
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 دسته بندی: رمان

 بخت سیاه پوش من رمان  نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربر جوکال زینب نویسنده: 

 اجتماعی. تراژدیژانر: 

 SKY LIGHT: ویراستار

 naz-banowناظر رمان : 

   فادیا ام زد : طراح جلد

 /http://forum.negahdl.com/threads/202975منبع نگارش: 

سایت نگاه دانلود تهیه و منتشر شده، و تمامی حقوق آن نزد این   دراین کتاب 

  یا سایت هرگونه از ان دانلود یا فایل این فروش هرگونه سایت محفوظ است.

 است حرام دانلود نگاه بجز کانالی
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 خالصه :

 

 

 پذیرفتن است سخت. بودم بخت سیاه تولدم بدو از که شدنم بدبخت یا دهدمی زجر بیشتر مرا اجباری ازدواج دانمنمی

 !شوی بارتنکبت زندگی در بودنشان به مجبور و باشی داشته اتزندگی در خواهینمی که چیزهایی

 عادت هاآن وجود به و آمدی کنار هاآن با تالشت تمام با که است هاییزخم به کردن عادت، همه این از دشوارتر

 ...کهنه هایزخم به دلبستگی از بعد ولی ایکرده
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 مقدمه

 و لحن همه آن برای؛ است عذاب که خاطراتی برای؛ پایش رد برای، نه که خودش؛ برایش امشب امپوشیده سیه

 .صدایش

 ؛امپوشیده سیه هم من که دل ای بکن فراموشش

 !برایش امشب از

*** 

 ؟خورده ترک هاتدست که مدته چند-

 :گفتم و انداختم نگاهی مامان به و کردم صاف رو امصد

 .دکتر آقای دونمنمی-

 و زد حرف هم سر پشت؛ شد چیزی نوشتن مشغول و برداشت دستم هایترک کردن بررسی از دست دکتر

 داروخانه به مامان همراه سپس. کردممی تایید سر با فقط؛ نداشتم رو زدن حرف یحوصله حتی. کرد توصیه

 راه مامان سر پشت. گذشتم مردم میان از و کشیدم عمیقی نفس. کنهمی بهتر رو حالم داروخانه خوب بوی. رفتیم

 رو سرم ؛ببینه رو هامدست کسی اینکه از قبل، سریع و شدم خیره هامدست به باز. ایستادم نوبت توی و رفتم

 کنارم زا و گفت ببخشیدی خانمی که ادمد بیرون رو نفسم. کردم فرو ممانتو جیب توی رو هامدست و کردم بلند

 هامستد کردن وارسی مشغول راه تمام. برگشتیم خونه به. کشیدم مامان پشت به بیشتر رو خودم من. گذشت

 یهزمان مال؛ نیست االنا مال دردشون دونممی فقط! شدن نابود و خوردن ترک کی دونمنمی که هاییدست؛ بودم

 آهی .نزنه رو من بابا که کنم کار اعتراضی یا حرف بدون باید فهمیدم وچیکیک از و گشودم دنیا به چشم که

 خیره خیابان کنار هایچمن و سبزه و هادرخت به. بودن آمد و رفت در مردم. شدم خیره پنجره به و کشیدم
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 تحمل و خونه توی نشستن مامانم و خواهرهام و من سهم و نداشتیم اون توی حقی که طبیعتی؛ شدم

 ؟بابا! ایواژه چه، هه. بود بابا هایقیبدخل

 از یمحبت و مهر هیچوقت من ولی؛ داد نان بابا؛ داد آب بابا بنویسید گفتنمی بهمون دوم و اول کالس میاد یادم

! نداد بآ شرایط بدترین در حتی بابا؟ رنگیه چه اصال! شکلیه چه پدرانه محبت دونمنمی حتی من. ندیدم بابام

 .خوندن درس همین مثل؛ کرد محروممون چیزها خیلی از ولی داد نان! داد هم لگد و مشت قبالش رد ولی؛ داد نان

 و مامان برای و کنم کار شدم که بزرگ خواستمی دلم. داشتم عالقه خیلی بهش من که خوندن درس آره

 و بخونم درس گذاشت پنجم کالس تا بابا و نداد قد هیچوقت امبچگانه فکرهای ولی؛ نذارم کم هیچی خواهرهام

 .زیادیه براش پنجم کالس تا دختر: گفت بعدش

 و شدممی مچاله پتو زیر من و زدمی رو مامانم، بابا وقت هر که آرزوهایی و کردم سکوت. نداشتم اعتراض جرئت

 دونمیم. ببینه رو اشکم مامان خواستمنمی. شد سرازیر امگونه روی سمجی اشک. دادم باد به رو کردم می گریه

 .کشیدم عمیق نفس یک و کشیدم امگونه به دستی سریع. میشه ناراحت

 تو که دردی تونینمی و نیستی خوبی بازیگر گفتمی مامان همیشه چند هر؛ کردممی بودن قوی به تظاهر باید

 به اهیگن. رفتیم خونه سمت به و شدیم پیاده ماشین از؛ رسیدیم خونه به. کنی پنهون رو زنهمی موج هاتچشم

 ارزلجن به رو اون کارهاش با بابا که ایخونه. هستیم توش ماهه یک فقط که کوچیکی یخونه. انداختم خونه

، مه ایدیگه یخونه کنهمی هم فرقی مگه اما؛ بریم خانه این از که بهتر همون؛ دادمی تعفن بوی و بود کشیده

. مکنی کشی اسباب اشخونه از ما داره اصرار ونهخ صاحب. میشه کشیده کثافت و تعفن به خانه همین مثل

 هخون توی رو هاشدوست و معتاده بابا که رسوندن خونه صاحب گوش به هاهمسایه؛ چیه دلیلش دونستممی

 .دارن گله موضوع این از هاهمسایه و کنهمی جمع دورش

 واهرخ مبینا صدای با. بزرگ ندانچ نه سالن با دوخوابه ایخونه. بودیم کرده کشی اسباب شدمی ایهفته یک

 :گفتم و کشیدم کردن فکر از دست؛ زدمی صدا رو اسمم هم سر پشت که خودم از ترکوچک
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 ؟خبرته چه-

 :گفت و زد پهنی لبخند مبینا

 .کنم خطی خط رو افکارت خواستم فقط، هیچی-

 :گفتم و زدم اششونه به دستی. خنده زیر زد بلند صدای با و

 ؟اومد گیرت چی دقیقا، کردی خطی خط رو رمافکا که حاال-

 :گفت؛ داشت خنده تهش که صدایی با و انداخت باال خیالبی رو اششونه و کشید خنده از دست

 .هیچی بازم-

 :گفت؛ بود آمیخته ترس از که استرسی با و شد ساکت مبینا، در صدای با

 .مکن باز رو در برم من. نزنیا حرفی، هیس. اومد بابا کنم فکر-

 : گفتم و دادم هلش بیرون سمت به

 .مسخره برو-

 برمن چای بابا برای دقیقه یک عرض در اگه دونستممی. زدممی بهم تند تند و ریختم چای فنجون یک سریع

. رفتمگ جلوش رو چای و کردم سالم. رفتم سمتش به و شدم خارج آشپزخونه از بابا ورود با. کنهمی پا به قیامت

 لوشج رو سینی و بودم شده خم که من به چپی نگاه. نشنیدم بابا زبون از رو سالم علیک جواب همیشه مثل

 :گفت و انداخت بودم گرفته

 .زمین بذارش-
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. خوردمی آب داشت مبینا. برگشتم آشپزخونه طرف به و گذاشتم زمین روی رو سینی و گفتم آرومی «ببخشید»

 :گفت آرومی و لرزون صدای با و اومد طرفم به و کسین توی گذاشت رو لیوان افتاد من به که نگاهش

 !کنه رحم ما به خدا؛ نیست خوب مزاجش امروز بابا-

 :گفتم و کشیدم صورتم به دستی

 حرفم مینه منتظر انگار. برو؛ است بهونه یک دنبال مواقعی همچین که نشو آفتابی جلوش. اتاق توی برو مبینا-

 .شد غیب و داد نتکو باشه عالمت به رو سرش تند که بود

 هب. نره بیرون آشپزخونه از صدایی و سر که دادممی انجام احتیاط با رو کارهام. شدم غذا کردن درست مشغول

 توی که بابا چشم تو چشم و چرخوندم رو سرم. شدم کسی حضور متوجه که کردممی اضافه گوجه رب غذا

 بازم ولی؛ کنم رفتار طبیعی کردم سعی و دادم تقور رو دهنم آب. شدم؛ بود ایستاده آشپزخونه در چهارچوب

 و کشیدم راحتی نفس رفتنش با. دستپاچه و بودم ذوب حال در بابا یخیره هاینگاه زیر. شدمنمی موفق

 .کنم تمرکز بتونم تا کشیدم عمیقی نفس و فشردم بهم رو هامچشم

 نهی و امر خشونت با و اومدمی نظر به عصبانی هم هنوز بابا. شد هاظرف شستن مشغول مبینا، نهار از بعد

 و کردم نزدیک مبینا به رو خودم. کشیدممی دستمال رو شده شسته هایظرف و بودم ایستاده مبینا کنار. کردمی

 : گفتم

 ؟شده چی مگه؟ عصبانیه چرا حاال-

 :گفت حرص با و زد پوزخندی مبینا

 .زنهمی جوش داره نشده جور موادش پول حتما-

 .نیست آشپزخونه تو بشم مطمئن که انداختم نگاهی سرم پشت به ترس و ساستر با
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 :گفتم مبینا به رو سپس

 امباد که بره راه ترسهمی حتی آدم؟ چیه واسه تخم و اخم این؛ دیگه داداشش طرف میره، نیاد گیرش فوقش-

 .کنه اذیت رو گوشش هاقدم صدای

 :گفت و داد تکون رو سرش مبینا

 هک بشکنه هامدست لرزش این سر از چیزی بشقابی ترسممی. لرزممی دارم چی مثل نگاه رو من، خدا به آره-

 ...الکاتبی کرام با حسابم

 ؟کنینمی پچ پچ هم گوش تو دارین چی -

 به آروم .بود بدتر هم من از وضعش؛ انداختم مبینا به نگاهی؟ شنیده رو هامونحرف نکنه؛ کردم هول بابا صدای با

 زاره با. نده گیره بهش بابا که بود کرده شستن ظرف مشغول رو خودش همچنان مبینا ولی تمبرگش طرفش

 :گفتم و چرخید زبونم بدبختی

 .هیچی... هی-

 :گفت و انداخت بهم جدی نگاه بابا

 ؟هیچی که، آها-

 عمیقی نفس ،استرس از رهایی برای. کوبیدمی امسینه به رو خودش تند تند قلبم. شد خارج آشپزخونه از سپس

 دوبار اباب که بود عجیب برام ولی؛ نداشتم هم رو زدن حرف جرئت حتی دیگه. برگشتم مبینا سمت به و کشیدم

. بذارم چی رو غریبش رفتار این اسم دونستمنمی. شدمی من به خیره عجیبش هاینگاه با و آشپزخونه توی اومد

 .رفتم اتاق سمت به و گذاشتم تنها رو مبینا
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 بـ. رسید گوشم به بابا صدای که کردممی عوض رو بهار، امتغاری ته خواهر هایلباس داشتم؛ گذشت روز دو

 گاه یهتک رو دستش و کشیدمی سیگار سالن در دم بابا. رفتم بابا طرف به و کاشتم بهار یگونه روی ایـوسه

 :گفتم و گرفتم قرار روشروبه. بود گذاشته

 ؟بابا بله-

 :گفت و خاروند رو اشپیشونی انگشت دو با و زد سیگارش به عمیقی پک بابا

 .داریم مهمون شب؛ کن تمیز رو خونه-

 :گفتم و کشیدم راحتی نفس

 .چشم-

 :گفت و برداشت دیوار از رو دستش

 .بپوش حسابی و درست چیز یک هم تو-

 رو سرم؟ بپوشم حسابی و درست لباس باید چرا من؟ مهمون به چه رو ما اصال. آوردمنمی در سر هاشحرف از

 :گفتم و کردم بلند

 ؟چرا-

 :گفت و زد سیگارش به ایدیگه پک، سوالم از کالفه بابا

 .خواستگاریت بیاد خوادمی امشب عموت-

 سوالی بازم ترسیدممی؟ من خواستگاری بیاد خوادمی امشب عمو. بود مبهم و گنگ برام بابا هایحرف؛ بودم گیج

 :گفتم آروم و دادم جرئت خودم به ولی؛ نهبز داد سرم بابا و بپرسم
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 ؟کی برای؟ من خواستگاری-

 :گفت و کرد من به رو پشتش؛ کنه نگاهم اینکه بدون بابا

 .نره یادت. کن تمیز رو خونه. میرم دارم من. امید برای-

 من یگارخواست میان دارن. اومدممی خودم به داشتم. شدمی بیشتر قلبم تپش لحظه هر من و داشتبرمی قدم

 :گفتم و فشردم هم رو محکم رو هامچشم؟ کنم ازدواج باهاش من میده اجازه چطور بابا! معتاده امید؟ امید برای

 .خوامنمی رو امید من ولی-

 .شد متوقف بابا هایقدم صدای کردم حس

. دلرزونمی رو من تن و بود تند نگاهش. کردم نگاه؛ بود خیره من به که بابا به و کردم جدا هم از رو هامپلک آروم

 :گفت و وایساد رومروبه میشد شنیده قلبم تپش و بود افتاده شمارش به نفسم میومد طرفم به داشت

 .بشنوم من بگو دیگه بار یک؟ گفتی چی-

 رفیح نزدیکی همه این تو تونستممی چطور. ریزهمی فرو داره قلبم کردممی احساس و بود کرده عرق دستم کف

 اکتس باید میشه تباه داره امآینده؛ داره که بله؟ داره رو ارزشش اصال. بود سخت برام؟ کنم تکرار رو گفتم که

 :گفتم بود سختی هر به؟ کنم نابود رو خودم و بذارم دست رو دست؟ بشینم

 !م... خوانمی رو... امید من... من-

 اب. کرد له رو سیگار پاش با و انداخت پاهاش کنار رو سیگارش. بودم بابا هایکفش به خیره و بود زیر سرم

 :گفت، اومدمی نظر به عصبی که صدایی

 ؟چرا اونوقت-
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 رو مهالب. بزنم حرف باید چطور دونستمنمی و بود رفته دستم از کالم قدرت. کردن لرزیدن به شروع هامدست

 :گفتم و کردم تر

 ؟ کنم ازدواج باهاش من... باهاش من خواینمی چطور... چطور! معتاده امید، بابا-

 :غرید، شده کلید هایدندون و وحشتناک هایچشم با و کرد بلند رو سرم و گرفت رو امچونه دستش با

؛ زنیمی حرفی من حرف رو باشه بارت آخرین. دادم عموت به رو قولت من. نداره بد و خوب؛ پسرعموته امید-

 ؟ فهمیدی

 :گفتم مکث بدون

 ...با ولی-

 :گفت بلندی صدای با بابا. جوشید هامچشم تو اشک امگونه سوزش حس با

 ؟بگی چیزی چشم جز نباید زنممی حرفی وقتی نگفتم مگه. زهرمار و ولی، کوفت و ولی-

 مچشم از اشک اولین. بود امگونه روی هنوز دستم. اومدن بابا بلند صدای از دونستممی. اومدمی دویدن صدای

 :تمگف و بیارم طاقت نتونستم؛ چکید

 . خوامنمی رو امید من-

. بود مسخره ازدواج این از رهایی برای؛ بود چی هر اما دونمنمی؟ بود غمگین؟ بود عصبی؟ بود تند صدام

 ردمک جرئت چطور من؛ عصبانیه خیلی دادمی نشون هاشنفس صدای. رسیدمی گوشم به بابا صدادار هاینفس

 دفاع خودم از و زدم حرف چطور گفتمنمی چیزی چشم جز و بودم کرده سکوت عمر یک که منی؟ بزنم حرف

 و بست رو در و اومد داخل به سپس. زمین افتادم و دادم دست از رو تعادلم که داد هل عقب به رو من بابا؟ کردم

 :گفت و کشید لبش گوشه روی شصتش و زد زل بهم برزخیش هایچشم با
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 ؟هان؟ نگفتم مگه؟ مبشنو حرفی خوامنمی نگفتم من مگه؟ زدی زری چه-

 امنهگو سوزش و ریختممی اشک صدا بی حاال. من تن به برسه چه لرزید خونه کل کردم حس بلندش صدای با

 سه سن تو خواهرکم. بود افتاده گریه به بابا داد صدای از که رسید گوشم به بهار یگریه صدای. بود شده کم

 .بود نشنیده و ندیده که چیزهایی چه سالگی

 :زد داد بلند بابا

 .کنممی اشخفه میام خودم وگرنه کنید ساکتش داخل ببرینش-

 :گفت و زد پام به لگدی و شد نزدیک من به سپس

 .بنال؟ نیستم تو با مگه-

 یمونپش دارم عمر تا شاید نگم اگه؛ گفتممی چیزی باید؛ زدممی حرف باید. زدم پس دستم پشت با رو هاماشک

 .بمونم

، بابا. مندار سنی و کوچیکم هنوز من. بشم بدبخت خوامنمی من، معتاده امید. نکن بدبخت رو من اخد رو تو بابا-

 یدهچسب پاش به. خدا رو تو، آفرین، بابا. نده امید به رو من فقط؛ میدم قول، باشه بگی که چی هر اصال خدا به

 این ات من حال یعنی؟ کردمی گریه داشت؛ رسید گوشم به مبینا صدای. زدممی ضجه و کردممی التماس و بودم

 نزدیک من به سپس. داد هلم عقب به و گرفت هامشونه از رو من و داد تکون محکم رو پاش بابا؟ دردآوره حد

 :گفت و کرد بلندم و گرفت امیقه از رو من و شد

 .نیستن مهم هیچ برام هاتاشک و هازاری و گریه این. نداره وجود برگشتی راه یعنی زنممی حرف من وقتی-

 ازدواج تو هم؛ کنممی نفع من هم. باشه هم خدات از باید. میدم شوهرت دارم؛ بزنن دارت که ببرمت خوامنمی

 ...میشه کم اضافی خور نون یک هم؛ کنیمی
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 :گفتم هق هق با همراه و رفتم عقب به. برداشت امیقه روی از رو دستش؛ زدم زل بهش اشکی هایچشم با

 چرا؟ زنهب حرفی دختر نباید چرا اصال؟ بزنم حرف نباید چرا. میشه نابود داره امآینده، بابا. نیست فانصا ولی-

 ...نبا چرا؟ کنه گریه و کنه اعتراض نباید چرا؟ بخونه درس نباید

 هشکنج و کشممی عذاب دارم ـناه گـ کدوم به من؟! سیلی دومین. شدم ساکت امدیگه یگونه سوزش حس با

 زدم بلند صدای با؟ بدم تن خوامنمی که چیزی به باید چرا. میشم خرد دارم من. نیست انصاف خدا هب؟ میشم

؛ بگم دهمی اجازه کسی نه و بگم تونستممی نه که هاییحرف از قلبم. بشه کاسته دردم از خواستممی. گریه زیر

 تو تشد به رو موهام بابا. کنممی سرازیرشون هامچشم از و گلوم توی کنممی بغضش پس. کردمی سنگینی

 موهام. بودم شده خسته ذلت و خواری همه این از و زدممی جیغ من. کشیدمی همراهش رو من و گرفت دستش

 ویییه کردن پرت و بابا ایستادن با. میشن قطع دارن دونه دونه کردممی احساس و بود شده کشیده شدت به

 .بودم افتاده حرکتبی و حالبی. شکستن وقتر ترق هاماستخون کردم حس، اتاق توی من

 ونا تقصیر شهمه. کنه درازی من برای که رو زبونی برممی؟ کنیمی دراز من واسه رو زبونت، کثافت یدختره-

 .نکرده ادبت که شعورتهبی مامانه

 :گفت و خندید تمسخر با سپس

؛ رممی دارم من؛ میگم چی ببین نهال کن گوش ؟تربیت و تعلیم به چه رو مادرت. کنه ادب رو اون بره یکی! هه-

 اتکرده از هک بیارم سرت بالیی میاری در رو لوس دخترهای ادای و گرفتی ماتم گوشه یک نشستی ببینم برگردم

 ؟حالیته؛ بشی پشیمون

 رو هامچشم، امشونه روی دستی کردن حس با. کردم گریه به شروع های های و بستم رو هامچشم، بابا رفتن با

 مالهس چندین بغض خواستممی. گریه زیر زدم بلند صدای با و دادم دست از رو کنترلم، مامان دیدن با. کردم باز

 .بشه باریده ندادم اجازه هیچوقت که بغضی. بترکونم رو
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 زار زار و کردم رها مامان آغوش توی رو خودم. شدمی ایجاد بدی سوزش ملتهبم یگونه روی اشک گرمای با

 ایدب من. نیست فقیرها بچه ما مال خوشبختی؟ خوشبختی به چه رو من اصال. کردم گریه هامبدبختی برای

 در کشیده یسخت اولش از که کسی. بشم خوشبخت سال هفده این بعد باشم داشته انتظار نباید. بکشم بدبختی

 هب معتاد یک به رو من دستی دو داره، زندگیم مرد، پدرم اینکه برای؛ سوزهمی خودم برا دلم. کشهمی هم آینده

 اینکه برای. باشه امآینده شدن تباه قیمت به حتما باید؛ کنهمی خرج اعتیادش برای که پولی؛ میده پول خاطر

 لمد توی هاسال که چیزهایی همه برای و نداشتم و خواستم که چیزایی خیلی خاطر به؛ میشم بخت سیاه دارم

 .ریختم اشک؛ بود شده انباشته

 اشک صدابی مبینا و مادرم حتی. کردم نگاه بهش و کردم جدا اشسینه از رو سرم، مامان یگریه صدای اب

 ؟بشه باورم؟ ندارم نجاتی راه دیگه کنم باور یعنی. ریختنمی

 بابا هایسیلی و داغ هایاشک شدت از هامگونه و کردمی گز گز درد از، زمین با برخوردش از دستم آرنج

 .ریختم اشک و گرفتم مشتم توی رو مامان ییقه .سوختنمی

 ایگوشه به و زانوهام روی گذاشتم کج رو سرم. کردم بغل رو زانوهام و کندم دل مامان آغوش از سبکی حس با

 .شدم خیره

 .اومدم خودم به مبینا ی دورگه صدای با

 .کن نگاه رو من آبجی-

 مغ از؛ خواهری برات بمیرم. بود اشکی هاشچشم. شدم خیره هاشچشم تو مستقیم و کردم بلند آروم رو سرم

 :گفت بغض با و کرد قاب رو صورتم دستهاش با؟ ریزیمی اشک من

 .کنن بدبختت نذار. برو جا این از... برو نهال-

 :گفتم داریخش صدای با و دادم تکون رو سرم
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 ؟دارم رفتن واسه هم جایی من مگه؟ برم کجا؟ مبینا میگی چی-

 رو شهاپلک و کشید گلوش به دستی مبینا. یدادم گوش مبینا و من هایبحث به و رفته فرو سکوت در مامان

 :گفت و فشرد هم روی

 .کن فرار-

 :گفتم و گذاشتم دهنم روی رو دستم و کشیدم بلندی هین

 ؟کنم فرار من... من؟ مبینا میگی چی-

 :گفت و داد تکون سری

؛ کنمیم خواهش. میشه بخت سیاه داره آبجیم ببینم ندارم تحمل من. کنن سیاه رو سفیدت بخت برو، آبجی آره-

 .برو

 .کردنمی خودنمایی هاشگونه روی اشک دیگه حاال

 :گفتم و انداختم نگاهی مامان به

 ؟تونممی من مگه اصال؟ میشه مگه. کن فرار میگه مبینا؟ شنیدی مامان-

 :گفتم و گذاشتم؛ دنلرزیمی گریه از که مبینا یشونه روی رو هامدست

 رو جاک من بگو خودت اصال؟ بندازم شما جون به رو بابا که برم... برم. کنمنمی فرار بره سرم من. محاله، آبجی-

 .بدبختیم قیمت به شده حتی. میشه خالصه شما به خوشبختیم من؟ هان؟ برم که دارم

 :گفتم و کردم پاک رو هاماشک و شدم بلند جام از



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه جمنان کاربر zeinab_jokal  | من پوش سیاه بخت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 16 

 هم من، بدون پس؛ بشم بدبخت من که راضیه خدا اگه. دارم خدایی من. نگیر آبغوره من برای. اشوپ مبینا پاشو-

 نمک تظاهر خواستممی فقط. نداشتم هااون از کمی دست هم من. گرفت شدت مبینا و مامان هایگریه. امراضی

 پس؛ منیست خوبی بازیگر گفتمی مامان که روزهایی مثل امروز ولی. امراضی شومم سرنوشت این به و خوبم که

 گریه با همراه و کردم مشت رو دستم و گذاشتم دیوار روی رو سرم. خونده هامچشم از رو دلم توی دردهای

 :گفتم

 پس. کنیدمی خون رو من دل فقط؛ کنهنمی تغییر هیچی گریه با کنید باور. نکن گریه خدا رو تو. پاشو مامان-

 . ندارم فراری راه دیگه من. نکنید فکر هیچی به برین پاشین

 .نهک متالشی رو هاشغم و بشه منفجر ممکنه آن هر دلم کردممی احساس. کردمی سنگینی دلم روی بزرگی غم

 خواممی. امخسته خدایا؟ خوبه چی همه و آرومم کنممی تظاهر دارم چرا؟ کنم آروم رو امطوفانی حال باید چرا

 نای دیگه. شدم خسته من جون خدا ولی؛ بشی ناراحت دستم از ترسمیم اما؛ خودت پیش ببر رو من بگم

. دز خدا به تو جای به را هایشحرف تمام و شکستی را دلش وقتی. کرد سکوت که آن از بترس. »ندارم اعتراض

 خواهد فریاد سرت را او هایحرف تمام خدا که روزی رسد خواهد. ماندمی یادش و کندمی گوش خوب، خدا

 دمش سرازیر آروم و دادم تکیه دیوار به.« است مکافات دار دنیا: اندگفته چرا کرد خواهی درک روز آن تو و کشید

 درگیر؟ زنهمی سینه به رو فرزندش سنگ که مادری به یا کردممی نگاه، کردمی فین فین که مبینا به. نشستم و

 سمتم به و شد بلند و گذاشت زمین به دست مامان؟ آورده در پا از و هااون هامغم که اطرافیانم یا باشم خودم

 من و کشوند اشسینه طرف به آروم رو سرم. شد خیره بهم آلودش غم هایچشم با و نشست رومروبه. اومد

 آغوش به چیزی هر از بیشتر موقع اون. گذاشتم اشسینه روی سر و شدم خم طرفش به اعتراضی هیچ بدون

 :گفت و کشید پریشونم موهای رو دست. داشتم نیاز اشمادرانه

 ؟نه؛ قویه من دختر-

 :گفتم و بود بدتر هم گریه از که زدم جونیبی لبخند
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 .امقویی دارم رو خدا وقتی. امقویی من. مامان بله-

 :گفت و کشید عمیقی نفس مامان

 ؟بخشیمی رو من، مامان، نهال-

 :گفتم و دادم تکونی خودم به

 ؟مامان چی واسه-

 :گفت دارشبغض صدای با

 .بدم نجات اجباری ازدواج این از رو دخترم تونمنمی که این برای. کنم کمکت تونمنمی که این برای-

 :گفتم و شدم خیره اشخسته یچهره به و کندم دل آغوشش از

 با هتآمیخ صدای نشنوم دیگه مامانی. نمیاد بر دستت از کاری دونممی من ندونه هیچکی؟ حرفیه چه این مامان-

 :فتمگ و بوسیدم رو نرمش یگونه و شدم نزدیک صورتش به و کشیدم هاشچشم به دستی؟ باشه، رو بغضت

 دیگه شما؛ دلمه روی غم همه این. میشه خم کمرم هاتاشک دیدن با من. نریز اشک من برای دیگه مامان-

 دبلن جام از. داد تکون باشه متعال به سری. بدتره هم عالم هایغم یهمه از هاتاشک تحمل که نکنید بدترش

 :گفتم و گرفتم آغوشم توی رو اون محکم و رفتم؛ بود ما به خیره که مبینا طرف به و شدم

. نینک سرخ رو خوشکلت هایچشم اون بده قول اصال. باشه بارونی هاتچشم نبینم. نریز اشک دیگه خواهری-

 :گفت و زد ماتی لبخند مبینا. اومدم کنار عیتواق با جورهایی یک. امراضی واقعیت این به من... من

 . میدم قول، آبجی باشه-
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 هب را هایمدل و درد ندارم عادت، دخترم یک من. »رفتیم بیرون اتاق از مامان همراه و شد بلند، گرفتم رو دستش

 ...«قلبی نه دارم دردی نه کنند فکر همه تا خندانم یچهره زیر کنممی خاکش پس؛ بگویم همه

*** 

 من بابا هن کردم اعتراضی من نه انگار که طوری؛ کنم رفتار طبیعی کردممی سعی. برگشت خونه به بابا؛ شد شب

 دهش قرمز نه. کشیدم دست؛ کردن جان نوش سیلی بابا از که هامگونه به. شدم خیره رومروبه آیینه به. زده رو

 تریدخ. کردم زوم؛ بود وایساده رومروبه که ریدخت به. شدم کلفت پوست، خوردم کتک که بس. کبود نه، بودن

 و کشیده هایچشم نه، داره ایبرجسته هایگونه نه که معمولی دختر یک. کردمی بیداد هاشچشم از غم که

 کنهینم ناز بلندش موهای با دخترها یبقیه مثل؛ نمیده اهمیت ظاهرش به که دختری. ایقلوه های لب نه و رنگی

 عزا رنگش صورتی هایآرزو مرگ برای و کرده تن به مشکی پا تا سر که دختری. بافهنمی فهطر یک رو اون و

. بدهم خاک دست به و کنم دفن رو هااون و برم رنگم صورتی و کوچیک آرزوهای عزای به خواممی من. گرفته

 فکر منداشت که چیزی به خوادنمی دلم. نکردم مزه رو خوشبختی وقت هیچ چون؛ کنمنمی فکر خوشبختی به من

 تو از من نه .بسازیم هم با بیا. بشیم فاب رفیق هم با بیا بدبختی ای اصال. گیرممی هدف رو بدبختیم پس. کنم

 قطف قصدت چند هر و نخوای تو اگه حتی؛ خواممی رو تو من؟ قبول؛ بده آزارم حد از بیش تو نه؛ کنممی ایگالیه

 بدون. ردمک نگاه؛ بود گرفته آغوشش توی رو بهار که مبینا به و گرفتم آیینه زا چشم، در صدای با. منه کردنه خرد

 . رفتیم بیرون سمت به و رفتم طرفش به حرفی هیچ

 ور جونم قصد که هاییچشم با؛ افتاد من به که نگاهش. بود خوردن چای مشغول و نشسته سالن توی بابا

 قدراین. ندونه هم شاید! استیره من هایلباس تربیش دونستمی خوب خودش ولی؛ کردمی نگاهم؛ داشتن

 ...و میاد خوشش هاییرنگ چه از؛ پوشهمی چی؛ داره دوست چی دخترش دونهنمی که خودشه درگیر

 رو اچیزه خیلی برام. داشتم عالقه بیشتر تیره هایرنگ به. کنم تنم روشن هایلباس خواستنمی دلم هیچ

 لوس، ممنوع اعتراض، ممنوع زدن حرف، نهال که میاد یادم، افتهمی بهشون چشمم که همین. کردمی نمایان
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. سکوت و کن کار فقط، ممنوع چی همه، ممنوع خوندن درس، ممنوع بلند صدای با خنده و دخترونه هایبازی

 !هیس

 .هشد آورتشنج برام خونه جو. بود مزخرفی مراسم چه. گرفتم پایین رو سرم و نشستم عموم زن رویروبه

 پر از باشه سرحال که معتاد! دیگه معتادن؛ زدنمی مسخره هایحرف. کردنمی بش و خوش هم با عمو و بابا

 .کنهمی بافی خیال سازهمی آپارتمان مرغ

 یمهمون این دلیل و اصلی بحث تو رفتن و کشید زدن حرف از دست بابا، مامان توسط چایی آوردن با باالخره

 بقال هم توی رو هامدست و کشیدم عمیقی نفس. باش آروم. نهال بیار دووم. کردممی خفگی احساس. باشکوه

 .کنم کنترل رو خودم بتونم که کردم

 :عموگفت

 .امید پسرمون برای نهال خواستگاری اومدیم ما دیگه بله-

 :گفت و کرد کوتاهی یخنده سپس

. زد اپ پشت بهش نمیشه؛ رسمه یک این باالخره. آوردیم تشریف رسم این طبق فقط؛ ردیفه چیز همه چند هر-

 ؟نمیگم درست

 :گفت بابا

 بعد ؛گفتم بهت هم قبل از و بدم ندارم جهیزیه و نیست خوب وضعم من دارین خبر که شما. میگی درست، بله-

 .کنی جهیزیه طلب نیای

 :اومد حرف به عمو زن

 .کنیم صحبت شیربها و مهریه سر فقط مونده. دونیممی-
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 :گفت و ندیدخ سرخوش بابا

 .مهمتره شیربها؛ بگیره دستش مهریه روز یک که نیست قرار. نیست مهم زیاد مهریه-

 .کرده ذوق مامانه حق که شیربها برای بابا پس، آها

 :گفت عمو

 ؟مبارکه، سکه چهارده بگیم پس-

 :گفت که کردم نگاه بابا یچهره به و کردم بلند آروم رو سرم

 .مبارکه-

 چه مخوامی نسازم اگه اصال. بسازم باید ولی؛ ها سخته. امید زن میشم دیگه هفته یک من و شد تموم مهمونی

. است عجیبی روزگار. »سازممی پس؛ سوخته یمهره شدم؛ سوختم اولش از که من؟ بسوزم؟ کنم غلطی

 .«سوزممی من؛ سردی تو هرگاه؟ بینیمی پدرجان

 خریدن برای ذوقی هیچ. رفتیم عروسی خرید برای عمو زن و مامان همراه. گذرهمی خواستگاری از روز چهار

 نگفت؛ بود لیفوضو دختر که مبینا حتی. برگشتیم خونه به خسته پاهای با. دادممی تکون سر مطیع فقط. نداشتم

 هداد ترجیح رو سکوت پس. نداره دیدن هاخریدن این دونستمی هم خودش. بده نشونم رو خریدی که وسایلی

 .نپاشه خممز به نمک که

 ساعته چهار و بیست رو بهار و مبینا و مامان که روزه آخرین امروز. هستم پدریم خونه که روزیه آخرین امروز

 متشس به. امرفتنی دیگه که شدمی باورم داشت. کردمی آماده رو وسایلم داشت مبینا. مبینم هامچشم جلوی

 :گفتم و نشستم کنارش و رفتم

 .کردممی شونجمع خودم؟ یدیکش زحمت چرا، خواهری-
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 :گفت و زد ماتی لبخند

 ؟بده، کنممی جمع رو خوشکلم آبجی وسایل؛ کنمنمی که کوه-

 :گفتم و گرفتم رو دستش

 . ها میده حال. بکشم کار ازت چی مثل امروز باشه یادم. خوبه هم خیلی؟ بده گفته کی، نه-

 :گفت و زد پس رو دستم مبینا. بود تلخ که اییخنده. کردم خندیدن به شروع

 .ببین و کن صبر فقط باشه؟ بکشی کار من از میده حال؟ آره. کشیمی کار من از که؛ نهال دارم برات-

 :گفتم و کشیدم رو گوشش

 من. کن دلبری مامان واسه برو. نداره خریدار من برای نازت، خواهری، عزیزم. پررو برام میاد هم ایقیافه چه-

 .ورمخنمی رو یکی تو گول

 :گفت و انداخت بهم چپی نگاه

 .باشه؟ خورینمی رو من گول که-

 چاک لبم هایگوشه کردممی احساس و شدم بر روده خنده از. دادنم قلقلک به کرد شروع و برد یورش طرفم به

 :گفتم خنده با. انداخته

 .دم... کر... غلط من ا... اصل بابا ن... نک دا... خ... رو تو نا... مبی-

 :گفت و کرد نگاهم پیروزمندانه لبخندی با و کشید دست خرهباال

 .نذاری پا شیر دم رو باشه یادت؟ افتادی کردن غلط به دیدی-
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 هایاشک. بودم گذاشته شکمم روی رو هامدست و بودم کشیده دراز زمین روی حالبی. نداشتم خنده نای دیگه

 :گفتم و کردم پاک رو چشمم یگوشه

 .بذارم پاستوریزه شیر توی دم رو پا بکنم غلط دیگه من ،کوچیکه آبجی چشم-

 .دویدم در طرف به و پریدم جام از جهش یک با سریع و

*** 

 رو امچهره خنکی هوای و بود ماه شهریور آخرای. آسمون به خیره و بودم نشسته حیاط توی. بود شده شب

 امهآیند به. خورهمی رقم فردا که سرنوشتم به ؛کردممی فکر چیز همه به. کردمی بهتر رو حالم و حس و، نوازش

 رو خودم خیلی. کردممی نگاه؛ زدنمی چشمک که هاییستاره به و کشیدم عمیقی نفس. میشه تباه فردا که

 شنگق میگن که هم اونجوری شب. »نه یا شدم موفق دونمنمی. نباشم غمگین مامان جلوی که کردم می کنترل

 !«میرنمی نرسیده شب به هابعضی و ترسنمی شب از هابعضی. نیست

 و رفتم مامان سمت به. کنم استفاده امشب هایلحظه تک تک از خواستمی دلم. بود گذشته یازده از ساعت

 :گفتم و کردم پرت آغوشش توی رو خودم

 .مامانی-

 :گفت و کرد ترتنگ دورم رو دستش یحلقه مامان

 ؟جانم-

 :گفتم؛ ببینه رو اشکم مامان خوامنمی. خواستمنمی رو این من و ردکمی خوش جا گلوم توی داشت بغض

 ؟کنی نوازش رو موهام و بخونی الالیی برام میشه مامان-

 .کرد خوندن الالیی به شروع و کاشت موهام روی ایـوسه بـ مامان
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 .باشی سرم بر تاجی چو باشی برم در همیشه، هرگز تو ز دور نباشم نرگس گل الالالال

 .مهمان بشو اینجا بیا پنهان دلم در من غم، دردم و غم از گویم چه مریم گل الالالال

 .برگرده زودی الهی کرده سفر رفته بابا، ماما گل آروم بخواب مینا گل الالالال

 . ابرو کمان آن زیر به شهالیت چشم ببینم، جادو کندمی نگاهت بو شب گل الالالال

 .بونه نگیر گل ای بخور یاقوتی سرخ انار، دونه واست کردم انار پونه گل الالالال

 .گریان تو چشم نبینم خندان گل من با بمون، پرپر گلم هرگز نشه پر صد گل الالالال

 .ساله چند و چندین االن را جانت خاله ندیدم، خاله خونه فردا میریم الله گل الالالال

 .تابید مه نو رویش به خوابید گلم الالالال

 .دنیاست همه من برای زیباست گلم الالالال

 :گفتم و بوسیدم و گرفتم رو مامان دست، قلبم شدن سبک حس با

 ...خیلی؛ میشه تنگ خیلی برات دلم مامانی-

 :گفت که مبینا صدای با. کردمی نوازش رو پشتم مامان. بود شده داربغض صدام

 .آبجی-

 من تا داد جرئت بهم هاشچشم همین. بود اشک از پر هاشچشم. کردم نگاه بهش و شدم جدا مامان آغوش از

 :گفت هق هق با مبینا. بشکنم رو بغضم هم

 . میشه تنگ خیلی برات دلم، نهال آبجی-
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 و کشیدم موهاش به دستی. ریختیم اشک هم با و کردم بغلش محکم. بده ادامه نداد اجازه بهش گریه دیگه

 :گفتم

 .زنممی سر بهتون. میشم تونهمسایه من ولی... ولی؛ میشه تنگ براتون دلم هم من-

 ...دادم ادامه امگریه به و

. منکن فکر هیچی به کردم سعی. اومدنمی هامچشم به خواب ولی؛ بود سه ساعت حدوده ساعت. خزیدم پتو زیر

 .رفتم خواب به و بستم رو هامچشم

*** 

 رنگ تدس دو یک حداقل؟ گرفتی رنگ تیره رو همه داشتی درد مگه؛ گرفتی لباس تو آخه. تو دست از نهال: مبینا

 !ها عروسی تازه ناسالمتی. گرفتیمی روشن

 :گفتم و کردم نگاه دستش توی هایلباس به خیالبی و زدم عروس تازه اسم به پوزخندی

 .میده نشون ترخانومانه رو من نظرم به. میاد خوشم تیره رنگ از من-

 :گفت و گرفت االب دستش با رو رنگ اییقهوه مانتوی مبینا

 ؟پوشیمی رو این-

 :گفتم؛ انداختم باال خیالبی ایشونه و کردم کج رو هاملب

 هب عروس لباس داغ حتی. رفت و شد تموم؛ اسمسخره عقد یک؛ عروسی برم خوامنمی که من. کنهنمی فرقی-

 .موند دلم

 :گفتم؛ بدم تغییر رو موضوع بود بهتر. گرفت غم مبینا نگاه هم باز
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 ؟ پوشیمی چی تو حاال-

 :گفت و پایین انداخت رو سرش

 سپس. گیریممی رو خواهرم دل عزای میریم؛ نمیریم که عروسی خودت یگفته به حال هر به. کنهنمی فرقی-

 .رفت بیرون و داد دستم به رو هالباس

 نشستم؟ کرده خفه رو گلوش بغض و ناراحته عقدش روز عروسی کدوم؟ حقمه واقعا. بزرگ غم یک و موندم من

. بزنم حرف خدا با خواممی. کنم فراموش رو هاغم این تا بگیرم فراموشی کاش. کشیدم صورتم به دستی و

 راضی شما. بخت سیاه عروسِ میشم عروس دارم دیگه ساعته چند من، خدایا. کنم دل و درد باهاش خواممی

 دلم، خدایا. ندارم رو کسی من. باش داشته رو مهوا. نذار تنهام فقط امراضی هم من باشی راضی اگه؟ هستی

 ؟خب؛ باش مواظبشون. میشه تنگ هامآبجی و مامان برای خیلی

 دهب صبر بهم. کن کمکم فراز پر و طوالنی راه این در خدایا. میشی که دونممی؟ میشی مواظبم؟ چی من خدایا

 ستدو را صدایت آنقدر خدا گاهی. »دارم نیاز بودنت به من. نکن خالی رو پشتم. کنم تحمل رو دردها این بتونم

 .«من خدای بگویی بارها تو تا کندمی سکوت که دارد

 شال و بستم رو موهام خیالبی. باشه دارپف سفید عروس پیراهن جاش به بود قرار که لباسی. پوشیدم لباس

 من ولی کردمی نگاهم غم با نماما مدت تمام. کردم عوض رو بهار هایلباس و انداختم سرم رو رنگم ایسورمه

 .نمیده تغییر رو چیزی غمناک هاینگاه این دیگه، گذشته کار از کار وقتی. آوردمنمی خودم روی به

 فتگر دلم وقت هر تا نیستم مامان کنار دیگه. رفتم می داشتم من. کردم نگاه خونه اجزای و شدم خارج اتاق از

 ؟بیام کنار وضع این با تونممی؟ خدا متونمی یعنی. کنم جا آغوشش توی رو خودم

 درپیپی و رفتممی راه مبینا کنار. کنم سنگین رو هامقدم داشتم قصد. گذشتم حیاط از و کردم پام رو هامکتونی

 نه؛ بدی شقورت تونیمی نه؛ باشه گرفته رو نفست جلوی گلو توی بغض بده خیلی. کشیدممی عمیقی هاینفس
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 پایین رو سرم. بود نشسته راننده کنار جلو بابا و شدم بهار و مامان و مبینا کنار، ماشین ارسو. بترکونیش تونیمی

 به آرومی فشار و گذاشت دستم روی رو گرمش دست مبینا. کردممی بازی دستم هایانگشت با و بودم انداخته

 هاماشک ات بزنم حرف لمهک یک بود کافی. بود شده سنگین بغضم و بود پایین سرم همچنان من ولی؛ داد دستم

 !«دارم گلو در بدی بغض؛ بخندم کن جور ایبهانه. است گریه، خنده آخر گویندمی. »بشه جاری

 دهنرسی هنوز هااین عموم. نشستیم و شدیم محضر وارد. شدم پیاده آروم، بابا شدن پیاده و ماشین توقف با

 :گفت و کرد نزدیک من به رو سرش؛ بود نشسته کنارم که مامان. بودن

 ؟تونیمی نگفتی مگه؟ هستی قویی نگفتی مگه. بگیر باال رو سرت مادر، نهال-

. کنم خوش رو دلتون و دلم که زدم خودیبی حرف من؛ کنممی اعتراف. آوردم کم من. مامان کردم غلط من

 :گفتم و کشیدم کشداری و عمیق نفس و فشردم دستم کف رو هامناخون

 .نباش نگران خوبم من... من-

. ردمک خالی سرشون رو گلوم توی یانباشته بغض که بس شدن خسته دستم هایانگشت. نزد حرفی دیگه

 ،خواهرشون نازی و کوچیکترش برادر رضا و امید و عموم زن و عموم اومدن با« ؟گلو یک به بغض چند، نامردها»

 :گفت عموم زن که شدیم بلند جامون از! پدر از فقط البته

 .میریم برسن. راهن تو هامونفامیل کنید صبر-

 :گفت که مبینا صدای با و نشستم جام سر

 .آبجی-

 :گفتم؛ نشم خیره هاشچش توی که طوری ولی کردم بلند رو سرم

 ؟بله-
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 :گفت غمگینی صدای با

 .بمونه گلوت تو بغض نذار؛ کن گریه. آبجی کن راحت رو خودت-

 :گفتم و کشیدم امگونه به دستی

 .دیره دیگه اینجا. کنم گریه بلندی صدای با بتونم تا خواممی رو دوری جای یک من ؛تونمنمی-

 ارانب شودمی، خدایا»؟ میشه مگه اصال. بریزم اشک بارون زیر بتونم و بباره آسمون کردم آرزو لحظه یک واسه

 زن هایامیلف رسیدن و لنسا شدن شلوغ با...« خدا به رودنمی پایین گلویم از تنهایی به لعنتی بغض این؟ ببارد

 امروز گویا. شدمی بیشتر و بیشتر قدم هر با قلبم تپش. رفتم راه بقیه سر پشت سالنه و شدم بلند جام از، عموم

 ویت اشک کردم احساس. نشستم امید کنار صندلی روی. داره بار نکبت زندگی این از رو من کردن راحت قصد

 .شد مواج هامچشم

 .بود گرفته رو اتاق همهمه و سابیدنمی قند رمونس باالی دختر تا دو

 و بیار طاقت دیگه یدقیقه دو کن صبر، نهال. کردم حبس سینه توی رو نفسم، عقد ی خطبه شدن شروع با

. کن گریه سیر دل یک و بشین همه جلو مامان از دوری یبهونه به دیگه یلحظه چند. بذار جیگر روی دندون

 .طفال کن آبرو حفظ االن فقط

 رزندف پناهی امید آقای دائم عقد به را شما وکیلم آیا، سعید فرزند، پناهی نهال محترم دوشیزه، خانوم سرکار-

 ؟آورم در آزادی بهار سکه چهارده و مجید اهلل کالم جلد یک با همراه سلیم

 ولی؛ نمیشم که عروس. »هستم واقعی عروس نه؛ بیارم در بازی لوس قراره نه. ندارم رو هیچی یحوصله

 :گفت سرمون باالی دخترهای از یکی، بله بگم و بدم قورت رو بغضم اومدم تا!« شاید عروسک

 .بچینه گل رفته عروس-
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 که جایی بره. بکنه فرار خوادمی دلش. کنهمی مهار بدبختی هزار با رو بغضش داره عروس. مزخرف چه، هه

 هب زنهمی نیش هاتحرف چرا، دیگه عروسک بگو؟ نیبیمی عروس اینجا تو؟ کیه عروس اصال. نباشه هیچکی

 .نیستم عروس من، دختر دار نگه حرمت؟ قلبم

 ؟وکیلم آیا؛ کنممی عرض دوم بار برای بنده-

 :گفتم آرومی صدای با

 . بله-

 ستد من بدبختی برای دارن یعنی. زدمی زنگ گوشم در زنگی مثل هازدن کف صدای. شد بلند زدن دست صدای

  ؟زننمی

 به الاص. زننمی کل هاخانم؟ بینیمی. کننمی خوشحالی ابراز و زننمی دست من برای هاتبنده بینیمی خدایا

 .کنید خالصه هاتون کشیدن کل در رو من های بغض. نکنید حساب رو من. نباشید من فکر

 توی و کشیدم پر مامان طرف به. کنم راحت بغض این از رو خودم بود وقتش دیگه.کردم امضا لرزونم دستای با

 .بودن گذاشته رو هامگونه روی دویدن یمسابقه باهم هاماشک. کردم گریه به شروع، بغلش

 چیزی دیگه. دادم رو اجبار با یبله چون. شدم امید زن دیگه من چون؛ کنهمی نگاه رو من کی نیست مهم برام

 .ندارم دادن دست از برای

 اهآسونی این به. داغونم من. نشد؛ کنه آرومم کردمی سعی مامان چی هر .نمیشن تموم لعنتی هایاشک این

 همین. شدم خارج اشکی هایچشم با بقیه همراه و دادممی رو هاتبریک جواب، سرخ هایچشم با. نمیشم آروم

 کردم دلنب آسمان به رو سرم خوشحالی با. چکید امگونه روی بارونی یقطره؛ گذاشتم بیرون محضر از رو پام که

 .کردممی نگاه؛ بودند سقوط حال در که بارون ریزه قطرات به و
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، آسمان حالت به خوش. »داری رو هوام کردی ثابت که ممنون. ننداختی زمین رو روم که ممنون، خدا ممنون

 من همچنان باران« ؟چته باز گویندمی همه شکندمی که من بغض. شوندمی خوشحال همه؛ شکندمی که بغضت

 امید قدع به اینکه از. غمگین هم و بودم خوشحال هم. برگشتیم خانه سمت به و شدیم ماشین سوار باریدمی من

 ثابت خدا و بارید آسمون و شد ابری هوا تابستون آخرهای آفتابی روز یک تو اینکه از و بودم ناراحت اومدم در

 لمد. کردممی نگاه آسمون به فقط. ریختممین اشک حتی دیگه. بودم خوشحال؛ هست کنارم و داره رو هوام کرد

 .میده آرامش خیلی میگن. بزنم قدم بارون زیر خواستمی

. کنم تسکو بهتره پس. نداره ایفایده من هایاشک دیگه. نریزم اشک حتی دیگه و کنم سکوت گرفتم تصمیم

 باید. داد قورت را دل حرف باید. کرد تحمل خود درون را دریا تالطم باید. کرد سکوت باید هاوقت بعضی»

 در رو بهار و مبینا و مامان، دیگر بار برای و شدم پیاده ماشین از!« آوردمی سرت بر چه روزگار دید و نشست

؛ امسپرده آسمان به را هایمبغض. »رفتم عموم یخونه سمت به و کردم خداحافظی باهاشون و گرفتم آغوشم

 !«را امشب باران کند خیر به خدا

*** 

. باشه شوهرش مواظب باید. بذاره احترام شوهرش به باید که شدم زنی من حاال. گذرهمی عقدم از هفته یک

 وقت هر مادرم که هستن هاییحرف هااین. بخره جون به رو هاشبداخالقی حتی. باشه کنارش بدی و خوبی توی

 و ودب حرف کم. نبود بودم ساخته ذهنم در که گوریلی مرد اون، امید اما و. خوندمی گوشم در رفتممی سمتش به

 .زدنمی خودیبی چیزهای سر رو من بابا مثل. کردنمی اذیتم

 .اومد در آب از اشتباه حدسم ولی؛ هستن پدرم مثل، عالم مردهای تمام کردممی فکر؛ کشیدم زجر بابا از که بس

! هبودنش معتاد همین مشکلش تنها؛ هربونم و آروم مردی. بابامه از بهتر بگم تونممی حتی. خوبیه مرد عموم

 بحث به بریم اما و. کشیدم دردهایی چه من دونهمی هم خودش گویا. نداشت کارم به کاری عمومزن

 تهداش نباید خوبی هایاسباب انتظار پس؛ شوهرش یخونه ببره نداره جهیزیه دختر وقتی. اتاقم دکوراسیون
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 ختت پدرم یخونه تو که حاال که بودم کرده خوش رو دلم همیشه من ولی؛ دارم جاییبی توقع بگین شاید. باشه

 در تخت جای که اتاقم دیدن با حاال ولی؛ خرممی خودم برای قشنگی تخت، شوهر یخونه توی حتما، ندارم

؛ دارن زیبایی چندان نه شکل که اتاقم رنگ ایقهوه هایپرده به. گیرهمی دلم؛ است خالی مساحت، اتاق وسط

 ولی؛ نمیاد خوشم اتاقم از. شد ترفشرده قلبم باز. تنهاست و تک هایپیرزن هایاتاق مثل اتاقم. کنممی نگاه

 برام. ممیش خیالشبی. باش ساکت؛ نداره اعتراض حق دختر نگفتن مگه، نهال که زدمی فریاد قلبم ته از صدایی

 .باشه آروم زندگیم که اینه همم. باشم چی من نیست مهم. باشه چی اتاق دکور کنهنمی فرقی

 یک و پوشیدم رو داشت شده گلدوزی هایطرح که رنگ مشکی مانتوی. دعوتیم عموم زن خواهر یخونه امروز

 به دست حاال تا من. نبودم بلد ولی؛ کنم آرایش خواستممی. انداختم سرم طالیی هایرگه با رنگ ایقهوه شال

 .شدم خیالشبی. نزدم چیزها اینجور

 :میدا

 ؟بریم-

 :گفتم و کشیدم تنم هایلباس به دستی و دادم تکون سری

 .بریم-

 :فتگ عمو و شدن بلند ما دیدن با، آیدا اشساله پنج دختر و نازی و رضا و عمو زن و عموم. رفتیم سالن سمت به

 ؟بریم که هستین آماده-

 :گفت و حرف وسط پرید نازی که گفت ایبله امید

 .دارم کار نهال با من؛ کنید برص دقیقه دو یک! عه-

 :گفت اخم با و زد کمر به دست طلبکارانه و کشید اتاق طرف به رو من و گرفت رو دستم بالفاصله و
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 ؟ بری شکلی این خوایمی که نگو-

 :گفتم و انداختم نگاهی هاملباس به

 ...عوض بده اگه؟ بده-

 :نازی

 ؟ میگن چی حاال؟ زشته نمیگی؟ کردین آرایش چرا. میگم رو صورتت من؟ کنی عوض رو چی-

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 .کنم آرایش نیستم بلد من راستش-

 :گفت و کرد بلند رو سرم و گذاشت امچونه زیر رو دستش نازی

 .بکنم آرایش برات خورده یه بیا حاال. عزیزم گفتیمی خودم به-

 .نازی میشه دیر ولی-

 :گفت و انداخت باال رو اششونه

 .حاال ببند رو هاتچشم. کنممی تموم رو کارم زود. نمیشه-

 سپس. شد پلکام پشت کشیدن خط مشغول نازی. گرفتم نازی سفید یچهره از چشم، هامچشم بستن با

 .شه تموم کارش بودم منتظر و بود بسته هامچشم همچنان. شد کشیده هاملب روی مایعی کردم احساس

 :نازی

 .کن باز رو هاتچشم-
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 :گفت؛ بود وایساده رومروبه کردم باز رو هامچشم

 .بزنم ریمل برات خواممی؛ نده تکون رو هاتچشم-

 .شد بلند عموم صدای که گفتم ایباشه

 .شد دیر دیگه بیاین؟ خوابیدین رفتین؟ شد چی-

 :گفت بلندی صدای با نازی

 . میایم االن-

 .خوردمی حرص نازی و خوردنمی تکون هامپلک؛ بود بارم اولین چون. کرد پلکام زدن ریمل به شروع سریع و

 :گفت و شد تموم کارش باالخره

 .ها زنهمی داد بابا االن که سریع. شو بلند-

 تررشتد کمی، چشم خط کشیدن با اممشکی هایچشم. بودم کرده تغییر. انداختم آینه در خودم به کوتاهی نگاه

 دو .بود خوردن چای مشغول عمو و بودن نشسته همه. رفتم بیرون سمت هب نازی همراه. کننمی جلوه زیباتر و

 .خوردن چای این از نمیشه سیر. خورهمی چای بذاریش دقیقه

 :گفت ما دیدن با

 ؟ شد تموم کارتون شد چی-

 :گفت و شد بلند و کشید سر نفس یک رو اشچایی. زد لبخندی و کرد نگاهی من به

 .بریم-
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 روبوسی عمومزن خواهر با. اومدن استقبالمون به شوهرش و عموم زن خواهر که بودیم وایساده در رویروبه

. شستیمن و رفتیم رنگ عنابی هایمبل سمت به. بزرگ البته و بود شیکی یخونه. رفتیم داخل سمت به و کردم

 .گفتمی آمد خوش مدام ستپروانه اسمش بودم فهمیده که عمومزن خواهر

 ندق سرمون باالی که همونیه دختر این. کردم نگاه بهش؛ داشت دست به شربت سینی که دختری اومدن با

 هب خواهرش از بعد دست به شیرینی؛ باشه ترکوچیک اولیه از اومدمی بهش که دختری بالفاصله. سابیدمی

 . اومد سمتمون

 .خواهرن پس؟ آره؛ بود هم این

 و گرد صورتی با؛ باشه من سال و سن هم اومدمی بهش که دختری. گفتمی چیزی کی هر و بود گرم بحث

 :گفت و نشست کنارم آینه مثل شفاف و سفید

 ؟جان نهال خوبی-

 :گفتم و زدم لبخندی. اومد خوشم خیلی صمیمیش لحن از

 .خوبم ممنون-

 :گفت و زد قشنگی لبخند

 .امید یخاله دختر، هستم باران من-

 :گفتم و کشیدم شالم به دستی

 .میده آرامش بهم. میاد خوشم خیلی باران اسم از من دونیمی راستش. خانم انبار خوشبختم-

 :گفت و زد نمایی دندون لبخند
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 .لطفته نظر ممنون. گلم همچنین-

 ...کنممی خواهش-

 .خندیدمی و بود خواهرش با زدن حرف مشغول باران و نشد بدل و رد بینمون حرفی دیگه

 و کن خاموش رو زیرش خب که گفتمی؛ گفتممی مبینا جلو رو حرف این هاگ حاال. رفتمی سر داشت امحوصله

 .خندیدمی

 .شیرینیه حس داشتن خواهر. شد تنگ مبینا برای دلم خواهرش و باران دیدن با

 باهتش. داشت باران مانند سفیدی بسیار و شفاف صورت. بود باران خواهر. کردم بلند رو سرم نازکی صدای با

 :گفت. مشکی باران و بود بور کمی هاشمژه و ابرو، باران خواهر که بود این هااون فرق هاتن؛ داشتن زیادی

 ؟کردی سکوت و نشستی تنها چرا. بشین کنارمون بیا عزیزم، نهال-

 :گفت و کرد دراز سمتم به رو دستش باران خواهر. نشستم باران کنار، نفره سه مبل روی و شدم بلند جام از

 .عسلم خوشبختم آشناییت از. باران یبزرگه واهرخ. هستم آرزو من-

 رو من هاحرف این و داشتم محبت کمبود من. بود نکرده محبت من به هاشحرف با قدر این کسی حال به تا

 و ذوق همه این شنیدنشون با حاال که کردن دریغ من از سال هفده این تمام رو هاحرف این. کردمی خوشحال

 و ذاشتمگ دستش توی رو دستم «بدتره ویتامین کمبود از محبت کمبود گفتنمی هایبعض به کاش. »کنم شوق

 :گفتم

 . عزیزم خوشبختم-

 : گفت باران
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 !ندادی دست من به ولی دادی دست آرزو به، دیگه نداشتیم-

 :گفت و زد باران بازوی به مشتی آرزو

 . خانم حسود-

 :گفت و اومد طرفمون به نازی

 ؟میگین مومع دختر به دارین چی-

 :گفت خنده با و انداخت بهش نگاهی باران

 .خدا به نمیاد بهت اصال بازی قلدر نازی-

 .خندیدممی آروم هم من. خنده زیره زدن باران و آرزو و نازی

 :گفت نازی

 .بود گفتن من از. باش خودت مواظب. ها خله باران، نهال-

 :گفت و کشید دست خنده از آرزو

 .ها کن حبتص درست خواهرم راجب-

 .بودم افتاده خنده به جنبهبی من و شدمی غیرتی داشت بحث

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
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*** 

 :گفت و بوسید رو آرزو باران

 ما هامتاهل قاطی برو تو؟ زدی بهم رو ما بحث اومدی چرا اصال. بگیر تحویل، خانم نازی ها. جون آبجی فدات-

 .داریم خصوصی البته و دخترونه هایبحث

 :گفت و آورد در رو زبونش نازی

 .برممی خودم با هم اون؛ متاهله هم نهال که اینطوره اگه-

 :گفت باران که کرد بلند و کشید رو دستم سپس

 .بشین بیا کردم شوخی-

 .کرد کردن صبحت به شروع و نشست پیروزمندانه لبخندی با نازی

. ودب پخته غذا نوع سه. بود گذاشته تموم سنگ خانم پروانه. خوردیممی شام و بودیم نشسته شام میز سر

 !بخور رو من بیا؛ میگن و زننمی چشمک بهت افتهمی بهشون چشمت تا که لعابی و رنگ با هاییغذا

. بود گرمیخون و خوب دختر رانبا کال. خندیدنمی بقیه و بودن انداخته کل کل نازی و باران و خوردممی اشتها با

 .باوقارتر ولی بارانه مثل آرزوهم. کنهمی باز جا آدم دل تو زود

 و خانم پروانه و بود خوبی روز. گذشت خوش بهم خیلی بگم تونممی باران وجود با. برگشتیم مهمونی از

 .بودن مهربون خیلی دخترهاش

*** 
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 و دغدغهبی و آروم زندگیه. گذشت یکنواختی همین به ماه یک ینا تو زندگیم. گذرهمی مشترکم زندگی از ماه یک

 .تنش از دور

 نم. بودن خوب باهام خونه توی همه. خوبه باهام برخوردش. زنممی حرف باهاش بیشتر. شدم بهتر عموم زن با

 .ندارم ایگله دیگه. امراضی هم

 هشد حاال. خندونهمی منو کلی و زنهمی حرف باهام و زنهمی زنگ خونه تلفن به و شده ترصمیمی باهام باران

 .صمیمی رفیق تا دو بودیم

 .بشه ترآسون زندگیم و ببخشه رنگ زندگیم به که گذاشت راهم سر رو باران که ممنونم خدا از

 امید لیو؛ بیایم کنار هم با نتونیم؛ داریم سنی اختالف و بزرگتره سال شش من از امید چون کردممی فکر اولش

 شروز هر کار. شدممی خسته سکوتش از من گاهی. بود حرفی کم آدم خیلی. گذاشتنمی فکر این برای حرفی

 .بکشه که زنهمی بیرون عصرها و برمیگرده ظهر، سرکار میره صبح: اینه

 این؛ داره حرمت خونه این میگه. امید نه داده عموم به نه رو اجازه این عموم زن چون؛ کشیدنمی خونه تو

 .بکشید خونه از بیرون رو هاکثافت

 .خوابهمی و خورهمی شام گردهبرمی که شب هایاول

 :گفت و اومد آشپزخونه به امید که بودم شام هایظرف شستن مشغول

 .نباش نگران برنگشتم اگه؛ بیرون میرم دارم من نهال-

 .کرده رو هواش دلم. باشم مامان پیش االن داشتم دوست. بود گرفته خیلی دلم. رفت و گفتم ایباشه

 دارم که دادم خبر عموم زن به و انداختم سرم رو چادرم. بزنم سر مامان به هاظرف شستن از بعد گرفتم تصمیم

 .رفتم مونخونه سمت به. میرم
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 ترمحکم رو در؟ نباشه مونخونه تو کسی میشه مگه؛ داشت برم ترس کمی. نکرد باز کسی ولی زدم رو در

 . شد ظاهر بابام سرخ ی چهره و شد باز در که کوبیدم

 :گفت و کوبید در به دست با

 ؟باشیم راحت ذارینمی؟ خوایمی چی-

 :گفتم لکنت با و شدم شوکه خیلی حرفش این از

 . ببینم... رو... مامان اومدم-

 :گفت کشداری و خمار لحن با. کشید بینیش به دستی بابا

 .برو حاال، بیا فردا برو. داریم کار و دارم آدم اینجا من نهال-

 به جون و بودن پالس مونخونه هاشدوست شب هر خونه اون توی. افتاد جونم به وحشت و ترس حرفش از

 ؟ اینجا آورده رو هاشدوست باز حاال. داد بارمون بابا کارهای از خونه صاحب تا. کردنمی لبمون

 :گفتم. بیاد مامانم و خواهرهام سر بالیی ترسممی من

 ...نمیا رو هاترفیق دیگه نگفتی مگه بابا-

 نطورهمو. چکید چشمم از لجوج اشکی و گرفت دلم خیلی. بست روم تو رو در و کرد امحواله یی"گمشو برو" بابا

 بالیی و باشن خدا پناه در خواهرام و مامان کردممی دعا دعا؛ بودم گرفته عموم یخونه به رو برگشت راه که

 .نیاد سرشون

 مواظبشون آفرین، خدایا. باشی خواهرام و مامان مواظب کردم دعا رفتممی خونه اون از داشتم وقتی من، خدایا

 تاقما وارد مستقیم و رفتم خونه به!« خدا رو تو گوییمی هم خدا به که گیردمی دلت آنقدر گاهی. »خدا رو تو باش

 هر و نمعتاد شونهمه بابام هایرفیق. اشمب خیالبی تونستمنمی. چرخیدممی خودم دور سرکنده مرغ مثل. شدم
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 تو تنها و تک هااون و دیگه عالمه یک میره. نیست عالم این تو دیگه؛ بکشه اگر هم بابا. برمیاد دستشون از کاری

 !بود در نام به مرزی یک فقط بابام هایرفیق بین و شونبین که اتاقی یک

 ؟ خدا بگم کی به آخه؟ رو دردهام بگم کی به

 .بگیره رو بابا کارهای جلوی تا بود کسی کاش کردممی دعا و کردم گریه به شروع صدابی و ومآر

 روز هر و نمیشن کن ول دیگه چون؛ نیست آسونی این به موضوعی؛ شد باز مونخونه به بابا هایرفیق پای اینکه

 .بشه گذاشته بابا کارهای این برای حدی باید. میان

؛ کنهمی اباب که کارهایی و بیشتره بابا از درکش و شعور ولی؛ معتاده اونم که چند هر کنم صحبت عموم با بود بهتر

 .کنهنمی هم فکر بهشون حتی عمو

 ایچ و نشسته سالن تو شدم متوجه که کردم کج عمو اتاق سمت به رو راهم و رفتم در سمت به و پریدم جام از

 :گفتم و رفتم طرفش به. خورهمی

 تنها و تک مامانم و خواهرهام ترسممی من. آورده خونه رو هاشرفیق. بگو چیزی یک بابام به خدا رو تو عمو-

 .بیاد سرشون بالیی خونه اون توی

 :گفت و شد بلند جاش از عمو

 ؟خونه آورده رو هاشرفیق بابات؟ نهال میگی چی-

 :گفتم و دادم تکون بله عالمت به سری

 .کن کاری یک، آفرین، عمو-

 .کردمی درد سرم و جوشیدمی سرکه و سیر مثل دلم. کردم گریه به شروع و
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 :گفت و رفت در سمت به عمو

 .میرم االن. باش آروم-

 .دادممی فشار استرس و ترس از رو دستم هایانگشت سر و رفتممی راه من و بیرون رفت

 .فرستادممی صلوات مدام. بودم شده نگران خیلی. نبود عمو از خبری ولی بود گذشته ساعت ربع

 !کردممی وارد فشار بهشون که بس بودن شده سفید انگشتام سر

 :گفت و اومد طرفم به. ایستادم عمو زن صدای با

 ؟شده چیزی؟ زنیمی قدم چرا؟ نهال چته-

 :گفتم و دادم تکون سری

 تا پیشش رهب فرستادم رو عمو. خواهرهامم و مامان نگران من و خونه آورده رو هاشرفیق باز بابا، بله-

 .نیومده عمو حاال تا ولی؛ زندگیشون خونه سر برن کنه دک رو هاشرفیق

 :گفت و داد تکون تاسف روی از سری عمو زن

 ؟میده راهشون خونه توی که هاخیابونی این هستن کی؟ داره دختر خونه نمیگه؟ نمیشه آدم بابات-

 :گفتم و کشیدم امشقیقه به دستی

 هاشرفیق روز و شب بذار، درک به نبودن هامآبجی و مامان اگه حاال. سوزممی دارم مخود من. واال دونمنمی-

 .کنه فکر هم هااون به باید ولی. باشن کنارش

 :گفتم و دویدم طرفش به. شد نمایان عمو قامت و اومد سالن در صدای

 ؟کردی دیر چرا؟ عمو شد چی-
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 :گفت و داد تکیه دیوار به رو دستش عمو

 .مرگشه چه نیست معلوم. کنهنمی باز برام ولی؛ زدممی در مدت این تمام-

 :گفت عمو. نیفتم وقت یک که گرفتم دیوار به رو دستم. شد بیشتر استرسم

 .باش آروم فقط تو. شاءاهللان نیست چیزی. نکن نگران رو خودت جان عمو، نهال-

 با من عمو. گیرممی آتش دارم من؟ گذرهیم چه خونه اون توی دونمنمی من؟ باشم آروم خوایمی چطور عمو-

 و نماما کنار؛ بود سالم ده من که وقتی حتی... حتی. هستن آدمی طور چه هاشرفیق دونممی؛ کردم زندگی پدرم

 تونستن وقتی. کنه باز رو در کردمی تقال... ت بابام هایرفیق از یکی و شد کوبیده در که بودیم اتاق توی مبینا

 حیاط یمرفت و کردیم فرار حیاط به رو بزرگ پنجره از. بودیم افتاده گریه به مبینا و من. بشکنه رو در خواستمی

 .شدیم پنهون پشتی

؟ اشمنب نگران خوایمی چطور! نمیشه هیچی متوجه خماری تو که بابام. معتادن خودش مثل بابام هایدوست عمو

 ؟جون عمو چطور

 :گفت؛ نیست اسبمن اوضاع دید که عمو. افتادم گریه به

 . میرم دوباره حاال. نکن گریه-

 .کردم گریه های های و گذاشتم زانوهام روی رو سرم و نشستم من و رفت

 چشم منتظر و شدم بلند جام از. بود عمو. کردم بلند رو سرم امشونه رو دستی حس با که گذشت چقدر دونمنمی

 :گفت و زد لبخندی که دوختم هاشچشم تو

 .نباش نگران دیگه. ردمک بیرونشون-

 :گفتم و شد خاموش درونم آتش
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 ؟رفتن-

 رفتن اونا که نشد متوجه حتی. بود خماری تو گفتی که طوری همون هم بابات. کردم بیرونشون خودم. رفتن آره-

 نمکمی گوشزد بهش خودم فردا ولی؛ بزنم حرف بابات با نشد که االن. بخواب بگیر راحت برو حاال! موندن یا

 .نکنه کاری همچین هدیگ

 .دارم رو عمو حداقل که شکر مرتبه صد رو خدا. نشده چیزی که کردم شکر رو خدا. رفتم و کردم تشکری

 .خوابیدم سه بشمار و خزیدم پتو زیر

*** 

 به چند هر. گرفت قول بابا از و خونه نیاره رو هاآدم اون دیگه که گفت بابا به عمو. گذرهمی شب اون از روز سه

 .نیست اعتمادی بابا قول

 تراضیاع و ساکتم کلی به هم من. گردهبرنمی خوابممی که وقتی تا و بیرون میره شب هر امید، روز سه این توی

 .ندارم کارش این به

 ازدواج وقتی از. کردم نوشتن به شروع و آوردم در هالباس الی از رو رنگم مشکی دفتر و رفتم کمد سمت به

 کنممی احساس ولی؛ بنویسم خواممی چرا دونمنمی. کردم امنامهزندگی نوشتن به شروع ،امید زن شدم و کردم

 .میده بهم خوبی حس و میشه کاسته هامغم از خیلی

 شورممی ظرف و پزممی غذا من هم باز، خونه در عمو زن وجود با. ذارممی وقت نوشتن برای ساعت یک روز هر

 .سابممی و
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 گاهی حتی. گذرونممی آشپزخونه توی رو وقتم بیشتر! میده انجام رو زدن جارو ثلم آسون کارهای عمو زن

 ارهایک به بتونم که کنم تنظیم رو وقتم کنممی رو خودم سعی ولی؛ بیارم جا به وقتش به رو نمازم رسمنمی

 .کنم رسیدگی امشخصی

 سمت هب و کردم پنهون هالباس الی و بستم رو دفتر. گذاشتم دفتر الی رو خودکار، دستم شدن سنگین حس با

 .بپزم شام تا رفتم آشپزخونه

 ؛پوشیده لباس هم باز امید. برگشتم اتاق به و شستم رو هاظرف و خوردیم هم کنار در سکوت در آروم رو شام

 !؟بیرون بره خوادمی بازم پس

 اعتس. بود زود خواب ایبر هنوز ولی کردم پهن فرش. شدم خیالشبی. بپرسم چیزی ازش نداشتم دوست اصال

 .رفتم حموم سمت به و برداشتم رو هاملباس و حوله. بگیرم دوش برم بود بهتر! نیمه و نه تازه

*** 

 هب لیسانس فوق گرفتن و خوندن درس سال چند از بعد اشبرادرزاده گفتمی. بود گرفته مهمونی عمو زن امروز

 .کرده دعوتش که بود نفری اولین عمو زن و برگشته شهرش

 مشغول عموم زن و بودم گذاشته بار پلو زرشک من. بودیم غذا پختن مشغول آشپزخونه توی عموم زن و من

 این خواستمی خودش همین خاطر به؛ غذاست این عاشق اشبرادرزاده گفتمی. بود فسنجون خورشت پختن

 .بپزه رو غذا

، غذا زیر کردن خاموش و ساالد کردن رستد بعد. کشیدممی سرک غذا به و بودم ساالد کردن خورد مشغول

 شربت رد رقصون هابیدمشک. رفتم بیدمشک شربت سمت به. گذاشتم یخچال توی و کردم درست آلبالو شربت

 . بود شده تموم کارم. چرخیدنمی

 .بخونم نماز رفتم و گرفتم وضو
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 !ودب ایستاده گاز پای هنوز عموم زن. برگشتم آشپزخونه به خوندم که رو نمازم

 و مگذاشت هاظرف کنار رو مهمونی یسفره. گذاشتم کنار و کشیدم آب و آوردم در ظرف. رفتم هاکابینت طرف به

 . بود شده تموم کارش عمومزن و بود آماده و مرتب چیز همه. آوردم در رو خوشگلی مربعی پایه هایلیوان

 :گفت و انداخت من به نگاهی

 ؟دیگه ستآماده چیز همه-

 :گفت که گفتم یابله

 .رفت آشپزخونه از و بپوش خوشگل لباس یه برو... رسنمی االن نهال-

 .رفتم اتاق به و کردم پوفی و انداختم هاملباس به نگاهی

. اختماند سرم ایسورمه شال و بستم باال رو موهام و پوشیدم گیپوردار مشکی دامن با ایتیره بادمجونی بلوز

؟ کنی نقاشی رو خودت میده معنی چه خونه میاد آقا، نهال زشته: زدم نهیب خودم به ولی کنم آرایش خواستم

 .کشیدم باریکم چندان نه هایلب به و برداشتم رو رنگ کم صورتی رژ. بزنم رژ فقط دادم ترجیح پس

 رد سمت به دوان دوان عمو زن. شدم خارج اتاق از. رسید گوشم به در زنگ صدای که کشیدم صورتم به دستی

 برای ارض و امید کنار، سالن در دم و برگشتم سالن به و انداختم بهش نگاهی. رفتم آشپزخونه به هم من و فتر

 .ایستادم استقبال

. دش رضا و امید با پرسی احوال مشغول و شد وارد مدادی نوک شلور و کت با، چهارشونه و بلند قامتی با مردی

 :گفت و زد شیرینی لبخند که کردم سالم کرده هول؛ رسید من به. باشه سالش پنجاه اومدمی بهش

 .خودتی پروین عروس پس-

 :گفتم و زدم لبخندی زده خجالت
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 . بله-

 .دخترم داره خدانگهت. نداره حرف شسلیقه پروین-

 با چهارشونه و آراسته مردی. بود عمو زن یبرادرزاده خود دیگه این. شد وارد دیگه آقای یه که کردم تشکری

 هر زا اول که روشن بسیار عسلی چشمان و پرکالغی کوتاه موهای و بود شده برنزه آفتاب نور اثر بر که ایچهره

 طرف به و داد رو سالمم جواب. کردم سالم و پایین انداختم رو سرم. اومد طرفمون به؛ خورنمی چشم به چیز

 .رفت سالن

 و رفتم ونطرفش به و گذاشتم سینی توی. ریختم هالیوان توی رو آلبالو شربت و رفتم آشپزخونه طرف به سریع

 . بودم شده زده خجالت و کرده هول. برگشتم آشپزخونه به و کردم پذیرایی

 .کنم چیزی مشغول رو خودم خواستممی

 دستمال و شستم باز رو بودم شسته که هاییظرف من و رسیدمی گوش به هاشونبش و خوش و خنده صدای

 :گفت و اومد زخونهآشپ به عموزن که کشیدم

 .بکشیم رو غذا بیا. نهال بجنب-

 شربت. اومدن غذا بردن برای امید و رضا حتی حاال. کرد پهن رو سفره عموزن و کشیدم رو غذا خواسته خدا از

 .کردم غذا خوردن به شروع و نشستم امید و عمومزن کنار. رفتم سمتشون به و آوردم در یخچال از رو

 قدردانی و تشکر زحمت همه این بابت کلی پسرش، نیما آقا و کردمی تعریف غذا از عمونز برادر، بهادر آقا

 .کردمی

 فقط الحا تا صبح از، بودم خسته خیلی. شدم شستن مشغول و بردیم آشپزخونه به رو هاظرف؛ خوردیم که رو غذا

 ستنش. کردم عادت کارها این به نم. نیست که بارم اولین؟ عجیبه کار این برام مگه؟ بگم چی ولی کردممی کار
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 زن کنار و کردم تعارف چای. رفتم سالن به و ریختم چای و کردم خشک رو هامدست. شد تموم باالخره هاظرف

 :گفت بهادر دایی که نشستم عموم

 !پروین داری خجالتی عروس چه-

 :گفت برادرش به رو سپس انداخت بهم نگاهی عمومزن

 .جالتیهخ کال، طورهاین اخالقش-

 :گفت و کرد ایخنده تک بهادر دایی

 . نکن غریبی. میشم هم تو دایی پس؛ هستم امید داییِ من دخترم نهال-

 .دایی چشم-

 .دخترم بالبی-

 تکیفی بهترین و هاماشین قیمت و بازار نرخ؛ جمله از زدنمی حرف چیزی هر مورد در و بود گرم بحشون آقایون

 حداقل که کردمی دعوت رو خانم پروانه خواهرش، عموزن کاش. دادممی گوش یرز به سر من و! خودرو قطعات

 کار شوهرت تو آخه میگم بهش هی. کاره گرمِ سرش نازی، بود نازی کاش اصال. بودن کنارم آرزو و باران االن

 :میگه؟ کودک مهد فرستیمی رو دخترت صبحی اول و کنیمی کار چرا؛ دیگه کنهمی

 . راضیم وضع این از و دارم عالقه. کنم کار دارم دوست-

 ! منه سال و سن هم کنممی حس. کنهمی رفتار صمیمی باهام کامال ولی؛ بزرگتره من از سال نه اینکه با

 رو مامانش؛ اومد دنیا به وقتی از.« مونده دلم به مامانم دیدن حسرت: »میگه همیشه. سوزهمی حالش به دلم

 با ردنک زندگی؛ میدم اون به رو حق البته. گرفت طالق نازی اومدن دنیا به از بعد هبالفاصل مامانش چون؛ ندیده

 چه انممام دونممی؛ معتاده پدرم که حاال. خوادمی تحمل برای آهن از اعصابی و سخته خیلی وقتا بعضی معتاد یک
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! نره پیش این از بیش امیدوارم که داره نقش حرفه این در هم باز، من شوهر اما؛  داره همراه به روز هر رو دردی

 از عدب و بود نکرده زندگی عمو با بیشتر سال دو؛ بود گفته خودش عمو که چیزهایی طبق خانم مریم، نازی مادر

 .کنهمی اقدام طالقش برای و میده عمو دست به؛ ببینه اینکه بدون رو نازی، کردن زایمان

 چی دیدمی رو بابا اگه. بابامه از بهتر عمو. کردمی صبر کاش میگم گاهی و میدم نازی مادر به رو حق گاهی

 ؟گفتمی

 .شد ساکت و اومد کنار ما خاطر به فقط ذلت و سختی همه این با مامان

 نظم و میشه عصبی گاهی ولی؛ بدجنسه و بداخالق عمو زن نمیگم. شد بزرگ بابا زن دست زیر کوچیکی از نازی

 ؛خوبیه زن عموم زن ولی؛ باباشه زن چون داره رفتاری همچین اون با طفق کنهمی فکر نازی که داره دوست رو

 .خوبه رفتارش عمو که همینه خاطر به. کنهمی ترجدی کمی و اخمو کمی رو هاآدم سال و سن بزرگی شاید

 !نهال-

 :گفت آروم عمو زن. کردم بلند رو سرم

 .بریز چای برو-

. دمش ریختن چای مشغول و کردم ردیف سینی توی و شستم رو هافنجون. رفتم آشپزخونه به و گفتم ایباشه

 .رفتم اتاقم به و گفتم ایاجازه با و کردم پذیرایی رفتم

 هااسلب الی از رو دفترم. بود نوشتن وقت. بدم انجام نداشتم کاری. رفتن ساعت دو از بعد نیما آقا و بهادر دایی

 . کردم نوشتن به وعشر؛ بودم داشته نگه که جایی همون از و درآوردم

*** 
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 شام ایبر حتی. گردهنمی بر خونه به هاشب. کرده تغییر رفتارش امید. گذرهمی امید با امزندگی از نیم و ماه سه

 بینمب که کردم سکوت، زنمنمی حرفی هیچ هم من. نیست راضی پسرش رفتار از اصال عموم زن. مونهنمی خونه

 .میشه چی آخرش

 رامشآ من به باران گاهبی و گاه هایتماس فقط تنها. بودم شده خسته موضوع این از. کردمی دلخورم امید رفتار

 .دادمی

 .باریدنه یآماده و خاکستری آسمون. دلگیر آسمون و سرده هوا. شدیممی نزدیک ماه دی آخرهای به روز هر

 .سالگیمه هجده تولد ماه دی چهار و بیست

 یاد به سیک وقتی. کنممی رفتار طبیعی خیلی تولدم روز هم من. باشه گرفته تولد برام کسی نمیاد یادم وقت هیچ

 .خیالیبی به زنممی هم من پس؟ کنم خسته رو خودم بخوام چرا؛ نیست من

 و ترهابزرگ کنار برفی آدم یک برای دلم هاستسال. کردممی نگاه برف درشت و ریز هایگلوله به پنجره از

 . زده لک بازی یبرف و هاخنده صدای

 «.بود آرزوهام سقف؛ اومد کوتاه باهام که چیزی تنها. »نشد آورده بر آرزوهام مثل که نبود پیش رویایی هم اون

 تدرس. برفک میگه برف نوع این به مبینا. شدنمی آب جا در و کردنمی سقوط زمین روی آروم و قشنگ هابرف

 تازه دلم توی رو غم آتش خاکستری رنگ این با آسمون. میشه آب نرسیده زمین به و مونهمی برفک شبیه؛ میگه

 . انداختمی سالگیم هشت تلخ هایخاطره یاد به رو من و کردمی

 به ذارممی. بودم کوچیک من. شدمی شدیدتر و شدید لحظه هر برف بارش. داشت سوز هوا و اومدمی برف"

 .کردنم عجله هم دشای؛ دونمنمی. لرزونم هایدست یا بودنم هل حساب
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 من یعنی؟! رممقص من یعنی؛ بزنه کتک رو من بابا و بسوزونه رو بابا دست و بیفته دستم از بابا چای فنجون اینکه

 من و ارهبی در تنم از رو رنگم سبز یکهنه کاپشن لگد و مشت با بابا که بود حقم آیا!؟ کردم کاری همچین عمد از

 ؟واقعا حقمه؟ بندازه؛ کنهمی رسوخ استخون به سرماش که یخی و ردس حیاط توی پابرهنه، کفش بدون رو

 ور من و بیاد رحم به دلش بابا کردممی دعا و لرزیدممی و کردم جمع شکمم توی رو پاهام حیاط توی من اینکه

 "!بیاره داخل به

 !نه یا ارمد رو حس این که هستم کسی تنها دونمنمی. متنفرم کودکیم دوران از. بودن سختی روزهای

 درد از عمیقی نفس روزها اون یاد به. ندارم ازش خوبی خاطرات چون، میاد بدم زندگیم دوران ترینشیرین از

 .کنممی دور خودم از رو هاخاطره این. گیرممی فاصله پنجره از و کشممی

 .نداره شدن تموم قصد و بارهمی همچنان برف. نیست کنارمون شام یسفره سر روز هر مثل امید و شده شب

؛ برسم اکج به خواممی هانوشتن این با دونمنمی. بنویسم امکودکی دردهای از بهتره؛ نشستم اتاق توی که حاال

 .کنممی تجویز رو نوشتن، قلبم هایزخم حرمت به ولی

 دنمگر ات رو پتو و میرم زمین روی یشده پهن فرش سمت به و بندممی رو دفترم. گذشته شب یازده از ساعت

 .میرم خواب به و کشممی

*** 

 با کنممی سعی. نیستم تولدم فکر به اصال و پزممی غذا آشپزخونه توی! منه تولد روز، دی چهار و بیست امروز

 .کنم پاک ذهنم از رو روز این خونه کارهای

 جمع رو بند روی یهالباس و میرم حیاط سمت به. خوبه؛ کنممی مزه رو غذا و کنممی اضافه غذا به رو نمک

 .بکشم اتو بعد تا ذارممی سبد داخل و کنممی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه جمنان کاربر zeinab_jokal  | من پوش سیاه بخت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 50 

 وجود اب! داریهخنده حرف. نرفتم دیدنش به ستهفته یک. کنممی فکر مامان به و گردمبرمی آشپزخونه به باز

 . برم دیدنش به ساعت ربع یک روز دو هر حداکثر که کنمنمی وقت هم باز مونهمسایگی

 ؟شدمی چی مگه. بمونن کثیف ساعت ربع هاظرف بذار، درک به. برم دیدنش به هک کردم درست رو غذا

 ؟کنهمی تغییر چیزی. بشن زده اتو بعد ساعت نیم هالباس بذار

 نخیابو به و زنممی رو در. نباشه خونه توی االن بابا کاش. میرم مونخونه طرف به و ذارممی سرم روی رو چادرم

 .نداره شدن آب قصد که روزه چند؛ بسته یخ و شده جمع برف خیابان هایکناره. دوزممی چشم

 رو مبینا و رفتم داخل به. کنهمی نگاه لبخند با من به مبینا خواهرم. برگشتم خونه سمت به، در شدن باز صدای با

