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 24نوشته الهام |رمان سکوت مرگبار
 

telegram.me/caffetakroman 
  

 *مقدمه*
 باز هم
  شود در دلمیزنده م

 . سختخاطرات
 . تلخيروزها

 . تلخي سخت روز هابی ناشکخاطرات
  به صورتمزندی هم رنگ مباز

  دردي قطره اشک گرم روزهاقطره
 . اشک سردقطره

 کنمی فرار ممن
  رومیم
  روم به ناکجایم
  روم به هرکجا که گم کنمیم
  گذشته راتیمن
  شود فرار کردی چگونه میول
  خودماز

  امخودشکسته
  صدای مرده بشی پي که سالها يخود

 و
 . درد را در دلم به جا گذاشتيردپا
 . کنمی فرار ممن
 . کنمی مفرار
 . کنمی مفرار

 رهام*
 . جواب دادمهی کنمی ببنکهیبدون ا. شدمداری بلمی زنگ موباي صدابا

 سالم-  پشت تلفنطرف



   مرگباررمان سکوت                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 4 

 سالم شما؟-  و گفتمدمی کشازهیخم
   کنی برو خودتو اونجا معرفگمی؟میزنی منگل ميدارشدیپرهامم تازه ب-
   دستری زدی که باییمارای به حال بي وایکنی کمک میلی ختی بشربه
  درمان بشنتو
 ؟ي سحر زنگ زدي کله شدهیچ-

   صبح به افق تهران9 ساعت کهی از وجنات بارزت مرتیکی نایا-پرهام
  خونه؟وونهی دي بردی تو نبامگه

 . بودمدهی خوابفتمیقشنگ نصف ش. اوضاع اخراجم نکنننی با اارمیشانس ب. بشه که خوابم بردفتمیمنتظر بودم نوبت ش-
  جون توشمی نارحت مای ذره استرس داشته باشهی ذره فقط هی اگه بفهمم زمیرهام عز-پرهام

 ي من بدلی چرت و پرتا رو تحونی ايزنگ زد-
 ی البته اگه به کارت لطمه نميای گرفته گفتم تو هم بی مهموناری نه زنگ زدم بگم امشب دانلکسی باش رلکسیر-پرهام
 خوره

 دی شـــــاامی بدی شایکنیخب چون اصرار م-
 ي ندارم گفته باشم فعال بايمن اصال اصرار-پرهام

 !دمی نديماریامروز که ب.د شدم بلنی صندلاز
 .اومد و پس ازاون دستش بود که دور گردنم حلقه شد}مارستانی تسیدختر رئ{ مهسايخواستم جلوتر برم که صدا.برگشتم

 سالم رهام امشب-مهسا
 کننیاول دستاتو بردار همه نگاهمون م:دمیوسط حرفش پر.کشهی نمخجالتم

  بدهری که گستی بابا هم نی که تو بگرون؟هرجای بمی برشهیامشب م: و ادامه دادبشی جياوه باشه دستاشو گذاشت تو-مهسا
 ستن؟ی ني احمدي دعوتم آقاییامشب جا-

 ي بوددهی خوابفتتی گم که سر شی به بابا نمي و اگه امشب منو همراه خودت ببرستینه ن-مهسا
 يای بگفتمی نگرفتم تو رو دعوت کنم متاسفم وگرنه حتما میمهسا جان من که مهمون-

  لوسي اصال مهم نبود فقط بخاطر پدرشه که باهاش خوبم دختره ی از حرفم ناراحت شد ولمشخصه
  ساعت زودتر برمکی نداره من یاگه اشکال-

 برو خدافظ: گفتنی غمگی بهم کرد و با لحنپشتشو
 . رفتمی به سمت در خروجلمی نکردم و بعد از گرفتن وساییاعتنا

 *دالرام*
 . کردی پاهام آرامش به من منتقل مری و خش خش برگ ها زکردی موهام نوازش مباد
   اتاقتوندیخانوم خانوم اومدن زودتر بر-يزر
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 . نشمدهی شدم تا دمی و پشت بوته ها قادمیدو. زدی نفس منفس
 ی سفت گرفته انگار ماری جور دانهی چندش ي اومدن داخل دختره اری مش صفر باز کردوسحر و داناطی کجارفت ؟در حيزر

  خوان شوهرشو بدزدن
 . باز بودششونی نی ولگفتنی می چدمی شنی فاصله نمنی ااز

 . رفتی برداشته بود و دنبالشون منی بزرگ از صندوق عقب ماشلونی تا نا7-6 چارهی صفر بمش
  هزاري لو رفتم تپش قلبم رفته بود روي گوشم اسمم صدا زد واااااری زیکی کدفعهی زدمی مدی اطرافم دينجوریهم
  خانوم منم-يزر

 دیببخش: نگاه غضبناك بهش کردم که گفتهی کردم ی همونجا چند تا فوش آبدار نثارش متونستمیاگه م!  بوداکینزد
   و در اتاقنیستی اتاقتون اگه بفهمن ني تودی تر برعیترسوندمتون سر

 
 .م کنن سرمو تکون دادی کردم منو اخراج مباز

 من براش مهم هستم و دی که شای شده همدمم و تنها کسي شدم زری بهتره بگم زندانکنمی می زندگنجای که ای وقتچند
   ونه از سحرترسمی ماری خوام از دستش بدم وگرنه نه از دانینم
 

 .  ممکن به سمت اتاقم برمي صدانی کردم با کمتریسع
 بود خودم به اتاق رسوندم يبه هر زور.  سخت بودی زرد و نارنجي دهیخشک ي برگ هاي روصدای بودو راه رفتن بزیی پافصل

 .دی نفهمیخوشبختانه کس
 دوم يدرکتابخونه باز کردم از طبقه . اتاقم بودمي منم از صبح توفتادی که نیخب اتفاق خاص. در اتاق از پشت قفل کرديزر

   تخت گذاشتميآلبوم رو.  در اوردممونیآلبوم عکس خانوادگ
 
 .  کردی حالم خراب تر مشدوی ميادآوری گذشتم زدمی که میبا هر ورق.دمی همونجا دراز کشو

 سوم... ي دوم  صفحه ي اول  صفحه ي صفحه
 ی چه عدد نحس13. سالم بود13فقط . خوردممی زندگي که توي ضربه انیبزرگتر.رهی نمادمی وقت اون روز چیه
 . دگرگون کردمیکه زندگ ی هفته دو اتفاق ناگوار  دو اتفاقکی عرض در

 سال قبل9*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *  
 .رمی خوام ازتون عکس بگی منیایبچه ها ب- مامان

 . زدی شونم  قلبم تند ميدستشو گذاشت رو.ستادمی ااری دانشیپ
 .دی مواظب خودتون باشامیزود م.  چاپ کنمی قبلي عکس و عکسانی ارمی گرفتم بچه ها من مکی   چبییییییی سنیبگ-

  اتاقش صداش زدمي خواست بره توی هم ماریدان.  رفتمامان
  جووونماریدان:
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  جانم: برگرده گفتنکهی ابدون
 . قلبم باالرفته بودضربان

   اتاقميای بشهیم-
 .میدستمو گرفت و با هم از پله ها باال رفت. تکون دادسرشو

 . نشستی صندليرو اری تخت نشستم و دانيرو
 من عاشقتم.. مناریدان: مقدمه گفتمبدون

 . نشست و موهام نوازش کردشمیپ
  کوچولویمنم دوست دارم آبج-اریدان
 .ستی ننیمنظورم ا-

 . نگام کردمتعجب
ناباور و .صورتم سوخت...بچه دار ب.می خوام باهم ازدواج کنی ماریدان: لرزون ادامه دادمیی و با صدادمی کشیقی عمنفس

 . شدمرهیمبهوت بهش خ
  ببند دهنتـــــــو خفه شـــــــــــــو: زدداد
 .دی اتاق محکم کوبدر

  بهم نگفته بود گفت خفه شويزی از جانم چری که غی گوشم کسي کرد زد توی که تا االن فقط موهام ناز میکس
  سختیلیود خ سخت بیلی خدمی که فقط محبت ازش دی منيبرا

   سردردم بهتر بشهدی بشم تا شای بزنم تا خالغی خواست جی مدلم
 ........دی دونستم شای نمیول. گوش فلک کر نکنهادمی فري دهنم گرفتم تا صدايجلو. سکوت کردمشهی مثل هماما

 زمان حال   *    *    *    *    *
 عشق احمقانه هی.شهی عاشق برادرش میآخه ک.ومدی و به نظرم مسخره مدمی خندی بود بهش می کسی اگه داستان زندگدیشا

   صحنه هارو لمس کردهنی اياما من که همه . و کورکورانه
 

 . احساساتم نابود شدني همه هی گرنطوریهم. من نداشتی زندگي تویگاهی خنده جابودم
 . باهام سرد و سردتر شداری از اون روز رفتار دانبعد

 .ق افکارم کنار زدم در اتاي صدابا
  تو؟امی بشهیم-يزر

 . گفت قفل در باز کرد اومد داخل ودرم پشتش بستی چدی فهمخودش
 . خواستم ناراحتتون کنمی رفت نمادمیخانوم بخدا -يزر
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 ری بغلم و زد زدیپر. رو لبم نشستی نداره دستشو گرفتم و لبخند تلخيری اون که تقصنیی زدم که سرشو انداخت پايپوزخند
  خانوم: کردو گفتینی فيزر. دستامو دورش حلقه کردمهیگر
 

 شما
 قبلش نیی پاي سحر خانم گفت صدات کنم بری خوبیلیدالرام تو خ: گفتدی بفهمه که من دوستشم اخممو که دخوادی میک

   توي کنه من اگه جارونتی بنجای خورد که از ااریمخ آقا دان
 

 ومدمی کوتاه نمبودم
 .... بکشم امای خواستم حرف بزنم بلکه سبک شم بلکه بتونم نفس راحتیناگفته م ي پر بود از حرفاذهنم

  برم؟تونمیخانوم م- خودش جمع و جور کردو بلند شداری داندنی با دي بدون در زدن اومد داخل زراری اتاق باز شدو داندر
 .  تکون دادم که از اتاق خارج شديسر
 سحر ی باشدی گرفتم و تو هم بای بزرگیامشب مهمون: نشست گفتی صورتش مي من رودنی بادشهی که همی با اخماریدان

  لطف کرده واست لباس گرفته حواست جمع کن که آبرو
 
 ی نکنيزیر

 .دی بسته شدن در بود که به گوشم رسيبعد از اون صدا. گذاشتزی مي که بهش دقت نکرده بودم روي اجعبه
 رهام*

 . سرسام آور اونجا همه دست به دست هم داده بودن تا اعصاب منو خورد کننکی موزي پرهام وصدالی بودن موباخاموش
 .دمی گنجی تو پوست خودم نمی از خوشحالدمی که ديزیبا چ. کنمداشی گشتم بلکه بتونم پی چشم دنبال پرهام مبا
 . خودم به ماهان رسوندمعی بلند و سري ماهان با قدم هايوا
 ؟ی از فرانسه برگشتیسالم به دکتر مملکت ک-

 ذره شده هی اری تو و پرهام و داني دلم براگذرهی مدارمونی دنی سال از آخرکی  رهام  حدود نجاستی ایاوه پسر ک- ماهان
 .بود
 ست؟ی تو نشیپرهام پ: که گفتمی هم دست دادبا
  دمشینه ند-

 اونوقت من مثل دی رقصی اشاره کرد و دنبالش رفتم که بعله آقا پرهام داشت میی با دست به جادمشی دنجایمن ا- ماهان
   خانم همسن ننجونمهی گشتم اونم با یمرغ سر کنده دنبالش م

  المصبدهی ممی قرچه
   بلغور کرد و اومد سمتمونرزنهی به پيزی چهی دی مارو که دپرهام
 .میدی بود به حرفش خنديگریعجب ج-پرهام
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  جمعمون کمهي تواری فقط وجود دانمیوشحالم که بازم مثل قبلنا هست خیلیخ- ماهان
   کردمدیی سر حرفشو تابا

  مرغایاون که رفت قاط-پرهام
  چه خوشگلهاری زن دانيوا- ماهان
 ستیاون که زنش ن: دونه زد پس کلش هی پرهام
 ومدی منیی که از پله ها پای شدم به کسرهی چرخوندم و خسرمو
 . داشتی خوشرنگش که با آرامش قدم بر مي همرنگ چشای با لباس آبيدختر

 . و با نگاه سردرگمش اطراف نگاه کرددی پله ها رسنیی پابه
  بایسالم خانوم ز: قدم شدشی جلو برم که پرهام پخواستم
 . دستش فشرددی دراز کرد و دختر با ترددستش

 سالم آقا ماهان: سرمو برگردوندماری داني صدابا
   کردن همو بغلمردونه

 .می دست داداری سحر و دانبا
  دارم بانو؟ی با چه کسییافتخار آشنا-پرهام
 دسی فای الله حرف زدن باهاش باریخواهر دان: زدي پوزخندسحر

 . انداخته بودنیی شدم به دختر که از خجالت سرش پارهی خمتعجب
 . اخم کرد به هر حال خواهرش بودومدی انگار از حرف سحر خوشش ناریدان
 *دالرام*

 دسی فای الله حرف زدن باهاش باریخواهر دان: زد و گفتيسحرپوزخند
 . انداختمنیی خجالت سرمو پااز

 . خفقان آور اونجا خارج بشمي خواست زودتر از فضای مدلم
 الیهه چه خوش خ!! کنهي نگاه کردم منتظر بودم ازم طرفداراری دانبه

 نیای بمیشی خوشحال ممونهی هفته عروسنی رفت ای مادمیداشت - سحر
  کنهرونی بنجای قبول کرد منو از ااری نه پس بالخره دانيواااا

 .  برام دشوار بوددنی کشنفس
  ي نه مادري ندارم ن پدروی کسگهی کنم من که دکاریچ

 . خراب بودیلی خحالم
 . شددهی برم اتاقم که دستم از پشت کشخواستم

 ي نکنه خوشحال نشدی بگکی به ما تبري خوایکجا؟ نم:سحر
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 .ی حرف بزنی تونی رفت تو که نمادمی اوه
 بهی چند تا غرياونم جلو. شروع کردراشوی تحقبازم

 رونی بدمی دستش کشدستمواز
  خوادی از جون من می کنه چی منو به حال خودم رها نمچرا

  نبود؟ی کافخردشدنم
  بازم سواالت بدون جواب 

  رهام*
 ؟ی بموننجای اکمی یتونی مرهام باهات کار دارم-اریدان

 باشه-رهام
 درك تونستمیغم نگاهش م. دونمی اسمشم نمی و اون دختر حتمی تموم شده بود همه رفته بودن فقط ما سه نفر بودیمهمون

  آخهي به اون دارکاری تو چیکنم لعنت
  نشست و منم روبروشی مبلي رواریدان
 ؟ي دارلیقهوه م-اریدان
 نه ممنون: حوصله گفتمیب

 تا االن نتونسته شی سال پ9 خواهرم از يدیدالرام که د:  و بدون مقدمه شروع کرد به گفتندی حال منوفهمخوشبختانه
  یتونیم. بود که بهش وارد شدهیصحبت کنه اونم به خاطر شوک

 
 ؟ی کندرمانش

 ..توی و مکنمی کار ممارستانی تي که من االن تویدونیم-
   اونجاادیخب م:دی حرفم پروسط

 .گمی نگرانشم و بخاطر خودش میلی که خب من خنهیمنظورم ا:هول شد. نگاش کردمکوكمش
 رهی و بهتره تحت درمان قرار بگمارستانی تادی بی تونم اجازه بدم هر ادم سالمیمن نم-

   دخترچند بار به من حمله کردهنی همدی مظلومش نگاه نکني افهی به قدمی حرفاتون شنیمن اتفاق- سحر
 .دینی و ببدی باشنجای امشب ادی تونیآقا رهام اگه م: بزنه که نذاشت و ادامه دادی خواست حرفاریدان
  برم فعالدیمن با-

 کنمیپس امشب باهاش صحبت م: شددهی کشاری توسط داندستم
 .سرمو تکون دادم و از خونه خارج شدم 

 . نواختکی و ي تکراری شدم از زندگخسته
   سمت خونه روشن کردم گاز دادم بهنیماش

 ! بود چند بار تصادف کنمکی شد نزدی شدت خواب چشمام بسته ماز
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 بهی عجیلی خدمی سالم به خونه رسبالخره
 . باز کردمدی بسته در خونه رو با کلي همون چشمابا

 .دمی تخت دراز کشي عوض کردن لباسام روبدون
 . سه به خواب رفتمبشمار

 *دالرام*
   بود و ماهکی شدم هوا تاررهی خرونیاز پنجره به ب. باز کردمچشمام
  تر از هر شبکامل

 . کردی صورتم نوازش مباد
 . گذاشتمبمی تو جلمی و موبايهنزفر

  دمی برم که درونیخواستم از سالن ب. رفتمنیی پایکی ها رو دوتا پله
  مبل نشستني رواری و دانسحر
  دام صاری قدم اول به سمت در برداشتم که داندنی هنوز نخواببهیعج
 ^!! دارهکاریبا من چ^ زد
   زدي بزنه که سحر پوزخندی شدم خواست حرفرهی تعجب بهش خبه
 : سرد گفتی با لحنو

 . ی کنی زندگمارستانی تي تودیاز فردا با. گمی جان من بهش ماریدان
  ها اونجاسوونهی دي که جایدونیم

 } ها اونجاستوونهی ديجا{دی چرخی سرم مي توجملش
   تونم حرف بزنمیچون نم!وونمی دمن
 .  تونستم نفس بکشمی نمتی عصباناز
   بار دو بار سه بار چطورکی زدم نمی سي قفسه ي مشت روبا

  هــــاوونهی کرد به من بگه دجرئت
 . صورتش فرود اومدي رودستم

   از سحر بهت زده شدم دروغ نگفتم و البته از ترسشتری بگم باگه
 .دیلرزی مدستم
  بود که التماس کنم تا منو ببخشننی راه انیبهتر

 ی غرور داشتی تو ک؟ههی غرورم چیول
   کنن از خوشی گفت از ساده بودنت سوء استفاده می مشهی هممادرم

 تیقلب
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  از عقلم استفاده کنم نه قلبممی زندگي بار تونی اولي خوام برای ممن
 .دی طول نکششتری بهی کردنم چند ثانفکر
 .متر کنم که موفق شدم کردم لرزش دستام کیسع

   بزنمادی فریبگم از همه چ.دهنم باز کردم تا بگم.دمی کشیقی عمنفس
 .ستمی نوونهی من دکه
 "يراو"

  سکوت دردناك دختركبازم
 . تواندی نداشت که نمباور

  دنی در شکستن سکوت زجرآورش و فارغ از دی سعدخترك
   سحرتیعصبان

  زند؟ی زنگ می مرد به اصطالح برادر به چه کسنی ااریدان
  چه؟يبرا

  دختر خواست از حق خودش دفاع کند؟ت،ی پس از سالها مظلومچون
 . کرده استغی خاطر اشتباه خواهرش تمام محبت را از او دربه
 ي شوداری واز خواب غفلت بییای به خودت بي روزدوارمیام

 !ي بر سر خواهر شکننده ات آوردچه
  ي دارد و نه مادريکه نه پدر يخواهر
 . دلت آمدچطور
 .  قرار گرفتی سختی دوراهنیب. او ثابت ماندي برازمان

  عشقشای خواهرش
 . کردی چشم بسته هم عشقش را انتخاب مبا

 .دیچی پی اشغال تلفن در گوشش مي هابوق
 د؟ی که چه بگوزدی رهام زنگ مبه

 . ببردمارستانی آن دختر را به تدی آی نمدلش
 ای

   با دالرام مشغولداری دنی بدهد که فکرش از اولی به رهامخبر
 .اوست

   است بهدهی که آزارش به مورچه هم نرسي که دالرام دختردیبگو
  زدهیلی سهمسرش
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  خواهرش را با جان و دل. سخت بوداری داني گفتنش هم برایحت
 . دادیگرچه نشان نم. داشتدوست

 .ندی بیابش هم م دالرام را در خوی که حتي پسررهام
 ریزد؟خی میوانگی او هم به دالرام تهمت دایآ

  مارستانی پا به تفی دختر ضعنی چرا قبول کرده است که اپس
 .بگذارد

  خودش دختر را نابود کند؟ي عالقه ي که براستی نی خودخواهنیا
  نداختهی به رهام نی نگاهمی نی اما دالرام که حتو
  تواند طعم عشق را بچشد؟یم

 گذرد؟ی فکر او چه مدر
  اشتباهای درست بود کارش
   کرده است درياری تالش بساری به دست آوردن داني که برايسحر
  نبود؟یکاف. استچارهی انتقام از دخترك بفکر

   سه نفر آنقدر در افکار خود غرق هستند که گذر زمان را حسنیا
 . شکندی آنها را منی تاك ساعت سکوت بکی کنندو فقط تینم
 *دالرام*
 چشمام بستم و به چند لحظه قبل فکر.کردی سرم درد میخوابی باز

 .کردم
  ی حاضر نشد ازم خدافظی دوستم بود حتکردمی که فکر می کسيزر

 .کنه
  با پوزخند مزخرفش بهم گفت خوش بگذرهسحر

   برادر گذاشت گفت اگه پول الزم داشتمشهی اسمش نمی حتاری دانو
 .کنهیلطف م.  بگمبهش
 . در اون خونه چقدر عذاب آور بودی زندگفهممی متازه

 میدیخانوم رس- راننده چشمامو باز کردمي صدابا
 . شدمرهی بزرگ روبروم خيبه تابلو.  دادمشویکرا

 ^ شیآسا ^ی روانمارستانیب
 مارستانی خودم اومدم تي پابا

*       *       *        *       *        *        *         
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  کمرنگی سه تا تخت آبیاسی بلند ي هاوارید.اتاق نگاه کردم به
 . داشتيدی سفي که نرده های بزرگي پنجره و

 . هاش به لباس دوخته شده بودنیآست. که تنم بودی صورتلباس
  خودم بود؟ری روز افتادم؟کدوم کارم اشتباه بود؟تقصنی من به اچرا

  سحرای اری مادرم؟ دانپدرم؟
 ...ر؟چونیتقص

 ************سال قبل 9
 شهیمامان مثل هم.گذشتی ماری از اعتراف من به داندوروز

 ي کرده بودن و دلشوره ری دیلیخ. بود و بابا سر ساختمون مارستانیب
 . داشتميبد
 ترسمی میی بهش گفتم که تنهاشمی پادی زنگ زدم تا باری دانبه
  ندارهی تونه و ترسی اون بدون اعتنا به من گفت نماما

 . هفته پراکنده شدکی ما در عرض ي خانواده
 کنهی و تموم مفتهی طبقه م15 کرد از ساختمون ی کار می وقتپدرم
 کننی که مادرم پرستاره اونجاست منتقل میمارستانی به بپدرم

  اری به من و دانگهی عاشق پدرم بود و پس از مردن پدرم دمادرم
  ي توی خودش چون بدون بابا زندگي داد و به گفته ی نمیتیاهم

 رهی براش سخته به فرانسه مرانیا
 .میکردی می خاله سارا زندگشی هم پاری و دانمن

***** 
   گفتمی از عشقم نماری اگه من به داندیشا

  مردی نمپدرم
   دوست داشتشتری باریمادرم من و دان 

 شدی گاهم مهی و تکگذاشتی ممی حرفامو به حساب بچگاریدان
  نداشتي انهی از من کسحر

 . نبودمنجای بود من اينجوری اگه ادیشا
  "يراو"

 . آوردی را به حرکت در منی زمي زرد روي و برگ هادی وزی مباد
 .کردی مجهولش فکر مي ندهی و به آزدی قدم ميزیی بارون پاری زدخترك
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 . شدنش نشدسی افکار خود آنقدر غرق بود که متوجه خدر
 آن پسر که بود؟.دیکوبی اش منهی هدف به سی نا آرام او بدل

 . استدهی بود که تا به حال آن شخص را ندمطمئن
 . شباهت با کابوس نبود لرزه به تنش افتادی که بی فکر کردن به خوابش خواببا

 . دهدی هل می طوفاني ای بلند به داخل دري که او را از صخره ايپسر
 .دی کشیقی عمنفس

 .  نشستی صورتش مي باران روقطرات. شدرهی آسمان خبه
  کند سرما خوردهیگمان م. کردي اعطسه
 . بوديکاش پدر. بودي مادرکاش

 !افسوس. که تنهاستافسوس
 . داشترنظری او را زی انکه بداند کسیب
 . کشدی مگاری بخاطر نداشتنش سی انکه بداند کسیب

 . ترسدی هم از او مدهی آن پسر که دخترك نددانستی مچه
  از خواب دخترك خبر داشت؟مگر

 . بودمارستانی موقع در تنی بار بود که تا انیاول
 . داشتجانی دخترك هدنی داز

 . دختر فدا کندي حاضر است جانش را برادی توانست بگوی مدی تردبدون
 . اوستداری دنی آنکه دومبا

  با تنفریکی با عشق و یکی. دو به فکر هم بودندهر
 *دالرام*
  شده بودنسی لباسام خيهمه . کردی و آب ازم چکه مدمی لرزی سرما ماز
 . اتاق بازکردم که با دو نفر مواجه شدمدر

 !! کننی مکاری اتاقم چي تونایا
 : زبونش در اورد و گفتشونیکی اخم بهشون نگاه کردم که با
  ارث باباتو خوردم خوشگلههیچ
 هی باقمشمی اتاقم اومده دو قورت و نيتو. دهنم باز موندشیی پرواز
  کردم و بعد به در اتاقي همون پروعه اشاره ابه

  دمی فهمدمی متعجبش که دي چشمارونی برو بنجای بود که از انی امنظورم
 . از تاسف براش تکون دادمي حرفاست که بفهمه سرنی تر از اخنگ
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  ي مزه ی فک کنم خواهرمون الله و بعدش به حرف بیفاط:گفت
 .دی قاه قاه خندخودش

 میولــــــش کن شهال بزار خـــــــوش باش: گفتي با لحن کشداریفاط
 . خشدارش خوندي کنار تختش ضرب گرفت و با صدازی مي روبعدش
 .دیرقصی و مدی چرخی تختش بلند شد و اومد وسط مي از روشهال
  بدهي قرهی تو هم ایب: گفتشهال

 . وسط باشدت دستش پس زدمدیدستم گرفت و منو کش 
 . شدمرهی انزجار بهشون خنجام؟بای که انامی مثل امنم
 کننی مسهی ها مقاوونهی دنی با امنو

  برداشت و اومد طرفمدنی دست از رقصدی منو که دي افهی قشهال
 . نبودنجای جات اي منو هـــــان تو هم اگه سالم بودیکنی نگاه مينجوری دختره چرا ايهو:

 : تکون داد و گفتي حرفش سردیی تايبرا هم یفاط
 ه؟ی اسمت چومدی از رفتارت خوشم ننکهی ابا

 . کنمی دالرام هالنای زبون چطور به ای من باخه
  دلی قلبم بمعني گذاشتم رودستم
 گر؟قلوه؟یج:شهال

 شهی نمدای خراب شده خودکار و کاغذ پنی اي توینی يواا
 . نشستمششونی گرفتم و دوباره پفمی کي شدم از توبلند

  سواد داشته باشندوارمیام. کاغذ نوشتمي رواسمم
  شهالستنمی امی پولداراس من فاطیاووووو دالرام اسمت شب: یفاط
 نجای اوردن اگهی اتاق دهی رو از ما

 : گفترفتی که به سمت تختش می و درحالدی کشي اازهی خمشهال
  شده هالی زلنی بخوابنیبر

  خروپف شون رفت باالي صداقهی دودسر
 . کردم خوابم بردی که فکر می بالشت گذاشتم و زودتر از اونيسرم رو. نکنمی کردم توجهیسع
 *دالرام*
 . دو موجود مزاحم چشمامو باز کردمدنی بلند خندي صدابا

 . از شدت خنده قرمز شده بود و به سرفه افتادمیفاط. زدی حرف می از اون سر اتاق با فاطشهال
  آب بهش دادم تا خفه نشدهوانی لهیدم و  شبلند
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 . شدمرهی و ادم ها خاطی پنجره به حاز
 } انددهی فهميادی که زستیی پر از آدمهامارستانیت{
 . وارد اتاق شدي اتاق باز شدو پرستاردر
 ــــــــعی سرادیراد کدومتونه با من ب: حوصله گفتیب
 ! اعصابیب

 . دستم باال بردممتعجب
 .میاز راهرو گذشت. رفتمدنبالش

 :گفت. داخل شددیی بفرمادنی زد و بعد از شندر
 . شمس خانوم راد اومددکتر

 "روانپزشک" در نگاه کردم ي باالي تابلو به
 برو داخل دکتر منتظره-

 . گشتی ميدکتر پشتش به من بود و دنبال پرونده ا.دربازکردم
 نیی انداختم پاسرمو

   خوام مثل دو تا دوست با همیتم و مخب دالرام خانوم من رهام هس-
 نی نه مثل پزشک لطفا بشمی و به هم کمک کنمیباش

 . حس شدی و دستام بدی رنگم پردنشی بلند کردم و با دسرمو
 .  و از حال رفتمنکهیا...نی نداشتم استاندنی اتوان
  رهام

 . کردمی خواستم باهاش بزنم مرور می که میی داشتم و حرف هاجانیه
 دییبفرما: در افکارم کنار زدمي صدابا

 .دکتر شمس خانوم راد اومد:  وارد اتاق شد و کالفه گفتی صالحخانوم
 . خندم گرفتنجاستی االن انکهی تکون دادم و با فکر اسرمو

 وونسی بگه خودش دنهی پشتم بهش کردم تا لبخندم نبعیسر
 .  جمع و جور کردم و نشستملبخندم

 :  تا استرسم کم بشهدمی کشیقی عمنفس
  خوام مثل دو تا دوست با همی دالرام خانوم من رهام هستم و مخب
 نی نه مثل پزشک لطفا بشمی و به هم کمک کنمیباش

 . به من نگاه کردمتعجب
 دهی منو داری دانی مهموني اومده که توادشی حتما
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  افتادنی زمي شد و روهوشیب
 .م و جلو رفتمچش شده؟به خودم اومد. شدمخکوبی جام مسر

 .اضطراب داشتم و نگرانش بودم.دیلرزیسرد بود و م. گرفتمدستاش
 . رسوندممارستانی کردم و با دو خودم به اورژانس تبغلش
 . تخت گذاشتمي صدا کردم و دالرام روپرستار

 .زدمینفس نفس م. کردنرونمی اتاق باز
  من از حال رفت؟دنیچرا با د. نشستمی صندليرو
 . هوش شدی بشیادآوری نبود و با ندی اتفاقات اون شب براش خوشادیشا
   وشیدی ندشتری کردم؟جواب خودم دادم تو که دوبار بي من کاردمیشا

 . شدينجوری که اي بار باهاش حرف زدنی اولي براامروز
 *دالرام*
 . آفتاب چشمامو باز کردمدی نور شدبا
 . اوردمادیبه  روزیاتفاقات د} رهام{ به دکتر شمسی نگاهبا

 .سوختی که سرم بهش وصل بود میدست
 . شدمرهی خختی ری که می و به قطرات خوندمی سوزن سرم از دستم کشباشدت

 یکنی مکاریچ: داد شمس منو از جا پرونديصدا.دمی خودم کشی و بدبختیچارگی بي برایآه
 . رفترونی اخم بهم  نگاه کردو از اتاق ببا

 .  کردواز درد چشامو بستمی گز گز مدستم
   سبزشيبه چشما. شدم رهیبهش خ.دیچی دستم نشست و باند دور دستم پي گرمش رودست
 . نگاهم حس کرد و سرشو بلند کردینیسنگ

  مواظب خودت باششتریب: زد و گفتيلبخند
 . و بلند شد که بره ناخودآگاه دستش گرفتمدی کشیقینفس عم. تکون دادمسرمو

 . گرفتمي کنار تخت خودکار و کاغذزی مياز رو. تعجب سرشو برگردوندبا
 شناسم؟یمن  تو رو م:نوشتم

   خطم نگاه کردم افتضاح بود و ناخوانابه
 .دی بلکه بهتر شه که کاغذ از دستم کشسمی دوباره بنوخواستم
 ؟يدی تو منو ندشی مهموني توارمیمن دوست دان: باال انداخت و گفتابروشو
 }ینف{ باال کردمسرمو

 ای با من بيمرخص شد:شمس
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 رهام*
 تهی اون عفري خواستگارامی خوام بی بابا من نميا-

 ! کلکرهی گی کسشینکنه دلت پ-پرهام
 دیشا- کردم و کالفه گفتمیمکث
 ش؟آشناس؟کجای خواستگارمی بری خانوم خوشبخت؟کنی هست ایپسر گلم ک:دمی مامان دي در چشمای خوشحالبرق

 ش؟یدید
   محل کارميتو:استرس گفتم با

 . هم جا رو فرا گرفتسکوت
 ؟...مارستانیت...ـیت:مامان
 نجای اایرهام ب: دادی می پدر بهم دلگرمنانی با اطمنگاه

 : گذاشت و گفتزی ميکتابش بست و رو. نشستمکنارش
 ؟ي دوسش دارواقعا
 بله پدر: و بدون تعلل گفتمقاطع
 نوی و کجاست فقط اهی کستیمهم ن.  عشقت بجنگيپس برا: دادادامه

   داشته باشنانیبه احساسات اطم. کنهیبدون عشق و عالقه معجزه م 
 .کنمی فکر کن منم با مادرت صحبت مخوب
 چشم پدر: و گفتم دمیخند

 . تخت نشستميدر اتاق باز کردم و رو.  باال رفتمچی مارپي پله هااز
 .کنمی دارم فکر مرونیپرهام برو ب-

 دمش؟کجا؟یمن د:به حرفم گفت بدون توجه پرهام
 اری دانی مهمونيتو-

  چشمت گرفتهی از اول مهموندمید!رزنهیاون پ: با خنده گفتپرهام
  تخت بسمتش پرت کردم که صاف خورد وسط صورتشي روبالشت
 پس کدوم بود؟...آخـــــ-پرهام

 !شیشناسینم:شونمو باال انداختم و گفتم. داشتمدی تردقتی گفتن حقاز
 *رهام
 . و با اخم به پرهام نگاه کردمدمی کشیپوف

  فقط نخور منورمیباشه باشه م: صورتش گذاشت و گفتي جلودستش
 . برداشتم که فرار کرد و درم بستزی طرفش خبه
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 . و چشمامو بستمدمی کشیقی عمنفس
 . دگرگون کردمی که زندگشی آبيفکر کردم به چشما. کردمفکر
 ... واقعا دوسش دارم امامن

  ازش دوستت دارم بشنوم ؟ی که نتونم حتامی کنار بنیا ا تونم بیم
  داشته باشم ندارم؟دی دارم که در دوست داشتنش تردحق
 . مامان شدمي شدم و در اتاق باز کردم که رو در روبلند

