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 بوی خاک باران خورده نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 دیاسپریسا 

 
 
 
 

 مقدمه

 !کن نگاه

 .امشده محکم چقدر ببین

 .همانم من

 .کردمی اشدیوانه و نداشت را «تو» از خبربودنبی طاقتِ که همان

 .بود بلندت و کوتاه هایسفر بدرقه هایشخواندن یَکاد اِن وَ که ایوابسته یدلبسته آدمِ همان

 !همانم من

 امکرده سعی را بودنمحکم فقط

 .شوند هایملحظه «عادتِ» ندیدنت و نبودنت تا. بروی یادم تا

 .امنداده که هاییتاوان چه شدنمحکم برای اینکه خیالِبی

 .شدم خرد و شکستم خودم در بارها که زیاد قدرآن

 برخاستم زانو به دست و خوردم زمین که روزهایی چه

 .شوند هایملحظه «عادتِ» ندیدنت و نبودنت تا. بروی یادم تا

 !دلم جانِ همانم من

 .بود امزندگی ضعفِنقطه تنها «چشمانت» که شیدایی دخترِ همان

 .است شده محکم که کندمی وانمود حاال آدم این

 .استوار و قرص

 .آوردنمی دَرَش پا از کسهیچ و چیزهیچ کنندمی فکر هاآدم که قدریآن

 …فقط

 .نکنی گذر بیداری و خواب بین رؤیاهایم، میان از هاشب بده قول

 .شوند هایملحظه عادت ندیدنت و نبودنت تا. بروی یادم تا
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 آسمان روی هم هنوز شب سایه. انداختم تاریک اتاق به نگاهی و شدم بلند زمین روی از

 .بود پدیدار

 .شبه که هنوز -

 وجود تنفسی راه هیچ انگار که بود گرم حدیبه اتاق. پزممی گرما از دارم کردممی احساس

 :زدم غر لب زیر و کوبیدم پنکه روی رو دستم حرص با. نداشت

 .کنی کار حسابی و درست نشد بار یه! بهت لعنت -

 پریده سرم از کلیبه خواب. اومدنمی صدایی هیچ. انداختم حیاط به نگاهی و زدم کنار رو پرده

 حموم سمت همین برای بود؛ سردرگم و آشفته ذهنم. بودم گذرونده رو کابوس از پر شبی و بود

 و شدمی روشن کمکم هوا. کنم آرامش کمی مهمون رو مخسته تن و بگیرم دوش تا رفتم

. کردم تنم و برداشتم کمد از رو مچروکیده مانتوی. شدمی بلند هم کوچه هایآدم همهمه صدای

 هیچ هم شاید. مخسته و تنها که هاست سال کردممی احساس. نبود اتوزدن برای فرصتی هیچ

 سالمندان خانه وقت سر باید. زدم بیرون اتاق در از و برداشتم رو کیفم. بود نمونده برام امیدی

 توی داشت، رو خوب دوست یه حکم که مونهمسایه پسر شهاب، که بود مدتی. بودممی

 هایعقربه به نگاهی. نمیرم گشنگی از خودش قولبه تا بود کرده پیدا کار برام آسایشگاه

 حیاط و پوشیدم رو هامکفش باعجله. بود ایستاده صبح شش روی دقیق انداختم؛ مچیم ساعت

 گیر مگه اما موندم؛ تاکسی منتظر کوچه سر. زدم بیرون خونه در از و کردم رد رو کوچیکم

 هاش،پیکان تاکسی تا گرفته هاشخونه از چیزشهمه هم شهرپایین هایمحله این اومد؟می

 که شدممی کالفه داشتم. شدمی سبز علف داشت پام زیر همچنان که بود مدتی. وداغونهدرب

 مبادا اینکه ترس با. کرد ترمز پام جلوی قارقارش صدای با خودم، از تروداغوندرب پیکان یه

 که هیچی از. شدم سوار و کردم بازش آروم بذاره، دستم خرج روم بیفته و دربیاد جا از درش

 شدنمداخل با. کردم حساب رو تاکسی کرایه و رسیدم آسایشگاه به هفت ساعت! واال. بود بهتر

 لبخندی. کرد سالم بهم بلند صدای با -اونجا نگهبان- آقامظفر آسایشگاه، سرسبز حیاط به

 :گفتم و زدم
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 .نباشین خسته! آقامظفر سالم -