 .گرفتم آغوشم توی سفت

 وشمآغ توی رو مامان و کردم سالم و رفتم طرفش به. نیست خونه توی بابا فهمیدم، سالن توی مامان دیدن با

 . گرفتم

 خونه هب و کنممی خداحافظی مبینا با و بوسممی رو اشگونه. کافیه برام؛ هستم کنارش که ساعتی ربع همین

 .میرم

 هخست هدفبی روزهای تکرار از. میشه سردتر و سردتر ماه هر، زمستون مثل من زندگی و رسید راه از ماه بهمن

 چارهبی و کنهمی سیاه رو سفید یبرگه که تلخه خاطرات مرور و نوشتن همین، روزهام ینا سرگرمی تنها. شدم

 .من حال مثل درست. زنهنمی دم دفترم

 به. زدم کنار رو رنگم ایقهوه یپرده و رفتم اتاقم یپنجره سمت به و کشیدم دست نوشتن از گربه صدای با

 .اشهب گرسنه شاید کردم فکر. کردم نگاه؛ بود زده زل من به شفاش و سبز هایچشم با که پنجره کنار یگربه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه جمنان کاربر zeinab_jokal  | من پوش سیاه بخت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 51 

 به و ریختم برنج کمی اون توی و آوردم در رو مصرفی باریک ظرف و رفتم آشپزخونه سمت به و کشیدم رو پرده

 اشسردی و کرد برخورد امچهره به سردی هوای که کردم باز رو پنجره و زدم کنار رو پرده. برگشتم اتاقم سمت

 .لرزوند رو تنم

 من به نگاهی گربه. شد پخش دورش برنج کمی و افتاد هامدست از که کردم رها رو ظرف و کردم دراز رو دستم

 . شد خوردن مشغول و رفت غذا ظرف طرف به و انداخت

 .کردممی نگاه خوردنش به پنجره پشت از. بستم رو پنجره و کردم نگاه گربه به لبخند با

 !زنهمی پا پشت خوبیات به جورهایی یک یعنی ؛وفاستبی گربه میگن

 .قشنگه صداشون و نازن خیلی. دارم دوست رو هاگربه هم باز من ولی

 !بدونه خودش عروسک رو گربه که بده حق بهش؛ نگرفته دستش عروسک کوچیکی از که دختری

 .دردیه دب زمستون توی تنهایی. دلگیرن خیلی؟ زمستونی سرد روزهای این میشن تموم کی، خدایا. کشیدم آهی

 مک؟ نمیشم خسته؟ کنم زندگی طوراین امید با باید عمرم آخر تا من، خدایا یعنی. کردممی فکر امآینده به

 ؟کنم خوش نوشتن با رو دلم کی تا اصال؟ نمیارم

 لندب و کردم پرت رو اون کالفه. شدم زدنش دید مشغول و کشیدم دفتر الی از رو خودکار و رفتم دفترم طرف به

 .بودم شده کالفه و حوصلهبی بدجور. شدم

 ندچ! خنده زیر زدمی تنهایی و کردمی تعریف رو تکراریش هایجک و بود کنارم مبینا، قبل هایسال مثل کاش

 یخنده به خندممی اگر هم من. خندهمی هاشگفته به خودش بار هر و کنهمی تکرار رو هالطیفه و جک این ساله

 .ستنی کنارم مبینا االن ولی. میشه باز دلم و گیرهمی امخنده هم من؛ خندهمی داره و شده دوال بینممی تا. اونه
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. ندارم رو شحوصله نه؟ نقاشی. بده انجام کاری یک. نهال کن فکر؛ کنممی تکرار خودم با و چرخممی خودم دور

 تازه؟ هبباف داره حوصله کی. نه هم باز؟ فتنیبا. ندارم رو وسایلش اصال نه؟ گلدوزی. نیست خوب اصال نقاشیم

 !گیرهمی دلش بیشتر

 رشک رو خدا. گشتم نظرم مورد مواد دنبال به و کردم کج آشپزخونه به رو راهم و رفتم در طرف به. خودشه، آهان

 .شدم کار به مشغول و بستم بند پیش. آوردم در رو ماست و رفتم یخچال سمت به. بودن همه

 .شدم زولبیا کردن سرخ مشغول و زدم رضایت روی از لبخندی، مواد کردن مخلوط شدن تموم با

 ردنک درست همین، دلتنگیم رفع برای کار تنها ولی؛ بخواد دلتون که چی هر، بازی خل، بچگی بذارین رو اسمش

 ؟باشه وقت چه کنهمی فرقی چه؛ دیگه شیرینیه شیرینی ولی؛ نبود وقتش دونممی. بود زولبیا

 .هستم و بودم زولبیا عاشق. بردممی لذت و کردممی نگاه روغن توی خورده پیچ و طالیی هایولبیاز به

 .نیست خبری هاحرف جور این و دلتنگی از و شده بهتر حالم بینممی؛ کنممی سرخ دارم که حاال

 به و کشیدم ارک از دست، کسی یخمیازه صدای با. ریختم عسلی یشیره روش باز و چیدم قشنگ رو زولبیا

 :گفت رضا که کردم نگاه سرم پشت

 ؟کردی درست چی؟ چیه خوب بوی این، نهال-

 :گفتم و کردم اشاره ظرف به لبخند با و گذشتم ظرف کنار از

 .این-

 :گفت و برداشت یکی و اومد زلوبیا طرف به و زد برقی هاشچشم

 .کشیدی زحمت واقعا. نکنه درد دستت-
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 :گفتم و زدم خجولی لبخند

 !نکردم کاری. کنممی خواهش-

 .کردم خوردن به شروع و شدم وسوسه هم من که کردمی چه چه و به به و خورد می ولع با چنان رضا

 .عالیه، امم

 رینیشی کردن درست بابت کلی عموم و عموزن حاال. یخچال بذارمش و بشه سرد تا گذاشتمش آشپزخونه توی

 و کردمی مصرف مواد چون؛ چرا دونستممی. بود کرده ذوق که عموم. کردن تشکر خوردن از بعد و کردن تعجب

 عمو هب عمومزن و کنم درست شیرینی بار هر میگه بهم حاال تازه. کردمی بیشتر رو مواد دووم، شیرینی خوردن

 .میره حسابی یغره چشم

 بغل ور خودم جورهایی یک، ینهس به دست و رفتم حیاط سمت به. راحته خیالم و شده کاسته دلم غم از دیگه حاال

 :گفتم و زدم لبخندی آسمون به رو. بود ابری و سرد هوا. بودم کرده

 .داری شرایطی هر در رو هوام که خدا ممنون-

 .گرفتممی آرامش هامگونه به سرد هوای برخورد با و بود گرفته بازی به رو دامنم، سرد هوای

*** 

 بودن معلوم. داشت ایآشفته ظاهر و بود گرفته خاک رو هیکلش تمام! آورد تشریف امید باالخره روز چهار از بعد

 تگرف حرفی هیچ بدون و کرد عوض رو هاشلباس. گشتبرمی خاکی هایلباس با هابچه مثل که رفتمی کجاها

 !نداد رو عمو زن غرغرهای جواب حتی. خوابید

 .بخوابه راحت اتاق توی که خوندم نماز سالن توی و گرفتم وضو و شستم رو هاشلباس و شدم خارج اتاق از
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 به و برداشتم لباس دست یک. گذاشتم اتاق توی آروم و برداشتم سرم از رو چادر و کردم تا رو نمازم یسجاده

 و دمپوشی لباس و بستم رو آب شیر خوشحالی از. شنیدم رو نازی صدای که کردممی حموم داشتم. رفتم حموم

. تمشگرف آغوشم توی و رفتم طرفش به بلند هایگام با. شد بلند جاش از دید رو من ات. رفتم بیرون سمت به

 :گفتم. بودم دلتنگش خیلی

 جدا آغوشش از؟ میشه تنگ برات دلم نمیگی. زدی سری نه، زدی زنگی نه مدت همه این. نازی بدی خیلی-

 :گفت که شدم

 .بزرگیه مسئولیت داریبچه و شلوغه سرم خدا به. ببخشید-

 :گفت و کرد غنچه رو فرمش خوش هایلب و زد چشمکی سپس

 ؟چیه هابازیلوس این؛ خوشی جونت باران با که تو-

 :گفتم و گرفتم بازوش از نیشگونی

 .نمیشه نازی من برای هیچکی. خفه-

 :گفت و خندید نازی

 .زبون شیرین ها زنیمی کلک خوب-

 :گفتم و خندیدم

 . کنیم صحبت تا بشین بیا حاال-

 :گفتم که نشستیم

 ؟کجاست آیدا پس-
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 :گفت و کرد پوفی نازی

 .دیگه بدبختی هزار و شوهرداری و داریبچه و داریخونه و کار از رفت سر امحوصله. باباش پیش گذاشتمش-

 مک خیلی من دونیمی خوب خودت که تو. بزنم سر جون نهال به هم و بشه عوض هوام و حال اینجا بیام گفتم

 .اومدم تو دیدن و بابا احترام به فقط من. واضحه هم دلیلش. میام

 :گفت و کشید کردن صحبت از دست نازی باالخره

 .گشنگی از شدم هالک؟ ذارینمی رو شام کی زحمتبی عزیزم، نهال-

 :گفتم و انداختم ساعت به نگاهی

 .عزیزم کنممی گرم رو غذا میرم االن-

 .زدیم صدا رو بقیه و چیدیم رو سفره و دادیم انجام رو کارها و شد بلند من با هم نازی

 خاطر به حتی؛ اینجا بیاد مدت یک هر گرفتم قول نازی از. بود خوبی روز. امید جز؛ بودیم نشسته سفره دور همه

 .کرد قبول هم اون. من

*** 

 .نیومد خونه و رفت هم باز امید. گذشتندمی هدفبی روزها

 زا بگیره زن خواستمی. شدی خل نهال؟ گرفته زن نکنه. میره کجا نمبدو خواستمی دلم. بودم شده کنجکاو

 ؟آخه چه من به. رفت که رفت جا هر اصال؟ میره کجا پس، پوف. گرفتنمی رو تو اولش

 از مکنمی فکر. بشم زمین نقش بود نزدیک بار چند و میره گیج خیلی سرم. دارم سرگیجه میشه روزی چند

 هم روز هس دو این؟ کردمی آشپزی عمو زن برای کی بیام من اینکه از قبل باالخره. کنم استراحت بهتره. خستگیه

 .نیست مساعد حالم. کنه آشپزی خودش بذار
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 سرم باالی سقف و زدنمی دو دو هامچشم. کشیدممی عمیقی هاینفس و شدم خیره سقف به و کشیدم دراز

 خیلی حالم. زدممی عق. رفتم بهداشتی سرویس طرف به و پریدم جام از، ممعده خوردن پیچ با. چرخیدمی

 بعدش ساعت نیم که خوردم قرص یک و رفتم اتاقم طرف به و شستم رو صورتم و دست. شدمی بد داشت

 .رفتم فرو عمیقی خواب به و شد خمار هامچشم

. بود عموم زن. ببینم واضح تا دادم فشار هم روی رو هامچشم. کردم باز رو هامچشم امشونه هایتکون با

 :گفت که شدم بلند جام از حالبی

 ؟بشی بلند خواینمی. شبه هفت ساعت، نهال-

 :گفتم و کشیدم صورتم به دستی

 ؟نکردی بیدارم زودتر چرا؟! شب هفت-

 .بخوابی بذارم بهتره؛ بده حالت گفتم-

 . رفت عموم زن و کردم تشکری

 .نبود خبری تهوع حالت و سرگیجه از و بود شده بهتر خورده یه حالم

 .کردم نوشتن به شروع و گرفتم دستم رو خودکار. رفتم دفترم طرف به و خوندم رو نمازم و گرفتم وضو

 !تنهایی از شدم خسته. رفتم سالن به و کردم جمع رو دفتر. کشیدم گردنم به دستی، گردنم درد حس با

 مت و پت کارهای به و نشستم شوق با. شدمی پخش داشت مت و پت کارتون اینکه جالب و بود روشن تلوزیون

 .ودب امعالقه مورد کارتون. بود جالب خیلی. خندیدممی هاشونخرابکاری به آروم صدای با گاهی و کردممی نگاه

 یک! کردم تعجب. دیدم؛ بود نشسته من از دورتر خورده یه که رو امید. چرخوندم رو سرم، کارتون شدن تموم با

 ؟!کارتون بحر تو بودم رفته من حد این تا یعنی؟! نشدم توجهم اصال من که اومد
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 :گفت؛ دید خودش به رو متعجبم نگاه که امید

 .نشدی حضورم متوجه؛ بودی تلوزیون غرق هم تو و اومدم تازه-

 :گفت که گفتم آهانی

 . داری سرگیجه روز چند این میگه مامان-

 .بله-

 .میشی خوب بخور قرص-

 مه من و دکتر ببرمت بپوش میگه حاال گفتم؛ داری سرگیجه روز چند این گفت نماما گفت همچین؟ همین

 .بخورم قرص باید دونممی هم من خب والّا. کردممی تعارف شستممی

. رفتن بیرون امشب امید. خوردم کم خیلی. لنگیدمی جورایی یک حالم، شامی چه البته. خوردیم دورهمی رو شام

 . رفتارش این به نه رفتارش اون به نه! ها کنهمی رفتار عجیب

 .گذرهمی داره چی دونهمی خدا فقط

*** 

 حالم ذاغ بوی از حتی بلکه؛ ندارم غذا به اشتهایی تنها نه حاال و میشه بیشتر و بیشتر روز به روز تهوعم حالت

 صدق و گرفتم جدی ور مامان حرف حاال ولی بودم خیالبی اول. برم دکتر به حتما گفتمی مامان. میشه رو و زیر

 .دکتر برم دارم

 .کنم چکار باید دونستمنمی، سرگردون من و کرد بهونه رو پاش درد هم عمو زن. نیست خونه که امید
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 اردو بفرماییدی صدای با و زدم در به ایتقه و رفتم اتاقش سمت به. بود رضا فقط؛ برم باهاش ندارم رو کسی

 :گفت رضا که کردم سالم و شدم

 ؟خوایمی چیزی نهال-

 :گفتم و کردم پا اون و پا این

 .بگم چطور دونمنمی... راستش-

 .نیستم غریبه که من؛ بگو-

 :گفتم و کردم صاف رو صدام

 اهاشپ میگه عمو زن و نیست خونه دونیمی که امید. دکتر برم خواممی و نیست خوش حالم روزها این راستش-

 .بیای همراهم نباشه زحمتی اگه خواستممی. کنهمی درد

 :گفت و ریخت بهم رو هااون و کرد فرو بلندش موهای توی رو دستش و زد ایمردانه لبخند. شد بلند رضا

 ؟همین-

 .بله-

 .میریم و پوشممی لباس االن من. شو آماده برو؟ زحمتی چه؟ نهال حرفیه چه این-

 یمشک شلوار و مشکی شال یک و کردم تنم رو رنگم مشکی پالتوی رفتم. کردم تشکر و زدم محوی لبخند

 .رفتم بیرون و زدم مشکی تیپ پا تا سر. پوشیدم

 :گفت من دیدن با بود نشسته سالن توی رضا

 ؟بریم-
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 .رفتیم و گفتم ایبله

 تقه دو. رفتم در سمت به آروم هایقدم با و شدم بلند. زد صدا رو اسمم منشی که بودیم نشسته منتظر رضا و من

 و پریدمی حرفم وسط مدام هم اون. دادم توضیح براش رو بدم حال. کردم سالم دکتر به. شدم وارد و زدم در به

 .پرسیدمی سوال

 :گفت؛ کردمی یاداشت چیزهایی سری یک ایقورباغه خرچنگ خط دست با داشت که همونطور

 .نوشتم آزمایش یه برات-

 :گفتم که داد دستم رو برگه سپس

 ؟نویسیننمی چیزی شربتی قرصی؟ چیه مال وعته حالت این پس، دکتر خانم-

 :گفت و چرخوند دستش توی رو خودکار

 دو .کنممی تجویز برات رو الزمه که چیزایی اونوقت، شد مشخص که آزمایشت جواب. بدی آزمایش باید فعال-

 .بیارش برام. میاد آزمایشت جواب دیگه روز

 :گفتم و ایستادم رضا رویروبه و رفتم بیرون سمت به و گفتم ایباشه

 .نوشت آزمایش برام-

 :گفت و انداخت نگاهی دستم توی یبرگه به رضا

 .بریم، باشه-
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؛ دش که نوبتم. انداختممی راه داد و جیغ، آمپول زدن وقت و ترسیدممی آمپول از بچگی همون از. داشتم استرس

 نکهای مثل هم اون. کردممی نگاه دهز وحشت هایچشم با؛ اومدمی سمتم به که پرستار به و نشستم تخت روی

 :گفت، فهمید رو روزم و حال

 .بشه کم استرست تا ببند رو هاتچشم ترسیمی اگه-

 بهم یشترب رو هامچشم و کشیدم عمیقی نفس. زد الکل دستم به پنبه با و شد نزدیکم. بستم رو هامچشم سریع

 :گفت پرستار که دادم فشار

 . گلم کن مشت رو دستت-

 نهال: گفتممی خودم با هی و کردمی غلبه بهم داشت ترس. داشت سوزش. کرد دستم وارد رو سوزن سپس

 .میشه تموم االن. درنیار بازیبچه. زشته

 :گفت و گذاشت سوزن جای رو پنبه یک و آورد در دستم از رو سوزن که لبام جون به بودم افتاده

 .نره گیج سرت تا بشین جات سر همینطور دقیقه ده یک-

 طرف به و پوشیدم رو هامکفش. اومدم پایین تخت از آروم، دقیقه ده از بعد و کردم باز رو امشده مشت دست

 .رفتم رضا

 .بود شده بیشتر امسرگیجه. کشیدم دراز و رفتم اتاقم طرف به. رسیدیم خونه به

*** 

 تردک مطب سمت به و گرفتم رو جواب و رفتیم آزمایشگاه به. بگیرم رو آزمایش جواب برم رضا با قراره امروز

 .دادم دکتر دست به رو آزمایش جواب و کردم سالمی و شدم دکتر اتاق وارد. رفتیم

 :گفت و کرد بلند برگه روی از رو سرش دقیقه چند از بعد. شد خوندن مشغول دکتر
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 .مبارکه، بارداری میده نشون آزمایشت-

 و هوش اصال ولی زدمی حرف دکتر؟ شنیدن برعکس هامگوش .شدم خیاالتی حتما؟ شنیدم چی. شدنمی باورم

 به هم من، بدی آزمایش باید گفت من به پیش روز دو دکتر خانم کردممی فکر داشتم. نبود پیشش حواسم

 .داشتم ترس و استرس زدن سوزن از میاد یادم حتی، آره. رفتم آزمایشگاه

 ؟امروز... امـ یعنی، حاضره آزمایشت جواب دیگه روز دو گفتن بهم

 به سریع. نداشت امکان نه. مبارکه؛ بارداری میده نشون آزمایش؟ گفت چی حاال دکتر. آوردم فشار ذهنم به

 :گفتم و کردم زدمی صدام خانم... خانم که دکتر به رو و اومدم خودم

 ؟ هستم چی من... من؟ گفتین چی... چـ-

 ومکد. نمیشه، نه نه نه ولی؛ شده متوجه اشتباه صالا. کرده شوخی بگه کاش. اومدمی گلوم به داشت بغض

 ؟!کنهمی شوخی همچین رجوعش ارباب با دکتری

 :گفت تعجب حالت با

 .خانم باردارین شما-

 :گفتم و کردم گریه به شروع. بود گرفته سنگ تیکه یک مثل رو گلوم راه بغض. شد حاال، آهان

 چهب این نقش دیگه؛ پذیرفتم رو واقعیت که من؟ االن چرا، اخدای. ندارم دوست بچه من. خوامنمی بچه من ولی-

 ؟آخه بود چی زندگیم توی

 :گفت و اومد سمتم به. کنهمی نگاهم سرش توی فکرهایی چه با داره دکتر نبود مهم برام

 ناشکری شما وقتاون، هستن دعا به دست شدن داربچه برای هاخیلی. رحمته فرزند؟ کنیمی گریه چرا خانم-

 ؟کنینیم
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 :گفتم و شدم بلند و کشیدم هامچشم زیر به دستی

 . کردیمی درک رو من االن حال؛ داشتی خبر زندگیم از اگه-

 تنها، زده بیرون حدقه از هاییچشم با رو دکتر و رفتم در سمت به و نموندم جانبش از حرفی منتظر دیگه

 .گذاشتم

 :گفت و اومد طرفم به و شد بلند جاش از نگرانی با؛ افتاد من به چشمش که رضا. ریختممی اشک هم هنوز

 ؟بود چی آزمایشت جواب؟ نهال شده چی-

 :گفت باز رضا. کردممی گریه فقط و زدمنمی حرفی

 ؟کنیمی گریه داری چرا؟ شده چی میگم. توام با نهال-

 :گفت، زنمنمی حرفی دید وقتی رضا

 .پرسممی دکتر از میرم االن خودم. نگو باشه-

 :گفتم، بخوره تکون جاش از اینکه از بلق

 . ـم... میگـ بهت م... خود-

 :گفت و ایستاد کمر به دست رضا

 .شنوممی-

 :گفتم و زدم پس رو امگونه روی هایاشک

 .میگم؛ بشینیم جایی یک بریم-
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 رو .اشتمند رو رفتن راه یحوصله و حال. رفتیم سبزی فضای طرف، خیابان سمت اون به و شدیم خارج مطب از

 .پذیرفتنمی رو مسئله این مغزم و داشت درد هنوز دلم ولی؛ بود اومده بند امگریه. نشستم نیمکت اولین

 :گفت بود خیره روبهرو به که همونطور رضا

 ؟شده چی بگی خواینمی-

 :گفتم آروم و شدم خارج افکارم از

 .ندارم تحمل. کشمنمی دیگه خدا به. دمش خسته هم سر پشت هایاتفاق این از. شدم خسته دیگه من رضا-

 :گفت و شد خیره من به رضا

 .کنم کمکت بتونم شاید. چیه هاتگریه دلیل بگو حداقل-

 :گفتم و کردم من و من

 .باردارم من-

 :گفت بعدش و شد ساکت لحظه چند رضا. گریه زیر زدم و

 ؟کردیمی گریه داشتی همین خاطر به-

 :گفت که دادم تکون سری

 بابا داره امید. میشی مامان داری! خوبیه خبر که این. شده چیزی کردم گمون هاتزاری و گریه این با لنها-

 ؟ شوقه هایاشک این نکنه ببینم بگو اصال؟ داره گریه موضوع این کجای. میشه
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 حق؟ آخه باشن شوق اشک میاد بهشون کجا؟ شوق اشک میگه هااشک این به آخه؟ گفتمی داشت چی رضا

 داداشش زن بابا اجبارِ با من فهمیدمی باید کجا از. ریزممی اشکم روزم و حال به واقعا دارم من ندونه رهدا

 ؟امماه یک جنین یک مادر االن که دادم ازدواج این به تن ناچاری و بدبختی با من دونستمی کجا از؟ شدم

 :گفتم آرومی صدای با. کردمنمی خوشحالی احساس وجودش از ولی؛ بود تنم از ایپاره که جنینی

 .ناراحتم بچه یک وجود از من... من. ناراحتم من. رضا نیستم خوشحال من-

 :گفت تحکم با رضا

 ؟چرا آخه-

 :نالیدم عجز با و شدم خیره روروبه به

 هک روزی از. بشه بابا مثل امید که روزی از ترسممی من. بشم بدبخت مادرم مثل هم من که ناراحتم روزی از-

 پدرش و مادر رفتارهای خاطر به امگوشه جیگر که روزی از. بشه بلند خواب از دادم و جیغ صدای با امبچه

 من همهفمی کشیده رو هاسختی این که کسی فقط رضا کن باور. کنممی وحشت روزها این از من. بشه گیرگوشه

 خودم یبچه وجود از چرا بدونی خوایمی هم هنوز؟ نیستم خوشحال چرا بپرسی خوایمی باز حاال. میگم چی

 ؟ریزممی اشک و دلخورم

 هم شاید؛ داده من به رو حق شاید. دادمی نشان رو غم اشکشیده صورت. نزد حرفی دیگه و کرد سکوت رضا

 :فتگ و شد بلند رضا که کردممی نگاه مردم آمدهای و رفت به چقدر دونمنمی! بپاشه زخمم به نمک خواستنمی

 .برگردیم باید، سرده هوا. نهال شو بلند-

 :گفت بزنه رو در اینکه از قبل رسیدیم که خونه به. رفتیم و شدم بلند جام از حرفی هیچ بدون

 .کن شکر رو خدا. شده که کاریه. نکن ناراحت رو خودت داداش زن، نهال-
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 .زد دلداری مثال، دونممی چه یا ترحم روی از لبخندی سپس و

 باسل کمد از. شد پیدا امید یکله و سر که خوندممی نماز داشتم. کردم عوض رو هاملباس و مرفت اتاقم سمت به

 خشکشون که حالی در خیسش موهای با امید که نشستم جام سر و کردم تا رو امسجاده. رفت و برداشت

 اون .پتو زیر یدمخز و کردم پهن تشک. نداشتم رو هیچی یحوصله! علیکی نه سالمی نه. شد اتاق وارد کردمی

 گفت مامان نکرد سوال؟ نه یا دکتر رفتی نهال نگفت؟ بخوابی خوایمی االن چرا نپرسید حتی. نگفت هیچی هم

 ؟نگرفتی دردی، کوفتی، زهرماری؟ شد چی؛ بیاری رو آزمایشت جواب رضا با رفتی

 :گفتم و زدم پوزخندی دلم هایحرف برای

 هاروز اولین، اولش رفتار اون. خانم نهال کردیمی رو رفتار این فکر ایدب کردیمی ازدواج باهاش داشتی وقتی-

 .رفت و شد تموم دیگه بعدش. بود

 برم شدم بلند. نشد، بخوابم کردم سعی چی هر. نیومد هامچشم به خواب دیگه خوندم نماز اینکه از بعد، صبح

 و رفتممی راه داشتم. بود گرفته بدجور لمد. داشتم خفگی احساس. بزنم قدم ماه اسفند هوای توی تا حیاط توی

 زمین اب بود نزدیک و کرد گیر بلندم دامن به پام که شد چی دونمنمی. کردممی فکر، انتظارمه در که ایآینده به

 به دستم این. انداختم خودم به نگاه یک. تپیدمی تند قلبم. شدم مانع و گذاشتم دیوار روی رو دستم. بشم یکی

 !بود شکمم روی؛ گرفتم رو ردش. کردم نگاه دومم دست به. بودم هگرفت دیوار

 ؟مداد نشون واکنش سریع ناگهانی یحادثه یک تو که مهمه برام قدراین بچه این یعنی؟ بود شکمم روی چرا

 دستم به گیج؟ بدم دستش از خوامنمی و مهمه برام؟ دارم دوستش من یعنی؟ بذارم چی رو حرکت این اسم

 این شد باعث اممادرانه حس یعنی! باشم داشته دوستش ساعت چند عرض در نداره امکان! نه. ردمکمی نگاه

 ؟بکنم رو فکر

 .رفتم حموم به برداشتم لباس و رفتم اتاقم به و کشیدم مزاحمم افکار از دست
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 چیزهای به جدیدا حتی. شدم حساس غذا بوی به. بشه بد حالم و بخورم غذا ترسیدممی ولی؛ بود امگشنه

 نپرسید چرا عموم زن! نیست مهم براش هیچی امید بگیم اصال. شدم شکننده و حساس اطرافم اهمیتبی

 .خدا به داره حدی هم ارزشیبی؟ شد چی آزمایشم

*** 

 ابجو آروم خیلی که کردم سالمی و کردم باز براش رو در. بخوریم نهار تایی دو گرفتم تصمیم، امید اومدن با

 :گفتم بهش؛ رفتممی داخل به که همونطور! بود ترسنگین دادنمی اگه. داد

 .کنممی گرم رو غذا من؛ کنی عوض لباس تو تا-

 :گفت خسته صدایی با

 .خوردم نهار من-

 !خورده آقا نگو. بخوریم نهار هم با بیاد باشم منتظرش گفتم. خورد ذوقم تو خیلی

 هم اون و کردم کج اتاق به رو راهم. نداشتم تهاییاش غذا برای حتی. بزنم حرف باهاش نداشتم دوست حتی

 :گفت و اومد

 ؟خب شدی ناراحت چرا حاال-

 :گفتم و انداختم باال ایشونه. خیالمبی کنم تظاهر خواستممی! چرا پرسهمی

 رتمنتظ که شدم دلخور خوردی نهار که گفتی و بخوریم نهار هم با بیای بودم منتظر چون ولی؛ نشدم ناراحت-

 .نخوردم وقتش به رو غذام و دممون

 :گفت و کشید نامرتبش ریش ته به دستی سپس. کرد کلفت رو صداش امید
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. میرم و میام بخواد دلم وقت هر نیستم بچه که من. خوردیمی رو غذات؟ باشی منتظرم گفت بهت کی-

 .باشه منتظرم کسی خوامنمی

 :دادم جواب خودش مثل هم من. کرد دلخورم حرفش خیلی

 یرتقص دونیمی اصال. برگرد کشید عشقت هم وقت هر؛ برو خواست دلت هم وقت هر. نیستی بچه تو اشهب-

 .کنمنمی تکرارش دیگه. بودم منتظرت خودمه

 و کنیمی گیر گلو وسط درشت سنگ تکه یک مثل، خورهمی توقی به تقی تا که لعنتی بغض ای بهت لعنت، اوف

 .کنه خالی رو خودش زدن حرف با آدم ذارینمی

 :گفت؛ کردمی عوض رو هاشلباس که همونطور

 . باش طوریاین بعد به این از. شد حاال، آفرین-

 حس هک افتادم لبم جون به دندون با چقدر دونمنمی. بدم رو جوابش و بدم قورت رو بغضم تا گرفتم گاز رو لبم

 :فتمگ و کردم بهش رو. بود رفته بغضم. کردم حس دهنم توی رو خون شوری

 ؟داره ادامه کی تا وضع این بدونم میشه-

 :گفت و داد تکون سری

 ؟وضع کدوم-

 :گفتم و ایستادم کمر به دست؟ زدمی خنگی به رو خودش یا بود خنگ واقعا یا رفتمی رژه اعصابم رو داشت

 ؟!داره ادامه کی تا بدونم خواممی. میای و میری خواست دلت وقت هر که همین-
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. شدمی ترنزدیک و نزدیک داشت. زد زل من به نشسته خون به هایچشم با و چرخوند طرفم به رو سرش سریع

 :زدمی فریاد قلبم درون صدایی ولی ترسیدم لحظه یک واسه

 ".کن تظاهر نیستی اگه حتی باش قویی. کافیه ترس، نهال"

 :گفت و ایستاد رومروبه

؟ کنیمی بازجویی من از که باشی کی تو اصال؟ فهمیدی، نیست مربوط تو به باشه داشته ادامه که وقت هر تا-

 ؟هان

 :گفتم و کردم جمع هامچشم توی رو نفرتم. لرزید صداش از تنم. زد داد بلندی صدای با

 .زندگیتم شریک. زنتم من رفته یادت اینکه مثل-

 :گفت و زد پیشونیم به انگشتی

 .نداری من از رو سوال این حق باشی که هم زنم-

 : گفتممی باید. بود معلق دلم توی حرفی یک ولی؛ بود شده پوچ احساسم. نداشتم جوابی دیگه

 ؟میره کجا، ترمهم و برمیگرده کی و میره کی شوهرم بدونم ندارم حق که ارزشمبی برات من یعنی-

 :گفت و کرد پشت من به

 .کنه دخالت مکارها تو کسی ندارم دوست من ولی؛ نیست اینطور اصال؟ ارزشیبی گفته کی-

 :گفتم مظلومی صدای با و افتادم آزمایشم یاد

 تآزمایش جواب خواستیمی که تو نهال پرسیدیمی حاال تا دیشب از بودم ارزش با واقعا اگه، میگی راست آره-

 ؟ارزشم واقعا اینه؟ گفتن بهت چی رفتی اگه؟ نه یا رفتی، بیاری رو
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 :گفت و کشید گردنش به دستی امید

 .خیالیبی هم خودت که نیست مهمی چیز حتما پس. بودی گفته االن، بود مهمی چیز اگه-

 . گذاشت تنها فکر عالمه یک با رو من و رفت

 تفرص حتی!« خنددمی باز و احساساتش خوردمی سیلی، دلم برای سوزدمی دلم گاهی»!؟ ارزشم یهمه بود این

 .ندارم ایعالقه هیچ پدرش به که شدم فرزندی مادر بگم بهش نداد

 تیوق کنممی احساس که کردم گریه چقدر دیروز از. کنه راحتم و بیاد که کردم آماده بغضم برای رو راه بار این

 !سوزنمی میشن بسته و باز هامچشم

 یسع. گفتم بهش؛ زد زنگ باران وقتی حتی. باردارم که دادم خبر عمو زن به. گذرهمی موضوع این از هفته یک

 وزیر اون از امید. ندارم حسی امبچه به نفهمه کسی که کنم پنهون هامخنده نقاب پشت رو حتیمنارا کردممی

 .میشه پدر داره دونهنمی هم هنوز. رفت زود و خونه اومد بار یک فقط؛ شد بحث بینمون که

*** 

 سین هفت یسفره سر امسال حداقل که بودم خوشحال. پیچیده جا همه بهار بوی. ماهه اسفند آخرهای

 هایخرج اهاین که گفتمی همیشه بابا. باشیم کرده پهن رو نو سال یسفره هاسال از سالی نمیاد یادم. شینممی

 .شدیممی ساکت همه بعدش دیگه. زیادیه

 .حال احسن اال حالنا حول، االحوال و الحول محول یا، النهار و الیل مدبر یا، االبصار و القلوب مقلب یا

 .مبارک نو سال... بوم

 از و کردم باز رو هامچشم. باشه آرامش از پر زندگیم که کردم آرزو دلم ته و بستم رو هامچشم و زدم لبخندی

 عمو نز سمت به سپس. گفتم تبریک بهش رو نو سال و بوسیدم رو سرش رفتم عمو طرف به و شدم بلند جام
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 ریکتب بهش. بود ساعت به مدام چشمش که مرفت امید سمت به. کرد روبوسی باهام و شد بلند جاش از. رفتم

 اعتس به رو چشمش که هست مهمتری چیز یک. نبود مهم براش نو سال حتی انگار. داد جواب خیالبی که گفتم

 .دوخته

*** 

 از هک امید. بینممی باز رو آرزو و باران چون؛ خوشحالم خیلی. دعوتیم خانم پروانه یخونه، عیده روز اولین امروز

 . نشد پیداش دیگه؛ رفت سال تحویل از بعد دیروز

 سالن به. خوردم آب لیوان یک. رفتم آشپزخونه سمت به و شدم خارج اتاق از و کشیدم تنم هایلباس به دستی

؛ کردیم منتقل رو خوبی حس بهم باران دیدن. شدم آماده همه از جلوتر داشتم ذوق که بس. نشستم و برگشتم

 .تس مهربانانه خیلی که حسی

، کردمی رشد وجودم در که ایبچه به. فکر در غرق و بودم دلگیر راه تمام. رفتیم رضا و عمو و عموزن اومدن با

 جایب هایرفتن بیرون این از دست امید، اومدنش دنیا به از بعد آیا؟ میشه چی زندگیش مسیر. کردممی فکر

 زد ور اف اف عمو زن و شدیم پیاده در رویروبه. شتمندا من که چیزهایی خیلی و؟ کنهمی محبت اون به؟ کشهمی

 . رفتممی راه بقیه سر پشت. شد باز تیکی صدای با در و

 تبریک و پرسی احوال و سوال، رسیدنمون با. بودن ایستاده سالن توی آرزو و باران و شوهرش و خانم پروانه

 بابای هب و گفتم تبریک بهش رو نو سال و مکرد روبوسی باهاش و رفتم خانم پروانه طرف به. شد شروع نو سال

 کتبری هم به رو نو سال و کرد بوسم و کرد بغلم آروم. رسیدم آرزو به حاال. گفتم تبریک و کردم سالم باران

 .گفتیم

 :گفت و بغلم پرید؛ بخورم تکونی من اینکه از قبل. بود باران نوبت حاال

 .بود شده کوچولو مورچه یک قد برات دلم؟ مامانی چطوری-
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 :گفتم و زدم کمرش به و خندیدم

 .بود شده تنگ خیلی برات دلم هم من سوما. مبارک نو سال دوما. سالم اوال-

 .شدمی امدلگرمی باعث این و خوردنمی جم کنارم از باران. رفتیم نشیمن سمت به

 :گفت و زد بهم چشمکی باران

 .اتاقم تو باال بریم-

 :گفت باران به رو .کرد ایخنده تک خانم پروانه

 ؟داری عجله قدراین چرا. بشینه بذار، عزیزم باران-

 :گفت و برگشت مامانش طرف به باران

 ؟کنهمی فرقی چه. بزنم حرف باهاش خوادمی دلم. دوستمه مامان خب-

 .برد هاپله سمت به رو من و کشید رو دستم هم باران. نزد حرفی دیگه خانم پروانه

 :گفت و کرد باز رو در. ایستاد اتاقی به رو باران

 .خانم نهال بفرما-

 بنفش یروتخت با تخت. سفید و یاسی، بنفش از ترکیبی شیکی اتاق! باران اتاق تماشای محو و شدم اتاق وارد

 هایپرده و بودن شده چیده زیبا بسیار دکوری با، رنگ سفید کمد و درآور و بود گرفته قرار اتاق وسط در رنگی

 و ردک اشاره تختش سمت به. بودن کرده دخترونه رو اتاق و دادنمی اتاق به قشنگی تضاد یاسی و سفید حریر

 هامچشم تو اشک لحظه یک واسه! چرا دروغ. چرخیدمی اتاق دور تا دور چشمم هم هنوز. نشستیم رفتیم
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. دخترم یه هم من. فتادما؛ کردم دفن امپدری یخونه توی خاک خروارها زیر که امدخترونه آرزوهای یاد. جوشید

 !شد چی و خواستم چی، روزگار هی. داشتم آرزوهایی پدریم یخونه

 :گفتم و اومدم خودم به

 .نداره حرف، شیکه خیلی اتاقت-

 :گفت و کرد خوشحالی روی از تشکری باران

 ؟خوشگلم؟ چطورم من ببینم بگو نهال خب-

 و آوردم در براش رو زبونم و کردم نگاه صورتش به. یدخندمی دلیلبی که بس گرفت امخنده. خنده زیر زد و

 :گفتم

 .نیستی خوشگل هم اصال، نه-

 زیر زدم لندب صدای با؛ کنم تحمل نتونستم دیگه. داد زیباش و کوچیک بینی به چینی و کرد لوچ رو هاشلب باران

 .بود من به خیره فقط و خندیدنمی دیگه باران حاال. خنده

 ذاشتگ دستم روی رو دستش باران! خندیدم که بس بودم افتاده سکسکه به. کردم نگاه شبه و کردم ایسرفه

 :گفت و

 ناال بهادر دایی تازه. کنهمی رو من یکله پوست مامان برسیم دیر. شامه وقت پایین بریم، خانم لوس خب-

 .میاد

 .کوبید هم به رو هاشدست ذوق از سپس

 :گفت و شد بلند جاش از سریع آرزو. اومد در اف اف صدای که رفتیم سالن سمت به
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 .اومد دایی-

. شدیم بلند احترامش به همه. شدن وارد نیما آقا پسرش با همراه بهادر دایی. شد باز در که گذشت لحظه چند

 .گفتن تبریک رو عید و کردن پرسی احوال و سالم ما یهمه با نیما آقا و بهادر دایی

 تنوعیم غذاهای پیش بار مثل خانم پروانه. رفتیم میز سمت به و شدیم ندبل شام برای همه بعدش ساعت نیم

 .کردم خوردن به شروع زیر به سر و نشستم باران کنار. بود کرده درست

. ردمکمی فکر بهار و مبینا و مامان به و پایین بودم انداخته رو سرم من و خندیدنمی و زدنمی حرف داشتن همه

 دایی هک مبلی یدسته روی که باران به. خندیدممی دل ته از که بود وقتاون. بودن شمپی االن که خواستمی دلم

 اشتمد دایی هم من کاش. کردمی ناز داییش برای و خندیدمی قشنگ چه. انداختم نگاهی؛ بود نشسته؛ بود بهادر

 .کردممی ناز براش و

 ؟نهال-

 :گفتم و شدم خیره باران به و کردم بلند رو سرم

 ؟مجان-

 :گفت و زد قشنگی لبخند باران

 .عالیه االن هوا. بزنیم قدم حیاط بریم بیا-

 :گفت رضا به رو باران که ایستاد خواهرش کنار آرزو و شدم بلند جام از

 ؟نمیای رضا-

 :گفت و کشید بهادر دایی با صحبت از دست رضا
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 .بگذره خوش برین شما، نه-

 :گفتن هم با باران و آرزو بار این

 .نیما-

 :گفت و آورد باال تسلیم عنوان به رو هاشدست و کرد ریز رو هاشچشم نیما آقا

 .دیگه میام. ندارم دستم دم ایبهونه متاسفانه یکی من-

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت باران

 .بشی قدم هم خوشگلی هایخانم همچین با باشه خداتم از-

 حالمسر گیاه و گل بوی. خنک و بهاری ولی بود سرد هم هنوز هوا. رفتیم بیرون آرزو همراه و اومد سمتم به سپس

 ساکت که هم من. داییشون پسر با کردنمی کل کل آرزو و باران و شدیم قدم هم تقریبا نیما آقا اومدن با. کردمی

 . زدممی قدم آروم و

 .گذرهمی خوش حسابی داره تاب یک، حیاط طرف اون بریم بیا نهال-

. تیمگذاش تنها نیما آقا با رو آرزو که شد بد چقدر. کردمی رفتار هابچه مثل دختر این. افتادم راه باران سر پشت

 ؟کننمی فکری چه حاال

 :گفت باران. رسیدیم تاب به

 .حسابی بدم بازیت تاب خواممی. خوشگله بشین-

 خنک هوای! خوبی حس چه. دادمی تکون رو تاب آروم سرم پشت باران و نشستم تاب روی و کردم ایخنده تک

 :اومد حرف به باران. بود خوبی آرامش بازی تاب و
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 ؟نمیشی ناراحت بپرسم چیزی یک نهال-

 :گفتم؛ بردممی لذت خوب هوای این از و بودم بسته رو هامچشم که همونطور

 .بگو تا دو تو، نه-

 :گفت آرومی صدای با باران

 ؟هستی راضی امید با زندگیت از-

 من؟ کجا خوشبختی، کجا من، نه نه؟ بودم خوشبخت من. شدم خیره شب تاریکی به و کردم باز رو هامچشم

 .نبودم خوشبخت وقتهیچ

 :گفتم غمگینی صدای با

 !نه راستش-

 :گفت و ایساد رومروبه. کشید تاب داد تکون از دست باران

 ؟چرا-

 .کردم جا دلم توی رو کشیدم یچ هر که بس شدم خسته من. بگم کسی به رو هامدل دردِ بودم وقتش دیگه

 .شدم امید زن، بابا اجبار به واقع در من. داری خبر که دونممی. معتاده که امید، باران دونیمی-

 :گفت متعجبی لحن با باران

 ؟بابات اجبار با-

 :گفتم و گذاشتم دست روی دست
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 که چیزی تنها! بده معتاد یک به رو من خوادمی بابا چرا نفهمیدم وقت هیچ من که جاستاین جالب. بله-

 امدهآین به ایذره حتی و داد امید دست رو من، پول خاطر به بابا که اینه کنم باورش خواستمنمی و دونستممی

 ودشخ کار آخرش که بینیمی. نداشت فایده ولی؛ کردم التماسش، افتادم پاش به، کردم گریه چقدر. نکرد فکر

 .نیستم هم خوشبخت، خب ولی؛ بدبختم خیلی نمیگم، کنهمی اذیتم امید نمیگم. کرد رو

 :گفت و نشست پام جلوی زمین روی سپس. انداخت بهم غمگینی نگاه باران

 .خوادتنمی که گفتمی خودش و کردمی درکت اون شاید؟ خوایشنمی که نگفتی امید خود به چرا-

 :گفتم و زدم پوزخندی باران هایحرف به

 در رمب خواستیمی اونوقت. دادممی پس جواب بابا به باید؛ بندازم بند لباس حیاط برم خواستممی من باران-

 ؟بگه بابام به رفتنمی اون معلوم کجا از اصال؟ خوامنمی رو تو من بگم امید یخونه

 :گفت و کشید عمیقی نفس. چرخوند راست سمت به رو سرش باران

 ؟اومدی کنار موضوع این با؟ چی حاال-

 :گفتم و خوردم تکونی جام از

 دوم یصفحه توی اسمش؛ شوهرمه امید میگن همه. نیستم راضی ولی؛ کردم قبول رو واقعیت نگی بگی، هی-

 هادتم بیرون میره دیگه حاال. بود خوب روزها اولین فقط امید. کنمنمی حسی همچین من ولی؛ اومده مشناسنامه

 .میشه اباب داره بدم خبر بهش نرسیدم حتی، دونیمی. مونهنمی ربیشت روز یک برگرده که دوباره. خبریمبی ازش

 :گفت و کشید اشگونه به دستی باران

 ؟داری دوست رو اشبچه-

 :گفتم و شدم خیره افق به. نشستم زمین روی کنارش و شدم بلند جام از
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 چرا دونمنمی. نشدم لخوشحا کنهمی رشد وجودم تو که ایبچه برای حاال تا ولی گیجم خودم من؛ دونمنمی-

. امبچه هنوز خودم من کنممی فکر چون شاید؛ ندارم دوست رو امید چون شاید! کنممی برخورد شکلی این دارم

 یا ودب بهتر زندگیم اگه شاید ولی؛ دارم رو حس این من، حسه ترینقشنگ شدن مادر حس میگن، باران دونیمی

 لیو؛ شدم امید زن اجبار با من که درسته. شدمی چندان دو اممادرانه زیبای حس؛ بود واقعی شوهر یک برام امید

 بسازم باهاش عمر یک قراره و شوهرمه امید چون؛ اومدم کنار باهاش واقعا و کردم قبول رو بختم این دیگه من

 از ور من و میشه سرد قبل از بیشتر روز هر، بده دلگرمی بهم زندگیمون اول از اینکه جای به امید اما؛ بسوزم و

 .کنهمی دورتر خودش

 :گفت و زانوهاش روی گذاشت کج رو سرش. کرد بغل رو پاهاش و چرخید طرفم به باران

 از رو بچه اون هم میدی عذاب رو خودت هم چرا؟ کنیمی فکرهایی همچین چرا، تهبچه این؟ چرا؟ نهال چرا-

 چه. یکن زندگی امید با عمرت آخر تا قراره که تو .کن نگاه موضوع این به مثبت یزاویه یک از نهال! محبتیبی

 فکر. تنیس پیداش و میره روزی چند امید گفتی االن خودت! تنهایی تو؟ دیگه سال ده یا باشه حاال کنهمی فرقی

 ؟داری عتقادا خدا به اصال؟! میشی گیرگوشه تنهایی از کنینمی فکر؟ بگذرونی کی با رو وقتت خوایمی کنینمی

 :گفتم و کشیدم یقیعم نفس

 .چیزی هر از بیشتر-

 هب که بچه. باشه داشته رو هوات... باشه مراقبت که کرده هدیه بهت رو بچه این خدا شاید که داری قبول پس-

 فکرهات این با نهال. هاشوننمامان عاشق هابچه. میشه عاشق یک، همدم یک، دوست یک مثل برات، بیاد دنیا

 .خدا رحمت به نزن پا پشت

 رو موقت و میشم مادر واقعا من یعنی. گذاشت تاثیر من روی خیلی باران هایحرف. بود شده مشوش ذهنم خیلی

 ؟مباش امید با نفس آخرین تا قراره وقتی باشم ناراحت باید چرا. میگه درست باران؟ گذرونممی بچه یک با
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 :گفتم رانبا به رو و کشیدم دست افکارم از، رسید گوشم به که مبهمی صدای با

 ؟شنیدی رو صدا این باران-

 :گفت تعجب با باران

 ؟صدا کدوم-

 :گفتم و شدم بلند جام از. شدم خیاالتی کنم فکر

 .شد سردم؛ داخل بریم شو بلند. عزیزم هیچی-

 از قبل. شنیدم رو هقی هق صدای بار این که شدیممی رد حیاط وسط از داشتیم. افتادیم راه و شد بلند باران

 :گفت باران؛ بگم باران به اینکه

 ؟نهال شنیدی صدایی-

 :گفت که گفتم بله

 . میاد کجا از صدا این ببینیم بریم-

 نفر ود یسایه. شدمی ترواضح صداها شدیممی ترنزدیک چی هر. بود تاریک خورده یک. رفتممی راه باران دنبال

 :گفت باران که دیدیم رو

 . آروم نهال-

 .شدم پنهون درخت پشت باران کنار و مزدمی قدم سالنه سالنه

 رو دستش. کردمی نگاهم نگران باران. کردمی گریه داشت. بود آرزو صدای این، آره آره. اومدمی آرزو صدای

 :گفتم و فشردم
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 ؟بریم طرفش به-

 :گفت سریع باران که

 .وایسا لحظه یک؟ پیششه نیما بینینمی، نه-

 ارهد چرا؛ پیششه نیما آقا اگه. کرده درگیر رو ذهنم سوال یک اما. کنارشه نیما آقا گفتمی راست آره. شدم خم

 ؟کنهمی گریه

 :گفت بلندی صدای با و کوبید درخت ی تنه به رو اششده مشت دست نیما آقا دفعه یک

 .ببینم رو اشکت ندارم دوست من. باش آروم کنممی خواهش آرزو. نکن گریه-

 :گفت آروم و گذاشت دهنم روی رو دستش سریع باران که کشیدم هینی

 !نگو هیچی... هیس-

 :گفت؛ کردمی هق هق که همونطور آرزو. برداشت دهنم از رو دستش که گفتم ایباشه سر با

 درکم خواینمی چرا؟ بفهمی خواینمی چرا؟ کنم چکار بگو تو. خواممی رو تو من، نیما. نیست خودم دست-

 .نمیشه خدا به. نمیشه حالیش المصبم دل این؟ کنی

 :گفت و آرزو حرف وسط پرید نیما

 یزندگ کسی با خوایمی چطور. ندارم تو به ایعالقه من... من. بده حق من به ولی؛ کنممی درکت. دونممی آرزو-

 ؟نزدیم حرف موضوع این مورد در قبال ما مگه؟ بینهمی خواهر یک چشم به رو تو که کنی
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 یدمنرس. رفت طرفشون به و کرد رها رو دستم باران. شده عصبانی که همیدمف باران توسط دستم دادن فشار از

 ما به چشمش نیما آقا که افتادم راه باران سر پشت. بود خواهرش، میدادم حق بهش. بگیرم رو جلوش حتی

 :گفت آرزو به و شد نزدیک بهشون باران. افتاد

 ؟آبجی خبره چه اینجا-

 :گفت باز که کردمی نگاهشون غضبناک باران. زدننمی حرفی و بودن ساکت دو هر

 .بودین انداخته راه خونی روضه که پیش خورده یه؟ زنهنمی حرفی کدومتون هیچ چرا. پرسیدم سوال یک من-

 :گفت و اومد حرف به نیما آقا

 .همین؛ شده کوچیک سوتفاهم یک. باران هیچی-

 .نهک گریه و بشه منفجر بمب مثل آرزو تا بود کافی حرف همین

 : گفت و شد نزدیکش سپس. کرد نیما آقا به رو باران

 یدمد خواهرم درون من که چیزی با گفتی تو که چیزی ولی شنیدم تو از رو حرف همین دقیقا هم پیش سال چند-

 .خان نیما داشت فرق زمین تا آسمون

 عصبانی هم نیما آقا. گرفت آغوشش توی رو اون و رفت آرزو سمت به باران. آوردمنمی در سر باران هایحرف از

 :گفت و چرخید نیما به رو. کرد پاک رو آرزو هایاشک و شد جدا آرزو از باران. کشیدمی موهاش توی دست

 . نیما بدی خیلی-

 با. کردمی هق هق هم هنوز آرزو. افتادم راه سرش پشت هم من. رفت و کشید رو خواهرش و کرد پشت سپس

 :گفت و تاب روی نشوند رو آرزو، باران و رفتیم تاب طرف به باران همراه. داخل بریم شدنمی وضع این
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 ؟آخه بگم چی تو به من، بگو خودت؟ خواهری بگم چی-

 .کرد گریه به شروع و

 :گفتم و گذاشتم اششونه روی دستی و رفتم باران طرف به

 .کن آروم رو رزوآ برو. ها میشه بد ببینه یکی. نیست وقتش االن. نکن گریه خدا رو تو باران-

 :گفت و کرد دراز آرزو طرف به رو دستش. رفت آرزو طرف به و کرد پاک رو هاشاشک باران

 .بریم شو بلند؛ آبجی بده رو دستت-

 :گفت و کرد آرزو به رو باران؛ بودیم رسیده در به. شد بلند و باران دست تو گذاشت رو دستش آرزو

 !ها فهمهمی سریع ،تیزه مامانی. کن پاک رو هاتاشک آرزو-

. کردمی رفتار مظلوم هایکوچیک بچه مثل. سوخت براش دلم. کشیدمی هاشگونه روی دست تند تند آرزو

 وارد باران و آرزو همراه. رقصیدمی رنگش ایقهوه هایچشم تو اشک و بود شده سرخ گریه از سفیدش یچهره

 و کرد مادرش به رو بلندی نسبتا صدای با باران. ودنب ما به حواسش هیچکی و بودن صحبت مشغول همه. شدیم

 :گفت

 .باال میریم ما، مامان-

 از ترجلو آرزو و باران و داشتمبرمی قدم هاپله روی آروم. باال رفتیم آرزو و باران و من و گفت ایباشه خانم پروانه

 .کردنمی طی رو هاپله من

 دیگری از یکی، خدا ای. بود رنگ صورتی اتاق. شدیم وارد و دکر باز رو در باران. رفتن ایدیگه اتاق سمت به

 اتاق هک این جالب. بود کالباسی هایطرح با صورتی هایدیواری کاغذ، آرزو اتاق رنگ ترکیب. ترهخوشگل اتاقش
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 به رو پسس. بشینم کامپیوتر صندلی روی که کرد اشاره من به و نشست آرایشی میز روی باران. بود خرس از پر

 :گفت رزوآ

 !؟هان ؟کردی فراموش نگفتی مگه؟ شد اضافه هم حاال، نبود کم برات هاسال این. نکن گریه دیگه، آبجی بسه-

 :گفت بلندی صدای با آرزو

 وت کن درکم. کنم فراموشش تونمنمی. خوامشمی وجودم تموم با هم هنوز من. گفتم دروغ من آره. گفتم دروغ-

 . کن درکم، باران خدا رو

 .کرد گریه به شروع سپس

 ردک اشاره دست با باران. بزنه حرفی من جلوی نخواد دلش آرزو شاید. برم من که کردم اشاره باران به چشم با

 .بشینم

 :گفت و شد موهاش کردن نوازش مشغول و نشست کنارش و رفت خواهرش سمت به

، بده مهادا دروغت به؟ کنم چکار بگو تو .خوادنمی رو تو اون ولی کنم ناراحتت خوامنمی؟ گفت چی شنیدی آبجی-

 .کردی فراموشش که بگو دروغ خودتم به حتی

 تختش روی و رفتم اتاقش به باران همراه. رفتم سرش پشت هم من. رفت در سمت به و شد بلند جاش از

 و منشست روشروبه. کشیدمی هاشلب به رو ظریفش دست نگرانی و اضطراب حالت با! بود کالفه. نشستم

 :گفتم

 داغون رو خودت داری، کنی آرومش و کنی کمک رو خواهرت اینکه جای به حاال ولی؛ کنمنمی فوضولی من باران-

 .نیار کم و باش قوی، کنیمی

 :گفت عجز با و گریه زیر بزنه تا بود تلنگر یک منتظر اینکه مثل
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 نابود ارهد آبجیم. سخته برام خیلی. دمب انجام کاری براش نتونم و ببینم وضعیت این تو رو خواهرم تونمنمی-

 .گذاشتم دست روی دست، من و شکست قلبش و شد خرد غرورش، میشه

 :گفتم و گذاشتم دستش روی دستی

 .بریزی اشک و بگیری بغل غم زانوی نمیشه. داره حلی راه یک مشکلی هر، باران باش آروم-

 :گفت و اومد بند هاشاشک کم کم

 .کنممی رو کار ونا من؛ کنم چکار بگو تو-

 نهاشت اینکه جای به. گریه برای شونه یه، خوادمی پشتیبان یه. ریخته بهم اشروحیه. داغونه االن اون عزیزم-

 .میشه آروم خیلی کن باور. بشی شریک دردهاش توی و باشی کنارش کن سعی بذاری

 ماا بسوزه دردش این تو عمر کی حاضره. کنه درک خوادنمی خودش اما، هستم؟ نیستم کنارش کنیمی فکر-

 شنوهب ایدیگه کس زبون از نداره دوست. نگه بهش رو تلخ حقیقت این، نریزه اشک براش، نده دلداریش کسی

 .خوادنمی رو اون نیما

 .میشه آروم و کنه می درک کم کم، باشی کنارش مدام اگه اما؛ نپذیره رو این اول شاید-

 .بدم نجات دردناک عذاب این از ور خواهرم تا میرم. میرم من باشه-

 صدایی ولی؛ زد آرزو اتاق در به ایتقه دو باران. رفتم بیرون اتاق از همراهش من و شد بلند جاش از سپس

 ارانب که نشنیدیم رو آرزو صدای هم باز و زد رو در دوم بار برای سپس. انداخت من به نگران نگاهی باران. نیومد

 خرمایی حالت خوش موهای و بود خوابیده شکمش روی تخت روی آرزو. شد اتاق وارد هصبرانبی و کرد باز رو در

 :گفت و شد نزدیکش باران. بودن شده پخش دورش رنگش

 .آبجی-
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 :گفت بغض با و شد ترنزدیک باران. نداد جوابی، بود بسته رو سرخش هایچشم که آرزو ولی

 .آرزو... آ-

 آرزو کتف روی رو دستش. بود دراومده هاشاشک دیگه باران. دادنمی نشون واکنشی هیچ و بود خوابیده آرزو

 :گفت، لرزیدمی اشدخترونه و نازک صدای، اون خاطر به که استرس با و داد تکونش و گذاشت

 .شو بلند. توام با من آرزو-

 :گفت و چرخید طرفم به که شدم نزدیک باران به

 ؟نمیده رو جوابم چرا آرزو نهال-

 .ناگوار اتفاقی از دلهره و ترس، داشت میتمظلو صداش

 .باش آروم، باران-

 :گفتم مالیمت با و شدم نزدیک آرزو به

 باور. شهب راحت بابتت از خیالمون تا بگو کلمه یک حداقل، بزنی حرف کسی با خواینمی اگه. نگرانته باران، آرزو-

 .باشی راحت تا میریم کن

 :گفت و چکید چشمش گوشه از اشک باران

 .نمیده جواب-

، بار هس، بار دو، بار یک؛ دادم تکونش و گذاشتم آرزو کتف روی دست. شدیممی قبل از ترنگران داشتیم دیگه

 :گفتم باران به. نزد حرفی

 ...آرزو باران-
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 :فتمگ و گرفتم رو دستش که دوید اتاق در سمت به و گرفت شدت اشگریه باران که نکردم روتموم حرفم هنوز

 .شده هوشبی حتما. نکن نگران رو اتخانواده خدا رو تو باران-

 :گفتم باران به و کردم دراز پاتختی روی آب لیوان سمت به رو دستم

 .بخوابون کمرش روی رو آرزو-

 :گفتم باران به رو. لرزیدن هاشپلک آرزو که پاشیدممی اشچهره روی رو آب هامانگشت نوک با سپس

 .ببره بویی موضوع این از کسی خوامنمی. نکنی هول باش مواظب فقط. ربیا قند آب لیوان یک برو-

 .رفت و داد تکون رو سرش مطیع باران

 و بود شده بهتر حالش. دادم قند آب بهش و گذاشتم آرزو سر زیر رو دومم دست که داد دستم رو قند آب لیوان

 .کردمی نوازش را اشگونه و بود گرفته دستش توی رو آرزو دست، باران. بود باز نیمه هاشچشم

 .آرزو کردی نگران رو ما خیلی-

 :گفت ضعیفی و دارخش صدای با

 .خوبم من-

 .ذارمنمی تنها رو تو من. نیستی نه-

 .حموم برم خواممی-

 ؟االن-

 .بله-
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 ...وق االن ولی-

 .باران کنممی خواهش-

 :تگف و داد قورت رو دهنش آب سپس. گرفت گاز بغض از رو لبش باران

 .هستیم اتاقت توی نهال و من. باش خودت مواظب ولی، باشه-

 در تا و کردم کمک شدن بلند برای رو آرزو من و آورد در خواهرش برای لباس، کمد از و شد بلند جاش از سپس

 .کردم اشهمراهی، اتاقش حمام

 زانوهاش روی رو سرش و دبو کرده بغل رو زانوهاش آرزو تخت روی باران. اومدمی اتاق توی آب شر شر صدای

 :گفتم و نشستم کنارش فاصله با کمی. بود گذاشته

 .کنی مقاومت و نیاری کم بود قرار باران-

 : اومد حرف به و کشید عمیقی نفس باران

 نکهای تا! نداشت دل اصال که کسی به بست دل کوچیکی از. بودن بازیهم. بود مندعالقه بهش سالگی ده از-

 نیما و شد سالش سیزده آبجیم. شدن بزرگ دیگه. نداره رو بازیهم نقش براش دیگه نیما میدفه و شد تربزرگ

 .بود سالم ده هم من. هجده

 که چشمش؛ شونخونه رفتیممی ما که یا مونخونه اومدمی نیما وقتی. دیدممی خواهرم هایچشم توی رو عشق

 یشپنهون عشق از کوچیکی همون از. شدمی ترعمیق لبخندش. زدنمی خاصی برق هاشچشم؛ افتادمی نیما به

 و زیهمبا یک چشم به فقط رو آرزو نیما متاسفانه اما؛ کردمی دل و درد باهام مدام. گفتمی بهم نیما به نسبت

 .دیدمی خواهر و دخترعمه البته
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 و گفتمی هم من با حتی نیما. کردمی فکر اشتباه ولی؛ داره رو لعنتی حس همون، اون به هم نیما کردمی فکر آرزو

 ؟باشه عاشقم؟ باشه داشته دوست هم من باید یعنی. خندیدمی

 تگرف تصمیم. بزنه بهش رو دلش هایحرف گرفت تصمیم آرزو. سال یک و بیست نیما و شد ساله شونزده

 دعوت دایی یخونه. زدمی لبخند و پوشیدمی لباس استرس کلی با روز اون میاد یادم. کنه عالقه ابراز بهش

 بتونه آرزو تا دبو من پیشنهاد این البته. رفتیم حیاط به مفصل نهار یک از بعد درست و رفتیم شونخونه به. بودیم

 مزاحمشون که چرخیدممی حیاط دور. رفتم هاگل سمت به، رفتیم حیاط به که همین. بزنه راحت رو دلش حرف

 به، ساعت نیم از بعد. کردممی بو رو هاگل و دویدممی و تمرفمی راه خودم برای و شدم دور ازشون. نباشم

 وشخ جا آرزو هایگونه روی نشدنی تموم لعنتی هایاشک این دیدم که شدممی نزدیک داشتم. رفتم سمتشون

 رو ایدیگه چیز یک هااشک این ولی؛ بزنه رو دلش حرف بود رفته آبجیم. دادمی بد گواه دلم لحظه اون. کرده

 .دادمی نشون

 .پایین انداخت رو سرش و کرد پاک رو هاشاشک سریع و شد من متوجه آرزو که شدم نزدیک بهشون

 :گفتم و رفتم سمتشون به. قراره چه از جریان دونستمنمی. بود عادی اشچهره. زدنمی حرفی که نیما

 صدای با آرزو. ندیدم چیزی من بدم نشون کردممی سعی و لرزیدمی صدام؟ من بدون گذشت خوش-

 :گفت؛ زدمی موج توش سنگینی بغض مونده ته که دارشخش

 .داخل بریم بیا. عزیزم آره-

 و اشتمگذ آبجیم دست تو دست! بود شکسته من خواهر تنها. بود تفاوتبی نگاهش. انداختم نیما به نگاه یک

 .رفتیم

 تیح. اتاقش سمت رفت راست یک آرزو؛ برگشتیم خونه به وقتی. گذشت سخت خیلی آرزو برای روز اون... اون

 :گفت آرزو که رفتم اتاقش به. مردممی دق از داشتم. کردن تعجب آرزو یهویی رفتار از بابا و مامان
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 :گفتم و رفتم سمتش به. نبود بدهکار گوشم و بودم نگرانش لحظه اون. بذارید تنهام، مخسته. بخوابم خواممی-

 روزام نگفتی تو مگه؟ نداری حوصله چرا؟ کردیمی گریه برگشتم نیما و تو پیش وقتی چرا؟ شده چی آرزو-

 ؟بگی بهش رو دلت حرف خوایمی

 :گفت و گریه زیر زد آرزو

. فتمگ بودم داشته نگه امسینه تو سال چند که عشقی از، هامبچگی عشق از. زدم رو دلم حرف. آبجی گفتم من-

 .گفتم رو چی همه

 :گفتم و گرفتم رو هاششونه

 !بزن حرفی؟ گفت بهت چی نیما؟ کنیمی گریه داری چرا پس... پ-

 :گفت بریده بریده، هق هق با و گرفت شدت اشگریه

 یک براش من میگه. داره... ن دوست رو من و شده دانشگاه توی... تو تری... دخ یک عاشق... عا میگه نیما-

 .خواهرم

 فقط مآبجی. عاشقی و عشق به لعنت، دانشگاه به لعنت. شد خرد واقعی معنای به خواهرم؟ شنیدممی داشتم چی

. کردنمی شرکت هامهمونی توی حتی. بود کرده تغییر. نبود شیطون و شر دختر اون دیگه. کردمی گریه

 همین بار هر. کنه فراموشش خوادمی گفتمی. کرده خرد رو غرورش که بشه کسی چشم تو چشم خواستنمی

 .باشه کرده عمل بهش نمیاد یادم تهیچوق ولی؛ زدمی رو حرف

 و بده حالش داییم زن، نیما مادر گفتن و زدن زنگ مونخونه به روز یک که گذشتمی موضوع این از سال یک

 گفت، بشه نیما چشم تو چشم خواستنمی که آرزو حتی. رسوندیم رو خودمون سریع. بیمارستان بردنش

 صندلی روی انیم! شده چی دونستیمنمی. بودیم انتظار سالن توی تربیش هم شاید، نیم و ساعت یک. بیاد خوادمی
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 ملع اتاق از دکتر که رفتمی رژه رو بیمارستان هم دایی و بود گرفته هاشدست بین رو سرش و بود نشسته

 :گفت که رفتیم طرفش به همه. شد خارج

 . کنید اهدا رو بدنش اعضای بهتره. حتمیه مردنش و کرده مغزی سکته مریضتون متاسفانه-

 نشکوند دل تقاص هاشاشک این کردممی فکر چرا دونمنمی. دیدم رو نیما اشک، بار اولین برای من لحظه اون

 مادر دادن دست از. سوخت براش دلم هم باز ولی؛ کردممی گانهبچه فکرهای دونممی. منه آبجی هایاشک و

 .شدنمی باورش. بود شده دیوونه بهادر دایی. سخته خیلی

 .بود شده الغر خیلی. کردم نگاه نیما یقیافه به، داییم زن چهلم روز و گرفتیم مراسم

 :گفت و اومد مونخونه به بهادر دایی که گذشتمی امدایی زن مردن از سال یک

 تدس از رو عقلش آرزو روز اون. برن همراهش بابام و مامان خوادمی و کنه خواستگاری نیما برای بره خوادمی-

 ایتماش در من و بردیمش بیمارستان به. آوردمی باال و گفتمی هزیون و بود خورده قرص. نبود خوب حالش. داد

 .بودم عاجز کاری انجام از و بود بسته پشت از دستم ولی؛ بودم خواهرم روحی مرگ

 کهاین تا استخون و پوست یک بود شده. شدمی خیره افق به مدام و خوردمی کم غذا، بعد به روز اون از آرزو

 و؟! میگن چی مردم، زشته که زد غر کلی مامان. نرم جشن اون به بودم داده قول. شدیم دعوت شازده عقد برای

 با که دیدممی؛ رفتممی اتاقش به که هم گاهی. زدنمی حرفی دیگه من خواهر. کردم بهانه رو آرزو مریضی من

 !زنهمی حرف خودش

 خواهر برای، خودم برای نه؛ خوردم حرص خیلی روز اون. کرد دعوت مونخونه به ور خانمش و نیما، مامانم

 کرد کش آرزو به... حتی، نداره خوبیت و باشیم داشته حضور مهمونی تو حتما که دادمی تذکر مامانم! بدشانسم

 رو چیزهمه هبد ادامه و بشه موضوع پیگیر بخواد مامان دیدم که هم من. شده ناجور حالش مدت این چرا که

 .مهمونی بیایم تایی دو دادم قول بهش؛ فهمهمی
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 ترنزدیک چی هر و بود گذاشته من دست تو رو هاشدست آرزو. رفتیم پایین و کردم بلند اجبار با رو آرزو

 روی از بگم بهتره یا اجبار روی از سالم یک. رسیدیم خانمش و نیما به. فشردمی بیشتر رو من دست شدیممی

 تردخ. بودم زده زل، بود نیما زن االن که دختری اون به من اما و بود پایین سرش آرزو. نشستیم و کردیم اکراه

 خترد این؟ شد دختر این چی عاشق نیما کردممی فکر داشتم. نداشت معصومیتی شچهره ولی؛ بود خوشگلی

 کنیمی باور. زدمی حرف پدرم با داشت. کردم نگاه نیما به و گذروندم نگاه یک؟ نداشت من آبجی که داشت چی

 .دادمی حرص رو من لبخندش این. رفتنمی هاشلب رو از لبخند؟ نهال

 .رفتن باالخره

 هچ یا شده خیالبی گفتمی. نبود قبلی آرزوی اون ولی؛ بود شده ترآروم آرزو. گذشتمی نیما عقد از ماه چند

 نگوشمو به خبر اینکه تا بودم خوشحال بابت این از هم من. کرده قبول رو واقعیت میگه خودت مثل دونممی

 .کرد شوکه رو همه و رسید

! شهعاشق گفتمی نیما. بودن هم عاشق که هااون. شد چی فهمیدمنمی. بود کرده طالق درخواست نیما زن، ملیکا

 حق؛ اشیب نداشته ییقو و محکم دلیل تا گفت نیما به بهادر دایی اینکه تا بودیم سرگردون؟ چیه هاحرف این پس

 کاآمری از ملیکا یخاله پسر گفت و کرد باز دهن آخر در، نیست ایچاره دید که هم نیما. نداری رو زنت دادن طالق

 و هبرگشت حاال اما؛ شدن جدا ازهم رفته گذاشته شپسرخاله چون ولی بودن هم عاشق که اونجایی از و برگشته

 .خوادمی طالق گفته و کرده هندستون دیا فیلش هم ملیکا. خوادمی رو ملیکا

 سخت براش واقعا. دیدممی رو فامیل جلوی اششده پایمال غرور. دیدم خودم هایچشم با رو نیما شدن خرد

 .سازنمی کوه کاه از که فامیل جلوی هم اون، بود

 هشب که کردمی دوری یمهمون از آرزو رفتار مثل درست. نبود قبلی نیمای اون دیگه. شد افسرده ولی داد طالقش

. میشه آب داره هاشچشم جلوی پسرش ببینه نتونست بهادر دایی که گذشت ماهی چند. نزنن کنایه و زبون زخم
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 کرد یخداحافظ همه با. بود تهران دانشگاهش. کرد موافقت هم نیما. بگیره رو لیسانسش فوق داد پیشنهاد بهش

 .زچی همه از باشه دور سال چند تا تهران رفت و

 ودب امیدوار آبجیم. کنم صحبت باهاش هم باز خواممی گفتمی هی آرزو سال چند این از بعد، برگشته که حاال

 و اریتخواستگ میاد بخواد خودش اگه نگو آرزو، نگو گفتم بهش چقدر. زنهنمی اش سینه به رد دست بار این نیما

 آرزو جز هیچکی که اینجاست مشکل؟ دیدی رو اشنتیجه. امشب از هم این. نداد گوش ولی؛ کنهمی جبران

 .خورهنمی رو چوبش

 شکا خیس کشیدم امگونه به دست وقتی ولی؛ دادممی گوش باران هایحرف به که بود گذشته چقدر دونمنمی

 و برداشت زانوهاش از سر باران. بینهمی خواهرش جای رو اون عشقش که آرزو برای بودم کرده گریه من! بود

 :گفت

 .بشه گیرگوشه آرزوی اون و بیاره خودش سر بالیی باز ترسممی خواهرم برای؛ ترسمیم-

 :گفتم ارانب به. شکستممی باید رو سکوت ولی؛ بگم چی دونستمنمی. دادممی دلداریش و گرفتمش آغوشم توی

 یفاصله میگن. کرد فراموشش بار این شاید؛ دیدی چه رو خدا. عاقله ولی باشه عاشق هم چقدر هر آرزو، باران-

 .بشه متنفر ازش؛ زد اش سینه به رد دست دوم بار برای که حاال شاید. موست تار یک نفرت و عشق

 .زد جونبی لبخند یک و زد زل هامچشم تو و شد جدا آغوشم از

 کی مثل و بود جلو به خیره. اومد تختش طرف به کنه خشک رو موهاش کهاین بدون و شد خارج حمام از آرزو

 . چکیدمی موهاش از آب. کشید دراز تختش روی آرزو که شدیم بلند تخت روی از. رفتمی راه فقط ربات

 خوب دختر. سوختمی براش خیلی دلم. کردممی فکر آرزو مورد در باران هایحرف به و بودم دوخته چشم بهش

 که راسته. داره زندگیش تو مشکلی یک کی هر. گرفته اشنادیده که شده کسی عاشق حیف ولی خوشگلیه و

 .«دونیدنمی هااون سرنوشت مورد در چیزی شما؛ نکنید مقایسه بقیه با رو زندگیتون» میگن
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 .ندارن کم هیچی و خوشبختن کردممی فکر آرزو و باران اتاق دیدن با که بودم ساده چقد

 همین برای. نچشیدم رو پدرانه محبت حاال تا که من. نداشتم خودم برای اتاق حال به تا که من. داشتم حق البته

 .نداره کم زندگی از چیزی دیگه، داره رو چیزها این کی هر کردممی فکر

 : گفت و شکست رو سکوت باران

 نمون ساکت فقط. کن خالی رو خودت و بزن رو من بیا اصال. بزن حرف. کن گریه؟ بگی چیزی خواینمی آرزو-

 .آبجی

 :گفت آروم؛ بود خیره سقف به که همونطور و گذاشت سرش پشت رو دستش آرزو

 تابیبی دیگه... دیگه، کنمنمی گریه هاشب دیگه. شدم عوض دیگه من که میدن خبر بهش روزها همین-

 ،زنممی لبخند، زنممی حرف، شینمنمی گوشه یک ساکت هادورهمی، خورمنمی قرص پشت قرص، کنمنمی

 سراغش، مکننمی نگاه هاشعکس به دیگه... دیگه، نیستم خواببی اهشب دیگه، نیستم حوصلهبی دیگه! شادم

 حتی، بینمنمی رو خوابش دیگه، نه یا پوشیده گرم لباس که شمنمی نگرانش بشه سرد هوا، گیرمنمی کسی از رو

 .میزون، میزونم؛ نیستم داغون. کنهنمی بد رو حالم مشترک هایآهنگ

 !رفت. خوریمنمی هم درد به ما گفتیمی بهش که همون؟ یادته رو نیفال میگن میدن خبر بهش روزها همین

 .نپرس هم رو کجاش

 .شده آدم... آ! شده بزرگ. شکنهنمی راحت دیگه که کسی. بشه ایدیگه آدم یه و بندازه پوست رفت

 اونی .نیست یادت به دیگه، خوبه حالش. بخوری رو اشتباهات حسرت و ببینی رو هاشعکس بری تونیمی فقط

 .نیست... نیست... نیست کردیمی فکر که
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 صدابی هم باران. کردممی گریه پاش به پا؛ کنم تحمل نتونستم دیگه بار این. کرد گریه به شروع بلند صدای با

 یاد و شده تازه دلم داغ. خودم برای هم؛ کردممی گریه آرزو برای هم. بود افتاده هق هق به آرزو. کردمی گریه

 .افتادم امهبدبختی

 :گفت و کرد نگاه من به سپس. شد تربلند اشگریه صدای آرزو

 تمبدبخ من حد این تا یعنی؟ آره؟ ریزیمی اشک من برای؟ کنیمی گریه داری چرا دیگه تو؟ چرا دیگه تو نهال-

 ؟کنینمی گریه حالم به زار زار دارین که

 آرزو صدای. بود شده شوکه هم باران. خندیدمی مه و ریختمی اشک هم. ترسیدم ازش لحظه یک برای! خندید

 :گفت و کشید صورتش روی دست و شد قطع

 . کننمی آرومم بشم ناراحت وقت هر. شدن یاورم و یار وقته خیلی هااشک این-

 .ریخت اشک صدابی و آروم و لرزید هاشلب و کرد بغض

 رانبا و من. بود شده سرخ خیلی هاشچشم ولی؛ بود آروم. بود اومده بند اشگریه آرزو. موندیم بیدار شب تمام

 بیشتر و بیشتر لحظه هر دردش و کردمی درد سرم؛ بودم کرده گریه بس از. نداشتیم ازش کمی دست هم

 .شدمی

 :گفتم گوشش در و فشردم آغوشم در سفت رو باران

 .بمونه تنها نذار اصال. باش کنارش-

 .هست حواسم باشه-

 .برگشتیم خونه به آرزو برای غمگین و پر دلی با و کردیم یخداحافظ هم بقیه از

*** 
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 .کردممی دعا آرزو برای و کردممی نیاز و راز داشتم سجاده سر

 تمام باران هایحرف ولی؛ نبود خوش زیاد حالم هم هنوز. خوردم کم یک. کرد درست ماکارونی عمو زن هم نهار

 اگه که اومدمی ذهنم به تا ولی؛ میشم مندعالقه امبچه به دارم کردممی احساس. بود ریخته هم به رو افکارم

 همب که نعمتی برای من، خدایا. نداره خوشی عاقبت ما یخانواده توی دختر. شدممی ناراحت باز؟ چی باشه دختر

. هنباش دختر کاش، خواهش یک فقط، خدایا. بودم مند گله امبچه وجود از قبال اگه ببخش رو من. ممنونم؛ دادی

 .باشه پسر کاش، خدایا. شکنهمی زود. ستشکننده احساسش دونممی، بودم دختر خودم من

*** 

 بعدش و زدن در صدای که، کردممی فکر امبچه به و بودم نشسته اتاقم توی. عیده سوم امروز، گذرهمی روز دو

 .آورد تشریف باالخره پس؛ رسید گوشم به امید صدای

 :گفت و انداخت بهم نگاهی؛ شد اتاق وارد

 ؟چطوری-

 :دادم جواب خودش مثل. بود بهتر گفتنمی اگه، نیومد خوشم لحنش از

 !خوبم-

 نگاه کارهاش به فقط هم من؛ کرد شونجمع چمدون تو و بیرون ریخت رو هاشلباس و رفت کمدش طرف به

 :گفتم و اومدم حرف به. کردممی

 ؟بری جایی خوایمی-

 :گفت و نشست کنارم اومد و بست رو ساک زیپ امید

 .برم باید، اومده پیش مشکلی یک براش دوستم! آره-
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 ؟بری خوایمی کجا-

 :گفت و کشید پوفی

 .شهر از بیرون-

 :گفتم و نشستم صاف

 .بزنم حرف باهات موضوعی مورد در باید بری که این از قبل-

 :گفت و کشید موهاش تو دستی امید

 .ندارم وقت چون، ترسریع فقط-

 :گفتم تعلّل کمی با

 !باردارم من... من-

 :گفت و شد خیره بهم؛ اومدمی نظر به شوکه حرفم از امید

 ؟!وقته چند؟! بارداری-

 .هفته چند و ماه یک-

 :گفت و کرد آهانی

 !؟بدونم باید حاال من، بودی باردار مدت همه این تو وقت اون-

 :گفتم و انداختم بهش سفیهی اندر عاقل نگاه

 ؟!بگم بهت باید چطور؛ نیستی خونه یجنابعال-
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 :گفت و زد پاش روی دستی امید

 .شدیم پدر باالخره پس-

 :گفت و شد بلند سپس

 .خداحافظ رفتم من باشه. سالمتی به! خوبه-

 به حداقل، درک به من اصال. باش خودت مواظب نگفت حتی. نشد هم خوشحال حتی؟! همین! رفت و گذاشت

 چیزی معتاد یک از آخه! کنینمی که فکرهایی چه نهال. باشم خودم مواظب تگفمی اشبچه سالمتی خاطر

 .برنمیاد این از بیشتر

*** 

 و شدم خوشحال چه! وای. کنممی احساس رو برجستگیش. کشیدم شکمم به دست؛ چهارم ماه تو بودم رفته

 ابرها تا وشحالیخ از رو من خفیفش هایتکون. کردممی احساس شکمم تو رو وجودش قشنگ. کردم ذوق

 .باردارم من دارن خبر همه دیگه حاال، دنیاست حس ترینقشنگ واقعاً شدن مادر حس. بردمی

 از لبخند و بود افتاده جونم به استرس و هیجان؛ بشیم باخبر بچه جنسیت از که سونوگرافی رفتیم عموم زن با

 مانتوم و رفتم دکتر سمت به و شدم بلند جام از ؛زدن صدا رو اسمم که بودم نوبتم منتظر. رفتنمی کنار لبم روی

 کممش روی دستگاه با. مالید شکمم روی مایعی یه دکتر؛ باال زدم رو بلوزم. کشیدم دراز تخت روی و آوردم در رو

 که بودم کرده آماده رو خودم. کردممی نگاه دکتر خانم یچهره به. بود جلوش تلوزیون به خیره و چرخوندمی

 .یگهم چی بشنوم

 .شد بلند و داد دستم دستمالی دقیقه چند از بعد

 :گفت و کرد بلند رو سرش؛ دوختم چشم، هاشلب به و نشستم میزش رویروبه و پوشیدم لباس
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 .پسره تونبچه! مبارکه-

 .گنجیدمنمی خودم پوست تو خوشحالی از، کردن تقدیم بهم رو دنیا تموم انگار لحظه اون

 .کرد خوشحالی ابراز، دادم خبر بهش و رفتم عموم زن سمت به

 .بودم پسرم با امآینده فکر به رو راه تمام

. دادمی عجیبی آرامش حس هستم زن یک که من به اشکودکانه و معصوم دنیای؛ شیرینیه حس داشتن پسر

، وهرمهش هن که؛ پیشم میاد کوچولو مرد یه، ببرم پناه گوشه یک به و بشم ناامید زندگیم مردهای یهمه از وقتی

 و کنهمی نوازش رو موهام شمردونه کوچولوی هایدست با که منه زندگی عشق تنها اون! برادرمه نه، پدرمه نه

 :میگه؛ کنم فراموش رو هامغصه که این برای

 .شده قشنگ چقدر امروز موهات مامان-

 .خندممی دل ته از زندگیم عشق با و گیرممی اوج من که هاستثانیه اون توی

 ودشوج از اوّل که پسری، بودم پسرم فکر به شهمه. کنم پاک رو بسته نقش لبام رو که لبخندی نتونستم

 .کشم می رو انتظارش و کنممی شماری لحظه دیدنش برای االن اما؛ شدم ناراحت

 ازب ور یخچال و رفتم آشپزخونه به، داخل رفتیم که همین. بودم کرده گوجه ـوس هــ بدجور، رسیدیم خونه به

 :گفت و اومد طرفم به خنده با عموم زن. کردم خوردن به شروع ولع با و گرفتم دستم گوجه تا دو. کردم

 ؟!کردی ویار حد این تا یعنی، دختر بگیر نفس یک-

 .رفت و خندید که دادم تکون سری

*** 
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 چهی امید از. رفتمی گیج سرم ولی نداشتم دیگه هم تهوع حالت. کردممی ویار بدجور من و گذشتندمی روزها

 اتاق توی. نبود ازش ردی هیچ ولی؛ گشتمی دنبالش در به در عموم و بود نگرانش عموم زن. نبود خبری

 :گفت و شد اتاق وارد عموم زن که بودم نوشتن مشغول

 .جا این میاد داره گفت زد زنگ باران، نهال-

 :گفتم خوشحالی با

 .کنم درست شربت شم بلند وای؟! جدی-

 .کنممی درست خودم بشین؟ نخور تکون نگفتم مگه، دختر خهآ-

 .بینممی رو باران که بودم خوشحال خیلی. بیرون رفت

 یک شدیم جدا هم از وقتی. گرفت آغوشش در تنگ رو من هم اون. فشردمش آغوشم توی من و رسید باران

 :گفت و کشید بهش دستی و انداخت شکمم به نگاه

 !نازه و کوچولو چه! نهال وای-

 :گفتم و خندیدم

 .میشه ناز که معلومه-

 :گفت و زد امشونه به دستی

 .ببینی رو عروسیش روز یک شاهللان. نهال باشه مبارک. مامان شیطون! وای؟! پسره پس خاله عزیز-

 :گفتم و زدم لبخندی

 .خودت یروز شاهللان، مرسی دوماً. نبند من گل پسر ناف به رو... و جن و شیطون القاب اوالً-
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 :گفت و آورد در زبونی اونم که زدم چشمکی

 .شاهللان-

 دهش خوب خیلی پسرم وجود با امروحیه. خندیدیممی و زدیممی حرف چیزی هر از و بودیم نشسته سالن توی

 .شده من تغییر این متوجه هم باران حتی، بود

 :گفتم و دمکر نگاهش بهت با، گرفت سمتم به و آورد در جعبه یک کیفش از باران

 ؟باران چیه این-

 :گفت و زد لبخندی باران

 .چیه بینیمی کن بازش-

 :گفتم و کردم بلند رو سرم. بود موبایل که این، کردم بازش و گرفتم دستش از رو جعبه

 .موبایله این-

 :گفت و گذاشت دستم روی رو دستش باران

 .خواهری باشه مبارکت-

 :کردممی نگاهش تعجب با

 ؟!منه واسه این ؟!چی... چـ-

 :گفت و کرد غنچه رو هاشلب باران

 ؟بزنیم حرف هم با بار یک هفته هر که چی یعنی، بزنم حرف باهات همیشه خواممی! بله-
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 :گفتم و انداختم نگاهی دستم توی یجعبه به و کردم نگاه باران به

 .بگیرم موبایل دستم من نکنه قبول شاید امید، باران ولی-

 :گفت و انداخت باال ایشونه باران

 دهکر فراموش رو پسرت و تو حتی شاید؟ کجاست االن نیست معلوم، نیست پیداش امید! عزیزم، نهال آخه-

 ؟باشه، کنهنمی مخالفت مطمئنم که گیرممی اجازه خاله از من. باشه

 :گفتم و کنم هضم رو باران هایحرف تا کشیدم عمیقی نفس

 .باشه-

 :گفتم و گرفتم آغوشم توی و شدم نزدیک طرفش به سپس

 .دارم دوست خیلی. کردی تموم حقم در رو خواهری واقعاً، باران ممنون خیلی-

 :گفت و کرد جدا خودش از رو من باران

 .گلم بود وظیفه. نداره وجود خواهی معذرت و ممنون، دوستی هایرابطه تو-

 رچطو بود داده یادم باران. بودم خوشحال. ردنک مخالفتی عمو زن و گفت عمو زن به، کرد ثابت رو حرفش باران