 بخاطر من؟. سبزش حلقه کرده بودي چشماي تواشک
 ه؟؟یرهام واقعا روان: آشکار گفتی بغضبا

 جواب منو بده آرهـــــــــــــه؟:وم بشه داد زد بغلش کنم تا آرخواستم
 . تکون دادمسرمو

 حقم بود نبود؟. کردی از درد گز گز مصورتم
  بود از مادر مهربونمی لطفیلی سنی ایحت

  دونه براش زجرهی که نمی خواد در حالی پسرش می که خوشبختيمادر
  به اسم رهام ندارمي پسرگهیفراموشش کن وگرنه د...فرا: گفتهی گربا

  عاشقشــــــمي خوای ازم منوی ايچجور: فکر داد زدمي لحظه ابدون
 .بدون توجه بهش از خونه خارج شدم. افتادنی زمي خورد و روسر
  که بتونم درست فکر کنم نه ابلهانهیی روشن کردم تا برم جانیماش

  دالرام منو نخواددی داشت که مادرم ناراحت کنم؟اصال شاارزشش
  کنم؟کاریچ

  یلعنتــــــــــــ: گفتمي بلندي دادم و با صدانیی پاپنجره
 * دالرام*
  خوردنشی که با اشتها می نگاه به شهال وفاطهی بود کردم یومینی ظرف آلومي رنگ و رو رفته که توي نگاه به غذاهی

 صورتم بردم و به زور قورتش کینزد. قاشق برداشتمکیدماغم گرفتم و .ستی نهشی اصال شبی ولهی که قرمه سبزاسمش
 .دادم
 . رسوندمییبا دو خودم به دستشو.دیچی نشد که دل و رودم به هم پهی ثانچند

 .وردمی باال نی تهوع داشتم ولحالت
 . نگاه کردمنهی آي تودمی صورت رنگ پربه

 ! وقتچی بخشمتون هی وقت نمچین؟هی کردکاریبا من چ: تکون دادملبم
  زندهای دونم مردس ی نمی حتمیاصال براش مهم نبود که ي مادرمم مادرهیشب
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 . اومدمرونی زدم و بنهی مشت آب به آهی
  بخورنتوننی ميواقعا چجور. شده بودی خالظرفم
 دی خورششی پي خانومه گفت برهی یدل:شهال
 شمس: نگاهش کردم که گفتیسوال
 . تکون دادم و قدم زنان به سمت اتاق دکتر شمس رفتميسر

 . در گرفتم که همزمان در باز شدي رهیدستگ
 . من اخم کرددنی اومد که با درونی بيدختر

 !ستی ننجای اماری لباساش معلومه باز
 . از کنارش رفتم و در زدمالیخیب. به من نگاه کردزی آمریتحق
 . وارد شدمدیی بفرمادنی از شنبعد

 : زد و گفتي نشسته بود لبخندزشی پشت مشمس
 ؟يار بخور با من ناهيدی مافتخار
 . لبم نقش بستي روی کمرنگلبخند
 . محبت داشتم و از توجه رهام خوشحال شدمکمبود

  نی بشيستادیچرا وا-
 . برداشتزشی مي گرفت نشستم و دوتا بشقاب غذا از روی به سمت صندلدستش

 . به من داد وکنارم نشستشیکی
 . که در دستم بود نگاه کردمی به بشقاب کبابمشکوك

 خورم؟ی من باهاش غذا مدونستی کجا ماز
 . قرار بود بامن غذا بخوره که رفتیکس...خب راستش: گفتدی که دنگاهم
 .حتما اون دختر بود. زدميپوزخند

  بفهمادی از تو خوشش نمیکس: بار هزارم با خودم تکرار کردمي براو
 . گرسنم بودنکهی خوردن غذا نداشتم با اي برایی اشتهاگهید

 . کردمي دستم بازي گذاشتم و با انگشتازی مي روبشقاب
 خوره؟ی کنه و باهاشون ناهار می رفتار منطوری همماراشی بي دوست داشتم ازش بپرسم با همه یلیخ
 سی کاغذ بنوي روی صحبت کنی نتونستیاز چه زمان.می شروع کنایب-

 . اشاره کردزی مي کاغذ رووبه
 . به حرف زدن نداشتم و افسرده شدمي که عالقه ایزمان. گرفتم و به فکر فرو رفتمکاغذ
   خوام صحبت کنمی خودم نمکردمی مفکر
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 . که رفترمی مادرم بگينتونستم جلو! که خواستم حرف بزنم نشدی وقتیول
 *دالرام*

 . بهش دادمدی سفکاغذ
 . فروکش کردجانشی ننوشتم هيزی و چهی خالدی دیوقت

  شهیکه نم ينجوری ای ننوشتيزیچرا چ: گفتناراحت
  کردم و سرمو بسمت چپ و راست تکون دادماخم

 . مرتکب شدمی چه اشتباهاتنکهی بدونه از ازهی چی خواستم کسینم
  ایباشه باشه با من ب: کرد و گفتیپوف
 .میزدی راستا قدم مکیدر . بلند شدم ی صندلاز
 . بدون در زدن وارد شددی اتاق مورد نظرش که رسبه

 . سرش وارد شدمپشت
 . داشتی بود و فقط نور کمدهی اتاق کشي هاپرده
 .دیکشی می نامعلومي خط هاواری دي پشت به ما رويدختر
 ی حرفگهی کردو پدر و مادرش نخواستنش و بعد از اون دی می مادربزرگش زندگشی سالشه پ13: گفتی آرومي با صدارهام
 نزده
 نجای بزرگش سکته کرد و اوردنش امادر
  ندارهیانی روزگار که پایم رحی گرفت از بقلبم
 .دمی دی و فقط اون دختر مدونهی مهم نبود رهام از کجا گذشتم مبرام

 . رفترونی حال منو درك کرد و برهام
  قطره اشککی از غی دری ولدی شدت بغض چونم لرزاز
 . شددهی کشی گذشتم بود که به تباهادآوری دختر نیا

 .ختمی ری اشک ملی دلی نشستم و بی اتاق مي که گوشه یزمان
 !ي از پدریبدون دلتنگ!يبدون انتظار از مادر!ی گفتن حرفبدون
 . کردم حالشوی مدرك

  دختر مظلومنی تخت نشستم تا کمک کنم به اي لبه
   سردش گرفتم و بسمت خودم برگردوندمشيدستا

 . لبالب از اشک بودشی مشکيچشما
 . لبم نشستي روی هر چند مصنوعيلبخند

  تنها گذاشتنی نبود همه رفتن و منو در اوج بدبختی داشتم کسازی نی که به سرپناهیزمان
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  من بشههی دختر شبنی ذارم سرنوشت ای نمیول
 . بود رو پاك کردمدهی گونه اش غلتي که رویاشک

 ؟ی هستیتو ک: گفتیفی ضعي صدابا
 !  تونه حرف بزنهی که گفت نمرهام
  ی خواهرمهیشب: لبخند زد وگفتدی متعجبم که دنگاه

  تونه حرف بزنهیخوشحالم که م. شدمرهی بهش خدوارانهیام
 . خوب شدنشي دارم برادی که امی نجات دالراميبرا.دمیبعد از مدت ها از ته دل خند 

  که براش افتادهیگفت از اتفاقات. کردم بغلش
 .دمی نشنيزی چی دادم به حرفاش ولگوش

  دهی که کشیی زجر هادمینشن
 رنی گی کم کم ازش مدنی که هنوز در دلش تلمبار شده و راه نفس کشی دالرامي ناگفته هادمینشن 
 .ی نزنی و حرفي بشنوی و دم نزنینیسخته بب 

 *دالرام*
 ي رو تنها بزارایدالرام بهتره مح: با ترحم به ما نگاه کرد و گفترهام

 . رفتماطی کردم و بدون توجه به رهام بسمت حی خداحافظایبا اخم از مح!زارمی ترحم باز
 . کنار من نشستمکتی ني رهام دنبالم اومد و روی داشتم ولازی نیی تنهابه
 ؟یکنی مکاری چنجایپرهام ا... خواستم بگم منیدالرام م-

 .دمشی داری داني ی مهمونيآها تو.آشنا بود. به طرف پرهام گرفتمسرمو
 ؟يای بی تونیم.رهام باهات کار دارم:د و گفت به من نگاه کری با ناراحتپرهام
 امی زود مدیببخش:باشه و رو به من گفت-رهام
 شمی باشه؟خوشحال مشمی من ازش خواستم پمگه

 رهام*
 ؟ي اومدنجایچرا ا: به پرهام گفتمکالفه
 . و ناراحت بودیعصب

 مارستانی مامان ب؟بخاطرشی بود که دوستش داشتی کسنیا: زد و ادامه دادي خلوتتون بهم زدم پوزخنددیببخش-پرهام
  پدر چقدر از دستت دلخوره؟ارزشش داشت؟یدونیم.رفت

 من حق ی بشه ولينجوری خواستم اینم!ی درك کننوی فکر نکنم تو ایول.آره ارزشش داشت: محکم بستم و گفتمچشمامو
  دوست داشته باشم ندارم؟ویدارم هر کس

  ی ندارـــــیت داشته باش دالرام دوسينه حق ندار: زدداد
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 . قرمز شدن نگاه کردمتی به چشماش که بخاطر عصبانمتعجب
 !دوارمی مطمئنم دالرام دوست نداره امنه
 *دالرام*
 .دمی و وحشت زده از خواب پرشونیپر

 "رهام" هی اون پسر کدونمی منکهی با فرق ایهمون خواب بود ول. و صورتم عرق کرده بودزدمی نفس منفس
 !فکر کنم مرده: گفتی بسته بود که فاطچشمام
 رسه؟ی ارث هم به ما مگمی مشهی تختش مال من مولیا:شهال

 !ي باهاش خوب نبودادی تو زی ولرسهیبه من که حتما م:یفاط
 ؟ی چیاگه تو نباش:شهال

 رسهیخب اون موقع فقط به تو م:یفاط
 ؟یکنی مکاریشهلـــــا چ: و گفتدی کشیغی جیفاط

  پوليتالش برا:د و گفت زي قهقهه اشهال
 . گرفته بود تا بتونه نفس بکشهي با دو تا دستش روسری بود و فاطدهیچی پی دور گردن فاطشویشهال روسر. باز کردمچشمامو

 !می تخت بلند شدم تا تلفات ندادي رواز
 اه حاال شدن دو نفر: شل کرد و گفتي من روسردنی با دشهال

 .دیکشی مقی کرد و مدام نفس عمی سرفه میفاط
 ای محشی جدا کنه و برم پنای به شمس بگم اتاق منو از ادیبا

 زم؟ی عزيدی جون حالت خوبه؟خواب بد دیدل:شهال
  برسهنایمن پولم کجا بود که به ا. گرفتخندم

 . گفتی ميزی لب چری کرد و زی با اخم به شهال نگاه میفاط. تکون دادم يسر
 نیری خودشه پررو خود شگهی می چ هرـــــشیا: پشتش به ما کرد و گفتشهال

 . وارد اتاق شدای باز شد و محی به آرومدر
 . قلبم فشرده شدشی اشکي چشمادنی دبا

 . بغلم دستامو دورش حلقه کردماومد
 م؟ی باشنجای ادیبا...تو چرا ...من ... خوادیگفت منو نم...مادرم اومد تو خوابم...دالرام ما: گفتی لرزوني صدابا

 . بود که موهاش نوازش کنمنی اومدی که ازم بر مي کارتنها
  تونستمینم! آروم کردنش نداشتمي برایحرف
 . بود که داشتمیتنها کس!برادرم.دمی درد پس زدن چشمنم

 من سوء استفاده کردم از اعتمادش از محبتش.دمی حق مبهش
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 . نبوددنیزجر کش. تاوان گناهم پس زدن نبودیول
  احمقانهیفقط اشتباه کردم اشتباه.ستمی نیوان شم چون من  ری درمان نممن

 ه؟یادی توقع زي برام مثل زندانه و خواستن آزادنجایا.دمی کشی هر چبسمه
 .میری تمسخر قرار نگي هیدست ما. نباشهی که کسیی جارمی مای محبا
 . قبول کنهدی باایفقط مح.گمی شمس مبه
 .دهی که خوابدمی منظمش فهمي نفساي صدااز
  دختر حس کردننی ایچارگی و شهال بی فاطی که حتبهی عجیلیخ
 . سکوت کردنتشی و مظلومیی تنهادنی دبا

 .دنی عذاب کشی خونسرد بودن با هر دست انداز زندگيبه جا. درك کردنشتری هستن فقط بنجای که ایی آدماي همه
  و سکــــــــوتزننی نمی حرفی ولشنی نگاه ها له منی بارسنگری زننیبی می روانکی چقدر سخته همه اونها روبه چشم و
 *دالرام*

 . دستم از استرس مچاله شده بود به رهام دادمي که تويکاغذ
 . ام نقش بستیشونی پي روي برخورد دستش با دستم عرق سردبا

 ه؟نه؟یماری قرارم همش عالئم بی قلبم لرزش دستام قلب بتپش
   که افتادهی ترسم از اتفاقیم

   من عا.. ازشمن
  درمانت هنوز تموم نشدهي تونم اجازه بدم دوره ی نم؟مني بري خوایواقعا م: افکارم پاره شدي رهام رشته يصدا با
 !لی دلی بشمی خوشحال می خودم بود ولي خواسته نکهی ابا

 ! زنمی می خودم به نفهمای بود لی دلی بواقعا
 نی هممارشمیمن فقط ب. محکم فشردمچشمامو

 . که به اشتباه واردش شدمی فرار کنم از باتالق عشقدیبا
  رو؟ی عاشقرفتمی پذزود
 عشق حرمت داره! عشق اشتباه نفهمی بار دوم معنيبرا: خودم تشر زدمبه

 .سرگردون به اطراف نگاه کردم. رفتمرونی از اتاق بی مکثبدون
  ای محشی برم پبهتره

  بدهنجای خروج من از اي تا اجازه زنمی زنگ ماری اگه شده به دانیحت
   که شدهیی به هر جارمیم. احساس متولد شده امي روزارمی مپا

  بهتر شدهیلی نسبت به قبل خشیروح. باز کردمای محدراتاق
 . که به رهام هم نشون داده بودم بهش دادميکاغذ.دی کشی مینقاش
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  مادرم گفت  نَــشهینم..من: از خوندن کاغذ با مِن مِن گفتبعد
 . باال دادم و مشکوك بهش نگاه کردمابرومو
 . من تو رو مثل خواهرم دوست داشتمنیبب: و گفتدی کشیقی عمنفس

 .. که مثل تو افسرده وی فقط وقتیول
 . دکتر شمس گفت که من کامال درمان شدمیول: ادامه دادی از مکثبعد

  تو کهی سالم ولي آدمایحت. اعتماد نکننی داده که به هر کسادی به من نوی ای مادرم منو دوست نداره ولدرسته
  داشتدی کلمه تردنی از گفتن اانگار

 .امی باهات مي چطور فکر کردی هستی روانکی و فقط یستیتو که سالم ن:  باال رفتصداش
 . رفته بودنی و منطقم به کل در اون لحظه از باستدالل

 . بغض گلومو گرفتدوی لرزقلبم
  فهمهی نميزی سالشه و چ13 فقط ای خودم نگفتم که محبا

 . کردمی قلب شکستم مخفي روبغضم رو تومیناراحت
  فقط بغضم باعث سکوت شدهنکهی از اغافل
 . حال به سمت در قدم برداشتمی زدم و بی جونی بلبخند

 شد که حرفش ادامه نی خواستم ناراحتت کنم فقط از دهنم شکستن بغضش مانع ایدالرام نم: لرزونش توقف کردمي صدابا
 .بده

 .نوازشش نکردم.نرفتم کنارش. قبل نرفتم بغلش کنممثل
 .  کردمریی لحظه تغنی از هممن

 . بستمي بلندي زدم و در با صداي صدادارپوزخند
 ی گذشتم به فراموشيهمه . داشته باشممی قبلي از خصلت هایکی ی خوام حتی نمگهید.  گردهی اون آدم ساده برنمگهید

 ...  ازریسپردم غ
 دالرام

 .دادی آزارم می کسي رهینگاه خ.زدمی قدم ماطی حيتو
 . به اطراف نگاه کردمکالفه

        سالم-
 .پرهام شمس برادر رهام بود. برگشتمدهیترس 

 . تکون دادم وخواستم از کنارش رد بشم که دستم گرفتيسر
  باهات صحبت کنم؟تونمی مدیببخش: که گفتدمی کردم و دستم کشیاخم

 .شهی باال انداختم چه زود پسر خاله مابرومو
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 . داد و با اکراه نشستینی چشینیبه ب. چمن نشستميرو
 .می به دور و ور نگاه کردي اقهی دقچند

 ! گفتن ندارهي برای فکرکنم حرفدمی کشیقی عمنفس
  جا بلند شدم که شروع به گفتن کرد که نشستماز
 آرامش دوست نیمن ا.ي کردی آرامش به وجودم منتقل مدنتیبا هر بار د. ازت خوشم اومددمیرو د که تو یدالرام از وقت:

 .دارم
 . اوردمی سردر نميزیاز حرفاش چ. بهش نگاه کردمجیگ

  من تورو: گفتدی من رو دي آشفته نگاه
  ابلـــــهیگی مي داریچ: رهام باعث شد نتونه حرفش ادامه بدهداد

 دوست یمن حق دارم هرکس. که دوستش دارمی کنم به کسیابراز عالقه م: کردو بلند تر از رهام گفتي خنده ای عصبپرهام
 !داشته باشم

 شه؟ی کنه اگه پرهام با من باشه بدبخت میانقدر برادرش دوست داره که فکر م.دمی رهام دي چشماي اشک توبرق
  من بدم؟انقدر

 ! همتون متنفرماز
 مام محکم باز و بسته کردم مرد اون دالرام ساده چشگهید
 .ستمی اون آدم سابق نگهی خواستم با نگاهم بهشون بفهمونم که دیم. با نفرت بهشون نگاه کردمو
 رهام*
 :پشتمو به پرهام کردم و گفتم. رفتن دالرام نگاه کردمری مسبه

 ی دالرام دوست دارم بهش از عالقت گفتيدی فهمنکهی ممنونم با اازت
  نه؟شهی خوشحال میلیتما خ حالش چطوره؟حمامان

 . رفتمایبه سمت اتاق مح. زدم يپوزخند
 .کردی نگاه ماطیاز پنجره به ح.  اتاقش باز بوددر
  شما؟ی خانوم خوبایسالم مح-
 . جا خوردمشی اشکي صورت زرد و چشمادنی دبا
 ! چرا االندونمی نمی خوب بود ولیلی چند روز حالش خنیا

  شد و گفتي نگاش کردم که اشکاش جاریسوال
 . هق هقش بلند شدي صدایمن به دالرام گفتم روان... بشه منينجوری خواستم ای خواستم نمیمن نم:

 ناراحتش کردم نه؟. که زدم باور ندارمیخودم  حرف:ایمح
 دی اتفاقات جدرمی که میی هر جایدنبال آرامشم ول. انداختمنیی سرم پاکالفه
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 ! فکر کردني برای تواندی شاای سوالش نداشتم ي برای در حال منفجرشدنه جوابسرم
  دارم که بتونه به من کمک کنهازی نی خودم به کسمی با وارد شدن دالرام به زندگی ولروانپزشکم

 . رفتمرونی بیبدون حرف.ارهی در بی منواز سردرگمبتونه
 ! دلم بزارمي کجاگهی دنویا.دمی کشی مهسا آهدنی دبا

 ی کلهی با دوستام رفتم ترکي هفته اکیرهــــام دلم برات تنگ شده : با دو خودش به من رسوند و خوشحال گفتمهسا
   نبود بهتادمی. تو رو هم بدمی باشه سوغاتادتی.دمیلباس خر

 
 ی بگم که نگران نشقبلش

 ! که فکر نکردم مهسا بودهيزی چند وقت به تنها چنی که امن
 رون؟ی بمی بريوقت دار: گفتدیخندیم که ی گرفت و در حالدستم

 .ارمیباشه فقط دونفر همراه خودم م: لبم نشستي روي که کردم لبخند محوي فکربا
 ! منتظرتمیاوک:مهسا

 الو:+ از دور شدن مهسا به ماهان زنگ زدمبعد
 ؟يکاریسالم ماهان ب-
  شهیمثل هم-
 پس شام مهمون من-
 .میای با هم مشمهیباشه پرهام پ-

 زود...فقط...باشه: مشت کردم و شمرده گفتمتی از عصباندستم
 !کنهی بهش بگم؟حتما قبول نمیفقط مونده دالرام چ. کردم قطع

واقعا سخت .دمی پرساری از دانگهی که خودش ازگذشتش نمدمی دیوقت.دمی کشیآه. نگاه آخرش ناراحت شدميادآوری با
 . سختیلیخ!بود
  چرا برادرش؟یحرام بود ول. که دالرام بهش زده نفسم بند اومدی گفت و حرفشی که از بچگی وقتاریدان

 !کنهی برداشت مي اگهی دونستم از محبت هام جور دیدالرام خالصانه دوست داشتم اما نم:گفت
 يزی چنی چنی بچگي کردم تا بفهمه حسش اشتباه بوده و فقط از روی مي شدم و ازش دوری بهم گفت عصبانیوقت

 ..ی برد ولیبه اشتباهش پخوشبختانه زود .گفته
 .فتهی اتفاقات براش بنی اشهی باعث مدونستمینم. شده رفتارم باهاش خوب نکردم مونی پشدمی فهمی اشتباه کردم که وقتمنم
 . دوستم داره مشکل بودنکهی هر حال خواهرم بود و هضم ابه

  نهای که بدونه حالش خوبه نیا. دی کردم که از دالرام نپرستعجب
 .دمی به در اتاق دالرام رسدمی کردم که نفهمالی فکر و خاونقدر
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 ای دوست شد که محایدر کمال تعجب دالرام با مح. تا دالرام تنها نباشهنجای فرستادم امارامیدو تا از ب.ومدی و داد مغی جيصدا
 .اون حرف زد

 ... کدفعهی گرفتم و آروم در باز کردم که رهیدستگ.دمی کشیقی عمنفس
 .اتاق پرت شد بغلم چشمام گشاد شد ي از تویکی

 ! بغلمي تونجایا...دالرام
 شی و من غرق در نگاه آبستادی ازمان
 . برمادی محو شدم و زمان و مکان از بیعج
  برادرم؟هی کبمی رقستیمهم ن. دوست دارمتینهای دخترآروم بنی امن
  شکستن دل پرهامي در ازای خوام حتی دالرام ممن

 !شی آبي شدم وخودخواهانه خواستار چشمامغرور
 . دورش حلقه کردم و محکم بغلش کردمدستام

 !ینیری حس ناب و شچه
 ییمثل خط قرمز ها.دمی عاشق نشدن کشي که برایی بخواد آزاد بشه در برابر حصار هانکهی مثل ادیکوبی ام منهی به سقلبم

 .دمی عشق کشيکه برا
 ... کردم ویون فاصله ط فاصله داشت اکمی باهاش فقط صورتم

 !کردمی مکاری من داشتم چی دالرام به خودم اومدم لعنتي تقال هابا
 . انداختنییدالرام قرمز شد و سرش پا.دمی عقب کشخودم

 . بهشون رفتميچشم غره ا.کردنی نگاه کردم که با لبخند به ما نگاه ميماری دوتا ببه
 ؟يایم.می شام بخوررونی خواستم شما رو دعوت کنم بیدالرام خانوم م: و خونسرد گفتمالیخیب

 !پرهامم هست: سخت بود لب باز کردمیلی چند گفتنش خهر
 احساس کردم نکهیبا ا. تکون دادي سری به سمت در برداشتم که با لبخند مصنوعی سرخورده قدمدمی سردش که دنگاه

  لبخندم جمع و. خوشحال شدمی ولستی نیخودش به اومدن راض
 

 .رمیگی خروج مي اجازه دیپس زودتر حاضر ش:کردم جور
 *دالرام*

 . شدمرهی دادم و به مردم خهی تکشهی به شسرم
 . خندن و خوشحالنی ها و مشکالت کنار خانوادشون می سختي که با وجود همه یمردم

 . فرو رفتمینیری شي زدم و در خلسه ي قبل لبخندي فکر کردن به چند لحظه با
 . بودماری کنار دانی وقتیحت. وقت نداشتمچی که هیحس

  پارك؟میرهـــام بر: مانند اون دختر چشمامو با حرص بستمغی جي صدابا
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 . شهر بودي  که توی گفت و دور زد به سمت پارك بزرگی آرومي باشه رهام
 ! با رهام دارهی چه نسبتدونمی نمی ولدمی درفتمی به اتاق رهام می دختر وقتنیا

 داره دو ی جو دردناکمارستانی واقعا  تی ولامی خواست بیهر چند اولشم دلم نم.ومدمی عمرا مادی دختره هم مدونستمی ماگه
 !ساعتم دوساعته

 ! با زندان نداشتیفرق. اومدم انگار آزاد شدمرونی بمارستانی از تیوقت
 میدیرس-رهام
 . رهام کردکی و بعد صورتش نزدزمیممنون عز -مهسا

 . باز کردمنی انزجار سرم برگردوندم و در ماشبا
 . گذاشتم و بدون توجه به اونا رفتمبمی جي مشت شدم تويدستا
 متنفرم از رهام. حسنیمتنفرم از ا. تا آروم بشمدمی کشیقی عمنفس
 . دادی ببوستش آزارم منکهی افکر
 :دمی فهمی ولدی طول نکششتری بقهی تنها بودنم چند دقدیشا

 فرو شتری بی و فرار کني خودتو نجات بدي و هر چقدرم که بخوایشی مرشی درگی بفهمنکهی که بدون ای مثل باتالقعشق
 يریم

 .ی بشمشی تا تسلارهی از پا درت ميجور
  قلبم درد پنهانی نداشتکاش

 چهره ام هرگز پریشانی نداشت    
 کــــاش برگ  آخر تقویم عشق        

 خبر از یک روز بارانی نداشت            
 کاش می شد راه سخت عشق را                

 بی خطر پیمود و قربانی نداشت                    
 کاش میشد عشق را تفسیر کرد                        

 .دست و پاي عشق را زنجیر کرد                            
 *دالرام*
 . از من کنارم نشستندتی پارك نشستم و رهام و پرهام به تبعي رنگ و رو رفته ي هامکتی نيرو

 . به من دادي و با حرص کنار رهام نشست و چشم غره انی زمدی پاشو کوبمهسا
 . عشق ماهان محو رهام شده بوددنیمهسا فارغ از د.کردی ماهان با غم به مهسا نگاه مو

 !گهی دنی بشایداداش ب: رو به ماهان گفتپرهام
 مکتی ني رومیشیجا نم: انداخت و بعد به ما چهار نفرمکتی به نی نگاهماهان
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 نی کنار مهسا بشای بزرگه بمکتشین: گفترهام
 . گفت و وسط رهام و مهسا نشستي باشه ای با خوشحالماهان

 ! بغل رهام و نصفم بغل پرهام بودي نصفم توبای تر شد و تقرکی نشستن ماهان رهام به من نزدبا
 . رهام به خودم معذب شدم و گونه هام گر گرفتیکی نزداز

 ؟يچرا قرمز شد: گوشم زمزمه کردری زرهام
 به خاطره پرهامه نه؟: به پرهام کرد و آروم گفتي ااشاره
 تو رو دوست دارم نه  خواستم بگم منیم. که به وجود اومدی فرار از عشقيمصمم تر شدم برا. به گلوم چنگ زدبغض

   برادرت
  رهام*
 اومدم اومدم: ماهان خندم گرفتي غرغر هااز
 

 . نشستمی صندلي هارو به دست ماهان دادم و روظرف
 

 . اشتهام کور شدمی کردی تخم مرغ کوفت مدی االن نبامی بخوررونی شام بيکردیاگه قبول م: روبه پرهام گفتماهان
 !ي نخوریتونیخب م: گفتي با خونسردپرهام
 کمیباشه فقط : کرد و گفتزی چشماشو رماهان

 . به بشقاب کردي و با ابرو اشاره ادی که سمت خودش کشرمیخواستم تابه رو بگ.ختی بشقاب ري تومروی قاشق ندو
  اشتها نداشت؟نی گرد شده بهش نگاه کردم اي چشابا

 ؟ي پرهام جون تخم مرغ دوست ندارگهیبخور د: خودش درست کرد و با دهن پر گفتي براي القمه
 .. رفترونی لب گفت و از آشپزخونه بری زی حرفدی موهاش کشي توی کالفه دستپرهام

 . ماهان بودمشی خونه نرفتم و پگهی که با مامان بحثم شد دی وقتاز
 ! واهمه داشتمتی با واقعییاروی چون از رونرفتم
 !هی خواستم قبول کنم که دالرام واقعا کی نمچون

 ! از برادرمدیو شا!از احساسم! و فـــرار و فـرار از خانوادمفــــــرار
  شد کار رها کردم ومارستانی دالرام وارد تی وقتاز

 :)))  دلـــارامشدی خالصه می اسمي فکرم توي همه
 ! من دخترش دوست دارمکنهیجالبه فکر م. دادی هفته بهم مرخصکی مهسا پدر

  ازم خواسته بود که کمکش کنم تا به مهسا برسهماهان
 نهیری به عشقت چقدر شدنی حس رسو
 ^پرهام^
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  از عشقمهي بخاطره دوردیشا.شدی داشت از جاش کنده مقلبم
 . که مامان در زد و وارد اتاق شدکردمی افکارم دست و پنجه نرم مبا

 .دمی مامان به چشم دشکستن
 .کنمی نگاه بابا درك مي توغم

  شدم؟شییای دري چشماری بگم؟که منم استی واقعدیبا
 مامان بابا و رهام. خانوادم زجر بدمي اعضادوباره

 !شهی مدای خوام با دالرام تنها باشم رهام سروکلش پی که مي بارهر
   خوشحالای نظرم حواسش هر لحظه به دالرام هست که ناراحته به

  ی با کسای تنهاعه
  واقعا ارزش بودن با دالرام دارم؟من

 . اسمم افکارم پس زدمدنی شنبا
 ؟ي ازش داري از تو خبرنمی از برادرت انی؟اییپرهام کجا-  گفتی با ناراحتمامان

  عشقم هست و خوشحاله؟شی االن پدونمی گفتم آره میم
 .ام انتخابش کرد هرچند اشتباه بود انتخاب کنه رهویکی اون ای شما نی بنی اون دخترس همون که گفتشیپ: باز کردملب
  قلبش درد اوردم نه؟شتری بدمی مامان حلقه زد دي چشماي که تویاشک

 . بخاطر رهام از دالرام دست بکشمدیچرا با. زدم و نشستميشخندین
  داشتن آرامشمي داشتنش براي براجنگمی ممن

 ... بای که سالها نداشتم و بدستش اوردم حتیآرامش
 رهام*
  داخلدشیرستباشه بف-
 . زدمی چرخدار نشستم و چرخی صندليرو

 ..در گذشته.ساله فرزند و همسرش را در تصادف از دست داده است40. باز کردمیی خانوم موالي پرونده
 دییبفرما:خودم جمع و جور کردم و صدامو صاف کردم. در پرونده بستمدنی شني صدابا

 . از من نشستی صندلنی دورتري داد و روی سالم آرومیی موالخانوم
   امروز چند شنبست؟ییخانوم موال:با لبخند جوابش دادم 
  شدری برم دنبال دخترم مدرسه ددی چهارمه باستیامروز دوشنبه ب: و هولزده گفتشونی پربا

 . چهارمه پس هنوز در گذشتستستی تصادف هم بخیتار
 . دی وآروم باشدیکش بیقی دنبالش نفس عمرهیهمسرتون م: تا ابرومو باال انداختمکی
  برمدیبا. برمدیبا. برمدیبا: کردی لب تکرار مریز
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 دخترم مرده من کشتمش نــــــه: زدادی فری اشکي زد و با چشمایغیج
 : لرزونش گفتي با صداششی برم پدی باترسهی خاك سرد تنهاست مری من تنهاست دخترم زيایدر

  دختر گلبرگ و شبنمییالال
 میپوش مر  شاخه گلییالال

 ای طاق خواب و رؤری زالالکن
 کم  جا واکرده شب تو کوچه کمکه
 رنگ نقاش  سفره هفتونیم
 پاش  و شمع و گالبنهی آونیم

  و آبنهی کوزه سبزکنار
  به پر باششی فکر کفتر آتبه

 یدون و تنگ ماه  سرمهکنار
 ی چشم به راهيها نهی آونیم

 ی دروغسوزه ی پروانه مکدوم
 ی ستاره مرده اشتباهکدوم

 سی خواب و گل خای خاموش درنیزم
 سیگ  نه چهلدارهی بیشونی ماه پنه

  قصهانی پانیتر  کن خوشالال
 ستیها ن  قصهنی شب انجای شب اکه

  الال همه در خواب نازنالال
  ندارن تا ببازنيزی چگهید

  وقت خوابهنکهی آروم ،نه ابخواب
  عذابه و عذابهيداری گل که بي ابخواب
  قانون فردای از دست بنـَترس
 ای جونم که قانون داره دنبخواب
  آروم گلِ گلدونِ خونهبخواب

  نامهربونهي تا بخوارونی بکه
 هر ي اومدم برامارستانی که به تلی پرستارا وارد اتاق شدن دستش گرفتن و به اتاق بردنش اواي صداش ناله هاش همه با
  ادنی زیلی شده خي عادگهی االن دیول.شدمی ناراحت مماریب

 
 ای دني زدم براي گذاشتم و پوزخندمیشونی پيساعدم رو. انی منجای که به ادهی زجر کشيآدما
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 رهام*
 . حال به اتاقم اومدمی و بدمی کشي اازهیخم
 ؟یکنی مکاری چنجایا: خوردزی مي صدام دست و پاشو گم کرد و سرش به لبه با

 . که زخم شده بود گذاشت و ماساژداد تا دردش کم بشهیی جاي دستش روایمح
 . کردمی پشتش قای به صورت مشکوکگشی دست دو

 ه؟ی دستت چيتو: کردم و گفتماخم
 .ستی نيزی به خدا چستی نیچیه..ـیه: گفتی اشکي و با چشمادی لب گزایمح

 . قدم به عقب برداشتکی و
 . بهش نگاه کردم و جلو رفتمدی تردبا

 .  حرکت نداشت خشکش زدنی که انتظار اایمح
 .دمی قرص از دستش کشياستفاده کردم و بسته ها   فرصت از

    ژلوفن ونالترکسونقرص
   دو قرص با هم کشندسنی مصرف اشناسمی قرصارو خوب منیا

 ! چرا؟ی بکنه ولی خواست خودکشی مایمح
 . و اشک صورتش پوشونددی که زدم لرزي دادبا

 هر ی زندگي ؟توی فرار کنيخوای می شروزی و پی بجنگی با زندگي بخوانکهی اي جا؟بهیخودکش: گفتمی و عصباننیخشمگ
 ی جا بزندی نبای هست ولي و بلندی هست پستیکس سخت

