زدم ... نهیدختر داخل آ با

 که از من جدا بود... انگار

 احمق... -

 اي ... فهیکه واسش فقط وظ یبه باد دادي براي کس تویو زندگ خودتو

 ... فهیواسه وظ زدیبه تنت م دست

 ... ایمح یکثافت

 ... کثافت

 گند زدي بهش ... تتویشخص چقدر

 تو سري خور ... بدبخت

 متنفرم ... ازت

 ... متنفر

 هان؟؟؟ که عاشقت باشه بدبخت ؟ !!اون که گفت دوست نداره ... یانتظار داشت یچ

 ... خوادتیگفت نم اونکه

 رو خودت ... شیدیزور کش به
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 ... نهیکردم به آ تف

 ... هرزه

 خودتو ... یزندگ هم

 اون دوتا بدبختو داغون کردي... هم

 ...یخوابش ریپاش دادي فقط ز توی؟؟؟ توي احمق که همه چ ديینشن

 زدم... غیج

 خوابش... ریز -

 با عزت و احترام زنش بشه ... یتا خانومش بعد عروس کنهیتو رفع م شیپ ازاشوین

 ... ایتو سرت مح خاك

 که خودم را هم تکان داد ... دیحس تنفري در دلم جوش شانیحرف ها ادآوريی با

 داشتم که تا به حال احساسش نکرده بودم ... رعباسینسبت به ام یبیتنفر عج حس

 ...نمیصورتش را بب یحت خواستیانگار دلم نم دنشیبراي د مردمیکه م من

 لحظه اي... یحت

فنا  شیرا پا زمیکه ده سال با که با تمام جودم در قلبم نگهش داشته بودم و همه چ یحس عشق انگار

 کرده بودم ...

 شده بود ... دود

 ... کبارهی به

 شدم ... رهیخ نهیبه دختر داخل آ بازهم

 ... کباری -
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 عباس ... ریکه شده جاي ام کبارمی

 رو دوست داشته باش ... ایمح

 ... کباری فقط

 و زار زدم ... نیزم نشستم

 ... ایمح کباری ،

 دوست داشته باش... خودتو

 داخل شد... مهیبا شتاب باز شد و ساحل سراس در

 ... ایمح ا؟؟یمح -

 ؟؟ صدات کل راهرو رو برداشته ... شدهیچ

 ... دمیاز جا پر کیستریحالت ه به

 را ... میباشد حرف ها دهیشن نکند

 ساحل ؟؟؟ هان؟؟؟ ساحل مبهوتم شده بود... ديیشن یچ -

 فشرد ... یرا کم میانگار به خودش آمد بازوها اما

 کرد... تمیبه سمت تخت هدا و

 خواهر گلم... یچیه

 به خدا ... دمینشن یچیه

 ... ارمی.. بزار برم واست آب ب ومدیم هیو گر غیصداي ج فقط

 را گرفتم... دستش

 نه نرو ... -
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 بود از رفتارم ... دهیترس انگار

 ...هه

 شدم ... وانهید کردیانگار فکر م اوهم

 ... اما

 نشده بودم ؟ !!!در آغوشم گرفت ... مگر

 گذاشتم ... شیپارا روي  سرم

 ... دیکه اشکش چک دمید

 اشک از چشمانش باشم... دنیحالتر از آن بودم به فکر چک یب اما

 چقدر سرم را نوازش داد تا به عالم خواب رفتم ... دانمینم

 نشم ... داریو ب رمیکاش بم اي

 هم نداشت ... یمثل من حق زندگ یزبون موجود

 باز کرد ... یرا به سخت چشمانم

 توپ بزرگ شده ... کیسرم به اندازه ي  کردمیم احساس

 بودم ... نطوریهم شهیهم

 ... شدیبدجور حالم خراب م شدمیکه م یعصب

 اتفاقات دو باره اشک از گوشه ي چشمانم سر خورد ... اداوريی با

 ...دیچیرا که تکان دادم سوزش بدي در دستم پ دستم

 دهیکه باالي سرم وصل بود انداختم و آه از نهادم بلند شد پس حال بدم را همه فهم یبه سرم ینگاه

 بودند ...
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 به خودم دادم که در باز شد و ساحل به همراه عمه وارد شدند ... یتکان

 عمه لبخندي زد... دنمیباد

 شدي دخترم ؟ خداروشکر تو که مارو نصفه عمر کردي... داریب -

 که دستش بود را به سمتم گرفت... یآب پرتغال نوایکنارم آمد و ا ساحل

 شدي سکته کردم... هوشیبه خدا تو بغلم که ب -

 دارا بود... خداروشکر

 گذاشتم ... یپرتغال را روي پاتخت آب

 تقه اي به در خورد و دارا وارد شد... میبگو زيیآمدم چ تا

 ...دیخند ساحل

 بفرما چه حاللزاده... به

 خنده اي کرد ... دارا

 زهرخند بود ... هیشب شتریاي که ب خنده

 آب شده بودم از خجالت با آن رفتاري که کرده بودم ... منهم

 داشت ... ريیچه تقص او

 هم به همراه مادر و محسن آقاجون داخل شدند... رعباسیکه ام کردیرا چک م سرمم

 که افتاد ... چشمم

 ي حرکات داراست... رهیبا اخم خ دمید

 تفاوت چشم گرفتم ... یب

 ... نمیکمکم کرد تا بنش ساحل
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 دارا نبضم را گرفت ... و

 لباسم رد کرد ... ریاش را که از ز یپزشک یگوش

 هم شرم زده شدم ... خودم

 و کارش را زود تمام کرد ... دیاوهم فهم انگار

 ... شودیساحل هم هست کم حرف م یوقت دانستمیکنارم نشست و م محسن

 هم ... ساحل

 ... زدینم یي سرم بود حرف رهیهنوز خ آقاجون

 اخمانش بدجور درهم بود ... اما

 به سمتم آمد ... مادرهم

 اوهم نگران بود ... انگار

 آب پرتغال را برداشت و سمتم گرفت... وانیل

 ... نویبخور ا -

 ... دمیرا گرفتم و سر کش وانیل

 ... دیکوبیاش نم یکیاز نزد گریچرا قلبم د دانمینم و

 صحبت کنم ... ایبا مح خوامی.. م -باالخره لب باز کرد آآقاجون

 رفتند ... رونیب همه

 به سمت در رفت... اوهم

 را گرفت ... دستش

 پسرجان ... سایتو وا -
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 و چند قدم عقب گرد کرد ... ستادیا شیسرجا

 ... خوردیرا درهم گره کرده بود بدجور اخمش توي ذوق م دستانش

 بود را صاف کردم ... ضهینبودن از عر یکه روي سرم محض خال یجابه جا شدم و روسري شل منهم

 اتفاقا منم با شما کار داشتم آقاجون... -

 ... شنومیم -

 را براي آقاجون گذاشت ... زیم یدستانش را باز کرد و صندل گره

 آقاجون... دییبفرما -

 نشست ... آقاجون

 ... شنومیم -

 را روي هم فشرد ... شیلبها

 فکر کرد ... یکم

 ... دیچیرا کنار هم م شیداشت جمله ها انگار

 ... میکن یرو ببرم و جدا زندگ ایمح خوامیبا اجازتون م -

 تر شد ... ظیآقاجون غل اخماي

 ...رعباسیحد خودتو بدون ام -

 حرف آقاجون ... انیداد م ادامه

 خونه بمونن ... هیدوتا زن تو  ستین درست

 جدا بشه ... ایبهتره مح نورمیاز

 بلند شد ... آقاجون
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 ... ريیگیم میتا حاال تو تصم یاز ک -

 را آرام نگه دارد ... شیداشت صدا یسع ؟؟؟

 ... رهیبگ میتصم گهیکس د دیآقاجون براي زن من به جز من مگه با فهممیمنظورتونو نم -

خونه ي تنها که راحتتر شه  هیتو  شیببر خوايیپسره ي نفهم حاال م شیکشیداري م نیبب افشویق -

 کارت ...

 ... ینگفت یکردي قبل عروس جایب یلیخ یجدا بش یخواستیکه م تو

 ... رهیجا نم چیه نجایاز ایمح

 اول و آخرمه ... حرف

 ... ستادیعباس ا ریروي ام روبه

عباس بود .. انگشت اشاره اش را به سمت  ریاش هم قد ام دهیخم یو قد کم ادیهمان سن ز با

 گرفت... رعباسیام

 بار ... هیفقط  -

 ... نمیبب نجوريیدخترو ا نیحال ا گهیبار د هی

 ... کنمیم چارتیب

 قبلنم گفتم ... بهت

 ... ییفقط تو نیحال االن ا لیدل یدونیم خودت

 با همان انگشت اشاره اش... دیاش کوب نهیس توي

 تو ... فقط

 باشه ... نجایا ایمح گهید خوامیآقاجون نم -
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 ندارم هرلحظه با دارا چشم تو چشم بشه ... دوست

 عباس کرد ... ریبه ام ینگاه

 از سر تاسف ... ینگاه

 ... ادیاز آب درب رتیغ یپسر محمود انقدر ب کردمینم فکر

 ... مردیزنت داشت م بدبخت

تا  رعباسیام نجارویبه مغزش اشاره کرد..، درست کن ا ؟؟؟یتو اونوقت از بودن دارا تو خونه ناراحت و

 نشده... رید

 ... میتمام لحظه ها یرفت حام رونیدرب از

 اش شده بودم ... رهیتفاوت خ یب

 کار خودش را کرده بود و حالم خوب بود ... سرم

 سمتم آمد ... به

 سوال نگاهش کردم ... یجواب چیه یب- ؟؟یچ یعنیکارا  نیا -

لحن ممکن جوابش را دادم  نیبا سرد تر ؟؟؟یگیبه آقاجون نم یچیتو ه میمستقل ش گمیم یوقت چرا

... 

 کنم ... یچون دوست دارم طبق رسم خونوادم با خانواده زندگ -

 شد... کیقدم نزد چند

 ... ودمیخانواده ن نیعهههه فک کن من مال ا -

 پتوي گرم و نرمم ... ریخودم را سر دادم ز گه؟؟؟ید میکردیم یمستقل زندگ دیبا

 پوستم رفت .. چشمانم را بستم ... ریز یحس خوب و
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 ... ادیخوابم م -

 بودم ... دهیبود که خودم هم شن یرونیگمشو ب نیمحترمانه تر نیا و

 ...شدیم کینزد شیها قدم

 ... کردمیم حس

 تخت نشست... لب

 میکه در رگ و پ یتمام عشق دانستیو او نم ؟؟؟یکنیم نجوريیتو چت شده دوروزه چرا ا ایمح- ،

 به نفرت شده ... لینفوذ کرده بود حاال تبد

 بود ... نیکه با خونم انگار عج ینفرت

 را باز کردم ... چشمانم

 متعجب نگاهم کرد ... ست؟؟ین نییخانوم پا هدي

 خوب خداروشکر ... ؟؟؟یپرسیآره چرا م -

 لطفا... دینکن لهیبه من پ نجایا دیبه زنتون برس نییپا دیبر

 جمع شد... صورتش

 است... نیخشمگ بیعج دانستمیم

 ... ایمح یکه راه انداخت دیبازي جد نیا -

 ...یفقط خودت بازندش

 ضمن من دوتا زن دارم ... در

 ...رسمیم یکی نیرو به رومه فعال دارم به ا قایاالن دق شمیکی

 شد تا ببوسدم ... خم
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 انگشتش به من بخورد ... یحت گریرا برگرداندنم اصال دوست نداشتم د صورتم

 ... دیکش عقب

 کرد ... نگاهم

 ...ستین یراه گرید دانستیبه جانم رسوخ کند و نم خواستیکه انگار م قیعم انقدر

 رفت ... رونیحرف از در ب یب

 تفاوت شانه اي باال دادم ... یب

 ... امدیکه در من شکوفه زده بود خوشم م یاحساس نیکم داشت از ا کم

 انگار از صبح سر شده بودم ... دانمینم

 مهم نبود ... میبرا زيیچ گرید

 بود در من... ایحس دن نیتر بیعج نیو ا نمشیداشتم نب دوست

 ... دمیو بازهم خواب دمیروي خودم کش شتریتفاوت پتو را ب یانداختم و ب یرفت نگاه رونیدر که ب از

درمان است بودبراي درد العالجم با صداي باز شدن در چشمانم را باز کردم لبخندي  نیخواب بهتر و

 صبحانه دستش بود... ینیکه س یزدم به محسن

بودم من !!!لبخندي زدم به برادم که حاال کنارم  دهیروز کامل خواب کیفکر کردم ..  یفشردم و کم لب

 ...کردیلقمه درست م مینشسته بود و برا

 تنبل خانم ... ریصبح بخ -

 ... دمیاي کش ازهیخم

 ... ریصبح بخ -

 ...دمیخواب یلیخ یگیراست م آره
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 عوضش سرحال شدي... ختیرا بهم ر میموها

 گفتم و لقمه را از دستش گرفتم ... یاوهوم

 ... دادیمحبت م طعم

 عشق... طعم

 ... دمینوش یراهم برداشتم و کم چاي

 کرد ... زیر چشم

 ... ریرو از من بگ ینیس نیخانوم ا پرو

 مثال ... میبا خواهرمون صبحونه بخور میباش اومد مارو

 گذاشتم ... میرا روي پا ینیو س دمیخند

 کن ... فیخب حاال تعر -

 کرد ... یاخم

 زدم همون که به خاطرش اومدي با خواهرت صبحونه بخوري ... یچشمک و؟؟؟یچ -

 حالت چطوره فقط ... نمیبابا اومدم بب یچیه-..، نمیبب توانستمیکه در چشمانش برق زد را م یشوق

 حالت از من بهتره ... هللاماشاا دمید که

 .. بعد ... -زدم لبخندي

 ...یشد کم معذب

 راج ..راجع به من و ... یتونیبعدم بگم اگه م -

 ...یبا آقاجون و مامان حرف بزن ساحل

 انداخت ... نییرا پا سرش
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 منم مثل دارا ... خوامینم

 حرفش را خورد ... انیم و

 تکان دادم و لقمه ي آخر را هم در دهانم گذاشتم ... سري

 چاي هم پشت سرش... یقلپ

 را از نگاهش ... ینگران دمیفهم

 راحت... التیباشه داداش خ -

 ... دیام را بوس یشانیپ

 ...ایمح یگل یلیخ -

 ... یچقد خوب یکاش خودت بدون اي

 خواهرم..،، و من در دلم گفتم ... یکاش قدر خودتو بدون اي

 ... دونمیم

 ... دونمیقدر خودم و م یلیخ گهید داداش

 چشمم را با و بسته کردم... نانیاطم با

 لبخند به لبش آمد... که

 ررود... رونیاز تنم ب یضیبه سمت حمام رفتم تا رخوت مر منهم

 ... دمیپوش ییبایمرتب و ز لباس

 ... رمیو توسري خور فاصله بگ فیي ضع ایاز مح خواستمیم

 ...توانستمیکه م هرچقدر

 داشت ... یضیکردم چشمانم هنوز حالت مر یمیمال شیآرا
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 رفتم ... نییرا روي سرم مرتب کردم و پا چادرم

 شد... زیت میگوشها هیصداي گر دنیشن با

 تند کردم به سمت آشپزخانه... قدم

 وانیو عمه ل دادیرا ماساژ م شیمادر هم شانه ها ختیریزن عمو پروانه بود که مثل ابر بهار اشک م 

 ... زدیهم ن شیآب قند را برا

 ... کردندیعمو و دختر عمو ها هم متاثر به زن عمو نگاه م زن

 صدا داخل آشپزخانه شدم... یب

 ... دمیدادم که به زور خودم هم شن یآرام سالم

 نکرد ... یوجههم ت یکس

 بغض آلود زنعمو روي قلبم خراش انداخت... صداي

 ... دهیمژگان جون گوش نم ینیبیم -

 کالمه ... هیکردم حرفش  التماسشم

 کنم... کاریچ

 پهلوي ساحل زدم ... به

 ...دی؟؟ از جا پر شدهیچ -

 ... عیییه -

 را روي قلبش گذاشت... دستش

 گفت... آرام

 ...دمیترسواي تو کجا بودي بابا  -
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 ...کنهیم هیجوري گر نیشده زنعمو ا یچ -

 قدم تند کرد به سمت اتاقش... میرفت رونیو از آشپزخانه ب دیدستم را کش ؟؟

 دنبالش کشاند... منهم

عوض کردي؟؟؟ نگاه  یواي چه خوشگله ک-شدم.،،  رهیذوق زده به پرده اش خ میاتاقش که شد وارد

 کرد ... یهیعاقل اندر سف

 ...ایخاك مح یعنی -

 ... خاك

 دادي به پرده ... ریرو بگم تو گ یمهم نیمسئله به ا نجایکشوندمت ا من

 افتاد... ادمی

 آهان ... -

 ...شدهیچ

 از سر تاسف به من انداخت ... ینگاه ؟؟

 و روي تختش نشاندم ... دیرا کش دستم

 ...رهیدارا دارا م -

 اندازه ي گردو شد... چشمانم

 ...رهی؟!! کجا م یچ -

 طرحشم قراره همونجا بگذرونه ... رازیگرفته به ش یمث که انتقال -

 آقا دارا پر... یهفت سال شیش هی یعنی

 ...ستیربط به من ن یرفتنش ب دانستمیم
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 شدم ... ناراحت

 ...شهیاي بابا پس زنعمو پروانه داغون م -

 وابسته ي داراست ... یلیخ چارهیآره ب -

 فشردم ... لب

 ... یکه هم درد خودم بود زمان ییبراي دارا سوختیم دلم

 کاش اوهم از من متنفر شود... اي

 بهتر باشد اصال ... شیدوري برا نیا دیشا

 تکان دادم ... سري

 ... زنهیسر م ادیم شهیبمونه که هم رهینم -

 آره ... -

 کرد ... یاخم

 ... نمیبب سای..وا -دست به کمر شد و

 ... دمیکش یقیمگه حالت بد نبود؟؟؟ نفس عم تو

 محسن صبح اومد باهام حرف زد ... واال

 ازونموقع خوب خوب شده... حالم

 ... دمیخند زیر زیاش سرخ شدم من ر چهره

 ... دیبا بالشت تو سرم کوب -

 مرگ... -

 ...خنديیم یچ به
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 ... دمیرا گرفتم و بلند خند دلم

 ...شهیمسخره م یلیخ لفتیق یکشیواي ساحل خجالت م -

 نگاهم کرد... یچپک

 نگاه موذي انداختم ... منهم

 آره ... -

 دختره خوشش اومده ... هیبود بگه از  اومده

 حرف بزنم ... نایمامان ا با

 و مات من شد... دیکه بادش خواب دمید

 ام را خوردم ... خنده

 کله قبول کنه...دختره ام هم خوشگله هم خونواده داره به نظرم آقاجون با  -

 تفاوت نشان دهد خودش را ... یب کردیم یسع یلیدراورد ؟؟ خ یبا حسودي شکلک -

 ...دادیاشک حلقه زده ي چشمانش را قلبش را لو م اما

 حاال؟؟ لبخندي زدم ... ديیتو از کجا د -

 کردم ... یباهاش زندگ -

 ... دوستمه

 ... همدممه

 به نفس بنده... نفسم

 رو به روم نشسته... االنم

 حرف هاي من شد... مات
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 ... دمشیآغوش کش در

 خوشحال شدم برات ساحل ... -

 که تو مثل من گرفتار به عشق سراب نشدي ... خداروشکر

 ... زدینم یکه محسن دوست داره .. حرف خداروشکر

 ...دادیشانه ام خبر از اشک شوقش م یسیخ اما

 شد ... جدا

 ...ایمح یخوب یلیتو خ -

 زدم ... لبخندي

 اشکم را پس زدم ... و

 ... ستیدرست ن زيیچ هیانگار  ای.. اما مح -کرد یاخم

 ... تو

 چشمات انگار ... و

 ... ستین ایمح چشماي

 ... هیجور هی

 ... دمیخند

 ... هیچه جور -

 ...ندیچشمانم را نب یفروغ یب کردمیدعا م و

 اش زد ... یشانیپ ه

 ...گمیکن دارم چرت م ولش
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 ... دمیکش یراحت نفس

 آنکه بحث را عوض کنم ... براي

 رو به ساحل کردم ... یبدجنس با

 ساحل ... یراست -

 موقع فکر کردن لباتو غنچه نکن جلو محسن... نجوريیا چوقتیه

 گفت... نگران

 !!!دم گوشش گفتم ... شم؟؟؟یزشت م یلیچرا ؟؟ خ -

 ...نه

 ...یشیم یخوردن یلیخ

 داداشم... فتهیبه گناه ب ترسمیم

 خنده زدم ... ریز یپق و

 آن خنده هاي مستانه ... از

 به گرشم عالم برسد... میخنده ها خواستمیم

 ... لرزاندیرا م یکه دل هر کس ییآن خنده ها از

 روي تخت هلم داد و شروع کرد به قلقلک دادنم ... یحرص

 نقطه ضعفم را ... دانستیبود که م یکس تنها

 ... کردمیالتماسش م میها و خنده ها غیج انیم

 انگار .. به نفس نفس افتاده بودم ... دمیدر شن صداي

 .. ساحل به خدا ... سا
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 ...زننیدر م انگار

 و اوهم دست برداشت ... میحرفم ساکت شد دنیشن با

 ... لرزاندیانگار مثل قبل دلم را نم شیصدا

 کنم ... یانکه بتوانم حرکت یکل خونه رو برداشته .. ب.. ساحل چه خبرته صدات  -دیکوبیبه در م که

 تو داداش ... ای.. ب -گفت ساحل

 ... ستادیو خودش هول زده ا  از

 ...منهم

 شد ... داخل

 ...دیصحنه ي عالم را د نیتر بیانگار عج دنمیباد و

 تا بحال ... دهیطوري بود که انگار مرا ند نگاهش

 اخمش را حفظ کرد ... اما

 توجه به من رو به ساحل کرد ... یب

 کل خونرو برداشته... غتیچه خبرته صداي خنده و ج ساحل

 ي مظلوم به خودش گرفت... افهیساحل ق ؟؟؟یکشینم خجالت

 بود... ایصداي مح هیمن چ ریواال داداش تقص -

 باشد ... دهیکه نشن انگار

 ...دیپرس دوباره

 گند زده ... دیانگار ساحل هم فهم ؟؟؟یک -

 انداخت ... نییرا پا سرش
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 لحنش را آرام کرد ... اوهم

 خب ... یلیخ -

 ... رونیب ادین صداتون

 کوتاه دوباره به من انداخت ... ینگاه

 بود ... بهیغر میبار برا نیکه براي اول ینگاه

 ... نگاهش

 تفاوت فکرم را رها کردم ... یب

 من چه ... به

 رفته بود ... رونیاوهم ب و

 ي داخل اتاق خورد ... نهیبه آ نگاهم

 ... دمیکش ینیخودم ه دنید با

 بود از عرق... دهیام چسب یشانیبود و چند تاري روي پ ختهیبلندم اطرافم ر موهاي

 از حد سرخ شده بود ... شیهم ب میها گونه

 قرمز رنگم مشخص شده بود ... ریباز بود و لباس ز شیام هم دکمه ها ینازك صورت لباس

 ... دمیحرص به پهلوي ساحل کوب با

 خاك تو سرت آبرومو بردي ... -

 تو ... ادیب یکاره گفت هیچرا

 گفت... یبا خنگ اوهم

 حاال ... شدهیوا مگه چ -
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 اي به لباسم زدم ... اشاره

 نگاه کن... -

 اي کرد ... خنده

 ... دهیخوبه انگار تا حاال ند -

 پرده ي ساخل سرخ شدم ... یحرف ب از

 ... زهر -

 داره ... خنده

 گرفتم ... شیرا پ رونیراه ب و

 ساحل آمد صداي

 کردم... یهیوا قهر کردي !!!برگشتم و نگاه عاقل اندر سف-

 نه احمق جون ... -

 اتاقم خودمو مرتب کنم ... برم

 زن عمو ... شیپ کمی نییبرم پا بعدش

 گفت ... طنتیتکان داد و با ش سري

 ... ایمح یراست

 سمتش برگشتم ... به

 پدر صاحب داداشمو دراوردي... چارهیتابلوئه ها ب یلیلباست خ گمیبله؟ م گهید -

 را باال گرفت ... شیتوالتش برداشت تا به سمتش پرتاب کنم که دست ها زیرا از روي م ادکلن

 خوب بابا ... -
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 کردم ... غلط

 را جمع کنم... میموها ایرا ببندم  میانکه دکمه ها یدراوردم و ب شیبرا یشکلک

 و چادر را روي سرم درست کردم ... شال

 ... گریعوص کنم د خواستمیم االن

 ي باز و بسته کردنشان را نداشتم ... حوصله

 سمت اتاقم رفتم ... به

 شد ... دهیرا که باز کردم انگار دستم کش در

 از او ... خواستیدلم دوري م بیروزها عج نیدر آغوش مردي افتادم که ا و

 که دورم حلقه شده بود را باز کنم... یرا روي دستم گذاشتم را دست دستم

 حرکت برم گرداند ... کیدستم را گرفت و با  اوهم

 پشتم به او بود و کامال در آغوشش قفلم کرده بود ... حاال

 ... دیپسرعمه لطفا ولم کن دیکنیناراحتم م دی.دار -کردم.. ، تقال

 ا تنگ کرد ...ي دستانش ر حلقه

 آمد اما در گلو صداي آخم را خفه کردم ... دردم

 ... شدیحس م شیگوشم هرم نفس ها دم

 آغوش نبود که خودت و منو بدبخت کردي ... نیواسه هم مگه

 شده؟؟؟؟ چادرم از سرم افتاده بود و خودش با دست آزادش شال را از سرم کند ... یچ حاال

 ... کردیدکمه هاي باز لمس م ریتنم را از ز دستانش

 ... شدیداشت تنگ م نفسم
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 که تا چندروز قبل کعبه ي آرامشم بود ... ییجا همان

 ... میایب رونیتمام قدرتم زور زدم تا از آغوشش ب با

 ... دمیرسیکه تا سر شانه اش هم نم ی.. به من دیچربیبه من م زورش

 ... ید حرف بزن لعنت -

 تکون بخوري ... یتونیسانتم نم هیمن نخوام  یوقت تا

 را به گردنم چسباند ... لبش

 سانت ... هی یحت -

 ... دیهمان جا را بوس و

 چرا حالم بد شد از بوسه اش... دانمینم

 را تکان داد ... گردنم

 ...دیناخوداگاه از دهانم پر و

 ...یزنیداري حالمو بهم م یولم کن لعنت -

 رونیشل شد و از فرصت استفاده کردم و از زندان آغوشش ب شیحرفم انگار دست ها دنیشن با

 آمدم...

 را بستم ... میآمدم دکمه ها رونیکه ب نیهم

 ...کردیاو مات مرا نگاه م و

 هم زل زدم به چشمانش... من

 چندبار بازو بسته شد... شیها لب

 به حرف آمد... باالخره
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 پوزخندي زدم ...-حالت خوبه؟؟؟  ا؟؟؟یمح یگیداري م یچ -

 ... زمیبر رونیرا ب میوقتش بود تمام عقده ها گرید حاال

 روي تخت ... نشستم

 تفاوت ... یب

 ...کندیاش م یعصب دانستمیو م رفتمیور م میبا ناخن ها و

 کردم به او که منتظر حرف زدنم بود... ینگاه مین

 سرخ شده بود ... چشمانش

 بود ... ختهیانگار بدجور بهم ر و

 گفت... یحرص

 ... ایحرف بزن مح -

 ... ستادمیا شیبلند شدم و رو به رو ازجا

 امممم گفتم که ... -

 ... خورهیازت بهم م حالم

 ... کردمیاصال نگاهش نم زدمیداشتم با خودم حرف م انگار

 ... ختمیر رونیاحساساتم را ب تمام

 ... شمیجوري م هیها  خورهیدستت به تنم م یوقت یدونیم -

 ... شهیآشوب م دلم

 شدم ... رهیچشمانش خ به

 ...لرزاندیدلم را م شهیکه هم یچشمان
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 ازت متنفرم پسر عمه... -

 وضوح جا خورده بود ... به

 کوك باشد... فشیک شهیي احمق عاشق بمانم تا هم ایتوقع داشت تا آخر عمرم همان مح انگار

 ... نه

 اش باشم ... چهیباز خواستمینم گرید

 ي آخررازدم ... ضربه

را آرام  میو مثل خودش صدا ستادمیاش شدم .. رو نوك پنجه ا رهیو خ ختمیتنفرم را در کالمم ر تمام

 کردم و دم گوشش گفتم ...

 ...یش کیبهم نزد گهید خوامینم -

 نوك انگشتت... یحت

 ... یشینم تیاذ مطمئنا

 ...تیمردونگ ازیهست براي رفع ن هدي

 روي کرده بودم ... ادهیز انگار

 کاسه ي خون بود ... شیها چشم

 را بلند کرد ... دستش

 را بستم و هر لحظه منتظر فرود دستش روي صورتم بودم ... چشمانم

 ... اما

 ... فتادین یاتفاق چیه

 را باز کردم ... چشمانم
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 ... کردینگاه م نیخشمگ همانطور

 رد ...که روي هوا مانده بود را مشت ک دستش

 انگشت سبابه اش را به سمتم گرفت ... و

 ...دیلرزیاز خشم م شیصدا

 ... ایحد خوتو بدون مح -

 مشت و لگدم لهت نکردم فقط به خاطر زن بودنته... ریاالن ز اگه

 خودتو بدون... حد

 سرخ و پر از عرقش... یشانینگاهم خورد به پ و

 فشردم تا ساکت باشم ... لب

 وقت حرف زدن نبود... دانستمیم

 سمت در برگشت ... به

 شد ... مانیانگار پش و

 برگشت سمت من ... دوباره

 ... خورهیانگشتمم بهت نم یبه ارواح خاك پدرم که حت خورمیم قسم

 ... یبوده که دق نکن فهیسمتت اومدم تا االن فقط واسه وظ اگرم

 ... خوايیکه خودت م حاال

 براي من و زنم ... بهتر

 ...کنمی..، زنده به گورت مایواي به حالت پاتو کج بزاري مح فقط

 را فشار دهد ... میعوض بغض که گلو دمیحرفش پر انیم
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 بودم ... نیخشمگ

 بودم ... نیخشمگ بیعج

 پسرعمه... ریو با خودت اشتباه نگ من

 ... خوادیم اقتیل زيیهرچ

 سمت در اشاره کردم ... به

 اومدي ... خوش

 ... دیرفت و در راهم کوب رونیدرنگ از در ب یب

 کردم خودم را آرام کنم ... یرا بستم سع چشمانم

 ... دمیکش قیتخت نشستم و نفس عم روي

 ... شدینم نطوریا

 ... شدیکم نم تمیجوره التهاب عصبان چیه انگار

.. آرام گرفتم  ی...انگار کم دمینفس سر کش کیو  ختمیبراي خودم از پارچ کنار تختم ر یاب وانیل

 ... دمیکش گرید قیچند نفس عم

 و دلداري دادن به زنعمو پروانه شدم ... نییرفتن پا الیخ یب

 را دست گرفتم و شروع کردم ... کنابم

 ... شدمیموفق م نباریا دیمانده بود به کنکور و با کم

 شانسم بود ... تنها

 ... زدمیبود که کتابم را ورق م یساعت چند

 به تن کوفته ام دادم ... یو قوس کش
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 داشتم ... اجیبه چنتا کتاب احت انگار

 ... زدمیتست م دیبا

 تر شده بودم براي موفق شدن ... جدي

 راه افتاده بود در اتاق ... یسونام شیانگار نه که چند ساعت پ و

 شک کردم به خودم ... یکم

 ... دمیبه صورتم پاش یرفتم و آب سیعار نشده بودم !!!شانه اي باال انداختم ر به سمت سرو یب اديیز

 و چادر اکتفا کردم ... یکنم به همان لباس ساده ي مشک یشیانکه آرا یب

 رفتم ... نییرا دستم گرفتم و پا میها کفش

 ... دمیحرف به سمت در ورودي رفتم که صداي مادر را شن یب

 حالت ... نیبا ا ريیداري کجا م ؟؟یادر خوب!!!م ایمح -

 زدم ... لبخندي

 خوبم ... من

 ...دیبهتون سرزدم شما مشغول زن عمو بود نییپا اومدم

 انقالب چنتا کتاب بخرم تا شب نشده ... رمیبا اجازتون دارم م االنم

 تکان داد ... سري

 برو مادر ... -

 ... زهیچ فقط

 حواب گذاشتم سوالش را ... یشوهرت خبر دادي؟؟؟ ب به

 زدم ... دنیخودم را به نشن و
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 با اجازه ... -

 ... گردمیبرم زود

 آمدم... رونینزد و من از در ب یحرف گرید اوهم

 که مهم نبود ... دانستنش

 ! بود؟

 مترو شدم ... سوار

 راه بود ... نیتر عیسر

 برگردم خونه به خاطر آقاجونم... رید خواستمینم

 عاشق جنب و جوش انقالب بودم ... شهیهم

 مغازه رفتم ... نیاول داخل

 پشت دخل نشسته ... رمرديیپ

 داشت ... یمهربان صورت

 زدم ... لبخندي

 سالم آقا... -

 سالم دخترم ... -

 ...خواستمیراستش چنتا کتاب تست خوب م-بابا..؟؟؟  خوايیم یچ

 که پشتم بود... یتکان داد و اشاره کرد به کتابخانه ي بزرگ سري

 بردار... خوايیم یکتابخونه ي کتاب تست ها و کنکوره هرچ نجایدخترم ا -

 کردم و با شوق به سمت کتابخانه رفتم ... تشکر



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  283:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بود ... یعال

 آنهمه کتاب به وجد آمده بودم... دنیاز د -

چشمان گرد شده با  دمیاز جا پر زدیدختري که اسمم را صدا م غیانتخاب کتاب ها بودم که با ج غرق

... 

 ... ی؟؟؟ دختر خودت ایمح یییییییوا -

 ... برگشتم

 ... نکهیمن ا خداي

 بود ... نایم

 بودمش... دهیند گریکه بعد از کنکور د رستانمیدوران دب یمیصم دوست

 دور شده بودم... ایخاطر گندي که به خودم و احساسم زده بودم از همه ي خداي من دن به

 اش شدم ... رهیشوك زده خ همانطور

 ... دیسرم کوب توي

 دختر ... ییکجا

 خودم آمدم ... به

 !!!و در آغوشش گرفتم ... ؟؟؟یخودت نایم

 چقدر دلتنگ تنها دوستم بود ... دمیفهمیبودمش م دهیکه د حاال

 ... یبرداشت یچ نمیبب سایوا -

 شده ... رهیبه کناب هاي در دستم خ ؟؟؟

 دوباره ... ديیچه خوب که داري کنکور م ییییوا -
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 گذاشت... میهم خودش جدا کرد و روي دسته ي کتابها ییبه سمت کتابخانه رفت و چنتا و

 خوبه ... یلیخ نامیا هیعال یکه برداشت ییاونا -

 ... یقبول شاالیا یبخون

 معرفت خانوم ... یبا رتبه ي برتر ب اونم

 ... دمیرا به صورتش پاش قمیعم لبخند

 چقدر دلتنگت بودم ... فهممیم دمتیبودم حاال که د ریدرگ نایببخش م -

 ... چطوري

 چه خبر... ؟؟

 دست روي پشتم گذاشت ... ؟؟

 حاال ... ادهیخبر که ز -

 جاي دنج دوست دارم باشم با دوستم ... هی..  میحساب کن میبر ایب

 کردم حرفش را ... دییزدم و تا لبخندي

 گذاشتم ... شخوانیها را روي پ کتاب

 کرد ... رمردیزودتر از من رو به پ نایم

 ...کردمیم فشویهمون دوستمه که تو خونه هنش تعر شونیبابا ا یحاج -

 مهمون ما باشن... دیکتابا رو هم اگه اجازه بد نیا

 مهربان لبخندي زد ... رمردیپ

 دخترم ؟؟ قابل شما رو نداره ... ییخانوم شما ایبه به پس مح -

 به اعتراض گشودم ... لب
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 جون دستت در... نایم نجوريیکه ا شهیآخه نم -

 ... دیحرفم پر انیم

 ... دادیجا م سهیکه کتابها را داخل ک همانطور

 حرف نباشه دختر ... -

 که بعد دوسال بدجور هوس دردو دل باهات به سرم زده ... فتیب راه

 به ساعت کردم ... ینگاه

 ... شدیم ریداشتم بروم اما د دوست

 هم درست نبود درخواستش را رد کنم ... یطرف از

 ... رمیرا برداشتم تا زنگ بزنم به آقاجون و اجازه بگ تلفنم

 ... دادیتلفنش جواب نم یلعنت

 خانه را گرفتم ... تلفن

 خورد و صداي هدي از آنور خط آمد ... یبوق تک

 از او ... امدیبدم نم گریچرا د دانمینم و

 خانوم ...سالم هدي  -

 و بدي آقا جون ... یگوش یکنیلطف م -

 کرد ... یسالم مکث یب

 ... دمیکن االن م صبر

چشم غره ي مسخره اش را تصور کنم ...از تصورم خنده ام  توانستمیپشت خط هم م نیاز هم و

 گرفت...
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 صداي آقاجون ... دنیشن با

 سالم آقاجون ...-.. جانم دخترم ؟؟؟  -هام را خوردم خند

 شده ... یسالم دخترم چ -

 بعد ازدوسال ... دمیدوستم رو د یراستش با اجازتون اومدم چنتا کتاب تست بخرم اتفاق -

 ... میباهم خلوت کن کمی میخوایم دیاجازه بد اگه

 باشه دخترم مختاري ... -

 تنها برگرددي... ستیدرست ن شهیدنبالت شب م امیبهم بده ب نیرو که رفت ییآدرس جا فقط

 چشم آقاجون ممنونم ... -

 زدم ... نایبه م لبخندي

 عجول خانوم ... میبر

 اشاره زد ... یکیهاي کناب را برداشت و به ان  سهیاز ک یکی

 ... میورش دار بر -

 ادامه داد ... رفتیهمانطور که م و

 کافه ي دنج هست ... هی دونیم نیهم

 ...هیچ نظرت

 بودم ... طشیمن که عاشق کافه و مح -

 ... هیعال میبر -

 به دلم نشست ... بیعج بایز کیکالس یقی.. فضاي دنج و خلوت با آن موس میکافه که شد وارد

 ... میو نشست میاي انتخاب کرد یصندل
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 کن ... فیخوب تعر -

 اشاره زد به آن حلقه ي منحوس دستم که اصال به مل فراموشش کردم ... و

 زدم ... لبخندي

 بحث را عوض کردم ... و

 کن ... فیتعر تو

 ...یکنیم چه

 خانوم دانشجو ... یخونیم یچ

 د اد ... یبه صندل هیتک

رشته ساخته  نیبراي ا دمیترم که گذشت فهم هیبرق قبول شدم اما  یمهندس میواال کنکور که داد -

 نشدم ...

 دادم ... انصراف

 ... خونمیدارم واسه کنکور هنر م االنم

 زدم ... لبخندي

 بود ... نیهم نایم

 و رها ... آزاد

 اش را ... حیروح نیا کردمیم نیشاد .. تحس شهیهم و

 ... کردیاش حذفش م یاز زندگ عیسر دادیکه آزارش م هرچه

 ... یخوب نیاي به خدا رشته به ا وونهیدختر تو د -

 دادم ... هیتک
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 رشته ي تو قبول شم ... نیمن که آرزوم بود ا -

 اي باال داد ... شانه

 تو جورشه... هیبا روح دیشا دونمینم

 ... لمیروي ي موبا زدیعباس بود که چشمک م ریزنگ خورد و نام ام تلفنم

 خودآگاه چهره ام گرفته شد ... نا

 ..نکنه صاحاب اون حلقه خوشگلست ... -باال داد ییابرو نایم

 نگاهش کردم ... یچپک

 تلفن را جواب داد م ... و

 پسرعمه... میکافه نشست هیبا دوستم تو - ؟؟؟ییکجا-بله؟؟؟ -

 ...یبه من گفته باش ادینم ادمی -

 خودم را کنترل کنم ... نایرا محکم بازوبسته کردم تا حداقل بتوانم جلوي م چشمانم

 اول به باد ندهم ... نیرا هم تمیثیح و

 خداحافظ پسرعمه ... -

 بدهم تلفن را قطع کردم ... گريیآنکه اجازه ي حرف د یب و

 ... شودیم یعصبان دانستمیم

 ام را دردست گرفتم تا آدرس را براي آقاجون ارسال کنم ... یمگر مهم بود اصال ..؟؟؟ !!!گوش اما

 .. عجب پس پسرعمته... -طعنه زد طنتیبا ش نایم که

 زدم و آمدم پاسخش را بدهم که گارسون براي سفارش آمد ... لبختدي

 با همان لحن مخصوصش قهوه سفارش داد و منهم... نایم
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 داغ ... اشکالت

 ... کردیآرامم م شهیکه هم زيیچ

 محبوبم... یخوراک

 ... دیخند نایکه رفت م گارسون

 ... شهیبود هم فتیتو ک یهاب شتایپنج ش شهیهم ادمهی ؟؟؟؟یدختر تو هنوزم عشق شکالت -

 اش را جمع کرد ... افهیق

 ...شديیچاق نم خوريیم یبودي که هرچ ییچندشا ازون

 من غم دلم را گرفت ... و

 شکالت خوردن هم فراموشم شده بود... یحت

 تکان دادم ... سري

 ... شهیعوض نم قشیآره آدم که تو دو سه سال عال -

 با حرفم لبخندم جمع شد ... خودم

 کردم اوهم درهم رفت ... حس

 خودش را جمع و جور کرد ... اما

 ... ایدربر رشیاز ز یفک نکن تونست یراست -

 جدي ازدواج کردي؟؟؟ سري تکان دادم ... جدي

 آره ... -

 تر شد ... یجانیه
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 پسرعمت که باهاش حرف زدي؟؟؟ دوباره سري تکان دادم ... نیجدي؟ !!با هم -

 ...یهست یدوران مدرسه تو عاشق کس کردمیفکر م شهیحاال که گذشته بزار بگم راستش من هم اما

 را آوردند و مجبور شد ساکت باشد ... سفارشمان

 ...هیثان چند

 آره ... -

 ... گفتمیداشتم م حاال

 ...یو دوست نداشت یکس جدي

 ... چاندمیپ وانیرا دور ل دستانم

 لب آره اي گفتم ... ریز و

 که ناراحت شد... دمید

 بداند... شتریب زيیجدي ؟؟ !!پس چرا با پسرعمت ازدواج کردي؟؟؟ !دوست نداشتم چ -

 ... هیطوالن داستاتش

 کرد ... نگاهم

 زد... یبگو و چشمک یباشه هروقت دوست داشت -

 بود ... باهوش

 دوست ندارم صحبت کنم راجع بهش... دیفهم

 ... دیاي از قهوه اش نوش جرعه

 از شکالتم ... دمینوش منهم

 زد به در... اشاره
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 شد سمتم و آرام گفت ... خم

 ... ادیکه داره سمتمون مشوهرت همونه  نگو

 ... دمیخند

 ... ادینه بابا اون نم -

 گفت ... آرام

 سمت ما... ادیداره م پهیپسر خوشت نیجون خودم ا به

 ...دیعقب کش عیسر و

 ... دمیروي شانه ام قرار گرفت که از جا پر یدست

 شد ... شتریتعجبم ب دمیرا که شن شیصدا

 سالم ... -

 کرد به دست روي شانه ام و از جا بلند شد ... ینگاه مین نایم

 جناب ... سالم

 ... دییبفرما

 سمتش ... برگشتم

 معلوم نبود اصال ... زيیچهره اش چ از

 به معناي سالم تکان داد ... سري

 و نشست... دیکنارم را عقب کش یصندل و

 به من کرد ... رو

 ... زمیعز یکنینم یمعرف -
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 مات آمدنش بودم... هنوز

 خوردم ... یتکان

 البته ... -

 خانوم ... نایم رستانمیدوست دوران دب -

 زدم به او ... اشاره

 عباس پسر عمم..،، حرفم را ادامه داد ... ریام -

 نجاتم داد ... نایچرا ؟؟ !!!که م دیچرخیو؟؟؟ کلمه ي همسر در دهانم نم -

 خوشبختم ... -

 ... دیگفت که ازدواج کرد ایمح

 ... گمیم کیتبر -

 عباس... ریبا همان لحن مخصوص خودش رو کرد به ام و

 اومده ... رتونیهمسري که گ نیبابت همچ شتریبه شما ب البته

 ... هیواقعا خاص و دوست داشتن ایمح

 نگفت ... زيییچ

 نکرد ... رییحالت صورتش هم نغ یحت

 تکان داد ... سري

 ... میبر گهید ایبا اجازتون من و مح -

 ... میشماروهم برسون دییبفرما

 که جلوي چشمش آمده را عقب زد ... ییموها نایم
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 .. نگذاشت ادامه ي حرفش را بزند ... رمینه ممنون خودم م -

 ... متونیرسونیم ستیشبه درست ن -

 هم لبخندي زد ... نایم

 بگم ... یواال چ -

 ...ممنون

 ... میرفت نیعباس حساب کرد و به سمت ماش ریام

 چشمانم گرد شد... رفتیکه سمتش م یلکسوز مشک دنید با

 بود پس ... دهیخر نیماش -

 زد ... میبه پهلو نایم

 و پولدار ... پیخوشت -

 به حالت خره ... خوش

 ماهم بکنه ... بینص خدا

 ... دمیدل خند در

 به او گفتم ... رو

 نشه ... بتینص چوقتیه کنمیدعا م -

 ...چوقتیه

 عالم خودش بود ... در

 ... یچیه- ؟؟؟یگفت یچ
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 ... میشد نی..و سوار ماش نیبش

 ... دمیترسیدرهم بود و من راستش از عکس العملش م اخمش

 کردم ... یشد با استرس لبخندي زدم و خداحافظ ادهیکه پ نایم

 حاال... خواستمیتنها شدن را با او نم اصال

 شدم ... رهیخ رونیماندم و به ب ساکت

 ... رودیکه راه خانه را نم دمیدیم

 ...اوردمیطاقت ن باالخره

 ...دیریکجا م -

 آنکه جوابم را بدهد ... ی!!!ب ؟؟؟؟

 شدم ... یاش حرص یتوجه یاش ادامه داد ..از ب یرانندگ به

 با شما هستما ... -

 کردم از ترس... یانداخت که قالب ته یسمتم برگشت و نگاه به

 ... ایساکت شو مح -

 و من الل شدم از ترس... سسیسسس

 که االن وقت جنگ نبود ... دیرسیعقلم م انقدر

 را زد ... موتیو ر ستادیدر خانه اش ا جلوي

 ام را به تاراج برد ... یهمان خانه اي که هست در

 همان خانه اي که غرورم له شد ... در

 ...میهمان خانه اي که گند زدم به تمام زندگ در
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 شوم ... یوارد آن خانه ي جهنم دوباره خواستمینم اصال

 ... دیلغز رهیروي دستگ دستم

 ... شیبود صدا آرام

 لحنش... اما

 خونه پامو بزارم ... نیدوباره تو ا خوامیکجا؟؟؟؟ نم -

 پوزخندي زد ... ،

 کیشده ؟؟؟؟ هان؟؟؟ !!!سرش را نزد یحاال چ نجایا ارمتیب کرديیکه التماسم م شیعههه دفعه پ -

 ... دمیآورد و من عقب کش

 گفت ... آرام

لب به خاطر حماقتم به خودم  ری؟؟؟؟ز یکنیکرده که از شوهرت فرار م رییتغ یشده؟؟؟ چ یچ -

 فرستادم ... یلعنت

 بود اما ... دهیترس

 روزها انگار کنترل نداشت ... نیا زبانم

 لطفا ... دیارین ادمنیو  زینسبت تنفرانگ نیانقدر ا -

 را باال بردم ... میصدا

 شما... -

 زن داري... هی

 اونم اسمش هدي ست... ،

 پرت شدم ... یکه روي صندل دیهوا توي صورتم کوب یب چنان
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 ... شدیبار بازو بسته م نیبراي چندم نگیپارک در

 داد و داخل پارك کرد ... گاز

 بود را پاك کردم ... دهیدستم خون لبم که از شدت ضربه اش ترک با

 هنراتون دست بلند کردنم اضافه شده ...به  -

 ... کالیبار

 به نوه ي ارشد آقاجون ... هللاماشاا

 ... دیرا گرفت به سمت خودش کش میا قهی

 ما ند... مهیحرفم ن و

 ... ایالل شو مح -

 ... کنمیات م کهیت کهیت یچیوگرنه دست بلند کردن که ه ،

 ... یکنیواسه من صداتو بلند م دهیرس ییبه جا کارت

 ... گهید کنهیرو سرت نگاتم نم ندازيیبراي شوهرت صداتو م نجوريیهمون آقاجون بفهمه ا ؟؟؟

 ... نییپا-در سمت را باز کرد..،،  و

 ...زود

 شدم ... ادهیپ

 شد... ادهیهم پ ودش

 شده بود ... میاز ورود به خانه ي که گورستان زندگ زدیمن قلبم تند م و

لحظه بهم جنون دست داد از شدت نخواستن آن  کی دانمیآمد .. نم آسانسور شدم اوم پشتم سوار

 خانه ...
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 ... دیشده بودم شا وانهید ای

 گذاشتم ... شدیرا الي در آسانسور که داشت بسته م دستم

 ... زدینامم را که صدا م دمیشنی.. م دمیبا تمام توانم به سمت در دو و

 چرا اصال فرار کردم ... دانمینم

 ... کردمیم یعباس نبود حتما از ترس قلب ته ریبود اگر همان صداي پاي ام کیتار کوچه

 ... دیبه من رس هیو اوهم به فاصله ي چندثان ستادمیچم شده بود ؟!!!  ناگهان ا من

 ... دیباریچشمانش آتش م از

 را محکم گرفت و تکانم داد ... میها شانه

 ...یچ یعنیکاراي احمقانه  نی؟؟؟ !!!ا یکنیم یداري چه غلط -

 ... ؟؟؟یکنیم فرار

 شده ... یچ دونمیعاشقش بودي و حاال نم شیکه تا دو روز پ یشوهرت ؟؟؟ کس از

 شده بودم ... الل

 مسخ ... مسخ

 داد ... ادامه

 ... ایشدي مح وونهیحتما د -

 محکم تري داد ... تکان

 شده ... یچ بگو

زدم  غیرا ج زدیکه در مغزم دور م زيیاز زبان داشته باشم همان چ اريیآنکه اخت یب خواي؟؟؟یم یچ

... 
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 طالقم بده ... -

 ... دیچیدر کوچه پ میصدا و

 نمانده ... ییآبرو شیبرا گریکه د دانستمیم

 اوهم انگار دست بردار نبود ... اما

 ... میعقد کرد ستیهفته ن دویگیم یداري چ یفهمیم

 ... یهمه بدبخت نیبا ا اونم

 ...طالق

 ... دیخند یو عصب ؟؟؟

 ... گهیشدي د وونهیمطمئن شدم د -

 خونه زشته ... میابریب

 راه افتادم ... دمیرا عقب کش خودم

 نثارم کرد... یچپک نگاه

 راه افتاد ... و

 پشت سرش ... منهم

 بود که فرار نخواهم کرد ... مطمئن

 من انگار احمق شده بودم... و

 ... میفرار کردم ؟ !!!وارد خانه شد چرا

 حرف ... یب نباریا

 زخم... یب
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 ...نشست

 شده ... نیبا نگاه به جاي جاي آن خانه ي نفر شدیمن دلم فشرده م و

 نشست ... یمبل راحت روي

 که آنروز... همان

 انداخت ... شیرا روي پا شیپا

 منتظرم ... -

 ...ایمسخره باز نیرفتارات ؟؟؟ ا نیا لی.. دل -باال دادم ییابرو

 زد ... پوزخند

 خواستنت ... طالق

 فرق کرده ... یبدونم چ خوامیم

 ... ختمیغم دلم را داخل چشمانم ر تمام

 آن روز پشت در ... ادیتا دم پلکم آمد..،  یهم حت اشک

 ... دمیدیرا هم نم شیایمن رو یکه حت ییها عاشقانه

 صورتش زل زدم ... به

 باز شده ...چشمام  -

 با ضرب ... شیشد از جا بلند

 و حاال... مردمیم شیهمان اقتداري که برا با

زده بود را لمس  رونیکه از شال ب میآمد و انگشت اشاره اش را جلو آورد تا طره اي از موها کینزد

 ... دمیکند که با نفرت چشمانم را بستم و عقب کش
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 تکان نخورد و نفسش بود که به صورتم که نه ... شیجا از

 بود ... میروي لب ها قایبود که هرم نفسش دق کینزد انقدر

 تو نگاهت ... نمیبیتنفر م نجوريیکه ا شدیچ

 در کالمش بود که وادارم کرد تا نکاهش کنم ... یچه حسرت دانمیو نم ؟؟؟

 ... دیته کش تیتمام عشق و عاشق -

 به صورتش زل زدم ... جسورانه

 به تنفر شده پسر عمه ... لیهمون تبد قایدق دهیته نکش -

 را قورت دادم ... میشگیهم بغض

 ام زدم ... نهیس روي

 ... یبکن یتونیفکرشم نم یجا تلنبار شده که حت نیتو ا ییدردا هی

 نداشت ... ختنیکه اجازه فرور یکند شد از شدت بغض میها نفس

 ... بندهیکه داره راه نفسمو م یختیجا ر نیا ییغما هی

 ... ختیقطره ي اشک لجبازم فرو ر و

 پسر عمه ... رهیگیداره من و از من م تیتر زندگ بودن

 کن بزار برم ... آزادم

 دور شد ... یکم

 قرار داد ... ریغم نگاهم او را هم تحت تاث انگار

 نه اما ...- ا؟؟؟یمح هیمگه خاله باز یزندگ -

 ... دیحرفم پر انیم
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 ... خوامیپدر که گفتم نم یمن ب -

 ... میستیکه گفتم مال هم ن یعوض من

 ... ایمح یبازي رو راه انداخت نیا چرا

 که شروع کردي ... حاال

 .، حاال که ... نم،یتو نگاه المصبت تنفر بب دیچرا با حاال

 زد ... رونیرا ادامه نداد و از در ب حرفش

 که برگردد...ان یب ستادیدر ا جلوي

 ... ادیحرف طالق به زبونت ن گهید

 بازي رو هم تموم کن... بمیبچه بازي و ننه من غر نیا ،

 ... ستیبازي که ن خاله

 منتظرم ... نییپا

 کرد ... مکث

 ...ییدا دختر

 من تن خسته ام را کشاندم ... و

 نبودنم ... یبودم به اضاف دواریام خوديیمن ب و

 ي خودم زدم ... شهیبه ر شهیرحمانه ت یسربار نبودنم .. من چه ب به

 ... گفتیم راست

 ...خواستمشیصادق بود و من فقط م شهیهم اوکه
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مغازست ...به  نیتریهمان آبنبات چوب هفت رنگ پشت و شیبچه ي پنج ساله اي که تمام آرزو نیع

 ...یمتیهر ق

 ... خواستمشیم

 نبودم ... ریتقص یخودم هم ب من

 بازي که شروع کرده بودم خودم ... نیا کردمیتمامش م اما

 نشسته بود و سرش روي فرمان بود ... نیماش داخل

 سوار شدنم سر بلند کرد ... با

 انکه نگاهم کند به راه افتاد ... یب

 دردش بود... ایچشمانش گو قرمزي

 ...دیکشیاوهم کم درد نم انگار

 دادم ... هیتک نیي ماش شهیرا به ش سرم

 ... زدیباران م نم

 نوشتم ... شهیبا انگشت روي بخار ش کردیغم دام را هزار برار م و

 و باز ... یاز تو باز عاشقـ بعد

 تمام شد... نجایداستان به نام تو ا نینه ! ا آه

 ... میدیخانه رس به

 ها خاموش بود .. همه خواب بودند ... چراغ

 سپردم ... میها ییدو از پله ها باال رفتم و خودم را به مامن تنها با

 ...گذشتیپشت هم م شدیها تکرار م روز
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 بود ... ییبه اتاق کذا میبعد به قول مادرم وقت اسباب کش چندروز

 اندازد ... ینم ادشیمرا به  شیباشم که جاي جا یآمد در اتاق یبه نظر نم بدهم

 عمه مرا سر ذوق آورد ...ي مادر و  قهیسل یحساب و

 ... زمیگل ر یهمرنگ روتخت یپرده هاي گلبه آن

 بود ... یجالب بیرنگش ترک دیخواب سف شیسرو با

.. 

خوشحالم کرد و فرش گرد و کوچک  یبا آن پنچره ي بزرگ حساب شیبزرگ و دلباز شتریب ازهمه

 با مزه بود ... یرنگ وسط اتاق هم حساب یصورت

 اي روي گونه ي مادر و عمه کاشتم ... بوسه

 لپش را پاك کرد و گفت ... مادر

 ... هیوقت اسباب کش -

 ... نیخودت و شوهرتو بچ یشخص لیخودت وسا گهید

 گفتم ... یچشم

 ... اورمیرا ب لمیبه سمت اتاقم رفتم تا وسا و

 اتاق نداشت... نیبه ا ازیبود و ن گريیوقتم را گرفت و چه خوب که او در اتاق د تاشب

 اخمم را درهم برد ... یداست کم دیعباس تاک ریام لیحرف مادر که روي آوردن وسا اداوريی یکم

 شانه اي باال انداختم ... اما

 تک تک کشو هاي منو بگرده ... ادیم یک حاال
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 یلمتصل بود انداختم .. آن صند یکوچک ریتحر زیبه کتابخانه ي کوچک گوشه ي اتاق که به م ینگاه

 براي درس خواندن ... اوردیدلبر بود و سر ذوقم م یهم حساب یکوچک چرخدار صورت

 ي عمه جانم بود... دهیا بندمیشرط م و

 چیه خواستمینم گریبگذارم د شیبرا خواستمیبه کنکور نمانده بود و من تمام تمرکزم را م زيیچ

 مانع قبولشدنم بشود..، ... زيیچ

 خودم ... یحت

 ... کردیکمکم م یهمراهم شده بود براي درس خواندن کم ناهمیچه خوي که م و

از صبح تا شب کنارم بود و باهم  میشده بود همدم روزها نایبه کنکور نمانده بود و م شتریب چندروزي

 ... میخواندیدرس م

 ... یآزادي و طرز فکر خانواده اش کم نیمن به ا و

 ... خوردمیغبطه م یکن فقط

 نگاهم کرد ... ی..، مادر چپکدمینوشیو چاي م کردمیصبحانه بودم و تند تند لقمه درست م زیم سر

 وا دختر چته ؟ !!آروم تر بخور..، لقمه ام را به زور قورت دادم ... -

 خواب موندم ... میقرار سده از نه استارت بزن ادیم ناینه مادر جون االن م -

 در دهانم چپاندم ... گریلقمه اي د و

 با حسرت نگاهم کرد ... گارن

 چه اراده اي داري ... ایخوش به حالت مح -

 ...یچیکه ه ایو در من

 کرد ... دییهم سري تکان دادو حرفش را تا ایدر ،

 صداي هدي از پشت سرم آمد ... که
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 که ... ستینگار جون به تالش ن -

 هوش و استعداده ... به

 ... یرسیبه حرفم م ادیم جهینت شاالیا

 ... دمیحرف نشست و من در دل خند یعباس .. اوهم ب ریبراي ام دیرا عقب کش یصندل و

 برعکس شده ... ایدن چه

بودن  یکه مهندس بود از خانواده اي خوب چطور که تن به دوم ییسوال بود هدا میو من هنوزهم برا ،

 آه از نهادم بلند شد ... رعباسیداده..، با نشستنش کنار ام

 بزرگم را ... یبدبخت نیبفهمد ا نایدوست نداشتم م اصال

 دائم در اتاقم زندانش کنم ... شدیهم بو برده بود..، مگر م یکم گرچه

 ازم نپرسد ... زيیبود که چ دهیانقدر فهم اما

 بود ... شیتفارت مشغول غذا یبه هدي نداد و ب ینگارجواب

 و عروسش داد ... ریبه پ ريیعمه صبح بخ و

 اکتفا کرده بود... یتنها به کلمه ي کوتاه آرام رعباسی..، و اممادرهم

 ساکت و آرام شده بود ... اديیبرخوردمار به بعد ز نیآخر از

 کمتر کاري به کارم داشت ... و

 ... میاصال کاري به کارهم نداست میبگو ای

 او...با  دانستندیهستم که همه مشترك م یاصال خبرنداشته باشد در اتاق کنمیم گمان

 در از جا پراندم ... صداي

 ... دیایبه آشپزخانه ب نایدوست نداشتم م اصال
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و مثل  ستادیجلود در ا نایماند م هودهیبه آشپزخانه براي سالم دادن ب نایتمام تالشم براي نرفتن م اما

 پر انرژي سالم داد... شهیهم

 ماند ... رهیعباس نشسته بود خ ریکه نگاهش روي هدي که کنار ام دمید و

 ... کردمیناخن بود که در کف دستم فرو م و

 ... میباال رفت نایبه همراه م باالخره

 اش را کند و روي تخت انداخت... روسري

 ... شیآخ -

 ... دهیاتاقت معرکستا اصال به آدم انرژي م دختر

 را ... شیته نگاه سوال دانستمیو من م ،

 ... دمیخند

 وقت... نهمهیخانومه بهد اخب خداروشکر که مورد پسند  -

 نگاهم کرد ... یچپک

 من بگم ... ديیوا تو که نپرس -

 در آمد ... انیبه صورت خود جوش احساساتم به غل االنم

 ... میعقب یکه حساب میبخون نیبا ز تو چرت و پرتات شرو شد..؟ !!!بش -

 خودش را روي تخت پرت کرد ... ،

 ... میستیعقب ن چمیه -

 ... ایمح

 مطالعه ام را زدم و کتابم را باز کردم... نکیع



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  307:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 نگاهش کردم ... نکینزدي؟؟؟ از باالي ع تویتو چرا تو اتاقتون عکس عروس گمی!!م -هان؟ -

 ... نایها م شهیم تیزیچ هیامروز  -

 ... گهید دمیسوال پرس هیوا خب چ -

 تر شد ... جري

 ... رمیمیدارم م یجون تو من از فوضول ایمح اصال

 خاري؟؟؟یبخار ب یتوام که ب چسبونه؟؟؟یخودشو به شوهرت م نجوريیدختر کدوم عموته ا نیاصالا 

 را بفهمد ... زیاوهم همه چ گریانگار وقتش بود که د

 را جابه جا کردم ... نکمیع

 ...ستیدختر عموم ن -

 گرد شد... چشمانش

 هوا همانطور که سرم داخل کتابم بود گفتم... یام داري؟؟؟ ب گهیعمه د هیوا !!!مگه تو  -

 زنشه ... -

 ... دیپرس جیگ

 به شوهر مردم ... چسبهیم نجوريیو ا گستید یکیوا؟ خدا روشکر زن  -

 کردم در همان حالت ... تکرار

 زنشه... گمیم -

 عباس... ریام زن

 برگشتم نگاهش کردم ... و

 حد گشاد شده بود... نیتا آخر چشمانش



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  308:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 زد... ادیهم فر آخر

 آرام گفتم ... ؟؟؟؟؟؟؟یزن ک -

 عباس... ریام -

 گفت... دهیبر دهیبر

 ت ... -

 ... تو

 ...یگیداري م یچ

 بدجور شوك شده بود ... چارهیب انگار

 ... ختمیر شیبرا یآب وانیل

 بخور تا بگم ... نویا -

 ...دینفس سر کش کیآبش را  وانیل

 خب منتظرم ... -

 گفتم ... میها یاز بدبخت شیمن نشستم و برا و

 ... میها تیخر از

 و در آخر از تنفرم ... میها یخام از

 ... ختیریو اشک م دادیگوش م میبا دقت نبه خرف ها ،

 تمام شد ... میکه حرف ها یوقت

 آغوشم گرفت ... در

 ... ایمح ديیچقدر زجر کش -



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  309:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...یدختر قوي اي هست تو

 نبودي... ریتقص یبدون توام ب اما

 ... دیشما مقصر هردوي

 ازش متنفر شدي ... نطوريیکه ا ستیاصال آدم بدي ن رعباسیبگم ام دیراستش با و

 صادقه ... اديیبگم اتفاقا ز دیحرفاي توي اون اتاق و بارها جلو روت نگفته بود ؟؟؟ با مگه

 دختره بدجور رو مخمه... نیا اما

عاشقه و قبول  اديیز میاصال بگ تو؟؟؟؟یوضع نیتمومه..، چرا قبول کرده ا یهمه چ یگیکه م نجوریا

 کرده ...

 ؟ !!اونا چرا انقدر راحت قبول کرد ن؟؟ با شک نگاهش کردم ... یچ خونوادش

 ... دونمینم -

 فک نکنم خونواده ي هدي بدونن ... اما

 نگاهم کرد ... یچپک

اونوقت تو هنوز  کنهیبا کلک کاري نم دمیفعم شناسمیشوهرتو م ستین ادیجون من که ز احمق

 کردي عمرا اگه نگفته باشه به خانواده ي هدي ... فیکه تو تعر یعباس ریام نیا ؟؟؟؟یدونینم

 اي باال انداختم ... شانه

 واال ... دونمیچه م -

 ... نه

 داره به کفشش... یگیر هی نیا

 اش بودم اما ... دهیهم عق نکهیا نیا با
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 نثارش کردم وگفتم... ییبابا برو

 ...میکار دار یهنوز کل گستیسر درست بابا کنکور چهارروز د نیتموم شد بش ویخب سنار یلیخ -

 سر درسم رفتم ... و

 ربع نشده بود که دوباره گفت... هی هنوز

 ... ایمح گمیم -

 را روي کتابم انداختم ... خودکار

 بله... گهید -

 ...یگفتیدارا که م نیا گمیم- ،

 نگاهش کردم تا ادامه دهد... یچپک

 تموم ... ی..اون همه چ -واس خودم به جون تو هیسیکجاست االن ؟؟؟ به مظرم حوب ک -

 ...یدونیمنم که م ،

 داد... یرا به طرفش پرتاب کردم و جا خال خودکار

 غره اي رفت و خنده اش را حورد ... چشم

 ...ریخ یب -

 چرت نگو ... نایم -

 بخون ... درستو

 ...دیخند

 چشم... -

 نگاهش کردم... یچشم ریمن ز و
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 در لحظه بودنش... نیخوب بود ا چقدر

 به حالم ... ختیریداشت اشک م شیپ قهینه که تا پنج دق انگار

 مثل او باشم ... توانستمیکاش م اي

 یهمراهش خوراک شهیگاه ساحل بود که هم یسرزدن گاه و ب حمانیتا شب و تنها تفر میدرس خواتد 

 ... مانیداشت برا

 اسمش را گذاشته بود ... نایم و

 بابا ... یحاج

 بابت داشتنشان... کردمیمن چقدر خداروشکر م و

 برسد... شیهرچه زودتر برادرم خدمتش تمام شود و ساحل هم به آرزو کردمیدعا م و

برادرم خواستگاري کرده بود و آقاجون شرط گذاشته بود که اول سربازي  میدر بهبه ي سکوت زندگ 

 بعد خواستگاري...

براي سر کچل برادرم چه اشعاري که نسروده بود ..  میکرده بودم..، و نع هیمن چقدر روز رفتنش گر و

 ... نایشب بود و وقت رفتن م

 در آغوشم گرفت... -

 ... شهیمثل هم ایقوي باش مح -

 ...زد یچشمک

 دارم حاال حاالها... برنامه

 دادم له سمت در ... هولش

 چرت نگو فردا منتظرم ... برو

 کرد... یاخم
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 ذره ... هی اگه

 نبود ... نیاالن حال و روزت ا ایذره مخ داشت هی فقط

 گرفت از حرفش و اخمم درهم رفت... دلم

 شانه ام زد ... به

 ... وونهینشو د ناراحت

 ... نیبب تارویواقع

 بود و رك بودنش.،.، سري تکان دادم ... نای..، لبخندي زدم..، مکنمیکمکت م من

 ... ستمیناراحت ن -

 ...دیام را بوس گونه

 ...یهست -

 ...یهست دونمیم

 واست خوبه... یناراحت نیا اما

 ... یفکر کن شهیم باعث

 مغزم و آزاد کنم ... خوانیم خونمینم یچیچهارروز تا کنمور و ه نیا گهید امیمن نم یراست

 زد ... یچشمک

 ... دمیم شنهادویپ نیتوام هم به

 ... نمیچیبرنامه ن تپل م هیواست  میبر ایب

 ... دمیدادم به مىسمت در و خند هلش

 ... ریلقمه ها بگ نیبرو واسه خودت از -
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  313:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 تکان داد... یدست دویخند اوهم

 پس فعال... -

 فعال ... -

 کوچه رد شود ... چیمنتظر شدم تا از پ و

 دور کمرم حلقه شد ... یدست که

 دست ها را ... نینشناسم ا شدیمگر م و

 ...رسهیبه نظر م یدختر خوب -

 پس زدم... یرا به ارام دستش

 اصراري نکرد براي برگرداندن دستش... اوهم

 خوبه... -

 ...ايیدر م ییشدي باهاش از تنها یمیصم

 فاصله گرفتم... یکم

 ...گرفتیاش نفسم م یکینزد از

 مهمه...-صورتمو نوازش داد  یتا حاال تنهانبودن من براي شما مهم شده؟ !با انگشتش کم یاز ک -

 مهم بودي... شهیهم

 نکرد... یاوهم حرکت دمیرا عقب کش صورتم

 حرف رفت... یب

 که امده بود... همانطور

 اي باال انداختم... شانه
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  314:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 تفاوت باشم... یگرفته بودم ب ادی

 گرفته بودم... ادیکه  ییزهایهمه چ مثل

 سمت اتاقم رفتم... به

 و من تمام تمرکزم را روي درسم گذاشتم... گذشتیمدت که م نیتمام ا مثل

برنامه توپش شرکت کنم تمام وقتم را درس  نادریآنکه به قول م یان چهار روز هم گذشت و ب باالخره

 ...دمیخواندم و غرغر مادر و عمه را هم به جان خر

دارو پر  یهاي هدي و نگاه هاي معن هیاز دست کنا یشهرستان قبول شوم تا کم کردمیدعام شهیهم 

 ...یحسرت زن عموآسوده باشم کم

 به تنم دادم... یوقوس کش

 ارام بودم... یبیموعود بود ومن به طرز عج روز

 ...شیارزوبود از چند ماه پ میکه برا یارامش همان

 بود... ادیبود وتا هشت وقت ز میو ن شش

 و سراغ صبحانه رفتم... دمیگرفتم و لباس پوش یارام دوش اب گرم ارام

 عمه در اشپزخانه بود... تنها

داشتم به دعاهاي اقاجون قبل از  ازیام کردو من ن یقربان صدقه و زبان مخصوص خودش راه با

 رفتن...

 سمت اتاق اقا جون رفتم... به

 ست...ا داریب دانستمیم

 زدم و داخل شدم... در

 خواند... یطال کوبش را م میمطالعه اش به چشمش بود و قرآن کر نکیع
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  315:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 قرآن را بست و لبخندي زد... دنمید با

 را هم کناري گذاشت... نکشیع

 دخترم... ریصبحت بخ -

 ممنون اقا جونم... -

 محکمم سپردم... یام را به بوسه ي گرم حام یشانیشدم و پ کینزد

 دخترم؟ سري تکان دادم... یوقتشه که شروع کن -

 آره وقتشه  -

 داره ختر... ازیروحت ن روزيیپ نیبرو خدا به همراهت بدون به ا -

 بکن... تویسع تمام

 گرفتم... ارام

 اقا جون... کنمیو م میتمام سع -

 نگاهم کرد... قیعم

 دلت بد جور پره دخترم... دونمیخنده،میبر عکس لبات که م -

 نداره... یعاقبت خوش دونمیبودنت م اروم

 را فشار داد... میجمله ي آقا جون انگار بغض کهنه ام دوباره گلو نیهم با

 ...دمیقورتش دادم ودستش را بوس یسخت به

 و ارام روي شانه ام ضربه زد... دیرا بوس میشانیپ گرید بار

 اي که پر از اعتماد بود... ضربه

 ...تیاز حما پر
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  316:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 از عشق... پر

 از سر ذوق زدم... لبخندي

 سمت در رفتم ... وبه

 بسازم... خواستمیاي که م ندهیبه سمت آ میاست بگو بهتر

 که نتونست مرا از مهلکه ي عشق نجات دهد... یدستهاي ناتوان نیهم با

 قوي باشم و نشان دهم به تمام عالم قوي بودنم را... خواستمیم

 ...دمیدر را کش چفت

 رفتم... رونیدر ب از

 روشنش جلوي در بود... نیماش

 هم منتظربه صورتم زل زده بود... خودش

 ...یفقط کم راستش

 ...تشیدلم گرم شد از حما یکم تنها

 زدم... بیخودم نه به

 ...ایازش مح متنفري

 ...متنفر

 دختره ي احمق... بفهم

 در هم رفت... میاخما

 که داشتم... یهمان عذاب وجدان با

 وقت بود مرده بود... یلیکه خ یحس لرزش دل از
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  317:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...یلعنت شیبرا دیتپ یدل نمرده بود،قطعا باز هم م نیسنگ که نبودم،بودم؟ !اگر ا از

 چه خوب که مرده بود... اما

 احساسم... هم

 دلم... هم

 روز براي مرگشان عزا نگرفتم... کی یحت ومن

 کردم باز... نگاهش

 منتظر بود... هنوز

 ...کردینگاه پر محبتش مرا از خودم و خوش متنفر م نیوا

 ...کردیاحساس عشق متنفر م از

 ...مینداشت در دلش برا یکه محبت نبود؟ !او که حس محبت انگار

 بودم... زاریب مییترحمش براي تنها از

 ...شیسالم برا یتکان دادم به معن سري

 تفاوت رد شدم... یکنارش ب واز

 زد... دنیو نفهم دنیخود را به ند دیبا یگاه

 ارامشم را از دست بدهم... نیخواستم ا ینم یمتیق چیه به

 بود... میبراقش جلوي پا یبرداشتم که کفش مشک یقدم چند

 ...نباریاخم نداشت ا نه

 ...گریاو هم پوستش کلفت شده بود د انگار

 ...ییسالم دختر دا -
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  318:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 باال رفت... میابرو تاي

 که صدا کرد... ینسبت از

 طوري صدا کردن را... نیدوست نداشت ا دانمیوم

 منتظرت بودم... -

 خودم... رمیممنونم م -

 دلم را زدم... حرف

 ارامش داشته باشم قبل امتحان... خوامیم -

 ساعتش نگاه کرد... به

 نمونده... شتریربع ب هی ایمح بجنب

 زدن رو بزار براي بعد... شین

 برد... نیمت ماشرا گرفت و به س دستم

 باز کرد... میهم برا در

 ...نشستم

کار به کارم  بیروزها عج نیحرف به راه افتاد و ا یدارد ..ب شیخوب وبا ارامش گفته بود که زبانم ن چه

 نداشت...

 ...قهیکمتر از ده دق میدیرس

 شوم... ادهیکه خواستم پ نیهم

 گذاشت... زيیدستش شد و داخل دستم چ ریاس دستم

 را باز کردم... مشتم
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  319:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 کفه دستم بود... ییبایز "کادیون "گردنبند  و

 زد... لبخندي

 فکر کنم،کمکت کنه... -

 قدم شدم براي گرفتن دستش... شیبار اول پ براي

 را گرفتم و. را باز کردم... دستش

 را کف دستش گذاشتم... "کادیون  "

 داشته باشم از او... ینشان چیخواستم اصال ه ینم

 به ترحم ندارم... ازيینممنون  -

 شد در چشمانم... رهیخ

 نگاهش خشم بود... رنگ

 ترحم نبود... نیا -

 تکان دادم... یدست

 ...گرید زیهر چ ای تیترحم،حما -

 بردم... کیرا نزد صورتم

 ...میازتون باشه تو زندگ ینشون چیخوام ه یقبال هم گفتم نم -

 ...هیکاف دیکرد اهیکه س یشناسنامه ي لعنت همون

 نگه دار... خدا

 شدم و در را بستم... ادهیپ و

 کردم پشت سرم... ینگاه ماتش را حس م ینیسنگ و
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  320:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 شدم... رهیو به ساختمان دانشگاه خ دمیکش یقیعم نفس

 ..."عصر یول یمجتمع دانشگاه "

 گفتم و وارد شدم... یاله بسم

 ...یکس مشغول کاري بود ول هر

 شد از نگاهاشون خواند... یاسترس را م اکثرا

 فرستادم و وارد شدم... یصلوات

 خوب که اصال استرس نداشتم... چه

 برگه ها را دادندبا آرامش کامل پاسخ دادم... ینشستم و وقت یصندل بروي

از روي دوشم برداشته شده بود...خوشحال بودم اندازه  ینیآمدم،انگار بار سنگ رونیجلسه که ب از

 ...میتمام غم ها

 بودم ... خوشحال

 به تمام سئواالت پاسخ داده بودم... نانیبا اطم انقدر

 نداشتم... ديیانگار اصال ترد که

 داشتم... نایتماس از م هیاوردم  رونیب فمیرا از ک لمیموبا

 زدم... لبخندي

 اوهم کنکورش را داده بود... نکهیا مثل

 زنگ زد... رم،خودشیکه آمدم شماره اش را بگ نیهم

 ...کردیخوشحالش از آن طرف خط داشت کرم م غیتماس را زدم و صداي ج دکمه

 ...یعااال ایبود مح یوااااي عال -
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  321:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 اول سالم خانوم مؤدب... -

 توانستم حدس بزنم... یغره اش را از پشت تلفن هم م چشم

 لبخند به لبم آمد... شیادآوریسالم خانوم خانوما،چه جوري دادي؟ از  -

 ...نایبود م یعال -

 که او هم انرژي گرفته باشد... انگار

 برنامه توپ چجوري؟... هیحاال با  -

 را جلو دادم... لبم

 ام... هیاالن که خسته ام اما عصري پا -

 ...دیخند بلند

 بخورم... افتتویتکامل  اتیاوه ادب -

 کرد... شهیچه م گهید هینیهمنش کمال

 خوبه ماشاال چه با استعدادي... -

 ...دمیخند

 برو... -

 پرو... نمتیبیم عصر

 

 فعال... -

 فعال خداحافظ... -

 رفتن نداشتم... کهیت هیحوصله  ،اصالیبلند کردم براي تاکس دست
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  322:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 دوال شدم... یترمز کرد،کم میزردي جلو پا سمند

 ...روزيیپ -

 عاقله مردي بود... راننده

 تومان دخترم... ستیب

 بود... ادیمسافت ز نیبراي ا یکم

 حوصله چانه زدن نداشتم،سري تکان دادم و سوار شدم... اما

 درزدم... دمیخانه که رس هی

 در را باز کرد... مینع

 خبرا؟... نم،چهیبه به دختر عموي نازن -

 پسر عمو... یسالمت -

 گشنمه... بیعقب که عج برو

 کرد... یمیرفت و تعظ کنار

 خانوم خانوما... دییبفرما -

 شدم... داخل

 ...زدیدر نگاهشان موج م یو مادر و زن عمونشسته بودندو نگران عمه

 کردم... یسالم

 ...دیرا بوس میرا دادند و عمه رو جوابم

 چجوري بود امتحان؟!... زیچه خبر عز -

 خودش را جمع و جور کرد ...- کمه اما شرمنده ي تک تکتونم  دونمیم
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  323:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ... شدهیچ-

 صاف کردم... یام را کم مقنعه

 شکر، بد نبود... خدارو

 ...یشیقبول م یعنی: دیپرس جانیبا ه مادر

 اي باال انداختم... شانه

 تونم بگم... یکه نم ادیدونم مادر تا جواب ن ینم -

 افسرده شده بود رو به من کرد... بیروزها عج نیعمو هاجر که ا زن

 دخترم... یشیقبول م شاالیا -

 زدم به چهره ي خسته اش... لبخندي

 زن عمو... ممنون -

 گفتم... طنتیکه دست زن عمو پروانه بود برداشتم وبا ش ینیازس ییوچا

 دستت درد نکنه زن عمو... -

 زد... لبخندي

 ...دیبخور ییبرا آقا جون ببر دوتا میکی نی،ایدونشو کش رفت هیحاال که  ایب -

 آزادم را روي چشم گذاشتم... دست

 گذاشتم... ینیدستم را داخل س وانیاي به چشم،و ل -

 را از زن عمو گرفتم و به سمت اتاق آقا جون رفتم... ینیس

 زدم وکله ام راداخل کردم... در

 شد... دهیکوچک اتاقش به سمتم کش ونیزیخواي آقا جونم؟ !نگاهش از تلو یتق تق مهمون نم -
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  324:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 خوشرنگ... ییمهمون خوشگل زده بود به سرم،با دوتا چا هیچرا اتفاقا هوس  -

 زدم کامل وارد اتاق شدم... لبخندي

 کوچک گذاشتم... یرا روي عسل ینینشستم و س کنارش

 کار کردي دخترم؟... یچ -

 تکان دادم... سري

 حاال... ادیم یجوابا چ نمیبب دیخدارو شکربد نبود با -

 لب برد... کیداغش را نزد چاي

 ...یباش ریعاقبت بخ شاالکهیا

 آقا جون... ممنون

 ...دمیوجرعه اي چاي نوش دمیکش یقیعم نفس

 چند ماه از تنمون درآد... نیا یخستگ میرون،کمیب میریم نایآقا جون با اجازتون عصري با م یراست -

 گذاشت... ینیرا داخل س شیجون چا آقا

 دارت اونه... اریراختیباشه دخترم،اما قبلش از شوهرت اجازه بگ -

 که چقدر مغروره... یدونی،میحرمتش کن یدبیکه باشد تو نبا میچ هر

 کردم... سکوت

 براي گفتن نداشتم... زيیچ

 ...گفتیجون راست م قتاآقایحق

 جا بلند شدم... از

 با هاشون... رمیگیچشم اقا جون حق با شماست تماس م -
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  325:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 جون سري تکان داد وگفت... آقا

 بابا باهات حرف دارم... نیبش -

 نشستم... میسرجا

 رادر هم گره زده بود... شیها دست

 که سختش بود... دیبگو زيیچ خواستیکه م شهیهم مثل

 ...کهیعباس نزد ریام یکه وعده ي عقد و عروس یدونیراستش دخترم م -

 کرد... مکث

 منتظر ادامه ي حرف آقا جون شدم... یاحساس چیه یب ومن

 سختته دخترم... دونمیم -

 ...یستیاصال مجبور به تحمل ن بدون

 ...یحت ایمدت سفر بري  هی یتونیم

 ...یحت

 مکث کرد:... دوباره

 سختش بود حرفش را ادامه دهد... یلیخ انگار

 ...ريیطالق بگ یحت

 

 داره تو خانواده ما... یچه معن یدونیکه م نیا با

 تکان دادم... سري

 ...شدیانگار راه نفسم بسته م زدمیموضوع که حرف م نیبه ا راجع
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  326:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 رفتم... رونیبزنم با اجازه اي به آقا جون گفتم واز اتاق ب یآنکه حرف یب پس

 و به سمت اتاق گام برداشتم... دمیکش یپوف

 ...ستمیصداي مادر باعث شد با که

 نهاره... ایکجا مادر؟ب -

 تکان دادم... سري

 ...یاز گرسنگ رودیافتاد که دلم مالش م ادمی تازه

 عوض کردم وسمت اشپزخانه رفتم... راه

 معلوم بود کنکور را چطورداده بودند... شانیها افهیآ شپزخانه بودندواز ق اداخلیو در نگار

 ...زدیعمو هم دائم بهرشان غر م زن

 که زن عمو هاجر زد خنده ام را نتوانستم جمع کنم... یحرف نیبا آخر که

 ایهرموقع وقت درس خوندن بود  ای دیبود میگفتم بخون فقط دنبال مسخره بازي هاي اون نع یه -

 ...جشینت نمیا ایب گرفتیم اخوابتونی دیداشت ییدستشو

 رفتم ودستم را روي شانه ي نگار گذاشتم... جلو

 ...گهیسال د شاالیزن عمو،ا الیخ یبابا ب -

 عمو هم شانه اي باال انداخت... زن

 گفتم... یک نیکاسست بب نیآش و هم نیام هم گهیسال د دونمیمن که م -

 با اون... دونمیمن م دهیکپ نایا کیگرفته نزد گریجز ج میاون نع نمیبب فقط

 را اتش زده بودند ظاهر شد... شیرا هم که انگار مو مینع

 گردن من... وفتهیم زیخاله جون؟همه چ هیمن چ ریاي باباتقص -
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 ...ن؟یوردین ریاز من مظلوم ترگ بابا

 به ساالد زد... یوناخنک

 بهش زد... یزن عمو پروانه پشت دست که

 کن بچه... یکم شکم چرون -

 ...دیاش را عقب کش یصندل ییهم با پرو مینع

 اي بابا... -

 ...گهیبود د اریخ هیسر راه، یتو باز منو گذاشت مامان

 عمو پروانه هم چشم غره اي رفت... زن

 مادرکالفه گفت... و

 ...نمیدببینشستن پاش نجوریهم گه،ید دیغذارو بکش دیوا؟ دخترا پاش -

 درك بودن هاي مادرم... یب نیزدم به ا لبخندي

بودنداز  دهیبودندو اندازه ي عالم استرس کش داریصبح ب6که از  دادیدستور م ییبه دختر ها داشت

 صبح...