 .کنم وارد شارژ و بزنم زنگ چطور، بزنم برق به رو موبایل

 یک تو کوچولو مار یک و کردم کلیک روش. افتاد بازی یک به چشمم که کردممی رو و زیر رو گوشی داشتم

 مک اینکه تا آوردمنمی در سر ازش چیزی. بود کوچولو توپ یک سرش باالی و رفتمی آروم آروم مربعی محیط

 هیجان. بشه تربزرگ و بخوره رو کوچولو توپ اون مار باید، باال پایین و راست و چپ کلیک با فهمیدم کم

 مخواستمی تا کوبیدممی بهم رو هامدست خوشحالی با خوردمی رو غذاش مار که بار هر بود خوب خیلی، داشتم

 دونمنمی. کنم جمع بیشتر رو حواسم کردممی سعی. کرده برخورد مربعی دیوار به کوچولو مار دیدممی بدم ادامه
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 به. زدیم چشمک گوشی باالی باتری و پیچید گردنم تو دردی کردم بلند رو سرم وقتی ولی؛ بودم بازی غرق چقد

 .زدم برق به رو موبایل و رفتم شارژر سمت

*** 

 در صداش که کنم قطع خواستم. دادنمی جواب ولی؛ زدمی قبو. زدممی زنگ باران به داشتم... تماس حال در

 :اومد

 .خانم نهال! به به-

 :گفتم و خندیدم

 ؟تو هولی انقد چرا. بده رو جوابم، کنم سالم بذار، خبرته چه-

 :گفت کنه خشنش داشت سعی که صدایی با

 ؟همشیره واجبه احترامم و ترمبزرگ تو از من رفته یادت اینکه مثل-

 :گفت شد آروم وقتی. خندیدمی باران و آوردم در رو اداش خنده با

 ؟مامانی چطوری خب-

 ؟باران ها میگم. عزیزم خوبم-

 :گفت محبت با باران

 .جانم-

 :گفتم و کردم غمگین رو صدام

 .ببینمت بیا، شده تنگ برات دلم، ببینمت نیومدی دوماه، باران. بال بی-
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 به نه؟ گهمی چی خاله حاال! زشته، بزنم قنبرک تونخونه بیام روز هر ستنی الزم، دیگه زنیممی حرف تلفنی، خب-

 .من خواهر نمیشه. ماست دل ور روز هر که االن به نه؛ نپرسید ما از حالی یک باران که روزها اون

 .دیدنم بیاد هفته این تو کنهمی سعی گفت آخرش، نمیاد و داره کار گفت، زدم حرف باهاش چی هر

 حس رو پسرکم گاهبی و گاه هایتکون. بود شده ماهم شش، بود شده تربزرگ، کشیدم شکمم به دستی

 گلوله شکمم سمت یک تو گاهی و لغزیدمی سمت اون به سمت این از شکمم تو ماهی مانند گاهی. کردممی

 سیر ابرها تو خودم واسه، کردممی ذوق هاشخوردن تکون از. کنم لمسش تونستممی قشنگ که شدمی

 .کردممی

*** 

 با و کشید اشگونه به دستی آخر که کردم ماچش کلی. نبودم خودم پای رو. دیدنم اومد باران و گذشت روز چند

 :گفت شوخی

 !ها میارم در پسرت سر رو تالفی. نکن مالیم تف انقد! نهال بسه-

 :گفت هیجان با که زدیم حرف هم با. نشستم کنارش و خندید

 .بگم بهت رو مهمی خیلی چیز یک آرزو مورد در خواممی؟ نهال راستی-

 :گفتم و کردم نگاش تعجب با

 .شنوممی بگو-

 :گفت و کرد صاف رو صداش شد نزدیک من به باران
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 رد جواب احترام با آرزو ولی؛ کرده خواستگاری ازش شخصاً دانشگاه توی بار چند. اومده خواستگار آرزو برای-

. ثبتهم جوابش کنم گمون. کنه فکر موضوع این روی بیشتر خوادمی دلش کنهمی احساس بار این میگه آرزو. داده

 ؟چیه نظرت

 :گفتم و کردم فکر کمی

 رو خاطرش اگه ولی ندارم زمینه این در ایتجربه من، کرده خواستگاری ازش بار چند میگی که این-

 .داره دوستش حتماً؛ بزنه اشسینه هب رد دست آرزو بار هر و کنه خواستگاری بار چند شدنمی حاضر خواستنمی

 :گفت و کرد نگاهم متفکر باران

 ...میزن رو حرف همین هم آرزو حتی-

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 ؟کرده موافقت آرزو نمیگی مگه خب-

؛ کردهن مشخص خودش با رو تکلیفش هنوز هم خودش، احساسه یک فقط؟ کرده موافقت گفتم کی من! بابا نه-

 .بودنشه ناراضی از بیشتر موافقتش درصد گیب تونیمی ولی

 :گفتم و زدم لبخندی

 .ببینیم عروس رو خانم آرزو ما و باشه آرزو قسمت، خوبیه پسر اگه شاهللان-

 :گفت و زد شوق روی از دستی باران

 .کن درسش خودت داره مصلحت اگه، خدایا. ببینم عروس رو امدونه یک یکی آبجی خوادمی دلم خیلی، نهال-

*** 
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. هکنمی فکر داره هنوز میگه باران؛ کردیممی صحبت آرزو به راجع و زدمی زنگ باران روز هر و گذشتمی هفته دو

 .کنه قبول کردیممی دعا دعا هم باران و من

 .رسید آرزوش به باران آخرش. بودم خوشحال براش خیلی؛ کرد اعالم رو مثبتش جواب روز دو از بعد باالخره

 هم، ببینم رو باران هم میرم دارم، بودم خوشحال. بود کرده دعوتمون خانم پروانه. آرزوِست برونِ بله امروز

 .رو آرزو خوشبختی

 رو سرم هک شدمی مانع خجالتم ولی؛ ببینم رو آرزو نامزد خواستممی. بود پایین سرم و بودم نشسته باران کنار

 :گفت و شد خم طرفم به؛ شد متوجه که باران. بگیرم باال

 .کن نگاهش؛ پرته همه حواس، کنهمی صحبت داره-

 :تمگف و کردم باران به رو. محترمیه و متشخص مرد بود معلوم اشقیافه از، کردم نگاهش و گرفتم باال رو سرم

 .کنه خوشبخت رو ما آرزوی و باشه خوب هم اخالقش امیدوارم؛ خوبه که اشچهره-

 :گفت و زد لبخندی باران

 .شاهللان-

 برآمده و بزرگ شکمم. نمیشه پیدا برام هم بخوام اگه البته؛ ندارم مناسبی لباس. سامانه و آرزو عقد جشن رداف

 و فتمر آینه سمت به و پوشیدم لباس. بیاد دنیا به زندگیم امید، پسرم که مونده ماه دو فقط، ماهمه هفت. شده

 مینیز سیب یک مثل، کرده ورم بدجور. گرفتمی امخنده، افتادمی دماغم به که چشمم. زدم کم خیلی آرایش یک

 شپی رفت هم عمو. رفتم رضا و عمو زن همراه و بیرون رفتم و برداشتم رو کیفم، گرفت امخنده هامحرف از! شده

 .نکرد قبول، بیا دعوتی، زشته گفت عمومزن چه هر بابام
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 دعوتشون و نذاشتن کم باران یخانواده البته ؛بودن باهامون مامانم و خواهرها کاش. افتاد مونخونه به چشمم

 هشد برگزار جا اون جشن. رسیدیم باران یخونه به. بودن زندونی؟ داشت رو رفتن بیرون حق کی ولی؛ کردن

 .بودن آراسته البته و پوشیده هم هاخانم ولی؛ بود مختلط عقد. رفتیم داخل به. بود

 با ،بود انداخته شال اششونه روی و بود پوشیده بلند قرمز رهنپی یک. کردیم سالم و اومد طرفمون به باران

 .بود شده خوشگل خیلی شده شنیون موهای و آرایش

 اب سامان آقا کنار. موند ثابت آرزو روی هامچشم و چرخوندم چشم. نشستم باران کنار و رفتیم مبل طرف به

 که بود خوشحال خواهرش برای خیلی هم ارانب. بود شده برو دل تو و ناز هاعروسک مثل دارپف آبی پیرهن

 .شد عاشقش اشتباه به که آدمی یک واسه نکرد نابود رو زندگیش و گرفت رو تصمیم بهترین

 آقا یک فقط، بودن رفته همه تقریباً. باشن راحت هاخانم تا رفتن حیاط سمت به مردها که گذشت ساعتی یک

 شسر لحظه یک واسه. نیماست آقا دیدم شدن رد کنارم از تیوق. بود من به پشتش، زدمی حرف رضا با داشت

 آرزو و هست حرفش سر واقعا که میده نشون پس، بود خیالبی. رفت و کرد نگاه من به تعجب با و کرد بلند رو

 !خواهرشه جای

 عروس و برداشت هاششونه از رو شال هم باران. شد رو هاشونخودنمایی هاخانم؛ رفتن آقایون کامالً وقتی

 کی هر که پسرم. بود کننده کر صداش خیلی، بود مخم روی آهنگ صدای. دربیاره رو شنلش کرد کمک رو خانم

 مآرو و شده اذیت آهنگ صدای از پسرم که گفتمی اممادرانه حس. زدمی لگد شکمم به و خوردمی تکون دقیقه

 .نیست

 :گفت و نشست ارمکن اومد غذا همراه باران و کردن خاموش رو آهنگ، شام وقت

 .پسرش شازده و خانم نهال برای آوردم سفارشی-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه جمنان کاربر zeinab_jokal  | من پوش سیاه بخت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 106 

 گرفته گرم سالش و سن هم هایزن با که عموم زن. شدیم خوردن شام مشغول و کردم تشکر، زدم لبخندی

 .پوسیدممی تنهایی از نبود کنارم باران اگه. بود

 از بعد و آورد تشریف داماد آقا و بودن رقـــص حال در همه. دراومد مزاحم آهنگ صدای دوباره شام از بعد

 مخوش هالحظه این از همیشه. بود قشنگی یلحظه. برقصن که دامادِ عروس نوبت که گفتن مهمونا رقصیدن

 تکون آهنگ ریتم با آروم و بود گرفته رو دستش سامان، خوردمی تکون آروم دارپف پیرهن اون با آرزو. اومدمی

 .خوردنمی

*** 

 تو البته و نبود آروم روزها این پسرم. کردممی سنگینی احساس. بود شده کم حرکتم، ماهگی هشت تو بودم رفته

 .کردمی فوضولی خیلی شکمم

 ولی؛ بود پر امید کارهای از دلم. گفتممی دارم بهش که شدیدی یعالقه از، زدممی حرف باهاش کلی

 رازهام محرم باران فقط تنها. بشه متنفر باباش از رسمتمی، کنم دل و درد پدرش مورد در پسرم با خواستمنمی

 که زدممی زنگ کم هم من. زدیممی حرف هم با کم. داره دانشگاه و شلوغه سرش روزها این هم اون که بود

 .نباشم کارش مزاحم

 گیمزند مردهای از من دونهمی و سوزهمی حالم به دلش شاید. بخورم تکون جام از حتی ذاشتنمی عمومزن

 .کنه جبران رو کرده من حق در پسرش که هاییکوتاهی خوادمی و دارم محبت کمبود

 خیلی نشستنم و شدن بلند. رفتم می راه پنگوئن مثل و بود اومده جلو خیلی شکمم. بود ماهگیم هشت آخرهای

 .بود سخت برام

 :گفت و شد اتاق وارد مومع زن که عادت یک برام بود شده دیگه، زدممی حرف پسرم با داشتم اتاق توی

 .امید نکنه چکارت بگم خدا. رفت شدی دیوونه؟ زنیمی حرف خودت با داری؟! نهال-
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 :گفتم و زدم لبخندی

 .زدممی حرف پسرم با داشتم. جاشه سر عقلم، عمو زن نه-

 :گفت و کرد آهانی

 .ببینتت خوادمی، بیا میگه. اومده نازی-

 .مشد بلند جام از احتیاط با و آروم

 :گفت و کرد بغل رو من و اومد طرفم به، شد بلند جاش از دیدنم با نازی. رفتم سالن به عمومزن سر پشت

 ؟کوچولو بچه با نهال چطوری-

 :گفتم و شدم جدا آغوشش از

 ؟خوبی تو عزیزم خوبم-

 :گفت نازی. نشستم نازی با

 ؟ماهته چند. خوبم هم من-

 :گفتم و کشیدم شکمم به دستی

 .نهم ماه تو میرم دیگه روز سه، ماهگیمه شته آخرهای-

 :گفت و زد لبخندی نازی

 .شاهللان سالمتی به. نمونده زایمانت تا چیزی پس، خوبه-

 .باشی سالمت-
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 :گفت نازی به رو و نشست کنارمون چای سینی یک با عمو زن

 ؟جا این بیاد نمیاد خوشش؟ نیومد دانیال چرا؟ نازی-

 .نداشت فرقی کنایه با حرفش

 :گفت و چرخوند عموزن طرف به رو سرش نازی

 .داشت کار-

 .کنید پیشرفت یکمی بابا! زدی رو حرف همین اومدی وقت هر! والّا عجیبه-

 حرفی هدیگ هم نازی. خندیدم آروم و پایین انداختم رو سرم. بمونم ساکت نتونستم. بود معلوم اشکنایه دیگه

 :گفت و کشید شکمم روی رو شکوچولو دست، بود نشسته کنارم آیدا. نزد

 ؟هست نینی جا این دایی زن-

 :گفتم، اومد لبم رو لبخندی اشبامزه لحن از

 .ناز خیلی و خوشگل پسر یک. عزیزم آره-

 :گفت من به رو نازی

 ؟ترشه ماستم میگه کی پس، دیگه آره-

 :گفتم و دادم تکیه، خندیدم

 .بینیمی دتخو هایچشم با و میشه معلوم فردا نفسم. حقیقته-

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت نازی
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 .کنیم تعریف و ببینیم-

 :گفتم و کشیدم شکمم به دستی

 .شمب فدات میایم بر پسش از تایی دو ما نباش نگران ولی؟ داری بدجنسی یعمه چه بینیمی پسرم مامانی-

 :گفت مادرش به رو آیدا. بود افتاده خنده به نازی

 .کنم بازی باهاش تا وامخمی داداش هم من مامان-

 :گفت و کشید آیدا موهای به دستی نازی

 .کنی بازی باهاش، میارم کوچولو نی نی یک برات شدی که تربزرگ. مامانی زوده االن-

*** 

 ،هامسختی، ازدواجم سالگرد گذشت. میندازه چیزا خیلی یاد رو من سردیش، سرده خیلی امسال ماه مهر هوای

! دونمنمی چیزی هیچ؟! ستزنده؟! مرده! کجاست دونمنمی و ندارم خبری هیچ ازش ماهه تهف. افتادم امید یاد

 حملت قابل و سرده هوا ولی؛ میشم نزدیک نهم ماه به دارم چون کنم روییپیاده خیلی کردمی توصیه بهم نازی

 .کنهمی بدتر رو آدم حال سرد هوای تو زدن قدم حتی. نیست

 گردن شال و پوشیدم رو رنگم ایقهوه پالتوی. برم رویی پیاده گرفتم تصمیم و دادم گوش رو نازی حرف باالخره

 :گفتمی، اومدمی راست رفتمی چپ عمومزن. کردم دستم رو امچرمی هایدستکش و پیچیدم گردنم دور

 .بچه برای هم بده تو برای هم بشی مریض. بپوش گرم لباس-

 یهاشیطنت از، زندگیش از، کارش نوع از، زدمی حرف نازی. رویییادهپ رفتم نازی همراه و پوشیدم گرم لباس

 نازی. رسید عموزن امروز هایحرف به بحث. دادممی گوش صبورانه. داریبچه هایتوصیه ترمهم همه از و آیدا

 :گفت
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 من. نشنوم رو هاشکنایه که این برای! باباست زن کارهای از همه؟ نمیام جا این زود به زود من چرا نگفتی-

 هدیگ. زدمی حرف دانیال جلوی بار چند حتی؟ میاد گیرش چی زنهمی من به که دارینیش هایحرف با دونمنمی

 .کنم نگاه دانیال صورت تو شهنمی روم

 :گفتم و خندیدم

 شیرشوه دختر چون تو ولی؛ نمیگه بهم چیزی نداره کاری که من با خوبه خیلی عموزن، نازی کنیمی اشتباه-

 !سیندرال؛ داره باهات رفتاری همچین حتما

 و مالید هم به و گرفت دهنش جلوی. آورد در پالتوش جیب توی از رو هاشدست نازی. کردم خندیدن به شروع و

 :گفت

 چی همه گفتممی هی و زدمنمی حرفی هم من. ها زدمی کنایه بازم؛ بودم مجرد هنوز وقتی. هامیگی راست-

 یا جنابعالی شوهر، امید پسرش و خودش از، چرا دروغ. میشم راحت و میرم خونه این از روز یک و میشه درست

 .دارم دوست رو رضا فقط نمیاد خوشم، آناستازیا بگم بهتره

 .گفت قشنگ خیلی واقعاً، خندیدم کلی امید شکل به هم اون سیندرال ناتنی خواهر، آناستازیا گفتن از

 :گفت و کرد اشاره ایکافه طرف به دستش با نازی

 .چسبهمی خیلی سرد هوای تو روییپیاده این از بعد. زدم یخ؛ بخوریم ایقهوه، چایی یک بریم-

 :گفتم و کشیدم جلوتر رو شالم

 .کشممی خجالت. نرفتم جاهایی همچین حاال تا من. نازی خیال بی-

 :گفت و کشید رو دستم نازی

 .نداره رو هاحرف همه این کافه تو خوردن قهوه یک هم عدشب. بارته اولین بفهمن همه که نیست قرار-
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 . بود گرم چقدر، رفتیم کافه داخل به

 بود چوب از هاشدیواری کاغذ و پارکت. بودم اطراف تماشای محو. رفتم کافه یگوشه میزِ سمت به نازی همراه

 .بودم نشده رد جایی همچین کنار از حتی حاال تا. داشت زیبایی بسیار شکل و

 :گفتم و کردم نازی به رو. داد سفارش شکالتی کیک و قهوه تا دو نازی و اومد طرفمون به گارسون

 ؟چی واسه دیگه شکالتی کیک، قهوه فقط گفتی که تو-

 :گفت و گرفت ازم چشم غیض با

 .بیفتی دستم رو نشه چیزیت خانم خسیس باش آروم؟ باال زد فشارت؟ چته، کردم دعوتت خودم حساب به-

 :گفتم نازی به رو. آورد رو هاسفارش گارسون. خنده زیر زد هم خودش خندممی دید وقتی. بود گرفته امدهخن

 .تلخه میگن شنیدم فقط. داره ایمزه چه دونمنمی؛ نخوردم قهوه حاال تا من-

 :گفت و کرد مزه رو اشقهوه نازی

 ککی با، بود خوب. خوردم رو قهوه و رفتمگ دستم رو فنجون. ستخوشمزه، نیست تلخ زیادم، بخور حاال خب-

 .بود خوردن قابل

 .بود کرده خودبی خود از رو من هم سرما. نداشتن نا پاهام دیگه؛ برگشتیم رو اومده راه تمام

 .رفت و زنهمی سر بهم زایمانم از قبل گفت هم نازی. نشستم بخاری کنار

*** 

 . گذرهمی ماهگیم نه از هفته یک
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 که کردمی رفتار طبیعی خودش تنها و بودیم کرده تعجب همه. برگشت دوری ماه هشت از عدب امید باالخره

 هیچ هم من با. دادمی کوتاهی هایجواب؟ بودی کجا مدت این تمام گفتن عمو زن و عمو چه هر. نشده هیچی

 .دارم بهش نسبت بدی احساس اومد که حاال بود خوب برام ازش دوری همون. نزد حرفی

*** 

 یا ودومبیست زایمانت زیاد احتمال به بود گفته دکتر شمردم رو مونده روزهای و گرفتم دستم رو ویمتق

 خیلی. بینممی رو مگوشه جیگر دیگه روز هشت یا هفت من یعنی سیزدهمه امروز. باشه آبان وسومبیست

 .کنممی شماری لحظه و خوشحالم

 یکس دیگه. شد شروع رفتنش بیرون باز هفته یک از کمتر لیو؛ رفتنمی بیرون و بود خونه اول روزهای امید

 ؟بده گوش که خوادمی نه میده گوش نه امید وقتی زدن حرف داشت ایفایده چه. زدنمی حرفی باهاش

 اهر خیلی باید گفتمی دکتر هم طرف یک از. بخوره تکون بخاری کناری از خوادنمی دلش آدم و سرده خیلی هوا

 .برم باهاش ندارم رو کسی هم و سرده هوا هم. برم تونستمنمی که بیرون. مهمه برام رفتن راه ،آخرمه ماه. برم

 نازی که کتابی افتاد یادم. ستکننده خسته کاری هیچ بدون زدن قدم ولی. بزنم قدم اتاقم توی گرفتم تصمیم

 تابک سمت به. بود خوبی فکر. گرفتممی یاد بهتر طور این. بخونم رو بود داریبچه اصول مورد در و بود داده بهم

 و هس انداختم ساعت به نگاه یک. زدممی قدم اتاقم توی و خوندممی. کردم خوندن به شروع اشتیاق با و رفتم

 .خوبه برم راه نیم و چهار تا. بود نیم

 اتاق ایفض. نشستم بخاری کنار رفتم و کشیدم داشت نم عرق از که امپیشونی به دستی کمرم و پاهام درد با

 ولی؛ بودن خونه کسی اصال که این مثل؛ بود رفته فرو سکوت توی خونه. کردم استراحت کمی. بود گرم برام خیلی

 .بود خوابیده حتماً! ذاشتنمی تنها رو من که عمو زن

*** 
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 مروزا. خوندممی کتاب و زدممی قدم اتاقم توی بیشتر یا ساعت یک روز هر من و گذشتنمی هم پی از روزها

 چقدر هر کردممی سعی. زایمانمه وقت فردا یا امروز. افتاده جونم به استرس و هیجان؛ آبانه دوم و بیست

 .برم راه رو امروز تونممی

 رو دردی هیچ حاال تا من و بود غروب نزدیک. کردممی صحبت پسرم با و زدممی قدم شمرده شمرده رو اتاق

 ده ؛انداختم ساعت به نگاه یک. زدم قدم و اتاقم به برگشتم باز و خوردم شام و خوندم رو نمازم. نکردم احساس

 .زدممی باد رو خودم هامدست با و نشستم سرجام؛ اومده بند نفسم دیگه، بود

 عمومزن. نشست لبم روی لبخند و افتاد، بودم کرده شآماده پیش روز چند که پسرم کوچولوی ساک به چشمم

 باشه نداشته خوبی شوهر، زن وقتی. باشه کنارم افتاد اتفاقی اگه تا خوابهمی اقمات توی میاد امشب که گفت

 خیالشیب که وقته خیلی! اصالً؛ مهمه برام امید وجود گمنمی. تونهنمی ولی؛ کنه جبران کنهمی سعی مادرشوهرش

 ؟!هچطور باباش دل عزیز؟ چطوره پسرم نگفت حتی خودش ولی؛ هستن مواظبم اشخانواده. شدم

 رو چی همه کنممی فکر. سوزهمی پسرم برای دلم ولی؛ بزنه من دلخوشی برای رو هاحرف این خوامنمی من

 ،کشیدم رو درد این من. بمونه دلش به پدری محبت خوامنمی. رو هامحبتیبی و هامحبت حتی، کنهمی حس

 هم باز، بورزن عشق و محبت بهت و نباش داشته دوستت عالم مردم تمام اگه حتی. نداره درمون، بده خیلی

 .کنهمی ایجاد زندگیت وسط بزرگ خیلی خالء یک پدرانه محبت نداشتن

 نشون رو دو، ساعت. خوردم آب و برداشتم رو کنارم بطری و شدم بلند آروم. شدممی هالک تشنگی از داشتم

 که هیجانی تمام لحظه یک واسه. مداو وجود به کمرم توی خفیفی خیلی درد که بخوابم برگشتم دوباره. دادمی

 .افتاد جونم به خوره مثل استرس و رفت داشتم

 .ریختمی صورتم و سر از عرق. فرستادممی صلوات و کردممی دعا هم من و شدمی بیشتر کم کم داشت درد

 .کردم زدن قدم به شروع آروم و شدم بلند. کنم تحمل نتونستم. آوردمی فشار شکمم و کمرم به داشت درد

 .اتهبچه اولین چون بری راه باید، داشتی هم درد اگه حتی بود گفته عمومزن
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 هزار با من و زد زنگ آژانس به عموم و کردم بیدار رو عمومزن درد و عجز با. بود محالی کار برام تحملش دیگه

 .کردم تنم رو لباس بدبختی

 .شدم زنده و مردم بیمارستان خود تا

 دستم و شدممی ساکت جمعیت دیدن با ولی؛ بزنم جیغ بود پیچیده کمرم و شکم تو که دیدر از خواستمی دلم

 .بستم درد از رو هامچشم. بردن زایمان بخش به رو من و اومدن طرفم به پرستارها. کردممی مشت رو

*** 

 هپروان، آرزو، باران و بودم کشیده دراز سفید تخت روی. انداختم اطراف به نگاه یک و کردم باز آروم رو هامچشم

؛ بود شده ترکم خیلی برجستگیش. کشیدم شکمم به و گرفتم باال رو دستم. کردنمی نگاه من به عموم زن و خانم

 .کردم زایمان پس

 :گفت و شد نزدیک من به باران

 .باشه مبارک عزیزم، نهال-

 :گفتم باران به! نبود ایبچه ولی انداختم نگاهی راستم و چپ به

 ؟!کجاست مپسر پس-

 :گفت بزنه حرفی باران اینکه از قبل عمومزن

 .میارنش االن، بیای هوش به بودن منتظر-

 .بیرون رفت و

 .کردم تشکر اومدنشون بابت کلی و گفتن تبریک بهم هم خانم پروانه و آرزو



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه جمنان کاربر zeinab_jokal  | من پوش سیاه بخت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 115 

 :گفت و فشرد آرومی به رو دستم باران

 ؟نهالم خوبه حالت-

 :گفتم و زدم لبخندی

 .ترمعالی عالی از اومد دنیا به پسرم که حاال. بمخو خیلی! بله-

 :گفت و برگشت مامانش و آرزو طرف به و زد چشمکی باران

 .ها داره مادری همچین که شانسه خوش خیلی، پسرش حالبهخوش_

 :گفت و خندید آرومی صدای با آرزو

 !؟ذاریمی نوزاد یک سر به سر حتی، خانومی بکش حسودیت این از دست باران-

 :گفت و کرد نگاه هامچشم به و کاشت موهام روی ایـوسه بـ خواهرش حرف به توجه بدون باران

 داره دوستشون که کسایی به آدم. دارم دوست خیلی هم رو پسرش پس؛ دارم دوست خیلی رو نهال من-

 .کنهنمی حسادت

 تخت سمت به؛ بود دستش زادینو دومی و اومد طرفم به شونیکی. شدن وارد پرستار تا دو در شدن باز با

 .رفت رومروبه

 رو سرمپ پرستار و نشستم جام سرِ، باران کمک با. کردممی نگاه بود پرستار دست که نوزادی به شوق و ذوق با

 .بدم شیر بهش چطور داد یاد بهم و گذاشت بغلم

 و باریک هایلب و بود بسته که هاییچشم و تپلش و گرد صورت به. کردممی نگاه زندگیم امید، پسرم به

 .کردممی نگاه صورتش اجزای تمام به، اشمشکی موهای و کوچولوش
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 :گفتم بهش و کردم بلند رو سرم. کرد خم پسرم طرف به رو سرش باران

 ؟!هخوشگل چه بینیمی؛ میاری سوسول و زشت پسر یک گفتی کن نگاه، باران! نازه چقد کن نگاهش؟ باران-

. کردم هامریه وارد رو تنش بوی؛ فشردم خودم به محکم رو پسرم. بود زده وجم هامچشم توی شوق اشک

 .نمممنو خیلی دادی من به رو ناز پسر این که همین؛ ندارم ایگله من. شکر رو کرمت و لطف خدایا، شکرت خدایا

 االح ولی مندار دوست رو امید چه اگر. شدم مادر من. بود گرفته تپلش دست بین رو امسبابه انگشت، پسرم

 .بود امید و من ازدواج حاصل که پسری؛ هستم پسرم یدیوونه

 :گفت آرزو که بده آرزو دست خواستمی؛ کردمی خوشحالی ابراز کلی باران و دادم باران دست رو پسرم

 .بگیرم دستم نوزاد یک ترسممی من باران نه! وای-

 :فتگ و داد دستش رو پسرم و رفت خانم پروانه طرف به باران

 ؟خانم آرزو داره ترس مگه-

 :گفت و زد لبخندی آرزو

 .بخوره لیز دستم از ترسممی؛ نرمه و کوچولو خیلی نوزاد کنممی احساس، خب-

 یکپالست. شکفت گلش از گل پسرم دیدن با و شد وارد پر پالستیکِ یک همراه عمو زن. خندیدم آرزو افکار به

 :گفت من به رو و بوسیدش و گرفت خانم پروانه بغل از رو پسرم و گذاشت اتاق کوچیک یخچال توی رو

 !نازی پسر چه. گممی تبریک بهت مادر، نهال-

 کاش، بود کنارم مامانم االن کاش. افتادم مادرم یاد به حرفش این با؛ مادر گفتمی بهم عموزن بود بار اولین

 .گفتمی تبریک بهم و گرفتمی آغوشش توی رو پسرم االن
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 تختش توی رو پسرم عموم زن. نزنم هم به رو امخوشحالی که کنم دور خودم از رو افکار این کردم سعی

 :گفت و گذاشت

 عوض باران با رو جام میام صبح فردا من، باشه همراهت امشب خودش داره اصرار باران؛ میرم دارم من؟ نهال-

 .کنممی

 :گفتم و کردم باران به نگاهی

 .هست عمو زن، خدا رو تو نکش زحمت عزیزم، باران-

 .بمونم کنارت خواممی خودم من ولی؛ گلم دونممی-

 :گفت عموم زن

 ؟بیارم برات نداری نیاز خونه از چیزی میام دارم که فردا، نهال-

 .سالمت به، عمو زن نه-

 :فتگ و نشست تختم کنار صندلی روی باران. رفتن و کردن خداحافظی هم خانم پروانه و آرزو، عمو زن رفتن با

 ؟بکشی دراز کنم کمکت خوایمی؟ عزیزم کنی استراحت خواینمی-

 :گفت و نشست سرجاش دوباره؛ بکشم دراز کرد کمکم و شد بلند جاش از باران و دادم تکون سری

 .هست بچه به حواسم من، گلم بخواب تو-

 :گفتم و چرخوندم پسرم تخت سمت به رو سرم

 حس یک؛ شدم مامان االن من شهنمی باورم اصال! خوشحالم. پرونده مسر از رو خواب خوشحالی، نمیاد خوابم_

 !باران دارم خوبی خیلی
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 :گفت و کرد ریز رو هاشچشم و زد لبخندی باران

 ؟کردی انتخاب پسرت برای اسمی چه راستی؟ نهال میگم-

 .کنممی فکر روش ولی؛ نکردم انتخاب براش اسمی هیچ هنوز راستش-

 :گفت و خندید باران

 .بزنی حرفی تونینمی دیگه که نذاشته اسم یک براش خاله تا کن انتخاب زودتر-

 ایصد با دفعه یک و رفتم فکر به کمی. کنم انتخاب رو پسرم اسم خودم خواستمی دلم من. گفتمی درست

 :گفتم بلندی

 .کردم پیداش-

 :گفت شده هول باران

 ؟!کردی پیدا رو چی-

 :گفتم و خندیدم بلند صدای با

 !پسرم برای اسمی-

 :گفت و کوبید بهم رو دستاش

 ؟کردی انتخاب اسمی چه ببینم بگو، خب-

 :گفتم لبخند با همراه و انداختم نگاهی پسرم به

 .پناهی امیرسام؛ امیرسام ذارممی رو اسمش-
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 :گفت و زد لبخندی باران

 .عزیز میگم تبریک! قشنگی اسم چه-

*** 

 خیرش خدا باران. بود مشکل شدنم بلند و خوردن تکون ولی؛ کردم باز رو هامچشم امیرسام یگریه صدای با

 .شدم دادنش شیر مشغول و گذاشت بغلم توی رو امیرسام و نشستم سرجام کرد کمکم بده

 که بودم بیداری و خواب بین. بود نشسته کنارم عموم زن و رفت هم باران. بیمارستانم که روزیه دومین امروز

 باال رو خودم و گذاشتم تخت روی رو هامآرنج، دادم تکون رو خودم کمی؛ شنیدم رو مامیرسا یگریه صدای

 :گفتم عمو زن به رو دادم که رو شیرش؛ گذاشت آغوشم توی رو امیرسام عمو زن و کشیدم

 .بشم خم تونمنمی من؟ کنی عوض رو امیرسام پوشک میشه زحمتبی؟ عمو زن-

 :گفت و کرد نگام تعجب با عمو زن

 ؟!یرسامام-

 :گفتم و زدم لبخندی

 .امیرسام گذاشتم رو پسرم اسم؛ عمو زن بله-

 :گفت، کردمی عوض رو پوشکش که طور همون. گذاشت تختش توی رو بچه و شد بلند عمو زن

 ؟!بود بهتر کردیمی مشورت اسم به راجع پدرش با کنینمی فکر-

 ریخب حتی؛ کردم زایمان من که روزیه دومین امروز؟ پدر کدوم؟! پدرش گفتمی عمو زن. ماسید لبم روی لبخند

 .نیست ازش
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 :گفتم داریبغض صدای با و کردم عمو زن به رو

 ؟کجاست امید پس، بیمارستانم من روزه دو اآلن؟ عمو زن-

 :گفت و نشست جاش سر

 الاص، خوادمی شناسنامه بچه این. قبرستونیه کدوم نیست معلوم، نمیده جواب زنیممی زنگ بهش چی هر-

 .کنهنمی مسئولیت احساس

 :گفتم و شدم خیره هاشچشم تو

 چکار یدبا من نیست پدرش وقتی؟ بینیمی رو پدرش جا این شما؟ کنم مشورت پدرش با باید میگی چرا پس-

 نه؟ آره؛ شدم خیالبی کنیدمی فکر. کردم سکوت ولی؛ شدم خسته رفتار این از هاستمدت خودم من؟ کنم

، درک به من اصالً، داره نیاز شوهرش به بارداری دوران تو زن باشه که هم چی هر؛ نشدم خیالیب من، عموزن

 تشدوس خونه رفته میگه که میره آدم مخ تو مگه؟! ندارن هم بقیه کنهمی فکر، نداره احساس امید؟ چی پسرش

؟! کنهمین مسئولیت اساحس و نشسته پیشش امید هاستماه که دوستیه چه؟ مسافرتن شخانواده مدتیه چون

 ؟!دوستش یا تریممهم ما. تنهاییم نبودنش در دوستش برابر صد ما تنهاست دوستش اگه

 :گفت و پایین انداخت رو سرش و کرد نگام غم با عموزن

 وختمس و ساختم کلی من! نه؟ بودم راضی عموت با زندگی از من کنیمی فکر. عموشه و باباش مثل رفتارهاش-

. ذاشتنگ تنهام و بود پشتم بهادر برادرم، من امّا؛ بود بدتر هم امید از، بگم شاید رسیدم جا این به عموت با تا

 چی تعمو از دونمنمی من. برادر گفت نمیشه رو برادری هر البته، خالیه پشتش باشه نداشته برادر که دختری

 از. هدیگ دروغ هزار و نیست دود اهل و خوبیه آقای گفتن چون شاید! کردم قبول خواستگاریم اومد وقتی که دیدم

 در و ردک تصادف نامزدیمون از بعد ماه پنج متأسفانه ولی... ولی بودم نامزد پسرخالم با قبلش من که جایی اون

 ام زمان هم اون، بیاد خواستگار که سخته؛ بوده شناسنامش تو آقایی یک اسم قبالً که دختری برای؛ مرد جا
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 کسی اب ترمکوچک خواهر، پروانه که بینیمی. بود خوب خیلی مونمالی وضع. بودن گیر سخت خیلی که هاقدیم

. دمش فقیرت عموی با ازدواج به راضی که بود شدنم بیوه مشکلم تنها من ولی؛ داره رو لیاقتش که کرد ازدواج

 بهادر برادرم. عتادهم دونستننمی البته، معتاد یه دست سپردن رو من مخانواده و کردم قبول اومد که عموت

 رو بابا جای تربزرگ برادر زمان اون هم ما. معتاده معلومه اشقیافه از؛ نیست خوبی مرد گفت. کرد مخالفت

؛ ستبیوه دختره گفت مامانم و اومد دوم بار برای باز ولی؛ زدیمنمی حرفش باالی حرفی دیگه، داشت برامون

 در ربا دو خواستگار یک که داره شانس کلی پروین هم جاش نای تا کنهنمی نگاه هم صورتش تو کسی دیگه

 اخالقش و رفتارش ماه چند از بعد ولی؛ بود خوب اول سلیم. کرد قبول ناچار بهادر که شد طور این و! زده رو خونه

 اون. رفتمی و گذاشتمی تنها رو نازی اشماه شیش دختر و من ایاجاره و کوچیک یخونه یک تو. کرد تغییر

 روزی سه دو شاید. نخواست هم رو دخترش حتی و گرفت طالق نازی مادر، سابقش زن چرا کردم درک موقع

 رادرمب و شد طاق طاقتم که این تا. بود سخت خیلی برام بچه یک وجود با هم من، نداشت خبری ما از گذشتمی

 سر کمی مدت از بعد. بشه خصمش عموت با تکلیفم تا خودش پیش برد رو من هم بهادر. گذاشتم جریان در رو

 با و ازیتب عیاش پی بری سپردم دستت رو گلم دست خواهر گفت و گوشش تو زد بهادر و شد پیدا سلیم یکله و

 دیگه هک گفت سلیم به بهادر. زدنمی حرفی هم سلیم؟ گذاشت کم برات چی مگه؟! بذاری تنهاش کوچیکت دختر

 .اومد کوتاه بهادر که این تا کرد التماس اومد باری چند. کرد بیرونش و نمیدم بهت رو خواهرم

 یتشکا ازش؛ کرد تکرار رو کار این باز سلیم اگه و بشه مطمئن تا بزنه سر مونخونه به روزی سه دو هر گفت

 من، گذاشتنمی تنها رو من دیگه. شد اول مثل سلیم و برگشتم مونخونه به. میاره در روزگارش از دمار و کنهمی

 .بود دیگه چیز یک زندگیم وضع من حاال نبود اون اگه. هستم بهادر مدیون هم حاال تا

 :گفت و شد بلند کشید صورتش به دستی سپس

 .داره رو خودش مشکل کی هر و زیاده هاحرف؟ مادر بگم چی-

 .رفت بیرون سپس
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! نه ،نه؟! بود کنارم االن؟ گذاشتنمی تنهام امید االن داشتم برادر هم من اگه یعنی؛ کردممی فکر هاشحرف به

! بود یدام و بابا مثل االن داشتم هم برادر اگه حتی؛ برادر گفت نمیشه رو برادری هر گفت پیش خورده یک عمو زن

 .بد یکی، خوب یکی. دارن فرق هم با خیلی ولی؛ امیده برادر رضا؛ نداره ربطی! نه هم باز ولی

 .خوابیدم و کشیدم دراز اطاحتی با و آرومی به و کشیدم افکارم از دست

. آورد فتشری و افتاد ما یاد به باالخره پس. شد نمایان امید قامت و شد باز در که دادممی شیر رو امیرسام داشتم

 :گفت و شد اتاق وارد عمو زن سرش پشت و اومد سمتم به

 ونسرم بالیی شاید یگینم. نمیدی جواب زنیممی زنگ، کرده زایمان نهال روزه سه؟ امید کجایی تو معلومه-

 ؟!باشیم داشته نیاز بهت و اومده

 :گفت و نشست صندلی روی امید

 .بودم کرده گم هم رو موبایلم؛ داشتم کار که گفتم. من مادر بسه-

 :گفت عصبی لحن با عموم زن

 .خودت جون آره-

 : وگفت شد بلند عصبانیت با امید

 انزایم که نیست نفری اولین نهال؟ پاشید هم از دنیا؟ شد چی؛ کرد که خب؟ کرد زایمان، من مادر دیگه بسه-

 .بهترن هم من از. سالمن دوتاشون، بنداز نگاه یک. بغلشه تو، بینیمی رو پسرش، نگاه. کرده

 این که گرفتممی رو امیرسام هایگوش کاش. سوخت خودم حال به دلم خیلی. رفت و کرد پشت سپس

 کوچولوی دل خوامنمی. کنن عادت هاحرف این به هاشگوش خوامنمی؛ نشنوه رو پدرش دارسم هایحرف

 ؟نیست مهم براش حد این تا یعنی. ببینه رو پسرش بیاد نداد زحمت خودش به حتی. بشکنه پسرکم
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 مثل مه اون. ریختممی اشک پسرکم برای هم، خودم برای هم. کردم گریه به شروع و کنم تحمل نتونستم دیگه

 رو کشیدم من که دردی خواستمنمی؛ سوختمی براش دلم. نداره خوبی پدر من مثل هم ناو. نداره شانس من

 .نیستیم براش خوبی یخانواده ما؟ هستیم امیرسام پدر و مادر، امید و من چرا اصالً. بکشه هم پسرم

 امریهگ دیدنش با. کرد نگاه من به و گرفت هاشانگشت بین کوچولوش دست توی رو کوچیکم انگشت امیرسام

 .من کوچولوی نداری شانس مامانت مثل هم تو، امیرسام. گرفت شدت

. گفت بفرماییدی ایگرفته صدای با عمو زن و کشیدم اشکم از خیس هایگونه به دستی؛ اومد زدن در صدای

 زن. نشه هامچشم متوجه تا انداختم پایین رو سرم. کرد سالم عمو زن به و شد وارد خندون ایچهره با باران

 .بیرون رفت و گفت باران به ایاجازه با عمو

 :گفت و اومد طرفم به باران

 .باال بگیر رو سرت نهال-

 به گرفت باال رو سرم و گذاشت امچونه زیر رو دستش. کنم ناراحتش خواستمنمی؛ نزدم حرفی و کردم سکوت

 :گفت و کرد نگاه دقیق صورتم

 ؟نهال کردی گریه چرا-

 :گفتم و بستم رو هامچشم

 .دلتنگی از، جوری همین-

 :گفت آرومی لحن با باران

 ؟کی دلتنگ

 :گفتم سریع
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 .مامانم-

 :گفت و نشست رومروبه تخت روی باران

 .نهال خودتی-

 :گفت غمگینی لحن با باران. شدم خیره هاشچشم به و گرفتم باال رو سرم

 بدی خیلی؟! میری طفره دادن جواب از و کنیمی کتمان من از طور این، دوستتم، خواهرتم من. خودتی! آره-

 .خیلی، نهال

 سپس. انداختم نگاهی؛ بود خوابیده پام رو که امیرسام به. کرده قهر مثالً؛ گرفت من از غی با رو روش سپس

 :گفتم و گذاشتم باران یشونه روی رو دستم

 .بریزم دلم توی رو دردهام بذار، باران کنم ناراحتت خوامنمی-

 :گفت آروم اما تشر با و گشتبر طرفم به

 هاتچشم که گرفته چی از دلت بگو؛ نهال بگو بهم. بریزی دلت توی خوامنمی. بگی بهم که خواممی من ولی-

 ؟شده سرخ

 :گفتم باران به و کردم بلندش و گذاشتم امیرسام نحیف و کوچولو تن زیر رو هامدست

 ؟سرجاش بذاریش میشه باران-

 دلیصن روی برگشت طرفم به باز و گذاشت تختش توی گرفت دستم از رو امیرسام و شد بلند جاش از باران

 :گفت و نشست

 .منتظرم-
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 :گفتم و کشیدم آهی

 و شد عصبانی؛ نمیدی جواب رو موبایلت چرا گفت بهش عمو زن. امیرسام و من دیدن اومد روز سه از بعد امید-

 .کرد بارمون بود زبونش دم چی هر

 :گفت و گرفت رو دستم و شد خم طرفم به باران

 ؟زد هاییحرف چه-

 :گفتم و گرفتم پایین رو سرم

 مثل امید که هاحرف این از... و؟ نمیدی رو موبایلت جواب چرا کرده زایمان روزه سه نهال گفت بهش عمو زن-

 هم من از پسرش و خودش تازه؛ کرده زایمان که نیست کسی اولین نهال گفت عمو زن به و شد منفجر بمب

 .رفت و بهترن

 :گفت و فشرد آرومی به رو دستم باران

 نبینم گهدی؟ نهال. کنی گریه دیگه برسه چه؛ کنی فکر چرندیاتش به بخوای نداره ارزش حتی، گلم نشو ناراحت-

 درپ امیرسام. نکن فکر هیچی به دیگه، باش امیرسام و خودت مواظب فقط تو. لیاقتیهبی آدم امید. رو اشکت

 .کنه حس رو پدرش خالی جای نذار، باش خوبی مادر براش. کن مادری دلت ته از براش تو حداقل؛ رهندا خوبی

 :گفت و بوسید رو امگونه و شد خم باران که گفتم ایباشه

 .کنم گوش حرف یبچه آفرین-

 البته. کنه دور ازم رو هامغم و بخندونه رو من کنهمی تالش؛ ناراحتم بشه متوجه وقت هر. دارم دوستش چقدر

 :گفتم و زدم سرش به دستی. موندنمی جواببی هاشتالش

 ؟آره امیرسام بزرگ مادر میشی االن هم تو حتما-
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 :گفت و خندید بلندی نسبتاً صدای با باران

 .یخی و بلند گیس هایننه اون از؛ جورم چه، آره-

*** 

 این وت که گرفتم آغوشم در سفت رو امیرسام .رفتم ماشین سمت به آروم هایقدم با و شدم خارج بیمارستان از

 .نشه مریض سرد هوای

 قدم اخلد به و کشید امیرسام و من پیشونی رو لک یک خونش با و برید سر مرغ در کنار عموم. رسیدیم خونه به

 .گذاشتیم

 .مامان دل عزیز آومدی خوش زندگیم به؟! پسرم؟ مامانی

. فتمر خواب به و کشیدم دراز فرشم روی کنارش خودم و گذاشتم ارهگهو توی رو امیرسام و رفتم اتاقم سمت به

 جلوی و شدم بلند جام از آروم. کرد بیدار رو من امیرسام یگریه صدای که بود نگذشته ساعتی نیم هنوز

 زده اتاق در که شدم امیرسام به دادن شیر مشغول. نشستم سرجام و کردم بلندش و زدم زانو امیرسام یگهواره

 .اشهب زده سر من به مامان شدنمی باورم آوردممی در شاخ داشتم. شد اتاقم وارد مامان و گفتم بفرماییدی ؛شد

 :گفتم و کردم سالمی بهت با، اومد طرفم به

 ؟شدم خیاالتی یا خودتی مامان-

 :گفت و زد محوی لبخند مامان

 .خودمم من نشدی خیاالتی، عزیزدلم نه-

 :فتمگ و زدم لبخندی خوشحالی از
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 .مامان آمدی خوش-

 :گفتم و گرفتم مامان سمت به و کردم بلند رو بود شده تموم خوردنش شیر که امیرسام سپس

 .امیرسام، پسرمه این؛ مامانی بیا-

 :گفت و کرد بوسش و برد صورتش طرف به و گرفت دستم از رو امیرسام مامان

 .شم فدات باشه مبارکت، عزیزم؟ نهال، مامان-

 رو رفح این دیگه. باشه سرمون باال اتسایه همیشه شاهللان؟ حرفیه چه این؛ نکنه خدا. مامانی ممنون خیلی-

 .ها نزنی

 :گفت و شد اتاق وارد سینی یک با عموم زن

؛ منداری بیارم باال خواممی و ندارم اشتها و کشهنمی میلم. خوریمی رو شهمه آخر یلقمه تا شینیمی؟ نهال-

 .باشم گفته

 به قدردانی با. شد گهواره دادن تکون مشغول و گذاشت گهواره توی رو امیرسام، شد بلند مامان و گفتم ایباشه

 :گفت که کردم نگاه عمو زن

 کنارت لحداق مامانت؛ بنده آشپزخونه تو دستم که من. جا این بیاد مامانت بده اجازه گفتم بابات به رفتم خودم-

 .بشی خوب تا روزی ده یک باشه

 .کردم خوردن غذا به شروع آرومی با. خبره بهترین؛ کنارمه روز ده مامان که خوب چه؛ زدم نمایی دندون دلبخن

*** 
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 ولرم رو آب؛ رفتیم حمام سمت به. بدیم حمومش باید گفت عموم زن؛ گذرهمی امیرسام تولد از روز هفت امروز

 به و کشیدمی لیف امیرسام بدن به یآروم به مامان و گذاشت تشت توی گرفت رو امیرسام عمو زن. کردم

 خودش و دادیم حمومش حسابی که این از بعد. ریختممی آب پسرکم بدن روی آروم من و زدمی شامپو موهاش

 کخش کوچیکش یباحوله رو تنش و موهاش. بردمش اتاقم سمت به و پیچوندم دورش رو حوله؛ کرد گریه کلی

 .شهب آروم که زدممی حرف باهاش و کردممی

 سمت و کردم چرب رو بدنش بچه روغن با، تنش کردن خشک از بعد. بود شده سرخ صورتش گریه از مبچه

 شیر مشغول و کردم تنش لباس؛ کردم پاش هم رو پوشک بعد، زدم بچه پودر رو هاشبغل زیر و گردنش

 . شدم دادنش

 دامن و بادمجونی بنفش بلوز، کردم مرتب رو امیرسام. خونه بیان آرزو و باران و خانم پروانه بود قرار امروز

 .بیرون رفتم اتاق از امیرسام با و پوشیدم رو اممشکی

، شورممی خودم مامان گفتممی بهش چی هر. شستمی رو امیرسام هایلباس مامان و کردمی دم چای عمو زن

 .کنهنمی فرقی؛ من پسر یعنی تو پسر گفتمی

 مشت دست امیرسام. برگشتم سالن به و خوردم آب، رفتم آشپزخونه به و گذاشتم زمین روی رو امیرسام

 !مامان عزیز برات بمیرم، کردمی سکسکه و کنه جا دهنش توی کردمی سعی رو اششده

 یک و پودر و بچه روغن توش که داشتم کوچولو سبد یک اشگهواره کنار. رفتم اتاقم به و شدم بلند جام از

 اون .داد آب بهش باید کم خیلی دوماه تا بچه کردنمی تأکید مامانم و عموم نز. گذاشتم شده جوش آب شیشه

 و مبست رو شیشه. بیاد بند اشسکسکه که دادم امیرسام به آب قطره هفت چکون قطره با. خورده جوش آب هم

 .بیرون رفتم امیرسام همراه و شدم بلند شوق با! رسیدن مهمونا؛ اومد در صدای که گذاشتم سرجاش
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 و سالم باهاشون تا در کنار رفتمی داشت و بود شده تموم کارش هم مامان؛ رفتمی حیاط به داشت عمو نز

، اومد طرفم به آرزو. شد پرسی احوال مشغول مامان، آرزو و خانم پروانه شدن وارد با و رفتم کنارش. کنه علیک

 :گفتم سپس و کردم روبوسی هم خانم هپروان با، بشه وارد باران که بود در به چشمم. کردم روبوسی باهاش

 ؟نیومد؟ کجاست باران پس؟ خانم پروانه-

 :گفت و خندید آروم خانم پروانه

 .باران این دست از؟ نهال بگم چی-

 لبخند با و بود کرده پنهون رو خودش در کنار، چرخوندم در طرف به رو سرم. رسید گوشم به باران صدای

 :گفتم و رفتم رفشط به. کردمی نگاهم نماییدندون

 .شدم ناراحت؛ نیومدی کردم فکر. باران بدی خیلی-

 :گفت و بوسید رو امگونه؛ شد وارد باران

 ؟!داریم مگه اصال؟ میشه مگه بگو تو؟ نیام من و باشه نهال خونه میشه مگه-

 حرف شباها ایبچگونه لحن با که طور همون و گرفت خودش دست و کرد جدا آغوشم از رو امیرسام سپس

 .رفت سالن طرف به؛ زدمی

 :گفت و شد خم طرفم به باران که نشستم کنارش

 ؟جاست این مامانت که شد چطور نهال واقعا-

 :فتمگ آروم و چرخیدم باران طرف به سپس؛ کردم نگاه نبود ما به حواسشون و بود گرم بحثشون که هاخانم به
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 مکنار روز ده خوادمی مامان که بود نشده باورم هم من. داد رضایت باالخره بابام و کرد صحبت پدرم با عمو زن-

 .کرد راضی رو بابا، نکنه درد عموزن دست ولی؛ بمونه

 ؟نزد سر بهتون امید دیگه بیمارستان توی روز اون از بعد ببینم بگو حاال. شکر رو خدا-

 :گفتم و دادم تکون تأسف از سری

 .کلیهش چه پسرش ببینه نیومد حتی حاال تا، نه-

 :گفت و کرد نگاهی بود خوابیده پام روی که امیرسام به باران

 .آوردی شانس نظر این از خدایی ولی-

 ؟چی از-

 :گفت و کشید رو لپش آروم و برد امیرسام طرف به رو دستش

 .ایکبیری یبچه. کردممی نگاهش عمراً وگرنه نرفته امید به شقیافه کهاین-

 :گفتم و زدم دستش روی دستی

 طلب تازه؟ کشیمی رو پسرم لپ حقی چه به بعدشم. نره باباش به هم اخالقش امیدوارم، آره که نظر این از-

 ؟!ایکبیری میگی هستی هم کار

 :گفت و خندید باران

؛ شهب اناری تا بکشم رو لپش مدت یک گفتم ولی بگیرم گاز رو لپش کرد ـوس هــ دلم؛ عشقمه. خواست دلم-

 .گرفتن گاز برای چسبهمی که وقتهاون

 .کرد خندیدن به شروع و
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*** 

. رفتمی باید ولی؛ بودم کرده عادت بودنش به کنارم مامان وجود روز ده گذشت از بعد و گذشت هم روز اون

 :گفتم و کردم بوسش

 .تبینمب من بیا فقط. امراضی من، بزنی سر بهم بار یک ماه در شده اگه حتی؛ کنی راضی رو بابا کن سعی مامان-

 :گفت و گرفت رو دستم مامان

 اصالً سرد هوای این توی؛ کردی زایمان که روزه چند هنوز تو. باش پسرت و خودت مواظب هم تو، عزیزم باشه-

 زن. کنار اربذ؛ شستی که رو امیرسام هایلباس حتی. میشه منتقل پسرت به سریع بشی مریض اگه. نرو بیرون

 ؟باشه، بند رو اندازهمی میره عموت

 :گفتم و دادم تکون براش سری

 .مامانی چشم-

 .کشیدم دراز و رفتم فرشم سمت به. رفت و کرد خداحافظی مامان

*** 

 میون در روز یک هر باران. میده آرامش بهم کنارم امیرسام وجود. خوبه چی همه. گذشتمی زایمانم از هفته سه

 .پرسهمی رو امیرسام و من حال و زنهمی زنگ بهم

 ربع هم امید. نزد باهاش حرفی هیچ عمومزن که اومد خونه به بار یک. من نشدنی تمام غم تنها، یدام اما و

 .خوابید گرفت بعدش و دید رو امیرسام ساعتی

 :کردممی دل دردِ امیرسام با
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 بگم دبای ولی؛ مهمه خیلی خدا به، مهمه". باشه نداشته دوست بابایی که نیست مهم اصال، مامانی نخور غصه-

 دارم دوستت دومون هر یاندازه به من "کنه عادت هاتفاوتیبی این به حاال از کوچولوش دل تا نیست مهم

 .زندگیم

 بیرون هخون از روزها این گفت میشه تقریبا امید. گفتنمی هیچی و کردمی نگاه فقط گردش هایچشم با امیرسام

. کردم عادت چون؛ نشد سوال عالمت برام، نکردم هم تعجب حتی دیگه. مونهنمی خونه از بیرون هاشب. نمیره

 .نیست مهم برام کارش هیچ دیگه، دردیه بد عادت

 رو من دل هاشحرف که چند هر. کرد خواهی معذرت، بود زده بیمارستان تو که هاییحرف بابت عمومزن از

 صدای. کنه خواهی عذر نم از بخواد که نکرد حسابم آدم حتی ولی؛ کرد بارونی رو من هایچشم و سوزوند

 داشترمیب رو بود کرده پهن خودش برای اتاق یگوشه که بالشتی و پتو عصبی، شنیدمی که رو امیرسام یگریه

 خودش، ننک گریه بگم بهش تونممی مگه؟ کنم ساکتش تونممی مگه، ستبچه. خوابیدمی سالن توی رفتمی و

 ؟ بشه آروم هم

 که ریمندا هم شپش؛ نداریم زهرمار و کوفت که ما. نباشیم کنارش پسرم و من که خوابیدمی اتاق گوشه رفتمی

 .جوشهمی هامچشم توی اشک حرکاتش این با هم باز ولی؛ نیست مهم میگم چقدر هر. کنهمی رو رفتارها این

 !همین، پسرمه پدر میگم فقط؛ شوهرمه کنمنمی حس حتی من چون، پسرم خاطر به بیشتر

 داد عموزن. میرم طرفش به و پرممی خواب از سریع کنهمی گریه تا؛ شدم حساس خیلی رسامامی صدای به

 طور این؛ خوابهمی دوباره بدی تکون رو اشگهواره. کنی بغلش نداره لزومی، کنهمی گریه که بچه نهال زدمی

 .بشینم ساکت و کنه گریه امبچه اومدنمی دلم من ولی! ها کنی کاری تونینمی بعد و میشه بغلی

*** 
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 نجش برام بود داده قول باران و بود تولدم امروز. بودم نازی و باران اومدن منتظر و بودم دوخته ساعت به چشم

 و نازی و رانبا. گفتم بفرماییدی و کردم بلند رو سرم، در صدای با. فکرمه به که بودم خوشحال خیلی. بگیره تولد

 :گفت باران که کردم سالم بهشون و رفتم طرفشون به و شدم بلند جام از. شد وارد آرزو، سرشون پشت

 .انتظارته در سورپرایز که شو آماده برو، عزیزم نهال-

 لباس. بگیره عموزن از رو ماجازه رفت باران. بیرون رفتن و گفتم ایباشه. خندیدنمی ریز ریز هم آرزو و نازی

 کردن عوض مشغول آروم. کنم بیدارش نیومد دلم. پسرم بود خواب؛ رفتم امیرسام طرف به و پوشیدم گرم

 :گفتم و رفتم سمتش به تعجب با. نشست غمگین و شد وارد زدن در بدون باران که شدم هاشلباس

 ؟بریم گرفتی اجازه؟ شده چی باران-

 :گفت و انداخت بهم نگاهی

 !بریم نداد اجازه خاله -

 :گفتم، خوابید بادم هاحرف این شنیدن با

 ؟اچر-

 :گفت، زد کنارشون و کشید؛ بود افتاده رنگش ایقهوه زیبای هایچشم روی که موهاش به دستی

 .دندا رضایت اومدم راه هر از. میشن مریض بیرون برن، کوچیکه پسرش و کرده زایمان دوماهه تازه نهال میگه-

 :گفتم آرومی دایص با. نشد اینم که بگیرن برام قراره که بود تولدی اولین مثال. شدم ناراحت

 ؟نداره راهی-

 :گفت و کرد نوچی
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 .هرگز-

 :گفت باران که کشیدم سرم از رو شالم و شدم پالتوم آوردن در مشغول و گفتم ایباشه

 .هست راهی یک-

 :گفتم و کردم نگاهش ذوق با

 ؟راهی چه-

 :گفت و کوبید هم به رو هاشدست

 ؟چطوره؛ گیریممی جشن برات خونه توی-

 :گفتم و زدم پهنی لبخند

 .گذرهمی خوش بیشتر خونه توی مطمئنم ولی نشد بیرون، عالیه-

 :گفت و شد بلند جاش از باران

 .گیرممی کیک میرم آرزو با من پس-

 امیرسام که کردم عوض دامن بلوز یک با رو هاملباس. آوردم در رو امیرسام گرم هایلباس و گفتم ایباشه

 کنارم خوشحالیم توی خواستممی. بمونه بیدار که شدم دادنش بازی غولمش و دادم شیرش. اومد در صداش

 :گفت و کرد باز رو در باران. باشه

 .بذاریم رو کیک این بیار چیزی میزی یک، نهال-

 .کوچیکه که زد غر کلی هم باران. گذاشتم اتاق وسط و رفتم اتاق یگوشه کوچیک میز طرف به

 :گفتم و شدم نزدیک بهش. کردمی خالی سینک توی رو هامیوه داشت نازی. رفتم آشپزخونه طرف به
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 .بشورم خودم بده نازی-

 :گفت و کرد ایخنده تک نازی

 . کشیممی رو نازت، امروز یک ما. بگیر رو امیرسام بشین برو تو. کوچولو مامان نکرده الزم-

 وشمآغ توی رو امیرسام و یستادما؛ کردمی خودنمایی روش سالگی نوزده یشده روشن شمع که کیکی رویروبه

 یک ور مبارک تولدت نازی و آرزو و آوردمی در شکلک کلی باران. رفتنمی کنار لبم رو از خوشحالی لبخند. گرفتم

 حس. پریدمی پایین و باال کرده ذوق، دستش توی روشن هایفشفشه گرفتن از آیدا و خوندنمی آروم و صدا

 روی هامغ دیگه؛ بخشیده رنگ زندگیم به پسرم وجود اینکه حس؛ نیستم نهات کهاین حس؛ داشتم خوبی خیلی

 .کنهنمی سنگینی دلم

 :گفت نازی و آرزو به رو باران

 ؟کنیم شروع دخترها-

 صد ات کن فوت رو هاشمع بیا، مبارک تولدت، تولد تولد خوندن به کردن شروع صدا یک و گفتن ایبله دخترها

 رو امیرسام. بودم افتاده خنده به خوشحالی از. باشی زنده سال صد تا کن فوت رو هاشمع بیا، باشی زنده سال

 صدا رو خدا اسم دل ته از و بستم رو هامچشم. شدم نزدیک شمع به و کردم لپم مماس رو لپش و کشیدم باالتر

 رو هامچشم و کردم فوت رو شمع سپس! بود همین آرزوم تنها؛ داره نگه برام رو امیرسام خواستم خدا از. زدم

 :گفت و اومد سمتم به باران. بودم شادی در غرق من و زدنمی دست آرزو و نازی و باران. کردم باز

 .بده برش رو کیک. من بده رو امیرسام عزیزم، نهال-

 :گفت و کرد بوسم و اومد سمتم به آرزو. دادم برش رو کیک و سپردم آغوشش به رو امیرسام

 .گلم مبارک تولدت. نجا نهال میگم تبریک-
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 :گفت و کرد پرت بغلم توی رو خودش و گرفت دستم از رو من نازی که کردم تشکری

 .باشه امیرسام سر باال همیشه اتسایه شاهللان عسیسم. مبارک تولدت عزیزم، نهال وای-

 :گفت باران، کیک خوردن و نازی با هاشکل کل و باران شوخی کلی از بعد

 .ها کنی باز همه از آخر رو من کادوی که باشه یادت ولی؛ شو بلند؛ رسیده کادوها وقت نهال-

 :گفتم و شدم بلند جام از

 .باشه-

 :اومد در نازی اعتراض صدای که

 .من آخر؛ نیست قبول-

 :گفت تهاجمی حالت با باران

 .من آخر خیر نه-

 :گفت نازی

 .من یعنی من-

 شوخی و عصبانیت با همراه و گذاشت نازی گردن دور رو هاشدست رفت نازی طرف به و پرید جاش از باران

 :گفت

 .نداریم مقلید تقلید؟ فهمیدی. میشه قبول من حرف پس گفتم اول من-

 :گفت و اومد حرف به باالخره آرزو
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 ؟!خوبه؛ کوچیک به بزرگ از اصال. دوتا شما کنید بس، بابا ای-

 :گفت و کرد ماچش. رفت خواهرش طرف به باران

 .داره رو اشکوچیکه آبجی هوای که گلم اهرخو چاکر-

 :گفت آرزو به رو اخم با نازی

 ؟نمیگم درست؛ ترهسنگین هاشونهدیه باالخره ترها بزرگ؟ هان بزرگ به کوچیک از نمیگی چرا-

 یک. کردم باز رو اشهدیه و اومد کوتاه نازی آخرش که بودم گرنظاره که هم من. بود گرم حسابی بحثشون

 کشوی آروم. داره وجود داخلش چیزی چه که بود عجیب برام. داشت کشو تا سه که سفید شکل عیمرب جعبه

 و چشم خط مخصوص؛ کردم باز رو دوم کشوی. شگفت گلم از گل آرایش وسایل دیدن با. کردم باز رو اولش

. نبود گرفته جا سرجاهاشون شیک و مرتب خیلی که رنگارنگ هایژر از بود پر آخر کشوی. بود ابرو مداد ریمل

 شمآغو توی؛ رفتم نازی طرف به. بود خوشگلی خیلی جعبه و بود مرتب سرجاش چی همه؛ بودم کرده ذوق خیلی

 :گفتم و گرفتمش

 .گرفت رو چشمم خیلی خیلی، ممنونم واقعا من. قشنگه خیلی، نازی وای-

 .باشه مبارکت عزیزم. نداره رو خانم نهال قابل-

 اون از بود معلوم. بود قفل یک شکل اششیشه که ادکلن یک. کردم بازش و رفتم آرزو کادوی طرف به

 :گفت و گرفت آغوشش در رو من نرم و اومد طرفم به آرزو که کردم نگاهش لبخند با. هاستخوب

 .بشی ساله بیست و صد امیدوارم. مبارک سالگیت نوزده عزیزم. نداره رو قابلت-

 .کنم جبران بتونم که انشاهلل. قشنگه خیلی اتهدیه، ممنون خیلی-

 :گفت و زد امشونه روی دستی آرزو
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 .نیست هاحرف این از ما بین-

 رواب و چشم، اشهدیه به و کردمی ناز؛ انداختم نگاهی بهش. رسید باران کادوی به نوبت. نشست رفت بعد و

 :گفتم و بذارم سرش به سر خورده یک خواستم. اومدمی

 .بینممی دابع که هم باران ی هدیه-

 :گفت و کرد نگاهم باز دهن با

 . قهرم باهات اصال؛ نهال بدی خیلی-

 .بودم کرده عادت هاشحرف به. قهرم باهات من اصال گفتمی، شدمی ناراحت وقت هر

 :گفتم و خندیدم بلند صدای با

 .باشه یادت رو این؛ کشی منت نمیام که من. کن قهر-

 :گفت باران که گرفتم سنگر پشتش و رفتم رزوآ طرف به سریع که اومد من سمت به

 ؟ها؛ کنی کپی حرف خواستیمی کی از نداشتی رو من تو نهال آخه-

 :گفتم و زدم بشکنی

 !؟مشکلیه؛ کنم تکرار رو جون باران هایحرف خوادمی دلم-

 :گفت و کشید خودش سمت به رو من و گرفت رو امیقه حرکت یک با

 .مشکلیه بله-

 :گفتم و کاشتم هاشگونه دوتا یرو ایـوسه بـ
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 عاشقتم( هکنمی پا به شر که نشنوه نازی که گفتم آروم البته. )کنم باز رو زندگیم یهدیه بهترین خواممی بیا -

 .باران

 طرف به و گرفتم دستش از رو امیرسام؛ رفتم طرفش به. اومد در؛ بود نازی دست که امیرسام یگریه صدای

 .رفتم باران یهدیه

 رنگ از که بس، دختر این دست از. بود قلب شکل به رنگ بنفش یجعبه یک؛ شدم هدیه کردن باز شغولم

 سفید رنگ به دیگه یجعبه یک هم باز. کردم باز رو جعبه! گرفته بنفش هم من یهدیه حتی؛ میاد خوشش بنفش

 هامچشم که کردم بازش و گرفتم رو کوچولو سفید یجعبه و کردم دست. داشت صورتی پاپیون یک روش که

 اهنگ مشغول و آوردم در رو گردنبند بهت با. بود آویزون روش نهال اسم که ناز خیلی گردنبند یک. شد چهارتا

 :گفت و اومد طرفم به باران که شدم کردنش

 ؟نهال اومد خوشت-

 :گفتم و اومدم خودم به

 .قشنگه خیلی خیلی خیلی-

 و وآرز. گردنم دور انداخت رو گردنبند و رفت سرم پشت به و گرفت تمدس از رو طالیی و ظریف گردنبند باران

 :گفت باران به نازی. بود دوخته لبم رو لبخند خوشحالی از. قشنگه خیلی که کردن تاکید هم نازی

 .بخری چی دونیمی. ایسلیقه خوش عجب، بال شیطون-

 :گفت و کرد حلقه دورم رو هاشدست و گذاشت امشونه روی رو اشچونه؛ بود سرم پشت هنوز که باران

 هم الط از ارزشش نهال هم بعدش. معروفم بودن سلیقه خوش به فامیل تو من اصال. خوبه امسلیقه که معلومه-

 .بیشتره
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 :گفتم ناباور

 ؟!طالست گردنبند این-

 :گفت لبخند با و ایساد رومروبه و اومد جلو به و کرد باز دورم از رو هاشدست باران

 .دلم عزیز نداره رو لتقاب-

 :گفتم و زدم محبت روی از لبخندی

 ...ممنون خیلی، باران ممنونم-

 هک بوسیدم رو اشگونه. یادمه به کسی اینکه از؛ داره دوست رو من کسی اینکه از؛ زد موج هامچشم تو اشک

 :گفت خنده با باران

 .کرد کاری نمیشه اونوقت؛ ها میشم بغلی پسرت مثل. نکن ـوسـ بـ یا بغل رو من اینقدر نهال-

 :گفتم و چرخوندم ناز با رو رنگم مشکی هایچشم

 .خانم باران قشنگه هم کردنت بغل-

 :گفت باران به رو که خورد زنگ آرزو موبایل

 .بگو مامان به خونه برگشتی اگه؛ دنبالم اومده سامان. میرم دارم من آبجی-

 :گفت و شد دخترش گرم هایلباس وشیدنپ مشغول نازی. رفت آرزو و گفت ایباشه باران

 .مخسته؛ برم هم من-

 :گفت و داد تکون هوا توی دستی باران
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 .کم شرت؛ عزیزم برو-

 :گفت و خندید نازی

 لسمج نبات و نقل، دخترم و من. شدنمی برگزار خوبی این به جشن این که نبودم من اگه اصال؟ اینطور که اِ-

 .بودیم

 :گفت و کشید رو دخترش لپ سپس

 !؟قشنگم دختر نه مگه-

 :گفت و خندید بلندی صدای با باران

 .اضافی عزیزم بودی اضافی-

 و دویدن سرش پشت هم آیدا و نازی. رفت بیرون اتاق از و گذاشت فرار به پا باران که شد بلند جاش از نازی

 .ودب بسته رو هاشچشم و گرفته رو بلوزم آستین کوچولوش هایدست با که زندگیم امید به دوختم چشم من

*** 

 :گفت و حمام توی اومد عمومزن که شستممی رو امیرسام هایلباس داشتم

 .بیمارستان بردنش؛ شده بد حالش مبینا میگه عموت نهال-

 :گفتم نگران و شدم بلند جام از سریع

 ؟چی واسه؟ بیمارستان بردن رو مبینا؟ چی-

 :گفت و انداخت باال ایشونه عمو زن
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 با رو مامانت حتی؛ رفته بابات فقط. گفتم بهت اومدم هم من؛ گفت بهم پیش دقیقه چند عموت. دونمنمی-

 .نبرده خودش

 مرفت و انداختم؛ بود خواب که امیرسام به نگاهی. پوشیدم لباس. رفتم اتاقم سمت به و شدم خارج حموم از

 :گفت عمومزن که بیرون

 ؟نهال کجا-

 :گفتم غم با

 .شده چی ببینم خواممی. ببینم رو بینام برم خواممی-

 :گفت و داد تکون تاسف روی از سری عموزن

 ؟بری تنها خوایمی-

 :گفتم و دادم تکون سری

 .ببره رو من بگم عمو به خواممی، نه نه-

 :گفت عموزن

 .ستخسته؛ ببره رو تو نکنم فکر عموت-

 :گفتم و زدم امپیشونی روی دست با

 :گفت سپس و کرد سکوت عمو زن. بود شده جمع هامچشم توی اشک؟ آخه برم ورچط من حاال، وای ای-

 .بشه راضی شاید؛ بگم بهش برم تا باش آروم حاال-

 :گفت هک کردم نگاهش منتظر. اومد طرفم به بعد دقیقه چند. بگه عمو به تا نشستم و کردم نگاهش تشکر با
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 .کردم راضیش بدبختی هزار با؛ میاد االن-

 :گفتم و بوسیدم رو اشگونه و شدم لندب جام از

 .برگردم و برم تا باش امیرسام مواظب. عموزن ممنون-

 :گفت عمو زن

 .مواظبشم، باشه؛ کنممی خواهش-

 .رفت سپس

 رو خواهرم فامیل و اسم عمو. رسیدیم پذیرش به. رفتمی راه من از جلوتر عمو. رفتیم بیمارستان به عمو همراه

 به و ردمک تند پا بابا دیدن با. شدیم وارد و رسیدیم بزرگ اتاق یک به. داد ادامه رفتن راه به دوباره سپس. گفت

. ودب شده گچ مثل صورتش و بود افتاده هوشبی تخت روی آبجیم. رفتم؛ بود کنارش بابا که تختی سمت

 و چرخیدم اباب سمت به. داشت شدیدی تب و بود آتش یکوره که گذاشتم دستش روی رو لرزونم هایدست

 :گفتم

 ؟شده سفید گچ مثل صورتش چرا؟ خبره چه اینجا؛ کرده تب مبینا بابا-

 هک پرستار شدن وارد با. شدنمی سرازیر هامگونه روی دونه دونه هماشک. کرد نگاهم فقط حرفی هیچ بدون بابا

 :گفتم، اومدمی مبینا سمت به

 ؟کنیدنمی کاری چرا؛ کرده تب خواهرم، خانم-

 :گفت و کرد زیادتر رو سرعتش و رفت سرم تسم به

 .نباشید نگران شما؛ پایین میاد تبش االن-
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 :گفت و چرخید طرفمون به سپس؛ شد دور قدمی چند و کرد پشت

 .بیارین تشریف لحظه چند یک، خانم-

 :گفت که شدیم خارج تخت از پر بزرگ اتاق همون یا سالن از. رفتم سرش پشت و گفتم ایباشه

 بشه رارتک دیگه یدفعه. شده اینطور زیاد سرمای از. نیست مساعد خیلی حالش خواهرتون؛ محترم خانم ببینید-

 .اجازه با، باشین مراقبش خیلی خیلی. کنهمی تشنج، باال بره تبش و

 ای، نه... جز داره نگه سرما توی رو خواهرم تونهمی کی؟ چرا ولی؟! بیهوشه تخت روی زیاد سرمای از من خواهر

 و فبر بارش و سرما. شد تداعی برام سالگیم هشت خاطرات. شد کاشته قلبم توی تنفر بذر... بابام جز وای

 چرا ؟کنهمی رفتاری همچین داره چرا. بود شده مشت عصبانیت از هامدست. شدن تنبیه، حیاط توی نشستن

 ؟!چرا آخه؟ کنه نابودمون خوادمی

 :گفتم و ایستادم اباب رویروبه و رفتم داخل به سرعت با

 رو ما چرا، نداری دوست رو ما اگه؟ خوایمی جونمون از چی. بدونم رو دلیلش من تا چرا بگو شما خب؟ بابا چرا-

 ؟ آوردی بار نکبت دنیای این به

 :گفت عمو به رو، دقیقه ده از پس. کردمی نگاه خیالبی هم بابا. کردم هق هق به شروع آروم

 .نکنید بزرگش؛ خوبه حالش امبین. خونه برین سلیم-

 :گفتم و ایستادم روشروبه؛ رفتم بابا سمت به سپس. زدم مبینا پیشونی روی ایـوسه بـ

 لتد یا؟ رفت جیبت تو چیزی؟ اومد گیرت چی کردی که کاری این با بدونم خواممی ولی میرم من، بابا باشه-

 !؟شد خنک

 :تگف، شده کنترل صدای با و شد بلند جاش ازش بابا
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 ...گمشو، نشده آلوده خونت به هامدست تا. هامچشم جلوی از برو گمشو نهال-

 کرده ضبغ رو راه تمام. برگشتیم خونه به عمو و من. رفتم بیرون سمت به سرعت با و انداختم نگاهی مبینا به

 نیست بارم لیناو؛ کردم عادت هاشحرف به. بود شده چشمم توی خار یک مثل هاشحرف و بابا رفتارهای. بودم

 از کاری که مامان برای؛ کردممی گریه خواهرهام و خودم بخت برای! نه. بندازم راه گریه گمشو حرف یک با که

 .سوزهب خودش توی نکنه اعتراضی، نزنه جار و ببینه رو دخترهاش کشیدن زجر داره حق فقط و نمیاد بر دستش

*** 

 زوآر. میره قنج براش دلم که زنهمی لبخند خواب توی هاوقت بعضی؛ شده ماهش سه امیرسام. ماهه بهمن اواخر

 فقط ؛شده خوب حالش هم مبینا. ازدواجه برای خوبی وقت نظرم به. کنن ازدواج نو سال گرفتن تصمیم سامان و

 ،مدت این روال طبق امید. میده رو هامسوال جواب کم خیلی، خونه میرم که وقت هر. حرف کم و شده گیرگوشه

 هنوز میگه، ناراحته هم خیلی. بارداره نازی که اینه شنیدم که مهمی خبر. میاد خونه شب و میره بیرون روز تموم

 این و زنهمی زنگ بهم روز دو هر هم بال شیطون باران. شده که کاریه ولی؛ کرد گله خیلی و کوچیکه دخترش، آیدا

 .رسونهمی گوشم به رو خبرها

 :گفت و شد اتاق وارد عموزن که کردمیم بیبی مای رو امیرسام داشتم

 .دعوتیم بهادر یخونه فردا، نهال-

 :گفتم و کردم بلند رو سرم

 ؟بیام باید هم من-

 :گفت و خندید عمو زن

 ؟!بمونی خونه توی تنها که خواینمی، بله-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه جمنان کاربر zeinab_jokal  | من پوش سیاه بخت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 146 

 .رفت عمو زن و گفتم ایباشه

. زدم هامهگون به گونه رژ و کشیدم هامپلک پشت باریک خیلی خط یک. زدم لبم به و برداشتم رو رنگی هلویی رژ

 هب امیرسام وقتی از. برگشت اول حالت به زایمان از بعد امبینی. بودم شده خوب؛ انداختم نگاهی صورتم به

 چیزی تیره اسلب پوشیدن با که رسیدم موضوع این به چون؛ نکنم تن به تیره لباس گرفتم تصمیم؛ اومده زندگیم

 هاشدست با درگیر اشگهواره توی که امیرسام طرف به. بخشیده امید رنگ زندگیم به پسرم وجود. نمیشه حل

 وعم و رضا و عمو زن که گذاشتم سالن توی رفتم و برداشتم رو کوچیکش ساک و کردم بغلش و رفتم؛ بود

 :گفت عمو به رو دیدنم با عموزن. اومدن

 ؟هنباش خودش و باشن اشبچه و زن نیست زشت؟ بهادر هب بگیم چی ما حاال. امید دست از، سلیم بینیمی-

 این اب. بدم بروز رو ناراحتیم خوامنمی من؛ نکنید یادآوری رو امید؛ شدم خسته عمو زن، امید... امید... امید هم باز

 .دارید نگه حرمت حداقل؛ زدم خیالیبی نقاب و کردم کتمان رو دردهام هم باز، پسرتون از بدی همه

 تموم رایب حله راه بهترین سکوت؟ گفتممی باید چی اصال. نگفتم چیزی و انداختم پایین رو سرم حتینارا با

 .دیگران هایحرف شدن

 یهخون سمت به، عمو و رضا و عمو زن همراه. شدم پیاده و گرفتم آغوشم به سفت رو امیرسام، ماشین توقف با

 درموردش باران که ایخونه همون. اومدمی نظر به قشنگی یهخون. شدیم وارد، در شدن باز با. رفتیم بهادر دایی

 گیقشن لبخند با بهادر دایی. شدم خیره روروبه به و گرفتم حیاط از چشم، بفرمایید صدای با. کرد صحبت

. شدم وارد و کردم سالم؛ رسیدم که بهادر دایی به. کردمی پرسی احوال و سالم عمو و عمو زن با و بود ایستاده

 ثابت؛ کردمی نگاهم خنده با که باران روی هامچشم! بچه و مرد تا گرفته زن از، شلوغ! بود خبر چه داخل، اوه

 مسال باهام و اومد طرفم به باران که نشستم عمو زن کنار. بیاد قراره هم خودش نگفت بهم، شیطون ای. موند

 :گفتم که گرفت آغوشم از رو امیرسام و کرد

 ؟بیای خوایمی هم وت نگفتی چرا، باران-
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 :گفت و برداشت چشم امیرسام از

 هذارنمی کوچولو فنج امیرسام؛ بزنم زنگ بهت بخوام وقته دیر دیدم که داد خبرم مامان دیشب هم خودم من-

 :گفت خنده با و کرد نزدیک بود هاشدست بین که امیرسام به رو سرش سپس. بخوابی هاشب

 تکشممی امیرسام. باران بگو اصال نه نه، ماما بگو؟ خاله عزیز چرا؟ ها؟ زیزمع چرا؟ آره؟ کنیمی گریه هاشب -

 باشه ؛کوچیکم هم خیلی؟ باشم تخاله خورهمی من کجای به اصال؟ فهمیدی؛ کنممی کبابت؛ خاله بگی بهم اگه

 هاتچشم ولی نداریم صاحاب که هنوز. پناهی آقای کن درویش رو هاتچشم، نگاه نگاه. من برم قربونت؟ گلکم

 .خورمتمی؛ بره هرز

 .خندیدممی کر کر و انداختم زیر رو سرم اشگونه بچه لحن و هاشحرف از هم من. کرد خندیدن به شروع

 :گفت و شد نزدیک گوشم به و داد دستم رو امیرسام باران

 کلی و کرده جمع ور همه همین واسه؛ کنه خبردار رو همه خوادمی و داره مهمی موضوع یک دایی میگه مامان-

 .دیده تدارک

 :گفتم و کشیدم؛ بود رفته عقب که شالم به دستی

 ؟آره؛ نبرد خواب چشمت فوضولی از هم تو حتما-

 :گفت و زد بازوم به آرومی مشت باران

 .دارم برات؟ کنیمی مسخره رو من، کلک-

 :گفتم و خندیدم گلو توی

 ؟عزیزم داری چی-
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 :گفت و شد ترنزدیک گوشم به سپس؛ داد تکون راست و چپ سمت به رو سرش

 کرش نماز بار سه روز در باید تو آخه؟ بده بهت خوادمی کی؛ ندم بهت اول دست خبرهای من اگه ببینم خواممی-

 .برم قربونت نداری غم؛ داری رو باران تا که گفتن قدیم از تازه. داری رو باران که بیاری جا به

 همیشه گهمی که خودش گفته به. کنهمی ساکتم هاشحرف با همیشه؟ بیاره کم و بزنی حرفی باران به میشه مگه

 !فعاله درونش کودک

 آرزو و زدمی حرف باهاش داشت سامان. کردم نگاه، بود زیر به سر و ساکت و بود نشسته سامان کنار که آرزو به

 نگاه سامان و آرزو به داشت مانی آقا، خودشه آهان. گشتم دنبالش چشم با؛ افتادم چیزی یاد. زدنمی حرفی

 .نمیده رو شوهرش جواب حتی و زیره به سر و ساکت آرزو چرا بگو پس. کردمی

 ییدا. بودن بیامرز خدا دایی زن هایفامیل بیشترهاش که جمعیتی. بودیم نشسته هم دور همگی، نهار از بعد

 :گفت و نشست پسرش کنار بهادر

 دبای که رسیده هاییحرف وقت خب. ممنونم خیلی؛ آوردین تشریف و تیددونس قابل رو ما تونهمه اینکه از-

 ...مهمونی این دلیل البته و بگم بهتون

 :داد ادامه لبخند با و انداخت نیما آقا یشونه دور دستش و کرد نگاهی پسرش به

 .بده سامون و سر زندگیش به خوادمی، زندگیم عشق و من یادگاری، پسرم تک نیما-

 :گفت ترعمیق بخندیل با سپس

 .کنه ازدواج خوادمی-

 دفعه یک که بودم بهادر دایی به خیره هم من. زدنمی حرفی کس هیچ و کردن سکوت همه، لحظه چند واسه

 :گفت و شد بلند جاش از خانم پروانه
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 ؟کنه ازدواج خوادمی نیما؟ واقعا-

 قطف تنها. گفتن تبریک و اومدن خودشون به جمعیت. کرد ـوسه بـ غرق رو نیما آقا و رفت طرفشون به سپس

 رو خواب امیرسام من. زدمی حرف و نشسته بهادر دایی مبل یدسته رو هم باران. بود برده ماتش که بود آرزو

 کتبری بهادر دایی به و شد بلند جاش از کرختی با آرزو که زد حرفی آرزو به سامان آقا. گرفتم هامدست بین

. تسکالفه بود معلوم رفتارهاش از! شد هاشانگشت با بازی مشغول و نشست سرجاش برگشت بعد. گفت

 فتمگ خودم به هم باز ولی؛ داره عالقه نیما آقا به هم هنوز آرزو نکنه که افتادم فکر به شده که هم لحظه یک واسه

 ولی ؛نمیشه فراموش آسونی این به که ماه چند تو. داشت دوستش کوچیکی از، باشه داشته حق هم شاید خب

 . باشه دیگه کسی فکر به نباید و کرده شوهر هم باز

 :گفت بهادر دایی به رو خوشحالی با عمو زن

 ؟هست کی خوشبخت دختر این ببینم بگو، بهادر خب-

 :گفت و زد پهنی لبخند بهادر دایی

 .سالشه چهار و بیست و ستالهه اسمش. شریکم و هامدوست از یکی دختر-

 :گفت و زد هلومپ به دستی باران

 .میره پیش خوب داره چیز همه کنممی فکر؛ کنهمی ازدواج داره هم نیما باالخره نهال دیدی-

 :گفتم و کردم نگاهش غم با

 .کنمنمی فکری همچین من ولی-

 :گفت و کرد نگاهم گیج باران

 ؟نهال چیه منظورت-
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 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 از سامان آقا کنینمی فکر. کرده رسواش رفتارهاش. نیست راه به رو حالش اصال، بنداز آرزو به نگاه یک-

 ؟ببره بویی گذشته موضوع

 به آروم .شدمی پایین و باال سختی به گلوش سیبک. شد خیره خواهرش به و برگشت آرزو طرف به شک با باران

 :گفت و برگشت طرفم

 ؟داره حسی نیما به هنوز... بگی خوایمی... یعنی-

 :گفتم و کردم بسته و باز بله عالمت به رو هامچشم و دادم ونتک رو سرم

 چی همه روز دو یکی با خب؟ داشت عالقه بهش کوچیکی از نمیگی خودت مگه. بده حق بهش، باران ولی، بله-

 .فراموشی برای محکم قدم یک یعنی؛ کنه ازدواج گرفت تصمیم آرزو که همین ولی؛ نمیشه اول مثل