 ینی نبیبی تا آسی به تخت بسته بشدی االن بانکارتی اي برایدونیم
 ! تونمینم:دی کرد و نالی هقهق

  رهام*
 . دادم و به دالرام نگاه کردمهی تکواری دبه
 . دستش نشوندي روي گرفته بود و بوسه اای محبت دست محبا
 (((:   مهربونهیلی زد باهاش خوبه خي بهش حرف بدای محنکهی ابا

  هستم؟ستمی باال انداختم به من چه حسود که ني اشونه
  مالقاتشي براادیمادرش قبول کرد که ب. گفتمقتی زنگ زدم و از حقای مادر محبه

  شده هم خودش هم همسرشمونی و گفت که پشهی گرری کنه زد زی خواست با قرص خودکشی گفتم که میوقت
 . بودمدهی نخوابشتری دو ساعت بشبی بستم دچشمامو

 . و وحشت زده چشمام باز کردمدی خوابم پری زنغی جي صدابا
  بغلشدی رسوند و پرایبا دو خودش به مح. بودای محمادر
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 . شدرهی و پدرش با لبخند بهشون خکردنی مهیر دو گهر
 .کردی نگاه مای محي خانواده ي هندلمی به دالرام انداختم با شوق به فی نگاهمین

 يبهتره تنهاشون بزار: گفتمرفتمی مرونی که از اتاق بی و در حالدمی کشیپوف
 . بلند شد و پشت من به راه افتاددالرام

   امروز برهدی درمان شده و شاایمح-
  شدم از نگاه مهربونشیغرق خوشحال. شدرهی به من خینی لبخند دلنشبا
 . دادی پرهام افکارم نابود شد و جاشو به ترس و نگراني صدابا
 عشقش به برادرش تا ي شکسته از نگاه عاشقانه ي ام خفه کردم تا نفهمن مردنهیآهم در س!کردی عشق به پرهام نگاه مبا

  غصهي شده شونه هاش خم شده از کوله بار نابودينفهمن مرد
 *دالرام*

 ؟یینجای اشهی همي نداریتو کار و زندگ: زد و رو به پرهام گفتی لبخند حرصرهام
 . نثار من کردی و لبخند با محبتنجاستی من اهیزندگ: گفتپرهام
  چـــــرا؟ی انداختم عذاب وجدان داشتم ولنیی پاسرم
 .   که دوستش ندارمگفتمی مدی سوء استفاده کردم از عشق و عالقش باچون

 ".. بغضکی ینی شود پشت سنگی دارد خفه می کسدیشا...ستیسکوت عالمت رضا ن...یگاه"
 .نهیبی می رواني اون منو مثل آدمای رهام چیول. رهام دوست دارم؟اشک در چشمام حلقه زدچون

 هی عقلی بتی نهاوونهی دهی  بای زندگادی به خودش بدی باپرهامم
 رهی و چشمام بستم تا بغضم نشکنه تا قلبم آروم بگدمی کشیقی عمنفس

  نشنوهی کسزدی مادی تپش قلبم که عشق فري صداتا
  و لذت بخشهنیری فکر کردن بهش هم شیحت.  به رهامعشق
  دارهی آهسته گام بر مي و با قدم هاگهی می خداحافظ آرومرهام
 ..اگه من نبودم.می شدنش شدنیاز خودم و پرهام متنفرم که باعث غمگ.  رهام تا عمق وجودمو سوزوندیناراحت

   شباهت به لبخندی زدم بي کنم و لبخندی کردم تنفر و کدورت از نگاهم مخفیسع
 :))) ی مصنوعيلبخند

 يستگار خوايبرا..ي امروز با مادر صحبت کنم برای باشیاگه راض..منـ: کرد و گفتی مِنمِن
  رفت و خون در رگام منجمد شد چقدر زودیاهی سچشمام

 *دالرام*
 . به شمارش افتادنفسام
 حالــــت خوبـــه؟حالـت خوبـه؟حالتـ خوبه؟:کردی هول شد و پشت سر هم تکرار مدی ددمی صورت رنگ پری وقتپرهام
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 ! حالت خوبهی ازش بپرسنکهی کمکش نه ايای بدی بارهیمی داره میکی آخه
 . گرفتم و پرهام پس زدمواری به ددستم

 ذاره پسرش بدبخت ی نمچوقتیمادرش اگه سالم باشه ه. به خودم و افکار مسخرم زدمي؟پوزخندی مادرش قبول بکنه چاگه
 . خوادی پرهام میبشه مثل رهام که خوشبخت

  قهقههي صدادمیو شا. هاي ناله و زاري پر بود از صدامارستانیت. گرفتم و از پله ها باال رفتمنرده
 .کردنی زده به پشت تخت نگاه مجانی و هدنی خندی و شهال میفاط. اتاق باز کردمدر
 رهی سوسکه داره راه می دليوا: من گفتي گرد شده ي چشمادنی سرشو باال گرفت و با دی بسته شدن در فاطي صدابا
 گهی درهیخب سوسک راه م! عقل داشتنشون شک کردمبه

 .نمیتونم بهتر سوسک رونده رو بب تا بدی دستم کشیفاط
 .  خوردی سوسک نصف کرده بودن و سوسکه با تالش و زحمت تکون مییییییا!!! دادم چندشامینی به بینیچ

 . در اوردم و بدون نگاه به سوسک فلج گرفتمشبمی از جیدستمال
 . سرد به صورتم برخورد کردي از هوای باز کردم و موجپنجره

 .می دادی انجام مشی روش آزمامی داشتشیچرا انداخت:شهال طلبکارانه گفت. از پنجره انداختمسوسک
 رهام*

 خب صبر کن فردا برو- ماهان
 . که بهت زحمت دادمدی برم ببخشدی باگهینه د: گفتمکردمی که لباسام جمع می حالدر

 . شدمنی کردم و سوار ماشیخداحافظ
 .کردمی می هدف رانندگی رو گاز گذاشتم و بپامو
 !دنی نشون می من چه عکس العملدنی پدر با دای مامان نکهی نه؟واهمه داشتم از اای خونه برم
 . روبرو بشمتی با واقعدیبا. سمت خونه روندمبه
 .دمی رسقهی و سرپنج دقدادمیراژمی وابونی خيتو.نیی پادمی رو کششهیش

 . انداختم و وارد خونه شدمدیکل. سر و صدا قدم برداشتمبدون
 من دوستش دارم:ومدی پرهام ميصدا

 . شدم و جلوتر رفتمکنجکاو
 .من عاشق دالرامم:پرهام داد زد. گفتيزی چی آرومي با صدامامان

 .دینگاه همه به سمت من چرخ. کردجادی اي بلندي از دستم ول شد و صدافمیک
  هــــاي زديچه زِر:دمیون غر هم فشردم و از ال به الشي از زور خشم رودندونامو

 منه..مال...دالرام: گرفتم و شمرده گفتمقشی
 ؟ی گفتي دوسش داری نگفتیهه تو که حت: زد و گفتي پوزخندخونسرد
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 ی دعوتمونی عروسشی برم خواستگارخوامیم: به خون نشستم ادامه دادي بدون توجه به چشماو
 .. تمام وجودمو گرفت وتی وعصبانخشم

 .. گفته امتی را برامیدرد ها"
 ".. سکوت تلخ رانی اکنون ابشنو

 رهام*
 آروم باش رهام: باال اوردم که دستم توسط پدر گرفته شدمشتم

 !ستی برادرم از پشت بهم خنجر زده کم که نی محال ناممکنچه
  نداشتم که به دالرام بگم حقمه نه؟جربزه
 .دیباری دالرام به پرهام عشق ميهااز نگاه . پرهام دوست داره بهتره غرورمو نشکنمدالرام

 ! بندازمیی جدانشونی بدی من چرا باپس
 . نافذش آرامش بهم منتقل شدي چشماادی با ناخودآگاه

 .ستی من ني چند که براهر
 . خارج شددمی گفت و پرهام از ديزی به پرهام چپدر

 . که هر دو پسرش دچارش شدنی من ساخته بود در حالي که برایاز ممنوع. نابود شدمامان
 . از درون داغون  شدی با غرور و تکبر بود ولشهی مثل همپدر
  و بغضوی کنم ناراحتیدرك م. کنم نگاه ها روی خاطر رِشتم درك مبه
  کنم؟کاری چدیبا. نشستمنی زميرو
 .کنمی میتابی بشی دوري عاشقش شدم که حاال برای نه؟اصال کای دالرام بگم به
 .دمی نفس سر کشهی دست شهربانو شربت گرفتم و از
 "یلعنت"
 *دالرام*

 .ومدی گوشخراش شهال هنوز ميصدا. به سرم فشار دادمبالش
 . بسته و خواب آلود بالش به سمت شهال پرت کردمي چشمابا

 . گم شديزی شکستن چي در صدای فاطي وااايصدا
 . تخت بلند شدمي چشمامو باز کردم و از رواریهوش

 .کردی نگاه موانی لي شکسته ي هاشهی به شی و فاطنیی سرش انداخته بود پاشهال
 .دی کشي بلندغیخواستم بغلش کنم که دستامو با شدت گرفت و ج. شهال نشستمکنار

 .و با دو از اتاق فرار کرد!ماه کامله: زد و گفتغی جمی شهال فاطغی جاز
 ¡¡ی وحشي موندم و شهالمن
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 . انداختمنیی سرم پای شرمندگبا
 . دستم هول خورده شهال رو پس زدمي رویباسوزش

 . کردی میی دستم قرمز شده بود و خودنماي دندوناش رويجا
 . من دادلی تحوي و لبخند ژکوندی کنی می آخرت با من شوخيدفعه : گفتشهال
 . تخت ولو شدي ول کرد و رودستم
 .دمی تخت دراز کشي بهش رفتم و روي غره اچشم

 .به آرامش. به سکوت داشتمازین
  کرده بودنقشی چند روز ازم درنی افکارم اکه

 . بستم و به خواب رفتمچشمامو
 رهام*

 ..ي و مشت بعددمی کشيعربده ا. کوبوندمواری دوم به دمشت
 . موندی از خون دستم باقي ردواری ديرو

  بودانتیکمتر از خ.دردش کمتر از شکست خوردن بود. زدميپوزخند
 ... من به برادرم گفتم دوسش دارم و اون از عشقش اعتراف کردی نه؟وقتانتهی خاسمش

 .شدی داشت منفجر مسرم
   من و پرهامنی حق انتخاب داره بدالرام

 . لبم نقش بستي روی که کردم لبخند کمرنگي فکربا
 از کجا بدونه.  که به دالرام نگفتم دوستش دارممن
 . قلبم جوونه زدهي که تویق از عشکنمیاعتراف م.گمی و بهش مرمی مفردا
  هم غرورم هم قلبمشکنمی م؟منیاگه پرهام انتخاب کنه چ..اگه

 هر جا رمیم.ي ردچی بدون هشی از زندگرمی مشهی همياگه منو نخواد برا: گرفتمیمی تصمنانی پس زدم و با اطمی منفافکار
  افسونگرش نباشهيکه چشما

 . شدمرهی پنجره به آسمون خاز
 .دادی نشون م4ساعت . بودشی گرگ و مهوا
 .کنهی بهت فکر میکی یعنی شبا خوابت نبره ی خونده بودم اگه بعضییجا

 .شیری سي حتما مهساست دختره دمیخند
 .زدی روشن شده بود و چشمک مزی مي رولمی موباي صفحه

 .. اتصال زدم وي ار؟دکمهیدان
 رهام*
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 نجای ايای بشهیم: گفتي گرفته اي با صدااریدان
 اما االن که: گفتم تعجببا

 .کنمیخواهش م:دی حرفم پروسط
 .دیچی ممتد در گوشم پي بوق هاي اکتفا کردم و صداي گفتن باشه ابه
 ! باشهافتادهی ني اتفاق بددوارمیام

 . اومدمنیی گرفتم و آروم از پله ها پالمی و موباچییسو
 . سرم برگردوندمی آهنگيبا صدا. مطمئن شدم در باز کردمی از نبود کسیوقت

 . همه جارو پر کرده بودگاری سظی نشسته بود و دود غلمکتی ني روپرهام
 . اومد سراغمی لعنتدی حال خراب پرهام باز اون ترددنیبا د. پرهام رد شدمي بسته ي چشماي جلواز

  بزارم به پرهام برسه؟ای به دالرام بگم؟دی باواقعا
 . رسوندمنیکردم و خودمو به ماش پا تند اری داني گرفته ي فکر به صدابا
 . گاز گذاشتمي باز کردم و پامو رودر
 . کردمی می رانندگيادی خلوت بود و با سرعت زابونیخ

 .ختهی به هم راری داننجوری ايزی چچه
 . در باز شدی حرفچیبدون ه.زنگ اف اف زدم. خونشون پارك کردميجلو

 رهام*
 . باز شدی آروميدو تقه به در زدم که در با صدا. بلند خودم به خونه رسوندمي قدم هابا

 !ــاریدان:صداش زدم. نبوداری به اطراف انداختم دانینگاه
 . و بدنبال صدا داخل اتاق رفتمدمی شنیفی ضعيصدا

 . بودنی زمي رويگاری و ته سی مشروب خالي هاشهیش
 .. دانــ:گفتم

 ؟ي کردکاریبا خودت چ: کردم و لب زدمی اخماری دانتی وضعدنی دبا
 . روحش نشون از حال خرابش بودیصورت ب. بوددهی تخت دراز کشکنار

 خوبم: گفتي دورگه اي دستم پس زدم و با صدانهی کمکش کنم که بشخواستم
  افتاده؟یاتفاق-
 ؟ینی بینم: کرد و گفتی اخم کمرنگاریدان

 رفــــــت.سحر رفت..سحر: بلند تر شد و ادامه دادصداش
 !؟یچ: گرد شده نگاهش کردمي چشمابا

 گفت دوسم نداره.. خوادیگفت منو نم:دی خندمستانه
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  کنم؟کاریداداش چ: چشماش حلقه زدي تواشک
  من پرهام دالراماری افته؟دانی داره مانمی بر سر اطرافچه
 ؟ین شده انقدر داغوی بگو چنیبش: کردمیپوف
 رهام*
 بخاطر سحر.خواهرم از دست دادم: تخت نشست و لب باز کرديرو

  بخشهی منو نمدالرام
  زجرش دادم حالش خوبه؟یلیخ: بغض دارش گفتي صدابا

 ! با پسرعموشسیسحر رفت پار. دادمحی من سحر به دالرام ترجیپدرم دالرام به من سپرده بود ول:گفت. تکون دادميسر
 گذرهی مشونیفقط چند ماه از عروس. تعجب زبونم بند اومداز

  بغضش بشکنه؟دی سبک بشه؟ نبادیمرد نبا! کنی کن خودتو خالهیگر: شونش گذاشتمي رودستم
  شکست سد اشکاشدمی لرزش شونه هاش فهماز

  اشک برادرم رونمینب. مرد روی ناراحتنمی چرخوندم تا نبسرمو
  مالقات دالرام؟يای بي خواینم: گفتمی لحن آرومبا

  چشماش نگاه کنمي توتونمی رهام شرمندم نممونمیپش:گفت
  آماده شوی ازش فرار کني خوای میتا ک-

 آمادم: بست و گفتچشماشو
 . پارك کردممارستانی تيگاز دادم و جلو.می شدنی ماشسوار

 !نجایخواهرم اوردم ا: تر شد و زمزمه کردنی غمگمارستانی تي فضادنی با داریدان
 .ستی نشیزی که دالرام حالش خوبه و چیدونی خودتم مي ببرنجای دالرام از ای تونی ماریدان-

 !نی همي اجازه بدهی کاففقط
 اتاقش کجاست؟: توجه به حرفم گفتاربدونیدان
 رهام*
 ي بری تونیاجازه گرفتم م-

 . دالرام به سرعت از اتاق خارج شدني های اتاقهم
 . در رو گرفتي رهی بهش زدم که دستگی بخشنانیلبخند اطم.کرد به من ی نگاهدی با ترداریدان
 .کردی نگاه منییدالرام از پنجره به پا. باز کرد و پشتش وارد اتاق شدمدر
 لطفا برو: کنار گوشم گفتاری دادم و دانهی تکواری دبه

 ! خواستم به حرفاشون گوش بدمیمثال م. رفتماطی و قدم زنان به سمت حدمی کشیپوف
 *دالرام*
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 . برادرم نگاه کردمي زده ام به چشماخی نگاه با
 .دیکشی مدكیفقط اسم برادر !برادر

 . دورم حلقه کرد و منو به خودش فشرددستاش
  داشتم کجا بود؟ازی نتگری آغوش حمانی که من به ایوقت. کردسی اشکش  گونم خي هاقطره

 . از خودم جدا کردماری زدم و دانيشخندین
 حاال درد پس زدن بکش!خورهی بهش بگم حالم ازت بهم متونستمی مکاش

 .متاسفم..من: انداخت و گفتنیی شرمنده سرش پااریدان
  درد؟ رنج؟؟يکرد؟دوری بودنش قلب شکستم درمان من؟متاسفیهم
 . دامنش خواهد گرفتنی که مانند نفریآه.دمی کشیآه
 *دالرام*
 . یتونی خونه رهام گفت مایبا من ب: زد و گفتي لبخندی با مهربوناریدان
 . سالها رونی اي خوام جبران کنم همه یم

 . نباشه که آزارت بدهي سحرگهی ددمیقول م. جمع کنلتی االن وسانی هماصال
  کوچولو؟یباشه آبج. خوام ناراحتش کنم به خاطر بابای اومد به خوابم فقط گفت مواظب دالرام باش نمبابا

 . ادمهی کوچولو ی که به من گفت آبجي بارنیآخر. لبم نشستي بود که روی سواالش لبخند تلخجواب
 . و تکرار گذشته براش سخت بودکردی به همون روز فکر مارمی برد؟هرگز  فکر کنم دانادی محزون از ي اون هفته شدیم

  هارو گردن من نذارری تقصي همه می ما اشتباه کرديهردو:دی کشی خشدارش خنجر به قلبم ميصدا
  عوض نشده و هنوز همون آدم مغرورهاری کردم داناشتباه
 !خورهی ظاهر آدمها رو مبی دل زود باور و ساده لوح که فرنی شدم از اخسته

   عوض نشدم نه؟هنوزم احمقممن
 . انداختماری داني به سرتاپای جا بلند شدم و با انزجار نگاهاز

 ! تـــوشی پامی از دست دادم که بخوام عشقم ول کنم و بعقلم
 . زدمیقی دلم آب شد ولبخند عمي لفظ عشقم به رهام قند تواز
 . از اتاق خارج شدی و با خوشحاليای مدونستمی برداشت کرد و بدون صبر گفت مي اگهی دزی از لبخندم چاریدان

 . بوددهی چسبنیانگار پاهام به زم! بوديزی از چی تهمغزمن
 رهام*
 شهی میدگی فر حتما رسنیچشم خانوم آذ-
 رهــــام رهــــام-اریدان

  آرومتردیلطفا مراعات کن: گفتاری کرد و رو به دانی فر اخمنی آذخانوم
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 !شهیقبول کرد باورت م: فر گفتنی بدون توجه به آذاریدان
 .نمشی بی نمگهیاگه بره د. سرم خراب شدي روایدن

 چه خوب: گفتمی کش اومد و به سختلبام
 . انجام بدمصشوی ترخي کارارمیپس م-اریدان
 ؟االن؟یچـــــــــ: بلند گفتماری اختیب

 . کردی با دهن باز به من نگاه ماریدان. سرها به سمت من برگشتي همه
  یچیه: کردمزمزمه

  بمونه؟نجای ادی داره که بای آره؟دالرام مشکلیچیکه ه:دی ابروشو باال دادو مشکوك پرسي تاکی اریدان
  نبرهی که دارم پی به عشقنی از اشتری گفتن نه اکتفا کردم تا ببه
 فقط دوروز: زد و گفتي لبخنداریدان

 یموفق باش: رفت گفتی که می به من کرد و در حالپشتش
 . دادمرونی حبس شدمو بنفس

 !دوروز.ارمی روز وقت دارم تا اعتراف کنم و دلش به دست بدو
 *دالرام*
  بــــــرف:دمی شهال از جا پرغی جبا

 . پوشونده بودنی زمدی از برف سفي اهیال. نگاه کردماطی شدم واز پنجره به حبلند
 ؟ی همه سختنیبس نبود ا.دمی پری منیی باال و پای خوشحالاز

  و تنفري بدون سردمیخود واقع. خوام خودم باشمی مامروز
 . نشستمکدستی ي از برف هاي توده اي زده شدم و روجانی برف هدنیبا د.دمی دواطی سرعت به سمت حبا
  ؟يبرف دوست دار:  زدمی رهام تپش قلبم شدت گرفت و لبخند پهني صدابا

 رون؟ی بمیبر: زد و گفتینیلبخند دلنش. تکون دادمي و مشتاقانه سردمی بهم کوبدستامو
 . برق نگاهش شدم و آب دهنم قورت دادممحو

 ی شناخت فقط گرم بود و قلبم می نم شناخت سرمایعشق که برف نم. کردمی احساس گرما میکی همه نزدنی ااز
 ! طرفهکی یسوختم از عشق.سوزوند

 . نقش بستمیشونی پي روياز برخورد دستم با دستش عرق سرد.ستمی گرفت و کمکم کرد بادستم
 .دادی آزارم مشتری بنیخونسرد بود و ا. توجه بودی رهام بیول

 . در کنار رهامزی خاطره انگيروز! کنار زدم امروز قراره خوشحال باشمی منفافکار
 . لبم نشستي روی کمرنگلبخند
 ؟ي روادهی پمی برهینظرت چ-رهام
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 *دالرام*
 . تر شدقی عملبخندم

  لباس گرم تر بپوشهیسرده برو -رهام
 . رفتماطی لباس مناسب لبخند به لب به سمت حدنی دو خودم به اتاق رسوندم و بعد از پوشبا

 . بردنی برف زمستون لذت منیه بودن و از اول جمع شداطی حي تويادی زتیجمع
 . بودستادهیکنار درخت کاج ا. چشم دنبال رهام گشتمبا

 . شده بودرهی هوس آلودش خي به لبايرهام با لبخند. مهسا وا رفتمدنی شدم که با دکی نزدبهش
 . رهام شدمدنی بردم و محو دادی از دنی کشنفس

  هق هقموي بشنوه صدای دهنم گرفتم تا مبادا کسي لرزونم جلوي جون با دستای شد و بي گونم جاري رواشکام
 . که در گلوم جا خوش کرده بودی از نه سال شکست بغضپس

 .. خارج شدندمی که از دیی تا جادمی حال به عقب برگشتم و دوی و بسست
 . کردی دردناك که سنگم ذوب میآه.دمی کشیآه. قلبم بودي شک صدای درونم شکست بيزیچ

 کرد ی متی که رهام دوست داره؟فقط احساس مسئولی دلتو خوش کني خوایم:به خودم تشر زدم... دی شادمیاشتباه د..دیشا
  نیهم

 که یی از آدمای که ساختییای خستم از دنای رهام مال من بشه؟خداشهی مایخدا: به سمت آسمون گرفتم و در دلم زار زدمسرم
 ! رحمنیب

 ؟ی جهنمی زندگنی اي بکشم توی نفس آرومدی نبای پشت سختیسخت
 ! احمقانه به برادرمدم؟عشقی کدوم گناهم دارم پس متاوان

 ــــــــایخدا... بسمهدمی از توانم کششتریب. خم شدزانوهام
 ...نی بارد و همه خوشحالند و من غمگیبرف م"

 "! پوشاند برفی را متی رد پاهادارد
 *دالرام*
 . صورتم گرفتم و ها کردمي جلوکردی هوا زوق زوق ميدستام از سرد. ی برفنی رو زموفتمی زانو مدو
 . گونم نشستي روی برفي بلند کردم و دونه سر

  شد؟ی چرا تموم نمدیچی پی گوشم مي خنده هاشون تويصدا. تار کرددموی شدن و دری سرازاشکام
 ی کسی از بیی کردم از تنهاي دستام محکم گوشامو فشار دادم و ناله ابا

 .دی کشی خندشون رو مغزم داشت سوهان ميصدا
 . که قاتل قلب شکستمهیتا سکوت مرگبار بشکنه سکوت. بزنه يادی تا فرشنی خشک شده ام چند باراز هم باز ميلبا

 . گلوم جا خوش کرده بودي که توی سمت گلوم راهه تنفسم بسته شد بغضرهی مدستم



   مرگباررمان سکوت                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 43 

 . که در ذهنم ثبت شدهی خاطراتکنهی مخاطرات گرمم. ندارمی حسچی هی ولزنمی مخی
   خنده هاشدارمونی دنی گذشته رو اولکنمی ممرور
  بود نه؟هودهی بدنمینفس کش.کوبهی منمی هدف خودشو به سی تابم بی بقلب
 . کردی می شد با تعجب به من نگاهی که از کنارم رد می کسهر
 !ی روانکی و منم در نقش مارستانهی تنجای استی نبی عجادمی چند زهر
 .کردی میی برف خودنمايرد پاهام رو.رمی به سمت اتاق می کوتاهي قدم هابا

 !قلب سادم. خودم زدمی به افکار بي نگرانم شده؟پوزخندرهام
 ی و به اطراف نگاه مکنمی میمکث. يزی بود از هرچی خالارمیبه ذهنم فشار م! کجاستنجای اچرخمی دور خودم مسرگردون

 .وشن کرده بودنور ماه آسمون ر.کنم
  باشهی زندگنیاگه ا"

 استی سهمم از دننی ااگه
 ستی از مردن هراسم نمن

  روزانی دارم ای حسهی
 گمی با خودم می گاهکه
 "...!ستی مردم حواسم ندیشا
 *دالرام*

 . فرستادمرونی بصدای بنفسمو
 . داده بودهی که رهام بهش تکی درخت کاجي روکشمی مدست

 .ادی از چشمام نمی اشکی ولکنمی مهی گرنی زمي خورم روی مسر
 چهی پی سرد مي که بخارش در هواکشمی میآه
 .دی کنی مکاری چنجایخانوم ا:پرمی از جا مي فردي صدابا
 .دیدرخشی میکی سبزش که در تاري چشماي توشمی مرهیخ

 .زنمی می مصنوعي و لبخندشمی مبلند
 ي بودن فرستادن باال برااطی حي که تویی چرا؟پرستارا کسادیینجای وقت شب انیدالرام خانوم ا: آسمون نگاه کرد و گفتبه

 . تعجب کردمنیهم
 ست؟یسردت ن: به من انداخت و ادامه دادی نگاهمین

 .ذارمی مبمی جي حسم توی بي و دستادمی تکون مسرمو
 .با مادرم حرف زدم: کرد و کالفه گفتیپوف

 .زدی به پا بود واز اضطراب قلبم تند می که در درونم آشوبی تفاوت سرمو برگردوندم در حالیب
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 .شهی نظرش عوض منهی تو رو ببی وقتیقبول نکرد ول: زدی چشمکپرهام
 !شهی مواجه متی با واقعی که دوستش ندارم تا عذاب نکشه وقتگفتمی بهش مکاش
 )گذشته(رهام

 . صبرانه منتظر دالرام بودمی و بدمیخندی مسرخوش
   شما؟نیسالم آقا رهام خوب-مهسا

  داشت؟یچرا دست از سرم بر نم.موهامو چنگ زدم و کالفه به مهسا نگاه کردم. دی با عشوه شالشو عقب تر کشو
 ؟ی هستیمنتظر کس– مهسا

  آرهياگه بذار: و گفتمدمی کشیپوف
 نجای که از اکنمی مي برم و کاریوگرنه آبروت م!یاُ اُ  به نفعته که با من خوب باش: کرد و طلبکار گفتزی چشاشو رمهسا

 رونیبندازنت ب
 ؟يچجور: زدم و گفتميلبخند

 ی هاني بامینیبیحاال م: رفت گفتی که می زد و در حالیلبخند حرص. شدمرهی شدنش به لباش خعی منتظر ضاو
 . کنمی نمی که دارم توجهي بندم و به دلشوره ای محکم مچشمامو

 .دهی نشون م12 ساعتم يعقربه ها. نمیشی ممکتی ني کرده؟روری انقدر دچرا
 .ادی دالرام منصرف شده که بدی که شاکنمی و خودم قانع مرمی می و به سمت در خروجشمی بلند ممکتی ني از روی نگرانبا

 . داشتي نشست و هوا سوز بدی منی زمي برف روي هادونه
 مامان قبول دی کرد شای مي پافشاررشتی بکمی ؟اگهیپرهام چ. دالرام فراموش کنمشهی همي برادی تا فردا نتونم بگم بااگه

 ....  کرد ویم
 . رونمی خونه مي از نگهبان به سویو بعد از خداحافظ. کنمی هم قفل مي تودستام

 رهام*
 ؟يکجا بود: گفتتی به پرهام انداخت و با جدی نگاهمیپدر ن. کاناپه نشستي داد و روي سالم بلندپرهام
  نظر شمامونهیبا دالرام خانوم حرف زدم قبول کرد فقط م: من کرد و گفتي حواله ي پوزخندپرهام
 . لبم خشک شدي قطع شد و لبخند رونفسام

 گفتم و از کنار صورت يری که از بغض دورگه شده بود شب بخییبا صدا. جمله شونه هام خم شدنی هم؟بای راحتنی همبه
 .نگران مادرم رد شدم

 ! و خوش بوددی خندی با پرهام م اونی دلواپس دالرام بودم ولمن
  ي سخته از تنها برادرت نارو بخورچقدر
 . بودمشی آبي چشماری تخت نشستم و فقط درگي و رودمی به اتاقم رسی کدمینفهم

  دوستش داشته باشه نه؟ی کسي که نخوایخودخواه
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  عشقم بد نباشهي برای خودخواهی کمدی شاامی اگه منو نخواد هم کوتاه نمیحت
 . و به فکر فرو رفتمدمی پشت گردنم کشیدست

 طون؟ی به کل عوض شد کجاست اون پسر شتشی سه نفر عوض کنه؟پرهام اخالقاش شخصتونهی مي دختر چطورهی
   دالرام کم اورد و خواهش کرد ازشي که غرورش زبانزد همه بود جلواریدان
  من عوض شدم؟و

 ... زدم خوشحالم کهيلبخند
 رهام*
  چشم-

 ! نرهادتیت جمع کن حواس- مامان
 باشه باشه خدافظ-

 ی مامان چدی نفهمی حتزدمی پرسه مابونای خي هدف تویب. گاز وبا تموم سرعت روندميپامو گذاشتم رو. کردمقطع
 : ذارمی می سمت ضبظ و آهنگبرمیدست م.گفت

 ی از اون سکوت لعنتی کیکنیدل م*
 ی ساعتهی روز هی جا هی تو يای من مشیپ
 ی عشق و عادتنی روزا تو شک بنی ادونمیم

  توي خودم تو موج موکنمی مغرق
  توي روبروینیشی عاشق تو مي روزهی

  توي باز بوچهیپی روز مهی هوا نی اتو
  عشقمونرهی دوباره پا بگخواتی دونم دلت میم
 نمونی بدهی خط کشیی جدایول

 … هر دومونمیکشی مزجر
 ی کسی عذاب بهی چقدر عذاب سختیدونیم

 ی رسی حقته نمی به هر چچرا
 …یکسی روزا بنیا

 دی از تو دست کششهی مگه مدلواپسم
 دی قفس کشهی شهی آسمون مگه ميتو
 دی رفتنت نفس کشي بعد تو تو هواشهینم

 اتیادگاری زنم به تموم ی مزل
  خنده هاتي تو اتاق هنوزم صداچهیپیم
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 * شه خاطراتی عطر تو دوباره زنده مي بوبا
 ی به رانندگدمی و حواسمو مکنمی خاموش مضبظ
 "بزدل" ومن بهش نگفتم رهی دالرام مامروز
 ! باشهداری دنی آخردیشا. کنمی نگاه ممارستانی تي کنم و به تابلوی بلند مسرمو

 . شدمادهی پنیبغضم قورت دادم و از ماش " کنهی نمهیمرد گر" چقدر سخته و
 . به در زدمي و تقه ادمی پوشدمی همون حال خرابم روپوش سفبا
  توایب-
قلبم مچاله شد ! پرهامه فقطيلبخندش برا. زدميپوزخند.کنهی می و اخمشهی من لبخندش محو مدنیدالرام با د. باز کردمدر
  تفاوت باشم؟ی در برابر عشقم بتونمیچطور م.دی کشيریو ت
چرا : و گفتدی به لباسش کشیدست.دمی ملشی تحوي و لبخندگردونمی سرم برممارای از بیکی ي جون   با صدایسالم دک-

 ه؟یی نکنه خبرایینجای اشهیهم
 !نی دالرام بودم؟شوهرش؟دوستش؟فقط دوسش داشتم همي کارهی چمن

  درمانشيبرا:گمی می و به سختارمی به زبون مفکرم
  جملهنی غافل از شکستن قلب دالرام با همو
 .ه گره شديمشت ها. نزدهي هاادیفر. ناگفتهي از حرف هازمیلبر"

 .فشردی و تنها لب ها را بر هم مچدی پی که در گلو میی در حرف هارومی فرو مدوباره
 "...نهی آدم درون آي است چشم هانیچه غمگ!یبراست

 *دالرام*
  حاالنی و همندمی آکنمی پارك به گذشتم فکر مي توزنمی مقدم

 .  آزاد شممارستانی دادن امروز از زندان تاجازه
 ننی ببی روانکی باشم و همه من به چشم ای برم؟اری دانهمراه

  عشقم احساسم و نفسم؟ي بزارم رو؟پای برم رهام چاگه
  غصه و عذاب؟ی از دلتنگارمی مدووم

 .دمی سرم تکون مجی و گسردرگم
 . کرد و پشتم بودیموهام نوازش م. کردی خواست مادرم کنارم بود و کمکم می دلم مچقدر

 .شهی خوره و از درد صورتم جمع می به پاهام میتوپ
 .شهی معصوم اخمم محو مي صورت دختردنی دبا

   .کُشَتمی مادی ب؟داداشمي توپ بِدشهیم- دختر
 .ندازمی دختر و توپ بسمتش می به سادگزنمی ميلبخند
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 . تکون داد و آب دهنشو قورت داديبا ترس سر. کردمي اشاره ای فروشی بستنبه
 .می نشستی فروشی بستني جلوی صندليرو
 د؟ی دارلی میچ-

 )سیاسمارت(سی با امسارتی شوکوالتیاوووم دو تا بستن- دختر
 چشم-
 *دالرام*
  چشم-
 . رفت تا سفارش آماده کنهو

 ؟ی حرف بزنی تونیاسم من ستارس نم- دختر
 .و زنهی بازم منو مستمیاگه بفهمه ن.ادی توپش نگه داشتم تا بنایاسم برادرم س: باال انداختم گفتییابرو