 ...دمیجا بلند شدم و برنج کش از

 ...دمید یجاي عمه را خال میکه نشست سرسفره

 ...ست؟یمامان عمه کو؟ساحلم انگار از صبح ن یراست -

 اخمش در هم رفت... مادرانگار

 غذاتو بخور... روننیب -

 ...دیباال پر میابروها
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 زن عمو دنباله حرفش را گرفت... که

 خواست؟!... ینم یعروس دیعروس نبود که خر ایدونم انگار مح یواال نم -

 افتاده انگاربا اون اخالق نچسبش... لیخانوم از دماغ ف هدي

 حرف زن عمو آمد... انیم مادر

 پروانه جون... -

 حرف زده که ساکت شد... اديیز دیانگار زن عمو فهم و

 ...یعروس دیشوهرم خر اهايیرفته بودند براي عروس رو پس

 ...هه

 ...میداشت زندگ یتراژدي تلخ چه

 مگر مهم بود؟!... اما

 وقت بود که احساسات دخترانه را در خودم کشته بودم... یلیخ منکه

 قاشق غذا رو فرو دادم از جا بلند شدم... نیآخر

 بود،هول زده گفت... مانیکه زده بود پش یعمو پروانه که انگار از حرف زن

 حاال... شمونیپ یشستیکجا خاله جون؟م -

 ...ستمیزدم تا متوجه شود ناراحت ن شیمطمئن به رو لبخندي

 بخوابم... رمیخستم زن عمو م کمی -

 زد و سري تکان داد... لبخندي

 گرفتم... شیراه اتاق را در پ ومنهم

 ببخشد... امیالت یتوانست ذهن قلب خسته ام را کم یساعت چرت انگار م کی
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  329:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دمیصداي زنگ ساعتم از جا پر با

 بود... چهار

 ...نایبه قرارم با م دنیوقت داشتم براي رس یساعت کی و

 ...رمیعباس تماس بگ ریرا برداشتم تا به ام تلفنم

 کردم... دیترد یرفت کم  callکه روي دکمه ي دستم

 اش مزاحمش بشوم... یعروس دیخواستم وسط خر ینم

 زدم... بیبه خودم نه اما

 ! تو کار تو بکن...ا؟یبه توچه مح -

 را فشار دادم ...  callدکمه

 ...دیچیپ یدو بوق نخورده بود که صداي خسته اش داخل گوش و

 سالم...-بله؟  -

 ...زمیسالم عز -

 ؟!... زمیعز

 صدا کرده بود؟!... زمیمرا عز او

 شده بودم؟... زشیتا حاال عز یک از

 ...دمیرا دوباره شن شیصدا

 !...؟یکاري داشت ا؟یمح -

 اممم ... -

 ...بله
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 ...میدر کن یخستگ کمی رون،یبرم ب نایخواستم عصري با دوستم م یم راستش

 ...رمیکاري کردم نتوانستم اجازه بگ هر

 اصال... دینچرخ زبانم

 ...خوابهیم رهیم شهیبودم ادم که خسته م دهیواال من شن -

 ...حیگردش و تفر نه

 شده بودم از حرفش... یحرص

 لحن شوخش را... کردمیحس م نکهیا با

 حال زنگ زدم اطالع بدم پسر عمه... به هر -

 ...خدانگهدار

 خانم... سایوا -

 که اجازه داده باشم... ادینم ادمی

 ...دمیصداداري کش پوف

 ...دمیشن یتک خنده اش را از پشت گوش صداي

 !...کرد؟یبازي م داشت

 ...ري؟یم یچه ساعت -

 پاسخ دادم... عیسر

 پنج قرار دارم... -

 باشه برو... -

 برام بفرست... دیرو رفته بود ییآدرس هر جا ديیرس فقط
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 دنبالت... امیم شهیوقت م رید برگشتنه

 ...امیخودم م ستیالزم ن -

 جدي شده بود... شیصدا

 توانست نقص شود... یانقدر محکم،که اصال نم ییهمان لحن ها از

 ...کنمیم نییمن تع گهیاونو د -

 دنبالت خدافظ... امیم یفرستیو م آدرس

 ارام بود... شیکه صدا نیا با

 داشت که اجازه لجبازي را اصال به من نداد... یچنان صالبت اما

 به صورتم زدم... یاب عیسر

 اکتفا کردم... یرنگ ی. رژ صورتوبه

 رفتم... رونیچادرم سرم کردم واز در ب ریرا ز یو شال زرشک مانتو

رفتم که پشت کفشم را  رونیبا عجله از در ب نقدریا کندیکله ام را م نایم رمیبه خاطر تاخ دانستمیم

 در حال راه رفتن باال دادم...

 رفتم... رونیرا باز کردم و به سرعت از درب در

 که جلو در بود از جا پراندم... ديیصداي بوق پرا که

 سمتش برگشتم تا چشم غره اي نثارش کنم... به

 آورد... رونیکله اش را از پنجره ب نایم که

 خانوم خوشگله برسونمت... باال ایب -

 گرد شد... چشمانم
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 !...؟یکنیم کاریچ نجای! تو انا؟یم -

 باال انداخت... ییابرو

 گفتم امروزو بهت حال بدم... -

 ...گهید مینیا ما

 شدم... نیو سوار ماش دمیخند

 کولر را روشن کردم... عیسر

 ...ومدمیگرما م نیوگرنه چطور تا انقالب تو ا ایواي مردم از گرما، خوب شد تو اومد -

 نگاهم کرد... یچپک

 اي خرس تنبل... -

 دست برد کولر را خاموش کرد... و

 ...؟یکنیدست و دلباز واس خودت کولرروشن م نجوريیا ديیم نمیپول بنز -

 ...دمیخند

 نشدم که... یدختر حاج یاره الک -

 دکمه کولر را زد... خودش

 تو بخورم... هیخرما گریرو ولش اون شوور ج یوووي حاج -

 ...ایشه مح کوفتت

 ...کندیم یشوخ دانستمینگاهش کردم،م یچپک

 مبارك صاحبش باشه... گریاول اون ج -

 من وتو... بیپولشو بکنه تو ج خوادیضمن مگه م در
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 سرم اورد... کیدستش را نزد کف

 ...ایخاك مح یعنی -

 ...خاك

 از خودت نشون بده... یعالئم هی ایزنش بابا

 هدي مشکوکه... نیول کن،به جون خودم ا نارویا حاال

 فشرم... لب

 با عمم... یعروس دیرفتن خر -

 ...دیکش یپوف

 دوست داره؟!... یلیعمت خ یگیبابا مگه نم -

 نگاهش کردم... متعجب

 خوب؟... -

 کنه... دیبره واسه عروسش خر دیداره چون منو دوست داره نبا یربط چه

 ...نایم یزنیحرف م یمنطق ریغ

 دنده را عوض کرد... کالفه

 شدم... یمنطق ریاز حرص غ یگیراست م -

 

 ...مایخوش بگذرون میحرفارو بابا اومد نیکن ا ول

 ...یاز گشنگ رمیمیجا که دارم م هی برو

 ...ایکارت بخوره مح یعنی -
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 پنجم نشده اونوقت گشنته... تازه

 به خدا... مونهیجوراب م نیع معدت

 خورد و خوراك قشنگت... نیبا ا یشیدونم چرا چاق نم ینم

 جاي تو بود االن کنج عزلت نشسته بود... یهر ک چارهیب

 ...؟یتو بفکر خوردن رهیگیبخت شوورت داره زن م بد

 خندي زدم... زهر

 حرف زده که دستش رفت سمت ضبط... اديیز دیاو هم فهم نکهیا مثل

 کرد... یآهنگ شادي را پل و

 به روش خودش مثال دلم را شاد کند... تا

 وقته مرده... یلیدانست،دل من خ یاو انگار نم و

 ...خندهیتنها لبمه که م و

 عباس بوداز سرم برود... ریرا تکان دادم تا هر چه اسم هدي و ام سرم

 باشم... الیخ یخواست ب یم دلم

 ...آزاد

 ...رها

 خواست... یاصال فکر کردن نم دلم

 صداي ضبط را کم کرد... نایم

 !...م؟یخب،کجا بر -

 کردم... نگاهش
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 دونم... یچه م -

 ...ایبرنامه بود هیشما رو  مثال

 !...؟یپرس یمن م از

 رستوران خفن مهمون تو... هیخفن بعدم  دیخر هی نما،بعدیس میبنظرم اول بر خب

 در آوردم... شیبرا یشکلک

 ...اديیاونجوري بهت خوش بگذره ز ترسمینه م -

 ...دیخند بلند

 مهمون من... سیخب خس یلیخ -

 ...میدختر حاج -را درآورد  میادا بعد

 نگاهش کرد... یچپک

 فرستاد... میهم لبخندي زد و بوسه اي برا او

 جوون به جون خودم چشات سگ داره عبا... -

 بکن... تویحرف نزن رانندگ -

 اي به چشم خانوم... -

 ...میرفت نمایبه س نایم همراه

 ...نایبعد هم پاساژي که نامش که به قول م و

 کش بود... نایم

 ...گفتیراست م قتایوحق

 ...نایهاي م دیجا نداشت براي خر مانیدست ها گرید چون
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 بودم... دهیشال خر کیبود که من فقط  یدر حال نیا و

 ...میهاي خانم را در صندوق عقب جا داد دیزور خر به

 ...میشام هم به دربند رفت نایم شنهادیبه پ و

 شدم به فواره ي خروشان داخل حوض کوچک... رهیخ

 رستوران... طیداده بود به مح یصفاي خاص که

 اي هوش از سرم برده بود... وهیم انیتازه دم و قل زوچايیهواي تم بوي

 را دوست داشتم... یهاي سنت طیمح شهیهم

 گرفتم... یآرامش م انگار

 جا به جا شد و کنارم نشست... یکم نایم

 !...؟یکنیم ریس کجا

 رو دوست دارم... یجا کال رستوران سنت چیه -

 ...یمن نیاره ع -

 !...خوري؟یم یچ حاال

 ...دهیاممم کوب -

 ...دیخند نایم

 تو... دهیذره ام از کوب هی خورمیخوبه منم برگ م -

 ...دمیخند

 خرس تنبل... یگیاونوقت به من م -

 زنگ خورد... لمیموبا
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 از جواب دادن به ساعت نگاه کردم... قبل

 گذشته بود... ازدهی از

 ...زدیعباس روي تلفنم چشمک م رینام ام و

 دادم... جواب

 آنکه سالم کند گفت... یبله؟ ب -

 ...ومدهیمن آدرس ن براي

 ...مینگو زيیفشردم تا چ لب

 بشوم... تونیعروس دیمزاحم خر دمیترس یخواستم بگم م یم

 لب دوختم... اماباز

 خسته تر از آن بود که تکه بارش کنم... شیصدا

 رفت... ادمیسرم گرم شد  دیببخش -

 !...؟یینداره، االن کجا یبیع -

 ...میدربند شام بخور میاومد -

 اونجا... امیخب م یلیخ -

 گردم... یداره با اون بر م نیماش ناینه ممنون، م -

 اونجام... گهیساعت د میبخور ن شامتو

 قطع کرد... یخداحافظ یب و

 ادب... یکه سالم نداده بود، ب همانطور

 کردم... نایاي باال انداختم و رو به م شانه
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 سفارش دادي؟!... -

 ...ییبرم دستشو زهیریداره م مییرو جابه جا کن من دستشو نیزحمت برو ماش یاره فقط ب -

 نگاهش کردم... مات

 منو؟!... یکن یچرا مثل منگا نگاه م هیچ -

 دادم و گفتم... یخودم تکان به

 خوب ... -

 ...ستمیبلد ن یرانندگ من

 گرد شد... چشاش

 !...؟یستیجدي بلد ن -

 رو جا به جا کنم بنده خدا آقاهه عالف ما شده دو ساعت... نیکن حاال من برم پس ماش ول

 تکان دادم و اوهم رفت... سري

 برم... یبه کالس رانندگ جیفکر کردم تا اعالم نتا نیبه ا و

 ...دیهم رس نایغذا ها را آوردند و پشت سرش م دییایب نایم نکهیاز ا قبل

 ...میرا تمام کرد مانیغذا یخنده و شوخ با

 عباس آمد... ریکه ام میسفارش چاي داد و

 ...نهیو کنار رفتم تا بش میداد سالم

 نشست... کنارمان

 گفت... نایرو به م و

 خانوم... نایم دیخوب هست -
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 لبخندي زد... نایم

 ...دیبودم را جلوي خودش کش ختهیر شیکه برا ییعباس چا ریام -

 ...دیدر آورد ییاز تنها یخانوم ما رو حساب نیدرد نکنه ا دستتون

 عباس کرد... ریهم برحسب عادت رك بودنش رو به ام نایم

 ...ارمیدر ب ییاز تنها دیخانوم شمارو من نبا -

 !...ا؟ینه مح مگه

 رفتم... نایغره اي به م چشم

 را بفهمد... نایعباس هم انقدر باهوش بود که منظور م ریام و

 عباس گفت... ریام میکه نشست یکم

 !...م؟یخب بر -

 ...مشیو تا خانه اش برسان مینابریم نیو قرار شد پشت ماش میکرد موافقت

 گرفت... شیعباس هم راه خانه را در پ ریام د،یبه خانه رس که

 شدم... رهیخ رونیتفاوت به ب یهم ب من

 چه خبر؟!... -

 به طرفش انداختم... ینگاه مین

 شدم؟... یاالتیمن خ ای کردیعباس مغرور داشت سر صحبت را با من باز م ریام

 ...رشینظ یدر شگفت بودم از حرکت ب هنوز

 زدم... یآرام پلک

 ...ستیخبري ن -
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 شدم... رهیخ رونیدوباره به ب و

 افتاد... یم شیاتفاق چند وقت پ نیاگر ا قطعا

 ...دمیرس یو به جواب دادن نم افتادمیدم از خوشحال پس م همان

را داره آن را  زيیکه آروزي چ یکند،خدا تا همان وقت ندخدایگویاست که م نیخاطر هم هی دیشا

 بدهد...

 بود اما حاال... میبراي تمام عمرم آروز شیچندوقت پ نیعباس تا هم ریاز سمت ام ینگاه مین دیشا

 بود که براي همه ي عمرم در مغز و قلبم کشته بودم... زيیهمان چ قایعباس دق ریام

 دانم... یاو دوام اورد و قلبم؟! نم یمغزم ب و

 ...اددیرا فشار م میانگار بغض کهنه ام گلو زمیقلب مرده ام و سرنوشت غم انگ ادی با

 

 خواست... یدانم چرا دلم حرف زدن م ینم و

 عباس سر صحبت را باز کند... ریخواست ام یدانم چراباز هم دلم م ینم

 دانم؟!... ینم

 دوباره سر باز کرده بود... شانیعروس دیخر دنیشده اي بود که انگار با شن یبخاطر غرور زخم دیشا

 چرك و خون خاطرات روي ذهنم جاري شده بود... و

 ...یلیدادم خسته بودم خ هیتک یصندل یو سرم را به پشت دمیکش یقیعم نفس

 خواست... یفکرکردن هم نم یحت دلم

 ...ستادیکه از حرکت ا نیماش

 نداشتم... میبه باز کردن چشم ها یلیخودم امام یتکان
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 خواستم در همان خلسه بمانم... یم انگار

 حد گشاد شد... نیو از تعجب چشمانم تا اخر خوردیبه صورت م شینفس ها هرم

 خنده اي زد... تک

 ...ایخودتو به خواب نزن گهیخانوم کوچولو د -

 شدم... یحرص

 ...میسخت بود برا ینداشتم و اعترافش کم یجواب اما

 کند... میمنتظر بودم تا او صدا میبگو که

 در محضر وجدان خودم... یحت

 ...خواستیشدن م میترم یکم میغرور زخم انگار

 شد... ادهیرا باز کرد و پ در

 آرام اما طوري که بشنوم گفت... و

 حرکتارو نداره که... نیخواد بگو ا یخوب دلت بوس م -

 دود بلند شود... میاالن است که از گوشها نیفکر کردم هم ومن

 ... یپرو و از خود راض مردك

 خوشگلش نشان دادم... نیدر ماش دنیضم را با کوبنگفتم اما اعترا زيیچ

 داشتم... دیتند کردم وخدارو شکر که کل قدم

 را داخل در انداختم... دیکل

 زده و با لبخند نظاره گر رفتار من است... هیتک نشیکه به ماش دمید یم و

 و با حرص در را پشت سرم بستم... دمیکش یلبخند ژکوند مسخره اش پوف دنید با
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 مانع بستن در شد... شیانگار پا اما

 هل داد و من کناررفتم... یرا کم در

 هم نشود... کمینزد شیقدم ها یتند کرد تا حت قدم

 بود... یدست خودم عصبان از

 ...ندمیاحساسات ناخوشا براي

 ام مهمتر از تنفرم به او شد... دهید بیآن لحظه اي که غرور اس براي

 هر قدمش ضربه بود... میکه برا ییاز او خواستیدوري م شهیاز هم شتریب دلم

 ...دمیکش ینفس راحت دمیاتاقم که رس به

 خود را روي تخت ولو کردم... و

 باراز داشتن تخت بزرگ دو نفره خدارو شکر کردم... نیبراي اول و

 راه نفسم بسته شده بود... انگار

 ...شدمیخفه م داشتن

 ...خواستمیم هوا

 ...خواستمیم فضا

 ...رعباسیو اخم در هم گره کردم از ورود ام دمیدر زدن باز شد از جا پر یکه ب در

 در تالش بود براي فراموش کردنش... بیناخوانده اي که ذهنم عج مهمان

 همه جا بود... یلعنت اما

 جا... همه

 اي به اتاق انداخت... دارانهیخر نگاه
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 بود... شلوار کتانش فرو برده بیکه دستش را در ج یدر حال و

 در آرام کردن اعصاب خودم داشتم... یسع

 پسر عمه؟... دیدر بزن دینگرفت ادیسال سن هنوز یشما با س -

 اتاق بود... یتفاوت به حرف همانطورمشغول وارس یب

 ...هیدرد نکنه،اتاق قشنگ ییامممم دست مامان و زن دا -

 پاسخ ماند... یکه ب یغره اي رفتم براي حرف چشم

 بودم آمد... ستادهیکه کنار تخت ا یمن کیقدم نزد چند

 اش معذب باشم... یکیکه از نزد کینه آنقدر نزد اما

 !...،هنوز؟یندادن به شوهرت پسر عمه نگ ادیبه شما  -

 گفت... ديیمکث کرد و مثل خودم هنوزراتاک یکم

 !...کرد؟یشک کردم، او داشت بازي م ومن

 ...امدمیبدي ن کنیهم بنظر باز من

 ...خواستیدلش دوئل م انگار

 دل... دوئل

 بازي مرگ دلها... نیکرده بودم در ا دایمن بدجور مهارت پ و

 ...دمیکش یو آرام قیعم نفس

 سخت بود... بیعج میموجودي برا نیبودن در مقابل چن مسلط

 پسرعمه؟!... یکنیبازي م -

 گفتم... ديیپسر عمه اش را تاک و
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 آمد... کینزد یزد و قدم پوزخندي

 خانوم خوشگله... ییبراي بازي کردن هنوز کوچولو -

 من متعجب شدم باز هم... و

 بودم؟!... بایاز نظر او ز من

 ...دانستمینم

 گرفتم... فاصله

 ...زهیچه ر نیفلفل نب -

 طرف صورتم گذاشت... کیرا  دستش

 شدي... زیت بیعج یگیراست م -

 کنکور چه طور بود؟... یراست

 به دستش کردم ، برنداشت از کنار صورتم... ینگاه

 خوشحالتون کنه... ادیکنم ز یشکر خوب بودو فکر نم خدارو

 ...شیبرا دادمیکه روزي جان م یزد در چشمانم با همان چشمان زل

 تر شد... کینزد

 ...ایمح ستمیمن دشمنت ن -

 را سمت چپ صورتم گذاشت و ... گرشیکرد و دست د مکث

 شد... کینزد یهم چند سانت باز

 آرام کنار گوشم گفت... و

 من شوهرتم... -
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 از حدش... شیب یکیشده بودم از نزد یعصب

 باز هم خونسردي خود را حفظ کردم و پوزخندي زدم... اما

 همم شوهر... -

 ...یبینسبت عج چه

 جز زن و شوهر... میخوریم یو شما به هر چ من

 در هم رفت... اخمش

 شده برات... بیعج -

 تر گفت... آرام

 رفته... ادتیخاطرات خوبمون  دیشا

 بود... دهیبه لبم چسب لبش

 !...ه؟یخاطره چ دیراجع به تجد نظرت

 عضالتم منقبض شده بود... تمام

 آنکه بوسه اي روي لبم بنشاند... یداد ب ادامه

 جذابتري برام... یشیجسور که م -

 ...ادیبمون لطفا خوشم م نجوريیهم

 اش نشست تا دورش کنم... نهیروي قفسه س دستم

 لمس کرد دستانم را... دستانش

 آورد و من با تمام قدرتم مقاومت کردم... نییپا

 گنده بود در برابرم... اديیاو ز کلیه اما
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 ...دیششششش ولبم را بوس -

 ...میبوسه اش طعم مرگ داشت برا انگار

 ...دیایکم نرا با تمام قدرت روي هم فشار دادم تا اش لبانم

 روي گونه ي اوفرود آمد... قایدق ختیقطره اي سمج فرو ر اما

 شد... جدا

 نگاه دوخت... متعجب

 ...دیبود انگار که قلبم لرز یقیچشمانش غم عم در

 نگاهم کرد... یکم همانطور

 در چشمانش... یبود احساس حلقه اشک الیخ دیدانم شا ینم

 کنار صورتم فرود آمد... مشتش

 ...یحرص وآرام گفت: لعنت با

 در اتاق ناقوس مرگ بود انگار... واریرنگ روي د یشکستن ساعت صورت وصداي

 عشق... مرگ

 دل... مرگ

 رابطه... مرگ

 ...ختیدر اشکم فرو ر دنیکوب نیرا فرو دادم وبا صداي سهمگ بغضم

 فرود آمدم... نیروي زم همانجا

 زدم... هق

 ...دیکشیزدم به حال رابطه اي که نفس هاي آخرش را م هق
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 باهم... میجا دفنش کرد نیدرست در هم و

 ...گذشتیهم م یها از پ روز

 

 سرم به کار خودم بود... من

 که ادعاي همسري با من داشت... یکه هر روز شوهرم کس دمید یم و

 با هم بودند... شانیاز صبح براي کارهاي عروس گريید کنار

 گذاشتم... یمنهم براي خودم کم نم اما

 ...کردمیپر م یوقت خودم را با کالس زبان و رانندگ و

 کردنش... یدر عمل شدمیکه گرفته بود هر روز مصمم تر م یمیتصم با

 ...میشدن الزم بود برا عوض

 زن شکست خورده... کینسبت به  گرانید دیو هم براي عوض شدن د میبراي روح زخم هم

 ...گريیبود براي د یهر روز عروس شدن چه شکل مدید یم یوقت

 از مدل عروس شدن خودم... گرفتیخنده ام م یگاه ومن

 ...کردیزخم غرورم سرباز م یگاه و

 ...ختمیریدر خلوتم م یقطره اشک و

 اي ندارد... دهیحسرت خوردن فا دانستمیم و

 گذشته را از دست داده ام... دانستمیم

 بسازم... دیحال است که با نیوا

 به خودم قول داده بودم بسازمش هر طور شده... و
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 نامه از استرسم کم نشده بود... نییبا قبول شدن در امتحان آ یبود و من حت یامتحان رانندگ روز

 ...زدمیزل م شدندیسرهنگ م نیکه سوارماش یو نگران به هر گروه چاندمیدر هم پ انگشت

 بعدي نوبت من بود... نیماش

 گذاشت اصال تمرکز کنم... ینم شیبا مسخره بازي ها نایم و

 خودم را آرام کنم... و

 او چقدر ارزش مند است... یهمراه نیدانستم ا یم و

 غارم... اریکنارم نبودو او شده بود  چکسیکه ه ییدر جا درست

 ساحل هم بود... البته

است که خدمت سربازي است و دلخوش به تماس هاي  یمحسن شیوقت و دلش پ شتریب دانستمیم  

 ...شیا هیچند ثان

 ...کردمیعاشق بودم و حالش را درك م یزمان خودم

 بود... یچه خوب که محسن آدم خوب و

 که خواهرم بود... یشد، ساحل یمثل من نم سرنوشتش

 باال انداخت... ییروي شانه ام زد و ابرو نایم

 ...ادیاوي االن سرهنگ م -

 هاهاها... وی رون،یکنه ب یکن نوبتت بشه و اونوقت تو حرکت اول سرهنگ با لگد پرتت م فکر

 کردم... ینگاه یچپک

 !...گه؟ید تهیزهر عوض دلدار -

 ...دیخند
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 خواهر... گهید مینیما ا -

 ...شیبه نشانه ي تاسف تکان دادم برا سري

 الزم بود... یهر آدم یکه بودنشان در زندگ ییاز آن آدم ها نایفکر کردم م و

 نوبت من شد... باالخره

 دلم را قرص کرد... نایهمان نگاه مطمئن م و

 بود که نفر آخر بودم... نیا میو خوش شانس میشد سوار

 ...دادیرد شدن سه نفر جلوتر نشان م و

 آمده... رمیگ ريیسختگ سرهنگ

 گفتم و شروع کردم... هللافرمان نشستم،بسم اا پشت

 کردم و چند تا ضربدر خوردم... یدانم چطور رانندگ ینم

 تمام عضالتم درد گرفته بود... اما

 بس منقبض کرده بودم عضالتم را... از

 جلوي آموزشگاه... میدیرس یداد وقت ستیا دستور

 کردم... ستیا ومن

 تمام... ییزل زدم به صورت سرهنگ با پرو نگران

 و خجالت باشم... ییاز آن بود که بتوانم به فکر کم رو شیاضطرابم ب و

 خانم... دیش ادهیپ -

 سرهنگ... -

 مکث کردم... یکم
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 ...دییخانم بفرما یقبول -

 نزنم... غیلبم را گاز گرفتم تا ج یمن از شدت خوشحال و

 ...نایبغل م دمیشدم پر ادهیپ باذوق

 قبول شدم... نایوااااي م -

 اش رو کج و کوله کرد... افهیق نایم

 اي بابا دختر خجالت بکش... -

 پري تو بغلم... یم نجوريیاون چادرت ا با

 را با حالت چندش پاك کرد... لپش

 شدم... یخال سیکثافت خ -

 هم نثارش کردم... یذوق یگفتم و ب یشیمن ا و

 ...دیاو با ذوق روي شانه ام کوب که

 گاهش کردم...ن یدي حاال؟ چپک یم ینیریآخ جون ش -

 اخالق قشنگت... نیچشم باا -

 دي؟!... یام نم ینیریروز قبول شدي ش هینامه و شهر رو  نییآ ییپرو یلیخ -

 ادامه داد... طنتیش وبا

 نهار مهمون تو... -

 نثارش کردم... ییپرو

 االن؟!... -

 چهار عصر نهار؟!... ساعت
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 داد... هولم

 

 ...زنهیداره صدامون م تزایبله پ -

 دادم... هولش

 ...دونمیم یکن یتا به تو نهار ندم ولم نم میبر -

 کرد... یاخم

 گرما عالف خانوم بودما... نیدو ساعت تو ا یپس چ -

 گفتم... یو به شوخ دمیخند

 بود... فتیوظ -

 نگاهم کرد و هولم داد... یچپک

 نهار،برو گشنمه... االی -

 و خوشمزه بود... دیدادم والحق که چسب ناینهار زوري را به م میرفت و

 ...میو به سمت خانه رفت میشد نیماش سوار

 گرفتم سر راه براي خانواده ام... ینیریجعبه اي ش و

 بود... کیشب شده بود و هوا تار گرید دمیخانه که رس به

 خونه... میبر ایب نایم -

 ...گهینه عشقم برم د -

 ...دیام را بوس وگونه

 ...نمتیبیم -
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 حواست باشه... جهیپس فردا اعالم نتا یراست

 رو کرد... رویجمله ساده دلم را ز نیدانست با هم یونم

 شدم... ادهیتکان دادم و پ سري

 عباس و زنش هم بودند... ریام شهیبودند و به استثنا هم ییرایداخل پذ همه

 بلندي کردم و جواب گرفتم... سالم

 شکفتم... شتریرا باز کردم و گل لبخندم را ب ینیریهمان دم ش و

 تا آسمان برسد... شانیصداي قهقه ي خنده ام جلو خواستمیم

 ...دیرا بوس میشانیتعارف کردم اول به آقا جون و پ ینیریش

 ...یموفق باش شهیهم شاالیقبول شدي،ا نکهیدخترم،مثل ا یزنده باش -

 کردند... تیخوردند و آرزوي موفق ینیریو مادر هم لبخند زدند و ش عمه

 ...شدیتر م قیوزن عمو ها هم و لبخندم هر لحظه عم عمو

 و تعارفش کرد... دمیعباس رس ریام به

 باال انداخت و لبخندي زد... ییابرو

 مبارك باشه خانوم... -

 زدم... شیبه رو یزورک لبخند

 ممنون پسر عمه... -

 در هم رفت... یاخمش بطور محسوس و

 ...کردینم تیجلوي زنش هم رعا یحت و

 کنارش گذشته و به هدي تعارف کردم... از
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 جون... ایبه شادي مح شهیهم -

 ...کردمیم هیمن جاي تو بودم االن گوشه ي اتاق خون گر گرچه

 اي داري واال... هیماشاال خوب روح اما

 را قطع نکردم و همانطور با آرامش گفتم... لبخندم

 ...یستیو جاي من ن خندهیلباي شما مخب خدارو شکر که  -

 گفت... ظیباال داد و غل ییابرو

 هم سخت بود درش... دنیبود که نفس کش نیسنگ نقدریخدارو شکر جو ا -

 ببرم... نیجو را از ب نیا توانمیتنها خودم م دانستمیم و

 بود... میبود که نفر بعدي نع نیا میخوش شانس و

 کردم... میزدم و رو به نع یقیعم لبخند

 اسباب مسخره کردن شما هم فراهم شد... میخوب آقا نع -

 ...دیخند

 ...یشما شوماخر خاندان هیحرفها چ نیا -

 من غلط بکنم... اصال

 برداشت... ینیریدستش را لرزان کرد و با اداي ترس ولرز ش و

 خنده همه را بلند کرده بود... و

 ...نیجو سنگ راتییموفق بودم در تغ دادینشان م نیوا

 پوست کلفت نبودم؟!... یلیفکر کردم که من خ نیبه ا و

 نفر هم تعرف کردم و خودم را داخل آشپزخانه پرت کردم... نیآخر به
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 بغضم جلوي همه نشکند... تا

 گذاشتم و دستانم را ستون تنم کردم... زیرا روي م ینیریي ش جعبه

 ...دمیکش قیتند نفس عم وتند

 نشود... یکه پرآب شده بود باران یچشمهاي لعنت نیا تا

 پشتم قرار گرفت... یدست

 ...برگشتم

 بود... ساحل

 و خودم را در آغوشش پرت کردم... ارمیطاقت ب نتوانستم

 در گوشش لب زدم... ارام

 شدم... فیخوار و خف نقدریا یساحل من ک -

 حرف و نزن دختر... نیششش ا -

 ...کنهیم کیحرفها فقط خودشو کوچ نیبا ا یدونیم خودت

 ...دمیکش یقیعم نفس

 ...گرید دییایرفت باال ن نییکه پا ینفس خواستیچقدر دلم م و

 مردم... یمتاسفانه سگ جون بودم و نم اما

 ...شدمیفقط قوي تر م نایقول م به

 آمدم و از آشپزخانه هم... رونیآغوش ساحل ب از

 رفتن به اتاقم را داشتم که صداي آ قا جون متوقفم کرد... قصد

 بشن کنارم کارت دارم بابا... ایدخترم ب -
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  355:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 تکان دادم و کنار آقا جون نشستم... سري

 در اورد... بشیاز ج یي کوچک جعبه

 گذاشت... میجلو و

 قابلتو نداره دخترم... -

 وقته مال توئه... یلیخ

 ...ريیبگ نامهیبودم گواه منتظر

 ...دیکوب یدرون آن جعبه کوچک چه بود هم قلبم تند م نکهیتصور ا از

 جعبه را برداشتم... آرام

 داخلش بود... یکوچک موتیر

 شدم... رهیدهان باز به آ قا جون خ با

 بند آمده بود اصال... زبانم

 خودم را در آغوش آقا جون پرت کردم... اریاخت یب

 ...دمیگونه اش را بوس و

 آغوشم گرفت... در

 ...ینیبري بب یتونیجلوي در پارکه م -

 به صداي کف زدن اهل خانه هم توجه نکردم... یحت و

 پرتاب کردم... رونیرا به ب خودم

 ...دندیدو رونیبه همراه ساحل هم به دنبالم ب ایودر مینگارو نع والبته

 ... یرنگ دیسف بايیخوردبه فولکس ز چشمم
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  356:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بود؟... نیهم یعنی

 دستان لرزان دکمه ي باز شدن در را زدم... با

 چشمک زد... نیچراغهاي همان ماش و

 ...دمیباال پر غیج وبا

 و ساحل جا گرفتم... ایدر آغوش نگار و در و

 شده بود... رهیعروسکم خ نیهم با ذوق به ماش مینع

 ...ایمبارکت باشه مح -

 داري دختر عمو... اقتشویل

 تکان دادم... شیبرا سري

 ...مینگذاشت تشکر کنم از نع شیصدا که

 آمده بود... رونیب چرا

 ...شهیدر هم بود مثل هم اخمشم

 ...دیو داد نکن غیتو اونجوري دم در ج دییایب -

 ...میسمت خانه رفت به

 ...کردیذوقم را کور م شهیمسخره اش که هم رتیلعنت فرستادم به غ و

 ... میداخل رفت به

 آمدم بازهم از آقاجون تشکر کنم... و

 بود... اديیواال براي من تازه وارد ز ینیماش نیهمچ

 زدم... لبخندي
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  357:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ممنون... یلیممنون آقاجون،خ -

 صداي مسخره هدي باز هم روي اعصابم خط انداخت... و

 ...یپاي آقاجونم ماچ کن دیبا یگرفت ییکادو نیواال همچ -

 نگاهش هم نکردم... یحت

 را نداشت... ارزشش

 را در دست چرخاند... حشیتسب آقاجون

 ...دهیشوهرت خر نویدخترم از شوهرتم تشکر کن،نصف اون ماش -

 ...میبخر نویو ا میبود رو عوض کن دهیخر تیکه برا یو شش ستیاوبوداون دو شنهادیوپ

 بود؟!... دهیرا گاز گرفتم او خر لبم

 باشم حاال که قصد ماندن هم نداشتم... نشید ریبخرد ..و ز میبرا زيیخواستم چ ینم اصال

 خبري نبود اصال... شیانداختم و از لبخندچند لحظه پ نییرا پا سرم

 ممنون پسر عمه... -

 تکان داد ... سري

 بود... دهیاخم در هم کش شهیانگار مثل هم واوهم

 هدي از کنارش بلند شد و با دو به شدت باال رفت... دمید و

 تفاوت ... یاي باال انداختم ب شانه

 به سمت آشپزخانه رفتم... و

 وعمه هم طبق معمول در آشپزخانه بودند... ومادر

 دست عمه رفتم... کنار
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  358:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 را از دستش گرفتم... کردیچاقو ي گوجه اي را که خورد م و

 هم معلوم بود انگار کالفه است... او

 کنارش رفت... مادر

 ول کن مرجان جون... -

 !...شه؟یحرص بدي درست م خودتو

 ...دیکش یقینفس عم عمه

 ...کنهیم نجوريیعباس چرا ا ریدونم ام یبه خدا من نم -

 !...م؟یو مدل حرف زدنا داشت ایلوس باز نیتو خانوادمون از ا یک ما

 !...م؟یداشت یخودت بگو مژگان ک تو

 ...میهست یانگار اضاف کردیجوري به من و ساحل نگاه م هیعقد  دیخدا سر خر به

 آخه... دهید تیترب یب نیتو ا یعباس چ ریدونم ام ینم

 کرد و دست عمه را نوازش داد... یاخم مادر

 صلوات بفرست مرجان... -

 ...ستیکردن در شأن تو ن بتیغ

 مژگان... یگی..راست م -سري تکان داد  عمه

 چه کنم... اما

 آورده... رونیمنو از خودم ب شیپسرو زندگ نیا الیخ فکرو

 داري... یخوب نیبگه پسره ي احمق زن به ا یکی آخه

 ...ه؟یواسه چ ایاداباز نیا
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  359:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...امرزشهیي باباي خدا ب لنگه

 ...ستیکس جلودارش ن چیه افتهیلج که م سر

 ...دمیچطور دستم را بر دمیحواسم به حرف هاي عمه رفت که نفهم نقدریا

 انداختم... نیگفتم و چاقو را زم یآخ

 بود... دهیهم بر بدجور

 بود... ادیاش ز زيیخونر

 توي صورتش زد... دنمیبا د عمه

 دخترم پرت کردم... نیزدم، حواس ا اديیخاك تو سرم نگاه انقدر حرف ز -

 دستم را گرفت... مادر

 دستم... زيیشدت خونر دنیبود با د دهیرنگش پر و

 هم از درد نفسم بند آمده بود... ومن

 عباس را صدا کرد... ریام عمه

 ...رعباسیام -

 عباس... ریام

 ...دیلحظه تا آمدنش طول کش چند

 بود... بیعج

 نرفته بود؟!... ییناز دانه اش براي دلجو دنبال

 هول شده بود... عمه

 ...دیکش رونیدستم به سمتم آمد و دستم را از دست مادر ب دنید با
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  360:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 شماتت باري به صورتم انداخت... نگاه

 شده بود... یتمام تنم خون بایتقر

 حال شده بودم و ناي حرف زدن نداشتم... یدکتر ب میبلند شو بر -

 نه... -

 ...فهیخوام لباسمو عوض کنم کث یم

بخورم که در آغوشش جاي گرفتم...رو  نیبود زم کیرفت و نزد یاهیاز جا بلند شدم که چشمانم س و

 به مادر کرد...

 ز مچ دستشو ببندم...ا دیپارچه بد هیلطفا  ییدا زن

 ام را به خودش داد... هیرا بست و تک دستم

 ناي حرف زدن نداشتم... یو من حت میرفت نیسمت ماش به

 خم شد... میقدم که رفتم انگار ناي راه رفتن هم نداشتم و زانو چند

 کرد روي سرم و از جا بلندم کرد... پیرا ک چادرم

 گفت... میرو به نع و

 ...میدرو بازکن نع نیا ایب -

 ...مارستانیب میآقا جونم بگو رفت به

 سري تکان داد و در را باز کرد... مینع

 هم ... اطیح در

 ...دمینفهم گريید زیمن در خلسه بودم انگار و چ و

 باز کردم... چشم
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  361:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ثابت ماند... دیچک ینگاهم روي قطره هاي تندي که از سرم م و

 باز شد و پرستاري وارد شد... در

 شدم انداختم... یچیبه دست باند پ ینگاه

 سالم... -

 زد... لبخندي

 سالم به روي ماهت خانوم... -

 ...شیزدم به مهربان لبخندي

 را باال بردم... دستم

 شد؟... یچ -

 ...دیخند

 شدي... هوشیو ب یداشت فیتشر فیکم ضع هیشما  -

 ...میزد هیبخ ییبود،چندتا قیعم زخمت

 ...ادیشوهرت ب گمیبکنم م کارمو

 ...یلینگرانت بود خ چارهیب

 زدم... پوزخندي

 عباس،انهم براي من؟!... ریان ینگران

 جمله ي عالم بود... نیدارتر خنده

 رفت... رونیداخل بردش نوشت و ب ییزهایرا چک کرد و چ سرمم

 شدم... رهیخ رونیو به ب دمیکش یقینفس عم منهم
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  362:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 اون داخل شده... دانستمیدر آمد،م صداي

 سرم آمد... باالي

 ...دیکش میشانیروي پ یدست

 !...؟یخوب -

 را کج کردم تا دستش را بردارد... سرم

 بهترم... -

 ...ممنون

 ...دیداخل موهاي پر پشتش کش یدست

 از تک تک اعضاي چهره اش مشخص بود... یکالفگ

 چکاند... یداشت قطره هاي آخر را م سرمم

 انداخت... یعباس نگاه ریام

 سرمتو بکشه... ادیبه دکتر بگم ب رمیم -

 و منتظر شدم... دمیکش یپوف

 با دوري کردن... رومیروي اعصابش م دانستمیم

 ...دییایتا همان پرستار خوشرو ب دیلحظه طول کش چند

 شده بود... رهیتفاوت به سرمم خ یکه ب یعباس ریبهمراه ام نباریا البته

 درد داشت... بیفشار داد عج شیو پنبه اي که رو دیسرم را کش پرستار

 ...اوردمیرا گاز گرفتم از درد، اما به روي خودم ن لبم

 ...دمیراپوش میجا بلند شدم به زحمت و کفش ها از
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 توجه به او به سمت در رفتم... یب

 آمد... یقدم هاي تندش را که به سمتم م کردمیم حس

 رود آمد...در ف رهیهمزمان روي دستگ مانیها دست

 شد به سمتش... دهیکش نگاهم

 اش مجبورم کرد سرم را بلند کنم... یقد بلند لعنت نیا و

 گره خورد به نگاهم... نگاهش

 چشم هاچه بود... نیا یدانم معن ینم

 دانستم نگاهش خاص بود... یم فقط

 ...شهیمثل هم نه

 که دستش پشت سرم قرار گرفت... دیهم نرس هیصدم ثان به

 فرود آمد... میروي لبها ولبانش

 و جدا شد که ... دیلبم را بوس عیسر آنقدر

 قدرت عکس العمل نشان دادن را هم از من گرفت... یحت

 ...دمیکشیخط و نشان م شیباچشمان وق زده ام برا فقط

 ي لبش را پاك کرد... گوشه

 ...ایچادرت روي تخته بپوش ب -

 بودم... شیمن هنوز مات پروئ و

 بود... دهیجنگ بیبودکه براي نخواستنم عج یعباس ریهمان ام نیدانم ا ینم و

 حاال... و
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 را چه شده بود؟!... او

 ...دمیرا با شدت به سرم کش چادر

 رفتم... رونیبا قدمهاي محکم ب و

 منتظر بود... رونیب همان

 ...دمیدر هم کش اخم

 رفتم... مارستانیتوجه به سمت در ب یب

 دور نشده بودم که... یچند قدم هنوز

 روي پشتم قرار گرفت... دستش

 حرکتش باعث شد تمام عضالت تنم منقبض شود... نیا و

 به مردك پروي کنار دستم... میینگو زيیتا چ دمییروي هم سا دندان

 سرش را به سمتم خم کرد... آرام

 متر جلوتر... ستینه ب رهیزن خوب همراه شوهرش راه م هی -

 ...ختمیکالمم ر حرصم را در تمام

 هه،زن خوب... -

 بود... قشیهر که ال میزبانم را دوختم، تا نگو و

 هوس باز... مردك

 نبود؟!... یانصاف یب یعباس کم ریهوس باز گفتن به ام ایآ و

 باز کرد... میرا برا در

 با خودم فکر کردم... ومن
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  365:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 متشخص نشده؟... اديیروزها ز نیا او

 وبا شک نگاهش کردم تا سوار شد... یشدم و چپک سوار

 که سوار شد انگار منهم منفجر شدم... نیهم

 را باال بردم... میتن صدا یکم

 صد بار گفتم دستتون بهم نخوره اونوقت شما... -

. 

 را سفت کردم... لبم

 بازگو کردن رفتارش... میبود انگاربرا سخت

 گرفته بود... حرصم

 دادم... ادامه

 شما... -

 زدم به صورتش... وزل

 کرد... کیصورتش را نزد یکم

 لبخند را ته چهره اش؟!... دمیدیاشتباه م ومن

 را باال داد... شیابرو

 !...؟یمن چ -

 غره اي رفتم... چشم

 حرفا بود... نیاز ا پرروتر

 شدم... رهیخ رونیب به
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 ...دیمن نش کینزد دیقسم خورد ادمهی -

 شده بود گفت... رهیخ شیکه به روبرو همانطور

 آره... -

 ...ییبود خدا یخوردن یلیخ هیلبات از اون زاو اما

 چشمانم گرد شد... و

 اش... ییایح یب از

 همان پسر عمه عبوس من بود؟!... اوواقعا

 عرق کرده بود از شرم... پشتم

 زل زدم... رونیپنجره به ب از

 را به من نداد... گريیبودنش اجازه ي حرکت د ایح یب نیبا ا یعنی

 ...دمیرا دوباره شن شیصدا

 ...شهیدر ضمن بار آخرت باشه صدات روي من بلند م -

 من لب فشردم تا پاسخش را ندهم... و

 را... ایح یو ب وانهید مردك

 خواستم حال خوب اون شام خوشمزه اي که بهم دادي رو خراب کنم و... ینم نباریا -

 شتم...خودآگاه با شدت به سمتش برگ نا

 زد... یوچشمک

 من لب گاز گرفتم... و

 شد... رهیبه روبه رو خ دوباره
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 آرام تر از معمول گفت... و

 زبون دراز... -

 نگاهش کردم... یدوباره با شدت به سمتش برگشتم و چپک ومن

 نگاهم کند... نکهیبدون ا دیخند

 نگفتم... زيیچ منهم

 ...میکش آمده برا ریچرا مس دانستمینم و

 ...میدیخانه رس به

 چشم به راه و نگران منتظرمان بودند... همه

 ...خواندمیرا از نگاهشان م نیا و

 کرد... یدستم را وارس یبه سمتم آمد و با نگران مادر

 ...دیدر آغوشم کش یناگهان و

 من شوك زده بود از حرکت نادر مادر... و

 در آغوشش جا گرفتم... یبار ک نیآمد آخر ینم ادمی

 سپردم... میبایرا به دست حس ز خودم

 کردم... نیدر آغوش مادر لبخند زدن را تمر یحساب و

 صداي آقاجون مرا به خود آورد... که

 دخترم... یخدارو شکر که خوب -

 ...یجمع کن شتریکاش حواستو ب اي

 اسپند به دست از آشپزخانه آمد... عمه
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  368:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 نه بابا جون دخترم و چشم زدن...-

 اسپند را دور سرم گرداند... و

 اسپند گذاشت براي صدقه... ینیداخل س یعباس هم پنجاه تومان ریام و

 پوزخند من پر رنگ شد... و

 شوم بود روي سرم آنوقت... هیسا خودش

 روي پوزخندم زد وبه سمت اتاقش رفت... نیخشمگ ینگاه

 تا االن ناز دانه ي دلخورش را تنها گذاشته بود هم جاي تعجب داشت... نکهیهم

 از چشمم... دیلغز اشک

 آقاجون پنهان نماند... دیاز د و

 سمت اتاقش رفت... به

 کارت دارم... ایب ایدخترم مح -

 انداختم و به اتاق آقاجون رفتم... نییرا پا سرم

 نشستم و دست در هم گره کردم... شیرو روبه

 هنوز زود بود براي بازگو کردن خواسته ام... دیشا

 دخترم... -

 !...؟یخوب

 !...گه؟یم یچشمانت چ نم

 را گاز گرفتم... لبم

 داد... یرا م شیطعم لبها یلعنت
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  369:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 را قورت دادم... بغضم

 آقاجون... -

 خوام خالص شم... یم

 و... ادهیز یلیخ عذابش

 ...دیترک بغضم

 ...میبغض کهنه کنج گلو همان

 از جا بلند شد... آقاجون

 آغوشم گرفت... در

 ...تیپر مهر و پر از امن آغوش

 دخترم... میکن یتمومش م -

 ...میکن یتمومش م باهم

 باش... صبور

 آغوش آقاجون جدا شدم... از

 هم فاش شود... قتیبودکه حق دهیوقت آن رس گرید

 اشکبارم را به آقاجون دوختم... چشمان

 آقا جون... -

 ...دیرو بدون زيیچ هی دیبا

 آقاجون در هم رفت... اخم

 بگم... دیمونده که من با زيیچ -
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  370:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دیچک اشکم

 کردن خودم آسان نبود... رسوا

 آقاجون... -

 ...من

 عباسم... ریخودم و ام نیمسئول اتفاق ب من

 ي آقاجون در آن لحظه،انگار صد بار جانم را گرفت... هیپر گال نگاه

 فرو روم... نیخواستم در زم یشرم م از

 انداخت... نییسرش را پا آقاجون

 زهرخندي زد... و

 جونمرد از آب درومد... یلیانگار پسرمون خ -

 شدم... رهیآرامش آقاجون خ نیمن با تعجب به ا و

 برو دخترم برو... -

 تکان داد... وسري

 روي چشم گفتن هم نداشتم... یشرم حت از

 گرفتم... شیرا در پ رونیب راه

 کرد... خکوبمیم میصداي آقا جون سرجا که

 !...ا؟یمح -

 با همون سر افکنده... یسمتش برگشتم ول به

 ...دیخند
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  371:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 دخترم... نهیشجاعتت قابل تحس -

 ...دمیدر اتاقم چپ شتريیرا گاز گرفتم و با سرعت ب لبم

 ...دمیرا پشت سرم بستم و نفس آسوده اي کش در

 تمام وجودم را پر کرده بود... یآسودگ حس

 خاص... یسبک حس

 نبود؟!... بیرفتار آقاجون عج یکم اما

 ...دمیرا از سر کش چادرم

 خودم راروي تخت ولو کردم... و

 را به دست خواب سپردم... وخودم

 وجدان آسوده ام... ایدانم اثر دارو بود  ینم

 بود... یخواب راحت اما

 راحت... یلیخ

 روزي هم گذشت... چند

 کنکور... جیبه اعالم نتا دیرس نوبت

 عکس روز کنکور اصال نتونستم بخوابم... بر

 دهانم از شدت استرس خشک شده بود... و

 ...دیایو به خانه ما ب ردیرا بگ جینتا نایام قرار شد م یجرئت یخاطر ب به

گزگز  میکرده بودم،کف پاها یط بودم و طول و عرض اتاق را دهیکف دستانم را بهم مال نقدریا ومن

 ...کردیم
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  372:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دمیاز چله رها شده به سمت در دو ریصداي زنگ درمثل ت با

 داخل آشپزخانه سالم بدهم... یوقت نکردم به اهال یحت و

 سرعت در را باز کردم... نیآخر با

 به وجدم آورد... نایزده ي م جانیچشمان ه زیچ نیاول و

 ...نادوختمیپر سئوالم را به م نگاه

 رنگ تعجب گرفته بود... نایانگار نگاه م و

 بازي مسخره نگاه ها... نیخسته از ا ومن

 شد؟!... یچ نایم -

 جا دادو دررا پشت سرش بست... اطیخودش را داخل ح نایم

 ...دادیرا انگارفشار م لبش

 دادم... تکانش

 !...جه؟یدختر با توام،نت -

 گفت... غیبا ج دویآغوشم پر در

 ...ایوپنج مح یصدو س -

 من تمام تنم انگار منقبض شد... و

 ...شدیو پنج در ذهنم تکرار م یتنها عدد صدوس و

 ...یعدد لعنت نیبود ا ایعدد دن نیباترینظرم در آن لحظه ز به

 جدا شد... نایم

 ...ا؟یمح -
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  373:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...؟یخوب

 مشتش را تکان داد... ؟یچ یعنی یاضیو پنج تو کنکور ر یصدو س یدونیم

.. 

-yes ...لبخند زدم 

 !...؟یتو چ -

 ...دیرا گاز گرفت و خند لبش

 شه چهارصد... یباورت نم -

 ...دمیکش غیوج دمیبار من بودم که در آغوشش پر نیا و

 روي سرم به سمت ساحل برگشتم... زيیاحساس چ با

 افتاد... ادمیتازه  و

 ...دیرس یکه تا کمرم م یشانیپر موهاي

 ...یپوشش چیه یبود اطرافم ب رها

 را... نایفهمم نگاه متعجب م یم حاال

 درقورت دادن خنده اش داشت... یبه سمت ساحل نگاه کردم که سع متعجب

 با ابرو به پشت سرم اشاره کرد... و

 ...کردندیوبا کل خانواده که متعجب مرا نگاه م برگشتم

 به رو شدم... رو

 چشم دوخته بود به من... شیآقاجون هم با همان عصا یحت

 ام بود... رهیخ یکه با اخم وحشتناک یعباس ریروي ام دینگاهم چرخ و
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  374:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 را... لشیباردل نیا دانستمیم و

 روي مغزم بود... بیپوزخند هدي عج و

 ...دمیکش ینفس راحت میو نع الیدان دنیند با

 را محمکم تر روي سرم گرفتم... وچادر

 بود؟!... یچادر شدن ریاز ز شانیمگر مهار کردن آن همه موي پر اما

 را گاز گرفتم... لبم

 که اگر اشتباه نکنم ،نگاهشان منتظر بود... یتیزل زدم به جمع نطوریمثل احمق ها هم و

 در آمد باالخره... شیعمه جان صدا آخر

 !...ا؟یمح -

 ...مایمنتظر مادر

 شد؟!... یچ

 ده بوداز شادي...انگار زبانم بند آم من

 و پوزخند هدي بروند به درك... رعباسیاخم هاي ام و

 جاي من داد زد... نایم که

 واي خاله... -

 شه... ینم باورت

 و پنج... یس صدو

 ...زانمیلبخند ته دل تک تک عز دمید و

 آقا جون را... یلب ریز وخداروشکر



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  375:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 سمتم عصا زد... به

 روزهاي سختم... یبرداشتم به سمت حام یقدم ومن

 آغوشش جاي گرفتم... در

 دلچسبم بود... بیام عج یشانیمهر بوسه اش روي پ و

 خدارو شکر دختر قهرنانم... -

 تصورش کنم... یتر ازآن بود که بتوانم حت نیریش یلب رینجواي آرام ز نیا و

 ...زیاز هر چ شتریب دادیم تیکه به حجاب اهم یاست آقا جون یاز دستم عصبان دانستمیم

 ام را خراب کند... یخواست خوشحال یچقدر درکش باال بود که نم و

 آقاجون جدا شدم... از

 حلقه ي آغوش مادر و عمه و زن عموها قرار گرفتم... انیدر م و

 بود... یو خواستن بایز میبوسه هر کدام روي صورتم چقدر برا و

 بود... یحسم در آن لحظه انگار وصف ناشدن و

 که معلوم بود... ییایقدم شدم براي در آغوش گرفتن نگار و در شیپ خودم

 چه بود... جهیچهره شان نت از

 هم در آغوششان گرفتم... با

 ...گهینداره بچه ها،سال د بیع -

 ...گهیپشت کنکوري بودم د منم

 زدم... شانیبرا یچشمک و

 چهره شان باز شود... یشد کم وباعث
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  376:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دمیهدي که رس به

 ده مسخره ي روي لبش هنوز روي لبش بود...پوزخن همان

 کردم... نگاهش

 جون... ایمح کیتبر -

 باال داد... ییابرو

 شناگر ماهري بودي... ییخدا یول ديیدیواال توام آب نم -

 گفت... یعباس کرد وبا بغض خاص ریبه ام رو

 ...زمیمگه نه عز -

 و او رد و بدل شد... انیعباس نگاهش م ریام

 اخم وحشتناکش هم روي صورتش هنوزجا خوش کرده بود... و

 و داخل رفت... دیکش شیداخل موها یدست کالفه

 خوب بود که آنقدر با شعورو مؤدب بود... و

 در جمع مسائلش را مطرح نکند... که

 نکند... لیرا زا میخوب بود که شعورش در حدي بود که شاد و

 ...شناختمیقدم هاي آقاجون را از پشت سرم خوب م صداي

 ...ستادیبه روي هدي ا رو

 اش... یشگیهمان آرامش هم با

 هدي کرد و گفت... روبه

 ...یحرف بزن دیو چطور با رکجایبگ ادیدختر جان  -
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  377:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...ریبگ ادی

 سري تکان داد ورفت... و

 بااشک به سمت خانه رفت ... هدي

 .با دو از پله باال رفت.. و

 ...دنشیدو ریراه گرفت به مس چشمم

 اي بهم خورد... تنه

 که تنه زده بود برگشتم... یبه سمت ساحل و

 زد... یچشمک

 ...الیخ یب -

 خورده اي رو بچسب... صدو

 تنه اي زد... نایم گهیاز سمت د و

 نه... ای نمیخب حاال برنامه عشق و حال خوب بچ -

 ...دیخند ساحل

 ام... هیمنکه پا -

 و به داخل رفتند... دندیعموها و مادر و عمه هم سري تکان دادند و خند زن

 اش را گرفت... ینیب نایم و

 اه... -

 ...اه

 بابا... یگنده دماغ چقدر
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  378:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 کم خوشحال باش دختره ي دپرس... هی

 ...افسرده

 ...یعشق شکست

 در هوا تکان دادم... یدست

 ...خواستمیم یینبودم اما تنها کالفه

 ...نمتونیبیعصري مبچه ها  -

 ...فعال

 نگاه بهت زده ي هر دو به سمت اتاقم رفتم... انیدر م و

 بود... دهیکه متفکر روي مبل نشسته بود و اخم در هم کش ییانداختم به او ینگاه

 داخل رفتم... ینگاهم نکرد وقت یحت و

 گرفتم... شیتفاوت راه اتاقم را پ یهم مثل خودش ب من

 ام باشد... یکه درزندگ یفکر کردم مادام نیبه ا و

 شود... یم لیزا میشادي هاي زندگ تمام

 مثل امروز... قایدق

کامل  میشاد ش،نگذاشتندیگرفتن ها افهیبا ق رعباسیو ام شیکه هدي با طعنه ها امروزي

 مثل زالو روي ذهن و قلبم افتاده بودند... قایباشد...دق

 ...ایمح یخواستم آنها را در زندگ ینم

 ...کردمیهر کاري م دنشانیخواستم که باشند وقطعا براي نبودنشان،ند ینم

 کار ممنوعه اي مثل طالق... یحت
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  379:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 رفتن... ای

 رفتن بود... میبود، راه خالص نیهم

 ...میاز زالوهاي زندگ شدمیدور م یرفتم و به بهانه ي درس کم یم

 ...یشده بود که کم وقتش

 بردارم... یقدم شیدوست بدارم و برا ارایمح یکم فقط

 کاري بکند براي خودش... ایبودکه مح دهیرس وقتش

 که گرفته بودم... یمی..با تصم شدیبهتر م گذشت،حالمیروز که م هر

 نبود... یانتخاب رشته زمان تا

 را... ممیباهمه تصم گذاشتمیم انیدر م دیبا و

 عباس بودند... ریام یعروس ریهم همه در گ یطرف از

 حرف زد... یباکس شدیکمترم

 داغان بود... بیروزها در نبود محسن عج نیکه ا یساحل یحت

 ...داشتیرا روي لب نگه م شیبه زور لبخند مصنوع و

 ...کردمیبا آقاجون صحبت م یبعد عروس گذاشتمیم دیبا

 باخبربود... ممیاز تصم نایم البته

 مالمتم کرد و ترسو خواند مرا... یحساب و

 خودم را گرفته بودم... میمن تصم اما

 نظاره گر تکاپوي همه بودم... وفعال

 عباس و هدي... ریام یعروس براي
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  380:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 نامشان پوزخندي روي لبم آمد... ادآوريی با

 لب با خودم گفتم... ریز

 بود... ایعباس و مح ریام شیچند وقت پ تا

 رسم مسخره... نیناعادالنه بود ا وعجب

 قانون منفور... نیا

 تر شده بود... اهویخانمان پر ه شهیهم از

 با شکوهشان... یو تدارك عروس هیرفت و آمد مهمان ها گرفته تا ته از

 براي من آرزو ماند... شهیکه هم زيیچ

 ...شیهمه تکاپو خرج کرده بودند برا نیآن روزي که ا دیرس باالخره

 ...دیعباس و هدي رس ریام یعروس روز

 نگفته بودم... زيیبه آقاجون چ ممیهنوز راجع به تصم من

 دل نازك و حساس شده بودم... بیدانم چرا آن روزها عج ینم و

 ساخته بودم... یمحکم ايیاز خودم مح منکه

 ...شدیم بمیساعت ها در خلوت اشک نص میرو یهر نگاه متعجب با

 نروم... رونیکردم آن روزرا از اتاقم ب یخاطر سع نیهم به

 نداشت... تییاهم میعباس برا ریام گهید نکهیدانم چرا با ا ینم

 ...کردیبه عنوان عروس وکنارش حالم را بد م گريیکس د دنیبا د اما

 زل زدم... وارینشستم و به د آنقدر

 خانه هم ساکت شد... تا
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  381:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 به تاالر رفتند... یهمگ دمیوفهم

 ام را... ییبودم عمق تنها دهیتازه فهم ومن

 رفتم... رونیاي باال انداختم و از اتاق ب شانه

 بخورم... زيیحداقل چ تا

 ها همه خاموش بود... چراغ

 کردم... دایکورمال آشپزخانه را پ کورمال

 را روشن کردم... وچراغ

 بود...نان تست را برداشتم ... زیاسمش هم هوس انگ یمعده گرسنه حت نیبراي ا یکوچک چیساندو

 ...ختمیدم دستم بود داخلش ر وهرچه

 ...دمیپاش شیرو یهم کم تزایرپیپن

 ...شهیهم امدیبدش م ریعباس از پن ریآمد ام ادمیو

 را فشار داد... میبغض بدي گلو شیادآوری با

 ...ختمیر ریپن اديیحرص مقدار ز با

 شده بود... ریپراز خرده پن زهمیروي م یکه حت آنقدر

 ساز گذاشتم... چیرا داخل ساندو چیساندو

 ...ینیخانه ي درندشت بش نیوسط ا ییتنها داندیچه م یکس و

 چه... یعنی یگاز بزن چیکه انگار با هم مسابقه داشتند ساندو ییاشک ها وبا

 بود... ریکه پر از پن یچیساندو

 از هر کس دوستش داشتم ونداشتم... شتریبود که ب ییتنفر او تشیتنها مز و



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  382:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دمیکناري ام از جا پر یصندل دنیکش با

 ...دیباال پر میمادرابرو دنیوباد

 زد... میبه رو لبخندي

 ...ییاز تنها دمیدختر منکه پوس -

 ...رونیب ايیب یبه هواي گشنگ مگه

 مادرم ونرفتنش به حدي خوشحال بودم که زبانم بند آمده بود... دنید از

 دارم... ازیآغوش ن کیتنها به  دانستمیم

 ...شدیم دایپ میمهربان تر از مادربرا یآغوش وچه

 که مهربان نبود قبل تر... مادري

 را در آغوشش پرت کردم... خودم

 ...ختمیاشک ر میها و غم ها یبه اندازه ي تمام دلتنگ و

 کردم... سیمادر را خ راهنیپ و

 بودم... دهیرس ديیبه نا ام دیدر اوج ام انگار

 نبود... ندیاصال خوشا میانگار برا أسیطعم گس  و

 کرده بود... یروحم را زخم بیعج و

 همانطور در آغوش مادر ماندم... آنقدر

 نمانده... یاشک میبرا کردمیکه احساس م ستمیوگر

 هم... یقلب

 هر لحظه مرگ روحم را... دمیدیم
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 معنا داشت... کیمردن تنها  مگر

 و غم را باهم تجربه کردم... اسی یدر اوج خوشحال نجایا من

 خانه بود که ... نیدر هم درست

 ...کوبدیوار قلبم م وانهیبار حس کردم که د نیاول

 با من... مانشیکه با وجود پ یمرد سنگدل براي

 بندد... یهم عهد م گريیباد امشب

 آغوش مادر جدا شدم... از

 دوختم به مادرم... نگاه

 ...ستهیکه پا به پاي من گر دیفهم شدیچشمانش م یکه از سرخ مادري

 مامان... -

 ...ستمیبودن ن یمرد دوم من

 تر شد... دیمادر شد هیحرفم گر نیانگار با ا و

 ...ستیبلند گر وبلند

 !...ا؟یبود مح یچه عشق نیا -

 زد... شتیبه ر شهیبود که ت یعشق چه

 ...زنمیبازي رو ،من خودم با باباجون حرف م نیکن ا تموم

 تونم... یجاي تو نم من

 شده... زیجاي تو صبرم لبر من

 دخترم... یخوام زاپاس باش ینم
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  384:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 را باز و بسته کردم... چشمانم

 مادر... شمینم -

 ...شمینم

 از جا بلند شدم... و

 خانه... نینمانده بود تا آمدن عروس داماد خوشبخت ا زيیچ

 قدمهاي ناموزون به سمت اتاقم رفتم... با

 نشدم... کیعباس شر ریساعت هم با ام کی یکه خدارو شکر حت یاتاق

 با خودش... نه

 ... ونه

 ...ادشی با

 کرده بود... دایعباس پ ریکه از ام یقیعم تنفر

 ...میبود برا خوب

 حسم را دوست داشتم... نیا

 ...شدیرشد عزت نفسم م باعث

 ...کردیو سوت مهمانان که براي بدرقه ي عروس و داماد آمده بودند،داشت گوشم را کر م غیج صداي

 را محکم فشار دادم و هق زدم... میبغض گوش ها با

 عباس... ریلعنت به تو ام -

 که داشتم بهت... یبه عشق لعنت

 ازش مراقبت کردم... نمیکه ده سال تموم توس یعشق به
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  385:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 آن... هیتو تو

 ونو نابود کردي...لحظه ا هی تو

 ...یکه تمام احساس و قلبم و کشت ییبه تو لعنت

 قطع شد... شانیرا فشار دادم تا صدا میدانم چقدر گذشت ..ومن گوش ها ینم

 دانستم همه ي خانواده ام آمده اند از جشن باشکوهشان... یم

 !...نند؟یبود مرا هم بب دهیوقتش نرس گرید

 ...شوهرم

 ...عشقم

 محبوبش... با

 ...رفتیامشب به حجله م دشیجد همسر

 کند... یم حتشانیدانستم آقاجون االن دارد نص یم و

 رسم همه ي عروس داماد هاي خانواده... به

 که تنها براي من اجرا نشد... یرسم

 خواستیم حتیشود،نصیچون من،که از اول هم معلوم بود سرنوشتش چه م یبخت اهیس عروس

 چکار؟...

 مرتب کردم... عیرا سر میسر و رو یجا بلند شدم ..کم از

 بروم با پاي خودم... تا

 ...میبگو کیشوهرم و نوعروسش تبر به

 پوست کلفت و سگ جون بودم... اديیکه ز دانمیم و
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  386:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 رفتم... نییپا

 و داماد روبه روي آقاجون نشسته بودند... کردم،عروسیکه تصور م همانطور

 آقا جونم... کردیم حتشانینص و

 دورتر نشسته بودند... یهم کم هیبق

 ...ی..چنان شاد بودند همگ کردندیو معاشرت م زدندیحرف م گریکدی وبا

 کرده... هیخانه از صبح خون گر نیدر هم ییاینه که مح انگار

 هدي هم بودند... خانواده

 ام را روي لبم آوردم... یمصنوع لبخند

 کردم... یط کرد،یکه آشوب درونم را پنهان م یمش ساختگرا با وقار و آرا گریدو پله د و

 سالم کردم و جمع ساکت شد... بلند

 متعجب روي من نگاه دوخته بودند... همه

 آن عروس و داماد شاد و خوشبخت... یحت

 شده بود،داماد هم... ریواقعا نفس گ عروس

 اشک صبح تا پلک چشم هام آمد... دنشانید با

 زدم... بیخودم نه به

 ...اینه مح -

 نه... االن

 باش... قوي

 ...نندیکردم تا بنش اشاره
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  387:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بودند براي من... ستادهیسر پا ا یهمگ

 کردند؟!... یاز منهم نم اديیمحترم بودم و  شانیدانم انقدر. برا ینم و

 زدم و کنار ساحل نشستم... لبخندي

 دستش شد... ریاس دستم

 گوشم گفت... در

 از صبح خواهري... ديیکش یدونم چ یم -

 !...؟یکنیتونستم نرم،درك م یداداشم بود نم یعروس یول

 به او انداختم... یپر محبت ونگاه

 مهربان نبود؟!... اديیز خواهرم

 ...کردیم یتک برادرش عذر خواه یبراي رفتن به عروس که

 آوردم... رونیفکر ب کرد،ازیبا عروس برابري م بایخاص که تقر شیمادر هدي با آن پوشش و آرا صداي

 جون؟!... ایمح یخوب -

 زدم... لبخندي

 شما... یممنون به خوب -

 باال انداخت... ییابرو

 ...کردمیمن باور نم هیقو تونیروح یلیخ گفتیواال هدي م -

 ...دیحالت مسخره اي خند وبه

 کاره ... هی نهیشیتو جمع م ادیم شهیشوهرش بلند م یعروس یآخه ک -

 رفته... یهدي به چه کس دمیفهم قایحاالدق
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  388:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 را حفظ کردم... آرامشم

 خانوم... نیگیبله درست م -

 ...دیبه خرج داد رعباسیام طیبابت بردباري که راجع به شرا دیبش نیتحس دیشما هم واقعا با البته

 ...تیکه صورتش سرخ شد از عصبان دمید

 که ساکت شده بودند... یتفاوت به جمع یب

 بحث ما زل زده بودند نگاه کردم... وبه

 بود... دهیآقاجون هم ساکت شده بود و اخم در هم کش یحت

 جا به جا شدم... یکم

 تا جو به حالت عادي باز گردد... شدمیم ساکت

 را به هم بزنم... شیخواستم شب عروس ینم

 زد از آشپزخانه... میصدا عمه

 شدم به سمتش رفتم... بلند

 غذا گرفته بود... میبرا

 ...زیشده ي روي م نیشدم به غذاي تزئ رهیکردم و خ سالم

 دخترم بخور... ایب -

 نخوردي... یچیاز صبح ه دونمیم

 شک به عمه چشم دوختم... با

 شوهرم آورده... یعمه براي من از غذاي عروس یعنی

 ...شدمیم یبا فکرش هم عصب یحت
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  389:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 انداختم و بعد به عمه جانم چشم دوختم... زیبه غذاي روي م ینگاه

 زد... لبخندي

 که فکرم را خوانده بود... انگار

 روي شانه ام گذاشت... یدست

 ...رهیگفتم بره از البرز برات غذا بگ میفدات شم به نع -

 خوري... ینم یچیشدي بسکه ه فیضع یلیخ

 زدم... لبخندي

 دست عمه را رد کنم... چرا

 گذاشته بود... میهمه ارزش برا نیا

 کند... ییعباس از من دلجو ریام یاز حضورش در عروس خواستیعمه ي مهربان من م دانستمیم

 به عمه کردم... رو

 که من عاشق برگ البرزم... یدونیبه ممنونم عمه جون م به

 ...دمیاش را بوس گونه

 عمه جون... یمرس -

 لبخندش پهن تر شد از روي باز من... دمید و

 نشستم... زیم پشت

 باز شده بود... میاشتها

 رود؟!... نییپا میگذاشت غذا از گلو یبود که بغض نم مهم

 که لج داشتم با خودم... انگار
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  390:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دادمیسر هم لقمه هاي بزرگ فرو م پشت

 دانم چرا کنترل از دستم خارج شد... ینم و

 ...دیبود چک دنیکه پشت پلکم منتظر بار یبا فرو دادن لقمه اي اشک سمج و

 نابود شده باشد،غمزده نگاهم کرد... شیبایدرون چشمان ز شیایاشکم انگار تمام دن دنیبا د عمه

 رفت... رونیاز در ب و

 را خوردم تا آخر... غذا

 جا بلند شدم... واز

 ...کردندیم یهدي داشتند خداحافظ خانواده

 شان را نداشتم... حوصله

 به رسم ادب بدرقه شان نرفتم... یحت و

 مبل نشستم... روي

 هم کنارم آمد... مینع

 خانم مهندس ما چطوره؟!... -

 زدم... لبخندي

 مثل تو دارم چرا خوب نباشم... یتا داداش گل -

 را مطمئن باز و بسته کرد... چشمانش

 ...ایهستم باهات مح -

 ...شیزدم از دلگرم لبخندي

 وجودت برکته... -
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  391:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 شدم ... ریازدست خودم دلگ یکم و

 خرده گرفته بودم... یاز خانواده ام براي رفتن به عروس که

 ...کردمیم چه

 منطق شده بودم... یب

 عروس رفتند... خانواده

 اتاقشان شدند... یعروس و داماد هم راه و

 تمام مدت نظاره گرشان بودم... ومن

 ...دادیآزارم م رعباسینگاه هاي ام یکم گرچه

 ...اما

 نبود... یباک

 جنگ احساس با او بودم... دانیمرد م من

 ...دیکشیم ریت قلبم

 بودم که خارج از تحمل من بود... دهید ییها صحنه

 حرف زدن با آقاجون را هم نداشتم... ناي

 هم روز خدا بود... فردا

 گفتم... ریبخ شب

 بود به صورتشان... یوتنها عکس العملم لبخند کوتاه دادیآزارم م یمتاثر همه کم ونگاه

 اتاقم رفتم و تمام دلم را به خواب دادم... به

 ...خواستیم هیو گال هیقلب شکسته ام دلش گر گرچه



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  392:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 به تنم... دادمیمن بودم که فرمان م نیا اما

 گذاشتم و هدفون را داخل گوشم بردم... یآهنگ

 کردم... یمغزم را خال و

 به آهنگ گوش دادم تا خوابم ببرد... تنها

 ...دادمیکه آهنگ گوش م شدیم یدو ساعت کینزد

 آمد... یبه چشمانم نم وخواب

 ...کردمیم یتشنگ احساس

 ...ختیکنار تختم غم عالم را به دلم ر یپارچ خال و

 غلبه کردم... یام به تنبل یرفتن و تشنگ رونیب براي

 جا بلند شدم و در را باز کردم... از

 سمت پله ها که رفتم... به

 از جا پراندم... زيیشکستن چ بیمه صداي

 ...دمیکش یقیرا روي قلبم گذاشتم و نفس عم دستم

 را روي پله اول که گذاشتم دوباره صداي شکستن آمد... میپا

 جمع شد... حواسم

 عباس نبود؟!... ریصدا از اتاق ام نیا

 شد... دهیسمت اتاقشان کش اربهیاخت یب میها قدم

 دانستم کارم اشتباه است... یکه م نیا با

 را بسته بود... میکنجکاوي بدجور دست و پا اما
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  393:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 هدي چشمانم گرد شد... غینرفته بودم که با صداي ج یقدم چند

 آمد... یفاصله هم صداها واضح م نیهم از

 شب نگذشته بناي دعوا گذاشتند... کیهنوز  یعنی

 اند... دهیخانه شن یرا اهال شانیدانستم قطعا صدا یم و

 عباس بلند شد... ریداد ام صداي

 

 لعنت به من... -

 کثافت... میبه تو هدي گند زدي به زندگ لعنت

 عاشقت بودم ... من

 چند نفر رو بدبخت کردم براي توي کثافت... یفهمیم

 ...دیکش عربده

 !...؟یفهمیم

 گوشم را آزار داد... زيیصداي شکستن چ دوباره

 فکر کردي من خرم؟ هاااان؟... -

 ...دارمیروزم نگهت نم هی نیامام حس به

 ...دمیطالقت م فردا

 هرزه آشغال... کهیزن

 دهانم از تعجب باز ماند... ومن

 ...دیآ یم رونیحرف ها از دهانش ب نیمؤدب چطور ا رعباسیام
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  394:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 به قول خودش با عشقش و جانش هدي... آنهم

 ...کنمیروشن م فتویفردا تکل -

 ...کثافت

 هدي آمد... صداي

 نرو... رونیتو رو قرآن ب رعباسیام -

 جلو خانوادت نبر... آبرومو

 ...یتو بگ یهر چ باشه

 بمون... نجایامشب و ا فقط

 ...یتو بگ یفردا هرچ از

 ...رعباسیکردم ام غلط

 و ه خوردم... گ

 هق هقش تمام راهرو را گرفته بود... صداي

 ...فیي کث کهیدستتو به من نزن زن -

 هم نداشتم براي فرار... یاما فرصت دیآ یم رونیکه ب دمیفهم

 باز شد... در

 روي من ثابت ماند... نگاهش

 که رنگ خون گرفته بود... ینگاه

 تفاوت... یکنارم رد شد ب از

 نشد... بمیخون بارش هم نص نگاه
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  395:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 اتاقم رفتم و فکر کردم... به

 نبود؟!... جالب

 ...میقاص کار خود را پس دادت کیشد؟ !هر  نیاش ا جهیهمه کشمکش و دعوا و بازي نت نیا

 را... دنمیتاوان ند رعباسیام

 را و هدي... میتاوان عاشق من

 نه... ایدانم او تاوانش را پس داد  ینم

 ...دیقصه هم به سر رس نیبودکه باالخره ا نیمهم ا اما

 ناراحت نشدم... رعباسیتقاص ام دنیاز د میباشد که بگو یبدجنس دیشا و

 خواب بود... وقت

 بارم سبک بود... یانگار کم و

 روحم آرام گرفته بود... یکم انگار

 دانم بدجنس شده بودم اما... یم

 دلم خنک شده بود... بیعج

 من منتظر فردا بود تا خودم را خالص کنم... و

 که براي خودم ساخته بودم... یجهنم نیا از

 ...دمیخواب یکم

 خواستم بزنم را... یکه به آقاجون م ییتو خواب هم حرف ها یحت اما

 ...کردمیم نشانیو نفر کردمیم فیهم رد کنار

 کنم... شیآرا یاي برخواستم،که کم گهیهم زودتر از هر وقت د صبح
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  396:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دمیپوش یروشن روسري

 را هم روي سرم مرتب کردم... چادر

 راست به اتاق آقاجون رفتم... کی و

 است... داریکه ب دانستمیم

 و با اجازه اي گفتم... درزدم

 روي لبش شکفت... شهیگل لبخندمثل هم دنمید با

 آقا جون... ریسالم صبح بخ -

 دخترم... ریصبح توام بخ -

 خوشگل کردي ماشاال... چه

 آي آي گفت... آي

 ...یپدر صلوات خوايیم زيیچ -

 آقاجون خندم گرفت... ییشگویپ از

 آقاجون... هیحرفها چ نیا -

 ...نمیکرد تا بش اشاره

 دختر خوب... خوايیم یچ نمیبب نیبش ایب -

 ...نشستم

 را روي هم فشرده ودست گره کردم... میلبها یکم

 راستش... آقاجون

 انتخاب رشتس... امروز
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  397:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 تر شد... قیعم لبخندش

 ...کالیبه به بار -

 انداختم... نییرا پا سرم

 شهرستان بزنم... دیاگه اجازه بد -

که اخم آقا جون در  دمی...و ددمیرا شن میکردم که خودم هم به زور صدا انیجمله را آرام ب نیا نقدریا

 هم رفت...