 :گفت باران

 ؟ریخته بهم هم باز شوهرش وجود با حاال چرا پس-

 :گفتم و زدم بهش گرمی لبخند

 یا افتاد نیما آقا اول ازدواج یاد شاید اصال... شاید. شده تازه دلش زخم؛ کن فکر منطقی عزیزم، باران-

 ؟!نمیگم درست؛ هاشهق هق، هاشضجه، هاشگریه

 :گفت و کرد پایین باال رو سرش باران

 ...رمامیدوا ولی، بله-
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 رایب دلیلی شاید. کنه کمرنگ قلبش توی رو نیما آقا نقش کنهمی سعی داره دیگه آرزو. باش امیدوار عزیزم-

. یارین روش به، شدی متوجه هم تو اگه تا گفتم؛ بشی ناراحت که نگفتم بهت آرزو به راجع من؛ داره االنش رفتار

 ؟گلم باشه؛ کردیم مزو نیما آقا به نسبت رفتارهاش به ما که کنه حس نباید

 .باشه-

 تا رفتیممی خلوتی جای به باران همراه؛ کردمی گریه امیرسام که بار هر و بودم کرده سکوت مهمونی آخرهای تا

 . بدم رو شیرش

 .خوابیدم هم خودم و گذاشتم گهواره توی رو امیرسام؛ بودم خسته خیلی؛ برگشتیم مهمونی از

*** 

 رو من و بارانه سالگی یک و بیست تولد ماه اسفند هفتم و بیست. هستن خرید یتکاپو در همه، زمستونه اواخر

 باید چی دونستمنمی. رفتم بازار عموزن همراه! بیاره رو من باید حتما گفته و زده زنگ هم عموزن به. کرده دعوت

 پاساژها توی. مکن جبران خواستممی من و بود کرده تقدیمم رو عمرم یهدیه بهترین باران. بگیرم براش

 شده زیینت بنفش و سفید یکوچولو هاینگین با دورش که ظریف ینقره دستبند یک به چشمم که چرخیدیممی

 رو ستبندد و رفتم مغازه داخل به! این از بهتر چی؛ میاد خوشش بنفش رنگ از باران. اومد لبم به لبخند. افتاد؛ بود

 مدرد به مبادا روز برای تا نکردم خرج رو بودن داده هدیه تولدش توق امیرسام به که پولی شکر رو خدا. خریدم

 !بخوره

 امیرسام. پوشیدم رو هااون و رفتم هاملباس سمت به و زدم تا رو امسجاده. دادمی نشون رو سی و هفت ساعت

 حضور آقایی و بود دخترونه کامال مجلس شکر رو خدا. رفتیم باران یخونه به عموزن با و کردم آماده هم رو

 یرهنپ یک با باران. بود ترراحت برام دخترونه مجلس ولی کنم عوض لباس خواستمنمی که من البته. نداشت

 آرایش و هیگلب هایکفش با و رسیدمی زانو به بلندیش و داشت پشتش گلبهی پاپیون یک که سفید عروسکی
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 و ودب دستش بادکنکی که باران طرف به و دادم عموزن دست رو امیرسام. بود شده هافرشته مثل؛ گلبهی ملیح

 :گفتم و گرفتمش آغوشم توی؛ رفتم خندیدمی

 .آبجی مبارک تولدت عزیزم، باران-

 :گفت شوق با و فشرد خودش به رو من باران

 .اومدی که مرسی، عسلم مرسی-

 :گفتم و شدم جدا آغوشش از

 .گلم امهوظیفه-

 :گفت و خندید باران

 . عزا اومده انگار؛ بنداز نازی به نگاه یک روب من جان، نهال-

 مرفت و کردم نگاه؛ کردمی قاچ سیب آیدا برای که رو نازی و چرخوندم سر؛ کردمی اشاره باران که جایی طرف به

 :گفتم و ایستادم روشروبه. سمتش

 ؟معرفتبی عموی دختر چطوری-

 :گفت و کرد بلند رو سرش نازی

 ؟خوبی نهال اِ-

 :گفتم و انداختم امینیب به چینی

 .پرسیدم اول من؛ خانم نازی نشد-

 :گفت و کرد اشاره کنارش خالی جای به نازی
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 . میگم حاال بشین بیا-

 :گفت و چرخید طرفم به و داد آیدا دست به رو سیب سپس

 !بیای نداشتم توقع! اومدی عجب چه تو ولی خوبم من-

 :گفتم و ورچیدم لب

 ؟کردی فکری همچین چرا وقت اون-

 :گفت و گذاشت دست روی دست نازی

 .نیومدی تو ولی؛ کرد دعوتتون و زد زنگ بابا زن به باران، قبل سال چون-

 :گفتم و دادم تکیه مبل پشتی به

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 االن مثل هم با خیلی هم باران و من. رفته یادش عموزن ماحت. نداره خبر موضوع این از روحمم من؛ دونمنمی-

 .نبودیم صمیمی

 :گفت و کرد آهانی نازی

 ؟کجاست امیرسام پس-
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 :گفتم و انداختم پا روی پا

 .باشه مبارک؛ بارداری شنیدم راستی، ها میگم. اومدم و گذاشتمش عمو زن پیش-

 :گفت و انداخت بهم خیالیبی نگاه نازی

 .ممنون-

 :گفتم و زدم براش یچشمک

 !؟ناراحتی چی واسه. گلکم کن وا رو هاتاخم-

 :گفت و زد ماتی لبخند نازی

 .دوم یبچه برای زوده و کوچیکه هنوز آیدا کنممی احساس؛ دونمنمی-

 :گفتم و گذاشتم دستش روی دستی

. دهش سالش هفت، یبیار رو دومت یبچه بخوای تا؛ سالشه شش آیدا، نعمته بچه. بشم فدات پوچیه احساس-

 و رخواه با کوچیکی از بچه اینکه منظورم. نکن محرومش برادر یا خواهر داشتن از؛ داره ـناه گـ؟ کوچیکه کجاش

 نداشته بهش حسی و بیاد زندگیش به برادر یا خواهر یک بزرگی توی اینکه تا بهتره خیلی بشه بزرگ برادراش

 .باشه باهاش خونه توی بازی هم یک که بهتر چه و خوادمی بازی هم یک بچه. باشه

 :گفت و کشید موهاش به دستی و چرخوند آیدا طرف به رو سرش نازی

 .چشم رو قدمش؛ باشه چی هر، شکر رو خدا-
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؛ زدمی نق داشت. گرفتم دستش از رو امیرسام و نشستم کنارش. رفتم عمو زن طرف به و شدم بلند جام از

. باردارم بودم فهمیده وقتی همچین؛ افتادم پارسال یاد. زنهمی نق ممدا و شده ماهش چهار کوچولوم یبچه

 !روزها گذرهمی زود چه. نداشتم خبر امبچه جنسیت از ولی بودم ناراحت

 و خندیدمی و بود ایستاده باران کنار جین شلوار و رنگ قرمز تاپ با آرزو. شدن جمع دورش باران هایدوست

 دست هم رقـــص وسط. رقصیدنمی و گرفتنمی دونفری هایعکس باران با هم گاهی؛ گرفتمی عکس گاهی

 چه آخه. دادممی رو جوابش خنده با هم من؛ برقص بیا که اومدمی ابرو و چشم برام هی؛ داشتنمی بر سرم از

 ازب به نوبت، کیک خوردن از بعد! بشم آدم و عالم یمسخره حسابی تا دارم کم رو همین فقط؟ مانتو با رقصی

 :گفت و زد چشمکی؛ اومد طرفم به باران. رسید کادوها کردن

 . کنممی باز همه از آخر رو اتهدیه-

. کردم نگاهش و ایستادم هاشدوست کنار. شد هاهدیه کردن باز مشغول و رفت که دادم لبخند با رو جوابش

 دیدنش با آدم که بزرگ یخیل خرس و گردنبند تا گرفته ساعت از؛ بودن خریده شیک چیزهای همه دوستاش

 دهکر ذوق دستبند دیدن با. کرد باز رو هدیه آروم و زد من به لبخند یک، رسید که هدیه آخرین به. کنهمی ذوق

 .کرد خوشحالی ابراز کلی و گرفت آغوشش به رو من

 :گفت و بوسید رو امگونه؛ اومد طرفمون به باران که بریم خواستیممی. بود شده تموم جشن

 .نهال اومدی که ممنون یخیل-

 :گفتم و گرفتم رو دستش

 ؟!خانم باران نه مگه. نداره وجود ببخشید و تشکر، دوستی یرابطه توی-

 :گفت و خندید باران
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 .کردی تکرار رو من هایحرف که هم باز، بال ای-

 .رفتیم و کردم خداحافظی ازش. بوسید آروم رو بود خواب که امیرسام. دادم تکون سری

 ورد بریده سر مرغ یک مثل اتاق توی زنان قدم که شدم امید متوجه و رفتم اتاقم طرف به، خونه به سیدنر با

 قدم طرفم به سریع؛ افتاد من به که نگاهش! باریدمی ازش کالفگی و اومدمی نظر به آشفته. چرخیدمی خودش

 مانع ؛بگیره دستم از خواست رو امیرسام. بود شده عجیب رفتارهاش. برگشتم عقب به و ترسیدم که برداشت

 :گفت که شدم

 . دارم کارت گهواره توی بذارش، بخورمش خوامنمی-

 :گفت و نشست من رویروبه اومد. نشستم و گذاشتم اشگهواره توی رو امیرسام

 .کنی کمکم باید تو و اومده پیش مشکلی یک من برای، نهال کن نگاه-

 :گفتم آروم و کردم نگاهش گیج

 ؟آخه میاد بر کاری چه بدبخت من از-

 :گفت و انداخت صورتم به نگاه یک

 .بندازم راه رو کارم و بفروشم بده رو طالهات-

 راه رو کاری چه تا بهش بدم رو طالهام من؟ گفتمی داشت چی. کردم نگاهش تعجب از مملو هاییچشم با

 :گفتم و کردم تر رو هاملب؟ بندازه

 . متاسفم من این از غیر؛ بگو میاد بر دستم از این از غیر کاری اگه-

 :گفت و داد فشار عصبانیت با و گرفت رو دستم که شم بلند خواستم
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 .نشده تموم هنوز هامحرف؛ بشین-

 :گفت که نشستم تردید با. نیارم خودم روی به کردم سعی ولی ترسیدم هاشحرف از خیلی

 .میگم بهت دارم خوش زبون با ؛من به میدی رو طالهات؛ بدی انجام باید رو کار همین-

 :نالیدم آروم صدای با

 .میارن در سرم پشت حدیث و حرف تا هزار؟ کجاست طالهاش نمیگن فردا. منه طالهای این؛ نمیشه-

 :گفت و گرفت جلوم تهدید ینشونه به رو اشسبابه انگشت و دهنم توی زد دستش پشت با

 ونپشیم اومدی دنیا به اینکه از که نکردم کاری تا بیاد کن در رو طالها، آشغال نکن بلند من واسه رو صدات-

 .بشی

 عادت بابا هایکتک به من چند هر! زده رو من امید شدنمی باورم. زدمی موج هاشچشم توی خشم و عصبانیت

. آورد هجوم هامچشم به اشک. سوختمی و بود شده سر. گذاشتم هاملب روی دستم! نه امید ولی؛ کردم

 :گفت و کشید مانتوم از رو من. بگیرم رو جلوش منتونست

 .دارم کار من؛ باش زود د -

 :گفت که کردمنمی کاری و بودم نشسته حرکتی یا حرفی هیچ بدون ساکت

 ...خب خیلی؟! نمیدی که، باشه-

 :گفت و رفت گهواره طرف به سپس

 .باالتره قیمتش تازه؛ فروشممی رو امیرسام میرم فوقش-

 :گفتم و گرفتم رو دستش و جهیدم طرفش به. شد رو و زیر دلم که زد طانیشی لبخند سپس
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 ؟میاد دلت چطور... چ؛ پسرته این، خدا رو تو امید، نه نه-

 :گفت و داد تحویلم پوزخندی

 .ترهمهم هم امبچه و زن از کارم-

 :گفتم و گرفتم رو دستش؛ کنه بلند رو امیرسام که کرد دراز رو دستش

 .باش نداشته کاری امیرسام به خدا رو تو. یدمم باشه، باشه-

 :گفت و زد ژکوندی لبخند که بود اومده در اشکم

 .بود ترراحت خیلی؛ کردیمی رو کار همین اول از-

 :گفت و انداخت بهم کلی نگاه یک. اومدنمی بند هامچشم اشک. شدم طالها آوردن در مشغول گریه با

 .بده هم رو گردنبند اون-

 :گفتم آرومی صدای با. بود باران یهدیه گردنبند این؛ بدم تونستمنمی یگهد رو این

 .نیست طال؛ گرفته برام تولدم جشن توی باران-

 :گفت و شد کردنش وارسی مشغول و کرد نزدیک گردنبند به رو دستش

 ؟!نیست طال که، آهان-

 دایاخ. کردم گریه سیر دل یک و نشستم زانوهام روی. رفت و زد امسینه تخت به محکم دستش کف با سپس

 :گفتم آلود بغض صدایی با و کردم نگاهش و رفتم امیرسام طرف به؟ دارم من که بدبختیه چه این

 بتمواظ ازت جون و دل با، کنارته مامانی، ها نترسی وقت یک؛ قشنگم پسر کنممی فدا هم رو جونم خاطرت به-

 .پتو زیر زیدمخ و کردم عوض حالیبی با رو هاملباس. کنهمی
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؟ بگم چیزی چه من آخه؟ بگم بهش چی؛ کجاست طالهات پرسید عمو زن اگه حاال. اومدنمی هامچشم به خواب

 .رفتم خواب به که کردم فکر انقدر

*** 

 رنگ آبی لباس دست یک امیرسام برای عمو زن. میشه آغاز نو سال فردا و ماهه اسفند نهم و بیست امروز

 دیدممی که همین. کردم فراموش رو قلبم در نهفته غم و شدم خوشحال خیلی هالباس دیدن با. بود خریده

 خوبیش؛ کردممی سرم شال خونه توی رضا وجود خاطر به. بود کافی برام، نداره کم چیزی و داره چی همه پسرم

 پنهون امخومی کی تا ؟کی تا ولی؛ بودن بلند آستین همه هامبلوز. نمیشه گردنم و هاگوش متوجه عمو زن که اینه

 ؟!کنم

 :گفت رضا که خوردیممی شام داشتیم

 ؟زحمتبی میدی بهم رو نمکدون اون داداش زن-

 به خیره عموزن دیدم که کردم بلند رو سرم. باشه جمع بیشتر حواسم باید که کردم فراموش لحظه یک برای

. مشد بلند و کردم لبی زیر تشکر و دادم قورت صدا با رو دهنم آب. بود زیرک و مشکوک نگاهش. منه هایدست

 به و شد اتاق وارد عمو زن که زدمی لبخند هم اون و کردممی بازی امیرسام با داشتم اتاق توی، شام از بعد

 :گفت مالیمی صدای با؟ بذارم دلم کجای رو موضوع این حاال، وای. اومد سمتم

 ؟نیست دستت چرا؟ کجان انگشترهات، نهال-

 ینگاه. کشید سرم از رو شالم؛ نشست رومروبه که پایین انداختم رو سرم. نداشتم جوابی و ودمب کرده هول

 :گفت و زد باال رو آستینم و گرفت رو دستم سپس و انداخت

 ؟!نیستن چرا؟ رفتن کجا طالهات؛ توام با من نهال-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه جمنان کاربر zeinab_jokal  | من پوش سیاه بخت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 160 

 مثل مومع زن. نداشتم من که خواستمی قوت تحملش؛ کنم تحمل رو لعنتی بغض این نتونستم. گریه زیر زدم

 :گفت؛ رسید مشامش به بویی موضوع از اینکه

 ؟نه، امیده کار-

 حکمت با که دادم تکون نه عالمت به رو سرم. بیاره امیرسام و من سر بالیی و امیده کار بله بگم ترسیدممی

 :گفت

 ؟نه یا امیده کاره؛ بده جواب درست نهال-

 :گفتم و کردم نگاه عموم زن به اشکی هایچشم با و مکرد بلند رو سرم. گرفت شدت امگریه

 بشه چیزیش امیرسام اگه من. میاره امیرسام سر بالیی گفتم بهت بفهمه؛ نگو بهش خدا رو تو عمو زن-

 .میرممی خدا به؛ میرممی

 :گفت و کشید موهام به دستی عمو زن

. شهنمی چیزیش امیرسام. نترس تو، یدمم نشونش خودم؟ هرته شهر مگه، بیاره سرتون بالیی کرده خودبی-

 ؟فهمیدی، طرفه من با امید

، زندگیم، پسرم برای، نداشتم قرار آروم ترس از و بودم دلواپس خیلی. رفت و شد بلند که دادم تکون سری

 پیش مشکلی امیرسام برای که داد قول خودش. کرد می گرم رو دلم عمو زن هایحرف ولی؛ ترسیدممی وجودم

 .نمیاد

*** 

 دارهن خوبیت؛ ساله تحویل دیگه ساعت دو. داشتم نگه بیدار رو خودم ولی میاد خوابم خیلی؛ شبه دوازده ساعت

. ردمک نوشتن به شروع و رفتم خاطراتم دفتر سراغ به. کنم کاری مشغول رو خودم کردممی سعی. باشم خواب
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 و هستن دلم توی که چیزهایی خیلی و من بودنِ تنها، امیرسام به محبتی نداشتن و امید رحمیبی، اتفاقات تمام

 که هایستحرف از پر دلم. »کنممی خالی دفتر و خودکار سر رو منگفته هایحرف و حرصم تمام، زنمنمی دم

 !«خاطراتم دفتر جز؛ نیست دادنش گوش به حاضر هیچکس

 اهینگ ساعت به. کردم رها رو رخودکا، شدنش کند و دستم توی درد با که بودم نوشتن مشغول چقدر دونمنمی

 نذارم و بدم بازیش که بشه بیدار امیرسام بودم منتظر. بشیم آماده کم کم بود بهتر. بود ربع و یک، انداختم

 توی ودب رفته، بشه بیدار خواستممی که حاال پسرکم. بگذرونم پسرم با رو سال تحویل اولین خواممی. بخوابه

 و آبی هایگل که کرمی یزمینه با گلیگل دامن. گلم پسرک بخوابه جونش امانم ذارهنمی روز هر. خواب عمق

 پسرم ندلنشی صدای باالخره که انداختم سرم شیری شال یک و کردم تنم آبی بلوز و پوشیدم، داشت کالباسی

 از یصداهای. رفتیم سالن به و کردم تنش لباس. کردم پوشکش و دادم رو شیرش، رفتم طرفش به. شنیدم رو

 نبود کسی و بود کشیده دراز من به پشت کسی سالن توی. باشه عمو زن دادم تشخیص که اومدمی آشپزخونه

 گرفته راحت که داده انجام رو ترهمهم براش اشبچه و زن از که کاری حتما! آورد تشریف باالخره پس! امید جز

 .خوابیده

 ویت رو شستش انگشت که گذاشتم زمین ویر، شکمش روی رو امیرسام و کردم پهن بزرگی نسبتا سفره

 .گذاشتیم سفره توی رو نیاز مورد وسایل تمام عموزن و من. بخوره تکون که زدمی پا و دست. گذاشت دهنش

 کی با عمو زن. رفتم سفره سمت به و گذاشتم بلوری یکاسه توی و کردم خشک و شستم رو سرخ هایسیب

 . بود آماده چی همه. گذاشت هسفر توی رو اون و اومد یاس گل گلدون

 رس و کردم بلند رو امیرسام و دادم جا سفره توی رو آیینه و قرآن. بود دو به دقیقه ده، کردم ساعت به نگاهی

 هب سرحال رضا و آلودخواب عمو که بوسیدم رو سرش و کردم تمیز رو دهنش دور دستمال با. نشستیم سفره

 :گفت عصبانیت با و رفت امید سمت به عمو زن. اومدن سفره سمت

 ؟!نداری اتاق تو مگه؟ خوابه جای اینجا، ببینم شو بلند-
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 هک نشست من رویروبه. افتاد من به چشمش که کرد پوفی. کشید موهاش به دستی و شد بلند جاش از امید

 ازم و هباش پشتم نداشتم رو کسی چون. نشستمی لبش به پوزخند دیدنم با هم هنوز. گرفتم پایین رو سرم

 به دقیقه دو. شد سال تحویل دعای خوندن مشغول عمو. دادمی من تحویل فقط رو پوزخندهاش، کنه دفاع

 و مشد خیره بهش و کردم جاجابه بغلم توی رو امیرسام. کرد روشن رو تلوزیون عمو زن، بود مونده سال تحویل

 تیک صدای. خداست جانب از هدیه تریننگقش پسرم. خوامنمی هیچی خدا از، دارم رو امیرسام تا. زدم لبخند

 خودم به رو امیرسام؛ بود مونده فقط لحظه چند. اومدمی تلوزیون از قلب تلوپ تاالپ صدای و ساعت تاک

 خیلی خدایا. امیرسام کنار آرامشی؛ خواممی آرامش فقط من، خدایا؛ کردم دعا و بستم رو هامچشم و چسبوندم

 .چیز همه بابت، ممنونم

 امامیرس پیشونی روی ایـوسه بـ و کردم باز رو هامچشم. شد پخش سال تحویل آهنگ بعدش و بوم دایص که

 باهاش و مرفت عموزن سمت به سپس. گفتم تبریک و بوسیدم رو سرش رفتم عمو سمت به. شدم بلند و کاشتم

، تگفمی تبریک عمو به داشت که رضا طرف به. کرد بوسش و گرفت دستم از رو امیرسام که کردم روبوسی

 :گفت و کشید آغوشم از رو امیرسام که گفتیم تبریک هم به رو نو سال و رفتم

 .عزیزم مبارک نو سال امیرسام جان عمو-

 خوامنمی! عموش نه، بشنوه پدرش از خوادمی رو هاحرف این پسرم. نبود عادالنه این، کشیدم آهی دل ته از

 بریکت بهش سردی با و رفتم امید سمت به ناراحتی با. محرومه درشپ محبت از چون کنه محبت گدایی پسرم

 میدا به رو. فهمید چیزهایی، بود ما به نگاهش که رضا. اومدمی بدش من از انگار، داد رو جوابم اکراه با که گفتم

 :گفت

 .کنهمی نگاه باباش به قشنگ چه. بنداز امیرسام به نگاه یک امید-

 بعد. انداخت نگاهی، کردنمی نگاه بهش چشمی زیر که پدرش و مادر به و کرد ندبل رو سرش اجبار با امید

 .داد امید دست رو امیرسام رضا. کرد دراز امیرسام برای رو هاشدست
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. زدیم چشمک باران اسم. کشتمی رو خودش داشت موبایل. رفتم اتاقم طرف به موبایلم زنگ صدای شنیدن با

 .کرد کر رو گوشم باران جیغ یصدا که زدم رو اتصال یدکمه

 دیگه حاال، روشن چشمم نهال وای؟ بودی خواب االن تا نکنه؟ نمیدی جواب چرا، فکربی یدختره آخه-

 !؟باشه خوابیده سال تحویل یلحظه آدم نیست خوب نمیگی؟ ها بگم چی تو به من آخه؟ خوابیمی

 با همراه بلندی صدای با. کنه دفاع خودش از آدم دادنمی مهلت. زدمی حرف هم سر پشت. بود گرفته امخنده

 :گفتم خنده

 .باران بگیر نفس-

 :گفتم، کنه شروع پیرزن خاله بخواد اینکه از قبل سریع، شد ساکت که همین. شد قطع صداش که

 ییجا تا .بزنی زنگ خوایمی دونستمنمی. بود اتاق توی موبایلم. بودم عید یسفره سر، خانمی نبودم خواب من-

 .بزنم زنگ بهت خودم گفتم؛ بزرگتری من از تو دونممی که

 :گفت و خندید بلند صدای با باران

 .خواهرم نهالم عسلم مبارک نو سال. کردم باورت عزیزم باشه-

 :گفتم و کردم صاف رو صدام

 بهشون ور نو سال و برسون سالم آرزو و پدرت و مادر به من طرف از. مبارک برشما نو سال عزیزم همچنین-

 .بگو تبریک

 .عزیزم بگو تبریک بهشون خودت اومدی اگه فردا. ها دعوتین ما یخونه فردا شما نهال-

 :گفتم و خندیدم گلو تو
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 ؟نداری کاری. بینمتمی فردا. باران پرویی خیلی-

 .خداحافظ عزیزم نه-

 :تگف و آورد ابرو به اخم دیدنم با که نشستم کنارش. بود عموزن دست امیرسام. برگشتم سالن سمت به

 .بینمنمی دستت؟ کجان طالهات، نهال-

 میچش زیر که امید به نگاه یک. ترسممی مواقعی همچین از خیلی. نیست وقتش االن عموزن خدا رو تو! نه وای

 با وعمزن که بودم ساکت. بودم کرده گیر ایمخصمه بد تو. پایین انداختم رو سرم و انداختم، پاییدمی رو من

 :گفت محکم و جدی لحنی

 ؟کجان طالهات میگم، توام با من نهال-

 :گفتم و افتادم لکنت به

 :گفت امید به رو عموزن که کردممی بازی دستم هایانگشت با و کردم صاف رو گلوم؟ طالهام... چیزه... من-

 ؟کجان زنت طالهای امید-

 :گفت و کرد نگاهم؛ نداشت حسابی درست جوابی که امید

 . دونمنمی-

 :گفت و کرد نگاهش مشکوک عمو زن

 ؟دونمنمی میگی خونسردی با تو وقت اون، نیست زنت طالهای؟ دونینمی که چی یعنی-

 :گفت و شد سرخ صورتش عموزن حرف از امید

 . من مادر دونمنمی-
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 :گفت من به رو عصبانیت با بعد

 ؟کجان طالهات نهال-

 :گفت و رفت امید طرف به و داد دستم رو امیرسام. شد دبلن عموزن!؟ بگم چی من آخه، من خدای

 ؟امید بردی رو طالهاش تو-

 :گفت مادرش به رو سپس. کرد نگاهم غضب با امید

 ؟ببرم رو طالهاش باید چی واسه آخه؟! من؟ کی-

 :گفت تحکم با عمو زن

 ؟شناسمتنمی بگی خوایمی، کردم بزرگت که سال همه این بعد امید-

 :گفت نشسته خون به هایچشم با مادرش با رو. شد بلند جاش از امید

، اباب یخونه. دارم رو اختیارش زنمه؟ مربوطه چه شماها به؟ سننه رو شما، بردم خودم من گیریم اصال، دونمنمی-

 شدم ایبازیچه چه. دارم رو اختیارش زنمه میگه همسرم، شوهر یخونه. دارم رو اختیارش دخترمه میگه پدرم

 اب و کرد بلندم، گذاشتم زمین روی رو امیرسام که گرفت بازوم از رو من و اومد طرفم به...( هاشوندست میون

 :گفت داد

 همین؟ ردهب رو طالهام گفتی رفتی؟ آره کردی مامانم پیش رو شکایتم رفتی؟ بفهمه کسی خوامنمی نگفتم مگه-

 ؟ خواستیمی رو

 با .برد اتاق طرف به زور با و کشید رو من که بشم خم طرفش به ستمخوا. افتاد گریه به امیرسام، امید داد از

 :گفتم گریه
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 . کنهمی گریه داره امیرسام برم بذار، خدا رو تو کن ولم. نگفتم خدا به. نگفتم من امید-

 :گفتم و برگشتم عمومزن به ملتمسانه

 .باشی مواظبمون دادی قول تو. کن کاری یک عمو زن-

 :گفت و گرفت رو امید جلوی. اومد سمتون به و برداشت رو بود زمین روی که سامامیر، شد بلند رضا

 ؟ بردی رو طالهاش چی واسه، میگه راست مامان هم بعدش. نگفته که میگه داره، امید کن ولش-

 :گفت و داد هل کنار به رو رضا، امید

 .بینیمی بد که نکن دخالت خودت از تربزرگ کارهای تو. شو خفه-

 میدا، ترسیدممی من. لرزیدمی بدنم کل. کرد قفل رو در و کرد پرت اتاق توی رو من امید، برسه ما به عموزن تا

 !نمیشه متوجه هم بکشه رو من، بود معتاد یک

 : زدم صداش التماس با

 . نگفتم چیزی من خدا به امید-

 :گفت و پیچید دستش دور رو کمربندش

 .بگی نباید رو چی، بگی باید رو چی فهمیمی یدمرس رو حسابت که االن؟ ها نگفتی که-

 عموزن زدن در صدای. ترسیدممی امیرسام برای. کشیدم رو خودم عقب عقب زمین روی. گرفت شدت امگریه

 قلم ویر کمربندش سگک با و شد نزدیکم. اومد طرفم به. نبود بدهکار گوشش امید ولی؛ بود شده بلند رضا داد و

 که ندخوابو سیلی گوشم توی هم سر پشت بار سه. بود کرده پر رو اتاق کل جیغم. بود زیاد خیلی دردش، زد پام

 تا دردش که خوابوند کمرم روی کمربند با رو دوم یضربه. افتاد دوران به سرم و داد دست بهم گیجی حس
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 دور چیدپی قدرتش تمام با و گرفت دستش توی رو موهام. سوختمی گلوم جیغ شدت از. کرد نفوذ مغزم

. نداشتم هم رو زدم جیغ نای دیگه. دادممی جون و شنیدممی ریشه از رو موهام شدن قطع صدای که دستش

 ونمج به کمربند سگک با حرصش تمام با که افتادم زمین روی. نداشتم رو خودم از دفاع حق و ریختممی اشک

 ردمک ناله چقد من و زد چقدر دونمنمی. یشهم پودر استخونم کردممی احساس، خوردمی استخون به وقتی. افتاد

 نستمتونمی. بود دورم تا دور خون. بود شده خفه صدام و بود باز نیمه هامچشم. اومدنمی کمربند صدای دیگه که

 و گرفت امید دست از رو کمربند و شد اتاق وارد عمو و اومد در شکستن صدای که بدم تکون رو گردنم حتی

 ضار. گذاشت دهنش روی رو دستش، دیدنم با و اومد طرفم به سراسیمه عموزن. زد شگوش توی محکمی سیلی

 از سپس کرد نگاهی پدرش به متعجب امید! رفت و کرد پشت سریع افتاد که من به چشمش، شدنش وارد با

 امیرسام رفک به، نبودم خودم نگران. کنه چکار دونستنمی و بود نشسته کنارم احتیاط با عموزن. شد خارج اتاق

 دایص که بودم امیرسام دیدن منتظر و داشتم نگه باز نیمه رو هامچشم. بود نگران پسرکم برای قلبم. بودم

 آغوشش رد رو تو بیاد بشه بلند تونهنمی مامان. نکن گریه مامان برم قربونت. رسید گوشم به امیرسام یگریه

 .میشه خون جیگرش اتگریه صدای شنیدن با مامان که نکن گریه جونم به دردت عزیزم، گلم نکن گریه. بگیره

 دح از بیش صدای و گریه با و آورد هجوم سمتم به فرساش طاقت درد که گذاشت گردنم دور رو دستش عموزن

 :گفتم امگرفته

 .ره... دا رد... د-

 اشگریه صدای شنیدن با من. بشه ساکت امیرسام خواستمی دلم. خوردنمی سر امگونه روی داغم هایاشک

 !میشه بیشتر دردهام

 :گفتم ضعیفی صدای با

 ا... خد رو... تو. کنید کتش... سا-

 :گفت و داد تکون سری عموزن
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 .کنیممی ساکتش باش آروم عزیزم باشه-

 :گفت بلندی صدای با سپس

 .نداره تحمل مامانش. کن ساکتش اتاقت توی ببر رو امیرسام، رضا-

 ستشد توی، بود گرفته امید از که کمربندی و بود گذاشته دیوار روی رو سرش و ودب من به پشتش هم هنوز عمو

 .بود

 مکمر پشت رو اشدیگه دست. کرد بلندم و گذاشت سرم زیر آروم و احتیاط با رو دستش دیگه بار یه عموزن

 :گفت عمو به رو. داشت نگه نشسته حالت به رو من عموزن. بود بدتر چیزی هر از دردش که گذاشت

 .نیست خوب حالش دختره. بیار رو اولیه وسایل و آب کاسه یک سلیم-

. خوابوند فرش روی رو من و گذاشت بغلم زیر دست عمو زن. شد خارج اتاق از عموزن صدای شنیدن با عمو

 نکرد پاک مشغول پنبه با عمو زن. شد وارد اولیه وسایل و آب کاسه یک با عمو. کشیدمی تیر کمرم و سوت سرم

 :گفت عمو به رو و شد صورتم روی از خون

 .دارم کارش بیاد بذار؟ کجاست رضا-

 :گفت عموزن که اومد اتاق به رضا بعد لحظه چند و رفت حرفی هیچ بدون عمو

 .میاری سریع برام و نایلون توی ذاریمی هست یخ چی هر میری رضا-

 نگه امگونه روی رو یخ نایلون زیر به سر ارض و بود صورتم روی از خون کردن پاک مشغول همچنان عموزن

 :گفتم ضعیفی صدای با. کردمی ایجاد امگونه توی سوزشی سردیش از. بود سرد خیلی یخ. بود داشته

 ؟کجاست... ک امیرسام... رضا-
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 :گفت رضا

 .خوابوندمش، داداش زن باش آروم-

 :تگف عمو زن که بستم رو هامچشم. بود شده راحت پسرم بابت خیالم

 .ببند سرت پشت هم رو در. باش مواظبش امیرسام پیش برو دیگه تو مامان. بده من به رو یخ رضا-

 ودب زیاد خیلی دردش دستم. نشد؛ بیاره در تنم از رو بلوزم کرد سعی چه هر عموم زن! رفت و گفت ایباشه رضا

 بسته و باز هامچشم. بودم منگ و اومدمی خوابم، درد همه این وجود با. ببره رو بلوزم قیچی با شد مجبور آخر

 ویر رو یخ تعلل کلی از بعد عموزن. شدمی بدنم یناحیه تمام تو درد باعث هامانگشت تحرک حتی و شدنمی

 باند رو پام عمو زن. کردمی چندان دو رو دردم و کردمی ذُق ذُق کبود جای، یخ سوزش هر با که گذاشت تنم

 آورد در یرنگ مشکی پیرهن یک و رفت کمد طرف به. کنهمی اشپیچی باند داره که هوخیم خیلی حتما. کرد پیچی

 :گفت و کرد نوازش رو موهام بعد. بست رو هاشدکمه و کرد تنم احتیاط با و

 .عزیزم بخواب-

 .بخوابم که تونمنمی؛ برهنمی خوابم امیرسام بدون من

 :زدم لب آروم

 .برهنمی خوابم پسرم دونب من. پیشم بیار رو امیرسام عمو زن-

 :گفت و کرد نگاهم غم با عمو زن

 .نباش گرانن، باشه عموش پیش بذار. بشی بلند تونینمی بشه بیدار اگه حتی. نیست خوب حالت االن تو نهال-

 :گفت عمو زن که چکید چشمم از سمجی اشک



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه جمنان کاربر zeinab_jokal  | من پوش سیاه بخت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 170 

 .میارمش االن نکن گریه،باشه باشه-

 .بیرون رفت و کرد پهن کنارم ور امیرسام فرش و شد بلند جاش از بعد

 بود کافی همین. پسرکم بود رفته فرو خواب به؛ کردم نگاه پسرم به عشق با. گذاشت کنارم احتیاط با رو امیرسام

 :گفت عمو زن. کنم فراموش رو دردهام تا

 .دیگه بخواب، آوردم رو امیرسام-

 :گفتم، بودم پسرم معصوم یچهره به خیره که همونطور

 ؟کردیمی کارچی؛ زدمی کتک رو دخترت چشمت جلوی دامادت و داشتی دختر شما واقعا اگه عموزن-

 :گفت داشت غم که صدایی با و کشید عمیقی نفس

 دیدی خودت ولی ستدیوونه پسرم دونممی من. نکن شرمندم هاتحرف با دیگه تو، تمشرمنده من نهال-

 ...و کشوند اتاق به رو تو سریع. کنیم کاری نرسیدیم

 :گفت، بود شده جمع هاشچشم توی اشک

 .بخواب عزیزم نهال. نداری امنداشته دختر با فرقی هیچ، دخترمی جای هم تو-

 .رفت و شد بلند جاش از سپس

 که چرخوندم صدا طرف به آروم رو سرم. کردمی درد تنم تموم. کردم باز رو هامچشم امیرسام یگریه صدای با

 از تمصور و پیچید پهلوم توی وحشتناکی درد که دادم خفیفی تکون خودم به. دیدم عموزن بغل تو رو امیرسام

 :گفت، شد حالم متوجه که عمو زن. شد جمع درد

 .هست بهش حواسم من، نهال بخواب-
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 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .خوادمی شیر امیرسام؛ بشینم کن کمکم بیا عمو زن نه-

 لمبغ زیر رو دستش. اومد طرفم به و گذاشت فرشش روی رو امیرسام، داد تکون تاسف نشونه به سری عموزن

 مپاها روی رو امیرسام. دادم تکیه پشتم بالشت به و شدم بلند آروم. کمرم روی رو اشدیگه دست و گذاشت

 غولمش و نداشتم ای چاره ولی؛ گرفت درد کمرم که شدم خم کمی. گذاشتم امیرسام سر زیر رو دستم. گذاشت

 .شدم امیرسام دادن رشی

 تحویل از ساعت دوازده. بود دو ساعت، افتاد ساعت به نگاهم. کردم باز رو هامچشم اممعده سوزش حس با

 به هامچشم هایمردمک فقط تنها و کشیدم دراز وضعی چه با هم اون. عیده اول صبح مثال، هه. گذرهمی سال

 بشه فداش مامان. بود خوابیده من به رو دمر، چرخیدم امیرسام طرف به! دردی هیچ بدون؛ چرخنمی راحتی

، مامانی. بذارمش کنارم و نخوابونمش گهواره توی دیگه باشه یادم. خوابیده مامانش کنار راحت چه، الهی

، نیک فراموش بده قول پسرم مامانی؟ کرد کبود رو بدنم و زد کتک رو من چطور بابا دیدی گلم پسر امیرسام

 ،کردی گریه و شد تنگ برام دلت وقت هر که گردممی بر اول مثل؛ میشم خوب دیگه روز دو من؟ عزیزم باشه

 من و یشهم بغلی؛ نگیر آغوشت به رو بسته زبون یبچه اون قدراین زنهمی داد بزرگت مامان بعد. کنم بلندت بیام

 .نازم پسر گیرممی آغوشم توی رو تو و نمیدم گوش هاشحرف به همیشه مثل هم

 رو کنارم آب بطری. کردمی درد و بود شده سنگین بدنم. نشستم جام سر آروم و کردم تر رو خشکم هایلب

 :گفت دیدنم با. شد وارد و کرد باز رو اتاق در عموزن که خوردم آب و برداشتم

 .میارم نهار برات االن؟ شدی بیدار نهال-

 اگه انبار. برم تونمنمی که وضع این با؛ افتادم نبارا یخونه امشب مهمونی یاد. بیرون رفت که کردم تشکری

 از بعد و کردمی درد که بدنم. اومده سرم بالیی چه بفهمه خوامنمی طرفی از و میشه ناراحت خیلی نیومدم ببینه

 رو این صهغ فقط من؛ ببینم که خوامنمی حتی. ندیدم رو صورتم ولی شده کبود مطمئنا کمربند با کتک همه این



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه جمنان کاربر zeinab_jokal  | من پوش سیاه بخت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 172 

 ترهاگبزر دنیای از هابچه میگن، کوچیکه پسرم دونممی؟ میشه چی، بینهمی رو من صورت که امیرسام مخورمی

 کنهمی حس رو میاد سرم به که چیزی امیرسام کنممی احساس چرا دونمنمی؟ داره واقعیت آیا، فهمننمی هیچی

 . میشه مانعش اشبسته زبون ولی

 صدای حرکت هر با ولی؛ بود کم دردش. دادم تکونش دوران حالت هب و گذاشتم امدیگه دست مچ روی دست

 از ور پتو عمو زن. گذاشتم پام روی رو دستم، غذا سینی یک با عموزن ورود با. رسیدمی گوش به استخون چک

 غذا مشغول آروم و گذاشت رومروبه رو غذا سینی. کردم زانو چهار سختی به رو پاهام. زد کنار پاهام روی

 و دادم قورت سختی با رو گلوم توی کرده گیر یلقمه. کرد نگاه من به و نشست کنارم عموم زن. شدم نخورد

 :گفتم

 چیزی خوامنمی؟ باشه، بیام نتونستم و شده بد امیرسام حال بگو باران به خانم پروانه یخونه رفتین اگه عموزن-

 .بفهمه

 :گفت عموزن

 حتما یمنر اگه. نیست خوب حالت که مونهمی تو پیش کی بریم ما وندمم من ولی میگم بهش باشه، کریمه خدا-

 .کننمی شک

 :گفتم و نوشیدم کمی، کردم نزدیک لبم به رو آب لیوان

 .نکنن شک که اینه مهم؛ نیست چیزیم من. برین شما عمو زن، نه-

 :گفتم که داد تکون باشه عالمت به سری عمو زن

 .عمو زن ممنون-

 :گفت و کرد نگاهم سوالی
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 .بخوری کم نمیشه، میدی شیر بچه تو، نهال بخور؟ قدر همین فقط-

 :گفتم و دادم هل عقب به رو سینی

 .ممنون شدم سیر من ولی؛ ونمدمی-

 !رفت و برداشت رو سینی و گفت جان نوش عمو زن

*** 

 امیرسام. کشممی پی در پی عمیق هاینفس و گرفتم باال رو سرم. میدم شیر امیرسام به دارم، شده شب

 هاشدست با و بود خیره من به، بود برده ارث به من از که اشمشکی هایچشم با خوردمی شیر که همونطور

 من هب و رو شالم یا کشهمی رو بلوزم یا هاشدست با خورهمی شیر وقتی، پسرم عادتشه. کشیدمی رو پیراهنم

 شکم روی رومروبه. کردم عوض رو هاشلباس و ردمک پوشکش سختی هر با، شیرش خوردن از بعد. زنهمی زل

 و کمرش روی خورهمی پیچ، شکمش روی ذارمشمی تا. بخوره تاب گرفته یاد تازه عزیزدلم. خوابوندمش

 .افتممی خنده به حرکاتش این از هم من و میشه درگیر باهاشون و باال برهمی رو پاهاش یا هاشدست

 و من فقط. رفت غروب وقت، من به دادن شام و توصیه کلی از بعد و اشتک موهام روی ایـوسه بـ عمو زن

 حاضر یحت که بودن تفاوتبی زیاد خودشون یا داشتم زیادی توقع من دونمنمی. بودیم تنها خونه توی امیرسام

 ماتم. گذاشتن تنها خونه توی ماهه چند نوزاد یک با رو شکسته من هم حاال. ببرن بیمارستان رو من نشدن

 مگه انبیمارست درمورد اما؟ کیه به کی. کنه گور به زنده رو پسرم و من و اینجا بیاد زده سر امید که اینه از ترسم

، کلفتم پوست اباب یگفته به، بیمارستان خیالبی اصال؟ هچل تو بیفته پسرشون تا ببرن رو من که سرشون به زده

 هب تظاهر و زدممی خوبی به رو خودم ترسش از، تمنیس کلفت پوست من نفهمید هیچوقت. )میشم خوب زود

 و من تیسالم از مهمونی به رفتن یعنی؟ ببندم بهش دلیلی چه رو االنشون رفتن ولی( کردممی کلفتی پوست

 لخیا با نبود مهم اگه. ترهمهم حتما، نهال آره؟ ترهمهم ما جون و سالمتی از هافامیل کردن شک؟ مهمتره پسرم

 .نرفتنمی راحت
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 ردمک سعی. شد شروع پام درد که شدم بلند جام از و گفتم اهلل بسم. کردمی بازی خودش با همونطور امیرسام

 که رو عصرم و ظهر نماز. کردم پهن رو امسجاده و برگشتم اتاق به و گرفتم وضو رفتم. نیارم فشار بهش

؛ ردمک سجده اگه که گذاشتم سجاده روی رو امیرسام کوچیک بالشت. کنم قضاش باید فردا حتما، بودم نخونده

 .کردم نماز خوندن به شروع! گیرهمی رو جونم که زمین به برخوردش با. باشه بالشت رو پام زخم جای

 ذرب یک دلم توی امید به نسبت. کردم قفل رو اتاقم در و شدم بلند جام از. بودم نگران دل، نماز خوندن از بعد

 رو وجودش حتی دیگه! میشه تربزرگ و بزرگ روز هر و میشه آبیاری شکما یقطره هر با که کاشتم تنفر

. میشه ممامان زندگی مسیر مثل زندگیم مسیر فهمیدم کنی ازدواج امید با باید گفت بابا که اول همون. خوامنمی

 زنگ ایدص. میشم دلتنگش همیشه هم هنوز مامان فکر با که آخ. نیست انتظارم در خوب یآینده یک دونستممی

 ایدب چطور ولی؛ خودشه دونستممی. نداره باران جز به رو من یشماره کسی. کرد پاره رو افکارم یرشته موبایلم

 کنزدی گوشم به رو موبایل و دادم فشار رو اتصال یدکمه، مکث کمی از بعد! دونستمنمی رو بگم دروغ بهش

 :پیچید گوشم یتو باران دلخور صدای که کردم

 .نهال-

 ،کنم مهار رو راهش سر بغض کردممی سعی که صدایی با. کردنمی امیاری حالم و نشست گلوم توی غضب

 :گفتم

 .باران جانم-

 :گفت متعجبی صدای با

 ؟نهال... خوبی-

 :گفت که گفتم آرومی یبله

 ؟خوبی تو... تو؟ خوبه امیرسام حال، داره بغض صدات اینکه مثل؟ نهال لرزهمی صدات چرا-
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 :گفتم و دادم قورت رو بغضم و کشیدم میقیع نفس

 .خوبیم ما، بله-

 :گفت سپس؛ کرد سکوت کمی

 !نیومدی که شدم ناراحت خیلی-

 :داد ادامه که بگم بخوام که نداشتم چیزی واقع در، نگفتم چیزی

 .کرده مشغول رو ذهنم خیلی چیزی یک ولی-

 :گفتم و انداختم گرفتمی گاز و گرفته شالثه بین رو دستش و زدمی نق داشت که امیرسام به نگاهی

 ؟چیزی چه-

 :گفت متعجب لحن همون با سریع

 .نیست خوب امیرسام حال میگه خاله اینکه-

 :گفتم جانب به حق

 ؟کرده مشغول رو ذهنت که داره اشکالی چه این-

. زنمن حرفی دهنسنجی و باشم مسلط اعصابم به کردممی سعی. بفهمه رو چی همه باران و بدم لو ترسیدممی

 !بره کاله سرش که هاستحرف اون از ترزرنگ باران

 سال تحویل از بعد من و شد بد خیلی حالش چون؛ دکتر بردین رو امیرسام شب ده ساعت میگه خاله، نهال-

 کنینمی فکر خب. نگفتی بهم موضوع این مورد در چیزی هیچ و خندیدیمی بود خوب حالت، زدم حرف باهات

 ؟لنگهمی رکا جای یک
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 کوتس همون، بگم که نداشتم حرفی!« کمتر مسئولیت با و ترشیک فقط، دروغه مثل کردن سکوت اوقات گاهی»

 چه دیگه، کردم بش و خوش باران با سال تحویل از بعد من و زده رو حرف این عمو زن وقتی. دادم ترجیح رو

 ؟! بزنم باید حرفی

 ؟درسته؛ نیکنمی پنهون من از رو چیزی که تو نهال-

 :گفتم بلندی صدای با و گریه زیر زدم. بود تحمل قابل غیر دیگه

 .ندارم کم دردسر من. نگو چیزی عموزن به مامانت جان، باران-

 :گفت و گرفت نگرانی رنگ باران صدای

 دروغ شدی حاضر که شده چی اصال؟ بگم خاله به نباید رو چی؟ کنیمی گریه داری... چرا؟ نهال میگی چی-

 ؟بگی

 :گفت سپس کرد مکث کمی

 ...میام االن نکن گریه نهال-

 ...بوق بوق بوق صدای هم بعدش

 راحت رو خودم باید؛ بود پر دلم. دادم ادامه زاریم و گریه به آروم صدای با و کردم پرت کنارم رو گوشی

 ور سرم و کردم قالب سرم پشت رو هامدست! دونمنمی هیچی! دونمنمی؟ شدممی راحت گریه با ولی؛ کردممی

؛ نبودم ندبل صدای با گریه به حاضر، نبود خونه کسی کهاین با حتی. کردم گریه خفه صدای با و انداختم پایین

 .افتممی امیرسام فکر به، خودم به کردن فکر از قبل چون
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. باشه باران نکنه مگفتمی طرف یک از و باشه امید نکنه گفتممی طرف یک از. کردم پاک رو هاماشک در صدای با

 میک دلم. افتادم باران یاد، موبایلم صدای با. بود افتاده جونم به تهوع حالت استرس شدت از و داشتم ترس

 :گفت باران که دادم جواب و برداشتم رو موبایل. گرفت آروم

 .کن باز رو در نهال-

 در تسم به سالنه سالنه و کردم باز رو اتاقم در قفل و شدم بلند جام از؟ کنهمی چه من وضعیت دیدن با باران

 که من به. اومد داخل باران که کردم باز رو در و کشیدم استرس از رهایی برای عمیق نفس یک. رفتم حیاط

 من عدب. شد امچهره کردن آنالیز مشغول، ریز هایچشم با که بستم رو در. انداخت نگاهی بودم ایستاده در پشت

 :گفتم آرومی صدای با. شد مچاله صورتم درد شدت از که کشوند اخلد به و گرفت بازوم از رو

 !کنهمی درد، کن ول رو بازوم خدا رو تو باران-

 :گفت و کرد رها رو بازوم مشکوکانه و برگشت عقب به

 ؟شده چی نهال-

 :گفت و کشید بلندی هین مچهره دیدن با و شد وارد سرم پشت که رفتم داخل به

 ؟شده کبود صورتت چرا... چ؟ عیهوض چه این... نهال-

 :گفتم و گرفتم پایین رو سرم

 ؟بدم بهشون جوابی چه من حاال؟ بفهمه عموزن خوامنمی نگفتم مگه؟ اومدی چرا باران-

 :گفت بهت با باران

 .نهال کردی لبم به جون؛ بزن حرفی؟ شده کبود صورتت چرا تو ولی راحت خیالت نفهمیدن، نه نه-
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 شستن کنارم و شد وارد باران که کردم بغلش و نشستم کنارش و رفتم اتاق سمت به میرساما یگریه صدای با

 :گفت و

 مبه و کنیمی سکوت چرا؟ نیستم رازهات محرم؟ نیستم دوستت من مگه؟ زنینمی حرفی چرا عزیزم نهال-

 ؟زنینمی حرفی

 :گفتم و کشیدم درد از آهی

 .امیده شاهکار همه؛ بینیمی مصورت روی که ایشده نقاشی هایکبودی این-

 :گفت داشت تعجب و خشم که صدایی با

 ؟امید-

 :گفت عصبانیت با که دادم تکون سری

 ؟!کرد کبودت چرا؟ چرا-

 به ضبغ که ناگفته هایحرف این از بشم راحت و کنم خالی رو خودم و بگم بهش خواستممی. کردم بلند رو سرم

 .نداشت ایفایده ولی بشه ریختنم اشک مانع که دادم فشار بهم رو هاملب. لرزید امچونه و کرد باز راه گلوم

 :گفتم گریه با همراه. شدن رها هامگونه روی هاماشک

 کتک عید اول روز کنارم آدم تریننزدیک، شوهرم از باید چرا؛ مادرم مثل درست، باران بدبختم خیلی من-

 ؟چرا؟ بخورم

 زدیکن بیشتر من به باران. کنه وادار شدن آروم به رو من نتونست هم یرسامام فکر حتی. بودم افتاده هق هق به

 :گفت و کشید، شدمی سرازیر ازش اشک که امگونه به دستی و شد

 !نداشت کارت به کاری حتی که اون؟ بیاره سرت رو بال این باید چی برای-
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 :گفتم داریخش صدای با. کرد زدن نق به شروع بازم امیرسام

 ؟برام میاری رو امیرسام پستونک زحمتبی باران-

 و گذاشتم فرشش روی رو امیرسام. داد دستم و آورد امیرسام گهواره از رو پستونک و شد بلند جاش از باران

 و محرفا شدن تموم با! کردم تعریف براش رو ماجرا تمام و چرخیدم باران طرف به. گذاشتم دهنش رو پستونک

 :گفت باران که ریختم اشک صدابی و دادم جای آغوشش توی رو خودم، باران اشکی هایچشم دیدن

 .کن شکایت ازش نهال-

 :گفتم و زدم زل هاشچشم توی و شدم جدا آغوشش از

 ؟چی-

 :گفت اشجدی لحن همون با

 .کن شکایت امید از-

 یا شدن حاضر کیهیچ؛ کردممی نرم پنجه دست مرگ با داشتم من؟ کنم پا به خون؟ کنم شکایت امید از برم من

؟ بگیرن من از رو امیرسام و کنن لج که کنم شکایت برم من وقت اون، برسونه بیمارستان رو من نکرد فکر حتی

 :گفتم و زدم پوزخندی! برمیاد ازشون کاری هر؛ شناسمشونمی من آره آره

 یخونه بفرستنم و بگیرن ازم رو امیرسام که کنم شکایت خوایمی! ها خوشه دلت چه؛ حالت به خوش باران-

 ولی ؛بمیرم دردم با بهتر همون؟ وقت اون برم کجا من. نمیده راهم هم شخونه تو، برسه پدرم گوش به تا؟ بابام

 .ارزهمی دنیا یک برام. باشه کنارم امیرسام

 :گفت و کرد بلند رو سرم؛ گذاشت امچونه زیر دست
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 گریه های های براش و کنه دفنش قبرستون یسینه لهخا الهی. کرد کبود رو من نهال که بشکنه دستش الهی-

 .کنه

 :گفتم آمیزی تعجب لحن با

 .عزیزم نیست خوب؛ نکن نفرین، شده که هم چی هر؟ حرفیه چه این، اتهخاله اون باران-

 :گفت و برگردوند مخالف سمت به رو سرش

 راچ؟ خواستگاری رفت شد پا چرا نداره روحی تعادل، روانیه، داره کم پسرش دونهمی وقتی باشه که هم امخاله-

 اجازه چرا، نیست بشو آدم معتادش پسر دونستمی خودش؟ کرد بدبخت؛ داشت آرزو تا هزار که رو مردم دختر

 نهال ؟نکنه تکرار رو کار این و بیاد دستش حساب امید تا کنه شکایت پسرش از نرفت خودش و بزنه رو تو داد

 ؟فهمیمی؛ نیست خبرها این از دیگه یدفعه ؛بردی در به سالم جون بار یک

 !دیگه مادره؛ زندون یگوشه بندازه رو پسرش نمیاد دلش. مادره هم باز اون ولی دونممی-

 :گفت لجبازی با باران

 کتک مهبفه تا بگیره تعهد ازش بعد؛ بپوسه بازداشتگاه توی روزی چند یک بذارش؟ زندون بندازش گفته کی-

 .داره همراه به عواقبی چه و یچ یعنی دیگران زدن

 :گفتم و دادم تکون تاسف روی از سری

 حساب هیچکی رو من باران. زنیمی برنمیاد دستم از کاری هیچ که بدبخت من به رو هاحرف این چرا حاال-

 اسهو یحت. تونخونه اومدن و گذاشتن تنها رو پسرم و من تنها و تک حال این با؟ رو وضعم بینینمی مگه، نکرده

 . برگرده خونه به امید شاید نکردن فکر لحظه یک

 :گفت و کشید سرم به دستی باران
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 ندارم دوست؛ دارم دوست رو تو من. تویی مانعم تنها ولی زمین ریختممی رو آبروشون حاال بود دستم نهال-

 عذرتم زدمی زنگ وقشف. کردمی رفتار فهمیده باید اون؟ چی خاله ولی درک به بره امید. کنن اعتناییبی بهت

 ؟بگم چی... ولی موندمی کنارت و اومدنمی مهمونی به و کردمی خواهی

 .باشم امیرسام و خودم مواظب کرد توصیه کلی. خونه برگشت و گرفت آژانس باران، ساعت نیم از بعد

 آخه. باشه هدیگ ماه یک عروسیشون شده قرار که گفتمی سامان و آرزو از هوام و حال تغییر برای باران

 هنوزم االن هوا. بود درست حرفش. میشه تربهاری هوا ماه اردیبهشت گفته هم آرزو و نشده تموم هنوز کارشون

 .یخی عروس میشه موقع این تو؛ سرده

*** 

 خونه رو خانم پروانه و بهادر دایی بود قرار که پسرش ینداشته آبروی حفظ خاطر به عموزن، عیده روز دومین

. نیست ازش خبری اصال روز دو این تو که هم امید. شده بهتر اول روز از هم من حال. کرد کنسل، کنه دعوت

 !نداشت کارم به کاری دیگه برم راه تونممی و خوبم دید که هم عموزن

*** 

 مک صورتش روی هاییکبود. کنممی نگاه، داره کبودی صورتش که دختری به آیینه رویبهرو، عیده چهارم امروز

 از تهناراح. کنهمی نگاه اشتنهایی به و کشهمی بلندی هایآه و شده پاره لبش یگوشه که دختری. شده تررنگ

 و رهگینمی رو شوهرش ییقه؛ کنهنمی اعتراضی؛ نمیگه چیزی؛ ببینه حال این با رو اون هم پدرش اگر اینکه

 ...کنه نمی دفاع اشدیده رنج دختر از. نمیشه درگیر باهاش

؛ ردینهفرو پونزده عقد جشن تاریخ آوردم که شانسی تنها ولی؛ کرد دعوتمون نیما آقا عقد جشن برای بهادر دایی

 .مونهنمی ازشون اثری و میشن ناپدید صورتم روی هایکبودی موقع اون تا

*** 
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 و فتمر امیرسام طرف به و برداشتم رو کیفم. گذاشتم سرم روی مشکی شال و کردم تنم رو رنگم ایقهوه مانتوی

 شآرای کمی، امیرسام کارهای از بعد. الهی بشه مرگش پیش مامانش؛ کرده خوشتیپ چه پسرم. کردم شآماده

 نیما اآق عقد جشن رفتیم عمو زن همراه و کردم پام رو هامکفش. رفتیم سالن به و کردم بلند رو امیرسام و کردم

 .کردمی تعریف اشمهربونی و خانومی از خیلی باران. ببینم رو اشآینده خانم، الهه خواستمی دلم. خانم الهه و

 رو آدم تن که آهنگ صدای این با وگرنه نبود خواب شکر رو خدا هم امیرسام. رسیدیم بهادر دایی یخونه به

، میرفت داخل سمت به. بود جدا هم آقایون مجلس و جدا زنونه و نبود قاطی مجلس! شدمی بیدار حتما؛ لرزونهمی

 ،کردم نگاه امیرسام به. بود مخ روی که هم آهنگ صدای. هستن رقصیدن حال در ملت یک! باش رو جمعیت اوه

. دمز لبخندی دور از، باران دیدن با! کرده تعجب پسرم وای. کنهمی نگاه و کرده گرد رو هاشچشم بیچاره پسرم

 خیلی که ودب پوشیده بلند گیپوردار هایآستین با بلند یشمی سبز پیرهن. کردیم سالم باهاش و اومد سمتون به

 الهه. منشستی و گفتیم تبریک بهشون و رفتیم داماد عروس سمت به باران و عمو زن همراه. بود کرده خوشگلش

 .شده هاعروسک مثل دارپف و صورتی پیراهن با حاال؛ بود نازی و خوشگل دختر

 :گفت و شد نزدیک گوشم به باران

 ؟مامانی چطوری-

 :گفتم و خندیدم

 ؟خوبی تو. ممنون خوبم-

 ؟شدم چطور، خوبم که بله-

 بلند صدای با. داد قر و گذاشت پهلوهاش روی دست. ایساد روم روبه؛ شد بلند جاش از سپس؛ زد چشمک یک

 :گفتم شدنش نزدیک با؛ کنه نزدیک بهم رو گوشش که دادم تکون براش دستی و خندیدم

 .خانمی شدی زیبا-
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 :گفت و بوسید رو امگونه

 .مامانی همچنین، گلم مرسی-

 با هم امیرسام. کردن رقصیدن به شروع همه و شد گرم باز مجلس و بیرون رفت داماد آقا، شام خوردن از بعد

 با کال .اومدمی خوابم و بودم خسته خیلی ولی نخوردم تکون جام از اینکه با. خوابید و شد گیج آهنگ صدای وجود

 .بود باران فقط؛ نیست خبری هم آرزو از و نیومده جشن به که نازی! گیرهمی وابمخ آهنگ بلند صدای

 و آوردم در کیفم از رو موبایلم. بودن رفته هامهمون بیشتر. کشیدممی خمیازه هی هم من، بود جشن آخرهای

 همه این طورچ. دادمی نشون رو شب یک! کردم تعجب ساعت دیدن با. ببینم رو ساعت که انداختم بهش نگاهی

 :گفتم و کردم عموزن به رو؟ گذشت وقت

 .شد دیرمون؛ یکه ساعت عمو زن-

 :گفت و چرخید طرفم به

 .مونیممی اینجا امشب. نمیشه حس وقت و کشهمی طول جشن دیگه آره-

 تدس کی براش؟ چی امیرسام؟ بمونم شلوار و مانتو با صبح تا من که نمیشه؟ مونیممی اینجا امشب چطور؟ بله

 :گفتم و شدم نزدیک گوشش به باز! نیاوردم براش بیبی مای دونه یه از بیشتر ولی آوردم لباس

 .نیاوردم بیشتر بیبی مای یه امیرسام برای من، عموزن نمیشه-

 .گردیمبرمی وقت اول صبح ما، کافیه یکی-

 :گفتم و کردم جمع رو هاملب

 .ها میشه واویال؛ نیستم خونه من فهمید و اومد خونه امید اگه... اگه خب-
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 .کرده حسابت خیلی امید که نه یعنی که انداخت بهم نگاهی

 به اریک امید کال. نداره کاری من رفتن بیرون به امید. داره حق راستش خب. شدم ساکت و گرفتم پایین رو سرم

 .نداره پسرم و من

 و خانم پروانه، اتاق یک تو امیرسام و باران و من. رفتیم باال خانم پروانه و باران و عموزن همراه، کمی از بعد

 تتخ روی رو خودش باران. نشستم کنارش خودم و گذاشتم نفره دو تخت روی رو امیرسام. اتاق یک تو عموزن

 :گفت و کرد پرت

 .میشم هالک دارم وای-

 :گفتم و خندیدم آرومی صدای با

 ؟آخه برقصی قدر این کرده مجبورت کی خب-

 :گفت، آورددرمی رو هاششوارهگو که طور همون

 میگه بهش حسی یک؟ بشینه دقیقه دو آدم ذارهمی مگه. رقصونهمی خود به خود رو آدم تن آهنگ صدای خب-

 .بده قر شو بلند

 هم من. کشید دراز و اومد تخت سمت به و کرد عوض رو هاشلباس هم باران. خندیدم ریز! گفتمی مزه با چه

 :گفتم، افتادم چیزی یک یاد که خوابیدم شلوار و بلوز با و آوردم در رو مانتوم

 .باران-

 :گفتم و خوابیدم دمر که کرد هومی

 !ندیدم جشن توی رو آرزو-
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 :گفت و چرخوند رو هاشچشم

 .برگشت و موند ساعت یک ولی؛ اومد-

 :گفتم و شدم خیره؛ بود خوابیده باران و من بین که امیرسام به

 ؟ساعت یک فقط چرا-

 داشته نیما به حسی هم هنوز ترسممی. نمیارم در سر خواهرم کارهای از هم هنوز من؛ بهتره اینطور میگه وآرز-

 .باشه

 :گفتم

 ؟رفت و اومد ساعت یک فقط چرا نگفت مامانت-

 :گفت خیالیبی با باران

 !نه یا کرد باور مامان دونمنمی، اعلم و اهلل دیگه. دیدنش برن خوانمی، مریضه سامان مادر گفت بهش آرزو-

*** 

 به. بود اتاق توی در یک؛ شدم بلند جام از. دادم رو شیرش و شدم بیدار خواب از امیرسام یگریه صدای با

 سطل توی و کردم عوض رو امیرسام بیبی مای راحت خیال با. بود بهداشتی سرویس که کردم بازش آرومی

 که کردم باز رو هامچشم، بازوم خوردن تکون با حصب. خوابیدم و شدم نزدیک بهش؛ خوابوندمش و انداختم

 :گفت عموزن

 .بریم شو آماده پاشو نهال-
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 .شستم رو صورتم و دست؛ رفتم بهداشتی سرویس سمت به. دادمی نشون رو نه، ساعت. شدم بلند جام از

 از. رفتم سمتش به و بستم رو هادکمه بقیه. شد بیدار گریه با امیرسام که بستم می رو مانتوم هایدکمه داشتم

 ردمک باز رو مانتوم باالی هایدکمه باالخره. بریم خواستیممی طرف یک از و خواستمی شیر امیرسام طرف یک

 :گفت و شد اتاق وارد عموزن باز بعد دقیقه پنج که شدم امیرسام به دادن شیر مشغول و

 .ها بریم باید نهال-

 :گفتم و تمانداخ نگاهی خوردمی شیر که امیرسام به

 .عموزن میشه تموم االن-

 سرم رو شالم خورد رو شیرش امیرسام اینکه از بعد هم من. نشست تخت روی و شد اتاق وارد حرفی بدون

 شونبه عمو زن. خوردنمی صبحونه داشتن نیما آقا و بهادر دایی و خانم پروانه و باران. پایین رفتیم و انداختم

 :گفت و شد نزدیک

 .کنیممی زحمت رفع دیگه ما، انج بهادر خب-

 :گفت و شد بلند جاش از بهادر دایی

 ؟بری خوایمی صبحونه بدون؟ زحمتی چه؟ حرفیه چه این-

 :گفت بهادر دایی به رو سپس. انداخت من به نگاهی عموم زن

 .شده دیرمون دیگه هم ما آره-

 :گفت و پرید حرف میون باران

 ! آخه کاریه چه این .برین و بخورین صبحونه بشینین خاله-
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 بعد. وردمخ پنیر و نون لقمه چند و نشستم باران کنار ناچار به. کردن تاکید هم نیما آقا و خانم پروانه و بهادر دایی

 .نمیشه آدم خود یخونه مثل جا هیچ، باشه که چی هر. برگشتیم خونه به خداحافظی از

*** 

 با دیدم که هم من، شلوغه سرش که هم نازی. نزدیکه آرزو عروسی. بازار برم باران همراه قراره امروز

 .رفتم، بازار برم باهاش کنهمی التماس بهم هاشچشم

 :گفتم باران به، بودم شده کالفه. خریدنمی ولی اومدمی خوشش؛ دیدمی چی هر باران

 .بریم برداریم کن انتخاب رو یکیشون خب، شدن جا دلت توی همه این که تو-

 :گفت زونآوی هایلب با

 .مبزن برق باید. عروسم خواهر ناسالمتی. خواممی عالی خیلی چیز یک من. نیستن عالی اما قشنگن، نوچ-

 کرد یامغازه به رو باالخره. بخواد شیر و بشه بیدار بودم امیرسام نگران شهمه. افتادم راه دنبالش حرفی بدون

 :گفت و

 .کردم پیداش، ایناها-

 :گفتم و زدم بهش لبخندی. نداره حرف اشسلیقه الحق. کردم نگاه؛ بود کرده اشاره که جایی به

 . کن پرو بریم، قشنگه خیلی-

 باز رو در و زد صدام که بودم منتظرش اتاق کنار! رفت پرو اتاق به و گرفت رو پیراهن باران. شدیم مغازه وارد

 و بود افتاده بازوهاش روی هم هاشینآست، بود پف کمی زانو باالی تا که نباتی پیراهن؛ کردم نگاهش. کرد

 :گفتم و زدم چشمکی سپس؛ زدم لبخندی. بود کرده زیباتر رو اندامش
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 .خیلی، باران میاد بهت خیلی-

 :گفت و زد چرخی خودش دور باران

 .شکر رو خدا، وای؟ واقعا-

 .رفت و دکر خداحافظی باهام. نشد خونه وارد که رفتیم خونه به، باران هایکردن خرید از بعد

*** 

 بیشتر توپال یک و مانتو تا سه کال. برم مانتو کدوم با کردممی فکر داشتم. اردیبهشته هشت و آرزو عروسی امروز

 .بودم کرده آماده هم رو امیرسام. کردم تنم و برداشتم رو شده گلدوزی هایطرح با رنگ مشکی مانتوی. ندارم

 اههمر! شکلیه چه دونمنمی ولی شنیدم رو تاالر اسم فقط حال به تا که هم من. گرفتن تاالر توی رو عروسی

 .بیان ما از بعد شد قرار رضا و عمو، رفتم عموزن

. ودب شلوغ! دریاب رو جمعیت اوه؛ رفتیم داخل. شدمی شنیده بیرون همون از آهنگ صدای؛ شدیم پیاده ماشین از

 که مه جمعیت این توی. نشستیم نفره پنج میز یک پشت. افتادم راه عموزن همراه و پایین انداختم رو سرم

. یدمشن رو باران صدای که شدممی خسته داشتم دیگه. کردم سرگرم امیرسام با رو خودم. دید رو باران نمیشه

 با. هخودش اینکه مثل نه. کردم بسته و باز رو هامچشم؟ بارانه این؛ برگشتم صدا طرف به و کردم بلند رو سرم

 :گفتم گوشش دم و کردم بوسی رو باهاش؛ شدم بلند جام از. کردمی گاهن من به لبخند

 .بارانم شدی ماه-

 :گفت و زد چشمکی باران

 ؟اومدین کی. عزیزم مرسی-

 :گفتم و نشستم سرجام
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 .میشه ایدقیقه بیست یک-

 :گفت و کرد اشاره من به چشم با

 !که نیست قاطی مجلس؟ بدزدنت خوانمی مگه؟ اومدی مانتو با چرا حاال-

 :گفتم و کردم نوازش رو امیرسام یگونه

 !؟رسنمی کی داماد عروس خب. راحتم-

 :گفت و کرد قالب میز روی رو هاشدست

 .رسنمی دیگه حاال اما دونمنمی-

 و شد بلند جاش از باران. دادمی داماد و عروس اومدن از خبر هاماشین ممتد هایبوق و دست و سوت صدای

 :گفت

 .بجنب؛ رسیدن النه وای-

 :گفتم و کردم نگاهش

 !برو خب-

 :گفت، کرد می مرتب سرش روی رو شالش که همونطور

 .بدو، باهام بیا، خاله بده رو امیرسام-

 داماد و عروس. رفتم ورودی بزرگ در سمت به باران همراه و دادم عموزن دست رو امیرسام، شدم بلند جام از

. ودنب گرفته دستشون نبات و نقل و شیرینی و اسپند و سرخ پر پر هایگل دسب یک هاخانم. بودن ورود حال در

 با! مونده لمد به حسرتشون که بشم خیره چیزهایی به خواستمنمی. گرفتم اطرافم از چشم. کشیدم عمیقی نفس
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 و نقل هابعضی و کردنمی دود اسپند هاخانم و شد پخش شادی آهنگ. گرفتم باال رو سرم داماد و عروس ورود

 و تنرفمی راه داماد و عروس با همراه؛ بودن گرفته دستشون سبد که هاییخانم. ریختنمی سرشون باالی نبات

؛ فتنر جایگاهشون به سامان و آرزو. گرفتمی فیلم داشت جلوشون بردار فیلم. ریختنمی روشون پر پر های گل

 :گفتم بهش، آرزو پیش بره خوادمی باران دیدم که هم من

 .سرجام میرم من باران-

 :گفت و کرد نگاهم دلخوری با

 !برو-

 :گفتم و بوسیدم رو اشگونه روی شدم نزدیک بهش

 ؟!باشه؛ میام بعد. هستم جا همین؛ کنمنمی که فرار-

 .رفتم من و داد تکون سری

 از. رقصیدنمی آروم و ناز با داماد و عروس، شد پخش عاشقونه و شاد آهنگ یه داماد و عروس رقـــص موقع

 امیرسام! بشه نابود آرزوهاش من مثل هیچکی خواستنمی دلم. کردم بختیخوش آرزوی براشون قلبم اعماق

 امید اب که راستی، شدم خیره پسرم ی چهره به و گرفتم جمعیت از چشم و شدم دادنش شیر مشغول. شد بیدار

 و شد متوقف آهنگ صدای. دارم دوستش خیلی که اومد گیرم بها گران جواهر یک عوضش ولی؛ شدم بدبخت

 به شروع باران و آرزو و رفت داماد آقا بار این و شد بلند آهنگ صدای باز که خوردیم رو شام. رسید شام وقت

 .زدندمی دست ریتم با همراه و چرخیدنمی آروم و بودن بسته حلقه دورشون هاخانم. کردن رقـــص

 :گفت من به رو عموزن؛ بود عروسی آخرهای. رقصیدنمی قشنگ چه خواهرها

 .بریم و بگیم تبریک بریم پاشو نهال-
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 از تبعیت به هم داماد آقا. شد بلند جاش از، ما اومدن با آرزو. رفتیم سامان آقا و آرزو سمت به و شدم بلند جام از

 اشونبر. کرد متقدی بهشون کوچیکی یجعبه عموم زن. کردم روبوسی آرزو با و گفتیم تبریک. شد بلند آرزو

 .برگشتیم خونه به رضا و عمو همراه، باران از خداحافظی از بعد و کردیم خوشبختی آرزوی

*** 

 یکس حتی؛ نشده امید از خبری هیچ. نکرده تغییری هیچ زندگیم ماه دو این توی. گذرهمی آرزو ازدواج از ماه دو

 :زدمی غر مدام عموم زن. بگیره ازش خبری خواستنمی

 به کرده لو رو اشبچه و زن. گوریه کدوم دونیمنمی حتی حاال، بیا. شد بدتر، میشه آدم بگیریم زن براش گفتیم-

 اصال؛ دارن احتیاج وجودش به؛ دارن مخارج و خرج امبچه و زن نمیگه. گذرونیش خوش پی رفته و خدا امون

! زنده ای ستمرده ببینم بگیرم بدبختم رماد این از خبر یک نمیگه! نکرده حساب آدم رو هیچکی. انگار نه انگار

 ! اندازهنمی صورتت تو نگاه یک حتی بعد کشیمی زحمت، کنیمی بزرگ، بچه از هم این

. کنهمی خون هم من جیگر هاشحرف این با ولی پره دلش، مادرشه؛ دادممی حق بهش. بود روزش هر هایحرف

 هک کرده گرم رو دلم باران و امیرسام وجود تنها! شدمی چی زمرو و حال دونستمی خدا؛ نبود کنارم امیرسام اگر

 .نکنم فکر امید برگشتن به

. کرد گریه باز که گذشتنمی خوابش از دقیقه پنج هنوز. خوابوندم رو امیرسام. برگشتم اتاقم به شام از بعد

 تازه. رفتمی و گرفتمی رو راهش، زمین ذاشتمشمی تا؛ شده ماهش هشت. کرده مدیوونه روزها این پسرکم

 باید؛ همیش بیدار وقت هر. بدم انجام کاری رسیدمنمی؛ شده شیطون خیلی. بره راه پا و دست با گرفته یاد جدیدا

 دلم، حرفش این گفتن با. ماما بگه بهم گرفته یاد میدم جون براش که نازش صدای اون با حاال. باشم مواظبش

 ! میاره درد به رو دلم؛ ندیده رو باباش که وقتی هم اون، اباب گفتمی وقتی اما؛ رفتمی قنج براش
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 لیشبغ من که بس، ببره خوابش شاید تا گذاشتم خودم کنار. آوردم در گهواره از رو اون، رفتم امیرسام سمت به

 بهتره. زدمی نق هم باز ولی؛ کردممی نوازش رو موهاش دستم با و خوابیدم کنارش! اشنتیجه هم این؛ کردم

 :بخونم الالیی براش

  بابونه زیبای گل پونه گل الال الال-

 تابستونه گرمه هوا پیرهن گل برگ از بپوش

 دیره من گلبرگ بخواب تیره شب الال الال

 ؟گیرهنمی خوابت چرا؛ خوابن هاماهی تموم

 حاال و بینهمی رو تو باال اون از مهتاب الال

 ؟الال چرا پس نکرده، شیطون یبچه این میگه

 ماهورا تپه روی به، دورها اون تابهمی میره

 زنبورها بچه کنار خوابیده که گل روی به

 حاال سفر فصل شده، الال خبر الال الال

 الال در به هاچشم الال؛ اومد یکی و رفت یکی

 اومد سفر از پرنده اومد خبر الال الال

  اومد پر و پالبی یکی؛ شد وا پرش و بال با یکی

*** 
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 و کردم بغل رو امیرسام. اومد در صدا به خونه زنگ که بودم امیرسام کارهای سرگرم هم من و گذرهمی هفته یک

 .کردننمی باور هامچشم رو دیدممی که چیزی! شدنمی باورم. شدم شوکه کردم باز که رو در. رفتم در طرف به

، باشه مغرورانه کردمی سعی که ایخرهمس ژست اون و دوختخوش شلوار و کت اون با؟ امیده این... این... این

 گاهن یک و بست رو در. گذشت پا داخل سمت به و زد کنار رو من که کردممی نگاهش فقط. بود ایستاده رومروبه

 :گفت و کرد فرو بلندش چندان نه رنگ مشکی موهای توی رو دستش. انداخت بهم تمسخرآمیز

 ؟ امیدم من نمیشه باورت؟ چیه-

 اب و رفت سالن در سمت به، کشید موهاش به دستی و زد پوزخندی. زدمنمی حرف و کردممی نگاهش بهت با

 :گفت بلندی صدای

 .استقبالم بیاین! اومده کی ببینین؟ کجایین، بیاین، خونه اهل آهای-

 امید لشک تغییر از هم عموزن اینکه مثل. شد خیره امید به دقیقه چند و شد خارج اتاقش از عموزن که رفتم داخل

 :گفت و بوسید رو اون و رفت طرفش به امید. بود کرده تعجب

 ؟جان مامان نشده تنگ برام دلت-

 :گفت و انداخت بهش دیگه نگاه یک عمو زن

 ؟امید چیه هااین-

 :گفت مزخرفش لبخند اون با و کرد باز رو نیشش سپس؛ انداخت نگاهی تیپش و خودش به امید

 ؟شدم خوشتیپ؟ مامان چیه-

 :گفت و انداخت بهش سفیهی اندر عاقل نگاه؛ گرفت رو امید کت یگوشه عمو زن
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 ذره یک اگه تو؟ چی که؟ بکشی رخم به رو بودنت خوشتیپ که اومدی مدت همه این از بعد و رفتی، خیر نه-

 من رایب. اومدی حاال که بودی ایخرابه کدوم نیست معلوم. گذاشتینمی تنها رو ما و اتبچه و زن داشتی غیرت

؟ گمب باید چرا؟ مادر شده تنگ خیلی برات دلم؟ اومدی باالخره امید آقا، به بگم؟ بگیرم آغوشم در رو تو خوایمی

 ؟کردی هم رو ما فکر مگه؟ شد تنگ پیرزن من برای دلت رفتی وقتی تو مگه

 یک فقط من. مردی نم برای دیگه تو. ندارم امید نام به پسری دیگه من؛ برگرد اومدی که جایی هر از امید-

 !برو؛ شناسمنمی امید. رضاست اسمش؛ دارم پسر

 ور فکرش هم من البته. نداشت رو مامانش از هم اون برخوردی همچین انتظار! کردمی نگاه مادرش به ناباور امید

 . بزنه حرفی همچین بخواد عموزن کردمنمی

 :فتگ و گرفت عمو زن سمت به؛ آورد در کناساس بسته یک و کرد جیبش تو دست و داد تکونی خودش به امید

 تنها قبل از من. میرم بعدش، امبچه و زن مخارج و خرج پول این. غیرتمبی نگی که پول هم این بیا باشه-

 .کنهنمی فرقی برام؛ کنممی هم االن پس کردم زندگی

 :گفت و کرد نگاهش خشم با عمو زن

 ؛پسرمه امیرسام و منه دختر جای نهال. نداریم احتیاجی الت ویت هایپول به ما، بمونه خودت برای پوالت-

 .کنممی خرج براشون خودم

 :گفت عموزن به رو بعد و زد کریهی لبخند و برگشت طرفم به امید

 .میرم من پس باشه، دخترته که-

 :گفت و کشید رو شالم؛ زد پوزخندی. شد نزدیک بهم قدم چند و چرخید طرفم به گذشت که کنارم از

 .دخترش هه-
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 سمت به و چکید عموزن چشم از اشکی قطره، در شدن بسته و رفتنش با. رفت و پوشید رو هاشکفش بعد

 خوادمی رو چی اشقیافه و تیپ اون با امید! بودم شوک توی هم هنوز. رفتم اتاقم به هم من. برگشت اتاقش

 .شدم دادنش بازی مشغول و گذاشتم زمین روی رو امیرسام و شدم امید به کردن فکر خیالبی؟! بده نشون

*** 

 بعد سال دو

. رمب قربونت زمین بذار رو لیوان اون مامان گل، امیرسام، مامان. عزیزم میفتی خدا رو تو وایسا امیرسام، مامان-

 ...واویال بشکنه، آقاجونه مال که بذار رو لیوان اون فقط، بگی تو چی هر اصال

 و زمین زد رو لیوان و کرد رو خودش کار باالخره. شدنمی نمایان خرگوشیش هایدندون که خندیدمی امیرسام

 :گفتم و کردم نگاهش طلبکارانه و رفتم سمتش به کارهاش از کالفه! شکست

 ؟ هان؟ بدم چی رو جون آقا جواب حاال؟ شکوندیش چرا؟ امیرسام چرا-

 هاشدست؛ چرخیدم طرفش به سریع. شد بلند امیرسام یگریه صدای که کردم پشت بهش قهر حالت به بعد

 :گفتم و گرفتمش آغوشم به. کردمی گریه و مالیدمی هاشچشم به رو

 خودم من؟ چرا بگه داره حق کی؛ بشکن رو من سر بیا تو اصال عزیزم. شم فدات نکن گریه بره قربونت مامانی-

 ؟مامانی باشه؛ کنممی نصفش دو

 به .کردم بلندش و کاشتم ـوسه بـ هاشچشم تا دو روی. کرد نگاهم اشیاشک هایچشم با و اومد بند اشگریه

 :گفت امیرسام که رفتم اتاق سمت

 . خواممی شکالت-

 . میدم بهت االن بیا مامانی باشه. چشم روی به؛ بشم پسرم فدای-
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 :گفت و کرد دراز سمتم به رو دستش، تونهنمی دید وقتی، بود کردنش باز درگیر؛ دادم دستش شکالت یه

 .کن بازش مامانی-

 صدای با. شنیدم رو عمو صدای که دادم دستش و کردم باز دورش از رو شکالت پاکت، زدم بهش لبخندی

 :گفتمی بلندی

 ؟شکست کی رو من لیوان-

 :گفت و شد اتاق وارد عمو که گرفت سنگر من پشت کرده هول امیرسام

 ورتز؟ شکنیمی رو بدبخت من چایی هایلیوان چرا آخه؟ نمک چکار یکی تو با من بگو خودت تو، امیرسام آخه-

 ؟!رسیده من به فقط

 :گفت عمو که بودم افتاده خنده به هم من

 . بخنده کی نخندی تو؛ بخندی هم باید-

 :گفت مظلومی حالت با امیرسام به رو بعد

 .شکنیمی داری که لیوانیه پنجمین این فسقلی؟ کنم چکار من بگو تو-

 سرش پشت هم عمو! مامانی، مامان زدمی داد بلند صدای با و رفت اتاق طرف اون به امیرسام؛ یددو طرفش به

، وعم باالخره. رسیدممی آرامش اوج به هاشخنده صدای با. بود برداشته رو خونه امیرسام جیغ صدای. دویدمی

 :گفت و کرد کولش و گرفت رو امیرسام

 ؟هآر؟ کنی فرار خواستیمی، کوچولو فنج-

 .برد بیرون خنده با اتاق از رو امیرسام و
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 ایج حسابی؛ خریدمی خوراکی براش؛ کردمی بازی امیرسام با هم رضا حتی. خوبه خیلی امیرسام با عمو اخالق

 سرپ با امصمیمی دوست باران. بود امیرسام و من آرامش باعث، کنارمون در امید نبودن. کردن پر براش رو پدر

؛ نشدن داربچه هنوز هم سامان و آرزو، کردن ازدواج میشه سالی یک خانم الهه و نیما آقا. دکر نامزد اشعمه

 ! خواننمی خودشون یعنی

 آوردن از ترسم تموم. شده هالک، شده قوطی یه مثل شقیافه. شیشه نخ تو افتاده پدرم، بابام هایمهمونی اما و

 و هوییی رفتار اما و هستم مادرم و خواهرها نگران فقط من! نیست عاقبتش فکر به. ستخونه به التش هایرفیق

. کرد ترک و زد رو اعتیاد قید و اومد خودش به و کرد هدایتش خدا که شد چطور دونمنمی! عموم عجیب البته

 . خوشحاله خیلی موضوع این از عموزن. زنهنمی سیگار به لب حتی دیگه

 ولی ستطرفه دو عشقشون. شده دانشگاه توی دختری شقعا؛ شده راهش سد عمو زن که هم بیچاره رضای

 از بعد ماه چند که داده قرار نیما رو اشنمونه. نداره خوشی عاقبت دانشگاهی عشق که کرده مخالفت عمو زن

 ازدواج فرزانه با یا گفتمی. لج یدنده یرو افتاده هم باز رضا ولی. داد طالق هم، خورد شکست هم عقدش

! فتادها عشق دام گیر بدجور! یکی هم فرزانه، یکی خدا. کالم ختم، کالم یک؛ کنمنمی ازدواج وقتهیچ یا کنممی

 ولی؛ کنهمی زدن غر به شروع هم عمو زن و نمیاد سفره سر غذا وقت حتی، اتاقشه توی همیشه بدبخت

 رو من دل، آتنا کشکوچی دختر و نازی اما. بشنوه خوادنمی هیچکی رو من حرف، خودش قول به. ستفایدهبی

 .بشه خودم عروس باید گفتم و برده

 . بره پارک عمو همراه تا بردم سالن سمت به و کردم شونه رو موهاش و کردم تنش رو امیرسام هایلباس

 .کپار بردنمی رو اون رضا و عمو عوضش، بیرون برم تنهایی تونستمنمی که من، برگشتم اتاقم سمت به

 :داد جواب بوق سه از بعد، گرفتم تماس باران با و رفتم موبایلم سمت به

 .خودم سوگلی، خانم نهال، به-
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 :گفتم و کردم ایخنده تک حرصش از

 ؟بال چطوری-

 :گفت بلندی صدای با

 . امعالی-

 :گفتم و گذاشتم اسپیکر روی، کردم دور گوشم از رو موبایل

 ؟کنیمی کر رو من داری چرا، خوبی که خب؛ باران نکنه چکارت بگم خدا-

 :گفت و خندید باز

 ؟!شنیدیم رو صداتون ما شده چی؟ خانمی چطوره حالت خب-

 :گفتم بلندی صدای با. بود تالفی وقت االن آهان

 !کن خوبی و بیا حاال؟ کردم بد؛ بپرسم رو حالت گفتم هیچی. خوبم گذرهمی، هی-

 :گفت داد با که خندیدممی غش غش هم نم. گفتمی بیراه و بد و کشیدمی جیغ؛ اومد باران صدای بار این