 . صورتش فوت کردمي لبش گذاشتم و نفسمو توي روانگشتمو
 . نذارهونی درمچکسی رو نداره که بهش بگه رازشو با هی کسحتما
 نهیری دختر شنی چقدر اي تا ستاره ببرم شهربازمی راه افتادی ها با خوشحالی از حساب کردن بستنبعد
 .به جلو زل زده بود.  کرد می پشتش قاشی و بستنادی نمدمی برداشتم دیقدم
 .ومدی بود و سمت ما می که عصباني نگاهش امتداد داد به پسرخط

 ؟یــکنـــی می چه غلـطنجایا: که پسر زد شوکه شدمي دادبا
 ـیه..من..بخدا: مِن مِن کنان گفتستاره
 . از دستش انداخت و به زور ستاره دنبال خودش کشوندیبستن

 غلط کردم- ستاره
 ال ستاره و کمکش کنم؟ برم دنبدیبا

  باشم؟نشونی نه و فقط نظاره گر دعوا بدمیشا
 ... گرفتم وممیتصم

 *دالرام*
  جمع کنلتوی وسازمیخب عز-
 . تکون دادمي دستم نگاه کردم و سري توفی کبه

 ؟یاگه سحر برگرده چ. که کردمی داشتم از انتخابي بدي بودم؟دلشوره آماده
 . به اومدن با تو ندارميعالقه ا:سمینوی کاغذ مي و روکنمی مشت مدستامو

 نجای اي خوای خاطر رهام م؟بهيدی محی رو به من ترجنجایتو ا: گفتی شد و عصبانرهی برافروخته به من خي چشمابا
  عشق. و خوشحالهزنهی حرف مي با دخترنی در باز کن بب؟برویباش
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 ! طرفه؟تو رو دوست نداره بفهمکی
 . شدنی سنگ بست و نفسامخی رگام ي توخون
 . کنمی هم قفل مي لرزونم تودست

  کهنهیمنظورم ا..من: که زده گفتی از حرفمونی شرمنده و پشاریدان
 .شکست قلبم. گفت و نابودم کرددمی شنی بسه هرچبرمی باال مدستم
 ! من که دوسش دارمی رهام دوسم نداره ولکنمی مبغض

 .رمیمی من که بدون رهام میول
 .دمی خودم دي با چشماگفتی دروغ نماریدان. که قصد جونمو کردهی بغضدمی مقورت
 . دارنی چشمام مشکلگفتمی مدی به رهام اعتماد داشتم که شاياونقدر

 .قهقهه هاشون. خنده هاشوني صدادمی من که شنیول
 .دی از چشمم چکی و قطره اشکگردونمی بر مسرم

 *دالرام*
 گم یمنم عاشق سحر بودم نم. خورهی به دردت نم؟رهامي دیدت عذاب م خواهر گلم چرا خوبرمتیپس به زور م-اریدان
  ای دنکنمی فراموشش می رفت ناراحت نشدم چرا شکستم ولیوقت
 

 !دهی به آخر نرسکه
 ي با حرفاش فقط نمک رواریدان.کنهی دلم سر باز مي نباشه زخمای برگردونه وقتي کشم که عشقم ازم روی عذاب میوقت

 .دیپاشیزخم م
 .زنمی با رهام حرف مرمیم: رفت گفتی که به سمت در می بلند شد و در حالاریدان

  ی بدون سرپناهشمی برم خوشحالم؟تنها ماری با داناگه
 . اگه رهام قبول نکنهیحت.ستی کس جلودارم نچی گرفتم و هممیتصم
 .ی حرفچی هی با سکوت و بی از دور حتی حتنمی آرامش دارم که رهام ببیوقت

 ی باشششی پي بخوای ولي بودن بشنوی تهمت روانی نه؟که حتگنی منی به ای لبم عشق واقعي رونهیشی ميلبخند
 . شدمرشی طرفه که درگکی یعشق
  بد نباشه؟ادمی عاشق کردن رهام زي کنم استفاده از پرهام برافکر
 .شهی می که عالرمیشمارشم اگه از رهام بگ.ادی به پرهام بگم بدی فقط بانهیهم
  شکستن دل پرهاممتی به قی حتکنمی رهام عاشق خودم ممن
 .ی تا به خواستت برسی گرگ باشدی بای زندگيتو

 . خورده شدهشهی استفاده کردن و حقش همشی که از سادگیمن دالرامم کس.ی نشدهی تا دری باشدرنده
 . برادرماری دانشی که زجرم دادن و دم نزدم اولیی از کساانتقام



   مرگباررمان سکوت                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 49 

 !دمی تازه فهمی زندگيمعنا. زدميپوزخند
 رهام*
 ! خواد برهی که گفت ماری دانی دالرام جا خوردم ولدنیبا د. باز شدی تقه به در خورد و در به آرومدو

  پرهام لطفايشماره :با تعجب از جا بلند شدم و کاغذ گرفتم و خوندم. به سمتم گرفتيکاغذ
 لعنت بهت:دمیغر لب ری هم فشار دادم و زي و دندونامو رودمیلرزی خشم ماز

 اسم شدی برادرم؟واقعا مي نوشتم شماره شدی احساس می که لرزششون به خوبیی دم با دستای نمای بود که بگم ندارم مسخره
 .برادر روش گذاشت

 ؟ی صحبت کني خوای ميچجور: فکرم به زبون اوردمناخوداگاه
 ... که زدم خواستم معذرت بخوام کهی از حرفمونی غم نگاهش پشدنی دبا
 .کم عذابم نداد. حقش بود نبود؟کم ناراحتم نکرد. بهش زدميشخندین

 .دینی بشدییدالرام خانوم بفرما...دال-
 . اکتفا کردمی تصنعي به لبخندی بود ولیی غوغادرونم

 الو: سرم بلند کردم و جواب دادملمی زنگ موباي صدابا
 سالم رهام جان-مهسا

  سالم مهسا خانوم-
 . کردی نگاه مواری دي روي به دالرام نگاه کردم خونسرد به قابهایرچشمیز
 هیچ: و گفتمدمی کشی پوفشی تفاوتی باز
 رهام*

 .ینیبی وگرنه بد مرونی بادی اون دختر مگهی دقهیهه تا دو دق-مهسا
 !ی بکنی تونی نمی غلطچیه: زدم و گفتمی حرصلبخند
 . نشستمی صندلي کردم و روقطع

 . گفتميدیی در بفرماي بگم که با صدايزی چخواستم
 ي با من کارزمیسالم عز: گفتی قرمز و کوتاهش گذاشت و با لحن خاصي مانتوبی جيدستش تو. وارد اتاق شدمهسا
 ؟یداشت

 ؟یچ: تعجب پلک زدمبا
 .ی بزنی حرفی تونی دختر هست نمنی چون ادیاوه شا:دی خندي لوندبا
 ؟يا رو تنها بذار مشهیگلم م: رو به دالرام ادامه دادو
 . با تو ندارمی و منم حرفرهی نمییدالرام جا-
 .ستی بهش ني دستاش بسته باشه؟آخه اعتمادستیرهام بهتر ن: زد و گفتي طعنه پوزخندبا
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 . دادم سکوت کنمحی من اومده ترجشی پی چي برانکهی اياداوری باز کردم تا از دالرام دفاع کنم که با لب
 . بست و از اتاق خارج شدي بلندي در با صدادالرام

  راحت شد؟التیخ-
 یفتی کنم به پام بی ميکار. دارمینه هنوز فعال دست از سرت بر نم: و گفتدی بلند خندمهسا
 .!!!!منتظرم: زدمی کجلبخند

 *دالرام*
 . دادمهی تکواری نشستم و سرم به دی صندليرو

 . عشقم بودشیث و بان که باعیبغض.دیچونم از بغض لرز.  ام خفه کردمنهی در سآهمو
 .رمی انتقام دل شکستم بگي روزکی دینفرت؟انتقام؟شا. و سکوت منری و تحقری و تحقریتحق
 بدون يبدون پدر.ي که تنهاست بدون پشتوانه ايدختر. دختر بدنهی تاوان شکستن دل دی اطرافم باي از آدمای بعضدیشا

 يمادر
 ! که دالرامهفی دختر زار بزنم چه حنی بخت بد اي خواد برای مدلم
 . تونم صحبت کنمی به روم اورد که نمدادی به رهام آزارم مفکر

  بودم که هنوزدوسش داشتم نه؟احمق
  پرهامم بد نباشهدیشا

 . که روش شماره نوشته بود در اوردمي گذاشتم و کاغذبمی جي تودستم
 . نوشته ها مونده بودي حرص و پشتش جا خط رهام خندم گرفت خودکار فشار داده بود ازدنی دبا

 ! فکر کنیمنطق. گه؟افکار دخترونم کنار زدمی نميزی به من داره چرا چی حساگه
 . تونم حرف بزنم داغ دلم تازه شدی نمنکهی اادی شمارش رفت تا زنگ بزنم با يدستم رو.  کردموی پرهام سي شماره
 نمت؟دالراممی تونم ببیم: دادمامی پبهش

 . زدم از استرس مشت کردمخی يدستا. دستم فشردمي تولی رهام موبای الکيسرفه  ي صدابا
 : کرد و گفتیرهام اخم کمرنگ. اضطراب داشتملی دلیب

 *دالرام*
 ؟يباهاش حرف زد: کرد و گفتی اخم کمرنگرهام

 . زد و قدم برداشتي صدا دارپوزخند
 ؟يای بيکجا دوست دار: پرهام بوددی دستم لرزي تولمیموبا

 پارك چطوره؟: لبخند نوشتمبا
  دنبالتامی م6 ساعت هیعال: تعلل جواب دادبدون
 .شهی می عالرونی بمیری که ما باهم منهیفقط مونده رهام بب. انداختمبمی جي تولی نوشتم و موباي اباشه
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 عذاب ؟بای چ و رهام نخواست تو روي داره؟خودخواه نباش اگه دل پرهام شکوندتیعشقت انقدر اهم: خودم تشر زدمبه
 ؟ی سر بلند کنیتونی مي که داریوجدان

 .دمی کشی گذاشتم و پوفمیشونی پي روساعدم
 . قانع شدن نداشتمي برای مناسبلیدوستش دارم؟دل..چون... رهام عاشق خودم کنم چوندی بامن
  پرهام و مهسا ؟می من و رهام به هم برساگه
  همراه تنفرو نفرت همراه غم و اندوهی نگاه مهسا عشق خوندم عشقيتو

 .دادی نشون ممی ون4 واری دي روساعت
  عاشق کردن رهام به خودميآماده برا. بلند شدم و به اتاق رفتم تا آماده شمی صندلاز
 رهام*
  برم؟تونمی مشهی میدگی حتما رسيجناب احمد-

  شمسيبله آقا-ياحمد
 پارك شده بود مارستانی در تي پرهام که جلونیبا تعجب به ماش.ه بود تموم شدمیساعت کار. قدم برداشتماطی سمت حبه

 .نگاه کردم
  دالرام؟ای من دنی دي چرا؟برانجاستی اپرهام
 . پرهام رسوندنی سرگردان و آشفته خودش به ماشدالرام

 "یلعنت". هم فشردمي حرص رومو برگردوندم و دندونامو روبا
 . زد و راهشو کج کردي به من انداخت پوزخندی نگاهمی ندالرام

 دوست داشتم ازش بپرسم چــــــــــرا؟. به درد اومدقلبم
  کردنی قلبم فرو مي تويانگار با لبخندش  خنجر.  پرهام دادلی تحوي شد و لبخندنی سوار ماشدالرام
 . بودم از جانب برادرم و عشقمیانتی دست دالرام نشوند و من فقط نظاره گر خي روي بوسه اپرهام

 . خارج شددمی گاز داد و از دامپره
 .ي شکست غرور و قلب مردي به اندازه یاشک.دی سمج از چشمم چکی اشکقطره
 " کنهی نمهیمرد که گر"دیچی پدر در سرم پي با اب دهنم قورت دادم و جمله بغضم

 .دی تپی دالرام مي که برای ها گذشتم به خاطر قلبدی نبااز
 *دالرام*
 

 . نگاه کردمرونی به بنی ماشي و با اخم از پنجره دمی کشرونی محکم از دستش بدستم
 . نگاه محزون رهام بود که در ذهنم ثبت شددمی که ديزی چنیآخر

 . بودن با مني که التماسم کنه براکنمی ميکار.ستی نی هنوز کافی کردم ولي روادهیز
 . از همتونرمیگیقام قلب شکستم م رحمانه انتیب.کنمی نابودت مينابودم کرد.وفتهی به پام بری تحقي جابه
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  اخمتم قشنگه: گفتی آرومي با صداپرهام
 . انداختمنیی و از خجالت سرم پادمی گزلب

 ! عذاب وجدان؟ای خجالت
 زمی عزمیدیرس: پرهام چشمامو باز کردمي صدابا

 بچه ها لذت ي شاددنیاز د. سوزناك زمستوني هواي پارك برامیایگفتم ب. اومدمرونی بنی نازك کردم و از ماشی چشمپشت
 . بردمیم

 ...مثل هرسال تنها.دمی کشی تولدمه آهگهی ماه دنکهی اادی هم قفل کردم و با ي سردمو تويدستا
 ؟ي دارلی ميزیچ: لبش بود گفتي روشهی که همي با لبخندپرهام

 . کردی جذابش منی همدیام برام ناشناخته بود و شا؟واقعا اخالق ره...یکی مهربون و یکی. دو برادر چقدرباهم فرق دارننیا
 ... به پرهام بگم کهدیفکر کنم با. نشستمی صندليرو
 رهام*
 خوش گذشت با دالرام-

 . بودیعال: زد و گفتي لبخندپرهام
  چون مال منهی دالرام بشالیخیبهتره ب: در خشک شدي رهی دستگي که زد دستم روی حرفبا

 ؟ي خوای مي دوتا عاشق فاصله بندازنی بي خوایتو که نم: بگم که ادامه داديزی کردم و خواستم چیاخم
  چشم؟گمی می سادگنی به هميفکر کرد:دمی خشم غربا

 .. خورد نشه چوننی از اشتریبه خاطر خودت گفتم تا غرورت ب: خونسرد گفتپرهام
 ؟یچون چ: تموم شد و گفتمصبرم
 .چون دالرام دوسم داره-پرهام

 .سم بند اومد کردم نفاحساس
 ؟یچ..چـ: لکنت گفتمبا
 نه؟.ي که کردییرای بخاطر تحقدیچون بهم عالقه داره و از تو متنفره شا: گفتي بلند تري صدابا

  پس حتما.. کردم؟پسری من دالرام تحقدونهی پس از کجا مگهیاگه دروغ م. حال زارمدنی تر شد با دقی عملبخندش
   بخورهیه* گنیدالرام غلط کرده اگه بخواد چن: صورتش داد زدمي مشت کردم تا نکوبم تودستم

 اوووم زن داداش؟.دیشی ملیآروم باش پسر اوال دالرام نه و دالرام خانوم بعدشم فام:دی خندبلند
 "يراو"

 . هوا نشدي سرديآنقدر در افکارش غرق شده بود که متوجه .داشتی آزرده خاطر قدم بر مدالرام
 . خواستیو امن رهام را م دلش آغوش گرم چقدر

 . لبش نشستي روي فکر به رهام ناخودآگاه چشمانش بسته شد و لبخند محوبا
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 .دی شنی را مشی صدای که به راحتيطور. دی کوبی اش منهی وار به سوانهی دقلبش
 . را تار کرده بوددشی رهام و مهسا در نوسان بود و اشک دنی بشی هاچشم

 . دختر نگون بختنی ادی هم طعم شکست را چشباز
 !!يدیتاوانش پس م: کرد و با خود گفتی نگاهزیبه او شماتت آم. هق هقش گوش فلک را کر کرده بودي هم صداباز

  دالرام به خاطر اوي شدن چشمای طوفاندنی فارغ ازدرهام
  دختر را خون کرده است؟نی اشک دالرام ندارد چگونه دل ادنی که طاقت دیرهام

 ! زدی حرف اول را مشانی غرور برای را دوست دارند ولگری که هردو همدافسوس
 . آنکه خود بدانندی دهند بی را زجر مگری که هر دو همدافسوس

 عشق دالرام به برادرش دنی شکست دالرام است ناظر ددنی که پشت درخت پنهان شده است و ناظر دی چه؟پرهامپرهام
  ی دو منی اي پاي بازهم سنگ جلوای کشد؟ی عقب مایاست آ

 
 اندازد؟

  شود؟ی دالرام سکوتش را بشکند چه ماگر
 *دالرام*

 . زدمنهی خودم در آي به چهره ي گلوم گذاشتم و لبخندي رودستم
 . دادی گلوم جا خوش کرده بود عذابم مي که تویبغض. شدمرهی با لذت خختی ری که از گردنم می قطرات خونبه

 چقدر من بد بختم.شکستی سکوت اتاق ممی بلند گريصدا.د زشت تر از مهسا شدم؟چشمام پر اشک شحاال
 .دمی کشی گلوم احساس کردم و آهي رویسوزش
 ي که برای هق هقمو؟اون همه پولي صدايشنوی میی صدامو؟بابايشنوی چه بر سرم اومده؟بابا جونم مدینی که ببدییکجا

  بدردم خورد؟يآرامشم فراهم کرد
 رهی دخترت آرزوشه بمینی که ببیی االن کجارمیمی می نباشی نور چشممیگفتی ؟می و دخترت تنها گذاشتی؟رفتی توچمامان

  نرسهرونی به بمی گري کردم تا صدای بالش مخفيسرم تو. کس مهم نبودمچی هيبرا
 !ینابود بشچند بار .ی چقدر سخته چند بار بشکندمی کشیقی با دستام گلوم فشار دادم و نفس عمکردی داشت خفم مبغض
 زدم تا ابد يپوزخند.ادی زخم گذاشتم تا بند بي جاي روی و دستمالدمی صورتم اوردم هراسان از جا پري جلوموی خونيدستا

   گلومي که کردم با زخم روی اشتباهشهی مياداوری
 : افتادمي شعرادی

  که مپرسام دهی چشيزهر هجر     که مپرس ام دهی کشی عشقدرد
  که مپرسام دهی برگزيدلبر     در جهان و آخر کار ام گشته

  که مپرسام دهی آب درود یم     خاك درش ي چنان در هواآن
  که مپرسام دهی شنیسخنان     به گوش خود از دهانش دوش من
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  که مپرسام دهی گزیلب لعل     ي که مگويگز ی من لب چه ميسو
 رس که مپام دهی کشییها رنج     شی خویی تو در کلبه گدایب

  که مپرسام دهی رسیبه مقام     در ره عشق بی حافظ غرهمچو
 *دالرام*
 . و مقنعم سرم کردمدمی کشدهی زخم خشکي دستم روی در به آرومي صدابا

 که با مِن مِن دی نگاهم دي توی چدونمینم. پرهام چشمام گرد شددنیبا باز کردن در و د. برداشتم و خودم به در رسوندمقدم
 .سالم دالرام خانوم کارتون داشتم...سـ:گفت

 نگران نگاشو به سمت من ی خونی روبالشتدنی بگه که با ديزیدهنش باز کرد تا چ. در کنار رفتمي تکون دادم و از جلويسر
 .سوق داد

  شده؟تیزیچ: و هول زده گفتدهی پررنگ
 ن؟یپس ا: باال انداختم که گفتي اشونه

  بهش بگم؟بگم بخاطر برادرت به خودم آزار رسوندم؟یچ. نگاهش کردمکالفه
 بگم که...اومدم بگم که.کارت داشتم: خودم ندارم چه برسه اون گفتي حوصله دی فهمخوشبختانه

 . رفترونی به سرعت از اتاق بی و بدون حرفیچیه: گفتی آروميبا صدا. ابرومو باال انداختمي تاکی منتظر
 نجا؟ی اومد ایچی هيبرا

  درماني البته برانمشی رهام اصرار کرد که ببامروز
 اصال رهام که دوسم نداره که بخوام براش مهم باشم داره؟...اصال. و شکستمدمشی ددونهی که نماون
 . عذاب نکشمنی از اشتری فراموشش کنم تا حداقل بدی بامن

 ؟!!!فتهی قراره بي داشتم انگار اتفاق بدي بدي دلشوره
 *دالرام*

 . نوشمی تلخ مي از قهوه ي کنم و جرعه ای از هم باز مدمی خشکي هالب
 . کردقی به تن خستم تزریبی تلخ قهوه آرامش عجي مزه

 : بهم انداخت و گفتینگاه
 ی که توش زندگي بهت بگم خونه ادی بای نه ولای يای که بستی برام مهم ننی؟ببی کنی مي که گفتم متاسفم چرا لجبازمن

 . بابا بودهعتی تو هست وصيبرا کنم نصفش یم
 . کردی که اول خواستم حقت بخورم اما احساس عذاب وجدان رهام نمدرسته

 . ازت بخرمی مناسبمتی من نصف خونه که متعلق به تو هست به قای ی کنی و با من زندگيای بی تونیم
 .شمی مرهی خاری به دانی کنم و عصبانی هم قفل مي تودستامو
  بشم؟ری کنم و مثل قبل زجر بکشم؟تحقی باهاش زندگبخوام
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 ی حرف بزنی تونینم:گهی و با پوزخند مکنهی پرت مزی مي رويکاغذ و خودکار.امی فقط بخاطر انتقام بود که قبول کردم بدیشا
 سیپس بنو

 . کنمی مشت شدم از هم باز ميدستا
 : زدم و نوشتمي لبخندی آرامش ساختگبا

 . کنمی تو زندگشی پامی برم برونی بمارستانی که خواستم از تینه ندارم و بهتره وقت به فروش خوي عالقه ازمی عزبرادر
 خواست ی مياونوقت چجور. کردی رفت و پشتشم نگاه نمی مدی خری خونه رو ازم  مي هیاگه بق. فقط انتقام بود و بسهدفم

 تقاص شکستن قلبم پس بده؟
 *دالرام*
 ؟ی من باششی پي خوایتو واقعا م...تو: به کاغذ کردی تعجب نگاهبا

 پشت سرم عالمت ی بگم و دور از چشمم به کسيزی بهت چدیمن با: گفتینیبا لحن غمگ. کردمی تکون دادم و اخميسر
 .داد

 ی منتظرست ولری غیلی خدونمیم: سرم برگردونم که گفتخواستم
 . اشک در چشمام حلقه زدی سالم کسي صدابا

  که چند سال منبع آرامشم بودهییصدا. خوندهیی که چند سال برام الالییصدا. صدا رو نشناختنی اشدی ممگه
 !مامان
 نی شدم که فقط اسمش مادر بود همرهی خی تفاوت به زنی قورت دادم و ببغضم

  هست؟ادتی!دالرام مامانه: اراده از جا کنده شد و گفتی باری خوردند و دانکهی نشون ندادم ی عکس العملچی هنکهی دو از اهر
 چروك شده بود و شکسته تر ی کمشی آبيدور چشما. مادرهی از جوانی عکسنمی بی منهی که هر روز در آي بره؟چهره اادمی

 .شده بود
 . که در حقم کرده رو پس بدهی تاوان اشتباهدی زدم مامان هم بايشخندین

 کردم دالرامم اشتباه ؟اشتباهیبخشیدخترم دختر قشنگم مامان م:دی خودش انداخت بغلم و نالهیگر از شک دراومد و با مامان
 زمیکردم عز

 . که محکم تر منو در آغوشش فشردامی برونی اعتنا بهش خواستم از بغلش بیب
   های کسی مانند تمام بمی زندگي درد هاي مانند همه دمی کشیآه

 تا نابود نشم. به خودم قول دادم که از سنگ بشم تا نشکنممن
  از مادرم راحت ازش بگذرم؟ي سال دورزدهی که پس از سشدیم
 *دالرام*

 !يدخترم چقدر بزرگ شد: زد و گفتي لبخندمامان
 ! منو دخترم خطاب نکنیی همه سال تنهانی نبود داد بزنم و بگم بعد از ادخترم؟حقم
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 نی همي و فقط دهنتو ببندی سکوت کنيق دارتو ح: خودم تشر زدمبه
  سالهانی اي همه مثل
 . انداختماری به دانی محزوننگاه

 ی گفتن داشته باشي حرف برایلی فکر کنم خنیمادر گلم بش: توجه به من رو به مامان گفتیب
 . کردی ها رو آشکار متی از واقعیلی خدی مامان بادرسته

 ...و...و... چرا تنهامون گذاشت ونکهیا
 .دی عرق کرده اش کشیشونی پي رویدستمال

 ... برام زهر شده بود و شماایدن. شدمهوشی بدمی جسد پدرتونو غرق در خون دیوقت: لب باز کردی سختبه
 .ستمی ني بسته بودم که اگه همسرم نباشه منم مادرمانی پانگار

 شما ذره دنی با دنکهی گفتم از ادایبه و. افتادم ی کوروش مادی دمیدی تو و دالرام می کنم حالم چطور بود وقتفی توصتونمینم
   بودنیو جواب دوستم ا.از حال خرابم گفتم. شمیذره آب م

 
  تو و دالرامنطوری که خاطره ها نباشن و همییبرم جا. برمرانی آرامشم از اي بخاطر خودم و براکه

 .می فرانسه و خوش بودمی رفتدای وبا. اوردمی کردم واقعا دووم نمقبول
   بردم من بدون بچه هام نابودمی از چند وقت به عمق فاجعه پبعد

 ری دیلی شده بود خری دی برگردم ولخواستم
 *دالرام*

 ...چون.نتونستم برگردم : کرد و ادامه دادی مکثمامان
 ؟چرا؟یچ: با بهت گفتاریدان

 . گونه اش افتادي روی اشکي چشماشو محکم بست و قطره مامان
 ...تونــی مستیمامان اگه حالت خوب ن-اریدان

  ی زندگي ادامه ي مجبور شدم برایلیبه دال.نه خوبم: زدی و لبخند کمرنگدی وسط حرفش پرمامان
  کردم چون از خانوادم ترد شده بودم وی باهاش ازدواج مدی داشت و من باي فرانسوتی تابعدایبرادر و: کرد و ادامه دادیمکث
 . نداشتمیی جارانی ايتو

 خکوبمی مامان مي برداشتم که صدای قدمی برافروخته از جا بلند شدم و عصبيبا چهره ا.تی واقعدنی گرفت از شننفسم
 غلط کردم:کرد

 اشتباه کردم تو رو خدا نـــرو مادرت تنها نذار:دی با عجز نالو
 .  انداختمنییسرم پا. شدي چشمم جاري از گوشه ی اشکاری اختیب

 . نداشتموی کساریبجز دان. چون تنها بودم.  و فقط سکوت کردمدمی شننینه سال توه. شدمرینه سال تحق. زدميتنها؟پوزخند
 . روش نشوندي سردمو گرفت و بوسه ايدستا
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  سالها رونی اي جبران کنم همه دمیقول م.برگرد: گفتیمی غم زدش بهم دوخت و با لحن مالنگاه
 . و سرم باال داددی کش چونمي رویدست
 دخترم......يدی خودتو عذاب می چيبرا: گلوم اشاره کرد و آروم گفتي زخم روبه
 *دالرام*

 . لب گفتری زی گرفت و ممنونوانی لرزون ليبا دستا. قند هم زدم و به مامان دادمآب
 . باز کردممیدر اتاق قبل. تکون دادم و از پله ها باال رفتميسر
 . گذاشتم و به فکر فرو رفتممیشونی پي و ساعدم رودمی گوشه اتاق دراز کشي ی تخت چوبيرو

  کردم؟ی مکاری مامان بودم چي من جااگه
 . بودرممکنی بابا بود غشی زندگي مادرم که همه ي کردم برای بگم بودم و فراموش مشدینم

 . لبش بودي رواری دان من ودنی با دشهیاون لبخند مهربونش که هم. بابا رو کردي دلم هواناخودآگاه
 .ستادمی اومدم و وسط سالن انیی پاعی برداشتم و از پله ها سرزی مي از روي خودکارکاغذ

  شده؟يزیچ: من ابروشو باال انداخت و گفتدنی کرد که با دی و آهسته باهاش صحبت مدادی مامان ماساژ مي شونه هااریدان
  سر قبر بابا؟میبر: کاغذ نوشتميرو
 می که برنیآماده ش: زد و گفتي خوندن کاغذ لبخند محوبا

 ی چيبرا:دمی آروم مامان شني مبل گرفتم وصداي از رولباسام
 .  دادمهی تکواری به داری و منتظر مامان و داندمی پوشمی کِرم قهوه اي و روسرمانتو
 میبر: شونه ام نشست و گفتي رواری داندست

 *دالرام*
 . بغضم گرفتدمی قبرش که رسسر
 .دمی قبر چي رز روي گالب قبر شستم و گل هايبا بطر. سنگ قبر زانو زدميجلو

 . قبر بابا آرامش وجودم رو فرا گرفتي عکس رودنی دبا
 نشی همون لبخند دلنشبا

 دخترم تنها دنتی دومدمی نیکوروشم من تنهات گذاشتم حت: سرش گذاشت و از ته دل زار زدي دستش رومامان
   فراری ولردمیمی تو مي جادیمن با.جاهل بودم تو ببخش کوروش.گذاشتم

 
 کردم
 . حرفش شدي هقش مانع گفتن ادامه هق
 آروم باش مامان: دستش گرفت و کنار گوشش گفتاریدان

 . بودم اشتباه کردمشتی خوام کاش منم پی بدون تو نمای دننیمن ا:دی با عجز نالمامان
 . به من انداخت و کنار رفتی نگاهمی ناریدان.زون خودم به مامان رسوندم لري قدم هابا
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 . اون همه غرور و تکبر مامان چقدر شکسته شدهکجاست
 اری مثل داندهی تقاص پس مدیشا...دیشا

 . کرد عاشقشِ رفتی که ادعا ميسحر
  ای ها رو جبران کرد ی بشه سختدیشا

 !!دیبخش
 رهام*
 ؟ی دالرام رفتشیامروزم پ: حرص گفتمبا

 . دهنشون چفت و بس داشته باشهیبهتره به پرستارا بگ. نبودی ولزمیرفتم برادر عز: و گفتدی خندبلند
  نه؟یدونی تو نمی مادرش برگشته ولدونمی بد باشه که من میلی خدیشا. نگنی به کسماریاطالعات ب: کرد و ادامه دادینوچ

  بهت آمار داد؟اونم غلطیک-
 نمی مشتاقم مادرش ببیلیخ.با پول:شد و گفت تر قی عملبخندش

  ي بايبا.گذرهی خوش میلی خمی برمی نفرچهار
 . تکون داد و بلند شددستش

 کجا؟-
 ندمی مادر زن آدنید: باال داد و گفتابروشو

 خفه شو:دمی شدم غردی کلي دندن هاي الاز
 . عقب هولش دادمبه

 ي خوای و فقط می بهش ابراز عالقه کنی جرعت نداشتیتو که حت. داشتن دالرامي عرضه يعرضه ندار: زد و گفتيپوزخند
  یتا به دالرم برس.ی که دوسش دارم از دور خارج کنییکسا

 
  منو دوست داشته باشه نه تو رودیدالرام حق انتخاب نداره؟شا.