 اما... ريیطالق بگ یحت ایبري  یتون یبهت گفته بودم دخترم م -

 راه دوم وانتخاب نکردي؟!... چرا

 !...ششه؟یدلت هنوزم پ نکنه

 زده گفتم... هول

 نه اصال... -

 خواستم... یدانم چه مرگم بود که طالق نم یخودم هم نم اما

 زجر بکشم... شتریب خواستمیم دیشا

 بودنه... ریبازي با دم ش رعباسیام رتیبازي با غ دانستمیم ومن

 شده بودم... گوشیباز بیمن هم عج اما

 را از هم باز کرد... دستش

 حرف بزنم... رعباسیخدا فعال تا من با ام دیبروبه ام -

 آمدم... رونیگفتم و از در ب یتکان دادم و ممنون سري

 وقت صبح... نیا عتایمشغول صبحانه بودن طب همه



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  398:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...زیگفتم و نشستم سر م ییبلند باال سالم

 گذاشت هدي... میجلو چاي

 ...شبیهاي د هیقرمز از فرط گر یچشمان با

 را... شانیبودند صدا دهینه تنها من بلکه فکر کنم همه ي اهل خانه شن که

 گفتم و سري تکان داد... یممنون

 بود... دهیرا چ شیبدجور پرها شبید انگار

 ...دمیاي چاي نوش جرعه

 که هنوز چشمانش سرخ خون بود... یرعباسیزل زدم به ام و

 به عمه کرد... رو

 مادر بعد از صبحانه کارتون دارم... -

 باهاتون حرف بزنم... یراجع به موضوع خوامیم

 باال داد از تعجب... ییابرو عمه

 باشه مادر... -

 دارد... شبیبه د یقطعا ربط شیدانستم صحبت ها یم ومن

 از جا پراندم... زیصداي شکستن چ که

 سمت صدا برگشتم... به

 چاي از دست هدي افتاده بود... وانیل

 کردم به او... نگاه

 سوخت... شیدلم برا یکم



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  399:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 را دوست نداشتم... نشیشکست خورده و غمگ چهره

 ...شیفرداي عروس آنهم

 که با او مشکل نداشتم البته به جز زبان تندش... من

 شکل انتقام مرا گرفت... نیناخواسته و به بهتر او

 ...میو فرشته زندگ سیتنها ابل از

 واقع کمکم کرده بود و من ممنونش بودم... در

 و مادر به کمکش شتافتند... عمه

 لرزان هدي بود... بیم رو دستان عجا رهیمن نگاه خ و

 خودم آمدم و به طرفش رفتم... به

 لرزانش را گرفتم محکم... دستان

 دستش... کردیبود که هنوز در دستان محکم من هم تقال م بیعج و

 شالش جاري برد... ریاز ز عرق

 شدم... متعجب

 شکستن؟!... وانیل کیو استرس براي  یدگرگون نهمهیا

 !...؟یهدي خوب -

 حرف زدن نداشت انگار،سري تکان داد... ناي

 خم شد... شیکه زانو دمید

 بغلش را گرفتم... ریز عیسر

 وعمه هم هاج و واج چشم دوخته بودند... ومادر



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  400:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 تازه عروس خانه... میحال وخ نیا به

 ...ندیبش یکردم تا روي صندل کمکش

 ...کشدیم نیتواند پاي راستش را تکان دهد و روي زم یکه نم دمید و

 مادر درخواست آب کردم و دستش دادم... از

 که ذره اي از لرزشش کم نشده بود... یهمان دستان با

 را گرفت و از دستش دوباره سر خورد... وانیل

 را گرفتم و مانع شکستنش شدم... وانیل ریمن ز که

 کردم آب بخورد... کمکش

 دختر چه گذشته... نیبه ا شبید یعنی

 داغون شده بود... نهمهیا که

 عباس با او چه کرده بود... ریام

 تمام ماجرا را بدانم... خواستیمن چقدر دلم م و

 تمام مدت روي عروسش ثابت مانده بود... رعباسیام یخی نگاه

 تفاوت... یب

 ...سرد

 ...رعباسیچاي پر جلوي ام وانیدوختم به ل نگاه

 قطعا تااالن سرد شده بود ... که

 عروسش بود... رتازهیاو هم فکرش درگ پس

 ...شیجا یلعنت به غرور ب و



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  401:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 شد... دهیبه چشمانش کش خزدهیاز چاي  نگاهم

 اراده... یغره اي رفتم ب چشم

 سه نفر بازي کرد... یکه کوه غرور بودنش با زندگ ییاو به

 زار شده بود در آغوشم... نگونهیکه ا دختري

 

 ام را آتش زد؟!... ینبود که به خاطرش تمام هست یکس همان

 را نابود کرد... میایدن تمام

 ي حال زارش شده بود... رهیتفاوت خ یحاال ب و

 بود؟!... یچطور آدم گرید او

 کردم... دایام جمع شد از شدت حس انزجاري که نسبت به او پ چهره

 بغل هدي را گرفتم... ریز

 ..هدي جان کمکت کنم بري باال. -

 نبود که به غرورش فکر کند... یطیاصال در شرا دانستمیتکان داد و م سري

 کمکم از جا بلند شد... به

 تمام وزنش روي شانه ام بود... بایخم شد و تقر شیدوباره زانو و

 تشر زد... رعباسیبه ام تیوضع نیا دنیبا د عمه

 ...؟یوا مادر؟ چرا نشست -

 شو به تازه عروست کمک کن... بلند

 حالش بده... ینیبینم مگه



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  402:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...رعباسیآن لحظه دلم آتش گرفت برا نگاه مظلومانه ي هدي به ام ومن

 دانم چرا دلشوره داشتم... ینم

 بودند... دهیرا کامال همه فهم نینبود و ا یعیهدي طب حال

 شدنش شده بود... فیهمه ضع نیباعث ا یفشار عصب یعنی

 داد... یبه خود تکان رعباسیام باالخره

 هدي را از جا کند ودر آغوش گرفت وباال برد... و

 با تمام انزجارنسبت به شوهرم... ومن

 حال نزار هدي... دنیبا د یحت

 ...دادیحسادت قلبم را خراش م غیهم ت باز

 شده بودم... یحس نامربوطم عصب نیدست ا از

 برود... نیرا تکان دادم تا تمام افکار مزخرف از ب سرم

 هم براي صبحانه خوردن نداشتم... یو دماغ دل

 سمت در رفتم تا حاضر شوم... به

 ...دمیصداي عمه را شن که

 همه حالش بد شد؟ مادر هم جواب داد... نیدختره چرا ا نیمژگان ا -

 دعواشون شده... دیدونم واال شا ینم -

 جوري از پا در آوردش؟!... نیدعواي ساده ا هی یعنی -

 خودشو برا شوهرش لوس کنه و... کمیخواسته  یم دیمرجان شا دونمیچه م -

 ...دمیرا نشن شانیصدا گریرفتم و د رونیآشپزخانه ب از



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  403:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دیآ یم نییاو پا دمیکه د رفتمیپله ها باال م از

 را به سمت باال عوض کرد... رشیمس دنمید با

 آنکه نگاهم کند گفت... یب

 تو اتاقمون منتظرتم... -

 قدم تند کرد به سمت اتاق من... و

 ...شدیوقت اتاقمون نم چیماند و ه یاتاق من م شهیکه هم یاتاق

 اي باال انداختم... شانه

 اي جز رفتن به اتاقم نداشتم... چاره

 ...ستیاست و وقت لج کردن با او ن یدانستم اعصابش کشمش یم

 اي به در زدم و داخل شدم... تقه

 تخت نشسته بود و عکسم را داخل دستانش گرفته بود... روي

 اش شده بود... رهیخ و

 هم به بودنم نداد... یتیاهم

 نداد... تشیدر وضع ريییمنتظرشدماندم و او هم تغ قهیدق چند

 کردم... یاخم

 منتظر شمام پسر عمه... -

 من کار دارم... دیکارتون رو بگ زودتر

 به سمتم انداخت... ینگاه

 گذاشت... شیسر جا یکس را با وسواس خاصع قاب



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  404:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 آمد گفت... یکه به سمتم م همانطور

 چکاري مهم تر از شوهرت داري... -

 حرف عالم بود... نیزدم به حرفش،که به نظرم مسخره تر پوزخندي

 در چشمانش شدم... رهیخ

 ...میموضوع زندگ نیتر تیاهم یبه ب دیکرد قااشارهیدق -

 بود... ستادهیا میروبه رو درست

 اش... رهیمعذبم کرده بود نگاه خ یکم که

 انداختم... نییرا پا سرم

 کنار... دیاز سر راهم بر -

 با شما بحث کنم آقا... نجایا سمیوا ستمیکار ن یب من

 دستش شد... ریکه راهم را کج کردم مچ دستم اس نیح نیهم و

 کرد... کیبود،صورتش را نزد دیکه االن از او بع یآرامش با

 خانوم کوچولو... ريیتند داري م -

 ...ساديیاالن سالم جلو روم وا یاحترام یهمه ب نیحرمت زن بودنته که با ا به

 ي چشمانش شدم... رهیخ

 فراتر گذاشته بودم... ممیرا از گل میپا دانستمیم

 در فرهنگ خانواده ي خودم... د،حداقلیکشیم دكی میکه نام شوهر را برا یمقابل کس در

 کردم که مچم را آزاد کنم... تقال

 ...دیایتر فشار داد مچم را و لبم را گاز گرفتم تا صداي آخم در ن محکم



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  405:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ي مهربان تراز مادر شدي واسه هووت؟!... هیتا حاال دا یاز ک -

 داشت... میرو شیکلمه پ نیکه براي به کار بردن ا یگرد شد از وقاحت تمام چشمانم

 ام خم شد از شدت خشم... چهره

 ...دیداشته باش تیاز انسان یندارم براي شما که فکرنکنم درک یحرف -

 کرده بود شل شد... ریحرفم حلقه دستش که مچم را اس نیا با

 ...دمیرا با شتاب کش دستم

 خوام لباس عوض کنم... یم رونیب دییبفرما -

 ...زدیم یبه سرخ چشمانش

 ...شیسر جنگ داشتن با مردي که با تمام وجودش شکست خورده بود چند ساعت پ نیدانم ا ینم

 ...زدمیدم م تیکه ازانسان یبود براي من یانسان

 نه... ای

 گرفت... یقیعم نفس

 خواست هر طور شده آرامشش را در مقابلم حفظ کند... یم انگار

 منو... نیبب -

 بزاري،چه برسه بري واسه انتخاب رشته... رونیب یتون یاتاقم نم نیاجازه ي من تو پاتو از در ا بدون

 که... یفهمیم

 کردم... زیر چشم

 منو؟!... دیکن یم دیتهد -

 شد... رهیکرده بود خ ریکه دستم را اس یوبه همان دست دیخند



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  406:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 کنم... یاضافه م تینه فقط دارم به اطالعات عموم -

 تکان دادم... سري

 آقاي تازه داماد... دیحالتون برس ضیبه همسر مر دیبه جاي بحث کردن با من،بر -

 حرفم چشمان رنگ خون شد انگار... با

 از فاصله ي چند متري مشخص بود... یگردنش هم حت رگ

 نه؟!... یخوشحال -

 نه براي هدي،اما قطعا خوشحالم... -

 سرخ بود... چشمانش

 سرخ بود... بیعج

 اشک همان دم پلکش بود... انگار

 !...؟یزنیم تیاز انسانبه من دم  -

 ...نده؟یمهندس آ خانم

 جمله اش را با تمسخر گفت... نیحس کردم ا و

 ...یزنیجوري زخم م نیگذشته و ا یتا االن به من چ شبید یدونیکه م ییتو -

 ...دیکوب واریقاب عکس را برداشت و به د همان

 من که به خواسته تو همه کار کردم... یلعنت -

 جلو اومدي... ویهمه چ یدونستیکه م تو

 و بازم زنم شدي... یدونستیکه م تو

 چه مرگته؟!... گهید



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  407:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دمیحرفش پر انیم

 !...د؟یاي برام گذاشته بود گهیراه د -

 پشتش بود... ینیاي که انگار بغض سنگ د،خندهیخند بلند

 ...ایمح یزنیداري خودتو گول م -

 با تموم دلت زن من شدي... تو

 ...یکنیهندستون کرده و به من پشت م ادی لتیف حاال

 ...یکن یم نجوريیدونم چه مرگت شده که ا ینم

 شدم... کیحداقل آنقدر مرد بودم که به خواسته ي خودت بهت نزد اما

 ...رقصمیبازم دارم به سازت م یزنیحاال که پسم م و

 کرده بودم... سکوت

 پخش شده بود... نیهاي قاب عکس بودم که روي زم شهیي خوده ش رهیخ و

 هم نبودم... ریراست بود و من کم تقص حرفش

 ...دیلرزیم میصدا

 ...زنمیکه با خودم حرف م انگار

 را... یغده ي لعنت نیا رونیب زمیبود بر وقتش

 بغض مرگ آور را... نیا

لحظه دود کرد  هیرو تو  امیبود که تمام عمرم عاشق مردي بودم که تمام احساسم و رو نیگناه من ا -

 رو هوا...

 شمارو... خواستمیمن م آره



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  408:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 چرا منو پس نزدي... یخواست یشما که منو نم اما

 ...دیدلتون خواست سرم آورد ییبراي هوست هر بال ريیپذ تیبه بهونه مسئول چرا

 پسر عمه... ديیو عشق و به گند کش ريیپذ تیاسم مسئول چرا

 !...هااان؟

 که بارها پسم زده بود... یآمد و با همان دستان جلو

 همه جاري شده بود را سترد... نیو چطور ا یدانم ک یکه نم ییاشکاها

 ...نگاهش

 بودم سرش... دهیکش ادیکه تمام مدت فر یاصال سر جنگ نداشت با من نگاهش

 ...شدیحس م شیبود به صورتم که هرم نفس ها کینزد آنقدر

 لحن ممکن گفت... نیآرام تر با

 !...ا؟یم محمن هوسباز -

 !...من؟

 انصاف نبودي؟!... یکه قبال ب تو

 رفته چقدر گفتم بهت نه... ادتی

 !...؟یلعنت یچ یعنی گهید یکیبا  رمیم یناموس ادم بهت بگه اگه با من نخواب یفهمیم

 صورتش جمع شد از شدت دردش... یدردناك بود،که حت یلیخ شیحرف برا نیا انگار

 !...؟یچ یعنی ريیپذ تیمسئول فهممیمن نم -

 ...دیکه عاشق بودم وبازم تورو رها نکردم با شناسنامه سف یمن

 ...دیزدم و اشکم چک پوزخندي
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  409:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 پسر عمه... دمیتونم د یعاشق -

 جابه جا شد... شیگلو بیس

 بدجور بغض داشت... انگار

 در حقت... ایکردم مح ادیاشتباه ز -

 کردم درسته... یاونکاري رو کردم که فکر م اما

 کنم... تتیوقت نخواستم اذ چیه

 به سرم آمده؟!... یچ یفهمیم

 کند... یقراري م یپشت پلکش ب شیکردم اشک ها یم وحس

 همونجا نکشم؟!... شبیچقدر به خودم فشار آوردم تا هدي رو د یدونیم -

 احساستو نابود کردم... یگیم تو

 ...دیخند

 زهر... یاي به تلخ خنده

 ...ایاما خوشحال باش مح -

 سوم که اومد... نفر

 که عاشقش بودم... یهمون

 با هم نابود کرد... مویو زندگ رتیو غ یاحساسم،مردونگ

 گوشم خم شد و آرام گفت... در

 براي مرگ روح مردت... ریامشب جشن بگ -

 من... ايیمح



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  410:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دیکه از چشمانش روي شانه ام چک یحس قطره اشک و

 مته تمام قلبم را سوراخ کرد... مثل

 آمد... عقب

 ...دیام را بوس یشانیپ

 چشمانم گشت... انیم ونگاهش

 قدم عقب گرد کرد... چند

 ...دیرفت و در را پشت سرش کوب رونیاز در ب و

 ...دیکوب یامان م یرا که ب یقلب نیا اورمیدر ب نهیخواستم از س یم ومن

 به انتهاي اسمم چسباند... رعباسیکه ام یتیمالک میآن م براي

 گرفته بود از خودم... حرصم

 احساسم... از

 قلبم... از

 ي اتاقم... نهیاش شد کوباندن اسپري به آ جهینت و

 ...دیبه تهش نچسب "نون"و "واو"وقت  چیکه ه یاتاق همان

 نشستم... همانجا

 ي تکه تکه شده افتاده بود... نهیشدم به عکس چهره اي که روي خورده آ رهیساعت ها خ و

 که چند روزي ظاهرش فوالدي بود اما باطنش... ییایمح عکس

 تر از گذشته هم شده... فیکه ضع دمیفهم امروز

 ...شدمیاز درون داشتم خورد م من



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  411:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 توانستم خودم،خودم را نجات دهم... ینم یحت و

 دانم چند ساعت گذشته بود که صداي تلفن همراهم از جا پراندم... ینم

 شتم...را بردا لمیجا بلند شدم و موبا از

 ...ا؟یمح -

 ...؟ییکجا

 فرم انتخاب رشته رو؟!... یگرفت

 را بدهم... نایمن انگار الل شده بودم تا جواب م و

 ...ا؟یمح -

 ...؟ییاونجا

 تواما... با

 آ... -

 ...نجامیا آره

 ...رمیراستش نتونستم بگ نه

 ...میبا هم انتخاب رشته کن نجایا ایر،بیبراي منم بگ یتونست اگه

 ...زدیتعجب موج م شیصدا در

 ...لرزه؟یچرا صدات م ؟یخوب یخب،مطمئن یلیخ -

 منتظرم... اینه،خوبم ب -

 را گذاشتم... یگوش

 آمدم تا جارو را بردارم و اتاقم را جارو بزنم... رونیاتاق ب از
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  412:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 آمد... رونیهمزمان با من هدي هم از در اتاق ب دمید که

 انداختم... ینگاه

 ...دیکش یم نیرفت وهنوز پاي راستش را زم یراه م آرام

 شدم... متعجب

 حالش خوب نشده بود هنوز؟!... یعنی

 هم نگاهم کرد... او

 زدم... یکم جون لبخند

 بهتري؟!... -

 تکان داد... سري

 خوبم... -

 ...دیکش یم نیکه رو زم یینگاهم مانده روي پا ومن

 رفتم تا کمکش کنم... جلو

 قرار داد... میجلو ستیرا به عالمت ا دستش

 تونم... یخودم م -

 گرد کردم... عقب

 ...یهر طور راحت -

 رفتم... نییبه سمت پا و

 پاك کنم... نیرا برداشتم تا آثار شکستن خودم را از رو زم جارو

 ...دید یرا م تیوضع نیو ا دیرس یم نایاگرم که
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  413:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 گذاشت... یامانش مطمئنا زنده ام نم یسئوال هاي ب با

 سامان دادم... یو صورت زار و نزارم را هم کم دمیکش جارو

 با برگه هاي انتخاب رشته... دیرس نایم باالخره

 باز کردم... شیدر را به رو نکهیهم

 شد... دهیآقاجون از داخل خانه شن ادیفر صداي

 حرفم تموم نشده... رعباس،هنوزیسرجات ام نیبش -

 قدم تند کردم به سمت خانه... نایم با

 بودند... ستادهیهاج واج وسط هال جلوي اتاق آقاجون ا همه

 ...شدیم دهیشن شانیواضح صدا و

 نزند... ادیداشت انگار فر یسع بیوعج دیلرزیانگار از خشم بود که م رعباسیام صداي

 شما... نیبود یگه،منطقیتونم بزارم زنم چهار سال بره شهر د یآقاجون من نم -

 آخه؟... دیاز من دار هیدر خواست چه

 جون بود که در جوابش گفت... آقا

 زنت نباشه... گهیطالقش بده د -

 نداشتت باد نکنه پسر جان... رتیغ رگ

 ...دمیرا شن رعباسیسکوت برقرار شد و صداي ام یکم

 خواست باشد... یتر م میمال یکم انگار

 ...بوسمیآخه آقاجون من دستتو م -

 ...ستیکارتون درست ن نیبه خدا ا یکردم قبول ول اشتباه
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  414:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دیدون یرو نم زایچ یلیو زنم که هستم،شما خ یداره زندگ اریاخت من

 آقاجون... ستمیخدا من پست ن به

 تر شد... یبارطوالن نیمکث کردوانگار سکوتش ا یکم

 من... -

 زنمو دوست دارم آقاجون... من

 خوام طالقش بدم... ینم

 ...گهیشهر د هیتونم بزارم بره  ینم

 حرفمو... نیشیدونم که متوجه م یم

 ...نیدونم چرا چشاتونو بست ینم اما

 مکث کرد... دوباره

 ...دیارزش دار ایآقاجون برام به اندازه ي تمام دن -

 دسن خودمه... میزن و زندگ اریاخت اما

 دم نه حق داره بره شهرستان... یطالقش م نه

 که من گفتم... ییتایمحدود نیدرس خوندن براش سخت باشه با ا طیکنم شرا ینم فکر

 ...نویا دیبگ بهش

 ...فهمهیحرف شما رو راحت م انگار

 آمد... شیصداي قدم ها و

 اعضاي خانواده... انیم دیرا باز کرد و نگاهش چرخ در

 بلندشان با آقاجون بودند... بایمبهوت مکالمه ي تقر که
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  415:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 نگاهش روي من ثابت ماند... و

 ..."من زنمو دوست دارم"من ذهنم روي همان جمله اي بود که به آقاجون گفته بود، و

 بشنوم... شدیبود که م زيیچ نیتر بیداشتن او عج دوست

 داشت؟!... دوستم

 حرف متنفر بودم... نیا دنیاز حال خوب دلم با شن ومن

 که براي تو بتپد... یبه قلب لعنت

 مال تو باشد... گریاي د هیثان یکه حت یآورم آن دل یدر م نهیاز س من

 اش با خشم... رهیگرفتم از نگاه خ نگاه

 را گرفتم و باال رفتم... نایدست م و

 بودن هم حدي داشت... پست

 هندستون کرده بود... ادی لشیروزه بودو حاال ف هیداماد  تازه

 افتاده بود دوستم بدارد؟!... ادشی

 ...نه

 بود... ایاتفاق دن نیرت یعال میداشتن او برا دوست

 براي قانع کردن آقاجون اون حرفو زده... نه،حتما

 و با تعجب به سمتم برگشت... ستادیپله ها ا انیم نایم

 !...ا؟یمح یگفت زيیچ -

 کردم و زبانم را گاز گرفتم... نگاهش

 شد... انیفکري که با صداي بلند ب از
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  416:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...یلعنت

 نگفتم... زيینه چ -

 باال انداخت... ییابرو

 به سمت اتاق کشاند... دیدستم را با شتاب کش و

 و در را پشت سرش بست... میدیاتاق رس داخل

 ...دمیکش رونیرا از دستش ب دستم

 !...نا؟یم یکنیم کاریچ -

 اي با چشم و ابرو به من زد... اشاره

 ...ده،هاان؟یدلت لرز -

 ام را جمع کردم... افهیق

 ...نایچرت نگو م -

 کو؟!... یفرم هاي کوفت نیا

 را گرفت... دستم

 هاان؟!... اري،یخواي اداي آدم هاي متنفرو درب یتا کجا م ایمح

 نقابو از چهرت برداري... نیخواي ا یم یک

 گفت دوست داره... یوقت دیدستت لرز دمید

 !...؟یزنیداري خودتو گول م چرا

 زدم... غیج

 بفهم... نایم ستمین ایرو نیمن مرد ا -
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 خوام باور کن... یبفهم،نم خوامینم من

 داره... دوستم

 زهر... یاي کرده به تلخ خنده

 را باالتر بردم... میآقاجون داد صدا لیمشت دروغ تحو هیفقط  -

 اون زن داره... -

 اون تازه داماده... یفهمیم

 در آغوشم گرفت... نایم

 ...ایشششش، منو ببخش مح -

 رو زخمت... دمینمک پاش ببخش

 نگران آشوب تو قلبتم... خواهرم

 خودت کمک کن... به

 ...یشینابود م نجوريیا

 در آغوشش فشردم... محکمتر

 و عاشقت... کیبراي دل کوچ رمیبم -

 ...کردیبغض مرگ آورم انگار داشت خفه م نیا ومنو

 اش... یمیهقم را رها کردم در آغوش صم هق

 بود... شیانگار باز هم سر جا یبغض لعنت نیا اما

 ...کردیاستوار و محکم داشت خفه ام م همانطور

 هق هقم گفتم... انیم در
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  418:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 خوام دوستش داشته باشم... یخوام،نم ینم نایم -

 ندارم... نه

 ...مطمئنم

 ازش... متنفرم

 متنفرم ازش... دونمیم

 ...یم

 ...دشیاز نقشه ي جد ترسمیم

 از حرفاش... ترسمیم

 از دوست داشتنش... ترسمیم

 کردم... هیگر ریدل س کی نایآغوش م در

 ...هیشد از گر ینم ریکه نه انگار دلم س ریس دل

 جدا شدم... نایآغوش م از

 هم چشمانش سرخ سرخ بود... او

 زد روي شانه ام... دیاش خند هیگر انیم در

 ...یعزاداري راه انداخت نجایبسه بابا ا از

 زوري روي لبم نشاندم... لبخندي

 را به آن راه زدم... وخودم

 که در آن استاد بودم... کاري

 ...دیرا کش دستم
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 ...الیخ یب -

 ...رهیکه د میکن اانتخابیب

 تکان دادم... سري

 ...ارمیب ییدوتا چا رمیمنم م اريیباشه تا تو کدها رو درب -

گلومون تازه  اریب ییسره آه و ناله به خوردمون دادي،بپر برو دوتا چا هی میاومد یآره بابا از وقت -

 شه...

 ...دمیخند

 چشم خانوم... -

 رفتم... رونیاز در ب و

 و آقاجون راه انداخته بودند... رعباسیکار خودش رفته بود،بعد از آن معرکه اي که ام یپ یهرک

 را... شانیبود حرف ها دهیسئوال بود هدي هم شن میبرا و

 بود که... دهیاگر شن که

 اي به اتاقم رفتم...چ ینیگفتم و با س یالیخ یب

 ...میتازه کن ییگلو هیبعد از آن همه آه و ناله  نایبه قول م تا

 ... میرا خورد چاي

 ...میانتخاب رشته هم کرد نایبه همراه م و

 ...امرزدیرا ب یپر سرعت خونه ي حاج نترنتیخدا پدر مادر ا نایقول م به

 بود که امروز اصال مساعد نبود حالش... ییهدا ریمن تمام فکرم درگ و

 عباس را... ریباشد معرکه آقا جون و ام دهیشن دمیترسیم
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 بودم... میچه خنده دار که من نگران هوو و

 ...اما

 واقعا بودم... انگار

 بودم... نگرانش

 ...دیلرزیم رعاديیکه امروز غ ییهدا نگران

 خوردن جعبه دستمال کاغذي به خودم آمدم... با

 شدم... رهیخ نایاخم به م با

 !...ه؟یچه کار نیا -

 غرق شده گفتم خودي نشون بدم... اتیکشت دمیواال د -

 ...یتو عالم هپروت کنمیصدات م یچ هر

 تر آمد... کینزد یکم

 اي زد... تنه

 !...طون؟یش کرديیم ریحاال خانوم خانوما کجا س -

 نگاهم کرد و با لحن مسخره اي گفت... مشکوك

 بود؟!... یتو بغل پسر حاج الینکنه پرنده ي خ -

 نگاهش کردم... یچپک

 حرف زدي... اديیپاشو ز -

 ...مینهار بخور میبر پاشو

 باال داد... ییابرو
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  421:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...هیینه واقعا تو اون مغز پوکت انگار خبرا -

 ...یکنیداري بحث و عوض م نقدریا که

 ...گذرهیم یبگو اون تو چ االی

 فشردم... لب

 خواست حرف بزنم... یم دلم

 به محرم رازم... شدیم رشیفکرم درگ یوقت سوزاندیکه تا ته حلقم را م ینگران از

 ...چاندمیدر هم پ انگشت

 راستش نگران هدام... -

 خنده... رینگاهم کرد وبلند زد ز متعجب

 بود گفت... یخنده اش که انگار عصب انیم

 روانت مشکل داره... گهیمطمئن شدم د -

 نگاهش کردم... یچپک

 بهت... گمیم یچ نیعوض مسخره بازي گوش کن بب -

 هدي... بیگذشته بودو حال عج شبیکه د یاز اتفاقات نایگفتم به م و

 ...کردیگوش م میآنکه پلک بزند به حرف ها یب همانطور

 زد... یتمام شدن حرفم بشکن با

 تو کفشش داره... یگیر هیدختره  نیگفتم ا ديید -

 ...ایب

 ...بفرما
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  422:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 چرت نگو... نایاَََه م -

 بود بابا... میوخ یلیحال هدي خ گمیم دارم

 بد بود صبح... یلیخ حالش

 نگاهم کرد... یچپک

 ...ایخاك مح یعنی -

 ...خاك

 فکر کردي همه مثل خودت پوست کلفتن؟!... احمق

 ...دهیترس نمیا گهیحالشو گرفته د رعباسیام شبید حتما

 !...خت؟یبهت نر یکرم چیآدم شده بود و ه یگیمگه نم اصال

 داره؟!... یخب چه ربط -

 ... گهیزده تو پرش د رعباسیام وانهیخب د -

 آدم شده... نطوريیا که

 اونجا که غم نباشه... میپاشو جمع کن کاسه کوزتو بر حاالم

 نگاهش کردم... یچپک

 ...وانهید یسر خوش ای یلیخ یاحمق ای -

 !...ک؟ین کیپ امیپاشو با تو ب تیوضع نیتو ا من

 اش کرد... نشیس پايیرا چل دستش

 ...میبخور میبر شهیکه م یشب هی یکه نه ول کین کیحاال پ -

 زدم... شیپا به
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 زده به مغزت... یگشنگ مینهار بخور میپاشو بر -

 شدي... ونهید

 ...میرفت نییو به سمت پا دمیرا کش دستش

 ندادم... تیهم اهم شیراه به غرغر ها در

 نهار بده ما... خوادیعصر م 5تازه ساعت  وانهیدختره ي د -

 حرف نزن... نقدریا ایب -

 طونیابرو باال انداختن هاي ش میزن عموها و مادرو عمه خورد نینگاه هاي سنگ ریو ز دمیکش غذا

 هم به کنار... نایم

 ...رفتیروي روانم راه م بیعج که

 کرد... میگذاشتم که عمه صدا ییهاي غذا را داخل ظرفشو ظرف

 باال انداخت... ییابرو طنتیهم با ش نایم و

 ...نمتیبیگلم بعدا م رمیجون من م ایمح -

 رو به عمه و مادر کرد... و

 خوشمزه... شهیبود مثل هم یدستون درد نکنه عال -

 ...رمیاجازتون من م با

 نگاه هاي پر از سوال... نیو مرا تنها گذاشت با ا رفت

 نشاند... یو روي صندل دیدستم را کش عمه

 ...دیرا بوس میشانیو پ دیدر آغوشم کش عیسر و

 دخترم... دونستمیم -
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 تونه ازت بگذره... ینم رعباسیام دونستمیم

 نگاه هاي پراز عشقشو... شناسمیم

 گفتم دلش با توئه... ديید

 نگران نباش... گهید

 شد دخترم... تموم

 سخت بود... دونمیم

 پسرمو... شناسمیمن م سه،یمیتا آخرش پاي حرفش وا خوادت،یگفته م رعباسیحاال که ام یول

 بار بود که از عمه و حرف هاش دلم شکست... نیاول براي

 نشده... زيیانگار چ زدیحرف م جوري

 اتفاق عادي افتاده... هی انگار

 خواست باور کند پسرش... ینم انگار

 زده... چارهیمن و خودش و اون دختر ب یدامادش چه گندي به زندگ تازه

 همه خوشحال بود... نیعمه ا یدانم با چه منطق ینم

 دانستم مادر است و عشق مادري کورش کرده... یم اما

 درکش کنم... کردمیم یسع

 ...دسیفا یدانستم بحث با اون ب یم و

 زدم... لبخندي

 بود... دایهم پ یبودنش از چند فرسخ یمصنوع که

 مرتب کنم... کمیاجازتون من برم اتاقو عمه با  -
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 ربطم را... یب ريیبهانه گ دیفهم گمانم

 ام پناه بردم... یشگیپله ها باال رفتم و به مامن هم از

 را کنار گذاشته بودم... لجبازي

 را... میتهران زده بودم تمام انتخاب ها و

 ام را تکان دهد... یقرار بود دوباره زندگ یفقط چه طوفان داندیخدا م اما

 ...گذشتیهم م یاز پ روزها

 بودم... جیمن تنها منتظر اعالم نتا و

 سرم به الك خودم بود... نایبه قول م و

 ...شدمیعباس روبه رو م ریبا ام کمتر

 و حال نزارش بودم... دیمتوجه رنگ پر دمیدیهر بار که هدي را م و

 اش کند... یمخف شیآرا ریداشت ز یسع گرچه

 کامال مشخص بود... شیحال یب اما

 ...کردمیحوصله با لقمه ها بازي م یبود وب صبح

 سر رفته بود... بیام عج حوصله

 نداشت... یغرغرهاي مادر هم که انگار تمام و

 بند بود... شیگوشم به غرغرها همانطور

 ...یکنیکار داري م یچند روز چ نیا ستیمعلوم ن -

 تو اون دخمه... ديیهمش چپ که

 منم دل دارم... بابا
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  426:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...نجوريیتوام که ا اسیکه اون سر دن محسن

 ...دمیکش یپوف

 حوصله هم زدم... یرا بند چاي کردم و ب قاشق

 شد... دهیبه سمت در کش نگاهم

 انهم تنها؟... رفتیم رونیهدي با چمدان داشت از در ب که

 شدم... رهیبه مادر خ یسوال

 ...شهیتر از هم متعجب

 ...دمیاي زدم وآرام از مادر پرس اشاره

 !...ره؟یکجا م -

 شد... کینزد مادر

 سره سرت به کار خودته... هی گمیکه م نهید هم -

 خودتم خبر نداري... یکه از زندگ نقدریا

 ...دهیعباس داره طالقش م ریام

 خونه باباش... رهیم داره

 گرد شد... چشمانم

 !...؟یراحت نیبه هم یچ یعنی

 !...؟ییسکوت و تنها نیهم به

 از رفتنش بداند؟!... یآنکه کس یب

 به مادر کردم... رو
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  427:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 مامان چقدر صامت؟!... یچ یعنی -

 ...شهیم مگه

 آرام تر از قبل ادامه داد... مادر

 اومدن جلوي عمتو آقاجون نشستن... روزیواال د -

 جداشن... خوانیعباس گفت م ریام

 نه ها گفت نه به... دختره

 ...رعباسیزل زده بود به دهن ام نجوريیکه عمت هم بعدم

 ...یچیبزرگتم که ه بابا

 ...نیبکن نیخوایهر کاري م گفت

 کرد... کیرا نزد صورتش

 ...شهیم نجوريیاز اولم معلوم بود آخرش ا -

 دختره اصال... نیا

 ...دمیپرآنکه درنگ کنم از جا  یماند...ب مهیآمد حرف مادر ن اطیکه از ح یصداي وحشتناک با

 ...دمیدو اطیبه سمت ح و

 خشک شدم... دمید میصحنه اي که روبه رو با

 کنار چمدانش افتاده بود و... هدي

 تمام صورتش پراز اشک بود... و

 شد به دستش... دهیکش نگاهم

 شکسته بود... انگار
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  428:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بدي گرفته بود... حالت

 ...دمیسمتش دو به

 !...؟یهدي خوب -

 را پاك کردم... شیها اشک

 !...هو؟یشد  یچ -

 ...مارستانیب میرینگران نباش االن م اصال

 بودند... دهیدو اطیو عمه و زن عمو ها هم به ح مادر

 به ما زل زده بودند... نطوریهم و

 دستش را بلند کردم... اطیاحت با

 مچ شکسته بود... از

 کرده بود... جادیصحنه اي بدا و

 ...اما

 اصال آخ هم نگفت... هدي

 به صورت هدي نگاه کردم... متعجب

 !...؟یهدي خوب -

 نداري؟!... درد

 ...زدیشد و هق م دیاش شد هیگر

 به مادر کردم... رو

 مامان تو رو خدا چرا همتون خشکتون زده... -
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  429:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 به آمبوالنس زنگ بزنه... یکی

 ...دیکه مادر به خودش آمده باشد،به سمت خانه دو انگار

 عمه و زن عموها هم به کمک آمدند... و

 ...میهدي رابه داخل ببر تا

 بودم... نیتمام مدت در بهت ا و

 ...دیگو یو آخ هم نم کندیهدي چطور آنهمه درد مچ از جا در آمده اش راتحمل م که

 ...ختیریدر سکوت اشک م تنها

 منتظر اورژانس بود... و

 اش شد... نهیو پرستار مشغول معا دندیرس باالخره

 به هدي کرد... رو

 !...د؟ینطورشدیا یاز ک -

 که بغضش را قورت داد... انگار

 جواب پرستار را بدهد... دیطول کش یکم که

 حدود پانزده روزه... -

 سري تکان داد... پرستار

 !چشمانش را بست... د؟یشده بود نجوريیقبلن هم ا -

 وزاند...که از پلکش افتاد انگار قلب مرا بدجور س یاشک و

 بله ... -

 ...من
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  430:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

MS ...دارم 

 چندبار در گوشم اکو شد...  MSکلمه

.. 

!?MSکردیمدت تمام فشار ها را روي خودش تحمل م نهمهیبود و ا ضیاو مر... 

 ازدواج کرد؟!... رعباسیبا ام دیآنکه بگو یبود و ب ضیمر او

 هزاران سوال به مغزم هجوم آوردند... همزمان

 را تکان دادم تا تمام فکرها بروند... سرم

 وقت فکر کردن نبود... االن

 به اعضاي خانواده ام انداختم... ینگاه

 شده بودند... رهیمثل من مات به هدي خ یهمگ که

 ...ندیتا داخل برانکارد بنش کردندیکمکش م پرستارها

 خانواده ام... انیم دیچرخ نگاهم

 خوردند... یتکان هم نم شانیاز جا چکدامیه که

 همه سنگ دل شده بودند؟!... نیا یک

 به پرستار کردم... رو

 ما همراه ندارن؟!... دازیپرس یم که

 تکان دادم... سري

 ...امیمن همراهتون م -

 ...دمیبه سر کش یمادر را از چوب لباس یچادرمشک و
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  431:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 دنبالشان راه افتادم... و

 کردم... یامبوالنس رانندگ دنبال

 تمام مراحل بستري شدنش را انجام دادم... و

 ...رعباسیبه ام دادمیخبر م دیبا

 ...دیلرزیم دستانم

 انداختم که هدي را داخلش برده بودند...  MRIبه اتاق ینگاه

 ...دیبگو زيیآنکه چ یخت،بیریکه تمام مدت مظلومانه اشک م ییهدا

 انداختم... ینگاه لیبه موبا دوباره

 فشردم... رعباسیفشردم و دکمه تماس را روي اسم ام لب

 بوق خورد و جواب نداد... ده

 کردم... یطول و عرض راهرو را ط کالفه

 را هم به اتاقش بردند... هدي

 حاضر شود...  MRIتا جواب منتظرماندم

 جواب حاضر شد... باالخره

 اش به اندازه سال بود... هیکه گذشت هر ثان یربع ساعت وبراي

 ...دمیتمام سرعتم به سمت اتاق پزشکش دو با

 دادم... رونیرا ب قمیعم دم،نفسیدر رس پشت

 ...دمیبه لباسم کش یدست

 را خواندم... تابلو
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  432:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ... MSمتخصص مغز و اعصاب و یدکترتراب

 اي به در زدم و داخل شدم... تقه

 بود... ییخوشرو دکتر

 ...دمیلحن سالم دادنش فهم از

 گذاشتم... زیرا روي م  MRIدادم و با دستان لرزانم جواب سالم

 به جواب کرد... ینگاه

 داري؟!... ماریبا ب یخب چه نسبت -

 اي تمام تنم سرد شد... لحظه

 !...گفتم؟یم چه

 ي دکتر شدم... رهیرا گاز گرفتم و خ لبم

 !...دي؟یدخترم؟ ..!شن -

 ؟!... یهست ضیمر یک

 ...دیکه در دهانم چرخ یرا گاز گرفتم از دروغ لبم

 دو... -

 دکتر... دوستشم

 شد... رهیخ ییتکان داد و به برگه کذا سري

 قلب منهم تندتر... رفتیدر هم م شتریاخمش ب هرلحظه

 به تلفن لرزانم کردم... ینگاه

 ...زدیچشمک م شیرو رعباسینام ام که
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  433:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 دکتر نگاهم را به صورتش کشاند... صداي

 سختش بودحرف بزند... انگار

 شمارن... یپالك هاي روي مغز و نخاعش ب -

 رو داره؟!... ماريیب نیوقته ا چند

 به دکتر نگاه کرد... مبهوت

 من... -

 رو داره... یضیمر نیا دمیشن امروز

 را گاز گرفتم... لبم

 ...دمیدانم چرا خجالت کش ینگاه شماتت بار دکتر نم از

 گذاشت... زیرا روي م  MRIي برگه

 تعدادشون باال رفته... یلیاند خ یمیپالك هاش قد -

 ...شرفتهیدونم تا چه مرحله از درمان پ ینم

 تکان داد... سري

 نه... ایانجام داده  یدرمان اصال

 ازشون سوال بپرسم... دیبا انیم یک خانوادش

 شدم... رهیدکتر خ به

 بود؟... دهیکن پرس یتوجه به سوال یب

 دکتر... -

MSهست؟!... یچ 
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  434:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...یعنی

 ...دیزنیکه ازش حرف م ییپالك ها نیا

 ...دیحرفم پر انیم

 گذاشت... نیرا زم نکشیع

 ...شنیم ضیمر یینایمختل شدن تحرك و ب مار،باعثیپالك هاي روي مغز ونخاع ب -

 کنه... یحس نم زيیچ سوزه،امایدستش م ماریطور مثال ب به

 ...دهیقرار م ریرو تحت تاث یحرکت یرفتن حس المسه،کم کم سلول هاي عصب نیاز ب نیهم

 ...شهیم ماریباعث اختالل تو حرکت ب و

 ...شهیم ماریکوري ب تیو در نها ینی،تاربینیهاي روي مغز هم باعث دوب پالکت

 تا پالکت دارن... ستیدو ایروي نخاع حدود صد  ایروي مغز  ایدارن،   MSکه یمارانیب اکثر

 شما روي هر دو پالکت داره... ضیمتاسفانه مر اما

 ...دهیهزار تا رس ستیتعداد پالکت ها حدود به دو و

 ...ستیاوضاع روبه راه ن یعنی نیا و

 از حرف هاي دکتر... دیکش ریت پشتم

 را فشردم... فمیرا گاز گرفتم و دسته ي ک لبم

 درمانش؟!... -

 نداره... یدرمان -

 ... میریشدن پالکت ها رو بگ ادیجلوي ز میتونیم فقط

 کورتون البته فعال... با
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  435:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...رهیم شیچطور پ مینیبب تا

 ...انیکه ب دیبهتر هر چه زودتر به خانوادش خبر بد شما

 تکان دادم... سري

وحشتناك  ماريیرا داشته باشم،از شک حرف هاي دکترکه راجع به ب میپاها اریاخت یآنکه حت یو ب 

 رفتم... رونیبه سمت ب گفتیهدي م

 داد... میبه پاها ستیصداي دکتر همانجا فرمان ا که

 اعصابش کامال آروم باشه و اصال استرس نداشته باشه... دیفقط با -

 سمه... نیدارن مهلک تر  MSکه یمارانیبراي ب استرس

 تر بشه... دیبهم و شد کیحمالتشون نزد شهیم باعث

 سمت دکتر برگشتم... به

 حمله؟!... -

 تکان داد... سري

 بله... -

همانطور که گفتم مختل  شویینایب ایفرد  ،حرکتیبه طور ناگهان یبا حمله هاي عصب  MSماريیب

 ...کنهیم

 بخوره... نیشما بهش حمله دست داده که باعث شده زم ماریب االن

 دستش شده... یباعث شکستگ تیدر نها و

 نداشتم... دنیتوان شن گهید

 پرت کردم... رونیرا از اتاق دکتر ب خودم
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  436:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بود... نیو ضعف هدي ا یحال یآنهمه ب لیدل پس

 !...کرد؟ینگاه کردنش هم دردناك بود را اصال حس نم یدرد مچ از جا در آمده اش را که حت یعنی

 ...دیلرز بمیدرون ج لمیموبا

 ...زدیچشمک م رعباسیام نام

 اما..با تمام قدرتم تماس را برقرار کردم... دیلرزیم انگشتم

 اصال وقت مفلوك بودن نبود... االن

 ...دیچیپ یدر گوش شیصدا

 !...ا؟یالو مح -

 !...؟ییکجا

 جم... مارستانیب ایب -

 زد... داد

 !...مارستان؟یب -

 شده؟!... یچ مارستانیب چرا

 را قطع کردم... تماس

 زنش بود... میبود که تنها او مسئول حال وخ نیاز ا ریغ مگر

 هدي را... ماريیب دانستیبه او اگر م واي

 ...ایدن نِیپست تر شدیم

 دانست چه؟!... یاگر نم اما

 هدي به او هم نگفته باشد چه؟!... اگر
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  437:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ذهنم پرشده بود از سوال... تمام

 بهت... از

 غم... از

 درد... از

 گرفته بود... بغضم

 کردم... یفکرش را هم نم شیچند ماه پ تا

 باشم... میهوو میقدم بزنم و نگران حال وخ مارستانیراهرو ب در

 روي سرم آوار شود... میایکه بودنش باعث شد تمام دن ییهوو

 گناهکار بود؟!... رعباسیبازي مرگ تنها ام نیدر ا گفتیم یکس چه

 ...میبازي کرد گریکدیکداممان به قصد کشت  هر

 ...میرا جا به جا کرد ییمهره ها بد

 ...میبسته بود گريیکمر به قتل خود و د رعباسیهدي،من،ام

 راهرو انتظار نشسته بودم... داخل

 براي رفتن کنار هدي... کردمیپا و اون پا م نیا

 را کنار گذاشتم... دیترد باالخره

 به سمت اتاقش رفتم... و

 اي به در زدم... تقه

 رو به پنجره بود... نگاهش

 با باز کردن در هم صورتش را برنگرداند... یحت
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  438:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 را قورت دادم و به سمتش رفتم... بغضم

 را روي دست گچ گرفته اش گذاشتم... دستم

 هدي جان؟!... -

 !...بهتري؟

 با سماجت نگاه دوخته بود به سمت پنجره... همانطور

 مهمه؟!... -

 ...دمیتر کش کیکنار تختش را نزد یصندل

 .معلومه که مهمه.. -

 سمتم برگشت،پوزخندش تلخ تر از زهر بود... به

 !...مارستانه؟یکه هووم باال سرم تو ب نهیبه خاطر هم -

 ...ایمح اریآدم خوبا رو در ن اداي

 ترحم متنفرم... از

 را رها کردم... دستش

 هدي... هیچه حرف نیا -

 کنم؟!... دترحمیبه تو با یچ براي

 کرد... نگاهم

 که انگار تمام وجودم را لرزاند و سوزاند... ینگاه

 که لبانم را بهم دوخت... ینگاه

 دوباره... دیلرزیبه تلفنم کردم که م ینگاه
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  439:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 عباس بود... ریام

 را برقرار کردم... تماس

 من برم باال... نییپا ایب -

 بود... یبیغم عج شیدرصدا

 حرف به سمت در رفتم... یب

 ...دیدرخشیبه هدي انداختم که قطره اشکش روي گونه اش م ینگاه دوباره

 نا آرام شد... قلبم

 ...نییرفتم و قدم تند کردم به سمت پا رونیاز در ب شتريیسرعت ب با

 دستانش بود... انینشسته بود و سرش م یکه روي صندل دمشید

 گمانم گفته بودند بهش... به

 را... ضشیدانست حال تازه عروس مر ینم یعنی

 ...دمیرس کشینزد

 هوس لمس کردن موهاي پرپشتش به سرم زده بود... بیمن عج و

 را بلند کرد... سرش

 حضورم راحس کرد... نکهیا مثل

 سالم بدهم... دیدهانم نچرخ در

 نگفت... زيیچ اوهم

 ...کردیدر نگاهش بود که هم مراو هم خودش را وادار به سکوت م زيیانگار چ اما

 تفاوت... یتم، از کنارم رد شد بانداخ نییرا پا سرم
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  440:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 زد... خیدرون من  زيیچ انگار

 ناز کردن هاي چند وقته ام باعث شده بود عادت کنم به مورد توجه بودنش... نیا

 حاال... و

 خارج شدم... مارستانیشانه هاي افتاده از ب با

 اي نداشت... دهیفا ماندنم

 هم نبود... درست

 آمدند... یساعت بعد خانواده اش م چند

 هم کنارش بود... شوهرش

 بود... گريیکه کنار د ییکه او یتصادف عجب

 شوهر منهم بود... کردیم مارشیت و

 زدم... بیخودم نه به

 داره... اجیاحت رعباسیبه ام ضهی!اون دختر مر ؟یکنیتو داري دوباره حسودي م ای( مح

با زخم زبان  دادمی)!خودم را زجر م ؟یکنیداري که حسودي م رعباسیبا ام یضمن تو چه صنم در

 زدن با خودم...

 ...کردیام م وانهیهمان صنم داشتنم با آن مرد داشت از درون د و

 بازي هم تمام شود... نیاتفاقات اي کاش زودتر ا نیا با

 دوئل مرگ... نیشده بودم از ا خسته

 بازي که هر لحظه... نیا از

 ...هیثان هر
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 ...خوردیکداممان ضربه کاري م کی

 ...دمیاز جا پر ینیصداي بوق ماش با

 راننده... ادیمتعاقبش فر و

 کجاست... ،حواستیخانم عا شق -

 انتخاب کن... یواسه خودکش گهیجاد هی برو

 نکن... چارهیمردم و ب نجوريیا

 ...میادب رو به رو یانداختم به مردك ب ینگاه

 حوصله تر از آن بودم که بخواهم با او بحث کنم... یب

 آمدم... ابانیتوجه به کنار خ یب

 دانستم کجا بودم... ینم اصال

 دربست گرفتم... همانجا

 انداختم و وارد خانه شدم... دیکل

 و دماغ روبه رو شدن با اعضاي خانواده ام را نداشتم... دل

 حوصله خودم را هم نداشتم... یحت

 ام بدجور سر در گم شده بود... یزندگ کالف

 تک تکشان... یبودم از سنگ دل ریهم دلگ یاز طرف و

 شدم همه دورم جمع شدند... ییرایوارد پذ تا

 و ساحل و نگار ساکت بودند... ایو در مینع

 ...کردندیبا نگاه هاي کنجکاوشان منو رصد م و
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 ...نطوریعمه و زن عموها هم هم و

 مادر لب باز کرد... اما

 !...ا؟یشد مح یچ -

 داره؟!...  MSواقعا دختره

 بار نگاهش کردم... شماتت

 انگار جواب مثبت از نگاهم خواند... که

 زد پشت دستش... که

 خاك به سرم... -

 دختره چجوري خودشو انداخت به ما... نیا نیدید

 ...دیعمه همزمان اشکش چک و

 ...یرحم یهمه ب نیاز ا اوردمیباال م داشتم

 مادر ادامه داد... که

 هست... شیزیچ هیاز اولم معلوم بود  -

 به کفشش بود... یگیر هی

 ...دمیحرف مادر پر انیانزجار م با

 ...گهیمادر بس کن د -

 !...د؟یرحم و سنگ دل شد یب نقدریا یک

 تکان دادم و با سرعت از پله ها باال رفتم... سري

 ...نمیکدام را نب چیداشتم تا ه ازین



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  443:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 را داخل اتاق پرت کردم... خودم

 ساحل پشت سرم وارد شد... و

 بود... یاشک چشمانش

 هم از لرزشش مشهود بود... شیصدا بغض

 راسته؟!... ایمح -

 ...دیرا روي هم گذاشتم و همزمان اشکم چک چشمانم

 باهم... میرا در آغوشم پرت کرد و زار زد خودش

 ...میهقمان که تمام شد از آغوش هم جدا شد هق

 چشمان نگرانش را به صورتم دوخت... ساحل

 !...ا؟یمح شهیم یحاال چ -

 ...شیبایونگران چشم گرداندم در صورت ز کالفه

 دونم ساحل... ینم -

 دونم... ینم یچیه

 کرد... یکار نم گهید مغزم

 کرد... یاخم ساحل

 بود... ضیدرسته مر -

 ...گفتیبه داداشم دروغ م دینبا اما

 نکرده... یخوب کار

 از من... دینگاه دزد سپس
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 طالق بده هدي رو... گهید شناسم،محالهیاونجوري که من داداش و م -

 دلم روشن شد... ته

 !...ضش؟یجوانمرد بود که بماند کنار همسر مر نقدریا یعنی

 دعا کنم... گريیکنار د رعباسیکردم که روزي برسد براي ماندن ام یوقت باور نم چیه

 به ساحل کردم... رو

 خدا کنه... -

 از جا بلند شد... ساحل

 ...کنهیکارو م نیمطمئنم که ا -

 تکان دادم و او هم رفت... سري

 من باز ماندم تنها ... و

 احساس عشق کهنه و خسته در اعماق قلبم... با

 هست... دانستمیم که

 را براي انکار بودنش به کار گرفته بودم... ستمیتمام هست و ن و

 ...گذشتیهم م یاز پ روزها

 ...دمید یرا نم رعباسیاصال ام میبهتر بگو ایمن کمتر  و

 ...گذراندیگمانم تمام وقتش را کنار هدي م به

 من... و

 انسان است... گريیحداقل براي د نکهیبودم از بابت ا خوشحال

 ...کردمیهم حسادت م یکم و
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 احوال تنها مانده و وامانده ي خودم... به

 و احساسش... ایبستم رومح یچشم م شهیمثل هم اما

 ...دیهم فرا رس جیاعالم نتا روز

 قبول شدم... فیکه برق شر دمیوتردیخودم داخل کامپ و

 ...توریبار پلک زدم بر روي روشن مان چند

 شد... ینم باورم

 دست و پا... یو ب فیضع ايیمح

 مهندس برق خواهد شد... روزي

 بود... ایرو میبرا فیشر یآنهم در دانشگاه صنعت یقبول

 ...میخواب بود برا مثل

 پشت در بسته ي اتاقم... نایرا با م میخوشحال اما

 ...میکرد میم،تقسیکه در دهان هم گذاشت ینیریدو ش انیم

 شاد باشم... دمیترسیم

 را بشکاند... یصداي خنده ام دل کس مبادا

 همه در خانه االن دل شکسته اند... دانستمیوم

 شده بود... نایهمدمم م تنها

 ...دادیم نیکوچکم را تسک ايیدن ششیهاي کم و ب یمزه پران و

 دار نبود... خنده

 بود... مارستانیهنوز کنار همسرش در ب شوهرم
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 حال هدي را بپرسم... یاز کس دمیترسیم یمن حت و

 کنند... رشیبد تعب و

 یینشستم...طبق معمول در اتاق تنها یم میو سرجا دمیکشیدهانم را م پیز نایقول م دبهیبا پس

 بودم... میها

 ...کردمیم یهاي عروس ام را وارس عکس

 ...دمیکش رونیرا ب یعکس

 ...رهیخ نیعباس دستش را دور کمرم حلقه کرده بود و با لبخند به دورب ریام که

 ...قیشده آنقدر عم رهیچهره اش خ به

 ...شوم رهیبه صورتش خ شهیهم خواستیکه دلم م آنطور

 وقت نتوانستم... چیه و

 کردم... یتک اعضاي چهره اش را وارس تک

 ...ینیب

 ...لب

 بودم... دهیلبهاي سردي که بارها و بارها بوس همان

 به قول خودش بوسه هاي اجباري... و

 ...میهاي زندگ نیتلخ تر ادآوريی با

 ...دیچک اشکم

 ...رمیخودم را در آغوش بگ خواستیم دلم

 طرفه... هیعشق  نیزار بزنم به حال ا و
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 حال خودم... به

 ...میها ییحال تنها به

 نبودنش... ادیبزنم به  زار

 ...شیها دنیند

 بود توجه کردنش... نیریش چقدر

 که به قول خودش از سر اجبار بود... ییتوجه ها همان

 ...دیتپ یم شیدانم چراباز هم برا یرا سنگ کرده بود اما نم قلبم

 ...دیجوش یم شیهم چشمه ي عشقم برا گريیجوانمردي اش در حق د دنیبا د من

 به من... لعنت

 ...یعشق لعنت نیبه ا لعنت

 اي به در خورد... تقه

 فاصله اي... چیه یدر باز شد ب و

 ...نمشیبیشد دوباره م ینم باورم

 ماه و اندي... کیاتاق بعد از  نیهم در

 با چشمانم تمام در راببلعم... خواستمیم

 نگاهش کنم... آنقدر

 باشد... رهیذخ میها یبراي دل تنگ تا

 هم انگار... او

 نگاهم شده بود... رهیدانم چرا خ ینم
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 را جمع کردم... میمن زودتر دست وپا یحرف چیه یب

 آرام گفتم... یلیخ

 سالم... -

 باال انداخت... ییابرو

 چشمانش برق زد... انگار

 سالم... -

 نگاهش کردم... یسوال

 !...؟یخوب -

 را که طبق معمول اطرافم پخش بود را پشت گوش بردم... میموها

 ممنونم... -

 اش... قهیکنار شق دیخشک شد به چند تار سف ونگاهم

 که حاال نا مرتب شده بود... شیبایز شیته ر و

 شده بود؟!... تیاذ نقدریا یعنی

 !...د؟یسف تارهاي

 را گرفت... دستم

 ...دیطلبیکه تمام وجودم آغوشش را م یحال در

 را گاز گرفتم... لبم

 سستم... نقدریبه من که ا لعنت

 ...کشاندیم یعشق تو مرا به تباه یلعنت
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 شد... رهیچشمانم خ به

 ...دیخندینگاهش انگار م ته

 ...رفتمیزودتر م شهیچند روز نباشم دوباره نگاهت مهربون م دونستمیاگه م -

 ...دمیخند اریاخت یب

 به بودنش... دمیبهانه حرفش اما از ته دل خند به

 قلب نا آرامم... به

 تخت نشست و منهم که دستم در دستش بود را مجبورکرد به نشاندن... روي

 امان شده بود... یدانم چرا قلبم کوبشش ب ینم

 احمق و عاشق شده بودم... ايیانگار همان مح دوباره

 که از مرد رو به رو خورده... ییضربه ها زدیم ادیهرچه درونم فر و

 چشمانش بود... یپ یهم چشمانم حرص باز

 ...میشد رهیدرنگاه هم خ آنقدر

 انداختم... نییمن با خجالت سرم را پا که

 زبان باز کرد... باالخره

 ...ایاومدم حرف بزنم مح -

 تکان دادم... سري

 ...کنمیگوش م -

 م دستم را رها کند...منتظر شد و

 انگار محکمتر دستم را فشرد... اما
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 دعوا... یب نباریا -

 ...دمیخند

 دعوا... یب -

 سابقه اش بودم... یب یمسخ مهربان بیمن عج و

 مغرورم... رعباسیبودم از ام دهیند یچشمان مهربان نیبا هدي هم چن یحت

 را از جلوي چشمم با سر انگشتش کنار زد... میموها

 مبارکت باشه مهندس کوچولو... -

 ...دیقلبم لرز ومن

 ام... یکس خبر نداشت از قبول چیه

 نگفته بود... کیهم تبر یکس

 به من... دیبگو کینفري باشد که تبر نیکردم که او اول یتصورش هم را نم یوقت حت چیه

 ...اریاخت یزدم ب لبخندي

 !...دي؟یاز کجا فهم -

 ...رمیبم دیکه با کنهیکار م یاگه ندونم زنم داره چ -

 شد... "زنم "تمام ذهنم قفل کلمه  ومن

 نسبتم با او بگذرم... نیاز ا خواستمیدانم اصال چطور م یمن نم و

 ...میساعت هم من و او زن و شوهر نشد کی یچند که حت هر

 ...دمیرا شن شیصدا

 !...ا؟یمح -
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 !...؟ییکجا

 اش شدم... رهیخجالت خ با

 ...یشد و نوازش کرد کم رهیبه گونه هاي سرخم خ غمزده

 حرف بزنم همونطور که گفتم... اومدم

 اش شدم... رهیخ منتظر

 ...ایمح شهیهدي خوب نم -

 فلج شده... نییاالنم از کمر به پا اون

 چپش از کار افتاده... دست

 کرد... مکث

 ...میو پس داد میکه کرد ییفکر کردم هممون تاوان کارا -

 ...دهیهم با طالق تقاصشو پس م هدي

 دوستش نداشتم... گهید

 ...ستیکه مال من ن دمیفهم یوقت

 ...اوردهیدرم یبوده و براي من اداي عاشق گريیاز اول عاشق کس د دمیفهم یوقت

 هم متنفر شدم... یاز زندگ یخودم و اون حت از

 ...کردمیاحمق بودن م احساس

 هم خودموهم اونو بکشم... تونستمیخشم داشتم که م نقدریا

 وجود تو... اما

 ...حضورتو
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 ...رمیبراي مرگ بگ یمینزاشت تصم میزندگ تو

 چشمانم آروم شد... کمیآروم شدم  یوقت

 با تمام وجودم... دمتید

 ...تویخانوم دمیشد د یتمام ذهنم و قلبم از هدي خال یوقت

 نجابتتو... دمید

 قدرت و محکم بودنتو... دمید

 ...دمیرو که تمام و کمال ذهنش،روحش ،قلبش و جسمش با منه رو فهم یبود که ارزش کس اونوقت

 انداخت... نییرا پا سرش

 اشک داخل نگاهش حلقه زده بود... انگار

 ...ایشد مح رینگیاما هدي تو خونه من زم -

 تونم ولش کنم... ینم

 من از جوانمردي اش لبخند رو لبم نشست... و

 نگاهم کرد... یسوال

 ...هیلبخند براي چ -

 ...گريیبراي د یحت دیخوبه که خوب -

 ...قیکرد عم نگاهم

 ...اینشه مح تیي خانوم ونهیتورو بشناسه و د یمحاله که کس -

 ...دیگفت که تمام قلبم لرز یجمله رو با چنان حسرت نیا و

 داد... ادامه
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 نداشتم... اقتتویوقت ل چیمن ه ایاما مح -

 هر طور شده کنارم نگهت دارم... خواستمیاولش م از

 چرا... دمیپرسیخودم م شیپ یه و

 کردم... ینم دایپ یجواب چیه و

 باتو... من

 ...خوامتیچقدر م دمیکنارت نبودن فهم با

 ...خواستمتیم چقدر

 ...دادمیکنترلم از دست م شدمیم کیبهت نزد یچرا وقت فهممیم حاال

 وقت تجربه نکردم... چیکه به قول خودم عاشقش بودم،ه یبا کس یکه حت یمن

 ...نشیریحرف هاي ش دنیمن تمام تنم گوش شده بود براي شن و

 به آخر بازي... میدیرس ایحاال مح -

 که کردم وپس بدم... ییتاوان تمام کارا دیکه من با ییاونجا

 ...گهیکه د یخواستیم ادمهی

 ...شیسخت شده بود حرف زدن برا انگار

 ...یکنارم نباش -

 رارها کرد... دستانم

 ...ایمح یگندم نباش یکه تو زندگ خوامیحاال ازت م -

 ...ستین ضیمرد زن دار مر هیتو زن دوم بودن  حق

 بري... دیخوام به پاي من و هدي بسوزي، با ینم



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  454:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دیاشکم چک اریاخت یمن ب و

 !...گفت؟یچه م او

 طالقم بدهد؟!... خواستیم

 ...یراحت نیهم به

 دوختم به او... چشم

 ...ومدمیخونه م دنتیبود که به شوق د روزید نیانگار هم -

 ...شهیبا طالق من و هدي درست م یهمه چ کردمیم فکر

 ...ایندارم مح اقتتویمن ل دهیانگار خدا هم فهم اما

 را روي لبانش گذاشتم تا ساکت شود... دستم

 که روي لبش گذاشته بودم را گرفت... یفاصله دست یب

 زد... کنار

 فرود آمد... میروي لبها شیلبها و

 ...دیبوس یوقفه م یو ب قیعم

 ...کردمیاش م یمن انگار مسخ شده همراه و

 در هم گم شده بود... مانیاشک ها و

 شد به چشمانم... رهیجدا شد و خ یبهانه نفس گرفتن کم به

 نگاهش انگار هزاران حرف بود... در

 شدن... کیبراي نزد خواستنیانگار اجازه م چشمانش

 برده بود؟!... نمویبود که تمام دل و د یبودکه مرد شکسته شده ي امروزم،همان کس نیاز ا ریغ مگر
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 گرفتنش،با تمام خودم در جنگ بودم؟!... دهیبود که براي ند نیاز ا ریغ مگر

 آمدم؟!... یبا دلم راه ماگر باز هم  شدیم چه

 اش شدم... رهیخ

 ...دنشیقدم شدم در بوس شیبا تمام خجالت پ و

 شکه شده بود اوهم... انگار

 مکث کرد... یکم

 ...دنمیشروع کرد به بوس و

 ...کردیانگار تمام گل هاي احساسم را که مرده بودند،زنده م شیبوسه ها باران

 عقب زد... یرا کم میسمت گردنم رفت و موها به

 بود... دهیرا بارها د میاز مردي که تمام ممنوعه ها دمیکشیمن هنوز هم خجالت م و

 ...میموها انیاز م دیبوکش

 صداي نفسش کنار گوشم... و

 ي عاشق... چارهیب ايیمح دهیبود به دل داغ د یبهاريِ خنک مینس انگار

 عطر تنش را... دمینفس کش قیهم عم من

 بارها را... نیآخر نیبسپرم به ذهنم ا خواستمیم انگار

 ...ی:قرار بود خانم خونم باش -و زمزمه کرد  دیگوشم را بوس کنار

 ...یبچه هام باش مادر

 انگار ماتم کده بود... شیصدا در

 ...دیچک یروي هم گذاشتم و اشک پلک
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 صورتم نگاه کرد... به

 ...دیپشت هم لبانم را بوس و

 که صورتم را احاطه کرده بود... یروي دست دیاشکم چک قطره

 کرد... مکث

 دوباره نگاهم کرد... و

 قرار زل زدم به نگاهش... یب ومن

 ...خواستشیم دلم

 بود... ییایح یب دانستمیم

 شوهرم را... خواستیدلم م بیمن عج اما

 را از اطرافم جمع کرد و در مشتش گرفت... میموها

 ...دیو بوس دیو بوس دیو بوس دیبوس قیعم و

 ...شیمحبت ها نیاز ا شدمیمن غرق لذت م و

 ...گرفتمیجان م انگار

 بودم... شیکه تمام عمرم تشنه ي باران بوسه ها یمن

 را روي شانه ام رها کرد... میموها

 اشک حلقه زده در چشمان مرد مغرورم را... دمید ومن

 :لعنت به من... -زد  لب

 نداشتم... اقتتوی:ببخش که ل -بلند تر رو به من کرد یکم

 ماندم... میمن مبهوت سر جا و
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 که منتظر ادامه ي معاشقه اش بودم... یمن

 نداشتم از زن بودنش... یوقت سهم چیلمس کنم شوهري را که ه خواستمیکه با تمام وجود م یمن

 ...کندیمرا رها م نطوریو او ا کنمیعباس حس م ریرا کنار ام تمیتمام زن من

 اشد...باز هم جوانمرد ب تا

 ...کردیي من هم جوانمردي م چارهیبراي دل ب یاي کاش کم و

 ...خوردندیبود که همه روي سرش قسم م یعباس ریکاش براي من هم همان ام اي

 ...میرحم نبود برا یهمه ب نیکاش ا اي

 جلو آمد... دوباره

 ...دیرا بوس میروي سرم البه الي موها ییجا

 خداحافظ خانمم... -

 ...شیخانم بودنم برا نیو اخر نیاول نیا میبود برا نیریچقدر ش ومن

 رفت... رونیدر ب از

 بودم... دهیچسب نیهمانطور به زم ومن

 آنکه بروم دنبالش... یب

 بار هم که شده التماسش کنم براي ماندنش... نیبراي آخر و

 ماند؟!... یم کجا

 عباسش... ریداشت حاال به ام ازیبود که ن ضشیاو کنار همسر مر جاي

 عباس او سلطان قلب من هم بود... ریچه بد که ام و

 را... تمیبار دوباره حس کنم تمام وجودش و زنان نیچه بد که ادامه نداد و نماند تا براي آخر و



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  458:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

مرا  ییرویانگار ن دیو به آن نبر نیام به ا یکس یب نیخبر از ا د،یبه درد خو گرفته ام براي درمان نبر 

 ...کشاندیو به سمت در م کردیاز جا بلند م

 ...گريیکه مرا تنها گذاشته بود تا جوانمرد باشد براي د ییقدم ها پشت

 براي خوب بودنش... دیجوشیچه عاجزانه عشقم م ومن

 جا کنده شدم و قدم تند کردم به سوي در... از

 ...دمیضرب بازش کردم و د با

 مردي که پشت در هنوز مانده بود... دمید

 دستانش گرفته بود... انیسري که م با

 که رنگ خون داشت... یبلند کرد و من شکه شدم از چشمان سر

 ...دمیگز لب

 ...شدیم ختهیروي من ر شیپ دیاشک و غروري که نبا از

 گذاشت روي کمرم و در اتاق را باز کرد... دست

 باشد... شهیمثل هم شیتمام بغضش،انگار توانش را جمع کرده بود صدا با

 محکم و پرغرور... همانطور

 ...ایمح ایدنبالم ن -

 ...امیاگه به دنبال امدن بود،حاضر بودم تمام عمرمو دنبالت ب که

 ...کردیمن بغضم خفه ام م و

 انگار... مردمیم داشتم

 را بست پشت سرم... در
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 کوه غم... کیماندم و  ومن

که در درونم راه انداخته  ییکه نه کم شده بود و نه نابود شده بود با وجود تمام جنگ ها یعشق و

 بودم...

 خاموش کرده بود... شیرا که با باران بوسه ها یآتش

 ...ستادمیو ا دمیروي لباسم کش یدست

 ...شدمیبا هر ضربه پوست کلفت تر م انگار

 که چه؟!... باالخره

 ماند اما... یدلم معباس تا ابد عشقش در  ریام

 ماند... یکنار همسرش م دیبا او

 تواند حرکت کند... یگرنمیبودم د دهیکه حاال فهم ییداه

 حال هدي خودم را فراموش کردم... ادآوريیبا  دوباره

 ...رفتمیم دنشیخواست د یدلم م چقدر

 را ندارد... دنمیچشم د دانستمیم اما

 و از جا بلند شدم... دمیکش یآه

 لبخندي زد... دنمیسمت آشپزخونه که رفتم مادر با د به

 چه عجب مادر از اون اتاق دل کندي... -

 حرف مادرانگار عمه حواسش جمع شد... با

 ...میبه سو دینگاه کش و

 هاي تو چشم من... یرمق بود مثل خوشبخت یب لبخندش
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 را بدهم... میداد خبر قبول یرضا نم دلم

 ...دندیفهمیم دیباالخره که با اما

 نشستم... زیپشت م یچوب یصندل روي

 گذاشت... میرو شیهم چاي داغش را پ مادر

 چاي... وانیزدم و دست حلقه کردم در ل لبخندي

 مادر... یراست -

 شدم... قبول

 به طرفم برگشت... اقیبا اشت مادر

 !...؟یچ -

 قبول شدي مادر؟!... یچ

 ...لرزدیاش هم دلم م ادآوريیبا  یحت

 ...فیبرق شر -

 کرد... یاخم مادر

 ...ه؟یچه رشته ا گهید فیبرق شر -

 ام گرفته بود... خنده

 کردم لبخندم را جمع و جور کنم... یسع

 از پشت سرم آمد... میجواب مادر را بدهم که صداي نع و

 ...زنهیحرف م ییدختر عموي ما هنوز دانشجو نشده به زبون دانشجو نیاي بابا، زن عمو ا -
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 نیقبول شدن تو همچ ستین یبگم کار هرکس دیکه البته با فهیمهندس برق،دانشگاه شر منظورش

 دانشگاه و رشته اي...

 دست بلند کرد به سمت آسمون... مادر

 ...مینع فیمن لبخندم پهن تر شداز تعر و

 زد... یلبخند تلخ عمه

 مبارکت باشه عمه... -

 نتونست خوشبختت کنه... پسرم

 ...يریش نقدریکه ا خوبه

 کنار عمه رو اشغال کردم... یشدم و صندل بلند

 را روي دست پر از چروکش گذاشتم... دستم

 نبودم... تانیبرا یوقت عروس خوب چیه دیعمه جان شا -

 وقت نتونستم عروستون باشم... چیبهتر بگم ه ای

 تا ابد دلم گرمه محبتتونه... اما

 ...تتونهیگرمه حما دلم

 ...شهیدرست م زیهمه چ عمه

 ...شهیهم حالش زود خوب م هدي

 عمه جان... ستیاوضاع اونقدر هم بد ن شیضیخوندم راجع به مر ییزایچ هی

 شد... یبه صورتم انداخت وصورتش باران یقینگاه عم عمه

 هقش باال گرفت... هق
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 عمه جان حالل کن پسرمو... -

 کن... ده،حاللشیتاوان دل شکستتو پس م داره

 آغوشش گرفتم... در

 عمه جون... هیچه حرف نیا -

 ده... یتاوان نم یکس

 طوري رقم خورده... نیا سرنوشت

 بزرگه عمه... خدا

 ...میخورد به صورت متاثر مادر و نع نگاهم

 عمه را در آغوشم فشردم... شتریب

 من بوده و هست... ايیعمه پسرت تمام دن میزبان به کام گرفتم تا نگو و

با  ختیهاي عالم را به دلم ر یپسرت خوشبخت شیچند ساعت پ نیمه میبه کام گرفتم تا نگو زبان

 اعترافش...

 ماند... یهم نبود که کنارم نم مهم

 پاشد... یاز هم م ایهم نبود که او نباشد مح مهم

 نکنم... شتریو غم عمه ي ماتم گرفته ام را ب میکردم تا نگو یحرف ها را در دلم زندان نیي ا همه

 به مادر کمک کردم... یعمه که جدا شدم کم از

 دراتاق را کم کنم... دنیو به قول خودش چپ میبراي نبودن ها شیها هیاز گال یکم تا

 تر ازعسل بود... نیریش میلبخند مادر از شادي برا و

 هم نبود که کام خودم از زهر هم تلخ تر بود... مهم
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 تند کردم به سمت اتاقم... قدم

 ...انینما انشیعباس م ریشد به سمت دري که باز شده بود و قامت ام دهیکش چشمم

 ...دیچشمانم لرز ین ین

 نرفته بود تا کنار همسرش باشد... مگر

 دوخت... نیرا گرفت از چشمانم و به زم نگاهش

 فشردم... لب

 قدم از قدم برنداشتم... اما

 بود... میایکه دن یاز چشمان رمیتوانستم نگاه بگ ینم

 ...مینداشت دهیپوش گریکدیاز  چیه حاال

 ي من گفت... رهیاز نگاه هاي خ کالفه

 به اتاق آقاجون... دییایب دیاگه کاري ندار ییدختر دا -

 شدم به آن لحظه... خیم

 ...نکنه

 مان را ببرد... مهیرابطه ي نصفه ن فیزودي بخواهد همان رشته ضع نیبه ا نکنه

 بود و من هم ناچار پشت سرش روانه شدم...هاي محکمش به سوي اتاق آقاجون  قدم

 که آقاجون خانه نباشد... کردمیدر دل دعا م و

 بند چادرم شد... م،دستشیدیدر اتاق که رس به

 من بند دلم همانجا پاره شد... و

 ...ایمح -
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 وگوش به حرفم باش... اریجلوآقاجون گفتم نه ن یبار هرچ هی نیرضاي خدا هم محض

 تر آمد... کینزد

 تر برد... نییرا پا شیصدا تن

 شوهرت باش... عیبار مط نیواسه آخر -

 ...دمیگز لب

 تمام فکرم را خواند... انگار

 راحت... التیاد،خی یمن به جز صالح تو کلمه اي از زبونم در نم -

 راحت نبود... المیمن خ اما

 عشق نو پاي دو طرفه را ببرد... نیخواهد نفس ا یم دانستمیم

 خودش و من بزند... شهیبه ر شهیت خواهدیم دانستمیم

 اي نبود من محکوم بودم و او هم... گهیراه د اما

 اي به در زد... تقه

 صداي آقاجون متعاقبش اجازه ورود داد... و

آمد...و من با تمام دلهره  یم رونیعباس ب ریکه از دهان ام یشده بود به کلمات رهیآقا جون خ چشمان

 ...دادمیام گوش م

 ...کردیکه انگار حکم مرگم را امضا م ییحرف ها به

بودنش براي  یاز رابطه اي که انگار از اول گسستن ییو برهان آوردن براي جدا لیو من به جاي دل 

 همه مشهود بود...

 آقا جون ماندم... تیبه چشمان پراز رضا رهیخ تنها



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  465:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 دارد او هم به صالح همه... تیرضا دانستمیم

 ررا گفت ...عباس جمله آخ ریام

 خالص را به قلبم زد... ریت ییگو و

 راستش آقا جون... -

 ...دیاگر صالح بدون میکه جداش بهتره

 ...دهیاي م یکه طالق براي خانواده چه معن دونمیم

 ...دیو اجاز بد دیکن یبزرگ اما

 عجب ماندم از آرامش کالم و صالبت مردم... ومن

 مرد من نباشد... گرید خواستیم که

 چشم روي هم گذاشت... آقاجون

 ...یگیعباس جان درست م ریام -

 ...ستیرسم خانواده ن طالق

 چند روز اتفاق افتاد هم رسم خانواده نبود... نیکه تو ا ییکدوم از کارها چیه اما

 به صالح هست ... ییجدا نیا

 ...یگیتو درست م و

 مات ماندم از مجسمه بودنم... ومن

 براي ازدواج از من نظري خواست... یبود نه کس جالب

 به زن مطلقه اي ... شدمیم لیحاال که داشتم تبد نه

 ...گرانیصالح د گران،بهیخواست د به
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 هوس کرده بودم... یخودخواه بیعج ومن

 ...گفتیکه م دمیآقا جون را شن صداي

 ...یدادگاه بش ریخواد اس ینم اتیریتو به خاطر در گ -

 خودم... کنمیو حل م زیهمه چ لیوک هیوبا  هیتوافق طالق

 روبه من کرد... و

 چشم روي هم گذاشت... نانیبا اطم و

 دخترم... میتصم نیبه صالح هست ا -

 ...خواستیم یدلم سرکش بیعج ومن

 دلم را... لیم نیانگار آقاجون در چشمانم خواند ا و

 عباس روي دستم خشکم زد... ریدست ام یگرم با

 آقا جون دستم را گرفت؟!... جلوي

 ...میمزاحم آقاجون هم نش میخانوم بر ایبلند شو مح -

 که آقاجون از دست گره شده اش گرفت... ینگاه دمید ومن

 بکشم از دستش... رونیکردم دستم را ب یسع

 محکم تر کرد مشتش را... که

 دوست داشتنم را... دیبه آقاجون هم بگو خواستیم انگار

 به زبان نراند... شیحرف ها انیکه م جمله اي همان

 تر نشود... دهیچیپ زیهمه چ تا

 تند کردم از خجالت... قدم
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 کنند؟!... یدست در دست هم گره م یبا خودم فکر کردم همه زن و شوهر ها موقع خدافظ و

 ...میدر خارج شد از

 دستش... انیاز م دمیکش رونیرا ب دستم

 کرد به من و به سمت اتاقش رفت... ینگاه

 بزند و دلم را گرم کند... یآنکه حرف یب

 سرد بود از نبودنش... بیکه عج یدل

 هم به سمت اتاقم راه افتادم... من

 زد... میبه رو یتلخ دم،لبخندیعمه را د که

 را دادم... پاسخش

 بود... نانیخودم دلش را گرم کردم با همان پلک زدن ساده اي که با اطم الیبه خ و

 نگرانش را به من دوخت... نگاه

 ...کردیم ینیروي دلش سنگ زيیچ انگار

 ...ادیفردا م -

 ...یبه چهره نشاندم به نشانه سوال یاخم

 که حرف اخمم را خواند... انگار

 ...شهیهدي فردا مرخص م -

 زدم... لبخند

 عمه جان... شهیزودتر خوب م شاالیخوب،اچه  -

 به من انداخت و لب زد... ینیغمگ نگاه
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 وقت مامان صدام نکردي... چیه -

 فشردم... لب

 را تکان داد... میگلو بیبغض س و

 نداشتم براي گفتنش... یحرف

 گاه نشد براي شوهرم باشد... چیاي که ه یزنانگ براي

 گاه نتوانستم عروس باشم... چیه

 بود... دهیآرزوهاي دلم خشک تمام

 ...اورمیمادر دلشکسته به زبان ب نیبراي ا یحاال چه کالم و

 انداختم ... نییپا سر

 لب زدم... و

 شرمنده... -

 از چه شرمنده بودم... قایدق دمیخودم هم نفهم و

 که هنوز نشکفته پژمرده شد... یزنانگ از

 ماند... یکه به دل م ییآرزوها ای

 هر لحظه... ختیتنها که زهر به کامم ر یعشق و

 ...هیثان هر

 دم... هر

 نفس... هر

 ...بردمیرا به گور م مردآرزوي هم نفس شدن با م ومن
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  469:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بود... نیقلبم سنگ انگار

 حرف قدم تند کردم ... یب

 از جا پراندم... زيیصداي شکستن چ رفتمیپله ها به سمت اتاقم م انیم

 کنم... دایباال دادم تا منشأش را پ ییابرو

 صداي بدي آمد... دوباره

 عباس بود... ریاز اتاق ام انگار

 سمت اتاقش... دمیدو

 ...گرفتیدم ترس داشت جانم را م هر

 آنکه در بزنم باز کردمش با شدت... یب

 ...میکوچک جلوي پا ستالیهمزمان شد با خورد شدن گلدان کر و

 از ترس... دمیکش ینیه

 ...دیچکیانگشتانش م انیشدم که از م یي خون رهیخ و

 انگار دو کاسه پر از خون بود... شیکه سرخ یچشمان و

 دستانم گرفتم... انیبه سمتمش و دستش را م دمیدو

 لب زدم... و

 کردي با خودت؟!... کاریچ -

 ...کردمینگاهش را روي سرم حس م ینیسنگ

 بلند کردم و نگاهم بند نگاهش شد... سر

 ...دیهمان دست پر از خون با شدت در آغوشم کش با
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  470:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 من تمام وجودم انگار قلب شد... و

 شد... حس

 بود... شیکه سرم رو یدل زد براي قلب و

 ...کردیکوبشش مجنون ترم م و

 و جدا شدم... دمیگز لب

 ...شدیپمپاژ م شتريیبا قدرت ب میخون به رگها انگار

 ...هیدستتون بد جور زخم ارمیب زيیچ هیبرم  -

 نگاهش بدرقه ام کرد... با

 ...دمیکش یقیمن در را که پشت سرم بستم نفس عم و

 شد... قیبه وجودم تزر کبارهیکه به  ینیریش جانیشدت ه از

 بود... تمیاز ظرف شتریانگار ب و

 دستش... قیزخم عم ادآوريی با

 را برداشتم و به اتاق بازگشتم... هیجعبه کمک هاي اول عیسر

 اش بودم... رهینگاه خ ریز کردمیکه روي تخت نشسته بود ومن زخمش را پانسمان م یمدت تمام

 !...شد؟یم قیبه وجودم تزر ایلذت دن نیبه جاي معذب شدن انگار باالتر میبود اگر بگو بیعج و

 کردم... لیچسب کاغذي را که بند گاز استر نیآخر

 کرد و بلندم کرد از جا... رینم را اسدستا دستش

 هم بلند شد... خودش

 ...کشتینگاهش انگار داشت مرا م و
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  471:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...کردیبه قلبم رسوخ م بیاش عج یرگیخ

 نگاهش... ریفرار از ز براي

 ها رو جمع کنم... شهیخورده ش نیا ارمیبرم،جارو ب -

 مردم را گرفته بود... بانیکه گر ییدلم فشرده شد براي عزا و

 عقب گذاشتم... قدم

 ...دیبا دستش مرا به سمت خود کش که

 ...خوردیکه گرماي هرم نفسش از رو چادر و روسري هم به گوشم م کینزد انقدر

 ...ایدندونم اومده مح ریطعمت ز -

 دست بکشم ازت؟!... چجوري

 جوشاندن در دلم... یانگار آب م ومن

 کوره شده بود... میگونه ها ریز شیبخارو گرما و

 ...کردیام م وانهیکه تپشش داشت د یاز قلب دمیگز لب

 ...ایمح هی..قلبت راض - کندیامانش را حس م یدانستم که کوبش ب یم و

 ...کنمیم حسش

 را باز کرد... میآرام گره روسر و

 را... میمرد روبرو خواستمیمن با تمام قلبم م و

 نشست... میاش روي موها بوسه

 ستبرش... نهیدستم مشت روي س و

 ام نشست... یشانیتر بود که روي پ قیبعدي انگار عم بوسه
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 زدم... پلک

 ام بود، بوسه بعدي روي گونه ام کاشته شد... رهیهمانطور که خ و

 کرد به وجودم... یم قیتزر یانگار زندگ شیلب ها یرا که بستم ،گرم چشمانم

 انداخت و بلندم کرد... میزانو ریز دست

 مرا روي تخت گذاشت... دیبوسیهمانطور که م و

 ...شدیشرمم م نکهیبا ا ومن

 را باز کردم... راهنشیبا تمام احساسم دکمه اول پ اما

 را خرج مردم کردم... میبا تمام وجودم زنانگ و

 را بستم... چشمانم

 ...خوردیم میکه از گرماي کف دستانش که به بازو یشدت لذت از

 ن تشنه ي عشق و محبت او...به م دادیم نیریانگار جان ش نوازشش

 ...دمیتر در آغوشش فشردم و لب گز محکم

 انداخت... ینگاه

 لباتو... ریگاز نگ -

 سر در گردن فرو بردم از شرم... ومن

 که در آغوشش بودم... یتیوضع از

 شدم که محکم تر در آغوشم گرفت و خواباندم... بلند

 گفت... کنارگوشم

 برا رفتن... ادهیبخواب وقت ز -
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  473:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 من از خدا خواسته تنگ تر خودم را فشردم در آغوشش... و

 چشم برهم گذاشتم... و

 را داشتم... ایخواب دن نیقسم بخورم پر آرامش تر حاضرم

 آنکه دغدغه جدا شدن از او ذهنم را آشفته کند... یب

 باز کردم... چشم

 گرفت... قتیتمام آرزوهاي بر آورده نشده ام رنگ حق وانگار

 غرق در خوابش لبخندي زدم... بايیصورت ز به

 از آغوشش جدا شدم... آرام

 ...دمیچیملحفه را دورم پ و

 چشم بازکرد... که

 راجمع کردم و لب گاز گرفتم... خود

 جا بلند شد وسمتم آمد... از

 من به قصد حمام رفتن پشت کردم... و

 بدن بدون لباسش را... نمینب تا

 پشت در آغوشم گرفت و در گوشم گفت... از

 تمامت مال منه... یوقت یکنیفرار م یاز چ -

 موردم گفتم... یاز شدت شرم ب شدیم دمیکه بزور شن ییصدا با

 برم... دیعمه بزار پسر

 ...نجاستیجات هم ایکجا بري تا آخر دن -
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 تلخ تر از زهرمان را... میانگار او فراموش کرده بود تصم و

 را محکم تر گرفتم و از آغوشش جدا شدم... مالفه

 براي ماندنم در آغوشش... گریهم اصراري نکرد د او

 دوش اب رفتم... ریز

 انگار به جانم رسوخ کرد... نشیریحرف ش یتلخ و

 گم شد... خوردیکه به صورتم م یاب گرم انیم میاشک ها که

 فرستادم... میحواس یبه ب یو لعنت دمیچیرا به خود پ حوله

 فکر لباس نکرده ام... که

 تقه اي به در خورد... که

 جان لباس برات گذاشتم پشت در... ایمح -

 را برداشتم از الي در... میلباس ها آرام

 نذاشته... میچقدر خدا را شکر کردم که از لباس هاي هدي برا و

 به اتاق خودم رفته براي برداشتن لباس... و

 م...آمد رونیو ب دمیرا پوش میها لباس

 نگاهش... ینیسنگ ریرا گرفتم ز میموها آب

 ...کردیدرد م گاریبود و س ستادهیکنار پنجره ا که

 شدم در نگاهش... رهیخ

 از غم نگاهش... ختیغم عالم به دلم ر و

 را جا به جا کرد... میگلو بیس بغض
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  475:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 نگهش داشتم... نهیدر س اما

 ...دیبه گوشم رس کردیم میصدا نییصداي مادر که از پا که

 مادر... دنیکردم از فهم هول

 سرخ شده بود... میگونه ها انگار

 باالخره سکوتش را شکست... که

 کرد... تیطرف هدا کیآمد و موهاي بلندم را به  جلوتر

 ...دیرا بوس میشانیپ و

 خجالت نداره با شوهرت بودن... -

 ...مینکرد خالف

 ...یکه شرم داشته باش مینکرد گناهم

 گشودم... لب

 رو... تمونیوضع دیدونیخودتون م -

 کردم... یمکث

 جان کندم از به لب آوردن جمله ام... و

 کارمون درست نبود پسر عمه... -

 جلوتر آمد و هرم نفسش به صورتم خورد... یکم

 بود... ایکار دن نیدرست تر میکاري که کرد -

 ...شمینم مونیوقت پش چیه

 نشدم از لمس کردنت... مونیوقت پش چیه
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 ...کردمیصورتم را حس م گرماي

 برم... -

 وقته صدام کرده... یلیخ مادر

 را بند کرد با دستش... دستم

 ...کمیهر وقت اسممو صدا کردي عشقتو باور م -

 ي چشمانش شدم... رهیخ

 قمار کردم پسر عمه... میبراي ثابت کردن عشقم روي هست -

 داشت... دهیبود اگر فا امیکردن اسمتون که دن صدا

 اي ندارد... دهیفا گریبودن براي ما د عاشق

 قدم تند کردم به سمت در اتاق... و

 که پشت سرم بسته شد ... در

 تر قدم برداشتم... آهسته

 انگار مسابقه داشتن با هم... میاشک ها اما

 فرستادم به حال دلم... لعنت

 ...کردیرا خشک م شیآشپزخانه که شدم مادردست ها وارد

 ..سمتم برگشت. به

 اومدي مادر؟!... -

 ...کنمیموندي دوساعته دارم صدات م کجا

 زدم... لبخندي
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  477:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 مادر جون... گهیاومدم د -

 رو بشور... ارایخ نیا ایخوب حاال که اومدي ب یلیخ -

 دنبال کار خودش رفته کمرم شکست... یهرک

 تند کردم... قدم

 رو شستم... ارهایخ

 ...کردمیدرست م اریکه ماست و خ همانطور

 شکسته تر شده بود... بیروزها عج نیبه صورت شکسته مادر انداختم که ا ینگاه

 ...دیفهمیم دیبود و باالخره با مادرم

 مادر... -

 به سمتم برگشت... یسوال

 لحن ممکن گفتم... نیآرام تر با

 رو بهتون بگم... زيیچ هی دیبا -

 ...میشیجدا م میعباس دار ریمن و ام راستش

 تفاوت برگشت... یب

 بهتر... -

 ...ادیم نیآسمون به زم ريیکردي طالق بگ فکر

 !...؟یعزا گرفت نجوريیا که

 جمع کن خودتو دختر پاشو... پاشو

 ...ختهیعباس براي تو ر ریبهتر از ام انقدر
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  478:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 شوهرت بدم که همه حض کنن... قتهیکه ال یبه کس نیهمچ