 .کشهمی سوت گوشم؛ شدم ناکار مامانی آی آی؟ داری مرض مگه. بخندی آب رو، کوفت-

 :گفتم؛ داشت خنده هنوزم که صدایی با

 بالیی هر؛ ندیدی که دیوارم از ترکوتاه دیوار!؟ آوردی گیر فقیر، واال. نکنی اذیت رو من دیگه باشی تو تا، حقته-

 .گفتی بیراه و بد بهم کلی زدم کوچولو داد یک من وقت اون، میاری سرم خواست دلت

 :گفت کنان غرغر



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه جمنان کاربر zeinab_jokal  | من پوش سیاه بخت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 199 

 .حالله خونت که نرسه بهت دستم کن دعا فقط. نهال رسممی رو حسابت-

 :گفتم و کردم نوچی نوچ

 تا ینیمبنمی رو همدیگه مدت یک این باشه. پره خیلی توپت اینکه مثل. گیریمی دل به و هستی ایکینه چه-

 ؟گلم نداری کاری. بیفته آسیاب از هاآب

 :گفت و کرد لوس رو صداش باز

 .سالمت به؛ ندارم کاری برو، شعوربی-

*** 

 عوض رو هاشلباس؛ خوابوندمش کنارم سرجاش. داد دستم و آورد خونه به خوابیده رو امیرسام، عمو، ده ساعت

 .خوابیدم کنارش و کردم

 :گفت که شدم بلند جام از. دیدم رو امیرسام که کردم باز رو هامچشم امگونه روی دستی حس با صبح

 .مامان خواممی آبنبات-

 :گفتم و کشیدم موهام به دستی

 ؟باشه، آبنبات بعدش ناشتایی اول؟ آبنباته وقته االن وروجک آخه-

 هاظرف شستن مشغول و دادم امیرسام دست آبنبات دونه یه و خوردیم صبحونه و شستم رو صورتم و دست

 اولین. رفتم سالن طرف به و کردم خشک رو هامدست زدنمی حرف بلند که رضا و عموزن صدای با که شدم

 :گفتمی بلندی صدای با عموم زن. کردیم عادت دعواها این به مدتیه! نیست بارشون
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 برات .پایین بیا شیطون خر از! نبودی اینطور تو رضا. کردن در به راه از رو گلم دسته پسر خدا رو تو کن نگاه-

 .گیرممی رو بهترش

 :گفت لجوجانه رضا

 ما. کنید بدبخت هم رو من کرده غلطی یک نیما چون که نمیشه، نیستن هم مثل که همه. مادرم خوامنمی-

 .شرایطی هر تحت؛ داریم دوست رو همدیگه

 :گفت و کرد آروم رو صداش عمو زن

 ؟نشدین مانع چرا؟ نگرفتین رو جلوم چرا بگی؛ خورد سنگ به سرت و شدی پشیمون که بعدا خوامنمی-

 :گفت و شد نزدیک بهش رضا. شد داربغض صداش

 فرزانه من. کردین خون رو جیگرم، خدا رو تو، بسه مامان. نیاد پیش زدی که هاییحرف از کدومهیچ میدم قول-

 .باشم راحت رینبذا. دارم انتخاب حق زندگیم شریک برای من. خواممی رو

 ازش من که چیزی. کنه ازدواج، باشه الیقش که آدمی با داره حق اون؛ داره انتخاب حق اون؛ گفتمی راست

 خترشد و داشت نیاز پول به خیلی بابا گویا. نداشتم رو موضوع این با اومدن کنار فرصت حتی من. شدم محروم

 ! نبود مهم براش

، زر گل دسته و مشکی شلوار و کت اون با رضا. فرزانه خواستگاری بریم قراره امروز. اومد کوتاه عموزن باالخره

 .بود پیدا هاشچشم توی خوشحالی. رفتنمی لبش رو از لبخند و بود شده شیک خیلی

 با انهفرز. بودن خونگرمی و خوب یخانواده. کردن استقبال خوبی به ما از فرزانه برادر و بابا و مامان؛ رفتیم داخل

 :تمگف مهربونی با و برداشتم رو چای، رسید که من به. کرد پذیرایی رو چای و اومد ما سمت به چای سینی یک

 .خانم عروس ممنون-
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 رزی رو فرزانه چشمی زیر عمو زن. کرد صحبت به شروع هم عمو. نشست مادرش کنار و زد ایزده خجالت لبخند

؛ کردن رو هاشونصحبت که هااون. کنن صحبت هم با شد قرار و شدن بلند جاشون از رضا و فرزانه. داشت نظر

 !کنیم خلوت خوایممی بگین رک! آخه کننمی بازی فیلم؟ چیه دیگه هابهونه این

 :گفت فرزانه بابای که آوردن تشریف و دادن رضایت، دقیقه بیست از بعد

 ؟رسیدین توافق به؟ جان بابا شد چی-

 :گفت لتباخجا و پایین انداخت رو سرش فرزانه

 .بابا بگین شما چی هر-

 :گفت و زد لبخندی عمو

 .مبارکه-

 عروسی تاریخ و بگیرن هم با رو عروسی و عقد شد این بر تصمیم؛ زدن حرف ازدواج و عقد مورد در اینکه از بعد

 .بدن انجام رو خریدهاشون و کنن آماده رو چیز همه بتونن که گذاشتن بعد ماه دو رو

 .بود ساکت عموزن تنها؛ بودیم خوشحال همه. رفتیم خونه سمت به

*** 

 و مادرم به نسبت امنگرانی تنها. رفتمی پیش خوب چیز همه. گذرهمی فرزانه و رضا نامزدی از هفته دو

 سقف به که باران قطرات صدای. باشن امان در کردممی دعا خدا پیش شب هر. کردمی اذیتم که بود خواهرهام

 رمس پشت هم امیرسام؛ رفتم بیرون سمت به. داد دست بهم خوبی حس. رسیدمی شگو به؛ شدن می کوبیده

 روی باران خنک قطرات، کردم آسمون به رو صورتم. کردم باز رو هامدست و ایستادم حیاط وسط. دویدمی

 و ردکمی نگاهم امیرسام. ایستادم حرکت از، دامنم شدن گرفته با که چرخیدممی خودم برای. ریختمی صورتم
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 وقذ با و کردم چرخیدن به شروع باز و کردم بغلش! کن بغلم یعنی که بود کرده دراز من سمت به رو هاشدست

 کرده غنچه رو هاشلب و مشت رو کوچولوش هایدست امیرسام. بود رفته باال هامونخنده صدای. خندیدممی

 .بود خوشحال؛ ردخومی صورتش به بارون قطرات که این از و بسته رو هاشچشم. بود

 با رو امیرسام خودم. نیست مهم کنارمون امید وجود. امراضی امزندگی این به؛ امراضی چی همه به من، خدایا

 .گزارم سپاس لطفت همه این از من. پدر هم، میشم مادر هم براش. کنممی بزرگش جون و دل

 :گفت امیرسام که رفتیم داخل؛ گرفت شدت باران

 .یمکن بازی دوباره-

 :گفتم و کردم نوچی نوچ

 .کنم خشک رو موهات بریم. برم قربونت میشی مریض-

، بود داده هدیه بهم باران که یگردنبند با هم اون. کردم عوض رو هاشلباس و کردم خشک رو موهاش، حوله با

 :فتمگ و کردم قاب صورتش طرف دو رو هامدست. فهمیدممی، رفتمی سر اشحوصله وقتی. کردمی بازی

 ؟کنیم بازی خوای می؟ شده چی مامانی امیرسام-

 :گفت و کشید گردنبندم با بازی از دست امیرسام

 .پارک برم خواممی-

 :گفتم و گرفتم آغوشم توی رو اون

 ؟هباش؛ پارک برممی آقاجون با رو خوشگلم امیرسام بیاد بند که بارون. نیست چیزی که این؟ همین فقط-

 .داد تکون رو سرش و کرد نگاهم خوشحالی با



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه جمنان کاربر zeinab_jokal  | من پوش سیاه بخت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 203 

*** 

 ؟نیست پیشت امیرسام عموزن-

 :گفت خنده با عموزن

 . دونمنمی-

 :گفتم عموزن به رو و شدم اتاق وارد. جاست اون امیرسام پس آهان

 .خورمیم رو خوشمزه آبنبات خودم، نیست که حاال اما؛ بودم خریده آبنبات براش! رفته کجا پسرم گل دونم نمی-

 :گفت و کنارم اومد. اومد در در پشت از امیرسام

 . بده رو آبنبات؛ اینجام من مامانی-

 :گفتم و کردم نازک براش چشمی پشت

 ؟ندادی جواب زدم صدات چرا؟ بودی کجا-

 :گفت و کشید دامنم از رو من

 . بده آبنبات مامان-

 . میرممی براش. بکشه دامنم از رو من عادتشه بال شیطون

. ودب خوشحال خیلی، نارضایتی رغمعلی عموزن. باشیم خوشگل باید گفتمی. آرایشگاه رفتیم عموزن همراه

 و تنگذاش ابد تا دلم به رو حسرتش و نگرفتن من و بزرگش پسر برای که ازدواجی، پسرشه ازدواج این باالخره

 یک .باشه اظبشمو کردم توصیه بهش؛ عموم دست دادم رو امیرسام! ببرم گور به خودم با باید رو حسرت این

 . بکنه کاری خراب یا بشه گم نره جایی وقت
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 باز ور موهام، آرایشگر یگفته طبق و شدن صورتم انداختن بند مشغول و نشستم آینه رویبهرو صندلی روی

 مبرا خوادمی مدلی چه دونستمنمی. شد موهام زدن شونه مشغول. نکردم رنگشون وقت هیچ که موهایی. کردم

 . بده انجام

 اون اب و کرد بزرگ فر، رو شبم مانند مشکی بلند موهای. کردممی نگاه دستش حرکات به و شدم خیره آینه به

 دار گینن یکوچولو تاج یک؛ شد تموم که کارش. بودم کرده تغییر، بود شده قشنگ خیلی مدلشون که ابروهایی

 نازی جز کسی دست زیر حاال تا. شد نمکرد آرایش مشغول بعد. کرد بیشتر رو امزیبایی که گذاشت سرم روی

 تا. دش تموم صورتم آرایش ساعت یک حدود از بعد. شدم شکلی چه ببینم بود جالب برام. بودم نشده آرایش

 گرآرایش که کردم شونبسته و باز بار چند. شدن سنگین خیلی کردم احساس؛ کنم باز رو هامچشم خواستم

 :گفت

 .نگهدار باز رو هاتچشم؛ گذاشتم مصنوعی مژه برات. عزیزم کنیمی عادت-

 حال هب تا من، نه نه؟ نهال شناسیمی رو نشسته آینه رویروبه که این. کردم زوم آینه به و کردم باز رو هامچشم

. ردمک تغییر بسیار البته و شدم خوشگل خیلی نظرم در؟! منم این؛ بود انگیز حیرت برام! ندیدم رو دختر این

 یونهگ رژ با هامگونه و بود شده ترکوچک امقلمی بینی و رسیدمی نظر به ترایقلوه باریکم نچندا نه هایلب

 که رآرایشگ سمت به و کندم دل آینه از. بودن شده تربرجسته؛ اومدمی امگندمی پوست به خیلی که رنگ آجری

 همتوج. بود شده تموم رشکا. رفتم عموزن سمت به و کردم تشکر ازش و برگشتم؛ بود ایساده سرم پشت

 :گفت بعد؛ شد خیره صورتم اجزای تک تک به دقیق. کرد بلند رو سرش، شد که اومدنم

 .نهال کردی تغییر چه ماشاهلل-

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این
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*** 

 :گفتم و زدم لبخندی

 .کنم دود اسپند برات باید خونه رفتیم حتما. یهست چشم تو خیلی شما، عموزن همچنین-

 :گفت و خندید آروم عموزن

 !شد دیرمون خونه بریم؛ بریز مزه کم-

. کرد دراز سمتم به رو هاشدست؛ دید رو من تا. بود بغلش تو هم امیرسام؛ کرد باز رو در عمو. رفتیم خونه به

 لباس وامخمی که باریه اولین. بود خریده برام عمو نز که لباسی، بپوشم لباس تا رفتم اتاقم به و کردم بغلش

 و مانتو و مکرد آماده رو امیرسام و بستم رو رنگم ایپسته بلند و ساده پیرهن زیپ بدبختی هزار با. بپوشم جشن

 :گفت، افتاد من به که چشمش؛ زدمی حرف عمو با داشت عموزن. رفتیم بیرون اتاق از و پوشیدم شال

 ؟مبری ایآماده-

 به. بودن فامیالشون از تا چند و فرزانه مامان فقط گفت میشه تقریبا. بود خلوت تاالر داخل. رفتیم و گفتم ایبله

 تماشای محو و نشستم صندلی ترین نزدیک روی و گفتم تبریک فرزانه مامان به. کردیم سالم و رفتیم سمتشون

 .میام زیادی خوشحالی با که باره اولین ولی؛ الرتا میام که نیست باری اولین. شدم بزرگ چندان نه تاالر

 سیدر وقت هر باران بود قرار. انداختم نگاهی موبایلم به. بود شده شلوغ سالن و آوردن تشریف کم کم هامهمون

 رس پسرکم یحوصله تا خودش پیش برد رو امیرسام هم عموزن! نبود ازش خبری هیچ هنوز ولی؛ بزنه زنگ بهم

 صفحه روی باران اسم و خورد زنگ موبایلم. میشه سالش سه و تولدشه دیگه ماه یک مامانش دل عزیز. نره

 ور من که رفتم طرفش به. شد وارد برسم در به اینکه از قبل. رفتم در طرف به و شدم بلند جام از. زد چشمک

 :گفت و انداخت پام تا سر از نگاه یک. دید
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 !استقبالم بیاد بود قرار آخه؟ ناسینشمی نهال نام به شخصی شما خانم ببخشید-

 :گفتم و زدم بازوش به مشتی، نشناخته رو من بگه که کرده ممسخره پرو یدختره

 .ببینم بیا-

 :گفت و کشید کمرم به دستی. رفتم آغوشش به سپس

 .شدی ناز؛ شدی هلو؟ دختر کردی چه نهال-

 :گفتم و انداختم باال ابرویی و شدم جدا آغوشش از

 ؟!بصیرت چشم کو ولی لمگ بودم-

 :گفت و گذاشت میز روی رو کیفش. رفتیم میز سمت به. کرد نثارم پرویی و خندید باران

 .برگردم و کنم سالم بقیه به میرم من نهال-

 :گفت و نشست؛ اومد میز سمت به ساعت ربع یک از بعد. رفت و دادم تکون سری

 ؟کجاست امیرسام پس، نهال ها میگم-

 :گفتم و شدم جاجابه امصندلی روی

 .نره سر اشحوصله که عموزن دست دادم-

 :گفت و کرد نگاهم مشکوک

 !نبود پیشش امیرسام؛ دیدم رو خاله، پیش خورده یک من ولی-

 :گفتم و کردم نگاهش ترس با
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 ؟مطمئنی باران-

 پا؛ دمدی خانمی با صحبت مشغول رو عمو زن. گذشتم جمعیت بین از و شدم بلند جام از سریع که گفت ایبله

 :گفتم و شدم نزدیک بهش و کردم تند

 ؟کجاست امیرسام، عمو زن-

 :گفت و کشید خانم اون با صحبت از دست عمو زن

 .گرفتمی رو اشبهونه، عموت دست دادم-

 :گفت نگران باران که رفتم باران طرف به و کشیدم راحتی نفس

 ؟نهال شد چی-

 :گفتم و زدم لبخندی

 .عمو دست سپرده رو امیرسام عمو زن-

 :گفت و کرد شکری رو خدا باران

 .بدم قر خورده یک پاشم اجازه با من پس-

 :گفت و برگشت سمتم به که گفتم ایباشه

 .لوس یدختره، دیگه برقص خورده یه بیا؛ پوشیدی هم پیرهن؛ کردی آرایش که تو نهال-

 :گفتم و کردم دراز بفرمایید عالمت به سالن سمت به رو دستم و کردم ایخنده تک

 . خودتی هم لوس. خوامنمی من، برقص بفرما تو-
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 .کردم نگاه جمعیت به و گذاشتم امچونه زیر رو هامدست هم من. رفت و برگردوند رو روش غیظ با باران

 و رد هم بین عاشقانه هاینگاه و رفتنمی کنار لبشون روی از لبخند. شد جاری عقد؛ بودن رسیده داماد عروس

 مه آهنگ حتی؛ بود خواب غرق پسرکم. انداختم نگاهی؛ بود خوابیده آغوشم توی که امیرسام به. کردنمی بدل

؛ امهامیرس فقط من عشق. کردم نگاهش عشق با و کشیدم صورتش روی گونهنوازش رو دستم. نبود مهم براش

 .زدممی لبخند و کردممی زمزمه خودم با. زندگیمه تموم پسرم

*** 

 .نهال-

 !؟فرزانه جانم-

 ؟بدی بهم یخچال از رو شیر پاکت اون میشه گلم-

 یک این تو؛ خانومیه و خوب دختر خیلی. دادم بهش و آوردم در یخچال از رو شیر پاکت و زدم روش به لبخندی

 .مهربونیه دختر واقعا فرزانه. کنممی افتخار رضا انتخاب به من. شدیم صمیمی هم با خیلی ماه

 آتنا و کردیم روبوسی و سالم هم با. کردم باز رو در و رفتم در صدای شنیدن با. مونخونه بیاد نازی ودب قرار امروز

 :گفتم خنده با و گرفتم دستش از رو

 ؟چطوره گلم عروس-

 :گفت غمگینی لحن با آیدا

 ؟!عروسته آتنا فقط؟ چی من پس، نهال خاله-

 :گفتم و زدم آیدا به چشمکی. بگم بهش چی بودم مونده! شده حسودیش، آخی
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 کتکش قدراین؛ شد امیرسام زن آتنا و شدین بزرگ فردا پس، فردا. منه عروس آتنا اما؛ عسلم منی دختر تو-

 داآی؟ چطوره؛ خوابیمی و خوریمی و شینیمی من کنار؛ منی دختر تو ولی؛ نگو که کشممی کار ازش و زنممی

 :گفت نازی که داد تکون رو سرش خوشحال

 !؟میدم تو پسر به رو گلم دسته دختر من گفته کی حاال، ایش-

 .رفتیم سالن طرف به و گفتم بهش پرویی

 وقذ رنگی هایبادکنک دیدن با امیرسام. نبودم بند پاهام روی خوشحالی از. بود پسرم سالگی سه تولد امروز

 رو این بگه و کنه ترلب مامیرسا بود کافی. داشت دوست روخیلی امیرسام. بود خوشحال هم عمو. بود کرده

 دانیال و نازی و باران رسیدن با. دیده تدارک کلی امیرسام تولد برای هم امروز. گیرهمی براش بالفاصله؛ خواممی

. کردمی ذوق بیشتر امیرسام و زدمی شادی برف هم باران. گرفتیم تولد امیرسام برای دخترهاش و شوهرش

 فوت رو عشم امیرسام، مامانی گفتم بهش و گرفتم رو دستش. گذاشتمش کیک رویروبه؛ کردم بلند رو امیرسام

 نچو؛ بود قشنگی روز خیلی برام. بریدیم رو کیک؛ کرد فوت رو شمع امیرسام که این از بعد. خوشگلم کن

 .بود خوشحال امیرسام

*** 

 ازین همراه، عروسیش به مونده هفته یک. بزنه حرف تلفنی باهام کردنمی وقت حتی؛،بود نزدیک باران عروسی

 باید .کرد کمکم و نذاشت کم هیچی خواهری از که بود دوستم بهترین عروسی. بگیرم پیراهن تا بازار رفتیم

 من فقط. خرید شیکی رنگ کاربنی دامن و کت یک اول همون نازی. زندگیش روزهای بهترین تو کردممی جبران

 البته و ودب باغ توی عروسی! کردمنمی پیدا رو خواستممی که زیچی ولی گشتممی ایپوشیده لباس دنبال. موندم

 .بودم پوشیده و ساده کامال پیرهن یک دنبال همین برای، مختلط

 :گفتم و کردم نازی به رو
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 .میشه چی ببینیم تا کنیم خرید هابچه برای بیا. نکردم پیدا رو خواستممی که چیزی من نازی-

 مامان؛ شد داماد پسرکم. گرفتم مشکی یکوچولو و ناز شلوار و کت یک سامامیر برای. گفت ایباشه نازی

 صدای اب پاساژ توی. کرده ذوق هالباس خریدن از و خوشحاله امیرسام بینممی که خوشحالم خیلی. بره قربونش

 : گفتمی بلندی

 دیدی؟ دیدی( درهبها دایی منظورش. )بزرگ دایی مثل خریدم خوشگل لباس من... من... مامان، مامانی-

 :گفتم و کشیدم رو لپش و زدم روش به قشنگی لبخند!؟ مامانی

 .مامانی بشه فدات. دیدم عزیزم آره-

 داماد رو پسرم داشتم واقعا اینکه مثل. شدن هم ناز چه. گرفت دارپف عروس لباس دخترهاش برای نازی

 خونه به و گرفتم ساده و بلند رنگ یاسی رهنپی یه؛ شدیم خسته حسابی که گذار و گشت کلی از بعد! ها کردممی

 .برگشتیم

*** 

 ؛آینه سمت رفتم و عمو دست دادم و کردم آماده رو امیرسام. دوستم بهترین عروسی؛ بود باران عروسی امروز

 منتظر، موهام بستن از بعد. باشه پیدا موهام از تاری خواستمنمی. بستم ایگوجه سفت رو موهام همه از اول

 یلیخ آرایش؛ انداختم نگاهی خودم به؛ کشید صورتم از دست ساعت یک از بعد. کنه آرایشم بیاد تا دمش نازی

 ویکوچول مرد دست تو دست آماده و حاضر و کردم تشکر ازش. خواستممی من که چیزی؛ بود گذاشته برام کمی

 .کردیم حرکت باغ سمت به بقیه و زندگیم

 با. گفتم تبریک باران یعمه و خانم پروانه به و کردیم پرسی احوال و سالم لفامی با. بود بزرگی و شیک خیلی باغ

 هامخان. کردم نگاه اطراف به و نشوندم بغلم توی رو امیرسام. نشستیم و رفتیم فرزانه و رضا و عمو و عمو زن

 از عدب آوردم ایینپ پاهام از رو امیرسام، جمعیت شدن بلند و داماد و عروس اومدن با. بودن پوشیده بیشترشون
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 رنگش سفید عروس پیرهن با که باران به عشق و محبت با. شدن وارد داماد و عروس که شدم بلند جام

 که من به. کرد سالم بقیه و عمو با و کرد بلند رو سرش باران، رسیدن که ما به. کردممی نگاه، کردمی خودنمایی

 و کشیدم عمیقی نفس. زدمی برق هامچشم تو اشک خوشحالی شدت از. گرفت آغوشش در سفت رو من؛ رسید

 :گفتم

 .عزیزدلم بشی خوشبخت امیدوارم؛ خوشحالم خیلی آبجی باران-

 :گفت و شد جدا آغوشم از باران

 .خواهری مرسی-

 کرده خوش جا عمو بغل تو که امیرسام به نگاهی. نشستم جام سر من و رفتن بقیه سمت به شوهرش همراه بعد

 سرتح روی از آهی، عمو به امیرسام شدید وابستگی دیدن و عمو بغل امیرسام دیدن با وقته خیلی. انداختم، بود

 ایهس و پدر به چون؛ محتاجه بابا محبت به چون؛ باباشه عموم کنهمی فکر و شده سالش سه پسرم. کشممی

 یالشخبی پدر جای رو اون و بشه وابسته عمو به پسرکم میدم حق؛ نیست پدرش وقتی. داره نیاز سرش باالی

 .بدونه

*** 

 اب و بود ایستاده باران کنار رنگی ایسرمه پیراهن با هم آرزو. رقصیدنمی قشنگ علیرضا شوهرش و باران

 عارف آهنگ با و بودن گرفته رو شوهرش و باران دور هازوج و بود عاشقانه کامال فضا. رقصیدمی شوهرش

 . رقصیدنمی تانگو «هاقلب سلطان»

 .خونه برگشتیم و کردم خداحافظی باران از. چیزها خیلی مثل؛ شد تموم هم باران عروسی االخرهب

*** 
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 هیچی مبگ تونممی. خوبه خیلی امیرسام کنار زندگیم. سال چهار امیرسام و شدم ساله دو و بیست زنی من حاال

 انبار! داره پسر و ماهشه پنج فرزانه. نناز خیلی، مانی و مهسا؛ آورد دنیا به قلو دو آرزو. وجودش در نداشتم کم

 دیگه ؛کرد بیرونش عموزن که وقتی اون از، امید اما و خوبه زندگیشون همه. خوشبخته علیرضا شوهرش کنار هم

 وزدهن دختری حاال مبینا و شده ترشکسته اشچهره مامانم! ستزنده یا مرده که نداریم رو خبرش حتی. نیومد

 یونهخ از وقتی یادمه، بهار کوچولوم خواهر. ذارهنمی سرم به سر؛ کنهنمی شیطونی بالق مثل دیگه؛ شده ساله

 ور زندگیش ایشیوه به کی هر! دومه کالس و سالشه هشت حاال. بود سالش سه؛ شدم امید زن و رفتم بابام

 هاینا. کرده الکشه بدجور شیشه مصرف و گردهبرنمی خونه به هم شب حتی شنیدم حاال، بابا آهان. گذرونهمی

 .کنممی یادداشت چهارمم خاطرات دفتر توی رو

 دلم. کنممی نگاه، هاشهبازی اسباب با بازی مشغول که امیرسام به. نوشتممی رو امروزمره هایاتفاق تمام

. ندارم رو ندیدنش لحظه یک تحمل؛ اموابسته بهش خیلی. کنم شروع اسمش با رو هامنوشته تمام خوادمی

 !مادرانه حس میگن بهش هم شاید! نه یا، کرده پر رو امتنهایی امیرسام و تنهام چون شاید؛ دونمینم

 درکش. نیاره خودش روی به کنهمی سعی که اینه همه از بدتر و شده شکسته پسرش دوری غم از عموزن

 از. شهبک داشتنش دوست از تدس تونهنمی هم باز، باشه دنیا آدم بدترین اشبچه اگه حتی مادر. مادره؛ کنممی

 .نشه مادر اما؛ بشه مار آدم گفتن قدیم

*** 

 بعد ماه دو

 سریع .رسید گوشم به حیاط در شدن کوبیده صدای که زدممی تا، بودم شسته که رو امیرسام هایلباس داشتم

 سالن توی هم زانهفر و من. رفتن حیاط به من از جلوتر عمو و عمو زن. شدم خارج اتاق از و شدم بلند جام از

 آغوشم توی ور خودش خواهرم مبینا که رفتم حیاط سمت به؛ کشید طول دیدم وقتی؟! کیه ببینیم که بودیم منتظر
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 صورتش به دستی؛ کردم جدا خودم از رو مبینا. شدم شوکه رفتارش از. کرد گریه بلندی صدای با و کرد پرت

 :گفتم و کشیدم

 ؟کنییم گریه داری چرا؟ شده چی، مبینا-

 :گفت؛ کردمی هق هق و ریختمی اشک که طورهمون مبینا

 .کنم ازدواج باهاش خوامنمی من. کن کمکم خدا رو... تو. بده معتاد یک به رو من خوادمی... خوادمی بابا، نهال-

 ادعتم یک به رو من. کرد بدبختم؟ نبودم بس براش من؛ شدم عصبانی خیلی. کرد گریه به شروع های های بعد

 خبر ازش هیچکی ساله چند االن ببینه بیاد بذار. کنهمی خرج پدری پسرم برای داره برادرش ببینه بیاد باید. داد

 :گفتم بهش آروم و گرفتم رو دستش. آورد آب لیوان یک براش فرزانه و بردم داخل رو مبینا. نداره

 .ینآفر، باش آروم، بده شوهر زور به رو تو بابا ذارمنمی من مبینا-

 :گفت و نشست عمو

 .بکنه کاری همچین بابات ذارمنمی من؛ نترس جان بابا مبینا-

. نهزمی رو مامان، نبینه رو مبینا و خونه بره بابا حاال اگه. بودم مامان نگران واقع در ولی؛ دادممی دلداری بهش

 :گفتم مهربونی با و جدی و گرفتم رو هاشدست، بردم اتاقم به رو مبینا. شناسممی رو اون من

 ؟خواینمی رو این که تو زنهمی رو مامان، نکنه پیدا رو تو خونه بیاد االن بابا مبینا-

 :گفت داریبغض صدای با

 ؟ بشم بابا معتاد رفیق زن... یعنی؟ کنم چیکار ولی. دونممی-

 :گفتم و دادم تکون نه عالمت به رو سرم
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 میدم قول من. نزنی حرفی هیچ و خونه بری االن خواممی ازت ولی؛ تهبیف اتفاق این نمیدم اجازه من اصال، نه نه-

 هم مامان طور این حداقل؟ باشه. رضایت با چه، اجبار با چه حاال. ببرم خونه از رو تو و بیام عمو همراه شب

 .بینهنمی آسیبی

 :گفت؛ بود شده قانع هامحرف از که مبینا

 .ترسممی من... من؛ یاینب شب خدا رو تو ولی میرم من، آبجی باشه-

 :گفتم و زدم ماتی لبخند

 .گلم میایم، میدم قول بهت-

 :گفت و کرد بغل رو من؛ بود شده بیدار امیرسام. برگشتم و رسوندم خونه به رو مبینا

 ؟بودی کجا مامان-

 :گفتم و کشیدم موهاش به دستی

 .مبینا خاله پیش بودم رفته عزیزم-

 :گفت و کرد آویزون رو هاشلب

 !؟نبردی رو من چرا-

 :گفتم و کشیدم هاشلب به دستی

 ؟باشه؛ برممی خودم با رو تو رفتم هم باز اگه ولی بودی خواب آخه، بره قربونت مامان-

 . داد تکون سری امیرسام
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. مباش قوی باید، بدم نجات بدبختی از رو خواهرم خواستممی چون؛ زیاد نه ولی داشتم استرس؛ بود شده شب

؛ نبود خونه بابا. کرد باز برامون رو در مامان. رفتیم مونخونه به عمو همراه و سپردم عمو زن دست رو امیرسام

 باز رو در و رفت بهار. اومد در صدای که بودیم نشسته، گذشتمی ساعتی یک. بیاد تا نشستیم منتظر عمو و من

 :گفت و شد وارد ایمسخره لبخند و درهمش ی قیافه با بابا و کرد

 ؟کردین گم راه؟ اومده کی ببین، به-

 با و نشست ما کنار اومد بابا. شد شرمم بابامه اینکه از لحظه یک واسه. کرد ایمسخره یخنده به شروع بعد

 :گفت کشداری لحن و خمار و باز نیم هایچشم

 . بخورین چای، بفرمایید-

 :گفت و کرد خشکی تشکر عمو

 ؟درسته؛ بدی یقترف به رو مبینا خوایمی شنیدم سعید-

 :گفت و کشید باال رو بینیش بابا

 ؟مشکلیه، آره-

 :گفت و کوبید سینی توی محکم رو بود دستش که چایی فنجون عمو

 ؟مرد نداری احساس تو مگه؟ بشه چی که بدی معتاد یک به رو دخترت خوایمی؛ مشکلیه که بله-

 :گفت و خندید بابا

 .خوادمی دلم؛ دارم رو اختیارش، دخترمه؟ نوکرتم میشی عصبانی چرا حاال-

 :غرید عصبی عمو
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 ؟!کنی بدبختش خوایمی چرا. بیاد حسابی آدم یک کن صبر. بدی معتاد به رو دخترت نمیشه سعید-

 :گفت و زد پوزخندی بابا

 من؟ نهکمی فرقی چه؟ نیست پیداش و نرفته حاال مگه؟ نبود معتاد امید مگه؟ ندادم پسرت به رو نهال من مگه-

 .میاد خوشم؛ بدم شوهر مدلی این رو دخترهام دارم دوست

 :تگف و شد بلند جاش از عمو. زدمی قلبم به آتش هاشحرف با چقدر. شدن تموم گرون برام بابا هایحرف چقدر

 عموشزن و من، رفت امید وقتی از ولی کنمنمی انکار؛ خوبه پسرم نمیگم. کرد ازدواج عموش پسر با نهال-

 .نمیشه دیگه این. بدی غریبه معتاد یک به خوایمی رو مبینا ولی؛ هستیم و مبودی کنارش

 :گفت و خندید تمسخر با بابا

 !میدمش آشنا معتاد یک به بخوای اگه چشم؟! همینه فقط مشکلت-

 هادام عمو. نده اون به و بده این به. هستیم فروش و خرید برای اجناسی انگار. زننمی حرف ما به راجع راحت چه

 :داد

 . کنیمی بیرون سرت رو ازدواج این فکر شینیمی. برممی خودم با رو مبینا من سعید-

 :گفت و کرد مبینا به رو بعد

 .بریم بیا کن سرت چادر برو عمو-

 کردیم خداحافظی مامان با. نزد حرفی و گذاشت هاشچشم روی رو ساعدش و کرد دراز رو پاهاش خمار هم بابا

. بود اکتس مبینا. کشیدیم دراز سرجامون و کردم پهن فرش اتاقم توی مبینا برای. بردیم دمونخو با رو مبینا و

 : زدم صداش
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 ؟مبینا-

 : گفت و چرخید طرفم به

 ؟جانم-

 :گفتم و گذاشتم سرم زیر رو دستم

 .نمیشه خوادمی بابا که چیزی اون شاهللان؛ باهاته خدا. آبجی نباش ناراحت-

 :گفت و کشید عمیقی نفس مبینا

 پسر و نیست هم غریبه که کردی ازدواج معتاد یک با هم تو بینممی وقتی. ترسممی خیلی من؟ نهال بگم چی-

 از یرهگمی ترسم. میشم داغون؛ شناسهنمی ببینه رو امید اگه امیرسام حتی و رفته گذاشته وقت اون؛ عموته

 ؟!نیستیم دخترهاش ما مگه؟ میاد گیرش چی اصال؟ کنه بدبخت رو ما خوادمی چرا بابا. آینده

، ببینه هم رو امید اصال. داره امید اسم به بابایی حتی دونهنمی امیرسام! گفتمی راست. گفتمی رو حقیقت داشت

؟ ساختمن هاتبدی با مگه؟ نیستم زنت من مگه؟ نیست پسرت امیرسام مگه؟ رفتی چرا؟ امید چرا. شناسهنمی

 ؟نکردی نگاه هم رو سرت پشت و رفتی که گذاشتیم کم برات چی مگه؟! نیومدم کنار

 :گفتم غمگینی صدای با

 خواممی. بگیره صورت مسخره ازدواج این ذارمنمی خودم جبران به ولی؛ گذشته سرم از آب دیگه من مبینا-

 .گلم باشه راحت خیالت

 و داد ایصد. فشرد رو دستم امبین و پرید جاش از عمو. شد کوبیده شدت به در که بودیم خوردن صبحونه مشغول

 :گفتم و چرخیدم مبینا طرف به. رسیدمی گوش به بابا هوارهای
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، گمب بهت من اگه حتی؛ کنینمی باز رو در شرایطی هیچ تحت. کنیمی قفل هم رو در، اتاق توی میری مبینا-

 ؟باشه

 :گفت من به رو و شد سالن وارد بابا که شدم بلند جام از. اتاق توی رفت و داد تکون رو سرش تند تند

 .بیاد سریع مبینا بگو برو نهال-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .نکنه ازدواج مفنگی اون با مبینا شد قرار و زدیم رو هامونحرف دیشب ما-

 :گفت عصبانی بابا

 ومدهین باال سگم روی اون تا حاال. بردین رو مبینا و کردین سواستفاده من خماری از شما، نزدم حرفی هیچ من-

 .بیاد بگو برو

 :گفت و گذاشت بابا کتف رو دست عموم

 ؟سعید فهمیدی، کنهنمی ازدواج معتاد اون با، بیاد باهات هم اگه مبینا-

 :گفت و زد پس کتفش روی از رو عمو دست بابا

 . نیست مربوط شما به چیزها این. دارم رو اختیارش، دخترمه-

 :گفتم. نمبشک رو سکوتم و بزنم حرف بود وقتش دیگه

 .کنی بدبخت خودم مثل رو خواهرم ذارمنمی. بیاد باهات مبینا ذارمنمی من-

 سال پنج زا بعد ولی نخوردم سیلی حاال تا نمیگم. خوابوند گوشم تو محکم خیلی سیلی یک و اومد طرفم به بابا

 و فرزانه و رضا جلوی؛ کرد خرد رو امنداشته غرور، همه جلوی هم اون. شد ملتهب بابا دست از امگونه هم باز
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 توی؛ ببازم رو خودم خواستمنمی. کرد رسوخ قلبم اعماق تا دردش بار هر از بدتر بار این که آخ. عموزن

 :گفتم و زدم نیشخندی. زدم زل هاشچشم

 تکه تکه رو من اگه، بگم بهت رو این ولی؛ دارم عادت چیزها این به که من؟ کرد تغییر چیزی زدی حاال، خب-

 .کنی بدبختش که ببری خودت با نمیدم رو مبینا هم باز نیک

 :گفت و شد نزدیک بابام به هم عموم

 .کنیممی صحبت هم با بعد، بشه درست چیز همه تا خونه برو؛ هستی عصبانی االن تو سعید-

 ،بارهمی ازشون خون که هاییچشم این از وقته خیلی دیگه! هه. کرد نگاه من به اشبرزخی هایچشم با بابا

 .کافیه، بترسم ازش خوامنمی دیگه. لرزونننمی رو دلم دیگه. ترسمنمی

*** 

 از جیغی دایص با که بودیم خوابیده، پیشمه که روزیه دومین امروز. بود راحت خیالش بودیم پیشش اینکه از مبینا

. مرفت سالن سمت به و کردم روشن رو المپ، کرد گریه به شروع امیرسام. زدممی نفس نفس. پریدیم جامون

 :گفتم و رفتم طرفشون به سراسیمه. بود گرفته رو زدمی جیغ که فرزانه بغل زیر عمو زن

 ؟خوبه حالش فرزانه؟ شده چی-

 :گفت؛ رفتمی راه فرزانه قدم هم که همونطور عمو زن

 ؟بیای باهامون تونیمی. بیمارستان ببریمش خوایممی. کنهمی درد شکمش-

 :گفتم و دادم تکون ور سرم تند تند

 .میشم آماده من بزنید زنگ آژانس به تا بله-
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 :فتگ، کشیدمی دست بود برگشته خواب به که امیرسام موهای به که همونطورر مبینا. رفتم اتاقم طرف به

 ؟نهال شده چی-

 :گفتم و کشیدم بیرون رو دستم دم شلوار و مانتو و کردم باز رو کمدم

 . کنه خیر به خدا. بیمارستان بریم خوایممی. گرفته درد شکمش فرزانه-

 ینامب به رو و کردم بوسش؛ رفتم امیرسام طرف به. انداختم سرم روی شالی و بستم رو مانتوم هایدکمه تند

 :گفتم

 !میرم دارم من؛ باش امیرسام مواظب عزیزم مبینا-

 ودب نگران خیلی رضا. رسوندیم بیمارستان به عمو زن و رضا همراه رو فرزانه. شدم خارج اتاق از و گفت ایباشه

 و بودم زمین به خیره هم من. زدمی زانوش روی دست با هم عموم زن. کردمی متر رو بیمارستان عرض و طول و

 داخ ترسیدیممی. نشده خبری هیچ حاال تا و بودن برده رو فرزانه که شدمی ساعتی یک. فرستادممی صلوات

 هک بهشون رسوندیم رو خودمون. رفت پرستار طرف به ما از جلوتر رضا، در شدن باز با. باشه شده چیزی نکنه

 :گفت رضا به رو پرستار

 .باشه باید مراقبت تحت االن بچه، کردن زایمان ماهگی هفت تو عظیمی خانم. مبارکه-

 :گفت بلندی صدای با رضا

 .شکرت خدایا-

 و یره این تو باش رو من!؟ کنه زایمان هفتم ماه تو فرزانه کردمی رو فکرش کی اصال! خوب چه؛ زدم پهنی لبخند

 رو خوشیش، دارم دوستش، پسرمه؟ کنم چیکار. میاد براش خونه توی همبازی یک که امیرسامم فکر به ویری
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 خاطر به حاضره مادر فهمیدم و شدم مادر خودم تا کنم درک نتونستم رو مامان احساس هیچوقت. خواممی

 .بگذره هم ونشج از حتی، اشبچه

. دمش اتاقم وارد خسته. بیایم مالقاته وقت که عصر شد قرار و برگشتیم خونه به صبح دمای دم عمو زن و من

 و ردمک عوض رو هاملباس. بودم خونده بیمارستان نمازخونه توی رو صبحم نماز. بودن خوابیده امیرسام و مبینا

 .خوابیدم

*** 

 !؟کرد یمانزا فرزانه یعنی؟ میگی جدی: مبینا

 :گفتم و زدم لبخندی

 ؟گفتم عجیبی چیز مگه، عزیزم بله-

 .خب نداشتیم رو توقعش ولی نه-

 :گفتم و زدم لبخندی

 یحت. کنم ازدواج امید با نداشتم رو توقعش اصال خودم مثال؛ نداریم زندگیمون تو رو چیزها خیلی توقع ما-

 !کردیمنمی هم رو فکرش اصال که میشه چیزهایی، مبینا بینیمی. کردمنمی هم رو فکرش

 و گذاشتم بیمارستان در دم عمو پیش رو امیرسام همین برای؛ نمیده رو کودکان به ورود یاجازه بیمارستان

 به ؛افتادیم راه سرش پشت و کردم تند پا دیدنش با. بود منتظرمون داخل عمو زن. رفتیم داخل مبینا و خودم

 شبه و رفتیم سمتش به. بود اونجا فرزانه فقط و بود خالی اتاق توی یهاتخت. شدیم وارد و رسیدیم بخش

 :گفت انهفرز به رو مبینا. کردمی نگاهش عشق با و بود گرفته رو فرزانه دست لبخند با هم رضا. گفتیم تبریک

 ؟کردین انتخاب رو اسمش-
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 :گفت لبخند با و کرد نگاه مبینا به سپس؛ انداخت رضا به نگاهی فرزانه

 .کردیم انتخاب براش اسمی رضا و من هبل-

 :گفتم و زدم فرزانه برای چشمکی

 .دارم براتون، باشه؟ نمیگین و کنیدمی کاری مخفی دیگه حاال، بالها شیطون ای-

 :گفت و خندید رضا

 .کنیممی اعالم همه جلو؛ بیان فرزانه خانواده کنید صبر ولی؛ میگیم بابا ای-

 روی و رفتیم بیرون هم مبینا و من. بذاریم تنها رو عاشق دو این دادیم ترجیح! فتهر حتما؛ نبود خبری عمو زن از

 مبینا .کردیم پرسی احوال و سالم باهاشون و شدیم بلند جامون از، فرزانه یخانواده اومدن با. نشستیم صندلی

 :گفت خانم زهره. کردم معرفی خانم زهره، فرزانه مادر به رو

 !؟دونستیمنمی ما و یداشت خواهر نهال واقعا-

 :گفتم و زدم لبخندی

 .کنم معرفیتون همدیگه به نشد هیچوقت، ببخشید. بهار و مبینا؛ دارم دوتا، بله-

 زانهفر و رضا. شدیم وارد همه، رضا بفرمایید صدای با. نباشه ادبیبی که زدم در به تقه دو؛ رفتیم در طرف به

 ریکنا تخت روی هم من. بودن ایستاده فرزاد و رضا و نشستن انهفرز پدر و مادر. بودن علیک و سالم و مشغول

 :گفتم رضا به رو. بود کنارم هم مبینا و نشستم

 ..دیگه اومدن هم فرزانه یخانواده؛ بفرمایید حاال-

 :گفت و خندید باز
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 .بیاد مامانم کن صبر؟ چی من یخانواده پس-

 :گفتمی بهش و داشت رو هواش مادرش قشنگ چه. کردم نگاه مادرش و فرزانه به و گفتم ایباشه

 .بگیری قوت که بخور. نمیشه که ندارم اشتها و نیست گشنم، دلم عزیز بخور-

 و رفت در باران و عمو زن فقط. مادرم حتی نه، بود کنارم شوهرمه که امید نه؛ آوردم دنیا به رو امیرسام من وقتی

 .امراضی خدا رضای به من؛ باشه هم مثل زندگیشون نباید که همه دیگه خب. بودن آمد

 همه به نگاهی فرزانه. بودم خیره فرزانه دهن به. بگه رو پسرش اسم فرزانه شد قرار و اومد عموم زن باالخره

 :گفت و خندید بعد؛ انداخت

 .میشم هول؛ نکنید نگاه من به جور این وای-

 :اومد حرف به فرزانه. اَه، دیگه بگین خب؛ میدن لفتش چقدر

 .بذاریم احسان... رو پسرمون اسم گرفتیم تصمیم رضا و نم-

 .برگشتیم خونه به عمو زن و عمو همراه و گفتیم تبریک بهشون باز

*** 

 تا فرصته کی دنبال دونستممی. راحته مبینا که گفت و کرد مخالفت عمو ولی؛ ببره رو مبینا که اومد باز امروز بابا

 .بیافته اتفاق این بذارم محاله؛ خونده کور ولی؛ بیاره در کثیفش رفیق اون عقد به رو مبینا

 : گفتمی هی و بود کرده ذوق امیرسام. شد مرخص امروز هم فرزانه و گذرهمی روزی چند

 ؟ میاد کی احسان مامانی-
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 نم. بود کرده دعوت خونه رو فرزانه یخانواده، احسان و فرزانه سالمتیِ به رضا. خندیدممی هاشحرف به هم من

 و کردم کم رو غذا زیر. زد صدامون عمو که داد می بازی رو امیرسام مبینا و بودیم غذا پختن مشغول عمو زن و

 امپ زیر من، روزگار هی؛ کردن قربونی گوسفند یه پاشون زیر. پسرش و فرزانه استقبال رفتیم عمو زن همراه

 تاهمی خیلی توجه به؛ حساسن هاخانم. میداد امانج براش رضا رو کارها این تمام فرزانه البته! بریدن سر مرغ

، باشه هنداشت هم دوستش اگه حتی. میشه نابود واقعی معنای به؛ نبینه توجه زندگیش شریک از که زنی. میدن

 به من هک اینه فرقم تنها ولی خودم مثل. میشه پژمرده گل یک مثل، مقابلش طرف توجهیبی با که حسه یک این

 دل این، نیاد موجود بیشعورترین و تریننفهم. »کنم قانع هم رو قلبم خواممی حتی؛ خیالمبی کنممی تلقین خودم

 «؟چرا پرسهمی هی شب دمای دم باز ولی؛ میشه آروم؛ میارم منطق و دلیل براش بار هزار روز هر؛ منه

 که هاستناال و نبود قتو. برگشتم آشپزخونه به. کنه استراحت تا بردمش اتاقش به و کردیم روبوسی فرزانه با

 :گفتم و زدم صدا رو مبینا. برسن هامهمون

 .بنده دستمون ما؛ کن درست رو ساالد بیا عزیزم، مبینا-

 :گفت و شد آشپزخونه وارد مبینا

 ؟!کنهنمی خرابکاری؟ بمونه تنها؟ چی امیرسام ولی باشه-

 :گفتم؛ شستممی رو خیارها که همونطور و دادم تکون سری

 .بشه سرگرم تا ذارممی رنگی مداد و نقاشی دفتر براش حاال. کنهنمی که هاییخرابکاری چه وبگ تو-

 لیقا آروم داشت که امیرسام سمت به. کنه درست ساالد تا رفت خیار طرف به مبینا. کردم خشک رو هامدست

 :گفتم متعجبی لحن با و رفتم کشیدمی رو

 ؟!امیرسام-
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 :گفتم و زدم کمر به دست. چرخید طرفم به و کرد رها رو قالی کرده هول امبچه، وای

 ؟کردیمی چیکار داشتی-

 :گفت و کرد نگاه سرش پشت به برگشت

 .بزرگ مورچه یک؛ دیدم مورچه یک من، هیچی-

 :گفتم و شدم نزدیک بهش

 بدم رنگی ادمد و نقاشی دفتر بهت بیا. کارهات این با میشه خاک پر خونه؛ نزن دست چیزها جور این به عزیزم-

 ؟!مامان عزیز باشه؛ بکش خوشگل نقاشی یک مامانی برای

 :گفت و اومد سرم پشت امیرسام

 .باشه-

 روی وقت یک که گذاشتمش آشپزخونه رویروبه سالن توی. دادم بهش رو هاشرنگی مداد و نقاشی دفتر

 رو غذا داشتیم مبینا و مومع زن و من و رسیدن فرزانه یخانواده میشه ساعتی نیم. نکنه خطی خط دیوارها

 ذاشغ من تا هم باز، سالشه چهار پسرکم اینکه با. خوردیممی غذا و بودیم نشسته سفره دور همه. کشیدیممی

 هاشدست از کدوم هر توی خوردن غذا وقت؛ باش رو پسرکم اخالق تازه. خورهنمی تنهایی به خودش؛ ندم رو

 !کنه تفادهاس ازشون اینکه بدون؛ گیرهمی چنگال یک

 تا پیشش رفتن هم عموم زن و مامانش؛ اتاقش توی رفت فرزانه. خوردیم رضا و عمو هایشوخی با رو غذا

 .شدیم هاظرف شستن مشغول هم مبینا و من. باشن راحت هم خودشون و برسن هاشونحرف به آقایون

 وارد عمو زن که کردمیم خشک رو هامدست داشتم. شد تموم هاظرف شستن، ساعت یک از بعد باالخره

 :گفت و شد آشپزخونه
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 .دارم کارت اتاقم توی بیا نهال-

 :گفت دیدنم با عمو زن. رفتم و گفتم ایباشه

 .دارم حرف باهات؛ بشین-

 :گفت و انداخت نگاهی بسته در به؛ نشستم کنارش

 تگاریخواس مبینا از فرزانه رماد خانم زهره؛ مطلب اصل سر میرم برگرد و برو بی؛ کنمنمی چینیمقدمه من نهال-

 .کرد

 :گفتم و شدم شوکه عمو زن حرف با

 ؟فرزاد برای... برا؟ کرد خواستگاری مبینا از خانم زهره؟ چی-

 :گفت و داد تکون سری عمو زن

 .بگیره فرزاد برای رو مبینا خوادمی و کرد خواستگاری هم باز ولی؛ کرده تعریف براش رو چی همه فرزانه، آره-

 رو رشدخت خوادمی و معتاده باباش که مبینا برای فرزاد از بهتر کس هیچ برممی پی این به کنممی فکر چی هر

 یک خواممین. میشه االن از بهتر زندگیش، کنه قبول مبینا اگه شاید! نمیشه پیدا؛ بده معتاد یک به اجبار با هم

 :فتمگ و کردم نگاه عموزن هایچشم به. بشه تکرار بار دو اشتباه

 سر بره هم؛ نکنه ازدواج بابا رفیق با هم مبینا که خوبیه خیلی موقعیت واقع در. کنممی صحبت مبینا با من-

 .بشه راحت بابا دست از و زندگیش

 :گفت و شد بلند جاش از عمو زن
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 بتهال و مبینا جواب منتظر فقط؛ هستن آماده خواستگاری واسه میگه خانم زهره. کن صحبت باهاش برو، بله-

 .پدرتن

 :گفتم و شدم بلند جام از

 .میگم بهش االن، باشه-

 :مگفت و شدم نزدیک بهش؛ بود چایی کردن دم مشغول مبینا. رفتم آشپرخونه سمت به و شدم خارج اتاق از

 .میام و ریزممی چایی من؛ اتاقم توی برو گلم، مبینا-

 :گفت و کرد نگاهم متعجب مبینا

 ؟چرا-

 . اتاقم برو؛ رمدا مهمی کار باهات-

 اقمات سمت به. کردم پذیرایی رفتم و ریختم و کردم دم رو چای. شد خارج آشپزخونه از حرفی هیچ بدون مبینا

 وهاشم به دستی. نشستم امیرسام کنار و شدم نزدیک بهشون. کردمی بازی امیرسام با داشت مبینا؛ رفتم

 :گفتم و کشیدم

 !؟نه هنوز یا کشیده رو نقاشی مامانش برای مامان دل عزیز-

 :گفت، بود دستش رنگی مداد که همونطور امیرسام

 .کشممی دارم-

 :گفتم مبینا به رو بعد. بوسیدم رو سرش و شدم خم

 .طرف اون بیا-
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 :گفتم مبینا به که گرفتیم فاصله امیرسام از خورده یه. اومد کنارم مطیع

 ؟!درسته؛ بخت یخونه میری فردا پس یا فردا، هن امروز. سالته نوزده؛ شدی بزرگ دیگه تو آبجی مبینا-

 :دادم ادامه که داد تکون سری حیرت و تعجب با مبینا

 خوامنمی؛ بگذرونی معتاد و ریختبی آدم یک با رو زندگیت مراحل تموم خوامنمی من که اینه فرقش تنها ولی-

 ؟میگم چی یفهممی، بمونی زندگیت پای لگد و مشت و کتک با خوامنمی، بشی بدبخت

 :گفت و اومد حرف به مبینا

 ؟هاحرف این با برسونی من به خوایمی رو چی؟ نهال چیه منظورت-

 :گفتم و گرفتم رو دستش، داشت نگرانی صداش

 .کرده خواستگاری فرزاد پسرش برای رو تو خانم زهره، عزیزم مبینا-

 :گفت و کرد نگاهم، بودن گرفته تعجب رنگ که هاییچشم با مبینا

 ؟!کرده خواستگاری پسرش برای رو من فرزانه مادر؟ چی-

 کرف بشینی قشنگ خواممی ازت من. خواستگاری اومدن هم باز و گفته بهش بهت راجع رو چی همه فرزانه، بله-

 بهت سیک. نیست مشکلی؛ دادی منفی جواب و نکردی ازدواج فرزاد آقا با اگه ببین. اتآینده به، زندگیت به. کنی

، یستین موندگار آخر تا اینجا تو که بکن هم رو اینجاش فکر ولی؛ کنمنمی اعتراضی هم من حتی، میگهن چیزی

 تو وادبخ اگه حتی دیگه. داره رو اختیارت، دخترشی خودش یگفته به. برهمی اینجا از رو تو روز یک بابا باالخره

 چی یگرفت! مامان نه، عمو نه، من نه، کس یچه. بزنه حرف کلمه یک حتی تونهنمی کس هیچ، بده معتاد یک به رو

 .بده بهم رو جواب فردا و کن فکر قشنگ؟ میگم
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 عصر .شدم پسرکم با آمیزیرنگ مشغول و رفتم امیرسام طرف به و شدم بلند مبینا اشکی هایچشم جلوی از

 . پارک برد رو امیرسام عمو. رفتن هامهمون

 سنگین بار این، بابتش از خیالم راحتی و مبینا ازدواج با که دوشمه روی سنگینی بار کنممی حس؛ امخسته خیلی

 دلم ای ناراحتم وقتی. رفتم مونخونه سمت به و گذاشتم سرم رو چادرم من و موند اتاقم توی مبینا. میره بین از

 :گفتم و دمکر بوسش؛ کرد باز رو در بهار که زدم در. کنممی فراموش رو هامغم مامانم دیدن با تنها، گرفته

 ؟چطوری عزیزم، بهار-

 :گفت و بست رو در

 .خوبم-

 دبلن جاش از دیدنم با. کردمی پاک سبزی داشت مامان. رفتم آشپزخونه سمت به و شدم خونه وارد بهار همراه

 :گفتم و شدم نزدیک بهش سریع که شد

 .نشو بلند شم فدات بشین-

 :گفت که نشستم روشروبه و بوسیدم رو سرش

 ؟ادرم خوبی-

 : گفتم و دادم تکون رو سرم

 .پیشت بیام گفتم، بود گرفته دلم فقط، خوبم مامان بله-

 :گفت و کشید اشپیشونی به دستش پشت با مامان
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 ور مبینا خوادمی که کنهمی تهدید روز هر بابات خدا به. هستم دلواپسش؟ چطوره مبینا. عزیزم اومدی خوش-

 .ندارم هم زدن حرف جرئت حتی، دونیمی که هم من. بده شوهرش و خونه بیاره

 :گفتم و کشیدم آهی

 .بذارم میون در باهات اومدم، مبینا مورد در هست موضوعی یک فقط، خوبه مبینا-

 :گفت نگران و کرد بلند رو سرش مامان

 ؟افتاده اتفاقی، نهال بگو-

 :فتمگ و شدم مامان با سبزی کردن پاک مشغول و دادم تکون نه عالمت به رو سرم

 که امروز. دید رو مبینا، مالقاتش اومد وقتی مادرش و کرده زایمان االن فرزانه دارین خبر که شما مامان راستش-

 .کرده خواستگاری، فرزاد پسرش برای رو مبینا و کرده صحبت عمو زن با؛ بودن دعوت مونخونه

 :گفت مامان

 ؟شناسینشمی؟ خوبیه آدم پسرش، مامان-

 ور اون کنهمی تهدید لحظه هر بابا که زندگیه این از بهتر. خوبن خیلی هم اشخانواده. وبیهخ مرد مامان بله-

 .بهتره نگم... هایرفیق به؟ کی به هم اون؛ بده شوهر

 :گفت و گذاشت کنارمون ایدیگه سینی و شد بلند جاش از مامان

 .همیش راحت کارهاش و بابات شر از مبینا که شکر رو خدا؟ مادر بگم چی-

 :گفتم و دادم تکون سری
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 ینامب کن دعا؛ خوبه فرزند برای مادر دعای که کن دعا مامان. بده رو جوابم فردا قراره؛ کردم صحبت مبینا با من-

 .بشه خوشبخت

 :گفت داریبغض صدای با مامان

 نم. بشن خودت مثل هم خواهرهات خواینمی؛ شدی بدبخت تو چون دونممی. دخترم میگی چی دونممی-

 ازدواجت جلوی تونستممی کاش؛ کنه حل رو مشکلت خدا. خورممی غصه زندگیت این برای بار هزار روزی خودم

 . گلکم نبینمت وضعیت این توی حاال که بگیرم رو

 بهتر رو حالم و کردمی نوازش رو صورتم خنکی نسیم؛ بود ابری آسمان. رفتم خونه به، مامان از خداحافظی از بعد

 : گفتم و گرفتم آسمون سمت به رو سرم. کردمی بهتر و

 شما از کاری هیچ دونممی من. باشن هم قسمت پس؛ کنهمی خوشبخت رو خواهرم فرزاد آقا اگر خدایا-

 شد سمتق فرزانه اینکه و بکشه ازدواجش از دست بابا تا بمونه من پیش مبینا شد قرار اینکه. نیست حکمتبی

 هانای... و خواستگاری و فرزانه یخانواده توسط مبینا دیدن بعدش و بیاره نیاد به ماهگی هفت توی رو اشبچه

 .پروردگارا کن کمکم پس؛ هست ما به همیشه حواست دونممی! حکمتن همه

 :گفت تعلل کمی از پس؛ نشست و اومد کنارم مبینا که کردممی جمع رو امیرسام هایبازی اسباب داشتم

 .موافقم من؛ نمیشه پیدا برام فرزاد مثل دیگه دیدم کردم فکر چی هر راستش؛ کردم رو فکرهام من، آبجی-

 :گفتم و چرخیدم طرفش به. ایستاد حرکت از دستم

 ؟مبینا میگی جدی-

 .شد هاشانگشت با بازی مشغول و داد تکون بله عالمت به رو سرش مبینا

 :گفتم و گذاشتم بازوش روی رو دستم
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 .بشم فدات گرفتی که میمیهتص بهترین؛ عزیزم میگم تبریک-

 :گفت و زد جونیبی لبخند مبینا

 یک با حاال، کردنمی ازدواج باهات فرزاد اگه که سرم به بکوبن هی ازدواج از بعد ترسممی من نهال... فقط-

 ...یا و بودی معتاد

 :گفتم و پریدم حرفش میون

 کنن هم فکرش حتی. فرهنگن با، نیستن هاییآدم همچین هااون. نکن تکرار رو هاحرف این دیگه مبینا، هیس-

 هم باز دوننمی که چیزهایی این تمام با هااون؛ نکردیم مجبورشون که ما. بزنن بهت حرفی همچین روز یک

 . بگم عموزن به برم من، عزیزم مبارکه. گذاشتن پیش پا و اومدن

 .رفتم بیرون اتاق از سپس

 ات مونخونه میریم داریم عمو و عمو زن و من حاال. دادیم بهشون رو ینامب مثبت جواب و زدیم زنگ خانم زهره به

 از بعد؛ زد رو در عمو. رفتیم و گرفتم هامدست توی رو امیرسام کوچولوی هایدست. بذاریم جریان در رو بابا

 :گفت و انداخت بیرون به نگاهی. رفتیم داخل به و کرد باز رو در خودش بابا تعلل کمی

 ؟!نیومده باهاتون چرا؟ کجاست مبینا پس-

 :گفت عمو

 .دارم کارت، سعید داخل بیا-

 دم چای داشت مامان. رفتیم آشپزخونه به امیرسام و من. شد وارد ما سر پشت ایدیگه حرف هیچ بدون بابا

 :گفتم و زدم سرش روی ایـوسه بـ. کردمی

 ؟!خوبی مامان سالم-
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 :گفت و کرد نگاهم لبخند با مامان

 . زیزمع خوبم-

 :گفتم و رفتم کتری طرف به. کرد بوسش و شد خم امیرسام طرف به سپس

 .میام و کنم می آماده رو چای خودم بشین برو، قربونت مامان-

 امامیرس همراه دست به سینی و ریختم هافنجون توی؛ شد آماده چای اینکه از بعد. رفت و گفت ایباشه مامان

 :گفت و اومد حرف به عمو؛ کردم یراییپذ که رو چای. رفتیم سالن سمت به

 ؟نه یا درسته؛ کنه ازدواج مبینا خواستیمی تو سعید-

 :گفت و انداخت عمو به جدی نگاه بابا

 ...نهوگر، احترامته به فقط؛ ببرم رو دخترم نمیام و ساکتم بینیمی اگه االن. هستم حرفم سر هم هنوز، بله-

 :گفت و پرید بابا حرف میان عمو

 !رفیقت با نه... ولی؛ نداریم مخالفتی و هستیم راضی همه واقع در. کنه ازدواج مبینا امراضی من، نک صبر-

 :گفت تعجب با بابا

 ؟!کی با پس-

 :گفت و زد پوزخندی عمو

 ؟نمیگم درست! پوله، مبینا ازدواج از هدفت تو دونیممی همه ما؛ بزنم رو حرفم راست و رک بهتره-

 :گفت و گذاشت هاشلب روی؛ آورد رد پاکت از سیگاری بابا
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 ؟!خب-

 :گفت عمو

 نتظرم. کردن صحبت خواستگاری به راجع و دیدن رو مبینا شخانواده؛ کرده خواستگاری مبینا از رضا زن برادر-

 .کنن خواستگاری رسما و اتخونه بیان که هستن اتنهایی جواب

 به و دز سیگارش به عمیقی پک؛ انداخت نگاهی وعم به چشمی زیر و کرد روشن رو سیگارش دست به فندک بابا

 سب از. انداختم نگاهی دستش به. کردمی محاسبات داشت دونممی چه یا کردمی فکر داشت. شد خیره روروبه

 دماغش از رو دود و زد سیگارش به دومی پک. لرزیدنمی بودن گرفته رو سیگار که هاشانگشت، بود شده هالک

 :گفت و کرد خارج

 .بیان بگو، شهبا-

 خدایا؛ رسیدم کردممی رو فکرش که چیزی اون به. کرد موافقت باالخره کهاین از. شدم خوشحال بابا حرف از

 آروم هم نفس حتی خونه در بابا وجود با امیرسام. برگشتیم خونه به، مامان از خداحافظی از بعد. شکرت

 چون ادمد احتمال. نبود مبینا که رفتم اتاقم طرف به. اخالقش از هم، اشقیافه از هم؛ ترسیدمی بابام از. کشیدمی

 با؛ دمز در به تقه دو و رفتم فرزانه اتاق سمت به و شدم خارج اتاق از. فرزانه پیش رفته، نبوده خونه توی کسی

 :گفتم و زدم لبخندی. دیدم فرزانه کنار رو مبینا که شدم وارد فرزانه بفرمایید صدای

 ؟!نه مگه، داره کم رو من فقط، جمعه معتونج که بینممی، به-

 :گفت و خندید فرزانه

 !؟ذاریمی مگه؛ بیارم در رو بدجنس شوهرهای خواهر ادای خواستممی مثال، بابا ای-

 :گفتم و گذاشتم مبینا یشونه روی دستی. کردیم خندیدن به شروع
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 .عزیزم بشین خوشبخت امیدوارم. میگم تبریک عزیزم، مبینا-

 :گفت و شد گرد هاشچشم مبینا

 ؟کرد قبول... بابا-

 :گفت و گرفت آغوشش در رو من آروم که دادم تکون سری

 .آبجی ممنون-

 :گفتم و کردم جدا خودم از رو مبینا

 .بشم فدات کن شکر رو خدا! نیستیم چیزی که ما؛ کنی تشکر خدا از باید عزیزم-

 :گفت و زد پهنی لبخند فرزانه

 !؟شدم شوهر اهرخو جدی جدی من یعنی-

 :گفتم و اومدم براش ابرویی و چشم

 جلوی ههمیش چون اوال؛ کنه ازدواج فرزاد با مبینا کردم قبول دالیلی به بنا من البته؛ شدی شوهر خواهر، گلم بله-

 ...دوما! کنینمی نهی و امر بخت یخونه خواهرم برای دونممی و هستی چشمم

 :گفت خنده با فرزانه

 ؟چی دوما-

 :گفتم بشاش لحنی با و کردم صاف رو مگلو

 .خطریبی کبریت کال دونممی چون-
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 .خنده زیر زدم پقی

 به. مداشت رو خودم از رضایت احساس چون؛ بود دلم ته از واقعا که بود ایخنده اولین. خندیدیممی بلند صدای با

 انجام خواهرم برای رو کنم دفاع دمخو از و بدم انجام خودم برای نتونستم که رو کاری؛ کردممی افتخار خودم

 .دادم

 و ردمک دم رو چای؛ برسن مهمونا که زمانی تا. کنیم کمک رو مامان تا رفتیم مونخونه به امیرسام و مبینا همراه

 با؛ اومد خودش به که دادم تکون براش دستی. بود دیوار به خیره و بود نشسته اونجا مبینا. رفتم اتاق سمت به

 :گفتم خنده

 ؟هپروتی توی چرا-

 :گفت و داد فشار رو هاششقیقه

 واستگاریخ این تا بزنه حرفی بخواد بابا ترسممی؟ نهال دونیمی. کنهمی درد سرم فقط، نیستم هپروت توی نه-

 .بزنه هم به رو

 :گفتم و گرفتم رو دستش؛ زدم روش به بخشی آرامش لبخند

؟ باشه یک خواستگار کنهمی فرقی چه؛ خوادمی پول فقط خودش .کنهنمی کاری چنین بابا. گلم باش آروم مبینا-

 ،نکن فکر اصال. موردهبی و پوچ ترست؛ داره حضور خواستگاری این تو عمو دوما. مهمه براش طرف پول فقط

 .باشه راحت خیالت

 :گفتم و شدم بلند جام از بعد

 تو، یارمم مسکن یک برات االن هم من. بزن صورتت و دست به آبی یه شو بلند فکرها این جای به عزیزم مبینا-

 !نمونده چیزی هامهمون رسیدن تا چون؛ بپوش خوب لباس یه هم
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 .ردمب مبینا برای آب لیوان و مسکن یک. رفتم آشپزخونه سمت به و شدم خارج اتاق از که داد تکون رو سرش

 مشامش به پول بوی! اومده ونهخ به همه از زودتر بابا که نیست سخت هم چنان آن باورش. بود هشت ساعت

 !بیاد زود هم باید، رسیده

 پسری هم باز بابا وجود با امیرسام. کردم پذیرای ازشون و ریختم چایی. اومدن هم فرزانه و رضا و عموزن و عمو

 وقتی ماا؛ میده حرصم فوضولیش با مواقع بعضی که راستی، بشه مرگش پیش مامانش. بود شده ساکت و آروم

 :فتمگ و کشیدم موهاش به دستی. کردم عادت کارهاش به. کنه فوضولی خوادمی دلم، ساکته پسرکم بینممی

 .عسلم نداره کاریت جون بابا بزن حرف؟ شم فدات ساکتی چرا، مامانی دل عزیز-

 :گفت و انداخت نگاهی بابا به امیرسام

 .میشه عصبانی-

 :گفتم و گذاشتم دستم توی رو دستش

 .احسان و عموزن پیش اتاق توی بریم بیا اصال. کنه نگاه چپ پسرم به نداره حق کس هیچ، زندگیم نه-

 ارشکن. دادمی شیر احسان به داشت فرزانه. رفتیم اتاق سمت به و شدیم بلند و گفت ایباشه خوشحالی با

 :گفتم و نشستم

 .ببینه رو خان احسان که آوردم رو امیرسام، فرزانه-

 :گفت و زد لبخندی فرزانه

 .ها اومدی خوب رو خان-

 :گفت امیرسام به رو بعد
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 .پاهات روی بذارمش تا بشین زانو چهار؛ شد تموم خوردنش شیر عزیزم بیا-

 دمش نزدیک احسان به هم من. گذاشت امیرسام پاهای روی رو کوچولو احسان، فرزانه و نشست مطیع امیرسام

 :گفتم و

؟ کنی یباز امیرسام با تا میشی بزرگ کی گلم. نهالم خاله هم من، منه امیرسام این بینیمی خاله عزیز احسان-

 .کوچولو بکش قد، شو بزرگ عزیزم

 و بوسیدم رو اشگونه و کردم بلند امیرسام پاهای از رو احسان. رسید گوش به مهمونا اومدن خبر، در صدای با

 .رفتیم اتاق از بیرون به و دادم فرزانه دست

. کردمی پذیرایی چایی مامان. شدن پرسی احوال و سالم مشغول و شدن وارد هم هاونمهم، سالن به ما ورود با

 :گفت بابا؛ شد کشیده خواستگاری به بحث که بودن صحبت مشغول همه

 .کنیم صحبت شیربها و مهریه به راجع، هستین راضی شما اگه، نداریم مخالفتی ما-

 برای فقط رو دخترهاش. خودشه فکر به فقط، نبود یچیه فکر به. زد حرفی همچین هم من خواستگاری تو! هه

 مهریه و گفت بابا رو شیربها! بد یا باشه خوب طرف نیست مهم براش دیگه. میده شوهر اشمادی نیازهای

 برن ات بیان فردا شد قرار و گذشت خوشی و خیر به چیز همه. باشه آزادی بهار سکه صد که شد این بر تصمیم

 رایب خیلی. بگیرن جشن رو عروسی و باشه محضری عقد دیگه یهفته یک، بود مثبت وابج اگه و بدن آزمایش

 ینا و ببینم خواهرم برای خواستممی رو موند دلم به حسرتشون من که چیزهایی تمام، بودم خوشحال خواهرم

 و کردم بغلش سفت و بردم اتاق به رو مبینا، هامهمون رفتن و خداحافظی از بعد. کردمی ترخوشحال رو من

 :گفتم

 .بشین خوشبخت و باشی داشته خوبی زندگی امیدوارم، آبجی خوشحالم خیلی خیلی-

 :گفت بغض با آمیخته صدای با مبینا
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 کنمیم تشکر تو از دوم. نیفتم معتاد یک دست که کرد کمکم؛ کنممی تشکر خدا از همه از اول من، نهال ممنون-

 .کردی کمکم و بودی پشتم و دادی امیدواری بهم که

 :گفتم و کردم جداش آغوشم از

 صبح فردا من، باش خودت مواظب خیلی. خداست دست چیز همه. نکردم کاری، خانم عروس کنممی خواهش-

 ؟عزیزم باشه، بدین آزمایش بریم خانم زهره و فرزاد با تا طرفت میام

 . خونه برگشتیم و کردم خداحافظی و گفت ایباشه مبینا

 به نماشی با که فرزاد آقا و خانم زهره همراه مبینا و من. باشه مواظبش گفتم عموم زن به و خوابوندم رو امیرسام

 خونه به و دادن آزمایش ساعت دو از بعد تقریبا و بود شلوغ آزمایشگاه. رفتیم آزمایشگاه به، بودن اومده دنبالمون

 .برگشتیم

*** 

 از لبخند روز تمام و بودم خوشحال خیلی! عقدشونه امروز و اومد در مثبت آزمایش جواب و گذرهمی هفته یک

 و ردمک تنم رو رنگم زرشکی مانتوی. دعوتیم شام، فرزانه یخانواده یخونه، عقد از بعد. رفتنمی کنار لبم روی

 مبینا. شدیم راهرو وارد و رفتیم باال هاپله از. محضر رفتیم و کردم آماده رو امیرسام. انداختم سرم سفید شال یک

 بابا طرف هب و کردم سالم مبینا و مامان به، رفتم طرفشون به. بود نشسته گلیگل رنگ سفید چادر با مامان کنار

 به. اشتمگذ کنارم هم رو امیرسام و نشستم مبینا کنار. کردم کوتاهی سالم و رفتم، دادمی دست عمو با داشت که

 و کرد لندب رو سرش مبینا که گذاشتم دستش روی رو دستم و دمز لبخندی و شدم خیره، بود زیر به سر که مبینا

 وارد دقیقه پنج از بعد؛ کردیم سالم و شدیم بلند جامون از، داماد آقا و فرزانه یخانواده ورود با. زد خجولی لبخند

 :تمگف و رفتم سمتش به. شد وارد باران که نشستن رنگ سفید مبل روی هم کنار فرزاد آقا و مبینا و شدیم

 .خانم باران اومدی وقتش به-
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 بسم روعش با. سابیدمی قند سرشون باالی فرزانه و گرفتیم فرزاد و مبینا سر باالی رو حریری پارچه باران و من

 .انداختم نگاهی؛ بود دستش قرآن که مبینا به، عاقد اهلل

 یمیعظ فرزاد آقای العمر مادام عقد به را شما دهیدمی وکالت آیا پناهی سعید فرزند پناهی مبینا خانم سرکار-

 ؟درآورم نبات و نقل جام یک و آزادی بهار سکه صد و مجید اهلل کالم جلد یک با همراه عظیمی شهاب فرزند

 : شکست رو سکوت فرزانه صدای

 .بچینه گل رفته عروس-

 ؟وکیلم آیا بنده دوم بار برای-

 :گفت پهنی لبخند با باران بار این

 .خوادیم لفظی زیر عروس-

 رس و داد دستش رنگی مشکی مخملی یجعبه و کرد ـوسـ بـ رو مبینا سر روی و شد بلند جاش از خانم زهره

 :گفت سوم بار برای عاقد که نشست جاش

 ؟وکیلم خانم عروس، سوم بار برای-

 :گفت و زد جلدش روی ایـوسه بـ و بست رو قرآن آرومی به مبینا

 .بله... بزرگترها یاجازه با-

 یپارچه. گرفت اوج زدن دست صدای، فرزاد آقا دادن بله از بعد. کردمی ترروعمیق لبخندم زدن دست صدای

 توی رو اون و رفت مامان طرف به مبینا، شاهدها و داماد و عروس امضای از بعد و برداشتیم سرشون از رو حریر

 :گذاشتم مبینا یشونه روی دست و رفتم طرفشون به. گرفت آغوشش
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 .زشته نکن گریه، خوب دختر-

 :گفت و زد امسینه روی دستش کف با و شد جدا مامان آغوش از مبینا

 .لوس-

 :گفتم و بوسیدم رو اشگونه

 .شده عروس االن و شده بزرگ خواهرم نمیشه باورم. برام خوبیه روز خیلی امروز، عزیزم میگم تبریک-

 :گفت و فشرد رو دستم مبینا

 .نهال مرسی-

 :گفت من به رو بعد. گفت تبریک مبینا به و شد نزدیک ما به باران

 .جایی ببرمت خواممی. اومدم علیرضا ماشین با من. بریم بیار رو امیرسام نهال-

 :گفتم و کردم ریز رو هامچشم

 ؟کجا-

 :گفت و خندید باران

 .دیگه فهمیمی، بیا و کن گوش حرف تو حاال-

 ندهد که همونطور. کرد حرکت باران و شدیم ماشین سوار رفتیم و یمکرد خداحافظی بقیه از و گفتم ایباشه

 :گفت، کردمی عوض

 !کوچیکه هنوز که خانم بهار موند. شد هامرغ قاطی. رفت و دادیم شوهر هم رو مبینا-
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 :گفتم و خندیدم

 ؟یبرمی کجا رو ما داری نگفتی حاال خب. رفتن همه؛ نداریم خانواده تو بخت دم دختر دیگه آره-

 :گفت. بود خیره جلو به باران

 .رسیممی االن. فهمیمی کنی صبر دیگه خورده یه-

 که اییج تا. عجیبه خیلی پسرم طرف از رفتارها این؛ بود ساکت. چرخیدم؛ بود نشسته عقب که امیرسام طرف به

 باران! رمپد ابلمق در جز؛ بشینه ساکت جا یک تونهنمی که دونممی، شناسمشمی کسی هر از بیشتر و پسرمه

 :گفت و کرد نگاه امیرسام به جلویی آیینه از، شد امیرسام به نگاهم متوجه که

 ؟چطوری وروجک-

 :گفت و گذاشت رو هاشدست باران و من صندلی بین و اومد جلو به امیرسام

 ؟پارک ببری رو ما خوایمی؛ خوبم-

 :گفت و کرد ایخنده تک باران

 ؟!پناهی آقای موافقی؛ پارک برمتمی بعدش میرم هست جایی یه اول عزیزم-

 اشیایمن کمربند که همونطور. کرد متوقف رو ماشین باران، دقیقه ده از بعد. داد تکون رو سرش ذوق با امیرسام

 :گفت، کردمی باز رو

 .میام و میرم سریع االن من-

 :گفتم و برگشتم امیرسام به باز. شد پیاده ماشین از و

 .بشم فدات نخوردی که نهار؟ نیست شگشنه مامانش دل عزیز-
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 :گفت و کرد غنچه رو هاشلب امیرسام

 .خواممی آره-

 :گفتم و دادم دستش و کردم جدا نایلون از رو بودم گرفته امیرسام برای که ایلقمه و کردم کیفم تو دست

 .عسلم بخور، عزیزم جان نوش-

 باران .گرفتم کنجکاوی حس که بود دستش ایبرگه. شدم؛ دکرمی رد رو جاده که باران متوجه و برگشتم جلو به

 :گفت پهنی لبخند با. نشست و کرد باز رو در و رسید

 .نمیشه باورم نهال وای-

 :گفتم تعجب حس و لبخند با. زدمی موج صداش توی خوشحالی

 .بگو؟! نمیشه باورت رو چی باران-

 :گفت لبخند با و بست خوشحالی از رو هاشچشم و کرد نزدیک اشسینه به رو دستش توی یبرگه باران

 .نهال میشم مادر... دارم-

 از خوشحالی با رو برگه! موضوع این جز، داشتم باران از امروز رو خبری هر توقع. کردم تعجب واقعا حرفش از

! ؟انگلیسی به چه رو من آخه که کردم فراموش خوشحالی شدت از. شدم خوندنش مشغول و کشیدم دستش

 :گفتم و نباختم رو خودم. پنجمه تا فقط سوادم من نبود حواسم. شدم یرجوگ

 .باران مامان باشه مبارک. بود خوبی خیلی خبر، خدایا ممنون؛ کردی خوشحالم خیلی باران وای-

 روشن ماشین که همونطور و کرد جدا خودش از رو من بعد. گرفت آغوش به رو من، شد ترعمیق لبخندش باران

 :گفت و چرخید گرفتمی گاز رو دستش توی یلقمه داشت که امیرسام طرف به؛ کردمی
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 .گلم شهربازی برمتمی، پارک برمتنمی امروز، باران وروجک امیرسام-

 اردو. شد بارون ستاره هاشچشم و کرد ذوق اسمش شنیدن از؛ بود نرفته شهربازی حاال تا بیچاره که امیرسام

 و بودن بند پاهاش رو خوشحالی از باران! مهمونی بریم باید دیگه ساعت دو و بود شیش ساعت. شدیم شهربازی

 :گفتمی هی

 .کنیم بازی هم با بریم بیا-

 :گفتم کنم آرومش کردممی سعی که ایخنده با

 .زشته خانم باران زشته مونقواره و قد این با ما، عزیزم نمیشه-

 ادزی! کن نگاه رو ارتفاعش وای. گرفت فلک و چرخ بلیط نتامو سه هر برای و نکرد اعتنایی هامحرف به باران

 لکف چرخ و شدیم سوار باران اصرار و اجبار با! بشم سوار بخوام برسه چه؛ گرفتمی ترسم دیدنش از من و بود

 بارم یناول. کردمی لرزیدن به شروع تنم؛ انداختممی نگاه پایین به وقتی ولی؛ بود طبیعی چیز همه. کرد حرکت

 !بترسونه رو ما باید، خوشحاله پریده ور باران این؟ ارتفاع به چه رو من اصال؛ بار آخرین و بود

 یخونه سمت به و شدیم ماشین سوار و اومدیم بیرون شهربازی از؛ داد حرصم حسابی باران اینکه از بعد

 از رانبا طرف به سپس. ردمک پیاده رو امیرسام و شدم پیاده خونه به رسیدن با. کردیم حرکت فرزانه یخانواده

 :گفتم و شدم خم پنجره

 !؟هستی چی منتظر؛ شو پیاده-

 :گفت و زد لبخندی باران

 .برسونم عشقم به رو خوبم خبر برم خواممی من؛ کن خواهی معذرت من طرف از-

 :گفتم اخم با
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 .میدی خبر میری، شد تموم مهمونی وقت هر. ببینم شو پیاده، وجه هیچ به-

؛ ردیمک سالم همه به. بودن هم بهار و مامان حتی! بابام جز بودن نشسته همه. رفتیم و شد تسلیم رانبا باالخره

 .بودن نشسته هم کنار خجالتی و زیر به سر، فرزاد و مبینا

 .خونه برگشتیم و کردیم خداحافظی، دورهمی هایصحبت و خوردن شام از بعد

*** 

 هالبت و نازی و باران همراه. بود نمونده فرزاد و مبینا عروسی به چیزی و گذشتنمی برق و باد سرعت به روزها

: گفتمی؛ افتادم آرزو خواهرش عروسی واسه، پیراهن خریدن موقع باران حرف یاد. رفتیم بازار به هابچه

 شگلخو گرفتم تصمیم. بود خواهرم عروسی هم من؛ میگه درست آره.« بزنم برق باید، عروسم خواهر ناسالمتی»

 :گفت شده کلید های دندون و حرص با باران که نکردم پیدا رو خواستممی که چیزی قبل یدفعه مثل. مکن

 ...نهال-

 :گفتم و چرخیدم سمتش به

 ؟بله-

 :گفت و کرد مشتشون و آورد باال رو هاشدست

 یه .بگیری ردا آستین و بلند پیرهن خوادنمی؛ نیست مختلط جشن خب. ها میری رژه اعصابم رو داری بدجور-

 .ها امموجی من که نریز بهم رو باردار من اعصاب قدر این. بگیر کوتاه و قشنگ چیز

 شیک و ساده حال حین در زانو تا آبی سبز پیراهن یه و شدم تسلیم هم من. کرد تایید رو حرفش هم نازی

 .کرد انتخاب؛ زدمی رو چشم و بود براق پولک از پر که رنگ طالیی پیرهن یک هم باران. گرفتم

 ؟نهال چطوره-
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 :گفتم و کردم کج رو لبم

 ؟!کوتاهه زیادی کنینمی حس فقط، قشنگه که قشنگی نظر از-

 :گفت و شد خیره روش به رو آیینه به باران

 جوش اینقدر که نیست جشن تو نامحرم هم بعدش. بذارم تموم سنگ خواممی، عروسیه آخرین این عزیزم-

 .زنیمی

 .داره انتخاب حق کی هر. بود فایدهبی باران با زدن حرف

 .میاد بهت، دراز زبون باشه مبارک-

 .برگشتم خونه به، نازی خرید از بعد

*** 

 .برات بزرگه. بشم فدات نمیشه، عزیزم بره قربونت مامان-

 :گفت و کوبید زمین به رو پاش لجوجانه امیرسام

 .بذارش برام بیا. خوبه... مامان-

 :گفتم و گرفتم امیرسام دست از رو عمو کروات و کشیدم داری حرص نفس

 .ببنده برات بیاد عمو میگم حاال؛ ببندم نیستم بلد من عزیزم-

 :گفت و قاپید دستم از رو کروات سریع امیرسام

 .گیرهمی ازم، نه-
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 :گفتم و دادم تکونی؛ بود پوشیده که رو کتی و شدم ترنزدیک بهش

 !؟ باشه. بخرم خوشگل یکی برات میدم قول. جاشسر بذارش برو، مامان گل، چشمم نور-

 :گفت و انداخت پایین رو سرش امیرسام

 .باشه-

، بهار خواهرم و مامان، عمو زن، پسرکم همراه و کردم مرتب سرم روی رو شالم. رفت بیرون اتاق از سپس

 نماشی از. برسیم دترزو که بودیم شده آماده زودتر. بودن گرفته تاالر توی رو عروسی. رفتیم خواهرم عروسی

 نباهاشو که نفری چند یک و هاشخاله دوتا و فرزانه مادر جز نبود کسی. رفتیم تاالر سمت به و شدیم پیاده

 بهش که خوردمی تکون جاش سر امیرسام. نشستیم و کردیم پرسی احوال و سالم باهاشون! نداشتم آشنایی

 :گفتم

 ؟ریخومی تکون هی چرا؛ بشین، مامانی امیرسام-

 :گفت و اومد پایین صندلی از

 .جون آقا پیش برم خواممی-

 رهباالخ هم نازی. برد خودش پیش رو امیرسام اومد عمو و زد زنگ عمو به که گفتم عموم زن به و گفتم ایباشه

 سالم از بعد و شدم نزدیک بهشون و شدم بلند جام از. رفتنمی راه نازی پشت، دست تو دست آتنا و آیدا. رسید

 خم عدب. کردم بوسش و کشیدم، بودن شده بسته خرگوشی که موهایی به دستی و کردم بلند رو آتنا، نازی به

 وارد آراسته و خوشگل آرزو و باران، ساعت نیم از بعد. رفتیم میز سمت به و کردم ـوسـ بـ هم رو آیدا و شدم

 :گفت نازی به رو باران، روبوسی از بعد. اومدن سمتون به، ما دیدن با و شدن تاالر

 ؟میای؛ کنم عوض لباس میرم من-
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 .بره خودش، بیان هااون اینکه از بعد شد قرار هم آرزو. رفتن و شد بلند هم نازی

 :گفتمی هی و بود گرفته ضرب میز روی هاشانگشت با باران

 .برقصم برم خواممی. کنم صبر تونمنمی دیگه من، بابا ای-

 :گفت باران کارهای از کالفگی با آرزو

. باش اتبچه فکر به حداقل؛ نیستی که خودت فکر به. هستی اتبارداری اول هایماه توی هنوز االن تو باران-

 .بدی قر بیای راست و بری چپ نیست خوب؛ کوچیکه خیلی هنوز

 .نزد حرفی و کرد آویزون رو هاشلب باران

 هم باران. بودن رقـــص حال در هامهمون بیشتر. بود شده بلند آهنگ صدای و بودن اومده هامهمون یهمه

 روی رو آتنا و بودم نشسته نازی کنار هم من. بود عمو پیش هم هنوز امیرسام! بده قر رفت و نیاورد طاقت آخرش

 :گفتم نازی به رو و نشوندم پام

 ارشکن بری که هکشمی نشون و خط برات داره باران بینینمی. هستم آتنا مواظب من، خانم نازی برقص برو-