   دوست داشته باشهدیدالرام نبا.بس کن: دستام گرفتم و داد زدمي توسرم
 !یلعنت
 ...چون-
 رهام*

 .دیچی گوشم پاردری داني بله ي قطع کنم که صداخواستم
  سالم-
 يری گی نمي معرفت خبریسالم ب-اریدان
 رونی بمی ناهار بري خواستم بپرسم اگه وقت داریاتفاقا م: کردم و گفتمی پرهام نگاهبه
 ان؟ی نداره مامان و دالرامم بیاشکال: کرد و گفتی مکثاریدان
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 نه اصال خدافظ: گفتمکالفه
 ..فقط کُـ-اریدان

 اد؟یدالرام خانومم م- پرهام. کردمقطع
 کجا؟-پرهام. تکون دادميسر

 دمینپرس: زدم و آروم گفتممیشونی به پي اضربه
 . زنگ زدماریبه دان.... م؟رستورانیبر: عوض کرد و گفتلباسش

 . پرهام باز کردم و نشستمنی ماشدر
 .روندی ميو با سرعت سرسام آور شد رهی اخم به رو به رو خبا

 . دراومدنی ماشي هاکی الستغی جي ترمز کرد که صدايجور
 . شدمادهی پنی ماشاز
 . رستوران باز کردم و به اطراف نگاه کردمدر
 .  بهم دادی از جا بلند شد و عالمتاریدان
 . دست دادم و سالم کردماری سمتش رفتم و با دانبه
  جا افتاده ترکمی دالرام بود فقط هیشب. انداختمی دالرام نشستم و به مادر دالرام نگاهي روبه روواری کنار دی صندليرو

 . زدي نگاهم حس کرد و لبخندینیسنگ
  اریسالم آقا دان: بلند پرهام چشم از مادر دالرام برداشتمي صدابا

 . خوشبختماری بس با شماییخانوم راد از آشنا.سالم عرض شد: گفتی خم کرد وبا خوشحالی کمسرش
 . نشستاری به گارسون عالمت داد و کنار دانسرخوش
 . شده بودرهی به پرهام خابشی به دالرام نگاه کردم با لبخند ناناخودآگاه

 . تا پرهام هستادی از من خوشش بی چيبرا
 . رفتی کنار نمچکسی لب هي و خنده از روزدی حرف مي ناهار اوردن تا االن از هر دریاز وقت. مخم بودي پرهام رويصدا

 . دلش گرفته بود و از خنده سرخ شده بوداریدان
 . که از شدت خنده بود پاك کردی دالرامم با دستمال اشکمادر

 . کردی به دالرام نگاه می با لبخند کمرنگپرهام
 !ی روز مزخرفچه
 . غذام خوردمي هی دادم وبدون نگاه به دالرام بقهی تکی صندلبه

  یلی آقا پرهام شما خيوااا- دالراممادر
 .دی باحالیلیشما خ: کرد و ادامه دادي اخنده

 *دالرام*
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 .دمی گنجی در پوست خودم نمی زنگ زد از خوشحالاری رهام به دانیوقت
 . و از چشم مامان دور نموندرفتی لبم کنار نمي از رولبخند

 نمشیمشتاقم بب: اروم در گوشم گفت می برمی خواستیوقت
 . از افکار تنها گذاشتی زد و منو مات و مبهوت با انبوهیکچشم
 .دی فهمی سادگنی هستم که مامان به اعی چقدر ضامن
 . نشستم و منتظر رهام به در چشم دوختمواری کنار دی صندلنی اوليرو
 . سر دادي بلندي مشکوك بهم نگاه کرد و مامان خنده اری که داندمی رهام ناخوداگاه از جا پردنیباد
 . کنار من نشستالی خی نشستم و ناراحت به رهام نگاه کردم باری داني چشم غره با

 . به تپش افتادجانی از زور هقلبم
 .زدی مشمی آتشی توجهیب
 "يراو"

 . شدرهی به رهام خی سردش در هم قفل کرد و با لبخند کمرنگي دست هادالرام
 .رد کی نگاه دالرام را حس کرد و اخمینی سنگرهام
  همه عالقه؟نی گفت عاشقش است؟چه شد ای دالرام را دوست نداشت؟مگر نممگر
 . سازدی که از او مرد مي غرورش ،غروریقربان

  از شکستن دالرامغافل
 . که عرش خدا هم به لرزه در آورددی سوزناك کشیآه

 . دختركی خدا هم به درد آمد از نگون بختقلب
  داشت نداشت؟گناه
 .دی نکشی نفس راحتيظه ا لحی که حتيدختر

  دخترك دارد؟ي برایی هاي چه بازسرنوشت
  پرهام؟ای رهام
  هوس؟ای عشق

 . مرگ کردي سرد رهام از ته قلبش آرزوي چشمادنی ده،بای آن لحظه، در آن ثاندر
 . بر آورده شودشی بود که آرزودواریام
  رايگری رهامم به دي عالقه نمی تا نبرمیبم: خود گفتبا

 شی بود برانیری شتی مالکمی مچقدر
 . که گذراستافسوس

 . آوردی را دوست داشته باشد قلبش را به درد می از خودش کسری رهام غنکهی اادی با
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 . دخترش شدهری گبانی گرنگونهی فرستاد که ای دالرام بر بخت بد خودش لعنت ممادر
  دالرامشي قلب بخشنده ي بود،شرمنده شرمنده

  کرد؟رونی خواهرش را از خونه باری چه داني تواند حرف بزند؟برای چه دالرام نمي در ذهنش بود برای سوالاما
 . خطر در گوشش به صدا در آمدزنگ
  رهامي رفتار پسرش و هم براي براهم

 .دی فهمی بود و ممادر
 . بود و عشق را در چشمان دخترش خواندمادر

 .دی ترسیم
  را آنکه رهام قبول نکند دالراماز

 . توانست حرف نزدنش را کمرنگ کندی فقط عشق مدیشا
 . عشق و بسفقط
 . شد و حالش دگرگون شددهی رهام به سمت مهسا کشنگاه

 . نداشتطاقت
 . آوردی خواست را به دست می که می هر کسشی و عشوه هالهی با حمهسا

 !!! کس که نبود رهام بودهر
  رهام را ببرد؟ دلششی آالی توانست با ظاهر بی دالرام ماما
 .کردی مریی تغدیبا

 . رانداشتي پاکش طاقت افسونگرقلب
 . بودمهربان

  به دست آوردن رهامي برارییتغ
  بودي منصفانه اي معامله

 *دالرام*
 . شدمرهی گرفتم و به مامان خاری نگاهم از داندی تردبا

 نیبش: گفتی بسته شدن در اومد و پس از اون مامان با لحن آروميصدا
 . تخت نشستمي فاصله از مامان روبا

  تونستم تنهات بذارمي چجوردونمیدخترم نم- مامان
 .  صورتم افتاده بود ،نوازش وار کنار زدي از موهام که روي اطره
 تونم؟ی جبران کنم مخوامی دوست دارم دالرام میلیخ: دادادامه
 . شدمی خوشحال تکون دادم سرشار از کمبود محبت بودم و با نوازش مامان غرق درسرم
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  کننتی بهتر که خانوادم ازم حمانی از ایچ
   هاوونهی دنی انینجاست؟چــرا؟بیدخترم چرا ا: زمزمه کردمامان

  خودم؟ی خوشبختي تباه کردم براندشی کرده؟چند سالشه کجاست اون دختر کوچولو آیچه گناه: کم کم بلند تر شدصداش
 .دی لرزی بود و مدهی پررنگش

 . دادی من داشت جون مي دستاي وحشت به مامان نگاه کرد که توبا
 که تاوان گناهام نهی اي برانای اي نه؟؟؟همه گنی هــــا؟دروغ میدخترم ببخش منو مادرت غلط کرد چرا ساکت:دی عجز نالبا

 .دخترم حرف بزن بسه نابود شدم.پس بدم
 . دادمتکونش

 .دمی کنم که رهام جلوم ددای پاری کردم تا دان در اتاق باز کردم و به اطراف نگاهمهیسراس
 *دالرام*

 .دمی کشنشی آستي خودم به رهام رسوندم و گوشه شتابزده
 امیزود م: که روبه روش بود گفتي تعجب به صورت آشفتم نگاه کرد و به مردبا

 ه؟ی کنی باهات دارم ایکار مهم: به سرتاپاهام کرد و گفتی نگاهزی آمری با تعجب و تحقمرد
 مارامی از بیکی-رهام
 . و فشرده شددی کشری تقلبم

 !!! من مهم نبودم مامان مهم بودشهیمثل هم....اما
 . منو بردی نسبتا خلوتي شد و به جادهی محکم بستم که دستم توسط رهام کشچشمامو

  شده؟يزیچ: گفتی گوشم با لحن خاصکنار
 یگی می چفهممینم:ت و گنگ گفت نگرانش به من دوخيچشما. به اتاقم کردمي دست اشاره ابا
  بخت بدميلعنت فرستادم برا.خورد شدم. بار له شدمنی چندمي براو

 . وار دوسش داشتم سخت بودوانهی که دی مني نزده بود اما براي حرف ناراحت کننده ادیشا
 ؟ی اونوقت تو به دنبال عشقتهی حال مامان چجورستیمعلوم ن: خودم تشر زدمبه
 .  سمت اتاق رفتم که دنبالم اومدبه

 کجاست؟. مامان نگاه کردمی خالي و مبهوت به جامات
 *دالرام*

 کجاست؟. مامان نگاه کردمی خالي و مبهوت به جامات
  بوده؟؟نجای ای کسیمطمئن: شونه ام نشست و آروم گفتي رهام رودست
 . مرد عاشقم بشهنی بودم ادواری خودم متاسفم که امي توهم زدم؟براکنهی مفکر

 . زدم و دست رهام کنار زدميپوزخند
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 . دادهی تکواری نشست و سرش به دی صندلي روی حرفچی هیب
 دالرام-

 ؟يکجابود.مامان حالش بد شد بهش سرم زدم: برگردوندم که گفترومو
 . از اتاق خارج شدمی حرفچی هیب

  اتاقنی برو قسمت اورژانس اولنییپا-اریدان
 . اوژانس باز کردم تند کردم و درپا
 . کردی حالم بد ممارهای بي الکل و ناله يبو

 . گرفتم تا تعادلم حفظ کنمواری رفت دستم به دیاهی رفت و چشمام سجی گسرم
 حالت خوبه دالرام؟: دور کمرم حلقه شد و گفتاری داندست

 . نشستمی صندلي کردم و رودیی سر حرفش تابا
 از من دی که بایاحساس. احساس شدمنی اری رحمانه درگیچه ب.دی کوبی ام منهی هدف به سی کنارم نشست و قلبم برهام

 !!!سنگ بسازه
 رهام*

 . و در اتاق باز کردمدمی به موهام کشیدست
 . برداشتمرهی دستگي عرق کردم از روي نشسته بود جا خوردم و دستای صندلي مهسا که رودنی دبا

 ؟يخوریناهار م.یسته نباشسالم رهام جان خ: زد و گفتی لبخند قشنگمهسا
 . تکون دادم و سردرگم نشستمسر

 . کردی اون دختر لوس نبود و با متانت رفتار مگهید. عوض شده بودمهسا
 . کنار زدم و به صورت مهسا نگاه کردمهودمیافکار ب.... مهسادیشا

  عمل کردهینی بلوند و بي سبز موهايچشما
 کدومشون قشنگ تره؟. ذهنم اومد ي دالرام توي چهره

 . دادی عذابم مدیترد!یلعنت
 هی دلسوزي فقط از روای من واقعا دالرام دوست دارم نکهیا

  نهای خوب شده دونمیدستپخت خودمه نم: افکارم پاره شدي مهسا رشته ي صدابا
 .ادی تا خوشت بدمی زحمت کشیول: کرد و گفتی بهم نگاهمظلوم
 ممنون: و اروم گفتمدمی کشی پوفکالفه

 . که ازش متنفر بودمي عشق باشه؟؟؟عشق به دخترتونهی مبی حس عجنیا
  دالرام؟پس

 *دالرام*
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 ست؟یگرسنت ن-اریدان
  بخور مامان فشارش رفته باال: داد دستم و گفتکی اب پرتقال و کهی کنارش لونی تو نااز
 . رهام نگاه کردمی خالي و اب پرتقال گرفتم و به جاکیک

 . بودمدهی که دیمثل خواب. ازم متنفره چی دوستم که نداره هکنمی ماحساس
 . شک از عشق بودی که بدمی درچشمش دی مهسا برقدنی با دروزید

 !نهی شده بود نبي جارصدای از اشکام که بي گرفتم تا رداری خفه کردم و رومو از داننهی در سآهم
  چرا؟یدونی گوشم مي مامان زد تو؟يدیمامان و خودت عذاب م ی چيدالرام برا: گفتي گرفته اي با صدااریدان

 يگفت به خاطر من تو.بخاطر تو گفت که تورو سپردن به من و نتونستم ازت مواظبت کنم: کرد وناراحت ادامه دادیمکث
 . گوشمي گفت و زد تویمارستانیت

 .دی از گوشه چشمم چکی و قطره اشکاوردمی نطاقت
 ؟ی چرا ماتم گرفت؟هـــــانیچرا ساکت: سر ها به سمت ما برگشتي که زد همه ي دادبا
سحر حق داشت ! فقط خواهرمی لعنتي خواهرم بوددادم؟توی می احمقانت چي جواب عالقه دیمن با: گفتتی خشم و عصبانبا

 .ستی ننی تر از اشی باقتتی کنه چون تو لرتیتحق
 "ستی ننی تر از اشی باقتتیتو ل" گوشم اکو شدي توصداش

 اری محبت داناقتی لبخند مامان و لاقتی از جانب رهام لی نگاهاقتی ندارم درسته لاقتی لمن
  ؟هی چای دنی خط منحننیباتری زی دونیم

 . . .  بزنهادی سکوت فرتی بنده تا در نهای عاشق نقش مکی ي اراده رو لبهای که بيلبخند
 *دالرام*
 . لرزونم اشکام پاك کردمي دستابا
 ! باش؟محکميدی ناامی شکست؟تا کی کتا

 . بگذردزی ننیا: صورتم زدم و در دلم گفتمي به پهنايلبخند
 .رمی بپذدیاشتباه از من بود و با. عذاب دادماری دانی ولدمی کشيادی زیمن سخت. روش نشوندمي گرفتم و بوسه ادستش

 ؟یدالرام خوب: شد و گفترهی تعجب به من خبا
 دیببخش: زدملب
 . که سالها قبل شکوندم با عشق به برادرم با اشتباهمیحرمت.  خواست حرمت ها حفظ بشهی دلم مدیشا

 ! نداره اصالیتی اهمغرورم
  به مادرم هم بدهکارمی معذرت خواههی. مامان رفتمشی شدم و پبلند
 .می شدن تمام زندگاریمامان و دان. کشوندمنجای پاش به امن
   دغدغهی آروم و بی زندگيآرزو! ا؟یرو
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 ارم؟ی خودم آرامش ني براای روي نابوده چرا تومی زندگاگه
 . بدون رهامییای روسازمیم

 ! به گور ببرم و بسدیفقط حسرتش با. منی که شده تمام زندگیرهام
  به من ندارهي که عالقه ایرهام

  پر از دردیآه.دمی کشیآه
 . من بود که سکوت نبودنش رو شکستي اشک هاي صدانی دل اي خواهم ای ممعذرت

 *دالرام*
 . چشمام نگاه کردي و قرمز توی اشکيمامان با چشما. باز شديژی قي با صدادر

 . مامان اوج گرفتهی گري آغوشم گرفتمش و صداي تومحکم
 . افتادی روز نمنیاگه من نبودم مامان به ا. گرفتدلم
 . بشهي جاریان کس از چشمی اشکي ارزش ندارم که بخاطر من قطره یحت

 . دست به گردنش انداختم و سر و صورتش را غرق بوسه کردماری اختیب
 . که در حقم کرده دوست دارمیی هاي بدي زن مهربون با همه نی چقدر امن

 . کرده بودغی که سالها ازم دري محبت مادري برادمیاز ته دل خند. رو نوازش کردموهام
 !نهیری بودن چقدر شحس مادر: که گفتدمی آرومشو شنيصدا

 . از اون حس مادر داشتنشتریب
 .دمی گنجی در پوست خود نمی دست خودم نبود و از خوشحالرفتارام

 می برستی که حالش خوبه بهتر ن؟مامانمي خانوادت تنها بذاریتونیدالرام واقعا م: زده با لبخند گفتجانی خوشحال و هاریدان
 خونه؟

 اما؟. انتخاب کنمیکی دی رهام با خانوادم بانیب...من
 .....دی و ترددی و ترددیترد

 . مشکل بودهشهی من همي سخت براي هامی تصمگرفتن
 !! اشتباهیمی باز هم تصمو
 رهام*

 شهی پسرم داره داماد منی کننیری دهنتون شنیایب: وارد سالن شد و گفتي بلندي با صدامامان
 پسرت؟: گرد شده گفتي با چشماپرهام
 .. خواستگــمی برگهی ديبله آقا پرهام مادر دالرام جون گفت هفته : زد و گفتیقی لبخند عممامان

 . به خون نشستم الل شدي چشمادنی دبا
 . کنن بذار عروس خانوم بله بگه بعدی پخش نمینیریاالن که ش: گفتشیشگی همتی با جدپدر
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 "نه" همه بهم پشت کردن و فقط گفتن ادی من گفتم که از دالرام خوشم میچطور وقت.دمیلرزی متی خشم و عصباناز
  عشقم؟ي خواستگاررنی پرهام مي برااونوقت
 .دی باال بزننی رهامم آستي برادیکم کم با: با طعنه گفتپرهام

  شدن از بودن باهاشمونی هم پشای بعضی اخالقش حتنیآخه با ا: زد و ادامه داديپوزخند
 پسرم اخالقش کجاش بده؟! اِ  پرهام- مامان

 ؟ي فقط بگو چــرا؟چرا مخالفت کردمامان-
  جواب مامان فقط سکوت بود و تمامو

 . گفتن نداشت چون اشتباه کردي برایحرف
 شهی قائل شد مثل همضی ما تبعنی بچون

 ه؟ی کي خواستگاریبه سالمت-
 ي و مادرت صالح دونست که دالرام براستیرهام نظر تو مهم ن: گفتی داشت آرومم کنه و بابا با لحن قاطعی سعمامان

  کنهيپرهام خواستگار
 !ی لعنتـــدیبس کن: به سرم گرفتم و داد زدمدستم
 . ها گم شدشهی شکستن شي مامان در صداغی جيصدا
 .دیچکی قطره قطره از دستم مخون
 .ادی مشت کردم تا خونش بند بدستم
 رهام: با بغض گفتمامان
 !!!ذهنم ثبت شد زد و چهرش در ي پوزخندپرهام

 !انتقام!تنفر
 .رمی گی بشم از دوست داشتنش انتقام از برادرم ممونی پشي اگه من روزای دالرام من رو نخواد یحت

 . که منو نابود کردی کسانتقام
 ! باش  آرامش قبل از طوفانسکوت؟منتظر

  خانوادمي شدم به تک تک اعضارهی نفرت بهشون خبا
 .دی که با ورود دالرام از هم پاشي اخانواده

 !کنمی سکوت ممن
  حرف زددی نباشهیهم"

  سکوت کددی باگاه
 ! ستی نی دل که گفتنحرف

  آدمش باشددیبا
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 ". . .  نگاه کردن به چشمت تا ته بغضت را بفهمدکی که با یکس
 *دالرام*

  به ساعتی به در انداختم و نگاهینگاه
 ؟... چند ساعت تنها نبودم و حاالي برافقط

 . و خوشحال خودم به در رسوندمدمی در از جا پري صدابا
 .چند وقت نبودن از دستشون راحت بودم!ی و فاطشهال

  جونیدلم برات تنگ شده بود دل: بغلم و گفتدی با ذوق پریفاط
 . ماچ ماچ صورتم بوس کردمو

 !چندش. از انزجار جمع شدصورتم
 يبرو بتمرگ سر جات راه بندون کرد ولش یفاط-شهال

  رهیگیوا چرا پاچه م: که شهال نشنوه گفتي لب طورری زیفاط
 .می دالرام ما به خاطر تو در به در شدي هوی گفتی چدمیشن-شهال

  تا خانوم راحت باشهمی دکتر شمس فرمودن بريآقا: تمسخر ادامه دادبا
 . تخت ولو شدي کرد و رویــــشیا

 .دمی نفس سرکشکی و ختمی آب خنک ریوانی کنار زدم و پارچ آب رو برداشتم،در لی تعلل فاطبدون
 .دمی به لباسم کشی کردم و دستیپوف

  زبون بسته؟يخوای میچ-شهال
 . نشستمی صندلي دسته ي کردم و رویاخم
 ؟ي تا حاال عاشق شدیدل-یفاط

 . تکون دادمی حال سرم به عالمت نفنیبا ا. رهام بودم وهستمي وونهیاره من عاشق و د. سوالش جا خوردماز
 . کردمداشی پای دني که توی بود کساهامی روي که توي من عاشق شدم عاشقه مردیول-یفاط

 کم زر بزن عــرعــر: گفتی عصبشهال
  احمقیاون موجود نام برده خودت: کرد و گفتزی چشماشو ریفاط

 ...عاشقه.هی کشهیآها باورت نم. گفتمی میخب داشتم چ: رو به من گفتو
حاال الل شو تا .ی کنیالبافی خودت خي کنه پس بهتره کمتر براینادان اون که اصال نگات نم:دی وسط حرفش پرشهال

 .يآرزوهات به گور نبرد
مطمئنم اونم .زنهی مدی دنجای ایواشکی شهیبعدشم هم. کنم دوسش دارمکاریچ: حلقه زد و با بغض گفتی فاطي در چشمااشک

 ! شمسهشیلیفام.ه به من داری حسهی
 منظورش رهامه؟. تار شددمی به دوران افتاد و دسرم
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 منظورم برادر دکتر شمسِ: با تعجب گفتیفاط
 .دمی کشی از سر آسودگیقی عمنفس

 "عیضا". زدممیشونی به پي ضربه او
 .نجای اومدی من مدنی دي پرهام براحتما

 !  آه از نهادم بلند شدي خواستگارادی با
 . با من قبول کرده بودی تونستم مخالف کنم و مامان بدون هماهنگینم

 ه؟ی العمل رهام چعکس
 چون... چونشهی می عصبانحتما
 ! ازم متنفره؟؟چونی چچون

 . زدمهودمی به افکار بيپوزخند
    بودن پسِت بزننی سخته به اسم روانیلی خیدل: گفتی آرومي با صدایفاط
 م؟ی فرار کننجای از امیتونیم:دی سرش کشي روی دستیفاط

 !دمی خودم لوتون مدی خوریوه م*شما گ:دی از جا پری شهال،فاطي صدابا
 .کنمی که در انتظارمه فکر می نامعلومي ندهی توجه به حرفاشون به آیب
  رقم زده بود و او غافل از آنشی را برايگناهش سرنوشت بد"

 ! نشستی لبانت نمي بر روي لبخندچگاهی هشودی چه می بداناگر
 "يزی غم انگری تقدچه
 رهام*

 . به در و ساعت در نوسان بودچشمم
 . کرده بودری دیلیخ

 . پسر وقت شناس نبودنی وقت اچی هدمی کشیپوف
 .دی از پشت در به گوشم رسي بلنديصدا

 . وارد اتاق شدمهی تعجب خواستم بلند شم که در به شدت باز شد و ماهان سراسبا
 پنچر نمی حرکت کردم وسط راه ماشي همون موقع که زنگ زديراستش بخوا: سکوت باال برد و گفتي به معنادستش

 . اومدمنجای تا اادهیپ.شد
 . ولو شدی صندلي و روزدی نفس منفس

  االن ازومدی منی با ماشاطشونی که تا در حی ماهان تنبلکردی فکرشو میک.البته در مورد تو متفاوته .کنهیعشق با آدما چه م-
 عشق مهسا اون همه راه اومده باشه؟

  دالرام خانوم خوبه؟زنهی حرفو منی داره ایاوه ک- ماهان
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 ...  ندارم ازيخبر: کردمزمزمه
  زن داداشم؟از
 شهیآخر هفته خواستگار-

  نهیری به عشقت شدنی مبارکه  چقدر حس رسی چرا زودتر نگفتيواا: و گفتدی با ذوق خندماهان
 ! پرهامه نه منيبرا: زدميپوزخند

 ؟یچ: را بهم زد و گفتشی پلک هارتی حبا
 ..دیخب شا: کرد و گفتي اسرفه
 . قبول کردمی مقاومتچی هیچون ب. گفتن نداشتي برایحرف
  به پرهام؟سپردمشی می حرفچی هی واقعا عاشقش بودم باگه
 !نه
 ؟ي واقعا مهسا رو دوست داري من غصه بخوري که برانجای ايومدی نالیخیب-
   تحکم گفت آرهبا
 . که در حق دالرام کردمی و کوتاهی سستيبرا. بار به خودم لعنت فرستادمنی چندمي براو
 ... نداره عاشقشيزی مهسا که چگمیم-
 .دی دهنم ماسي حرف توظشی اخم غلدنی دبا

 گن؟احمقی ماهان از عشقش بد ميجلو. زدممیشونی به پدستم
 .شمی از دالرام بد بگن منم ناراحت ماگه

  داره که ازش خوشت اومدهی حتما مهسا اخالقدیببخش: انداختمنیی پاسرم
 دونمینم: سرش تکون داد و گفتسردرگم

  که عاشقت شدهي داریتو چ: شدرهی من خي به چشمای ناراحتبا
 مهسا که منو دوست نداره: گرفتخندم

 !دروغ نگو: گفتتی عصبانبا
  من نهی داشته باشه ولییمن حسا نسبت به دی مهسا شایگیباشه باشه تو راست م-
 "!ادی ازش خوشم می و گاهستی نمی آدم بدادی کنم زیهرچند حاال که فکرم"

 ؟یمطمئن: تا ابروشو باال داد و گفتکی مشکوك
  تکون دادم اما واقعا راست گفتم؟ي سردی تردبدون
  مهسا عشقم باشه؟ی داره وقتمی زندگي تویگاهی دالرام چه جاپس

 گم؟ی میحواست هست چ: صورتم تکون دادي دستش جلوماهان
 ها؟-
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 ؟ی تا کمکم کننجای اامی بینگفت:دی موهاش کشي توی دستکالفه
 ..نکهی نه اکردمی دالرام عاشق خودم متونستمیمن اگه م: از دهنم در رفتناخوداگاه

 . ندادمی سوتنی از اشتری دهنم گرفتم تا بيجلو
 گذرهی در سرش میطانی شي چه فکراستی اشهدمو خوندم معلوم ندمی ماهان که دثی خبلبخند
 ؟ی تونی نمی که بگنجای تا اي از اونجا کشوندیمنو الک- ماهان
 ه؟یالبته  چرا لباسات خاک: زدم و خونسرد گفتمي ژکوندلبخند

 ! خوردم دکتر شمسنی در اتاقت زميجلو: و گفتدی حرص پوست لبش جوبا
  خندهریز   زدم

 رهام*
  شدهری بخر دینیری رهام بهت نگفتم شيوا- مامان

  کار داشتم: گفتمالیخیب
 ی برادرت باشي خواستگاري توي خوایکجا؟نگو که نم: مامان اومدزیدآمی تهدي پله قدم گذاشتم که صدانی اوليرو

 خستم مامان: دادمرونی نفسمو بکالفه
 می منتظرتنی ماشيتو: توجه به حرفم گفتیب
 "یلعنت"

  بله گفتن عشقمونمی خودم ببي و با چشماامی بمن
  مهسا همخب

 ي شد پسره رید: مامان گوش سپردمي و کنار زدم وبه صداافکارم
  عقلیب 

   از مادر مهربونمنمی زدم ايپوزخند
 . کرده بودي پافشاریلی پرهام خالبته

 اومدم اومدم-
  يای بي خوایشما هم م: به سمتم برداشت و گفتی قدمپرهام

 .بستم و محکم پلک زدم چشمامو
   آرهی مشتاقیلیفقط چون تو خ-
 سکوت؛"
 . دی شند،ی ترسد،ی بارد،ی توان شکفت، شکست، خندی آن مدر
  نگفتچی توان نشست و هی او مدر
 ،الی توان فاصله ها را با گوهر خیو تنها در سکوت است که م 
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 ". دادوندیپ 
 *دالرام*

 . نگاه کردمنهی و به چهرم داخل آدمی کشمی نفتی به کت و دامن آبیدست
 . تر کرده بوددهی چشمام کشمی سرمه امی مالشیآرا
 . اومدمرونی و از اتاق بدمی کشدمی خشکي لباي روی کم رنگی صورترژ

 يدخترم مثل ماه شد: خوند و گفتیی لب دعاری زدنمی با دمامان
 . دود کرد و دور سرم چرخونداسپند

 . کردی اومد  و به سر تا پام نگاهنیی از پله ها پااریدان
 . صورتش نشستي روی کجلبخند

 .دمی کشیقی لرزون خودم به مبل رسوندم و نفس عمي قدم هابا
 . حس شده بودی و پاهام از استرس بدست
 دهیدالرام رنگت پر: صورتش زد و گفتي رومامان
 . سردم فشردي نشست و دستاکنارم

 انی بنی اي هستند که حاضر شدن خواستگاریی کسانیلاو!معلومه: زد و گفتي پوزخنداریدان
  مونهی نمنی زمي رودی مروارنی وگرنه ادهی دختر گلم ندی کسهی چه حرفنی ااریاِ   دان- مامان
 . مامان زدمي به رويلبخند

 . مبل بلند شدي زد و از  رویچشمک
 .دمی استرس پوست لبم جواز

 ! مادرانهي هاهی و شروع کرد به توصرفتی هر لحظه قربون صدقم ممامان
 دخترم خانومانه رفتار کن-
  رفتار کنییدالرام با خوشرو-

 . مامان به فکر فرو رفتمي توجه به حرفابدون
 ! پوست لبت نکنگمی میحواست هست چ: آروم زد پشت دستم و گفتمامان
 . تکون دادمي سرکالفه
  کردنری دچقدر

 . به سمت آشپزخونه رفتم و هراسوندمی در از جا پري صدابا
 . زدی حالت هام لبخند مصنوعدنی با دمامان

  داشت از عشق من به رهامخبر
 دی بود و فهممادر
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  بگهيزی به من چنکهی گفت بدون اي مادر رهام زنگ زد ناراحت باشه ایوقت
 .افتی انی که پای عشقي آغوشش زار زدم برادر
 !تحمل کن: گوشم شده بودي زهی که چند وقت آوی بهش کردم و تنها حرفی نگاهونی گري چشمابا
 *دالرام*
 . شدموانای شربت تو لختنی کردم مشغول ری رهام فکر مي که به چهره ی حالدر

 ... ي اومده خواستگارحتما
  گلومي نشست توي چشمام جمع شد و بغض بدي پرهام اومدن اشک توي برانکهی فکر به ابا

   شربت برداشتموانی لهی گلوم گذاشتم و ي رو رودستم
   کردم تا بخورمکشی به لبم نزدو

 . کردی کرده بود و بغض داشت خفم مری گلوم گي توشربت
  ي نابودی داغونی وقتی حتی سخته که تنها باشچقدر

  عشقمي صدادمیشن
 . بودنیری و اون لحظه چقدر شدی رهامم به گوشم رسي همهمه ها فقط صداونیم
 ...یول

 ؟ی که خوشحالتی رهام اومده خواستگارمگه
 . بغضم قورت دادمی رسوندم و کنجای خودم به اي چه جوردمی مبل نشسته بودم نفهمي مادر رهام رويجلو
   مادرمنی غمگي چشمادمی دفقط
 . مادر رهام که از بغض دورگه شده بوديصدا
 گن؟ی می چدمی شنی نمچرا
  ناله نکنی بزنادی فریتوانی نمیوقت"

 !!! باشخاموش
 د؟؟؟ی به کجا انجامدنی نالسالها

 "...ی خودت باشي کردن تا شاهد مرگ آرزوهای به زندگی محکومتو
 . به پدر رهام نگاه کردمی و با لبخند تصنعدمی کشیقی عمنفس

 . شده بودرهی به من خموشکافانه
 .گشتی در من ميرادی و ابی دنبال عانگار

 . تر شدقیخندش عم نگاهم حس کرد و لبینی سنگپرهام
  میدیبه هم رس: زدلب

 .شیشونی نشست رو پی به رهام کرد و اخم کمرنگي ااشاره
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 .دادی عذابم مشتری بشیالیخی خونسرد بود و بشهی مثل همرهام
 . زدميپوزخند

 . کنهی نمی دلش به مهسا خوشه که به من نگاهحتما
 . حبس شدمو آزاد کردمنفس

 .دادی پدر و مادر رهام آزارم مي رهی بود و نگاه خینیجوسنگ
 . وصلت ندارننی به ایلی هستند و تمای معلوم بود که ناراضشونی ناراحتاز
  می سادگي زدم براي دلم پوزخنديتو

 ! خواست جبران کنهی که کرده بود و مي عذاب وجدان داشت از کارمامان
 . نمونده بودی جبران کردن باقي برایراه

  رهام؟ی تفاوتی بدنی د باشدی ممی شکستم ترمقلب
 رهام*
 امی خودم منیمن با ماش-

 ام؟ی با تو بي خوایم- مامان
 نیی گفتم و سرم انداختم پای آرومنه

  ایپس زود ب: کرد و گفتی مکثمامان
 . شدمنی سوار ماشی حرفچی هیب

 .  از جا  کنده شدنی گاز گذاشتم و  ماشي شدم  و پامو  رونی  ماشسوار
 .دادمی مراژی وابونای خي توي مقصدچی هیب

 . اتفاقات برام مشکل بودهضم
 . به خودم اومدم و افکارم کنار زدمیونی بوق کامي صدابا
 .      نشستمیشونی پي روي روبروم و عرق سردي شدم به جاده رهیخ

 . از دستش در رفته بودنی و انگار کنترل ماشومدی با سرعت به سمتم مونیکام
 . ترمز گذاشتمي و با فشار رودمیچی به سمت راست پفرمون

 . در اومدنی ماشي هاکی الستغی جيصدا
 معلوم هست حواست کجاست: داد زدی عصبانونی کامي راننده

 رهام*
 . ساعت آه از نهادم بلند شددنی دبا
 ری ساعت تاخمین

 . کم باد زدمکی به الستي شدم و ضربه اادهی پنی ماشاز
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 .دمی به موهام کشی کردم و دستی پوفکالفه
 .مامان بود.  شد کردمی به صفحش که داشت خاموش روشن می روشن کردم نگاهلمیموبا

 :دیچی مامان در گوشم پی عصباني جواب دادم و صدادی تردبا
 .میستادی ساعت منتظر تو پشت در واکی ما رهام
  چون پرهامیکنی مي حسودهیحتما قصدت خراب کردن خواستگار: خشک گفتی کرد و بالحنیمکث

 بسه: نکنمی سر مامان خالتمی دستم فرو کردم تا عصباني محکم توناخونامو
 امیاالن م-

 ...رهــامـ- مامان
 . زدمي قطع کردم و پوزخندیگوش
 . رفتمی خوره اصال نمی بهم مي با نبود من خواستگاردونستمی ماگه

 ! شدمخسته
 !!یلعنت
 *دالرام*

 .میستی به ازدواج پسرم نیمن و همسرم راض: گفتدی باریور ازش م رهام سکوت شکست و با همون لحن سردش که غرپدر
 .دی هستي بهتری زندگي ستهیو شما هم شا: به سمت من کرد و گفترو

 . شددهی پنهان کردم و نگاهم ناخوداگاه به سمت رهام کشلبخندم
 . بودداری رهام پدي در چشمای برق خوشحالی نه ولای دمی درست ددونمینم

 . کمرنگش من رو به فکر وا داشتلبخند
 . رهام از من بودي خانواده یتی که برام مهم نبود نارضايزی اون لحظه تنها چدر

 یمن دوستت دارم دالرام حت..من:دی از جا بلند شد و سرخورده با عجز نالپرهام
 .ارمی نباشن به دستت می خانوادم راضیحت: در چشماش حلقه زد و گفتاشک
  م از لحن محزونش وجدان گرفتعذاب

 . به رهام کردمی نگاهی چشمریز
 . شده بودرهی و نگران به پرهام خآشفته

 . هر حال برادرش بودبه
 : گفتی محکمي به سمت من انداخت و با صدای نگاهمی مبل بلند شد و ني از رورهام

  پرهام؟ای خواست از من دفاع کنه یم. شدمرهی به رهام خمنتظر
  هزاري زده بود و ضربان قلبم رفته بود روخی استرس کف دستام از
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 دی انتخاب کرده خانوم راد ببخشنی شه و مامان بهترالشیخی داشتن دالرام نداره و بهتره باقتیبه نظر من پرهام ل:گفت
 .میمزاحمتون شد

 . زدمي حبس شدم آزاد کردم و لبخندنفس
 !ی،آرامش،آسودگی زندگي معنابه

 ..  با شما ویی پسرم خوشحال شدم از آشناهی چه حرفنیا: گفتینیری با لحن شمامان
  ندارم؟اقتشیمن ل:دی شدش غردی کلي دندوناي از النی خشمگپرهام
 د؟یریگی ممی دالرام تصمي ندارم؟چرا خودتون جااقتی لدمی که براش جون میمن: به خودش کرد و ادامه دادي ااشاره

 !ی داشتن دالرامي ستهیآررره تو شا: زديپوزخند
 . نبودنیمن منظورم ا: گفتشی ذاتي با خونسردامره

 رن؟ی بگمی برات تصمهی بقي خوای می ؟تا کهی روبه من گفت نظر خودت چپرهام
  به منرهی ساکت شدن و خهمه

  نه؟ایکردم؟ی مگفتم؟قبولی مدی بایچ
 .. وشی تفاوتی وقت انتقام،انتقام باالن
  دارم؟ی من چه حقپس

 ...پس.شمی نابود مشمی قبول کردن پرهام خودم داغون مبا
 . به گلوم چنگ انداختي بدبغض
 . تار کرددمی شد و دي از چشمام جاراشک

 عاشقتم: شدم و لب زدمرهی به رهام خنی اندوهگی نگاهبا
  و شکست قلبمدی و نفهمدینفهم

 . بار شکست قلبم و غرورم له شدنی هزارميبرا
 . نگاه کردمی باروني که رهام سردرگم به چشمایوقت
 . افتادمنی زمي خوردم و روسر

 .. نداشتن و منی همه رنج و سختنی تحمل ازانوهام
 . همه مشکالت ندارمنی توان اینیبی مایخدا

  دل مغموم آروم باش آروميآه ا"
 " حال نا معلوم آروم باش آروميا                       

   تمام ناگفته هايدازه  به اندمی کشیآه
  که در گلوم تلمبار شدهیی بغض ها و حرف هاي همه