 .دخترم نباشی درمونده -

 حس نوعی بودم آسایشگاه این عاشق عجیبی طرزبه. شدم سالن داخل و دادم ادامه راهم به

 یا بود پیشم مادرم انگار. کردمنمی تنهایی احساس اومدم،می اینجا وقتی. دادمی بهم ـذت*لـ

 طبق پناهی خانم. کردمی ـوازش*نـ رو موهام پدریش محبت با و بود نشسته کنارم بابام

 سمت و دادم بهش سالمی. خوردمی رو صبحش اول قهوه و بود داده لم صندلیش روی معمول

 رفتممی باید مهر اول از چون بود؛ وقتنیمه کارم مهرماه تا که بگم اینم. رفتم پرستارها اتاق

 رو تجربی رشته کرد تشویقم مامان زمانی یه. خوندممی پرستاری و بودم سوم ترم. دانشگاه

 رو رشته همون دلش شادکردن خاطربه منم. بشم دکتر خانم خودش قولبه تا کنم انتخاب

 با. مرد و کرد دق بابا هایمحلیبی دست از بودم که دبیرستان آخر سال اما کردم؛ انتخاب

 هایمشتری برای دوختن لباس و همسایه هایزن برای زدنسوزن با. کرد بزرگم بدبختی

 پول مقداری برات»: گفتمی و آورددرمی رو شبمون نون مون،خونه اومدنمی که باکالسی

: بگه و کنه بلند سر فامیل جلوی اون و« .بشی دکتر که دانشگاه بفرستمت تا کردم اندازپس

 دکتر خانم االن کردم بزرگش ودلجون با که دختری ولی رفت؛ و کرد ولم شوهرم درسته»

 «ببینم؟ رو تو دکترشدن من میشه مادر، یعنی»: گفتمی و گرفتمی رو هاشچشم نم. شده

 عمر صدسال شاءاهللان جون؟ مامان نه چراکه»: گفتممی و ـوسیدم*بـمی رو گلش مثل صورت

 ــغلم*بـ شادی با« .بخوره تکون دلت تو آب دیگه ذارمنمی. بینیمی دکترشدنمم و کنیمی

 ولی خوندم؛ و خریدم کتاب بود، کرده اندازشپس که پولی همون با. ـوسیدم*بـمی و کردمی

 بغض. دربیارم رو دانشگاهم پول تا کنممی کار هم االن. شدم قبول پرستاری پزشکی، جایبه

 رو اتاق در و کشیدم آهی! شده تنگ برات خیلی دلم! مامان رفتی زود چقدر. بود گرفته رو گلوم

 .کردمی عوض رو لباسش داشت و بود اومده من قبل که دیدم رو شهال. کردم باز

 .اومدی من از ترزود همیشه مثل که بینممی! خانما خانم! بهبه -

 .ترهنزدیک اینجا به ما یخونه چون! مهری ننه دیگه آره: شهال

 .دراومد آخش که گرفتم بازوش از نیشگونی
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 این محبت و مهر کلی با مامانم نکن؟ صدا مهریننه منو نگفتم صدبار مگه! درد و مهریننه -

 .گذاشته برام رو اسم

 !مهربانوخانم! منو نزن! بابا خبخیله -

 .شدیمی داداشمزن وگرنه ندارم، داداش حیف. خودم شهالی شدی حاال! آفرین -

 دلم کجای رو داداشت دیگه ببین کنم،می تحمل زور به رو تو همین! نکنه خدا! وای وای -

 .بذارم

 .شد قایم بزرگ کمددیواری پشت و کشید کوتاهی جیغ که روش پریدم

 اگه منم خیالی داداش همون ذاری؟می کالس من برای که بگیره رو تو میاد کی! بیچاره آخه -

 .باال بندازی رو کالهت باید بگیرتت

 با که دوتا ما به و کرد داخل چپکی رو سرش نیلوفر. شد شهال زدنحرف مانع و باز اتاق در