 ؟برقصی

 :گفت و شد بلند جاش از نازی

 . رفتم من، جون نهال مرسی-

؛ ازهن و ریز؛ دارم دوستش خیلی. راحته باهام؛ بینهمی رو من هاوقت بیشتر چون. امآینده عروس آتنا و من موندم

 گذر با فتهگ بهشون کترد که چرخهمی زدن حرف برای دیر یعنی! سنگینه خورده یه که زبونشه مشکلش تنها فقط

 .میشه خوب زمان



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه جمنان کاربر zeinab_jokal  | من پوش سیاه بخت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 249 

 هاششونه و سرش روی شالی و اومد طرفم به نازی؛ شدم بلند جام از. رسید گوشم به که ماشین بوق صدای

 شلواری جوراب روشکر خدا. پوشیدم رو مانتوم و انداختم سرم رو شالم. گرفت دستم از رو آتنا و انداخت

 فیدس پیراهن اون با خواهرم مبینا و فرزاد. رفتم سالن در سمت به، خودم هب نگاه از بعد. بودم پوشیده ضخیمی

 توی خوشحالی اشک و زدم پهنی لبخند. فرستادنمی صلوات و کردنمی دود اسپند هاخانم. شدن وارد دار پف

 فرزاد اقآ با داشت خانم زهره. ببینم؛ بود پوشونده شنل که رو ماهش صورت تونستمنمی هم هنوز. جوشید چشمم

 تازه. آوردن در براش رو شنل، گرفتنش آغوش از بعد و رفتن مبینا طرف به مامان و نازی. کردمی روبوسی

 و ودنب وصف قابل خوشحالیم. کردم بغلش و شدم نزدیک بهش. شد ترعمیق لبخندم. دیدم رو زیباش یچهره

 سمت به فرزاد دست تو دست هک شدم جدا آغوشش از، دلتنگی رفع از بعد. داشتم خوبی خیلی حس یه

 دور رو دستم و شدم نزدیک بهش. افتاد؛ ریختمی اشک داشت که مامان به چشمم. رفتن جایگاهشون

 :گفتم و کردم حلقه هاششونه

 .شد راحت بابا شر از مبینا که باشی خوشحال االن باید؛ نکن گریه مامان-

 :گفت و کرد پاک رو هاشاشک اشروسری یگوشه با مامان

 .ببینم عروس لباس توی هم رو تو شدمی کاش فقط. خوشحالم هم خیلی، عزیزم خوشحالم-

 .بشم ناراحت روزی چنین توی خواستمنمی؛ کشیدم عمیقی نفس! رفت و کرد باز دورش از رو هامدست بعد

 بار هر ولی دماوم ارکن واقعیت این با ساله پنج من. کنم قبولش باید؛ واقعیته یک این؟ بشم غمگین باید چرا اصال

 . گیرهمی آتیش دلم، دیگران زبون از حقیقت شنیدن با

 :گفت و کرد باز برام رو هاشدست امیرسام که زدم لبخندی؛ بود گرفته رو امیرسام که عموم زن اومدن با

 .کن بغلم مامانی-

 :گفتم و کردم بغلش
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 .کنم بغلت تونمنمی دیگه من ؛پایین بیا. سالته چهار؛ شدی بزرگ دیگه تو، پسرکم امیرسام-

 در هک جمعیت به و آوردم پایین رو اون که داد تکونی خودش به سپس. کاشت ایـوسه بـ امگونه روی امیرسام

 :گفتم و کردم دراز امیرسام برای رو دستم؛ شد ترعمیق لبخندم. انداختم نگاهی، بودن رقـــص حال

 ؟!میدی بهم رو باهات رقـــص افتخار، زندگیم مرد-

 .گذاشت دستم توی رو کوچولوش دست و خندید امیرسام

 لحا و حس چه لحظه اون که وای. شدم رقصیدن مشغول پسرکم همراه. زندگیم عشق با رقصم اولین از هم این

 :گفت و اومد طرفمون به باران که خوردیممی تکون آرومی به و بود دستم توی دستش. داشت خوبی

 .گیرممی ازتون قشنگ فیلم یک االن. رقصنمی باهم نگقش چه پسر و مادر نگاه-

 :گفتم و کردم اخمی

 .خوادنمی باران نه-

 :گفت و خندید باران

 .گیرممی یادگاری برای؛ کنم پخشش که خوامنمی؛ نگیر سخت نهال-

 و زد داص رو آرزو؛ بیاره طاقت نتونست بعد کمی و شد امیرسام و من از گرفتن فیلم مشغول باران که نزدم حرفی

 :گفت

 .بگیر فیلم ما از بیا آرزو-

 . شد رقصیدن مشغول و گرفت رو امیرسام یدیگه دست دیوونه دخترک. شد ملحق ما به سپس
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 آب امامیرس به و برداشتم میز روی از رو آب بطری. نشست کنارم صندلی روی امیرسام و نشستم صندلی روی

 رقـــص از هااین، وای. شدم خیره؛ رقصیدنمی هم با که رانبا و نازی به و خوردم آب خودم سپس و دادم

 رو دخترهاش نیست معلوم نازی تازه. ندادم تکون رو خودم همه این، خواهرمه عروسی که من؟ نمیشن خسته

 لب به لبخند و زدنمی حرف هم گوش در که فرزاد و مبینا به، روزگار هی. دادنه قر حال در و سپرده کی دست

 و دمش خم طرفش به. نشست کنارم صندلی روی رنگش صورتی پیرهن با بهار خواهرم که کردم اهنگ، داشتن

 :گفتم و کردم بوسش

 ؟بهارکم چطوری-

 :گفتم و کشیدم رو لپش. شد نمایان اشافتاده جلویی هایدندون جای که زد لبخندی

 !افتادن هاتدندون، بال ای-

 :گفت و داد تکون سری

 .خب میان در اما آره-

 :گفتم و خندیدم سرخوش

 ؟!درنمیان گفتم من مگه، عزیزم آره-

 :گفت و برداشت رو میز روی آب بطری بهار

 .کنه اذیتم خوادمی. نمیاد در دیگه هامدندون که میگه فرزاد عمو اما، نه-

 :گفتم و کردم نگاه؛ دادمی تکونشون نرسیده زمین به که پاهاش به خیره امیرسام به. خورد آب سپس

 ؟!کوچولو خورده موش رو زبونت. بزن حرف؟ دلم عزیز ساکتی چرا-
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 :گفت و گرفت پاهاش از چشم

 .گشنمه مامان-

 :گفتم و بوسیدم و گرفتم رو کوچولوش دست

 ؟!گلکم باشه؛ میدم بهت میارن رو شام االن؛ بشه مرگت پیش مامان الهی-

 :گفت بهار

 .برقصیم هابچه با بریم بیا امیرسام-

 :گفتم و کردم وخیش به اخمی

 .میاد مامان االن، گلم بشین هم تو. میشه گم پسرم امیرسام وقتاون شلوغه عزیزم نه-

 عمو دست رو امیرسام و خوردیم رو شام. اومدن طرفمون به عموم زن و مامان، بعد کمی و گفت ایباشه بهار

 تهنشس خانم پروانه کنار هم باران و رزوآ. بود گرفته رو آلودخواب آتنای و بود نشسته کنارم هم نازی. سپردم

 .کنه ساکت رو کردمی گریه که احسان کردمی سعی نازی کنار فرزانه و بودن

 بهش چی هر و نشستنمی جاش سر اصال که باران. گذشت خوش حسابی و بود رسیده آخرهاش به عروسی

 : گفتمی؛ بسه گفتیممی

 .بگذرونیم خوش بذار، آخریشه این بابا-

 اشینم پشت. برون عروس رفتیممی داشتیم. شدم ماشین وارد سختی به و کردم جاجابه بغلم توی رو رسامامی

 کنار هم باران. بود خوب خیلی شب وقت اون توی فضا. زدمی بوق هم راننده و افتادیم راه داماد و عروس

 .زدمی بوق وقفهبی و بود کرده بلند رو آهنگ صدای و بود نشسته ماشین توی شوهرش
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 رفط به و شدم پیاده. گرفت ازم، بود خوابیده که رو امیرسام و کرد باز برام رو ماشین در عمو، ماشین توقف با

 من. دنزمی حرف فرزاد با داشتن فرزانه و رضا و ریختمی اشک مبینا بغل توی داشت مامان. رفتم فرزاد و مبینا

 و بغض با و کشیدم پر آغوشش طرف به من شد جدا مبینا شآغو از مامان که رفتیم مبینا طرف به عموم زن و

 :گفتم خوشحالی

 .خواهری بشی خوشبخت. بشین پیر هم پای به امیدوارم-

 :گفت؛ کردمی فین فین داشت آروم حاال که مبینا

 .میشه تنگ براتون خیلی دلم، نهال ممنون-

 :گفتم و زدم محوی لبخند و شدم جدا ازش

 هب فقط؛ نکن فکر چیزها این به. کردم عادت بینیمی حاال ولی؛ زدم رو حرف همین عقدم از قبل هم من؟ یادته-

 .خوایممی رو خوشبختیت همه ما. باش زندگیت فکر

 به زادفر و مبینا؛ گفتن تبریک بهشون... و نازی و آرزو و باران اینکه از بعد. رفتم کنار و کردم بوسش سپس

 هب و شدیم ماشین سوار. کردم پاک رو بود شده سرازیر امگونه ویر که سمجی اشک. رفتن شونخونه سمت

 .برگشتیم خونه

*** 

 ؟!دخترمه، منه آغوش توی که اینی... این؛ نمیشه باورم نهال-

 :گفتم و خندیدم

 .عزیزم خودته دخترِ که البته-

 ؟!علیرضا. متشکرم من خدای. نهال نمیشه باورم خدا به وای-
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 :گفت وشحالیخ با باران شوهر علیرضا

 .زیبا بانوی بفرما امر دلم جان-

 :گفت و شد ترعمیق لبخندش باران

 !شدم مادر نشده باورم هم هنوز من؛ نازه چقدر ببین رو دخترمون بیا، بیا-

 :گفت و گذاشت دخترش یگونه روی رو دستش و شد نزدیک باران به علیرضا

 .دخترم برم قربونش، مامانشه شبیه-

 :گفتم و ختماند باال ابرویی

 ؟ذارینمی چی رو اسمش کنجکاوم من-

 :گفت و شد خیره متفکر من به و گرفت دخترش از چشم باران

 .باران رویای میشه. رویا... ذارممی رو اسمش-

 :گفت علیرضا

 .خانمی قشنگه خیلی-

 :گفتم و کردم نگاهش و گرفتم دستش از رو رویا و شدم نزدیک باران به

 .باشه سرش باال علیرضا آقا و تو یسایه همیشه انشاهلل. رانبا مبارک شدنت مادر-

 احسان با و کنهمی اذیت خیلی رو مامانش. ترفوضول البته و شده سالش پنج امیرسام. برگشتم خداحافظی از بعد

 برخالف. دارهمی بر رو خونه هاشونجیغ و هاخنده صدای و کننمی شلوغ رو خونه حسابی، نیمشه و سال دو که

 .مامانش رهب قربونش؛ نمیده محل دخترها به پسرم مثال. کنهنمی بازی سالشه چهار حاال که آتنا با اصال، انتظارم
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*** 

 :گفتم و گرفتم امیرسام سمت به و برداشتم رو سبز مداد

 .میشه قشنگ خیلی، سبز-

 :گفت و گرفت دستم از رو رنگ سبز مداد امیرسام

 !؟بکنم رنگی چه رو آقاجون پیراهن پس-

 :گفتم و گرفتم دستم رو رنگ آبی مداد و گشتم مدادها بین

 .کنیممی آبی-

 کمک با. کشهب نقاشی نیست بلد اصال! افتضاحه؛ رفته من به پسرم نقاشی. شد آمیزی رنگ مشغول و زد لبخندی

 اسم، هادمکآ از هرکدوم واسه. کنه آمیزی رنگ که امیرسام دادم و کشیدم کوله و کج آدمک تا چند امیرسام

 نقاشی به چقدر بماند! احسان میشه کوچیکترین و عمو آدمک بزرگترین مثال؛ نوشتیم رو مونخانواده افراد از یکی

. آوردیم اضافه آدمک چندتا؛ نوشتیم هاآدمک باالی رو هااسم اینکه از بعد. بود زشت خیلی آخه. خندیدم خودم

 :گفتم امیرسام به رو. بودن مجهول فعال

 ؟کنیم چیکار رو هانای-

 :گفت سپس؛ کرد نزدیک لبش به رو مداد امیرسام

 .نازی عمه و باران خاله... مامانی-

 :گفتم و خندیدم سرخوش

 .مامان باهوش پسرک آفرین-
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 دفتر الی رو برگه، آمیزی رنگ از بعد. کنه آمیزی رنگ که دادم دستش و نوشتم رو آیدا و نازی و باران اسم

 .بمونه یادگاری تا گذاشتم خاطراتم

*** 

 :گفتم و کردم تنش رو امیرسام هایلباس

 .بپوشونه رو احسان گرم هایلباس با بگو فرزانه عمو زن به برو عزیزم-

 ببرم عمو همراه رو احسان و امیرسام بعد. بزنم سر مامانم به برم اول خواستممی. رفت و داد تکون رو سرش

 .پارک

 :گفتم و بستم رو بندهاش و کردم پاش رو احسان هایکفش سسپ. کردم پاش رو امیرسام کفش

 در. شدیم خارج خونه از و گرفتن رو دستم دو هر. بذارین هامدست توی رو هاتوندست، من عزیزهای خب-

 شتن توی پیرهنش حتی و بود افتاده هاششونه و بود شده هالک خیلی. کرد باز رو در بابا که زدم رو مونخونه

 رو در و رفتم داخل به متعجب. زد بیرون خونه از حرفی هیچ بدون. اومدمی نظر به عصبانی شدیدا. ودب شده گشاد

 کج تاقا سمت به رو راهم. نبود مامان هم باز؛ رفتم آشپزخونه به. نبود کسی سالن توی. شدیم خونه وارد و بستم

 هب نه داد رو جوابم نه ولی کردم سالم و شدم نزدیک بهش. بود ایستاده من به پشت مامان. شدم وارد و کردم

 :گفتم و مرفت طرفش به. شد بیشتر تعجبم. افتاد، کردمی گریه اتاق یگوشه که بهار به چشمم. برگشت طرفم

 ؟کنیمی گریه داری چرا بهارعزیزم-

 تمگذاش هاششونه روی دست و رفتم مامان طرف به و شدم بلند جام از. کردمی گریه فقط حرفی هیچ بدون بهار

 :گفتم نگرانی و حیرت با. شدم خیره، بود بارونی که سرخش هایچشم به و چرخوندمش خودم سمت به و

 ؟کنینمی گریه دارین چرا؟ شده چی، برم قربونت مامان-
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 :گفتم و دادم تکونش و برگشتم بهار طرف به هادیوونه مثل باز. شد طاق طاقتم. نداد رو جوابم هم باز

 .میرممی نگرانی از دارم بگو چیزی یک خب؟ زنینمی یحرف چرا، بهار-

 آب؛ بود شده ترشح دهنم توی تلخی طعم. نبودن زدن حرف به راضی کدوم هیچ و شدمی خون داشت جیگرم

 :گفتم احسان و امیرسام به و شدم بلند جام از و دادم قورت صدا با رو دهنم

 .بریم بشین بلند عزیزم-

 :گفتم و دادم عمو دست رو پسرها. رفتیم و شدن بلند جاشون از مطیع

 .بیام تونمنمی ببخشید. پارک ببر تنهایی رو هابچه. نیست خوب مامان حال، عمو-

 :گفت و زد لبخندی عمو

 .گذرونیممی خوش هم با و پارک برمشونمی خودم. نباش هم نگران برو. نیست مشکلی جان عمو نه-

 با بهار. دادمی بد گواهی و زدمی شور خیلی دلم. برگشتم مونخونه رفط به باز، هابچه و عمو رفتن از بعد

 :گفتم عصبانیت با بار این که شدیم سالن وارد. رفتیم داخل به و کرد باز برام رو در اشکی هایچشم

 ؟شده چیزی. کردی لبم به جون؛ بزن حرفی بهار-

 پایین و باال، بله عالمت به سریع سپس، نه عالمت به رو سرش؛ کردمی پاک رو هاشاشک که همونطور بهار

 .کرد

 :گفتم استرس با

 .بده توضیح رو چیز همه برام. شده چی بگو-

 :گفت؛ کردمی هق هق فقط و کردنمی گریه که حاال بهار
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 مواد خرید برای پول... گفت و رفت مامان طرف به. نوشتممی رو هاممشق داشتم من. اتاق توی اومد... بابا-

 ...بعد... نیست خوب... حالش و نداره

 ؟عزیزم چی بعدش-

 :گفت و زد هق دوباره

 بهم... روز سه برای میشه حاضر؛ ببرم رو تو من اگه... اگه. دوستم... پیش ببرمت بیا... ب گفت مامان به بابایی-

 .بده مواد

 بابا. فشردممی مبه عصبانیت شدت از محکم رو هامدندون. اومد جوش به خونم و شد ور شعله درونم آتش

 تو بر وای ای! خدا وای ای؟! من شریف و پاک مامان! سخته گفتنش چقدر، خدایا وای... رو من مامان خواستمی

 این. ریختنمی فرو هامگونه روی هاماشک. نگذره ازت وقت هیچ خدا؛ کنممی نفرینت بار اولین برای! بابا

 ینهمچ بهش چطور، مادرمه، زنته این. بود شده داغ هامگوش تعصبانی از حتی و بود سنگین برام خیلی هاحرف

. باشی نداشته مواد پول سیاه سال صد خواممی؟! فروشه و خرید واسه ناموس و شرف مگه!؟ میدی پیشنهادی

 ؟ بفروشی ساعت چند برای خوایمی رو من پاک مامان

 حال در سرم هایرگ کردممی حس و دبو اومده فشار خیلی اعصابم به. بودم گذاشته دهنم جلوی رو دستم

 رو ممامان دیگه ترسممی حتی من سوختمی بابام غیرتیبی از آره؛ سوختمی دلم و بود شده داغ تنم. انفجارن

 کپا رو هاماشک هاشدست با بهار! نامرده؛ نیست مرد، فروشهمی مواد برای رو زنش که مردی. بذارم بابام کنار

 :گفتم عصبانیت با و دماوم خودم به که کردمی

 ؟شد چی بعدش بهار... ب-

 :گفت و برگشت عقب کمی؛ بود ترسیده لحنم از که بهار
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 امانم زبون... ز خودش مخصوص سیخ با بعد... و زدش کمربند با... بابا! نکرد قبول و کرد گریه مامان... بعدش-

 .سوزوند رو

 :گفتم و کشیدم بلندی هین

 !؟کرد اغد رو مامان زبون؟ چی... چ-

 رهپنج کنار همچنان مامان. رفتم اتاق سمت به و پریدم جام از. داد تکون بله عالمت به رو سرش غمگین بهار

. دش بیشتر اششونه لرزش که زدم اششونه روی، اشک با همراه ایـوسه بـ و شدم نزدیک بهش. بود ایستاده

 ویت آتیش. سوختمی خیلی دلم. کردم بلند دایص با گریه به شروع و کردم حلقه دورش رو هامدست، پشت از

 همه این و زندگیم سال چهار و بیست این تمام در. کنم خاموشش اشکم با داشتم قصد که بود شده ورشعله قلبم

 مگه صالا!؟ بشه متنفر باباش از کسی داره امکان مگه. بودم نشده متنفر ازش االن مثل حال به تا، بابا از کتک

 وازشتن هم بار یک حتی عمرت توی اگه؟ چی باشه نکرده محبت بهت بابات اگه آره. شد بیشتر امگریه؟ میشه

 رو شرفش و بذاره جونت از عزیزتر مامان شخصی حریم رو دست خوادمی اگه... اگه؟ چی وقت اون؛ باشه نکرده

 نشوندم رو مامان. ارید حق؛ بشی متنفر ازش داری حق وقت اون، آره آره؟ چی وقت اون؛ بفروشه لجن خاطر به

 :گفتم و گرفتم رو هاشدست و زمین

 .نریز اشک دیگه بهار جان. برسه بهت آسیبی ذارمنمی خدا به. نکن گریه آفرین جان مامان-

 اب کنممی حس چقدر؛ شدم بلند جام از! بگیره رو هاشاشک جلوی کردمی سعی و کردمی گریه صدابی مامان

 یپناه سعید اینکه از داشتم شرم. افتاده زیر به سرم و شده خم کمرم و افتاده مهاشونه هاحرف این شنیدن

 . کشممی خجالت هم خدا از حتی؛ بابامه

 هاشدرد، مامانم هایاشک این خدایا. متنفرم خیلی ازش. ندارم دوستش دیگه من؛ نبود بابام سعید کاش خدایا

 دیگه من. بده عذابش... عذ؛ شد دردش باعث و درآورد ور مامان اشک که همونطور. داره تقاص همه هاشرنج و

 .ندارم سعید نام به بابایی
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 ور نی. شد جمع هامچشم توی اشک، مامان زبون شدن داغ یاد با باز. ریختم آبی لیوان و رفتم یخچال طرف به

؟ شدمی چی بودمن مامان یهمسایه من اگه خدایا. رفتم اتاق به خمیده کمری و آروم هایقدم با و برداشتم

 .خدا کن کمکمون خودت

 رو مامان سر و کنار رو لیوان. بود اومده بند اشگریه. دادم آب بهش و گذاشتم مامان دهن توی رو نی بدبختی با

 نارمونک بابا از ترقویی و تربزرگ یکی کاش کردممی آرزو؛ دیدممی رو مامان ضعف وقتی. گذاشتم امسینه روی

 .دادمی زجر صورت همین به رو بابام هم اون؛ دادمی زجر رو ما بابا که طور هر و بود

 کی؛ افتادمی اتفاقی مامان برای اگه. شدمی مانع خجالتم ولی بگیره رو بابا جلوی که بگم عمو به خواستمی دلم

 ونهخ به من اصال؟ برمیاد دستش از کاری چه مگه؛ سالشه نه خواهرم بهار؟ کنه دفاع ازش که هست خونه این تو

 رو نماما مریضی. بمونم باید که معلومه؟ خوادمی جواب و سوال هم این مگه اصال!؟ بمونم مامان کنار یا برگردم

 هک دونممی؛ کنه درست رو وضعیت خدا که وقت هر تا، دونمنمی؟ کی تا ولی. مونممی پیشش و کنممی بهونه

 برای ماحت؛ گریاندمی را آسمانی، هاگل خندیدن برای که خدایی نآ زیرا؛ شومنمی ناامید زندگی از. »کنهمی کمکم

 .«کرد خواهد کاری هم من هایخنده

 ور تکالیفش داشت بخاری کنار که بهار طرف به و شدم خارج اتاق از و کشیدم روش پتو و کردم دراز رو مامان

 :گفتم و رفتم، دادمی انجام

 .میام و میارم رو رسامامی میرم من؛ بشین مامان کنار برو بهار-

 سمت به و زدم بیرون خونه از و پوشیدم رو هامکفش. رفت اتاق به و گفت ایباشه و کشید نوشتن از دست

 با سالن توی. آوردم در رو هامکفش و کردم سالم سرعت به. کرد باز برام رضا که زدم رو در. رفتم عمو یخونه

 باسل دست چند و خودم برای لباس دست دو. رفتم اتاقم به فاصلهبال و زدم صدا رو امیرسام اسم، بلند صدای

 اقات از که زدم صدا رو امیرسام اسم باز و زدم بیرون اتاق از. گذاشتم کیفش توی و برداشتم امیرسام برای

 :گفتم و گرفتم رو دستش. اومد سمتم به دو با و شد خارج رضا و فرزانه
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 .کنم پات رو هاتکفش بیا بدو. نیست خوب حالش. جون مامان یخونه بریم باید مامان عزیز-

 :گفتم و کردم پاش رو هاشکفش و نشستم جلوش و نشوندم رو امیرسام

 ؟کجان کالهت و گردن شال، مامان امیرسام-

 :گفت امیرسام

 .احسان پیش-

 :گفتم و گذاشتم پاش کنار رو کیف و شدم بلند جام از

 .وایسا جا ینهم. ها نخوری تکون. بیارمش میرم من-

 :گفتم و شدم وارد. زدم رو اتاقش در و رفتم عمو زن اتاق به و

 اب هم رو امیرسام. باشم مواظبش باید من و نیست خوب حالش مامان. مونخونه میرم دارم من، عمو زن سالم-

 .بگو بهش اومد عمو اگه. بمونم روز چند نیست معلوم چون برممی خودم

 :گفت و کرد می نگاهم؛ گفتم مکث بدون و سریع که ییهاحرف از تعجب با عمو زن

 .برسون سالم هم مادرت به. باشین خودتون مواظب. میگم بهش باشه-

 :گفتم و شدم وارد فرزانه صدای با که زدم رو در. رفتم فرزانه اتاق سمت به و بستم رو در و گفتم ایباشه

 ؟جاست این امیرسام کاله و شال عزیزم فرزانه-

 :گفت و شد بلند جاش از ونیمهرب با

 .میدم بهت االن عزیزم آره-
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 گردنش دور رو شال و کردم سرش رو کاله و امیرسام طرف به رفتم و کردم تشکری و داد دستم رو کاله و شال

 تک تک از عجله. داشتمبرمی بلندی هایقدم. رفتیم و گرفتم رو دستش سپس. گرفتم دستم رو کیف و پیچیدم

 مخ. نکرد باز کسی که زدم رو در. برسونه من به رو خودش کردمی سعی دویدن با امیرسام و ودب پیدا حرکاتم

 باز برام رو در بهار و اومد در پشت از دویدن صدای که کوبیدم رو در سنگ با و برداشتم پام جلوی از سنگ شدم

 کشیده دراز همچنان مامان. کردم کج اتاق سمت به رو راهم و آوردم در رو امیرسام هایکفش؛ رفتیم داخل. کرد

 :گفتم و نشوندم بهار کنار رو امیرسام. بود

 باهات و کنهمی تموم رو تکالیفش بهار االن. ها نکنی فوضولی؛ بشین آروم. مریضه جون مامان، گلم امیرسام-

 . کنهمی بازی

 مد تازه چای و ریختم ور فالسک توی سرد چای و رفتم آشپزخونه طرف به. داد تکون رو سرش مطیع امیرسام

 مترک رو دردش دندون خمیر یا یخ با فوقش، بود سوخته پاش یا دستش اگه حاال؛ بودم فکر توی شدیدا. کردم

 تاقا به و کردم آماده رو چای. کنم چیکار دونستمنمی حیرون و سرگردون! سخته خیلی زبونش ولی؛ کردیممی

 :گفتم و شدم نزدیکش. تهنشس جاش سر دیدم؛ بزنم سر مامان به که رفتم

 ؟نشستی چرا. کن استراحت عزیزم مامان-

 دونستمنمی ولی؛ کنهمی تحمل رو بدی درد داره دونستممی. کرد زبونش به اشاره و فشرد درد از رو هاشچشم

 .ندارم رو مامان کشیدن درد دیدن تحمل من؛ بود بسته حلقه هامچشم توی اشک. کنم چیکار باید

 :گفتم و کشیدم دردناکی نفس

 ؟بدم آب بهت خوای می-

 :گفتم بغض با و گذاشتم اششونه روی دست که داد تکون نه عالمت به رو سرش

 .عزیزم کنهنمی کاری نشستن. بکش دراز حداقل، مامان جونم به دردت-
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 جخار تاقا از؛ نبودم تحملش به قادر دیگه که بغض شدت از و زدم سرش روی بر ایـوسه بـ. کشید دراز مامان

؟ دمشمی چی من وقت اون؟ کردممی چیکار من؛ اومدمی مامانم سر بالیی اگه. رفتم آشپزخونه سمت به و شدم

 رسامامی و بهار رو امگریه صدای که گرفتم گاز رو لبم. میاره درد به رو سرم، موضوع این به کردن فکر حتی، وای

 .نشنون، کردنمی بازی سالن توی که

 و هغیرتبی معتادِ مرد یک اون؛ بابا بگم بهش خوامنمی دیگه. نبود خبری، مرد اون از هم هنوزم و بود شده شب

 هم ناموسش از شیشه حتی حاال. گرفته لعنتی مواد اون رو غیرتش تموم. نداره غیرت و احساس ایذره حتی

 به چطور بودم مونده ولی؛ کردم درست رو شام. بده هم رو اطرافیانش جون خاطرش به حاضره و عزیزتره براش

 و مشد بلند جام از. دادم غذا امیرسام و بهار به آشپزخونه توی متفکر!؟ بدم غذا اشسوخته زبون اون با مامانم

 سوپ این که شکر رو خدا. افتاد سبزیجات یآماده سوپ پاکت به چشمم که کردم باز یکی یکی رو هاکابینت در

 ور گاز و کردم اضافه آب بهش؛ گذاشتمش گاز روی. داشت آب کردن اضافه و کردن گرم به نیاز فقط و بود آماده

 :گفتم و رفتم سالن به و ریختم نمک کمی و کردم کم

 ؟نازم پسر بخوابی خواینمی، امیرسام-

 :گفت؛ کردمی بازی بهار مدادهای با داشت که امیرسام

 .نه-

 آماده زا بعد و گذاشتم سینی تو نی همراه، آب لیوان یک و کاسه. کردم زیاد رو گاز و برگشتم آشپزخونه به باز

 تشدس هایانگشت به داشت و بود نشسته مامان. رفتم اتاق سمت به و ریختم کاسه توی رو اون، سوپ شدن

 :گفتم و شدم نزدیک بهش. کردمی نگاه

 یک رو بونتز نوک، بدم سوپ بهت خواممی وقتی. کردم درست سوپ برات من. بخوری شام باید مامان-

 .نکنه برخورد سوختگی جای به غذا که دار نگه بیرون خورده
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 عامل ترینمهم. بود سختی کار براش. بردم دهنش سمت به رو قاشق و زدم لبخندی که کردمی نگاهم دل دو

 !دبو دشوار خیلی که بیاره بیرون خوردن غذا وقت رو زبونش کردمی سعی مامانم حاال و زبونه، خوردن غذا وقت

 .خوابیدیم و گذشتم سرم زیر رو کلید و کردم قفل رو اتاق در و کردم پهن فرش

*** 

 اقات از و شدم بلند جام از و زدم مهر به ایـوسه بـ. اومد در صدا به حیاط در که خوندممی رو صبحم نماز داشتم

 که مردی اون قامت که کردم باز ور حیاط در. لرزیدمی سرما از بدنم و بود سرد خیلی ماه بهمن هوای. رفتم بیرون

 :گفت و کشید رو لباسم ی یقه و آورد هجوم سمتم به و اومد داخل به. شد نمایان؛ داشت نام پدر

 .کشممی رو تو یا... یا... میدی پول بهم یا... خواممی پول من... خوانمی پول... نمیدن من به-

؛ بودم ترسیده. کردممی نگاهش، رفتارش از شده گرد هایچشم با و خوردنمی بهم هامدندون سرما شدت از

 :گفتم و گذاشتم هاشدست روی رو هامدست

 .کن ولم... و-

 :گفت عصبانیت با

 ؟نمیده پول من به کس هیچ چرا. بدین پول من به... کشمتمی-

 :گفت درد با و گرفت رو سرش هاشدست با و زد زانو سرد زمین روی و برداشت امیقه از رو هاشدست

 .خواممی مواد من. کنهمی درد داره بدنم؟ فهمیننمی رو من چرا. کشممی درد دارم من. خواممی پول-

 رو چیزی و بود شده هادیوانه مثل... بی مرد اون. دویدم داخل سمت به دو با، دردناکش هایناله به اهمیتبی

 یشماره و بردم هجوم موبایلم طرف به، اتاق رد کردن قفل از بعد و رفتم اتاق طرف به. دیدنمی چشمش جلوی

 :گفتم و کشیدم راحتی نفس، عمو صدای با. داشتم استرس و لرزیدنمی هامدست. گرفتم رو عمو
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 .عمو بیا. بیاره سرمون بالیی ترسممی و بده حالش االن اون چیزه... باب مونخونه بیا خدا رو تو عمو-

 :گفت عمو

 ؟بابات؟ کی-

 .بیا ترزود عمو بله-

 .میام االن من باش آروم، باشه باشه-

 و شکنهب رو در ترسیدممی. فشردم دستم توی رو موبایل. اومد سالن در شدن کوبیده صدای که نشستم سرجام

. ونهبرس آسیبی بهش که ترسهمی خودش پدر از آدم؟ رسیده کجاها به دنیا خدا بینیمی. بیاره سرمون بالیی

 زدمی داد که بابا صدای و در یدسته شدن پایین و باال با. بیاد زودتر عمو کردممی دعا ادع و فرستادممی صلوات

 کرده وفر امسینه توی رو سرش و چسبیده من به پسرکم. شدن بیدار هم بهار و امیرسام و مامان؛ کنید باز رو در

 :گفتم و کشیدم سرش روی گونهنوازش رو دستم. بود

 .میاد جون اباب االن، عزیزم باش آروم-

 طرف به و کردم جداش خودم از و کردم ـوسـ بـ رو امیرسام. کشیدم راحتی نفس، حیاط در صدای شنیدن با

 دونمنمی؛ کردمی صحبت باهاش داشت. شد وارد عمو و کرد باز رو در مرد اون. زدم کنار رو پرده و رفتم پنجره

 مرد ونا دست کف رو دستش و کرد جیبش توی دست، زد دیوار به مشتی کالفه عمو که گفتنمی همدیگه به چی

، تنشرف با! رفت بیرون خونه از و بوسید رو دستش توی پول ناباوری کمال در مرد اون. گذاشت؛ بود کرده دراز که

 :گفتم بهار و مامان به رو. شد راحت خیالم

 رفت-

 :گفت و شد وارد که گفتم بهش بفرماییدی و کردم باز عمو برای رو سالن در و شدم خارج اتاق از
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 .شده نابود، بده خیلی حالش بابات-

 :گفتم و دادم تکون تاسف روی از سری

 .اومدمی سرمون به چی نبود معلوم نبودی اگه. عمو اومدی که ممنون-

 ؟نشد خوب مامانت، خونه برگردین بیاین-

 :گفتم و کشیدم آهی

 .بمونم کنارش باید؛ نیست خوب حالش مامانم جان عمو-

 .بیمارستان بریمشمی بده خیلی حالش اگه-

 :گفتم؛ کنم پنهانش کردممی سعی که بغضی با و آوردم فشار دستم هایانگشت به

 !نه یا کنن کاری براش توننمی بریم اگه دونمنمی-

 .بمونه اینطور که نمیشه. بیمارستان بریمشمی کن شآماده برو؟ چیه منظورت-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس. بردم عمو برای و ریختم چای و ردمک کج آشپزخونه به رو راهم

 اب... با... سوخته زبوش مامان! نیست کنیمی فکر که جوری اون یعنی؛ نیست مریض مامان، ممنون عمو نه-

 .کرده داغ رو زبونش

 :گفت تعجب با و گذاشت سینی توی؛ بود کرده نزدیک لبش به که رو چای فنجون عمو

 ؟چرا؟ چی-

 : گفتم و فشردم هم روی رو هاممچش
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 .سخته برام گفتنش. بگم تونمنمی، عمو ببخشید-

 مواظب که کرد توصیه بهم و شد بلند جاش از، چایی خوردن از بعد و نزد حرفی دیگه و کرد سکوت هم عمو

 .رفت سپس. بدم خبر بهش شد چی هر و کنم قفل رو در و باشم خودم

*** 

 وقتی از. هکن استراحت گفتممی بهش فقط. بزنه هیچی به دست ذاشتمنمی. هستم مامان کنار که روزیه سومین

 یهآماد و شده خاکستری هم باز آسمون؛ گرفته بدجور دلم امروز. نیومده خونه به دیگه؛ داد پول مرد اون به عموم

 .افتممی هامبدبختی یاد و میشم دلگیر آسمون خاکستری رنگ دیدن با چقدر. باریدنه

 .شدم خیره؛ کردنمی بازی داشتن که بهار و امیرسام به و گرفتم آسمون از چشم

 کرد اصرار هم امروز. شده آسون کمی براش زدن حرف و خوردن و شده بهتر حالش روز سه این توی مامانم

 رهپنج کنار همچنان من. شده خسته کاری هیچ بدون نشستن از میگه. کنه درست رو شام و شه بلند خودش

 لبمق که فصلیه تنها؛ ندارم دوست رو زمستون. کشممی درد از آهی، آسمون دیدن بار هر با و بودم نشسته اتاق

 .کنهمی اسیر گذشته هایغم در رو دلم و کنهمی مچاله رو

 صدای متوجه که کردممی نوازش رو پسرکم موهای داشتم. خوابوندم رو امیرسام و خوردیم سکوت در رو شام

 نجرهپ طرف به و زدم پسرم یگونه روی ایـوسه بـ. شدم؛ شدمی بیشتر و بیشتر لحظه هر که پنجره تق تق

 به یزر یخی هایگلوله و باریدمی تگرگ داشت. بست نقش لبم روی ماتی لبخند. کشیدم کنار رو پرده. رفتم

 با تا بود وقت بهترین. مشد خارج اتاق از و کردم رها رو پرده و دادم بیرون رو نفسم. کردنمی برخورد پنجره

 ردمک باز رو سالن در، پالتو پوشیدن بدون! دعاست وقت؛ کنهمی نازل ما بر رو رحمتش داره خدا. کنم صحبت خدا

 جای و ترفمی هوا به توپ مثل باز، زمین بر سقوط و پرتاب هر با و شده بیشتر تگرگ حاال. رفتم حیاط طرف به و

 .کردم پهن خدا برای رو دلم یسفره و ستادمای حیاط وسط. افتادمی ایدیگه
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 مردی خدایا؟ کجا دلخوشی و کجا من وگرنه؛ خوشه مامانم وجود به دلم فقط دنیا این از من. کن کمکم، خدایا-

 حراج به رو مادرم شرف، ارزشبی مواد یک برای خوادمی که طوری؛ میده عذاب رو مامانم؛ بابامه اصطالح به که

؛ ارهد رو شما فقط! مادری حتی نه، برادری نه، پدری نه؛ نداره رو کسی دنیا این توی مادرم؟ نیست... ظلمه. بذاره

 قتصدی رو حرف این که تونممی دونمنمی؛ میره مادرش به دختر بخت میگن خدایا. خدا شما و شما و شما فقط

. همینطور هم من؛ ندید پدرم با خوش روز یک ازدواجش اول از مامانم، آره؛ باشه حقیقت هم شاید. نه یا کنم

 این با ازدواجم از بعد من که دونیمی کسی هر از بهتر شما و دادم ازدواج این به تن اجبار به اینکه با حتی

 این به من و گذاشت تنها رو پسرش و من و رفت اماجباری شوهر، امید؟! شد چی باز ولی؛ اومدم کنار موضوع

 کنار عموضو این با من اینکه از بعد «شودمی پرروتر دنیا؛ کنی سکوت و یباش صبورتر چه هر» رسیدم نتیجه

 حاال که کرد مخالفت اول از نه امید؟ خدا نیست ظلم. بره آباد ناکجا به و بشه رفتنی که بود امید نوبت؛ اومدم

 راه هر از. گذاشت نهات؛ بود تربرنده تیغ از که دوراهی بین رو من. موند کنارمون ازدواج از بعد نه و نباشم زنش

 به ور رنج و درد این، برام پشتیبان نبودن و پسرم خاطر به من و کنهمی زخمی رو پاهام باالخره؛ برم بخوام که

 !بود امبچه بابای اون ولی؛ نداشتم دوستش من اینکه با. خریدم جون

 اون امیرسام و کنهمی ـوسـ بـ قعش با رو پسرش و گردهبرمی سرکار از رضا که زمانی گیرهمی آتش دلم که آخ

 به نس این توی پسرکم! درک به برم من؛ خدا نیست انصاف. کنهمی نگاه هااون به، اشبچگانه حسرت با گوشه

؟ رفته کجا سال چند این توی امید دونیمنمی حتی ما؟ کو ولی. داره نیاز پدرش یخالصانه و ریابی هایمحبت

 چه که هاستسال مردم، خدایا!؟ گذشت اشزندگی و خانواده از خاطرش به که داشت وجود چیزی چه مگه اصال

 عموش و نیست پیداش که زیادیه مدت؛ گذاشته تنها بچه یک با رو اون شوهرش. زنننمی سرم پشت هاحرف

 .میده رو پسرش و خودش خرج

 گوشم توی چی دونیمی ایاخد؟! کنه خوش عموم به رو دلش امیرسام و بمونه دور خوادمی امید کی تا، خدا

 ابیغی، سریع قانون و کنی اقدام شکایت برای تونیمی؛ گذاشته تنهات ساله پنج شوهرت میگن؟ خوننمی

 سال هفت که ایخونه به باز باید و میشم آواره بدتر اتفاقا، نه؟ میشه حل طالق با من مشکل مگه. میده طالقت
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 پیش ور اون عمو حتما!؟میشه چی تکلیفش پسرکم اصال. رگردمب؛ گذاشتم بیرون به پا اون از بغض با پیش

 زیچی و میام کنار موضوع این با پسرم خاطر به من خدایا. ندارم پسرم خرج برای پولی من چون؛ برهمی خودش

 .دارم نیاز وجودتت به من خدا. باشه ما به حواست ولی نمیگم

*** 

 از رو موبایلم. کرد بیدار رو من حیاط در شدن کوبیده صدای انهمزم و موبایلم ویبره صدای که بود شب هاینیمه

 گوشم به رو موبایلم، اتصال دکمه دادن فشار با. شدمی روشن و خاموش عمو اسم که برداشتم بالشت زیر

 :پیچید گوشم در رضا صدای؛ بزنم حرفی اینکه از قبل و کردم نزدیک

 .درم پشت من. کن باز برام رو در سریع نهال-

؛ بود تاریک سالن. شدم خارج اتاق از و گذاشتم سرم روی شالی. پوشیدم رو پالتوم و گفتم ایباشه، کرده گهن

 :گفت رضا در شدن باز با. رفتم حیاط سمت به و کردم روشن المپ

 مارستانبی از بابام و اومده پیش مشکلی بابات برای دادن خبر بهش و زدن زنگ بابام به پیش ساعت یک نهال-

 .شو آماده برو سریع. اونجا بریم دنبالت بیام گفت زد زنگ

 :گفت که کردم هدایتش داخل به و دادم تکون سری

 .بزنم زنگ بهش و کنم پیدا رو آژانس یشماره برم من تا شو آماده برو تو، نه-

 مشکلی امببا برای بدن خبر بهم بیان شبی نصف شدنمی باورم و بودم بهت توی هم هنوز. رفت و گفتم ایباشه

 ...چقدر. میاد بدم خودم از، اسم این گفتن با دیگه! هه، بابا. اومده پیش

 نگرانش دل بابا از عذاب همه این از بعد حتی، مامان وای. میرم رضا با که گفتم بهش و کردم بیدار رو مامان

. دیمش بیمارستان اهیر و رفتم رضا با و کردم اشراضی بود طوری هر؟! زنیمی اتسینه به رو سنگش و هستی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه جمنان کاربر zeinab_jokal  | من پوش سیاه بخت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 270 

 خواستممین هم باز اما؛ مشکلیه نوع چه اومده پیش که مشکلی از رضا منظور دونستمنمی و بود درگیر خیلی ذهنم

 .بشم غافلگیر امزندگی مراحل تمام مثل خواممی. یهویی هایاتفاق به کردم عادت من. کنم فکر موردش در

 مبینا هب که بود من حرف این. میاد پیش زندگیمون توی؛ کنیمنمی رو فکرش و نداریم رو انتظارش که چیزهایی

 همون بخواد خدا که چی هر؛ شدم خسته کردن فکر از من. کنم فکر چیزی هیچ به راجع خوامنمی پس. گفتم

 سر تپش سست پاهای با. انداختمی تنم به رو لرز و بود سرد خیلی هوا. شدیم پیاده، ماشین توقف با. میشه

 .شدم مسلط اعصابم به و کردم مشت پالتوم جیب توی رو هامدست. رفتممی باال هاپله زا رضا

 هاششونه و بود گذاشته هاشچشم روی رو اشدیگه دست و دیوار روی رو دستش یک که عمو دیدن با

 موع طرف به رضا! رفتن راه ادامه برای کردننمی امیاری پاهام حتی. شد حبس امسینه توی نفسم؛ لرزیدمی

 شدن نزدیک به تمایلی و بودم شده خشک جام سر هم هنوز. گذاشت عمو یشونه روی رو دستش و رفت

 .نداشتم

 اتفاقی چه اینجا. چرخیدمی سرم دور دنیا. شد رو و زیر دلم، سرخش هایچشم دیدن و عمو سر شدن بلند با

 دست هم رضا حتی حاال؟ شده خون دوکاسه گریه از هاشچشم و کنهمی گریه داره عمو چرا؟ خدا افتادمی داشت

 گریه داره عمو چرا دیدممی و رفتممی باید؛ شدممی نزدیک باید! کرد پشت من به و کشید اششقیقه روی

 :گفتم، لرزیدمی که صدایی با و رفتم سمتشون به کورمال کورمال. کنهمی

 ؟خوبه حالش بابام؟ شده... چی عمو... ع-

 اریک هر اصال. نباشه چیزیش بابام فقط. کردم غلط، خدایا! غیرتبی مرد زنممی صداش روزه هس که من!؟ بابام

 .دایاخ باشه سالم فقط. کنمنمی احترامیبی بهش دیگه... ولی؛ بگیره رو جلوش میگم عمو به میرم؛ کرد که

 هر منتظر و بود کرده شخو جا گلوم توی بغض. لرزیدمی هاششونه همونطور، سوالم به دادن جواب بدون عمو

 :گفتم بغض با. کنه بارونی رو هامچشم و بترکه تا بود حرفی

 .شده چی بگو... خدا رو تو عمو-
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 دیدن تحمل. بود شده سرخ گریه از صورتش. کرد نگاه من به و برداشت هاشچشم از رو دستش عمو

 :زد لب گریه با عمو. ببینم رو مردی اشک بود سخت خیلی برام. نداشتم رو هاشاشک

 .رحمت... نهال بطلب رحمت براش-

 رو هامگوش خواستمی دلم. کنم باور خواستمنمی. کرد سقوط اشک قطره اولین، زدن پلک بدون هامچشم از

 یرز بزنه؛ کنه پاک رو هاشاشک هم عمو!؟ شده چی بگو دوباره؛ نشنیدم رو اتشوخی من عمو بزنم داد و بگیرم

 : بگه و خنده

 !کردی بغض و کردی باور زود هم تو. گذاشتم کارت سر دیدی النه، ها-

 :بگم و بزنم بود شوخی عمو حرف اینکه از و خودم سادگی برای عمیقی لبخند

، نکنی یهایشوخی همچین باهام دیگه اینکه شرط به بخشمتمی ولی؛ نبود خوب اصال؛ بود شوخی اینکه با عمو-

 ! نکنی، نکنی

 نقش دو، شوهرم و پدرم، زندگیم مرد دو از هم اون، شکسته دلم. هستم ایشکسته لد و باور زود دختری من

 :گفتم؛ شدمی ضعیف داشت که صدایی با. دخترها زندگی در اصلی و مهم

 .نیست شوخی برای خوبی وقت اصال االن. شده چی بگو آفرین عمو-

 ویت خونش، پدرمه. کنم باور که خوامنمی اصال یعنی؛ نکردم قبول رو موضوع این عمو هایاشک دیدن با هم باز

 و باز و باز ولی؛ ندیدم محبت ایذره ازش که پدری. مونهمی پدرم هم باز هاشبدی یهمه با. داره جریان هامرگ

 .بود پدر برام باز

 :گفت و شد بیشتر اشگریه عمو

 .کشتن رو برادرم، کشتن رو سعید! کاش. نهال بود سرکاری کاش-
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 داره. بده له رو گلوم توی لعنتی بغض این و کن باور کنممی خواهش؛ کشتن رو بابام میگن که کن اورب، قلبم ای

 ویجل از خاطرات تمام. دیدممی تار رو عمو و بودن شده اشک از پر هامچشم. بسته رو تنفسم راه؛ کنهمی مخفه

 امخومی، نیستی کنارمون دیگه و رفتی که حاال بابا. بودن بد شونهمه که هاییخاطره. گذشتنمی هامچشم

 دوست رو ما چرا، بگو رو راستش بابا؛ نداشتم رو گفتنش جرئت هم بار یک عمرم تو که بگم بهت رو حرفی

 لبخند با و خریدیمی بستنی برامون، نه یا؛ کردیمی بازی برف ما با عمرت توی بار یک حداقل؟! نداشتی

 اتمردونه هایدست با که بود زده لک سال چهار و بیست این توی دلم، ارکن به هااین بابا. دادیمی دستمون

 نوازش رو من؛ بودم مریض که وقتی بار یک فقط کاش، کاش. کشیدمی پر آغوشت برای دلم. کنی نوازشم

 .کاش؛ کردیمی

 هیچوقت تو لیو. عمو مثل؛ کشیمی کارهات این از دست و میای خودت به روز یک بودم امیدوار همیشه من بابا

 به ور دستم!؟ کرد محو دنیا این از رو تو که بود تشنه خونت به کی؟ کشت رو تو کی اصال؛ نکردی رو کار این

 با؛ ردکمی درد خیلی سرم. افتادمی سرد سرامیک روی دونه دونه هاماشک. انداختم پایین رو سرم و گرفتم دیوار

!؟ تمهس شدن غافلگیر منتظر نگفتم من مگه. شدمی بد اشتد حالم. فشردم رو هامشقیقه محکم هامانگشت

 رد قلبم و عقلم و نداشتم یتوجه هاشحرف به ولی؛ پیچیدمی گوشم توی رضا صدای؟ آوردم کم حاال چرا پس

 . شدم خیره عمو به و گرفتم سرامیک از چشم، خوردنم تکون با. بودن گذشته مرور حال

 .بشین بیا نهال-

 زانوش روی رو دستش آرنج و نشست کنارم خودش و نشوند رنگی آبی صندلی روی من و کشید رو دستم

 :گفتم و کشیدم ملتهبم صورت به دستی. گرفت رو هاشچشم جلوی، دستش با و گذاشت

 ؟رفت همیشه برای دیگه یعنی؟ مرد بابا، عمو-

 هک طوری؛ شد یهویی و سریع یزچ همه؛ نبود خودم دست. پرسیدممی بچگونه هایسوال و بودم شده هابچه مثل

 !کردن لرزیدن به شروع هاششونه باز حرفم این با عمو. نکنم باور خوادمی دلم
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 امبابهس انگشت ماشین توی مدت تمام. برگشتم رضا همراه و کرد ماشین سوار رو من؛ بود بد خیلی که حالی با

 یغج، اشک همه این با؛ بود عجیب برام. بشم هقم هق صدای رفتن باال مانع تا دادممی فشار هامدندون بین رو

 .کردممی هق هق و ریختممی اشک صدابی فقط؛ نکردم گریه بلند صدای با و نزدم

 اشک بار هر با و کردمی خشک رو هام گونه روی اشک رد، هام گونه به سرد هوای برخورد. شدم پیاده ماشین از

 هیچ بدون و کردم باز کلید با رو حیاط در. زدنمی حرفی ولی بود مقدم هم رضا. شدنمی ترتازه هااون، ریختن

 از؛ دکر داغ رو زبونت پیش روز چند که شوهرت بگم مامانم به چطور من حاال خدایا. رفتم داخل به، رضا به حرفی

 ؟!چرخهمی حرفی همچین برای زبونم اصال؟ شد یتیم بهارت بگم بهش چطور؟! رفت دنیا این

 گیر گلوم توی اینکه؛ لعنتی بغض کن بس. گرفت بغضم باز مدرسه لباس با بهار دیدن با که آخ. مشد سالن وارد

 به رفیح هیچ بدون. میشی گلوم توی درد یا میشی سرازیر هامچشم از یا باالخره؛ نمیده تغییر رو چیزی؛ کنیمی

 از هامچشم. نشستم زمین روی و فتمر اتاق به، نداشتن دید من به و بودن آشپزخونه توی که مامان به یا بهار

 زمین از چشم، اتاق به مامان شدن وارد با. بود بغض از پر همچنان گلوم ولی بودن شده خشک گریه شدت

 صدای با و اومد طرفم به. شد برابر چند هاشچشم توی نگرانی، هامچشم دیدن با. شدم خیره بهش و گرفتم

 :گفت، نخوره دهنش سقف به اشسوخته زبون که بزنه حرف طوری کردمی سعی که آرومی

 ؟افتاده اتفاقی؟ سرخه هاتچشم چرا، نهال-

 و کشیدم سرمام از خشکیده هایلب دور رو زبونم. نداشتم گفتن برای حرفی هم هنوز. دادم بیرون رو نفسم

 :گفتم

 .باشیم... راضی خدا... کار به باید. هستیم رفتنی روز یک همه ما، مامان-

 :گفت و کرد نگاهم وحشت اب مامان

 .بزن حرف واضح؟ میگی داری چی نهال-
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 :گفتم سپس؛ شد مهار کمی بغضم از که کشیدم عمیقی نفس

 .کرد شروع رو ابدیش زندگی. نداره برگشتن حق هیچوقت دیگه که جایی رفت. مامانی رفت-

 :دادم ادامه که کرد نگاهم اضطراب و نگرانی با مامان

. اختاند گریه به رو من حتی. آورد در رو اشکش و لرزوند رو سلیم عمو هایشونه مرگش با لیو؛ بود بد اینکه با-

 .بود بابام اون، باشه چی هر؟ مامان دونیمی

 شصدا کسی هیچ. ریزنمی اشک برات صدابی همه، بابا. زدمی زانوش روی دست با و کرد گریه به شروع مامان

 وامخنمی؛ ستهکوتا دنیا این از دستش دیگه اون، خدا ببخشید... چون... چو!؟ بابایی چرا. خودم حتی درنمیاد

 .نیست ذکر به الزم مرگش از بعد حاال پس؛ دونهمی خوب خودش. کنم یادآوری بهش رو هاشبدی

*** 

 خیره من به غم با نازی. کردم نگاه؛ کشیدمی سرم روی رو دستش که کسی به و گرفتم قالی هاینقش از چشم

 قطف! کمی تعداد چه. چرخوندم چشم، داشتن تن به سیاه که کسانی بین. گذرهمی بابام مردن از روز هفت. بود

 فکر! فرزانه های یعمه و مادر، مبینا، شوهرش خواهر، مادر، نازی، خانم پروانه، آرزو، باران ازجمله عموزن فامیل

 ممرد از همیشه!؟ شد شریک کی غم تو حاال تا خودش مگه. باشه هم زیاد بابا مجلس برای تعداد این کنممی

 احساس؛ ندارم خوراک و آب روزه هفت. نداره برگشت راه که جایی رفت؛ شد دور خودش حاال. کردمی دوری

 هایدست با خودم کنممی حس. کردمنمی نفرین وقت هیچ کاش. کردم نفرینش من... من. دارم وجدان عذاب

 حال در قانون هم هنوز که ساله هشت و سی مردی، شفاعی محمدامین؛ بگم پدرم قاتل از. کشتمش خودم

 رو درمپ چرا دونمنمی حتی حاال تا. نگرفتم دل به ایکینه قاتل این از روز هفت از بعد هم هنوز. موضوعه پیگیری

 حال در تو و نگذرمی ها روز زود چه. کردممی نگاه رفتنمی و گفتنمی تسلیت مامانم به که هاییخانم به! کشته

 هیچی یحوصله روزه هفت من. نذاشتی جا به خودت از خوبی یخاطره و رفتی زود چه، پدرجان. هستی فراموشی

 و کنهمی نگاه من به التماس با دور از و خوابهمی و خورهمی عمو زن دست از روزها این که پسرکم حتی؛ ندارم رو
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 لمد که آخ. نکن اذیتش و نیست خوب حالش مامانت میگه اون به عموم زن ولی؛ طلبهمی نگاهش با رو آغوشم

 سعی خیلی. کرده دور ازش رو من لعنتی وجدان عذاب حس این ولی؛ شده تنگ امیرسام پسرکم برای چقدر

 که تهرف دیگه اون، نه نه؟ گردهبرمی حس این با مگه؛ گذرهمی رفتنش از هفته یک. بشم آزاد حس این از کنممی

 .ونهبم آخرش تا

 :گفتم داریخش صدای با و کردم دراز امیرسام برای رو دستم و رفتم عموم زن طرف به. شدم بلند جام از

 .بیا، مامان دل عزیز-

 اب و زدم زانو جلوش و بردم اتاق به رو اون. گرفت رو دستم و شد بلند عموم زن کنار از خواسته خدا از امیرسام

 امسینه روی رو سرش و کردم نشستن به وادار رو پسرم. شدن اشک از خیس هامچشم. کردم بغلش دلتنگی

 :گفتم و کردم باز هم از رو خشکم هایلب و گذاشتم

 .ببخش رو من عزیزم. نبودم کنارت روزها این اگه ببخش رو من، مامان زندگی، امیرسام-

*** 

 :گفت که کردم نگاه؛ ودنب کنارش پسر و دختر یک و داشت سر به چادر که خانمی به و کردم باز رو در

 ؟!کنم صحبت باهاتون هست اجازه. باشه آخرتون غم امیدوارم؛ کنممی عرض تسلیت پناهی خانم سالم-

 و هباش بهار سنهم اومدمی بهش که دختر اون همراه چادری اندام الغر خانم؛ گفتم بفرماییدی و رفتم در کنار از

 .شدن وارد؛ اومدمی نظر به ترکوچک سنش که پسری

 با اندام الغر خانم این هم هنوز. نشستم کنارشون، چایی آوردن با و رفتم آشپزخونه به من و شدیم سالن وارد

 ور چای فنجون لرزون هایدست با خانم. بزنه رو حرفش تا کردم سکوت، نگاهش از خیالبی. کردمی نگاهم غم

 :گفت و گذشت سینی توی دوباره رو فنجون سپس. کرد مزه و برداشت
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 ...پناهی خانم-

 :گفتم و پریدم حرفش میون

 .بزنید صدام نهال-

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 .کنم صحبت باهاتون اومدم من، خانم نهال-

 :گفتم و زدم ماتی لبخند

 .شنوممی؛ بفرمایید-

 و کرد رها رو چادر و نشد موفق ولی؛ بذاره سرش روی کردمی سعی رو بود افتاده هاششونه روی که چادرش

 :گفت

 .کنم تموم رو هامحرف بدین فرصت بهم فقط خدا رو تو-

 :داد ادامه که کردم بسته و باز خاطرش اطمینان برای رو هامچشم

 چون؛ بدم توضیح براتون خودم... رو قتل ماجرای تمام اومدم راستش. هستم شفاعی محمدامین خواهر... من-

 خواستین تصمیمی هر شما بعد... بعد بزنم رو هامحرف بدین ازهاج خدا رو تو. بودم اونجا... من حادثه وقت

 .بگیرین

 گرفتم وشجل رو آب لیوان و برگشتم سالن به باز. ریختم آبی لیوان و رفتم آشپزخونه سمت به؛ شدم بلند جام از

 :گفتم و

 .شنوممی رو هاتونحرف من؛ بخورید آب بفرمایید-
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 رفتگ دستم از رو لیوان؛ بود شده کاسته کمی هااون از غم حاال که نگران چشمانی با. کردممی رفتار عادی کامال

 :کرد صحبت به شروع و گذاشت سینی توی رو لیوان، خورد آب و

 هاشرفیق که بس شدم خسته شوهرم دست از ساله چند. بود رفیق پدرتون با و معتاده شوهرم من، خانم نهال-

 از من. مگفتنمی برادرم به چیزی معصوم یبچه دوتا این خاطر به هم باز یول؛ سخته برام خیلی؛ میاره خونه به رو

 اومده مونخونه شوهرم هایرفیق و پدرتون... قتل روز یعنی... شب اون. دارم رو برادر همین فقط، دنیا ندار و دار

 ...که بودم شام پختن مشغول و گذاشتم اتاق توی رو هابچه. بودن

 :داد ادامه زبا و کرد گریه به شروع

 ترنزدیک... و نزدیک لحظه هر... هـ. شدن آشپزخونه وارد شوهرم هایرفیق از دیگه یکی با پدرتون که-

 وت اونقدر... ولی؛ زدممی صدا جیغ با... رو شوهرم. بود فایدهبی، کنم بیرونشون کردم تالش چی هر. شدنمی

 اون، مرد چند بین، تنها خانم یک؛ بود سخت خیلی رامب. کردنمی توجهی صدام به که بود خماری و مستی عالم

. یدنخندمی بلندی صدای با و کشیدن سرم از رو شالم و شدن نزدیک بهم... بـ. سخته خیلی... خمار و معتاد هم

 و کردم فرار و کوبیدم یکی اون سر تو مکث بدون، مالقه دیدن با و چرخیدم گاز طرف به. نبود پام جلوی راهی

 و بود شده پاره اشیقه که بلوزی، وضعم دیدن با هامبچه. کردم قفل رو در و رفتم؛ بودن هامبچه که اتاقی به

 یزچ همه گریه با و... زدم زنگ محمدامین برادرم به سریع. کردن... گریه به شروع؛ بود افتاده سرم از که شالی

 .کردم گریه به شروع و کردم بغل رو هامهبچ. کوبیدنمی رو در و نبودن کن ول هم باز. دادم توضیح براش رو

 با امهبچه. شدن وارد نفر سه بار این و شکستن رو اتاق در باالخر که گذشت ساعت ربع یا دقیقه ده دونمنمی

 ادع دعا. دخترم هم، ترسیدممی خودم برای هم. فشردممی خودم به بیشتر رو دخترم من و کردنمی گریه جیغ

... دبو فایدهبی تالشم. کرد جداش من از و کشید رو دخترم دست هااون از یکی. برسه دترزو برادرم که کردممی

 و وضعم دیدن با. شد اتاق وارد عربده با برادرم... که... شدم کشیده بابات طرف از هم من چون... چون

 ایدنب که چیزی و دش درگیر باهاش و آورد هجوم پدرت طرف به و شد دیوونه؛ بودن شده تکه تکه که هاییلباس

؛ بذار من جای رو خودتون شما. کرد رو کار این، ناموسش، من از دفاع برای فقط برادرم، خانم نهال! شد؛ شدمی
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 ظارانت؟ داشتی ازش توقعی چه؛ رسیدمی برادرت و اومدمی پیش شما برای، الل زبونم، نکرده خدایی اگه... اگـ

 .کرد من ایبر برادرم که چیزی؛ کنه دفاع ازت داری

 زا دفاع برای قسم واحد خدای به ولی؛ کرد خفه... رو پدرت... که درسته. گناههبی من برادر، خدا رو تو خانم نهال

 .شد ـناه گـ این مرتکب ناموسش

 اب دلم. کشیدمی هاشگونه روی دست و ریختمی اشک دخترش و کردمی گریه خفه صدای با داشت خانم اون

 برادرش به من؟! کنه درازی دست مردم ناموس به خواستمی من بابای یعنی. گرفت آتش هاحرف این شنیدن

 ندهز تا بکشه رو خودش بره بهتره، نکنه دفاع خودش ناموس از اگه آدم، ناموسشه؛ کنه کاری همچین میدم حق

 دیگه. بکشیم بروییآبی باید هم مردنت از بعد حتی؟ کردی رو کار این چرا بابا. باشه نداشته غیرت رگ و باشه

 روونه هاماشک! دادیمی خاک به تن شریف مردنت وقت حداقل. کنم نگاه خانم این چشم تو نمیشه روم حتی

 خودم من. نبودم که واهلل به، نه؟ بودم کار این به راضی من، بود خانم این جای به مامانم اگه یعنی؛ شدن

 دمکرمی توصیه بهشون هی؛ آوردمی خونه به رو هاشرفیق مبابا وقتی. هاممآبجی و مامان نگران دل هاستسال

 هایرفیق که زمانی نمیره یادم هرگز. هست خونه توی خانمی ندونن تا نزنن هم حرف حتی و کنن قفل رو در

. شدم ستهخ دیگه من؟ بابا چرا. آوردیممی پناه پشتی حیاط به پنجره از مامان مبینا و من و کوبیدنمی در به بابام

 حاال ،کردی جهنمش برام که زندگی و کردیمی که زورگویی همه این از بعد؛ تکمیله ظرفیتم؛ کشمنمی خدا به

 افکنده سری با و کردم پاک رو هاماشک. کردی ذلیل و خار رو همه. کردی سیاهم رو هم بدبخت خانم این جلوی

 :گفتم؛ داشت بغض اون ته که صدایی و

 رو ارک این پدرم اگه. ندارم هم شکایتی حتی... من. ندارم دل به ایکینه هیچ ادرتونبر از من؛ نکنید گریه خانم-

 .ام شرمنده خدا به. امشرمنده من... م کرده

 :گفت و کرد بلند رو سرش خانم
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 هااون. دنکنی یتیمشون حسین امام به رو تو. بشن یتیم خوامنمی، داره بچه، جوونه هنوز برادرم کنممی خواهش-

 .ندارم رو کسی برادرم جز هم من. ندارن سر یباال یسایه درشونپ جز

 :گفتم و شدم نزدیک بهش

 خاطر هب ذارمنمی من. میدم رضایت میام باشه الزم اگه حتی. ندارم برادرتون از شکایتی هیچ من. نکنید گریه-

 .باشه خدا به توکلت. بشن یتیم ـناه گـبی هایبچه، کینه یک

 بهت رو زهرمار این که کسی یا کرد معتادت که کسی؟! کنم لعنت رو کی من. کردی ریزیآبرو چه، پدرم آخ

 خانم این هایحرف شنیدن از بعد؟! کرد بدبخت رو مردم و کرد درست رو زهرمار این که کسی یا فروختمی

 اگه یحت برادرش. بود سخت براش هم من جلوی حتی هاحرف این گفتن. شد فشرده دلم چقدر، اندام نحیف

 هدیگ نفر یک خون به رو دستت که ارزهمی ناموس از بیشتر چیزی چه مگه. داشت حق؛ کرد خفه رو من بابای

 هایصحبت حاال و پدرم کشتن بعدش و مادرم درد اول. ندارم رو عصبی فشار همه این تحمل من؟! کنی آغشته

 دیگه. رفتمی من از وجدان عذاب حس این کم کم، هاحرف این از بعد. کرد خون رو دلم و جیگر که خانم این

 به رو اون کارش جزای؛ نشد کشته من هاینفرین به پدرم که بود راحت خیالم دیگه؛ نداشتم رو عذاب حس این

 تلق جریان دونستمنمی حتی من. نداشت زدن حرف برای وقتی اصال. نزد حرفی مورد این در هم عمو. رسوند قتل

 !شنیدم خانم این ونزب از حاال؛ بوده چی پدرم

 اکتس بعدش؛ کرد گریه ساعتی دو بابام مرگ فهمیدن از بعد هم بهار. نشسته اتاق توی و بهتره حالش مامانم

 .کردم اشـوسه بـ غرق و گرفتم آغوش به رو پسرم راحت خیال با حاال. شد

*** 

 یا تجاوز هرگونه برابر در یگرید یا خود تن آزادی یا مال، ناموس، عرض، نفس از دفاع مقام در فردی هرگاه-

 در ،شودمی محسوب جرم قانون طبق که شود رفتاری مرتکب، دفاع مراحل رعایت با الوقوعقریب یا فعلی خطر

 : شودنمی مجازات زیر شرایط اجتماع صورت
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 . باشد داشته ضرورت خطر یا تجاوز دفع برای ارتکابی رفتار -الف

 . باشد عقالیی خوف یا معقول قراین به مستند دفاع -ب

 . باشد نگرفته صورت دیگری دفاع و فرد خود تجاوز یا آگاهانه اقدام سبببه تجاوز و خطر -پ

 سئولیتم یا باشد کننده دفاع نزدیکان از او که است جایز صورتی در ناموس از دفاع کندمی بیان ماده این تبصره

 مینا محمد آقای جناب. باشد نداشته استعداد امکان که باشد وضعیتی در یا باشد کننده دفاع یعهده بر دفاع

 مجرم قانون طبق و عمد غیر قتل به محکوم، ناموسش از تجاوز سدد در خود ناموس از دفاع دلیل به شفاعی

 .است آزاد... شد تبرئه شفاعی امین محمد آقای؛ شودنمی محسوب

 لبخند. دکرمی نگاه برادرش به، بود سرازیر هاشچشم از که اشکی و لبخند با خواهرش. فرستادیم بلندی صلوات

 جایی و ودمب خوشحال گردهبرمی خونه به پدرشون باز و نمیشن یتیم بچه دو اینکه از. بست نقش لبم روی ماتی

 .کرد ثابت رو این هم قانون حتی؛ بود مقصر من بابای. نداشتم موضوع این بابت ناراحتی برای

*** 

 عمو بغل ویت که امیرسام به؛ بود نمونده سال تحویل به بیشتر دقیقه سه. نشستم و گذاشتم سفره سر رو قرآن

 که دبو کم هامغم؛ گذرهمی بابام مرگ از نیم و ماه یک. کردم نگاه؛ زدمی گاز رو رنگی سرخ سیب و بود نشسته

 یک مامان برای عمو و کنن تخلیه رو خونه خوادمی ازشون خونه صاحب. شد بیشتر هم مامان شدن دور با حاال

 اب مادرم مخارج و خرج نبود مشخص هم هنوز اما و کرد اجاره مناسب قیمتی با پایین ایمحله تو کوچیک خونه

 رب ایـوسه بـ و گرفتم دستم رو قرآن. نکردیم امید قطع هم باز ولی؛ بده خوادمی کی رو شده ساله ده که بهار

 هک تلویزیون صدای با. نذاره تنها رو ما و باشه ما به حواسش و کنه کمک رو مامانم خدا کردم دعا و زدم جلدش

 ستد سپس. گفتم تبریک بقیه به و شدم بلند جام از و گذاشتم سرجاش رو قرآن؛ دادمی سال تحویل از خبر

 :گفت ذوق با و کرد بازش خوشحالی با. دادم دستش رو اشهدیه و بردم اتاق به و گرفتم رو امیرسام
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 ...کر اقاجون مثل مامانی-

 :گفتم و زدم بینیش نوک به انگشتم با

 مامانی. بخرم یکی برات دادم قول بهت من. برم قربونت سخته برات کروات تلفظ هم هنوز، مامان دل عزیز-

 .مبارک نو سال نفسم؛ هست قولش سر همیشه

*** 

. نداره مشکلی که راحته خیالم ولی؛ سخته برام دیدنش و شده دور ازم حاال مامان و گذشتندمی هدفبی روزها

 کار بافی قالی کارگاه توی مخارجش و خرج برای. شده باز دنیا این به چشمش تازه انگار بابا مرگ از بعد مامان

 و من همچنان ولی؛ شدمی ترکمرنگ ذهنمون در روز هر بابا. بود بلد رو بافی قالی مامان خوبه حداقل. کردمی

 هیبد تو خیلی بابام کفن و دفن خرج از بعد عمو. بود گرم هوا و بود ماه مرداد. بودیم هکرد تن به سیاه مامانم

 باران به قبال دلم؛ کردممی تنهایی احساس. بودم شده سیر زندگی از واقعا دیگه. نداشتیم خوبی وضعیت و افتاد

 بود کنارم االن امید مه من اگر شاید. باشه خودش زندگی مشغول میدم حق بهش هم اون. بود خوش وجودش و

 !بزنم حرف هم تلفنی باران با حتی رسیدمنمی؛ کردیممی بزرگ هم با رو امیرسام و

 موننهخو میان خانوادگی وقتی سوزهمی دلم؛ گرمه سرشون خودشون زندگی توی مبینا و نازی و آرزو و باران مثال

 زا، میاد بدم خودم از. کنن می من به ترحم از پر نگاهی و بیننمی رو هستم پسرم با تنها و تک که رو من و

 اون اب دیگه شما؛ نبوده یار باهام بختم من. نکنید نگاه ترحم با من به. بیزارم، باشه ترحم از پر که نگاهی

 ناراحت پسرم وجود از و باردارم فهمیدم که زمانی، گفتمی راست باران. نکشونید آتش به رو دلم نگاهاتون

. اتهبچه؛ کنهمی پر رو اتتنهایی، امید هایغیبت از بعد که کسی تنها. میشه همدردت روز یک اون گفت، شدم

 نارمک در امیرسام فقط؛ هستن خودشون زندگی مشغول همه. گفتمی راست. رسیدم حرفش این به وقته خیلی

 امامیرس. زنممی حرف کم هم پسرکم با روزها این حتی و شدم حرف کم. دارم دوستش جونم از بیشتر که موند

 هایزخم امباب مرگ انگار! کنهنمی هم فوضولی حتی، رفتم فرو فکر توی و ساکتم بینهمی وقتی؛ شده من مثل هم
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 به هم ازب ولی؛ کنممی افسردگی احساس. کرده باز چیزها خیلی به نسبت رو چشمم و کرده تازه رو دلم یگذشته

 و شدم سیر زندگی از بگم اگه کفره دونممی. بشم دور آورعذاب افسردگی این از کنممی سعی امیرسام خاطر

 بانیقر باید چرا من پسرک. فرستممی لعنت خودم به بارها، کنممی فکر پسرم به وقتی ولی؛ خواممی رو مرگ

 نهات رو پسرش و بره کنهمی دعا هم مادرش حاال و! گذاشته تنهاش و نداره دوستش که امید پدرش از اون؟ بشه

 !میشه خالصه امیرسام با فقط زندگیم من. ببخش خودت، خدایا ظلمه. بذاره

*** 

 توی تنهایی از. برم راه کردممی سعی آروم هایقدم با. دیدننمی رو چیزی هیچ هامچشم و بود تاریک جا همه

 به، زدمی برق که طالیی نوری دیدن با. بود شده سنگین هامنفس و بودم کرده وحشت مطلق تاریکی این

 این توی امید وجود مثل... مثل. شدمی ترواضح برام چیزها خیلی؛ شدممی ترنزدیک چی هر. رفتم طرفش

 من از قبل سال چندین که طالهایی امید. کرد خنده به شروع دیدنم با حاال که بود امید خود، آره آره. تاریکی

 توی وزهز مثل صداش خنده فرط از که امید به و دمبو ایستاده جام سر مات. بود گرفته دستش توی رو بود گرفته

 قدم باز. کردمی بازی، بود دستش توی که طالهایی با و خندیدمی. کردممی نگاه؛ چرخیدمی خاموشی این

 :گفتم و ایستادم روشروبه و برداشتم

 ؟برگردی خونه به خواینمی؟! من تنهایی به؟ خندیمی چی به امید-

 رو دستم. بود زده زل هامچشم به، زدنمی برق شب سیاهی این توی که هاشچشم با و کشید خنده از دست

 :گفت و گذاشت دستم کف رو طالها و کشید

 دیگه نم؛ بگیر رو طالهات بیا. میگن رو این همه؛ برگرده تو به باید طالها این بینممی کنممی فکر چی هر نهال-

 .خوامشوننمی

 :گفتم و کردم نگاهش باز و مگرفت دستم توی طالهای از چشم
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 ؟برگردی خواینمی، امید-

 :گفت و کرد پشت من به سپس؛ خندید باز

 !شاید؛ دونمنمی-

 و نبودن طال دیگه حاال. کردم نگاه؛ بود گذاشته دستم توی که طالهایی به باز. شد محو تاریکی در سپس

 .کردمی ذوب رو دستم حرارتشون و بود شده مسی رنگشون

. دشمی پایین باال خوابی همچین دیدن از امسینه و بود شده خشک دهنم و زدممی نفس نفس. ریدمپ جام از

، دامی به کردن فکر با. بود هامچشم جلوی ترسناک خواب این هم هنوز. خوردم آب و برداشتم رو کنارم آب بطری

 فکر عجیب خواب این و امید هب و بود پریده سرم از خواب. گذاشتم بالشت روی رو سرم باز. کردممی وحشت

؛ اشتگذ دستم توی که طالهایی آوردن یاد به با؟ گردهبرمی یعنی؛ برگرده شاید گفت خواب توی امید. کردممی

 .زدمی شور دلم؛ ریخت بهم محاسباتم

. بود، نداشت کابوس از کم که خوابی اون پیش حواسم ولی بودم خیره امیرسام خواب در غرق یچهره به

 .رفتم خواب به که گذشت چقدر ونمدنمی

*** 

. بودمش هندید که شدمی بیشتر ماه یک. ببینم رو مامانم برم خواستممی. شدم خارج اتاق از و برداشتم رو کیفم

 تنهایی هب باره اولین. رفتیم پسرم و من فقط تنها و گرفتم آژانس امیرسام همراه. بود شده تنگ خیلی براش دلم

 :گفتم و نشستم مامان کنار. میریم بیرون

 ؟مامان خوبی-

 :گفت مامان
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 .خوبیم خدا شکر-

 :پرسیدم مامان از. کنه بازی بهار با رفت امیرسام. کرد بوسش و گرفت آغوشش به رو امیرسام سپس

 !؟بچرخونی رو زندگیت تونیمی؟ چطوره کارت مامان-

 :گفت و زد محوی لبخند مامان

 دخترم فقط خواممی. ندارم خرجی که من؛ مونده برام دختر دونه یک همین فقط من، شکر مرتبه صد رو خدا-

 .باشه نداشته کم چیزی؛ بخونه درس

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 من گذاشت نه؟ مامان دیدی؛ کرد پیدا نجات بابا ظلم از اینکه فرقش تنها بهار. بخونه درس بذارش مامان-

 .مبینا نه بدم ادامه رو درسم

 :گفت سپس نوشید چای و رفت دستش رو یچا فنجون مامان

 .بده ادامه رو درسش خوادمی گفت. بود خوشحال خیلی طفلی. زد سر بهم اومد پریشب همین مبینا اتفاقا-

 :گفتم تعجب با

 !؟میشه مگه؟ سال همه این از بعد-

 :گفت و نوشید چای از ایجرعه مامان

 .بشه موفق انشاهلل. بره ذارهمی هم دانشگاه حتی ادبخو خدا اگه گفته بهش؛ کرده نامش ثبت فرزاد، بله-

 .بزنه من به سری نمیاد که هم خودش. ندیدمش میشه ماه چند؛ شده تنگ براش خیلی دلم-
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 زندگی لدنبا به فقط چون؛ باشی داشته انتظاراتی ازش نباید دیگه، شوهرش خونه فرستادی که رو دختر عزیزم-

 .ببینم رو تونهمه موفقیت انشاهلل. بشه موفق کنممی دعا براش. میره خودش

 حرف موع با در کنار که نفر چند متوجه که شدیم پیاده ماشین از. برگشتیم خونه به، مامان از خداحافظی از بعد

 کارهای طلب دونستممی. شدم خونه وارد و انداختم پایین رو سرم و گرفتم رو امیرسام دست. شدم، زدنمی

 در؛ آورده باال که بدهی و مخارج و خرج همه این با حاال و داد دست از رو کارش عمو. فتنگر رو در که بودن عمو

 و زن خرج و کردمی کار خودش که رضا. کنه حل رو مشکلش زودتر چه هر خدا کاش. گرفتن براش رو خونه

 عمو؛ بود امید اگر شاید. داریم عمو برای رو اضافی و سربار هایآدم نقش، پسرم و من ولی؛ دادمی رو اشبچه

 تغییر هم چیزی مگه کاش میگم همه این؟ فایده چه، روزگار هی! بده رو پسرم و من خرج شدنمی مجبور

 .نشد سبز کاشتن رو کاش!؟ کنهمی

 آرزوهامون و شدیم می تربزرگ زود چقدر ما و گذشتنمی زود چقدر. چیه تکراری روزهای این از هدف دونمنمی

 کارهاشطلب با اینکه از بعد عمو. برگشت قبل هایسال مثل، مهرماه و پاییز فصل هم باز! شدمی ترکوچیک

 ارک، خدا لطف به. کنه صاف رو هاشبدهی و بگیره وام خونه سند با شد مجبور؛ شد کشیده پلیس به کارش

. مدار تن به سیاه هنوز هم باز حال این با؛ گذرهمی بابا مرگ از ماه نه. چرخوندیممی رو زندگیمون و اومد گیرش

. کردممی فکر بهش کمتر هم من حتی. شد فراموش و حذف مردم ذهن لیست از، هامرده یبقیه مثل هم بابا

 و زنهمی زنگ بهم هاوقت گاهی و خوشبخته دخترش و شوهرش با هم باران. ماهشه سه؛ بارداره مبینا خواهرم

 همه. راضیه خیلی جدیدش زندگی از و کنهمی کار که مامانم. خواهرمه از بهتر حداقل؛ کنهمی من از یادی

 نم به حواسش کسی و شدم گم دفتری توی اینقطه مثل من فقط تنها. رسیدمی نظر به خوب زندگیشون

 .نیست

 عذاب و دوری همه این با؟ ندارم غروری هیچ من چرا کنممی فکر گاهی. بودم کرده عادت هم کشیدن آه به دیگه

 از مه عمو کنممی حس حتی؛ شدم خسته وضع این از وقته خیلی. طلبممی خدا از رو برگشتنش هم باز، امید از

 ارک چه سکوت جز مگه. کردممی سکوت و بودم ذلیل چقدر. زنهنمی حرفی ولی؛ شده خسته هم پسرم و من خرج
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 کاری یک امراحتی برای ماحت و شنوهمی رو من صدای خدا؛ کنممی توکل خدا به!؟ برمیاد دستم از ایدیگه

 .کنهمی

*** 

 و تگذش سرعت این به هاسال نمیشه باورم هم هنوز. پسرم سالگی شیش تولد روز، آبانه سوم و بیست امروز

 تولد یک؛ گرفت تولد براش و نذاشت کم امیرسام تولد برای هم باز عمو! شده سالش شیش االن امیرسام

 ویر و چرخید طرفم به سپس. برید رو کیک و کرد فوت رو شمع رکمپس. مهمون بدون و خودمون بین مختصر

 .گرفتم جون پسرم ی ـوسه بـ با من و کرد ـوسـ بـ رو امگونه

 مقابل در که کسی تنها! دلگیری و دلگیری و دلگیری هم باز، تلخ خاطرات مرور هم باز، یخی و سرد هوا هم باز

. کردممی خالی سرشون روی رو دردهام که بودن خودکارم و ردفت همین، کردمی سکوت بودنم کالفه همه این

 ! دفترم بیچاره

 ور هیچی یحوصله. برم خواستنمی دلم اصال. رفتیم باران دختر، رویا تولد جشن به، فرزانه و عمو زن همراه

 کی با باران. بود هم شلوغ و بود بادکنک از پر خونه. نرم بود زشته و بود دوستم باران هم باز ولی؛ نداشتم

 شوهرش دست که دخترش برای و بود ایستاده شوهرش کنار، بود کرد ست دخترش با که رنگ آبی سارافون

 :تگف و کشید آغوشش به رو من دیدنم با باران. کردیم سالم و شدیم نزدیک بهشون. آوردمی در شکلک، بود

 ؟خوبی؛ شده تنگ برات دلم چقدر دونهمی خدا فقط، نهال وای-

 :گفتم و زدم لبخندی و شدم جدا غوششآ از

 .ببینیم رو اشعروسی جشن روز یک شاهللان. مبارک رویا تولد، ممنون خوبم-

 :گفت و شد خم، بود رنگی هایبادکنک تماشای محو کنارم که امیرسام طرف به و کرد تشکری باران
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 !؟باران جوجوی، پناهی آقای چطوری -

 :گفت و گرفت هابادکنک از چشم امیرسام

 .باران خاله خوبم-

 :گفت و زد اشگونه روی بر ایـوسه بـ باران

 هباش؛ باران بگو بهم فقط؛ دارم حساسیت خاله اسم به شدیدا من؛ میشه درست چی همه برداری رو خاله این-

 ؟عزیزم

 :گفت و گرفت رو دستش باران که گفت ایباشه امیرسام

 .کنی باز هابچه پیش ببرمت گلم بیا-

؛ بودم شنج توی. نداشتم رو هیچی حوصله. انداختم پایین رو سرم و نشستم فرزانه کنار. برد رو امیرسام سپس

 :گفتم عمو زن به که بود جشن هایوسط. زدمی پا و دست خودم خیاالت توی ذهنم ولی

 ؟!خونه بریم عمو زن-

 اصرار مه باران. گفتیم تبریک هم باز و رفتیم شوهرش و باران طرف به و شدیم بلند و گفت ایباشه هم عمو زن

 امیرسام. مبرگشتی خونه به و شدیم ماشین سوار. برگردم خونه به خواستممی من؛ نداشت فایده ولی؛ بمونیم کرد

 هب خیره چقدر دونمنمی. کردنمی بازی هم با و بود گرفته بادکنک تا دو احسان و بود دستش بادکنک تا سه

 یشههم تا خریدممی بادکنک برات و داشتم پول کاش. کردممی نگاه کردنش بازی و حرکاتش به و بودم پسرم

 .شدم خسته بیهوده هایکاش و پردازیخیال همه این از هم من حتی. ببینم رو خوشحالیت

 و مگرفت دستم رو خودکار. رسیدمی دادم به نوشتن فقط هاییوقت همچین. آوردم در رو دفترم و رفتم اتاقم به

 .کردم هامبدبختی نوشتن به شروع
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! ولدمهت امروز که نداره خبر کس هیچ یعنی؛ نگفت تبریک بهم کس هیچ. منه سالگیه پنج و بیست تولد امروز

 ور پسرم پدر خدا که هستم دعا به دست ساله چندین. بودم کرده عادت چیزها این به من؛ کنهنمی فرقی برام

 االن که باشه داشته پدر یک باید فهمهمی روز یک آخرش و میشه رتبزرگ داره روز به روز پسرم. برگردونه

. رمدفت حال به وای، شدم خسته هم هامنوشته از هم من حتی؟ کنهمی چیکار؟ رفته کجا نیست معلوم. نیست

 زدم صدا که بس شد خسته من از هم خدا حتی. کردم امید اسم از پر رو دفتر من و امیده از دردهام یهمه

 .برگرده

*** 

 هم، حاال بیا. ندادی که ندادی گوش، میشی مریض، کن گوش رو حرفم، برف زیر نرو پسرم، مامانی گفتم چقدر-

 .شدین مریض تو از ترفوضول احسان اون هم، تو

 یگهد پتوی یک و شدم بلند جام از. بود سردش و لرزیدمی. کردممی اشپاشویه داشتم و بود کرده تب امیرسام

 داغ چنانهم بدنش ولی؛ بیارم پایین رو تبش یخ آب با کردممی سعی. نشستم سرش باالی باز و انداختم روش

 :گفت و شد وارد که گفتم بفرماییدی؛ زد رو در فرزانه. سوختمی تب توی و بود

 .بریم کن آماده هم رو امیرسام؛ دکتر بریممی رو احسان داریم ما-

 و ردمک بلندش و گرفتمش دستش از و کردم تنش رو امیرسام لباس. پوشیدم لباس سریع و گفتم ایباشه

 .بردیم دکتر به رو هابچه، رضا و فرزانه همراه

 .ترسممی آمپول از من، نه مامان-

 :گفتم و گرفتم رو هاشدست؛ کردمی گریه امیرسام

 .شم فدات میشه تموم زود االن. بکش عمیق نفس یک و ببند رو هاتچشم مامان نفس-
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 جفت و کردم پاک رو هاشاشک، آمپول از بعد. کردمی گریه هم باز ولی؛ بست رو هاشچشم ترسش از مامیرسا

 :گفتم و بوسیدم رو هاشچشم

 راتب عبرتی. نداشت گریه همه این. زشته، بزرگی دیگه تو؛ داشت درد کوچولو یک. شد تموم، مامانی نترس-

 . پسرگلم نکنی بازی برف و بدی گوش رو مامانت حرف دیگه تا بشه

 !جالب چه؛ میدم دلداری امیرسام به دارم وقت اون؛ ترسممی آمپول از پسرم از بیشتر خودم من