 ...دمیگز لب

 که هنوزاسم شوهرم در شناسنامه ام بود... یحرف نامربوط مادر وقت از

 بافت... یم ایرو میبرا دیجد یاو از زندگ و

 تلخ تر از زهر... ییایرو

 انداختم ... نییرا پا سرم

 خواستم بحث کنم... ینم

 مشغول ساالد خورد کردنم شدم... و

 را روي پشتم حس کردم... یدست هیگرم

 سر باال گرفتم... و

 عباس روبه رو شدم... ریبا چشمان سرخ ازخون ام که

 ...شدیبشنود،ظاهر م زيیچ دیکه نبا ییآن جا شهیکه هم نیکردم از ا رتیح و

 باشد... دهیکردم نشن یحالل زاده بودنش بود ..دردل دعا م اديیبه خاطر ز دیشا

 داد... یرا نشان م نیچشمانش خالف ا اما

 دانستم حرف زدن من درست نبود،پس سکوت کردم... یم

 مادرم و شوهرم پاس دادم... انینگاهم را م و

 که هنوز متوجه حضور دامادش نشده بود... مادري

 به سمتم برگشت... مادر

 ...نیا ایب ایمح -
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 جا خورد... یعباس کم ریام دنیبا د و

 ادامه داد... اما

 .توش کم نمک نشه.. زینمک و بر ایب -

 ...شدیم شتریعباس روي شانه ام ب ریفشار دست ام و

 بود... رهیکه به مادر خ همانطور

 ...فشردیي دستش که شانه ي دخترش را م رهیمادر نگران خ و

 ... دمیعباس را شن ریام صداي

 ...زدیمحکم و با ثبات حرف م شهیمثل هم که

 کند،اما... یحرمت نم یدانستم مادر را ب یم

 ...دیکنیکه شوهر داره صحبت م یاز شوهر دادن زن ستیدرست ن ییزن دا -

 ...ردیاز مادر بگ یمنتظر نشد تا جواب و

 با گام هاي بلند از آشپزخانه خارج شد... و

 گام هاي بلند از آشپزخانه خارج شد... با

 مادر همانطور مات رفتنش... و

 به مادر کردم... رو

 مادر راست گفت،کارتون درست نبود... -

 کرد به من... ینگاه

 از حرفش گفت... مانیپش

 ... یگیراست م -
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 ...دیبد شد شن چه

 کنم... یحرصمو خال کمیخواستم  من

 ...ادیم دونستمیم چه

 در هوا تکان داد... یدست

 از تو که گذشت... ایمح یول -

 ...شیضیمر نیدختره هدي برسه با ا نیخدا به داد ا یول

 جذبه اي داره... عجب

 ...ستیحداقل با زنش مثل همه ن رهیزن بگ کردمیفکر م شهیهم

 با زنش از همه جدي تره... مینیبیکه ما م نیا واال

 ...شدیومن همانطور جمله ي اولش در ذهنم اکو م گفتیم مادر

 واقعا از من گذشته بود؟!..."از تو که گذشت  "

 !...کرد؟یحالم را زنده م شیباران بوسه ها شیپ قهیچند دق نیهم همانکه

 در دستم چاقو را با ضرب انداختم... ديیسوزش شد با

 بردم... گهیانگشتم را به طرف د عیسر و

 ...زدیخونش داخل کاسه بر مبادا

 ...دیهول زده سمتم دو مادر

 کردي دختر... کاریچ -

 کجاست... حواست

 کرد... کاریبا خودش چ نگاه
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 انگشتم... قیانداختم به زخم نه چندان عم ینگاه

 ... شدیکه خوب م نیا زخم

 ... کردمیزخم دلم چه م با

 آوردم... رونیرا از دست مادر ب دستم

 از جا بلند شدم... و

 ...شهیمادر،خوب م ستین زيیچ -

 آب گرفتم... ریخون دستم را ز و

 گذاشتم... شیرو یدستمال و

 حرف دوباره به سمت اتاقم رفتم... یب

 خودم را رها کردم روي تخت... و

 ...ختمیریکه تمام غم هاي را م انجاهم

 ...زدمیزار م میکه به حال آرزوها همانجا

 ...زیاتفاق افتاد همه چ عی* * * * انقدر سر

 گذشت... یچشم برهم زدن انگار

 بودم... ستادهیحاال من جلوي محضر ا و

 کی یراحت نیکنارش دست و پا زدم...وبه هم دنیهمه با زجر و غم براي نفس کش نیچه جالب که ا و

 ...مانیینفس مانده بود تا جدا

 که غم داشت نگاهش... یعباس ریانداختم به ام ینگاه

 ...گذشتیاز آن روز به بعد که حدود ده روزي م و
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 که مخاطبش من باشم... امدیکلمه اي از دهانش در ن یحت

 هم آمد... شیکه هد یوقت یحت و

 که زنش بودم... یاز من کردیم غیهم در نگاه

 ممکن نبود... شیازم برا دنیقول خودش دست کش وبه

 با رفتار سردش کم رنگ شده بود... نیریحاال انقدرخاطره ي آن روز ش و

 احساسات مردانه اش بود... یختگیکنم ابراز عالقه اش هم حاصل برانگ یاوقات فکر م یگاه که

 قضاوتم... نیرحمانه تر یب شدیم نیا دیشا و

 که انصاف داشت و جوانمرد بود... یعباس ریبه ام نسبت

 نبودم در ماجراي بد بخت کردنمان... ریکه کم تقص یبراي من یحت

 آقاجون پشتم را گرم کرد... دست

 انداختم... ینگاه

 مطمئن انداخت... ینگاه

 ... انشیبود م دهیچیعباس هنوز پ رینگذاشت که چشمم بماند به راه پله اي که رد ادکالن ام و

 ...گذاشتم قدم

 جان دادم... انگار

 ...میها ريیبا تمام دلگ شدیرفتم هر لحظه جان از کالبدم رها م یهاي بعدي که م پله

 ...دیچیپ یخواند انگار ناقوس مرگ در گوشم م یرا که م غهیص

 اي ... بهیشدم به زن غر لیمن تبد یراحت نیبه هم و

 که تمام عمرم،عمرم بود... یکس براي
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 به جانش بسته بود... جانم

 پاره شد... وندمانیپ رشته

 ...یاو انگار نه انگار روزي اعتراف کرده باشد به عاشق و

 همدمم بودن... و

 عجله داشت براي رفتن و نماندن... انگار

 دو سه باري به ساعتش نگاه کرد... که

 امضا زد... یآنکه نگاهم کند پاي برگه ي لعنت یب

 جعبه اي به سمتم هل داد... و

 جز من... دیچرخ یم زيیاش روي هر چ یهم نگاه لعنت هنوز

 به لباس رنگ روشنش کردم... ینگاه

 به تن کرده بود... اهیکه به عزاي عشق نشسته بود و س یفرستادم به دل لعنت

 قرمز که کوچک هم نبود... یانداختم به جعبه ط مخمل یسوال ینگاه

 در آمد... شیصدا

 با صالبت... همانطور

 ...محکم

 ...نمید -

 دادم... یم دیکه با زيیچ

 ...تیمهر

 شدم... رهیو خ دمیگز لب
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 که من کردم... یتیکه به بهانه خر ییبها به

 عباس پرداخت... ریشد و ام نیاش ا جهینت و

 نزدم براي بر نداشتنش... یحرف

 ام... هیو دماغ چونه زدن نداشتم براي نگرفتن مهر دل

 گذاشت... زیرا هم روي م نیماش چیسوئ

 مال توئه... -

 حرفش آمدم... انیم

 نه مال شماست... -

 ...دیپولشو شما داد شتریب

 تر ادامه دادم... آرام

 آزار دهنده ام... نیهمان لحن غمگ با

 الزمش ندارم... گهید -

 تکان داد... سري

 مقدارشو آقا جون داده ... هیپس  -

 بخرم برات... گهید نیماش هیبه جاش با همون پول  خوايیست،میکم ن که

 من چشم گرداندم دنبال آقاجون... و

 ماهرانه تنها گذاشته بود مارا... که

 !...ا؟ی،مح -

 عباس تکانم داد... ریام صداي
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 !...ه؟ینظرت چ -

 آمد... ادمیفکر کردم تا جمله ي آخرش  یکم

 نه... -

 ...ستین الزم

 ...خرمیم خودم

 باال انداخت... ییابرو

 اول شروع کردي؟!... هیثان نیبزرگ شدن رو از هم-

 رفت... یوري اش که انگار تلخ تر از زهر بود،روي اعصابم راه م هی لبخند

 !...ره؟یبگ خوادیم یجلوي بزرگ شدنم را ک -

 کس... چیه -

 کرد... ینگاه

 به حسابت... زمیریپول شو نم -

 ...رمیگیخوب م نیماش هی

 به حسابت... زمیر یشو نم پول

 ...رمیگ یخوب م نیماش هی

 ...ستیجاي شما ن نیماش شگاهینما

 نداد... گريیاجازه صحبت د و

 رفت... رونیاز در ب و

 من مات رفتنش و تحکمش شدم... و
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 باشد... میعنان دار زندگ خواستیهم م باز

 ...نه

 گذاشتم... ینم

 جانم که شده... متیبه ق یحت

 رفتم... رونیرا محکم داخل مشتم گرفتم و ب چادرم

 منتظر بود... نیجون داخل ماش آقا

 پشت آقاجون بود... نشیهم سوار ماش او

 بودند... ستادهیا ابانیبه دو شاهدي کردم که کنار خ ینگاه

 کس حاضر نشد شاهد فصلمان باشد... چیبود که ه جالب

 به خانه آمده بود... شدیکه سه روزي م ییهد یحت

 تخت ماندنش سوهان روحم بود... روي

 ...میدیرا ند گریکدی یصحبت نشده و حت انمانیم یکالم اما

 ...دنشینکردم براي د یمن هم تالش و

 ...دمیترسیهم کالم شدنش م از

 ...انمیبرداشت اطراف از

 عباس کرد... ریکنار ام یبه صندل ینگاه مین

 باشد... توانستیجاي من م شیپ قهیچند دق نیتا هم که

 تند کردم... قدم

 آقاجون شدم... نیسوار ماش و
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 آمد... یکه پشتمان م یعباس ریانداختم به ام ینگاه

 ... میزن و شوهري هست نیگمان کردم اول و

 گردند... یاشان باز م یهمراه هم بعد ازطالق به خانه ي قبل که

 راه ساکت بود... یجون ط آقا

 داد... یسکوتش بوي غم نم و

 سر حال هم نبود... اما

 کم حرف بودنش بود... یشگیطبق عادت هم و

 ...شودیکم حرف تر م شودیناراحت که م دانستندیم همه

 ...شدیناراحت م ییهر کس از طالق و جدا باالخره

 همه دل... نیهلهله ي ا انیآورد در م یانگار شادي م یکه براي امت ییما ییجدا یحت

 تنها و کوچک من کنج ذهن آشفته ام کز کرده بود... دل

 خودش... نیبه حال غمگ زدیهلهله را و زار م نیا کردیتماشا م و

 درخودم غرق شده بودم که مسافت را هم فراموش کردم... آنقدر

 به خودم آمدم... میدیرس یوقت که

 ...میشد ادهیدو پ هر

 عباس هم... ریام

 ...شیت و صامت چند لحظه پسمتمان برگشت آقاجون ساک به

 و پسر عمه ي قبل... ییهمون دختر دا دیشید،میگذاریبچه ها از حاال که پاتون رو تو خونه م -

 ...دیدوزي و اعصاب خوردي رو تو خونه تموم کن نهیک
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 همو... دیکن حالل

 که ادامه داد... میداد یبه آقاجون گوش م رهیخ

 ...دیسیمیوا دیمرد و مردونه پاي کاري که کرد -

 ...دینکن یبه هم جز نگاه حالل نگاه و

 ...دیرو برداشت و تموم کن تونیداستان که گندش همه ي زندگ نیا

 ...دینیحداقل خودتون رنگ آرامش بب تا

 باهاتون... گهیندارم د یحرف

 بود که راجع به شما دوتا زده شد... یحرف نیو آخر نیاول

 قرار گرفت... گهیبار کنار همد نیاسمتون براي آخر و

 فشردم و سکوت کردم... لب

 ...نمیاو را به چشم پسر عمه ام بب توانستمیم چطور

 نگفت... زيیهم سکوت کرد و چ او

 چه خوب که آقاجون پافشاري نکرد براي قول گرفتن ... و

 راه افتاد به سمت داخل... و

 سرش داخل شدم ... پشت

 عباس کمرم را گرم کرد... ریدست ام که

 کردم... ستیا

 هم انگار... قلبم

 نگاهش کردم... یباال انداختم و سوال ییابرو
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 هوا مشت کرد... هیو رو دیکش عیرا سر دستش

 شد به دست مشت شده اش... دهیکش نگاهم

 نبود... الشیخ نیانگار ع اوهم

 ...ییطبق عادت دختر دا -

 داشت به جمله آخر آقاجون... یتلخ حیکلمه آخرش انگار تلم و

 قدرتم جمع شد روي زبانم... متما

 عباس... ریآقا ام شهیعادت فراموش م -

 پشت کردم و داخل رفتم... و

 ...امدیاز پشت سرم م شیقدم ها صداي

 تر شد و کنار گوشم گفت... کینزد

 ...کردمیم نکارویباالخره، زودتر ا اريیطالقت بدم اسممو به زبون م دونستمیاگه م -

 ...شیکردم از حاضر جواب خیمن  و

 همانجا مات قدم هاي تندش شدم به سمت خانه... و

 فشردم... لب

 شد... ینم اوعوض

 ...یگذاشت لعنت یجواب نم یرا ب زیچ چیهمان مرد مغرور من بود که ه او

 داخل رفتم... به

 ...افتادهیخانه ن نیدر ا یاتفاق مهلک چیبود که انگار ه جالب

 همه به کار خود بودند... و
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 جلوآمد... ساحل

 ... زدندیم ادیچشمان نگرانش انگار فر و

 جون... ایسالم مح" - میطالق نگرفته ا میکه بگو "

 به دستم داد... یچادر خنک و

 و چادرم را عوض کردم... دمیچادر را ازسر کش ستادهیا همانطور

 ...دید یم لمیهمانطور که روي مبل ف مینع

 با دهان پر از پفک سالم داد... برگشت

 را روي چادرعوض شده ام... رعباسینگاه مات و خشک شده ي ام دمید و

 همه ي خانواده... انیهم م ان

 تفاوت به سوي آشپزخانه رفتم... یب

 مشتش شد... ریگوشه ي چادرم اس که

 لب آرام گفت... ریز

 نبود... ییایح یکردن و ب تیقرار به اذ -

 ...شهیپرواتر از هم یمانش بزدم به چش زل

 !...؟ییایح یب -

 روي لبم نشست... پوزخندي

 نبود... نمونیقراري ب -

 بود مارا... دهیعمه انگار د که

 مادر؟!... یجون،خوب ایاوا سالم مح -
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 به سمتمان آمد... و

 لب به مادرش سالم داد... ریز

 پله ها... انیقدم تند کرد م و

 را گرفت... رشیتفاوت نگاهم رد مس یب

 چرخاندم به روي عمه... نگاه

 عمه جون... سالم

 زد... یتلخ لبخند

 به روي ماهت خوشگلم... -

 انگار نگران بود... چشمانش

 تموم شد؟!... -

 ...دمیدزد نگاه

 بله... -

 بحث آزاردهنده را عوض کردم... انهیناش

 مادر کجاست... -

 چشم گرداند... میبار رو حسرت

 کرد رفت بخوابه... یسرش درد م -

 تکان دادم... سري

 !...د؟یخوا ینم زيی،چ یکمک -

 نه فدات شم برو استراحت کن... -
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 اي... خسته

 هست... ساحل

 تکان دادم... سري

 برم به مادر سر بزنم... -

 که انگار فشار مطلقه شدن دخترش روي تخت انداخته بودش... مادري

 رفتم که روزي پدرم هم در آن جا بود... یسمت اتاق به

 ینی...هانطور که من حاال هم بالگذاشتیمشترك همسرش م نیحاال مادرم تنها سر به روي بال و

 نداشتم...

 را در دل مسخره کردم... خودم

 بوده؟!... نمیهم بال یعباس ک ریام

 ...امدیاز مادر نم ییصدا

 را آرام باز کردم و داخل رفتم... در

 سمتم برگشت... به

 اي جا خوردم... لحظه

 چشمان قرمز شده اش از اشک... از

 تند کردم روي تخت کنارش نشستم... قدم

 شده؟!... یمادر چ -

 ...دیلرزیاز بغض م شیصدا

 تموم شد؟!... -



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  493:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 آغوشم فشردمش... سازد،دریجاري م گرید یروي گونه اش اشک دانستمیکه م یجاي پاسخ تلخ به

 ...میرا که کم بود تعداد در آغوش گرفتنش برا مادري

 ...کردیتر م یام را زخم یهق هقش روح زخم صداي

 ...دیگرفته اش به گوشم رس صداي

 ...یبش وهیخواستم توام مثل من ب ینم -

 ...یسر بمون هیسا یخواستم ب ینم

 ...ایکبابه مح دلم

 کبابه... دلم

 به خودم فشردم مادرم را... شتریب

 ...تویبخت اهیخواستم س ینم -

 باز کردم... لب

 ...هیچه حرف نینه مادر ا -

 آخه؟!... هیچ یبخت اهیس

 به نفع همه بود... نیا

 نشده... زيیچ حاالم

 نشده بود؟!... زيیچ واقعا

 نشده؟!... زيیکه چ دادمیشده بودم و مادر را دلداري م مطلقه

 دل مادربلکه دل سوخته ي خودم... نینه براي تسک دیدادم شا ادامه

 دهند... یکه به او وعده شکالت خوشمزه م یکودک مثل
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 رشته قبول شدم... نیدانشگاه و بهتر نینرفته که من بهتر ادتیمادر جون  -

 شروع خوب باشه... هی تونهیم نیا

 ...یهر کس واسه

 ...ستیکه ازدواج و متاهل شدن ن زیچ همه

 ...دیکن دلگرمم

 ...ارهیهاتون قلبم و به درد م هیگر

 ...نمیخوام اشکاتون رو بب ینم

 مادرم فاصله گرفتم... از

 ام شده بود،نگاه کردم... رهیبه چشمانش که حاال خ و

 به خاطر من... گهید دیکن هیگر دینبا -

 موفق و خوشبخت بشم... کنمیو م میسع

 بافت... یکه م ییبا دروغ ها شیرو دیپاش یکه زبانم م ینمک زد،ازیدلم آن کنج خسته زار م و

 غم بودن... یخوشبخت شدن و ب از

 هاي مادرم باز شد به حرف... لب

 که با زبانم بافته بودم... یاالتیتوجه به تمام خ یب

 ...یکه عاشقش خونمیتو چشمات م -

 ...یشیخونه نابود م نیتو ا اريیاول بودي ..دووم نم از

 نباف... نیریمن دروغ ش براي
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ازشو امضا  ییحکم جدا شیکه دو ساعت پ یوصله به اون دنتیکه نفس کش یدونیم تمخود

 ...هیا گهیباکس د ینیهرروز بب خوايیکردي...چطور م

 ...هیا گهیو عشقش،توجهش مال کس د صحبت

 ...شیخوا یزنه با تمام وجود م یکه چشمات داد م ینداري از کس یسهم چیتو ه و

 پرواي مادر... یاز حرف هاي ب دمیکش خجالت

 زد... میبه رو حیصر که

 داد... ادامه

 ...شناسمتیم یدخترم ا،تویمح -

 با زجرت؟!... دمیکردي زجر نکش فکر

 ماجرا... نیشکست تو ا کمرم

 هدي ناراحت نشدم... یضیچرا از مر دروغ

 ي من باشه... دهیند ریواسه بچه خ ریحکمت خدا باعث خ نیا دیخودم فکر کردم شا شیپ

 ...ایمن خودخواهم مح یبگ دیشا

 ...یخوام لنگه ي من حسرت به دل بمون ینم یول

 همه عمرت به حسرت خوردن گذشته... ینیبب یباز کن چشم

 آمده بود را پس زد... نییکه روي گو نه اش پا یسمج اشک

 ...ایمح یخوام مثل من ش ینم -

 من زل زدم به مادرم... و

 ندارد... یحال خوش دانستمیکه م مادري
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 اش... یهم ندارد از زندگ یخوش دل

 ...شودیهر روز افسرده تر و پژمرده تر م دمیدیمرگ پدر م با

 روي دستش گذاشتم ... دست

 مادر... مهیخدا کر -

 اگر خدا بخواد... شهیحل م یچ همه

 رو بسپر دست خودش... یچ همه

 ... خواهدیمعجزه م دلم

 اي از جنس تو ... معجزه

 آرام شده باشد... میبا حرف ها یمادر کم انگار

 نبود... یانگار آتش درونم خاموش شدن خودم

 عوض کردن بحث هم که شده رو به مادر کردم... براي

 واي چقدر گرمه هوا... -

 ...رمیدوش بگ هیعرقم برم  سیخ

 بوي گند گرفتم... فکرکنم

 دادم به جمله ام... یشوخ طعم

 داري حتما خفه شدي از بوي عرق تنم... یمامان چه تحمل -

 زد مادرم... یتلخ لبخند

 ...شهیهم دهیتنت بوي گل م -

 پروا تر ادامه داد... یب و
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  497:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 دونم چطور تونست از تنه مثل برگ گلت دست بکشه... ینم -

 ...خواستتیم قهیکه هر دق اون

 گشاد کردم از اطالعات مادر... چشم

 شدم از شرم... سرخ

 در هوا تکان داد... یدست

 ...یحاال خدا کنه باردار نباش -

 روي هم گذاشتم و با خجالت گفتم... چشم

 نه مادر... -

 نبود... زيیبارداري دادم براي طالق چ شیآزما

 نگاهم کرد... یچپک

 !...کنه؟یمعلوم م شیروز آزما ازدهیمگه تو ده،  -

 کردم از دانسته هاي مادر... رتیح

 فشردم... لب

 شده بودم... سرخ

 ...گفتم

 ...ایباشه مح ه،حواستی!!!چ -مادر  -

 گفتم... آرام

 حواسمون بود... -

 ...ستمین باردار
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  498:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 شانه اي باال انداخت... مادر

 خدا کنه... -

 ندانستم... زیماندن را جا گریمن از شرم د و

 پشت کردم به سمت در... و

 بازش کردم، که ساحل پرت شد داخل... و

 ...ستادنشیکردم از فال گوش ا رتیح

 وانگار او هم شک زده بود... دمیرا کش دستش

 حرف دنبالم راه افتاد... یب که

 نبودم... یعصبان

 زدم... تیخودم را به عصبان اما

 ...یستیمیفال گوش وا یکش یدختر خجالت نم -

 رفت بدبخت... ندتیمادر شوهر آ شیآبروت پ یچیمن ه حاال

 به من زل زد... الیخ یب

 شد امروز... یچ نمیوا خوب کنجکاو بودم بب -

 بپرسم ازت... امینداشتم ب جرات

 روي سرم... دیپر جانینگاهش کردم که با ه یحرص

 !...ده؟یباهات خواب شیداداشم ده روز پ یراست یراست ایمح -

 گشاد کردم و دست گذاشتم روي دهانم... چشم

 خجالت بکش دختر بتو چه... -
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  499:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...ایح یب

 ...میدختراي قد دخترم

 کرد... یهیعاقل اندر سف نگاه

 ...گهیخب شوهرت بوده د -

 ...بهیهمه کشمکش برام عج نیتو ا لشیتما فقط

 نگاهم کرد و تنه اي زد... بدجنس

 دلبري... یلیتو خ ای زهیچ یلیداداشم خ ای -

 ...دمیبازوش کوب روي

 خودتو جمع کن مسخره... -

 روي اش چشمک زد... نایزنگ خورد و نام م تلفنم

 را وصل کردم... تماس

 را صدا زدم... نایبه ساحل انداختم و شماتت بار اسم م یشد،تموم؟ نگاه یچ

 گفت... الیخ یب که

 و پولدارت پر... پیپس شوهر خوش ت -

 گفتم... معترض

 سرتون من مطلقه شدم... ریخ دیبکش خجالت

 ...ستین التونیخ نیع

 که انگار نه انگار... شورمیساحل ب نیا

 ...دیخند نایپشت تلفن م از
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  500:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ال قبا... هیخب حاال تازه شدي  -

 ي ما دوتا... لنگه

 خنده تلخ و لحن تلخ ترش را... دمیفهمیتنها م ومن

 زده بود... البیخ یخودش را به ب اممیبراي الت که

 ول کن... نارویا -

 توپ... رمیجشن طالق بگ هیبرات  خوامیم

 چرت نگو خستم... -

 جدي شد... لحنش

 !...خوري؟یغصه که نم ایمح -

 !...شه؟ینخورم م -

 !...شه؟یدرست م بخورم

 غمزده شد... لحنش

 ...کنهیحالتو بهتر م ریدوش بگ هی -

 دنبالت... امیم عصري

 و از همانجا اعالم کرد که او هم هست... دیرا شن نایم ،صدايیساحل به لطف صداي بلند گوش که

 کردم... یخدافظ

 چادرم را گرفت... ساحل

 ...ریدوش بگ هیراست گفت برو  نایم -

 ...دیخند
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  501:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 آره برو... -

 گندت خفم کرد... بوي

 داشت... یعجب تناقص تلخ و

 غمزده اش با لبخند رو لبش... چشمان

 تکان دادم... سري

 حمام رفتم... به

 داند که چقدر اشک حرام کردم... یخدا م و

 شد... شد،گمیکه از دوش خارج م یقطرات انیم که

 و بس... دانستیوسعت دردم را خدا م تنها

 ...دمیرا پوش میآمدم و لباس ها رونیحمام ب ستازیسخن ن لیم"کسم  چیه"و با  دلتنگم

 ...دمیخود کش سیموهاي خ انیم یدست

 به همه جا پخش شد... میموها انیآب م و

 دلم را سبک کرده بود... یکم هیآن همه گر انگار

 وجودم را فرا گرفت... میاز باز بودن موها یلذت

 ...میچادر و روسري رو موها یخسته کننده بود تحمل دائم واقعا

 را خشک کنم... میآنکه موها یب همانطور

 را روي تخت ولو کردم... خودم

 ب سپردم...تن خسته ام را به خوا و

 شدم... داریکرد،بیرا نوازش م میموها شیصداي ساحل که دست ها با
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  502:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 جان پاشو... ایمح -

 ...میعوض کن ییهوا هی میبر پاشو

 بابا بلند شو... دیپوس دلمون

 کچل کرده بسکه زنگ زده... نایم

 از چشمانم را باز کردم... یکی

 باال سرم... یه یگیم یچ -

 و از جا کندم... دمیاي کش ازهیخم

 و به خودش گره زدم... چاندمیبا دستانم موهاي بلندم را دسته کردم و دو دور پ همانطور

 را گرفته بود راحت شدم... بانمیکه گر ییاز شر گرما و

 ...میساعت چنده مگه االن پاش -

 حرص گفت... با

 شبه... کینزد -

 ...رونیب مینزارن بر یکاري کن هی یتونیم نیبب

 بابا بلند شدم... خب -

 ...یزنیغر م چقدر

 لباس بپوش... برو

 ...شمیاالن حاضر م من

 رفتم... نهیآ زیکه رفت به سمت م ساحل

 اي به موهاي گره خورده ام زدم... شانه



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  503:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 و رژ کمرنگ بسنده کردم... ملیر هیبه  و

 ظهر را بپوشم ... یهمان مانتوي مشک خواستمیم

 راه برگشت،چرا؟!... انیدستم م که

 او به عزا نشسته بود... مگر

 ...دنیپوش یحاال من خودم را محدود کنم به مشک که

 به جرم مطلقه شدنم... آنهم

 اي باال انداختم... شانه

 به تن زدم... دمیکش رونیرا به همراه شال ستش ب یکمرنگ یصورت ومانتوي

 کردم... میرا به دقت روي سرم تنظ یچادر مشک و

 ...رونیپا گذاشتم از در ب و

 ...کشدیرا م شیپا یکه هدي به سخت دمید و

 ..!قدم تند کردم به سمتش... ؟ییبه تنها رود،آنهمیبه سمت پله م و

 ..!نگاهم کرد... ري؟یهدي جان کجا م -

 پراز غم... ینگاه

 حرف... پراز

 ...نییپا رمیم -

 کمکت... امیبزار ب -

 انداخت و آرام گفت... نییپا سر

 ...رمینه خودم م -
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  504:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 آرام تر ادامه داد... و

 بهم... یدوست ندارن ترحم بکن -

 رفتم... کشیزدم و نزد لبخندي

 را پشتش گذاشتم... دستم

 ؟!... هیحرفا چ نیا ه،یترحم چ -

 ...دیحرفم دو انیو م میروبه رو ستادیا

 ...یخانم یلیخ -

 ...رهینم ادمیهمه حرف زدم بهت و  اون

 پر وبالم را گرفت... ریکه ز یکس تنها

 بودم... شهیروزي که تنها تر از هم اون

 بودي... تو

 شدي... هیسا یبه خاطر من ب دونمیهم م حاال

 مطلقه روت اومده... اسم

 ازم؟!... ومدهیبدت ن بازم

 زدم... لبخندي

 ...ستیتو ن ریکدوم تقص چیه نایا -

 خاطره بد... هیتو ساختن  شنیم لیهمه ي آدم ها دخ یگاه

 ...میبگذر

 که تموم شده... حاال
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  505:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 گرفتم... شیرا جلو دستم

 !...م؟یدوست -

 جان گرفت... یرا ب دستم

 تمام توانش را جمع کرده تا دستم را بفشرد... دانستمیم

 ...میدوست -

 به جلو هلش دادم... یکم

 ...کننیوقت کمک همو رد نم چیدوستا ه -

 را روي سرش مرتب کرد... شالش

 کردم... شیبایبه کت و دامن ز ینگاه

 ...گشتیچادر در خانه م یبود که ب یبود...تنها کس لیو خوش استا بایز یضیهم با وجود مر هنوز

 سختش... طیبنا به اقتضاي شرا البته

 نه... ایراه برود  گریمعلوم نبود که بتواند تا چند صباح د یحت

 ...شیادآوری دلم را گرفت با غم

 عباس... ریپله ها بود ام نییپا

 به همسرش کرد... یقیعم نگاه

 ...میشد نگاهش رو خیم یکم

 و لبخند زد به روي همسرش... شدیحرمت سرش م اما

 هدي جان... کرديیصدام م -

 هم گفت... هدي
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  506:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...رعباسیخواستم ابن همه پله بکشونمت باال ام ینم -

 شد... شیهدا گریگاه دست د هیتک

 من با اجازه گفتم... و

 قدم تند کردم به سوي در... و

 را جلب کرد... کند،توجهمیراه صداي پربغض مادر که معلوم نبود با که صحبت م انیم

 راه کج کردم به سمت آشپزخانه... و

 نگاهم روي تلفن در دست مادر رد شد... و

 ...دیروي عمه و زن عموهاچرخ و

 مات ماندم... و

 ...ختیریم نییکه از چشمان مادر پا ییاشک ها روي

 بود... دهیاشکش را ند یشده بود مادر محکم من که بعد از مرگ شوهرش کس چه

 جاري شدند؟!... شیروز اشک ها کیبار در  دو

 مادر و تلفن دستش بود؟!... خیپشت خط بود که چشمان همه م یکس چه

 قربونت برم مادر... یاله -

 نداشتم... نانیاطم میگوش ها به

 همه بذل محبت براي فرزندانش؟!... نیو ا مادر

 بودم ... دهیلحن صحبتش فهم از

 خط محسن است... پشت

 شانه ام را فشرد... یدست
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  507:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 و مشتاق نگاه دوخته بود به تلفن رو به رو شدم... رهیکه خ یو با ساحل برگشتم

 ...رفتیقربان صدقه ي محسن م نطوریهم مادر

 کرد... یداد و خدافظ تیباالخره رضا و

 ...دیرا در آغوش کش عمه

 باالخره مژگان... ادیبچم داره م -

 دادن... یمرخص بهش

 لبخندي زد... عمه

 خب خدارو شکر... -

 نداره که مرجان... هیگر

 ...یخوشحال باش دیبا

 اشک شوقه... مژگان

 بود... شیدندان ها انیي لب گرفتار ساحل م رهینگاهم خ ومن

 خوردم به حالش... وغبطه

 عشقش... به

 اي زدم... تنه

 آرام گفتم... و

 ...خرمیم یونیلیحالتو م -

 و ندانست حال خرابم را... دیخند او

 نگاه کنجکاوش را از روي عمه و مادر برنداشت... اما
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  508:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...اوردیخبر دست اولش سر در ب اتییاز جز تا

 را تکان دادم... چادرش

 بابا؟!... ییساحل کجا -

 تا االن ... دهیحتما رس نایم

 شد... ریکشتمون به خدا ..بدو د یم

 اکراه دل کند و دنبالم آمد... با

 ...کردیهمانطور غرغر م اما

 شد؟!... یبفهمم چ یاي بابا نذاشت -

 !...اد؟یم یک آخرش

 بابا چرت نگو... ایب -

 کال انداخته... سیبار م ستیب

 فک کنم جلو دره... کشتمون

 نکردم بهش ز... جرات

 شدم... خکوبیم اطیبه دست آنهم در ح گاریس دنشید با

 مگه همراه هدي باال نبود؟!... او

 را جمع و جور کردم... خودم

 بود... ستادهیا اطیاش گوشه ح رهیدر رد نگاه خ ريییتغ چیه یاو ب و

 تکان داد براي برادرش... یدست ساحل

 گرفت... یقلبم تپش م شدیم کیهر قدم که به مانزد وبا
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  509:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 زدم... بیخودم نه به

 آروم... ایچته مح -

 ... بردمیجالب که هنوز کم حساب نم وچه

 ...شدیتر م کیمردي که هر آن نزد از

 همانطور پهن مانده بود... شیپ قهیبا لبخندي که از چند دق ساحل

 برادرش سالم داد... به

 !...د؟یسالم داداش،خوب -

 ممنون ساحل جان... -

 !...د؟یریم کجا

 شد... کینزد

 داداش... میرینم ییجا -

 ...میگرد یبرم م،زودیشام بخور میریم ایدوست مح با

 تکان داد... سري

 بزن... امیو برام پ دیکه رفت ییخب،آدرس جا یلیخ -

 دنبالتون... امید،مییایشب سه تا دختر تنها ب ستین درست

 ...رونیانگار ادامه داشت صحبتش که از در زدم ب هنوز

 که درست جلوي خانه پارك شده بود شدم... نایم نیسوار ماش کراستی و

 زدم... شیبه روي عصبان لبخندي

 التهاب درونم کم شود... که
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  510:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 منتظر موندي... دیببخش -

 غره اي رفت... چشم

 منتظر موندم؟!... -

 پام علف سبز شد ... ریز

 ساحل کجاست؟!... اون حاال

 ...زنهیداره با داداشش حرف م اطیتو ح یچیه -

 روي نگاهم کرد... هی

 !...ه؟یمنظور از داداشش همون شوهر سابق جناب عال -

 بگو چرا قرمز کردي... پس

 ...یتحمل کن خوايیم ایمح یک تا

 ...یشیم ونهی،د نیخونه باش هیتو  شهینم

 ...ستین درست

 کرد... شهیکاري نم -

 ...یهمه چ شهیم فراموش

 ...کنهیحل م ویهمه چ زمان

.. زنده ام تا در تنم هرم نفس هاي تو هست مرگ  شدینگاه دوختم به دري که ساحل از آن خارج م و

 تو را از من گرفت... دیداند فقط با یم

 زد... میروي پا نایم

 نگاهم را از ساحل به سمت خودش کشاند... و
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  511:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 !...؟ییبا توام کجا یه -

 ...زنمایبا تو حرف م دارم

 نگاهش کردم... کوريی

 ساحل داخل نشست... و

 !...شه؟یبهش فکر کنم و حرف بزنم درست م -

 که... شمیم ونهید

 خنده اي کرد... ساحل

 بود اما خنده اش... یمصنوع

 ...دانستمیم

 !...؟یجون،خوب نایسالم م -

 سمت ساحل برگشت... نایم

 چطوري؟!... زم،تویسالم عز -

 روي فرمان زد متفکرانه ... و

 !...م؟یخب،کجا بر -

 کرد... یطانیخنده اي ش ساحل

 اونجا که غم نباشه... میبر -

 من پوزخند زدم به حرف مسخره اش... و

 من نباشد... یلعنت یهمراه زندگ شدیمگه م غم

 ...میتوپ بزن ونیقل هی میبر گمیم -
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 ...دیبه هم کوب یدست ساحل

 ...ولیا -

 برگشتم... متعجب

 ساحل توام؟!... -

 اضافه شدم... نیبله منهم به جمع معتاد -

 ...دمیخند

 عمه بفهمه پوستت کندس... -

 اي باال انداخت... شانه

 ...دهیحاال که نفهم -

 عطسه اي سکوت شد... با

 به خنده ام وا داشت... نایشکم م صداي

 خنده زدم... ریز یپق

 نگاهم کرد... یچپک نایم

 خب گشنمه؟!... هیچ -

 ...یو فکر دود و دم گشنته

 ...معتادا

 صدا گفتند... کیدو  هر

 توساکت... -

 ادامه داد... نایم
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 فرحزاد چطوره؟!... -

 کرد... یاخم ساحل

 بنظرم فشم بهتره... -

 گفت... نایم

 اونجام خوبه... -

 به من کرد... ینگاه

 ...ستینظر توام اصال مهم ن -

 اش... یزدم از شوخ لبخندي

 خنده اي کرد و دنده عوض کرد... نایم

 اووووو... -

 صفا... برمیها رو دارم م یحاج دختر

 آقاجون روشن... چشم

 ...دیخند ساحل

 آره واال... -

 به مقصد... میدیرس مانیخنده ها انیم

 کنار رودخانه... بايیرستوران ز و

 آب روان رودخانه... صداي

 ... طیدر مح دهیچیتنباکوي پ وبوي

 ام ... ینیب انیم
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 انگار... کردیرا تازه م روحم

 ...دمیبو کش قیعم

 گفت... نایم

 بو نکش حسرت به دل... قیعم نقدریا -

 بره... ادتیبکش غمات  کمی ایب-

 نگاهش کردم... یچپک

 االن؟!... یکنیمعتادم م -

 ...دیخند

 ...گهید مینیما ا -

 از غذاي مانده از شامش را به دهان برد... یقاشق ساحل

 بره... ادتیاوهوم بکش داداش ما رو  -

 ...یبرس تیبه زندگ یبتون توام

 نگاهش کردم... چندش

 با دهان پر حرف نزن، اه... -

 کج کرد... یلب ساحل

 دلت بخواد... میلیخ -

 ...یشیم تیشخص یواا دور از خانواده ب -

 لرزان ساحل... لیشد به موبا دهیکش نگاهم

 اي زدم... اشاره
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 خانم معتاد... خورهیزنگ م تیگوش -

 هل کرده لقمه اش را کامل قورت داد... ساحل

 جواب داد... و

 بله داداش... -

 ...دیببخش سالم

 ...بله

 ...کنمیاالن اس ام اس م چشم

 کرد و سمتم خم شد... ینگاه نایم

 ...هیرتیهنوز که غ -

 اال انداختم...کردم و شانه اي ب نگاهش

 واسه اونه... نجاستیا شینه بابا آبج -

 مسخره سري تکان داد... به

 آهان... -

 ...بله

 صدام کرد... دوباره

 بکش... ایب

 کج کردم... یشدم ولب وسوسه

 ...دیارز یکه م کباریرا...امتحان کردنش به  دنشیاگر منهم بلد بودم کش شدیم خوب

 گرفتم... دیترد با
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 زدم... یوپک

 آمد... یزبانم م ری..طعم پرتغال ز ردیگیسرفه ام م کردمیفکر م نکهیبرعکس ا و

 ...امدیخوشم م یاز دودش کم و

 خنده اي کرد... ساحل

 زودي اغفال شد... نیبه ا نایم -

 تکان داد... سري

 را در آورد... میادا و

 معتاد... -

 زدم... یپک

 خنده اي کردم... و

 اغفال شدم رفت... -

 کردم... اشاره

 ...ستیبدم ن -

 معترض گفت... نایم

 ازش... رمیتونم بگ ینم گهید ایب -

 کردم که لعنت بر خودم باد... خودم

 ...میدیخندیو م میزدیم حرف

 ...گفتمیم نایم ایاز خاطرات مشترك مان با ساحل  یگاه و

 ...میواقعا شد که انگار غم نباشد روي زندگ و
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 رفته بود... سهیر گفتیخودش از خاطره اي که م نایم

 ...انیاز قل گرفتمیمن که کام م و

 ...رعباسیشدن نگاهم روي نگاه پر خون ام خیبا م ستادیا میایدن انگار

 بود انگار... ستادهیمکث کرده بود و ا هیثان چند

 در دستم مانده بود... انیقل شلنگ

 شود ترسم... انیخواستم ع یداشتم و نه م دنیرو و جرات کش نه

 دهد... یهر کاري بخواهد انجام م دانستمیکه م ییاو از

 ...ستیجلو دارش ن یشود کس وانهیدانستم او د یم

 ... ترساندیها شده بود و من را م وانهید هیشب چشمانش

 ...انیرا محکم تر کردم دور شلنگ قل مشتم

 کنارم خم شد... نایم

 بکش... -

 نذار اون بدونه... یول ديیدونم ترس یم

من و  انیم شدیفرستادم به ساحل که ترسان و نگران چشمانش پاس کاري م یدلم لعنت در

 ...رعباسیام

 زدم... انیبه قل یقیعم پک

 اش کنده شد باالخره... رهینگاه خ و

 که ترسان پرو زل زده بودم به پسر عمه ي متعصبم... یمن از

 ...دیتختمان رس به
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 ...دینگو زيیچ نایانقدر با شعور بود که جلوي م و

 ...دیکرد و ساحل پرس یسالم

 واست آدرس زدم... ستیربع ن هیداداش چه زود اومدي  -

 همون اخم در همش پاسخ داد... با

 ورا بودم... نیهم -

 را... انیدادم شلنگ قل نایفشردم و به م لب

 خجالت زده بودم... یکم

 ما گذشته باشد هم ،من عضو خانواده ي او بودم... انیچه م هر

 ...کردمیدار م حهیغرورش را جر دینبا

 شکر ساحل همراهمان بود... خدارو

 ...ختیبراي برادرش چاي ر ساحل

 به چاي کرد... ینگاه

 !...د؟یشام خورد -

 آره داداش... -

 از جا بلند شد... شیتوجه به استکان خوشرنگ چاي روبه رو یب

 ...میبر دیپس حاضر ش -

 نگاه به من به سمت صندوق رفت... یتکان داد و ب نایبراي م سري

 تنه اي زد... نایم

 ..اوه اوه... -اشاره اي به ساحل خشک شده کرد  و
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 آقا عباس... نیجذبه اي داره ا چه

 ...گذاشتیاش را روي صندوق م یکه کارت بانک یرعباسیبه ام کردیهمانطور که نگاه م ساحل

 ...گفت

 ...ادیزود م نقدریا دونستمیچه م -

 بساط رو... نیا میکن یبعد جمع م میذره بکش هی گفتم

 گفت... نایم

 ...ریکه شده حاال تو به گردن نگ هیکار -

 ...دمیکش ونینفهمه من قل کشهیکه مو رو از ماست م یعباس ریتو فکر کن ام -

 اي کرد... خنده

 ...میچجوري موش شد م،نگاهیدیواه انگار بمب اتم دزد -

 اشاره به من زد... و

 نگاه چه زرد کرده... نویا

 تشر زد... ساحل

 ...یکوفت ونیاز اون قل یگرفت یغلط کردي اونجوري جلوش کام م یترسیتو که م -

 بارت بوده... نیثابت کن اول ایب حاال

 اي باال انداختم... شانه

 زدم... یالیخ یخودم را به ب و

 ندارم به ثابت کردن خودم... ازيین -

 و از جا بلند شدم... نایدادم به م ودست
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 دوستت دارم... ییتو بگو یاعتنا باشم کم یقدرت داشتم ب کاش

 میبگذر میبگو

 رد شدم... رعباسیاز کنار ام قایودق

 ...رونیتند کردم به سوي ب قدم

 کرد... میصدا

 عمه... دختر

 لحن آرامش انگار آرامش قبل از طوفان بود... یول

 آنکه به سمتش برگردم... یب ستادمیا همانجا

 ...میریم رونیو باهم از در ب میگمونم با هم اومد -

 داره... لینه دل سهیخاموش وا نیموقع شب کنار ماش نیدختر تنها ا هیدرسته که  نه

 ...دندیهم رس نایموقع ساحل و م همون

 سمتشان برگشتم... به

 ...رعباسیبا ام کردیم یداشت خدافظ نایم

 ...دیدزدیکه دائم م دمید ینگاه شرمان ساحل هم را م و

 ...میرفت نیو به قول خودش همه با هم سمت ماش ستادمیا یکم

 عقب را باز کردم نشستم... در

 و ساحل هم نشستند... رعباسیبعد ام یکم

 را روشن کرد،ساحل شروع کرد... نینشستند و ماش تا

 ...دیکشیم ونیبارش بود قل نیاول ایداداش بخدا مح -
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 انداخت... ینگاه میدنده را عوض کرد و ن رعباسیام

 ...یدفاع کن گرانیخواد از د یتو نم -

 از خودت دفاع کنه... دیبا یکی

 و گفتم... اوردمین طاقت

 ...زمیعز ستیکار من ن هیواسه توج یلیساحل جان دل -

 من به خودم ربط داره... رفتار

 به صورتم انداخت... ینگاه نهیآ از

 خود که تعارف ندارم... با

 کردم ... سیرا خ میجا بایتقر

 موقع باز شود... یکه ب یبه دهان لعنت

 لحن ممکن ادامه داد... نیبا نرم تر ساحل

 خواستم امتحان کنم... یداداش خوب م -

 بودم... کنجکاو

 جواب داد... شتريیهم با آرامش ب رعباسیام

 با من ارضا کن... تویخواهر من کنجکاو -

 ...دیبکش ونیتو سفره خونه قل قل قل دینیسه تا دختر بش درسته

 ...یگفتیخودم م به

 من از تعجب دهانم باز مانده بود... و

 ساحل خوب رگ خواب برادرش را بلد بود... انگار
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 انداخت ... نییرا پا سرش

 انگار فرسنگ ها فاصله گرفت ... و

 ...ناختمشیکه من م یآن ساحل سرکش با

 ...یداداش دیببخش -

 سري تکان داد... رعباسیام

 بهتره... میفراموش کن گهیکه کردي د هیکار -

 را بوس کرد... رعباسیآرام لپ ام ساحل

 صورت شوهر سابقم... دنیمن را بدجورانگار وسوسه کرد براي بوس و

 عاشقتم داداش... -

عباس متعصب...خنده اي کوتاه کرد به روي  ریهمه متمدن باشد ام نیکردم ا یمن واقعا فکر نم و

 خواهرش...

 اي دغل کار موزي... -

 روش... زاريیدست م یدونیضعفمو م نقطه

 با هم... دندیخند

 من انگار موجودي اضافه بودم آن وسط... و

 زده نشد... یحرف گرید

 هم که از اول ساکت مانده بودم... من

 ...دیدر لغز رهیدستم روي دستگ میدیخانه که رس به

 در آمد... شیعباس صدا ریام که
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 حرف دارم باهات... -

 رو به ساحل کرد و گفت... و

 ...مییایتو برو خونه مام االن م -

 به من کرد... ینگاه نگران ساحل

 ندارم... دیداداش کل -

 ؟!... میبا هم بر سمیوا گمیم

 نگاهش کرد... یعباس چپک ریام

 رو به من گفت... و

 دارم... دیبده بهش، من کل دتویکل -

 را به سمت ساحل گرفتم... دیو کل فمیبردم داخل ک دست

 ساحل را با نگاهم بدرقه کردم تا داخل خانه... و

 آمد باالخره... شیصدا

 !...ا؟یرفتارتو مح فهممینم -

 به صورتش... نهیکردم از آ ینگاه

 رفتارم از سمت شما؟!... لیهست واسه تحل ازيیدونم ن ینم -

 مگه؟!... مهمه

 به سمتم... برگشت

 ...یداد به صندل هیدستش را تک و

 گاه بدنش باشد... هیشاگرد تا تک یداد به صندل هیدستش را تک و
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 جلو گردنم درد گرفت... ایب -

 پروا... یزدم به چشمانش ب زل

 ...یکی یکی کردمیمن چقدر تند خط قرمزها رو رد م و

 نمونده... یحرف ستیالزم ن -

 شوم... ادهیي در بردم تا پ رهیرا به دستگ دستم

 دستش شد... ریاس دستم

 ...ینشست نجایحتما الزمه که ا -

 جلو گفتم حرف دارم... ایب

 جلو نشستم... رفتم

 ...دمیپسند ینم ادیکل و بحث کردن را ز کل

 نشستم به سمتم خم شد... تا

 یلیخ ایبزرگ شدي  یثابت کن ونیگرفتن از قل قیخواي با چادر برداشتن تو جمع و کام عم یم -

 !...؟یقوي هست

 تو مناسب خانوادست واقعا؟!... رفتار

 فشار آورد به روانم... یلیآخرش انگار خ حرف

 به سمتش برگشتم ... ضیغ با

 ...دیخوانوادم ندون قیکه رفتار منو ال دیهست یاونوقت شما ک -

 حرفم آمد... انیم

 ...یزنیکه داري ازش حرف م عضو همون خانواده اي -
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 ...ستیجلودارم ن یشکیسگ بشم ه یدونیم ایمح

 نکن... کیتحر منو

 ...زیهمه چ ریسه ماه وقت دارم بزنم ز هنوز

 ...تیاونقدري هستم که راحت برت گردونم سر خونه زندگ یدونیم

 که گرفتم... یمیگند بزنم به هر تصم و

 ...ایمح اریاداي آدم بزرگارو واسه من در ن نقدریا

 اش بودم هنوز... رهیخ همانطور

 ...هیگرفتم و چشم دوختم به در کرم رنگ همسا نگاه

 ...دیدار یسابقه درخشان رعباسیدونم آقا ام یم -

 من... یخصوص تو گند زدن به زندگ به

 آتش گرفت با حرف آخرم... انگار

 مشتش مچاله شد... انیچادرم م گوشه

 مرا... دیبه سمت خودش کش و

 ...کیبه من نگاه کن، یزنیبا من حرف م یوقت -

 شدم... یبودم که به هر بازي تو راض دو،من

 رفته... ادتی نکهیا مثل

 خاطره کنم برات... دیرفته تجد ادتی اگه

 ...شمیم رمیخ سبب

 به هم،چطوره؟!... میگردیبرم



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  526:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 شو،هان؟!... یبار تو به بازي من راض نیا

 آورم... رونیمشتش ب انیکردم تا چادرم را از م تقال

 رها شوم... یو نفس به نفسش کم کیاز فاصله ي نزد تا

 زدم به نگاه پر خونش... زل

 آخر انگار... میبودم به س زده

 کرده بودم... دایدر بهتم که چطور آنهمه جرات پ هنوز

 ...دیرجوع کن خوادیبود که دلتون م نیموندنم به خاطرا پس

 بلند کردم... یرا کم میصدا

 باشه... -

 ...میکه راض من

 ...ییخودتون نبود جدا میتصم مگه

 ...نیتو ماش نجایهم انهیهنوزم خونه تون هست  یراست

 ...دمیبردم و چادرم را از سر کش دست

 را هم باز کردم... شالم

 دستش باال رفت... که

 خودم جمع شدم و چشم بستم... در

 ...زدیکه بر یو حرمت دیکه روي صورتم فرود آ یترس دست از

 احساس نکردم... دردي

 دستش در هوا ثابت است... دمیرا باز کرد و د چشمانم
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 ...دیروي صورت من فرود آ نکهیبه جاي ا و

 پنجره ي کنارم فرود آمده... روي

 ترك دل من بود... چارهیب شهیانگارترك ش و

 شده بودم... ایرحم و ح یهمه ب نیا یک

 رنگ خون داشت... چشمانش

 شال باز شده ام... ریمعلوم بود از ز شیدیکه سف ینگاهش ثابت روي گردن و

 ...دیبرد و چادر را نه چندان آرام به سرم کش دست

 شد... رهیروبه رو خ به

 ...ایمح یبزرگ ش کمیکن  یسع -

 ...یش عاقل

 تونم دست بکشم ازت... یگفتم نم بهت

 گفتم مرگه برام لمس نکردنت... بهت

 نده... عذابم

 ...ستمین ریدرگ کم

 ...نمیرو تو دستات بب یخوام اون کوفت ینم گهید -

 ...نمتیچادر وسط جمع بب یب

 ...اینکن مح یروان منو

 ...میکن یتو آرامش زندگ بزار

 ام... ونهید یدونیبا من تو که م نکن
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 خواستم... یزدن را نم حرف

 جراتش را نداشتم... یعنی

 چادرم را... نطوریدر سکوت شالم را مرتب کردم و هم تنها

 شدم... ادهیپ نیاز ماش و

 دستش شد... ریراه دستم اس انیم

 شدم... دهیدوباره به سمتش کش و

 نکردم باهات... میعذابمو تقس -

 نکن باهام... میتقس عذابتو

 نشسته بودم... نیدوباره داخل ماش بایتقر

 تر شد... کینزد که

 خم شد روي صورتم... و

 ...کندیمصحورم م چشمانش

 ...یجان من - "

 ...یآن من از

 ...یمن جانان

 ..."ایب جانان

 ...شدیم کینفس نزد هر

 شعر خواند... میکه برا شیبایمن مصحور صداي ز و

 ...یدفاع چیه یب
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  529:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 کرد... یمرا خلع صالح م رعباسیام

 نفس مانده بود تا دوباره مال او شوم... کی

 کرد... مکث

 هست... اضتیبرام ر یواسه لمس نکردنت به اندازه کاف دنیجنگ -

 ...دیاشاره اش را روي گونه ام کش انگشت

 ...کشتمیداره م یستیمال من ن گهید نکهیباور ا -

 بازي تلخ مسخره رو... نیتموم کنم ا خوامیلحظه م هر

 دور شد... یکم

 ...ایاز من دوري کن مح -

 خطرناکم... من

 خطرناکم... تیتو و زندگ براي

 ...کشهیم شیبه تو همه رو به آت جنونم

 مسخ باشد... انگار

 داد... ادامه

 ...خوامتیبدجور م -

 من پشت لبهاي قفل شده ام... و

 ...زدیخواستنش را م ادیفر قلبم

 آمدم... رونیب نیاز ماش نباریمکث ا یب

 پروا ي خودم... یبلکه از ترس احساست ب رعباسیاز ترس ام نه
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  530:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 به سمت در رفتم... و

 بعد آمد... یشدم کم منتظرش

 را داخل قفل انداخت و داخل شدم... دیکل

 کوباندم... اطیکنار در ح واریمقدمه به د یبا ضرب و ب و

 دستانش محصورم کرد... وبا

 ي چشمانم شد... رهیخ و

 اش شدم... رهیدفاع خ یب

 د به سمت در...کر ادیبه کنار سرم زدو سرعت ز یمشت

 ...دمیرا...لب گز زیماند که کنار پنجره شاهد بود همه چ ییمن نگاهم قفل هدا و

 ..."اهمیلعنت به من و عشق س "

 ...رعباسیکنار ام از

 کردم... یتند پله ها را تا باال ط تند

 ...میروبه رو درست

 بود... ستادهیبا هم ا مانیحد فاصله اتاق ها ییجا

 اطرافش پخش بودند... شیبایبلند و فر ز موهاي

 داد... ینشان م یکه اندام موزونش را به خوب یبا آن لباس سرتاسري بلند خانگ و

 ...کردیم رهیاي را خ نندهیهر ب چشم

 دختر لوند شود... نیو واله ي ا دایروزي ش رعباسیدر دل حق دادم که ام و

 دهد... حیبه من ترج و
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  531:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بود... بایو ز زیواقعا هوس انگ هدي

 ...دیلغزیدر اشک م شیچشم ها ین ین

 آمد... یاز پشت سرم م رعباسیقدم هاي ام صداي

 نگاهش کنم... برنگشتم

 به هدي... کترینز ییعوض جلو رفتم جا در

 ...مینداشتم که بگو یحرف چیه

 بود شرم آور بود... دهیکه د زيیچ

 براي گفتن نداشت... زيیهم چ میپشت سر انگار

 لب باز کرد... باالخره

 ...دیهمزمان با کالمش اشکش چک و

 نه؟!... میاضاف یلیخ -

 مسابقه گرفتند... شیانگار اشک ها و

 را گرفت... شیجلو آمد وبازو رعباسیام

 تو هدي... میبر -

 ...دیحرفش پر انیم

 خارج کرد... رعباسیرا با ضرب از دست ام شیبازو و

 رو به او گفت... و

 ...رعباسیام خورهیترحم بهم محالم از  -

 کن... بس
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  532:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 رو... چارهیب نیخودتو و ا ديیداري عذاب م چرا

 دوستم ندارم... یحت من

 ...بفهم

 ...ستین میزیمن دل نسوزون،من چ برا

 ...نیبب

 با دست به سر تا پاي خودش اشاره کرد... و

 !...؟یقصه باش نیفرد خوايیم یتا ک -

 ... هااان

 ...تیدنبال زندگ برو

 را قورت دادم... بغضم

 توانستم حال هدي را درك کنم... یم

 براي حفظ پس مانده هاي غرورش... کندیچطور تالش م کردمیم درك

 بودم،آنهم بدجور... دهیبودن را چش زیترحم برانگ درد

 به سمت اتاقم رفتم... زدیبر میاز آنکه اشک ها قبل

 را کندم از تن... میچادر ولباس ها یحوصلگ یبا ب و

 روي تخت انداختم بدن کرختم را... و

 بودم... دهیکش یچوب خطم پربود،به اندازه ي کاف امشب

 فکر کنم... گريید زیتر از آن بودم که بخواهم به چ خسته

 داشت... یتیظرف یکس هر
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  533:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 شود... یمن پر نم یظرف لعنت نیدانستم چرا ا یمن نم و

 ...گذشتیهم م یاز پ کردمیکر ماز آنچه که من ف عتریسر روزها

 ثبت نام دانشگاه بود... روز

 ...شدمیدانشجو م کیمن از آنروز رسما  و

 داشتم... یزائدالوصف ذوق

 که از صبح خواب را ازچشمانم ربوده بود... نقدریا

 دل استراحت حمام کردم... با

 انتخاب کردم... دنیلباس را براي پوش نیمناسبتر و

 روي تخت انداختم... و

 که تقه اي به در خورد... زدمیرا شانه م میموها

 به دخترش... کردیم هیهد یبود ..که با لبخندش زندگ مادر

 به دست... قرآن

 کرد... ینگاه

 قربون اون موهاي کمندت برم... یاله -

 و با کش دورش را محکم بستم... چاندمیرا پ میموها

 پرواز کردم به سمت مادر تازه مهربان شده ام... و

 ...دمیگونه اش را بوس و

 خواند و فوت کرد به صورتم... ییلب دعا ریز

 از ته دل حقم بود مگر نه؟!... لبخند
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  534:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ام ست کرده بودم... ییمویآجري رنگم را که با شال ل مانتوي

 کردم... کسیف شیو چادرم را رو دمیپوش بادقت

 ...خواندیهمانطور دعا ملب  ریز ومادر

 به سمتم... کردیفوت م و

 نگاهش کردم ... یچشم ریز

 از مدارك داخلش بود همراه کردم با خودم... یرا که کوه فمیو ک کفش

 ...ایمح -متوقفم کرد... زيیبراي گفتن چ زدیصداي مادر که از لحظه ورودش هم دل م که

 ...دیمن دلم لرز و

 لرزش صداي از سرشوقش... از

 ...هللانشاا رسهیشب محسن م -

 همان لحظه بال در آوردم... انگار

 به آسمان پرواز کردم... و

 شوق محکم در آغوش گرفتم مادررا... با

 ...میآمد نییبه دست هم پا دست

 جز آقاجون همه سر سفره ي صبحانه بودند... به

 ...دمیهدي گذاشتم و سرش را بوس لچریدادم و دست روي و سالم

 چطوري هدي جان...امروز  -

 زد... میبه رو لبخند

 ...نمانیب تیمیرا در چشمان همه از صم تیبرق رضا دمی* د
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  535:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 پاك است... شیچند وقت ثابت کرده بود که ذات اصل نیدر ا هدي

 ...میشده بود یمیبا هم مثل دو دوست صم و

 ...میرفتیم پارك

 ...میرفت یم نمایس

 ...میگذراند یبا هم وقت م و

 من و شوهرش هم صحبت نکرد... انیوقت راجع به عالقه م چیه

 ...زرایهمه چ داندیکامل م دانستمیم نکهیا با

 معذب نشوم... تا

 بود... رعباسیاش هم سوغات لجبازي اش با ام ینیلچرنشیو نیبودم ا دهیفهم اما

 سر طالق دادنش... به

 کند... یآدم عادي زندگ کیتواند مثل  یتا سال هاي سال م یگفته بود با کورتون درمان دکتر

 ...یمشکل چیه یب

 ...رعباسیهدي لج کرده بود با ام اما

 ...خواستیطالق م و

 دهد... ینم یگونه درمان چیبه ه تیندهد ..رضا تیتا رضا گفتیم و

 ...شدیتر م میهر روز وضعش وخ و

 کردم... یرا درك م حالش

 عباس باشد... رینداشت مورد ترحم ام دوست

 بود... رعباسیبارها گفته اگر حداقل خودش عاشق ام و
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  536:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...یزندگ نیپاي ا ستادیا یم

 کرد... یخود م دايیشوهرش را ش و

 ...دهیبه اتمام رس رعباسیاو و ام یمعتقد بود زندگ اما

 ...ستین انیاعتماد و احترام در آن م چون

 رابطه را نگه داشته... نیا رعباسیام ريیپذ تیتنها رشته ي نازك ترحم و مسئول و

 گفت... اشیبا خجالت از روابط خصوص یحت

 به او ندارد... یلیتما چیبودن هدي ه بایبا وجود ز رعباسیام که

 ...ستیبه او ن یکیبه نزد لیهدي هم ما و

 بار کمکش کردم حمام کند... نیروزي که براي اول دیآ یم ادمی

 رو کرد... میرا برا شیها نیتر یخصوص

 جوري براي من رو کند... خواهدیکه م دمیفهمیم انقدر

 ...ستین رعباسیاو و ام انیرابطه اي م که

 من دلگرم شوم... تا

 دار نبود؟!... خنده

 ام شده بود... یجون جون قیسابق من رف هوي

 گذاشته بود... هیمن و شوهرش از جان ما دنیبراي رس و

 نبوده... ایاو و شوهرش بوده  انیانچه م کردیرفع رجوع م و

 از آن به بعد تنها من حق داشتم... یحت

 استحمامش کمک او کنم... در
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  537:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بافتم... یو م زدمیرا شانه م شیشمیبعد از آن با عشق موهاي ابر و

 دارد... یبودم هدي روح بزرگ دهیفهم

 اش خوشحال بود... یضیبه قول خودش از مر و

 که روي روحش را پوشانده بود عقب بزند... ییتوانسته بود غبارها چون

 کند... یزندگ و

 ...یحرص و طمع و بازي دادن کس ی* ب

 ساحل را گرفتم... ییجا نبود و کنار اوپن لقمه ي اهدا زیم دور

 گازي به آن زدم... و

 باز شده بود... بیعج میاشتها

 نفر در آشپزخانه مانده بودم... نیآخر بایتقر

 ...نایهنوز در حال لمباندن بودم به قول م اما

 و عمو و زن عمو پروانه در آشپزخانه مانده بودند... رعباسیام

 هم مشغول شستشوي ظرف ها... چارهیمادر و عمه ي ب و

 گردو... رویدل کندم از نون و پن باالخره

 لقمه را هم فرو دادم... نیصبحانه مورد عالقم بود ..و آخر که

 کردم... یو خدافظ دمیمادر را بوسروي عمه و  و

 زن عمو آمدم تا او را هم ببوسم... کینزد

 عباس باعث شد به سمت او برگردم... ریصداي ام اما

 گذاشت... زیروي م یچیسوئ
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  538:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 جان... ایبراي توئه مح -

 کردم منتظر... نگاهش

 رو برات عوض کردم... نیماش -

 ...دیخر شدیخوب م  stو شش ستیدو هیمونده  یپول باق با

 برات جلوي دره... دمیخر

 نگاهش کردم... قیعم

 ...میدم زبانم آمد که بگو تا

 را بخرم... نمیخودم ماش خواستمیم

 اش... ییصالح نبود غرورش را بشکنم جلوي مادر و دا اما

 تشکر به راهم ادامه دادم... یتکان دادم و ب سري

 بودن واقعا سخت بود... نیزده بودم بدون ماش ذوق

 آوردم... ینم رونیب ادیرا هم ز یقبل نیماش

 انگار راحت خواهم بود... یکی نیبا ا اما

 که جلوي دربود... یرنگ دیو شش سف ستیدو دمیرا باز کردم و د در

 را زدم تا مطمئن شوم خودش هست... رشیدزدگ

 استرس شروع کردم... یزدم و با کم استارت

 ...کردیکارم را مشکل م یدنده اي عادت نداشتم و کم نیماش به

 که گذشت مسلط تر شدم... یکم

 ساعت نگاه کردم... به
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  539:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 شده بود... رید یکم

 کردم ... ادیسرعتم را ز یکم

 ...دیچیجلوم پ ینیاي ماش یهمان لحظه از فرع که

 روي ترمز زدم... محکم

 ها به هم خورده بودند... نیکار از کار گذشته بود و ماش اما

 شدم و راننده ي روبه رو هم... ادهیپ تیعصبان با

 ثبت نام بودم... ضیکردن در صف عر ریشدن و گ ریهم نگران د یاز طرف و

 روي هم گذاشتم تا آرام شوم... یرا کم چشمانم

 بود حاال... ستادهیا میرو به رو یجوان مرد

 را... نشیماش کردیم یدقت وارس وبا

 بود... وفتادهین یانداختم اتفاق ینگاه

 او خراش برداشته بود... نیگوشه ي ماش یکم اما

 کردم به او... رو

 بد نبود... دیروند یتر م اطیبا احت کمیآقاي محترم  -

 ...ادیتا افسر ب ستمیواقعا وقت ندارم با من

 نداره... رادیاما ا دیشما مقصر هست نکهیا با

 ...کنمیم شه،پرداختیتون م نیماش دنیي صدمه د نهیهز دیکن یچقدر فکر م هر

 ...کردیاالن در سکوت نگاهم م تا

 کرد... یدلش انگار داشت مسخره ام م در
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  540:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...پیزبانش را تکان داد مردك خوش ت باالخره

 خانم... ستیموردي ن -

 هم کار دارم و البته مقصر هم هستم... من

 خوش... روزتون

 شد... نشیسرعت رفت و سوار ماش به

 ...ستادمیمن همانجا مات ا و

 بود... ادیز اریکالمش بس جذبه

 شدم... نیتکان دادم و سوار ماش سري

 به راهم ادامه دادم... و

 ...ییبود دانشگاه کذا ابانیهمان خ در

 سخت بود... ارینام بس ثبت

 ...انیدانشجو لیوطو ضیهمان منتظر بودن در صف عر قایقسمتش دق نیطاقت فرسا تر و

 ارائه مدارك بود... براي

 بود باالخره تمام شد...هر چه که  اما

 ام کردم... ییسرشار از لذت به کارت دانشجو ینگاه

 ...اورمیاز عزا در ب یمناسبت و دل نیگرفتم خودم را مهمان کنم به ا میتصم و

 رفتم... یکیدر همان نزد یکیرستوران ش به

 ...نیبار با دقت نگاه کردم به جلوي ماش نیا

 قَُُر شده است... یمن هم کم نیدقت متوجه شدم که ماش یکم با
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  541:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 اي باال انداختم و وارد رستوران شدم... شانه

که در را باز کردم و به صدا در آمده بود،قلبم را سرشار از حس خوب  ییزنگوله ها نگیریج صداي

 کرد...

 زدم... لبخندي

 آن موقع البته... دیچسبیم زيید

 ...دمیبه شکمم رس یحساب

 ...ذیي لذ تهیل یو نان سنگک و ترش زيید با

 ...یشدم حت یصاف نم ريیدادم ،از شدت س هیتک

 ام گرفته بود... خنده

 خوش اشتها شده بودم؟!... نقدریدانم امروز چرا ا ینم

 به ساعت کردم... نگاه

 هم گذشته بود... 5 از

 ...یلیهوا مانده بود خ یکیتار تا

 خواست... یخانه را نم دلم

 خواست... یبودن م تنها

 شود... هیتخل جانمیاز استرس و ه یخواستم کم یم

 آمد... ینظر شهربازي بد فکري نم به

 باز نبود االن... اما

 کنم... یوقت کش یکج کردم به سمت پاساژ کنار رستوران تا کم راه
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  542:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بود... یرنگ یو خردل یشمیحاصلش ست کامل  که

 ...ریو کفش گرفته تا مانتو و لباس ز فیک از

 ...دمیخریم دمید یم زيیچ هر

 فقط به خودم برسم... خواستمیم انگار

 فکر کنم... گريیخواست به جز خودم به کس د ینم دلم

 بود،که روي انگشتانم رد انداخته بودند... ادیانقدر ز میها دیخر

 گذاشتم... نیرا داخل ماش دهایخر

 رل نشستم... وپشت

 به ضبط کردم... نگاه

 دادم... یآوردم و گوش م یدي م یکاش س اي

 شدم... الشیخ یب

 فرمان ضرب گرفتم... روي

 ...جانیبه سوي ه شیپ

 قبل از آن شماره ي خانه را گرفتم... اما

 از آقاجون کسب اجازه کنم... تا

 برداشته شد... یبوق نخورده گوش دو

 سالم نگار جان... -

 تو اتاقشه... آقاجون

 ...ایسالم مح -
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 برم تلفنو... یصبر کن االن م اره،

 منتظر شدم ... قهیدو ق یکی

 ...دیچیپ یگوش انیصداي گرم آقاجون م تا

 سالم آقاجون... -

 سالم دخترم، انجام شد کارت؟!... -

 بله خدارو شکر... -

 !...ام؟یب رید کمیامشب  شهیبا اجازتون م آقاجون

 خونه باشم؟!... ازدهی تا

 سکوت کرد... یکم آقاجون

 کاري داري بابا جان؟!...-

 ...دمیکشیخجالت م یکم

 با خودم خلوت کنم... کمیبرم  خوامیراستش آقاجون م -

 هم هست... نیماش

 ...ستمین ابانیخ تو

 باشه باباجان... -

 ...شمینگران م گهید این ازدهیاز  رترید

 آقاجون... چشم

 راست به سمت ارم راندم... کیرا قطع کرد و  تلفن

 بازي خطرناك بود سوار شدم... لهیهر چه وس و
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  544:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 شوم... هیخواستم تخل یم

 بازي اي بود که سوار شدم... نیآخر رنجر

 و سه باره سوار شدم... دوباره

 ...دنیآمدم تمام بدنم شروع کرد به لرز نییپا یوقت اما

 که خودم هم تعجب کرده بودم... طوري

 کردم محکم باشم و راه بروم... یرا روي هم گذاشتم و سع چشمانم

 مارکت کشاندم... کیبود خود را به  یهر سخت به

 ...دیایبخورم و حالم جا ب ینیریش زیچ تا

 حالم را بهتر کرد... یدر بهشت کم خی

 نشستم و به ساعت نگاه کردم... یکم

 ده و ربع بود... ساعت

 جا بلند شدم که به خانه بروم... از

 ضعف داشتم... یهنوز کم اما

 ...زدیچشمک م یزنگ خورد ونام ساحل روي گوش لمیموبا

 دادم... جواب

 ...دیچیپ یگوش انیم شیصدا

 صفا... ريیخانم خوب تنها تنها م ایمح -

 حال جوابش را دادم... یب

 ساحل تو رو خدا ول کن... -
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  545:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 کمکم... ایآماده باش ب رسمیم گهیربع د هی

 ندارم... یحال خوش اصال

 حال بود... یب میشد، انگار صدا نگران

 !...؟یخوب ایمح -

 آره... -

 ...آره

 ...فعال

 راندم... شتريیسرعت ب وبا

 راندم... شتريیسرعت ب با

 ...دمیبه خانه رس باالخره

 دادند به من... هیرا هد ایدر خانه انگار دن دنید با

 گرفتم با ساحل... تماس

 جلوي در بود... دهینرس قهیدق به

 را برداشت... میها لهیکرد و وس کمکم

 لب غرغر کرد... ریز و

 نگاش کن... -

 ...ایزدي اومد یکف بازارو ط یرفت

 نه انگار داداشش اومده... انگار

 ...ستین الشیخ نیع
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  546:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ام گذاشتم... یشانیکردم و دستم را روي پ ستیا همانجا

 اي واي محسن... -

 را با پا هل داد ساحل... در

 بود... ستادهیبرادر مهربانم،برادر باگذشتم انگار نه که فراموشش کرده بودم...درگاه در ا اما

 باز کرد ..خودم را در آغوشش انداختم... میآغوش برا و

 اشک به چشم آوردم... و

 جذابترش کرده بود به نظرم... یکه حت ییمو یسرب از

 اخم مرا از خودش جدا کرد... با

 !...؟یخوب ایمح -

 سردي؟!... چقدر

 زدم... یکم جان لبخند

 خوبم داداش... -

 ...دمیرا بوس صورتش

 وبا عشق... خواهرانه

 ام... یشرمنده بودم از فراموش چقدر

 عباس... ریشد به اخم هاي در هم ام دهیکش نگاهم

 بود... ستادهیعقب تر ا یکم که

 کرد... یچه خوب که نگاهم نم و

 مرا... شهیکند مثل هم خیتوب تا
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  547:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 هم مالمتگر نگاهم کرد... مادر

 کجا بودي؟!... -

 ...ادینه که گفتم داداشت م انگار

 لبخندي زد... محسن

 تو رو خدا... دیاي بابا مادر ول کن -

 ...میکه اومده خوب و خوش االن

 لبخندي به محسن زد... مادر

 هال شد... وارد

 از مدت ها همه دور هم بودند... بعد

 همه سالم کردم... کردم و به ذوق

 ...یداند با چه حال یخدا م البته

 با لبخند نشسته بود و نظاره گر بود... لچریکردم به سوي هدي که روي و پرواز

 کنارش... یخودم را پرت کردم روي صندل بایتقر

 را به سمتم خم کرد... سرش

 زردي؟!... نقدری!چرا ا ؟یخوب -

 دهانم را که ترش شده بود قورت دادم... آب

 سري تکان دادم... و

 ...اوردمیدوام ن اما

 معدم به حلقم هجوم آورد... اتیتمام محتو و
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  548:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دمیدو سیسمت سرو به

 براي باال آوردن نداشتم... زيیچ گریانقدر حالم بهم خورد تا د و

 فقط زردآب بود... زدمیچه عق م هر

 هاي ساحل و کوبانده شدن در روي اعصابم بود... غیج یطرف از

 در را باز کردم... یسخت به

 سرخوردم... نیروي زم همانجا

 ...دیروي صورتش کوب مادر

 شدي... نجوريیخاك بر سرم چرا ا -

 !...؟یمادر خوب ایمح

 تکان دادم... سري

 حال صحبت کردن هم نداشتم... اما

 ..بغلم را گرفت و بلندم کرد. ریز محسن

 نگاهش کردم که بانگاه مهربونش دلم را گرم کرد... شرمنده

 شده،اي بابا؟!... یخوشگله ي ما چ یآبج -

 ...زدیکنار عمه که گذشتم انگار چشمانش برق م از

 بود که به برق چشماي عمه فکر نکنم... میانقدر حالم وخ اما

 آقاجون محسن را صدا زد... که

 دکتر... میمحسن بابا بپوش بر -

 سري تکان داد... محسن
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 را روي دست محسن گذاشتم... دستم

 ...شمیاستراحت کنم بهتر م کمیداداش،  نه

 در آمد... شیعمه صدا که

 نه مادر بهتره بري دکتر... -

 ...دیشا

 حال و روز تو... نیخبري باشه با ا دیشا

 گرد شد از حرف عمه... چشمانم

 نگاهم را به هدي کشاندم... عیسر

 ...کردیتفاوت فقط نگاه م یب

 ...دمیفهمیبرق چشمان عمه را م لیدل حاال

 ...مینگو زيیفشردم تا چ لب

 نباشد... ییایح یب تا

 دادم به محسن ... هیتک شتریرا ب خودم

 گفتم... یحال یروبه عمه با ب و

 ...شمیعمه جان ..استراحت کنم خوب م ستین زيیچ -

 بود... ستادهیپشت هدي ا الیخ یکه ب رعباسیانداختم به ام ینگاه

 کرد... یچرا مادرش را متقاعد نم ستیدانست خبري ن یاو که م حداقل

 دختر را نشکند... نینا خواسته دل ا ایخواسته  شتریب تا

 ...رفتیم جیبدجور گ سرم
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 به هدي انداختم... ینگاه

 از تک تک خانواده گذراندم چشمانم را... و

 ...دمیاببه کمک محسن داخل اتاقم خو و

 اجازه نداد فکر کنم... شتریبدم ب حال

 داشتن خوب است... یمحکم نیبه ا یکه چقدر حام نیا به

 محکم بود... وارید کیانگار  محسن

 زود تمام شود... یکند ضعف لعنت خدا

 رخوت داشتم... یکه ازجا پاشدم کم صبح

 آنقدر ذوق آمدن محسن را داشتم... اما

 ...دمیتفاوت هر چه دم دستم آمد پوش یب که

 به سراغ برادرم بروم... تا

 بودند... داریهمه ب دمیرس نییپا

 ...دندید یم ونیزیها تلو مرد

 زن عمو ها هم کنار شوهرشان نشسته بودند... و

 کردند... یو عمه هم با هم صحبت م مادر

 به لپ هاي اناري ساحل انداختم... ینگاه

 رو به روي محسن نشسته بود... که

 ...زدیم دیبرادرم مرا د یدزدک و

 ام گرفته بود... خنده
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 زل زده بود... شیبلندي کردم به آقاجون که روي مبل نشسته بود و متفکر به بچه ها سالم

 ...ریسالم آقاجون صبح بخ -

 سالم دخترم... -

 بابا؟!... بهتري

 خنده اي کردم... تک

 ...یعال -

 نباشه... یعال نهیآدم داداششو بعد دوماه بب شیم مگه

 گفتم... ریهمه صبح بخ به

 طعنه زد با خنده... مینع که

 ظهره... گهید ستیدختر عمو صبح ن -

 تا لنگ ظهرخواب... ای ییکله پا ایسره  هی

 بندازت... یترش دیزن عمو که با چارهیب

 لبخندش جمع شد... کبارهیبه حرفش و او  دمیخند

 ردو بدل شد... رعباسیو ام مینع انیم نگاهم

 جمع شد و جدي شد... میکه خنده نع خوردیاز کجا آب م دمیفهم و

 ...دمشیتفاوت دستم را روي شانه ي هدي گذاشتم و بوس یب

 احوال هدي خانوم... -

 زد ..و به سمت محسن رفتم... میبه رو لبخندي

 ...نمیبه من تا کنارش بش کردیبا دست اشاره م که
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 رفتم... کنارش

 نگاه حسرت بار ساحل را بر روي جاي نشستنم... دمید و

 باال انداختم... ییابرو یبدجنس با

 تر کردم... کیخودم را به محسن نزد و

 چه خبر داداش... -

 حالم بد شده شرمنده... شبید

 بودم شهربازي فکرکنم سه چهار باري سوار شدم... رفته

 روز افتادم... نیبه ا که

 ...دیپر شیبه گلو دینوش یداشت م رعباسیکه ام ییچا

 ...دیپر شیبه گلو دینوش یعباس داشت م ریکه ام ییچا

 شدت سرفه سرخ شده بود... از

 ...دیبلند خند محسن

 ...ایهنوزم بچه اي مح -

 تو رو چه به شهربازي آخه... دختر

 ...دمیخند

 بود... یداد ..جات خال یفیچه ک یدون ینم -

 زد به من... یچشمک

 کرده بود... فیرفته بود بس که ک ادشیخانوم مارو  دمیبله د -

 خجالت زده ام رااز محسن گذراندم و به مادر رساندم... نگاه
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 با نگاه مالمتگر مادر گره خورد... نگاهم

 فشردم و رو به محسن کردم... لب

 داري؟ ..!نگاهم کرد... یمرخص یحاال تا ک -

 دارم... یهفته مرخص کی -

 کرد... مکث

 تموم شده اما... میآموزش -

 کرد... رعباسیبه ام ینگاه

 تهرانم... گهید رعباسیبه لطف ام -

 ...گذرونمیم نجایهم خدمتمو

 ...امیدو م رمیم صبح

 بغلش... دمیگرد شد از شدت شادي پر چشمانم

 و فروغ ساحل... دینگاهم خشک شد به چشمان پر ام و

 دست مرا از گردنش جدا کرد... محسن

 صبرکن دختر حرفم تموم شه... -

 همه و ادامه داد... انیگرداند م ینگاه

 با اجازه آقاجون... خوامیحاال که همه جمعن م -

 مکث کرد... دوباره

 عقد خودم و ساحل رو جلو بندازم... -

 کند. یوانگیکه پا به پاي تو د یرا داشته باش یکس یشود وقت یقشنگ م یزندگ چقدر
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 گرداند... حیتسب آقاجون

 داره بابا جان... یبیچه ع -

 ...رعباسهیدار ساحل ام اریاخت اما

 ...رعباسیانداختم به ام ی..نگاه دیدونیم خودتون

 مرد... نیهمه هم بود ا اریجالب که صاحب اخت چه

 عباس سري تکان داد... ریام

 ندارم... یآقاجون من حرف -

 خوشبخت بشن... شاالیا

 نگاهش روي من ثابت ماند... و

 لبخند زدم... یدهانم را قورت دادم و زورک آب

 هم لبخندي به لب آورد... مادر

 مرجان خانوم پس مبارکه؟!... -

 لبخندي زد... عمه

 ...هللامبارکه انشاا -

 ...میهاي زندگ نیزتریمن خوشحال از شادي عز و

 بودند... گرگذاشتهیعقد را ده روز د قرار

 ...میروز هاي نبودن محسن را در آورد یتلخ یمن و ساحل حساب و

 ...دادیرفت و کارهاي عقد را انجام م یم دیساحل با شوهرش خر البته

 به قول خودش منهم سربارشان بودم... و
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 ...گذراندمیروز هاي عمرم را م نیبهتر دیشا

 ... میهاي زندگ زیبا عز حیو تفر دیروز خر هر

 کردم محسن را... یمن دائم مسخره م و

 آماده باش باشد... دیفردا عقدش هفت صبح با یدارد وقت یچه حس که

 ...شدیخواسته ي مادر مراسم عقد محسن در تاالر برگذار م به

 نداشتم... یدو روز مانده به عقد و من هنوز لباس بایتقر

 کردم... زدیرا هم م شیبه هدي که شربت آلبالو رو

 تو لباس داري واسه جشن؟!...هدي  -

 تفاوت... یاي باالانداخت ب شانه

 آره... -

 بپوشم... یکنه چ یم یچه فرق نینش لچریواسه منه و حاال

 ...کنهیبه من نگاه م یک

 ...دمیپاش شیمالمتگرم را رو نگاه

 هدي خسته نشدي؟!... -

 !...؟یکنی..آخه دختر چرا لج م یآدم عادي باش هیدوره درمان دوباره مثل  هیبا  یتون یم

 کرد... نگاهم

 ...قیعم

 که در جانم رسوخ کرد... انقدر

 شوهر عادي... هیعادي داشته باشم با  یزندگ هیکه  شمیآدم عادي م هی یمن وقت -
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 ...دمیحرفش پر انیو م دمیخند

 !...ه؟یرعادیغ رعباسیام -

 زدم... یچشمک

 ...دمیفهم ییزایچ هیآره فکر کنم چشماش لوچ باشه، منم  -

 روي لب داشتم... لبخند

 ادینامش را فر میتک سلول ها شدتکیهروقت اسمش روي لبم جاري م داندکهیاز دلم خدا م اما

 ...زدندیم

 آنکه لبخند بزند نگاهم کرد... یب

 در قلبم... کردیبود که انقدر نگاهش رسوخ م کمانیبخاطر فاصله ي نزد دیشا

 ...دهیترحم چه زجري به آدم م یدرك کن کردمیفکرم -

 تر شد... کینزد

 !...ا؟یمح یچ یعنی یفهمینگاها م نیهمه با ا رنیگیخونه دارن جونمو م نیهر لحظه توي ا -