 نگاهش( منگولی حالت با و خر هایچشم بزرگی به هاییچشم یعنی) خرمنگولی هایچشم

 .کرد حواله چشمکی کردیم،می

 .بده در دم! تو بفرما -

 .فرمایممی دارم بدین اجازه اگه -

 !خوردی دیشب شام جایبه حتماً سالمِتم -

 میدی؟ دادنسالم مجال آدم به تو مگه -

 .دادم! بفرما -

 .خودم منگول و خل دوستای سالم! بهبه -

 !واال. بخوریش که بهتر همون -

 بزرگی محیط آسایشگاه. بزنیم هااتاق به سری تا رفتیم بیرون اتاق از باهم و خندید شهال

 کنار نشستن برای هایینیمکت. بود کشیدهفلکسربه هایدرخت از پر حیاطش. داشت

 هاییاون. داشت چندنفره و تکی هایاتاق با بزرگی سالن هم داخلش. بودند داده قرار هادرخت

 فرار تنهایی از که هم هاییاون و شدمی داده نفرهتک اتاق بهشون باشن، تنها خواستنمی که
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 چوبی عصای به که دیدم رو ملیحه خاله سالن تو. بودند داده چندنفره اتاق بهشون کردن،می

 . کردمی نگاه پنجره از بیرون به همیشه مثل و بود داده تکیه دستش توی

 و بود کرده ـقه*حلـ چوبی عصای دور رو رمقشبی و چروکیده هایدست. بود هاشبچه منتظر

 هاآدم ما از خیلی. کشیدم حسرت سر از آهی. بود خیره پنجره از بیرون به پراشکش هایچشم

 اما موندگارن؛ همیشه برای هامونداشته کنیممی فکر. دونیمنمی رو داریم که چیزهایی قدر

 یه. میره پایین باال و خوردنهچرخ درحال مدام وفلکیچرخ مثل روزگار گردش که دونیمنمی

 چروکش از پر و شکسته صورت به نگاهی. میشه مونخونه مهمون غم روزی یه و شادی روزی

 شادی و غم چقدر رمقشبی هایچشم این با یا کشهمی ناراحتی چقدر دونهمی خدا. انداختم

 .زدم تپلش صورت به ایـوسه*بـ و کردم ـلش*بغـ پشت از. دیده

 . خودم یملیحهخاله به سالم -

 .دخترمگل ماهت روی به سالم -

 . انداختمی سارام مامان یاد رو من هاشگفتن دخترمگل همیشه. داشتم دوستش خیلی

  خانما؟خانم هستی کی منتظر -

 . مادر بیاد تا اونم منتظر. زنهمی سر بهم و میاد امروز گفته پسرم -

 هروقت. بشین هاصندلی این روی بیا. میشه بیشتر پادردت که جوریاین! برم قربونت الهی -

 . کنممی خبرت میام من اومد پسرت

 .شناسینمی منو پسر که تو دخترم، آخه -

 . اینجا بشین عزیزم بیا. دیدمش چندباری جون،خاله چرا -

 . نشست سالن توی صندلی روی و کرد موافقت ناچاربه

 شد تموم کاری ساعت همیشه مثل. رفتم آقایون اتاق سمت و دادم هدیه بهش پرلبخندی نگاه

 ولش هاشبچه اینکه با. سوزهمی بیچاره پیرزن برای دلم. نیومد ملیحه خاله بدقول پسر و

 برای. دیگه مادره. مونده اونا پیش دلش بازم بزنن، سر بهش نمیان ماه تا ماه و اینجا کردن

 رو پرستاریم لباس. کنه نصیبت رو نعمت این خدا تا باشی بزرگ و خوب خیلی باید مادربودن

 شده دارنم و خنک کمی هوا و بود عصر هایطرف. زدم بیرون آسایشگاه از و گذاشتم جاش سر
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 صورتم روی بود، شناور هوا در که خنکی نسیم. بزنم قدم کمی هوا این تو خواست دلم. بود

 توی. بود کرده احاطه رو وجودم خوبی حس. کردمی ـوازش*نـ رو لطیفم پوست و نشستمی

. خودم انگیزغم و گنگ گذشته توی غرق همچنان و بودم حرکت درحال زنونقدم روپیاده

 رو پدریش محبت چرا یا نکرد قبول خودش دختر عنوانبه رو من بابا چرا نفهمیدم وقتهیچ

 دارم رو کی که گفتنمی بهم هیچی مامان نبودم؟ اون خون و گوشت از من مگه. کرد دریغ ازم