 .یدخواب و خوابوندمش فرش روی. بود شده بهتر حالش و بود اومده پایین امیرسام تب. آوردیم خونه به رو هابچه

*** 

 .بریزین چای دوباره زحمتبی، خانم پروانه-

 . ریزممی االن زمعزی باشه-

 دخترها. ریختمی چای خانم پروانه و کرد دم چای عمو زن. کردممی پذیرایی چای من. بود بابام سالگرد امروز

 یخونه رو مراسم. بود کم تعدادشون؛ کردم پذیرایی رفتم و برداشتم رو چای سینی. کردنمی پخش خرما هم

 ؟تو بی روزهای گذشت زود چه دیدی. باباجان سالگردت از هم این. رفتن همه، ساعت چند از بعد. گرفتیم عمو

. موننمی جا به هاشخوبی فقط، رفت که دنیا این از آدم؟! ارزهنمی هم مفت حتی دنیا این دیدی، اونجا رفتی بابا

 !شدی فراموش کردممی فکر که چیزی از زودتر بابا

*** 

 دنمب دمای. لرزیدممی فقط صبح از. سرده هوا کنممی حس روز هر از بیشتر امروز. گذشتمی مراسم از هفته یک

 .بود سردم فقط؛ بودم نخورده هم سرما؛ بود خوب



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه جمنان کاربر zeinab_jokal  | من پوش سیاه بخت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 290 

 و پیچوندم خودم دور به بیشتر رو پتو و نشدم بلند جام از که بود سردم اونقدر ولی؛ اومدمی حیاط در صدای

 کی ریختن از بعد و رفتم آشپزخونه به و شدم بلند جام از. کنم گرم رو خودم چای فنجون یک با دادم ترجیح

 :پرسید عمو زن و شد سالن وارد هراسون عمو که برگشتم اتاقم به، چای فنجون

 ؟بود کی، سلیم-

 فتمر اتاقم به و انداختم باال ایشونه. کردم نگاهش تعجب با! رفت اتاقش به عمو زن به دادن جواب بدون عموم

 اتاق وارد احسان همراه امیرسام که بست نقش لبم روی لبخندی و شدم گرم. شدم خوردن چای مشغول و

 :گفت امیرسام و شدن

 .پارک ببره رو احسان و من بود قرار؟ رفت کجا باباجون، مامان-

 :گفتم تعجب با

 ؟بشین مریض هم باز خواینمی؟ آخه سرتون به زده مگه؟ سرما این توی؟ پارک-

 :گفت احسان

 .شدم خوب من خاله خاله-

 :گفتم و کشیدم رو لپش

 !؟آره؛ بزنی گول رو خاله خوایمی، بال ای-

 .کردن خنده به شروع احسان و امیرسام

 هایشکل پنجره روی و بود ایستاده کنارم امیرسام و کردممی نگاه بیرون به پنجره از داشتم. بود شده عصر

 :گفتم امیرسام به. کشیدمی انگشتش با فرضی
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 .پسرمه شبیه، نازه چه؛ کن نگاه رو گربه اون مامان-

 :گفت و کرد گرد رو هاشچشم امیرسام

 ؟امگربه من یعنی مامان-

 :گفتم و خندیدم

 !؟چی تو؛ دارم دوست رو هاگربه خیلی من. ملوسی یگربه یک مثل برام ولی عزیزم نه-

 :گفت و چسبوند پنجره به رو صورتش امیرسام

 .کنم بلندشون و بگیرمشون هاشوندم از خوادمی دلم خیلی. دارم دوستشون هم من-

 :گفتم و خندیدم باز

 ؟عزیزم چرا؛ نبود بدبجنس من پسر-

 :گفت و کرد غنچه رو هاشلب امیرسام

 .کنم اذیت رو هااون دارم دوست هم من. کننمی نگاه بهمون؛ کنیممی بازی حیاط توی احسان و من وقتی خب-

 :گفتم و بوسیدم رو سرش

 .من شیطون پسرک-

*** 

 لنسا طرف به و شدیم خارج اتاق از امیرسام و من. پریدم جا از، گفتنش حسین امام یا و عمو زن جیغ صدای با

 نزدیک بهشون. کنن آرومش کردنمی سعی فرزانه و رضا و زدمی صورتش و سر روی دست با عمو زن. رفتیم

 :گفتم و شدم
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 !؟عمو زن شده چی-

 به بمقل. بود کرده سکوت و بود نشسته، آشفته ایقیافه با عمو؛ رفتم وعم طرف به. کردمی گریه فقط عمو زن

 و یختمر آبی لیوان و رفتم آشپزخونه به؟ اومده کسی سر بالیی نکنه؛ شده چی دونستمنمی. بود رسیده حلقم

 :گفتم و بردم عموم زن برای

 .عمو زن بخور آب بیا-

 :گفت گریه با و زد پس رو لیوان

 ...خدا؟ میشم مجازات دارم اینطور که کردم درگاهت به گناهی چه من خدایا. قبرم سر بریزم رو آب-

 بغلش توی، بود ترسیده که رو احسان هم فرزانه و شد هاششونه مالش مشغول رضا و نشست زمین روی

 :گفتم و نشستم جلوش؛ رفتم عمو طرف به. بود عمو همه از ترساکت. گرفت

 ؟شده چی ااینج بگین بهم خدا رو تو عمو-

 :گفت آروم صدای با عمو

 .ندارم طاقت دیگه؛ شد خم کمرم؛ نهال شدم خرد-

 زدیم پاش روی دست با و بود نشسته عمو زن. زدنمی حرف حسابی و درست کس هیج و شدممی نگران داشتم

 .تهانداخ روز و حال این به رو عموم زن که بده خیلی حتما، هست که چی هر. کردمی ناله گریه با و

 :گفت رضا که کرد گریه به شروع بلند صدای با باز

 !؟کنیمی اذیت رو خودت داری چرا؛ داره حلی راه یک حتما. باش آروم مادر-

 :گفت و زد سرش روی هاشدست دوتا با عمو زن
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 ؟کنی درست خوایمی رو چی؟ رضا میشه درست چی-

 :گفتم، کنم تحمل نتونستم این از بیشتر

 !؟خبره چه اینجا؛ بده رو من وابج یکی خدا رو تو-

 :گفت و کرد اشاره من به؛ اومد حرف به باز عمو زن. بود نگرانی از پر صدام

 ...پسرم امید... امید، نهال؟! بکشه زجر عمرش آخر تا باید که آخه چیه گناهش این؟ چی بدبخت دختر این-

 به! امیده هب مربوط هست چی هر که فهمیدم حاال. شد بیشتر قلبم تپش. شد سیخ تنم به مو، امید اسم شنیدن با

 :گفتم و شدم نزدیک عمو زن

 دیگه؛ شدم خسته دنیا این هایغافلگیری از؛ ندارم طاقت دیگه من. آفرین بزن حرف؟ چی امید عمو زن-

 .شدم خسته؛ کشمنمی

 :گفت و اومد حرف به باالخره عمو. بشنوم قراره که حرفی از داشتم ترس و داشت بغض صدام

 .گرفتن رو امید-

 :گفتم تعجب با

 ؟!گرفتن کیا-

 باورم. رسوندم رو خودم سریع؛ داد خبر در دم اومد مامور که امروز! وضعی چه با هم اون! گرفت رو امید...پلیس-

 فتهگر هاپلیس دست به امید، نهال رفت دیگه. شده مواد تاجر؛ شده فروش مواد پسرم شدنمی باورم... شدنمی

 ...رفت؛ شد
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 هاشحرف؛ شدنمی باورم. کردممی نگاه عموم به مبهوت و مات. پیچیدمی گوشم توی صداها! رفت رفت رفت

 ؟ مواد فروش دلیل به هم اون، گرفتن رو امید. نبود هضم قابل برام

 :گفت امیرسام

 ؟!کیه امید، مامانی-

 و ودمب برگشتنش دعای به دست مدت این تمام توی که نامردته پدر؛ پدرته گفتممی!؟ گفتممی بهش باید چی

 رو شارزش واقعا. کردم گریه به شروع و ترکید بغضم؟ شده دستگیر سنگینی جرم به هاپلیس دست به حاال

 ؟مواد فروش برای عذاب و دوری همه این داشت رو ارزشش، امید!؟ داشت

 شمنتظر هاسال که شوهری بود سخت برام. مورد این جز؛ داشتم رو چیزی هر توقع. خیلی؛ سوختمی خیلی دلم

 .خیلی، ظلمه خیلی خدایا. قانونه چنگ توی حاال؛ کنه پدری پسرم برای و برگرده بودم

 یکی تو از، آره آره... تو از همیشه من گفتم بهت روز یک یادته. بزنم حرف باهات خواممی من دنیا ای اصال

. کشممین دیگه؛ شدم خسته تلخ هایغافلگیری از من؛ بسه دیگه ولی؛ شدم هم خیلی، شدم آره؟ میشم غافلگیر

 رو سرت؛ ایستیمی یهو دویدن کلی از بعد که هست جایی یک زندگی تو» بردار بدبخت من سر از دست

 رمس از دست نحسم طالع این تا بریزم اشک باید چقدر!« رسهنمی زورم دیگه... میگی آروم و پایین ندازیمی

 رگشم از که ساله یک تازه پدرم؛ ظلمه خدا به!؟ کنن گم رو گورشون هابدبختی این تا بریزم اشک چقدر؟ برداره

 خدایا ولی؛ داره حکمتی یک خدا کار هر گفتممی همیشه؟ رسمشه این خدایا؟ شوهرم مصیبت حاال؛ گذرهمی

 خدایا. هبترک غصه و غم از خوادمی دلم کنممی احساس!؟ داره حکمتی چه شوهرم شدن دستگیر و پدرم مردن

. بود دهش طاق طاقتم دیگه. کردممی گریه بلند صدای با؟ بگم بهش چی؛ خواست رو باباش و شد تربزرگ پسرم

. نگفت چیزی بهم کس هیچ اینجاست جالب! بود رفته باالتر هم عمو زن صدای از امگریه صدای حتی

 ولی؛ کردممی حس، کشیدمی سرم یرو که رو پسرکم کوچولوی دست. کنممی دق حتما نکنم گریه دونستنمی
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 یلیخ سوزش یک قلبم. ریختممی اشک مهابابی و بودم گذاشته صورتم روی رو هامدست. اومدنمی بند امگریه

 ؟میشم راحت، بمیرم اگه یعنی؟ کشتممی رو خودم؟ کردممی چیکار باید؛ داشتم نابودی حس؛ داشت بدی

 امیرسام و برداشتم صورتم روی از رو هامدست. سوخت خودم حال هب دلم امگریه صدای شنیدن از خودم حتی

 .کردم گریه به شروع و کردم بغلش سفت و کشیدم آغوشم توی؛ بود ایستاده گریه با سرم باالی که رو

 دهش هاشده مسخ مثل. سوختنمی گریه از هامچشم و کردمی درد سرم. کشیدم دراز فرشم روی فرزانه کمک با

 هماهنگ چه. شوهرت بعدش، بابات اول، نهال جالب چه. سقف به بودم زده زل فقط؛ زدمنمی حرفی هیچ و بودم

 من اگه حتی؛ برگرده امید روز یک اگه کردممی فکر همیشه. شوهری نه، پدری نه!؟ مونده برات کی دیگه. رفتن

 بینمیم که حاال ولی؛ باشه سر االب یسایه یک پسرم برای تا کنممی زندگی باهاش هم باز؛ بده عذابم و بزنه رو

 عمرت خرآ تا تو میگه حسی یک. دارم نشدنی تمام عذاب یک. سنگینی این به جرم برای اونم، شده دستگیر که

 هم زبا عمو، سال همه این از بعد ندارم دوست. دارم خجالت حس. نیستم راضی خدا به! بمونی عموت سربار باید

 خبار یک مثل برام برگشتنت فکر امید. گردیبرمی کردم فکرم که نمم مقصر. بده رو پسرم و من خرج

 دیگه !رفتی که گذاشتن دستم کف صاف قشنگ هم بار این. نیومد در آب از درست هیچوقت که بود هواشناسی

 چه به آخه؟ کنی فروشی مواد که شدی دور ما از سال چند! تونینمی؛ برگردی تونینمی هم بخوای اگه حتی

 رو ارزشش؟ رسهمی دستت به حرام راه از که پولی خاطر به داشت رو ارزشش واقعا؟ آره؛ پول خاطر هب؟ قیمت

 فروش همه این بعد که خودت اصال؟ بیاری در رو اشکش و بشکنی رو مامانت دل زهرماری این خاطر به داشت

 رو ام و شدی هالک!؟ کنن کاری برات توننمی هاپول این؟ کنی آزاد رو خودت هاتپول با تونیمی، شدی دستگیر

، قسم امشبم هایاشک به. »لرزید گلوم توی بغض از هاملب. شدن سرازیر هاماشک باز. کردی هالک هم

 چیزهایی این همه، بلرزه گور تو تنش بذار درک به. رو بابام نه، بخشممی رو تو نه «بخشمنمی؛ امید بخشمتنمی

 گشتنتبر هاسال این تموم که تویی؛ انداخت تو گیر. کرد بدبخت رو من. هخودش تقصیر، میاد پیش برام داره که

 حالل رو تو نه. کنممی نفرینتون دارم عمر تا. اومدی در هاحرف این از ترلجن ولی؛ کردممی گدایی خدا از رو

 .میاد بدم تونهمه از، معتادین مشت یک. تونهمه درک به برین. رو بابام نه، کنممی
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 به ردمک عادت دیگه. نمیشه حل مشکلی اشک با رسیدم نتیجه این به چون؛ نریز اشک دیگه میگم ودمخ به هی

، باشم تهنداش هم هیچی اگه حتی من. باشه پسرم به حواسم کنممی سعی فقط حاال. گردهبرنمی امید اینکه فکر

 .ارزهمی دنیا یک برام پسرم

 هامبدبختی یاد وقتی کردممی سعی. کشممی دلخوری و حسرت اب رو آهم حاال، کشیدممی آه که قبل بر عالوه

 .بریزم اشکی مبادا که باشم مسلط خودم به؛ افتممی

*** 

 وقتی دنیا. خیالیبی جلد تو بودم رفته. نداشتم هم بغض حتی. کشیدم عمیقی نفس و گذاشتم بیرون دادگاه از پا

 همه .رسید کارش جزای به هم امید. باشم خیالبی که بهتر همون. چزوندتمی بیشتر، خوریمی غصه بینهمی

 رصاد رو حکمش پیش دقایقی که االن تا و شدم زنش که روزی از! زدن هم به چشم یک با، گذشت سریع چیز

 و نم فقط اشبقیه و بود اون تو لحظاتی فقط امید که فیلمی. گذشت هامچشم جلوی از فیلم یک مثل، کردن

 .بودیم امیرسام

 یک حس. بودم دوخته بیرون به چشم من و بود آفتابی هوا. شدیم ماشین سوار رضا و عمو و عمو زن همراه

 بچه پیش اشلونه به گردهبرمی آخرش و کنهمی پرواز. نیست مهم براش هیچی که داشتم رو آزاد یپرنده

 نم. رو شده پوچ یتهگذش کنم فراموش کنممی سعی، دارم سینه توی که دردی همه این با هم من. کوچولوش

 که اومدن طرفم به همه؛ افتاده امید برای اتفاقی چه که فامیل فهمیدن از بعد. خواممی پسرم با رو امآینده فقط

 . بدن دلداری بهم

 برای، بابام مردن. داره حکمتی یک خدا هرکار که بردم پی این به من و! ترحم و داشت ترحم نگاهشون همه

، نفروختنمی رو زهرمارها این و نبودن امثالش و امید اگه. مردم نجات برای، امید شدن یردستگ و مامانم راحتی

 .شکر رو حکمتت خدایا. پاشیدنمی هم از زندگیش و خونه کس هیچ. شدنمی بدبخت کس هیچ
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 در یک پشت هم رو مرگش یلحظه حتی دیگه. شد ابد حبس به محکوم، مواد دارینگه و فروش دلیل به امید

 و. کنهمی کتمان دلش توی رو دردهاش عمو و زنهنمی حرفی و شده شکسته خیلی عمو زن. میده جون شده فلق

 رو نبود و بود هرچی. ریختم بیرون چشمم از رو تلخ خاطرات تمام اشک با همراه گذشته روز چند طی من اما

 .گذشته فراموشی حال در لیست تو گذاشتم

 یامرده با چون؛ مرد بابام نیست مهم. بشه حس خالیش جای که نبود هم شاول از چون؛ رفت امید نیست مهم

 به میاد زورش حتی حاال مبینا خواهرم که نیست مهم. نداشت فرقی، بود بقیه روح سوهان سرگردونش روح که

 ترکیکوچ رو اطرافش هایآدم، ببینه یهو و ندیده که کسی میگه مامانم چون؛ بپرسه من از حال یا کنه سالم من

 فکر وقتهیچ. لیاقتن با همه بگم تونممی، رفتمی باال خوندن درس با آدم لیاقت اگه. بینهمی خودش از

 رو مپسر و من خرج عمو نیست مهم. کنه رفتار باهام اینطور، کردم کمکش و بودم پشتش که خواهرم کردمنمی

 نفر دو بینممی وقتی نیست مهم. شده نابود شپسر خاطر به امآینده اینکه از داره وجدان عذاب حس چون؛ میده

 باید یکی هاوقت گاهی و کنهمی فرق همدیگه با زندگیشون همه رسیدم نتیجه این به چون؛ خوشبختن هم کنار

 آبی یدوچرخه یک پسرش برای رضا وقتی نیست مهم. بکنن رو زندگیشون آرامش با نفر چند تا بشه قربانی

 قانع داره که چیزهایی به داده یادش مادرش چون؛ کنهمی نگاه احسان خوشحالی به دور از امیرسام و خرهمی

 دیگه .باشه نداشته مقابل طرف اون که باشه داشته رو چیزی اون شاید. نباشه دیگران مال به چشمش و باشه

 .نباشه مهم که خواممی من چون؛ نیست مهم هیچی

*** 

 ...که خوامنمی من ولی-

 ؟فهمیدی؛ نباشه هم اضافی حرف. خواممی من ولی-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
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 بعد خوامنمی؛ بمونم زنت خواممی پسرم خاطر به فقط من؟ میشی آزاد مثال؟ کنهمی تغییر چی من دادن طالق با-

 .بکشم یدک رو مطلقه یک اسم سال همه این از

 . زدم هم رو هامحرف. نمیام کوتاه حرفم از من-

 ...کنمی خواهش امید-

 رو من لطفا. کنهنمی تغییر چیزی هم باز، کنی التماس و خواهش هم صبح فردا تا بشینی. گرفتم رو تصمیمم من-

 تنها رو من؛ زندگیت پی برو. نچسب من به کنه مثل اینقدر؟ زوره مگه؛ باشی زنم بعد این از خوامنمی. بذار تنها

 «سیریش میگن حاال؛ فادارو گفتنمی بهت موندیمی کسی پای به قبال. »بذار

 هیچ قبالم در دیگه عمو چون؛ بود شده ترسخت کارم حاال. داد طالق رو من و کرد رو خودش کار هم امید

 تطاق عمو زن و عمو چون؛ نشستم اونجا پسرم خاطر به فقط اضافی آدم یک مثل فقط من. نداره مسئولیتی

 سرپ یک با همراه سالگی پنج و بیست سن در من فقط؛ نکرد تغییر چیزی هیچ. نداشتن رو امیرسام از دوری

 رسیک به رو حرفشون و بگن زور و کنن مجبور رو هازن تا شدن ساخته مردها انگار کال. گرفتم طالق ساله شیش

 هیچ نچو؛ نیست مهم مهریه گفت خواستگاری روز و کنم ازدواج امید با کرد مجبورم که بگیر بابام از. بنشونن

 من. داد مطالق اجبار با و نچسبم بهش کنه مثل و خوادنمی رو من گفت بهم که امید تا بگیریش یستن قرار وقت

 درست چیز همه روز یک کنممی فکر هم هنوز من و کرد تا باهام تلخ که روزگاری. روزگار بازیچه؛ بودم بازیچه

 .میشه

*** 

 بعد سال سه

 :گفتم و گذاشتم دوشش روی رو کیفش

 .مامان نفس اشب خودت مواظب-
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 هب نظرم به چی همه. اول کالس احسان و بود سوم کالس پسرکم. شد مدرسه راهی احسان با، بوسیدنم از بعد

 خواهرم! ندم اهمیتی اطرافم به میشه باعث و میده آرامش بهم خیلی پسرم وجود. میره پیش خوب خدا لطف

 یک خواهرم مبینا. بود نذاشته کم براش هیچی مامان و بود شده خانمی خودش برای و رفتمی راهنمایی بهار

 اما و نمیاره بچه، نشه سالش ده احسان تا میگه فرزانه. گذاشته میثم هم رو اسمش؛ داره نیمه و سال سه پسر

 .گذاشته آیسا رو اسمش و سالشه یک االن؛ آورد دنیا به دختر یک سوم بار برای نازی، همه از ترجالب

 و تهنشس سالن توی سال سه این توی همیشه مثل هم عموم زن. شدم غذا پختن ولمشغ و رفتم آشپزخونه به

 بهش نمک کمی. داشت کم نمک؛ کردم مزه رو غذا. میگه ذکر و گرفته دست به تسبیح، بزنه حرفی اینکه بدون

 و ودب بسته هاشچشم. گذاشتم جلوش رو چای سینی و رفتم عمو زن سمت به، چای ریختن از بعد و کردم اضافه

 لندب جام از. بود نشده حضورم متوجه هم هنوز. کردمی زمزمه لبی زیر و چرخوندمی هاشانگشت بین رو تسبیح

 .برگشتم آشپزخونه به باز و شدم

 .شست رو هاظرف فرزانه، نهار از بعد و خوردیم رو نهار دورهمی و چیدم رو سفره فرزانه همراه

 و امیرسام. رفتیم شونخونه به. ساده و دورهمی مهمونی یک. بودیم دعوت فرزانه یخانواده یخونه امروز

 فضول هدارنمی بر شیطنت از دست هم باز ولی؛ شده سالش نه اینکه با پسرکم. کردنمی شلوغ حسابی احسان

 کنار ترف و کرد سالم همیشه مثل سرد خیلی من به و اومد سالن به مبینا که کردیممی صحبت داشتیم. مامان

 بشین نارمک بیا: گفت و زد صداش مبینا، بره احسان و امیرسام سمت به خواست تا میثم پسرش. نشست انهفرز

 با و ینبش بگی بهش میشه حالیش نیمه و سال سه یبچه مگه آخه. دونستمنمی رو رفتارهاش این دلیل. میثم

 از حظهل هر مبینا و شد بازی مشغول اهبچه با، بده اهمیتی مبینا حرف به کهاین بدون میثم؟ نکن بازی هابچه

 به ور میثم و رفت هابچه طرف به و شد بلند جاش از آخرش و شدمی ترعصبانی و عصبانی که بود معلوم چهرش

 :گفت خانم زهره که گرفت آغوشش

 .کنه بازی بذار؟ داری بچه چیکار مبینا-
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 :گفت مبینا

 .بخوابونمش میرم من؛ خوابشه وقت خاله نه-

 صدای بعد دقایقی و برد اتاق به رو اون آخرش مبینا ولی؛ زدمی پا و دست رهایی برای مبینا آغوش در میثم

 .شد بلند میثم یگریه

 مگه؟ بده نشون رو چی رفتارش این با خوادمی مبینا یعنی. کردن لرزیدن به شروع هامدست حتی؛ لرزید قلبم

 نمک باور خوامنمی حتی. جوشید هامچشم توی اشک؟ کنه بازی باهاش پسرش خوادنمی که داره چی من یبچه

 چقدر؟ خودشه واقعا این. کرد گریه برام عقدم روز و بود همدردم بابام یخونه که خواهری همون؛ خواهرمه این

 هامبدبختی همه این جواب باید روز یک، روزگار؟ کردمی رو فکرش کی! کننمی تغییر مردم زود چه؛ کرده تغییر

 هک اشکی هایهاله، کشیدن نفس با کردممی سعی.  خواممی جواب هامبدبختی این تک تک برای من. دیب رو

 :فتمگ امیرسام به رو و کردم بلند رو سرم و بستم لبم به لبخندی سپس. کنم مهار رو بود هویدا هامچشم در

 .بشم فدات بشین کنارم بیا پسرم-

 .زد لبخندی امیرسام و بوسیدم و رفتمگ دستم در رو دستش که نشست کنارم مطیع

*** 

 با فرزانه و رضا قراره چون؛ بگذرونه احسان بدون قراره رو عید امسال پسرم طفلک و بودیم نو سال نزدیک

 تنهایی تا برممی پارک به رو اون روز هر خودم که دادممی دلداری پسرم به من و مسافرت برن فرزانه یخانواده

 فرزانه و رضا و گفتم تبریک همه به، سال تحویل از بعد و اومد هم نو سال. کردم متقاعدش اتقریب و نکنه حس رو

 :گفت، کرده بغض احسان رفتن از پسرکم و ساکته همیشه مثل عمو زن دید هم عموم. شدن سفر راهی
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 داره الس لتحوی از بعد فامیلی دورهمی یک گفت و گرفت تماس شهرام آقا، قبل ساعت چند. بریم بشین آماده-

 آماده شین بلند. نمیارم هم رو اسمش دیگه، نیومد اگه بگو خواهرم به میگه خانم پروانه گفت و کرد دعوتمون و

 .بریم تا بشین

 سالن به و زدم شونه رو موهاش و پوشید رو هاشلباس پسرم. رفتم اتاق به امیرسام همراه و گفتم ایباشه

 ونهخ کنار هاوماشین بود دورهمی مهمونی یک، بود گفته عمو که ونطورهم. رفتیم و پوشیدم لباس هم من. رفت

 مهه. افتاد هامهمون به چشمم. شدیم سالن وارد، گرمشون استقبال از بعد و رفتیم داخل. بودن کشیده صف

 که دیگه نفر چند و الهه خانمش و نیما آقا پسرش، بهادر دایی، شوهرش و آرزو، شوهرش و باران جمله از؛ بودن

 مشت سسپ. کردمی نگاهم لبخند با. نشستم باران کنار و کردم علیک سالم همه با. نداشتم آشنایی باهاشون

 :گفت و زد بازوم به آرومی

 .شدی خوشگل بینممی بال-

 :گفتم و خندیدم

 ؟خانم باران میگی وری دری چرا؟ شده خوشگل من کجای آخه-

 :گفت و انداخت پا رو پا باران

 هک فعال ولی؛ بود دیگه چیز یک، دیدمتنمی هامچشم با اگه حاال. نزنم چشمت که میگی ینطورا دیگه آره-

 .واال خوبه؛ بازی معلق و غازی پیش، ایش. هستم کردنت آانالیز مشغول و رومیروبه

 :گفتم و خندیدم سرخوش، حرفیش پر همه این از

 .ستمه شخصیتت عاشق. نکردی تغییری؛ هستی باران همون هم هنوز-

 :گفت و انداخت باال ابرو تای یک غرور با باران



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه جمنان کاربر zeinab_jokal  | من پوش سیاه بخت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 302 

 .میگن رو این همه چون؛ دونممی دوما؛ کنهنمی تغییر وقت هیچ و بارانه همون باران عزیزم-

 :گفت باران به رو و اومد باران ساله پنج دختر رویا که کردم خندیدن به شروع باز

*** 

 است شده رمنتش و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 .گرفت گازم نیما دایی؛ کن نگاه باران مامان-

 :گفت من به و گرفت رو دخترش دست طلبکارانه و شد بلند جاش از هم باران. داشت بغض صداش بچه آخی

 .برگردم و برسم نیما حساب به برم دقیقه چند یک اجازه با عزیزم، نهال-

 .کردم گاهن رفتنش به و دادم تکون سری

 و وردآ در رو پولش کیف نیما آقا هم آخرش، گرفته گاز و دخترش چرا که کردمی دعوا نیما آقا با مثال داشت باران

 :گفتم که نشست کنارم و اومد باران. شد حل مشکل و داد رویا دست تومنی هزار ده یک

 ؟شد چی-

 :گفت و داد تحویلم نمایی دندون لبخند باران

 خسارت کردم مجبورش، بود داده دخترم به که عیدی باالی هم آخرش کردم دعوا رفتم، گلم سالمتیت هیچی-

 .داره دیه هم گاز یک این؛ نیست که بازی مسخره. بده رو دخترم لپ درد

 :گفتم و کردم گرد رو هامچشم
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 .باران نوبری-

. تگذاشمی سرمسربه و کردمی کل کل همه با هم باران. گذشت خوش بهمون خیلی و بودیم مهمونی تو شب تا

 و باران بابای. کنهنمی رفتار من با مبینا مثل و دونهمی خودش دوست رو من هم هنوز اینکه از بودم خوشحال

 ایبر هم، عمو زن روحیه برای هم؛ مسافرت بریم همگی روز پنج، بدر سیزده از قبل کردن اصرار عمو به، مامانش

. کرد قبول عمو باالخره. کردمی خوشحالم و بیاد هم باران بود قرار چون؛ برم خواستمی دلم. گذرونیخوش

 .بشیم راهی خانم پروانه و شهرام آقا با، نداره ماشین عمو چون شد این بر تصمیم

 از، مسافرت بریم خوایممی فهمید وقتی پسرکم و پارک بردمی رو امیرسام روز هر عمو و گذشتنمی روزها

 یک. نمیرین شما فقط، مسافرت میریم دارم هم ما گفت بهش. زد حرف احسان با و زد زنگ رضا به خوشحالی

 !کودکانه حسادت بذارین و اسمش. دارم هم من رو داری تو که چیزهایی بگه خوادمی جورایی

*** 

 و لوسای تمام. کنیم حرکت صبح پنج ساعت بود قرار و کردم آماده رو چیز همه. رسید فرا عید هشتم، سفر روز

 آقا شهرام و پوشیدیم لباس. خوندم رو نمازم شدم بیدار صبح چهار ساعت و گذاشتم سالن توی رو هامونساک

 عقب خانم پروانه کنار عمو زن و من و نشست شهرام آقا کنار عمو. رفتیم و اومدن دنبالمون به خانم پروانه و

 یناول. شدمی روشن داشت هوا. بودم ونبیر تماشای محو من. بود نشسته عمو پای رو هم امیرسام، نشستیم

 ! بودم نذاشته بیرون هم شهر از رو پام، موقع اون تا. رفتممی که بود سفری

 سالم بهشون. رسیدن ما از جلوتر بقیه و باران دیدم که شدیم پیاده و شدم خونه سفره متوجه، ماشین توقف با

 بهادر دایی و هاشونبچه و سامان آقا شوهرش و آرزو و شوهرش و باران. نشستیم بزرگی تخت روی و کردیم

 خوردن از بعد. تخت یک روی، خانم الهه و نیما آقا و خانم پروانه و شهرام آقا و ما؛ نشستن تخت یک روی

 .رفتم خواب به، حرکت از بعد و شدیم ماشین سوار. بود سرد هوا هم هنوز. افتادیم راه، چایی و صبحونه

 :گفت که کردم باز رو هامچشم، زدمی صدا رو ماسم که امیرسام صدای با
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 .رسیممی داریم میگه جون بابا. شو بلند مامانی-

، فتهگ شهرام آقا چون؛ عمو و عمو زن و من جز دونستنمی بقیه یعنی. بریم کجا خوایممی دونستمنمی هم هنوز

 توقفم ماشین اینکه از قبل .میریم جاک به داریم بدونم بودم منتظر لحظه هر من و کنه غافلگیر رو ما خوادمی

 :گفت بشاشی لحن با شهرام آقا، بشه

 یگهد. مشهد میریم داریم ما فهمیدن سلیم آقا چند هر. کجاست مقصدمون بدونید االن خوادمی دلتون دونممی-

 . نمونده رسیدنمون به چیزی

 شهدم میریم داریم شدنمی باورم. بست نقش لبم روی لبخندی و گنجیدمنمی خودم پوست توی خوشحالی از

 ویت رو هاشمناره و گنبد و بودم شنیده رو مشهد اسم فقط، سن سال هشت و بیست این تو من. کنیم زیارت

 آرزوم به امروز باالخره و کنم زیارت رو رضا امام آقا و برم مشهد به روز یک کردممی آرزو همیشه. دیدم تلوزیون

 .رسیدم

 آرزو و رفتمی راه قدمم هم باران. شدیم سوئیت وارد و شدیم پیاده ماشین از .رسیدیم مقدس مشهد به

 و مهسا و مانی حاال و پیوست فضول هایبچه جمع به هم امیرسام. کردمی دنبال؛ دویدنمی که رو دوقلوهاش

 :تگف، ویددمی که دخترش به بشنون بقیه که بلندی صدای با باران! چرخیدنمی ها مبل دور امیرسام و رویا

 ...فدات، آزادی. کن فوضولی خوایمی چقدر هر باران عزیز-

 :گفت و زد کمر به دست آرزو

 فوضولی به هم من هایبچه و نکنه فوضولی بگی و بگیری رو دستش کهاین جای به. بیاد دخترت بگو برو باران-

 ؟!کنیمی تشویقش، نگیره

 :گفت و زد آرزو برای ژکوندی لبخند باران
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 تو! ندرهچغ؛ نیست بچه که نکنه شیطنت اگه بچه. کنه شیطنت بذار. بگم زور دخترم به ندارم دوست من گلم-

 .واال؛ کنارت بیان نزاکتت با و ادب با هایبچه بگو برو. حساسی خیلی

 وخیش شوخی آرزو و خندیدمی و بود خیالبی باران. بشن گیس به گیس هاشونبچه سر خواهر دوتا بود نزدیک

 .بود گرفته حرصش

*** 

 امام حرم وارد، خانم پروانه و عمو زن و خانم الهه و آرزو و باران همراه و گذاشتم سرم روی رنگی سفید چادر

 هامکان از و آورده همراهش رو دوربینش و عکاسه هم خانم الهه، کردممی نگاه جاها تک تک به. شدیم رضا

 :گفتمی مادرش به و شتهگذا آرزو یشونه روی دست باران. کردمی عکاسی

 . بگیر رو عکس گفتم وقت هر؛ کنم درست رو چادرم بذار، هانگیری عکس مامان-

 فرمس اولین، بود خوبی یلحظه. کردمی نگاه زیبایی و درخشانی همه این به و بود کرده بلند رو سرش عمو زن

 ارانب وجود بیشتر البته. بیای هاییتن بخوای تا داشت صفا خیلی؛ بودیم اومده دورهمی چون. بهترین و بود

 یگاه از هر که درسته!؟ بدبختی همه این با کردممی چیکار، نبود باران اگه کنممی فکر گاهی. کرده دلخوشم

 از هم هنوز من و گذرهمی دوستیمون از سال ده نزدیک. ذارهمی اثر امروحیه روی کلی هم این ولی؛ بینمشمی

 .کنممی تشکر کنارم در باران وجود بابت خدا

 .شدم خارج افکارم از باران صدای با

 .نهال بگیریم عکس هم با بیا-

 باران .رفت عموم زن سمت به و داد آرزو دست به رو کوچیک رنگ صورتی دوربین خانم پروانه و رفتم سمتش به

 :گفت گوشم دم و کرد حلقه دورم رو هاشدست و ایستاد سرم پشت
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 ؟باشه «چیز» بگو گفتم بهت وقت هر نهال-

 :گفت آرزو به که گفتم ایباشه

 .بگیر رو عکس، بیرون ریختیم رو هاموندندون و چیز گفتیم دیدی وقت هر باش آماده آرزو-

 و شدم جدا باران از. گرفت رو عکس آرزو همزمان و گرفت امخنده باران حرف از. نبود چیز گفتن به نیاز دیگه

 :گفت خانم پروانه که کردم مرتب رو سرم روی چادر

 ؟!کنید زیارت یا بگیرین عکس اومدین! گیرینمی عکس چقدر. کنید بس-

 ودب شده طور هر. بودم شدن له حال در من و بود شلوغ خیلی؛ بود عید چون. رفتیم داخل و کردم تایید رو حرفش

 روز یک خواستمی دلم خیلی، آقا سالم کردم زمزمه و زدم روش بر ایـوسه بـ و رسوندم ضریح به رو دستم

 از سختی با، دقیقه چند از بعد. شدم کردن دعا مشغول. کردی دعوتم که خوشحالم خیلی. باشم زائرات از یکی

 با هم هنوز خانم الهه. رفتم خانم الهه و باران طرف به و گرفتم تحویل رو هامکفش و گذشتم جمعیت بین

 :گفتمی بهش باران و بود عکاسی مشغول دوربینش

 .میاد در قشنگ خیلی، بگیری زاویه این از-

 امیرسام تباب از خیالم. نداشت رو برگشتن قصد کس هیچ و بود شده ایجاد قشنگی خیلی فضای و بود شده شب

 هابچه و بودن رفته بازار به، باران شوهر و نیما آقا و بهادر دایی و آرزو شوهر و باران بابای و عمو چون؛ بود راحت

 هااون و بریم بازار به فردا ما و برن بازار به هااون و کنیم زیارت امروز بود قرار. بودیم سپرده هااون دست رو

 و یمبود نشسته قالی روی محوطه توی شب دوازده ساعت تا. بودیم کرده نوبتی؛ کنن زیارت حسابی و درست

 ؟!نشست راحت دقیقه دو بچه با میشه مگه؛ نبودن همراهمون هابچه بود این خوبیش
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 رگشتمونب و رفت برای خیلی این و بود حرم نزدیک. سوئیت برگشتیم و دادیم تحویل رو چادرها، صفا کلی از بعد

 رهاسف این از چون؛ بگذرونم حرم تو رو وقتم بیشتر، هستم اینجا که روز چهار این توی خواستممی. بود خوب

 .شد خدا لطف به یهوی هم این که میاد پیش من برای کم خیلی و محاله

 هک درسته. خریدم سوغاتی مبینا و مامان برای. کردم گذرونی خوش، بودیم اینجا که روزی چهار این تمام تو

 لمد. دادم جای ساک توی رو هاسوغاتی. باشم بد اون مثل هم من شدنمی دلیل هم باز ولی؛ بود بد باهام مبینا

 کردن معج از بعد. بودم کرده عادت اینجا به بدجور، کم خیلی مدتِ این تو. برگردیم خواستیممی چون؛ بود گرفته

 صورتی چادر و دادم تحویل رو هامکفش. کنیم خداحافظی رضا امام از که رفتیم حرم سمت به همگی، وسایل

 به رو تمدس دور از. بگذرم بینشون از نتونستم؛ بود قبل از بیشتر جمعیت. شدم وارد و گذاشتم سرم روی رنگی

 :گفتم و گرفتم باال سالم عالمت

 لببط رو من. کنیم زیارت رو شما دوباره ما و کنه قسمت خدا دیگه بار یک امیدوارم. میریم دارم ما رضا امام آقا-

 . بطلب رو من، آقا

 :فتگ آرزو که رفتم طرفشون به، آرزو و باران اومدن و هامکفش گرفتن تحویل از بعد و رفتم بیرون و کردم بغض

 .افتادن گیر جمعیت بین خاله و مامانم نمک گمون-

 :گفتم و دادم تکون سری

 !؟افتاده گیر داخل اونم نکنه؟ کجاست خانم الهه پس-

 :گفت و خندید باران

 .عکاسی حال در، معلومه خب؟ کجاست دونینمی واقعا-
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 شدیم ینماش سوار و بستیم ور بندیلمون و بار و رفتیم سوئیت به خانم الهه و خانم پروانه و عمو زن اومدن از بعد

 ترافیک گیر که کنیم حرکت شب، عیده که االن هم اون جاده این توی بود داده پیشنهاد عمو. کردیم حرکت و

 به بخندل دوباره عمو زن که بود این سفر این خوبی. کردیم حرکت باز، شام خوردن و ماشین ایستادن با. نیفتیم

 با همیدف باالخره خودشم! شده اول مثل گفت میشه و بود شده بهتر خیلی حالش. زدمی حرف و بود برگشته لبش

 .گردهبرنمی و نمیشه آزاد کارش خالف پسر کارها این

 میقیع خواب به ساعت نیم از کمتر و داد بهم قرص خانم پروانه که رفتمی گیج سرم و بود کننده گیج خیلی راه

 .رفتم فرو

 یادهپ و دادم تکونی خودم به. اومدمی خوابم هم هنوز. کردم باز رو هامچشم ،ماشین در شدن بسته و باز صدای با

 تاستراح کمی تا ایستادم آرزو و عمو زن و خانم پروانه کنار. نبود ایچاره ولی؛ لرزید هوا سرمای از تنم که شدم

 .برسه ما به، بود افتاده عقب ما از که بهادر دایی ماشین و کنیم

 اخلد به و برداشتم رو مقوایی لیوان و کردم تشکری. چسبیدمی خیلی سرد هوای این توی. آورد چای شهرام آقا

 زا. رسید ما به تازه باران که کردم مزه رو چای. بود خوابیده شاگرد صندلی روی پسرکم. کردم نگاه ماشین

 :گفت و کوبید بهم رو ماشین در و شد پیاده ماشین

 .نمیشم سوار، نیاری برام تا-

 :گفت شهرام آقا به رو و شد پیاده ماشین از شوهرش و اومد طرفمون به عصبانی که کردیممی نگاهش همه

 .بگو بهش چیزی یک شما دایی-

 :گفت شهرام آقا

 ؟باباجان شده چی-
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 :گفت علیرضا آقا که نزد حرفی باران

؟ بیارم لبالوآ براش کجا از االن من، بگین من به شما آخه. بیار آلبالو برام میگه تاریک مسیر این توی شبی نصف-

 ؟خانم وقتشه االن مگه

 :گفت باران به رو و خندید شهرام آقا

 !نرسیده هنوز که آلبالو وقت؟ بیاره برات االن کجا از، دخترم میگه راست-

 :گفت باران

 .شدید خوادمی آلبالو دلم االن همین من؛ بیاره بره خوادمی جا هر از-

 :گفت و کشید موهاش وت دستی عصبی علیرضا آقا

 جون. ندارم آرامش ازش من؟ رو دخترتون بینیدمی دایی زن دایی. بدوش میگه این، نره میگم من، بابا ای-

 برم کردمی بیدارم لگد و مشت با هاشب نصف بدونید اگه. کنهمی رفتار بچه یک مثل. رسونده لب به رو عزیزم

 باور، دایی زن بگین خودتون؟ ها؛ بازه صبح سه ساعت سوپری مکدو آخه. بیارم تخمه و بستنی و لواشک براش

 این .کنم صبح ماشین تو رو شبم میشم مجبور، نیاوردم براش رو خواست که چیزی اینکه ترس از کنینمی

 !خودش یا شوهرشم من دونمنمی؟ مرد یا دادین زن من به شما؟ واقعا انصافه

 شروع مه من. خنده زیر زدن بقیه که کردمی صحبت مظلومیت با انچن. بگیرم رو امخنده جلوی کردم سعی خیلی

 گوش به و نوشیدم، بود شده سرد که رو چایم از کمی. رفتمی غره چشم شوهرش برای باران. کردم خنده به

 :گفتم و شدم نزدیک باران

 .لوس کنهمی هم نازی چه؛ سالته سی ناسالمتی، خانم باران بکش خجالت-

 :گفت آرزو که کرد گاهمن خشم با باران
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 ؟خبریه نکنه-

 :گفت و گرفت جبهه سریع باران

 ؟هان؟ خبری چه-

 :گفت و نوشید اشقهوه از آرزو

 !باشه راه تو نینی یه شاید، کنیمی ـوس هــ غریبی و عجیب چیزهای شبی نصف گفتم، دونمنمی-

 :گفت آرومی لحن با و شد پنچر باران

 .هاشما دست از؟ چیه فازتون دقیقا. بارداره گینمی کنه ـوس هــ چیزی یه تا آدم هم شما بابا ای، نیست نه-

 :گفت شهرام آقا به رو عمو

 ؟!داد طولش خورده یه بهادر کنیدنمی فکر-

 :گفت شهرام آقا

 .زنممی زنگ بهش االن بله-

 الهه و نیما آقا و بهادر دایی و رسیدن ما به، بعد کمی و رسهمی ما به داره و نزدیکه گفت و زد زنگ بهادر دایی به

 :گفت شهرام آقا که شدن پیاده خانم

 .شدیممی نگرانتون داشتیم؟ موندین کجا-

 :گفت لبخند با و گذاشت شهرام آقا دست توی رو دستش بهادر دایی

 تگف و دید راه بین متروکه یکلبه یک الهه کنم چه ولی بودیم سرتون پشت درست. کردیممی رانندگی داشتیم-

 .گرفت عکس و شد پیاده هم آخرش. نشد، شو خیالبی جان بابا گفتم چی هر. بگیره عکس ازش باید
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 :گفت خانم پروانه

 !؟دخترجان ترسینمی؟ متروکه یکلبه یک هم اون؟ تاریکی این تو وای-

 :گفت ذوق با خانم الهه

 به تمنتونس. شدمی قشنگ خیلی سیعکا برای. بود هادرخت بین سوخته یکلبه یک، جان خاله دیدیمی باید-

 .بگذرم ازش هاراحتی این

. اومدینم خوابم دیگه ولی؛ بود گرم ماشین هوای. کردیم حرکت و شدیم ماشین سوار، دقیقه پنج از بعد باالخره

 سیرم توی ماشین خیلی، بود بدر سیزده چون ولی کردیم حرکت شب چند هر. کردممی نگاه تاریک های جاده به

 هک شد پخش بلندی شاد آهنگ صدای دفعه یک و رسید ما به باران شوهر ماشین که بود جاده پی حواسم .بود

 و اومدمی ابرو و چشم برامون و آورد پایین رو سمتش پنجره باران! پروند خواب از رو خانم پروانه و عمو زن

 و داد بیرون پنجره از رو هاشدست! دهش خل االن یا، نداشتم خبر من و بود خل واقعا یا. آوردمی در رو زبونش

 و دادیم پایین رو هاپنجره. چرخوندمی ما دادن حرص معنای به دومش دست کف روی رو اششده مشت دست

 :گفت مامانش

 .کن کم رو آهنگ صدای، زشته مادر باران-

 :گفت شهرام آقا که شد ترجری باران

 !؟شدی دیوونه؛ کن کم رو آهنگ اون صدای باران-

 آورد یرونب پنجره از بیشتر رو خودش. رسیدنمی گوشش به مامانش و بابا صدای که بود بلند اونقدر آهنگ صدای

 :گفت و برسه گوشمون به صداش که گذاشت دهنش طرف دو رو هاشدست. کرد کم رو آهنگ صدای و

 .خرید برام علیرضا، خواستم آلبالو من، خدا رو تو کنید نگاه، هه-
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 تکون دستش توی رو آلبالو کمپوت و آورد بیرون پنجره از رو هاشدست و کشید ماشین داخل رو خودش بعد

 و انداختمی راه بازی مسخره خیلی. شدن داغ و سوزنمی هامگونه کردممی حس، بودم خندیده بس از. دادمی

 رو هوا و بود احالب خیلی تاریک یجاده این توی آهنگ صدای! انداختمی خنده به رو همه کارهاش این با

 .رفتم خواب به هم من، شد قطع آهنگ اینکه از بعد. کردمی شاعرانه

 به و مکردی تشکر سفر این بابت خانم پروانه و شهرام آقا از خیلی و رسیدیم خونه به، صبح نیم و هفت ساعت

 :گفتم و کردم روبوسی باهاش و رفتم سمتش به، دیدم سالن توی رو فرزانه که رفتیم داخل

 ؟برگشتین کی-

 ؟گذشت خوش، قبول زیارت، پریروز-

 .گذشت خوش بهمون خیلی سبز جاتون بله-

 :گفت و کرد سالم فرزانه دیدن با امیرسام

 ؟کجاست احسان پس عمو زن-

 :گفت و بوسید رو امیرسام هم فرزانه

 .گلم خوابه-

*** 

 برای، مبینا خواهرم اما و دادم رو سوغاتی نبهشو و مونخونه اومدن فرزانه یخانواده، سفرمون از بعد روز چند

 :گفت و انداخت بلوز به نگاهی و آورد در جمع بین. بودم خریده بلوز یه میثم پسرش

 .کنمنمی پسرم تن هاییلباس همچین من ولی، نهال مرسی-
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 ینوادهخا جلوی مبینا ولی؛ دارم غرور، دارم نفس عزت خودم برای، باشم که هم چی هر من. کرد بد خیلی

 تو کنه پرتش، گذاشت بیرون خونه از پا وقتی و ببره رو بلوز تونستمی اصال. کرد له رو غرورم شوهرش

 تحقیر جلوی همیشه چون؛ نگفتم هیچی. کردمی حفظ رو آبروم و شکستنمی رو غرورم حداقل ولی؛ هاآشغال

 !کردممی گذشت و سکوت، دیگران توسط شدن

 زا که نازی برعکس. دونستنمی و بود ماهش سه و نداشت خبر و بود بادار باران. اومد در درست واقعا آرزو حرف

 و زنیممی زنگ هم به روز چند هر. کردمی ناز کلی و کردمی خوشحالی باران؛ شدمی ناراحت بارداریش خبر

 .زدمی زنگ بهم خودش یا زدممی زنگ بهش من روز چند هر. برگشت اول مثل دوستیمون

 :گفت و کرد نازک رو صداش

 .نیست خوش اصال حالم! کردم ویار چی حاال تا دیروز از بدونی اگه نهال-

 .کنممی درست برات میشم پا االن شده اگه عزیزم بگو خب-

 :گفت و کشید گلوش به دستی

 ؟!کنی درستش برام میدی قول-

 :گفت که دادم تکون سری

 ؛بشکنی روش هم مرغ تخم یه، سوسک و پز آب مارمولک و شده کباب قورباغه کردم ـوس هــ نهال راستش-

 .میشه خوشمزه چه اوم

 :گفتم و زدم بازوش به! کیه دیگه این؛ کردممی نگاهش شده گرد هایچشم با. چرخوند لبش دور رو زبونش

 !؟ها ذاریمی سرکار رو من دیگه حاال، بیشعور-

 :گفت و خندید سرخوش
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 .عجیبه زیادی من پسر این کنم چیکار، خب کردم ویار؟ بود کجا شوخیم آخه، قلقلی زاده امام جان به نه-

 با؛ بستمی رو رویا موهای داشت. باران پیش برگشتم و ریختم چای. شدم بلند جام از و کردم نثارش پررویی

 :گفت و زد لبخندی دیدنم

 .بودیم صمیمی هم با خیلی یادته. افتادم اممجردی یاد لحظه یه واسه-

 .آشناییمون اول بودن خوبی روزهای چه، بخیر دشیا آره-

 .عقدت روز؛ بودیم محضر دیدم رو تو که بار اولین میاد یادم من-

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 ور لحظه اون حاال تا. بچینه گل رفته عروس گفتی؛ خواستمی من از رو بله عاقد وقتی میاد یادم هم من، بله-

، بعدش هفته یه. نبودم باغ تو اصال چون؛ نکردم توجه بهت زیاد، بخوای رو راستش ولی؛ نکردم فراموش

 .بستم دلم بهت خیلی؛ شدم آشنا باهات که تونخونه مهمونی

 :گفت سپس؛ کرد غنچه رو هاشلب

 ...دونمی-

 :گفتم و پریدم حرفش میون

 مه نفسی به اعتماد چه. کردم حفظش گفتی بس از «میگن رو این همه دونممی. »بگی خوایمی چی دونممی-

 !داری

 نزدیک تابستون به و گذشتنمی روزها. چهارم ما تو بود رفته تازه. بزنه سر بهم باز داد قول و رفت باران

 دورهمی بود قرار و بود آورده جدید فیلم عمو. رفتم سالن سمت به و ریختم کاسه توی رو هاتخمه. شدیممی
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 چه. ریختممی اشک فقط آخرش تا «نرگس و سام. »شد شروع فیلم و نشستم پسرکم کنار. کنیم نگاه بشینیم

 :گفت عمو که بردم براشون و ریختم چای و رفتم آشپزخونه به! نداشتم خبر و بودم احساساتی

 ؟اومد خوشت فیلم از نهال-

 .نکنه درد دستت. بود قشنگ خیلی، عمو بله-

 :گفت و کرد ایخنده تک رضا

 .بیار ترسناک فیلم دیگه یدفعه بابا-

 .ترسممی هم خودم یسایه از حتی من. نیار ترسناک فیلم اصال، عمو نه-

 .کردن خندیدن به شروع عمو زن و عمو و رضا و فرزانه

*** 

 هک زدممی جارو رو سالن داشتم. بود قبل هایسال از ترگرم امسال هوای. اومد هم تابستون گفتم که همونطور

 :تگف و اومد طرفم به عمو زن

 .خرید میرم دارم من نهال-

 که مشستمی رو هامدست داشتم. رفتم آشپزخونه به، سالن زدن جارو از بعد و دادم ادامه کارم به و گفتم ایباشه

 :گفت عجله با و اومد آشپزخونه به فرزانه

 .میرم دارم من. بیمارستانه االن باال رفته فشارش بابام نهال-

 :گفتم و برگشتم طرفش به

 ؟خوبه حالش، نده بد اخد-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه جمنان کاربر zeinab_jokal  | من پوش سیاه بخت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 316 

 .خداحافظ؛ میرم دارم من؛ کن دعا براش. دونمنمی-

 .کردم دعا فرزانه بابای سالمتی برای قلبم توی و گفتم ایباشه

 در ینامب بعد کمی و زد رو خونه زنگ عمو. عیادتش رفتیممی داشتیم. شده بهتر فرزانه پدر حال. گذرهمی روز سه

 خانم زهره با و کردم سالم، بود کشیده دراز که شهاب آقا به. داخل رفتم و کردم سالم باهاش سرد. کرد باز رو

 قبل، سیدر که من به. کرد پذیرایی چای همه به و اومد سالن به چای سینی یک با مبینا. نشستم و کردم بوسی رو

 ینهمچ من با داره اچر دونستمنمی! رفت و گذاشت جلوم رو چای، کنم بلند چایی بردن برای رو دستم اینکه از

 هداشت رفتارهاش و کارهاش این برای محکم دلیل یه فقط کاش؟ کردم چیکار باهاش من مگه. کنهمی رفتاری

 .برگشتیم خونه به، خداحافظی از بعد. باشه

*** 

 و دهش بزرگ اولش بارداری از بیشتر شکمش. کنهمی زایمان مهرماه اول گفتمی باران و بود شیش برج آخرهای

 نگینس خیلی که میگه. انداختمی، بود شده زمینی سیب شبیه امبارداری وقت که امبینی یاد رو من اشینیب

 پسرش اسم. باشه مراقبش زایمان وقت تا اومده شونخونه به آرزو خواهرش و بده انجام کاری تونهنمی و شده

 چنان بدی رو بهش باران. نذاشته کم ارانب برای، پسره عاشق که هم باران شوهر و بذاره پویا خوادمی هم رو

 .افتیمی کردن غلط به بار صد روزی اتکرده از که کنهمی ناز برات

 :گفتمی هی و کرده ذوق خودکار با نوشتن و چهارم کالس به رفتن برای امیرسام

 !؟ میشن باز هامدرسه کی پس مامان-

 ایبر دلش هم رضا. تمومه براش شیطونی و شده بزرگ دیگه کنهمی فکر چون؛ شده کم پسرم هایشیطونی

 هم عموم. بشه باردار خوادنمی، نشه سالش ده احسان تا که کرده کفش یک توی پا فرزانه اما؛ زده لک دختر

 کار بر عالوه حاال و کارشه مشغول هم مامان. کنهمی بیداد اشچهره از خستگی و ذارهمی اثر داره روش پیری
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 میرم وقت هر. بذاره کنار جهیزیه پول بهار برای االن همین از خوادمی. بافهمی قالی داره هم خونه توی، کردن

 :میگه، پیشش

 و زندگیش خونه بره دخترم تا کنم عمر رو سال چند این خواممی خدا از. گذشته ازم عمری دیگه من نهال-

 .ذارممی هم رو چشم تخت خیال با وقت اون. بشه راحت بابتش از خیالم

 ندچ حاال تا، کشیه زحمت آدم مامانم. کنم فکر هاشحرف به خوامنمی حتی. گیرهمی دلم خیلی هاشحرف این با

 .نکردم قبول خودم ولی کنم زندگی باهاش برم گفته بهم بار

*** 

 عتسا. رفتم بیمارستان به فرزانه با؛ بودم خوشحال خیلی. آورد دنیا به رو پویا هم باران، مهر چهار باالخره

. بود کنارش شوهرش خواهر همون یا اشعمه دختر و دادمی شیر پسرش به داشت. رفتیم داخل؛ بود مالقات

 :گفتم و زدم لبخند باران به سپس. کردیم سالم بهش

 .عزیزم باشه مبارک-

، عصبی لحن با باران رفت تا! رفت و کرد خداحافظی شوهرش خواهر سپس. کردم ـوسـ بـ رو باران یگونه روی

 :گفت، داره خنده هم باران بودن عصبی چند هر

 .علیرضا به نه، رفته من به نه هاشچشم. خدا رو تو ببینید بیاید فرزانه، نهال-

 :گفتم و کردم پسرش نزدیک رو سرم و کردم گرد رو هامچشم

 .ستبسته هاشچشم که هنوز؟ بدی تشخیص رسیدی کی، باران آخه-

 .دونممی، مادرشم من-

 :گفتم و نشستم تتخ روی
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 ؟رفته کی به هاشچشم کنیمی فکر؟ هستی عصبانی چرا حاال خب-

 .عموش به-

 .ببینم بده رو بچه. نزن غر همه این دیگه خب-

 رزانهف دست و بوسیدم رو پویا دست. افتادم امیرسام هایبچگی یاد. کردم بوسش و گرفتم دستش از رو پویا

 :گفتم و خندیدم که داد انبار دست به و کرد بوسش فرزانه. دادم

 ؟فرزانه نیومد رحم به دلت-

 :گفت و خندید فرزانه

 .کرده شلوغش خیلی رضا؟ دیگه سال دو یا باشه حاال کنهمی فرقی چه. امجدی من، خیر نه-

 :گفت فرزانه به باران

 آدم آخه. ریبذا تخم یه روز هر مرغ مثل که خوابوندممی سیلی یک گوشت تو چنان، بودم رضا جای به من-

 سال یک و کشهمی طول سالی یک خودش، کنی زایمان و بشی باردار بخوای تا؟ میدی حرصش چرا، حسابی

 .باری نه، کاری نه، بیکاره ماشاهلل. کنه بزرگش نهال بده رو اشدیگه

 .زدم چشمکی باران برای من و خندید هم فرزانه

*** 

 و سر روی بارون خنک قطرات و بود ابری هوا. چرخیدمی هوا تو دورم دامنم و چرخیدممی پاییزی باران زیر

 امامیرس، باریدمی بارون وقتی که افتادم پیش سال چند یاد؛ داشتم خوبی خیلی احساس. ریختمی صورتم

 هاسال زود خیلی؛ چرخهمی کنارم در حاال ولی. چرخیدممی بارون زیر من و خندیدمی بغلم توی، من کوچولوی

 بوی، نشاط بوی، تازگی بوی. کردم وارد هامریه به رو مرطوب خاک بوی. کشیدم عمیقی هایفسن! گذرنمی
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 و زدمی پدال و چرخیدمی حیاط توی اشدوچرخه با احسان و پریدمی پایین باال کنارم امیرسام. طراوت

 تازه ایدش. کنممی فکر هاشتبا، نه شایدم! نداره کم چیزی امزندگی، باشه خوب چیز همه کنممی فکر. خندیدمی

 .میشه شروع داره هامبدبختی

*** 

 و تنشس کنارم. شد اتاق وارد امیرسام که نوشتممی دفترم توی رو دلم هایحرف و بودم نشسته بخاری کنار

 :گفت

 .مامانی-

 :گفتم و بستم رو دفتر. کشیدم نوشتن از دست

 .مامانی زندگی؟ مامانی جان-

 ؟بپرسم سوال یه میشه-

 :گفتم و زدم خندیلب

 .البته صد؛ خوادنمی اجازه اینکه-

 ؟دارم باباجون فقط من ولی بابا هم دارن باباجون هم هامدوست و احسان چرا مامان-

 بهش چی نکردم فکر هرگز ولی؛ پرسهمی من از رو سوال این روز یه دونستممی چون؛ نکردم تعجب سوالش از

؟ گینمی نمونده سالگیش ده به چیزی که پسرتون به چی؛ بذارید من یجا رو خودتون و کنید درکم شاید! بگم

 ذهنش از رو چیز همه، آبنبات یک دادن با و کنم عوض رو موضوع تونستممی، بود ساله پنج یا چهار اگر شاید

 منتظرش چشمان به غم با و بودم کرده سکوت؟ دادممی رو جوابش باید چی، شده بزرگ که االن ولی؛ کنم حذف

 :گفتم و گرفتم رو دستش. کردممی گاهن
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 نگاه هاشونبچه به باال اون از و خدا پیش، میرن آسمون به باباهاشون هابچه از بعضی امیرسام، مامانی-

 .نیست باباش هم بهار خاله االن و هاتوآسمون رفت بابام من مثال. کننمی

 ؟رفت من بابای فقط یعنی؟ نرفتن باباهاشون هامدوست چرا-

 :گفتم و دادم تکون رو رمس

 هاشونبچه به همیشه حواسشون باباها ولی؛ برهمی رو هااون خدا که هستن کمی تعداد. نمیرن همه دلم عزیز-

 .زیاد خیلی؛ دارن دوستشون هم خیلی و هست

 رمپس لد. خالفکاره آدم؛ محبته و مهربی آدم یک پدرش بفهمه خواستمنمی. بشکنم رو پسرکم دل خواستمنمی

 .بشه خورد موردبی چیزهای این با ندارم دوست. کوچیکه خیلی

 ؟ببینیم رو باباهامون تونیممی، آسمون تو بریم ما اگه مامان-

 هااون یشپ همیشه برای رو ما خدا و بریم بتونیم تا بخواد رو چیز این خدا باید، نیست ما دست البته، عسلم بله-

 .برهمی

 :فتگ و کرد بغل رو من امیرسام

، کنهمی ننگاهمو داره و آسمونه تو که بابایی از بیشتر حتی. اندازهبی، زیاد خیلی؛ دارم دوستت خیلی من مامانی-

 !؟داری دوست رو من هم تو. دارم دوستت

 .دلم عزیز میرممی امیرسامم، پسرکم برای من. عاشقتم بلکه؛ ندارم دوستت من-

 .زدم اون روی ایـوسه بـ و گرفتم رو دستش. کردم نگاه خوابش رد غرق یچهره به و کشیدم دراز پسرم کنار

 هب! زندونه یگوشه و خالفکاره نه؛ آسمونه تو و مرده پدرش کنم قانع رو پسرم تونستم که بودم خوشحال

 .خوابیدم و زدم هاشچشم دو روی ایـوسه بـ، شدم نزدیک امیرسام
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 رس خواستم تا کشیدم آب و برداشتم رو بشقاب. بود دوازده هم ساعت. کشیدممی آب رو نهار هایظرف داشتم

 وت بعد و شدم شکسته هایتکه کردن جمع مشغول. شکست و افتاد زمین روی و شد رها دستم از، بذارم جاش

، وردخ زنگ موبایلم. مامانش عزیز برگرده مدرسه از امیرسام که هاستاالن و گذشت ساعت نیم. انداختم سطل

 :گفتم و کردم وصل رو تماس. زدمی چشمک خاموش موبایل یصفحه روی باران اسم. فتمر طرفش به

 .خانم باران جانم-

 .نیار نه فقط، دارم خواهش یک ازت راستش عزیزم، نهال سالم-

 :گفتم تعجب با

 .عزیزم بگو-

 .ببرمت خواممی، شو آماده. طرفت میام دارم. راهم تو االن من نهال-

 ؟ببری رو من کجا؟ باران میگی چی-

، ببینیش بریم دنبالت میام. چیه به چی دونیمی بهتر تو؛ شده چش دونمنمی پویا... آهان... من... من نهال-

 .خداحافظ

 ...وا ؛بیمارستان بردشمی خب؟ چشه پویا بدونم که دکترم من مگه اصال. بیام تونمنمی بگم نداد اجازه حتی

 و دادم خبر عموزن به. زد زنگ من به همزمان و شنیدم رو ماشین ممتد بوق صدای که پوشیدم لباس ناچار به

 :گفتم و شدم ماشینش سوار رفتم

 .ندارم خبر و اطفالم دکتر من نکنه! کنم فکر گذاشتی لحظه یک واسه؟ وقتشه االن خدایی، باران آخه-
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 :گفت و کرد حرکت سریع باران

 .عزیزم آره-

 نرسید با. نزدم حرفی دیگه و کردم نگاه، بود خواب عقب صندلی روی، مخصوصش جای توی که پویا طرف به

 :گفت که شدیم خونه وارد. داشت عجله خیلی باران. شدیم پیاده، باران یخونه به

 .میام االن من عزیزم بشین-

. شد اپوی به دادن شیر مشغول و کرد پذیرایی من از و اومد آلبالو شربت یه با بعد کمی که نشستم مبل روی

 :گفتم. گرفت سمتم به و کرد بلند رو پویا که شدم خیره باران به. دادمی نشون رو یک ساعت

 ؟کشوندی اینجا به رو من خاطرش به که چیه پویا مشکل ببینم بگو خانم باران خب-

 .کنهمی درد خیلی شکمش آره، چیزه. رفت یادم... یعنی نه؛ دونمنمی-

 :گفتم و خندیدم، انداختم نگاهی پویا به

 ؟گفته بهت خودش؟ کنهمی درد شکمش فهمیدی چطور تو آخه-

 تونممی؛ مادرشم من. دیگه کنهمی رو کار این که گیرهمی دردش حتما. شکمش روی ذارهمی رو دستش، نه-

 .کنهمی درد امبچه کجای کنم حس

 حطیق اینکه مثل باران؟ المث کنم چیکار من؛ بود ساکت بچه. شدم خیره پویا به باز و کردم نگاهش تعجب با

 زنگ باران موبایل که دادممی مالش رو پویا شکم، باران خاطر اطمینان برای. اینجا آورده رو من که بود دکتر

 :تگف و اومد باران، دقیقه ده از بعد. زدمی نق ولی؛ بود بسته رو هاشچشم پویا. رفت و شد بلند جاش از و خورد

 .بخوریم نهار تا گردمبرمی و سرجاش ذارمشمی. شدی تهخس بده رو پویا عزیزم نهال-
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 بهش هارن از بعد گرفتم تصمیم پس. شدمی ناراحت خونه برسون رو من گفتممی بهش اگه چون؛ نگفتم چیزی

 .برسونه رو من بگم

 هشب آشپزخونه به باران ورود با. نیست خونه رویا شدم متوجه که خوردم آبی لیوان و رفتم آشپزخونه سمت به

 :گفتم

 ؟کجاست رویا پس، باران-

 .عصره شیفت هفته این، دبستانیه پیش-

 :گفت باران که برداشتم رو موبایلم، نهار خوردن از بعد و نشستیم سپس. گفتم آهانی

 ؟نهال کنی چیکار خوایمی-

 .نه یا خورده رو نهارش امیرسام ببینم بزنم زنگ فرزانه به خواممی-

 !میشه بیدار صدات با؛ خوابه پویا عزیزم-

 .زنممی زنگ بیرون میرم، نداره اشکالی-

 :گفت و کشید اشپیشونی به دستی

 .گذاشته حیاط توی علیرضا. هست گرگی بزرگ سگ یک اونجا... اونجا... نهال... نه-

 :گفتم و کردم نگاهش متعجب

 .شنومنمی پارس که من؟ سگ-

 .رهبهت بدی پیام فرزانه به اصال... نرو تو. بگیره رو هاآدم نهبتو تا... تا کنهنمی پارس، دونیمی خب... خب-
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 داد یامپ فرزانه بعد دقیقه دو« ؟خورد رو نهارش امیرسام، فرانه سالم» فرستادم پیام فرزانه برای و گفتم ایباشه

 :گفت باران که شد آسوده خیالم کمی االن.« راحت خیالت بله، سالم»

 .نیست چیزی؛ کنیمی شلوغش چقدر؛ خورده رو نهارش دیدی-

 :گفتم و کردم نگاهش مشکوک

 ؟خوندی رو پیام تو مگه!؟ نیست چیزی فهمیدی کجا از تو-

 :گفت سپس؛ خورد آب و ریخت آب خودش برای باران

 .نیست چیزی فهمیدم؛ معلومه اتچهره از خب-

 :گفتم باران به. بود رفته سر امحوصله حسابی و بود شده عصر

 ؟خونه رسونیمی رو من زحمتبی. میاد دیگه االن شوهرتم؛ خوبه حالش پویا عزیزم باران-

 :گفت و کرد نوچی

 .مونیمی اینجا هم تو. نمیاد هم امشب، مامانش خونه رفته شوهرم. نه-

 :گفتم و شدم بلند جام از

 االن اما؛ یامب دیگه یعهدف یک میدم قول. نداره دلیلی اینجا موندنم دیگه. برم باید دیگه من ولی؛ باران ببخشید-

 .شده تنگ امیرسام برای دلم. برگردم باید

 ؟باشه... برو بعد میگم بهت. دارم مهمی حرف... باهات بشین بیا؛ باش آروم... آ نهال-

 :گفتم و نشستم جام سر

 .شنوممی، بفرما-
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 :گفت و گرفت رو دستم. نشست من کنار. شد بلند جاش از

 !؟کنی گوش رو هامرفح آخرش تا میدی قول نهال-

 .بگو حاال؛ میدم قول بله-

 :گفت و زد زل هامچشم به. گرفت غم رنگ هاشچشم. کرد مکث کمی

 هک هاییحرف این. شناسیممی رو همدیگه وقته خیلی و دارم دوست خیلی من، منی دوست تو، کن نگاه نهال-

 ؟داری رو رفیح هر شنیدن استعداد. خوادمی استعداد راستش؛ بگم بهت خواممی

 :گفتم انزجار با. شد منتقل من به هاشحرف از بدی خیلی احساس. لرزید قلبم

 ؟شده بدی چیز. کنیمی نگرانم داری باران-

 :گفت و کشید عمیقی نفس باران

 نم اصال. نیست هم خوب ولی... ولی. نیست بد کنیمی رو فکرش که هم طوری اون نه... بده... دونمنمی نهال-

 اب باشه کوچیک موضوع یک اگه حتی و شلوغم زیادی من؟ نهال دونیمی. ندارم رو هاحرف این گفتن داستعدا

 دیگه ساعت یک من جان. نیستم بلد رو خبری گفتن برای صحیح زدن حرف طرز یعنی؛ کنممی بزرگش هامحرف

 .میگه بهت خودش؛ اینجا بیاد خوادمی آرزو کن صبر

 با حاال و داشتم دلشوره. بود افتاده جونم به عجیبی دلهره. دادممی گوش هاشحرف به بهت با مدت تمام

. یادن هایغافلگیری از ترسیدممی! شده چی اصال یا چیه جریان دونستمنمی. بودم شده نگران باران هایحرف

 تکون باشه تعالم به رو سرم. ندیدم خوش روز دنیا ناگوار هایاتفاق این از کدومهیچ از. داشتم واهمه خیلی

 یدند با. باشه نشده چیزی کردممی خدا خدا. کندممی دندون با رو لبم پوست. شد بلند کنارم از هم باران. دادم

 :گفت باران که کردم بلند رو سرم، صورتم جلوی لیوانی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه جمنان کاربر zeinab_jokal  | من پوش سیاه بخت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 326 

 قول وت، شده زرد صورتت و افتادی پس نشنیدی چیزی هنوز تو. بیاد جا حالت تا بخور رو قند آب این بیا نهال-

 .باشی آروم دادی

 ادری امواج تالطم مانند درونم چیزی. بود دگرگون حالم ولی؛ کردم مزه رو قند آب و گرفتم دستش از رو لیوان

 دعا ولی؛ قراره چه از بشنوم قراره که خبری دونستمنمی. بودم آرزو اومدن منتظر. بود خروشان طوفان توی

 شد بلند شجا از باران، پویا یگریه صدای با. بمیرم، بشنوم اینکه از قبل، باشه برام بدی خیلی خبر اگه کردممی

 و دز زنگ آرزو به و برداشت رو موبایلش و شد دادنش شیر مشغول و برگشت سالن به پویا همراه بعد کمی و

 :گفت

 .خداحافظ باشه... دنبالش برم تونمنمی من. بیار دبستانی پیش از رو رویا راهت تو آرزو-

 بود دهش داغ صورتم. کنهمی تولوپ تاالپ داره گلوم توی قلبم کردممی احساس. دادممی بیرون سخت رو سمنف

 .شدمی بیشتر تهوعم حالت؛ کردممی نگاه ساعت به چی هر و

 بر کردممی حس. کردن لرزیدن به شروع ارادهبی هامدست و شد حبس امسینه توی نفس، آیفون صدای با

 ترکخش دهنم هی و دادم قورت سختی با رو دهنم آب. بود نامنظم نبضم و زدمی کند قلبم، قبل لحظه چند خالف

 وت چیزی هیچ، باران عکس بر آرزو. شدم بلند و گرفتم رو مبل یدسته سختی به، رویا و آرزو ورود با. شدمی

. نشست و کردم وسیروب باهاش و اومد سمتم به. بدم تشخیص تونستمنمی چیزی. شدنمی دیده اشچهره

 یینپا گلوم از هیچی لحظه اون من ولی؛ بخورم رو شربت کرد تاکید بهم و اومد پرتقال شربت دوتا با هم باران

 :گفت و کرد نگاه بودم خیره بهش منتظر که من به بعد؛ نوشید شربتش از آرزو. رفتنمی

 سلطم اعصابت به. ببینم هاتچشم توی نگرانی هیچ یا ناراحتی خوامنمی. باش ریلکس کامال عزیزم، نهال-

 .بکش عمیق نفس. گلم باش

 :داد ادامه که کشیدم عمیقی نفس
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 باخبر و دونممی زندگیت از رو چی همه تقریبا و هستیم هم فامیل البته و شناسممی رو تو وقته خیلی من نهال-

 وت بزرگ هایغم نمیدی اجازه و هستی شجاعی و قوی دختر خیلی، فهمیدم هاسال این طی که همونطور و هستم

 ابربر در بودن قویی و بودن موفق نوع یک هم این، کنی پنهون رو هاتغم که زنیمی لبخند حتی. کنه احاطه رو

 رو صبرشون ظرفیت که کنهمی امتحان؛ داره دوست که رو هاییآدم خدا میگن همیشه. زندگیه هایسختی

. هستی هاآدم اون از یکی هم تو که بینممی من و میده قرار مرحله نای در رو خاص هایآدم فقط خدا. بسنجه

 ؟!جان نهال باشه. باشی آروم البته و کنی گوش بگم بهت خواممی که هاییحرف به قشنگ خواممی ازت پس

 :گفت و زد ماتی لبخند که دادم تکون رو سرم

 .بگم بهت تا بخور رو شربتت پس-

 نبض هنوز درصدم نود و کرد اثر بهم درصد ده فقط شاید هاشحرف. نوشیدم ایجرعه و برداشتم رو لیوان

 .بود شده پا به غوغایی دلم توی نگرانی از. زدمی

 :گفتم و گذاشتم عسلی روی رو لیوان

 .آرزو کن شروع-

 :گفت آرزو؛ نشست نفره دو مبل روی کنارم و شد بلند جاش از باران که انداخت نگاهی باران به آرزو

 خوادنمی گفتم که همونطور. خوبه حالش االن که اومده پیش تصادف حادثه یه امیرسام برای عزیزم، لنها-

 .هستن پیشش همه و بیمارستانه االن اون. باشی نگران

 مک کم. بکشم نفس تونستمنمی. افتاده کار از قلبم کردممی حس. کردمی زخمی رو هامگوش حتی هاشحرف

؟ سنگین من هایگوش یا شد ساکت خودش دونمنمی. شنیدمنمی دیگه رو صداش .آوردممی کم نفس داشتم

 پیشش مامانش چرا پس؟ هستن پیشش همه گفت؟ بیمارستانه االن؟ کرده تصادف پسرم؟ گفت چی آرزو
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 جام از، زندگیم امید، امیرسام پسرم آوردن یاد به با. کردممی احساس امشونه روی رو هاییدست؟ نیست

 :گفتم و گریه زیر زدم بلندی صدای با. بود گرفته رو تنفسم راه بغضم و بودم کرده غضب. پریدم

 .بگو خدا رو تو. میگی دروغ من به داری که بگو، دروغه بگو؟ کرده تصادف من امیرسام؟ آرزو میگی چی-

 :گفتم آرزو به و زدم پسش. نشد موفق ولی؛ کنه آرومم داشت سعی باران

 .خبره چه اینجا بگه یکی خدا رو تو. بزن حرف؟ ساکتی چرا، آرزو بگو-

 :گفتم و چرخیدم باران طرف به ریختممی اشک مهابابی که همونطور

 .دروغه شنیدم که هاییحرف بگو بهم خدا رو تو. دروغه بگه بهم بگو بهش، آفرین، بگو بهش تو باران-

 :گفت و شد بلند جاش از آرزو

 ...ب آروم؛ نیست چیزی باش آروم،نهال-

 :گفتم و زدم سرم روی. چرخیدم باران طرف به

، سرم بر خاک .نذاشتی؛ پسرم پیش برگردم باید گفتم؛ نمیام گفتم بهت من. توئه تقصیر شهمه باران کن نگاه-

 ...پسرم االن اومدمنمی اگه

 اسم بدنم ایهسلول تمام. بود شده پاره وجودم بند بند آرزو هایحرف شنیدن از. بدم ادامه نتونستم دیگه

 .زدمی صدا رو امیرسام

 ینهم برای؛ بود کرده تصادف دنبالت بیام اینکه از قبل امیرسام. باش آروم آفرین؛ عزیزم نکن گریه نهال-

 .شده چی بگم بهت آروم تا... تا دنبالت اومدم

 :مگفت، بود پیچیده خونه کل توی صداش که هقی هق با و زمین روی افتادم. بود شده سست پاهام
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 ؟خدا بدونم باید االن من؛ کرده تصادف من دل عزیز، من پسرک؟ چرا؟ نگفتی بهم چرا لعنتی پس-

 :گفتم و گرفتم رو پاش رفتم آرزو سمت به پا و دست با

 .کنممی دق دارم. ببر رو من هاتبچه جان، خدا رو تو. امیرسام پیش ببر رو من کنممی التماست-

 :گفت باران که کردن بلندم و شد خم آرزو و رفتگ رو بازوم اومد پشت از باران

 .لطفا باش آروم فقط تو... تو، نهال بریمتمی االن-

 :گفت آرزو به و گذاشت سرم روی رو زمین روی افتاده شال

 .میام و کنممی آماده رو هابچه، پوشممی لباس من. کنی آرومش راه توی کن سعی. بیمارستان ببر رو نهال آرزو-

 . کردنمی حرکت زندگیم امید، وجودم، پسرم، امیرسام عشق به فقط و کردننمی امرییا پاهام

 من از چطور. نداشت اهمیتی برام آرزو هایحرف و زدممی زار رو راه تمام. کرد حرکت آرزو و شدیم ماشین سوار

 ؟کردنمی حفظ رو آرامششون و کردنمی سکوت االن مثل، بودن من جای خودشون اگر؟ نباشم نگران خوانمی

، امهگوشه جیگر، پسرمه، کنن آرومم دارن سعی و کنممی گریه براش دارم االن که اینی فهمهنمی کس هیچ چرا

 . زندگیه این از ندارم و دار تمام

 یخونه اضافی خور نون که اممطلقه زن یک من. ندارم رو کس هیچ من. ندارم امیرسام جز به رو کسی من

 مپسر بدون من. باشه نشده چیزیش پسرم، خدایا. مونده اونجا عاشقشه که پسرش خاطر به فقط و عموشه

 .میرممی آره؛ میرممی پسرم بدون من. دار نگهش برام. نگیر من از رو امیرسام خدایا. کنم زندگی تونمنمی

؛ نیدمشمی رو آرزو صدای. دویدم داخل سمت به و شدم پیاده ماشین از چطور دونمنمی، بیمارستان به رسیدن با

. رمب باید دونستممی فقط؛ میرم دارم کجا یا برم کجا باید دونستمنمی. بودم گرفته جنون نگرانی از ولی

 :گفت و کشید رو دستم آرزو که کردم نگاه اطرافم به و ایستادم سرگردون
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 .برمتمی االن من عزیزم کن صبر نهال-

 : گفتم گریه با

 .ندارم تحمل دیگه، ترکهمی رهدا دلم. ببر رو من، آرزو-

 :گفتم جیغ با و رفتم سمتشون به و کردم تند پا، فرزانه و رضا، عموزن و عمو دیدن با

 ...پسرم بگو بهم عمو. بدین رو جوابم؟ کجاست من امیرسام؟ کجاست امیرسام-

 :گفتم گریه با و گرفتم جلوش رو دستم که بیاد سمتم به خواستمی عموزن

 ؟!نه مگه خوبه امیرسام عمو. کجاست ینبگ بهم فقط-

 نزدیک عموزن به. نداد رو جوابم و کرد پشت بهم، بود آشفته ظاهرش و داشت خون هایلکه پیراهنش که عمو

 :گفتم و شدم

 ؟کجاست االن پسرم بگو بهم فقط؛ کنیمی درکم، مادری هم تو، پسرهات جون رو تو، بگو من به تو عموزن-

 :گفت و چکید چشمش از اشک عمو زن. کنم کامل رو فمحر ذاشتنمی هق هق

 .بیا میگم بهت. برم قربونت بشین بیا-

 :گفت و کرد پاک رو هامگونه روی هایاشک دستش با که نشستم صندلی روی کنارش

 .مادر کن دعا. کنهمی معجزه مادر دعای؛ کن دعا براش، مادرشی تو-

 .زدم هق گلو توی و گذاشتم هنمد جلوی رو دستم و بستم سوز با رو هامچشم

 :گفتم و کردم باز رو هامچشم که گذاشت امشونه روی دست فرزانه
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 خیال اینه. باشه راحت خیالم، خورده رو نهارش پسرم گفتی. گفتی دروغ من به تو. بردار رو دستت فرزانه-

 مادرشم که من؟ امغریبه من همگ؟ باران با فرستادین رو من چرا؟ گفتین دروغ مادرشم که من به چرا؟! راحتم

 ؟بفهمم باید همه از آخر

 :گفتم گریه و جیغ با بلند صدای با

 .بدین... بـ رو جوابم. سوزممی دارم. کردین دیوونم؟ کجاست پسرم بگید من به-

 :گفت و فشرد رو دستم عمو زن

 .گردهمی بر.. .دادن امید دکترها. کن دعا براش. کما تو رفت... پیش ساعت سه امیرسام، نهال-

... کما تو فتهر میگن؟ کنن حالیت بیشتر یا کردی باور. کما تو رفته پیش ساعت سه پسرت میگن؟ نهال شنیدی

 .کما توی رفته! نشده سالش ده هنوز من پسرک. کما... کما

 .شدم بیهوش و رفت سیاهی هامچشم، شد کند قلبم ضربان کردم حس

*** 

 .نکن فوضولی، ینپای بیا، مامان دل عزیز، پسرکم

 :گفت و خندید

 .ببینمش میرم فقط من. کنمنمی فوضولی دیگه. مامانی شدم بزرگ دیگه من-

 :گفتم و شدم نزدیک آهنی هایپله به

 .بیفتی ترسممی من. میریم هم با کن صبر؟ شم فدات ببینی رو چی بری-

 :گفت و کرد غنچه رو هاشلب. گذاشت اشچونه زیر رو کوچولوش هایدست و نشست باالتر هایپله روی
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 تنگ شبرا دلم. ببینم، آسمونه توی که رو بابایی برم خواممی من. دیگه برم بذار؟ ترسیمی قدراین چرا مامان-

 !؟باشه، بزنم اتگونه روی گنده ـوسـ بـ یک میدم قول، برگشتم اگه. برم بذار. شده

 :گفتم و دادم تکیه آهنی هایمیله به

 نده حرصم، برگرد. برن توننمی هاآدم بعضی فقط. اونجا بری نمیشه راضی خدا. نباشه آسمون تو شاید حاال-

 .گلم دیگه

 ســو بـ طرفم به و کرد نزدیک دهنش به رو دستش کف بعد زد دستش کف روی ایـوسه بـ. شد بلند جاش از

 :گفت و کرد فوت هوایی

 .میام و مبینمی فقط، خداحافظ. دارم اجازه من فعال مامانی-

*** 

 با. کردم باز رو هامچشم سختی به، اشخاصی هایقدم صدای و آمد و رفت و جمعیت شلوغی مبهم صدای با

 یرز زدم بلندی صدای با و شد اشک از پر هامچشم باز. بود امیرسام، افتاد یادم که چیزی اولین، اطرافم دیدن

 که خانمی یچهره به «خانم، خانم» شنیدن با. شدیم کباب هم خودم دل حتی، امگریه بلند صدای از. گریه

 :گفتم و کردم نگاه، داشت تن به سفید روپوش

 ؟کجاست من پسر. خواممی رو پسرم-

 .خوادمی رو مادرش و کرده گم رو مادرش جمعیت میون که بودم کودکی انگار. زدممی حرف مظلومیت و بغض با

 :گفت سپس، گذاشت مپیشونی روی دستی پرستار

 .کنید استراحت خانم-

 :گفتم و دادم تکون نه عالمت به لجبازانه رو سرم
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 .االن همین. امیرسام پیش برم خواممی. خواممی رو پسرم فقط گفتم من-

 :گفت و گرفت رو بازوم که بیام پایین تخت از خواستم

 .برو عدب، میشه تموم سرمت االن؟ بدی کشتن به رو خودت خوایمی، دستته سرم؟ کجا خانم-

 زار دلم ته از. کردم گریه به شروع و گرفتم هامدست بین و برداشتم رو بود روم که سفیدی نازک یمالفه

 من. کماست تو االن پسرم، تونمنمی. باش آروم میگه بهم، بینهمی رو من کی هر، خدا شدم خسته. زدممی

 قسم خدایا؟ چی واسه بدبختی همه این. رسمیم آخر خط به دارم دیگه؛ میدم جون دارم؟ باشم آروم باید چطور

 ؛بگیر رو من جون اصال جون خدا. کنممی دعا دلم ته از دارم که مادرم یه من. برگردون رو امیرسام، عظمتت به

 .باشه سالم امیرسام فقط

 :گفتم گریه با. بود سرخ هاشچشم. کرم بلند رو سرم، عموزن صدای با

 چطور یرهم یادم. نیستم بلد رو کشیدن نفس حتی اون بدون من. پسرم پیش نببر رو من بگو بهشون عمو زن-

 .باشم امیرسامم پیش خواممی. بکشم نفس

 :گفت و گذاشت سرم روی دست عمو زن

. کنهینم تغییر چیز هیچ گریه با، نکن گریه. گردهمی بر شاهللان عزیزم. کن دعا. کشتی رو خودت، بسه نهال-

 .برگرده ما پیش زودتر چه هر که باش دعا به دست عوضش

 «نکن گریه میگی هم و زنیمی هم: گویدمی مادرش به که شدم ایبچه پسر همانند خدایا»

 تخت از عموزن کمک به، سرم شدن تموم از بعد. زدممی صدا رو خدا نام قلبم اعماق از. اومدنمی بند هاماشک

 دلیصن به دست؛ ببره بیمارستان بیرون به رو من داشت قصد عموزن. رفتممی راه خوران تلو و اومدم پایین

 :گفتم و گرفتم
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 .ببینم رو پسرم خواممی. ببر رو من. نمیام جا هیچ من-

 .کن استراحت خونه بریم بیا. نمیدن اجازه نهال عزیزم-

 :گفتم و کشیدم ازدستش رو دستم و گفتم نه

 و رمپس بذارن فقط افتممی پرستارها و دکترها تمام یپا به شده اگه حتی، شده تنگ امیرسام برای دلم من-