 ...دیچشمانش لغز ین یدر ن چشمانم

 ...دمیفهمیخوب هم م دمیفهم یم

 فشردم... لب

 خب با شوهرت صحبت کن... -

 ...دیکن یزندگ دیبر گهیجاي د هی

 شدیمن م یاون شکنجه گاه اصل نشد..د  -محکم شد  لچریدستانش را که روي دسته ي و دمید

 اونوقت...
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 خوام... یو نم رعباسیمن ام یفهم یچرا نم ایمح

 خواستم... یوقت نم چیه

 ...رنیبگ دهیمنو ناد کنندیم یهمه سع چرا

 کنم... یآدم عادي زندگ هیتونم مثل  یقول خودتون من راحت م به

 کنه بهم دست بزنه، بگذرونم... یرغبت نم یآدم که حت هیکنار  مویزندگ دیچرا با پس

 ...میبگو زيیباز کردم تا چ دهان

 را باال برد... دستش

 ...ایبسه مح -

 جنگه که طرفو دوست داشته باشه... یم شیواسه زندگ یکس

 ده... یتو دلم تکون نم ویزیچ چیه رعباسیام

 داد... یاولم تکون نم از

 دهان باز نگاهش کردم... با

 بود؟!... یپس اونهمه اصرار براي ازدواجتون براي چ -

 به من انداخت... یهیعاقل اندر سف نگاه

 !...؟یاستفاده کن گهیکه واسه حفظ آبروت از آدم هاي د یتا حاال شده انقدر پست بش -

 براي من که لب پرتگاه بودم... نهیگز نیعاشق بود و بهتر رعباسیام

 چشمانش زل زدم... به

 در صورتش نبود... یاحساس چیه

 وقت نشده بود انقدر جدي حرف بزند راجع به گذشته اش... چیه
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 ...کردیاي که به قول خودش تا آخر عمر شرمنده اش م گذشته

 ...خوردیاز آب افتاده تکون م رونیب یمثل ماه دهانم

 

 جمله اش که گفت... دنیدر دلم تکان خورد از شن زيیچ

 ..."عاشق بود رعباسیام "

 ؛ ازسر من ، هواي تو... رودیو نم رومیم

 زل زده بود به من و ادامه داد... همانطور

 ...یخواي نقش بازي کن یم یتا ک ایمح -

 براش... رهینگاهش دلت نم هیکه انگار با  یزنیحرف م رعباسیجوري راجع به ام چرا

 در نگاهش نبود... زيیهم چ باز

 کرد... کمیهم خودش را نزد باز

 من خودم حس عشق و تجربه کردم... ایمح -

 ...شیخوا یکه بدجور م نمیبیم

 بازي نکن... لمیمن ف واسه

 دهان باز نگاهش کردم... با

 ...دیاش و خند یداد به صندل هیرفت وتک عقب

 ...کنمیکه عشقت به شوهرمو انقدر خوب درك م بهیعج یلیخ هیچ -

 زد... یچشمک

 نداره اون شوهر خودت بوده... یبیع -
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 دوباره... شهیم بعدنم

 کرد... شیرا سرگرم ناخن ها خودش

 ...کردمیمن همانطور مات نگاهش م و

 رو به روي صورتم زد... یو بشکن دیخند

 ...رونیب میحاالم پاشو کمک کن حاضر شم بر -

 جشن... نیواسه ا میبخر میتونیم یچ مینیبب

 ...کردمیمن با هم متعجب نگاهش م و

 ...ختیرا روي دستم ر یراحت حرفش را زد و آب پاک چه

 حاال هم چقدر قشنگ حرف را عوض کرد... و

 زد... میاي به بازو ضربه

 با توام دختر پاشو... -

 به خودم دادم از جا بلند شدم... یتکان

 زده شد اشاره اي بکنم... انمانیکه م ییآنکه اشاره اي به حرف ها یب

 حاضر شدم هدي را هم حاضر کردم... خودم

 هدي... یسخت بود جا به جا کردن صندل یکم

 ...دیچرب یبه لذت با او بودن که نم اما

 ...میپاساژ شد یهم راه با

 ...میدیخندیو م میزدیم حرف

 ...میکرد ما روزي هووي هم بوده ا یفکرش را هم نم یحت دید یهر کس مارا م مطمئنا
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 ...میزدیو قدم م میخوردیمان را م یکه بستن همانطور

 ...میانداخت یم یمغازه ها هم نگاه نیتریو به

 هدي گفت... که

 ...کهیاون لباسه چه ش نیبب ایمح -

 کردم به لباس بلند دکلته اي که تا زانو چاك داشت... ینگاه

 ...زدیقرمز خوشرنگش بدجوري تو چشم م و

 مسخره نشو هدي ... -

 که بپوشمش... نینگاه کنم،چه برسه به ا شهیروم نم نویا من

 حرف نزن بابا... -

 داره... یچ نمیبب میبر

 مرا بزور داخل پرو کرد... ییداند چطور با آن لباس کذا یخدا م و

به چشم  دمیتضاد رنگ قرمز با پوست سف بیي خودم شده بودم ..عج رهیتن کردم و خودم خ به

 بود... بایو ز زدیم

 ...کردیم تیاذ یبودنش کم یلخت اما

 گذشت... شدیلباس هم نم بايیانگار از دوخت ز یول

 در زد و الي در را باز کرد... هدي

 ...کردینگاهم م رهیخ رهیخ همانطور

 زدم... لب

 خوبه؟!... -
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 خوبه؟!... -

 دختر... هیعال

 آمدم... رونیتکان دادم و ب سري

 رنگ گشادي را انتخاب کرده بود... یهم لباس گلبه هدي

 پروش هم نکرد... یحت که

 بود... بایز اریآن هم بس اما

 رو به من کرد... میآمد رونیمغازه که ب از

 به من کرد... رو

 داري دختر... یعجب پوست -

 ...کنمیپر نم رعباسویمن چشم ام نکهیهم

 ...خورهیبگو از کجا آب م پس

 نگاهش کردم... یچپک

 ...دیخندیو خودش هم م کردیم یشوخ

 به خنده انداخت... منهم

 هم... دمیلباسم را جلوي زن عموها و عمه و مادر پوش یوقت

 نظر مثبت داشتند... همه

 اسپند دود کند... میعمه به نگار گفت تا برا و

 هدي بود... قهیگفتم به همه سل و

 بودن لباس... یاز لخت کردیهم که اخم کرده بود وگله م مادر
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 عمه گفت... که

 ...گهینکن د یمژگان جان تلخ -

 ...خورهیتو ذوقش م بچم

 که زنونست... مجلس

 سري تکان داد... مادر

 بگم مرجان... یچ -

 ...گنیم یبپوشه، مردم چ یلباس نیدرسته دختره تازه مطلقه شده همچ آخه

 دلم شکست از حرف مادر... یکم

 ...دادیدل م میمن و خوشحال شترازیبه حرف مردم ب که

 به چهره نشاندم... یاخم

 دنبال حرف مادرش را گرفت... ساحل

 چه آخه... یبه کس ییمامانم زن دا گهیراست م -

 سري تکان داد... مادر

 بگم... یچ هللاواا -

 چشم بخوري مادر... ترسمیکه هزار برابر شده م تیخوشگل از

 ...دمیخند

 غم زنانه ي مان... یدور هم جمع شدن هاي ب نیمن چقدر دلم تنگ شده بود براي ا و

 که بود... غم

 همه... میانگار فراموش کرده بود اما



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  563:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 باشد؟!... تواندیم نیبهتر از ا یچ و

بسراغت  یشد وقت ینخواه یمسکن چیبه ه یکه راض نديیدرد است از آن دردهاي خوش آ عشق

 ...دیآ یم

 ...دیروز عقد هم رس باالخره

 اول صبح هماهنگ کرده بودند... نایچطور هدي و م داندیخدا م و

 ساحل دادندتا مرا با خودش ببرد... لیباالي سرم ظاهر شدند و مرا کت بسته تحو و

 ...زدمیمن غر م و

 بابا... دیولم کن -

 ...گستاید یکی عروس

 گوششان بدهکار نبود... اما

 عروس و داماد چرت زدن و باز هم خرمگس معرکه شدن... نیاش شد نه صبح توي ماش جهینت

 باشند... یناراض یتیوضع نیآمد آنها هم از چن یبه نظر نم اما

 نشستم هنوز خواب بودم... شگاهیآرا یروي صندل یوقت

 ...دادیم شگریو هدي را به آرا نایساحل داشت سفارشات م انگار

 ...دادندیانگار نه انگار داشتند راجع به پوشش من نظر م و

 نشستم... الیخ یب

 نبودم و بدجور کالفه بودم... الیخ یب گریکه گذشت د یساعت اما

 شده بودم... خسته

 کار ساحل تمام شد... باالخره
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 ام گرفت... خنده

 عروس بود و کارش زودتر از من تمام شده بود... ساحل

 دهانم از تعجب باز ماند... دنشید با

براي برادر  یدلبرش گمان کنم قلب شیشده اش و آرا زیتم هیو ابرو هاي هشت یآن لباس گلبه با

 ام نگذارد... چارهیب

 زدم... یچشمک

 ...یشدي ساحل عال یعال -

 اشک در چشمانم حلقه زد... و

 ...کترمیعروس شدن ساحلِ از خواهر نزد از

 غر زد... شگریآرا که

 ...شهیخراب م شتینباشه ها آرا هیاي بابا گر -

 اجازه از جا بلند شدنم صادر شد... باالخره

 ...ستادمیا نهیو جلوي آ دمیلباسم را پوش شگریبه کمک آرا و

 موهاي فر و مواج اطرافم و رژ سرخم... نیمن بودم با ا نیشد ا ینم باورم

 دل خودم را برده بود... مشیمال تیکه رنگ و ال میموها

 ...دیدرخش یم بیکه در لباس قرمز رنگ عج دمیپوست سف و

 زد... میبه بازو ساحل

 از من خوشگل تر شدي خره... ريیکوفت نگ -

 ...کنهیسکته م نتتیبب رعباسیام
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 گرد شد... چشمانم

 ...نهیلباس منو بب نیتو ا رعباسیمگه قراره ام -

 را جمع و جور کرد... خودش

 ...گمیم یچ هیه بابا منم ن -

 به چرت و پرت من توجه نکن... تو

 پاش علف سبز شد... ریمحسن ز میبر ایب

 ...گشتینگاه مشتاق محسن که روي همسرش م دمیو د میآمد رونیب شگاهیآرا از

 ...ستادمیزدم و کنار ا لبخندي

 مزاحم صحنه ي عاشقانه شان نباشم... تا

 ...دیکش نییکه امکان داشت شنل ساحل را پا ییکه تا جا یام گرفته بود از محسن خنده

 !...دانستم؟یانقدر حساس بود و نم محسن

 صاف کردم... ییگلو باالخره

 خان داداش... سالم

 ...ستایبد ن دیبه ما بکن یگوشه چشم هی

 برم... یبا تاکس خوايیم

 ...دیخند محسن

 خانم... یآبج هیچه حرف نیا -

 شد... ریکه د میبر بزن

 ساحل را گرفتم و کمکش کردم تا سوار شود... دست
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 ...ندیتوانست بب یرا نم شیبود که جلو نییانقدر شلنش پا چارهیب

 ...میو به سمت تاالر رفت میشد سوار

 انداختم... یم ینگاه یکرده بودم و هر از گاه سکوت

 ...کردندینگاهاي عاشقانه اي که نثار هم م به

 

 و من با سرعت هر چه تمام تر خودم را داخل سالن زنانه انداختم... میدیرس باالخره

 ...ندیبب شیهمه آرا نیمرا با ا یکس دمیکشیم خجالت

 رختکن مشغول آماده شدن بودم... داخل

 ...شدندینفري هم بودند همراهم که حاضر م چند

 ...شدیافتاد به دختر عمه ساحل که همراه عمه اش آماده م چشمم

 ...دیاو هم مرا د که

 !...؟یخانم خودت ایعه مح -

 ماشاال چقدر خوشگل شدي... به

 و ادامه داد... دیخند

 ...هللاهزار ماشاا یشیهر روز خوشگل تر م هللاواا -

 ...تیبه روح هللاماشاا شدمیم ونهیداشت د گهیزن د هیاگه شوهرم  من

 ...دادیحرف زل زدم به او وزبان تلخش که ادامه م یب

 صداي نگار متوقفش کرد... که

 !...؟یینجایا ایاي بابا مح -
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 اومدم دنبالت... دمتیساحل امده تو و ند دمید

 هنوز... دادیسمتش برگشتم که ادامه م به

 داخل براي عقد... انیم ونیاالن آقا -

 ...دیحرف در دهانش ماس دنمیبا د که

 !...؟یا؟خودتیمح -

 شدي؟!... یدختر چ واي

 زد... یچشمک

 زدي رو دست عروس... -

 زدم... لبخندي

 امون بدي سالم کنم؟!... -

 ...دیو دستش را دور گردنم حلقه کرد و بوس دیخند

 ...دیصداي دختر عمه ساحل که نامش ساناز بود دوباره به گوشم رس که

 اي داره... هیخوب روح ایمح گمیم هللاآره نگار جون ماشاا -

 ...شمیم نینکنم حداقل خونه نش یودکشخ ارهیاگه به روز شوهرم سرم هوو ب من

 ...دادیکه به سمتم برگشت،آزارم م ییبار بلندتر گفت و صداي پچ پچ ها و نگاها نیا

 حاال... نیشروع شد از هم واي

 کرد... زیچشم ر نگار

 همان لحن خودش گفت... وبا

 شما؟!... دیدون یاي واي ساناز جون مگه نم -
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 ...دیساناز پرس که

 !...و؟یچ -

 تعلل اما محکم گفت... ینگار با کم که

 ...یپسر عمت باش یزندگ ریگیپ نیاز ا شتریکردم ب یفکر م -

 تجسس گرت... هیروح نیا با

 در هم رفت... اخمش

 فضول... میوا نگار جون حاال ما شد -

 نازك کرد... یچشم نگار

 ...یدونیبگم ساناز جون خودت م یچ -

 از هم جدا شدن... ایو مح رعباسیبدون ام اما

 زوم شد... میتري رو قیباز هم نگاه هاي دق و

 آنجا را نداشتم... نیطاقت جو سنگ گهید

 آمد... یگفتن مردان م هللاا ایآنور هم صداي  از

 نشان از شروع شدن مراسم عقد بود... که

 بلند قرمز رنگم را تنم کردم... شنل

 رفتم... رونینباشد و ب رونیب میکردم که موها میکالهش را جوري تنظ و

 ...دمیصحنه ي عمرم را د نیباتریز خورمیقسم م و

 و همدمم سر سفره ي عقد... اری نیدر کنار بهتر برادرم

 حالت ممکن... نیباتریز
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 زدم و به سمت هدي رفتم... لبخند

 بود... ستادهیاش ا یشگیبا همان چهره ي جدي هم رعباسیکنارش ام که

 ...کترینزد میبر ایسالم هدي جون ب -

 که تا آن موقع نشناخته بود مرا... انگار

 گردنش رگ به رگ شد... خورمیآنچنان به سمتم برگشت که قسم م میصدا دنیبعد از شن که

 عباس نگاه کرد... ریبه ام یچشم ریوز انهیو موز دیخند هدي

 ...ایمح میبر -

 ...میستادیهدي شدم و کنار محسن ا همراه

 آرام محسن توجهم را جلب کرد... صداي

 شده... یخوشگل نیخواهر ما رو ندزدن به ا -

 تا خطبه را بخوانند... ستادمیدادم و ا لشیتحو لبخندي

 ...ستادیکنارم ا رعباسیعمه ام که

 جون؟!... ایمح یخوب -

 ...شتگیهدي را گرفته بود م لچریانداختم به نگاه کنجکاوش که روي دست من که دسته ي و ینگاه

 ...یطالق گرفت دمیاالن از ساناز شن زمیعز گمیم -

 بگم... کیتبر ایبگم متاسفم  دونمیبگم نم یچ

 جمع و جوري زدم... لبخند

 توجه سرم را به سمت محسن بردم... یب

 مادر و دختر... نیدست بردار نبودند ا نکهینه مثل ا اما



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  570:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...خوننیجان االن خطبه رو م ایمح یراست -

 نباشه خانوم مطلقه تو اتاق عقد باشه... حینظرم صح به

 شگون نداره متوجه اي که... گنیم

 ...گمیساحل م ندهیآ براي

 کردند... یخال میرا رو خیمن انگار سطل آب  و

 هدي تا سقوط نکنم... لچریرا محکم تر کردم به دسته ي و دستم

 بود؟!... دهیمن به کجا رس کار

 ...بودمیسر عقد برادرم م دیبه خاطر مطلقه بودنم نبا که

 کنار هدي... دیایاشاره کردم تا ب ایدر به

 کرد... میخودم آمدم تا بروم که هدي صدا و

 ...ایمح -

 آنکه نگاهش کنم گفتم... یب

 ...امیهدي جان ، م امیم -

 شده بود حاال... یقدم تند کردم سمت رختکن که خال و

 ...دیچسبیم هیگر ریدل س کیچقدر  و

 انگار... شدمیخفه م داشتم

 شنل رااز دور گردنم باز کردم و تند تند نفس گرفتم... گره

 پرت کردم... واریرا با ضرب به سمت د شنل

 ...زدیچشمانم را روي هم فشار دادم تا اشکم نر و
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  571:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 هوا پرده رختکن تکان خورد... یب که

 بدجور تکان خورد... دل من هم انگار میروبرو رعباسیام دنید با

 ...دیچکیچشمانش که انگار خون م دنید با

 ...دمیکه نا خودآگاه ترس کردینگاهم م طوري

 خورد به سکوي پشت سرم... میبرداشتم و پا یقدم

 را از دست ندادم و روي سکو نشستم ناخودآگاه... تعادلم

 باز شد... دیرسیچاك لباسم که تا وسط رانم م و

 کامال مشخص بود... شیدیکه حاال سف ییشد روي پا دهیکش نگاهش

 ...نییگرداند از باال تا پا چشم

 در دهان چرخاندم باالخره... زبان

 

 ...کردیطرز نگاهش طوري بود که مضطربم م اما

 آ... -

 ...رعباسیام آقا

 رختکن زنونست درس... نجایا

 بست و انگشت اشاره اش را باال گرفت... یرا عصب چشمانش

 ساکت شدم... ناخودآگاه

 ...سسسسسیه -

 کردم... کیدو لبه ي چاك لباسم را گرفتم و بهم نزد معذب



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص
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 شد... دهیکش نگاهش

 گفت... یزد و عصب پوزخندي

 ...هیواسه بق کرديیکه خوب عرضه م رونیاون ب -

 که وجب به وجبشو حفظم... یکنیم غیمن در از

 ...کردیکه نداشت و مرا داشت آب م ییایمشت شد از شرم و ح دستم

 آمد،قلبم کوبش گرفت... کترینزد

 کردم... ینم رونشیالل شده بودم و ب چرا

 گرمم شود... یبود باعث شده بود حساب ختهیکه اطرافم ر ییموها

 در هم کردم... اخم

 ...دیپسر عمه مودب باش -

 رختکن زنونست... نجایلطفا ا رونیب دیبر

 کرد... زیر چشم

 تفاوت زل زد به من... یب

 ...یکنیفکرم یچ شه،یم ینرم چ -

 پوزخند مسخره اي زد... و

 گرفته بود... حرصم

 عرضه نکردم آقاي محترم... یخودمو به کس من

 ...رونیبودم اون ب دهیکال پوش من

 ...دیرو به من نسبت بد زيیهر چ ستین درست
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 ...کنهیمعذبم م نگاهتون

تر آمد و من مشتم محکم تر شد ..چشمانش روي گردن برهنه ام که لباسم متواضعانه تا روي  کینزد

 ...دیگذاشته بود،چرخ شیام را به نما نهیس

 ...یلباس لعنت نیمن براي بار هزارم به خودم و هدي لعنت فرستادم براي انتخاب ا و

 حاال... خوردیبه گردنم م شیآمده که هرم نفس ها کینزد آنقدر

 ...ستین التمیخ نیع رونیو نگاه هزارتا آدم جور و ناجورب کنهیمن معذبت م گاه

 ...جالبه

 ...دیچرخ یروي بدنم م یجور خاص نگاهش

 ...دیدیبود که مرا م یبار اول انگار

 گوشم گفت... کنار

 ...ایعوض شدي مح -

 نبودي... نجوريیوقت ا چیشوهرت ه براي

 ...نمتیبب نجوريیا دیبا یستیکه مال م ن حاال

 !...؟یبخوام که دوباره مال خودم بش شتریهر لحظه ب که

 !...هوووم؟

 !...ه؟یچ نظرت

 رفت... یم نییباال پا نمیقفسه س جانیشدت ه از

 تنم عرق کرده بود... و

 الل شده بودم... انگار
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 بود... نیهم شهیهم

 اش... یکیبودم در مقابل نزد فیضع نقدریهم شهیهم

 گرفت... نییرا پا سرش

 ...خوردیم میبه لب ها قایکه گرماي نفسش دق طوري

 اصال... دمیترس یدانم چرا نم یمن نم و

 ...خواستمشیبه من که هنوز هم م لعنت

 شد... میي لب ها رهیخ

 رژ قرمز مال رو تخت بود اون وقت که مال من بودي... -

 ...ستیمراسم ن نیتو ا جاش

 ...دیشصتش را روي لبم کش انگشت

 ...دمیپاکش کن تا مراسم خواهرم و برادرت رو به گند نکش -

 رفت... رونیمکث ب یب

 ...خوردیمن ماندم و پرده اي که هنوز از رفتنش تکان م و

 را گاز گرفتم... لبم

 بروم... رونیتوان نداشت که ب میپاها

 ...دیکوبیبدجور م قلبم

 ...ستادمیا نهیبود بلند شدم و روبه روي آ یهر زحمت به

 که پخش شده بود را مرتب کردم... رژي

 رفتم... رونیرژ بزنم ب گریآنکه د یب و
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 ...دادندیعقد تمام شده بود و کادو م مراسم

 جرات نداشتم دوباره داخل سالن شوم... یحت راستش

 دادم همانجا بمانم... حیترج

 حداقل براي خودم درست نکنم... گرید یتنش و

 داخل رختکن... برگشتم

 افتاد عمق فاجعه را... ادمیتازه انگار  و

 ...نمیرا بب میها نیزترینتوانستم مراسم عقد عز یحت من

 داخل شد... نایم

 متعجب گفت... دنمیبا د و

 !...؟یینجایچرا ا وااا،

 

 ...مگه

 ...دمیحرفش پر انیحوصله م یب

 سالم... -

 ول کن حوصله حرف زدن ندارم... نایم

 چه خوب که درك کرد مرا... و

 ... دینپرس زيیوچ

 ...کردیکه لباسش را عوض م وهمانطور

 خوشگل شدي تو... نقدریحاال چرا ا -
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 زد... یچشمک

 ...ایکنیم ونهیهمه رو د -

 نگاهش کردم و در دل گفتم... یچپک

 اي نشد که لبم را گاز گرفتم... هیثان"بره به جهنم  رونهیاون ب یهر ک "

 گفتم... شیبه جا و

 کوچولو... ین یرفت ن ادتیباز دوباره سالم  -

 کرد... نگاهم

 حرف نزن بابا... -

 بزرگ... خانوم

تا  کردمیراه فقط خودم را مرتب م انی..و من در م دیکش رونیدستم را گرفت و به همراه خودش ب و

 دوباره حرف نشنوم...

 ...کردیم نییتع فیتکل میبرا ینسبت چیه یکه ب ییاو از

 رفتند... یم رونیکم کم مرد ها به سمت ب میسالن که شد وارد

 کنار گوشش... زدیبود و آرام حرف م ستادهیکنار خواهرش ا رعباسیهنوز ام یول

 ...رمیبودم را بگ دهیخر شانیمادر اشاره کردم تا سکه اي که از قبل برا به

 به طرفم آمد و متعجب و دلخور گفت... مادر

 تو... ییپس کجا ایمح وا

 نه انگار عقد داداشته ها، سرعقد چرا نبودي... انگار

 زدم... پوزخندي
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 قدمم بد شگون باشه... دمیترس -

 سکه را گرفتم وبه سنت عروس و داماد رفتم... گريیحرف د یب

 شان را دادم... هیو هد دمیرا بوس شانیها صورت

 بود... ستادهیکه هنوز آنجا ا یرعباسیبندازم سمت ام یآنکه نگاه یب

 ...شیآمد قدم ها یبه سمتم م دمیکج کردم و شن راه

 نشنود گفتم... یلب طوري که کس ریشد ز کمیکه نزد نیهم

 ...دیکن فیتکل نییکه براي من تع دید یدونم چه اجازه اي به خودتون م ینم -

 !...؟ینسبت باچه

 لب گفت... ریآنکه سمتم خم شود همانطور ز یب

 که زنم بودي... یباهمون نسبت -

 ...یعده ي من ریحاالم ز و

 انداخت... ینگاه مین

 ...یخانواده ي من شهیشما هم زمیعز ییدر ضمن دختر دا -

 من براي ناموسم ارزش قائلم... و

 نگاهش کردم... یچپک

 قربان صدقه اش رفتم که قدم تند کرده بود به سمت در... اریاخت یاز پشت ب و

 ...یکوبید به رقص و پاشد همه شروع کردن انیاز آقا یکه خال سالن

 من همانجا... و

 ...رفتمیرفت قربان صدقه اش م یم رعباسیام یبودم که وقت ستادهیا ییهمانجا قایدق
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 گفتم... یپشت سرهم لعنت به خودم م و

 وضح راه رفتنش بودم... رهیطور که خ همان

 ...دمیاز جا پر یتکان دست با

 !...؟ییخوشگله کجا خانم

 به سراغم آمده بودند... نایکه همراه م ییبه سمت هدا برگشتم

 روبه هدي کرد ... یبه حالت بدجنس نایم

 واال هدي جون فکرکنم هاپو گازش گرفته... -

 تو مواظب خودت باش... دیبه منم پر واال

 کردم... یحرف نگاهشان م یب همانطور

 کرد... ینیریخنده ي ش هدي

 بود... دهیخواب قیکه انگار پشتش کوه حقا ییآن خنده ها از

 ...ستین زيیچ -

 ...شناسمشیبدقلقه من م کمی طرفش

 اي نزده باشد... دهینزد تا حرف نسنح یخنده اي کرد و حرف نایم

 که با تمام خوب بودنش همسر همان طرف من بود به قول خودش... ییهدا جلوي

 برقص... میبر االیرو  ایول کن بابا دو روز دن -

 خوشگل کردي... نهمهیا بابا

 ...میبرقص میبر االیرو  ایکن بابا دو روز دن ول

 خوشگل کردي عقدکنون داداشته ها ... نهمهیا بابا
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 از حسودي بترکن... شتریفضوال ب نیخودي نشون بده به ا هیبرو  ایب

 رفتم... نایغره اي به م چشم

 ...نااااایم -

 بود... نایبه حرف م ديییو انگار خنده اش مهر تا دیخند هدي

 آمد... یو شادي کردم انقدر که نفسم باال نم دمیرقص

 کنم... یخال نجایشاد نبودن مراسم خودم را هم یتالف خواستمیم انگار

 ...میخودم دروغ بگو یبه عالم و آدم حت خواستمیم انگار

 نشان دهم که شادم، خوشحالم... و

 خوبه... ایهمه باور کنند که مح خواستمیم

 اي تاول زده کنار ساحل نشستم...و با پ خسته

 

 جاي برادرم که قسمت مردانه بود... درست

 شد... شیدایمحل دختر عمه ي ساحل پ یباز خروس ب که

 ...ینشست نجایجون چرا ا ایاوا مح -

 زد و ادامه داد... یچشمک

 !...ري؟یعادت داري جاي همه رو بگ -

 و به زور زبان در کام گرفتم تا جوابش را ندهم... شیشد رو زیت چشمانم

 رفت ... یبدجور انگار روي اعصابم م شیها هیکنا

 با ساحل گرم صحبت شد... کمی
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 نگار ساحل را بلند کرد براي رقص... یوقت و

 شد... کمینزد دوباره

 زدن آمده دوباره... شیقطعا براي ن دانستمیم

 ...نایتموم تمومم نکرد رعباسیبا ام نیجون همچ ایمح یراست گمیم -

 تو رختکن زنونه... دیدادیدل و قلوه م خوب

 من چقدر متنفر بودم از لحن شوخش ... و

 ...زدیرا م شیها شیبا آن همه ي ن که

 بستم تا مسلط شوم روي اعصابم... چشم

 خودش لبخندي زدم... مثل

 آن لبخندهاي مسخره ي مدل خودش... از

 باشه،درسته؟!... تونیسرگرم نیبزرگتر گرانیتجسس تو کار د ادیبه نظر م -

 برگشت... شیحرف سرجا یشد از حرفم و ب سرخ

 ...یبکشم لعنت یگذاشت نفس راحت و

 آن مادر و دختر... غیآخر مراسم نتوانستم لذت ببرم با وجود نگاه هاي مانند ت تا

 ورود داماد را اعالم کرد... بلندگو

 لباس باشم... نیلوي برادرم با همج شدیشرمم م یحت ومن

 روي شانه ام انداختم... یشال

 شدم... میبا لذت غرق تماشاي برادر خوش قد و باال و

 ...دیکه با عروسش رقص یکم
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 .. دیرا گرفت و به سمت خود کش دستم

 احوال خوشگل خانوم... -

 زد... یچشمک

 بدجور دلبر شدي... -

 مرا در آغوشش تنگ فشرد... و

 حال من هم بود؟!... نیباالتر از ا یلذت مگر

 جشن هم تمام شد... شب

 که الاقل محسن و ساحلم کنار هم بودند... نیخوشحال از ا تینها یمن ب و

 دغدغه... یب

 دردسر... یب

 ...نهیک یب

 بودم... ستادهیا فیبودم و بالتکل اوردهین نیماش

 آقاجون برسد و من را هم سوار کند... تا

 نشدم... نایبودم و بارها به خودم لعنت فرستادم که همراه م ستادهیا کنارهدي

 ...ستادمیا یم دیمنتظر آقاجون با ابانیحاال کنار خ و

 ...شدمیهمراه م نایبارها در دل به خودم غر زدم که اي کاش حداقل با عمو ا و

 ...اوردیب رونیب نگیرا از پارک نیتا ماش کشهیآقاجون طول م دانستمیم

 را بهم بزنم و همراهشان شوم... زمیچند بار وسوسه شدم خلوت عروس و داماد عز یحت

 جلوي خودم را گرفتم و کالفه لب فشردم و منتظر شدم... اما
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 هدي را گرفت... لچریآمد دسته ي و رعباسیام

 به من انداخت... ینگاه و

 !...ا؟یمح ساديیوا نجایچرا ا -

 تفاوت نگاهش کردم... یب

 اجونم پسر عمه...منتظر آق -

 آنکه نگاهم کند گفت... یب

 ...ادیم رونیب نگیکه از پارک هینیماش نیآقاجون آخر -

 ...نیبش نیبرو تو ماش ایب

 نه ممن... -

 حرفم آمد... انیم

 کل کل نکن... زيیسر هر چ -

 ...نیماش تو

 روي ابروانم نشست از لحن زننده اش... یظیغل اخم

 نگاهش کردم... یچپک

 اي هم نداشتم... چاره

 سر و وضع... نیبا ا ستمیبا ابانینداشتم مثل دلقک ها کنار خ دوست

 حرف به دنبالش رفتم و سوار شدم... یب

 با آقاجون تماس گرفت و خبر داد که من همراهشان هستم... رعباسیام

 بودم... معذب
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 بود... یمزخرف فضاي

 نبود... یجالب بیو شوهر سابقم و همسرش اصال ترک من

 هووي سابق... نیام شده بود ا یچند که دوست جون جون هر

 براي مردي که پشت رل نشسته بود... دادمیکه جان م هرچند

 ...دادیبا هر ژست و حرکت مخصوص خودش قلبم را تکان م و

 ...میدیرس یک دمیافکارم بودم که نفهم ریدرگ انقدر

 به تشکري بسنده کردم وبه اتاقم پناه بردم... تنها

 از دو گذشته بود... ساعت

 کالس فردا که هفت صبح بود را از دست خواهم داد... نیمن مطمئن بودم اول و

 روي تخت ولو شدم... شیبا همان آرا الیخ یب

 مهم باشه... ادیز دیکالس دانشگاه نبا نیدل به خودم گفتم اول مهر اونم هفت صبح اول در

 مهم باشه... دیشا

 را به دست خواب سپردم... وخودم

 کالسم را از دست داده بودم... نیو دوم نیکه انتظار داشتم اول همانطور

 ...دمیعجله دوش گرفتم و لباس ساده اي پوش با

 ...دمیدو یم نییکه از پله ها با عجله پا همانطور

 انداختم... یرم را هم پشت سرم محداقل کالس بعد را از دست ندهم کش چاد تا

 در آشپزخانه نبود... یکس هنوز

 شب گذشته است... یدانستم اثرات خستگ یم و
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  584:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 رفتم... نیبخورم به سمت ماش زيیآنکه چ یب

 هر چه توانستم تندتر راندم تا به کالسم برسم... و

 بود. امدهیوارد کالس شدم استاد هنوز ن یخوشبختانه وقت و

 ...شدمیو در جاي خودم جا به جا م زدمیکه نفس نفس م همانطور

 کنار گوشم توجهم را جلب کرد... ییبایو ز فیصداي ضر که

 ...ومدهیعجله نکن خوشگل خانوم استاد هنوز ن -

 روي قلبم گذاشتم و لبخندي زدم از لحن مهربانش... دست

 سمتش برگشتم... به

 ...ادهیو استرس ز جانیاز ه -

 ...دمیچقدر عجله کردم تا رس دیدون ینم

 از دست دادم... ویدو تا کالس قبل آخه

 ...دیخند

 روزا تق و لق کالسا... نینگران نباش ا -

 رو... یکالس قبل یداشت یک با

 ...نمیآوردم تا برنامه ام را بب رونیرا ب لمیموبا

 انداختم... ینگاه

 اممممم... -

 داشتم... انرادیاستاد ک با

 دوباره... دیخند
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  585:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 نشست... یبه دل م بیعج بهیو غر بایدختر ز نیمن فکر کرد خنده هاي ا و

 استاد اومده بود... تیخب از بدشانس -

 داشتم... انرادیبا ک ویدو کالس قبل منم

 فشردم... لب

 که شده... هیکار -

 وا جلو آورد... دستش

 سوگندم... -

 را فشردم... دستش

 ...ایمح -

 را به ما نداد... گريیورود استاد اجازه حرف د و

 ...گذشتیهفته اي از دانشجو شدنم م کی

 مدت سوگند هم اضافه شده بود به دوستانم... نیدر ا و

 سرزنده اي بود... دختر

 ...زدیآورد و استارتم را م یحال را حال م یمن ب نایبه قول م و

 هفت صبح بود... شنبه

 کالس گذاشته بودم... یصندلخواب سرم را روي  جیگ من

 گفت... یدم گوشم از استاد م زیکریهم  سوگند

 ...هیچ یدون ینم ایواااي مح -

 ...پی،خوشت جوون
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  586:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 که همه بچه ها رفتن تو کفش... تهیبا شخص نقدریا

 پاش... ریز نیدیام وِ د یپولدارم هست، ب گنیم

 نگاهش کردم... دهیهمان سر خواب با

 سوگند خسته نشدي... -

 ...یگیاستاد م نیهفتس داري از کماالت ا هی

 کنم خب... کارشیچ

 که به قول تو، تو کفشن... ییاونا مبارك

 اش انداخت... ینیبه ب ینیچ

 بابا... ستین تیتو حال -

 چشم روي هم گذاشتم... الیخ یب

 بزنم... یتا من چرتک دیایب رتریمحل د یاستاد خروس ب نیا کردمیدر دل دعا م و

 باطل شد... الیخ یزه که

 بعد وارد کالس شد... قهیچند دق و

 به احترامش از جا بلند شدند... همه

 من با رخوت سرم را بلند کردم واز جا برخاستم... و

 سوگند در گوشم گفت... که

 سوگند در گوشم گفت... که

 جذبه رو داري؟!... -

 نگاهش کردم و صورتم را برگرداندم... یچپک



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  587:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بود... دهیچشم در چشم مردي شدم که وقت نداشتنش را به رخ کش و

 با هم... میپشت دانشگاه تصادف کرد ابانیخ شیکه چند وقت پ یجنتلمن همان

 فشردم... لب

 شد... قیهم نگاهش عم او

 شناخته بود... نکهیا مثل

 تفاوت شانه اي باال انداختم و نشستم... یب

 شت...الحق که درس دادنش هم حرف ندا و

 دختران... خوديیکالفه بودم از سوال هاي ب اما

 با استاد را داشتند... یتنها قصد هم صحبت که

 

 دوباره در گوشم گفت... سوگند

 ...کشنیدارن خودشونو م ینیبیم -

 ...دیخند زیر و

 کرد... ابیشروع به حضور و غ استاد

 مکث کرد... یکم دینام من که رس به

 خانم محمدي؟!... -

 اي گفتم... بله

 باال برد... ییابرو

 ...شیجلسه پ دیداشت بتیغ -
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  588:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 در چشمانش شدم... رهیخ همانطور

 استاد... شهیتکرار نم گهیشرمنده د -

 گفت... یخب اریتکان داد وبس سري

 خواب از سرم پرانده... بیعج یاستاد سر صبح نیا امدیبه نظر م و

 را جمع کردم که سوگند گفت... لمیوسا آرام

 صبحانه؟!... میبر ایمح یاز گشنگ رمیمیواي دارم م -

 تکان دادم... سري

 منتظرت... سمیوا امیب نیینه حال ندارم تا پا -

 تا کالس بعدي نمونده... زيیچ

 را بردارد سمت در رفت... فشیک نکهیتکان داد و بدون ا سري

 کردم... یکه گذشت احساس تشنگ یکم

 ببرم... یضیکالس ف رونیجا بلند شدم تا از آبسردکن ب از

 ... رفتمیم رونیدر که ب از

 ...کردمیرا روي دوشم حس م کردیکه بدرقه ام م ینگاه ینیسنگ

 شده بودم... یاالتیهم خ دیشا

 خوردم، سوگند هم آمد... آب

 ...میبعدي را هم با همان استاد گذراند کالس

 صداي استاد متوقفم کرد... میرفتیم رونیدر که ب از

 ي سوگند را هم... خنده
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  589:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 اگر ممکنه... دیداشته باش فیخانم محمدي تشر-

 ...ستادمیتکان دادم و ا سري

 کرد... میباري رها طنتیسوگند با چشمک ش و

 داند چقدر ناسزا بارش کردم... یمن در دل خدا م و

 ...زیشدم به م کترینزد یکم

 شده بود... یکه حاال خال ینگاه گرداندم در کالس و

 استاد... دییبفرما -

 آنکه نگاهش کنم... یبردم ب نییسر پا و

 باهاشون تصادف کردم... شیکه من چند وقت پ دیهست یسرکار خانوم گمان کنم شما همان خانم -

 !...درسته؟

 روي صورتش... دمیکش نگاه

 آرام گفتم ... و

 بله... -

 زد... یکیش لبخند

 رو ادا کنم... نمید تونمیپس م یچه اقبال خوب -

 مقصر تصادف بنده بودم... ظاهرا

 ام وِ داشت... یآمد که سوگند گفت ب ادمیفشردم و  لب

 نوي خودم عزا گرفته بودم... 206من به خاطر خراش  و

 نبود... یست،خسارتینه استاد الزم ن -
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  590:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 هر حال ممنون از توجهتون... به

 که باال رفته بود... ییتوجه به ابرو یب و

 ازه اي گفتم...تکان دادم و با اج سري

 کردم به سمت سوگند... حرکت

 با دستان خودم خفه اش کنم بابت تنها گذاشتنم... تا

 کرد... شیدایدر سلف پ شودیطبق معمول م دانستمیم

 ...خوردیحدس زده بودم نشسته بود و چاي م درست

 زدم... شیحرص به بازو با

 واقعا که... -

 چه کاري بود... نیا

 ...دیخند

 ...دیگذاشتم حرفاتونو بزنتنهاتون  -

 زد... یچشمک و

 اي نثارش کردم... مسخره

 کرد... زیر چشم

 داشت ناقال؟!... کارتیحاال چ -

 ...دمیبرداشتم و جرعه اي نوش شیرا از جلو چاي

 کردم... فیتعر شیتصادف و امروز را برا اناتیتمام جر و

 ...ندیبیم یجذاب یینمایس لمیهم انگار که دارد ف او
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 مدت زل زده بود به صورت من ... تمام

 در آخر کالفه شدم و تشر زدم... که

 نگاه کردنت... نیاي پاشو حالم بد شد با ا وانهیسوگند د -

 همان تعجب گفت... با

 داري... یدختر تو عجب شانس -

 زدم... پوزخندي

 ...ستیچ یواقع یاز من تا بفهمد بد شانس دانستیچه م او

 داد...نگفتم و او ادامه  زيیچ

 نصف دختراي کالس االن آرزو داشتن جاي تو باشن... بندمیشرط م -

 

 نگاهش کردم... یچپک

 ...میتصادف کرد -

 که... میهم پارك نرفت با

 گفت... ردیبگ گريیچاي د رفتیکه م یو در حال دیخند

 ...ريیاونجام م -

 برگشت... گريید تییسکویبا چاي و بسته ي ب سوگند

 ...شیسري تکان دادم براي شکم پارگ و

 که نشست گفتم... یصندل روي

 !...خوري؟یچقدر م یدختر بترک -
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  592:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 نگاهم کرد... یچپک

 !مگه تو االن صبحانه نخوردي چه خبرته... - شماري؟یلقمه هاي منو م -

 را در هوا تکان داد... دستش

 !...خورم؟یبه تو چه مگه مال تورو م -

 نگاهش کردم... کالفه

 ...یبخور مثل خرس ش نقدریبه من چه ا -

 باال داد... ییابرو

 واال فعال که مانکنم... -

 خنده زدم... ریز

 گرفتم... یشگونین شیپهلو از

 بله از اون مانکن تپال... -

 انداخت... شیشانیبه پ ینیچ

 ...یوحش ییییآ -

 ...دمیخند سرخوش

 بود... نیهم شهیهم

 ...کنارش

 از ته دل... دمیخندیو م شدیفراموش م میدردها تمام

 ناي راه رفتن نداشتم... یاز خستگ یروز هم گذشت و من حت آن

 گذاشتم... رونیرا از در دانشگاه ب میکه پا نیهم
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  593:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 زد آسمان... یو برق وحشتناک رعد

 کرد... دنیشروع به بار و

 آمد... یفشردم و نگاه به عقب تر کردم که سوگند م لب

 به هوا کرد... ینگاه دیمن که رس به

 ...یعجب هواي خوب -

 درومد... کارم

 ...شدیباز نم یاز خستگ چشمانم

 تنها گذاشتنش هم درست نبود... اما

 ...رسونمتیمن م میبر ایسوگند ب -

 ...یکه چ ايیهمه راه و ب نیول کن بابا ا -

 کردم... یاخم

 ...ینه تاکس ادیم رتیبارون نه اتوبوس گ نیموقع تو ا نیبابا ا ایب -

 کج کرد... یلب

 او هم چاره اي نداشت جز قبول کردن... انگار

 ...میقدم تند کرد نیسمت ماش به

 ...میرا روي سرمان گرفت مانیها فیک و

 ...مینشو سیخ تا

 ...میسوار شد عیسر

 بود... 30:6کردم  نیبه ساعت ماش ینگاه
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  594:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 گفت... سوگند

 برگردي ؟!... خوايیمنو رسوندي چجوري م میریحاال گ -

 !...هاااان؟

 ...نیچجوري نداره با ماش -

 گرد شد... چشمانش

 ...رمیبا آژانس م ایموقع شب،ول کن مح نیا یاونم تو جاده به اون خطرناک ییتنها -

 ...خواستیم اديیندارند و تا خانه شان حتما پول ز یخوب یوضع مال دانستمیم

 حرف نزن بچه... نیبش -

 کمربندم را بستم... و

 نگفت... زيیچ گریهم د او

 ...دمیپرس یسوال

 پرند بود خونتون؟!... یگفت -

 تکان داد... سري

 آره، از آزادگان برو... -

 ... میداخل جاده افتاد باالخره

 ...دمیکش یمن نفس راحت و

 ...میکه پشت سر گذاشت یمزخرف کیتراف از

 ...میکرده بود یبه دو ساعت ط کیساعته را نزد میراه ن و

 به ساعتش نگاه کرد... یبا نگران سوگند



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  595:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...میهنوز اول جاده ا نیا،ببیمح -

 برگردي؟!... خوايینه چجوري م کینزد ساعت

 گفتم... یو با لحن شوخ دمیخند

 ...گهیهمونجور که اومدم د -

 زنگ به خونه بزنم... هیبزار  یول

 را برداشتم و خانه را گرفتم... لمیبال فاصله موبا و

 عمه تلفن را برداشت... --

 الو،سالم عمه جان... -

 ؟!... ییسالم دخترم کجا -

 خطرناکه... یبارون رانندگ نیا تو

 ...امیب ریاحتماال د رسونمیعمه جان من دارم دوستم رو م -

 ...دیگرفتم نگران نش تماس

 !...اي؟یم یباشه عمه،ک -

 ...میدوره تازه اول جاده ا کمیراستش خونشون پرنده  -

 ...دیبرسم، به آقاجون بگ نایکنم دوازده ا فکر

 کن پس... یرانندگ اطیباشه دخترم با احت -

 ،فعال... چشم

 خدانگهدارت باشه... -

 ...نیاز ا نمیبفرما ا --- -
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 کردم و صورت درهم سوگند هم باز شد... یشادي پل آهنگ

 کردم... شتریرا ب سرعتم

 بود اما باالخره سوگند را رساندم... اديیز راه

 چاي رد کردم... دنیتعارفش را براي نوش و

 وقته و اصراري نکرد... رید دانستیهم م او

 ...دمیرسیم رید یلیبود وقطعا خ میسرعت گاز دادم ده ون با

 ...لمیروي ي موبا زدیزنگ خورد و نام خانه چشمک م تلفنم

 دادم و صداي آقاجون به گوشم خورد... جواب

 بابا... ییسالم دخترم،کجا -

 ...امیکردم دارم م ادهیسالم آقاجون، االن دوستم رو پ -

 بار گفت... شماتت

 ...دیرفتیاز پسرا م یکیخونه با  دیومدیکارت درست نبود دخترم ..م -

 وقته و جاده خطر ناکه... رید

 پرنشده... کسالشیکه  نامتمیگواه

 زده گفتم... خجالت

 شرمنده آقاجون... -

 آمد... ییصحبتم صدا انیم

 کجاست برم دنبالش... دیآقاجون بپرس -

 آقاجون جواب داد... که
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 ...ادیآروم باش پسر داره م -

 کردم... سکوت

 به مکالمه آقاجون و فرد پشت خط گوش دادم... و

 خطاب به من گفت... آقاجون

 رو قفل کن... نیدخترم در ماش -

 ...ایب اطیاحت وبا

 و بند دلم پاره شد... دمیپشت خط که حاال واضح تر بود را شن صداي

 بود... رعباسیگمانم ام به

 که براتون قائلم... یشرمنده آقاجون با تمام احترام -

 باشه... ابونایموقع شب آواره خ نیناموسم ا خوامینم

 ...دیچیداخل تلفن پ شیصدا و

 !...ا؟یالو مح -

 صداي ممکن جواب دادم... نیتر فیضع با

 بله... -

 !...؟ییکجا -

 ...شمیدارم وارد جاده م -

 اش گفت... یشگیهمان تحکم و صالبت هم با

 ...امیبرگرد خونه دوستت تا ب -

 ! نه اصال...؟ییییچ -
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 ...ایکه گفتم مح نیهم -

 باش ... زود

 ...رسمیم گهیساعت د هی تا

 به دست... یتلفن را قطع کرد و من ماندم همانطور گوش و

 را هم به من نداده بود... گريیاجازه حرف د یحت

 ...رومیگرفتم با سوگند و خبر دادم که به خانه شان م تماس

 چقدر خوشحال شد و استقبال کرد... داندیدنبالم، و خدا م ندیایب تا

 ام تنها برگردم... شهیممن هزاران دفعه وسوسه شدم به رسم لجبازي ه و

 کاري را نخواهم داشت... نیجرات چن دانستمیخودم هم م اما

 ...زدمیگذشته بود که با سوگند گپ م یساعت

 با بودنش... کردیام را عوض م هیروح شهیهم مثل

 خونگرم و مهربان بود... اریهم بس مادرش

 آورد... یکرده بودم،به وجد م یاي زندگ فهیخانواده ي دو نفره و خلوتشان مرا که تمام عمر طا و

 آنها را داشته باشم... یمیلحظه اي هوس خانه ي خلوت و صم شدیباعث م و

 که وارد خانه شان شده بودم... یهمان مدت کم در

 گفت که تک فرزند است وپدرش فوت شده... میبرا سوگند

 زنگ خطر بود... یبراي من به معن نیا و

 بخواهد بداند... زيیام چ یخصوص ینکند از خانواده و زندگ دمیترسیم

 از من بداند... زيیدوست نداشتم سوگند چ اصال
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  599:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دادمیخاطرات خنده دار سوگند و مادرش گوش م به

 ...کردمیرا آرام آرام مزه م میجرعه اي از چا و

 ...تشانیمیآمد از صم یلبخند به لبم م و

 مادر و دختر...تا  شتریدو خواهر بودند ب مثل

 ...گفتندیادامه خاطره را م میو برا کردندیرا قطع م گریهمد حرف

 بود براي من... ایرابطه ي مادر دختري دن نیو خارق العاده تر نیتر بیانگار عج نیا و

 از جا پراندم... لمیموبا برهیآنها بودم که صداي و طنتیمحو ش همانطور

 از جا پراندم... لمیموبا برهیآنها بودم که صداي و طنتیمحو ش همانطورکه

 ...زدیعباس را چشمک م رینام ام که

 نزدم... یرا وصل کردم اما حرف تلفن

 ...دیمکث پرس یاو بعد از کم که

 ...ایمح -

 !...؟ییاونجا

 بله... -

 لطفا... ديیم قیمن وارد پرند شدم آدرس دق -

 ...یچند لحظه گوش -

 ...دیبگو رعباسیرا به ام قیرا به سوگند دادم تا آدرس دق یگوش و

 را که قطع کرد... تلفن

 ووووي ... -
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  600:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 داره... ییداداشت عجب صدا ایمح

 زد... یدر ادامه چشمک و

 ...نمشیمشتاق شدم بب -

 در هوا تکان دادم... یدست

 داداشم نبود، پسر عمم بود...-

 نگاهم کرد... متفکر

 ...ومدینوا پس چرا داداشت  -

 گرفت و تنه اي زد... طنتینگاهش رنگ ش و

 ...پیاستاد خوشت نیبه ا یکن ینم ینگاه مینکنه سر و سري داري که ن طونیش -

 از کنجکاوي سوگند گفتم... کالفه

 چرت نگو سوگند... -

 دارن اصال بهم، بعدم زن داره... یربط چه

 سمتش برگشتم... به

 هم داداشم هم پسر عمم... -

 جا خورد از لحن سردم... یکم

 حاال چرا ناراحت شدي بابا... -

 ...ومدیتعجب کردم که داداشت ن کمی فقط

 باهات بکنم... میشوخ هی گفتم

 لبم را کش دادم تا ناراحت نشود... یکم
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  601:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 نداشت که... یربط چارهیبود به سوگند ب یمن درون مشکل

 ام را به تن کردم... مانتو

 گفتم... کردمیرا که مرتب م شالم

 همراهشه... دیشا -

 حواس گفت... یب

 !...؟زنش؟یک -

 نگاهش کردم... یچپک

 نبودي؟!... رشیگیداداشم،مگه پ رینخ -

 ...دیخند

 کردي ... یجوري قاط هی دونمیواال چه م -

 ...گمیهول کردم چرت م منم

 کردم... یرا پشتش گذاشتم و روبوس دستم

 سوگند جان زحمت دادم... زیممنون بابت همه چ -

 کرد... یفیظر اخم

 خوش گذشت... یبابا کل هیچه حرف نیا -

 زد... یچشمک و

 ...شمیپ ینیساعت بش میکاري کردي که همش آرزو کنم بارون بباره بلکه ن -

 را فشردم... شیبازو

 ...ونهید -
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  602:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...زیبابت همه چ ممنون

 به مادرش کردم... رو

 ...دیدیزحمت کشممنون خاله جون واقعا  -

 لبخند بدرقه ام کردند... با

 رفتم... نییکه پا یوقت و

 ...دمیرا پشت فرمان د رعباسیام

 ...کردندیرا کنارش که باهم صحبت م مینع و

 شد... ادهیپ نیاز ماش مینع

 دل ما... ریبه به دختر عموي ش -

 ...دمیخند

 ...ايیب یخواستیجاده کپ کردم تو چطوري م نیواال من که پسرم تو ا -

 نگفتم... زيیفشردم و چ لب

 داد... نییرا پا شهیش

 کرد... میآنکه سالم کند روبه نع یب و

 ...رهید مینع -

 ...یزنیم چقدرحرف

 دستش را دراز کرد... مینع

 ...هیچجور نمیعروسکتو بب نیا چیبده سوئ -

 جان زحمت نکش قربونت برم... مینه نع -
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  603:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...نییایشمام پشتم ب امیم خودم

 در آمد... شیصدا -

 ...االی مینع -

 باال... ایتوام ب ایمح

 ...شدیبه دهانم قفل زده م زدیدانم چرا حرف که م ینم

 گذاشتم... میرا کف دست نع چیحرف سوئ یب

 ...دیخند مینع

 جذبه... یمرس -

 نشستم... نیحرص نگاهش کردم و داخل ماش با

 ...شستمایعقب م رفتمیم گهیم طونهیش

 را لعنت کردم... طونیدر دل ش یول

 جا به جا شدم... میآنکه سالم کنم در جا یب و

 لب غرغر کردم... ریز و

 !...ه؟یانگار ک -

 ...دهیم دستور

 ...گهید ومدمیبگه تو رو سننه خودم م یکی اصال

 کرد... ینچ نچ

 آنکه نگاهم کند... یب

 !...زدم؟ینگاهش داشتم پر پر م کیمن براي  دیگو یم یچه کس و
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  604:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 داده... ادیطرز صحبت کردن و  نیدانشگاه بهت ا -

 خوردم... جا

 آرام گفته بودم که... یلیخ

 ماند... شدیدور م نیکه با ماش میبه نع نگاهم

 !...؟یچ یعنی یدونیجاده م نیدختر تنها تو ا -

 سرکش انگار رو آمده بود... ايیمح دوباره

 وري نگاهش کردم... هی

 !...؟یچ یعنی -

 !...؟یکنیمسائل من م یبه شما چه که خودتو قاط اصال

 بشه... یچ خوادیم

 بترسم ..حس کردم نگاهش رنگ خون گرفت... یاز چ خوامیافتاده،م وفتادیم دیکه نبا یاتفاق اون

 ...میاز حرف نابجا دمیلب گز و

 ...دادمیزبانم را از کف م اریاخت رفتمیاز کوره در م یوقت شهیمثل هم که

 ...کردیمضطربم م دایشد نیزده بود با همان نگاه خونبارش به من وا زل

 !...فهمم؟یمنظورتو نم قایدق -

 کن... میتفه

 حرف رو گرداندم به سمت پنجره... یب

 دستش شد... ریچانه ام اس که

 دستش شد... ریچانه ام اس که
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  605:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 !...؟خوري؟؟یبا شوهرتو م دنیکه واسه من افسوس خواب دهیرس ییکارت به جا -

 واسه خودش مرز قائل شه؟؟!... دینبا گهیطالق گرفت د یهرک

 که... ادتهیازت  نمیبب ییاگه خطا برمیگفته بودم سرت و م ایمح

 ام را رها کرد و به روبه رو نگاه کرد... چانه

 ربطش به من کجاست... یفهمینگاه به شناسنامت بنداز م هی -

 ...یهنوز،مال من یعده من ریز

 ...ادیاز کجا در م دونمیحرف هاي گنده تر از دهنتو نم نیا

 باش... مواظب

 ...ستهینمیجلوم وا یشکیکنم ه یقاط یدونیم

 ...سهیکه وا تونهینم یعنی

 را روي هم محکم فشار دادم... چشمانم

 ...شهیم ریوقته رفته،د یلیخ مینع -

 حرف راه افتاد... یب

 ...زدیتا از چشمانم فرو نر دادمیمن لقمه ي بغضم را قورت م و

 کردنم... ریداشت در تحق یمهارت خاص چه

 بود... ختهیاش ر یشانیکه روي پ ییبراي چند تار مو رفتیچه احمقانه دلم ضعف م و

تمام دوست  زنندیحالِ خوبِ کنارِ تو بودن است، که نسلهاى بعد، ورق م نیمعاصر هم خِیتار

 داشتنمان را...

 به خودم و دل نافرمانم فرستادم... یلعنت
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  606:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بزنم... یمن حرف ایبزند  یآنکه حرف یب میکرده بود یي راه را ط مهین

 گفتم... آرام

 نگه دار لطفا من گرسنمه... یبعد عوارض -

 را بهانه کردم... یگرسنگ انمانیکه بودم اما راستش براي شکستن سکوت سخت م گرسنه

 گفت... اندازدیب یآنکه نگاه یب

 ...سازهیبه معدت نم ستیسالم ن نجایغذاي ا -

 !...دم؟یرسیصحبتش به عرش اعال م نیبا کوچکتر نطوریمن مگر چه گفته بود که ا خداي

 فرو بستم... لب

 ...ستادیجلوتر ا یکم

 شو... ادهیپ -

 غذاش خوبه... نجایا

 شدم... ادهیحرف پ یب

 کنار آتش نشسته بود... ییرو دیسپ رمردیپ

 که دستش بود ... ینشسته بود وکتاب حافظ شیکه رو یچوب هیبا آن چهار پا که

 ساخته بود... بایز یتابلوي نقاش کی انگار

 باال برد... یرا کم شیتن صدا رعباسیام

 سالم حاج بابا... -

 مرد سر بلند کرد از روي کتاب... ریپ

 به ما کرد... یسربلند کرد از روي کتاب و نگاه رمردیپ
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  607:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 پسر... سالم -

 بابا... نیبرو بش ساديیدور وا چرا

 بود اشاره کرد... بایز تینها یشده بود که حوض وسطش ب دهیکه دورتر دور هم چ یبه چهار تخت و

 شد... قیعم رمردیپ لبخند

 و دلبرت اومدي جوون... اریبار با  نیکه ا نمیب یم -

 لبخندي زد... رعباسیام

 ...یلیخ میداري گشنه ا یحاج بابا تو بساطت چ -

 براتون کباب تابه اي بزنه... میرح گمیبابا م دینیبش دیبر -

 ...یکردبه سمت آن فضاي دوست داشتن تمیسري تکان داد و با دستش هدا رعباسیام

 که گفت... کردمیو من باذوق اطرافم را نگاه م میتخت نشست روي

 جان مقنعتو درست کن... ایمح -

 عقب رفته بود... یکم دمیبه مقنعه ام کش یدست

 لج بازي نداشتم... حوصله

 کرده بود... میآن فضا جادو انگار

 ...یسادگ نیداشت در ع یخاص ییبایوز تیروحان

 را آورد... مانیهم غذا میرح

 ...گذاشتیو گوشه بشقابم م گرفتیم رعباسیکه ام ییبراي لقمه ها رفتیمن دلم م و

 انداختم... ریبه ز سر

 ...رعباسینکن ام -
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  608:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 کارا رو نکن... نیا

 ...فهممیکارا رو نم نیا لیدل

 صورتم زل زد... به

 واقعا... یفهم ینم -

 نه... -

 هدي رو داري... تو

 ...میجدا ش یخواست خودت

 نگاهم کرد... قیعم

 که نخوام به پاي من بسوزي... خواستمتیچون اونقدر م میخواستم جدا ش -

 تر شد... کینزد

 من هدي رو دارم... -

 به هدي بندازم هوس لمس تن تو رو دارم... ینگاه یحت نکهیا یگناهه هر شب ب اما

 ...دمیگز لب

 تخت نبود... نیجا روي هم نیهم ایآخر دن مگر

 ...ایاما اشتباه کردم مح -

 تو رو نگاه کنه... یحت یتحمل ندارم کس من

 !...؟یبش یبزارم بعد از من مال کس چطور

 ...دیاز تصورش خودم هم تنم لرز راستش

 را محکم روي هم فشار دادم... چشمانم
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  609:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 را بزنم... ایحرف دن نیدروغ تر تا

 به هر حال راه من و شما از هم جدا شده... -

 که تلفنش زنگ خورد... دیبگو زيیباز کرد تاچ لب

 فرو بست و تلفنش را جواب داد... لب

 ...میبله نع -

 ...نه

 گرسنه بود... ایمح میبخور زيیچ هی میاومد

 فرو بست و تلفنش را جواب داد... لب

 ...میبله نع -

 ...نه

 گرسنه بود... ایمح میبخور زيیچ هی میاومد

 کرد... یخنده ي جذاب تک

 ...یستیگرسنه ن دونستمیشام خوردي،م میومدیم میتو داشت -

 درد نکنه... دستت

 ممنون... قربانت

 ...خدافظ

 ...دمیدور حاج بابا را د از

 ...دیآ یاش به سراغمان م دهیچاي دونفره با آن قد خم ینیبا س که

 بلند شد... رعباسیکه شد ام کیچاي هوسش به سرم بزند...نزد دنیهوا باعث شده بود با د یخنک
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  610:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...عهه

 بابا... یچرا حاج شما

 گذاشت... زیچاي را گرفت و روي م ینیس و

 بابا کرد... یبه حاج رو

 ...یحاج -

 واسمون... بريیبه سه تارت م دست

 امشب دلم هوس سوز صداتو کرده... بیعج

 و سري تکان داد... دیخند رمردیپ

 ...اوردیرا صدا زد تا سه تارش را ب میامان از شما جوونا با صداي نه چندان بلندي رح -

 که سه تارش را آورد و به دست گرفت... میرح

 باشد در اتاقم... یشگیهم یهمان صحنه قاب عکس خواستیم دلم

 ...دیلرز شیکرد و دل من از سوز صدا شروع

کدوم  اریکدوم مه جلوه ي روي تو داره کدوم کوه و کمر بوي تو داره  اریکوه و کمر بوي تو داره  کدوم

مجنون نبودم  اریکردي  رونمیمه جلوه ي روي تو داره مجنون نبودم مجنونم کردي از شهر خودم ب

 ...زدیکه لب م رعباسیکردم به ام ینگاه" اریکردي  رونمیاز شهر خودم ب--مجنونم کردي 

 مجنون نبودم مجنونم کردي... -

 کردي ... رونمیشهر خودم ب از

 فشردم... لب

 ...کردیرا م شیتابیدلم بدجور ب ،یلعنت
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  611:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دیچک یرا روي هم فشردم ناخودآگاه اشک چشمانم

 آهنگ حاج بابا تمام شده بود... گرید

 را هم سوزانده بود... چارهیدل من عاشق ب یبه اندازه کاف و

 ستردم... عیرا سر اشکم

 شدم... رهیبا لبخند به حاج بابا خ و

 اي کرد و سري تکان داد... خنده

 داره... نییهزار باال و پا ایدن -

 از جا بلند شد... و

 دست روي دستش گذاشت... رعباسیام

 ممنونم حاج بابا... -

 کم کم... میکنیزحمت م رفع

 به سالمت... دیبر -

 پسر... شاه

 کردم... یتکان دادم و آرام خداحافظ سري

 نگاهش هم انگار جادو داشت... یکه حت رمرديیپ با

 رفت و حساب کرد... میبه سمت رح رعباسیام

 و رو به من کرد... میشد نیماش سوار

 ...یغذاشو دوست داشت -

 زدم... لبخندي
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  612:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دادیمزه م بیعج گرفتیم رعباسیکه ام ییآمد طعم فوق العاده کباب ها که با لقمه ها ادمی و

 کباب تابه اي عمرم بود... نیتر خوشمزه

 نگاهم کرد... قیعم

 خوبه... -

 گرفت و استارت زد... نگاه

 که ذهنم را مشغول کرده بود... یزبان آوردم سوال به

 !...د؟یشناسیرو از کجا م نجایشما ا گمیم -

 گفت... کردیعوض کرد و همانطور که به روبه رو نگاه م دنده

 ...امیقم و جمکران م ادیز من

 جاده ي قمه... نیا

 باهم... مینزد یخانه حرف تا

 خودش غرق بود... ايیهر کس در دن انگار

 کرده بود... دایپ انیام جر یلحظات قبل انگار در تمام رگ و پ ینیریش ومن

 ...دادمیدل از کف م اریبه من که هنوز هم اخت لعنت

 ...گفتمیمانند معتادي با خود م و

 ...کنمیم رونیرا از دلم ب رعباسیام گریفردا د از

 ...شدمیباز هم نشئه وجودش م دنشیبا د اما

 به من و دل سرکشم... لعنت

 همه خواب بودند... میدیخانه که رس به
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  613:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دیخانه فهم یکیاز سکوت و تار شدیرام نیا و

 ...میبه سمت اتاق خود رفت کیحرف هر  یب

 ...رونیرا روي تخت رها کردم با همان لباس ب خود

 امشب از سلول سلول بدنم خارج شود... ینیریش تا

 ...دانستمیم

 پوستم... ریز نیریطعم ش نیا شناختمیخود را م حاالت

 ...یاز ناکام شدمیم وانهیدندانم رود د ریبماند و ز اگر

 کردم... ضیرا تعو میدانم چقدر در همان حال ماندم تا با رخوت خود را از تحت کندم و لباس ها ینم

 به تختم برگشتم و خود را به خواب سپردم... دوباره

 ...دمیاز خواب پر یغیبا صداي وحشتناك ج صبح

 ...دمیدو رونیدرنگ ب یب دیایب شیقبل از آنکه هوش و حواسم سر جا و

 چه افکاري که در سرم عبور نکرد... هیدر همان کسر ثان داندیخدا م و

 ...کردندیم هیو عمه در راهرو بودند و گر مادر

 بود... ختهیکف راهرو ر لهیسري لباس و وس کی

 تکرار شد... غیصداي ج دوباره

 تکرار شد... غیصداي ج دوباره

 واضح تر... نباریا

 فهم...ب رعباسیخوامت ام ینم -

 ...ویزندگ نیخوام ا ینم
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  614:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 براي خودت نگه دار... ترستو

 جلوتر رفتم... یکم

 بودم... ستادهیدر درگاه اتاقشان ا حاال

 هنوز خواب بودم... انگار

 ...کردمیزده نگاهشان م شوك

 هدي... نیفرود آمد و متعاقبش صداي ه میجلوي پا رعباسیمحبوب ام وانیل که

 !...؟یخوب ایمح -

 روي هم گذاشتم... چشم

 چه خبره هدي؟!... -

 !...ه؟یچه وضع نیا

 دوباره گر گرفت... دنمیبا د انگار

 کرد... رعباسیبه ام رو

 دستانش گرفته بود... انیکه روي تخت نشسته بود و سرش را م یرعباسیام

 کارت زور کردنه... ،ینیبیم -

 کردنه... بدبخت

 کردي ... چارهیدخترم ب نیا

 و اون... نیا یبه زندگ یزنیبهانه ي جون مردي گند م به

 را بلند کرد... سرش

 چشمان رنگ خونش مرا هدف گرفت... و
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  615:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...میماند رو ثابت

 جا بلند شد... از

 به هدي کرد... ینگاه

 به هدي کرد... ینگاه

 آرام بود اما لحنش... شیصدا

 ...دمیکه ترس من

 دانم... یرا نم هدي

 بسه ... -

 بود... یخوب شینما

 سمت من آمد... به

 عقب تر رفتم... یکم ناخودآگاه

 به سمتم خم... یرا به در گرفت و کم دستش

 همان نگاه مرگبارش ... با

 شده اش زمزمه کرد... دیالي دندان هاي کل از

 اتاقت... -

 ...زود

 خوردم... جا

 لحن صحبتش با من جا خوردم... از

 فشرم... لب
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  616:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 کجاي دعواي او وزنش بودم؟!... من

 ...برگشتم

 ها و زن عموها هم به مادر و عمه ملحق شده بودند... عمو

 دادم... سالم

 ...دمیمال یرا کم میها وچشم

 شدم... داریآمده بود از خواب ب ادمیتازه  انگار

 عمه را دلداري دادند... یعموها کم زن

 ...کندیم تشیگ پدر تنش اذبعد از مر دانستمینداشت م یهم حال خوب مادر

 آغوش گرفتمش... در

 مادر؟!... یخوب -

 لب گفت... ریز

 برو تو اتاقت ... ایمح -

 رفت... آبرومون

 بر چهره نشاندم و نگاه به خود کردم... یاخم

 که برهنه بود چشمانم گرد شد... میساق پاها دنید با

 ...دمیرا با خجالت روي هم گذاشتم،داخل اتاق دو چشمانم

 انداختم و خودم هاج و واج ماندم... نهیبه خودم در آ ینگاه

 آمده بود... میکوتاه که تا روي زانو یخواب لباس

 ...دادیجلوه م دهیرنگ پر شیاز پ شیاش بدنم را ب یرنگ صورت و
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  617:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 را پوشانده بود... میخداروشکر موهاي بلند وافشانم شانه و بازوها و

 خدارو شکر تنها عموها باال آمده بودند... و

 بود... دهینکش کیکار به جاهاي بار و

 اخم وحشتناك و لحن وحشتناك ترش را... لیدل فهممیم حاال

 انداختم و لب فشردم... یبه خودم نگاه دوباره

 باشد... ییخودستا دیشا

 و موهاي رنگ شب و افشانم... دیجذاب شده بودم با آن لباس و پوست سف اديیز اما

 خنده ام گرفت... ناخودآگاه

 بود... رونیکه ب یتیجا بود با آن وضع یب دانمیم

 ...میلباس مناسب پوشد عیام را تکان دادم و سر کله

 رفتم... رونیب و

 توي راهرو نبود... یکس

 ...کردیغوغا م رعباسیآمد و سکوت ام یهاي هدي م غیهنوز صداي ج اما

 بود... نیتر بیعج میبرا سکوتش

 و از زنش حرف بخورد... ستادیمردي نبود که با او

 هدي هم عجب شلوغ کاري بود ..دوباره خنده ام گرفت... نیا

 زدم... بیخودم نه به

 ...''وقت خوشمزه بازي نبود اصال - ''

 رفتم... نییپا  و
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  618:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 آمده بودند... نییونگار و ساحل هم پا مینع

 به عمه بودند... یدگیمادر و زن عموها در حال رس و

 از حال رفته بود... هیاز شدت گر بایتقر که

 نداشت... یهم انگار دست کم مادر

 به زور سرپا خودش را نگه داشته بود... و

 ...میبود برا بیعج یآقاجون کم نبودن

 کردم... میبه نع رو

 آقاجون کو؟!... -

 همان احوال مات و هاج و واجش گفت... با

 ها؟!... -

 دونم... ینم

 حرفش امد... انینگار م که

 تو اتاقش... -

 ببره براش... ییرفته چا ایدر

 تکان دادم... سري

 !...د؟یخورد زيیشما چ -

 گفت... نگار

 خورد... شهیم میا گهید زیخونه به جز حرص چ نیمگه تو ا -

 مالمت گري کردم... نگاه
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  619:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...کنمیمن آماده م ایب -

 ...اوردمیکردم اصال به روي خودم ن یسع

 یبزنم...دعواي شوهر سابقم با زنش اصال نم یراجع بهش حرف یاي نبود که من بخواهم حت مسئله

 جالب باشد... میتوانست برا

 بود... زیعز میکه برا یزن

 هنوز... دادمیجان م شیکه برا یشوهرسابق و

 .را حاضر کردم.. صبحانه

 بود... ینیسنگ جو

 را صدا زدم... همه

 آمدند... زیبه جز مادر و عمه همه سر م و

 عمو پروانه شروع به تشکر کرد... زن

 هم براي عوض کردن جو گفت... دیعمو سع و

 کمند ما چه کرده... سویگ نیبب -

 زدم... لبخندي

 ...میبگو یباز کردم تا ممنون دهان

 که در چهار چوب در آشپزخانه بود ... رعباسیام که

 بازم را بست با حضورش... مهین دهان

 گفت... مینع

 خبر بودم... یمن ب میکمندم داشت سویبه پس دختر عموي گ -
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  620:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 سبک شده بود انگار همه لبخندي روي لبشان آمد... یکم جو

 هنوز وارد آشپزخانه نشده بود... رعباسیقطعا ام البته

 که داخل گذاشت همه لبخند ها هم جمع شد... قدم

 نشست... زیکرد و پشت م یسالم

 ...شیپ قهیچند دق نیبه پا بود باال تا هم یینه که عاشورا انگار

 از رنگ خون چشمانش ،انگار عادي بود... ریبود البته غ عادي

 گذاشتم... شیرا جلو چاي

 شـــد... صبـــح

 گفت... یتندي حواله ام کرد و ممنون نگاه

 بدتر بود... میانگار از صدتا فحش برا که

 تفاوت باال انداختم... یکه دردلم غوغا بود شانه اي ب نیبا ا منهم

 ...ختمیبراي خودم ر گريیچاي د رفتم

 ...زنشستمیپشت م و

 ...زیهمزمان شد با بلند شدن او از سر م که

 از آشپزخانه رفت... رونیرا برداشت و ب شیچا

 خاراندم و مشغول شدم... یرا کم سرم

 بزنم و احوالش را بپرسم... نایبه م یفکر بودم که بعد از صبحانه زنگ در

 به ساحل کردم... رو

 ...رونیب میبر ايیساحل م-
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  621:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 اش را فرو داد... لقمه

 ... رونیاشاره زد به ب و

 ...امیکجا ب ینیبیو که م تیوضع -

 نداره که زنگ بزنم بهش بگم... یمحسن پادگانه گوش یطرف از

 نثارش کردم... یلیلب شوهر زل ریفشردم و ز لب

 قرار دادم... شیرا آب زدم و سر جا وانمیي آخر را در دهانم گذاشتم و ل لقمه

 سمت اتاقم رفتم و ساحل هم پشت سرم آمد... به

 ...میپله ها که باال رفت از

 من داخل اتاق آمد و در را بست... پشت

 اي کرد... خنده

 گرفته واسه من... میا افهینگاش کن حاال چه ق -

 گفتم... یشیغره اي رفتم و ا چشم

 ...یعمه باش شیپ دیمگه تو االن نبا -

 بده... شیدلدار ششیبرو پ پاشو

 بخار... یب یدخترش یناسالمت

 

 !...دي؟یآقاجون مگه ند شیرفتن پ رعباسیام با

 جلو دادم و گفتم... یرا کم میلبها

 نه... -
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  622:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 سر به هدي بزنم... هیبزار برم  ايیکه نم تو

 در آخر اضافه کردم... و

 ...لتیخاك تو سر شوهر ذل -

 اي کرد... خنده

 ...لمیخوبه من شوهر ذل -

 ...بريیهنوز از شوهر سابقت حساب م یچ نیتو که ع واال

 !...؟یگیم یچ خوريیاجازش آبم نم یب و

 را گرفتم... نایدر آوردم و شماره ي م بمیرا از ج لمیغره اي رفتم و موبا چشم

 !...نا؟یچطوري م الو،سالم

 !...نورا؟یاز ا لیخانم ستاره ي سه به

 حرف نزن بابا دلم برات تنگ شده... -

 خوام خونه باشم... ینم میطرف از

 ...میدور بزن هی میبر ايیم

 اونجام... گهیساعت د هیباش  حاضر

 پس... ایباشه ب -

 براي ساحل در آوردم... یزبون

 ...ستیهدي حاال که داداش جونت ن شیمن برم پ -

 به دست شد... لیباشه اي گفت و خودش را روي تختم ولو کرد و موبا ساحلم

 سمت اتاق هدي رفتم و در زدم... به
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  623:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...رفتیور م لشیتخت نشسته بود و با موبا روي

 ي...حال سرخوش هد دنیحد باز شد با د نیتا آخر چشمانم

 !...؟یکه به پا کرده بود...هدي خوب یشد از آنهمه گرد و خاک یساعت هم نم کینه که  انگار

 کرد... نگاهم

 آره چرا بد باشم؟!... -

 نگاهش کردم... یچپک

 اي پس؟!... وانهید -

 آخه... یذره ناراحت باش هیحداقل  دیبا االن

 تفاوت خنده اي کرد... یب

 کار هر روزمه... نینه بابا ا -

 هم برسه... هیکرد که به گوش بق ادیداغشو ز ازیپ یبار کم نیا

 غم گرفت... یاش کم چهره

 خواستم غرورشو خورد کنم... یراستش نم -

 ...نهیهم نهیبش یآمپر بچسبونه و حرفم به کرس دیکه به ذهنم رس یتنها راه اما

 نشستم... کنارش

 !...؟یخواي جداش یواقعا م -

 !...؟یصبر کن کمیخواي  ینم

 بدي نثارم کرد... نگاه

 نخوندم... نیاسیواست  یبه اندازه ي کاف -
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  624:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 از اول بگم... دوباره

 باال آوردم... میرا به حالت تسل دستم

 خب بابا خانم... یلیخ -

 ...ایرو خدا از اون کارا واسه من نکن تو

 اي هدي... تهیسل یلیخ ییخدا

 اش رها شد... خنده

 حال و هواتم عوض شه... نایبا م میدور بزن هی میبر ايیاومدم بگم م نارویول کن احاال  -

 کرد... یهیعاقل اندر سف نگاه

 ددر دودور... امیاالن پاشم با تو ب من

 ...وانسیدختره د نیا گنینم هیبق

 صفا با هووي سابقش... رهیم شهیبهم پا م زهیریما رو م اعصاب

 باشه پس من برم حاضر شم... -

 شد دوباره... لشیتکان داد و مشغول موبا سري

 آمدم... رونیاتاق ب از

 آمد... یم رونیرا که از اتاق ب رعباسیام دمیاز گوشه ي چشم د و

 تند کردم... قدم

 داشتم از رو به رو شدن با او... هراس

 ...گفتیراست م ساحل

 ...بردمیحساب م یمن هنوز از شوهر سابقم مثل چ واقعا
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  625:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...ستادمیا زدیکه نامم را صدا م شیصدا دنیشن با

 را گاز گرفتم و چشم روي هم فشردم... لبم

 سمتش برگشتم... به

 قرمز بود... یهنوز کم چشمانش

 خونسرد بود انگار... اما

 انداخت... ینگاه

 برات تکرار کنم؟!... دیبه حرف و چند بار با ایمح -

 ؟!... یکه چ رونیب پريیاز اتاق م یلباس خواب اول صبح با

 گرفتم... شیو دستم را روبه رو دمیحرفش پر انیم

 خواهشا... رعباسیآقا ام -

 ...دمیهدي هول شدم و از خواب پر غیاز ج من

 اتاق... رونیب دمیارادي پر ریکامال غ و

 بدم... حیبراتون توض نمیب ینم یلیدل بعدم

 نفس گفتم... کیحرف ها را  نیا تمام

 

 گوشه ي لبش کج شد... یکه کم دمید و

 گفت... شیهمان خنده ته صدا با

 ...نمیدختر نامحرم و بب نیمن دلم نخواد پرو پاي بلور دیشا نکهیبزار به حساب ا لشویدل -

 شد... کینزد یکم
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  626:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...رمدختر نامحرم و از ب نیگرچه وجب به وجب ا -

 بلند تر شد... یمسخره اش... خنده اش کم یشوخ ییایح یرا گاز گرفتم از ب لبم

 خم کرد... میبرا یرا کم سرش

 ...ییروز خوش دختر دا -

 رفتنش شدم... مات

 بودند... وانهیزن و شوهر د نیا قطعا

 اي باال انداختم و رفتم حاضر شدم... شانه

 زنگ زد... نایرنگم بودم که م یبستن شال آب مشغول

 رفتم... نییو پا دمیرا به سر کش چادرم

 و زن عموها تو آشپزخانه بودند... مادر

 اجازه اي گفتم و به سمت در حرکت کردم... با

 نشسته بود و با انگشتش روي فرمان ضرب گرفته بود... نیداخل ماش نایم

 شدم و سالم بلند باالي کردم... سوار

 آمدنم... ریغرغر کرد براي د یکه باز هم کم بماند

 ...میکرد یکیو شام ونهار راهم در دربند  میکرد دیم،خریرفت نمایروز س آن

 و گفتم... دمیو در جواب تعارفش تنها خند دیکش انیقل نایم

 ...نهیبیم ونیاف دنیمنو در حال کش ادیدانشگاه م سیحتما رئ نبارینه قربونت ا -

 ...میشانس که ندار واال

 خنده... ریزد ز یپق نایم
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 ... دمیهم خند من

 گشاد... میلبخندم جمع شد و چشم ها دمیکه د زيیبا چ اما

 هم خودش را جمع و جور کرد... نایم

 چته... ایمح -

 !...ه؟یا افهیچه ق نیا

 گفتم... نایبود به م میي صحنه ي روبه رو رهیخ همانطور

 استادم... نایم -

 به سرفه افتاد... نایم

 استادت... یچ یعنی -

 فقط... خوردیتکان م یمثل ماه دهانم

 ...انرادیک -

 ادامه داد... نایم

 !...انراد؟یک -

 !...ه؟یچه اسم مضحک گهید نیا

 اصال؟!... یلیفام ای اسمه

 روي هم فشردم... یرا عصب چشمانم

 ...ردیزبان به کام بگ نایم بلکه

 ...نایلحظه حرف نزن م هی -

 به خودش شباهت داشت... تینها یبود که ب یزن جوان کنارش
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 رنگ کامال متفاوت شده بود... دیدر آن کت سف و

 ...دمیدیآن مردي که در دانشگاه م از

 سمتم برگشت... به

 شد... رهیخ یکم

 انگار شناخت... اوهم

 ...زدمیبود که خود را به آن راه م یادب یب

 جا بلند شدم و او هم با همراهش به سمتم آمد... از

 دهیبه ما رس بایتقر میآن کن دیچه گو رچه خواهد آن کند ما به فرمانِ دلِ او ه  ربه آزارِ دلِ ما ه  او

 بودند...