 هی و بود کرده درست بزرگ معمای یه ذهنم توی همیشه این و اومدم کجا از و هستم کی و

 جون که پدری از مهریبی همه این دلیل «کیم؟ من پس»: پرسیدمی ازم و کردمی یادآوری

 اونم. رفت زود و اومد خاکسپاری برای فقط بابا مامان، فوت بعد چیه؟ دخترش برای میده

 خودم، دوست بهترین و شهاب خواهر شیرین قولبه یا نداشتیم رو کسهیچ اینکه خاطربه

 کردممی فکر بهش هرچی. بود نامفهوم و گنگ برام مگذشته همه. بود اومده آخر دیدار برای

 هاینزدیک دیدم که بگیرم تاکسی خواستم و اومدم بیرون فکر از. شدممی غرق توش بیشتر

 .دادم ادامه زدنمقدم به و شدم هوا تاریکی و تاکسی خیالبی پس. هستم خونه

 که شهابی به و برگشتم. خورد گوشم به آشنایی صدای که شدممی رد پارک جلوی از داشتم

 .کردم نگاه بود شده خیره بهم مهربونش هایچشم با و بود نشسته چمن روی

 تویی؟ شهاب -

 .بشین بیا. نباشی خسته. آره -

  کرج؟ از اومدی کی کنی؟می کارچی اینجا -

 خواستم. اومدی بیرون در از ببینم، رو تو آسایشگاه جلوی اومدم بعدش. اومدم امروز همین -

 هم به رو خلوتت نیومد دلم دیگه. فکری غرق و پیچیدی روپیاده سمت دیدم که کنم صدات

 . بزنم

 .ممنونم. نبود حواسم اصالً! ببخشید -

 دوست شیرین از بیشتر دونیمی خودت. مهربانو نداریم باهم رو حرفا این که ما. خیالبی -

 . داری رو خواهرمون حکم و دوتایی ما هایبچگی بازیهم تو. دارم

  نه؟ یا بیارم دووم زندگی این تو تونستممی نبودین شماها اگه دونمنمی -
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 که بدن به بزن رو دبش ساندویچ این بیا. آویزونه خدا یهمیشه. رو تلوچهولب اون کن باز -

 . بیاد هاترگ به خون

 .گرفتم ازش رو ساندویچ و خندیدم

 . کردممی درست چیزی یه خونه رفتممی خودم کشیدی؟ زحمت چرا حاال! دیوونه -

 شناختی با. نزن حرفم بخور، بشین بشی؟ تعارفات این خیالبی خوایمی کی تو! دختر هوف -

 تموم پوالت مبادا که خوابیدیمی گرسنه شکم با رفتیمی هم خونه دونممی دارم تو از من که

 .بشه

 مشغول و کرد نگاهم مهربون. زدم ساندویچم به گازی و کردم بهش ایقدرشناسانه نگاه

 .شد خوردن

  چطوره؟ حالت اصالً. ببینم بگو حاال -

 : گفتم و کشیدم آهی

 .همیشگی همون -

 دل اون توی غم کلی نبودم که روزی دو کنممی احساس چی؟ یعنی همیشگی همون -

 .کرده فرق رفتارتم. نشسته کوچیکت

 : گفتم و دادم تکون سرمو

 اروز این میگه دور از بینهمی منو هرکی آشناهام و دوستام چرا دونمنمی اما عادیه؛ من رفتار -

 ساده هاینشونی همون با ممهربانو همون. روزم هر مثل من اما داری؛ ایدیگه هوایوحال انگار

 کمی گاهی کنممی حس تنها هاروز این. آروم و ساکت همیشه مثل! معمولی رفتار همون با و

 پیش هایروز از کنممی حس. دونمنمی هیچی خودم یگذشته از گیجم کمی گاهی. گنگم

 .خندممی. شدم غرق خودم توی بیشتر قدری

. پرممی دیوارا به هاگربه با. خونممی آواز سگا با! شدم دیوونه انگار. شهاب پنهون چه تو از -

 خبریبی این کنممی حس! خبرمبی روزنامه از تقویم از سال و ماه و روز از گاهی روزا این

 . میشه بیشتر گاهی و کم گاهی

 :میدم ادامه و زنممی لبخندی. کنهمی نگاهم گنگ
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 زندگی به نگاهم. پرستممی دیگه جوریه هم رو خدا هاروز این گفتممی شد،می اگه حتی -