 . سوزناك که قلب مادرم به درد اوردیآه
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  دخترشی کسی بي براختی نابود شد و اشک رمادرم
 . و تحمل کرددی نکرد و فقط زجر کشی که بچگي دختريبرا

  کرد و پدرشی رهام با ترحم به من نگاه ممادر
 ر؟ی تحقبا

  صحبت کنم؟تونستمی خودم بود که نمدست
 . کردی نگرانم ماری دانپوزخند

 ..دی کردم نگاهش به من عوض شده شای محس
 ! پرهامو

  بود؟ی نشان از چلبخندش
  بهش دادم؟ی بود که قبولش نکردم و جواب منفخوشحال

 . خطر در گوشم به صدا دراومدزنگ
 "!سکوت عالمت رضاست"

 .دادی پرهام آزارم ملبخند
 ؟یکنی بگم اشتباه متونستمی نمچرا
  رهام رونی غمگي چشمانمی نبگهی فرو برم و دي خواست به خواب ابدی مدلم

 که دلت براش بسوزه ستی نی دالرامگهید! عشقم خوشحال باش بخندی خنده و به رهام بگم چرا ناراحتری دارم بزنم زدوست
 فتهی و وظیچون دکترش.ی بهش محبت کنيو بخوا

 .یرسی راحت به مهسا مالی خبا
 . دارماقتشی ليدیرهام د!نگفتم عاشقمه. گفتم دوسم دارهنیدید:دمی پرهام شني صدای گرفت وقتبغضم

  نی شما قبول نکنستیمهم ن: گفتي کرد و با لحن شادي خنده اتک
 !نی خوشبخت بشدی ببخشکردمی دخالت مدینبا: به من انداخت و گفتنی اندوهگی نگاهرهام
 . بودن توان قدم برداشتن نداشتمدهی چسبنی پاهام به زمانگار
 خدافظ: گفتي دورگه اي به سمت در برداشت و با صدایقدم

 .ستادمی رهام اي لرزون جلویی گام هابا
 . باال بردمدستم

  کنم؟کاری چدی خودم اومدم من بابه
 .سردرگم سرم تکون دادم.دیلرزی اضطراب دستام ماز

 . تا تنهام نذارهرمی بگ جلوشودی بادونمی مفقط
 . شدرهی که جلوشو گرفتم خی مات و مبهوت به منرهام
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 . شکستی هق مامان سکوت مهق
 . محکم بستمچشمامو

 دالرام: و آروم گفتدی به موهاش کشی کالفه دسترهام
 .  و مصمم تر شدمدی لحن سوزناکش دلم لرزاز

 جانم؟: زدملب
  سکوتم رودی نشنشهی هممثل

  حرفامو از چشمامنخوند
 .!دینفهم
 ؟ی بگي خوای ميزیچ-رهام
 . شدی گلوم مانع حرف زدنم مي گفتن داشتم؟بغض توي برایحرف

 . بهم برگردوندمی زندگدنشی که با دییچشما. به چشماش دوختمنگاهم
 ! بازگشتی عاشق شد و به زندگمارستانی که در تيدختر

  نابود تر شد؟ایبازگشت؟
  رمی برداشتم تا دستش بگیقدم. کنار زدمافکارم

 . شدي که به ذهنم هجوم اورد اشک از چشمام جاري افکاراز
 "دسی فای الله حرف زدن باهاش باریخواهر دان"
 " ها اونجاستوونهی دي که جایدونیم"
 "ی هستی روانکی و فقط یستیتو که سالم ن "

 کنه؟ی به رهام اعتراف کردم منو قبول می وقتچطور
 .ستمین

 !ستمی سالم نمن
 .ستمی نداشت چون مطمئن بودن من سالم نی براشون تعجبرفتارام

   و سحرای محمثل
  پرستار ها روي زمزمه دمیشنی ممارستانی تيتو
 }!خدارو شکر!      فهی حی خوشگلنیدختر به ا{
 . باورش سخت بود برامیلی رهام خی و نگراناری دانشخندین

 چرا؟
 . صدام زد و من غرق در نگاهش شدمرهام

 ؟آرههههه؟ي دوست دار؟رهاميدیچرا جواب نم: ،داد زددیلرزی مشینی بي پره هاتی که به وضوح از عصبانپرهام
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 . به عقب برداشتم که دستام محکم فشردی ترس قدماز
 . کردم دستم از حصار دست قدرتمندش رها کنمی دهنم قورت دادم و سعآب

 .تام داد و دستم آزاد کرد به دسيدی شدفشار
 . شدمرهی هام فشردم و با عجز به رهام خپلک
 ...ی قلب دوست داشتم ولمی مرد مغرور از صمنی امن
 . غرورم بشکنمدینبا

 . تاسف تکون دادي به من کرد و سرش به معنای رهام با سرزنش نگاهپدر
 .به دالرام چند روز وقت بده تا فکر کنه: و گفتستادی پرهام اي جلواریدان

 . خودم به اتاقم رسوندمزی شماتت آمي نگاه هاری و زدمی کشی از سر آسودگیقی عمنفس
 رهام*

 .دادی اصال جوابش نمدی پرسيزی هم که مامان ازش چي چند بارزدی نمی پرهام سکوت کرده بود و حرفي خواستگاربعد
 .دونستی بدتر از اون مامان بود که بدون منطق من رو مقصر مو

 . کاش دالرام دوستش داشتگمی با خودم منمیبی حال خراب پرهام میوقت
 . شدی عوض مشی و روحومدی مرونی بمارستانیدالرام از ت.شدی خوب میلی خاونوقت

 . خوشبخت بشنتونستنیم
 !منم؟

  شروع کننی آرومیباشن و بتونن زندگ تا راحت رفتمی مشونی از زندگشهی هميبرا
 . اتاق باز کردمي پنجره
 . روشن کردمگاری دستم چرخوندم و سي رو توفندك

 . زدمگاری به سیقی عمپک
 . دادمرونی بی بستم و دودش  رو به آرومچشمام

  چشممي اومد جلوخاطرات
 شنی سپرده می به فراموشي که به زودیخاطرات

 "دالرام"مونهی می باقی فقط اسمو
 ستی نیگفتن"
  توی بیول

  در منکماکان
  هستینفس

  هستیدل
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 "... ستی نی جانیول
 *دالرام*

 دخترم،دالرام بلند شو شام حاضره- مامان
 . مامان چشمم باز کردمي صدابا

  زمیسالم عز: بهم زد و گفتيلبخند
 .دمی کشي اازهی تکون دادم و خمي آلود سرخواب

 . تخت بلند شدم و به همراه مامان به آشپزخونه رفتماز
  خندهری  زدم زخوندی بود و آواز مدهی پوشي بند آشپزشی که پاری داندنی دبا

 . ساکت شد و دست از هم زدن غذا برداشتاریدان
 . تا ابروشو باال دادکی به من رهیخ

 .دادی در نگاهش بود که آزارم ميزیچ. بند اومدخندم
 . گذاشتم و چشمامو بستمزی ميسرم رو. نشستمی صندليکالفه رو.دمی فهمینم

  دالرام شام آمادس: اومداری داني شونم نشست و بعد صداي رویدست
 .شمی ناراحت مي تو درست کردم نخوريخودم برا: کرد و ادامه دادیمکث
 .دمی خودم کشي برای بهش انداختم و ماکارونيزی تشکرآمنگاه

  کردری گلوم گي که مامان زد غذا توی با حرف قاشق برداشتم کهنیاول
 به پرهام جواب مثبت بده:

 ؟یچ: گفتي بلندي متعجب با صدااریدان
 . خوامی تو رو میدالرام مادر من خوشبخت: زد و گفتی لبخند تصنعمامان

 ي تنهامون بذارشهیم: کرد و ادامه داداری به دانرو
 . رفتاطی و قدم زنان به سمت حدی کشی پوفاریدان

  تو نکنیمن مجبور شدم ول! خودتو تباه نکنندهی آیدخترم به خاطر من به پرهام جواب مثبت بده منم اشتباه کردم ول- مامان
 چرا؟: زدملب

 نداره ي ادهی طرفه فاکی عشق ی ولی عاشق رهامدونمی خوشبختت کنه متونهیم:دی چشمش چکي از گوشه ی اشکقطره
 ... کهیمثل من
 .رفش به چشماش زل زدم حي ادامه منتظر
 !خوب فکر کن: توجه به سوالم گفتبدون
 . از افکار تنها گذاشتی و من رو با انبوهرفت

 ؟ی عاشق بوده؟عاشق کمامان
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  که دوستش دارم نه؟ی رهام نه؟چرا کسچرا
 . فکرم آزاد کنمي لحظه اکنمی میسع. فوت کردمنفسم

 رهام*
 . تقه به در اتاق زدم و منتظر به در چشم دوختمدو

  داخلایب: بار به خودم لعنت بفرستمنی چندمي پرهام باعث شد براي دورگه يصدا
 .دمی در اتاق باز کردم و پرهام کنار پنجره دی آرومبه

 . سرخش و حال خرابش قلبم به درد اورديچشما
 . دستش بودي که تويگاریس
 "یلعنت"

  شده؟يزیچ: نگاه کردن به من گفتبدون
  گفتم نهی آرومبه

 : گفتینی گرفت و سرش رو به سمت من چرخوند و بالحن غمگواری از دچشم
 ؟یفهمی راحت شد؟نابود شدم عشقم پس زده منو مالتی شکستم خيدی؟دینی داغون شدنم ببياومد

  چون دوست داره چون دالرام عاشقتهی فهمینم: زد و ادامه داديپوزخند. تکون دادسرش
 رونیساکت فقط برو ب: مخالفت کنم که گفتخواستم

  دالرام منو دوست نداره مطمئن باش: سطل آشغال انداختمي توگارشی سجلد
 ی عشق الکي خودت برایزندگ. نبودمارستانی تي داره وگرنه توی دالرام مشکل رواننیبب: گفتمی بستم و به سختچشمامو
 !تباه نکن

 . رو باور نداشتمزدمی که میی حرفا؟یالک
  به خاطر برادرم. خودمي نه براگفتمی مدی بایول

  بهش بگم هووم؟ی که گفتیی حرفاهی نظرت چی ولستیآره دالرام خوب ن: خشدارش گفتي زد و با صدای کم جونلبخند
 . پلک زدمناباور

 . برادرم بود؟نه نبود پرهام نبودنیا
 . به دالرامدنی رسي خانوادش بست براي که چشم رویکس

 . دادمهی تکواری به دسرم
 . اوردمدم،کمی برگهید

 . خوامی آرامش مي لحظه افقط
 . شدی مری آرامش به تمام وجودم سرازدنشی که بادشی آبيچشما
  فراموشش کنم؟تونستمیم. لبم نقش بستي رويلبخند
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 *دالرام*
 يای بدیبا: و گفتدی کشدستم

 . تکون دادمی کردم و سرم به عالمت نفیاخم
 دنش؟ی دي بري خوای همه سال که مواظب شما بود نمنیخالت منتظره بعد ا- مامان

 .ادی بخوادینم!مامان اصرار نکن: گفت. هم انداختي وپاهاش رو رودیشربتش  سر کش.  مبل نشستي رواریدان
 . کردمدیی سر حرفش تابا

 .ی باشه تنها نمونشتی پاریباشه پس دان: کرد و گفتزی چشماش رو رمامان
 اری داشتم از تنها بودن با دانواهمه

 .          کردم و فقط دلشوره داشتمی در نگاهش بود که درك نميزیچ
 

 .ستادمی در اي جلوآماده
 ؟يایم: گفتدنمی با دمامان

 . رو باز و بسته کردمچشمام
 .نظرت عوض شد چرا؟از خونه خارج شد: زد و با گفتني پوزخنداریدان
 . وسوار آسانسور شدمدمی محکم به هم کوبدر

 . شدمرهی خنهی در آدمی همکف زدم و به صورت رنگ پري طبقه ي دکمه
 .  شدم و درو بستماری داننی و سوار ماشنگی پارکي تورفتم

 . خاله سارا رو گفتي آدرس خونه اری اومدن من مامان حرفش قطع کرد و به دانبا
 .کون داد سرش تی هم بدون گفتن حرفاریدان

 . دادم و صورت مهربون خاله سارا در ذهنم نقش بستهی سرد تکشهی به شسرم
 .دی محبت بخشاری سال به من و داننی که چندیکس
  که همه تنهامون گذاشتنیوقت
 . و چشمامو بستمدمی کشیآه

 .میدیدالرام،دالرام رس- مامان
 نیی پادمی در و کشي رهی بردم سمت دستگدستم

 . شدم و قدم زنان به سمت در رفتمادهی پنی ماشاز
  به عهدم وفا کردم و مواظبشون بودم؟يدی؟دیساره جان برگشت: گفتهی و با گردی مامان در آغوش کشخاله

 دیببخش: با بغض گفتمامان
 . اوردمی حرفاشون سر در نماز

 .رد بغل کرد و در آغوشش فشاری شدت گرفت، مامان رها کرد و دانشی گراری داندنی با دخاله
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 . شدرهی زد و به من خي لبخنداریدان
 .دمی برق نگاهش ناخوداگاه لرزدنی دبا
 . پا گذاشتمي نشستم و پا روي مبل دونفره ايرو

 .ي دلم چقدر بزرگ شدزیسالم عز: زد و گفتی لبخند مصنوعدنمی با دخاله
 .دمی نوشي برداشتم و جرعه ای شربتزی مي رواز
 .از تعجب چشمام گرد شد. شونم گذاشتي کنارم نشست و سرش رواریدان
 .....کردمی عوض شده بود و حس ماریدان

 ! کردهریی به منم تغنگاهش
 .دی زد و بلند خندی چشمکدی متعجبم که دنگاه
 قربون خنده هات بشم پسرم- ساراخاله
 ؟ی کنن ولی از من پنهان ميزیمطمئنم چ. نشستمیشونی پي روی کمرنگاخم

 .مینی رو ببگهی هم دمیاومد لطفا نیسارا بش- مامان
 .دادی آزارم مرشینگاه خ. مامان نشستشی گفت و پي باشه اخاله

 رهام*
  یی جامی بردیرهام آماده شو با: روبروم برداشتمي مامان چشم از پرونده ي صدابا
 کجا؟-

 یفهمیم: کرد و گفتی اخممامان
 . باال انداختم و پرونده ها رو بستمي اشونه

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
 نجا؟ی امی اومدی چيبرا: کردم و گفتمی شاپ روبروم نگاهی به کافمتعجب

   دوستهی دنی ديبرا: زد و گفتيلبخند
 . تکون دادم و در باز کردميسر

 .          رفتيزی زد و بسمت میقیلبخند عم. به اطراف نگاه کردمامان
 . نشستمي مقابل دختری صندلي کردم و رویسالم

 . کردی برام آشنا بود و اون دختر هم با دقت به من نگاه میلی خچشماش
 !مهتاب؟:دی اوردن گذشته از دهنم پرادی با به ناخودآگاه

 دنتی خوشحالم از دیلی شما خیمیبله آقا رهام مهتابم دوست قد: لبش نشستي روییبای زلبخند
 هست که یچند سال. قشممی برمی مجبور شددی کار فرشي برازمیعز: خانوم مادر مهتاب شروع کرد به حرف زدنمهرنوش

  گفت.دمی رو دنای مروزید. شمارت نداشتمی تهران ولمیاومد
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 . دلش برات تنگ شده بودیلی رهام جان مهتاب خيوا. و شمارت دادنی عوض کردخونتون
 .کردم زدم و به گفتن منم اکتفا يلبخند

  کنه؟ي پرهام با ما بازی ذاشتی نمشهی همادتهیرهام : چونش گذاشت و گفتری دستش زمهتاب
 ومده؟یچرا ن: به اطراف انداخت و ادامه دادینگاه

 ؟یکشی میهنوزم نقاش.دونمینم-
 .ي کردی به همه کمک می از بچگي روانپزشک شددمیشن!آره رشتم هنره: گفتی کرد و با مهربونيزی ري خنده

 ؟يازدواج کرد: تا ابروشو باال دادکی مهتاب
 نه هنوز: سوالش جا خوردم از

  نه؟ای برادرم باشم ی عروسدیبا. از دست داده باشمی عروسهی دیاها گفتم شا:گفت. کرد و به من اشاره کردیمکث
 . حرف به چشماش نگاه کردمیب

 .دای نممارستانی مادرش اومده تیاز وقت.دمی وقته دالرام رو ندیلیخ
  خفقان آور اونجا باشه؟ي فضاي توخوادی دلش می حقم داره کالبته

 . محکم از دستم گرفت و با چشماش به مهتاب اشاره کردشگونی نهی مامان
 ؟یچ-

 ؟ی کندنی هاشون دی نقاشي فردا از گالريمهتاب جان گفتن وقت دار: کرد و گفتی اخممامان
 رهام*

 . بلند به سمت مهتاب رفتمي و با قدم هادمی به لباسم کشیدست
 .  گفتيدی که مشغول حرف زدن باهاش بود ببخشی به خانومدنمی دبا

  رو با نور وجودتون منور شگاهینما. طرفنی از ادییسالم آقا رهام بفرما: و گفتدی و دست به کمر کشستادی در چشمم اچشم
        نیفرمود
  فقطامیکه ببله افتخار دادم : گفتمی زدم و با لحن شوخيلبخند

 .!دی واسم پهن نکرده بوديفرش قرمز: کردم و ادامه دادمی اطراف نگاهبه
 . سر دادي بلندي خنده مهتاب
  سرورمدیمرا عفو کن:  خم کرد و گفتی کمسرش

 نم؟ی هات کجان ببی و کاردستی کرد خب نقاشي بشه کاردیشا-
   منيآثار هنر: کردیاخم

 . اشاره کردییبای زي به تابلو هاو
 ت؟ی بود مثال آثار هنرنیا: حال گفتمنی بودن با ای عالواقعا

 .دمی وضوح پکر شدنش دبه
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  طرفنی اایب: و گفتدی که دستم کشنمی ببي بعدي تابلوخواستم
 . کردمی به نقاشی آخر نگاهي لحظه
 ...عکس
 . شده بوددهی کشییبای بود که به زي چشمان سبزعکس

  بود؟یاون عکس ک-
 ! نپرس: کردي شالش بازيو با گوشه  نیی انداخت پاسرش
 عکس من که نبود نه؟: و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 ! فقطدونمی بوده بعد چند سال نمادمی چشمات یعنی... تو؟ی چينه من برا: شد وبهت زده گفتهول
 ؟ی اومدم منو به صرف قهوه دعوت کننجای حاال که تا اي خوای نمستیمهم ن: سکوتي باال بردم به معنادستم

 .ارنی تا بگم بنی بشنجایآره آره چرا که نه ا- مهتاب
 . نشستمی صندلي گفتم و روي اباشه
 .دی لرزبمی در جلمیموبا

 . شد دوختمی که روشن خاموش ملی موباي به صفحه چشمم
  با مهتاب خانوم؟گذرهیخوش م: اس ام اس داده بودپرهام

  منیمیآقا رهام هستن دوست قد:تم گذاشزی مي رولی مهتاب موباي محکم بستم و با صداچشمام
 . بلند شدمی صندلي رواز

 .منم سارا هستم سارا معتمد: گفتشی کنارخانوم
 خوشبختم خانوم معتمد-

 هنرجو نی از با استعداد تریکیمهتاب .دی و نظرتون بگدی کندنی مهتاب جان دي از تابلو هاشمی خوشحال منیهمچن-معتمد
 .هام هست

  کنلی و قهوه منیلطفا بش!هیریاستاد سخت گ: گفتی کنارم نشست و با لحن آروممهتاب
 . مقابلش نشستمی صندلي تکون دادم و رويسر

 . برام آشناستیلیاسمش خ! معتمدسارا
 موشک می قای قبال با پرهام وقتادتهی. در حال فکرشهی و هميهنوزم مثل گذشته کنجکاو: مهتاب به خودم اومدمي صدابا

   کهيکردی دنبال ما فکر می بچرخنکهی اي به جامیکردیم يباز
 

 .می باشمی تونی مکجا
 . میشدی هم خودمون خسته مآخرش

  خندهری زمی دو با هم زدهر
 .ومدیازت خوشم م..ی از بچگي باحال بودیلیخ: و وسط خنده هاش گفتدهی بردهی هم برمهتاب
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 . از خجالت قرمز شده بودنیی خندش قطع شد و سرش انداخت پايصدا. گفتهی چدی تازه فهمانگار
 .خانوم هنرمند بهتره من برم: گفتمالیخی و باوردمی روش نبه

 . اگه ناراحتت کردمدیببخش: لب گفتری گرفت و زدستم
 . زدمشی به رويلبخند

 *دالرام*
 .گردمی زود برمدی نریی از هنرجوهام شما جایکی ی نقاشدی بازدشگاهی برم نمادیخب ساره جان با-خاله
 ؟يای همراهم مزمیدالرام عز: به من انداخت و ادامه دادینگاه
 . بهتر بودیی تکون دادم از تنهايسر

  نرو لطفایی جااریدان. هی زنم موضوع مهمی حرف ماری با داندیایپس تا شما ب: بهم زد و گفتي لبخندمامان
************ 

 . به تابلو ها انداختمینگاه
 نجای کرد بذاره ای و اولش قبول نمدهی چند سال براش زحمت کشنی ببی نقاشنی اایقشنگه نه؟ب: ساراخاله

 ی نقاشدنینفسم بند اومد از د. نگاهش گرفتمرد
  نشناسم چشم عشقم رو؟شدیم. چشمان سبز رهامم بودعکس

 . که دلتنگش بودمی به کسرهی شدم و خخکوبی جام مسر
 امی االن منی بشنجایدالرام ا: نشوندی صندلي و رودی دستم کشخاله
  همراه خودش ببرهفشی رفت کادشی! يوا. خاله سارا اومدفی از کلی زنگ موبايصدا

 . که خاله رفت،رفتمی بلند شدم و به سمتی صندلي رواز
 رهام بود؟.تا چند لحظه به چشمام اعتماد نداشتم!  چشمام از حدقه دراومددمی که ديزی چبا
 . شددهی به سمتم کشهی از دستم افتاد و نگاه بقفیک

 . شدمی مخفواری دهنم گرفتم و پشت ديجلو
 . نشستمنی زميرو. مردم برام مهم نبودي زمزمه

 دالرام دختر حالت خوبه؟: خاله من رو از جا پرونديصدا. در بغل گرفتمزانوهام
 . داشت بلندم کنهی هام در دستش فشرد و سعبازو
  شده؟دالرام؟يزیچ-خاله
 ... نشد فقط قلبمیچیه!نه. تکون دادمی به عالمت نفسرم

 !نیهم.نابود شدم.خورد شد...روحم
 . عذابم دادنانمی اطرافشهیمثل هم. زدميلبخند
 . فوت کردم و دست خاله رو پس زدمنفسم
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 يگری دي لبخنده عشقم به رودمید. کوتاه جلو رفتمي جا بلند شدم و با قدم هااز
 . عذابمي هیما... و فقط مندی خندی بود و مخوش

 ؟يدوسش دار:خاله کنار گوشم گفت.دمی کشیآه
 .شدی مدهی کوبنمی وار به سوانهیقلبم د. قلبم گذاشتمي رودستم

 رهام*
  برسونمت؟ای ي دارنیماش-

 شهی نمیاگه زحمت: خجالت زده گفتمهتاب
 . شمی خوشحال مینه بابا چه زحمت-

 پس به خانوم معتمد بگم حواسش باشه- مهتاب
 . مهتاب قدم برداشتمهمراه
 . گفتيزی کنار گوش خانوم معتمد چمهتاب
 ! خوام با خواهر زادم برگردم خونمون مهمون اومدهی منم مزمیعز-  معتمدخانوم

  خواهر زادتونمدنیمشتاق د: زد و گفتینی لبخند دلنشمهتاب
 دالرام خواهر زادم-  معتمدخانوم

 . اسمش سرم بلند کردم که نگاهم در نگاهش قفل شددنی با  شنناخوداگاه
 . زد و با مهتاب دست داديپوزخند
 .دلم برات تنگ شده بود: کردمزمزمه

 !خوشبختم دالرام خانوم: اومدمجلو
   شدممونی پشدمی که دنشی غمگي چهره

 ^اریدان^
 ! خواستم برمیم: صورتم نشستي روی کمرنگاخم

 . روشن بشهقی از حقای بعضدی بمون بااریدان: زد و گفتی محزون لبخندمامان
 ؟یچ: به مامان کردم و پلک زدمی نگاهمتعجب

 ي به همه لی دلنی به همدی شدم و شادایعاشق برادر دوستم و. سالم بود20: لب باز کرد و گفتنی کرد و شرمگي اسرفه
 . دادمی میخواستگارام جواب منف

 .ارهی به دست بي بود و تونست دل پسربای زسارا
 . موندداری اون شب تا صبح بی به سارا خبر دادن از ذوق و خوشحالیوقت. که مورد قبول مامان و بابا بوديپسر

 . داشتی کار فرش بود و درآمد خوبي پدر اون پسر توی بد نبود ولمونی وضع مالما
 .ق ورنا بودم لرزوند که عاشی دل منی داشت و حتيری چشمگییبای که زيپسر
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  از جانب ورناي من هنوز مجرد بودم و منتظره عالقه ای و گذشت سارا باردار شد ولگذشت
  ساراي بچه

 ؟ي نگفته بوديزی خاله مرد؟چرا قبال چيمامان بچه : گرفت و نتونست ادامه بدهبغضش
 .دی نوشي و جرعه اختی خودش ري برایآب

 با دی فهمیپدرشوهرش  وقت.سارا درخواست طالق داد. داشتنيدیاختالفات شد.  پدرشهی بود و شببای سارا زيبچه - مامان
   دخترتای گفت؛ی بابا و عصباني اومد دم خونه دادیداد و ب

 
  باهاشگتی دختر دای دنی ادامه مشونی و زندگرهی گی پس مطالقش

  خواست از دستش بدهی پدرشوهر سارا کارگرفته بود و نمشیبابا پ: صورتش پوشوند و ادامه داداشک
 ... موفق شد و طالق گرفتن و مني با پافشارسارا

 .... کردم و اون پسر بزرگ کردمازدواج
 اون پسر: گفتمی لرزوني صدابا
 ییتو-

 .نمی بشنی زمي بره و رویاهی بود که چشمام سی حرفش کافنیهم
  چرااااااا؟ي از ما پنهان کردقتی همه سال حقنیا:دمی شدم غردی کلي دندوناي از الی و ناراحتتی عصبانبا

 ؟ی رو من دست بلند کنیتونیچطور م: گفتهی گوشش،دستم گرفت وبا گرری بلند کردم که بزنم زدستم
 من رو قتیاحمق تو با نگفتن حق.ی همه سال بهم دروغ گفتنی که ايهمون جور: زدمادی افتاد،فرنی زمي دادم ،روهولش

 ...یهم سخت گذشت وقت چقدر بیدونیم. رو،دالراميعذاب داد
 . اوردمنیی پادی لرزی متی مشت شدم که از عصباني کردم و دست هاسکوت
 !مجبور بودم ،نپرس: گفتمامان

 . افتادنی زمي زدم که روی به صندليلگد
 .. خوشحال شدم چوندمی برام سخت بود و شایلی خباورش

 *دالرام*
 . شدي دادم و اشکام جارهی تکشهی به شسرم

 "خوشبختم"شدی گوشم اکو مي توصداش
 . سختش بودیلیحتما خ! شناسمش،معلومهی خواست اون دختر بفهمه که من مینم
 ...برو!شی خوشبختي و خوشحال بود؟کنار بکش برادی خندی دختره چقدر مشی پيدید: در درونم به صدا در اومديزیچ

 . زدم و به خودم قول دادم که اعتراف کنميپوزخند
 !يقشم و بهش دل باختم،به زود کنم که عاشاعتراف

 ؟ي کردهی گرزمیدالرام عز: نگران خاله اشکام رو پاك کردم و سرم رو باال اوردمي صدابا
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 . تکون دادم و به در اشاره کردمی به عالمت نفسرم
 .یی جای پارکمی خونه و ما با هم بررهی ماریمادرت زنگ زد گفت با دان-خاله

 .کنهی می افتاده که خاله ازمن مخفی کنم اتفاقی مامان ،حس مي داشتم برادلشوره
 ! به مامان زنگ بزنم بهتر باشهدیشا. تا ابرومو باال دادم و مشکوك به خاله نگاه کردمکی

 . در اوردمبمی از جلمیموبا
 :دیچی در گوشم پنشی غمگي گرفتم که صداشمارش

 ^اریدان^
 . داره که به دالرام االن نگمیشرط: زدميپوزخند

 . کنمی باشه قبول میهر چ: لرزونش گفتي صدابا
  که من از خاله و شوهرش هستم نه از بابا،بگوی بهش بگی خواستیوقت-

 چرا؟:دی شد و نالي جاراشکاش
 ؟يدیفهم. با دالرام ندارمی نسبت خونچیو ه! نداشته باشيکار!یگی رو بهش منیهم-

 . تکون دادسرش
 دالرامه: بلند شد که گفتلشی موبايصدا

  بهش نگويزیچ-
برو خوش . حوصلت سر رفتهيگفتم چند روز خونه بود.می خاله هستي ما خونه زمیسالم عز: و برداشت و گفتیگوش
 خدافظ دخترم!باش
 .دی کشیقی کرد و نفس عمقطع

 !یگیچقدر آسون دروغ م: زدميشخندین
 .مادرت تو رو نخواســـــت.من بهت کمک کردم.تو رو نخواست.یسارا نخواست بفهم:گفت

 .دی لرزی مدستاش
 !آروم باش: بهش رفتمي غره اچشم

 *دالرام*
 !من مادرم:دیچی خاله در گوشم پي هی گريصدا

 .دمی ازخواب پرهراسون
 . و عرق کرده بودمزدمی نفس منفس

 .زدی کرد و با ناله اسمم صدا می مهی بود،بچه گرینی خوني دست خاله بچه يتو
 .دمی کشی با دستام گرفتم و فشردم،آهسرم

  بودم که از همسرش طالق گرفتهدهی از بابا شنادمهی. خاله بود از جا بلند شدمي اون بچه نکهی فکر ابا
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  زد؟ی نمی راجب ،به شوهرش حرفی کس؟چرای اون بچه چیول
 . شدمرهی به صورتم زدم و به آسمون خیآب

 ! روشن شده بودهوا
 .دمی موهام کشي به روی تخت نشستم و دستي روکالفه

 .نفسمو فوت کردم. کردی نگاه ماری مامان نگران به من و داندمیبه خونه رس یوقت
 ! امروز مشکوك بودنهمه

 .دمی کشي اازهی اومدم و خمنیی پله ها پااز
بهتره . درمان شهدی  و باضهیدالرام مر:  نشمدهی شدم تا دمی قاواری و پشت دستادمی ازدی حرف ماری مامان که با داني صدابا

 .می کنيراجبش فکر
 . رو تار کرددمی گلوم رو گرفت و اشک دبغض

 .ادی رهام؟فکر کنم بدش نشی پمارستانی تمشیببر: زد و گفتي پوزخنداریدان
  دالرام عاشقه رهامه و: سرش تکون دادمامان

 . شدمنی حرفش تعادلم از دست دادم و پخش زمنی ابا
 . بهم کردی صدا از جا بلند شد و اخمدنی با شنمامان

 . زدمي بلند شدم و لبخند مسخره ادستپاچه
 . و نشستمدمی به لباسم کشی رفتم دستی که به سمت مبل می حالدر

 . ندارهي که کاراریدان. ماههکی سفر؟سفر می برهیدالرام نظرت چ- مامان
 ! بگذرونم؟امکان نداره قبول کنمی ماه با دلتنگکی رهام؟دنی ماه بدون دکی

 .امی نمیی جاچی از رهام نشنوم که دوستم داره هیمن تا وقت.دمی کوبنیزم و ناراحت پام رو به یعصب
 ...دی شاو

 ! بگم؟خودم
 رهام*
  دعوتننجایامشب مهتاب جون با خانوادش ا-

 . به کمرش زد و خم شدیدست
 . سر پرهامي برداشت و زد تونی زمي از روبالش
 ؟يمامان تو زد:پرهام با تعجب سرش بلند کرد و گفت. خندهری زدم زبلند

 !زوووود.پرهام تو هم ظرفا رو بشور! بزنیرهام بلند شو جارو برق! تنبالدی به مادرتون کمک کننیبلند ش.بله که من زدم-
 کدبانــــو!ادی بهت ظرف شستن میلیخ: رو قورت دادم و رو به پرهام گفتمخندم

 . گفت،به سمت آشپزخونه رفتيزی لب چری منو در اورد و زيادا
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 پسر انقدر نی چرا ادونمیمن نم!اول اتاق پرهام بزن:دی مامان به گوشم رسيصدا. سالن برداشتمي از گوشه ی برقجارو
 شلختس

 . رو به برق زدمی جارو برقمی گفتم و از پله ها باال رفتم،در اتاق پرهام رو با پا هول دادم و سیچشم
 . افتادرشی از زیبالشتش رو برداشتم که عکس. شو مرتب کردمی تخترو

 ! کشمتیم: گفتمی دستام مچاله کردم و عصبي توعکس
 ! کشمتیم: گفتمی دستام مچاله کردم و عصبي توعکس
 . دالرام نگاه کردمي به عکس مچاله شده آشفته
 . دادی به لب داشت که آزارم ميلبخند

 . کردی ممی برده عصبیرام خوابش م پرهام هر شب با عکس دالنکهی افکر
 .دمی کشیقی تخت نشستم و نفس عميرو

 !نمشی شد ببی مکاش
 ... وسی برن پاری زندگي خوان برای بهم گفته بود ماریدان

 .شهی میقی تمام آرزوهام که با بودن دالرام حقانی پاشهی منیا
 .امی هفته فرصت دارم تا با خودم و دلم کنار بهی فقط
 ! از رفتنش بگم که عاشقشمقبل

 ...و
  برادرم از پشت خنجر بزنم؟به
  تفاوت بشم؟دالرام ارزشش داشت؟ی تونستم نسبت به پرهام بیم

 }ری جبران ناپذیاما اشتباه!يزی چند نفر رو بهم نریدرست فکر کن تا زندگ{!!!  نداشت
 رهام*
 .دیسالم خوش اومد-

  راستش.ممنون رهام جان- مهتابمادر
 . سالم پرهام از جا بلند شدي صدابا

 . پا انداختي زد و پا رويلبخند. کنارم نشستمهتاب
 .میشناسی رو مگهیانگار نه انگار که چند ساله همد: به پرهام کرد و گفتی نگاهمین

 ! کنهی ها رفتار مبهیمثل غر: داد شینی به بینیچ
 .الرام بودم شدم و فقط در فکر دی از حرفاش متوجه نميزی من چی زد ولی محرف