 هم از جا بلند شد... نایبا اشاره ام م که

 در گوشم آرام گفت... و

 ...کنهیم دایاستادا رو دانشگاه شما از کجا پ نیبه به ا -

 ...هیگریج عجب

 نگاهش کردم... یچپک

 باعث شدسرم را به طرفش بچرخانم... شیصدا که

 سالم... -

 دادم... یفشردم و سالم آرام لب

 به او هم به همراه خوشروي کناري اش... هم

 هم سالم داد... نایم
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 کنم... کاریدانستم چ یهول کرده بودم و نم یکم

 را به سمت همراهش کرد... شیرا باال داد و رو شیابرو تاي

 ز شاگردام هستن...خانوم ا ایخواهر جان مح -

 نگاه کرد... نایبه م یسوال و

 حرف آمدم... به

 زدم... لبخندي

 خوشبختم... -

 جان... نایهستن م دوستم

 با همان ژست جنتلمنانه اش و نگاه مرموزش ... یهم کم استاد

 اي به خواهرش کرد و گفت... اشاره

 همونطور که معرف حضور شدم خواهرم... -

 در ادامه لبخندي زد و رو به خواهرش کرد... و

 خواهر... دییبفرما -

 ...ديینالیم ییاز همراه که از تنها نمیا

 

 روبه ما کرد... و

 اجازه هست... -

 ... میصدا گفت کی نایفشردم و با م لب

 البته... -
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 شد... نایو خواهرش گرم صحبت با م مینشست

 معذب بودم... یکم

 در اطراف... گرداندمیو چشم م چاندمیپیرا در هم م دستم

 ...نایخواهرش و م انیگرداند م ینگاه م یهم ساکت بود و گاه او

 دورتر نشسته بودم... یکه کم یمن و

 زد... میاستاد لبخندي به رو خواهر

 که انگار در ذاتش بود گفت... یتیمیبا همان صم و

 !...خواي؟یجان چاي م ایمح -

 زدم و گفتم... لبخندي

 ه ممنون...ن -

 سپس رو به استاد کرد... و

 !...؟یجان شما چ ایبرد -

 هم گفت... استاد

 جان... تایممنون ب -

 که رو به استاد کرد... ختیریتکان داد براي استاد،چاي م سري

 چه حافظه اي داري... ا،تویبرد یراست -

 ...ادتهیهمه ي شاگرداتو  اسم

 به من انداخت... زيیآم طنتینگاه ش و

 را وادار به خنده کرد... نایزد که م یچشمک نامحسوس و
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 ...دینوش شیجرعه اي از چا استاد

 ...میباهم کرد کیتصادف کوچ هی...میقبال هم با هم برخورد داشت اخانومیجان، آخه من و مح تایب نه

 کرد... یتک خنده ي جذاب و

 کرد... یعصبان یخانوم و هم کم ایکه ظاهرا مح -

 خجالت لب فشردم... با

 تا بنا گوش باز بود نگاه کردم... ششیکه ن نایبه م و

 ..رو به استاد کردم... کندیارتباط برقرار م گرانیچطور انقدر راحت با د دانمیمن نم یلعنت

 به استاد کردم... رو

 ...ستین نطوریا -

 بود... اتفاق

 بنا بر اقتضاي شغلم... کنمیبرخورد م اديیبله البته، من با خانوم هاي ز -

 تو وجودتون هست... یشما آرامش و متانت خاص اما

 ...دیاحساساتتون رو بروز بد دهیاجازه نم که

 گم؟!... ینم درست

 ...فشیاز تعر متعجب

 کردم... یفیظر اخم

 ...نطورهیا دیممنون،شا -

 ...کردمیام شده بود،که احساس معذب بودن م رهیخ یبینگفت اما با لبخند عج زيیچ

 جا به جا شدم... میکه گذشت در جا یکم
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 وجود نداشتم گفتم... یکه گرم صحبت بود و انگار اصال من نایرو به م و

 !...م؟یجان، بر نایم -

 ...رهید کمی

 سري تکان داد... نایم

 رو به خواهر استاد کرد... نایم

 اشاره اي به ساعتش کرد... و

 شده... رید کمیداشتم بازم بمونم اما  دوست

 جون... تایب تییشدم از آشنا خوشحال

 زد... ینیریاستاد هم لبخند ش خواهر

 جون... نایمنم واقعا خوشحال شدم م -

 ...میشمارتو داشته باشم که بازم با هم ارتباط داشته باش شمیم خوشحال

 لبخند زد... نایم

 البته... -

 ...البته

 شماره اش را به خواهر استاد داد... عیسر و

 اش شده بودم... رهیمن با دهان باز خ و

 کرد... نایرو به من و سپس رو به م تایب که

 کنارتون... گذشتیداشت خوش م دیدوست داشتم بمون -
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رو به من و سپس  تایکه ب ســتمنی بلد را بـــودن تو ے. حبســـــم ـن من ، ب تینفسها انیم

 کرد... نایرو به م

 کنارتون... گذشتیداشت خوش م دیدوست داشتن بمون -

 زدم... لبخندي

 هم هست... کیشده تراف رید کمینظر لطفتونه اما  -

 فرصت بهتر... هی انشاال

 جمع کرد... یرا کم شیهم لب ها نایم

 ...رشهیرو برسونم د ایمح دیندارم اما با یمن مشکل -

 دلم... زیداشتم کنارت بمونم عز دوست

 ...دیدستانش را به هم کوب تایب

 که کاري نداره خوب... نیا -

 تا برگرده... مینجاهستیمن و توام ا رسونهیخانوم و م ایمح ایبرد

 مردد به من نگاه کرد... نایم

 بگم؟!... یچ واال

 

 نگاهش کردم... زیت

 خنده اش را خورد... دمید که

 شد... الیخ یکه ب دمیکش یقیعم نفس

 رو به استاد کرد... اما
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 براتون... شهیزحمت م ایآقا برد -

 ...دیپر میآب دهانم به گلو ومن

 ...شدمیاز شدت سرفه داشتم خفه م و

 ...دیکوبیهم با تمام توان به کمرم م نایم و

 گرفته بود را گرفتم و تشکري کردم... میرو شیکه استاد پ یآب وانیل

 حالم جا آمد ... یکم

 ...دیکوبیهنوز پشتم م نایم اما

 حواله اش کردم... زيیت نگاه

 دستش را گرفتم... و

 جان خوبم... نایم -

 ...گهید نزن

 خب پس بهتري... -

 هستم... نجایبرو من ا ایآقا برد با

 همانجا خفه اش کنم... خواستمیم خورمیم قسم

 زد... یچشمک طونشیهمان نگاه ش با

 فشردم،که گفت... لب

 فعال پس... -

 من هم از جا بلند شدم... ستادیا استاد

 رفتم... نایکردم و چشم غره ي آخر را به م یخداحافظ تایب از
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 مسخره اش را باز کند... شیباعث دوباره آن ن که

 به قول سوگند عروسکش شدم... نیهمراه استاد سوار ماش به

 رد و بدل شد... انمانیکه م یتنها حرف و

 ...یودر آخر خداحافظ گفتمیبود که به استاد م یآدرس

 نگاهش بدجور مرموز بود... اما

 کردم... یباور نم دمیدیم میکه رو به رو زيیشدم و چ ادهیپ نیماش از

 ...او

 ...نجایا

 به شانس گندم... لعنت

 ...کردمیو نگاهش م کردیمسخ شده نگاهم م همانطور

 ...دیچرخیرفته بود م شیپ یاستاد که لحظات نیماش یمن و جاي خال انینگاهش م و

 خودم آمدم... به

 ...شیقدم تند کردم به سو و

 سالم دارا... -

 ...ریبه خ دنیرس

 خبر پسر عمو... یب چه

 در هم بود... شیها اخم

 به او چه... اما

 ضمن من که کاري نکرده بودم... در
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 ...شدندیهمه آقا باال سر م میبرا که

 خانوم... ایممنون مح -

 ... چرا جلوي دري -

 زد... پوزخندي

 کردم... تیکه شما رو رو زدمیزنگ م داشتم

 لحنش بدم آمد... از

 کردم ناخودآگاه... یاخم

 انداختم... دیکل

 ...دییبفرما -

 کرد... میتند کردم که صدا قدم

 ...ایمح -

 سمتش برگشتم... به

 حداقل من باشم... رعباسیانتخاب درست بعداز ام کردمیگمون م -

 ...دمیرس رید ایگو اما

 ...شیکردم دستم را از حرف نابجا مشت

 را محکم به سمتش برداشتم... میها قدم

 بدم... حیبراتون توض نمیب ینم یلیپسر عمو دل -

 بدم... حیبراتون توض نمیب ینم یلیعمو دل پسر

 ...دیکه دست از تصورات غلطتون بردار دمیم اما
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 ...دیو هست دیش برادرم بود شهیکه شما هم اول

 و اون پاسکاري بشم... نیبه ا کسرهیکه  ستمین سیدوما من توپ تن و

 من رو رسوندند... یلیاستاد من بود و بنا بر دال شونیا نکهیسوم ا و

 حبس کرد... نهیصداي عمه نفسم را در س که

 عمه؟!... ديیا دارا جان رس ِ-

 اومدي... خوش

 تشر زد... و

 ...یکن یچرا صدامون نم ساديیوا نجایتو ا رعباسیوا ام -

 از کوبش افتاد... قلبم

 را... مانیباشد حرف ها دهیشن نکند

 چشم روي هم فشار دادم... یعصب

 ...دیدو رونیب هیعمو با گر زن

 پسرش را در آغوش گرفت... و

 کم همه آمدند... کم

عباس  ریبودند من و ام خکوبیم شانینشان ندادند و سرجا یعکس العمل چیکه ه یتنها کسان و

 ...میبود

 ام... یجرأت یاز ب من

 او... اما

 دانم... یرا نم او
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 من طلسم را شکستم... باالخره

 سالم سرسري به جمع دادم... و

 باشند... دهیشن یکه حت کردمیگمان نم و

 قدم تند کردم به سمت خانه... و

 آنکه سالم کنم... یکنارش رد شدم ب از

 شد... رشیمچ دستم اس که

 ام حبس شد... نهیدر س نفس

 به شانس من... لعنت

 شده بودم از جواب پس دادن... خسته

 ...کردمیبار تمامش م نیا

 بازي مسخره را... نیا کردمیمن تمام م آري

 میگفته ها ینیشوم سنگ یفقط با تو پروانه م دیکرده ام به تو شا لهیهمه آدم پ نیا نیدانم چرا ب ینم

 رد تیگوش ها ینیبه سنگ

 ...دستیفا یدستم از دستش ب دنیکش رونیتقال کردن براي ب دانستمیم

 ...دادیابروي باال رفته اش بدجور اعصابم را قلقلک م تاي

 زدم به چشمانش... زل

 آنکه سالم کند گفت... یب

 اومدي؟!... یبا ک -

 را باال دادم... میخودش تاي ابرو مثل
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 کنم پسر عمه... ینم دایارتباطش رو با شما پ گردمیهر چقدر م -

 رنگ خشم گرفته بود... نگاهش

 شده بود... ادیز بیفشار دستش روي دستم هم عح و

 اش اما بدجور متناقص بود... کوريی لبخند

 !...؟یدنبال ربط -

 را تکان دادم... سرم

 که سکندري خوردم... دیدستم را چنان کش که

 توانستم خودم را کنترل کنم... اما

 ...شدمیم دهیبه اجبار دنبالش کش و

 ...کردمیم تقال

 از ترس... بایتقر

 پسر عمه... دیدستم و ول کن -

 ...هیچه کار نیا

 ...آخ

 ...دستم

 هوا برگشت سمتم... یب

 اش قرار داد... ینیانگشتش را روي ب و

 زل زد به چشمانم... و

 ششششش... -
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 ساکت شدم... ناگهان

 حرف مرابه دنبال خودش کشاند... یبار ب نیا و

 گرفته بود انگار... شیاتاقم را در پ ریمس

 اتاق را باز کرد و مرا با ضرب داخل اتاق هل داد... در

 در هم شد... میاخمها

 ...کردیدستش روي پوستم بدجور قرمز شده بود و درد م جاي

 ماساژش دادم... یکم

 نگاه پر از خشمم را نثارش کردم... و

 زد... پوزخندي

 هنوز مونده تا واسم چشم غره بري خانوم... -

 تر شد... ظیغل اخمانم

 ...فهممیرو نم نکارایا یمعن -

 !...ه؟یچه کار نیا

 گرفتم... رو

 خجالت آوره... -

 قدم به سمتم برداشت و چانه ام را در دست گرفت... دو

 به من نگاه کن... یزنیبا من حرف م یوقت -

 بدم... حیربطشو برات توض خوامیمکه  نهیا شیمعن

 !...؟یاصرار به دونستن نداشت مگه



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  641:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ي لبم شده بود... رهیآمد و خ یکم جلو م کم

 قورت دادم... میدهانم را همراه بغض گلو آب

 و خشم را... دیبوسه ي پر از تهد نیخواستم ا ینم

 باشم... یخواستم با دگر دوم ینم

 را محکم روي هم فشردم... لبم

 ...خوردیبه صورتم م شیکه نفس ها کیشده بود آنقدر نزد کینزد

 انداخت... ینفسم را به شماره م و

 شد و آرام لب زد... رهیچشمانم خ به

 بدم... حیتوض یگفتم عمل -

 را روي هم فشردم... چشمانم

 انگار بوسه اي روي لبم ننشست... اما

 را باز کرد... چشمانم

 ام شده... رهیعقب تر رفته و خ یکم دمید و

 تر بود... ظیغل شهیانگار از هم اخمش

 که روي گونه ام رد انداخته بود را با انگشتش برداشت... یاشک

 بده بودن با من؟!... نقدریا -

 شده بودم انگار... الل

 ...کردمینگاهش م رهیهمانطور خ و

 ...دیباریم شیاز سر و رو یرفت و کالفک عقب
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 کرد طبق عادتش... شیداخل موها یدست

 را کرد که به سمت در برود... پشتش

 دوباره به سمتم برگشت ... که

 دولبه چادرم را با دستانش گرفت... و

 گوش کن... ا،خوبیمن و مح نیبب -

 ... نمیازت بب ییاگر خطا یوالي عل به

 ناموس و... یهم خودمو هم اون ب کشمیتو رو م هم

 و خوب جمع کن... حواست

 اقعا ترسناك شده بود انگار...و چشمانش

 را رها کرد و به سمت در رفت... چادرم

 زحمت دادم و تکانش دادم... میبه زبان لعنت باالخره

 دارم... یمن حق زندگ -

 مثل تو... درست

 بود... رهیهمانطور که دستش به دستگ شیسرجا

 ...دادیکرده بود و حرفم را گوش م ستیا

 ...تشیسمتم برگشت با همان چشمان سرخ از عصبان به

 داد... لمیاعصاب خورد کنش را تحو کوريی پوزخند

 ...ایو آخرتت مح یسهم تو منم از زندگ -

 به سمتم آمد و انگشت اشاره اش را روي سرم زد... دوباره
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 تو مغزت فرو کن... نویا -

 من بودم... یو انتخاب کردي که باهاش باش یتونستیکه م یکس تنها

 هستم... من

 را جمع کردم... صورتم

 اي... ونهیتو د -

 ام شد... رهیزد و خ لبخندي

 ...دیام را پر حرارت بوس یشانیپ

 لب زد... و

 آره... -

 ي توام... ونهید

 ...ـــــکی" دنینفس کش"آغـ.ـ.ـوش براي  کیجز  خواهمینم "تو"از  زيیچ"مـ.ـ.ــن  "

 اش... ییگرفته بود از زور گو حرصم

 ...سوزاندیام را داشت م یشانیتوجه به بوسه اي که روي پ یب

 ...گفتم

 ...یبکن یتون یکاري نم چیتو ه -

 ...کنمیم یهر جور بخوام زندگ من

 ...دیسرم را گرفت و عقب کش پشت

 ...یبش کینزد نقدریجز من ا یکه به کس یموقع -

 باش اون روز من مردم... مطمئن
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 ...ایمح مردم

 دل خدا نکنه اي گفتم... در

 با حرص رو گرفتم... و

 بوسه اش روي گونه ام نشست... که

 رفت... رونیحرف از در ب یب و

 چشمانم را روي هم فشردم... یعصب

 ...کردمیم یشده بودم و احساس خفگ یعصب دشیتهد از

 ...کردمیدلم دائم با خود تکرار م نیبراي تسک و

 یکه او وقت دانستمیاما خودم هم م"تواند بکند  یکاري نم چیاو ه" "تواند بکند یکه کاري نم "

 صحبت از کاري کند...

 ...کندیم یسرش هم برود آن را عمل یحت

 لب گفتم... ریچشم روي هم گذاشتم و ز خسته

 شد... داشیدارا از کجا پ نیا -

 است... یدانستم بدجنس یم

 را نداشتم... دیپرواي جد یداراي ب نیانگار تحمل ا اما

 حرص خودم را روي تخت پرت کردم... با

 بود... نیبودم ا دهیخبري که شن نیهفته اي گذشته بود و من بهتر دو

 ...ستین یو ماندن گرددیدارا دوباره باز م که

 که در زده شد... خواندمیاتاق درس م در
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 را برداشتم و گفتم... نکمیع

 بله... -

 داخل شد... لچرشیهدي با و که

 بشاش بود... اديیاش ز چهره

 گذاشتم... نیرا زم خودکارم

 هدي؟!... یخوب -

 !...؟یشنگول هیچ

 تر شد... ظیغل لبخندش

 ...ایباالخره تموم شد مح -

 ...دمینوش زیاي از آب روي م جرعه

 !...؟یچ -

 ...میریگیمسخره، طالق م یزندگ نیا -

 شد... یراض باالخره

 احساس کردم لحظه مرگ را... دکهیپر میچنان به گلو آب

 ...یجا آمد کم حالم

 ...دمیکش یقیعم نفس

 !...؟یچ -

 گرفته... تیشوخ

 زد... یقیعم لبخد
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 شد... ینه باالخره راض -

 !...ا؟یمح شهیم باورت

 ،منم داروهامو بزنم... میشد دادخواست بد قرار

 وارفته نگاهش کردم... همانطور

 آمد... جلوتر

 ...یخوشحال باش دیبا چته،تو که -

 خوشحال باشم... یزندگ هی دنیاز بهم پاش دیمن چرا با -

 فشرد و شماتت بار نگاهم کرد... لب

 فشرد و شماتت بار نگاهم کرد... لب

 نبود... یاسمش زندگ میکردیم رعباسیکاري که من و ام -

 ...ريیمیکه براش م زنهیضمن چشات داد م در

 که من خودم عشق و تجربه کردم... گفتم

 ...فهممیم حالتو

 رنگ خشم گرفت... چشمانم

 !...؟یچ -

 کردي... کاریتو چ هدي

 !...ت؟یبه زندگ ديیمن گند کش بخاطر

 کردي... شهیهمه مدت خون خودتو و اون بدبختو تو ش نیا

 ...دیحرفم پر انیم
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 آآآآآ... -

 ...اینرو مح تند

 تو رو دوست دارم ... من

 و عذاب دادم... هیهمه تنب نیبه خاطر خودم ا اما

 نگاه پر ترحم تحمل نکنم... گرید تا

 کنم... یزندگ خوامیکه م اونطور

 نگاه هاي پر ترحم و تحمل کنم... نیتونم ا یمن نم ایمح

 کنم... یآدم عادي زندگ هیمثل  تونمیم من

 بهم ترحم کنه... رعباسیندارم ام یاجیاحت

 کنه... یبخواد به زور باهام زندگ و

 ...ایبگذره مح نجوريیعمرم ا خوامینم من

 مطمئن باش... نویکارام تو نبودي ا نیا لیدل پس

 ...کنمیوقت خراب نم چیخودم و بخاطر تو ه یزندگ

 دوست دارم... یلیکه خ نیبا ا البته

 زدم اما هنوز مات خبرش بودم... یکمرنگ لبخند

 به در بودم... رهیت و من هنوز شک زده خرف رونیاز در ب هدي

 ...رسدیبازي مرگبار رو به آخر م نیساده ا چه

 ...مینفري تا پاي جانمان بازي کرد هی زیانگ رتیح چقدر

 که بوده... ییهمان جا گشتیهر کس برم وحاال
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 افتاده... ینه انگار که اصال اتفاق انگار

 ...گذشتیهم م یاز پ روزها

 هم شدم... رعباسیمن شاهد طالق هدي و ام و

 صحنه در محضر طالق... نیتر بیعج دیشا و

 ...رعباسیهدي بود و صورت بدون احساس ام قیعم لبخند

...ذهنم رفت به سمت آن روزي که کردیکه حاال براي بار دوم برگه ي طالق را امضا م رعباسیام

 آقاجون همه را جمع کرد...

 خبر طالق خواستن هدي را به همه داد... و

 همهمه کرد... چکسیه نه

 زد... یحرف یکس ونه

 نداشت... تیاهم یاصال براي کس انگار

 سر نداد... هیعمه هم گر یحت

 نگاه کرد... رعباسیبه هدي و سپس به ام یتنها با ناراحت و

که مرا هم با خود سوزاند و  رعباسیچه راحت پرونده ي عشق سوزان ام دمیمن د و

 خاکسترکرد،بسته شد...

 انگار نداشتم... یاحساس چیمن ه و

 حس بودند... یمن بلکه همه انگار ب نه

 به صورتم انداخت... ینگاه کوتاه زدیامضا م یوقت

 من هول زده جهت نگاهم را روي دستان در هم قفل شده ي محسن و ساحل چرخاندم... که
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 ...افتادهین یاتفاق چیر هبعد از آنهم انگا و

 برگشت به خانه ي پدرش که ازدو هفته قبل به آنجا بازگشته بود... هدي

 کارش رفت... یخودش شد و پ نیهم هر کس سوار ماش هیبق

 بود زدم... ستادهیآقاجون که کنارم ا نیبراي ماش یشدم و بوق کوتاه نیماش سوار

 به سرعت به سمت دانشگاه رفتم... و

 شده بود... رید انرادیهم کالس استاد ک باز

 بودم... شهیمن هول زده تر از هم و

 نکنم سر کالسش... ریبار قبل اخطار داده بود که د چون

 ...دمیسرعت تمام پارك کردم و با دو به سمت کالسش دو با

 تازه کردم... یو نفس ستادمیدر ا پشت

 آمد... یم شیصدا

 شده بود... ریباز هم د یلعنت

 در زدم و وارد شدم... یقینفس عم با

 ...دیاخم در هم کش دنمید با

 خانم... دیآورد فیتشر ریبازهم که د -

 انداختم... نییفشردم و سرم را پا لب

 ...شهیشرمنده استاد،تکرار نم -

 تکان داد... سري

 ...دییخب، بفرما اریبس -
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 ...کردمیبود را حس م دنیشدن چهره ام را که بر اثر دو گلگون

 شده بود در چله ي زمستان... گرمم

 سوگند نشستم... کنار

 به سمتم خم شد... که

 لب به جاي سالم گفت... ریز و

 المصب اخمشم جذابه... -

 شدم... رهیبهش انداختم و به تخته خ یچپ نگاه

 ...کندیبا اخم نگاهم م دمید که

 بود صحبت کردن سوگند را... دهید یرا گاز گرفتم،لعنت لبم

 پشت هم... زدمیم گند

 جم هم نخوردم... میترسم تا آخر کالس از جا از

 حواسم تنها متمرکز کالس باشد... کردمیم یتمام مدت سع و

 را جمع کردم... میکه تمام شد کتابها کالس

 ...میبه همراه سوگند به سلف برو تا

 ...اوردیاز عزا در ب یشکمو خانم دل و

 ...زدیچشمک م شیرو نایزنگ خورد و نام م تلفنم

 که مرا تنها گذاشته بود... یینایهفته اي بود قهر کرده بودم با م دو

 درست کرده بود... میکوه دردسر برا کی و

 به قول خودش به نفع خودم کار کرده بود... و
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 تنگ شده بود... شیو دلم هم برا هشیتنب امدیم یکاف گرینظرم د به

 را وصل کردم... تماس

 ...لیستاره سه به سالم خانوم -"

 ...یباش که باخلق جهان نیبا ما به از ا خانوم

 ...دیرو پاسخ بد ریبنده ي حق نیو تماس ا دیعجب افتخار داد چه

 خنده ام گرفته بود..."

 نفس بکش حاال... -

 ..مگه دستم بهت نرسه... - "درآمد غشیکه ج دمیخند دوباره

 رده بود...دوهفته که خانوم قهر ک نیتو ا دمیکش یچ یدونیم

 سبک کردم... نیبار کارمو سنگ هزار

 اصن چون دلم برات تنگ شده بود... یاز کجا ناراحت نمیبب

 ...خنديیتو م اونوقت

 هنوز لبخند روي لبم پهن بود... یلبخندم را جمع کرده در حال"

 که هنوز لبخند روي لبم پهن بود... یرا جمع کرده در حال لبخندم

 هام... یداشتنش از بودنش با وجود بدخلق از

 اونقدرام حقش نبود... که

 منم دلم برات تنگ شده بود... -

 جون من؟!... -

 !...ام؟یب م،یدور بزن میدر دانشگاه بر امیخدا دلم لک زده ب به
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 نهار کالس دارم دوباره... نه،بعد

 ...شتیپ یکتابفروش امیخودم م عصر

 !...گه؟ید ییاونجا

 !..."آره؟

 آره بابا کجا رو دارم برم... - "

 ...میرفت رونیدو سه باري ب تایبا ب یراست

 ...پرسهیاز تو م یه

 نکنم خان داداشش مامورش کرده... غلط

 با هم... رونیب میزنگ زد اصرار داشت بر روزمید

 ..."ايیتوام ب و

 ...دمیدر هم کش اخم

 ...ییدختر تو چقدر پرو - "

 قهر کردم... یرفته دوهفته واسه چ ادتی

 ...یشیم یمیتو چراانقدر زود بامردم صم اصال

 !..."؟یرفت رونیب ارویسه بارم با  دو

 !...ه؟یدختر خوب ه،یآره خوب مگه چ - "

 ...ایشده مح یمگه چ حاال

 ...یخواي تا آخر عمر مجرد بمون یکه نم تو

 ...هیکس هیبرا خودش  نمیا
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 که... یتابلو ن حاالم

 ...زنهیم کیاستادت بدجور ت نیا کنمیمن حس م یول

 هست... میخوب سیکه نداره ک ضرر

 ..."آشنا شو ایمدت برو ب هی

 ...گفتیراه هم نم یب نایم

 من چطور؟!... اما

 به فکرم ندادم... شرويیپ اجازه

 گفتم... نایبه م و

 ...دیچرت نگو،کاري نداري؟خند نایم -

 به موال... اتمیاون ح عاشق

 !...ه؟یپس اوک فردا

 ...شهیم یچ نمیبب -

 ...امدیهم بدم نم خودم

 ثابت کنم... رعباسیبه خودم و ام نکهیبراي ا حداقل

 کنم... یربط به او باشد زندگ یتوانم آنطور که ب یهم م من

 قطع کرد... نایرا م تلفن

 سوگند رو به من گفت... و

 امروز چته... ایوا مح -

 گشنمه بابا... میبر گه،پاشوید پاشو
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 نگاهش کردم... یچپک

 رو... نهمهیا ديیماشاال کجا جا م -

 ...دیخند

 ...گهیحاال د -

 ...االی

 ...عیسر

 را روي دوشم انداخت و دنبالش روانه شدم... فمیک

 ...زدیگاز م چشیو سوگند با اشتها به ساندو میعلف نشسته بود داخل

 همان دهان پر گفت... با

 ...ایمح گمیم -

 ...دمینوش میاي از چا جرعه

 شده... یچ -

 استاده چشمش گرفته تورو... نیغلط نکنم ا -

 سرکالس روت زومه... بدجور

 همان جرعه چاي... دیپر میگلو به

 اي کردم... سرفه

 مسخره... -

 ببندند... یکس شیمنتظربودند تا مرا به ر یدل گفتم دوستان من همگ در

 استاد... چارهیب
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 صحبت نکردند... یبا من کالم یحت

 دهند... یکه پرورش نم ییزهایو سوگند در ذهنشان چه چ نایم آنوقت

 دهند... یکه پرورش نم ییزهایو سوگند در ذهنشان چه چ نایم آنوقت

 ...ایاوي با توام مح -

 تو هپروت... ريیروزه چته همش م چند

 گرفت... طنتیرنگ ش نگاهش

 کلک...نکنه توام با استاد آره  -

 نگاهش کردم... زیت

 چرت نگو سوگند... -

 ...هیمرد محترم استاد

 وا مگه من گفتم نامحترمه... -

 ...رهیقصدش خ چارهیب بابا

 ...دمیکش یپوف

 شده بودم... کالفه

 باشد... دیجز او که با یاي نامم کنارکس هیثان یحت نکهیا از

 ...دیایب

 چند پرند نباف... نقدریسرکالس ا میپاشو بر -

 را در دهانش چپاند... چیساندو انتهاي

 با دهان پر گفت... و
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 ...میبر -

 خودش را تکاند... و

 تکان دادم... شیبه نشانه ي تاسف برا سري

 جلوتر از او راه افتادم... و

 بودم... ریفرداي همان روز با خودم و ذهنم و تمام احساسم در گ تا

 نرفتن... ایرفتن  ریگ در

 خودم درون ذهنم جنگ داشتم... با

 به ساعت کردم شش بود... ینگاه

 ...نایساعت مانده بود تا قرار با م کی و

 نداشتنم مرا الي منگنه نگذارد... نیدنبالش تا به بهانه ي ماش رفتمیمن م ندفعهیا

 از قبول کردن... شدمیم مانیپش شتریشده ب کیکه نزد حاال

 خواستم امشب را... ینم اصال

 به لباس هاي داخل کمد انداختم... یفشردم و کالفه نگاه لب

 چشمک زد... شیرو نایزنگ خورد و نام م لمیموبا

 را برقرار کردم... تماس

 !...؟یا،خوبیسالم مح -

 فدات جانم؟!... -

 باال... میبر کمیدرکه  میقرار شد بر -

 ...یلیسرده اونجا خ یدونیمناسب بپوش م لباس
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 اي گفتم... باشه

را هم  یرنگم را به تن کردم و شال و بوت اسپرت مشک یکارم راحت تر شده بود ..پالتوي مشک حاال

 کنارش گذاشتم...

 ...اورمیو مجبور بودم چادرم را در ب رفتمیم درکه

 نکنم... یخواستم باز هم احساس ناراحت یم

 بسنده کردم... ینداشتم و به رژ کمرنگ اديیز وقت

 رفتم... رونیو چادرم را روي سرم انداختم و از در ب دمیرا پوش میها لباس

 رفتم... اطیمادر خبر دادم و به سمت ح به

 در نرفته بود که در باز شد... رهیدستم روي دستگ هنوز

 پشت در... دمیرا د رعباسیقامت ام و

 ...میاي چشم در چشم هم شد لحظه

 شدم... رهیخ نیینگاه گرفتم و به پا عیسر

 ...دیایدادم و کنار رفتم تا داخل ب یلب سالم ریز

 متعجب از زود آمدنش بودم... و

 سالم... کیعل -

 ...کردمیرا روي خودم حس م نشینگاه سنگ هنوز

 اجازه اي گفتم... با

 برودم... رونیاز در ب خواستم

 ...دیآنکه مانعم شود پرس یب
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  658:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بروم... رونیاز در ب خواستم

 ...دیآنکه مانعم شود پرس یب

 !...ري؟یم ییجا -

 کردم... نگاهش

 ام بود... رهیهنوز خ یلعنت

 درکه... میریم نایبله، با م -

 ...دیدر هم کش اخم

 ...نیایباال زود ب دینر روقتهید -

 اشاره اي به چادرم کرد... و

 با چادر سخته باال رفتن... -

 ... برتونیروز خودم م هی

 باهم زود برگرد... دیبخور زيیچ هی

 دنبالت... امیم

 گفتم... معذب

 ...برمیم نینه ماش -

 تکان داد... سري

 خداحافظ... -

 دادم... رونیآمدم و نفسم را ب رونیدر ب از

 طالق گرفته بود رابطمون انگار محدود تر... یوقت از
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  659:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بابت انگار خوشحال بودم و نبودم... نیپر خط قرمز تر شده بود و من از ا و

 را تکان دادم... سرم

 بود تا ذهن قلبم پر شود از نامش ... یتلنگر کاف کی یلعنت

 ...ادشی

 ...رفتارش

 رفتم... نایشدم و دنبال م نیماش سوار

 کردن... فیبه محض سوارکردنش شروع کرد به تعر و

 گفت... میمغزم را خورد از بس از محسنات استاد برا و

 ...گفتیهنوز داشت م نایو م میبود شیتجر دانیم دور

 کردم... شنگاه

 ...گفت

 چه متشخصه... یدون یبابا نم -

 ...یفهمیم ايیم ريیدو سه بار م حاال

 ...دمیحرفش پر انیم کالفه

 ...دمیحرفش پر انیم کالفه

 بسه مخمو خوردي... نایوااااي م -

 ...ایبرد

 ...انرادیک

 ...دکتر
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  660:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 حرف نزن... ایحالمو بهم زدي  اَََه

 خب... اریاسمارو تو جملت ن نیا گهید ای

 نگاهم کرد و دوباره ادامه داد... متعجب

 از دستش نده... هیسیاستاده خوب ک نیا ییخدا یول -

 نگاهش کردم... یچپک

 جعبه ي دستمال کاغذي را به سمتش پرتاب کردم... و

 خنده اش بلند شد... که

 اي نثارش کردم... مسخره

 کردم... دایجاي پارك پ یو به سخت میدیرس باالخره

 گفتم... نایم به رو

 ...یکجا قرار گذاشت نایم -

 ...ویجلو اسپ نییپا نیهم -

 لب غر زدم... ریتکان دادم و ز سري

 کوهنوردي... رهیموقع م نیا یآخه کدوم احمق -

 ...دیخند نایم

 باال... میریم کمی میریکوهنوردي که نم دمیآي آي شن -"

 ..."نکهیجاي خوب سراغ داره مثل ا هی تایب

 گذاشتم... فمیرا تا کردم و داخل ک چادرم

 ...میراه افتاد نایرا هم مرتب کردم و به همراه م شالم
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  661:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دادندیدست تکان م مانیاستاد و خواهرش را که برا میدیدور د از

 در گوشم گفت... طنتیبا ش نایم

 در گوشم گفت... طنتیبا ش نایم

 استاد... نیا هیا کهیالمصب عجب ت -

 دلبر و بالست... یلیخ

 نگاهش کردم... یچپک

 !...ه؟یچ -

 غدغن نکرده بودي... گهیو که د استاد

 حرص زهر ماري نثارش کردم... با

 ...میکرد یو سالم واحوال پرس میدیهم رس به

 نگاه نافذ استاد جوابش را دادم... ریکالفه ز شهیمن مثل هم و

 ..پالتوي اسپرت کم رنگ تنش. میانداختم به ن ینگاه

 کرده بود ست شده بود... شیبه شلوار کتان قهوه اي که پا تینها یب که

 به من انداخت... ینگاه تایب

 ...ایجون خوب کردي اومد ایمح -

 توپ... برمتونیجا م هی میبر نیایب

 ...میاش زدم و دنبالش راه افتاد یبه سرزندگ لبخندي

 شد و جلوتر رفتند... تایبه همراه ب نایهم م باز

 من ماندم معذب با استاد دانشگاهم... و
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  662:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 نداشت... یمناسبت چیکنار هم راه رفتنمان ه نطوریا امدیبه نظر م که

 را شکست... سکوت

 خانم؟!... ایمح دیخوب -

 متشکرم... -

 انداختم به آن دو که انگار از قصد شش هفت متري از ما فاصله گرفته بودند... ینگاه باز

 فشردم، که ادامه داد... لب

 ...دهینشون م شتریچادر وقار و متانت خانم ها رو ب کردمیمن فکر م - "

 شما بدون چادر هم متوجه شدم... دنیبا د اما

 ..."باشد یتوي ذات وجود آدم دیبا متانت

 خواستم... یکردنش را نم فیفشردم تعر لب

 از حد... شیدانم چه مرگم شده بود که در آن سرماي ب ینم

 عرق شده بود... سیدستانم خ کف

 از من نگاهم کرد... یپاسخ منتظر

 به لب آوردم... یو آبک یمن تنها لبخندي زورک و

 ادامه داد... بازهم

 برم... هیبخوام به حاش ادیکه ز ستمین یآدم -"

 ...یکه بدون یآنقدر باهوش هست دونمیم

 !..."؟هیآمدم ها چ رونیدرخواست ها براي ب نیا لیدل

 خالص را زد... ریرا بستم انگارت چشمم
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  663:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 منتظره که اصال انتظارش را نداشتم... ریغ آنقدر

 فشردم،وقت سکوت نبود اصال... لب

 براتون قائلم... اديیبله متوجهم،و احترام ز -"

 ..."رابطه رو ندارم هیورود به  یمن اصال آمادگ یول

 زد... لبخندي

 دانستم پر از آرامش است... یکه م لبخندي

 ...اوردیبه ارمغان ن شیجز تشو زيیبراي من چ و

 ...نیبراي هم نجامیا من

 ...یکن دایپ یتو آمادگ نکهیا براي

 ..."کردمیخواستم رو با خانوادت مطرح م یسنت یلیخ وگرنه

 ...ستادیحرفش قلبم از ضربان ا نیانگار با ا و

 هم جزوه خانواده ام بود مگر نه؟!... رعباسیام

 کنترل کنم... یخودم را به سخت کردمیم یسع

 ...دیکه به من دار یمن واقعا ممنونم از محبت انرادیجناب ک - "

 ندارم... شویمن واقعا آمادگ یول

 برام... دیهمون استاد باش دمیم حیترج

 ..."عالقه مند شد یبه کس عیسر نقدریا شهیمگه م شمیاصال متوجه نم من

 چشمانش را روي هم فشرد... یکم

 کالفه شده است... دانستمیم
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  664:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 مکرر و هر هفته اي شما... داریچند ماه د کنمیخانوم،فکر نم ایمح

 باشه براي عالقه مند شدن... یکم زمان

 ...هیبودنتون چ نجایا لیخواستم بدونم دل یوم

 ..."نمونهیحتما براي حفظ شاگرد استادي ب لتونیتوجه به تما با

 بلد بود را آدم را بازي دهد و در تنگنا بگذارد... خوب

 نداشتم براي گفتن... یحرف واقعا

 اي... شهیچنگ انداختم به بهانه هاي مسخره ي کل و

 رو رد کنم... نایراستش نتونستم درخواست م -

 ى ماست ... وانهیمقصر دلِ د ستیه از دست کسى نکه بر شانه ماست .. گل چیبارى ست پر از ه کوله

 انداخت و ادامه داد... یهیعاقل اندر سف نگاه

 ندارم... ییدایو ش یخانوم من ادعاي عاشق ایمح -"

 بهش عالقه دارم... کنمیهستم که فکر م یآروم با کس یزندگ کیفقط خواهان  من

 ..."ادیجور در م ارهامیمع وبا

 نگاهم کرد... یحالت استفهام به

 ...خوامیرابطه ي عاقالنه م هیمن  - "

 سخت باشه... ادیکنم قبولش ز یفکر نم و

 ..."اي باشه گهیفکرتون مشغول کس د نکهیا مگر

 اش جا خوردم... یباهوش از

 !...گفت؟یچه م او
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  665:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 عاقالنه بود... یزندگ کی خواهان

 به خاطر داشتن لحظه اي عاشقانه خودم را پر پر کردم؟!... ومن

 به خودم آمدم... شیصدا با

 خانوم... ایبا شما هستم مح -"

 جوابتونم... منتظر

 ...مییایب رونیمدت ب هیفقط  میتونیم

 ...یکن دایپ یو آمادگ یرابطه بش نیوارد ا یتون یشما م مینیبب تا

 نه... ای

 ..."باشه یکس تونیتو زندگ نکهیا مگر

 زد... ادیاز درون فر قلبم

 ...هست

 هست... یکس نجایا

 ...دیمغزم با پتک منطقش بر سر قلبم کوب و

 زبانم جاري شد... وروي

 ...ستمیو آماده ي ورود به رابطه ن لیراستش همانطور که گفتم ما -

 با لجبازي بچه گانه اي ادامه دادم... یکم و

 ...ستیمن ن یتو زندگ یدر ضمن کس -

 روي لبش آمد... لبخندي

 ...هیبراي کاف نیپس هم -
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  666:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 انداختم... نییرا پا سرم

 شدند... ییبایو ز یکه وارد رستوران سنت ییتایو ب نایتند کردم به سمت م قدم

 آمد... یرا که پشت سرم م شیصداي قدم ها دمیشن یم و

 ...کردمیاز آنچه که فکرش را م شیو انصافا ب میهم نشست دور

 ...دیآن کته کباب خوشمزه چسب یکوهستان بايیهواي ز در

 ...رمیبگ دهیاگر ناد البته

 را ... انرادیک ایبرد یپوست ریز توجهات

 ...مانیرو تایو ب نایبار م طنتینگاه ش و

 گذاشت... میروبه رو انرادیرا که ک ینیخوشرنگ دارچ چاي

 دو ملکه ي عذابم شد... نیباز نگاه شرر بار ا و

 گفتم... یممنون معذب

 لذت ببرم... یتا تنها از منظره و هواي عال کردمیتمام تالشم را م و

 به استاد گفتم... رو

 ...ختمیریممنونم استاد خودم م -

 حرفم آمد... انیم نایم که

 ...گهید ختهیر ایآقا برد هیچه کار خب

 ...تیترب یتشکر کن ب هی

 مسخره اش... یفشردم ازشوخ لب

 لبخند به لب همه آورده بود... که
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  667:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 نثارش کردم... زيینگاه ت و

 ...دمیرا نوش میاي از چا جرعه

 درآورد... میبرا یشکلک مسخره ي نا محسوس که

 شده چرخاند... دهیهاي چ انینگاه حسرت بارش را روي قل و

 بار گفتم... شماتت

 ...یخوب نیهوا به ا نایعه م -

 ...یخالص پر ازسم و دود کن ژنیبه جاي اکس تویر ستین فیح

 مغموم گفت... نایم

 نگفتم... زيیمن که چ -

 ...دیحرفش پر انیم تایب و

 هوا... نیها تو ا چسبهیم ییاما خدا -

 جون تو نکش... ایمح خب

 کرد... ایرو به برد و

 برامون... ديیداداش سفارش م -

 ...ردیگ یبه چهره اش داده بود جواب رد نم تایکه ب یدانستم آن حالت یم و

 نثارش کردم... ییدل ناقال در

 ...انیبعد صداي قل قل قل یاش شد لحظات جهینت و

 و سکوت من و استاد... تایو ب نایخنده هاي بلند م و

 بودند... ایآمد به آن دو که انگار فارق از دن ینظر م به
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 هاي شبانه... یدورهم نیا گذشتیخوش م اديیز

 به ساعتش کرد... ینگاه ایبرد

 بچه ها ساعت دهه... -

 ...نییپا میکم بر کم

 و من خوشحال براي ... میبلند شد یهمگ

 استاد به راه افتادم... یپوست ریاز نگاه ها و توجهات ز یخالص

 آورده بودم... نیخدا را هزار بار شکر کردم که ماش میدیکه رس نیماش کنار

 در جواب استاد براي رساندنم... و

 هست اکتفا کردم... لهیجمله ي وس به

 ...دیزود بادم خواب یلیخ اما

 موقع شب... نیبه بهانه ي تنها بودن دو دخترا دمیفهم یوقت

 اسکورت کردنمان را تا خانه دارد... قصد

 شدم و در دل خودم را به خدا سپردم... نیماش سوار

 داشتم... مانیبه بد شانس بودنم ا گرچه

کشد مستاصل بودم و  ییاحوالم به رسوا ییکشد؟ ترسم از تنها ییاي دلبر، دلِ من بارِ تنها یتا ک 

 آمد... یکه پشت به پشتمان م ینیکالفه از ماش

 ساعت قبل را نداشت... یهم انگار سرخوش نایم

 عوض کردن نداشتم... ریاصال حوصله مس راستش

 ي...پشت سر نیبا وجود ماش بخصوص
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 گذاشته بود... یکردم که سرش را روي صندل نایبه م رو

 ...نایم گمیم -

 خونه ما... ایب امشب

 چشمش را باز کرد ... الي

 از گوشه ي چشم نگاهم کرد... و

 گرفت محبتت گل کرد؟!... تیباز تو تنبل -"

 خب بابا برو سمت خونه خودتون... یلیخ

 ..."من لباس ندارم فقط

 روي هم گذاشتم ... چشم

 خب بابا... یلیخ -

 بلند کرد... یصندل یرا از پشت سرش

 گفت... نگران

 سرشبه... وهوی نهیجلو درتون نب رعباسیاستاد و ام نیا ایمح گمیم -

 نگاهش کردم... یچپک

 دسته گل شماست... -

 جدي گرفت... اديیرو ز هیقض ارویوا به من چه  -"

 با هم کلکا... نیگفتیم یچ حاال

 داد خودشو؟!... لو

 ..."طونیکه خودتو وا ندادي ش تو
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  670:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 نگاهش کردم... یچپک

 تو از اون گندي که بود گند تر شد... اتیباز شب شد ادب -

 گفت... الیخ یب

 خب حاال... -

 !...ه؟یچ هیقض نمیکن بب فیتعر

 انداختم و گفتم... نشیبه ماش ینگاه نهیفشردم واز آ لب

 بابا... یچیه -

 ...گنیکه همه م ییزایبابا همون چ یچیه -

 حرف ها... نیو ازدواج عاقالنه و ا خوامیآرامش م من

 با حالت مسخره اي نگاهم کرد... نایم

 ...گنیرو م زایچ نیگوساله همه ا -

تنه اش اشاره  نیی...و رو به پانیبه ا رسهیو تهش م کننیشروع م یپسرا از عاشق ده،یپسر ند بدبخت

 کرد...

 گرد کردم... چشم

 ...یییا -

 خجالت بکش... نایم

 ...یکنیتو داري لوس م هیآدم حساب ارویواال خب  -

 گفتم... کالفه

 اوضاعمو... یدونیتوکه م -
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 نگاهم کرد... یچپک

 ...ی،چالقیکدوم اوضاع کوري،کري،ملنگ -"

 ... یملنگ که هست ییخدا البته

 ..."یگفت یتو چ خب،حاال

 ...دمیچیکوچه مان پ داخل

 بگم فقط نگاش کردم... یچ - "

 ندارم... یبعدش گفتم من آمادگ و

 ..."نکنه االتیخ وقتیکه  ستین میهم تو زندگ یکس و

 نگاهم کرد... نایم

 خودت کرم داري... ديید -"

 ...یگفتیم ینیراست و حس ارویگرنه به  و

 ..."و خالص خوامیپسر عمه مو م من

 ...دمیرا کش یکردم و دست پارك

 امون از زبونت... نایواي م -

 نگاهم کرد... یچپک

 حرف حق تلخه... هیچ -

 ...میکرد یشدم و از آنها خداحافظ ادهیپ نیحرف از ماش یب

 ...دمیکش یوارد خانه شدم ونفس راحت عیسر

 بار شانس آورده بودم... نیا نکهیا ثل
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 هاي حال سبک شده بود... چراغ

 آمد... یاز آشپزخانه صداي حرف م و

 کج کردم به سمت آشپزخانه... راه

 کرد... خکوبمیم میبا مادرش سرجا رعباسیدم در صداي نجوا گونه ي ام و

 ...ستادمیا ناخودآگاه

 ...گفتیکه م دمیرا شن شیصدا

 فرصت بدم... کمیآخه مادر من زود االن بزار  - "

 خودش منو بخواد... بزار

 ..."ادیخودش ب خوامیزورش کنم،م نباریخوام ا ینم

 ناراحت گفت... عمه

 ...برنیبگم مادر دختر خوبو رو هوا م یچ - "

 رو از دست بدم... ایکه مح زنهیشور م یمثل چ دلم

 ..."ستیدختر جواهره مثل اون ن نیا

 فرصت بده... کمیباشه مادر جان  -

 حرص بخور... کمترم

 از جا بلند شد... و

 ترسم ناخودآگاه وارد آشپزخانه شدم... از

 را... شانیحرف ها دمیرسوا شوم که شن مبادا

 ...گفتیکه م دمیوسط حرفش رس قایدق و
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 بخواد... یمن نمردم که کس -

 حرفش را خورد... دنمیبا د و

 کرد... یسالم و احوال پرس نایم دنیبا د و

 سالم دادم و آرام سالم داد... منهم

 کرد... نگاه به ساعتش و

 نگاهم کرد... یاستفهام و

 ...دیترسیم رعباسیاز ام کمیهم انگار  طونیشرو ش نايیم

 ساکت شده بود و رو به من کرد... نطوریا که

 ...ایباال توام ب رمیجون من م ایمح -

 تکان دادم و او رفت... سري

 ساعت دوازدست،چه وقت اومدنه؟!... -

بند نخواهم به در آمد همه عمر لب فشردم  نای از من  ٖٖ  که به دست تو بود تاج سر است  ییپا بند

 آنکه نگاهش کنم گفتم... یوب

 ... دیکارمون طول کش -

 مامان خبر داده بودم... به

 پشتم را کردم و به سمت پله ها رفتم... و

 دنبالم آمد... به

 که زدم... یبودم از حرف یمن در دل راض و

 بدهد حد خودش را... دیکه با باالخره
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 ...لشیدل یبودم از باز خواست هاي ب خسته

 ...کردمینگاهش بر روي خودم را حس م ینیباالي پله ها سنگ تا

 را داخل اتاق انداختم... خودم

 را عوض کرده... شیروي تخت ولو شده و لباس ها نایم دمید

 نگاهش کردم... یچپک

 !...؟یتو دوست -"

 !...؟یتو واقعا دوست نه

 ..."مونهیکه دهنم باز م یچونیپیو م ريیجوري در م هی یکنیهر وقت که احساس خطر م اصال

 گذاشتم... یرا تا کرده و روي جالباس چادرم

 گفت... که

 پسر عمت ترسناکه... افهیکنم ق کاریوا چ -

 ...کنهیخوف م آدم

 تو چطوري... دونمیمن نم واال

 نگاهش کردم... یچپک

 آرام گفتم... و

 ساکت شو... -

 به نرخ روز خور پرو... نون

 را روي هم گذاشت و گفت... چشمانش

 خونه... رفتمیم کردمیحقت بود ولت م - "
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 ...کردیپارت م کهیت تدتیدیآقا گرگه با استاد م اونوقت

 ..."ومدیحالم جا م منم

 نگاهش کردم وآرام گفتم... یچپک دوباره

 درست حرف بزن... -

 چشمش را باز کرد و گفت... کی يال

 ...یرنیم نهیسنگشو به س نقدریو ا ستیخوبه به قول خودت تو دلت ن -

 ...دمیدراز کش کنارش

 بخواب حرف نزن... -

 صبحانه ... زیسر م صبح

 دارا آرام در گوشم نجوا کرد... دنیبا د نایم

 گذشته... یکارت از مثلث عشق ینیبیم -

 به مربع... دهیرس

 نکشه کارت صلوات... یچند ضلع به

 ام را خوردم... خنده

 که... ییشد به دارا دهیناخودآگاه نگاهم کش و

 ...نداختیبود صورت گرفته اش به دلم چنگ م نجایکه ا یتمام مدت مثل

 خواستم... یداراي مهربان را نم یناراحت

 خواستم... یمحسن دوستش داشتم و غمش را نم مثل

 کرد... یرا بلند کرد و نگاهش با نگاهم تالق سرش



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  676:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 انداختم... نییکه سرم را پا دیهم نکش هیبه ثان یحت

 ...دمیزد ازجا پر میکه به پا نایبا لگد م که

 گوشم گفت... در

 ترسناکه ها جون مادرم... افشیسرتو نبره ق -

 گرداندم... رعباسینگاهش کردم و ناخودآگاه سرم را به سوي ام باتعجب

 با خشم... کردیم نگاهم

 اي باال انداختم... شانه

 به خوردنم ادامه دادم..."مگه چه کرده بودم  "

 هرکس به دنبال کار خودش رفت... میرا که جمع کرد سفره

 را رساندم... نایمنهم م و

 به قول خودش کش رفتم... مانشیچند کتاب از کتابخانه ي پرو پ و

 گذشت... روزها

 ... کردمیکه فکرش را م تر از آنچه عیسر و

 ...دیترم رس انیامتحانات پا وقت

 خود بازگشته بود... اریکه دارا به قول خودش به د شدیهفته اي م سه

 من... یلعنت یهم که انگار بود و نبود در زندگ رعباسیام

 شده بود... هیسا مثل

 جا که بودم او نبود... هر

 انداخت... یپنهانم م یروزهاي عاشق ادیچقدر مرا  و
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 به انتظارش... نشستمیکه پشت پنجره م ییروزها همان

 ...رفتمیدر دل قربان صدقه اش م و

 ...دیپاشیکه مشت مشت از آب حوض روي صورتش م یوقت

 با استاد گذاشتم... نایتلخ بود آن دو سه قراري که به زور م وچقدر

 ندارد... راديیا چیبودم او ه دهیچه تلخ تر که فهم و

 بهانه اي براي پس زدنش نداشتم... چیمن ه و

 ...گريینداشت براي کس د ییکه جا یدل لعنت نیا جز

 رفته بودم... رونیباري که با استاد ب نیآخر

 و من عالقه اي ندارم به ادامه رابطه... میخوریکه به درد هم نم گفتم

 به حالش غبطه خوردم... و

 را از دست نداد...با وجود پس زدنم اصال اعتمادبه نفسش  که

 دوست کنارم غذا خورد... کیدرست مثل  و

 ...دیعلتش را هم نپرس یحت و

 کردم... نیمن چقدر دردل تحس و

 ي محکم وبا ثباتش را... هیروح نیا

 امتحان را هم پشت سر گذاشتم... نیسوم باالخره

 نثار خود کردم... یدر دل لعنت یهواي باران دنیبا د و

 قرض داده بودم... میرا به نع نمیماش که

 رامحکم کردم... ممیو پالتوي نه چندان ضخ دمیکش یپوف
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 زدم... رونیرا مرتب کردم و از در دانشگاه ب وچادرم

 منتظر اتوبوس نشسته بودم... یساعت کی

 آمد پر بود... یکه م ینیشده بودم هر ماش کالفه

 ...رمیشوم و دربست بگ ایمال دن الیخ یحوصله از جا بلند شدم تا ب یب

 به خانه بروم... و

 ...ستادمیا نیهم منتظر ماش یربع کی یلعنت

 هم ترمز نکرد... میجلوي پا یحت یکس و

 شده بودم... دهیبه موش آب کش لیکم تبد کم

 ترمز کرده بود سر بلند کردم... میکه جلوي پا نیدو بوق کوتاه ماش با

 را به من داده بودند... ایاستاد انگار دن دنیو با د یخوشحال با

 به من کرد... رو

 خانوم... ایباال مح ایب -

 شدي... سیخ چقدر

 کردم... یتعارف لمیم برخالف

 ...رمیم ینه،ممنون با تاکس -

 باز کرد... میشد در سمت شاگرد را برا خم

 ...ادینم ریگ نیاالن که ماش نیبش -

 ...نیبش

 نشستم... نیگرم ماش یفشردم و روي صندل لب
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 هم رسوخ کرد... میها انیشر انیانگار م نیحس مطبوع گرماي داخل ماش و

 رها کرده بودم انداخت... یصندل یبه من که سرم را روي پشت ینگاه نگران

 !...ا؟یمح یخوب -

 ...خوريیوضع و روز حتما سرما م نیا با

 دکتر... میبر

 زده به سمتش برگشتم... هول

 ...شهینم زيیکنم،چیخونه لباس عوض م رمینه ممنون م -

 با انگشتش روي فرمان زد... یي آرام ضربه

 ...دوارمیام

 در دل با خود گفتم... و

 پاشم برم دکتر... انرادیک ایمونده با برد نیهم -

 سمتم برگشت... به

 !...گه؟ید چمیبه چپ بپ -

 بله ممنونم بازم... -

 دور شد... رتونیمس

 ...دیخند

 

 ...هیچه حرف نیا

 بود... فمیهر حال وظ به
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 به سمتش برگشتم... متعجب

 استاد؟!... دیاي دار فهیشما در قبال من چه وظ -

 کرد... یي تلخ خنده

 ...کردیرا هزار برابر م تشیهمان ها که جذاب از

 ...لرزاندیدل هر دختري را به جز من م و

 ...ایکه در درونشون هست مسئولن مح یآدمها در قبال احساس -

 حرفش انگار درون من جنگ به پا کرد... و

 !...کردم؟یم یدر دل داشتم،مسئول بودم و اصال وجودش را نه رعباسیکه به ام یدر قبال احساس من

 حرفش انگار زبان منهم کوتاه کرده بود... ینیسنگ

 نزدم... یبه مقصد حرف دنیتا رس که

 با دو خودم را به داخل خانه رساندم... میدیخانه که رس به

 باعث شده بود لرز کنم... رونیو سرماي ب نیتضاد گرماي ماش و

 مواجه شدم... کردیبا عمه که سر گاز پخت و پز م دمیرس یوقت

 سالم عمه جون... -

 ...دیسمتم برگشت و روي گونه اش کوب به

 ...ایخاك به سرم مح -

 !...ه؟یا افهیچه ق نیا

 ...دمیاز سرم کش چادر

 شدم... سیخ ومدیبارون م ستین زيیچ-
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 چقدر خلوته؟!... خونه

 اي باال انداختم... شانه

 همه رفتن دنبال کاراشون... دمیواال سر برگردوندم د دونمیچه م -"

 ..."دیپاي تو رفت خر شیموندم و مامانت که پ من

 کجاست؟!... آقاجون

 ...دانستمیامده ..سري تکان دادم و م شیبراش کار پ رعباسیام نکهیرفته حجره،مثل ا -

 عمو ها و زن عموها هر کدام امشب مهمان بودند... که

 با دري که به شدت باز شد... دمیاز جا پر که

 و ترس را در دلم انداخت... دمیبود که د زيیچ نیاول رعباسیبه خون نشسته ي ام چشمان

 ...رمیناخودآگاه باعث شد که لکنت بگ و

 س... -

 ...سالم

 بود... میاش هنوز رو رهیخ نگاه

 سمتم آمد و من ناخودآگاه عقب رفتم... به

بند نخواهم به در آمد همه عمر عمه با  نای از من  ٖٖ  که به دست تو بود تاج سر است  ییپا بند

 آمد... رونیصداي در دستانش را خشک کرد و ب دنیشن

 روي صورتم خم شده بود... رعباسیام دکهیرس یزمان

 انگشت اشاره اش را جلوي صورتم گرفته بود... و

 بهت گفته بودم... ایمح -



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  682:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بودم... گفته

 را قطع کرد... شیعمه صدا غیج که

 !...ه؟یچه کار نیا رعباسیخاك تو سرم ام - "

 ..."ارمیاسمتم نم گهیصاحب اسمت قسم دست بهش بخوره د به

 کمرش را صاف کرد... رعباسیام

 به عمه کرد... ینگاه و

 خواست دست بلند کنه... یمادر من ک -

 کم حرف دارم فقط... هی

 ... وفتم،کردین نیرو به من که همانطور دستانم را حائل بدنم کرده بودم تا زم و

 دستش را پشتم گذاشت و آرام به سمت باال هولم داد... و

 ...باال

 ...زود

 زد... غیعمه دوباره ج که

 ...رعباسیخاك به سرم ام -

 که کالفه شده بود... انگار

 سمت مادرش برگشت... به

 ندارم... شیمادر کار -

 فقط... زنمیم حرف

 ...میو از پله ها باال رفت دیدستم را کش و
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 ...دیچرخ یجمله م کیمن در سرم تنها  و

 که تمام من احترام بود نسبت به او و نکند... ییایبرد" ایمرا با برد دهینکند د "

 نکند... واي

 اتاقم را با ضرب باز کرد... در

 با دست اشاره کرد داخل شوم... و

 که از استرس کف دستانم عرق کرده بود... یاتاق شدم در حال داخل

 ترساند... یمرا م چشمانش

 آرامشش... شتریازآن ب و

 طوفان بزرگ داشت... کیکه همراه خودش انگار  یآرامش

 را تکان داده بود... میزندگ شهیکه هم یطوفان

 زدنش روي تخت نشستم... منتظرحرف

 بزنم... یجرئت داشته باشم حرف یآنکه حت یب

 ...دیکشیم گاریاي بود که سکوت کرده بود و س قهیدق ده

 که دودش بدجور روي اعصابم بود... گاريیس

 ..."کاري نکرده بودم"بترسم من که  دیبراي چه با اصال

 ...زدیم ادیدلم از تو اعماق وجودم فر و

 

 ...کردي

 ...کردي
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 را بستم... چشمانم

 فشردم... لب

 ...رعباسیآقا ام -

 ضرب به سمتم برگشت... با

 ...دمیهوا از جا پر یب و

 از خودم تعجب کردم... و

 بزدل و ترسو... ايیفرستادم به مح یدر دل لعنت و

 دادم... ادامه

 دادم... ادامه

 کاراتونو... نیا یمعن -

 فهمم... ینم

 را تکان داد... سرش

 ...یفهمیکم کم م -

 نگاهم کرد... قیزد و عم گارشیبه س یپک

 ...ایتر از برد قیعم یحت

 ...دیلرز دلم

 اومدي؟!... یبا ک -

 ته دلم تکان خورد... زيیچ

 بود... دهید او
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 بود... دهید مرا

 گزا... دیبا یفهمم منظورتونو براي چ ینم -

 و از جا بلند شد... دیحرفم پر انیم

 ...سسیس -"

 ...سسیس

 من حرف اضافه نزن... واسه

 کلمه جواب منه... کی

 ..."کلمه کی

 کرد... یججمله اش را ه و

 با... -

 ...یک

 ...اومدي

 را محکم فشار دادم... چشمانم

 نگذاشته بود انگار... یبراي حاضر جواب ییجا

 ... با

 ...استادم

 حرفم شروع کرد به خنده... با

 که مرا ترساند... یاي عصب خنده

 ترساند... یهم م یلیخ
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 ذهاب دانشجوها رو هم به عهده گرفتن... ابیا سیاستادت عالوه بر استادي سرو -

 ...یاستاد خوب چه

 آمد... جلوتر

 انگشتانش گرفت... انیام را م چانه

 !...ه؟یصنمت باهاش چ -

 خورده نگاهش کردم... کهی

 ...دیکوب واریرا برداشت و روي د آباژور

 نعره زد... و

 !...ه؟یصنمت باهاش چ -

 در زدن عمه انگار فرشته نجاتم بود... صداي

 در زدن عمه انگار فرشته ي نجاتم بود... صداي

 ...رونیب ایمادر ب رعباسیام - "

 ...رونیب ایب

 مادر... دیزنیبعدا با هم حرف م آروم

 ...یهست یعصبان االن

 ..."جان رعباسیام

 با تن صداي کنترل شده اي گفت... رعباسیام

 ...دیمادر شما بر امیم "

 ...امیبزنم م حرف
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 لطفا... دیبر

 ..."دیبر

 را در شکم جمع کرده بودم ... میبه من انداخت که پاها ینگاه و

 روي تخت مچاله شده بودم... و

 بهت کاري نداشتم... - "

 اجبار نباشه... نباریا خواستم

 توش نباشه... یاوقات تلخ یشیبار که مال من م نیا

 فرصت دادم دلت باهام صاف شه... بهت

 !..."؟یش ادهیوِ جلو در پ ما یکه با ب نهیا جوابم

 گوش خودش زد و نعره زد... توي

 !...نه؟یا رتیغ یجواب من ب -

 ...دمیاز ترس کش ینیه

 ...ا -

 ...یکنیم اشتباه

 ...دیکنیخدا اشتباه م به

 اش گذاشت... ینیروي ب انگشت

 ششش... -"

 ...ششش

 بدي... حیخواد واسه من توض ینم
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 ..."یخواد بگ ینم یچیه

 رفت... رونیدرنگ از در ب یب و

 ...دیدر را پشت سرش کوب و

 ... ستنی من در ےنفس ےنباش صبح اگر ہك ےسحر میو نس ـاسیهمان عطرگل  تو

 دانستم چطور هضمش کنم... یبدي داشتم و نم حس

 ...شیدوستش داشتم با تمام منم ها یطرف از

 ...شیها قلدري

 ...شیها یبدخلق و

 ...ضشیبا رفتار ضد و نق مییایتوانستم کنار ب یهم نم یطرف از

 ...گذاشتیکه با منت روي سرم م ییو اجبارها شیها ریتحق با

 براي من... شیآمده بود حرف ها گران

 ...میکن مانیوارد بازي مسخره دلها دینبا گریرا د ایشک نداشتم برد اما

 حوصله دوش گرفتم و کتابم را باز کردم... یب

ر کردن به عقب افتاده بودم با فک یاز اندگ یخواستم عقب بمانم ..به اندازه کاف یداشتم و نم امتحان

 ...رعباسیام

 ...ریبود اجتناب ناپذ یتیواقع نیتمام روح و جانم بود و ا که

 به ساعت انداختم شش صبح بود... ینگاه

 به بدنم دادم... یرا بستم و کش و قوس کتابم

 خسته و خواب آلود بودم... یحساب
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 ...دیایگرفتم تا حالم جا ب ییسرپا دوش

 اعصاب بودم... یکسل و ب اديیز

 بود براي صبحانه... امدهین یرفتم هنوز کس نییحوصله پا یب

 هم داشتند تازه هفت هم نشده بود... حق

 از رخوتم گرفته شود... یآماده کردم و خوردم تا کم چاي

 شود... یعیطب دمیبهم زدم تا د یکم دیدیتار م میها چشم

 ...دمیرا در چهار چوب در د رعباسیام که

 چند بار پلک زدم... متعجب

 انداخت... یهیعاقل اندر سف نگاه

 منم... -

 ...یستین خواب

 پوزخند مسخره اش روي اعصابم بود... و

 ...دیرا از دستم گرفت و جوعه اي نوش میچا

 کجا،بودي حاال؟!... -

 من کفري شده از لحن صحبتش... و

 تندي نگاهش کردم... یکم با

 کجا؟!... -

 امتحان دارم... دانشگاه،

 باال انداخت... ییابرو
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 !...ره؟یو ذهاب و مراقبت و به عهده بگ ابیا تینداري استادتون مسئول زيیچ ییآهان بعدش اردو -

 حرص نگاهش کردم... با

 ...هیآدم محترم ایبرد -

 آتشش زده باشند... انگار

 رها کرد... نکیچاي را در س وانیل

 دستش گرفت... انیصورتم را م و

 !...؟یک -

 !...ا؟یبرد

 اي که کردم... یدقت یرا گاز گرفتم از ب لبم

 و پسوند صدا نکردي... شوندیپ یب یخال یشوهرت بودم تا حاال اسممو خال - "

 ..."ایکرده که شده واست برد کاریچ

 ...دیرا با حالت مسخره اي کش شیایبرد و

 آرام بود... لحنش

 ...اما

 گوشم آمد و زمزمه کرد... کنار

 ...ادیجز من رو زبون و فکرت ب گهیاسم کس د شمیم یمن روان ایمح - "

 ..."هم تو رو هم خودمو زنمیم شتیآت

 چشمان گرد شده نگاهش کردم... با

 ...دیشد وونهیشما د -
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 کرد... میرها

 پوزخندي زد... و

 ازم مگه نه؟!... یگرفت کباریجوابتو  -

 دنبالت... امیامتحان م بعد

 ازم مگه نه؟!... یگرفت کباری جوابتو

 دنبالت... امیامتحان م بعد

 ..."دیکه نبا نمیرو بب زيیام،چیسري ن نیکه ا گفتم

 باران بود... ریکار مهمش دنبال من آمدن ز روزیجرقه زد پس د ذهنم

 ...ا -

 ...امینهار،خودم م رونیبا سوگند برم ب خوامیم

 الزم نکرده... -

 بري... ینم نمیماش

 را به سمتم پرت کرد... لمیموبا

 زنگ بزن... -

 چشمان گرد شده نگاهش کردم... با

 را برداشته بود؟!... لمیمبا یک او

 زد... پوزخندي

 به خرج بده ... تیخالق کمی -"

 رمزي که زدم وا شد... نیدوم
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 !..."نه؟ گهیتولدم بود د خیتار

 ...دمیگز لب

 !...د؟یزد لمیبه چه اجازه اي دست به موبا -

 آمد ... کینزد

 انگشت به قلبم زد... و

 مال منه... نجاتیا -

 انگشتش را به سمت سرم برد... و

 ...نطوریهم هم نجایو ا -

 !...ن؟یباالتر از ا اجازه

 زدم... رونیلب گفتم و از در ب ریز یلعنت

 سرم آمد... پشت

 را زد... نیماش ریدزدگ

 ...امیتا ب نیبش -

 حرص گفتم... با

 ...رمیخودم م -

 الزم نکرده خودت بري... -

 ...گرديیبر م یبا ک ستین معلوم

 را باال بردم... میصدا تن

 ...دیبس کن -
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 ...نیبرو تو بش -

 ...ادین یاون دانشگاه صاحب مردت بدونه طرف ناموس کس تا

 تو... برو

 شدم... نیحوصله تر از آن بودم که بخواهم کل کل کنم و سوار ماش یب

بند نخواهم به در آمد همه عمر به دانشگاه  نای از من  ٖٖ  که به دست تو بود تاج سر است  ییپا بند

 ...شدمیم ادهیکه پ نیو از ماش میدیرس

 ...گفت

 دنبالت... امیم ریتموم شد تماس بگ -

 گوشه ي چشم نگاهش کردم... از

 ...خوادینه نم -

 ...رونیبا دوستم برم ب خوامیم گفتم

 ...دیکش یپوف یو عصب کالفه

 خونه زنگ بزن... دیاریب فیتشر یهر وقت خواست -

 را به من نداد و رفت... گريیاجازه حرف د و

 سالنه به سمت کالس رفتم... سالنه

 را پر کردم... برگه

 شده بودم... زيیرباط برنامه ر کی انگار

 ...زیبه همه چ زدیبود که اخالق گندم احتماال گند م ییهمان روزها از

 ...ستادهیسوگند منتظر من ا دمیآمدم و د رونیسر جلسه ب از
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 رفتم و سالم دادم... کنارش

 سرحال بود... اديیاو برعکس انگار ز و

 به به خانوم خانوماي درس خون... -

 و پدر خودتو درآوردي... ديینخواب شبید زنهیداره داد م افتیق

 عاقبت هممون خاکه... هیهمش الک نای..بابا ا -شانه ام زد  روي

 نگاهش کردم... یچپک

 ...یحرف بزن خوايیتا صبح م ایسالم بدم  زاريیم -

 مسخره اي به خودش گرفت... افهیق

 ...یاوه چه عصبان -

 ...میجا قهوه بخور هی میبر ایحرف نزن ب -

 ...رمیمیدارم م من

 اي کرد... خنده

 اي کرد... خنده

 ...گهیاي به چشم مهمون تو د -

 اما اونقدر کمرنگ ... دمیخند

 ...نداختیهم ن یدر چهره ام نقش یبه گمانم حت که

 باشه بابا برو... -

 ...میآمد رونیرا گرفتم و از دانشگاه ب دستش

 ...میرو رفت ادهیبه سمت پ و
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 گفت... ديینا ام با

 !...وردي؟ین نیاي تو روحت ماش -

 ...یآب کن کمیتنبل خانم گفتم  رینخ -

 بابا شانس ما رو تو رو قرآن...اي  -

 از دنده ي چپ پاشده... امروز

 کردم... یي کم خنده

 روي کردم... ادهیدانستم ز یم

 ...هیخواب یاثرات ب دیببخش -

 دور گردنت انداخت... دست

 ...میندار شتریدوست خل و چل که ب هینداره  بیع -

 هاي بامزه سوگند باعث شد... یو شوخ قهوه

 از کسالتم برطرف شود... یکم

 اي خواب... هیبراي ثان مردمیهنوز م اما

 جا بلند شدم و رو به سوگند کردم... از

 !...اي؟یخونه م رمیسوگند جان من م -

 دستانش دهانش را پاك کرد... با

 ...رمیبا مترو م نجاینه تو برو منم از هم -

 خانه شدم... هیآنکه زنگ بزنم راه یتکان دادم و ب سري

 خودم را روي تخت انداختم... کراستی و
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 از خواب بود؟!... ندتریخوشا یحس وچه

 را روشن کردم... لمیجا به جا شدم و موبا میرخوت در جا با

 انداختم... یساعت نگاه به

 شب بود... هشت

 تعجب کنم... دنمیهمه ساعت خواب نیاز آنکه براي ا شتریب و

 متعجب شدم... رعباسیتماس نگرفتن ام از

 و نازم را بکشد... دیایدائما سمتم ب خواستمیم انگار

 رفتم... نییبه سر و صورتم زدم و پا یو آب دمیکش یپوف

 ...دندیدیم لمینشسته بودند و دور هم ف نییپا همه

 از همه... دمیکردم و جواب شن یسالم

 ساحل روي مبل نشستم... کنار

 دانه اي تخمه از کاسه اش برداشتم... و

 بود روي دستم زد... ونیزیي تلو رهیکه خ همانطور

 شدم... رهیخ ونیزیاي کردم و منهم به تلو خنده

 و محسن نشسته بود... الیبود که کنار دان یرعباسیتمام حواسم به ام اما

 بود... لشیسرش داخل موبا و

 به خود زحمت نداده بود ... یحت و

 را بلند کند و جواب سالمم را دهد... سرش

 شده بود... یحرص
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 ...زدیم ادیاز درونم فر ییوصدا

برداشت و نگاهش گره  لی...چشم از موبا"ايیناز و ادا م نهمهیتو که تمام وجودت در طلب اونه چرا ا "

 خورد به نگاهم...

 تکان داد... هیچ یرا به معن سرش

 من هول زده لب زدم... و

 ...یچیه -

 نگاه کردن را هم از خود گرفتم... یچشم ریشهامت ز یحت و

 ...تابیجنون انتظار از و جان ب خوابیو چشمان ب ییو تنها شب

 ...میو شام خورد میکه تمام شد کنار هم نشست لمیف

 ...میبود که دوباره خانواده شده بود یچند وقت انگار

 از قرمه شبزي خوشمزه تر نبود... میبرا ییغذا چیه

 ...زانمیدر کنار عز آنهم

 به ساحل و محسن کردم... ینگاه

 ...خوردندیبشقاب غذا م کیگنجشک شده بودند و در  میبه قول نع که

 ...خوردیچرخاندم رو به آقاجون که در سکوت آرام شامش را م نگاه

 ...کردیم قیکه در چهره اش بود انگار به وجود من تزر یآرامش و

 ...ایدن یحام نیتر یحام

 کنار هم بودند... شهیو عمه مثل هم مادر

 ...کردندیدوقاشق چند کلمه اي هم با هم صحبت م یکیهر  و
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 ...شهیهم مثل هم ایو در الیو نگار و دان مینع

 ...کردندیم یو شوخ زدندیسر و کله هم م تو

 کردند... یرا رها نم گریکدیسر شام هم  یحت و

 چهار نفر... نیهاي هم طنتیخالصه بود در ش شانیایها و زن عموها هم انگار دن عمو

 چنان با لذت چشم دوخته بودند به فرزندانشان... که

 نگاه نکنم... میزدم و خودم را نگه داشتم تا به رو به رو لبخندي

 نزند انتظارش را... ادیچشمانم فر و

 براي جرعه اي محبت... شیالتماس نکند به مرد روبه رو تا

 توانست دست بردارد... یکه نم یو چشم فشردم،لعنت به دل لب

 گرداندم... شیچشم رو ینگاه میقصد ن به

 ...میانگار تمام من پر بود از مرد روبه رو و

 ...میتمام من پر بود از مرد روبه رو انگار

 ...خوردیبا آن اخم هاي درهمش آرام غذا م که

 تا او هم نگاهم کند... خواستیدلم م چقدر

 ...مینگاه گره بزن تا

 که نشد انگار... دل

 ...کردیاز قصد نگاهم نم نکهیا مثل

 ...دمیگرفت واز جا پر شگونیرا ن میپهلو ساحل

 گوشم گفت... کنار
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 خوردي داداشمو... -

 بخور بهتره... قرمه

 کرد... ینیخنده ي نمک و

 ...ندیعادتم شده بود تا مرا بب انگار

 کند به من... توجه

 بدهد... ریگ نایبه قول م یحت ای

 ...گرفتیاش دلم آتش م یتوجه یبا ب نطوریا

 اصال دوست نداشتم به اتاقم بروم... شهیهم برعکس

 که هست... یداشتم بمانم تا وقت دوست

 ...دمیي ساحل و نگار را به جان خر هیچند بار کنا یحت

 ...ستمین ایدن نیگفتند عاشقم و انگار در ا که

 شدم تا به همراه ساحل ظرف ها را بشورم... داوطلب

 افکارم بودم ... غرق

 ...رعباسیکه پر بود از ام افکاري

 با صداي ساحل انگار به زمان حال پرتاب شدم... که

 !...ش؟یخوایوا م وانهیهنوزم د -

 لب گفتم... ریز

 ساحل؟!... یگیم یچ -

 ...دیگویدانستم چه م یم و
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 دانستم... یم خوب

 گوشه ي چشمش نگاهم کرد... از

 ... گمیو م رعباسیام -

 ...شیخوایکه م زنهیچشات داد م هنوزم

 را جمع و جور کردم... خودم

 را جمع و جور کردم... خودم

 ؟!... گفتمینگفتم،چه م زيیچ و

 که به استاد دادم پرت و پال و دروغ ببافم؟!... یجواب مثل

 ...ایکنم مح یسرزنشت نم گهید -"

 ق و شناختم...عش چون

 ...ستین یرفتن نیاز ب دونمیم

 که کرده باشه... میهر کار حاال

 ..."ادیکه سرت ب مییهر بال و

 تر بود و عاشق... کیکه از خواهر نزد یزدم به کس لبخندي

 پاره ي تن من... عاشق

 ...کردیعشق مرا درك م نیریآنقدرش و

 خوبه که کنار محسن حالت خوبه... -

 نگاهم کرد... نیغمگ

 ...نمیرو لبات بب یکه لبخنداي مصنوع ستیاما اصال خوب ن -
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چاي  ینیانگار ساحل امشب عزمش را جزم کرده بود تا اشکم را روان کند...بغضم را قورت دادم و س و

 را پر کردم...

 تعارف کردم... و

 ...خوردیم لیزنجب شیبعد از غذا داخل چا دانستمیم

 شدم... خم

 چاي برداشت... یوانیآنکه نگاهم کند ل یب

 صداي از ته چاه در آمده گفتم... با

 مال شماست... نیا رعباسیآقا ام -

 برگرداند... شیچاي را سر جا وانیل

 شد... رهیچشمانم خ وبه

 چاي اشاره کردم و آرام لب زدم... وانیل به

 ...ختمیر لیبراتون زنجب نیداخل ا -

 زد و چاي را برداشت... ی..لبخند کم دادیرا تکان م میایاش دن رهینگاه خ انگار

 نگاهش پشت سرم... ینیبود سنگ نیریش وچقدر

 ساحل نشستم... کنار

 خنده اي کرد... تک

 با نگاهش... خورتتیاونم داره م -

 ...دیا نکارهیجفتتون ا ماشاال

 تر... قیسمتم نگاه کرد عم به
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  702:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دیزار یچرا لجبازي رو کنار نم -

 واسه هم... دیزنیله له م دیدار یوقت

 فشردم... لب

 حساب که جواب نداشت... حرف

 ...کردمیو سکوت م رفتیم شیبرا جانم

 ...گذشتمیاز کنارش م و

 گفتند... ریکم هم از جا بلند شدند و شب بخ کم

 بلند شدم و به سمت اتاق خوابم رفتم... منهم

 صداي ساحل... شدیتا چند روز تو سرم اکو م و

 ...میکنیو اما رد م میزنیله له م گریکدیبراي  که

 حداقل مرا... کشتیکه داشت م یاحساسات

 حوصله بودم... یآن روزها بود که باز هم کالفه و ب از

 ...میروزها در زندگ نیشده بود تعداد ا ادیچقدر ز و

 کنم... یخال چارهیرا سر اون ب تمیاز عصبان یسوگند هم نبود که کم امروز

 که امتحانات تموم شده بود... شدیي مروز چند

 براي انتخاب واحد به مشکل برخورد بودم... و

 شاگرد شوت کردم... یرا روي صندل فمیشدم و ک نمیتوپم پر بود ..با حرص سوار ماش یحساب و

 ... دمیخورداز جا پر شهیکه تقه اي به ش دمیکش یپوف

 اي روي لبم نشاندم... یاستاد لبخند زورک دنیبا د و
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  703:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دمیکش نییرا پا شهیش و

 سالم استاد... -

 خانوم... ایسالم مح -

 هست؟!... اجازه

 فشردم... لب

 البته... -

 ...دییالبته،بفرما

 را برداشتم... فمیک و

 را باز کرد و نشست... نیماش در

 روي لبش گفت... کیهمان لبخند ش با

 به رابطه با من ادامه بدي... یتون ینم یگفت ادمهی -"

 ...میستیدوست ن گهیکه د ینگفت اما

 ..."هللامن شدم جن و تو بسم اا نطوريیا که

 را گاز گرفتم... لبم

 ...دیحرف و نزن نیا

 ...میدوست باش میتونیفکر کردم م - "

 براي من با وجود عالقه اي که بهت دارم سخته... گرچه

 ...ستین ینشدن اما

 هفته تولدمه... آخر
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  704:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ..."ايیب شمیم خوشحال

 زدم... لبخندي

 چه خوب تولدتون مبارك... -

 شده گفت... رهیروبه رو خ به

 ...یبرسون نمیکه منو تا ماش شهیسختت نم -

 ... دمیکردم ودر کمال تعجب د نگاهش

 ...کندیروبه رو را نگاه م هنوز

 ...نتونیالبته ،کجاست ماش -

 ...ییباال ابونیخ نیهم -

 ...ییباال ابونیخ نیهم- "

 که اونقدر تو دلت جاش بزرگه... یاگه براي اون البته

 به من و عالقم... هیثان کی یباعث شد حت که

 ...ینگاه نکن یرابطه ي عاطف کیچشم  به

 ..."نداشته باشه یمشکل

 ...گفتیچه م دیپر رنگم

 زد... ینیریش لبخند

 ...ایشه،محیچه قشنگ جواب معماهاي تو سرم حل م -

 خوردم... یسخت تکان

 ...شمیمتوجه منظورتون نم -
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  705:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 زد دوباره... لبخندي

 با توپ پر... کهیاون یبگ خوايیم یعنی -

 نداره؟!... ییتو دلت جا نیسمت ماش ادیم داره

 ...دیمثل حباب در دلم ترک زيیچ

 باشد... رعباسیام نکند

 جرات نگاه کردن به رو به رو را نداشتم... یحت

 را روي هم فشردم... میها چشم

 اي بود... یبه روبه رو نگاه کردم باالخره با هر سخت و

 بود... خودش

 آمد... یبود که به سمتمان م خودش

 دانستم چه کنم... ینم

 دانستم... ینم

 کاري که توانستم انجام بدهم... تنها

 فشردن دستم دور فرمان بود... محکم

 منقبض کردم...بدنم را هم  نیکنار ماش دنشیرس با

 ...دیچیصداي استاد داخل گوشم پ که

 ...ادی ینم شیپ یمشکل اینگران نباش مح -

 تابلو بود اضطرابم... نقدریا یعنی

 سالم کردم... رعباسیشدم و روبه ام ادهیپ
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  706:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...میسري تکان داد برا ظشیبا اخم غل که

 دستانم عرق کرده بوداز شدت استرس... کف

 انقدر مودب هست... دانستمیم گرچه

 را نشان ندهد و خودش را کنترل کند... تشیعصبان که

 که در دستان استاد گذاشت... ینگاه کردم به دست نگران

 آنکه لبخندي بزند... یب

 ...دیخندیاستاد انگار تمام صورتش م اما

 کرد... رعباسیبه ام رو

 رو دارم؟!... یبا ک ییافتخار آشنا -

 به من انداخت ... ینگاه مین رعباسیام

 به استاد کرد... رو

 خانوم هستم... ایپسر عمه ي مح -

 ...دیباش ایاستاد مح دیاگه اشتباه نکنم شما با و

 زد... یلبخند کمرنگ استاد

 ...رندیگ یکارهاش قرار م انیدر جر ایخوبه که خانواده مح یلیخ نیا -"

 ...دیمنو شناخت نکهیمتعجب شدم از ا واقعا

 رو مالقات کردم ... یخوشحالم باالخره کس واقعا

 خانوم بهش عالقمنده... ایمح که

 ...دمینفر عشق رو د هیبعد از مدت ها تو چشاي  باالخره
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  707:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ..."خوشحالم اریبابت بس نیاز ا و

 نگاه کردم به استاد... متعجب

 !...گفت؟یچه م او

 مطمئن بود... رعباسیاز عالقه ام به ام نقدریاز کجا ا اصال

 ...دشیدیبار بود م نیاول یحال در

 آنکه متعجب شود... یاما ب رعباسیام

 با استاد دست داد... یعیطب یلیخ

 ممنونم... -

 خرسند شدم از مالقاتتون... اریهم بس من

 به من کرد... رو

 لحن جدي و محکمش... همان

 ...نجایرو بزار هم نتیجان ماش ایمح -

 ...ارشیب مینع گمیم

 رو به استاد کرد... و

 ...متونیبرسون دیبریم فیتشر ییاگر جا -

 لبخندي زد و گفت... استاد

 پارك هستش... نمیرو به رو ماش ابانیخ ستین یالبته اگر زحمت - "

 خانوم زحمتشو بکشه... ایبود مح قرار

 ..."افتاد گردن شما یول
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  708:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بودم... رعباسیجان گفتن ام ایمن هنوز قفل مح و

 جان؟!... ایمح

 حرف هاي استاد را جدي گرفته بود... اديیز انگار

 بود... یبیاستاد واقعا انسان عج یراست

 !...شد؟یمحسوب نم بشیرق قایدق رعباسیاالن ام مگر

 داد تا حساس نشود... حیتوض رعباسیچقدر با زکاوت کارش را با من به ام و

 را قفل کردم و همراهشان شدم... نیماش

 ... میرفت ابانیآن طرف خ به

 ...شدیسوار م رعباسیکه ام ییمدل باال نیمن متعجب زل زدم به ماش و

 تند کردم و سوار شدم... قدم

 ...میرا رساند استاد

 ...شیشفاف سازي کرده بود برا میمستق ریاستاد به طور غ نکهیبا ا و

 نگذاشت ساکت بمانم... میهم مضطرب بودم،اما کنجکاو باز

 !...ه؟یمال ک نیپسرعمه ماش گمیم -

 کرد... یهیعاقل اندر سف نگاه

 قرض گرفتم... یاز کس زيیتا حاال چ یک -

 ...رمیقرض بگ نیحاال بخوام ماش که

 مال خودش بود... یونیلیچند صد م نیماش نیا یعنی ععییه

 کفتم... آرام
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  709:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 مبارك باشه... -

 قشنگه... یلیخ

 ...کردیسکوت کنم اما باز هم کنجکاوي دلم را ناآرام م آمدم

 !...ه؟یاسمش چ گمیم -

 آنکه نگاهم کند،گفت... یب

 لکسوز... -

 اي که گرفته بود در دلم... افهیکج کردم براي ق یلب

 نثارش کردم... "اي دهیتازه به دوران س "

 گفت... یبا خشم فرو خورده و خاص خودش

  دوست داري...مدل باال نیتو ماش دمید -

 جلو در... ايیام وِ ن یبخرم که واسه من با ب گفتم

 فشردم... یلب

 !...کرد؟یم نیداشت به من توه او

 بود که آهن پرست بودم؟!... نیا منظورش

 کردم ... زیر یحرص چشم با

 شدم... رهیخ رونیرو گرداندم و به ب و

 ...ایمنو مح نیبب

 آدم خوب... استادت

 ...تیشخص با
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  710:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...عاقل

 ...یهر چ اصال

 ..."نمتونیتنها باهم بب گهیدفعه د هی اما

 ...دمیحرفش پر انیم

 خسته نشدي پسر عمه؟!... دیاز تهد - "

 به حرف شما گوش بدم... دیبا چرا

 کنم... یمنم مثل همه حق دارم زندگ باالخره

 ..."زدا یداشته باشم حت ندهیآ و

 با نگاه پرخون و برنده اش... دیحرفم پر انیم

ي  هیخمار آرد بق یجانا گرت مست یبه عزت باش با رندان که درد سر کش خراباتی مهمان چو  ٖٖ  

 حرفم را خوردم و نگاه گرفتم...