 اول. بود بریده رو امونم تنهایی و بودم افتاده گذشته یاد. بود بد حالم خیلی دیشب. شده عوض

 با. رفتم راه اتاقم تو فرسخ هفت حدود تنها. کردم نگاه خونه دیوار و در به خوب نشستم

 تو و کردم رو و زیر رو گذشتم هایخاطره یهمه هم اون از بعد و کردم وگوگفت هامکفش

 مبهمی و غریب بوی خاطراتم از یکی تنها. نیافتم چیزی. گشتم مجهول اون دنبال تکشونتک

 خاطرات این الیالبه از انگار. بود هاشبچه منتظر ـوشم*آغـ توی مامانم که روزی. دادمی

 زندگی برای کششی دیگه کنممی حس وقتا گاهی. شدمی احساس کسیبی و درد بوی کهنه

  شهاب؟ میشه باورت. دیدم موهام الیالبه سفید تارموی چندتا دیشب. ندارم

 .کشیدم ایخسته آه

 خوشحالم خوبی اتفاق هیچ دیگه. نیستم سابق دختر اون دیگه. شهاب میشم پیر دارم -

 .همیشگیه همون بازم من حال میگم همه به ولی کنه؛نمی

. شد پیشمون ولی بگه؛ چیزی خواست. گردوند صورتم دور رو نگاهش. کرد نگاهم عمیق

 :گفت و نشوند شچهره روی لبخندی

 خواهری؟ چیه دونیمی. شده ما مهربانوخانم دل مهمون غم بازم! طوراین که پس -

 .کردم نگاهش متفکر

 چیه؟ -

 .شد شیطون نگاهش

 .داری نیاز خوب شوهر یه به تو -

 .کردم پرت سمتش و درآوردم رو کفشم

 !مسخره -

 :گفت و گرفت دستش توی رو کفشم

 .شوهریهبی و ترشیدگی از گفتی که اینایی همه! دیگه میگم راست. خب واال -

 .گرفت مخنده

 .شد تاریک هوا. بریم پاشو! شهاب نکن اذیت -
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 .فرستاد بیرون آه با رو نفسش و انداخت آسمون به نگاهی

 .باشه -

 دستش از رو دستم رسیدیم، که کوچه جلوی. بود همدیگه دست تو هاموندست کوچه، دم تا

 :گفتم شرم با. کرد نگاهم سؤالی. کشیدم بیرون

. کننمی قضاوت رو آدم چشماشون با. داریم هاییهمسایه جورچه دونیمی که خودت -

 .درمیارن حرف برام کلی تنهام، دختر یه من دوننمی

 :گفت و داد تکون سری لبخند با. گرفت رو منظورم

 .بریم بیا. خواهری باش نداشته غم داری منو وقتی تا -

 یه و انداختم بهش نگاهی. رسیدیم خونه در جلوی و کردیم طی رو کوچه سنگی مسیر باهم

 .زدم الکی تعارف

 .تو بریم بیا -

 .بینمتمی فردا. عزیزم برو -

 باز رو در و دادم تکون براش سری. بشم خونه وارد من موند منتظر و کرد باز رو شونخونه در

 .شدم داخل و کردم

 دستم. بودم نکرده تعویضش و بود شکسته المپش بود مدتی. بود رفته فرو تاریکی توی حیاط

 .شدم خونه داخل و رسیدم ورودی در به آرومآروم. نخورم زمین تا گرفتم دیوار به رو

 چه که هال. انداختم هال توی فرسوده و کهنه کاناپه روی رو خودم و کردم روشن رو چراغ

 مونقدیمی هایکاناپه و بود تربزرگ خوابم اتاق از کمی که شکلمستطیل اتاق یه کنم، عرض

 یه با وداغوندرب یخچال یه آشپزخونه، سمت رفت نگاهم. بودیم چیده توش نشستن برای رو

 چشم به توش که بودن وسایلی تنها. ظروف و ظرف و قابلمه چندتایی و کهنه گاز اجاق

 .خوردنمی

. بده تنهایی چقدر. مالیدمشون کمی هامدست با. بستم رو هامچشم و کشیدم دل ته از آهی

 .باشه خوش دلش آدم که نمیاد صدایی هیچ

 !خواستیمی که صدایی اینم مهربانوخانم، بفرما. پریدم جا از ایگربه جیغ صدای با
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 صدای با. کردم روشن رو پنکه. بود گرم شدتبه هوا. گرفتم پیش در رو اتاقم راه و شدم بلند