 باشه؟- مهتاب
 ؟یچ-
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 !يدی نفهميزینگو که اصال از حرفام چ: به بازوم زد و گفتی مشتی اخم ساختگبا
 . گفتمي حوصله باشه ای تکون دادم و بيسر
 !داری دنیآخر.رهی مشهی همي و بعد برامارستانی تادی می خداحافظي گفته بود که پس فردا دالرام برااریدان
 .ستی حالم خوب نادی من زدیببخش: انداخته بود گفتمنیی و رو به مهتاب که سرش پادمی کشیآه

  شده؟يزیرهام چ: گفتنگران
  یچینه ه-

 !یی برم جادی من بادیببخش-پرهام
 .میکجا پرهام مهمون دار: گونه اش زد و گفتي رومامان
 هم يتازه جواب خواستگار. خوان برن مسافرتی مگهیچندروزه د.اری داني برم خونه خوامیم: زد و گفتيشخندی نپرهام
 .مونده

 . دستم فرو کردمي حرص دستم مشت کردم و ناخونام رو تواز
 ؟يخواستگار: آروم کنار گوشم گفتمهتاب

 .امیمنم باهات م: گفتمی جا بلند شدم و عصباز
 !نی ری نمیی جاچکدومتونی هرینخ- مامان
 .می کنی بذار راحت باشن ما هم رفع زحمت ممزیعز: لبش گاز گرفت و گفتي مهتاب گوشه مادر

 ! دارهی دختره چنی ادونمیمن نم: گفترلبی به من و پرهام کرد و زی سرخورده نگاهمامان
 *دالرام*

 . تخت ولو شدمي رو از هم باز کردم و رودستام
 ! فردا وقت دارمفقط

 ! از دوستام؟ی خداحافظي شد که برم برای راضاری اصرار دانبا
 . پا بذارممارستانی تي توی خواست حتی رهامه وگرنه دلم نمدنی ديبرا. نداشتمیمن که دوست. زدميپوزخند

 "پرهام". رو برداشتممی تخت گوشي حوصله،از روی بمی گوشي صدادنی شنبا
 ؟ی خوبزمیسالم عز: ام اس باز کردماس
 ممنون: و نوشتمدمی کشیپوف

 !نمتی خوام ببی خوشحالم که فردا میلیخ:دی دستم لرزي رو خاموش کنم که توی گوشخواستم
 فردا؟: تعجب نوشتمبا
 .امی بدی عشقم بادنی دي براگهیآره د-
 . عشقم عذاب وجدان اومد سراغمي کلمه دنی داز
 !ای رو نداديدالرامم هنوز جواب خواستگار-
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 . شدي گونه ام جاري روی رو محکم فشردم و قطره اشکچشمام
  دروغ؟ی کتا
 نه-

 .دیچی هق هقم در اتاق پيصدا. از دستم سر خوردی و گوشنوشتم
 *دالرام*

 .دمی کشي اازهی رو باز کردم و خمچشمام
 .دمی از جا پرنمی امروز قراره رهام رو ببنکهی اادی با

 . رفتمنیی پایکی حوصله از پله ها دو تا ی انداختم و ببمی جي رو تولمیموبا
  شد دخترری صبحونت بخور دای؟بي شدداریبدالرام :ومدی مامان از آشپزخونه ميصدا

 . سمت آشپزخونه قدم برداشتمبه
 . شده بوددهی چزی مي روصبحونه

 !نی بشایب. دخترمریصبح بخ- مامان
 . که مشغول خوردن صبحانه بود،نشستماری داني تکون دادم و روبروسرم
 تا جا و مکان رمیزودتر م. من امشب پرواز دارمیراست:خواستم بخورم که مامان گفت. خودم گرفتمي برايری نون و پني لقمه

 . بودمزای چنی و ازایاز چند ماه قبل دنبال و.رو حاضر کنم
  خواست بره؟یمامان امشب م. تعجب سرم رو بلند کردمبا

 .می بردیزود صبحانتو بخور با: کرد و گفتی اخماریدان
 . جا بلند شد و از آشپزخونه خارج شداز

 . رو عقب دادممی و صندلدمی پرتقالم رو سر کشآب
 !نیای با هم بدیبا. خوب باشاریبا دان- مامان

 . ذهنم اومدي تويزی برداشتم که چیقدم. و از پله ها باال رفتمدمی کشیپوف
 .هولزده و هراسون در اتاقم باز کردم! دادم؟ی به پرهام جواب منفشبی دمن

 ؟یشی می بده چه حالی عاشقت بوده؟فکر کن رهام بهت جواب منفیفهمیم
 !یلعنت
  کجاست؟لمیموبا. انداختمی تخت نگاهری زبه

 !ممنون:اس ام اس رو باز کردم. گذاشتمزی مي و رودمی کشبمی به جیدست
 .نفسم رو فوت کردم. تشکرش بدتر از هزاران ناسزا بود برامنیممنون؟هم

 ي رو تولمی سرم کردم و موبایشال.دمیتم بود رو پوش که دم دسیی مانتونی اولمهی سراساری داننی بوق ماشي صدادنی شنبا
 . انداختمفمیک
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 . مامان دست تکون دادمي اومدم و برانیی از پله ها پابستمی مانتوم رو مي که دکمه های حالدر
 . نشستمنی ماشي رو باز کردم و تواطی حدر
 . رو روشن کردنی بلند کرد و ماشنی فرمون ماشي در سرش رو از روي صدادنی با شناریدان

 . شدمادهی پنی و از ماشدمی کشیآه. پارك کردمارستانی در تيجلو
 ^اریدان^
 . پناه اوردمنی رفتم و به ماشرونی خونه باز

 .رهی تا قلبم آروم بگدمی کشیقی عمنفس
 ! وقت بهش برسمچی هستی قرار نی ولعاشقشم

  حرمت ها؟؟پسی به دالرام داشته باشي نگاه بدی تونی م؟چطوریفهمیخواهرته م:دی درونم غريزیچ
 دونست ی منکهیبا ا.خودش گفت که دوستم داره. خودش بودریتقص. دادمهی زدم و سرم رو به فرمون تکيپوزخند!حرمت؟
 !هم خونِش.برادرشم

 ! با منه نه اونيری گمیتصم!چه بخواد،چه نخواد. بهش برسمدی باي که شدي هر زوربه
 .شهی ماهی روزگارت سی که دست از پا خطا کن فقط حواست رو جمع کندالرام

 ! کردمی مشی که سالها مادر صدایمادرم نبود کس. دروغ گفتنبهم
 !ستمیمن برادرت ن.ارمی و بدستت مگمی دروغ مبهت

 .کنهی و اون باور مستمیآره من برادرش ن. زدميلبخند
 . زدمی نگاه کردم و بوقرونی پنجره به باز

 ! امروز بگذرهفقط
 *مدالرا*
 ؟ی باشاطی حي توکمی ي خوایم-اریدان

 . آره باز و بسته کردمي رو به معناچشمام
 ! برمای بگم نکهیا. خورهیفقط با انتخاب من رقم م...سرنوشت.دمی کشی رو مشت کردم و آهدستام

 "!ادیمن ازش خوشم م". به سمتش برداشتمیقدم
 "!من دوسش دارم". رو برداشتمي بعدقدم
 !انگار نفس کم اوردم.به چشماش نگاه کردم"!من عاشقشم" قدمنیآخر

 !رهامم: لرزون گفتمیی صدابا
 من حرف زدم؟. دهنم رو گرفتمي دست جلوبا
 . شدي شوق، اشک از چشمام جاراز

 . نشوندمیشونی پي روي گذاشتم و رهام بوسه انشی سي رو روسرم
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 منـ...من:دمی نالهی گرونیم
 !زمی آروم باش عزـــسیه: گفتي گرفته اي و با صدا لبمي رو گذاشت روانگشتش

 عشق بوده حرف زدن بعد از يمعجزه ... که عاشقم کرد و حاالییچشما. شدمرهی به انگشتش زدم و به چشماش خي ابوسه
 !نه سال

 . قشنگش جمع شده بودي چشماي تواشک
 ..من عاشقتم..رهامم من: گفتمي بغض آلودي صدابا

 . هق هقم اونقدر بلند شد که نتونستم ادامه بدميصدا
 . لب دارهي روي که لبخنددمی که به زور باز مونده بودن رهام و دی اشکي چشمهانی باز

  چرا ساکت موند؟ی گفت؟من گفتم عاشقشم ولی نميزی چچرا
 . قهقهش بلند شدي کش اومد و صدالباش
 د؟یعشق من خند به د؟ی خندیم. زدمغی رو گرفتم و از ته دل جگوشم

 .مهم قلبه شکستمه. مهم نبودی سوخت ولی محنجرم
 . به حال زارم انداختی کرد و نگاهي اسرفه
 !چــــرا؟: توانم گفتمنی افتادم و با آخرنی زميرو. رو از دور بازوش جدا کرد و هلم داددستام

  مطلقیِاهیس......
 *دالرام*

 از يدینور شد. اونا رو بستمعیبه محض باز کردن چشمام سر. شده بودندنی سنگیلی کردم چشمام رو باز کنم،پلکام خیسع
 . کردی متیپنجره چشمام رو اذ

 . شدم که به دستم وصل بودی شدم که متوجه سرمزی خمی تخت نيرو
 . شدي چشمم جاري از گوشه ی اتفاقات قطره اشکيِادآوری رو محکم باز و بسته کردم و با چشمام

 .دیچی پی گوشم ميو خنده هاش هنوز تيصدا
 . دادی رو نشون مقهی دق1:48... ساعت ثابت موندي عقربه هاي رونگاهم

 . بالشت گذاشتم و خودم رو به خواب زدمي در سرم رو روي صدادنی شنبا
 ن؟یدیخانوم خواب-

 . بود و حتما حاال برگشته بودیچند ماه مرخص. بودي زريصدا
 یی بالی به راحتمیتونستیاگه بودش م. همه پول رو رها کردنیخاك بر سره سحر که ا:دمی آرومش رو شني زمزمه يصدا

 .میاری بی دختره مردننیسره ا
 .زنمی مي پوزخندي باز کردم و به زری رو به آرومچشمام

 دالرام حالت خوبه؟...خانو: لبش رو گاز گرفت و هراسون گفتي بازم گوشه ي چشمهادنی دبا
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 ؟ی گفته من رو دالرام صدا کنیک: پررنگ تر شد و گفتمپوزخندم
 !یدالرام خودت گفت: با تته پته گفتيزر

 ــــروووونیگمشـــــو ب: داد زدمیعصب
 . دادمهی تکواری اتاق چمباتمه زدم و سرم رو به دي گوشه
 !ذاشتی قلبم پا نمي بود و روکاش
 ! اوردی بود و اشکم رو در نمکاش
 .دمیفهمی رو می زندگیِبا نگاهش معن...يبدون انجام کار...یبدون گفتن حرف...فقط بود... بودکاش

 . کرده بودسیاشک صورتم رو خ. خودم جمع شدميتو
 . پرهام رو شکوندم،رهام قلبم رو شکوندقلب

 "!يزی غم انگانِیآه چه پا.... بود؟نی اانشیپا"
 *دالرام*
 . و پف کرده بودسوختی مهیچشمام از شدت گر. حال چشمام رو باز کردمی در بي صدادنی شنبا

  داخل؟امی بشهیدالرام م: اومداری دانيصدا
 . ناله از دهانم خارج شدهی شبيزی بزنم که چی باز کردم تا حرفلب
 . در رو باز کرد و کنارم نشستی بعد از مکثاریدان
 ؟ی که چیالرام ماتم گرفتد: کردی گره خورده نگاهم مي و ابروهاتی عصبانبا

 اطرافتم فکر کن و ي آدماي هی فقط رهام؟به بق؟چرايزیریغرورت شکوند و هنوز براش اشک م: زد و ادامه داديپوزخند
 . با تو بودن رو داشته باشنقی الدیشا.بهشون فرصت بده

 !دوسش داشتم: گفتمیفی ضعي صدابا
 !ي شده بودهوشی بنی زميتنها رو.اطی اومدم حي کردری ددمی دی وقتیدونیم:  سر داد و گفتي بلندي خنده
 ...... دوستت دارمــیاما تو که بهش گفت. يبراش مهم نبود. ،رفتی از حال رفتدی دنکهی با ارهام
 ؟يدیاز کجا فهم: دستام فشردمي رو توسرم

 .دمیبعدش شن..بعدش... دنبالتاطیاومدم ح..خب..من: و هولزده گفتدستپاچه
 ن؟یفقط هم: تا ابرومو باال دادمکی

چقدر تو .ی بهش عاشقشیگفت. که رهام غرورت رو له کرددمیشن.دمیآره همش رو شن.ستی مهم ننیاالن ا: گفتیعصب
 . که حواسش به دخترش باشهستی مامانت هم نیحت.ي اچارهیب

 مادرم؟: گفتمناخوداگاه
 ؟ی به نفهمیزنی خودت رو مای یفهمیدالرام،نم:دی هم فشار داد و غري دندون هاش رو رویعصب

  بفهمم؟دی رو بایچ: گفتمختمی ری که اشک می به خون نشستش نگاه کردم و در حالي ترس و وحشت به چشمابا
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 ؟هــــــا؟ي من به تو نشديهنوزم متوجه عالقه : کرد و گفتی عصبي خنده
 ؟یگی میمعلوم هست چ: گفتمي خشداري از تعجب گرد شد و با صداچشمام

 . کنمی متی حالیفهمیاگه نم.معلومه ...آره معلومه: تخت هل دادي رو محکم گرفت و من رو روستامد
 . دهنم زدي بگم که با پشت دستش تويزی لب باز کردم تا چسردرگم

 .دمی کشیدهنم روباز کردم ،از درد آه.  لبم احساس کردمي گوشه ي خون رو رویگرم
 !ي نه مجبورای یچه دوستم داشته باش.من عاشقت شدم: گوشم زمزمه کردکنار

 . که به جانم افتاده بود حالم رو خراب تر کردي شد و لرزخی تنم سي لحنش موهااز
 . گوشم زدي به الله ي ابوسه

 !من خواهرتم کثافت: زدمغی هق هق جبا
 ادرت نبودم؟ دوستت دارم بری که به من گفتیوقت: تر شد و گفتقی عملبخندش

 !توروخدا داداش.احمق بودم:دمی رو تار کرد و نالدمی داشک
 عمر من کی. سال ها به ما دروغ گفتننی ايهمه .ستمیمنم برادرت ن!یستیخواهرم ن: بدنم حرکت داد و گفتي رو رودستش

  ی ولمیهر دومون به هم عالقه دار.و تو رو عذاب دادن
 
 .می که بهم برسشدینم

 .ی خودت گفتي نه؟تو هم دوسم داري شدخوشحال
 .پس بخند...يخوای رو منیتو هم هم: که زد خون در رگ هام منجمد شدی و با حرفدیلرزی ترس دستام ماز

  دخترخالهیرسی به خواستت ميخوشحال باش که دار. چراهیگر: به اشکام کرد و ادامه دادي ااشاره
 .دمیشنی ضربان قلبم رو به وضوح ميصدا

 . به اون بوددمیفقط ام. رو صدا زدم دلم خدادر
 . مشت به بازوش زدمبا

 .ادینگران نباش دردت نم!رسهیزورت به من نم: دستام رو گرفت و سرش رو جلو اوردمچ
 . کردکی زد و لب هاش رو به لب هام نزدیهی کرلبخند

 . و حالم بهم خورددیچی و رودم در هم پدل
 . رسوندمیی رو کنار زدم و خودم رو به دستشواریدان

 . بکشمتونمی نفسم نمکردمی محس
 . به گلوم هجوم اورد و استفراغ کردمی حجم ترش وبد طعمی بعد به طرز وحشتناکی گذشت و کمهیچند ثان 
 . نگاه کردمشدی که  از دهانم خارج می ترس به خونبا
 . از آب سرد به صورتم زدمی آب رو باز کردم و مشتریش

 . آبي بند اومد از سردنفسم
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 . کنميری گرفتم تا از افتادنم جلوگواری رفت و دستم رو به دجی گسرم
 . دادمهی وحشت زده در رو قفل کردم ،به در تکاری اسمم توسط داندنی شنبا

 زه؟* هری از دستم فرار کنیتونی ميفکر کرد: به در زد و گفتی مشتاریدان
 . نگاه کردمنهی حالم در آی و بدهی صورت رنگ پربه

 ! لبم زخم شده بودي گوشه
 ... بهلعنت

 ار،پرهامیرهام،دان
 .فتمی روز بنی که باعث شد من به ای هرکسو

 .دیکوبی ام منهی قرار به سی گذاشتم که بی قلبي و دستم رو،رودمی کشیآه
 !ری دیلیخ. شدهریافسوش که د. گفتمی نميزی و به رهام چشدمی الل مکاش
 . کم شدشی زندگياز رو "یروان" کی هی خوشحاله که ساحتما

 تنهات نذاره...به عشقت نخنده و. قلبت رو نشکنهیکس! وقتچی و هی باش،خوشحالی هر جا که هستدوارمی امرهامم
 ست؟ی برادرم ناریباور کنم که دان. در چشمام حلقه زداشک
 ! کرد؟ی به خواهرش تجاوز مداشت

 . هق هقم بلند شديصدا
 ...  خودت کمکم کنایخدا
 . به اتاق انداختمی باز کردم و نگاهیم رو کدر
 ن؟یری مییجا: کردخکوبمی مي زري به سمت اتاق برداشتم که صدای راحت شد قدماری از نبود دانالمی خیوقت

  با اجازت: بهش رفتم و گفتمي غره اچشم
 .شدم زندان بان تو.ي بررونی گفتن نذارم از اتاق باریآقا دان: گفتشدی که از اتاق خارج می به روم زد و در حاليپوزخند
 مگه دست اونه؟. غلط کرده با تواری گفته؟دانیچ: از تعجب گرد شدچشمام

 .دی به گوشم رسدی کلدنی چرخي اتاق رو ترك کرد و پس از اون صدای حرفچی هی بيزر
 .يتو حق ندار: به در زدم و گفتمیمشت

 . گرفته بوداری رو حتما دانلمی بود و موبا اتاق از جا برداشته شدهيتلفن تو. نشستمی صندلي روسرخورده
 .دمی کشی مامان منتظره ما هست آهنکهیادای با
 . کنمکاری رو چنیا

 . اتاق افتادي به سجاده و چادر گوشه نگاهم
 . تا االن نتونستم ازش استفاده کنمی که مامان برام درست کرده بود وليچادر
 ... رو نداشتم امااقتشی وقت لچیمن ه. به گلوم چنگ زدبغض



   مرگباررمان سکوت                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 98 

 .دیشنیحداقل اون صدام رو م. کمکم کنه خدا بودتونستی که می کستنها
 کردمی فکر مشهیهم"
 ی رو دوست داشته باشی سخته که کسیلیخ
 . . .  خبر باشهی طرفت از احساست بو
 دمی حاال فهمیول
  کهنهی سخت تر ایلی خیلیخ

 ی رو دوست داشته باشیکس
 يتش دار طرفت هم بدونه که دوسو

 ". . .  تفاوت از احساست رد بشهی باما
 .دیچی در اتاق پاسی خوش ي رو باز کردم و بوسجاده

 . سجاده نشستمي رو سر کردم و جلوی گلگلچادر
 . که درون سجاده بود نگاه کردمي تعجب به پاکت نامه ابا

  خط پدرم رو نشناسم؟شدیم. رو باز کردم و اشک صورتم رو پوشوندنامه
 ...قی عمقیعم.دمشییبو
 . دادی عطر بابا رو ميبو
 یبسمه تعال "

 . کنارت باشهشهی مهربون همي و خدای خوشبخت بشدوارمی قشنگم،امدختر
 .دی که بدونارهی حق تو و داننی ای تو باورش سخته ولي برازنمی که می حرفدونمی مدالرامم

 " بهتر شمای زندگيبه تو و برادرت برا.می دروغ بگمی و مادرت مجبور شدمن
 . شده بوددهی برنشیی نامش نبود و قسمت پايادامه .نبود. رو پشت و رو کردمکاغذ

 . پاکتش گذاشتمي لرزون نامه رو توي دست هابا
 . کردم و با خدا سخن گفتم که از حال رفتمهی سجاده آنقدر گريرو
 *دالرام*

 . و قرمز شده بودسوختی مهی از زور گرچشمام
 . بالش گذاشتمي و سرم رو رودمی کشیآه

 !دم؟ی شنییصدا
 !ه؟ی واقعای زدم توهم

 . کوتاه خودم رو به در رسوندم و سرم رو به در چسبوندمي قدم هابا
 . زدی اسمم رو صدا م،یفی ضعيصدا
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 . و هراسون به در مشت زدمهولزده
 .دیتو رو خدا کمک کن!نجاااامیمن ا: گفتمهی گرونی مغی جبا

 . حال کنار در سر خوردمی هق کردم و بهق
 . به در زدم که صدا بلند و بلند تر شدي اگهی مشت ددی امنا
 .دمی از جا پری خوشحالبا
 ...دالر-

 .دیکمکم کن... کنمیخواهش م.نجامیا- دالرام
  فقط آرومامیاالن م-

 . رو  فشردمرهی و  مبهوت به در نگاه کردم  و دستگناباور
 ! پرهام بود؟يصدا

  که غرورش رو شکستم؟یپرهام
  که قلبش رو له کردم؟یپرهام

 . حال کمکم کردنی ابا
 !یقی حقعشق
 .دی در قفل به گوشم رسدی کليصدا

 . بغل پرهام انداختمي حواس خودم رو توی در چشمام حلقه زد و با باز شدم در باشک
 . دورم حلقه شد و من رو به خودش فشرددستاش

 زم؟یلت خوبه عزحا: زد و گفتي موهام بوسه ايرو
 .  رو تکون دادمسرم

 ؟هووم؟یخواستی داشت؟چرا کمک مکارتی چاریدان: زد و گفتی تلخلبخند
 . شدممونی سر هم کنم که پشی رو با زبون تر کردم و لب باز کردم تا دروغدمی خشکي هالب

 . گوش کنهی حرفچی هی داشتم که از دردام بگم و بازی نی به کسواقعا
  وار دوستم داره؟وانهی بهتر از پرهام که دی کسچه

 ... خواست بهم به خواهرشاریدان: و بستم و گفتمچشمام
 . شدي چشمم جاري از گوشه ی ادامه بدم و اشکنتونستم

 . بهم دادزی مي از روی آبوانی لپرهام
 ...  خواست به من تجاوزاریدان: و گفتمدمی نوشي اجرعه

 . قرمزش الل شدمي چشمادنی دبا
 ؟یگی میمعلوم هست چ: رو گرفت و محکم تکونم دادشونم
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 .ستیدروغ گفت که برادرم ن. خواست به خواهرش تجاوز کنهی ماریدان: گفتمی لرزوني صدابا
 "یلعنت".انقدر تکرار نکن:دی خشم غربا
 ؟يچرا اومد-

 .اومدم دنبال عشقم: زديپوزخند
 . ارمی و بدستت بامیرهام گفت که ب: و ادامه داددی کشیپوف
 ومدهی ناری  شال سرت کن تا دانهیزود : کرد و گفتیاخم

 . گفتمي اباشه
 : خون در رگام منجمد شد و نفسم بند اومداری داني صدادنی شنبا

 ن؟ی برنیخواستی مییجا.ي اومدخوش
 ! دالرام رو از دستت نجات بدمخوامیم.معلومه..هه: داد زدی عصبی با لحنپرهام

 ؟ي نجاتش بديخوای م؟تویک: زد و گفتي پوزخنداریدان
 .دی صورت پرهام به هم کوبي هاش رو جلودست
 . به سمت عقب برداشتی چشماش رو محکم بست و قدمپرهام

 "بزدل". به تو کمک کنهدی بایکی: پررنگ تر شد و ادامه داداری دانپوزخند
 !یحرف دهنت بفهم عوض:دی شدش غردی کلي دندون هاي از الپرهام

  دستشي رو گرفت توقشی رو گفت و نیا
 .  پشتش برخورد کردواری با خشونت پرهام رو هول داد و پرهام محکم با داریدان
 . شدمی مقاومش زنداني برم که در حصار دستارونی و خواستم از اتاق بدمی کشي خفه اغیج
 !!!ذارمینم: نگاهش کرد و گفتی برزخی شد و پرهام با صورتدهی به عقب کشاریدان
 . خودش جمع شديبه شکم پرهام زد و پرهام تو ي لگداریدان
 . زدمي بلندغی جهی گرونی ماری اختی پرهام بي چاقودنی دبا

 . اومدی شکم پرهام فرود مي روشیِ در پِی پي و لگد هاستادی کنار پرهام ااریدان
 . دالرامرونیگمشو ب: داد زدی عصبپرهام
 .دیتوروخدا بس کن: گفتمی آرومي و با صداشدنی مي  چشمم جاري از گوشه اشکام
 . افتادنی زميد،روی رو کشاری داني پاپرهام

 . زدی بهش مشت مادی پرهام نبود و با فري متوجه چاقواریدان
 . سر خوردنی زمي از دستش روی خوني بلند شد و چاقواری داني از روپرهام
 . گم شدغمی جي در صدااری داني ناله ي شد و صداي نگاه کردم و اشکام جاراری و مبهوت به دانمات

 . پره خون بودشکمش
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 .نی بود به زمدهی پاهام چسبانگار
 . لرزون جلو رفتمي به گلوم چنگ انداخت و با قدم هابغض
 . گذاشتماری داني نهی سي رو ،روسرم
 !دم؟یشنی ضربان قلبش رو نمي صداچرا

 !زنــــــــــه؟یچرا نبضش نم: زدم غیج
 !سرده... هاااا؟دستاشیکنیچرا چشمات باز نم: زدم و گفتماری داني نهی سي به قفسه یمشت

 شیییییتو کشت!یتو قاتل برادرم: گفتمهی پرهام نگاه کردم و با گري وحشت زده ي نفرت به چشمابا
 رهام*
 . باز شدی تقه به در زدم که به آرومدو
 ! چخبره؟نجایا: گفتمی آرومي صدابا

 . کردمی  عصبشییییتو کشت!یتو قاتل برادرم: گفتی مهی دالرام که با گري شد و صدادهی کشدهی کشاری به سمت داننگاهم
 !؟ي کردکاریاحمق چ: من پرهام رو از جا پروندداد

 . دوستم گرفتمنی دست ها جون بهترنیبا هم.من کشتمش: دستاش رو باال اورد و با لبخند گفتپرهام
 .دیبا.ی کنی با من زندگیتونی و ميعشقم االن راحت شد!ت دادم نجاتيدید: خندش بلند شد و رو به دالرام گفتيصدا

 !برادرم: با ترس لب زددهی رنگ پردالرام
 . شده باشه فقط دعا کنشیزی به حالت اگه چيوا.به آمبوالنس زنگ زدم: حلقه زد و با نفرت گفتشی آبي در چشمااشک

 .. پري اونجوردیشا. نبودهي عمدمیگی و ممشیبریخودمون م: دست سردش رو گرفتممچ
 ! پس بدهدیتاوانش رو با: رو قطع کرد و گفتحرفم

 . خانوم راددیلطفا عاقالنه فکر کن-
 .مونهی بازداشگاه مي توادی نرونی اتاق عمل سالم بنی که برادرم از ایتا وقت: لحن ممکن گفتنی با سرد تردالرام

  صحبت کنم؟ی با شما خصوصتونمیم-
 . نشستی صندلي تکون داد و روي حوصله سریب

اگه به خاطره ! تو روي لجبازلی دلفهممیمن نم.فتادهی براش نی حالش خوبه و اتفاق خاصاری که دانیدونیدالرام ،خودتم م-
 . که من شما رو قبول نکردم بحث اون کامال جداسنهیا

 .. ازدواج کنم که دوستش داشته باشم نه شما کهی با کسخوامی ممن
 . انداختمنییرو پا ادامه بدم و سرم نتونستم

 . وار دوسش داشتم سخت بودوانهی عشقم بود و دی که زمانی حرفا به کسنی اگفتن
 وقت به شما اجازه ندادم که من رو با اسم چی محترم من هيآقا: زدم گفترتی حي زد و در مقابل چشم هاي پوزخنددالرام

   ودیبرادرم بوده پس لطفا دهنتون رو ببند.دی صدا بزنکیکوچ
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 !رمی بگمی خودم تصمدیبذار
 . رفترونی از جانب من بی اتاق انتظار بلند شد و بدون فرصت حرفاز

 . رو از خشم مشت کردمدستام
 !؟ی بازداشگاه تنهاست و پاش به زندان باز شده به جرم عاشقي توبرادرم

 ! از عشقم بگذرم و قلبش رو بشکونمی که به خاطرش حاضر شدم حتمن
حال خراب و صورت محزون . لبخندشيبرا. بهش بگم که حاضرم جونمم براش بدمخواستمیاشقمه م بهم گفت که عیوقت

 ! چشمم اومديپرهام جلو
 ! و خودمم باهاش شکستمشکوندمش

 .دمی کشی دادم و آههی تکواری رو به دسرم
  بگم؟به پدر؟ی چدی مامان بابه

 .دنشی گرفتم از شنشیز کنه و آت تجاوخواستی ماری شد گفت که دانسی پلنی سوار ماشی وقتپرهام
 اد؟ی بر سر پرهام می چرهی بماری داناگه

 . بستمخی شی دادم و از سردهی تکشهی رو به شسرم
 .  شدمرهی  دالرام گرفتم و به  خط ضربان  قلب خی اشکي محزونم  رو از چشمانگاه
 . دادی پرهام خاتمه می به زندگافتنشی که با امتداد یخط
 . خودش رو تباه کردیِ که با اشتباه احمقانش زندگی کسبه

 .دی لرزبمی در جمیگوش
 ! بودمهتاب

 . کنار دالرام ولو شدمی صندلي رو خاموش کردم و روی حوصله گوشیب
 !مادرت؟: گفتمی آرومي صدابا

 سرِ پسرش یینگفتم که چه بال. گردهی برمگهیچند روز د:  برداشت و گفتی نامعلومي زد و نگاهش رو از نقطه يپوزخند
  خالمهیمشکل اصل. اومده

 خالت؟:دمی تعجب پرسبا
 . از جاش بلند شدی حرفچی هیب

 *دالرام*
 .ستمی نگردهی رنگ پراری و به داندمی کشیآه
 . دادی که بهش وصل شده بود آزارم میی دستگاه هامیس

 . شدني جاراشکام
 !و دم نزنم؟ نمی حال ببنی برادرم رو در اتونستمیم
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 . شدني جاريشتری کردم اشکام رو مهار کنم که با شدت بیسع
 ؟ی و خاله چمامان
 هیچارگی و بی که تمومش بدبختگذاشتمی نمای دننی وقت پا به اچی هکاش
  رو برام خواستننی که بهتریی کساي دادم همه عذاب

  زنداني و پرهام گوشه مارستانهی بي به خاطر من تواریدان
 ...چقدر تنهام تنهام تنهام"

  تو دستامی سرده بچقدر
 ...خوامی مخوامی مخوامی رو متو
 " از اشک سرده چشمامپر
 . خاله نفسم بند اومدي هی گري صدابا

 ! رو نداشتمی همه سختنی اطاقت
 . کردی زد و ناله می مغیج
 پسرم کجاست؟: سرش و گفتي دستش محکم زد توبا

 .ه کرد شرمنده به اتاق اشاررهام
 . رسوندشهی لرزون خودش رو به کنار شي با قدم هاخاله

 ..اریخاله،دان: که از زور بغض دورگه شده بود گفتمیی صدابا
 . گذاشتشهی شي سردش رو،روي در اون حال دستااری داندنی دبا

 .زدی پلک هم نمی زده شده بود و حتشوك
 . شدشتری گونش زدم که به خودش اومد و سرعت اشکاش رو گونش بي رومحکم

 . ولو شدنی زمي حال روی بسته شد و بچشماش
 . بردن و سرم بهش وصل کردنی کمک پرستار ها خاله رو به اتاقبا

 .ومدی ممارستانی پرهام هر روز به بمادر
 ...فتهی باری داني برای اتفاقاگه
 رهام*
 دالرام-
 . سکوت باال اوردمي بگه که دستم رو به معنايزی سمتم کرد و خواست چ اخم روش رو بهبا

 !شهی نباش حالش خوب مارینگران دان: زدم و گفتمی مصنوعلبخند
 . خودم مطمئن نبودمنکهی ابا

 . رو تحمل کنمشی اشک هاش رو،ناراحتتونمی بهش بگم که نمشدی مکاش
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 ی تنها حسکنمیحاال که فکر م. کردم که گفتم دوستت دارمد؟اشتباهی لطفا دست از سر من بردارشهیم: زد و گفتيشخندین
 ..که بهت دارم

 !نفرته: و ادامه داددیی هاش رو به هم سادندون
 .دی کشری قلبم تدنشی کلمه رو گفت و با شننیا

  رفت؟نی عالقش از بي همه
 ! نسبت به پرهامی خواستم از عالقم بگم بدون ترحمی؟می بهش اعتراف کنم چخواستمی که می منپس

 ......... من دوستت دایول!يدی هوس بوده عالقت؟برات متاسفم دالرام نفهميفقط از رو: گفتمی عصبناخوداگاه
 .دیچی در گوشم پي بوق ممتمديصدا
 . شدنی دستام عرق کرد و نفسام سنگکف
 !انهی پاي پرهام به معناي که برای بوقيصدا

 *دالرام*
 . پاهام سست شدومدیتاق م که از ای بوقي صدادنی شنبا
 . شدمرهی کنن خرونی داشتن ما رو از اونجا بی و سعشدنی که با عجله وارد اتاق میی به پرستار های حرکتچی هیب

  بگه؟ی بهم چخواستی مرهام
  ندارم؟ی حسچی من هچرا

 . داغهشی و سرم مثل آتخهی کهی تهی بدنم انگار
  و به فکر رهام؟الیخی و من بکنهی کنارم بوده االن با مرگ دست و پنجه نرم مشهی که همی کسبرادرم

 . شدي چشمم جاري به اجبار از گوشه یاشک
 .دیپرسی خورده بود و مدام حالم رو مکهی رهام هم از رفتارم یحت

 . حرف به در بسته نگاه کردمیب
 .شهی خوب ماری که دانمعلومه

 .ستی نشیزی که برادرم چيتو به من قول داد! خوب بشهيودقول داده ب: به رهام گفتمغی جبا
 "یلعنت!يتو قول داده بود: زدمنشی به سی مشتیعصب

 *دالرام*
 ! آروم باشزمیعز: با خشونت من رو در آغوش گرفت و  زمزمه کردرهام
  تو و برادرتهریگمشو همش تقص!به من دست نزننننن: زدمهق

 . رو تار کرددمی شد و دری سرازاشکام
 . به گلوم چنگ انداختبغض
 !گشتی کرد تا آرامش بهم بر می رهام دوباره بغلم مکاش
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 .  بهم کرد که از درکش عاجز بودمی نگاهرهام
 . بغلم گرفت و با دستاش نوازشم کردمحکم

 . زدمیشونی به پي برم که بوسه ارونی تقال کنم تا از حصار دستاش بخواستم
 . انداختمنیی ام گر گرفت و از خجالت سرم رو پاگونه