 خجالت نکش،ادامه بده... -

 ...یکنیحد و مرزي رو رد م هر

 ...یگیم یچ یفهم ینم اصال

 آرام با خودش زمزمه کرد... و

 ازدواج کنم ..انگار من مردم... هههه -

 حرفش... نیزبانم مزه داد با ا ریعسل ز ینیریبه ش زيیآنهمه حس متضاد چ انیم

 ...دشیلبخندم پنهان نموند از د که

 آرام شده بود... یاو هم کم انگار
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  711:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...ایمح -

 گفتم... آرام

 بله... -

 !...خواي؟یهنوزم منو م -

 مقدمه اش شدم... یچشمان گرد مات حرف ب با

 رو به رو نگاه کرد... به

 جواب نداشت سوالم؟!... -

 بگم؟!... یچ -

 را عوض کرد... دنده

 حرف دلتو... -

 ...زنهیچشات داد م گرچه

 نگاهش کرد... یحرص

 ...یاز خودت مطمئن یلیشما خ -

 منو نداري... یمحل یطاقت ب یبگم وقت یچ -

 برسه به دوري... چه

 سمتم نگاه کرد... به

 ...ایخسته شدم مح -"

 همه کش مکش... نیاز ا خسته

 با تمام وجود بخوامت... نکهیام از ا خسته
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  712:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ..."نگاه کردنم بهت حروم باشه و

 پارك کرد... ابانیخ کنار

 ...خوامتیمنکه بدجور م -

 منو بخواه،لطفا... توام

 مرد مغرور من بود؟!... نیا ختیر نییپا دلم

 که التماس کردم شبش را با من بگذراند؟!... یرعباسیام

 !...کرد؟یو حکم م دادیکه دستور م همان

 کند براي خواستنش... یخواهش م ایاز مح حاال

 ...زدمیبودم اگر پسش م احمق

 انداختم... نییو سرم را پا دمیگز لب

 ...رفتیتو قلبم فرو م ریمثل ت نگاهش

 نخواستنم؟!... ایو شرمت  تیسکوتت و بزار به حساب رضا -

 زده گفتم... هول

 نه نه... -

 شما رو... شهیم مگه

 ...عععییه

 را جلوي دهانم گرفتم... دستم

 صداي خنده اش بلند شد... که

 انداختم... نییرا پا سرم
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  713:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 کنترلش از دستم در رفته بود... گریکه انگار د یاي فرستادم به احساسات یلعنت و

 ...میطلب داشت از مرد رو به رو یعمر عاشق کیدلم به اندازه  انگار

 ...زدمیحرفم را م دیبا یول

 ...خواستیآرامش م دلم

 ...رعباسیآقا ام -

 جانم... -

 انگار قصد جانم را کرده بود... واااي

 ...خوامیمن فرصت م -

 دادم... ادامه

 چطور بگم... -

 تندي... یلیخ شما

 ...دیحرفم پر انیم

 !...م؟یبه جفتمون فرصت بد -

 دوست پسرت باشم؟!... خوايیم

 از صراحت کالمش... دمیگز لب

 ...دیخند

 دوست پسر زنم باشم؟!... خوايیتو ازم م -

 بتونم ادامه بدم با شما... ستمیچطور بگم من مطمئن ن - "

 موقع ها... یبعض
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  714:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 !..."چطور بگم؟ یعنی

 و عاشقانه... قیکرد آنچنان عم نگاه

 مال من شد انگار... ایآن لحظه دن خورمیقسم م که

 مال من شد انگار... ایآن لحظه دن خورمیقسم م که

 ...ایمح - "

 ...خوامتیم من

 !...؟یفهمیم

 ...خوامتیم

 ...یتو بگ یچ هر

 ..."تا دل و عقلتو با هم مال خودم کنم ديیفرصت م بهم

 و گفتم... دمیخند

 ...لیبله،با کمال م -

 باال انداخت... ییابرو

 مال من بودي...گرچه از اول  -

 باورت بشه... خوامیم فقط

 زد... یچشمک و

 نگاهش کردم... یحرص

 گفتم... و

 نگفتم؟!... -
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  715:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...یاز خودت مطمئن یلیخ شما

 مطمئن نبودم... میتو زندگ نقدریا یچیاره از ه -"

 خودم مطمئنم که از اولم مال من بودي... از

 ...دمیمن خنگ بودم اولش نفهم کمی حاال

 ...ديیتو خنگ شدي نفهم بعدش

 ...میوقتشه عاشق ش حاال

 ...میش صادق

 بسه... ایمح

 !..."باشه؟

 روي هم گذاشتم و با تمام وجود گفتم... چشم

 باشه... -

 پس االن رسما دوست دختر من شدي شما،خانم محترم... -

 خنده زدم... ریز یپق

 ...کردیکرد که دلم را آب م ییباز هم از همان نگاه ها و

 ...مینزد یراه افتاد،تا خانه حرف و

 رد و بدل شده بود ... انمانیکه م ییحرف ها ینیریش میداشت انگار

 ...میکردیزبانمان مزه م ریز را

 ...کردیفکرش را م یکس چه

 صبح کسل کننده اي مثل امروز... اول
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  716:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...میشود برا نیریش چنان

 کردم خنده ي مسخره ي روي لبم... یسع میخانه که شد وارد

 آمد را جمع کنم تا بند را به آب ندهم... یانگار بند نم که

 ...میشدیبود که با هم وارد خانه م زیهم شک برانگ نقدریهم گرچه

 باز کرده بود... مانیدر را برو ساحل

 ...خوردیاز همان دم در داشت بانگاهش مرا م و

 ...دیهم نوبت عمه و مادر رس بعد

 کرد و گفت... میرو به نع رعباسیام یوقت و

 ... اوردیرا از دم دانشگاه من ب نیماش

 عالمت سوال شده بود... هیاش شب کله

 ...زدمیگرمم بود و با لبه چادرم خودم را باد م یلیخ

 موقع سال؟!... نینبود در سردتر بیعج نیا و

 کرد... ینگاه مین مادر

 !...،گرمته؟یزنیچرا خودتو باد م ایوااا مح -

 آره مامان... -

 !...دي؟یآب خنک م وانیل هیزحمت  یب

 پر کرد و دستم داد... میبرا خچالیاز  یوانیشک ل با

 همانطور مرموز به نگاهش ادامه داد... و

 کردم... شیتعجب صدا با
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  717:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 مادر؟!... -

 شده؟!... زيیچ

 ...دیجا پر از

 نه نه... -

 شده... یچ

 گفت و وارد شد... یااللهی رعباسیام

 به من انداخت ... ینگاه مین

 انداختم... نییمن سرخ شدم و سرم را پا که

 ساحل تنه اي زد... که

 خاك... -

 خاك... یعنی

 ...ییتابلو یلیخ

 نگاهش کردم... یچپک

 ادامه داد... که

 ...دیشد یقشنگ معلومه اوک -

 چشمان گرد نگاهش کردم... ا

 روبه مادرش کرد و گفت... رعباسیام و

 ...دیمادر شب شام نزار -

 دور هم... رونیب میشام بر یشب همگ دمیخر نیماش من
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  718:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 خوشحال شدند و گفت... عمه

 واقعا... -

 باشه مادر... مبارکت

 چرخش بچرخه... شاالیا

 گفتند... کیبه نوبت مادرم و زن عمو ها هم تبر و

 ...دیساحل کنجکاو پرس که

 داداش... نتیهست ماش یحاال چ -

 خودتو به خرج بندازي... خوايیم ینیریبابت ش نهمهیا که

 لبخندي زد... رعباسیام

 ...دیبا دو انگشت و بوس دیلپش را کش و

 لکسوز،خوشگل خانوم... -

 شد... رعباسیي ام رهیخ یبا دهان باز کم ساحل

 و به سمت در رفت... دیاز جا پر کدفعهی و

 ...نمیبرم ببواااي کجاست که  -

 سري تکان داد و پشت سر ساحل به سمت در رفت... رعباسیام

 را نشانش دهد... نیماش تا

 به من انداخت و سرش را بلند کردبه سمت آسمان... ینگاه عمه

 ...رهیبچه ي منم سرو سامون بگ نیاي خدا ا -

 ندارم... یغم گهید
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  719:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دیکش یي من شد و آه رهیدرباره خ و

 فشردم تا لبخندم جمع شود... لب

 مادر تشر زد با نگاهش... که

 و به اتاقم بروم... میبس بود تا با اجازه اي بگو نیهم و

 ...اورمیبه قول ساحل تابلو بازي در ن نیاز ا شتریب تا

 گرفتم ... یراه نفس انیم

 ...ستیهمه تپش براي چ نیدانستم ا ینم و

 آمد... یراه پله م انیساحل م غیج غیصداي ج که

 که ساحل... دمیبه سمتشان و د برگشتم

 ...دیگویم کیشده و تند تندتبر زانیآو رعباسیگردن ام به

 به روي گونه اش... زندیبوسه م و

 باآن لبخند روي لبش ... رعباسیام و

 که آرام خواهرش را در بر گرفته بود... یدست و

 بود... ایصحنه ي دن نیباتریز میبرا

 چرا... دروغ

 کردم به ساحل... حسودي

 هوس آغوشش به سرم زده بود... بیعج

 شود... ایح یدل انگار منتظر تلنگري بود تا ب نیا و

 سرم را تکان دادم و به سمت باال رفتم... یکم
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  720:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ... رعباسیبا صداي ام دمیدر که رس جلوي

 سمتش برگشتم... کرد،بهینامم را آرام صدا م که

 ...دیقدم تند کرد به سمتم و دستم را گرفت و با ضرب داخل اتاق کش دنمید با

 ام را به در زد... هیرا بست پشت سرمان و تک در

 درنگ لبش را روي لبانم گذاشت... یب و

 ...ستادیمن ا ايیانگار دن و

 ...دیبوس یاو م و

 عشق ... با

 ولع... با

 خشم... یانگار کم و

 کم آوردم ونگاهش را به نگاهم دوخت... نفس

 شد... جدا

 بوسه اي کوتاه روي لبم زد... دوباره

 گفت... طنتیاي کرد و با ش خنده

 !...گه؟ید کننیکارا م نیدوست دختر،پسرا از ا -

 که ز هجران تو اي جانِ جهان خون شد دلم و دلت نه آگاه از من... دردا

 نگاهش کردم... شرمزده

 ...زندیم رونیآتش ب میگونه ها از کردمیم حس

 انگار قدرت حرف زدن هم نداشتم... یحت
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  721:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...گذشتیخالف آنچه که از دلم م بر

 روي زبانم آمد... عقلم

 ...ستیکارتون درست ن نیا رعباسیآقا ام -

 را گرفت... میجلوتر آمدو شانه ها یکم

 گذاشت... میشانیاش را روي پ یشانیپ و

 ...ایمح دونمیم - "

 ...دونمیم

 تنگت بود... بیدلم عج اما

 ...دمیقبال طعمتو چش من

 سخته کنترل کردن احساساتم... برام

 !..."ببخش باشه؟ منو

 را روي هم فشار دادم که شانه ام را رها کرد... میها چشم

 اونجوري مثل گربه... یدر ضمن چطور از من انتظار داري وقت -"

 ..."نبوسمت ارمیب ،طاقتیکنیساحل که تو بغلمه نگاه م به

 ...شیرو شده ام برا شهیام گرفت از دست هم خنده

 االن... دیبر شهیم -

 زشته... ادیم یکی

 ...دیام را بوس یشانیزد و پ لبخندي

 شد و آروم گفت... رهیبه چشمانم خ و
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  722:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 شدما... مونیکردم از کارم پش یدر ضمن فکر نکن چون ازت عذر خواه -

 بود برا من... یعال

 الزم بود... اصال

 نگاهش کردم... یحرص

 باال آورد... میدستانش را به حالت تسل که

 رفت... رونیاز در ب و

 من همانجا پشت در نشستم و لبخند زدم... و

 بود... دهیپوستم دو ریکه ز ینیریحس ش از

 را روي قلبم گذاشتم و چشمانم را با لذت بستم... دستم

 ...رعباسیمتفاوت بود ام چقدر

 ...شناختمیآن که م با

 برعکس او که مرا مثل کف دستش از بر بود... درست

 اي ناشناخته بود ... ارهیمثل س میبرا او

 دانستم... ینم زيیانگار اصال چ رفتمیهر چه جلوتر م که

 ...کردیروز شگفت زده ام م هر

 کردم و حمام رفتم... یاستراحت

 بنظر برسم... شهیاز هم باتریامشب به نظرش ز خواستیم دلم

 را صاف کردم و فرق وسط کردم... میموها

 ...دمیپشت پلکم کش یچشم نازک خط
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  723:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 کردم... لیتکم یو رژ کمرنگ ملیرا با ر شمیآرا و

 ...نهیزدم به خودم در آ لبخندي

 رنگم ست کردم... یسبز رنگم را با مانتوي آب شال

 ...دمیروشنم را پوش نیشلوار ج و

 کردم... کسیچادرم را روي سرم ف و

 اتاق را باز کردم... در

 آمد... یم رونیکه از اتاق ب دنشیبا د ختیدلم ر و

 و... قیکرد عم نگاهم

 اخمش در هم رفت و من دلم گرفت... یکم

 لبخندش را داشتم... انتظار

 سمتم آمد و دستش را پشتم گذاشت... به

 کرد... تیبه داخل اتاق هدا و

 را پشت سرمان بست... در

 کرد... نگاهم

 زده بود... رونیاز شال ب یکه کم ییشد به موها دهیاز لبانم کش نگاهش

 خوشگل شدي... یلیخ ایمح -

 ...رشديیمن نفس گ براي

 که کش چادرم را آزاد کرد... همانطور

 گذاشت... یروي شانه ام م و
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  724:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 را پوشاند... میو موها دیجلو کش یرا کم شالم

 ...تییبایبا ز اريینفس منو بند ب خوامیاما م -

 ...دیرا بوس میشانیپ

 !...؟یفهم یم -

 را گرفت... میتکان دادم و شانه ها سري

 ...میقرار شد دوباره از اول شروع کن -"

 مگه نه؟!... میبشناس گرویهمد و

 ... گمیدارم بهت م حاال

 ...گمیباري باشه که م نیآخر نیتا آخر عمرمون ا خوادیدلم م و

 به خودت برس... خوادیخونه ي من کنار من هرچقدر دلت م توي

 بپوش... خوادیدلت م زيیهرچ

 کن... شیآرا خوادیطور که دلت م هر

 ...اینه مح ممونیاز حر رونیب اما

 زنم،خانومم... خوامیم من

 مال من باشه... شییبایتمام ز با

 ..."تو چشم من باشه فقط

 اجزاي صورتم گرداند... انیرا دوباره م نگاهش

 دوباره نفسم را گرفت... و

 ...ایمح ییبایرنگ روغن ها هم ز نیتو بدون ا - "
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  725:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 حسودم... من

 ...نهیبب نطوريیبجز من تو رو ا یتونم تحمل کنم کس ینم

 !..."؟یکنیم درکم

 تکان دادم... سري

 سري تکان دادم... ستمیخوش ن خبر،یب ایلبت باخبر  جامیکه ب یخبر پرس چه

 ...خوردیدائم در ذهنم تلنگر م و

 ... ییایمرد رو نیي ا فاصله

 زدن و زور کردن بلد بود و بس... ادیکه تنها فر یرعباسیام با

 فشردم و نگاهش کردم... لب

 و گفت... دیام را بوس یشانیپ

 صورتتو بشور خانومم... -

 ...زمیمنتظرم عز نییپا

 در دلم تکان خورد... زيیچ ومن

 جمله ي آخرش... با

 !...خانمش؟

 خانومش بودم... من

 بودم... زشیعز

 خواب که نبود؟!... نهایا تمام

 !...بود؟
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  726:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 روي قلبم گذاشتم تا بلکه تپشش منظم شود... دست

 رفته بود و من هنوز همانجا خشکم زده بود... رعباسیام

 رفتم... سیداخل سرو عیخودم آمدم و سر به

 رفتم ... نییرا شستم و خودم را مرتب کردم وپا صورتم

 شده بود و همه حتما معطل من بودند... رید

 پله ها... نییبه پا دنیتند کردم و با رس قدم

 حدسم درست بوده و همه منتظر من بودند... دمیفهم

 ...میگفتم و راه افتاد ديیببخش

 رو به مادر کرد... عمه

 ...ادهیزمژگان جان شما تعدادتون  -

 ...ادیب رعباسیبا من و ام ایمح خوايیم

 روبه عمه کرد... مادر

 ...میرینه مرجان ممنونم ما با آقاجون م -

 ...شهینفرم حساب نم هیهم که  ایمح

 رو به محسن و ساحل کرد... و

 ...دییایب نایا رعباسیشما با آقا ام -

 سري تکان داد و دستش را پشت ساحل گذاشت... محسن

 ساحل با ذوق با مزه اي همراه برادر و مادرش شد... و

 چشم غره اي به من رفت ... مادر
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  727:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 پشت سر آقاجون راه افتاد... و

 شانه اي باال انداختم و دنبالش را افتادم... متعجب

 دوباره به سمتم برگشت و نگاهم کرد... که

 کردم که با لحن تندي گفت... نگاهش

 ؟!... هیچ -

 اد شد...چشمانم گش متعجب

 !...کرد؟یم نطوریمن چرا ا مادر

 نگفتم... زيیمادر من که چ -

 نگاهم کرد... یچپک

 ...یبگ زيیچ ستیالزم ن -"

 ..."دیسف ،چشمیزنیگندي م هیمعلومه قشنگ داري  نگاهت

 دهان باز همانطور ماتش شده بودم... با

 آرامتر ادامه داد... که

 پسره بري... نیبه حالت سمت ا واي

 ...کشمیخدا خودمو تو رو با هم م به

 ندارم... یطاقت بدبخت گهید من

 نگفتم... زيیچ

 حرف به راهم ادامه دادم... یب و

 رد و بدل نشد... انمانیم یحرف چیو ه میو سوار شد میدیرس نیماش به
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 ...کردیکه آقاجون با من م یشگیجز حال و احوال هم به

 مهمانمان کرد... زیشاند رعباسیام آنشب

 ...کردیگاه تنها مرا مهمان م یکه گاه و ب ییلبخندها و

 تر از شام فوق العادش بود... نیریش ارینظر بس به

 شب هم تمام شد ... آن

 ...میبه قول ساحل ما آنقدر تابلو بازي درآورد و

 هست... زيیچ انمانیم دندیهمه فهم که

 ماه گذشت... دو

 بود... نیکه براي من بهتر یماه دو

 متفاوت بود... شناختمیکه م یتا آسمان با آن کس نیزم رعباسیام

 حال محکم و مغرور... نیو مهربان و در ع عاشق

 ...کردیمرا مثل موم در دستش نرم م و

 نکهیاز ا زدی...وغر مدمیشنیم شیحرف ها انیهفته اي بود زمزمه خواستگاري و ازدواج مجدد را م دو

 خسته شده...

 ...ندیبب انهیخواهد زن خودش را مخف یم یتا ک و

 داند که چقدر بحث کردم... یخدا م و

 با او ندارم ..و مرا همسر خود نداند... ینسبت چیبفهمانم اکنون ه تا

 دانم... ینم

 دانستم چه مرگم شده بود... یهم نم خودم
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 بود... ییابا چیه یمرز و ب یب رعباسیبودن با ام میآرزو

 ...دمیترسیانگارم اما

 از رو بسته بودند... ریمحسن شمش مادرو

 وصلت دوباره... نیدهند به ا ینم تیدانستم اصال رضا یم و

 را خراب کنم... میکه کنار هم دار یخواستم آرامش ینم

 که کنارم نباشد... یرعباسیام دم،ازیترسیم انگار

 دادم به نبودنش... یم حیرا ترج مهیرابطه نصفه ن نیا و

 کند... دارمیاز خواب ب یکس دمیترسیم انگار

 بوده... ایهمه رو نهایتمام ا دیبگو و

 نشسته بودم... شیدرست روبه رو حاال

 ...کردمیبه صبر کردنش م یراض ریمانند چند روز اخ و

 و روبه من کرد... دینوش شیاي از چا جرعه

 جان بسپار به من... ایمح -

 !...؟ییجدا تینس بس

 آخه؟!... ییکدوم جدا - "

 ...میکه االن با هم ما

 ...میدار آرامش

 !..."ست؟ین یکاف

 سمتم خم شد... به
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  730:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...ستین ینه کاف -"

 ...ستین یکه کاف یدونیم خودتم

 ...یکنیاالن تنها کاري که م شما

 ؟!..."،باشهیسیمیعالقت به من وا پاي

 انداختم... نییرا پا سرم

 ...گریاي ندارد د دهیفا دانستمیم

 عباس بود... ریهم نداشت و حق با ام یعاقبت

 شده ام انداختم... یچاي خال وانیبه ل یتکان دادم و نگاه سري

 ...دیرا سر کش شیچا ته

 خانوم؟!... میبر -

 ...میبر -

 انداختم... لمیبه موبا یجا بلند شدم و نگاه از

 ...دمید لمیرا روي موبا نایتماس از دست رفته ي م که

 ...نایتماس گرفتم با م رفتمیم رعباسیکه دنبال ام همانطور

 ...دیچیپ یصداي شادش در گوش که

 ...لیبه به ستاره ي سه _

 ...دمیخند

 سالم... -

 ...ییکجا
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  731:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...رونمیب -

 وري... هی میبر ایب _

 ...شدیم نیکردم که سوار ماش رعباسیبه ام ینگاه

 ...شنودیرا م میتمام حرف ها دانستمیم

 کجا؟!... -

 بگم... تایدونم ،بزار به ب ینم _

 گشاد کردم... چشم

 داري... کاریبه اون چ نا،تویم - "

 ؟!..."ريیم رونیهنوزم باهاشون ب مگه

 آره بابا هر هفته... _

 ...نینظرم خواهر برادر جالب به

 باحاله... یلیخ ایبرد اخالقاي

 ي در بردم... رهیدست به دستگ متعجب

 جانم؟!... -

 اونوقت؟!... ایبرد

 وا خب مگه استاد منه استاد صداش کنم؟!... _

 شدم و... نیماش سوار

 خسروان دانند... شیآره خب صالح کار خو -

 حرف مفت نزن بابا... _
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  732:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 نه؟!... ای ايیم حاال

 نگاه کردم... رعباسیبه ام مردد

 دونم واال... ینم -

 تکون داد... ینف یبه معن سري

 کردم... نایروبه م یمن حرص و

 حاال تو برو من که دانشگاه دارم... -

 ...امیتونستم م اگه

 از پشت خط گفت... نایم

 خان بغلته ؟!... لییعزرا آهان

 من خنده ام گرفت... و

 ...انمیهفت خط بودن اطراف از

که از مدل حرف زدنم  نایاز م نمیپشت خط چه خبر است؟!...ا دانستیکه نگفته م رعباسیاز ام نیا

 را حس کرد... رعباسیحضور ام

 بودم... رعباسیکه کنار ام یمدت نیا در

 ...ستین ندیبودم لجبازي براي او اصال خوشا دهیفهم

 بودم... دهیرا د رعباسیام یعصبان شهیکه من روي هم یلیاز دال یکیو

 ام بود... یشگیهاي هم لجبازي

 ...خواستیو آرام م عیزن مط کی او

 ...دادمیمن با تمام دلم به خواسته اش تن م و
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  733:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...یگاه شدمیم یهم عصب یکم اما

 ...کردیمحدودم م لیدل یب یحاال که گاه مثل

 شدم... رهیخ رونیرا قطع کردم و به ب تلفن

 در سکوت گذشت که دستم را گرفت وگفت... قهیدق چند

 شده... رهیخ رونیخانوم ما چرا به ب -

 اون اخماش... با

 نگفتم... زيیچ دوباره

 را کناري پارك کرد ..چانه ام را گرفت وبه سمت خودش چرخاند... نیماش

 نگاهم کرد... قیو عم متفاوت

 ابروانم جا خوش کرده بود... انیبود که م یفیپاسخ من اخم طر و

 !...؟یکنیمنو محدود م لیدل یدرسته ب نیا -

 باال انداخت... ییابرو

 شما رو محدود کردم؟!... یمن ک - "

 بري... رونیب نایمنظورت االن که نذاشتم با م اگه

 دائما استادت و خواهرش باهاشن... نکهیخاطر ا به

 ...رونیبري ب یپاش بهیتو با مرد غر ادیخوشم نم من

 !...له؟یدل یب تیمحدود نیا

 بگو، خودم اگه نبردمت... میجا دوست داري بر هر

 ..."که قهر نداره نیا
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  734:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 من دهانم از تعجب باز مانده بود... و

 ...دانستیم نایاز من درباره م شتریب او

 دارم... شیکه برا یتیروي لبم نشست از اهم لبخندي

 کردن... یزندگ رعباسیمثل ام یدانستم سخت است کنار کس یم اما

 ...کردیم ینیب شیآب خوردنم را پ یحت که

 را دوباره راه انداخت و رو به من کرد... نیماش

 کار دارم... کمیحاال برسونمت خونه،برم مغازه  -

 ...میکار دار یلیبکن که امشب خ یاستراحت هیهم برو  شما

 نگاهش کردم... متعجب

 !...کار؟یچ -

 حاال شما برو... -

 نزدم... گريیتکان دادم و تا خانه حرف د سري

 ...کردمیدر سکوت به برنامه اش براي شب فکر م و

 شدم... ادهیو پ میدیخانه رس به

 داخل در انداختم و داخل شدم... دیکل

 بود... اهویخانه مان پر ه شهیهم مثل

 که من عاشقش بودم... همانطور

 کرد... یاخم دنمیدر ورودي که داخل شدم مادر با د از

 کجا بودي؟!... یاول صبح -
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  735:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 هاي تازه اش زدم... تیحساس نیبه ا یزورک لبخند

 سالم مادر... -

 بودم با دوستم صبحانه بخورم... رفته

 باال انداخت و با شک نگاهم کرد... ییابرو

 مشغول ادامه ي کارش شد... و

 لبخندي زد... عمه

 خوري عمه... یپس صبحانه نم -

 نه عمه جون ممنونم ... -

 به اتاقم برسم... کمیباال  برم

 نگاهم کرد... یچپک مادر

 خوبه واال دختره ي گنده... - "

 کمک کنه ... نکهیعوض ا دیماه مونده به ع هی

 ..."وله ابونایتو خ میکن یتکون خونه

 به اتاقم رفتم... میبگو زيیآنکه چ یفشردم و ب لب

 را روي تخت انداختم... میها لباس

 بلبشوي اتاقم انداختم... تیبه وضع ینگاه و

 مورد حق داشت... نیمادر در ا انصافا

 بود و من هنوز کاري نکرده بودم... دیع کینزد

 گفتم و شروع کردم... یعل ای
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  736:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 را مرتب کردم... میدوباره لباس ها ختمویر رونیرا ب میتند کمدها تند

 خنزل پنزل... نهمهیا دیبابت خر فرستادمیدائم به خودم لعنت م و

 ام رفتم تا پرده را باز کنم... یو باالي صندل دمیکش دستمال

 اش داخل شد... شهیدر زدن طبق عادت هم یساحل ب که

 به اطراف انداخت و با خنده گفت... ینگاه

 بابا دمت گرم... -

 افتادي به کار؟!... ديیبر ترمز

 هاي پرده بود،نگاهش کردم... رهیهمانطور که دستم به گ یاخم ساختگ با

 تو؟!...باز در نزده اومدي  -

 تخت نشست... روي

 دفعه بعد... شاالیخب حاال ا -

 بگم آقاجون کارت داره... اومدم

 ...ختیر دلم

 و گفتم... دمیکش دست

 داره؟!... کاریچ -

 گشاد کرد... یچشم

 ...یپرس یوااا،از من م -

 من آقاجونم؟!... مگه

 آمدم و خود را تکان دادم... نییپا یصندل از
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  737:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...یبدون دیگفتم شا دونمیچه م -

 ...دیخند

 ...دیخند

 نصفه ول کردي... نجوريیکه پرده رو هم هیچه کار نیبب -

 بود انداختم... نیبه پرده که نصفش زم ینگاه

 !...؟یکشیم شویزحمت بق -

 ...دیخند

 آقاجون بهت گفت... یخب اما هر چ یلیخ -

 !...زاري،باشه؟یم ونیو با من در م ايیم ینیو حس راست

 کردم... شیاي به فضول خنده

 خب بابا... یلیخ -

 ...دمیچادرم را روي سرم کش عیتکان داد و من سر سري

 به سمت اتاق آقاجون رفتم... و

 زدم و داخل شدم... در

 باز هم هجوم تمام حس هاي خوب به وجودم لبخند به لبم آورد... و

 ...خواندیقرآن م آقاجون

 کنارش روشن بود... ویراد و

 ...میصحنه ي عالم بود برا نیتر یبا آن فنجان چاي کنارش به نظرم ملکوت و

 فشردم و داخل شدم... لب
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  738:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 را برداشت... نکشیبلند کرد و ع سر

 زد... میرا بست و لبخندي به رو کتاب

 دخترم... نجایا ایب -

 رو به روي آقا جون نشستم... یتند کردم و روي صندل قدم

 ...کردینگاهم م موشکافانه

 !...؟یچه خبر بابا،خوب -

 شما خوبم... یبله آقاجون به خوب -

 تکان داد... سري

 بدونم... نویصدات کردم هم - "

 خوبه... یلیخ یکه خوب نیهم

 !..."دوباره؟ شیخوای..توام م هیکی رعباسیکردم تا بپرسم حرف دلت با ام صدات

 کردن .. ؟ ! یوانگیعاشق به جز د شهیباشد پ چه

 انداختم... نییرا پا سرم

 ... میبگو دمیکشیم خجالت

 ...خواهمیهمه کش مکش و جنگ جاي اولم را م نیاز ا پس

 ...دمیکشیخجالت م رعباسیخواستن ام از

 آقاجون دوباره داخل گوشم زنگ خورد... صداي

 جان دخترم؟!... ایمح -

 رو... رعباسیام خوايیهنوزم م دمیپرس ازت
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 فشردم... لب

 ...گفتمیم چه

 صداي ممکن گفتم... نیآرام تر با

 بگم آقاجون... یواال چ -

 !...؟یشما بگ یچ هر

 ...دیخند

 ...هیچه حرف نیدخترم ا - "

 که بگم... امیبه عقدش در ب خوامیمن م مگه

 ...یکشیخجالت م دونمیم

 ...یبدم از خواسته هات خجالت نکش ادتی خوامیم اما

 که خجالت نداره بابا جان... عشق

 گردان آدم هستش... هی رونیب اون

 دونن... یکدومتون نم چیعشق و صالح ه نیا که

 !..."؟یسپر کن نهیس خوايیم نجوريیا

 به آقاجون کردم و با خجالت گفتم... ینگاه

 من شرمنده ي همتونم آخه چطور... -

 حرفم آمد... انیم به

 دخترم... یتو شرمنده ي خودت - "

 ...گرديیدنبال چوب ماوضاع بر وفق مرادته چرا  حاالکه
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  740:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 تو سر همه خواسته هات؟!... یتابزن

 بگو بابا... یعل ای

 ..."امشب با مادرت وعده کنه نیهم گمیم

 تعجب چشم گشاد کردم... با

 امشب؟!... -

 ...دیخند

 ...ستیاستخاره ن چیحاجت ه ریآره بابا جان در کار خ - "

 ..."خصوص که آقاي داماد عجله داشته باشه براي بردن عروسش به

 دلم قند آب کردند... در

 گو نه ام سرخ شد... و

 غنچه ي لبخند آقاجون باز شد... که

 پاشو باباجان... -

 برو حاضر شو... پاشو

 ...یباش رعباسیقراره تو اول و آخر عروس ام نکهیا مثل

 گفتم... ینگران با

 آقاجون محسن و مادر... یول -

 ...ستنین یراض

 که... دیدونیم

 بگم... چطور
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  741:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 چشم روي هم گذاشت... مطمئن

 ...دونمیبابا جان م دونمیم -

 ...شهیم درست

 کن... صبوري

 به وقتش... شنیم یهم راض اونا

 تکان دادم و از جا بلند شدم... سري

 با اجازه اي گفتم... و

 را روي چشمش گذاشت... نکشیع آقاجون

 خدا به همراهت بابا جان... -

 به همراهت... خدا

 داد... یلحظه اي امانم نم دلشوره

 چند باري سکندري خوردم... دمیتا باال که رس و

 انداحتم... یرا باز کردم و به ساحل نگاه در

 ...دیکشیفرش اتاقم را شامپو م که

 پرده را هم وصل کرده بود... و

 ناي تشکر هم نداشتم... یب بودم که حتمنقل آنقدر

 پرتاب کردم... یرا روي صندل خودم

 نگاهم کرد... یچشم ریز ساحل

 اداها رو نداره... نیا گهیخواستگاري د هیواال  - "
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  742:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 خوبه بار دومتونه... حاال

 ..."نیخالدون همو درآورد هایف تا

 دهان باز به ساحل نگاه کردم... با

 ساحل؟!... -

 !...؟یدونستیم تو

 فرچه را روي فرش گذاشت... الیخ یب

 خواستگاري... ادیخان داداشم بخواد ب شهیاحمق مگه م -

 به مادر و خواهرش نگه... اونوقت

 شدم و بلند شدم... یحرص

 روي تخت را به صورتش پرت کردم... بالشت

 مسخره اي نثارش کردم... و

 خوب... هیوا چ -"

 ...گهید گهیآقاجون بهت م گفتم

 ...یوفتیداري پس م نجوریهم نگا

 ...یدونستیاز قبل م نکهیبرسه به ا چه

 پر کردم تا جوابش را بدهم... دهان

 زنگ خورد... لمیموبا که

 چشمک زد... شیرو رعباسینام ام و

 غره اي نثار ساحل کردم... چشم
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  743:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دیچیپ لیرا برقرار کردم که صداي گرمش داخل موبا تماس

 خودم...سالم عروس خانوم  -

 گفتم... معترض

 ...دیزود اقدام کن نقدریقرار نبود ا -

 ...دیخند

 اول سالم خانوم خانوما... -

 کردم... یکوتاه سالم یناراحت با

 ...کردندیداند در دلم قند آب م یخدا م و

 ...امدمیتنها ناز م نایبه قول م و

 ...یاول که قهر نکن اصال دوست ندارم شب خواستگاري قهر باش - "

 ..."بسپار به من زویمن که گفتم شما همه چ زمیدوماعز

 شدم... رهیخ نیزم به

 بگم واال... یچ -

 پس بده... یبله ي درست و حساب هی یچیه -

 ...دمیخند

 ...گفت

 اي جاان... -

 اونجوري لباتو جلو نده... یکنیخودتو لوس م یام وقت گهید

 به در انداختم... یرا باال رفت و با شک نگاه میابرو
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  744:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...ندیبیمرا م نکند

 حرکاتم را از بر بود؟!... قیانقدر دق ای

 حاالم برو آماده باش... -

 کردم... یفشردم و خداحافظ لب

 نگاهم روي ساحل که موشکافانه و کنجکاو زل زده بود به من ثابت ماند... و

 جلوي صورتش تکان دادم... یدست

 خانوم؟!... -

 زل زدي؟!... یچ به

 زد... ینیریش لبخند

 ...نیخوبه که تو و داداش با هم خوب -

 طوفان... نهمهیا بعد

 انداختم... نییفشردم و سرم را پا لب

 سوزاند... یاتفاقات گذشته پشتم را م ادی یحت

 زودتر به خود آمد... ساحل

 ...میو حاضر ش میرو زودتر جمع و جور کن نجایخب حاال ا یلیخ -

 به سمتم برگشت... دوباره

 ...ایمح گمیم -

 نشو... یشب جلو مامان مژگان و محسن آفتاب تا

 ...رتتیترکششون نگ که



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص
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 تکان دادم... سري

 ...کنمیکارو م نیآره هم -

 دارن اونا... حقم

 نفسش را فوت کرد... ساحل

 پره... یلیمحسن که توپش خ -

 به من کرد... ینگاه

 ...گهینم زيیبه احترام آقاجون چ یدونیخودتم م - "

 مخالفه... یحساب اما

 ..."دیریم رونیبا هم ب رعباسیتو و ام دوننیم بایتقر گهید همه

 گشاد کردم... چشم

 واقعا؟!... -

 غره اي نثارم کرد... چشم

 نه پس خرن همه... -

 دلم آشوب شد... در

 بود... نیمحسن هم یمحل یتندي مادر و ب لیدل پس

 گرفته بودم و اعصابم داغون شده بود... استرس

 حوصله کاري نداشتم... نشستم

 حرف... یکارها رو انجام داد ب هیساحل که بق چارهیب و

 چقدر ممنون درك و فهمش بودم... و
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 بدي داشتم... حال

 رخ دهد... یامشب اتفاق دمیترسیم دائم

 ...شستندیدر دلم رخت م انگار

 ردم...شده ام ک زیبه اتاق تم ینگاه

 رفته بود... یک چارهیساحل ب دمینفهم اصال

 از زحماتش تشکر کنم... یآنکه حت یب

 ...دمیشدم از جا و بدنم را کش بلند

 نبود... بیشده بودم و عج خشک

 رفته بود... یک چارهیساحل ب دمینفهم اصال

 از زحماتش تشکر کنم... یآنکه حت یب

 ...دمیشدم از جا و بدنم را کش بلند

 نبود... بیشده بودم و عج خشک

 ...کردمیمدل نشسته بودم و فکر م کیبود  ساعتها

 ...دادمیشده بودم و به خودم حق م وانهید

 ...دادیکه دائم مرا بازي م یاز سرنوشت دمیترسیم

 گرفتم و حاضر شدم... یبلند شدم دوش ازجا

 نداشت... یشدنم طول حاضر

 گذاشته بود... میبرا رعباسیکه ام ییها تیمحدود با

 و چادرم را مرتب کردم... دمیبه لباس روشنم کش یدست
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 به ساعت انداختم... ینگاه

 از سر کار... رعباسیباشد ام دهیرس دیبا

 تحمل اتاق را نداشتم... گرید

 ...کنندیهمه دور هم نشسته و سحبت م دمیرفتم و د نییپا عیسر

 !...زدند؟یمن راجع به من حرف م یشدم ،ب ریدلگ یکم

 ... ستین ندشیخوشا ادیمادر معلوم بود بحث ز افهیق از

 آنطور اخم کرده به دهان آقاجون زل زده... که

 ...شهیکه مرتب تر از هم رعباسیشد به ام دهیکش نگاهم

 نشسته بود... شیو آرام سر جا محکم

 لبخندي زد... دنمیعمو با د زن

 اصل کاري هم اومد... دییبه به بفرما -

 خجالت کنار مادر نشستم... با

 بود... یدر دلم چه شهر آشوب داندیاما خدا م و

 اخم هاي مادر و محسن... از

 رو به آقاجون کرد... یدانم کجاي صحبت بودند که مادر رو با ناراحت ینم

 ...ستیسابق ن ايیمح گهید ایآقاجون مح هللاواا - "

 بشه راحت زد تو سرش... که

 هوو آورد... روش

 ...دیبنداز ایو رفتار مح یاجتماع تینگاه به موقع هی شما
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  748:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 !..."دوتا دوباره عقد کنن؟ نیا خوايیم یبا چه انصاف شما

 اش گفت... یشگیبا آرامش و لبخند هم آقاجون

 ...خوانیخوام خودشون همو م یدخترم من نم - "

 روز دو روز... هیعمره دخترم نه  هی وبحث

 ...یاجتماع تیخواد نه موقع یدل م یزندگ

 ام ... یو زندگ یگفت به من مرد عاشق رعباسیام

 ..."پشتش شدم منم

 و ساکت بود... فشردیشد که با اخم لب م دهیبه محسن کش نگاهم

 براي حفظ احترام سکوت کرده... دانستمیتنها من م و

 از ته دل آرزو کردم ساکت بماند... و

 در آمد... شیکه صدا دیرا نشن میانگار خدا صدا اما

 اش رو به آقاجون کرد... یشگیبا همان متانت هم که

 واال آقاجون منم عاشقم... -"

 ...هیچه حال یعاشق دونمیم و

 ...رعباسیو ام ایمح یتو زندگ دمیند یمن عاشق اما

 ..."دوباره بخوام خواهرمو بفرستم جاي اولش که

 که... یرعباسیشد به ام دهیکش نگاهم

 ...دادیگوش م یواکنش چیه یسکوت ب در

 ...زدندیکه راجبش م ییحرف ها به
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  749:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 رو به محسن کرد... یبا مهربان عمه

 ...کنهیفرق م نباریمحسن جان ا -

 مادر خودت... یدونیم

 سامون بدن... شونیبه زندگ خوانیهر دوشون م نباریا

 رو کنار گذاشتن... لجبازي

 به من کرد... رو

 مگه نه مادر؟!... -

 کنم... دییباز کردم که تا دهان

 چشم غره ي مادر دهانم را بست... که

 به جاي من جواب داد... مادر

 ...یمثل خواهرم یدونیمرجان م - "

 نداره... یکه برام با محسن فرق رعباسمیام و

 دخترتو؟!... داديیخودت جاي من بودي م تو

 ...داديیاگر م هللاواا به

 تو کل بازار و محل زبونزده... شیو جوونمرد یخوب رعباسیام

 تو خونش به زنش بدجوربد کرد... اما

 مرداي بهتري هست... ایمح براي

 دخترم حداقل براي بار دوم خوشبخت بشه... خوامیم من

 کورش کرده... یباشه اما عاشق یاالن خودشم راض دیشا
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  750:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...کنهیم کاریدونه داره چ ینم

 بمونن...پسر عمه  ییکه همون دختر دا نهیا صالح

 ...مینه ما و نه خودشون تحمل داغ شدن ندار گهید

 ...میتازه تموم شده رو دوباره شروع نکن بازي

 ..."بمونه میآرامش برگشته به خونه بزار تازه

 صاف کرد... ییگلو رعباسیام

 ...شینگاه کردم به سو و

 ...نیحرف شما مت ییزن دا -"

 ...ستیقبل ن ايیمح گهید ایمح

 ...ستمیقبل ن رعباسیاون ام گهید منم

 بسازم آروم بشم کنارش... یزندگ ایبا مح خوامیم من

 ..."رمیگیآروم نم یشگیکنار ه ایجز مح دمیفهم گهید چون

 پروا حرف زدنش... یام سرخ شد از ب گونه

 داد... ادامه

 عمرمو کنارش بگذرونم... خوامیم - "

 ...دیداشت یشما تجربه تلخ دونمیم

 براتون نبودم... یخوب داماد

 نبودم... ایبرا مح میخوب شوهر

 ...مونیقبل ینبود زندگ یزندگ راستش
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  751:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ..."بسازم االن کنارش خوامیم یزندگ اما

 به محسن کردو گفت... رو

 و خواهرمو دستت امانت سپردم... یمحسن تو برادر من - "

 ...یالحق که کم نذاشت و

 امتحان پس دادم و بدجور رد شدم... دونمیم

 ...ایبه خاطر من به خاطر مح خوامیبار ازتون فرصت م هی اما

 ..."مونیبه زندگ میسامون بد که

 با اخم گفت... مادر

 جان... رعباسیبگم ام یواال چ -

 ...دیهمه قرارا و قوالتونو گذاشت ایتو و مح نکهیا مثل

 ...میننشسته بود نجایا یاگه قراري بود که االن همگ ییزن دا نه

 ...خوامیفرصت م هیاالن از شما فقط  من

 بتونم زنمو خوشبخت کنم ،جبران کنم... که

 خانواده... انیاحترام داشت م آنقدر

 نزند... یحرف یروي صحبتش کس که

 بودنشان را... یداد ناراض یمادر و محسن که اخم هاي درهمشان نشان م یحت

 گفت... رعباسیدنبال حرف ام مادر

 جان... رعباسیصحبتات ام نیگفت با ا شهینم زيیواال چ - "

 ...هیراض امیمح نکهیا مثل
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  752:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...میهرچقدر من و محسن بگ حاال

 ..."دیکنیکار خودتونو م شما

 نگفت... گريید زیچ رعباسیام

 آقاجون ادامه داد... و

 مدت نامزد باشن... هیدخترم به نظرم  -

 بشه... یشما و محسن هم دلتون راض که

 داد... هیتک یناراض مادر

 بگم... یواال چ -

 که خوشبخت باشن... شاالیا

 ...دندیکش یحرف مادر نفس راحت نیبا ا یکه همگ انگار

 سبک شد... یکم نیآن جو سنگ و

 گل انداخت... هیبق انیم صحبت

 خشک شده بودم... میمن همچنان الل شده سر جا و

 صداي مادر به خودم آمد و به سمتش برگشتم... با

 آرام زمزمه کرد... که

 کار خودتو کردي... نبارمیا ایمح -"

 ...ستیتو خونه ي من ن گهیواست د یبدون راه برگشت اما

 ...یسیمیشد پاي انتخابت وا میکردي هرچ انتخاب

 ..."ستمیپشتت ن گهید من
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  753:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 انداختم... نییاز حرفش و سرم را پا دیلرز دلم

 رفته بودم... رعباسیکه تا پاي جانم هم پاي خواستن ام من

 نبود... یپس باک نباریا

 گرفت و با لبخند تعارف کرد... میرا جلو ینیریش ساحل

 کن... نیریعروس خانوم دهنتو ش بفرما

 را برداشتم... ینیریزدم و ش لبخندي

 مقابلم گذاشتم... یدست شیداخل پ و

 گوشم گفت... ریمادر دوباره ز که

 ...اریچاي ب ینیس هیپاشو  -

 ...نیمثل ماست نش نجوریهم

 جا بلند شدم و داخل آشپزخانه رفتم... از

 فوت کردم... رونیرا به ب نفسم

 را که چاي را از قبل دم کرده بود... یبار دعا کردم کس هزار

 ...ختمیو چاي ر دمیچ ینیها را روي س استکان

 داخل سالن بردم تا تعارف کنم... و

 آقاجون شروع کردم... از

 ...شهیدلگرمم کردم مثل هم لبخندش

 ...دمیعمه و عموها تعرف کردم و به امبر عباس رس به

 راتعارف کردم،نگاهم کرد و لب زد... چاي
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  754:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 دونه مخصوصشو آماده نکردي؟!... هیواسم  نباریا -

 گذشتم... عیو چشم اطراف گرداندم و سر دمیگز لب

 پروا نبود؟!... یب یکم دیجد رعباسیام نیا

 تشستم ... میگذاشتم وسرجا زیبه همه تعارف کردم روي م نکهیچاي را بعد از ا ینیس

 که گوشه چشمش بود را سترد... یعمه اشک که

 همراه خود داشت... شهیاش را که هم یمتیو ق نیانگشتر سنگ و

 انگشتش در آورد و به سمتم آمد... از

 و گفت... دیرا بوس سرم

 نگ تموم بزارم...عمه سري قبل که نتونستم برات س -

 ...کنمیسري جبران م نیا شاالیا

 انگشترش را داخل انگشتم کرد... و

 مادر بزرگمه... مال

 ...یاله دیدخترم،خوشبخت باش رسهیتو م به

 ...دمیرا بوس شیزدم و رو لبخندي

 ممنون عمه جان... -

 گفت... آقاجون

 ...ادیحاج آقا ب گمیانشاال فردا شب م -

 ...شهیم یچ نمیبخونه تا بب تیمحرم هی و

 ...تیاسم محرم دنیدر دلم آب کردن با شن قند
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  755:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 مال اوباشم... شدیدوباره م یعنی

 پروا از عشق صحبت کرد؟!... ینشسته بود و جلوي همه ب میمردي من روبه رو نیهم مال

 نگاهم را به طرفش کشاند... مینع صداي

 دوتا که راه افتاد... نیاي بابا کار ا - "

 ...میشام بخور میبر گهید

 ...یاز گشنگ رمیمیدارم م بابا

 ..."دیریتعهد نامه بگ رعباسیاز داداش ام دینیبش ییزن دا حاال

 جز مادر... دندیخند همه

 محسن هم لبخندي زد... یحت

 رو به نگار کرد... ساحل

 پاشو... -"

 ...میشام بکش میبر پاشو

 ..."سر همه رو به خاطر شکمش به باد نداده مینع تا

 جا بلند شدند و من هم همراهشان بلند شدم... از

 گفت... طنتیآورد و با ش رونیب خچالیساالد را از  ساحل

 چرا عروس خانوم... گهیشما د -

 ... ییآ یکه نم یدرست وقت ییتوباران خود  یب ـزِییپا

 ...دمینثارش کردم و خند ییگمشو

 ها را آماده کردم... بشقاب
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  756:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...میسفره را انداخت ایباالخره با کمک نگار و ساحل ودر و

 ...شیچند لحظه پ نیو انگار نه که هم میهمه دور سفره نشست و

 خانه بود... نیازدواج در ا حرف

 کس مشغول کار خودش بود... هر

 چهره ي درهم مادر و محسن بود... شیتنها بازمانده هاي گفتگوي لحظات پ و

 رود... یمحسن از پله ها باال م دمیو د میرا هم خورد شام

 دنبالش رفتم و دستش را گرفتم... به

 ...ستادیا همانجا

 آنکه برگردد... یب ستادهیپشت به من ا همانطور

 داداش... -

 را نداد... جوابم

 را رها کردم و با تمام وجود... دستش

 از پشت در آغوشش گرفتم...تمام دلم  با

 محسن جان داداش... - "

 ...ستین یدونم دلت راض یم

 ..."رو برنگردون از خواهرت اما

 حرف به سمتم برگشت و محکم در آغوشم گرفت... انیم

 گردونم... یازت رو برنم چوقتیمن ه ایششش، مح - "

 ...خوامیتو رو م هیخوب من
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  757:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ..."بخندي خوامیم

 را با دستانش گرفت... صورتم

 ...وفتمیم ونتیچشاي گر ادی یوقت شهیخون م دلم

 ...اتییو تنها ایریگوشه گ ادیاز  رهیگیم شیآت قلبم

 ...ایعشق مح نیتو ا یسوخت تو

 خواهرم... یسوخت

 خوام بسوزي... ینم

 ..."از خوشبخت نشدنت ترسمی..م ترسمیم

 را در آغوش مهربانش انداختم... خودم

 ...دیروي گونه ام غلط یکی یکی میاشک ها و

 ...خوادیمحسن قلبم فقط اونو م - "

 اون... یتونم نفس بکشم ب ینم

 ...کنهیفرق م یهمه چ نباریا

 ..."میشب زندگ نیخوام اخمات تو هم باشه تو بهتر ینم

 کردم... نگاهش

 دوستم داره... خوادیحاال که من و م -

 خوام محسن... ینم یچیه

 چشمانش... یدادم نم اشک را در ن صیبهت نگاهم کرد و من تشخ با

 ...یعاشق ایدونم مح یم -"
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  758:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 عشق خاکسترت نکنه... نیبار ا نیا دوارمیام

 خوام بخندي... یم

 ..."ارمیکه نه ب میمن ک خنديیم رعباسیکنار ام اگه

 عشق دوباره در آغوشم گرفتمش... با

 و کنار گوشم گفت... دیرا بوس سرم

 ...یبهم قول بده خوشبخت باش -

 !...باشه؟

 ...دیچک یرا روي هم فشار دادم و قطره اشک چشمانم

 لب زدم... آرام

 ...دمیقول م -

 مطمئن باشم قول دادم... زيیباري شد که بدون آنکه از چ نیاول نیا و

 با لبخند به ما کرد ... یباال آمد و نگاه ساحل

 رو به محسن گفت... و

 ...ایجونت گرم گرفت یخوب با آبج -

 ...دمیرا پاك کردم و خند میها اشک

 ...گهید مینیما ا گهید -

 ...دیذوق خند با

 ...دیباش نجوریا شهیهم شاالیا -

 گذاشتم... شانیزدم و سري تکان دادم و تنها لبخندي
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  759:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دمینگاه کردم و دور خودم چرخ نهیشدت ذوق به خودم در آ از

 !...م؟یمال هم شو شدیم یعنی

 دردسر؟!... یب

 مانع؟!... یب

 ...میباش عاشق

 !...گرفتم؟یمن هم باالخره سامان م شدیم یعنی

 ...دمیدر آمد و از جا پر لمیموبا صداي

 ...زدیچشمک م شیرو رعباسیرا برداشتم ونام ام لیموبا

 ...میبگو زيیآنکه چ یرا وصل کردم ب تماس

 را... میلبخند فشردم روي هم لبها با

 ...بردیگرمش ضربان قلبم را روي هزار م صداي

 شما؟!... ديیخانوم ما رو ند -

 زبونشو موش خورده... نکهیا مثل

 ...دیچیپ یخنده ام داخل گوش صداي

 کرد... سکوت

 گفتم... یینگاه کردم و الو لمیشک به روي موبا با

 ...ایمح زمیریرو واسه خنده هات به هم م ایدن -

 تکان خورد انگار... قلبم

 ...دیباریانگار احساس م شیصدا از
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  760:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ادامه داد... آرامتر

 ...دمیقول م -

 گوشه ي اتاق نبود؟!... نیهم ایانتهاي دن مگه

 کند...دلم پر از شوق بود... میجدا بایلحظه ي ز نیتوانست از ا یخدا که مرگ هم نم به

 از ذوق... پر

 زدم... لب

 دوستت دارم... -

 ...دیمکث کرد و پرس یکم

 !...؟یگفت یچ -

 فشردم... لب

 ...ریشب بخ -

 رو درباره تکرار کن... یکه االن گفت ینه اون -

 ...طنتیام گرقت از ش خنده

 کفتم... یبا بدجنس و

 نگفتم که... زيیچ

 ...دیخند

 باشه خانوم... -

 ...میکار دار یفردا کل بخواب

 فردا... ادیاز  ختیر دلم
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  761:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 گفتن... یآروم ریبخ شب

 خودم را روي تخت رها کردم با لبخند... و

 دادم... رونینفسم را ب و

 چشم روي هم گذاشتم... و

 که تا صبح خوابم نبرد از ذوق مال او شدن... داندیخدا م اما

 دماي شش صبح بودکه هوشم برد باالخره... دم

 ...دمیاز خواب پر میرو ینیپرش سنگ با

 ...دمیفرستادم و چشمانم را مال یلعنت نایم دنید با

 با غر گفتم ... و

 شد... داتیاز کجا پ گهیتو د -

 امروز کنارت نباشم؟!... شهیمگه م -

 خر االغ... بدبخت

 ...دمیرا روي سرم کش پتو

 ور دل من... ايیبه تو گفته که آخه کله سحر ب یک -

 ...دیدراز کش کنارم

 تا ساحل و دارم که غم ندارم... - "

 ..."رسونهیتمام اخبار روز رو در اسرع وقت بهم م االماش

 اي باال انداختم... شانه

 ...دمیپتو را محکم تر دوباره روي سرم کش و
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 ...دیرا از روي سرم کش پتو

 پاشو بابا خبر مرگت... -"

 خر شدنته... روز

 ..."ديیخواب یلنگ ظهر گرفت ازدهی ساعت

 و پتو را پس زدم... دمیکش یپوف

 ...ادیبابا آقاجونت گفته دو عاقد بپاشو  -

 ...ییتو هنوز تو جا اونوقت

 نشستم... میو کسل سرجا دمیاي کش ازهیرخوت خم با

 راست بلند شدم و حمام رفتم... کی نایهاي م یتوجه به وراج یب و

 آمدم... رونیبا حوله از حمام ب همانطور

 روي تخت نشستند... نایساحل و م دمید و

 ...دیکل مسخره اي کش دنمیبا د ساحل

 ...میغره اي رفتم و شروع کردم به خشک کردن موها چشم

 ...دیخند نایم

 بابا... ایحاال کم ناز ب -

 نشاندم... یام را گرفت و روي صندل شانه

 با ساحل شروع کردن به آماده کردنم... و

 حاضر شوم... توانستمیچند بدون کمک آنها هم م هر

 را که خشک کردند... میموها
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 کنند نگذاشتم... شمیچقدر هم که اصرار کردند تا آرا هر

 داده بودم... رعباسیکه به ام یهواي قول به

 چند که عروس بودم... هر

 ...دمیپوش ديیدست سف کی لباس

 ...میرفت نییپا نایبا ساحل و م و

 به داخل آشپزخانه رفت... عیسر دنمانیبا د عمه

 ورد و دور سرم گرداند...اسپند دان را آ و

 نثارم کرد... یماشالله و

 بودند... منیآقا آمده بود و همه در سکوت در نش حاج

 انگار که تنها حال وصل را عمه ام داشت... و

 حرف... ینشستم ب رعباسیام کنار

 جاري شد... انمانیم تیمحرم غهیسکه دوباره ص کیبا مهر  و

 تفاوت داشت حال االنمان با گذشته... چقدر

 ...کردمیچقدر خدا را شکر م نیبابت ا و

 فرستادند همه... یکه دادم صلوات بله

 ربع سکه ي آقاجون بود... هیتنها هد و

 ساده بود... یتیمحرم غهیهم نبود تمها ص یکه توقع هرچند

 تعارف کردند... وهیو م ینیریش نایو م ساحل

 نگار هم چاي را دور گرداند... و
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 گل انداخت دوباره... هیو گفت بق گپ

حاج آقا روي آن نشسته بود انداختم...آنقدر در خودم غرق  شیاي که چند لحظه پ یبه صندل ینگاه

 متوجه رفتن او هم نشدم... یبودم که حت

 خانواده ام... انیگرداندم م نگاه

 داشتم... یحال متفاوت چقدر

 را هم نداشتم... رعباسیجرات نگاه کردن به ام یه مرگم بود که حتدانم چ ینم

 ...شستندیدر دلم رخت م انگار

 سرجاي خودش بود ... اديیز زیهمه چ نایبه قول م و

 نظم نداشته باشم؟!... نینبود که من عادت به ا بیوعج

 را که گرفت دلم که نه تمام تنم گرم شد... دستم

 کردم... نگاهش

 زد... لبخندي

 را روي هم فشار دادم طبق عادت... لبانم

 خوردم... میجرعه اي از چاي روبه رو و

 بودم... دهیام چسب یکم همه متفرق شدم و من هنوز مصرانه روي صندل کم

 ...رعباسیچشم غره اي نامحسوس زد و اشاره کرد به ام نایم

 کردم... رعباسیبه ام ینگاه

 در گوشم گفت... نایم که

 ...یبه صندل ديیمنگوال چسب نیا نیعچرا  -"
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 ببر باال بابا... ریتو بگ یبغل دست نیدست ا پاشو

 ..."یبسیبهم زدي چقدر  حالمو

 کردم... نگاهش

 زشت نبود؟!... یعنی

 کرد... یاخم نایم

 نگاه هنوز مثل بز نشسته سرجاش... -

 بابا... پاشو

 ...پاشو

 گذاشت... زیرا روي م شیچا رعباسیهمان لحظه ام که

 ...دیرو به من کرد و به دادم رس و

 لحظه کارت دارم... هیخانوم پاشو  -

 همان جا کنار گوشم گفت... نایجا بلند شدم که م از

 ...یچیبدبخت گرم شه توکه ه نیاز ا یآب هی نکهیمگر ا -

 غره اي نثارش کردم... چشم

 از پله ها باال رفتم... رعباسیدنبال ام و

 نگاه کردم... هیبه بق دیترد با

 کس سرش به کار خودش بود... هر

 بود... یجشن وصل شیچند لحظه پ نینه که هم انگار

 ...شدینم دهیدر خانه د یخاص جانیه چیه
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 نبود؟!... بیعج نینظر ا به

 و نگار از پله ها باال رفتم... ایبه نگاه هاي بد جنس ساحل و در الیخ یب

 خانواده ام باال انداختم... یتفاوت یاي از ب وشانه

 دستم را گرفت... رعباسیام میدیپله ها که رس باالي

 قدم تند کرد به سمت اتاق من... و

 که در روزگاري نه چندان دوراتاق مشترکمان بود... یاتاق

 اتاق گذاشته باشد براي ماندن... نیرا درا شیپا یآنکه حت یب

 ... میاتاق شد وارد

 نگاهم که به نگاهش گره خورد... و

 بود... ستادهیهم ا اینه تنها قلبم که دن انگار

 من مجنون بودم... یراست به

 بودم... میکه هر لحظه تشنه ي مرد روبه رو وانهید یمجنون

 وقت نداشتمش... چیکه ه نیدر ع داشتمش

 لحظه تمام و کمال مال من باشد... نیا شدیباورم نم و

 هم تمام و کمال مال من باشد... میمرد روبه رو و

 بهش چشم دوخته بودم... ناباورانه

 زد... یکم لبخند

 تو چشات عشق به من باشه... خوامیبه بعد فقط م نیاز ا ایمح - "

 ...یغم نه دلتنگ نه
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 اي رو منعکس کنه... گهید زیچ چیخوام جز من چشات ه ینم

 ..."زارمینم یعنی

 ...دمیخند

 آقا... یبه خودت مطمئن یلیخ -

 کرد صورتش را... کینزد

 آره به خودم مطمئنم چون تورو دارم... -

 ...دیلبانم را بوس قیعم

 بوسه اش را دادم... پاسخ

 به خود فشرد... شتریمرا ب که

 انداخت... نیرا روي زم دمیهمزمان چادر وشال سف و

 تازه کردم... یشد و من نفس جدا

 را نوازش کرد و بوسه اي روي سرم زد... میموها

 ...شمایابر نیتنگ شده بود واسه لمس ا دلم

 ...شهیولب فشردم به عادت هم دمیکش خجالت

 کردم... نگاهش

 ...کرديیم تیرعا مونیقبل عروس یلیخ نکهیحاال نه ا -

 توجه به حرفم در آغوشم گرفت... یب

 مال خودم شدي... گهیحاال د -

 چند که بودي قبلنم... هر
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 کردم ... نگاهش

 ...ختمیرا که داشتم در چشمانم ر یتمام عشق و

 ام شد... رهیام را گرفت و خ چانه

 به من... زاريیکه احترام م یمرس - "

 ...یکنیدرکم م و

 ...یبه خودت نرس خوايیسختت بود که امروز اونطور که م دونمیم

 ...ینیباتریبراي من ز تیسادگ نیتو با هم یبدون خوامیم یول

 ...یشیراحت م گهیخونه ي خودمون د میبر

 ..."یخودتو برام خوشگل کن یتونیچقدر دوست داري م هر

 اش گذاشتم... نهیرا روي س دستم

 خوش بگذره... ادیاونوقت بهت ز ترسمیم -

 صداي عالم بود... نیتر نیریخنده ي بلندش ش نیطن و

 را ےهمه خـوشبخت نیقلب من طاقت ا دشنی ےنخواه ےصداي چهی ےبگذار قلبم ےسرت را رو اگر

 ...زدم اش خنده به لبخندي از ندارد

 ...دونمیاونوقت من م شهیم تیسرد -

 و خاص شد... بیاش کمرنگ شد و نگاهش عج خنده

 که تمام تنم را مور مور کرد... یخاص جور

 دستانش گرفت... انیتر شد و شانه ام را م کینزد

 ...یکنیطبعمو گرمِ گرم منه تو  -
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 کنه... میسرد زاريینم

 ام دست برداشتم ... رهینگاه خ از

 اش... ییایح یشدم از ب رهیاش خ نهیبه س و

 حصار دستانش فرار کردم... از

 برداشتم... نیشال و چادرم را از زم و

 باال... میزشته جلوي همه اومد میبر -

 آمد و از پشت در آغوشم گرفت... سمتم

 زشته ؟!... -

 !...کنم؟یبا زنم خلوت م نکهیا واسه

 بوسه اي روي گردنم بزند... آمد

 صداي در از جا پراند مرا... که

 بوسه اي روي گردنم کاشت... الیخ یاو همچنان ب و

 ساحل از پشت در آمد... صداي

 داداش؟!... -

 ...ایمح

 نهار... نیایب

 ...دیبه گوشم رس شدیکه دور م شیصداي قدم ها و

 شدي... ایح یب نطوریا یدونم ک یمن نم -

 خواهرت پشت دره؟!... ینیب ینم



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  770:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 کرد... یاخم

 ...کردمیاوال که کاري نم -"

 خجالت بکشم... یاز کس دیزنم با دنیواسه بوس یبراي چ دوما

 ..."زن و شوهر بشه هیاجازه وارد اتاق  یکه ب ستین تیترب یاون اونقدر ب سوما

 رفت... رونیرا از اطرافم برداشت و به سمت ب دستانش

 ...نییپا رمیم-

 ...ایب بپوش

 ...تمانیروز محرم نیخواستم در اول یمن اصال اخم هاي درهمش را نم و

 از التهابم فروکش کند... یبه صورتم زدم تا کم یو آب دمیلباس پوش عیسر

 و مهربان قهر کردن هم بلد بود... دیجد رعباسیام نیا انگار

 که رفتم سفره را پهن کرده بودند... نییپا

 ...دادیکه حداقل سفره ي غذا نشان م خداروشکرکردم

 ...میجشن و شادي داشت امروز

 بودند... دهیکه مادر و عمه تدارك د هیغذاي خوشمزه ا چندمدل

 کرده بود... کیرا تحر میو اشتها زدیچشمک م بدجور

 نشستم که گل لبخند عمه باز شد... رعباسیام کنار

 ...دیبشقاب غذا کش کیداخل  مانیاز ذوقش خودش برا و

 ...نایلوس بازي ها به قول م نیسخت بود جلوي جمع و ا میبرا

 به دهان بردم... یقاشق یغذا بازي کردم و به سخت با
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 درهم بود... شیهم همانطور که اخم ها رعباسیام

 ...خوردیرا م شیگوشه ي بشقاب غذا از

 گذاشت... میو جلو دیکش میماست برا مقداري

 کرد... یرا فراموش نم میاش عالقه ها یرفت براي مردم که با وجود ناراحت دلم

 آورد... یاش که دل مرا از پا در م یپوست ریتوجه هاي ز نیهم

 شده بود... نیریش میبرا یبود که انقدر زندگ بیعج و

 جالب نبود هر روز صبح به جاي رخوت و کسالت... و

 ...دیبخش یتن و روحم را جان م رعباسیام داشتن ادی

 ...کردمیهر روز چشم باز م دنشیبه عشق د و

 ...شدمیتر م دایو من هر روز ش گذشتیماه بود از محرم شدنمان م سه

 نابود شده بودم... نایبه قول م و

 که با وجود محرم بودنمان... یاسرعبیام نیچقدر دوست داشتم ا و

 رفت... یحد خودش فراتر نم از

 که نسبت به من داشت... یتمام تب خواستن با

 ...شدمیم دهیبه سمتش کش شتریمن هر روز ب و

 ...کردمیرا کشف م تشیاز شخص ديیروز بخش جد هر

 آمدم... نییکردن را کنار گذاشتم و از رختخواب پا فکر

 و حاضر شدم براي دانشگاه رفتن... دمیاي کش ازهیبا لبخند خم و

 بخورم... زيیرفتم تا چ نییپا و
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 عموها با عمه و ساحل داخل آشپزخانه بودند... زن

 ...نمیبش یدادم و تا آمدم روي صندل یسالم

 ...دییدو ییبا ضرب از جا بلند شد و به سمت دستشو ساحل

 رفتنش را نگاه کردم ... ریتعجب مس با

 رو به عمه کردم و گفتم... و

 چش بود؟!... -

 مادر ازصبح همش حالت تهوع داره... یچیه - "

 خوردن... رونیبا محسن رفتن شامِ ب شبیکنم د فکر

 ..."شده مسموم

 ...دیشا -"

 دانشگاه... رمیمن م حاال

 ..."ببرمش درمانگاه امیب دیاگه بهتر نشد بگ اما

 چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاري است ! ینیکه بب یستین تو

 ...دیرا بهم مال شینگران دست ها عمه

 مادر... ستین یچیکه ه شاالیا -

 را خوردم و از جا بلند شدم... میچا هیبق

 آمدم... رونیکردم و از آشپزخانه که ب یخداحافظ

 روبه رو شدم... دهیبا حال نزار و رنگ پر یساحل با

 چهره اش... دنیبا د دمیچرا ترس دروغ
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 بغلش را گرفتم... ریسمتش قدم تند کردم و ز به

 !...؟یساحل خوب -

 جان سري تکان داد... یب

 درنگ به سمت اتاقش بردم... یب

 لباس بپوشانم و درمانگاه ببرم... تا

 ...دمیدور دانشگاه را خط کش شیرنگ و رو دنید با

 حس خودش را در آغوشم رها کرده بود... یب

 را پوشاندم... شیلباس ها یسخت به

 به همراه عمه... میشد نیسوار ماش و

 ...مشیکمک عمه روي تخت درمانگاه خواباند به

 دکتر هم باالي سرش آمد... و

 ...دادمیبه سوال و جواب هاي دکتر گوش م ینگران با

 گرفتند و من دلشوره ي بدي گرفته بودم... یاورژانس شیآزما

 که از هدي داشتم... یتجربه ي تلخ از

 ساحل حاضر شود... شیتا آزما گذشتیکندي م هی ساعت

 بود... یشیدانستم چه آزما ینم یمن حت و

 ...چرخاندیم حیبه عمه کردم که تسب ینگاه

 ...نکهیحاضر شده بود مثل ا جواب

 ...زدیدکتر باال سر ساحل برگه اي را ورق م که
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 لبخندش براي چه بود؟!... اما

 حس چشم دوخته بود به دهان دکتر... یبه ساحل کردم که ب ینگاه

 تر رفتم... کینزد

 به دکتر کردم... ینگاه یسوال و

 ...ستیکه ن یدکتر مشکل -

 لبخندي زد... دکتر

 مشکل که نه ... -"

 ..."کنهیم تیمامانشو اذ طونهیش کمیکوچولوتون  یول

 چشم هاي گرد به دکتر زل زدم... با

 ؟!... گفتیچه م او

 داد... ادامه

 خواهرتون بارداره... گمیم کیتبر -

 ساحل و دکتر انداختم... انیم ینگاه

 لب زدم... و

 واقعا؟!... -

 زدم... لبخندي

 ساحل مبارکه... -

 ...دیعمه با ضرب توي صورتش کوب که

 ...دیحامله اي؟ !اشک ساحل چک یچ یعنیخاك برسرم ساحل  -
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 اش را گرفتم... شانه

 ساحل؟!... یکنیم هیگر چرا - "

 !..."دختر؟ ،چتهیاز خدا گرفت یقشنگ نیبه ا هیهد

 گفت ... عمه

 جون... ایاالن آخه مح - "

 ساحل عقد کردست... یفهم یم

 ...گنیم یچ مردم

 واي، واااي... اي

 !..."م؟یبگ یچ رعباسیام به

 را در آغوش گرفتم و دعوتش کردم به آرامش... عمه

 قربونت برم... زننیم اديیز عمه جان مردم حرف - "

 به حرف مردم داري آخه شما؟!... کاریچ

 داره ،آخه شوهرشه... کاریچ رعباسمیام

 ...یکنیم نجوريیکه نکردن،چرا ا خالف

 ...یکنیباش تورو خدا االن سکته م آروم

 ...زنمیو من باهاش حرف م رعباسیام اصال

 ساحل حالش بده... نگاه

 ...دیکنیم گرشیخون به ج نجوريیا

 ..."ادیرو خوش م خدا
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  776:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...کردیم هیتوجه فقط گر یب عمه

 ...دمیکش یاز کالفگ یپوف

 کشت پاسخ دادم... یبود که داشت خودش را م یکه ربع ساعت لمیبه موبا و

 تکانم داد... رعباسیام یعصب صداي

 !...ا؟یمح -"

 !...دي؟یجواب نم چرا

 ...زنمیساعته دارم زنگ م دو

 ..."کالست تموم نشده مگه

 گفت... یکیسالم کردم و عل آرام

 درمانگاه ... میراستش اومد -

 حال ساحل ناخوش بود... کمی

 ساحل؟!... -

 شده؟!... یچ ساحل

 پاسخ دادم... یصداي آرامش بخش با

 ...رهیکه خ هللانشاا ستین زيیچ -"

 ..."حالش خوبه نگران نباش االن

 گر گفت... مالمت

 خبر به من بدي آخه؟!... هی ییجا ريیم یوقت دینبا -

 ... یکم هیشرمنده نگران ساحل بودم  -
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  777:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 رفت... ادمی یچ همه

 !...؟یحاال کدوم درمانگاه -

 خونه... کیدرمانگاه نزد نیهم -

 باشه اومدم... -

 تا آمدم مخالفت کنم تماس را قطع کرد... و

 ...یکه نباش یست زمان یاندوه بزرگ یبرکه ي کاش نیا یِو من ماه یماه تو

 سر دادم ... فمیرا داخل ک یگوش

 ...کردیبه سمت عمه رفتم که کنار گوش ساحل غرغر م و

 دلم کباب شد براي خواهري که... و

 ...ختیریو آرام اشک م دادیسکوت گوش م در

 ...دمیحرف عمه پر انیو م دمیداد ساحل رس به

 ساحل جان پاشو... - "

 روبخور... وهیآبم نیا پاشو

 ..."ادیحالت جا ب کمی

 ...دیو جرعه اي نوش یکمکم از جا بلند شد به سخت به

 گفت... یحال یب با

 محسن زنگ نزده؟!... ویگوش نیبب ایمح -

 نه نگران نباش اون سر پسته... -

 ...دیزد و اشکش چک پلک
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  778:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 من دلم کباب شد... و

 ناخودآگاه نگاه شماتت باري به عمه کردم... و

 شدم و آرام گفتم... کشینزد

 ارزش داره... نیعمه تو رو خدا بب -"

 !..."؟یکن تیدخترتو اذ نجوريیخاطر حرف مردم ا به

 دستش را جلوي صورتش گذاشت... عمه

 کرد... هیهاي هاي گر و

 اش شدم ... رهیخ متعجب

 که از در داخل آمد... یرعباسیشد به ام دهینگاهم کش و

 کرده جلو رفتم و سالم دادم... هول

 ...یبود لعنت دهیزمان ممکن رس نیبدتر

 ...دمیترسیعکس العملش به شدت م از

 بود... شهیو آرام مثل هم مهربان

 سالم خانوم... -

 ...دیو کوتاه بوس عیسر یلیام را خ یشانیوپ

 به مادرش و سپس به من نگاه کرد... یسئوال

 شده؟!... یچ -

 به سمت در کشاندم... را گرفتم و دستش

 ...گمیبهت م ایب -
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  779:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 از ساحل بپرسم... یحال هی سایوا -

 به ساحل کردم که بغض کرده... ینگاه

 ...ختیریرا به سمت پنجره کرده بود و آرام اشک م شیرو

 به لحظه... ایب ستیروبه راه ن ادیاون االن ز -

 کنارم راه افتاد... یبا نگاه متعجب و سوال همانطور

 ...ابانیکافه اون دست خ نیا میبر ایب گمیم -

 و با تعجب گفت... ستادیا

 !...؟یخوب ایمح - "

 ..."ینیکافه نش میاونوقت ما بر ضهیمر ساحل

 کارت دارم ... ایب -

 خوبه... ساحل

 درمانگاه... رونیزور کشاندمش به سمت ب به

 ...مینشست زیم پشت

 را حائل تنش کرد و نگاهم کرد... دستانش

 خانوم خوشگله؟!... هیموضوع چ - "

 !..."ساحل حاملست؟ یبهم بگ خوايیم نکهیبراي ا یهمه نگران نیا نکنه

 خورده نگاهش کردم... کهی

 !...؟یدونستیتو م -

 داد... هیتک
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  780:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 از حال مامان و اشک هاي ساحل... ینه، ول -

 ...دمیتابلو بازي هاي شما فهم و

 را در هم گره کردم... دستانم

 کرد؟!... شهیم کاریچ خب حاال -

 نگاهم کرد... هیاندر سف عاقل

 اما ساحل... میکن یما کاري نم-

 ...گهید ارهیب ایبچشو به دن دیبا نکهیا مثل

 بودنش شدم... لکسیر نهمهیو واج ا هاج

 همه راحت باشد... نیرا نداشتم ا نیا توقع

 که عقدن هنوز خب... نهیمنظورم ا یعنینه  -

 کرد... یاخم

 جان؟!... ایمح هیچه حرف نیا - "

 و محسن زن و شوهرن... ساحل

 داره بچه دار بشن... یاشکال چه

 ..."میریگیزودتر م شونویعروس کمی

 ...کردمیدهان باز نگاهش م با

 به جاي آرام کردنش... نکهیا مثل

 ...کردیداشت مرا آرام م او

 ...میو در سکوت خورد میو قهوه اي سفارش داد کیک
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  781:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...کردمینگاهش م یهر از گاه یچشم ریمن ز و

 ...دینوش یتفاوت داشت قهوه اش را م یب یلیخ

 شدي... ییدا نکهیجان شما از ا رعباسیام گمیم -"

 ...دیلرز میاینگاهم کرد که تمام دن ی...با چنان عشق"خب یهست یخنث نقدرینداري، چرا ا یحس چیه

 اتفاق بهترم... هیخوشحالم اما من منتظر  یلیچرا خ - "

 ..."بهم بگن بابا شدي مثال

 نگاهش کردم... یچپک

 حاال... میبزار عقد کن -

 ام کرد... یبه فنجان خال یزد و نگاه لبخندي

 از جا بلند شد... و

 رو نخورده... چارهیبلند شو خانوم تا مامان مخ ساحل ب -

 ...زمیشو عز بلند

 زنگ خورد... لمیکه از جا بلند شدم موبا نیهم

 دادم عمه بود... پاسخ

 خبر تمام شدن سرم ساحل را داد... که

 را تندتر برداشتم... میقدم ها یرا قطع کردم وکم تلفن

 دستم را دور بازوانش حلقه کردم... و

 عمه زنگ زد گفت سرم ساحل تموم شده... -

 ...میتکان داد و به سمت درمانگاه رفت سري
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  782:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 به سمت تخت ساحل رفت... رعباسیام

 لبش را گاز گرفت و رو به من لب زد... دنشیعمه با د که

 !...؟یگفت -

 باز و بسته کردم تا نگران نباشد... نانیمن چشمانم را با اطم و

 ...ندیباالي سر ساحل رفت و کمکش کرد تا بش رعباسیام

 گفت... یرا روي سرش مرتب کرد و با لحن شوخ شالش

 خانوم... پاشو خوشگل -

 ...ینازك نارنج نقدریمامانم ا پاشو

 مات نگاه کرد برادرش را و سپس به من نگاه کرد...لبخندي زدم... ساحل

 انداخت... نییرا پا سرش

 با خجالت گفت... و

 شرمنده دادش... -

 خنده اي کرد... رعباسیام

 بلندشو دختر بلند شو... -

 ام شدي... ونهیزده به مغزت د یحاملگ

 رو به من کرد... رعباسیدر درمانگاه ام جلوي

 جان شما با ساحل برو... ایمح -

 با مامان حرف بزنم... کمی من

 حالش جا آمده بود کمک کردم تا سوار شود... یتکان دادم و به ساحل که کم سري
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  783:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 کردم... یحرف بزنم رانندگ یآنکه کالم یو ب نشستم

 به سکوت دارد... اجیاحت دانستمیم

 کرد... میاي گذشت و صدا قهیدق ده

 !...ا؟یمح

 جوابش را دادم... کردمیکه به رو به رو نگاه م همانطور

 جان؟!... -

 !...شه؟یم یحاال چ -

 آمد کردم... یکه پشت سرمان م رعباسیبه ام ینگاه نهیآ از

 بشه؟!... زيیمگه قراره چ یچیه -

 ...میندازیرو جلو م یعروس

 گفت... یچارگیب با

 سربازي محسن تموم نشده...آخه  - "

 ...گنیم یمردم چ بعد

 ..."تو خونه سرمو بلند کنم ییچه رو با

 اش... دهیانداختم به صورت رنگ پر ینگاه

 گور باباي مردم... - "

 جاي تو بچه داري کنن... انیمگه م مردم

 به قضاوتاشون... ديیم تیاهم که

 بست... شهیدهن همه رو که نم در
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  784:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 !...؟یسرتو بلند کن یتو خونه چرا نتون بعدم

 کردي مگه؟!... خالف

 ها... شوهرته

 جوري عزا گرفته انگار از دوست پسرش حامله شده... هی

 گذاشته در رفته... اروامی

 ... کنهیم یمحسن اگه بفهمه چه ذوق نیبب سایوا

 شد... انیروي لبهاي خشکش نما یکمرنگ لبخند

 !...ا؟یمح شهیخوشحال م یعنی -

 تعجب گفتم... با

 داده... هیچرا نشه خدا بهش هد -

 را عوض کنم،گفتم... شیحال و هوا نکهیبراي ا و

 وااي منو بگو... -

 ...ییزن دا شم،همیعمه م هم

 اش پررنگ تر شد... خنده

 ،هم شوهر عمه... شهیم ییآره داداشمم هم دا -

 نگران بودم... یخودم هم کم راستش

 دلم آرام گرفت... رعباس،طوفانیآرامش ام دنیبا د اما

 ...کردمیدل ساحل را قرص م نطوریا که

 کردم و رو به ساحل گفتم... نیبه ساعت ماش ینگاه
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  785:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 خواي؟!... ینم زيیمامان خانوم چ -

 خونه... میبعد بر میبخر زيینکردي چ هوس

 تکان داد... یسرش را به عالمت منف ساحل

 شد... رهیخ رونیرو به ب و

 نگفتم... زيیچ گرید منهم

 کند... یرا با خود حالج دشیجد طیبا خودش خلوت کند و شرا یکم تا

 شود... ادهیخانه پارك کردم و کمک کردم تا ساحل پ جلوي

 ...دیبعد رس یهم کم رعباسیام و

 بود... تشیو درا استیهم از س نیبخرد و ا ینیریبود تا ش ستادهیا قنادي

 ...میدبارداري ساحل را دا خبر

 اي خوشحال شدند و عده اي نگران... عده

 ...زدیچشمانش رج م یدر ن یمادرم که نگران مثل

 ...دیبگو کیو تبر ردیآنقدر خود دار بود تا عروسش را در آغوش بگ اما

 اش نزند... یاز نگران یدم و

 ها بود... نیجزء دسته ي خوشحال تر مینع و

 ...کنمیم دایسنگ صبوري پ هیخونه  نیباالخره من هم توا گفتیدائم م و

 ...شیبه مسخره بازي ها دمیخندیما م و

 گفت... کیو تبر دیاش را بوس یشانیو پ دیروي سر ساحل کش یهم دست آقاجون

 ...دیقرار شد خود ساحل ماجرا را به محسن بگو و
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  786:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 خواندم در اتاقم و رژه رفتن هاي مدام ساحل روي اعصابم بود... یم درس

 گفتم... کالفه

 ...ریآروم بگ قهیدق هیوااي ساحل  -

 ...یشدم بسکه راه رفت یروان

 نشست... میروبه رو یخاص جانیه با

 ...ایکنم مح کاریخب چ -

 بگم بهش ... چجوري

 انداختم... یهیعاقل اندر سف نگاه

 چجوري داره؟!... -

 حاملم چجوري نداره که... بگو

 نثارم کرد... یذوق یو ب دیکش یپوف

 نگاه از کتاب گرفتم... دوباره

 ...یگرفتیآبغوره م شیحاال خوبه تا دو ساعت پ -

 کاسه ي چه کنم دست گرفته بودي... و

 توجه به من گفت... یرا در هوا تکان داد و ب دستش

 کاري بکنم... هیمن برم  ادیاالناست که ب -

 ... یکن ینم یکمک چیکه کال ه تو

 ...یزنیزخم زبونم م بدتر

 نگاهش کردم... متعجب
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  787:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 زخم زبون زدم... یوااا من ک -

 نگاهم کرد... سرسري

 من برم... یچیه -

 رفت و در را پشت سرش بست... و

 اي باال انداختم و دوباره مشغول شدم... شانه

 دانم چند ساعت بود که مشغول بودم... ینم

 تکان دادم... یکه خشک شده بود را به سخت گردنم

 ختم ...به ساعت اندا ینگاه و

 باشد... دهیتا االن محسن رس دیبا حتما

 عکس العمل برادرم را... نمیبب خواستیم دلم

 فهمد پدر شدنش را... یکه م یهنگام

 به بدنم دادم... یو قوس کش

 هم البته فشار آورده بود... یوگشنگ

 بروم... نییبه خودم تکان دهم و پا تا

 رفتم... نییزور از جا بلند شدم و پا با

 ...شدیم شتریب یرفتم صداي شلوغ یم نییچه از پله ها پا هر

 ...کردیکه هاج و واج به ساحل نگاه م دمیمحسن را د زیچ نیتند کردم و اول قدم

 ...دیخندیکه م یساحل

 قدم برداشتم و دستم را روي شانه ي برادرم گذاشتم... چند
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  788:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 آغوش باز کرد و مرا در بر گرفت... ناخودآگاه