 بهش که دستی کف با هردفعه و خوردنمی تکون هاشوسط. کرد کار به شروع مزخرفش

 .افتادمی کار به دوباره زدممی

*** 

 .شدم آسایشگاه راهی و حاضر همیشه مثل صبح

 اتفاقی نکنه که شدم نگرانش خردهیه دلم ته. نبود شهال از خبری شدم، که پرستاری اتاق وارد

 باشه؟ افتاده براش

 و جدی صدای با تا زدم در به تقه چند. رفتم اتاقش سمت و برداشتم رو یاوری آقای هایقرص

 :گفت شپرجذبه

 .بفرمایید -

 :گفت و کرد غلیظی اخم هاش،قرص و آب لیوان با دیدنم محضبه. شدم وارد و کردم باز رو در

 بدین؟ پیرمرد من خورد به قرص خواینمی صبحی اول باز -

 .خسرو عمو سالم -

 .داد رو سالمم جواب سرش تکون با

 اتفاق نکرده خدایی بعدش و میفته خطر به سالمتیتون نخورین رو هاقرص این اگه عموجون -

 !خوب نگرانتونم منم. میاد پیش ناگواری

 .زد پوزخندی

 نگرانم هاغریبه وقتاون. نشدن نگرانم بارم یه رفتن و کردن ولم خودم هایبچه! نگران؟ -

 !ستمسخره میشن؟

 اتفاقی نکرده خدایی اگر و دارم دوست خیلی رو شما من عموجون؟ ستمسخره کجاش -

 .بخشمنمی رو خودم وقتهیچ بیفته براتون

 .کشید آهی و کرد نگاهم

 دیدنم؟ بیاد امروز بزنی پسرم به زنگ یه میشه شده، تنگ نااهلم اوالدهای برای دلم -
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 بهش که وقت هر بگم بیچاره؟ پیرمرد این به بگم چی من االن. کردم نگاهش سرخوردگی با

 مراقبت ازش که گیرینمی پول این؟کارهچی اونجا هاشما و دارم کار»: میگه زنممی زنگ

 !پوالش به نه داره احتیاج محبتش به بودنش به پیرش پدر که رسهنمی فکرش به اصالً« .کنین

 :گفتم دیدم که رو منتظرش نگاه

 .بکنیم کاری یه بیا عموجون -

 کاری؟ چه -

 قبوله؟. بزنین حرف باهاش خودتون ولی زنم؛می زنگ پسرتون به من -

 .بزن زنگ بیار باشه، ولی! نمیاد دیدنم به و نمیده گوش هاشما حرف به دونممی -

 . کردم ترک رو اتاقش ی«چشم» گفتن با و انداختم بهش غمگینی نگاه

 وقتهیچ کرد،می نثارم رو شپدرانه محبت و کردمی قبول دخترش عنوانبه رو من بابام اگه

 جایبه که زنی با. خوشه داره که ایخانواده با االن اون ولی باشه؛ دور ازم دادمنمی اجازه

 تا! نفهمیدم؟ رو رفتنت دلیل وقتهیچ چرا بابا. گذرونهمی وقت زندگیشه سفرهم و همدم مامانم

 زن یه دنبال رفتی و کردی ترکمون اومدم دنیا به وقتی از»: گفتمی مامان یادمه، که جایی

 !ما داریم زندگی عجب« .جدید

 . رفتم یاوری آقای اتاق سمت دوباره و برداشتم کیفم داخل از رو مساده گوشی

 توش از رو پسرش شماره و برداشتم رو یادداشتش دفترچه. بود نشسته منتظرم پنجره پشت

 گوشی فوری و ترسیدم. رسید گوش به خشمگینش صدای بوق تا چند با. گرفتم و کردم پیدا

 :گفت سردیخون با و گرفت ازم رو گوشی. دادم یاوری آقای به رو

  سامان؟ الو -

-… 

  خوبی؟ منم؛ آره -

-… 

  اینجا؟ میای امروز. خوبم منم. شکر -

- … 
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 .شده تنگ برات دلم! نداره چی برای -