 :)))   و لذت بخش بودنیری شیلی برام خنکهی لرزون از خودم جداش کردم با اي قلبم باال رفت و با دست هاضربان
 ! محکم باششهی تموم میهمه چ: گفتی آرومي به روم زد و با صدايلبخند

 *دالرام*
 . خودم اومدم و چشمام رو محکم باز و بسته کردمبه

 . واضح تر شده بودی اطرافم برام کمي هاصدا
 .دیچی پی دردناك قبرستون مي در فضاهی و گرغی جيصدا
 ه؟ی چي خاله برااهی سي برگشت؟لباس های ککنن؟مامانی مهی گرچرا

 . شدی بود در ذهنم تداعاری داني که رويدی سفي پارچه
 !برادرم: شد و لب زدم پر اشکچشمام

 شه هر لیزل! کفن تنشهي لباس داماديپسرم به جا.ی الهننی نبریخ: بود که در قلبم فرو کردني ناله مامان انگار خنجريصدا
   پسرم ازيدی؟دیدالرام چرا ساکت. ما رو به عزا نشوندیک
 

  رفت؟دستم
 . شونش گذاشتي مامان رو بغل کرد و سرشو روخاله
 رو خوش گرده؟خدای برمشه؟پسرتونی ازتون دوا ميتو رو خدا با اعدام پرهام درد: گفتتی پرهام بدون توجه به موقعمادر

 . هم بدبخت شهگهی جوون دهی ادینم
 . به رهام انداختمی سردم رو در هم قفل کردم و نگاهيدستا
 . چند وقتنی ایشونه هاش خم شده بود از فشار سخت. نشسته بودی درختکنار

 . هق هقم بلند شدي زدم و صدای قبر چنگي رواهی سي پارچه به
 . زدی زد و خاك کنار قبر رو به سرش می ضجه ممامان

 وهی بی جوونيتو.یهمسرم رو گرفت.خداااا: گفتی زد و می که میغی جي مامان،صداي هی گري شد از صداشی ردلم
 . روزنی انمی نبرمیبم. پسرم رو ندااااارمدونهیطاقت پسرم،.شدم
 داشت؟. نداشتاری به گردن دانيحق مادر.ختی ری صدا اشک می بخاله

 . شدی نمدهی غرور و تکبر دگهی مادر پرهام دي چشمايتو
 . پسرش کنهي براي نتونست کارنکهیاز ا. عاجز بودفقط

 . گذرمیمن از خون پسرم نم. پس بدهدی تقاص کارش رو بایهر کس: گفتی شد و همش می نمی راضمامان



   مرگباررمان سکوت                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 106 

 .دمی شده بود کشی که خاکاهمی به لباس سیتدس
 . بودن تعارف کردمستادهی که ایی خرما رو فشردم و به خانوماي جعبه

 دوستت داشت که حاضر شد یلیپرهام خ: من اشک در چشماش حلقه زد و با بغض گفتدنی که با ددمی مادر پرهام رسبه
 . بخاطره تو مرگ هم قبول کنهیحت
 . من عاشقش نبودمیول: لب گفتمریز

 . سطل زباله پرت کردم و دستام رو دور مامان حلقه کردمي رو توی خالي جعبه
 . مامان زانو زدي جلویزن

 .گناههیبه خدا که  ب. از پرهام بگذردمیتو رو جان دخترت قسم م:گفت. روش نشوندي مانتوش رو گرفت و بوسه اي گوشه
 !خاله بلند شو: بازوش رو گرفت و گفترهام
 .خورمی من تکون نمادی نرونی که پرهام از اونجا بیتا وقت- رهامي خاله

 !کهیاعدامش نزد: گفتي زد و با لحن سردي پوزخندمامان
  همون مادره مهربونه؟نیا. زدخشکم

 . بوددهی بريزی از هر چانگار
 "يراو"

 !یتو قاتل برادرم:دیچی دالرام در گوشش پي هی گريصدا
 .دی سرد زندان کوبواری د و خود را بهدینال! قاتل

 .دی چکیو قطرات خون بود که از دست مشت شده اش م... دوميضربه ... اولي ضربه
      را کشته بود؟چگونه توانست؟دوستش

  اش رای زندگقی دقانی سلول چمباتمه زد و شمرد آخري گوشه
 . غرق خون رااری داندی دی گشت و می زمان به عقب بر مکاش

 . دالرام راي ناله و زاردی شنیم
 . آمدی دلش به رحم مبلکه

 .دی کشی کشت و نام قاتل را اکنون بر دوش خود نمی زد و نمینم
 ! گناهکارش راي بنده ي صدادی شنی که خدا هم نمافسوس

 . سلول را به لرزه در آوردي هاوارهی که ددی کشی انداز شد و آهنی قاتل در گوشش طني کلمه
 ؟ زدی نمادی فرچرا

 ...ي داشت به آزاددیام
 . که دود شدندیی آرزوهاي دود کند برايگاری خواست سی دلش مفقط
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 که به که جانش افتاده بود حالش را ي و لرزدیچی پی باز شدن در، در سلول خالي و پس از آن صدادی را شنیی قدم هايصدا
 .بدتر کرد

 . لرزانش،دستبند زدي به پرهام انداخت و به دست های نگاه محزونسرباز
 ی اعدامانی زنداني برای شد و مانند ناقوس مرگی بسته بودند،بلند مشی که به پايری زنجي داشت صدای که بر می هر قدمبا

 .بود
 .ختی رنیی پا،لجوجانهی لبش نشست و قطره اشکي گوشه یلبخند تلخ. دار افتادي به چوبه نگاهش

 ... کنهی نمهیمرد که گر:دی آروم پدرش به گوشش رسيصدا
 .  تابش را به دالرام دوختی بنگاه

 ...!ای دني براي پوزخنددی به عشقش زد و شايلبخند
 . گردنش احساس کردي طناب رو روي نمناکش را بست و سردي هاچشم
 ... لحظه بعدچند

 . شدی خالشی پاری زهیچهارپا
 . سکوت همه جا رو فرا گرفتي صداو

 . کردی تقال مدنی نفس کشي کرد و او همچنان برای مي صورتش آشکارا زبان درازيِکبود
 . چشمانش رد شدي از جلویلمی مانند فشی زندگتمام

   و لبخند دالرامپدر،مادر،رهام
 ... خارج شدشی از گلوی زد و آهي آسوده البخند

 *دالرام*
 . دردناك خارج شدمي رو محکم بستم و از اون فضاچشمام

 . کردی نممی عذاب وجدان رهاحس
 ! ارزشهی بهی و اعدام پرهام فقط به خاطره تواریکشتن دان: درونم گفتییصدا

 . و بغضم رو قورت دادمدمی کشیآه
 نم؟ی رو ببی رنگ آرامش و خوشتونستمی میشد؟کی مشکالت تموم میک

 . گرمش فشردي سردم رو در دستاي دست هارهام
 :))) تی امنکرد؛ی بهم منتقل می زد و حس خوبی مشمی دستش آتيگرما

 .  کردتتیحاللش کن اگه اذ! تموم شد: گفتیفی ضعي صدابا
 ! بودیجرمش عاشق: زدی تلخلبخند

 . زدمی کنار رهام قدم می حرفچی هیب
 ... تونستمی خواستم حرف بزنم؛نمینم
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 . که بتونه به حرفام گوش بدهخواستی رو می و فقط دلم کسی بودم از زندگدهیبر
 . خوامی آرامش ميلحظه ا...از بغض.هیز گرا.یاز ناراحت.خسته شدم!رهام-

 شه؟ی لبخندت وجودم، سرشار از آرامش مدنی با دیدونیم!ونتمی رو مد،آرامشمی کنارم هستیتا وقت: کردزمزمه
 . زدمیقی عملبخند

 که یهمون! که غرورت رو شکستههی همون آدمنیا: زدی بود و عقلم داد مدهی انگار لبام به هم چسبی بگم منم ولخواستم
 ! باش؟محکمی حماقت کنيخوای میتا ک!اشکت رو در اورده

 .شیادآوری لبم محو شد با ي از رولبخند
  بگم عاشقتم و اون بازم به عشقم بخنده؟من

 !دالرامم...؟يدی به من مگهی فرصت دهی: ملتمس گفتی لحنبا
 !نه نه. شدي چشمم جاري از گوشه یاشک

 ":))  دختر دل نازك؟نی ادیبگو! مظلوم عشقش را بشنود و نهي صداتوانستیم"
 !نه نه. شدي چشمم جاري از گوشه یاشک

  باشه: گفتمشدی مدهی که به زور شنیی صدابا
 :))))ی مثل خودکشارمی سرم بیکی کوچي بالهی دیمثال شا.ارمی طاقت نمگهیاگه بازم ولم کنه د: خودم گفتمبا
 . رسوندمنی رهام از اونجا خارج شدم و خودم رو به ماشدواری امي مقابل چشمهادر

 . بغض گلوم رو گرفتاری دانیشگی عطر همي بودنیبا شن. بوداری داننیماش
 ...  کنه که پرهامکاری خواست چی ماری گفتم که دانیم! گفتمی مدیبا

 ......... کهی عسل از کسیِنیری به شی انتقامای اری داني بخاطره حفظ آبرودیشا! کردمسکوت
 . بودمدهی ازش نديزی و عشق چی در حقم کرده بود؟جز خوبي چه بدپرهام

  چرا متنفرم ازش؟یول
 "يراو"
 . و تنفر در تمام بدنش رخنه کرده بوديبد

 .دیگوی سخن می جانی از تنفر فرد بی آساننی دختر آمده است که به انی بر سر اچه
 . است پرهام استدهی روح خوابی ب مشت خاك سرد وکی ری که زی کسيآر! جانیب

 .رفتی که به خاطر دالرام اعدام را پذیپرهام
 .  شدی گونه نمنی کرد هرگز ایاگر دالرام لب بر سخن باز م. او عادالنه نبودمرگ
 . شد،سنگ شداهی دالرام سي پاك و ساده قلب

 .نانشی بر سرنوشت اطرافدی کشی خطیاهی آن سو
 *دالرام*
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 .دی به گوشم رسي بلندي هی گري خونه شدم که صداوارد
 .ادیتنها باشه و بتونه با خودش کنار ب.ششی پادی نی خواست که کسمامان

 . رو که جون پسرم رو گرفتیحالل کردم کس.حاللش کردم:دی به سمت مامان برداشتم که نالیقدم
 .قتی گفتن حقي شده برارید. جبراني شده برارید.دنی بخشي شده برارید: کردمزمزمه

 . شدی نمری کاش که انقدر ،زود،دي او
 .دی که پرهام در آغوش دار،به آسمان پر کشی بر زمانستادی ای و زمان مشدی ،روز نمشب

  رو امضا کنم که اجازه ی خودم حکمي تونستم با دستايچجور. کنمیمنم اون مادر رو درك م:  گفتی لرزوني با صدامامان
 !! مادرههی هی صادر شدن بدبختي

  هم بد نباشهادی فکر رفتن زدی شاارمی دووم بتونمینم. مثل مني که خسته ادونمی منی؟بشی دخترم برگشتدالرام
 . سر خوردمواری رو بستم و کنار دچشمام

 . قرمز شده بودادی و به احتمال زسوختی مچشمهام
 . بعد چشمام گرم شدی از جلدش در اوردم و لحظاتی کنار تخت قرصاز
 رهام*

 . به در زدم و کنار مامان نشستمي اتقه
 . چند روز خودش رو در اتاق حبس کرده بود تا نفهمه اتفاقاتِ اطرافش رونی که ايمادر

 !مامان: زدمصداش
 .دنی خودش رو زده بود به نشنای دینشن

 ...ی ولستی نی االن وقت مناسبدونمیمامان م-
 . تونمینم. رو ندارمشی طاقتِ دورگهید: کردم و ادامه دادمیمکث

 . روبروش بودواری به درهی توجه خیب
 .. خواسنیای خوام با من بیمامان ازتون م: و گفتمدی به لب رسجونم

 .رونی بایرهام ب: پدر حرفم رو ادامه ندادمي صدابا
 . تمام وجودم رو فرا گرفتي رفتم که دردرونی تکون دادم و از اتاق بي سرمتعجب

 . هول داده بودواری خشم من رو سمت دبا
 . داد بابا بلند شدي به سمت عقب رفتم،صدای ترس قدماز

 . نفهمهيزی داشت خودش رو کنترل کنه تا مامان چیسع
 يِ؟خواستگاري واست خواستگارامی بيخوای مطی شرانی اي عقل توی بشعورِی بيپسره : گفتي گرانه اخی لحن سرد و توببا

   که قرارهیی که باعث مرگ برادرت شد؟سنگ بباره جایکس
 

 . دختره عروس شهاون
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 . نداشتيریدالرام تقص: حرص دستام رو مشت کردم و شمرده شمرده گفتماز
 !ستی نشی بی پاك و مظلوميمعلومه و فقط فرشته :  مرد به اصطالح پدرنی زد ايپوزخند
 خواستیخواست؟می دالرام مرگ برادرش رو می شد ولری درگاریرام با دان کمک که داليپرهام برا.نطورهیهم: زدمی تلخلبخند

 !کشته شه؟قطعا نه
 ! کنرونیفکرش رو از سرت ب: اشارش رو باال اورد و گفتانگشت

 . به اتاقم رفتمعی گفتم و سری آرومي بابابرو
 .دمیدی می عصباننقدری بار بود که پدر رو انیاول
 . نبودينطوری روز اعدام پرهام هم ایحت

 ؟ی انقدر ساده از  مرگ برادرت  صحبت کنیتونیچطور م: به صدا در اومدوجدانم
 .  نبودمهم
  مرگ پرهامِنمیبی ناراحت بودن نمي برایلی که دليزی چتنها
 ! داشتم ، نداشتم؟؟؟حق

 . برمرونی بشی انجام بده تا من از زندگادی که از دستش بر مي هم حاضر بود هر کارخودش
 . کرده بودم که کنار رفتم و گذاشتم پرهام به خواستش برسهاشتباه

 . باشم از نه  گفتن به دالراممونی پشستی که الزم نستمی ناراحت ننی همي برادیشا
 . بگم بهشدی فقط بانهیهم

 . :)))) خودم کنمي دالرام رو براشهی که عاشقش و همبگم
 . و چشمام رو بستمدمی کشی اهي اگهی مشکلِ دادی با

 . دالرام رو دوست دارم که حاضرم از تک تکشون دست بکشمي به قدری اونا هم الزمه ولتی؟رضای چبابا
 !حتما.گمی امروز بهش منیهم

 نوکرتم! شدی چی دونینم.سالم داداش:دیچی ماهان در گوشم پي سبز رو زدم که صدايدکمه . بلند شدلمی زنگ موبايصدا
 ...سال-

  ی من و مهسا دعوتی هفته عروسنیآخر ا.ی بپرسستیالزم ن: و با ذوق گفتدی حرفم پروسط
  پسر هولهنیقطع کرده بود از  بس که ا:/ اومد ي بوق ممتدي بگم که صداکی تبرخواستم

 . اتاق پرهام رو باز کردم و به سمتِ تختش رفتمدر
 . شکستش رو برداشتملیموبا
 .ك برداشت و تردی کوبنهی رو به آلی که دالرام بهش نه گفت موبایوقت

 .دمی سر رسيزی شکستن چدنی شني رگ دستش رو ببره که من از صدانهی از آي با تکه اخواست
 . پرهام چرایول. دالرام رو ندارماقتی کردم من لی محس
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 ! با ارزش تر از جون آدم؟يزی چچه
 .  و خودم با گفتنش داغون شدمارهی گفتم به دستش ببهش

 .دمی خاطرش عقب کشبه
 و حاال....ساکت موندن مامان....اعدام پرهام....اریقتل دان....رفتن پرهام.... شدنشهوشیب....نه گفتنم.... که دالرام حرف زديروز

 . اوردمادی و همه رو به همه
  شده؟ينجوری بوده که ای کمقصر

 . گذاشتملمی موباي کارتش رو در اوردم و تومیس
 ... به اسم دالرام نداشتي اشماره
 . سبز زدمي دکمه ي جستجو کردم و رو روعشقم
 . شدخی دستام ناگهان

 ! :/م؟ی با هم قرار بذارای بگم االن؟بگم بی بهش چمن
 سلو االم: نفسهاش هول شدم و گفتمي صدادنی شنبا

 بلو اله؟: هول من،هول شد و گفتي صدادنی با شناونم
 . خندهری زمی با هم زدیی تادو

 ؟یسالم خوب: کنمی کردم خندم رو مخفی و سعدمی لبم کشي رویدست
 ممنون: کرد و گفتيزی ري خنده
  افتاده آقا رهام؟یاتفاق: کرد و با دلهره گفتیمکث

 . لب هام نشستي رويدی که کردم لبخند پلي فکربا
 ؟ی عروسيای بیتونیفردا شب م-
 ؟ی کیعروس: تعجب گفتبا
 لت دنباامی م9نه نگو که فردا ساعت . ماهان و مهسایعروس-

 .دمی کشی آسودگي از روی رو قطع کردم و نفسیگوش
 .نمیبی فردا دالرام رو مفقط
  ماهانیِعروس. :)  دستم اومدهی خوبي بهانه چه

 . فرداي کردم براي هم فشار دادم و لحظه شماري رو روچشمام
 *دالرام*

 . هق هقم بلند نشهي لبم رو گاز گرفتم تا صداي گوشه
 . نداشتمي اعتمادگهی چشمامم دبه
 !ي،نزديدست بهشون زد: کردخکوبمی مامان مي لرزون خواستم پارش کنم که صداي دست هابا
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 یییییی خوام برینم: گفتمغی جبا
 . به سمت جلو اومد که ناخوداگاه عقب رفتمی و خشم قدمتی عصبانبا

 !ه نداری ربطچیبه تو هم ه. نکبت بار روی زندگنینه تو رو نه ا.دوست ندااااارم- مامان
 . بازم تنها شمیی همه سال تنهانی قبول کنم بعد اتونمینم: داد زدمهی گربا
 ... زدنه،حرفی مادر داشتن چجوره،حسی چه،احساسی محبت چدمیمن فهم: نسبت به قبل گفتمي ترمی مالي صدابا

 . محتاجم به محبتی کودکمثل
 ! مادر مهربونهی!منم مادر دارم مثلِ همه: با غرور داد بزنمخواستی دلم مکردی دستت موهام رو نوازش میوقت

 من رو داشته باشه ي که هواي دارم نه پدري نه مادردنی که فهمی رو تحمل کردم کقتزی ترحم آمي چقدر نگاه هایدونیم
 ؟!پشتم باشه

 ؟یفتی ماری بابا و دانادی دنمی با د؟چوني بريخوای محاال
 . رو قورت بدهدشی کن و کلی اتاق زنداني منو تویاصال خواست!توروخدا بمون: پاهاش زانو زدمي اشک جلوبا
 !يمثل تام و جر: و گفتمدمی خندهی گرونیم

 . نبود تا برام بخونهی کسی ولشدنی هم انباشته مي روشهی که همیی قصه هامثل
 . بلند شدمی گوشيصدا

 . رفتمرونی سرد مامان از اتاق بي هام رو پس زدم و در مقابل چشمااشک
 بله؟-

 9 کنم که امشب ساعت يادآوریراستش خواستم .سالم دالرام: بود گفتصی که از پشت تلفنم قابل تشخي با لبخندرهام
 . دنبالتامیم

 .اشتباه کردم که قول دادم بهت. ندارمی خوبیِ روحتیوضع.امی بتونمی من نمدیببخش: و گفتمدمی کشیآه
 ....فقط. پسرمیمنم نم! ندارهیاشکال: جوابم رو دادي با دلخوررهام
 !ی برم عروسخواستمی تو مدنیبه خاطره د: ادامه داددی کرد و با تردیمکث

 !رهام-
 جونم؟-رهام

  کنم؟کاریچ.  خواد برگرده یمادرم م! تنهامیلیمادرت از دست ما ناراحته؟؟رهام خ-
 خوبه که انقدر یلیخ. مردن برادرمی دوستم و از طرفنی مردن بهتریاز طرف.جمی خودمم گدونمینم: ناراحت گفتی لحنبا

 !يصبور
 بود که قرار بود ی از انتقامی قسمتنمی ادیشا.اری دانایصبورم؟من اصال برام مهم نبود زنده بودن پرهام . زدمي دلم پوزخنددر
 . نتونستمی ولرمیبگ
 .... از رهامی آخرش انتقامو
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 *دالرام*
 . که مرهم قلب شکستم بودیخاطرات... من گذاشتيفقط برا...رات از خاطیبدون داشتن چمدون...رفت

 . نشستم و زانو هام رو در بغل گرفتمکی تارمهی اتاق ني گوشه
 . من زجر آور بودي بود براادی که پر از فری مسکوتي در خونه بودن
 ...  وبستمی چشمام رو مخواستی مدلم

 . کردی خنده هام گوش فلک رو کر مي نبود و صدایکی و تارییتنها. نبودگهید
 . شدمرهی افتاد خی ها مواری دي که روي اهی در خودم جمع شدم و با ترس به ساشتری بیی پاي صدادنِی شنبا
 . لبانم نشستي روی که دست کسدمی کشیغیه،جی شدن ساکی نزدبا

 ؟ی نشستنجایحالت خوبه؟چرا ا.منم دالرام: گفتی به آرومرهام
 . که قراره سالها کنارش باشمیکس. رو  بشناسمیی تنهایخواستم کم:اوت به پوزخند گفتم تفی بي لبخندبا

 !يتو منو دار.یستیتو تنها ن...دالرام: شمرده شمرده گفترهام
 . کردی من جو سرد اتاق رو پر مي قهقهه ي اش زدم و صدانهی به سی جونی بمشت

 . مردمیدرسته من اگه تو رو نداشتم که از غصه م.. تویچقدر باحال...یییوا: خنده گفتمونیم
 !رمیمی تو میتو رو خدا منو تنها نذار من ب: ادامه دادمي لحن مسخره ابا

 . شدی خنده هام بود که بلند مي هم صداباز
 . نداشتميمنظور: شونه هام رو گرفت و تکونم دادرهام

 . بعد از اون برق رو روشن کردو
 .  برخورد نور با چشمهام،ناخوآگاه چشمام بسته شداز
  خونتون؟می برشهیم!رهام-
 ! خونمون؟يایچرا ب: تعجب گفتبا
 . خندهری زمی با هم زدیی چشماش نگاه کردم و دوتابه
 !ه؟ به اونا بدهکارم نی معذرت خواههیحاال که مامان رفته منم .امی خوام بی مادرت مدنی دي که برانهیمنظورم ا!منحرف-

 ! از چشمات هم بخونمشتونمی میحت!ی مهربونیلیدالرام تو خ: به چشمام نگاه کردي با لبخندرهام
 . حرکت موندی بي و انگار  لحظه ادی حرفش لرزنی با اقلبم

 . زدنی میینای بود که به فرد نابمی مستقي حرفش انگار نورنی با ای چشمام رو گرفته بود،ولي و نفرت جلویاهیس
 . نشستمنی زمي رو تار کرد و رودمی داشک

 .میلطفا االن بر-
 .زمیپس زود آماده شو عز.ی شما بگیچشم هر چ: و گفتدی رو کشلپم
 . که دستم خشک شدرمی تخت مانتو و شالم رو بگي جام بلند شدم و خواستم  از رواز
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 ! بوددهی رهام من رو بدون شال ديوا
 . به لباسام نگاه کردمنهی آدر

 !ییموی با شلوارك لیمی مالیِوتاه صورت کنی آستلباس
 . دادمی لب به خودم فحشریز

 . لباسام رو عوض کنمخوامیرون؟می بي برشهیم: رو به رهام گفتمي به کمر با لحن طلبکاردست
 . رفترونی از اتاق بي خنده اش بلند شد و با گفتن باشه ايصدا
 . که کردمي ببخش من رو بخاطره هر کارایخدا. رو بلند کردمسرم

خدا : مهربونش گفتي چشمم جون گرفت و با صدايلبخند بابا جلو. شدي از کنار چشمم جاری حرف اشکنی گفتن ابا
 ! بزرگ و بخشندسیلیخدا خ. تو رو دختر قشنگمبخشهیم

 . هم ببخشنهی بقدوارمی و امدی خدا بخشآره
 . رو عوض کردم و با لبخند کنار رهام رفتملباسام
 . و در رو بستم شدمنی ماشسوار
 . ضبظ رو بلند کردي از جا کنده شد و رهام صدانیماش

 : کردی کرد و زمزمه می لبخند به من نگاه مبا
 ارهیدستم تو دست *

  قرارهی چه بقلبم
  امشبشهی می به چبه

  ،اگر ببارهبارون
 سی چتر خهی شاعرانه چه
  عاشقانهي کنار پرسه هاایدر
  مستتي به چشمازنمی مزل
  بهانهی بگذارمی شونت مي روسر

  خانومم با عشقت آروممخوامتیم
 ! خوشحالمیلیرهااام،خ: خشکم نقش بست،با زبون لب هام رو تر کردم و گفتمي لب هاي روی کمرنگلبخند
 ؟یاز چ: سر داد و گفتي بلندي خنده

 . دارمی احساس خوبی هستشمی پیوقت.دونمینم-
 .ستم دادم و چشمام رو بهی تکی رو به صندلسرم

●●●● 
 . باز کردم که نگاهش قفل نگاهم شدی رهام چشمام رو به آرومي صدابا

 .میدیرس: زد و گفتمینی بي روآروم
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 . شدمرهی رنگ خیی بزرگ طالي به دروازه جانی هبا
 ! بانو در خدمتمدییبفرما: خم شد و دستش رو پشت کمرش گذاشتیکم
 رهام*
 . کردی و به خونه نگاه مدی پری منیی باال و پاجانی هبا

 !!!ستهی مامان باعث شد واي جلوتر بره که صداخواست
 !سالم دخترم-
 . تعجب به سمت مامان برگشتبا

 . کنمتی که شما رو اذنجای اامی نخواستم بدیمادرمم ببخش.دیخانوم منو ببخش: از اشک شد و گفتزی دالرام لبريچشما
من .اصال رهام به زور منو اورد: وسط حرفش،من رو نشون داد و گفتدیام پر بگه که دالريزی اخم کرد و خواست چمامان

 .دیشی ناراحت مدونستمیم
 هی چه حرفنیا.یزنی حرف مزی رهی دختر ستایدِ وا- مامان
  بغلشدی پری آغوشش رو باز کرد و دالرام بدون مکثمامان

 . مامان و دالرام در نوسان بودنی هاج و واج نگاهم بمنم
  االن چرا؟؟ی ولومدی نمرونی چند روز از اتاقش بنی امامان

 قبول میتونستینه من نه پدرش نم. برهشمی از پی به اون جوونشد،پسرمیباورم نم: و شروع کرد به حرف زدنمی مبل نشستيرو
 .میکن
 . سختهیلی مرگ فرزند خدمیبهش حق م. منوي التماس هادی دی مادرت هم نمو

 . انداختی من مادی چهرش تورو بیعج. اومد به خوابميمرد. بودمخواب
 .ارمی دووم بتونستمی وگرنه من نمشمی چهرش آروم مادی با
 *دالرام*
 !حتما پدرم بوده: گفتمی خوشحالبا

 . پسرم،پرهامم آدم کشتهشهی باورش میک: گفتختی ری که اشک می رهام در حالمادر
 . انداختنیی به من انداخت و بعد از اون سرش پای نگاهمی نرهام

 شد و ی آروم می کمدی زده شاي کارنی که چرا پرهام دست به همچدی فهمیاگه م. رو به مادرش بگمتی واقعخواستی ماره
 . شدی پسرش قاتله  دور منکهیفکرش از ا

 !خانوم شمس: گفتمیی رساي صدابا
 جانم؟: بهم انداخت ی لبخند نگاهبا
 ي حق رو به پرهام داد  هر کس جادیبا: حال گفتمنیبا ا.دمی ترسیلش ماز عکس العم. کردمی مي شالم بازي با گوشه با

 . نشستیاون بود ساکت نم
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  شده بود؟یچرا؟چ: لکنت گفتبا
 ... ودی بهم تجاوز کنه که پرهام رسخواستیراستش م... به منخواستیبرادرم م-

 . مادرش باعث شد الل شم و نتونم ادامه بدمغی جيصدا
 یدونیم. احمق اسم قاتل روش بودهي پسرم به خاطره تویی هر جايدختره !!! حرفههههه؟؟؟نیاالن وقته گفتنه ا: داد گفتبا

   ازرونیگمشو ب! پسرم زنده بوووود؟یگفتیاگه زودتر م
 
 !بروووو.نجایا

 . نشستنی زمي رو به قلبش گرفت و رودستش
 . هق هقم بلند نشهيفتم تا صدا دهنم گري به سمت عقب برداشتم و دستم رو جلویقدم

 . نگران کنار مادرش زانو زدرهام
 . رسوندمابونی دو خودم رو به سر خبا

 . دست تکون دادم و سوار شدمی تاکسيجلو
 ن؟یبری مفیخانوم کجا تشر-ی تاکسراننده

 ...قبرستون-
 . حرکت کردی حرفچی هیب

 . دستام گرفتمي و سرم رو تودمی کشیقی عمنفس
 . گفتمی رفت اگه نمی مشی داشت خوب پی چهمه

 . و ساکت بمونمنمی خانواده رو ببکی هر روز ذره ذره آب شدن نکهی کردم؟ای مکاری که داشتم چی با عذاب وجدانیول
 .شدینم

 . شدمادهی پنی رو حساب کردم و از ماشی تاکسپول
 . قبر پرهام نشستمکنار

 .ی از خاك سرد باشي خروارری که باعث شد االن زیکس.نم دالرامم!سالم پرهام: مانند زمزمه گفتمی ارومي صدابا
 ی  کس من رو نمچیه!دونمیم.شتی پامی بيخوای نمدونمیم. پرهای از دست دنیلی تا بت بگم دلم خنجای اومدم اپرهام
 . پسم زدهیمادرمم حت.خواد
 ! پس خوب گوش کنيشنوی که صدامو می هستی کستنها
 . شدی نمنطوری وقت اچی هي شدری درگاری چرا با دانگفتمیاگه م. من بودریتقص
 پام افتاده ي که جلوی با وجود سنگیعاشق رهامم ول.مونمیپش.رونی کنم؟مادرت منو از خونتون انداخت بکاری چدی بااالن

  بزنم؟ی حرفيچطور
 .قاتله تو،برادرم. سکوت مرگبار قاتلهنیاره ا. سکوت مرگبارهنی اری تقصاصال

 .ستی من نری تقصیچی هيدید: خندهری زدم ز بلندي صدابا



   مرگباررمان سکوت                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 117 

 ! کمکم کن به عشقم برسمخودت
 * هفته بعدکی*
 رهام*
 . بازم اب قند کنار تخت به مامان دادممهی ني چشمابا

 !پرهام اومده: هر شب گفتمثل
 !آره مامان آروم باش-
 خوابم گفت يپسرم اومد تو.پرهام اومد به خوابم!دروغ نگو: زدم داد زدرتی حي بلند شد و مقابل چشم هاشی جااز

 ؟ي ازش دفاع نکرد؟چرايعاشقش نبود.رهام برش گردون.ببخشمش
 .دمشیمنم بخش.پرهام حاللش کرد.دالرام برگردون: توانش گفتنی آخربا

 . نشستشیشونی پي روي بسته شد و عرق سردچشماش
 . بزنهی تونست حرفی نمیول.دی دیهام رو م بود که هر شب خواب پري هفته اکی
 . رفتمرونی بابا رو صدا زدم و از اتاق بی خوشحالبا

 . گاز گداشتمي شدم و پام رو رونی ماشسوار
 . دالرام پارك کردمي خونه يجلو

 ؟ی باال رو حاضر کني االن طبقه یتوتیم.سالم فرهاد : بود گرفتم و گفتمی کافي دوستم که توي شماره
 .چشم شما جون بخواه-فرهاد
 . دوم رو فشار دادمي کردم و زنگ طبقه قطع
 .دییبفرما:دیچی سرد دالرام در گوشم پيصدا

 . کارت دارمنیی پاایب.منم رهام-
 . رو باز کرداطی در حی حرفچی هبدون

 *دالرام*
 . رفتمرونی باطی و از حدمی پوشعی هام رو سرکفش
 حالت خوبه؟: گفتی چشماش رو باز کرد و با نگرانرهام

 !یلیزشت شدم خ: لب گفتمری زدم و زيپوزخند
 . بوددهی و رنگم پرزدی ميلبم به کبود. چشمام گود افتاده بودریز

 . اکتفا کردمیچی گفتن هبه
 . نشوندنی ماشي و من رو تودی دستم رو کشرهام

 .میرسیاالن م!سیه: بگم که رهام گفتيزی چخواستم
 . هم قفل کردمي رو تودستام
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 .میدیرس: رهام بلند شدي بعد صدایلحظات
 . شدمادهی پنی شاپ نگاه کردم و از ماشی تعجب به کافبا

 . بانودییبفرما: شاپ رو باز کرد و گفتی در کافرهام
 . زدم و از پله ها باال رفتمشی به رويلبخند

 . به رنگ قرمز گذاشته شده بودیی طرف پله ها شمع هادو
 . دهنم گذاشتمي و دستم رو جلودمی کشی کوتاهغی جاریاخت ی روبروم بي صحنه دنی دبا
 . وسط سالن بود که اطرافش با گلبرگ رز سرخ شکل قلب درست کرده بودندی بزرگزیم

 . شده بوددهی چییبای به زی گلز،دستهی ميرو
 .نوشته شده بودlove  اوني روزی مي روکیک

 . شدي از چشمام جاری شوقاشک
 . نشوندمیشونی پي روي به سمتم برداشت و بوسه ای قدمرهام

 ؟یبخشیدالرام منو م...ی ناراحتت کردم ولیلی خدونمیم. کردمتتی اذیلی دونم خیم: گفتی لحن خاصبا
 مادرت؟-

 !دالرامم من عاشقتم.دیبخش: زد و گفتي لبخندرهام
 . :))) لب هاش نشوندمي روی کوتاهي و بوسه ستادمی پام اي پاشنه يرو
 !عشقم.امم منم دوست دارمره-
 ! بفهمنای دني همه خوامیم.دوستت داااارم: داد زدی خوشحالبا
 . انداختم و گونه هام گر گرفتنیی خجالت سرم رو پااز

 !خانومم خجالت نداره-رهام
 . گرمش رو پشت کمرم گذاشتي هادست

 . لب هام زدي رویقی عمي خم شد و بوسه یکم
 . شدمی لذت و خوشغرق
 . رو باز کردی رنگی مخملي پام زانو زد و جعبه يجلو

 . بودیفی ظري حلقه
 ؟یشیدالرامم خانومم م-رهام

 !بله: گفتمی لرزوني صدابا
 . :))) روش نشوندي دستام گذاشت و بوسه اي رو توحلقه
 ـــانیپــا

95/7/1 
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