 در گوشش گفتم... آروم

 مبارکه آقاي پدر... -

 به خودش آمده باشد... انگار

 نگاهم کردم... باذوق

 ...ردیهمسرش را جلو ي جمع در آغوش بگ امدیشرمش م انگار

 ...شتریب فشردیمن را در آغوشش م و

 جمع خانواده رو رها کنم... امدیدلم ن گرید

 ...میبه اتاقم بروم همانجا ماندم و کنار هم نهار خورد و

 چهره ي شاد و خندان خانواده ام ... دنید و

 به من... دیروح تازه اي بخش دیاضافه شدن عضو جد براي

 ...کردیروزها تمام جهان به نفع ما کار م نیانگار ا و

 هم بگو بخند با دخترا... یکمک کردم و کم یکم

 از خوب کرد...حالم را خوبتر  که

 ...دیایب د،تایچرخیدائم چشمم با عقربه هاي ساعت م گذشتیاز شش که م ساعت

 گم کرده بودم... زيیانگار چ و

 داخل آشپزخانه شد و رو به من کرد... مادر

 مادر... ا،پاشویمح -

 ...اطیتو ح میبر یهمگ زیبر ییچا ینیس هی
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  789:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...چسبهیم ییسرده چا هوا

 گفتم... یتکان دادم و چشم سري

 بردم... اطیو داخل ح ختمیچاي را ر ینیس

 پتو دورش بود... هیبود هرکس  یي جالب صحنه

 اش... یمشغول صحبت با کنار دست و

 بار خدا را شکر کردم... نیمن براي هزارم و

 ...یتیخانواده ي پر جمع نیچن بابت

 را تعارف کردم و کنار دست ساحل را براي نشستن انتخاب کردم... چاي

 ...زدیکنار دستش بدجور چشمک م یبرق بخاري

 رو به آقاجون کرد... مادر

 ماه... نیآقاجون به نظرم آخر ا - "

 ...میدو تا جوونو راه بنداز نیا یعروس بساط

 ..."باال ادیشکم ساحل ب ستین درست

 و سري تکان داد... دیرا نوش شیچا آقاجون

 بود... دهیکه انگار چشمش ترس مادر

 به من کرد و رو به عمه گفت... ینگاه

 عقد کنن... گهیدوتام د نیبهتره ا زمیمرجان عز -

 نامزد نمونن... ادیز و

 دخترش را عقد نکرده،حامله کنند... دیترس یمادر م چارهیب
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  790:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 انداختم... یبه مادر نگاه عمه

 ...زدیکه تهش خنده موج م ییآن نگاها از

 واال من که از خدامه مژگان جان... -

 ...میخوب بزار خیتار هی ادیب رعباسیام اربز

 را کنار گذاشت و گفت... میتقو آقاجون

 والدته... گهیروزه د ستیب -

 شنبم هست... پنج

 کرد به محسن... رو

 !...د؟یکاراتونو جور کن دیتونیم -

 سري تکان داد... محسن

 ...هللانشاا کنمیآره آقاجون درستش م -

 سري تکان داد... آقاجون

 باشه... ریکه عاقبتتون بخ شاالیا -

 به صدا در آمد... اطیح زنگ

 است به سمت در پرواز کردم... رعباسیام دانستمیمن که م و

 باز کردم... شیرا به رو در

 ...دیباریم ییچهره اش خستگ از

 زد... میلبخندي به رو اما

 کردم... یانرژي سالم با
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  791:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دمیپنجه بلند شدم و روي گونه اش را بوس روي

 کرد... میرا روي شانه ام گذاشت و از خود جدا دستانش

 ...زمیسالم عز کیعل -

 اما حساس است... دیگو ینم زيیدانستم چ یم

 دارد و مراعات کنم... دید اطیگفته بود که اطراف ح کباری

 کردم و مردم هم منتظر نبودند که... یمن که کاري نم اما

 شوهرم را ببوسم و از پنجره سرك بکشند که... من

 به دستانش که روي سر شانه ام بود انداختم... یکردم و نگاه یاخم

 سمت در ورودي رفتم تندتر و دستش را پشتم گذاشت... به

 خانوم ما چطوره... -

 آنکه نگاهش کنم گفتم... یاخم ب با

 خوبم... -

 ...ایبهش اخم کن ادیشوهرت از در م یوقت نجوريیا ستیخوشگله خوب ن -

 ...خوادیشوهرم خودش م -

 از در امد بوسش کردم... منکه

 ورودي را باز کردم که کنار گوشم گفت... در

 داره... دید اطیخانومم صد بار گفتم از ح - "

 ...هیخصوص یخصوص فضاي

 ..."نهیبب یکس بوسمیزنمو م یدوست ندارم وقت من
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  792:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 نگاهش کردم... یچپک

 مردم نشستن منتظر ... - "

 ...میکنیبوس م گرویهمد یمن و تو ک ننیبب

 ..."پشت پنجره نگاه کنن انیب

 لحن تندي ادا کردم جمله ام را... با

 چه طرز صحبته خانوم؟!... نیا -

 لحظه عمه جلوي در آمد... همان

 اومدي مادر؟!... -

 آمدي... خوش

 زد... یلبخند کم رعباسیام

 جان...سالم مادر  -

 کتش را در آورد و به دستم داد... و

 کردم... زانیحرف لباسش را داخل اتاقش بردم و آو یب

 از در داخل آمد... امیب رونیکه خواستم ب نیهم و

 گرفتم... شیبغ کرده راه خروج را در پ همانطور

 ...ستین یدانستم اصال مسئله مهم یم

 خواست... یدلم لوس شدن م اما

 ...دیرا گرفت و سمت خود کش میبازو

 ...دیو روي سرم را بوس دیدر آغوشم کش و
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  793:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...گهید یدونیدلم تو اخالق منو م زیعز -

 کردن نداره که... اخم

 وبا همان اخم گفتم... دیام را بوس گونه

 من اخم نکردم... -

 به حرفم بدهد... یتیآنکه اهم یکرد و ب نگاهم

 لحن با من صحبت نکن،باشه؟!... نیبا ا گهید ایمح -

 کردم که دماغم را گرفت... نگاهش

 ...شدمیآخه کوچولو اگه من زود بچه دار م - "

 دخترم همسن تو بود... االن

 !..."زنه؟یحرف م نجوريیبا باباش ا آدم

 تلخ بود... میبرا حرفش

 حرص نگاهش کردم... با

 ون...باباج زنمیحرف نم نجوريیباهاتون ا گهیشرمنده د -

 اش بلند شد... خنده

 زن کوچولو داشتنه... دیاز فوا نمیا -

 ...ننییزشته همه پا نییپا میبر ایب

 تکان دادم و کنارش به راه افتادم... سري

 هم خوشحال شد ... رعباسیام

 ...گرستیروز د ستیخواهرش ب یگفتند که عروس یوقت
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  794:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دیخواست بگو یرو به محسن گفت هر کمک و

 روز عقدمان گفت... نییدر جواب عمه براي تع و

 ...میریرو با هم بگ یکه عقد و عروس نهیواال مادرم من نظرم ا -

 با اجازه ي آقاجون... البته

 نگاهش کردم... متعجب

 براي من؟!... خواستیم یعروس

 سقف رفته بودم همراهش... کی ریز کباریکه  یمن

 هم شکه شده بودند... هیمادرو بق انگار

 گفت... دیق یب شهیمثل هم مینع که

 ...میریگیجفتشونو با هم م یخوب عروس -

 ...دهیم یچه حال آخ

 اش انداخت... یشانیبه پ ینیچ رعباسیام

 از ساحل و محسن باشه بهتره... رتریدو ماه د یکیما  ینه عروس -

 بگه... یبازم آقاجون هرچ البته

 را در دست چرخاند... حشیتسب آقاجون

 گرداند... رعباسیمن و ام انیم ینگاه

 دونم باباجون... ینم -

 !...د؟یریبگ یعروس دیخوا یم دیدو مطمئن هر

 انداخت و گفت... نییسرش را پا رعباسیام
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  795:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...ومدیتو خونم ن قشیاونطور که ال ایمح شیواال آقاجون سري پ - "

 ..."جبران شه براش نباریخوام ا یم

 آرام جانم بود... اديیمادر و عمه ز لبخند

 اش... یمهربان نهمهیدلم ضعف رفت براي ا و

 گفت... عمه

 ...میریدوتا رو بگ نیا یعروس میبخوا گهیروز د ستیاگه ب - "

 ..."میبجنب دیبا میکار دار یکل

 متوقفش کرد... رعباسیخواست از جا بلند شود،صداي ام تا

 هست... گمید زیچ هی یمادر راست - "

 ...ییخواستم بگم با اجازه ي آقاجون و زن دا یم

 ..."رو ببرم خونه ي خودم ایبعد عقد مح خوامیم

 آمد... رعباسیحرف ام انیم عمه

 خونه ي خودته... نجامیپسرم خوب ا -

 به مادرش کرد... ینگاه

 کنم... یجدا زندگ خوامیم نکهینه مادر منظورم ا - "

 ..."با اجازه ي شما البته

 آرام بود... دیبرخالف بار قبل که خروش آقاجون

 به آقاجون کرد... یمنتظر نگاه رعباسیام

 ...دیکش ششیدست به ر آقاجون



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  796:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ندارم باباجان... یدونم من حرف ینم -

 و مادر و برادرش شرطه... ایخود مح تیرضا

 نگفت... زيیبود چ رعباسیکه شرمنده ي تواضع ام محسن

 مادر گفت... یول

 کردنه... یخونه دور هم زندگ نیقانون ا کردمیفکر مبابا جان  -

 خنده اي کرد... آقاجون

 ...میدیدختر شوهر م میدخترم ما دار - "

 حق و داره که ببرش خونه ي خودش... نیشوهر ا و

 ..."قانون نیوقت اجبار نبوده براي ا چیه

 انداخت انگار شرمش شد... نییسرش را پا مادر

 استفاده اش از قانون هاي خانواده...آقاجون و سو  یمهربان از

 نگه داشتن دخترش کنارش... براي

 ...چکسیهمه و سرزنش بار نگاهش نکرد ه میکردیم درکش

 در چشمانش برق زد... یاشک نم

 که خوشبخت شن... شاالیا -

 ... میزده همه و قرهاي مسخره نع دست

 ...کاشتیهاي از ته دل رو لب همه م خنده

 ...میساحل و محسن بود یعروس ریدر گ گریروز د ستیاز آن تمام ب بعد

 جهات به نفع ما شد... یاز بعض که
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  797:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...میرا با هم سفارش داد گرید زهايیچ یلیلباس عروس و کارت و تاالر و خ مثال

 ...میاي نداشت گهیبراي خانه ي مشترکمان کار د دنیخر هیزیبه جز جه بایتقر و

 ...دیمحسن باالخره رس یعروس روز

 همراه ساحل شدم... شهیمن خوشحال تر ومضطرب تر از هم و

 ...خواستیم دنیبه خود رس یدلم کم شگاهیآرا داخل

 اجازه صادر کرده بودم... شمیبودن آرا میشرط کم بودن و مال به

 را به اتاق عروس بردند... ساحل

 روي شانه ام گذاشت... یدست شگریآرا و

 با لبخند گفت... و

 مد نظر داري ... یچ خب خوشگل خانوم -

 انداختم و گفتم... ینگاه نهیآ از

 خوام... یمدل ساده م هیراستش  -

 باشه بهتر... میگر ییجورا هی

 تکان دادو گفت... سري

 !...ه؟یچ ،لباستیاوک -

 تا روي زانو بود... یرنگ یساده و زرشک راهنیپ لباسم

 کرده بود... دایپ یجالب یهمخوان پورشیگ بايیز یقیقا قهیهاي سه ربعش با آن  نیآست که

 جمع شد... یرا نشانش دادم چهره اش کم لباس

 انتظار لباس مجلل تري را براي خواهر داماد داشت... انگار
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  798:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 تکان داددو گفت... سري

 ...میشروع کن هیلباس قشنگ -

 تکان دادم و او مشغول شد... سري

 کنم سه ساعت از نشستنم گذشت... فکر

 باالخره کارش را تمام کرد... شگریآرا که

 ساحل را داشتم... دنید جانیاز خودم ه شیمن ب و

 بودم نامش مارل است نگاه کردم... دهیکه فهم شگريیبه آرا جانیه با

 عروس هم حاضره؟!... -

 کرد... یسمت اتاق عروس نگاه به

 فکر کنم... - "

 بهش... پوشوننیدارن لباس م آره

 !...؟ینیخواي خودتو بب ینم

 ..."ماه شدي هللاماشاا

 به خود انداختم... یجا بلند شدم ونگاه از

 شده بودم... بایز

 بود... دهیبه چهره ام بخش یطراوت خاص مییبایحال ز نیساده و در ع شیآرا

 که ساده پشت سرم جمع شده بود... میموها و

 خانومانه ام کرده بود... اديیز

 که... یشدم روي جوراب شلواري زخم بلند
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  799:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بودم لباسم را تنم کردم... دهیعباس پوش ریخواست ام به

 وارد اتاق ساحل شدم... جانیبا ه و

 شکه شدم... دمیدیکه م زيیاز چ و

 ...دیسف یشد ساحل در آن لباس پرنسس ینم باورم

 ...دشیرنگ جد یروي موهاي بلوط فشیآن تاج ظر با

 شده بود... بایقابل تصور و ز ریغ

 ...دیدرخشیم بیعج شیبایلبخند ز و

 بند آمده بود اصال... زبانم

 تر شد... ظیاش غل خنده

 !...ا؟یچطور شدم مح -

 ...دیلرزیکه از شدت بغض و شوق م ییصدا با

 ...گفتم

 فرشته ها شدي ساحل... هی،شبیعال

 ...رمیدر آغوشش بگ خواستیم دلم

 به سمتش رفتم... آرام

 را ... مییروزهاي تنها قیدر آغوش گرفتم رف و

 ...دمشیته دل بوس واز

 محشر شدي ساحل... -

 ...یخوشبخت باش دوارمیام
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  800:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 کرد... شتریفشار دستانش را روي کمرم ب یکم

 خوشگل شدي... یلیتوام خ - "

 ...کنهیداداشم اونقدر خوشبختت م ومطمئنم

 ..."حسودي کنن ایهمه ي دن که

 زدم... یکوتاه لبخند

 شنلش را روي دوشش انداختم و حاضرش کردم... و

 مرقع بود که خبر آمدن داماد را دادند... همان

 بلندم... ییهم حاضر شدم و مانتوي عبا خودم

 آمد را تن کردم... یتا روي مچ م که

 معلوم نباشد... میکردم طوري که موها میشالم را روي سرم تنظ و

 بعد از حساب کردن کمک ساحل کردم... و

 برود... رونیاش ب یبا آن لباس پف تا

 ...میو از در خارج شد میکرد تشکر

 تنها برادرم در لباس دامادي... دنیمن همه تن چشم شدم با د و

 ضعف رفت دلم براي آن موهاي باال زده و آن کت و شلوار خوش دوخت تنش... و

 دل قربان صدقه اش رفتم و همسرش را به دستش سپردم و گفتم... در

 مبارکت باشه داداش خوشگلم... -

 ...دیام را بوس یشانیو پ دیخند

 قربون خواهر گلم برم... -
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  801:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دیام را کش ینیب و

 ناز شدي بال... نقدریتو چرا ا -

 آمد کرد... یداشت به سمتمان م رعباسیکه ام ابانیو اشاره به آن دست خ دمیخند

 دل اون بنده خدا رو بردي... نجوريیتو هم -

 به دادش برسه امشب... خدا

 تکان داد... رعباسیسري براي ام و

 کرد و به راه افتاد... نیعروسش را سوار ماش و

 بود... دهیکردم که حاال به من رس رعباسیبه ام ینگاه

 زد که زوري بودنش معلوم بود... لبخندي

 سالم دادم... جانینکردم و با ه یمن توجه اما

 سالم خوشگل شدم... -

 گفت... آرام

 تو خوشگل بودي... زمیسالم عز -"

 ..."میبر ایب نسایوا ابونیوسط خ نجوريیا

 توي ذوقم خورد از رفتار سردش... یکم

 ...میشد نیشدم و سوار ماش همراهش

 ...شهیداد هم یکه انگار به من جان م یپر کردم از عطر خنک هیمن ر و

 ام را بروز ندهم... یکردم ناراحت یسع

 شده... پیما چقدر خوشتحاج آقاي  -
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  802:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...گهید یکی ای ییداماد شما آقا

 زد و کالفه نگاهش را در صورتم گرداند... یکمرنگ لبخند

 خوشگل شدي خانم... یلیخ -

 

 زدم که ادامه داد... لبخندي

 خانوم... یحقت تو مراسم برادرت بدرخش دونمیم -

 ...یمن دوست دارم تو فقط وفقط مال من باش یول

 جلوي در... ديیازم ند یجانیه یاخم کمرنگتو وقت دمید

 تر شد... قیعم لبخندم

 که نسبت به رفتار من داشت... یقیدرك عم از

 اش از شعورش... یپختگ از

 ...امدیگونه م ماریب دیو شا بایکه به نظر ز یتیحساس نیهمچن و

 بود... نیریبراي من ش و

 ...میو از هم جدا شد میدیتاالر رس به

 قسمت زنانه رفتم... به

 بودند... امدهیعروس و داماد ن هنوز

 کردم تا به مهمانان برسم... ضیتعو عیرا سر لباسم

 ...دمیآمدم مادر و عمه را د رونیاتاق که ب از

 و به سمتشان رفتم... گفتندیبه مهمانان خوش آمد م که
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  803:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 آمدند مادرهاي عروس و داماد... یچقدر به نظر جوان م و

 بود... رعباسیرا پشت مادر گذاشتم که مشغول تعارف کردو به عمه ي ام دستم

 لعنت فرستادم به شانسم... و

 به سرم آمد... دمیترسیآنچه که م از

 لبخندي زد... دنمید با

 !...؟یجون خوب ایاي واي سالم مح -

 زدم و به رسم مهمان نوازي سالم دادم... لبخندي

 ا آنطرف کرده بود هم سالم دادم...ر شیرو به دخترش که با اخم رو و

 ...دیعمه خانوم خوش آمد ممنون

 روي شانه ام گذاشت... دست

 ...یشیهر روز خوشگلتر م هللاماشاا - "

 ...یشیمال خودمون م دونستمیاولم م از

 شده باشه... میهر چ حاال

 زنم طالق داده باشه مال گذشتس... هی حاال

 ..."به بخشش و گذشتت نیآفر

 را باز و بسته کردم... چشمانم

 داد... یهم به خودش نم دنیمهلت نفس کش یحت زدیتند حرف م نقدریا

 در دل دخترش را دعا کردم... و

 نازك کرد... یپشت چشم میبرا که
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  804:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 دست مادرش را گرفت و رفتند نشستند... و

 ساعت کامل آنقدر راه رفته بودم و باهمه صحبت کرده بودم... دو

 که اصال عادت به جمع نداشتم واقعا طاقت فرسا بود... یبراي من که

 ...دمیکش یاز کالفگ ینشستم و پوف یکم

 ها بود... لیهمه سخت تر پاسخ دادن به سواالت مختلف فام از

 کرد... یاز همه کالفه م شتریمن را ب که

 دادند... هیرا هد ایآمد انگار دن رونیکه از رختکن ب نایم دنید با

 آغوشش گرفتم وکنار گوشم گفت... در

 ...ندهیبه به عروس خانوم آ -

 زدم وگفتم... لبخندي

 ...ایتو روخدا شروع نکن -"

 ..."دادمیم حاتیمحترم توض لیمورد داشتم به فام نیحاال در هم نیهم تا

 اي کردو گفت... خنده

 حقته... - "

 ..."؟یکنیدونن ازدواج م یصالح نم لیفام یوقت چرا

 ...دمیحرف مسخره اش خند به

 ...دادیصداي باال رفتن سوت و کف خبر از آمدن عروس و داماد م و

 جا بلند شدم و با تمام وجود دست زدم... از

 به چشمم آمد و ستردم اشک روي گونه ام را... اشک
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  805:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...میصحنه ي عالم بود برا نیباتریز قتایو حق دمیدیآنچه که م از

 ...دمیساحل و محسن را بوس روي

 ... ناینشستم کنار م یروي صندل و

 تکان نخوردم... گریتا آخر هم د و

 را نداشتم... هیو کنکاش بق یحوصله ي بازپرس واقعا

 انداختم... نایبه لباس قرمز رنگ م نگاه

 چه خوشگله لباست... -

 ...دیخند

 ...یلیآره خ -

 حرف نداره... قشیسل

 ...دمیپرس متعجب

 !...قش؟یسل -

 زد... یحیلبخند مل دوباره

 ...میدیخر میرفت ایبا برد -

 !...ا؟یبرد -

 ...یک ایبرد

 گذاشتم... مهیرا ن حرفم

 منظورت ؟ ..!متعجب گفتم... -

 نه؟!... -
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  806:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 گفت... طلبکار

 تعجب داره... شیچ وا

 ...دیخر رفتمیم داشتم

 ...امیگفت دوست داري ب اونم

 ...ایب گفتم

 و متفکر نگاهش کردم... قیدق

 !...ن؟یآهان،هم -

 نگاهم کرد... مستاصل

 ...مینهار خورد میبعدم رفت -

 چشم نگاهش کردم... ریز از

 !...تا؟یبدون ب -

 را کج کرد... لبش

 ...تایبدون ب -

 را اعالم کردند همان موقع... شام

 شام رفتم... زیبرادرم به سمت م یبرقصم در عروس هیثان کی یآنکه حت یمن ب و

 ي عرض اندام و طرح سوال در ذهن مردم را نداشتم... حوصله

 هم به ما اضافه شدند... اینشستم و نگار و در نایرا هم کنار م شام

 ...میو خنده شان را خورد یشوخ با

 دور دور دنبال عروس و داماد بودم... جانیمن که عاشق ه و
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  807:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دمیدستانم را بهم کوب محکم

 ...عیسر میبر دیبچه ها پاش -

 ...میرفت رونیدر سالن با عجله ب از

 که با ژست فوق العاده اي... دمیرا د رعباسیام و

 ...کردیفرو برده بود و با آقاجون صحبت م بشیدر ج دست

 آمدم... کشیبرد،نزد یدل مرا م و

 به آقاجون سالم دادم... اول

 را گرفتم... رعباسیآرام ساعد دست ام و

 به آقاجون گفت... یتکان داد و چشم سري

 بله آقاجون مراسم هست... -

 گفت... آقاجون

 بابا جوونن دوس دارن شادي کنن... -"

 ..."ادیها صداشون در ن هیهمسا دیکاري کن هی

 دوباره سري تکان داد... رعباسیام

 چشم آقاجون حواسم هست... -

 گذاشت... رعباسیروي شانه ي ام یدست آقاجون

 پسرم... دیمراقب خودتون باش -

 ...میشد رعباسیام نیو سوار ماش میاجازه اي به آقاجون گفت با

 گفتم... جانیمن ذوق زده و با ه و
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  808:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 آخ جون من عاشق دور دورم... -

 مردانه اي گفت... طنتیتکان داد و با ش سري

 شد... فینوچ ح - "

 عروس... نیخواستم ببرمت دور دور دنبال ماش یم من

 ..."شد یمنتف هیقض یستیعاشق من ن دمید یول

 ام را مظلوم کردم... افهیق یرا جلو دادم و کم لبم

 !...ابون؟یوسط خ ريیگیم یامتحان اله هللال اله االاا -

 ...دمیخند

 خونه... میرسیم - "

 لباتو اونجوري کن ... اونوقت

 ..."شهیم دهیعاقبت به کجا کش نیبب

 ...دمیعروس را که شن نیبوق ماش صداي

 گفتم... رعباسیبه ام جانیه با

 بدو بدو... رعباسیجون ام آخ

 ...میکنیگمشون م االن

 و گفت... دیخند

 چشم... - "

 ..."دونم واال یبچه دار شدم نم ایگرفتم  زن

 به حرفش ندادم... یتیاهم
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  809:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 داند چقدر به من خوش گذشت... یخدا م و

 ها... ابانیعروس و گشت وگذار در خ نیبا ماش مسابقه

 شده بود محل بزن و برقص جوانها... رعباسیخانه ي ام نگیدر آخر پارگ و

 خورد و دائم هواسش به من بود... یاز کنارم جم نم یبردم وقت یچه لذت داندیخدا م و

 حال مرا بد کند... نیتوانست ا یهم م یطوفان مگر

 گمان نکنم... منکه

 ...میشد رعباسیام نیو کوفته سوار ماش خسته

 ...میجوان تر ها به سمت خانه رفت هیبق با

 حرص خورد از دستشان... رعباسیچقدر ام و

 نذاشته بود... شیساعت دو شب بوق بوقشان براي مردم آسا که

 چه گذشت... دمینفهم گریبود که خوابم برد و د نیداخل ماش همان

 چشمانم را باز کردم... یشب با احساس معذب مهین

 ...دمیجا پر روي شکمم از یدست دنیبا د و

 بود... دهیکردم که راحت خواب رعباسیبه ام ینگاه

 دستش را روي شکمم گذاشته بود... و

 ...رونیمن را با همان لباس موذب ب و

 و موهاي تافت زده روي تختش گذاشته... شیآرا و

 !!!...صبرکن

 تختش گذاشته ؟!... روي
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  810:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 مرا تا باال بغل گرفته بود؟!... رعباسیام یعنی

 

 را که به داخل خانه آمده باشم... شبیآمد د ینم ادمی منکه

 انداختم... رعباسیبه اتاق ام ینگاه

 جابه جا شدم که حلقه دستش تنگ تر شد... یکم و

 بهم دست داد... یبا آن لباس احساس خفگ و

 کردم... شیو آرام صدا کالفه

 ...رعباسیام -

 خواب گفت... مست

 هوم... -

 به دستش دادم... یتکان

 ...شمیدارم خفه م -

 چشمانش را باز کرد و دستش را شل تر کرد... الي

 جا بلند شدم دوباره فشاري وارد کرد... از

 کجا؟!... -

 گفتم... آرام

 موذبم... یلیلباسمو عوض کنم خ رمیم - "

 ..."من تو اتاق شمام نهیبب یکس ستین درستم

 شده بودم... زیخ میرا که ن یدستش من با
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  811:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 روي تخت خواباند... دوباره

 ...دیتپ یام م نهیاز س رونیآمد و من انگار قلبم ب میو

 صورتم شد... کینزد

 به چشمانم انداخت... یونگاه

 !...ه؟یشوهرتم اشکالش چ -

 اش گذاشتم و به عقب راندم... نهیرا روي س دستم

 ...میجان ما هنوز عقد نکرد رعباسیام -

 ..گفت. یو با حالت دیلبم را بوس روي

 ...میکنیعقدم م -

 تا آمد بوسه ي دوم را روي لبم بزند... و

 بلند شد... میاز رو عیگفتم که سر یآخ یقصد و الک از

 گفت... یبا نگران و

 شدي؟!... یچ -

 ...ستادمیمن بالفاصله از روي تخت در رفتم و ا و

 نگاهش کردم... طونیبا خنده و ش و

 کرد و سرش را تکان داد... ینگاه

 و چشمانش را بست... دیدوباره روي تخت دراز کش الیخ یب و

 ساعدش را روي چشمانش گذاشت... و

 گرفتم... شیاش راه خروج را در پ ییاعتنا یمتعجب از ب و
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  812:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 در همان حالت گفت... که

 بازي کن خانوم... لمیف -"

 برو... در

 ..."یکه راه فرارم نداشته باش رسهیم روزي

 رفتم و لباسم را عوض کردم و خود را روي تخت انداختم... رونیخجالت ب با

 خوابم برد... یبفهمم از شدت خستگ گريید زیآنکه چ یب و

 ...دمیبه خود رس یبا انرژي از خواب بلند شدم و کم صبح

 ...دمیکشیمضطرب بودم و خجالت م یبا بچه ها کم ییارویاز رو البته

 جلوي آنها در آغوشم گرفته بود وتا باال آورده بود مرا... رعباسیام روزید که

 همه که دور هم جمع شده بودند... دنیرفتم و با د نییپا باالخره

 صبحانه گل لبخندم شکفت... براي

 شد... شتریدارا ب دنیام با د یشکفت و

 !...کرد؟یچه م نجایا او

 بودمش... دهیند اصال

 را سالم دادم و گفتم...دادم به همه و مخصوص به دا یسالم

 چه خبر پسر عمو جان؟!... -

 خبر آمدي؟!... یب چه

 جواب سالمم را داد و گفت... یتعجب

 !...دي؟یند یمنو تو عروس شبید یعنی
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  813:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 کردم ... نگاهش

 نه... - "

 ذوق زده بودم... نقدریا شبید من

 شرمنده... دم،یو جز عروس و داماد ند چکسیه که

 ..."ریبخ دنیرس

 تکان داد و گفت... سري

 اومدنم چند منظورست... -

 هم اومدم... یخداحافظ براي

 شد به زن عمو... دهینگاهش کردم و نگاهم کش یسوال

 اشک به چشمانش آمده بود... که

 شدم... هیبورس

 آلمان برام دعوتنامه فرستادن... از

 به هم کوباندم... یمحکم دست خوشحال

 مبارکت باشه... هیکه عال نیا -

 ...رعباسیتکان داد که همزمان شد با آمدن ام سري

 ...دمیکه روي کمرم قرار گرفت فهم یرا از دست نیا

 ...دیو سپس روي من چرخ رعباسینگاهش روي ام دارا

 ...گمیدوباره به شمام م کیتبر -

 بابت نبودنم تو مراسمتون... کنمیم یعذر خواه و
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  814:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 زدم اما غم دلم را گرفت... لبخندي

 ...دیخند یکه نم ینگاهش که غم داشت و لب دنید با

 داشتم... یآروزي خوشبخت شیگذشته برا مثل

 ...شدیوقت خوشبخت نم چیمطمئن بودم کنار من ه و

 تازه عروس داماد را... یو کل میرا خورد صبحانه

 بودند را ... وستهیهمان لحظه به جمعمان پ که

 ...میدیو خند میکرد تیاذ

 و من هر روز... گذشتیهم م یاز پ روزها

 ...شدمیم میکارهاي عروس ریاز روز قبل در گ شتریب

 را... میبه آرزوها دنیرس کردمیباور م شتریب و

 مانده بود... یماه به عروس کیاز  کمتر

 خواب بروم... سیسرو دیقرار بود به همراه مادر براي خر ومن

 ...زدیچشمک م شیرو نایتلفنم زنگ خورد و نام م که

 ...ختیاش دلم ر هیصداي گر دنیرا برقرار کردم که با شن تماس

 زدم... شیصدا ینگران با

 !...؟ینا،خوبیم -

 شده؟!... یچ

 شد... یاش قطع نم هیهمچنان صداي گر اما

 !...؟ییبا توام کجا نایم -



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  815:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 را داد و تماس را قطع کرد... ینام کافه دم کتابفروش فقط

 شدم... رهیقطع شده خ لیو واج به موبا هاج

 رفتم و به مادر خبر دادم ... نییپا عیسر

 به همراه عمه برود... ایبرنامه امروز را کنسل کند  که

 کردم... یبا سرعت تمام به سمت کافه رانندگ و

 دادم... خورد،پاسخیزنگ م تلفنم

 ...دیچیپ نیماش کریداخل اسپ رعباسیصداي ام و

 سالم... -

 خانوم... سالم

 بر؟!...خ یشما ب یرفت کجا

 ...میرا بگو نایم هیندانستم گر صالح

 ...نایم شیپ رمیاومد دارم م شیکاري پ یچیه - "

 عجله اي شد فراموش کردم خبر بدم... دیببخش

 ..."به کارت برس زمیعز باشه

 ...میکردم و از خوش شانس یخداحافظ و

 آمد... رمیکافه گ کیپارك نزد جاي

 کرد... تمیاذ یکیهرم دود و تار یکافه که شدم کم داخل

 کنم... دایگذاشته بود را پ زیکه سر روي م یینایتا م یکیگشتم در آن تار یکم

 روي شانه اش گذاشتم و سرش را که بلند کرد... دست
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  816:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 از اشکش... سیخوردم از چشمان پف کرده و سرخ و خ جا

 نشستم... یصندل روي

 جان دلم هزار تا راه رفت... نایم -

 شدي؟!... نطوريیشده ؟چرا ا یچ

 و گفت... دیاش از بغض لرز چانه

 ...ایگند زدم مح -

 خودم گند زدم... به

 اي که هزار برابر شده بود... ینگران با

 نه؟!... ایشده  یچ یگیم -

 انداخت... نییرا پا سرش

 ...ایعاشق شدم مح -

 ...ختنیر میآب سردي روي تن و آتش نگران انگار

 زدم... یکم لبخند

 ...هیکه عال نیا -

 !...ه؟یبراي چ اشکات

 و اون فقط نگام کرد... ایبهش گفتم مح - "

 دوستم نداره... اون

 تحمل کنم... تونمیو نم دنشیند هیثان کیدارم که  یحال

 ..."نداره دوستم
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  817:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 کرد... هیرا جلوي چشمانش گرفت و هاي هاي گر دستش

 ...کردیرا درك م حالش

 است... یبدانم چه کس خواستیدلم م و

 من را برده... نايیدل م که

 !...؟یزنیداري حرف م یراجع به ک -

 ...دیچک اشکش

 ...ایبرد -

 کردم... نگاهش

 !...ا؟یبرد -

 ...زدمیرا م حدسش

 تکان داد... شیبرا یتکان دادم و آب سري

 کردم... نایو رو به م دیایحالش جا ب یکم تا

 شدي... یقشنگ ايیجان تو وارد دن نایم -"

 راه ... نیا خوادیم صبر

 دلم... زیکن عز صبر

 ...یکم طاقت باش نقدریکه ا ستین قرار

 ..."شهیم درست

 ...دیاي آب نوش جرعه

 ...دهیجواب تلفنم و نم -
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  818:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 را گرفتم... دستش

 حال اصال صالح نبود... نیبا ا نایدر سرم داشتم و گفتنش به م ییها فکر

 صبوري کن... نایم ایبا خودت کنار ب -

 خوشگلم... خوادیکردن صبر م یعاشق

 را پاك کرد... شیها اشک

 احساس... یاونطوري سرد و ب یخورد شدم وقت -"

 رفت... یحرف چیه ینگاهم کرد و بعدم ب فقط

 ..."دهیحاالم جواب تلفنم و نم و

 تکان داد... سري

 ...ایدونم مح ینم-

 ...دونمینم یچیه

 دادم و از جا بلند شدم... یرا نورازش شیبازو

 را هم بلند کردم... او

 استراحت کن... کمیبرو خونه  االن

 با احساست... ایروز با خودت باش و کنار ب چند

 ..."میکنیوبسپار به خدا درستش م زیچ همه

 بغض گفت... با

 !...و؟یچ - "

 احساس آدما رو عوض کرد... شهیم مگه



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  819:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ..."ستیداشتن زوري که ن دوست

 بستم... نانیرا با اطم چشمانم

 ...نایم شهیدرست م - "

 نخون، پاشو... اسیي  هیآ نقدریا

 ..."خونه منو سکته دادي برمتیدختر م پاشو

 فکر بودم... نیدر ا ریرا خانه رساندم و تمام مس نایم

 چگونه کمک کنم به دوستم... که

 کنارم بوده... شهیکه خواهرانه هم یدوست

 فشردم و کناري نگه داشتم و به استادم زنگ زدم... لب

 ...دیچیپ یجدي اش که داخل گرش صداي

 که عاشق شود... نایدل حق دادم به م در

 مرد کامل بود... کی ایبرد انصافا

 سالم... -

 مکث کرد... یکم

 سالم... -

 شناخته بود... دمیفهم

 هستم خاطرتون هست؟!... ایاستاد مح -

 جدي گفت ... یلیخ

 بله،بله... -"
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  820:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 شما رو از خاطر ببرم... شهیم مگه

 ..."درخدمتم

 ...نمتونید،ببیهر وقت فرصت کرد خواستمیم شهیم اگر

 مکث کردم... یکم

 ...نایراجع به م -

 سکوت شد... چندلحظه

 البته... -"

 سفر هستم... من

 ...گردمیآخر هفته برم هللانشاا

 ..."میقرار بزار رمیگیم تماس

 بله ممنون و خداحافظ... -

 کرد... یخداحافظ نیسنگ یلیخ

 را قطع کردم... یمن همان لحظه که گوش و

 ام... دهیاز کار نسنج ختیر دلم

 ...بهیآمد با قرار گذاشتنم با مرد غر یکنار نم رعباسیام قطعا

 ...ایبرد آنهم

 ...اصال

 با خبر شود... نایهم درست ندانستم از راز م یطرف از

 را در دست گرفته و با خود گفت... سرم
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  821:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 حاال تا آخر هفته... -

 حتما کاري انجام دهم... نایبراي م خواستمیم

 ...دیفهمیم رعباسیاگر ام یول

 فشردم... لب

 اتفاق... نیخواست فکر کنم به ا یدلم نم اصال

 ...کشتیقطعا مرا م که

 خانه برگشتم و همراه شدم با مادر... به

 ...میبرو دیود تا باهم به خرمنتظرم نشسته ب که

 ... دمیبماند که شب چقدر منت کش و

 رفتنم... رونیخبر ب یکه ناراحت بود از ب یرعباسیام از

 ام کاشت... یشانیبود لبخندش و بوسه اي که به پ نیریچقدر ش و

 ...گفتمیم دیپشت هم ببخش یوقت

 که گرفت... ینرفت قول ادمی و

 کجا نروم... چیخبر از او ه یقول دادم ب و

 ...دیآخر هفته دلم لرز ادیهر لحظه با  و

 ...نمیشنبه بود و قرار شد قبل از کالسم داخل کافه اي استاد را بب پنج

 از استرسم را گرفت... یکافه را باز کردم وصداي زنگوله اش کم در

 به استاد کردم که منتظرم نشسته بود... ینگاه

 کردم و جوابم را داد، نشستم... یسالم



 غض محیاب                                                 ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  822:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 لبخندي بزند،گفت... شهیآنکه مثل هم یب

 کنم سر اصل مطلب رفتم... ینیآنکه مقدمه چ یدر خدمتم ..ب دییبفرما -

 استاد... نجامیا نایبه خاطر م - "

 از احساسش حرف زده... بهتون

 ...خوادیآروم م یزندگ هیدلتون  دیگفت ادمهی و

 ...دیخواستیکنارتون م اری هی ادمهی و

 ..."رو بدونم ناینخواستن م لیدل نایبه عنوان دوست م خواستمیم

 انداخت... یو نگاه دینوش شیاي از چا جرعه

 گذاشت... زیگارسون روي م میقهوه اي که برا به

 سمتم خم شد... به

 بعد از شما برم سراغ دوستتون ... یخودشما وقت - "

 !...راجع به من؟  یکنیفکري م چه

 !..."اشم؟یع یلیمن خ دیکن ینم فکر

 فشردم... لب

 ...گفتیراست م قتایحق

 را جمع و جور کردم... خودم

 من االن روبه روي شما نشستم ... - "

 ...هیعیکال طب گمیدارم م و

 ...دیبه شما جذب شده باشه و با هم باش نایم اگه
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  823:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ..."نداره یربط گهیکس د ایمن  به

 نگاهم کرد... قیعم

 انگشتانش را... چاندیپ وانشیدور ل و

 ..."شده لیمردم تشک نیآدم موجه ام تو جامعه و جامعه از هم هیمن  -"

 ...دمیحرفش پر انیم

 خبر داره... یکس نایمگر به جز من و شما و خود م - "

 !..."ما رد و بدل شده؟ نیکه ب ییصحبتها از

 کرد... شیبه چا ینگاه

 من گفتم به شما هم... - "

 ...خوامیآروم م یزندگ هی

 که بتونم... ستمیاونقدر جوون ن من

 هست رو بدم... نایکه تو وجود م یو عشق جانیشور و ه جواب

 وقت با من خوشبخت نشه... چیه دیشا

 ..."مونیو تفاوت سن هیروح باوجود

 ...گفتیتکان دادم،راست م سري

 کجا؟!... نایم جانیاو کجا و شور و ه آرامش

 ...اوردمیهم کم ن باز

 کامل کنند... گرویهمد تونندیبه نظرم آدمهاي متفاوت م -

 نگاهم کرد... متفکر
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  824:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...نمیرا خوشحال بب نایواقعا دوست داشتم م من

 شک گفتم... با

 !...د؟یبه تلفن هاش جواب بد شدینم -

 اي کرد... خنده

 منو کرده؟!... ینیخبر چ -

 سر ذوق آمدم ... یمن کم و

 ...کردیصحبت م نایراجع به م ینهفته بود وقت شیکه در حرف ها یشوق از

 تکان داد... سري

 آره... -

 چند باري هم که تماس گرفته ... من

 بودم جواب ندادم... کالس

 ... دمیخند

 ...دینکن تیلطفا دوستمو اذ -

 کنم... تیباشم که بخوام دوست شما رو اذ یمن ک - "

 ..."کردنه تیاون خودش استاد اذ ماشاال

 و از جا بلند شدم... دمیخند

 ...گهیخب با اجازه،من کارمو انجام دادم د -

 من ازجا بلند شد و ساعتش را نگاه کرد... با

 برسونمتون... دیریدانشگاه اگه اونجا م رمیمنهم م -
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  825:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دیدینه و در دانشگاه مرا م گفتمیدانشگاه بود و واقعا زشت بود اگر م رمیمس

 تکان دادم... سري

 بله... -

 ...شمیم خوشحال

 ...میشد نیسوار ماش و

 از کجا آمده بود؟!... کردمیکه در دل حس م بیدلشوره عج نیدانم ا ینم و

 ...کردیدلم را آرام م شدیصداي بنان که از دستگاه پخش م نیماش داخل

 دانشگاه نگه داشت،سري تکان دادم... جلوي

 کردم با لبخند... یخداحافظ و

 ...دمیدیم میکه روبه رو زيیلبخندم جمع شد با چ اما

 !...کرد؟یچه م نجایا رعباسیام

 که روي صورتش بود... یاخم دنیبا د دیلرز دلم

 را و رفت... رعباسیام دیهم ند استاد

 کوه ترس و غم... کیمن ماندم با  و

 شد... نینگاهم کرد و سوار ماش زیت

 شدم... نیسوار ماش فتدیراه ب نکهیتند کردم و قبل از ا قدم

 ...دمینال و

 نگاه بدي انداخت... رعباسیام

 ...ین یکنیبه خدا اونجوري که تو فکر م -
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  826:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 که بلند کرد تا روي صورتم فرود آورد... یماند با دست مهین حرفم

 و جلوي صورتم را گرفتم... دمیکش یکوتاه غیج

 آورد... نییرا مشت کردو پا دستش

 ...اوردمیسر خودم و تو ن ییبال هی نجایتا ا نییبرو پا -

 زد... عربده

 تا نکشتمت... نییبرو پا -

 شدم... ادهیپ نیاز ماش عیو سر دمیجا پر از

 رفتنش... ریچشمم راه گرفت به مس و

 اي را... یرها کنم زندگ نطوریهم توانستمینم نه

 ...اورمیخون دل خوردن توانستم بدست ب ایدن ایبا دن که

 ...دیلرزیم بیبه دستانم کردم که عج ینگاه

 فشردم و قدم تند کردم ... لب

 ...نکهیلحظه اي فکر نکردم به ا یحت

 بود و ممکن است هر کاري انجام دهد... تیدر اوج عصبان رعباسیام

 ترم... یمن راض شودیاگه با کتک زدن من آرام م یندارد حت یبیع

 رفتم... دیرسیکه م ییجا نیدربست گرفتم و به دهنم اول عیسر

 داند اضطراب مرا کشت تا خانه... یخانه،و خدا م یعنی

 انداختم به عمه... یانداختم و نگاه دیکل عیسر

 و مات عجله ي من بود... کردیهاج و واج دستش را خشک م که
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  827:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 خونه اومده؟!... رعباسیسالم عمه جون ام -

 شد نگاهش... یسوال

 نه مادر... -

 شده؟!... یچ

 ...شیبزن به گوش زنگ

 تکان دادم و باشه اي گفتم... سري

 با اجازه... -

 شدم و به سمت بازار رفتم... نمیاز خانه خارج شدم و سوار ماش عیسر

 مغازه باشد... دیشا

 بود تصادف کنم در راه... کیباري نزد چند

 که با اخم هاي درهم داشت ... دنشیبا د دمیمغازه که رس به

 ...دمیکش یراحت کرد،نفسیمشتري صحبت م با

 تا از التهابش کاسته شود... بردیبه کارش پناه م تیدر اوج عصبان دانستمیم

 که اخم درهمش نشان از فشاري روي روانش بود... یرعباسیضعف رفت براي ام دلم

 اطراف باشد... نیآقاجون هم کردمیترس قدم برداشتم و در دل دعا م با

 نگاهش به من افتاد... یوقت ختیدلم ر و

 بهم انداخت... یوحشتناک نگاه

 شدم از آمدنم... مانیپش یفقط کم یمن کم و

 و به سمتم آمد... شیکرداز مشتر یعذرخواه
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  828:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 کرده اش گفت... دیاز الي دندان هاي کل و

 !...خواي؟یم یچ نجایا -

 فشردم و با اضطراب گفتم... لب

 !...م؟یحرف بزن -

 توجه به حرفم گفت... یب

 وسط بازار... ايیب یبه تو اجازه داد بلند ش یک -"

 ..."ایسرخود شدي مح یلیخ

 با صداي کنترل شده اي گفت... و

 ...امیم نیبش نیتو ماش -

 انداخت و با حرص گفت... ینگاه

 ...االی -

 ...نمیبش نیرفتم که داخل ماش عیو سر دمیجا پر از

 گفت... که

 کجا؟!... -

 حالت ممکن گفتم... نیسمتش برگشتم و با مظلوم تر به

 ...نیماش -

 را به سمتم گرفت... چیسوئ

 ... چیبدون سوئ -

 نشستم... نیرا گرفتم و داخل ماش چیدستش سوئ از
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  829:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 آنطرف تر پارك بود انداختم... یخودم که کم نیبه ماش ینگاه و

 به ساعت انداختم... یو کالفه نگاه دمیچیدر هم پ دست

 نشسته بودم... نیکه داخل ماش شدیم یساعت دو

 ...دمیباز شد و از جا پر نیدر ماش که

 انداخت و دنده را عوض کرد و عقب رفت... ینگاه

 حرف بزنم... یحت دمیترسیم

 م... -

 ...نمیماش

 دم خونه... ارهیب یکی دمیالزم نکرده م -

 اش... یحرف بزنم و دوباره به سکوت وادارم کرد با همان لحن عصبان آمدم

 ...سسییس -

 ...شهیم زيیآبرور گمیم زيیبازار به چ وسط

 آرام گفت... و

 به من بگه پاشده اومده بازار... نکهیا یکاره بلند شده ب هی -

 از محل کارش گفتم... میکه دور شد یکم

 ...ستین یکنیاونجور که تو فکر م رعباسیام -

 ...لرزاندیکه دل را م ییزد، از همان عربده ها ادیفر

 را هم... نیهاي ماش شهیش و

 ...شهیم ادهیپ بهیمرد غر هی نیزن من با خنده از ماش یبگو چه فکري کنم وقت -
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  830:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بگو... االی

 ...دمیزد و من چشم بستم و از جا پر ادیصورتم فر توي

 به..به خدا ... -

 بود... نایبه م راجع

 ...زدمیباهاش حرف م دیبا

 زد... ادیفر

 ...یزنیحرف م بهیمرد غر هیخبر از من با  یب خوريیتو گوه م -

 ...خوريیم گوه

 ...یش ریدرگ نایخواستم تو با مسئله م ینم -

 ...میخدا کاري نکرد به

 دستش شد ... ریروي ترمز زد و توي صورتم آمدوچانه ام اس محکم

 روي اعصاب بود... بیهاي پشت سر عج نیبوق ماش صداي

 ...دمیبریسرتو م نجایکه هم کرديیکاري م -"

 !...گه؟ید یکن کاریچ یخواستیم

 ...یگیهزار بار بهت گفتم کاري داري به من م ی..! من عوضهاان؟

 ...زاريیشدي واسه من با استاد جنتلمنت قرار م سرخود

 ...ایمح کنمیم اهیس روزگارتو

 ...اهیس

 است... نیا تشیو وضع کندیخودش راکنترل م دانستمیم
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  831:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 را راه انداخت... نیام را رها کرد و ماش چانه

 ساکت شده بودم... گرید

 جرات حرف زدن را نداشتم... یعنی

 را برداشته بود... نیهم نگفت و سکوت کل ماش زيیچ

 تمام شده ... زیهمه چ کردمیم گمان

 را برهم بزند... مانیند عروسپر کرده بود نک نیتمام ذهنم را ا و

 داشت جلوي خانه... نگه

 خوش اومدي... -

 خوردم و با شک گفتم... یتکان

 به ... -

 بگم... یچ نایمامان ا به

 نگاهم کرد... ترسناك

 جمعش کنه... خوادیاالغه که زنش ول شده م نقدریا رعباسیبگو ام -"

 کردم... یغلط اضاف بگو

 که آخرش با گوه خوري اضافه تو بگم خوش اومدي... دمیکش یبدبخت نقدریکردي ا فکر

 !...هري؟

 بگم تموم شد؟!... یماه به عروس هیدر اومده که  پدرم

 ...ستیخبرا ن نیخانوم از ا ایمح نه

 ...کنمیآدمت م ستمیمیوا یستیشانس ن خوش
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  832:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ..."آدم

 را گرفت از لحنش... میگلو بغض

 گرم شده بود از خواستنش... یدلم حساب اما

 ...دیو اشکم چک نیشدم از ماش ادهیپ

 را پاك کردم... میخانه شدم و اشک ها وارد

 را... انمانیبفهمد مسائل م یخواستم کس ینم

 در دل خود را سرزنش کردم... یکم و

 داشتم... یافکاري که راجع به بهم زدن عروس بابت

 ناسازگاري مردم را... کردمیو عقل م بودمیمحکم م دیبا

 ...کردیهم خودش را کنترل م تیکه در اوج عصبان مردي

 باز هم چه جالب که مرا زهر ترك کرد... و

 صداي عمه رشته ي افکارم پاره شد... با

 دادم و جوابم را داد... سالم

 و مادر... رعباسیکردي ام دایپ -

 تکان دادم... سري

 بله عمه جون... -

 اجازه... با

 برو،برو مادر ... -

 راحت کن...اي است خسته
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  833:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 خسته بودم... آري

 هم خسته بودم... ادیز

 ...گذشتیم کردمیاز آنچه فکرش را م شتریبا سرعت ب روزها

 ...کردیم همیتنب دنشیبا محروم کردنم از د رعباسیانگار ام و

 ...رفتمیخانه ام م لیوسا دیهمراه مادر و عمه براي خر به

 ...میشام کنار هم بود زیدر خانه سر م کباریهر دو سه روز  دیشا و

 ...کردندینگاهمان م یمادر و عمه هم سوال یبه حدي فاحش بود که حت راتییتغ نیا و

 ...دیپرس زيیهم بود چ شهیتر از هم ظیبا آن اخم و جذبه اش که حاال غل رعباسیازام شدیمگر م اما

 بودند... دهیبار مادر و عمه از من اما پرس نیچند

 اکتفا کرده بودم... یهست و من به نه گفتن کوتاه انمانیم یمشکل ایآ که

 بوداز اشک ... سیکه هر شب بالشتم خ داندیخدا م و

 کرد... ینم بمیهم نص یاخم و نگاه یکه از آنهمه محبت حت یرعباسیدوري ام و

 نداشت... یخانه انگار احدي هواي عروس یسه روز مانده بود به عروس تنها

 از عمو و زن عمو که از رفتن پسرشان ماتم گرفته بودند... آن

 آمدند... ینم رونیهم اصال از اتاقشان ب الیو دان ایدر و

 حال دائم خراب ساحل بودند... ریخودشان بود و درگ یسرشان در زندگ یو محسن هم حساب ساحل

 نداشت... دنیشادش انگار با رفتن دارا دل و دماغ گفتن و خند هیبا تمام روح یحت مینع و

 ...ماندیوقت سرکارش م ریکه تا د رعباسیآنهم از ام و

 داد... ینم یدر هم بود که جرات حرف زدن به کس شیآمد آنچنان اخم ها یهم که م یوقت و
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  834:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...خواندیهم که دائم در اتاقش بود و قران م آقاجون

 و جمع کردن خانه ي من بودند... یبردند که در تکاپوي عروس یکسانو عمه هم تنها  مادر

 اما من ... و

 ...خودم

 رود... یم شیبودم که با عشق سر زندگ ینه که من عروس انگار

 که حالم خوش نبود... زدیداد م یام حساب هیسرخ از گر شهیآن صورت پژمرده و چشمان هم و

 طاقتم طاق شده بود... گریکه من د یروز مانده به عروس سه

 را نداشتم... دنشیتاب ند گهید و

 ...دمیآمد پشت پنجره دو رونیکه از ب نیماش صداي

 ...دیایدل قربان صدقه ي قامتش رفتم و منتظر شدم تا شامش را بخورد و به سمت اتاقش ب در

 ...دمیکه باال آمد و صداي در اتاقش را شن دیهم طول نکش ادیانگار ز و

 ...دیرسیکه قدش تا روي زانو م یقشنگ و خوش رنگ راهنیو پ دمیکش میبه سرو رو یدست یکم

 تن کردم و چادرم را سر کردم... به

 ...دمینشن ییاي به در زدم و صدا تقه

 آرام در را باز کردم... دمینشن یجواب یدر زدم و وقت دوباره

 ...دادیشر شر آب نشان از حموم بودنش م صداي

 آمد... رونیکه ب دیطول نکش شتریاي ب قهیي تختش نشستم و چند دقحرف و آرام رو یب

 بود و قطرات آب روي عضالت سفتش ... دهیچیآن حوله اي که دورش پ با

 بودم... دنشیلحظه د کیکه تشنه ي  یاز من بردیدل م بیعج
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  835:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بود... ختهیاش ر یشانیکه مرطوب روي پ ییدلم ضعف رفت براي موها و

 ...کردیهزار برابر جذاب ترش م و

 نگفت... زيیکرد اما چ یاخم دنمید با

 ...دمینال آرام

 ...رعباسیام -

 کرد به من... ینگاه نهیآ از

 !...؟یتاک -

 تا ادامه دهم... کردیم بمیبا چشمانش ترق کردینگاهم م یکه سوال همانطور

 ادامه بدي؟!... نجوريیا خوايیم یتا ک -

 ...یکن ینگاهم نم یو تو حت مونهیعروس گهیروز د سه

 !..."سقف؟ کی ریز میقراره بر نجوريیا

 سمتم برگشت و من چادرم رو شانه ام سر خورد ... به

 شد روي ساق پاي برهنه ام... دهینگاهش کش و

 توجه به حرفم گفت... یب

 !...ري؟یتو خونه راه م نجوريیا -

 ...شیریفشردم از بهونه گ لب

 ...ستین شترینبود دوقدم راه که ب یکس -

 نباشه تو حق نداري ... ایباشه  یقدم ده قدم،کس هی -

 راه بري تو خونه اي که جز من هست... نجوريیا
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  836:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...خودشیب ريیگ رادیگرفت از ا بغضم

 ...مونیگفتم از زندگ یمن به شما چ -

 و گفتم خسته شدم از جنگ و قهرو دعوا... گفتم

 نگاهم کرد... بیطرفم آمد با همان حوله اش و عج به

 با هم؟!... میمگه دعوا و جنگ دار -

 انداختم و با شرم گفتم... نییرا پا سرم

 گرفتنمو ندارم... دهیو ند یمحل یطاقت ب -

 بزند کنارم روي تخت نشست... یآنکه حرف یب

 گفت... شیهمان لحن جد با

 !...؟یمنو بسنج مانیاومدي تو اتاقم که ا نجوريیا -

 ام گرفت... خنده

 حرف هاي منو... دیشنو یاصال نم انگار

 ...دیکش میروي موها یدست

 ...یبش هیتنب دیبا -

 گو نه ام را نوازش کرد و من ناخودآگاه چشمانم بسته شد... انگشتانش

 ...ایداره مح یهر کاري بها و تاوان یبفهم دیبا -

 آرام شده بود... یچقدر خوب که کم و

 ...زیخمار بود و آغوشش وسوسه انگ بیعج چشمانش

 کرد... یکم خنده
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  837:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...یمنو بسنج مانیپس اومدي ا -

 ...ستمین مانیمن انگار اصال با ا اما

 ...دیبوس قیبه سمتم خم شد و لبانم را عم و

 شد... یمن رنگ ايیدن و

 مردم گذاشتم... اریمن بعد از ماه ها خود را در اخت و

 در رابطه ي مان هم مشهود بود... یاش حت یبود و ناراحت میایکه تمام دن مردي

 نشود... داریبلند شوم تا ب اطیکردم با احت یخوردم در آغوشش و سع یتکان

 خوردم آغوشش تنگ تر شد... یتا تکان اما

 دوباره... دمیخواب میزدم و سرجا لبخندي

 کرد... یبود و چشم باز نم داریب پس

 همه اخم بخوابد... نیبا ا یکس شدیمگر م البته

 ...دمیاش کش نهیروي س یفرض یخط

 ...رعباسیام -

 بدي دارم... حس

 مانده بود... ساکت

 منتظر ادامه ي حرفم بود... انگار

 ...رهیگیدلم م یکنیاخم م نجوريیبعد با هم بودنمون ا یوقت -

 که چشمش بسته بود جدي گفت... همانطور

 کنم االن؟!... کاریانتظار داري چ -
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  838:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 کند؟!... چکار

 کردم... ینفس تنگ احساس

 آمد... یباال نم نفسم

 ...دمیرا شن شیدلم شکست خودم صدا بدجوري

 ...فهممیمنظورتون نم -

 با فعل جمع باهام حرف بزن... نجوريیخوبه هم -

 خورده نگاهش کردم... جا

 بود... شیحرص در صدا یکم

 طوري نگاه نکن... نیا -

 چشمانش بسته نبود؟!... مگر

 !...د؟یدیمرا از کجا م نگاه

 را نگرفت... میجلو نباریجا بلند شدم و ا از

 رساندم... میخودم را بپوشانم خودم را به لباس ها کردمیم یکه با پتو سع همانطور

 پلکش هم تکان نخورد... ینداد به خودش حت یحرکت چیه

 ...کندیخورد م نیاز ا شیغرورم را ب میاشک ها لیاگر بمانم س گریاي د هیکردم ثان احساس

 رفتم... رونیو از در ب دمیرا پوش میلباس ها عیسر

 بود با هم بودنمان واقعا... ییایچه رو خت،یاشکم فرو ر و

 قدم هاي سست به سمت اتاقم رفتم و خودم را به خواب سپردم... با

 ترس...از شدت اس دمیپر یاز خواب م قهیکه هر دق یچه خواب اما
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  839:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 شده بود... دهیخانه ام چ گرید یقبل از عروس روز

 خانه ام را... نمیعمه و مادر مرا بردند تا به قول خودشان بب و

 ...شیرفتارها نیمن و او باشد،اما با ا یي خوشبخت انهیاي که قرار بود آش خانه

 دانم... ینم

 خانه نگاه کردم قشنگ شده بود... به

 داده بود به خانه... ییبایجلوه ز ییرایسرمه اي رنگ پذ ونیدکوراس

 اتاق ها را هم نگاه کردم... یکی یکی

 بودند... دهیسه اتاق را هم قشنگ چ هر

 چرا اشکم جاري شد... دونمیاتاق خوابمان نم دنید با

 را به حساب شوق گذاشتند... میآسا لیچه خوب که مادر و عمه اشک هاي س و

 آورد... رونیب الیعمه مرا از فکرو خ لیموبا زنگ

 الو،سالم پسرم... -

 شد... زیت میپسرم گوش ها دنیشن با

 ...نوریا میبله، اومد - "

 خونه ... دنیبا د زهیریم یخانومت چه اشک شوق یدونینم

 ... آهان

 ...نجایا ايیم

 ..."ایپسرم، ب ایب

 ... ختیر دلم
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  840:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 آمد... یم نجایا

 ...کردمیپنهان م دشیاز د شهیاز هم شتریاز آن شب بود که خودم را ب قایدق

 را نداشتم... شیاخم ها تحمل

 را هم... شیها یمحل یب

 و داخل آشپزخانه برد... دیدستم را کش مادر

 ...کردیباز م میها و کشو ها را برا نتیکاب یکی یکی و

 داخلش را و من تنها تمام حواسم به در بود... دادینشانم م و

 دلتنگش بودم... دیایب رعباسیام تا

 ...میبرا نیبودم و محرم تر شوهرم

 ...کردمیاش چه م یبا دل سنگ اما

 مادر از جا پراندم... صداي

 ...ایمح -

 !...؟یکنیاصال نگاه م ییکجا

 زدم... یمصنوع لبخند

 قشنگه دستتون درد نکنه... یلیآره مادر خ -

 ...کهیش یلیخ زیهمه چ دیدیچ یعال

 برند صداي زنگ دهانش را بست... یمادر آمد حرف تا

 ارادي در دل قربان صدقه ي قامتش رفتم... ریرا باز کردم و غ در

 داد به مادرش و مادرم... یآمد و سالم باال
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  841:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...میلباسها دنیمن زودتر به اتاق رفته بودم به بهانه ي د و

 مادرش سراغم را گرفت... از

 گفت... عمه

 ...کنمیتو اتاقه مادر، االن صداش م -

 حرف عمه گفت... پشت

 ...رمیخواد مادر خودم م ینم -

 مشت کردم از استرس، دلتنگ بودم... دست

 ...خواستیناز کردن و قهر کردن م یدلم کم اما

 شد و آرام سالم کردم... داخل

 آنکه برگردم به سمتم آمد ... یب

 ام را گرفت و به طرف خودش برگرداند... شانه

 ...یچه استقبال گرم -

 فشردم و خجالت زده... لب

 ...رفتمیبه استقبالش م دیهرچه که بود با گفتیم راست

 گفت... مویدزد نگاه

 ...کنمیدارم اشتباه م ای یکنیاز من فرار م -

 ...چاندمیدر هم پ انگشت

 نه... -

 کنم... ینم فرار
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  842:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 زدن کشوها شدم... دیپشت به او کردم و مشغول د و

 روي شانه ام گذاشت... دست

 دستش را... دینوازش وار تا کمرم کش و

 کمرم را در بر گرفت... و

 راه فراري نداري... نجاستیجاي تو هم -

 زدم و به سمتش برگشتم... پوزخند

 پسر عمه... دیبه خودتون مطمئن اديیگفتم که ز-

 باال رفت... شیابرو تاي

 ...دیبه سمت خودش کش مرا

 پسرعمه؟!... -

 جز صورتش دوختم... ییرا به جا نگاهم

 بله... -

 ...دیستیشما پسرعمه ي من ن مگه

 و آرام تر گفت... دیخند

 ...کننیها تخت پسر عمه شونو انقدر خوب گرم م ییهمه دختر دا یعنی -

 اش سرخ شدم... ییایح یو ب یبدجنس از

 ندادم... یجواب و

 شد... جدي

 از من در بري... ادیخوشم نم - "
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  843:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...یحرف بزن نطوريیا

 ...یعمه صدام کن پسر

 که من شوهرتم... یصورت در

 ...شو

 ...ه

 ..."رت

 انداخت... یکردن کلمه اش که تمام شد نگاه یهج

 صورتم را قاب گرفت با دستانش... و

 آمد تا ببوستم... کینزد

 صداي تقه اي که به در خورد،هم من و هم او را از جا پراند... اما

 ...گفتیمتعاقبش صداي عمه آمد که از همان پشت در م و

 بازار... میریم میجان ما دار رعباسیام - "

 ...دیندار ییزایچ هیخونتون  تو

 ..."میگردیزود برم گهید زیبا چند تا چ میریرفته بگ ادمونی

 ...شیام گرفته بود از دست پاچگ خنده

 خود را کنترل کرد و از پشت همان در بسته گفت... صداي

 باشه مادر دستتون درد نکنه... -

 ...رسونمتونیم امیم االن

 گفت... یبا بدجنس عمه
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  844:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ...دیبه کارتون برس دیبمون نجاینه شما ا -

 ...مییایزود م میریم مام

 سرخ شده بود از خجالت... رعباسیام یشانیپ

 نداشتم از او... یهم دست کم ومن

 داد... یدر خبر از رفتنشان م صداي

 که زل زده بودم به صورتش... یانداخت به من ینگاه

 !...ه؟یچ -

 اي باال انداختم... شانه

 پسر عمه... یچیه -

 داد... یرا باز کرد و گونه ام را نوازش میسمتم آمد گره ي روسر به

 ...یکنیپسرعمه صدام نم گهیکه االن بهت دادم د یفکر کردم با جواب -

 ...ییحرفا نیسمج تر از ا نمیبیم اما

 را خمار کرد... چشمانش

 !...م؟یخوب کجا بود -

 عقب برداشتم... یقدم

 لطفا... دیبس کن - "

 ...دیگرفت ادیخانوم را  هیوقت رفتار با  هر

 ..."دیش کیبه من نزد دیحق دار اونوقت

 رفتم... ییرایبه سمت پذ و
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  845:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بود که... دهیي در نرس رهیهنوز دستم به دستگ اما

 ...دیرا حلقه ي شکمم کرد و به سمت خود کش دستش

 برم گرداند و به در کوباند پشتم را... و

 بود ... هیثان هیاتفاق در عرض  نیا تمام

 ...کردمیبود و نگاهش م دهیمن حاال پشتم به در چسب و

 هر دو دستش بود... ریدستانم اس مچ

 ...میتکان دادم به دستها یکم

 لطفا... دیولم کن -

 گفت... آرام

 ...ایباشه مح ادتی شهیهم نویا - "

 باشه... ادتی شهیهم

 ...زنمیهر وقت بخوام بهت دست م من

 ..."بوسمتیو م شمیم کتینزد

 ...دیروي لبم را بوس آرام

 نداده... ادتی دیشوهر داري رو اونجوري که با ییزن دا - "

 ..."نداره بیع دمیم ادتی خودم

 نگاهش کردم... یحرص

 نگاه نکن... نجوريیا -

 !...ه؟یاخم و تخمات چ نیا لیبگو دل بهم
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  846:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 حرص گفتم... با

 ...دیدون یواقعا نم -

 گفت ... الیخ یرا رها کرد و ب دستانم

 نه... -

 را گشاد کردم... چشمانم

 ...دیکرد شهیچند وقته خون منو تو ش - "

 ...ارهیرفتار دو روز قبلتون هنوز قلبمو به درد م دیدون ینم اونوقت

 ...دیرحم یب یلیخ

 ..."یلیخ

 ...دیچک اشکم

 ...دیو سرم را بوس دیبه آغوش کش مرا

 نکن... هیگر -

 حاال که در آغوشش بودم... اما

 هم از آن محروم بودم... شیدو روز پ یکه حت یآغوش

 بود وبه هق هق افتادم... دهیچشمه ي اشکم جوش انگار

 گفت... ینم زيیو چ کردیوقفه سرم را نوازش م یب

 ...ختنیدارم به نوازشش و اشک ر اجیبود احت دهیفهم انگار

 رونیمانده بود...از آغوشش ب یباق یهق هق خشک میاز اشک ها یو وقت میهمانطور ماند یربع کی

 آمدم...
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 را پاك کرد... میها اشک

 ...گفتم

 ...دینکن یمحل یب نجوريیبهم ا گهید

 ...یلیخ شمیم تیاذ یلیخ من

 زد... لبخندي

 ...فتهیاتفاق ن نیتا ا یکن یکارا نم نیاز ا گهیشمام د - "

 ...یدونیتو اخالق منو م ایمح

 ...یدونستیاز اول م یعنی

 ..."کنهیمن بدونم هم ناراحتم م نکهیا یخوردنت ب آب

 ...دمیحرفش پر انیم

 بود... ریبه خدا من قصدم خ -

 افتاد... یاتفاقا نم نیوقت ا چیه یگفتیاگر به من م - "

 ..."شدینم نجوريیباشه ا مونیروزاي زندگ نیکه قرار بود بهتر ییروزا و

 ...دیخند تلخ

 نداره... یبیحاالم ع -

 بد جنس نگاهم کرد... و

 ...دمینشن تویحاالم عذر خواه -

 چشمان گشاد نگاهش کردم... با

 کردم... یمن که صد بار عذر خواه -
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 تو ... یبرسه عذر خواه دم،چهیشنیبودم صداي خودمم نم یاون موقع عصبان -

 را جلو دادم... لبم

 ...خوامیخب عذر م یلیخ -

 شد... کمینزد

 ...ستیکه قبول ن یلفظ یعذر خواه -

 آرام لب زد... و

 باشه... یعمل دیبا یعذر خواه -

 به سمتم امد هنوز لبش را روي لبم نذاشته بود... و

 صداي زنگ در از جا پراندمان... که

 دستش با خنده فرار کردم... ریاز ز ومن

 گفت... کالفه

 ...مینفس راحت بکش هیمادر ما امروز قصد کرده نزاره ما نیا نکهیمثل ا رینخ -

 به سمت در رفت... و

 ...میدیاش و با هم همه جاي خانه را د یاي کردم به کالفگ خنده

 ...دمیو آن لحظه بود که فهم مانیچقدر تشکر کرد از مادرها و

 خوب ما براي عمه چقدر مهم است... حال

 ...کردیآورد و اسپند دود م یمدام اشک به چشم م که

 ...نمایخنده ها دنیبا د گذاشتیصدقه کنار م و

 ها و متلک هاي دختر عموها و ساحل... یو من امان نداشتم از دست شوخ میخانه برگشت به
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 ... دادینشان م رعباسیو اخم هاي ام میرا کنار هم خورد شام

 ها او هم در امان نمانده... یاز شوخ که

 ...ختمیخورشت ر یکم شیزدم و برا لبخندي

 انداخت که دلم را لرزاند... یمهربان نگاه

 ...یمرس -

 گفت... میتکان دادم و نع سري

 ...کننیم کیج کیکه عروس و داماد تنگ دل هم دارن ج نمیب یم -

 ...دیپر رعباسیغذا به گلوي ام و

 پر کردم... شیبرا یدوغ وانیل عیسر

 را نگاه هم نکردم... میاز خجالت اصال نع و

 شکر که آقاجون به اتاقش رفته بود... خدارو

 مردم... یگرنه از خجالت م و

 بکشد جلوي آقاجون... شیحرف ها را پ نیکردا یجرات نم میالبته که نع و

 انداخت که حساب کار دستش آمد... میبه نع زيیاش بند آمد و نگاه ت سرفه

 ...میي نادم نع افهیبار مرا به خنده وا داشت ق نیا و

 را به کمک بچه ها جمع کردم... سفره

 کند براي خودش... ینشستم کنار ساحل که پرتقال پوست م و

 به من انداخت... ینگاه

 جون... ایمح اریبه کمرت فشار ن ادیز -
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 فردا پس فردا... شهیم الزمت

 اش... ییایح یچشمان گشاد زل زدم به ب با

 ...دیخند نخودي

 را جمع کردم... لبم

 نه بابا... -"

 !..."روبا بچت قورت دادي؟ ایح گهیشدي د حامله

 و تنه اي زد... دیخند

 بفرما... - "

 ..."خوردت یخود دار من با چشاش داره م داداش

 ...کردیکردم که به من نگاه م رعباسیبه ام ینگاه

 ...نمینامحسوس اشاره زد تا کنارش بش و

 ...ختمیهواي چاي بلند شدم و براي همه ر به

 تعارف کردم و کنارش نشستم... رعباسینفر به ام نیآخر و

 پوست کندم... وهیم شیرا تعارفش کردم و برا قند

 در آمد... شیو من همانجا کنارش نشسته بودم ..که ساحل صدا رفتندیکم کم براي خواب م همه

 ...دینشست نجایوااا،چرا ا -"

 ...دیبخواب دیبر دیپاش خب

 ..."صورتت سرحال باشه دیبا تونهیفردا عروس ایمح

 منتظر ساحل بودم که سري تکان دادم و از جا بلند شدم... انگار
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 را تماشا کرد... لمشیماند و ف الیو محسن و دان میهمانجا کنار نع رعباسیام اما

 ...دمیرا عوض کردم و روي تختم دراز کش میها لباس

 رسد... یبه صبح م میاتاق برا نیباشد که در ا یشب نیآخر نیا شدینم باورم

 شده بود... داريیخر رعباسیکه براي من و ام یرا لمس کردم،تخت تختم

 لمسم نکرد... رعباسیهم روي آن ام کباری یحت و

 خواب شدنم روي تخت نشستم... یزدم و کالفه از ب یقلت

 داخل شد... رعباسیبا باز شدن در اتاق و ام دمیاز جا پر و

 من شماتت بار نگاهش کردم... و

 ...دیدر بزن هیخب  دمیترس -

 ...دیخند

 دفعه ي بعد... شاالیچشم ا -

 بله؟!...-

 ...دیو کنارم دراز کش دیکش رونیبلندش را از تن ب نیآست شرتیت

 ...گهید میبخواب -

 نگاهش کردم... متعجب

 !...م؟یبخواب -

 !...نجا؟یا

 تکان داد... سري

 آره،پس کجا؟!... -
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 زشته... ادیساحل م وهویفردا  یعنینه .. -

 ...دمیزشته،بغل زنم خواب یچ -

 ...گهینره د ییدر نزده جا رهیگیادمی اونم

 آغوشم گرفت و روي تخت کنار خودش خواباند... در

 وجودم را گرفته بود در کنارش... یچه آرامش داندیخدا م وتنها

 خوابم برد... یمتوجه نشدم ک یحت که

 ...دمیاز خواب پرگفتن ساحل  نیبود که با صداي ه یچه ساعت دانمینم صبح

 رفته بود... رونیچشم باز کردم که از در ب یوقت و

 کردم که آرام در آغوشم گرفته بود و چشمانش بسته بود... رعباسیبه ام ینگاه

 تا دنبال ساحل بروم که آغوشش را تنگ کرد... دمیجا پر از

 با همان چشم بسته گفت... و

 نشه... یبدون در زدن وارد اتاق کس رهیبگ ادیول کن بزار  -

 ...دمینال

 زشته به خدا... رعباسیام -

 را باز کرد و بوسه اي روي گونه ام زد و آغوشش را شل کرد... چشمانش

 نه واسه ساحل... یبرو ول -

 ...شگاهیبري آرا دیبا گهیشو د آماده

 به ساعت نگاه کردم... عیسر

 ساعت از وقتم گذشت بود... مین عییه
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 رفتم... شگاهیسرعت ممکن آماده شدم و به آرا نیشتریبه حمام رفتم و با ب عیسر

 ... شدمیسرخ م کردمیکه با ساحل هر وقت برخورد م بماند

 یزد و عصبان میتا برسانتمان ..به پهلو میمحسن نشست نیداخل ماش یآخر سر کالفه شد وقت و

 گفت...

 ...دزديینگاه م ینیبیهر وقت منو م گهیاهههه بس کن د - "

 ..."اجازه اومدم تو یخجالت بکشم که ب دینشده که من با زيیچ بابا

 و به سمتم خم شد... یکم میدیخند

 ...گمایم یول -

 ...هللاداره ماشاا یکلیه بیعج داداشم

 نثارش کردم... یینگاهش کردم و پرو یچپک

 زنگ خورد... لمیموبا که

 بود... نایم غیصداي ج دمیکه شن زيیچ نیرا برقرار کردم و اول تماس

 ...نجامیدوساعته ا ونهید ییکجا ایمح -

 کفرش درومده... شگریآرا گهید ایب بابا

 گفتم... مضطرب

 بابا نفس بکش اومدم... -

 ...برو

 قطع کردم با استرس به محسن گفتم... و

 ...رهید ريیتر م عیسر کمیمحسن جان دادش  -
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 زد... لبخندي

 خانوم...اي به روي چشم عروس  -

 ...دمیپر نییپا نیاز ماش دنیفشردم و به محض رس لب

 شدم... شگاهیزودتر از ساحل وارد آرا و

 تا باال برسد... دیکشیم شتریربع ب کی تیدانستم با آن وضع یم

 نامش آرزو ست،گفت... دمیکه همان لحظه فهم شگریو آرا نشستم

 پس خانوم... ییکجا -

 ...میعقب یلیکه خ نیکردي بش رید یساعت دو

 تکان دادم و با خجالت نشستم و گفتم... سري

 چطور بگم... یعنینباشه  ادیز شهیفقط م -

 ...دیخند

 دونم خوشگل خانوم... یم - "

 ..."راحت التیبسازم که همه با دهن باز نگات کنن خ یعروس هی

 ...کردمینگاه م نهیبار به خودم داخل آ کی قهیمدت هر سه دق تمام

 ...گفتندیداد که دائم م یو ساحل امانم نم نایهاي م یشوخ و

 نگران نباش... پسندهیم رعباسیبابا ام -

 را هم کالفه کرده بودم... شگریآرا گرید

 من و همه را راحت کرد... الیانداخت و خ نهیپارچه روي آ کی که

 بودم... ردستشیز یکنم حدود سه ساعت فکر
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 ...مردمیداشتم م یفضول نایول مو به ق یو کالفگ یکم کم از گرسنگ و

 گفت... ضاديیکارش تمام شد و به خودش دست مر باالخره

 ...نمیبب نهیهر کاري کردم نذاشت خودم را در آ یول

 و تورم را وصل کردند... دمیهم ساحل لباسم را پوش یو کم نایکمک م به

 برداشتند... نهیباالخره پارچه را از آ و

 ...کردمینگاه م دیجد ايیزده به مح رتیمن ح و

 عوض نکرده بودم... رعباسیرا به درخواست ام میرنگ مو نکهیا با

 باشم... نهیدختر داخل آ شدیخودم هم باورم نم یکرده بودم که حت رییآنقدر تغ اما

 و ساحل اندختم و خودم هم اشکم حلقه زد... نایم یبه چشمان اشک ینگاه

 کرد و صداي همهمه ي زنان... یحواسم را پرت نم فونیاگر صداي زنگ آ که

 ...دیچکیاشکم فرو م دمیشن یداماد آمد را نم گفتندیم که

 اش شنل را روي سرم انداخت... یصدقه اي کنار گذاشت و با چشمان اشک ساحل

 را هم روي سرم انداخت و مرا بدرقه کردند... دمیسف چادر

 دلم را لرزاند... بیدر لباس دامادي عح رعباسیام دنید

صورت مرتبش در آن کت و شلوار سرمه اي رنگ دلم را برده  ند،امایتونست صورتم را بب یکه نم او

 ...یبود حساب

و صالبت مخصوص خودش صدقه اي دور سرم گرداند و داخل اسپنددان شاگرد  بتیبا همان ه 

 انداخت... شگریآرا

 شوم... نیسوار ماش کردیسخت تر م یکه راه رفتنم را کم یکرد با آن لباس پف کمکم
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 بردار خودش هم نشست و رو به من کرد... لمیکه ف ییها ییراهنما با

 سالم عروس خانوم خودم ... -

 خانوم... مینظر بنداز هیزاري  ینم

 کردم... شیاز لحنش و اعتراض گونه صدا دمیکش خجالت

 و بعد سالن براي عقد... میو باغ برو هیبود اول به آتل قرار

 ...میگذاشتند تا آماده شو مانیهمه تنها میکه شد هیآتل داخل

 سفارش دهد براي شکم گرسنه ي من... ییرفت تا غذا رونیهم ب رعباسیام

 به خودم کردم... ینگاه نهیبه داخل آ گریو شنل را در آوردم و بار د چادر

 ..بود . بایاش ز یرنگم با تمام سادگ یصدف لباس

 به اندامم نشسته بود... یاش حساب یقیي قا قهیبلند و  نهايیآن آست وبا

 داخل شد... رعباسیباز شد و ام در

 من شد... خیم هیسمتش برگشتم و چند ثان به

 ...دیروي گونه ام کش یسمتم قدم برداشت و آرام نوازش وار دست به

 فرشته خانوم مال منه... نیا یعنی -

 ام انگار گوله اي آتش بود... یشانیزدم و بوسه اش روي پ یحیمل لبخندي

 عکاس آمد و بعد از حرف و نهار... باالخره

 و گاه خجالت آور ... بیو غر بیژست هاي عج نقدریا

 آورد... یرا در م رعباسیانداخت و خنده ي ام یلپهاي مرا گل م که

 ...دمیکش یاعالم کرد کارش تمام شده نفس راحت یما داد که وقت به
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 و باالخره براي بار دوم پاي سفره عقد نشستم با محبوبم... میسمت تاالر رفت به

 ...کردمینگاهش م نهیاز آ یمال من بود وقت ایتمام دن داندیخدا م و

 با لبخند بله دادم با تمام وجودم به مردم... و

 که تمام عمرم... مردي

 قلبم بود... تمام

 هم به قسمت خودشان رفتند و شادي و همهمه برپا شد... انیآقا باالخره

 ...زانمیدر کنار عز میروز زندگ نیرقص هم بد نبود در بهتر یکم

 ام تا خشک کرد... یشانیبا دستمال عرق پ ناینشستم و م میعرق سر جا سیخ

 به سمتم آمدند... هیبراي دادن هد رعباسیعمه و دختر عمه ام و

 را به دستم داد و گفت... هیآمدي گفتم که عمه هد خوش

 مبارکت باشه خانوم... -

 گفتم که ادامه داد... یممنون

 باشه... م،مبارکتونیواسه بار دوم انتظار نداشت یجشن نیهمچ هیواال  -

 زدم و سري تکان دادم که به همراه دخترش رفت... یزورک لبخند

 کج کرد... یلب نایم

 رو مخ... -

 گفتم... الیخ یب

 چه خبر؟!... ایولش کن از آقا برد -

 سرخ کرد... چهره
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 ...یسالمت -

 تشکر گنده بدهکارم... هیبه تو  من

 ...دمیرا بوس شیرو

 ...ستیهد نیخوشبخت بودنت براي من بهتر -

 کرد با عشق... نگاهم

 که تو رو دارم... یمرس -

 داماد را دعوت کردند براي رقص تانگو... باالخره

 آمد باالخره... و

 ...دیرا روي صورتم پاش بشیرا دور کمرم حلقه کرد و نگاه عج دستش

 شدي پخش شد... یدنیبابک جهانبخش به نام امشب چه د آهنگ

 ...میکردیم قیانگار با نگاهمان به هم عشق تزر میدیرقص یدر دست هم م دست

 ...شدینم باورم

 تمام شد... باالخره

 ...دمیرنج عشق کش بیمن عج و

 ...کردمیم ریانگار روي ابرها س رعباسیرا اعالم کردند و من کنار ام شام

 نگاهم کرد... یبا تعجب ساختگ رعباسیاشتها شروع کردم به خوردن و ام با

 کنم... رم،فکریدام بگ دیکردن شما با ریمن واسه س هللاماشاا -

 کردم خودم را... لوس

 ...خورمیاصال نم -
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 که خودش تا آخر غذا را در دهانم گذاشت... رعباسیام دنهايیبود ناز خر نیریچه ش و

 تا خانه مان... میجوانها بدرقه شد یهمهمه شلوغ انیهم تمام شد و درم جشن

 در خانه... مینداشت یکوبیپا رعباسیخواست ام به

 تازه ام... یو من تمام دلم پر شوق بودن از شروع زندگ میشد نگیپارک وارد

 ...کردمینگاهش م یو من دزدک میرفت باال

 آورد... یو به روي خودش نم ندیب یکه مرا م دادینشان م لبخندش

 صدقه اي دور سرم گرداند و کنار گذاشت... میکه وار خانه شد نیهم

 ...دیام را بوس یشانیپ

 دلم... زیبه خونت خوش اومدي عز -

 روي لب نشاندم... لبخندي

 انداخت... یشل کرد و نگاه ییبایرا با ژست ز کرواتش

 ...رمیدوش بگ هیمن  یتا تو لباس عوض کن -

 تکان دادم و بازحمت تورم را در آوردم... سري

 باز کردم و سراغ لباسم رفتم... یهارا هم به سخت سنجاق

 ...دیرس یلباسم نم پیدستم به ز کردمیکاري م هر

 استراحت کنم... یکم کردم تا زانیتقال کردم وکالفه دستم را از تنم وآ یکم

 شل شد در تنم... یحس کردم لباسم کم که

 بود... ستادهیکه حوله به کمر پشتم ا دنشیبا د ختیر دلم

 لباسم را کامل باز کرد... پیفشردم از خجالت که ز لب
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 ...دیسر شانه ام هل داد و شانه ام را بوس از

 به چشمان تبدارش کردم... نهیاز آ ینگاه

 من آغاز شد... یزندگ و

 را داشتم... شیکه آرزو یزندگ همان

 ****** دو سال بعد...

 ...ستادمیا نهیو ناراحت جلوي آ معذب

 به لباس گشادم انداختم... یناراض ینگاه و

 کج کردم... یلب

 دستش از پشت حلقه شد دور کمرم... که

 گفتم... یناراحت با

 ...ستیاندازم ن یچیه رعباسینگاه کن ام -

 توئه... ریتقص همش

 کرد... یو شکم برآمده ام را نوازش دیخند

 ...ادیکه دخترمون ب گهیسه ماه د -

 ...یشیتر م یاز اولم بارب دمیم قول

 دوباره خودم را برانداز کردم... یناراض

 ...دیام را بوس گونه

 تري خانم... نیریبرام ش شهیاز هم -

 زدم... لبخندي
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 ...کشهیمنو م نایتوام حاضر شو االن م -

 ...میسفارش کرده واسه عقد زود برس چقدر

 تکان دادو رفت که حاضر شود... سري

 کرده بود... بمینص نیکه روي زم یمن خدا را شکر کردم براي بهشت و

 ...رعباسیام درکنار

 ..یکه تو منظورِ من فانیوجانم به تو مشغول ونظر درچپ و راست تا ندانند حر دل

 