- … 

  بزنی؟ سر پدرت به و کنی تعطیل رو کوفتیت کار اون ساعت یه برای تونینمی یعنی -

- … 

 . بیا دفنم و کفن برای مردم وقتی وایسا. نیا اصالً درکبه -

- … 

 زحمتی همه اون حیف! زدینمی سر بهم بار یه ایهفته بودم مهم براتون اگه ای؟خدانکنه چه -

 . خداحافظ! کشیدم هاشما برای که

 دلم. بود شده جمع رمقشبی هایچشم توی اشک. دستم داد و کرد قطع رو گوشی عصبانیت با

 . گرفتم دستم توی رو قدرتمندش ولی چروکیده، هایدست و رفتم جلو که سوخت حدیبه

  بگم؟ بهتون چیزی یه تونممی جون عمو -

 .کرد نگاهم

 .بگو -

 .انداختم زیر به رو سرم و نشستم کناریش صندلی روی

 رو شچهره وقتهیچ. کردممی احساس بدجوری زندگیم تو رو پدرم نبود و بودم سالهده -

 مرد یه زیباست؛ و پرجذبه خیلی گفتمی که بودم شنیده مامانم زبان از ولی بودم؛ ندیده

 ولی بود؛ عاشقم خیلی»: دادمی ادامه و کردمی پاک رو هاشچشم گوشه اشک. عیارتمامبه

 چی بهش من از دونمنمی رفت،می مادرش خونه که بار هر! اومدمی بدش من از مادرشوهرم

 همون از مادرشوهرم. زدمی کتکم و جونم به افتادمی و اومدمی خونه عصبانیت با که گفتنمی

« .رفت و کرد ترک منو اومدی دنیا به تو که هم روزی از. بشم بابات زن من که نبود راضی اولش

 من و کنهمی امتناع من به گفتنش از که هست چیزی یه کردممی احساس مادرم هایحرف تو

 و پنهونی حرف اون از وقتهیچ اما شدم؛ تربزرگ و بزرگ. شدممی متوجهش کمم سن اون با

 این به دنیای توی. رفت و گذاشت تنهام هم مامانم اینکه تا. نشدم باخبر بابام رفتن دلیل

 حتی. نکرد پدری برام که دیدم رو پدری مامانم، خاکسپاری روز. نموند برام کسهیچ بزرگی
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 اگه قسم خدا خداوندی به. بود حسبی و سرد درشده،دربه و تنها من به هم موقع اون نگاهش

 فراموش رو نبودنش سال همه اون غم گرفت،می ـوشم*غـ*آ توی و اومدمی روز همون حتی

 ترتنها رو بود شده تنها که دختری... نموند رفت، ولی. کردممی ـلش*بغـ محکم و کردممی

 تنگمدل شما مثل منم بابای اگه. دونننمی رو قدرشون دارن مادر و پدر که اونایی. گذاشت

 .ذاشتمنمی تنهاش وقتهیچ شد،می نگرانم شد،می

. کشیدم صورتم توی رو دستم. داد دستم به و کند برگی کاغذیدستمال جعبه از و کشید آهی

 .نشوندم اشک به هم رو رومبهرو پیرمرد هایچشم و کردم گریه کی که نداشتم خبر خودم

 . کردم پاک رو هاماشک و کردم تشکری

  چیه؟ اسمت -

 .مهربانو -

 . باشخصیت و خانم هم پرمهری هم. گذاشته برات رو اسم این که کسی به احسنت -

 .عموجون دارین لطف شما -

 . کنی قبولش که امیدوارم و دارم ازت ایخواسته یه -

 ! ای؟خواسته چه -

 .پدرجون یا بزن صدا بابا رو من بعد به این از -

 دماغت نازکش هایپر با که قاصدکی مثل. کردم احساس پوستم زیر رو ناپذیریوصف شادی

 بهت بهتری حس و شینهمی صورتت توی کوچکش هایقطره با که بارونی مثل. میده قلقلک رو

 .نشست مگونه روی و چکید شوق سر از اشکی قطره. کردم نگاهش عشق با و گرم! میده

 بزنم؟ صداتون پدرجون گفتین بهم شما نمیشه، باورم -

 .بودم ندیده شچهره توی وقتهیچ که نادر لبخند یه زد، لبخند

 . باشم برات الیقی پدر بتونم امیدوارم. دخترم آره -

 : گفتم لب زیر و انداختم ـوشش*آغـ تو رو خودم مکث بدون

 . پدرجون کردی خوشحالم خیلی -

 : گفت و کشید سرم روی پرمحبت دستی
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 . باشه دلت مهمون غم نده اجازه دیگه -