 .برو تو، ذارمنمی بیرون اینجا از قدم یک اما؛ ببینم

 به شروع و رفتم نمازخونه به و گرفتم وضو. رفتم بهداشتی سرویس سمت به. موند کنارم و نرفت هم عموزن

 هب رو پسرم که دادممی قسمش عزیزانش نجا به. کردممی التماس خدا به و ریختممی اشک. کردم نماز خوندن

 هامچشم! خوابی چه هم اون. خوابیدم و کشیدم دراز نمازخونه از ایگوشه، نیاز و راز و نماز از بعد. برگردونه من

 لمث، دیدمش مدرسه از قبل صبح، بار آخرین. سخته برام موضوع این هضم هم هنوز. ریختنمی اشک بسته

 امیرسام همراه سرماخوردگی دلیل به احسان امروز، روزها این یهمه میون از. ترف و بوسید رو من همیشه

 فقط. کردن دعا جز اومدنمی بر دستم از کاری. گرفت شدت امگریه! رفتنمی هم من پسر کاش. نرفت مدرسه

. تنسوخمی هامچشم و اومدنمی باال نفسم گریه شدت از. ریختممی اشک فجر اذان و صبح تا و کردممی توسل

 بچه مثل هم باز. سخته چقدر؛ ندیدم رو پسرم دیروز از. رفتیم بیرون و کردم بیدار رو عموزن و شدم بلند جام از

 . میشم لجباز کوچولوهای

 .پسرم پیش ببر رو من عموزن-

 .نمیشه؟! ببرمت کجا نهال-

 :گفتم بغض با

 . ببر پذیرش سمت به رو من؛ بزنم حرف دکتر با خوام می-
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 .بودم شده نفهم زبون آدم یک من حاال چون؛ بود فایدهبی من با رفح

 :گفتم و دادم قورت رو بغضم. بودن پرستار دوتا، رفتم جلوتر، پذیرش به رسیدن با

 ؟ببینم رو پسرم ذارینمی-

 :گفت، رسیدمی نظر به ساله ایخورده و بیست جوون که پرستارها از یکی

 ؟کجاست پسرت مگه!؟ پسرت-

 :گفتم مظلومیت با. بود مهربون اشچهره

 .کماست توی... تو-

 :گفت و بست رو بود گرفته دستش که ایپرونده

 بتونی و بشه خوب کن دعا براش. المالقاتن ممنوع فعال، هستن کما توی االن که کسایی. نمیشه عزیزم-

 .ببینیش

. نمببی رو پسرکم نمیده ازهاج کس هیچ؛ نداشت فایده. نشستم دورتر کمی صندلی روی. کردم پشت بهش

 ینا خدایا میگم بار اولین برای ولی؛ داشتم ایمان حکمتت به همیشه خدایا. نداره فایده هامضجه و هامالتماس

 ور پسرم خدایا. خواممی رو پسرم که مادرم یک من. بپذیرم رو اون حتی تونمنمی من. سخته خیلی حکمتت

 مشوهر؛ رفت پدرم خدایا. بگیرم رو اشسالگی ده تولد جشن براش وامخمی؛ تولدشه دیگه روز چند. برگردون

 .سخته خیلی، خدایا سخته. بمونم زنده تونمنمی اون بدون من. بره هم پسرم نذار! رفت هم

*** 

 اشک و کردممی دعا فقط. برگردم خونه به نبودم حاضر روز پنج این تو. دارم ایآشفته حال؛ گذرهمی روز پنج

 به با .شده گیر نفس برایم دنیا، امیرسام نبود در و شده ضعیف تنم. خون یکاسه دو شده هامچشم. ریختممی
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 خدایا؛ داره دوستم گفت بهم. شدمی شروع امزاری گریه باز، تصادفش حادثه از قبل شب اون آوردن یاد

 .داره دوست، کنهمی نگاهش داره آسمون تو که باباش از بیشتر حتی رو من گفت؟ شنیدی

 من؟ بردی رو پسرم چرا خدایا؟ کما تو رفتی چرا؟ نیستی کنارم االن چرا پس، داری دوستم اگه، مامانی امیرسام

 وجود با فقط تنها رو هااین همه من. باختم پسرم خاطر به فقط رو هامخوشی، آرزوهام، امجوونی، امزندگی تمام

 ودکمب حتی، محبتش کمبود، وجودش کمبود؛ دارم بودکم من. نیست کنارم االن ولی؛ کنممی خالصه پسرم

 من، پسرم با نه ولی؛ کن تنبیه رو من نکردم که گناهی برای؛ کن تنبیهم خوایمی جور هر خدایا. هاشخنده

 . خواممی کنارم رو زندگیم امید؛ خواممی رو پسرم

 بر من رس از دست که هاییبدبختی. بدبختی پشت بدبختی؛ شدم خسته. بدبختی همه این از خورهمی بهم حالم

 پسرم ،پروردگارم! گردنمی بر سمتم به باز ولی؛ بارشونه آخرین و گذاشتن تنهام دیگه میگم بار هر و دارننمی

 اب نوشتن برای دلش. بده ادامه رو چهارمش کالس خوادمی پسرم. تولدشه امروز، ظلمه. برگردون آغوشم به رو

 و حرکاتش تک تک به من، کنه ناز، بزنه حرف، بخنده؛ کنه شیطونی برام بذار ؛گردون برش. زده لک خودکار

 .دارم اعتیاد وجودش به؛ معتادم رفتارهاش

 از و شدم بلند جام از. انداختمی پسرم با شیرین هایخاطره یاد رو من و رسیدمی مشامم به بارون بوی

 سرکمپ سالمتی. کردم دعا گریه همراه و کردم بلند آسمون به رو هامدست؛ دعاست وقت. رفتم بیرون بیمارستان

. زدمی شالق امخسته یچهره به، رنگش بی هایدونه و میشد بیشتر لحظه هر بارون. طلبیدممی خدا از رو

 اب میشه روزی چند االن من. کنهنمی فرقی برام ولی؛ شده خیس بارون زیر تنم تمام. شدن خیس هاملباس

 هم زبا؛ نمیشم آروم هم باز. رسیدمی گوش به زمین بر اشکوبنده صدای و گرفت شدت باران. خیسم هاماشک

 هم روی رو هاملب. رو خوار غم زن و مادر یک دردهای بشنوه تا بزنم صدا خدا رحمت زیر تنهایی در خواممی

 آبروی من چشمان! را اتپاییزی بساط کن جمع آسمان. باردمی دروغ باران. »بندممی رو هامچشم و فشارممی

 از؛ گردممی بر داخل به باز. اشک از بشم خالی تا زنممی زار و کنممی گریه قدراون!« است خریده را بارانت

 رو وجودم تو سرمای تازه. گرفتم جای خشک رنگ زرد صندلی روی! اشک هامچشم از و چکهمی آب هاملباس
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 هامتدس؛ خیسه هاملباس. ستفایدهبی ولی؛ کنم گرم رو مخود خواستممی، کردم سینه به دست. شدم متوجه

 عمونز تا مونممی منتظر و میشم خیالشبی. میشه کم تنم سرمای از کمی تازه. کردم ها و کردم دهنم نزدیک رو

 .بیاره لباس برام و بیاد بیمارستان

*** 

 رو دتخو اینطور نمیشه. اینجا بیا زبا و کن استراحت خونه برگرد بیا. نیست خوب اصال وضعت، عزیزم نهال-

 خدا. شبا قویی پسرت خاطر به. میشه دلخور دستت از، ببینه حال این با رو تو امیرسام اگه کن باور. بدی رنج

 .شو بلند؛ کنهمی کمکت، بزرگه

 و میشدم کشیده فقط حرفی هیچ بدون! کرد خارج بیمارستان از ماه دو از بعد، خودش همراه و کشید رو دستم

 دونمنمی؛ کردم نگاه دلگیر آسمان به. کرد رانندگی به شروع و گذاشت ماشین توی رو من باران. زدمنمی حرفی

 تکرار باعث چون؛ نمیاد خوشم زمستون از گفتممی همیشه. نداره تمومی برام آسمون این دلگیری چرا

 دست به زمستون توی شوهرم ،مرد زمستون توی پدرم، هستم حرفم سر هم حاال. میشه تلخم هایخاطره

! نفس قطف؛ کشهمی نفس فقط و خوابیده حرکتبی، تخت روی زمستون توی پسرم حاال و شد دستگیر هاپلیس

 ؟ بشی تموم خواینمی، زمستون

 فقط و ندارم تحرک قدرت که شدم عروسکی. میاره بیرون ماشین از رو من آروم و کنهمی باز برام رو در باران

 من امید بعدش و داد امید دست رو من پدرم همه از اول. میدن قرار، خوانمی که کجا هر رو من دنیا این هایآدم

 دستم ترحم با؛ بینهمی رو من کی هر پسرم درد برای، سال همهاین از بعد حاال. رفت و داد اشخانواده دست رو

 بودن زنده احساس دیگه. کرده خم رو رمکم پسرم نبودن. کشونهمی جا اون به جا این از رو من و گیرهمی رو

 . کنمنمی هم کشیدن نفس احساس حتی. ندارم خبر و اممرده اینکه مثل. کنمنمی

 بوی؛ امیرسامه و من سال ده هایخاطره از پر اتاق این. کنممی نگاه اتاق اطراف به. نشونهمی فرشم روی رو من

 رو امیرسام صدای. اتاقه پی فقط حواسم من ولی؛ کنهمی عوض رو هاملباس باران. میده رو امیرسام پسرم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه جمنان کاربر zeinab_jokal  | من پوش سیاه بخت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 338 

 هایخنده صدای چقدر که آخ. میشه پخش ذهنم از ایگوشه هاشخنده صدای. شنوممی اتاق این توی واضح

 ایـوسه بـ بعد. کشهمی روم رو پتو و ذارهمی بالشت روی رو سرم. میدن جون من به؛ دارم دوست رو شیرینش

 .کرده دریغ من از رو هاشـوسه بـ که میشه ماه دو. نمیشه دور من از ایلحظه امیرسام فکر. زنهمی امگونه روی

 یاد. داره الزم التهابش درمان برای رو پسرم یدوباره هایـوسه بـ و سوزهمی امگونه روی هاشـوسه بـ جای

 بره آسمون به هاپله از خوادمی گفتمی پسرم. کنممی تجسم و باز ذهنم توی دوباره رو خواب؛ افتممی که خوابم

 برگرد. زنهمی امگونه روی ایـوسه بـ برگرده اگه گفت، بدم رفتن یاجازه بهش اینکه برای. ببینه رو باباش تا

. مامانت دل عزیز نیست بازی وقت االن. بسه هابازی موشکقایم این؛ بسه دیگه. رفتی که میشه ماه دو، امیرسام

 .پسرم برگرد؛ بکشه نفس دوباره بذار برگرد؛ کنهمی دق نبودنت در داره نتماما دونیمی

. نهزمی صدا رو امیرسام فقط فکرم. شدم خیره اینقطه به. گرفتم بغل غم زانوی و کردم کز اتاقم از ایگوشه

 و زننمی رو در که مونممی حال این توی چقدر دونمنمی. باشم نخونده برگشتنش برای که نمونده دعایی دیگه

 هب خوادمی دلم. نمیره پایین گلوم از حسابی و درست غذا پسرم بدون تنهایی. میرن و ذارنمی کنارم رو غذام

، هزنمی حرفی و میاد اتاقم به کسی تا. شدم حساس صدا و سر به! بارونیه و ابری هوا ولی؛ برم بیمارستان

 : میگم آرومی صدای با و ذارممی هاملب روی رو اماشاره انگشت

 . خوابیده پسرم؛ نزنین حرف، هیس-

 از قلبم و شده خشک هامچشم توی اشک! شدم دیوونه کنممی حس، کردم تکرار رو حرف این چقدر دونمنمی

 وقتی ادبی خوابم به چطور اصال. نمیاد خوابم به حتی پسرکم. برداشته ترک، مهجوری یخونه مثل امیرسام دوری

 .بخوابم همیشه میدم قول، خوابم به بیای روز هر بدی قول اگه، مامانی زندگیِ امیرسام!؟ خوابمنمی من که

 داپی بزرگ آسمون توی رو پدرت و هستم دروغگویی مادر من که فهمیدی االن تا حتما، مامان دل عزیزِ امیرسام

 نه؟ رکمپس بخشیمی رو من. مامانی بشکنه کوچکت دل خواستمنمی، ببخش رو من. گلم ببخش رو من. نکردی

 کافیه. گشتیبرمی آغوشم به االن و بخشیدیمی قبل ماه دو از، ببخشی بود قرار اگه، ببخشی نکنم گمون، نه
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 برات که نمونده هاشچشم توی اشکی و میده جون نبودنت توی داره مامان که میشه ایخورده و ماه دو؛ پسرم

 .باشه نریخته

 ساعت دو تحمل مامانت. نبوده حساس تو جز هیچکس وجود به عمرش تو یمامان. نده عذاب رو مامانی؛ برگرد

 الامس؛ دونیمی؟ پسرم کنیمی لجبازی چرا؟! کشهمی نفس و رفتی ماهه دو االن چرا پس؛ نداشت رو ندیدنت

، نداره اشکالی اما. گذاشتی دلم به حسرت رو اتسالگی ده تولد جشن. بگیرم تولد جشن برات که نبودی کنارم

 .پسرم مامانی دل عزیز تو. گیرهنمی دل به تو از مامانی؛ برگرد تو

 بده حالم

 کده ماتم تو بی شد خونه

 زده ماتم خالیت جای به

 نده عذابم منو رفتنت با

 میگه میرسه کی هر

 «نده بد خدا»

 زده بارون شیشه به

 بده حالم دوباره

 من به رفتنت با نرو

 نده غم

 !نره کن کاری یه خدا
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 نده بد خدا

 بده حالم

 نده یادم رو تنهایی

 نده عادتم جدایی این به

 بده من کار میرممی برات

 روزا این میارم بد هی

 نده بد تو خدا

 بده آدم من، قبول

 زده نم کوچه تو

 دوباره رو خونه این در

 زده غم

 بارون انگار ببین رو چشمام

 زده صورتم به

... 

 نده بد خدا

 نده بد خدا
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 نده بد خدا

 که هایدستگاه به. تونمنمی ولی؛ کشهمی پر کردنش بغل برای دلم. میشم خیره اشچهره به شیشه شتپ از

 به !شده سنگین هامچشم کنممی حس و زنهمی موج هامچشم تو اشک باز. کنممی نگاه غیظ با، وصلن بهش

 میون ور انگشتم، امگریه دایص رفتن باال از جلوگیری برای که میشه ماه چند؛ کنممی نگاه امسبابه انگشت

 دختری همون؛ امدیده زجر زنی من. میشه دیده انگشتم روی دندونم جای و شده کبود جاش. گیرممی هامدندون

 آروم که نیست بار اولین. بود خوش پسرش وجود به فقط، شوهر یخونه توی و دیده عذاب پدرش یخونه که

 امشده پوست پوست و خورده ترک هایلب، بغض از. کنهنمی روممآ گریه که باره اولین اما؛ کنممی گریه

 : میگم و کنممی بلند رو سرم. لرزنمی

 . برگرده بگو؛ نیست انصاف این خدایا. ندارم وضع این توی رو دیدنش طاقت من. گردون برش برام خدا-

 و ضرب بذار. کردم تکرار رو برگرد یکلمه بار چند دونمنمی، ماه سه این توی؛ کنممی توجه هاکلمه به چقدر

 اومدن اب. نداره انتهایی که خدا زمین و آسمون مثل انتهابی رقم یک. خوادمی شماربی رقمی حتما؛ کنم تقسیم

 امیرسام» نویسممی شیشه روی انگشت با و کنممی بلند رو دستم. بگیرم پسرکم از چشم باید باز، پرستار

 از لمد. بندازم کسی گردن رو پسرم کردن تصادف تقصیر خواممی که باره اولین. میشم خارج جا اون از.« برگرد

 اگه یدمنم تضمین. بیفته روز این به پسرم شده باعث اون. پره، کشونده اینجا به رو پسرم که سمند یراننده

 پسرش دونهنمی و هندار خبر بیرون از و ابدیه زندون توی که رو امید حتی. بگذرم ازش هاسادگی این به ببینمش

 هادمآ خیلی از دلم. بگیرم لگد و مشت زیر خوادمی دلم، کشهمی نفس فقط و خوابیده تخت روی هاست ماه االن

. زنمب آتیش رو اشپوسیده هایاستخون و بکنم هامدست جفت همین با رو پدرم گور خوادمی دلم حتی؛ شاکیه

 با شاید ؛بزنم داد سرش و بزنم گوشش توی سیلی یه و بشم روبهرو مبینا با خواممی؛ نمیشه خنک دلم هم باز

 .بشه خاموش درونم آتیش شاید؛ بشه خنک دلم کارها این
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 و داشتم دوستشون احمقانه چه من و کردن تحقیر رو من که کسانی کردن شکنجه از بگیره آروم دلم شاید

 وت مدت این توی که کسی بیشترین احتم، کنه محاسبه بیمارستان رئیس اگه. سوزوندممی دل براشون

 با اپرستاره. کنممی فرجی طلب خدا از و کنممی دعا و شینممی خشک صندلی روی! بودم من، بود بیمارستان

 کسایی چه شب هایشیفت دونممی حتی؛ شناسممی رو شونهمه. میشن رد کنارم از و کننمی نگاهم ترحم

 به گاهی. بارانه، داره رو هوام و منه به حواسش که کسی تنها. هستن کسایی چه صبح هایشیفت و میان

 من ماه هس این زندگی. گردونهمی بر بیمارستان به باز و برهمی خونه به رو من و زنهمی سر بهم و میاد بیمارستان

 همیگ، زنهمی حرف من با و میاد وقت هر عموزن! همین؛ خونه، بیمارستان و بیمارستان، خونه توی شده خالصه

 که روز اون از احسان. کننمی دعا پسرم سالمتی برای رضا و فرزانه حتی و کنهمی گریه امیرسام برای عمو

 به بیمارستان توی بار سه مادرم. داده دست از رو دوستش و همبازی چون؛ شده ساکت، برنگشت خونه به پسرم

 پرستارها زبون از که بار هر. کنه آروم رو نم کردمی سعی و ریختمی اشک من پایپابه بار هر و زد سر من

 ریدو یجنبه من خدایا. بعدیه پسرم انشاهلل، میگم خدا به و میشم خوشحال، اومده در کما از کسی شنوممی

 مه رو اسمش کلمات حتی که بینممی حاال. امیرسام امدردونه جز؛ کن امتحانم چیزی هر با؛ ندارم رو امیرسام

 !اسمش فظتل حتی؛ دارم دوست

 نگه باز سختی به رو هامچشم. زنهمی دو دو خوابیبی و خستگی از بیمارستان شلوغی همه این میون هامچشم

 به. رمب بیمارستان به، بشه که صبح باز و باشم اونجا رو شب و برگردم خونه به و بیاد دنبالم عمو تا دارممی

 خبر ینا امید به روز هر. برگشت امیرسام بگن که معجزه یک؛ خوبم خبر یک منتظر شهمه، میرم که بیمارستان

 .کنممی طی رو بیمارستان تا خونه بین مسافت

 یکذای اتاق اون وارد و میرم راه پرستار سر پشت و کردم دستم رو دستکش و پوشیدم رو رنگ آبی هایلباس

 رو امامیرس و من و میشه ارجخ پرستار. کنم لمسش و ببینم نزدیک از رو پسرم خواممی که خوشحالم. میشم

 خوادمین دلم ولی؛ گیرهمی بغضم، مختلف دستگاه همه این زیر پسرم دیدن با؛ میشم نزدیک بهش. میذاره تنها

. بزنم مپسرک با رو دارم که حرفی هر راحتی به تونممی میگه دکتر. کنم ناراحت رو پسرکم خوامنمی. بریزم اشک
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 روش نیطوال ایـوسه بـ و گرفتم دستم توی رو دستش. بده رو جوابم تونهنمی فقط؛ شنوهمی خوبی به رو صدام

 نزدیک خوابش در غرق یچهره به رو صورتم. بگیرم رو امگریه جلوی لحظه اون توی بود سخت برام خیلی. زدم

، هاشگونه روی. بوسیدممی رو اشچهره سو هر از؛ رسیده آب به دستش حاال که بودم ایتشنه مثل؛ کردم

 خواب این از، مامانی امیرسام: گفتم؛ رفتممی اشصدقه قربون و زدممی ـوسه بـ اشپیشونی و هاشچشم

 برگرد. دینبو وفابی و معرفتبی پدرت مثل که تو؟ بشی بلند دیگه خواینمی؛ خوابیدی ماهه چهار؟! نشدی خسته

 یمامان. بکشم ایتازه نفس، صدات شنیدن اب بذار؛ بگیرم جون دیدنت بار هر با بذار عسلم. مامانی پیش

 چیز همه. نمیاد سراغم به خواب اصال تو بدون!؟ نداشتم خوراک و خواب ماه چهار این توی دونیمی، امیرسام

. یرمبگ بزرگی جشن برات بذار؛ مامانی برگرد! اشتهام حتی، خوابم، لبخندم، هاماشک؛ کردن لج نبودنت توی

 .مکن زندگی بودنت با بذار

 یزچ برام کشیدن نفس تو بدون کن باور. دونممی هنر هم رو کشیدن نفس حتی نبودت توی؟ عزیزم دونیمی

 بغضم حتی؟ پسرم بینیمی. میاد نه، میره نه؛ کرده گیر گلوم توی ساعته چهار و بیست لعنتی بغض این. سختیه

، اشنب داشته دوست که رو کسی هاآدم؟ ریدا دوست رو من نگفتی تو مگه، مامان ناز پسر. کرده لج نبودنت توی

. شده گتن برات دلمون همه؛ خونه برگرد بیا، مامانی بیا؛ کنم عادت نبودنت به خوامنمی. فداتشم ذارننمی تنها

 همه ات بیا. شده کور و سوت تو بدون خونه. خوادمی رو امیرسام میگه. کنهنمی فوضولی تو بدون دیگه احسان

 .مامان دل عزیز دهبرگر اول مثل چیز

 برگرد؟ امیرسام بدون نهال کردن زندگی داره امکان مگه؛ کنهمی درد هامنفس. نبودنش توی شدم خسته

 امید هب فقط شاید؛ کردم سپری چطور رو ماه چهار این دونمنمی من. نیست قشنگی شوخی اصال رفتنت؛ پسرم

؛ ستهخست روحم؛ ستخسته تنم؛ ستتهخس دلم. روحی خستگی؛ کنممی خستگی احساس. پسرم برگشتن

 لمث؛ شده هابچه مثل رفتارم! ندارن نا دیگه و شدن خسته، ریختن رو داغ هایاشک این که بس هامچشم حتی

 هشونب؛ کنهمی نگاه ترحم با رو من، میشه رد که کسی هر و نشستم صندلی روی. حرکتبی و کوچک دختر یک

 هم شاید .گردهمی بر امیرسام، بزنم لبخند اگه کنممی فکر شاید؛ بچه یک جلد توی رفتم. زنممی محوی لبخند
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 براش دلم. خوام می رو پسرم فقط؛ بدونم خوامنمی روزگار این از رو هیچی؛ دونمنمی. کنممی فکر بچگونه

 .کننمی گریه خون دیگه جدیدا حاال؛ شدن خسته، ریختن اشک که بس هامچشم. شده تنگ که هاستمدت

 و بیست توی پناهی نهال. کرده ایعقده رو من روزگار، نبودم خدا با. شدم ایعقده. نیست مهم برام هم هاینا

 ور خونش خوادمی دلم. سمنده یراننده اون خون به تشنه حاال، خواستنمی رو هیچکس بدی که اشسالگی نه

 ودننب غم بدونه تا بدم نشون مادرش به رو اون و کنم اشتیکه تیکه خوادمی دلم. بشه راحت دلم تا بنوشم

 برای؛ گذرهنمی خوشی و خیر به چی همه، ببینمش اگه دونهمی و قوییه ششمش حس هم شاید. چی یعنی فرزند

 امید رشپد اگه مثال که کنممی فکر بچگونه هم باز؛ پسرمم خوار غم تنها من. ذارهنمی بیمارستان توی پا همین

 خدا احتم بعد. کردیممی دعا و ریختیممی اشک براش دوتایی االن، داشت دوست رو رسامامی و بود کنارمون االن

 با حاال که نشستم بیمارستان این توی قدراین. گردوندمی بر دنیا این به رو پسرم و اومدمی رحم به دلش

 ذارب! امدیوونه کننمی فکر و زننمی زل من به تعجب با عابرها. زنممی حرف خودم با و گرفتم انس امتنهایی

 رو چیز هیچ غم، هادیوونه حال به خوش. کرده دیوونه رو من پسرم غم؛ امدیوونه من آره؛ بکنن رو فکر همین

 هم چی هر تازه، دردی نه، غمی نه؟ داره اشکالی چه مگه. بودم دیوونه اومدنم دنیا به اول از هم من کاش. ندارن

 هک خوندم پسرم برای رو الجنان مفاتیح هایدعا قدراون؟ کنینمی باور .بهشته توی جاشون آخرش، کنن عمر

 .کردم ختم رو بزرگ کتاب اون کنم فکر

 چند از بعد و برنمی خونه به رو من و میان دنبالم به عمو گاهی و باران گاهی. یکنواخت زندگی همون هم هنوز

 .گردوننبرمی بیمارستان به باز، ساعت

 فقط، اتاق اون توی که افسوس ولی؛ کنهمی تزریق آرامش بهم. باشم امیرسام و خودم تاقا توی خوادمی دلم

! برگردم بیمارستان به زودتر چه هر که میشه باعث همین. هاشنفس بیمارستان توی و داره وجود هاشخاطره

 دنیا نای توی که چیزی ریندشوارت که رسممی نتیجه این به، کنممی نگاه امزندگی به هازاویه تموم از که حاال

 حد ینا به تا غمی هیچ حال به تا امسالگی نه و بیست این توی. پسرمه رفتن کما، داده عذابم ماه چهار این توی

 هازودی ینا به کنممی فکر خودم با و نشستم همیشگی صندلی روی بیمارستان توی. نکرده عقل شیرین رو من
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 پسرم هب توننمی که جایی تا. گردهبرمی امیرسام بگم و کنم صحبت دیرشم با و برم امیرسام مدرسه به باید

 لبتها؛ ندارم دادنش درس برای باالیی سواد هم من. بشکنه دلش خوامنمی. نیفته رو چهارم کالس تا کنن کمک

 به. هرسنمی و کنهمی اذیتش پویا االن باران! نه یا. سپارممی باران به رو دادنش درس؛ نیست مشکلی هم این

 با درست نرسید پسرکم ولی؛ خودکاره با نوشتن عاشق امیرسام راستی! نمیگه نه حتما؛ گممی رضا عموش

 هک سختی کار، گیرهمی یاد آینده روزهای توی. نداره اشکلی خب؟ گیریمی سخت چرا، نهال اه. بنویسه خودکار

 رمف اون. بگیره اشمدرسه برای جدیدی فرم امامیرس برای بگم عمو به باشه یادم. خوادمی اراده فقط؛ نیست

 !خورهنمی پسرکم درد به دیگه و شده خونی و پاره اشمدرسه

 اصال هک بهتر همون، نباشه کنارم پسرم که سالی. ندارم هم رو نو سال یحوصله راستش. نزدیکه نو سال میگن

 بد سنفو چرا؛ برگشت آغوشت به امیرسام نو سال تا شاید حاال، نهال: میگم خودم به و زنممی لبخند باز! نیاد

 .میشه خوب چه که آخ، برگرده پسرم اگه. باش امیدوار؟ زنیمی

 ور سرم و نشسته کنارم مادرم. بازه نیم هامچشم؛ کنممی عطسه هم سر پشت. خوردم سرما کنم گمون امروز

 : میگه و کنهمی نوازش

، بیاد هوش به امیرسام کن باور. برگرد باز؛ کن استراحت وزیر سه دو یه خونه برگرد؛ مادر مریضی تو نهال-

 .میدن اطالع بهتون سریع

 : میگم ایدورگه صدای با و میذارم امبینی روی رو دستمال

 هایچشم اگه دونممی. باشم من، ببینه که چیزی اولین، اومد هوش به امیرسام اگه خواممی، مامان نه-

 چند برای یول؛ خونه میرم. برگشتم خونه به که نداره ارزشی برام کنهمی فکر، ینهنب رو من و کنه باز رو خوشگلش

 .گردممی بر زود و ساعت

 که بهار خواهرم. کنهمی درک رو اممادرانه احساس یا، کنه دلخورم هاشحرف با خوادنمی یا. زنهنمی حرفی دیگه

 :میگه و شینهمی چپم سمت، شده سالش پونزده حاال
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 ؟!مامان نه مگه؛ پزممی آش براش، بیاد هوش به اگه. کنممی دعا امیرسام برای میشهه آبجی-

 آش اتسالمتی برای خاله حتی!؟ بینیمی امیرسام پسرم. زنممی لبخند من هم باز و میده تکون رو سرش مامان

 .کنه ادا رو نذرش بذار برگرد؛ عزیزم برگرد. کرده نذر

 تا اومدن بیمارستان به عموزن و عمو. نکرده پهن رو عید یسفره کسی عمو یخونه امسال. اومد هم نو سال

 .پسرمه سالمتی احترام به فقط هااین همه. نرفتن مسافرت به امسال هم فرزانه و رضا. باشن کنارم

 :میگم عمو به رو. کنممی باز هم از آرومی به رو هاملب

 ؟شد چی سمند یراننده پس عمو-

 :میگه و کشهمی موهاش به رو لرزونش دست عمو

 .ادبی هوش به امیرسام تا... تا بازداشته فعال. کرده رد هم رو راهنما چراغ و مقصره راننده داده نشون راهنمایی-

 عمو مترسید و شدم پشیمون اما؟ رسننمی حسابش به االن چرا پس بپرسم خواستممی. زنمنمی حرفی دیگه

. کنمیم سکوت و فرستممی لعنت خودم به! نیاد هوش به شاید... شاید ؛نیست معلوم پسرت تکلیف چون بگه

 !کردم عمرم توی که کاری بهترین

 با شههم. میرم اشصدقه قربون لب زیر و گیرممی جون دیدنش با. میشم خیره امیرسام به شیشه پشت از باز

 ادتع امیرسام پسرکم نبودن به رو من و گذرهمی زود واقع در ولی؛ گذرهمی کند امیرسام بی روزهای میگم خودم

 سیزده از قبل نوروز عید. افتممی پارسال یاد! گذشت امیرسام بدون اییخورده و ماه چهار این زود چقدر. میده

 نارمک پسرم تنها. نداشتم غمی؛ بود خوبی سفر چه مشهد. رفتیم رضا امام زیارت و مسافرت به روز پنج، دربه

 امام به رو خدا و کنممی دعا دلم توی باز، افتممی که رضا امام یاد؟! خواستممی این از هترب چیزی چه دیگه. بود

 .برگردونه رو پسرکم تا میدم قسم رضا
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 و کنممی سپری پسرم هایخاطره با خونه توی رو امشب! نذاشت اعتراض برای جایی و برد خونه به رو من عمو

 من نفر اولین فرزانه و میشم خونه وارد؛ میشم پیاده ماشین از. گردممی بر بیمارستان به باز وقت اول صبح فردا

. ممیر پسرم و خودم اتاق به و کنممی نگاهش فقط منگ هایآدم مثل. کنهمی سالم بهم و گیرهمی آغوش در رو

 بر مروزا» سمنویمی کنارش و زنممی خط رو فروردین پنج و میارم در کیفم از رو همراهم جیبی تقویم و شینممی

 کارهام این با که شده جالب برام. گردهمی بر امروز نویسممی تاریخی هر روی؛ شده روزم هر کار.« گردهمی

. یشمم خیره، دیواره روی شده قاب حاال که امیرسام و من نقاشی به؛ کنممی نگاه اتاق به. میشه بیشتر امیدم

 و هزنمی برق تحسین چشمم در حاال. کرد آمیزیرنگ رسامامی و کشیدم من که هاآدمک ریخت بد نقاشی همون

 مثل رامب. کرده آمیزیرنگ رو اون امیرسام چون، دنیاست نقاشی ترینقشنگ، نقاشی این کنممی فکر خودم با

 پسرکم اب افکارم توی و زنممی لبخند باز. ببینه رو اون برگرده پسرم اگه تا زدم دیوار روی؛ گرانبهاست شئ یک

 اتاشینق تا بفرستم نقاشی کالس به رو تو، برگشتی اگه میدم قول؛ مامان دل عزیز نشو ناراحت: زنممی حرف

 فقط تو؛ بریزم پات زیر رو دنیا تموم بذار؛ برگرد. گلکم بخندی، افتضاحه و زشت نقاشیم که من به و بشه عالی

 .میرم خواب به و کنممی رتبم خودم روی رو پتو؛ دارم احتیاج خواب به کنممی حس. پسرم برگرد

*** 

 :گفتم و گرفتم دستش از رو گل

 .دلم عزیزِ مرسی-

 رنگ سرخ رز گل به و خندیدممی کارهاش به. چرخیدمی باغ رنگارنگ هایگل و هاچمن روی و شد بلند جاش از

 دیده ردو از کسی! نهکمی خوب رو حالم بوش چقدر؛ کنممی بو و نزدیک امبینی به رو اون. کردم نگاه دستم توی

 و دمنمی اهمیتی! امیده... این؛ کنممی نگاه تردقیق بهش، شد ترنزدیک که کمی. میاد ما سمت به داره؛ میشه

 واه توی و گیرهمی آغوشش در رو پسرمون؛ میشه نزدیک امیرسام به امید. میشم گل کردن بو مشغول دوباره

 .کنهمی ترعمیق رو لبم ویر لبخند امیرسام هایخنده صدای. چرخونهمی
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 :میگم بهش که کنهمی بوش و قاپهمی دستم از رو زیبا گل و شینهمی کنارم امید

 ؟باشی ما کنار خواینمی نگفتی تو مگه؟ اومدی چرا امید-

 :میگه و کنهمی نگاه، کرده باز رو هاشدست و کشیده دراز هاچمن روی که امیرسام به امید

 .بمونم که اومدم االن ولی؛ گفتم بله-

 :میگه و کنهمی خوش جا امید بغل توی و میاد امید و من سمت به و میشه بلند جاش از امیرسام

 ؟بمونی پیشم همیشه تا اومدی بابا-

 :میگه و کشهمی رو امیرسام بینی انگشتش دو با خنده با امید

 .بله-

 :میگه لبخند با و میشه بلند امیرسام

 .بیارم گل یک برات میرم من پس-

 .کنمیم نگاه امیرسام رفتن به عشق با و گیرممی امید دست از رو گل من و میشه دور ما از گل چیدن برای بعد و

*** 

. دیدم رو پسرکم خواب ماه چهار از بعد که گرفته جا لبم روی پهنی لبخند. شدم بلند خواب از صبح هشت ساعت

. تمرف سالن به و پوشیدم رو هاملباس و شدم بلند جام از! بود هم امید حتی؛ بودیم خوشبخت خواب توی چقدر

 هایلباس به دستی. نبود اون به حواسش ولی؛ کردمی نگاه روشروبه تلوزیون به و بود خوردن چای حال در عمو

 :گفتم و کشیدم چروکم

 ؟ بریم ایآماده، عمو سالم-
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 :گفت و گذاشت زمین روی رو چای فنجون و اومد خودش به

 .بریم تا بیاد عموتزن بذار، جان عمو آره-

 رو هامکفش. بود آماده هم عمو زن. نوشیدم آب کم یک و ریختم آبی لیوان و رفتم آشپزخونه به و گفتم ایباشه

 یمارستانب به تا شدیم معطل ترافیک توی ساعتی نیم. شدم خسته عید ترافیک همه این از. رفتیم و کردم پام

 جای به. داره راه قدم چند دونممی بگم تونممی حتی؛ بودم بلد رو همیشگیم جای به رفتن دیگه. رسیدیم

 کنارمون عمو؛ شینممی عمو زن کنار ایدیگه صندلی روی. کرده اشغال رو اون خانمی، اه. رسممی همیشگیم

 خارج هعجل با امامیرس اتاق از که پرستاری به همزمان نگاهم که اندازممی نگاهی بیمارستان به. ایستاده سرپا

 :میگم و رسونممی پرستار به رو خودم و میشم بلند جام از. افتهمی، میشه

 ؟شد خوب پسرم؟ شده چی-

 :میگه، بگذره کنارم از خوادمی و داره عجله که همانطور

 .خانم دونمنمی-

 حال. هنمیش اتاق اون داخل از خبری که ساعته نیم از بیشتر. مونممی جام سر سردرگم. میشه رد کنارم از سپس

 دعا لبی زیر عموزن و زنممی صدا رو خدا! نگران یا خوشحاله دونمنمی. دونمنمی ساعت نیم این توی رو دلم

 خصش اون با و برگردونده سرش پشت به رو سرش و تنشه سفیدی روپوش که دکتر اومدن بیرون با. کنهمی

 هااون به رو خودم و میشم بلند جام از. رسونهمی دکتر به رو خودش من از جلوتر عموم، زنهمی حرف عقبی

 افهاض ما جمع به حاال هم عموزن حتی. بارهمی هامونچشم از انتظار. اندازهمی نگاهی ما به دکتر. کنممی نزدیک

 :میگه، بپرسیم سوالی اینکه از قبل دکتر. شده

 ؟هستین پناهی امیرسام یخانواده شما-
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 عرق ردکت که میگه ایبله، من بندپشت عمو و کنممی تکرار هم سر پشت بار سه رو بله و میدم تکون رو سرم

 :میگه و کنهمی پاک رنگ زرد دستمالی با رو اشپیشونی

 .کرد فوت... مریضتون متاسفانه-

 :یگمم دکتر به عصبانیت با! سنگین هامگوش و میشه داغ قلبم. سوزهمی درونم چیزی حرفش این شنیدن از

 من؛ گردهبرمی اون؟ فهمیمی؛ رفته پسرم بگی نداری حق تو. کنممی شکایت ازت من؛ دروغگویی یک وت-

 .دونممی

 :میگه و کنهمی نگاهم غم با دکتر

 .باشه آخرتون غم امیدوارم، پناهی خانم متاسفم-

 هب دوباره و کنممی زبا پازلی مثل ذهنم توی رو دکتر هایحرف. گذرهمی عمو و من میون از حرفش شدن تموم با

 شدید هامشونه هاشحرف از.« کرد فوت مریضتون متاسفانه»؟ میشه چی نتیجه حاال. کنممی وصل همدیگه

 در که عموزن و زنهمی هق هابچه مثل که عمو به و گیرممی دیوار از چشم. گیرممی تنگی نفس و لرزنمی

، مرده االن که امیرسام آوردن یاد به با باز. میشم خیره، کنهمی گریه و کشیده صورتش روی رو چادر، کنارش

 ورتمص به. کنهمی جمع دورم رو مردم که جیغی. شد پاره اون از گلوم کنممی حس که جیغی. کشممی بلندی جیغ

 .برگرده بود قرار اون. مرده پسرکم کنم باور خوامنمی. کنممی زخمی رو هامگونه، هامناخون با و میندازم چنگ

 این زا دیگه االن پسرکم. شده فشرده قلبم. کنممی گریه به شروع های های و زنممی جیغ دوباره. گردهبرمی آره

؛ توننینم ولی؛ کنن آرومم کننمی سعی هاخانم و میشه بیشتر هامگریه؟ شده آسمونی دیگه یعنی؟ رفته دنیا

 رو هامونخاطره. کنممی تکرار بیمارستان توی هق قه و گریه و جیغ با رو «خواممی رو پسرم من. »گرفتم جنون

 نرم گوشت که بس گرفته درد هامناخون حتی کنممی حس. میندازم خش رو هامگونه شدت با و میارم یاد به

 رو خبر این هرگز و مردممی کاش. خواممی خدا از رو مرگ و ستآشفته حالم. انداخته خط رو هامگونه

 مگه؟ هبر گذاشتی چرا؟ بودی ناراحت شما یعنی. بود راحت من پیش؟ بشه چی که؟ ردیشب چرا خدا. شنیدمنمی
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 راچ پس؛ دونستیمی رو همه این که شما خدا. تونمنمی اون بدون دونینمی مگه؟ عاشقشم من دونستینمی

 پر رو پدرش یجا بودم داده قول که من؟ بردی رو امساله ده پسرک، امیرسام امدردونه چرا آخه؟ بره گذاشتی

؟ داخ بردی چی برای رو پسرم. خواممی دلیلی؛ شدم دیوونه من. باشه دلیلی باید حتما؟ بردیش چرا پس؛ کنم

 . بیارینش برام. خواممی رو هاشخنده صدای. بشنوم رو هاشگفتن مامان صدای خواممی من

 دایاخ؟! نیست ظلم خدایا؟ باشم سرمپ عزادار باید من. ریزممی اشک فقط و ندارم رو کشیدن جیغ قدرت دیگه

 رو من؟ کردی امزندگی وارد رو اون چرا خب؟ بگیریش ازم خواستیمی روزی همچین که وقتی، دادیش چرا اصال

 که ؟بشم داغون که؟ بکشم زجر که؟ کردی آسمونی رو اون، شد امزندگی تموم که وقتی و کردی وابسته بهش

؟ امبی کنار نبودنش با چطور؛ بگو خودت خدایا؟ کنم کارچی پسرم ونبد من خدایا. شدم خسته؟ بریزم اشک

 بگو و بده رو جوابم شده که بارم یک برای؟ خدایا چطور؟ نداره وجود امیرسامی دیگه بفهمونم خودم به چطور

 ؟چطور

*** 

 قطف و مشد الل؛ بزنم حرفی تونمنمی. دیده آسیب گلوم صوتی تارهای میگه دکتر. شده قطع صدام روزه سه

 امیدوارم هم هنوز. نمیدم اهمیتی ولی سوزهمی اشک حرارت از هامچشم زیر. ریزممی اشک و کنممی نگاه

 نکرد زندگی؛ خوادمی مرگ دلم؟ دارن رو ارزشبی زندگی این به برگشت امکان هامرده مگه اما؛ برگرده پسرکم

 اب چطور من اصال؟ نه رو امیرسامم و داشته نگه برام رو امیرسام هایخاطره فقط تنها وقتی کارچی خواممی رو

؛ شهمی که بگو خدایا؟ برگردونی آغوشم به رو امیرسامم و کنی بزرگواری میشه خدایا؟ بیام کنار موضوع این

 دنش مادر طعم هرگز و بودم نازا کاش. کشونده آتیش به رو دلم. داره سوز خیلی مادر درد. میشه آره بگو، آفرین

 به پروانه مثل وجودت تموم، تنهاییت همدم، زندگیت امید، بودن مادر سال ده از بعد سخته. شیدمچنمی رو

 اشک از رو هاتچشم و کنه می مست رو تو تنش بوی که اتدردونه هایلباس بمونی تو و بزنه پر آسمون

 . فروغبی
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. مکن حس را دوریش خوامنمی، کنممی بو و گرفتم بغل رو هاشلباس اتاق تو...پسرکمه یجنازه تشیع امروز

، همم شخص سه. بدی دست از دستی دستی رو زندگیت مرد سه سخته. نمونده برام زندگی توی امیدی دیگه

 دسفی هامشقیقه کنار موهای که شدم ایساله هشتاد پیرزن کنممی حس روز سه این توی! پسر، شوهر، پدر

 همیشه. بدم دست از رو پسرم کردمنمی فکر وقت هیچ؟ خدا دونیمی. خوردم رو فرزندم غم که بس است شده

؛ ندهپسنمی اشزندگی یادامه برای رو آتنا اگه نداره اشکالی، کنم دامادش بخوام و بشه بزرگ اگه کردممی آرزو

؛ ینداد من به مهلت وقت هیچ خدا ولی؛ گیرممی رو دلش باب یکی براش. دختره، زیاده دنیا این توی که چیزی

 شخص سه این همه؟ نبود بس دیگه؛ دادم دست از رو شوهرم و پدر من؟ شد حل مشکلی امیرسام مردن با گهم

 و بمونم تنها همیشه باید چرا آخه؟ گرفتی من از هم سر پشت رو هااون تای سه شما و دارن زندگیشون توی رو

 لویج وقت هیچ، کاره فریب قدراین دونستممی اگه. شدم خسته کار فریب دنیای این از؟ کنم گریه تنهایی از

 .وقت هیچ؛ رفتمنمی اشصدقه قربون وقت هیچ؛ کردمنمی محبت پسرم به حسود دنیای این

*** 

 مکک رفتن راه برای رو من و گرفته دستم از رو من باران. کنممی نگاه قبرستون به و کنممی ریز رو هامچشم

 در رقب هم اون پسرم گفتن با که آخ. پسرم قبر؛ کننمی گور رندا دورتر کمی. دارم کم عصا یک فقط. کنهمی

 کمک با و میدم حرکت بیشتر رو پاهام. لرزونهمی رو دلم، خاک روی یشده کفن جسد. گیرهمی دلم، کنارش

. مرسمی امیرسام کوچیک جسد به و زنممی پس رو هااون و رسممی، دارن تن به سیاه که جمعیت اون به، باران

 کاش ،افسوس. کشممی آه. کنهمی گریه خون هامچشم؛ کنهمی گریه خون دلم و کشممی سفید کفن روی دست

، عمو مکک با. نذارن تنگ قبر این توی رو تنم یپاره که کنم اعتراض تونستممی کاش؛ بزنم جیغ تونستممی

 یمامان. ببینم بار آخرین برای رو پسرم ماه یچهره تا دارممی بر پسرم صورت روی از بار آخرین برای رو کفن

 حتی دیگه. کرده دق مادرت؟ گردیبرنمی خونه به و کنینمی بازش چرا؟ ستبسته هاتچشم چرا، امیرسام

 مادرم بگو بهش. برگردی من پیش که کنه آزادت بگو خدا به برو. مامان بکش دست؟ بینیمی. نمیاد در صداش

 ختهس. کنم عادت نبودنت به تونمنمی که خدا به. برگرد بیا، مادر بیا. نداره تحمل دیگه، کنهمی دق من بدون
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؛ میاد بدم وداع آخرین از. میشم نزدیک، شده گچ مثل سفید حاال که اشگندمی صورت به! سخت خیلی، پسرکم

 ـب اشچونه و اشپیشونی، هاشگونه، هاشچشم روی. گردنبرنمی دیگه که هاییوداع آخرین مخصوصا، خیلی

 روی رو امپیشونی. سخته برام... دوریش... نبودنش؛ تونمنمی اصال. پسرکم از نمیشم سیر هم باز. زنممی ـوسه

 .کنهمی خیس رو صورتش هاماشک و ذارممی سردش پیشونی

 .کشهمی اشچهره روی رو کفن دوباره عمو و کنهمی دور پسرم از رو من و کشهمی رو بازوم کسی

 فنک پسرک دیدن. میشه برابر هزار دردم و کنهمی خودبی خود از رو من اکبر اهلل صدای و یشهم بیشتر هاماشک

 این از تربزرگ اصال. کنهمی امدیوونه، بذارن قبر در و کنن جدا همیشه برای من از رو اون خوانمی که امشده

 مزنمی چنگ خاک به هامدست با؛ نمیاد در صدام؟ میاد پیش دنیا این توی مرگ این از تردردناک؟ داره وجود درد

 لمد توی باز. بذارن ابدیش یخونه توی خوانمی و کننمی بلند رو امیرسام جسد. ریزممی صورتم و سر به و

 ویت شب میاد دلت چطور؛ ترسهمی تاریکی از پسرم خدایا. دارم گله؛ امشاکی هم هنوز. زنممی صدا رو خدا اسم

 .سرمپ خدایا؟ کنم کارچی رو شب خدایا. کنهمی وحشت تنهایی از پسرم خدایا؟! بمونه هامرده میون تاریکی این

 ریبیشت قدرت با؛ ندارم رو دیدنش تحمل. ریزنمی پسرکم، امیرسام کوچیک جسد روی رو خاک، بیل با مرد دو

 ور هامدست مبینا و باران .کنممی باز رو امگونه پیش روز سه هایزخم هامناخون با و زنممی صورتم و سر روی

 .بیننمی من هایچشم و کننمی دفن خاک زیر رو پسرم دارن؟ میشه مگه اما؛ بشن مانعم خوانمی. گیرنمی

 رو پسرم. رسیدم آخر خط به کنممی حس. بینممی هامچشم با دارم رو مرگم؟ آسونیه کار لحظه این دیدن مگه

 خدایا. هچرخمی سرم دور دنیا و میشه بیشتر جنونم باز؟ بینمشمین وقتهیچ دیگه یعنی؛ میدم خاک دست به

. کردمنمی تماشا رو سوز جگر دردناک یلحظه این و شدممی کور امزندگی تلخ سیناریوی این دیدن از قبل کاش

 فتگ اون. بود باران، کرد آرومم که کسی تنها، کردم گریه و باردارم فهمیدم وقتی؛ افتممی پیش هایسال یاد

؛ بود اهر نیمه رفیق پسرکم. گفتمی دروغ هم باران. اتهبچه مونهمی کنارت که کسی تنها. میشه دردتهم اتبچه

 دوست اام؛ داشت دوست خیلی رو من؛ شناسممی رو پسرم من! امید به نه؛ بود رفته من به پسرم. نبود وفابی اما
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 مردم ذهن از پدرم مثل مدتی از بعد و کننمی خاکش دارن وقتی؟ مرده وقتی خورهمی دردم به چه االن داشتن

 ؟!میشه فراموش

 هاماشک هم هنوز. ذارهمی کنار یک رو بیل و ریزهمی پسرم قبر روی بیل با رو خاک بار آخرین برای کوتاه قد مرد

، باروته ارانب مثل دلم. مبش خالی تونمنمی؛ بزنم جیغ تونمنمی. بودنمه الل، میده آزارم االن که چیزی تنها. روونه

 یرسامام مثل هم اون گمونم به. نداره ایفایده، کنممی تالش چی هر؛ نمیاد صدام. بشه منفجر تا خوادمی آتیشی

 ریهگ هم باز. موننمی کمی تعداد و میشن پراکنده کم کم و خواننمی ایفاتحه، میشن خم قبر روی مردم. رفته

 بینام هایدست توی هامدست ولی؛ بیارم در هاخاک این زیر از رو پسرم و بزنم نگچ قبر به خوادمی دلم. کنممی

 چطور آخه. نمیاد باال نفسم. میشه پایین و باال سختی به امسینه، هق شدت از؛ زنممی هق. شدن اسیر باران و

 مادرش و مرده میگن. شهکنمی نفس و خوابیده هاخاک زیر زندگیم امید، عشقم؟! خاکه زیر وقتی بیاد باال نفسم

 هامستد کنهمی اشاره مبینا به که دید چی اماشکی هایچشم توی باران دونمنمی. ظلمه خدا به. گذاشته تنها رو

 و یرمگمی مشتم توی رو خاک و کشممی پر، پوشونده رو پسرکم که هاییخاک سمت به، پروانه مثل. کنه رها رو

 قبر از رو من سختی با، بعد دقیقه چند. بریزم بخوام که نمونده برام اشکی. میدم فشار دیگه هم به رو هامپلک

. نیست انصاف این؛ ذارنمی تنها رو امیرسام پسرکم دارن. برنمی خودشون همراه و کننمی دور پسرکم تنها

 لییخ مکان این توی کسیبی و تنهایی از؛ شناسممی رو پسرم من. ترسهمی پسرم؛ نیست عادالنه خدایا

 ینمماش سوار و میشم دورتر. بمونم کنارش در همیشه برای و بسازم قبرش کنار ایخونه بذارن کاش. ترسهمی

 بغض از لومگ سیبک و میشن اشک غرق هامچشم. بینمنمی رو پسرکم قبر دیگه. کنهمی حرکت ماشین و کننمی

 سوزش؟ چی قلبم ولی؛ دارن درمانی هااین .سوزنمی اشک برخورد با امزخمی هایگونه و میشه پایین و باال

 .طلبممی وجودم تمام با رو مرگ؟ داره درمانی هم اون؟ میشه چی قلبم

 خدا به .نزنم صدا رو پسرکم اسم، نریزم اشک، نکنم گله همه این تا ببره هم رو من خدا بذار، رفته پسرم که حاال

 .بشم راحت تا ببره رو من بذار! میشه خسته هامگله از هم خدا حتما! برده رو پسرکم چرا که نگم
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 ونزب اگه دونهمی خدا. نمیشه دور ذهنم از ایلحظه پسرم یاد. میشه تازه دلم داغ، دیوار روی هایاعالمیه دیدن با

 نهک حس خدا و برسن آسمون عرش به دردهام تا کشیدممی دلخراشی هایجیغ االن تا، شدنمی مانعم امبسته

 دارهن تپیدن حس برام دیگه که رو امگرفته آتیش قلب؛ رو امساله ده خردسال فرزند نبود داغ؛ رو مامادرونه درد

 رو من یا؛ زیادیه برام خیلی درد این که خدا به؛ بخورم قسم خواممی خدایا. خوادمی رو امیرسامم بودن فقط و

 از رو جونبی من. زنهمی موج امیمشک هایچشم توی ایدریاچه مثل اشک. برگردون رو امیرسامم یا، بکش

 دنکر استراحت و خوابیدن با کننمی فکر. ذارنمی اتاق توی رو من و برنمی داخل به و کننمی پیاده ماشین

؛ محاله؟ کنه زندگی تونهمی روحش بدون آدم مگه! کننمی فکر ساده چه. کنممی فراموش رو هامغم تمام

 تیح اینکه از غافل. رفته نفسم، نفسیبی این توی حاال من و رفت! رفت که بود من وجود از ایتکه امیرسام

 .میشه موهام نوازش مشغول و کنهمی دراز فرشم روی رو من نازی. کنمنمی کشیدن نفس برای تالشی

 ایبر دبلن صدای با گریه یک دلم؛ پره دلم خدا به؛ تونمنمی. آورده وجود به بزرگی خال یک کنارم در پسرم نبود

 هایدندون اون با. موننمی ثابت امیرسام سالگی دو هایعکس روی هامچشم. خوادمی قلبم شدن خالی

 به جانم. هاشماخم عاشق؛ کرده اخم حتی. خندهمی هم قشنگ چقدر. برهمی رو آدم دل اشخرگوشی کوچولوی

 از دور، اومدمی مونخونه به هم وقت هر. گفتمی اناری هااون به باران که اشبچگونه تپلوی هایلپ اون فدای

 .گرفتمی گازشون، هامچشم

 دنیا از رفته فرزند هایعکس دیدن. ندارم رو دیدنش تحمل. بندممی دیوار روی عکس روی رو هامچشم

 هم من؟ کنه رو اشدردونه مرگ برابر در بودن قوی ادعای و بشه داوطلب که هست مادری آیا. خوادمی شجاعت

 لویج از رو هاشعکس نیستم حاضر هم باز ولی؛ رفته دستم از کوچولوم یبچه که هستم مادرهایی دسته اون از

 و مافتمی قبرستون توی بودنش تنها یاد؟ ستهاآسونی این به کردن عادت و فراموشی مگه. بردارم هامچشم

 خواب دارم و خوابیدم کردن فکر. گذاشتن تنهام که فهمممی در شدن بسته صدای با. گیرهمی آتیش قلبم باز

 سمت به و ممیش بلند جام از؛ بشینم تونمنمی. کنم گریه سیر دل یک خواممی دونننمی. بینممی رو پادشاه هفت

 هنپیر روی اشک هایگلوله. میدم فشار امسینه به و گیرممی آغوشم توی رو هاشلباس و برممی هجوم کمدش
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 خدا به! کنهمی بیشتر رو دردهام، پسرکم بوی. کنممی نزدیک امبینی به رو کمپسر پیراهن. کننمی سقوط پسرم

 یمهه دلم. کنم بوسش و بخونم الالیی براش و بگیرمش آغوش در خوادمی دلم که خدا به؛ تنگه براش دلم که

 صورتم روی رو پیرهنش؟ خواستم بزرگی چیز من؟ هستن زیادی چیزهای هااین خدایا. خواد می رو هااین

 هم من؛ کنن خیس رو هامچشم خوانمی هم هنوز؛ دارن ادامه هااشک این هم هنوز. خزممی پتو زیر و ذارممی

 ونیبار آسمون مثل رو هامچشم بذار. بدن انجام بخوری درد به و مفید کار پسرم نبودن در بذار. ندارم اعتراضی

 اقبتشع سمند یراننده اون دونمنمی؛ مرده پسرم یگهد. کشهمی چی امیرسام نبودن توی مادرش بدونن تا کنن

 یشههم برای تا رفته اون؟! گردهمی بر امدردونه مجازاتش یا مردنش با مگه. بدونم که خوامنمی حتی؛ میشه چی

 هجده، پسرم تصادف روز. بودم امیدوار زیادی من؛ نبود شوخی هم اول از رفتنش که فهمیدم رو این من. بمونه

 .بودم پسرم برگشتن منتظر احمقانه چه من و بود کما توی پسرم فروردین پنج تا روز اون از. دارم یاد به رو آبان

*** 

 با و نشستم اتاق یگوشه فقط. نداره اهمیتی برام آینده روزهای چون؛ گذرهمی پسرم مرگ از روز چند دونمنمی

 تنها .نداره فرقی برام باز چون، نه یا برگشته صدام دونمنمی. زنممی حرف دلم توی پسرکم هایلباس و عکس

 .میدم ترجیح رو صدام نداشتن همون پس. نیست االن که بود امیرسام صحبتمهم

 من. ستیمه سال از فصلی چه توی دونمنمی حتی. گذشته چقدر دونمنمی. میشم خیره پنجره از آفتابی آسمون به

 داغم هایاشک امیرسام هایلباس و داره رو هامحرف تحمل رمدفت فقط. خواممی رو اتاق این توی نشستن فقط

 و آینه چی هر. بمونن طورهمین همیشه خواممی؛ کردم عادت هامچشم سوزش این به دیگه. کنهمی پاک رو

 ور وقتم که ساعتی نه. کنم زندگی هااین بدون خواممی. کردم پرت بیرون، داشتم اتاق توی تقویم و ساعت

 پرت مه داشتم رنگی لباس چی هر. بده نشونم رو زارم حال که ایآینه نه، بدونم رو سالم که تقویمی نه، ببینم

 ویت دنیا. کرده غم اظهار پسرم برای مشکی فقط، پسرم رفتن از بعد. کنممی تنم مشکی رنگ فقط و کردم

 .کهنه لباس به برسه چه، شده سیاه چشمم
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 به ور امیرسام بلوز. بینننمی درست هامچشم. نشینممی اتاق از ایگوشه. میرم پسرکم هایلباس سراغ باز

. گردهرمیب تنم توی روح و گیرممی جون فرزندم لباس بوی با، شدم پیامبر یعقوب مثل. کنممی نزدیک صورتم

 رو بارون دیگه. بارهمی بارون داره میده نشون صدا این. کنهمی دور امخلسه از رو من پنجره تق تق صدای

. میدم گوش بارون قطرات صدای به باز. داره مهمی نقش خاطراتم تو که میندازه کسی یاد رو من؛ ندارم دوست

 پنجره کنار صندلی روی و میشم بلند جام از و ذارممی زمین روی رو هامدست؟! آرامبخشه و دلنواز چرا صداش

 .گیرممی محکم آغوشم توی رو پسرکم بلوز و شینممی

 باز خاکستریه کوچه، نشستم پنجره پای

 امروز دلتنگتم چه من بارون زیر

 تویه رنگ هوام و حال روزاس همون از انگار

 تویه دلتنگ کوچه

 داره رو تو هوای، دوباره گرفته دلم

 قرارهبی دیدنت یواسه خیسم چشمای

 نداره که من دل از خبر دورم راه این

 قلبم واسه خواممی نشونه یه ندارم آروم

 بندمنمی دخیل چیزی واسه نشونه ینا جز

 داره رو تو هوای دوباره تنهام دل این

 گالب بوی با تو شهر هوای
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 خواب مثل اتاقم توی پیچیده

 کنهمی غریبی بدجوری داره

 !؟دونهمی کی رو دردم تو جز آخه

 داره رو تو هوای دوباره گرفته دلم

 قرارهبی دیدنت یواسه خیسم چشمای

 نداره که من دل از رخب دورم راه این

 قلبم واسه خواممی نشونه یه ندارم آروم

 بندمنمی دخیل چیزی واسه نشونه این جز

 داره رو تو هوای دوباره تنهام دل این

*** 

 .شده تنگ برات دلم. کن باز رو در عزیزم، نهال-

 حرفی .خواممی رو هاییتن فقط. ببینم رو کسی خوامنمی من میگه قلبم ولی؛ کنم باز براش رو در میگه عقلم

 .نه یا برگشته صدام دونمنمی هم هنوز چون؛ زنمنمی

 .دوستیمون به قسم، ببینمت بذار فقط؛ بزنم حرفی خوامنمی، نهال-

 .کنممی باز براش رو در و گیرممی رو اتاق در راه و ذارممی دیوار روی رو دستم سختی به و میشم بلند جام از

 :میگه و گیرهمی آغوشش در رو من بالفاصله باران

 .معرفتبی بود شده تنگ خیلی برات دلم، نهال-
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 و کنهمی نگاه من به اشکی هایچشم با؛ کنهمی جدا خودش از رو من باران که زنمنمی حرفی و ساکتم هم باز

 :میگه

 ؟بزنی حرفی خواینمی یا... نهال نمیاد در صدات هنوز-

 :میگه و نشونهمی رو من و گیرهمی رو دستم باران که میندازم باال ندونستن عالمت به رو هامشونه

 .شده تنگ صدات برای دلم بزن حرفی یک، شم فدات نمون ساکت، بزن حرف عزیزم، نهال-

 که یگلوی با و سختی با و کنممی صاف رو گلوم. کنهمی نگاه هامچشم به التماس با که کنممی نگاهش فقط

 :میگم سوزهمی و دارهخش

 .خوبم-

 :میگه و زنهمی لبخندی، کنهمی پاک رو هاشاشک باران! کرده تغییر و شده دورگه صدام چقدر

 ابعذ رو خودت داری هنوز تو و گذشت سال دو. اتاق این توی گرفتن ماتم بسه؟ کنی تمومش خواینمی، گلم-

 .شو اول مثل برام اخد رو تو. شناختممی من که نیست نهالی همون این، نمونده برات چشم. میدی

 این چقدر!؟ کشیدم نفس امیرسام بدون سال دو من یعنی؟ پسرکم بدون سال دو. گذشت سال دو زود چقدر

؛ میاد سرت بخندی چی هر به میگن خدایا. شد فراموش مردم ذهن از پسرم زود چقدر و گذشتنمی زود روزها

 ؟!هشد روزم و حال این حاال که خندیدم مرده یک به کی من آخه

؛ کنیمی ناراحتش کارهات با داری تو، خوبه جاش اون کن باور. عزیزم شو بلند؟ شنویمی رو من صدای، نهال-

 .بیا خودت به

 پسرم که بکوبن سرم به هاشونحرف با خوانمی چرا؛ داره اسم پسرکم اما؟ «اون» میگه من پسرک به باران

 !کنه تازه رو دردم تا هبیار رو پسرکم اسم خوادنمی هم شاید. شده فراموش
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 .کننمی قبل از تارتر رو دیدم و میشن اشک از پر هامچشم و گیرهمی بغضم باز

 کشییم رو خودت داری. بیار در تنت از رو مشکی لباس این شو بلند. برم قربونت شو بلند؟ زنینمی حرف چرا-

 .شو بلند؛ نداری خبر و

 خبر و دارم رو خودم کشتن قصد من که کنهمی فکر کی. میشم یرهخ دیوار به و میدم تکیه سرم پشت دیوار به

 .دارم خبر من و خودمه میل با کار این. بکنم رو کار این خواممی خودم من؟ ندارم

 تیوق، عزیزم نه؟ لباس رنگ کردن عوض با کنهمی تغییر هم چیزی مگه؟ دربیارم تنم از رو مشکی باید چرا-

 بیارمدر تنم از رو مشکی خوامنمی من. کنهنمی تغییر چیزی لباس کردن عوض با، کرده تن به سیاه من بخت

 لباس رنگ تغییر خوامنمی ازت وقت هیچ دیگه، من پوش سیاه بخت آهای. هستم پسرم عزادار هنوزم چون

؛ شمکب گریه از دست خوامنمی من باران. خیلی؛ میاد بهت خیلی پسرم مرگ از بعد لباس رنگ این کن باور؛ بدی

 .باشن بارونی خوانمی. نیست خوش حالشون ندیدنش با حاال و کردن عادت امیرسام دیدن به هامچشم چون

 رو شما نم؛ کنین گریه همیشه کنین سعی. میاد جفتتون به هاماشک چقدر نیست امیرسام وقتی، هامچشم آهای

 فراموش چون؛ کنم فراموش رو امیرسام خوامنمی. بذارم بیرون اتاق این از پا خوامنمی من. کنمنمی منع

 . باشم خوش جدیدم زندگی توی بذار؛ خوامنمی هیچی من. نداره امکان اصال؛ محاله کردنش

 و کشید خواهم «درد» دانستمی که «خدا» از امشاکی! درد از، او از، خودم از امشاکی. بود عذابم آخرین رفتنش»

 طسهع کسی ناگهان؛ را بختم نوشت آسان اول! آمد جبر و کرد پرت مینز بر مرا جبر و اختیار یسکه. کرد خلقم

 .«آمد صبر و کرد

 این بهت من ولی؛ کنی کاری همچین خودت با عمد از خوایمی دونممی من. کنیمی فکر اشتباه داری نهال-

 .کنهمی نابود رو خودش، خودش هایدست با داره همدردم، دوستم، خواهرم ببینم تونمنمی من. نمیدم رو اجازه

 هاردهم مثل؛ شده خطی خط صورتت؟ کردی نگاه مدت این توی وضعت و سر به؟! انداختی نگاهی اتقیافه به تو
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 این جز؛ نمیشه عوض چیزی کارهات این با. هست سر باالی خدایی هم هنوز، نهال بده تکونی خودت به. شدی

 .بیای بیرون وضع این از تو که میدم انجام اتبر کاری هر باشه الزم. میشه داغون و نابود حالت که

 :گفتم و شدم خیره هاشچشم در

 ؟کاری هر، باران-

 .کاری هر، بله-

 .بکش رو من-

 ؟چی-

 ...می ممنونت. بکنی حقم در تونیمی که کاریه بهترین این. کنممی التماست من. بکش رو من میگم، هیچی-

 اب کردی فکر؟ کردی خودت پیش فکری چه؟! کاری و کسبی همگ؟ میگی داری چی فهمیمی. کنیمی غلط تو-

 وضعت این با؟ انداختی نگاهی بدبختت عموی زن و عموت به؟ آره؟ میشی راحت؟ میشه حل چیز همه مردن

 دیگران هم و کنیمی دیوونه رو خودت هم داری چرا؟ کنیمی هالک رو خودت داری چرا نهال. کردی داغونشون

 !ببینی ور اتآینده بتونی تا بگیر فاصله خورده یک هاخاطره این از. بیا خودت به، میگم هم ازب، گفتم بار یک! رو

 ؛کنم زندگی شکلی این دارم دوست خودم من. ندادم اهمیتی هاشحرف به. شد خارج اتاق از و شد بلند جاش از

 .هستم اختیارش صاحب، خودمه زندگیه

*** 

 .کشممی درد نم؛ نکن گریه دیگه خدا رو تو مامان-

 .درمیاره رو من هایاشک، کنهمی اذیتم نبودنت. تونمنمی من، مامان دل عزیز-
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 سخی هاتاشک با رو خوشگلم سفید هایلباس کن نگاه. نکن گریه، آفرین مامانی. نرفتم دوری جای که من-

 .دارم دوست خیلی رو تو من، نریز اشک دیگه. کردی

 .رفت و زد هامچشم جفت به یاـوسه بـ، شد نزدیک من به بعد

 خیلی. بود نامشخص حالم. کردممی گریه و خندیدممی. دیدم رو پسرم من. بودم پریشون. پریدم خواب از

 خوشحال و دیدم رو پسرکم سال دو از بعد من! کنم چکار دونستمنمی! بخندی هم، بریزی اشک هم که سخته

 هب رو نازم پسرک بوی و فشردم امسینه به رو پسرم پیراهن .بود پریده هامچشم از خواب خوشحالی از. بودم

 .کردم وارد هامریه

*** 

 دو ینا توی کردم گریه بس از! ندارم خبر و شدم کور بگین تونینمی؟ بینمنمی رو چیزی دیگه کنینمی باور

. کشیدمن دست گریه از باز، نکنم گریه گفت و اومد خوابم به پسرم وقتی حتی. نمونده برام چشمی دیگه، سال

 .بدم تشخیص درستی به رو چیزی تونمنمی. بینمنمی چیزی هامچشم با دیگه حاال

 پا ریآبگی به؛ کردنمی حمام؛ شدنمی قایق سوار؛ کردنمی شنا وقت هیچ همین برای؛ ترسیدمی شدن غرق از او»

 رست از! کوبیدمی میخ هاپنجره به؛ کردمی قفل خود روی بر را در و نشستمی خانه در را روز و شب. گذاشتنمی

 و کاش از شد پر اتاق که کرد گریه آنقدر عاقبت. ریختمی اشک و لرزیدمی بید درخت مثل، برسد موجی اینکه

 !« کرد غرق خود در را او

 دستم فرزانه یا عمو زن، برم بخوام که جا هر. کردم لمس رو اون و دیوارگرفتم به رو دستم و شدم خارج اتاق از

 بدون آدم؟ کنهمی فرقی چه. بمیرم خواستممی خودم چون؛ نیستم ناراحت امکوری از. برنمی و گیرنمی رو

. خواستمنمی رو بینایی دیگه؛ رفت چشمم نور، پسرکم وقتی از. بینهمی رو تاریکی فقط؛ ستمرده همون، چشم

 تا هزنمی گدایی به دست شده اگه حتی، میگه عموم. بمونه کور که بهتر همون، نبینه رو امیرسام که چشمی

 هامچشم. کنهنمی فرقی برام هیچی من. خورمنمی رو رفته هایچشم حسرت من ولی؛ کنن عمل رو هامچشم
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 رپ رو لیوان و کردم باز رو آب شیر. رسوندم آشپزخونه به رو خودم سختی به! نیست مهم برام، نه یا برگرده

 هب فرزانه صدای. اومد لیوان شکستن صدای که شد چی دونمنمی. گذاشتم سرجاش ور لیوان و خوردم آب، کردم

 :رسید گوشم

 جات از حاال. آوردممی آب برات خودم گفتیمی؟ بزن صدام داشتی کاری نگفتم؟ اومدی تنها چرا، عزیزم نهال-

 .پات تو نره شیشه تا نخور تکون

 .کنه جمع رو شیشه هایتکه و بکشه رو نم کاری خراب زحمت فرزانه تا نخوردم تکون سرجام

 :گفت و نشوند اتاقم توی و کرد کمک رفتن راه برای رو من و گرفت رو دستم

 ؟باشه؛ بزن صدام خواستی چیزی اگه نهال-

 ات؟ دونینمی. بینهنمی رو امیرسام هایعکس هامچشم دیگه حاال. اومد در بستن صدای و دادم تکون رو سرم

 ور امیرسام بوی من، خودشه آره؛ میاد امیرسام بوی» میگم خوشحالی با زلیخا مثل؛ میشه ماتاق وارد احسان

 !دیوونه هم و کور هم، شدم الل هم حاال «میاد امیرسامم، عزیزم بوی؛ شناسممی

*** 

 :میگه و زنهمی رو اتاقم در عمو

 .اجازه با عمو، نهال-

 :میگه خوشحالی صدای با. نشینهمی رومروبه که فهمممی

 .کرد جورش خدا. عموجان شد جور-

 :میگم خیالیبی با



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه جمنان کاربر zeinab_jokal  | من پوش سیاه بخت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 364 

 ؟شد جور چی؟! عمو میگی چی-

 رو خدا؛ نهال میشی خوب داری. گیرهمی عهده به رو عملت خرج تموم خودش گفت بهادر. عموجان عملت پول-

 .کن شکر

 .نداره اهمیتی هیچ هاحرف این برام. ناراحت نه، میشم خوشحال نه

 .میاری دست به رو اتبینایی روزها این توی انشاهلل. بدی آزمایش که میریم فردا، نهال کن دهآما رو خودت-

 .گیرهمی نوبت دکتر بهترین برات بهادر

 شکر رو داخ هم باز؛ نباشه مهم برام بیناییم برگشتن اگه حتی. رفت بیرون اتاق از و شد بلند جاش از کردم حس

 .کنممی حس فقط؛ بینمنمی من؛ رفت یادم آخ. کنممی تشکر ازش، دیدم رو بهادر دایی اگه حتما. کنممی

 انبیمارست به عمو زن و عمو همراه. میده دستم رو عینک و ذارهمی سرم رو شالم و کنهمی تنم رو مانتوم عمو زن

 .بدم آزمایش که میرم خصوصی

*** 

 هخست کاریبی و تنهایی از. بره بیمارستان به خوادمی جوابش برای عمو امروز و گذره می آزمایش از روزی چند

 هامهمجس مثل نشستن و کاری ندادن انجام. تونمنمی حاال که کردممی آروم نوشتن با رو خودم کمی قبال. شدم

 :شنوممی رو عمو بلند صدای که کنممی پوفی کالفگی از. سختیه کار

 .هبش عمل تونهمی نهال؛ مثبته آزمایش جواب، مژده، مژده-

 .میاد وجود به امیدی نور دلم ته. میشه پاک، ثانیه چند از بعد و میاد هاملب روی محوی لبخند

 بیرون رو من و کشهمی رو کردنم کمک زحمت امخسته عمویزن هم باز. کنممی آماده عمل برای رو خودم

 آغوشم توی رو زانهفر. بشم بستری باید صبح نه ساعت از من و ظهره از بعد شیش ساعت عملم. برهمی
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 یراه عمو زن و عمو همراه بعد و کنممی خداحافظی رضا با و کنهمی سالمتی و موفقیت آرزوی برام که گیرممی

 .میشم بیمارستان

 غییرت من توی رو چیزها خیلی پسرم مرگ. ترسمنمی دیگه ولی؛ کنممی حس رو دستم به سوزن شدن نزدیک

 .داده

 .باشین آماده عمل برای تا کنید استراحت لطفا خانم-

 من به رو نهار عموزن. رفته امخسته هایچشم از خواب ولی؛ بخوابم کنممی سعی و بندممی رو کورم هایچشم

 هک هاییخاطره. دارم اون از تلخی هایخاطره. نمیاد خوشم بیمارستان از. کشممی دراز تختم توی دوباره و میده

 دلهره. کردن تنم قبل از رو عمل هایلباس؛ رسهمی عمل وقت باالخره. خالی وت انتظاری؛ میدن انتظار یمزه

 چه نمدونمی با خوادمی کسی کنممی فکر که حاال و حساسه خیلی چشم. بیاد پیش کسی هر برای شاید؛ دارم

 :شنوممی رو عمو صدای و میشینم ویلچر روی! ترسونهمی رو من؛ بیفته هامچشم جون به وسایلی

 .نهال باشی موفق شاهللان-

 .کرده حقم در رو خوبی این که مردیه همون. میاد مردی صدای

 شما از باز هایچشم با بتونم روز یک واقعا کاش. کردین حقم در رو خوبی این که ممنون خیلی بهادر دایی-

 .کنم تشکر

 .سالمتیته مهم، نکردم کاری. دخترم کنممی خواهش-

 زا حتما پس، قشنگه انقدر هاغریبه زبون از اگه. برممی گور به پدرم زبون از رو «دخترم» شنیدن حسرت، آخ

 .ترهشیرین خیلی پدر زبون

 :میاد عمو زن صدای
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 . برگرد سابق نهال همون. بره پیش خوبی به عملت که کنممی دعا برات من، عزیزم برو-

 رو هامدست پرستار سپس. برهمی سردی جای به رو من و میاد در حرکت به ویلچر. کنممی خداحافظی همه از

 گرنهو؛ کنه بیشتر رو امدلهره و ترس که بینمنمی رو چیزی. بکشم دراز تخت روی که کنهمی کمک و گیرهمی

 .شدم خواب غرق و شدن گرم هامچشم، کم خیلی سوزش حس از بعد! بودم کرده گریه االن تا دیدنش با حتما

*** 

 . بردارن هامچشم از رو باندپیچی قراره امروز و مکرد عمل که میشه روزی چند

 ؟پناهی خانم ایآماده-

 .دکتر خانم بله-

 .بذارم چی رو اسمش دونمنمی؛ دارم عجیبی حس. میشه هامچشم روی از باندپیچی برداشتن مشغول دکتر

؛ یشهم برداشته مهاچشم از کامل باند! نیست مشخص هم خودم با حتی تکلیفم. دونمنمی!؟ هیجان یا استرس

 باز. بینممی تار و کدر رو جا همه. کنممی باز آرومی به رو هامچشم، دکتر صدای با. ستبسته هنوز هامچشم ولی

 :میگم و بندممی رو هامچشم

 .بینممی تار-

 .کن بسته و باز رو هاتچشم بار چند-

 و بینممی مقابلم رو دکتر که زنممی پلک بار سه دو. بینممی کمی خیلی هایچیزی. کنممی باز رو هامچشم باز

 :میگم

 .تاره دیدم کمی ولی؛ بینممی دارم-

 ؟بینیمی رو چی همه؛ کن نگاه اطراف به. میشه طبیعی برات چی همه بگذره روز چند، نداره اشکالی-
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 :میگم و زنممی لبخندی. کنممی نگاه فرزانه و مادرم و عموزن به و کنممی بلند رو سرم

 .بینممی بله-

 .پناهی خانم مبارکه-

 بـ و گیرهمی آغوش به رو من مامان از قبل عمو زن. میشه خارج اتاق از بعد و کنهمی بهم مهم توصیه تا چند

. ـوسه بـمی رو من و لغزنمی هاشگونه روی اشک؛ میشه نزدیک من به مادرم. زنهمی سرم روی ایـوسه

 باز. هکرد تغییر چیزها خیلی، بودم نابینا که مدتی این توی. شدن پیر عمو زن و مادرم، کم مدت این توی چقدر

 .کنممی نگاه اطرافم به، طوالنی مدتی از بعد و کنممی بسته و باز رو چشمم

*** 

 .میشه دیر االن. بپوش رو هاتکفش بیا؛ عزیزم بدو مامان سوگند-

 :گفت و اومد سمتم به دو با

 .مامانی اومدم-

 و رفتیم بیرون خونه از، سوگند دخترم دست در دست و کشیدم مانتوم به دستی و کردم پاش رو هاشکفش

 .شدیم آژانس سوار

 . شدیم پیاده و کردم حساب رو کرایه؛ رسیدیم

 ؟کجاست اینجا مامانی-

 .نیست دوری جای، گلم فهمیمی االن-
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 دمکر جدا ازش گل یشاخه دوتا؛ گرفتم دستم یتو رو قرمز رز گل یدسته و کردم جاجابه دوشم روی از رو کیفم

 :گفتم و دادم سوگند به و

 ؟عزیزم باشه؛ بده بهش رسیدیم اگه؛ باشه دستت هااین دخترم مامانی-

 .باشه-

 :گفتم سوگند به رو، محل اون به رسیدن با. باشم داشته لب به لبخند کردم سعی

 .بده هشب رو هاگل بعد؛ کن سالم باهاش برو گلم؛ اونجاست-

؛ بیام پسرکم مزار سر شنبه پنج هر بود عادتم. رفتممی راه آروم من و دوید، بودم کرده اشاره که جایی به سوگند

! بزنه حرف پسرکم، زندگیم امید، امیرسامم با تا آوردم خودم با بار اولین برای هم رو سوگند دخترم بار این ولی

 سرمپ، نازنینم قبر کنار سپس؛ بوسیدم رو سرش. شدم دیکنز بهش من و گذاشت قبر روی رو هاگل سوگند

 :گفتم و گذاشتم قبر روی رو گل یدسته. نشستم

 ودشخ با هم رو سوگند؛ تنهایی به نه ولی اومد شنبه پنج هر مثل مامانی امروز؟ عزیزم خوبی، امیرسام سالم-

 هب رو هاتعکس از یکی حتی؛ دارم دوست خیلی رو امیرسام من میگه همیشه سوگند؟ امیرسام دونیمی. آورد

 و ارکپ بردیمی رو سوگند خواهرت و بود سالت نوزده، بودی االن اگه. ببینتت همیشه تا چسبونده اتاقش دیوار

 .مامان بمونی من کنار نخواستی خودت ولی؛ کردیمی بازی باهاش

 گریه ندسوگ جلوی خواستمنمی یول؛ بود گرفته بغضم همیشه مثل. کردم پر پر قبرش روی یکی یکی رو هاگل

 رخاط به فقط که امعالقه مورد آهنگ و آوردم در رو موبایلم و کردم کیفم توی دست. کردم کنترل رو خودم. کنم

 .کردم پلی رو دادممی گوش پسرم

 نگاهت مست قربون
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 ماهت چشمای قربون

 هاتدست گرمیِ قربون

 پاهات آروم صدای

 ؟ندیدی رو بارون چرا

 ؟ندیدی رو نجو رفتن

 ؟ندیدی رو هامخستگی

 ؟ندیدی رو هاماشک چرا

 ؟بود چقدر دنیا این مگه

 ؟بود سبد چندتا هاشبدی

 ذاشتینمی تنهام که تو

 ذاشتینمی هامغم توی

 ستاره دوتا با گفتی

 بباره آسمون میشه

 بارون یگریه و منم

 خیابون خیس غربت

 نگاهم یباغچه توی
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 آهم از پر، گریه پر

 دیدیمی و بودی کاشکی

  چیدی رو هاشگل یهمه

 هفته روزهای تموم

 رفته شده غم از پر که

 شینیممی گلدونت و من

  بینیممی رو هاتعکس فقط

 دوباره شنبه پنج روز

  یاره دیدن یوعده

 غم از سردی سنگ روی

 خستم هایاشک ریزه می

 دوباره قاصدک که تا

 بیاره ازت خبری

 ارزون گل دسته یک با

 بارون زیر من شتمپی
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 رمپس بدون زندگی برام؛ جهنمه برام امیرسام بدون زندگی کردممی فکر. خوردم شکست خیلی رفت وقتی از

 رپ رو پسرکم جای سوگند نمیگم. دردیه بد عادت چقدر که آه. کردم عادت نبودنش به، میلم طبق ولی! محاله

 .بشه فرموش روزی عمرا که بود اولم عشق یرسامام. دارن قلبم توی عشقی اندازه یک کدوم هر چون؛ کرده

 دوجو با و کرد عوض رنگ امتیره قلب. کردم شکر رو خدا خیلی؛ برگشت بهم امبینایی و کردم عمل وقتی از

 ینا به واقعا. برسونم زندگی به رو خودم دوباره تونستم، دادن ترمیم رو امدیده زخم یروحیه که بقیه و باران

 !میدم عذاب رو پسرکم هم و رو خودم هم بلکه؛ نمیشه عوض چیزی تنها نه کارهام این با رسیدم نتیجه

 روزی که مردی. کرد خواستگاری نیما پسرش برای رو من و اومد مونخونه به بهادر دایی، عملم از بعد سال یک

 ونا ولی؛ داشت دوستش عاشقانه آرزو، روزی یک که مردی. خورد شکست و شد عاشق دانشگاه توی

 ولی؛ موند کنارش مردانه و کرد ازدواج الهه با که مردی، نیما. کنه نگاه بهش خواهری چشم جز به تونستنمی

 برخ بودنش نازا از هاسال الهه؛ گفت همه به رو پنهون حقیقت و شد خسته مشترک زندگی سال چند از بعد الهه

؛ کنه می تغییر چیز همه لحظه یک در، بخواد خدا اگه که داشت امید چون؛ نداد طالقش هم باز نیما ولی؛ داشت

 محروم شدن پدر از رو ایدیگه کسی خوادنمی، محرومه شدن مادر از خودش وقتی گفت و کرد اصرار الهه ولی

 وشگ به خبر وقتی ولی؛ بودم مخالف خیلی اولش. خواستمی رو نیما خوشبختی چون؛ گرفت رو طالقش. کنه

 رو نیما آرزو زمانی یک دونستممی من چون؛ آورد همراهش رو آرزو دوم بار و ردک صحبت باهام، رسید باران

 آرزو و باران نظر در و بدم رو بله جواب شدمی شرمم، گفتن من به رو رازشون باران و خودش و خواستمی

 :گفت چینیمقدمه هیچ بدون آرزو! باشم معرفتبی

 ستدو رو هامبچه و هستم شوهرم عاشق من. بیشتر نه؛ ییهدا پسر یک فقط وقته خیلی من برای نیما، نهال-

 .دارم

 که مپیر عموی. کنم خالص، بودم سربارشون هاسال که عمو از رو خودم شر خواستممی؛ نداشتم مخالفتی دیگه

 هک مردی. شدم نیما زن و کردم موافقت، بهادر دایی خوبی جبران برای. نذاشت کم هیچی پسرکم و من برای
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 ردمکنمی رو فکرش وقت هیچ که مردی. نشدیم خیره همدیگه به وقتهیچ که مردی. بزرگتره من از الس چندین

 حتی؛ منداشت کم چیزی هیچ. بودم خوشبخت خیلی بگم تونممی، نیما با ازدواجم از بعد! باشم زنش و بیاد روزی

 هم ایدش. گذشته امجوونی و وونینوج که سنی توی ولی؛ کردم پیدا رو خوشبختی. توجه یا محبت کمبود ایذره

 .بگذارم سوگند رو اسمش، باشه دختر اگه خوردم قسم؛ شدم باردار سال یک از بعد. کنممی رو فکر این من

 .نکنم کور رو هامچشم و نریزم اشک امیرسامم برای دیگه که نامش به سوگند

 پیش خوب چیز همه. نداشتم کم چیزی هیچ. شد برابر چندین سالگی هشت و سی سن توی امخوشبختی

 هاختیس میان از و باشیم صبور باید گاهی. »کنمنمی فراموشش هرگز دارم عمر تا که پسرم نبودن جز؛ رفتمی

 !«برسیم هابهترین به تا بگذریم

 6931/1/82: پایان

 6281: ساعت

 جوکال زینب: نویسنده

 

 :نویسنده سخن

 تجربگیبی حساب به بذارین، داره کسری و کم رمان اگه. حترمم و گل هایخواننده تمام خدمت سالم عرض با

 نامه زندگی یک صورت به رو رمان من که بود این بخاطر؛ رفت پیش سریع خیلی رمان کنینمی فکر اگر. بنده

 خوندنش از شما هم، بنویسم رو روزمره نواخت یک هایاتفاق تمام و بدم طولش رو رمان بخوام اگه و نوشتم

 .نوشتنش از من هم و شدینمی خسته

 مراحل تمام در که خداوندم، معبودم از همه از اول خواممی. پروردگارم سوی از موفقیتم اولین، رمانمه اولین این

 .نیستم هیچی خدا بدون من. کنم تشکر، کرد کمکم زندگیم
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 ردنمک کمک و حماتز این بابت تاجیکی فاطمه خانم کتاب بخش سرپرست همچنین و نویسنده از خواممی دوم

 .کنم قدردانی و تشکر رمان ابتدای در

 هایمانر در بتونم انشاهلل و ممنونم، کردنمی مطالعه رو رمانم که کسانی و بودن همراه من با که کسانی یهمه از

 قدیمت دنیا مادر بهترین، مادرم به رو من پوش سیاه بخت رمان، موفقیتم اولین این. »کنم خوشحالتون بعدی

 .«کنمیم
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تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ معرفی رمان های در حال

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 

 

 

 

https://t.me/negahdl