 رو اتاقش بهش پرلبخند نگاهی با و شدم بلند. اومدم بیرون ـوشش*آغـ از و گفتم ی«چشم»

 . کردم ترک

 : کردم زمزمه لب زیر و اومد یادم شعری

 نیست، مهم جنسیتش. باشد داشته را نفر یک باید زندگیش در هرکس گمانم به -

 دوست، یک

 رفیق، یک

 همدم، یک

 بفهمد؛ را حالت و بشناسد خودت از بهتر را تو که نفر یک

 و کار سؤالی هیچ بدون او و است بد حالم بگویی و برداری را تلفن بتوانی که نفر یک

 .برسد تو به تا کند، تعطیل را اشزندگی

 ...!باشد زندگیت در نفر یک ستخوشبختی آخر

 (.خسرو عمو) پدرجونه االن و شیرینه شهابه، برام نفر یه اون

 از بعد و گشتم ششماره دنبال گوشیم تو! نبود شهال از خبری بازم رفتم، پرستاری اتاق به

 . زدم رو تماس دکمه پیداکردنش

 .شد بیشتر نگرانیم. نبود ایدهندهجواب ولی خورد؛می هم سر پشت بوق

 کیفم ناچاربه. نشد ازش خبریهیچ ولی موندم؛ شهال اومدن یا زنگ منتظر کاری ساعت آخر تا

 . زدم بیرون آسایشگاه از و برداشتم رو

 ـوازش*نـ یه مثل کرد؛می خیس رو صورتم بارون ریز هایقطره آرومآروم. بود ابری هوا

 به شروع هاآدم بین روپیاده توی و شدم تاکسی خیالبی بازم. دادمی بهم خوبی حس. کودکانه

 . کردم زدن قدم

 با. کنم پیداش تا ریختم هم به رو کیفم محتویات. خورد زنگ گوشیم که بود نگذشته مدتی

 .دادم فشار رو اتصال دکمه زود شهال، شماره دیدن

 .سالم -
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 ! نگرانی از مردم تو؟ کجایی. دیوونه سالم -

 . کرد رد یمرخص برام زدم زنگ پناهی خانم به. بیام نتونستم احوالم مریض کمیه. مخونه -

  چطوره؟ حالت االن! بدی خبر یه تونستینمی -

 زنیممی حرف باهم میام فردا. خوبم کنم، خبرت نشد دیگه ببخش. برم قربونت -

 .بینمتمی. باش خودت مواظب عزیزم باشه -

 . شد برطرف هم نگرانیم. انداختم کیفم داخل و کردم قطع رو گوشی

 تنهایی چقدر. بودم شده خیره بود ریختن حال در شُرشُر که بارونی به و بودم نشسته اتاق تو

 .نمیشه باخبر کسی بیفته هم اتفاقی برام اگه خونه این تو االن! بده

 . کنم دم چایی خودم برای تا رفتم آشپزخونه سمت و فرستادم بیرون سنگین رو نفسم

 .بوکردنش مخصوصاً گیاهم؛ این عاشق خاصی طوربه. کشیدم هامریه به رو دارچین بوی

 رو بودم کرده دم که چایی خواستم و کردم نزدیک هاملب به رو مامانم موردعالقه فنجون

 شدنمخیس از تا انداختم سرم روی شالی و شدم بلند. اومد در صدا به خونه زنگ که بنوشم

 .کردم باز رو در و دویدم. کنه جلوگیری

 .گرفت تعجب رنگ نگاهم شهاب خیس صورت دیدن با

 ! شده؟ چی -

 .شدیم خیس کنار برو -

 !نفرین؟ چند مگه -

 : گفت و دراومد پشتش از شیرین

  کنم؟ تنفله جاهمین یا کنار کشیمی! اه -

 . خونه توی دویدن چی مثل و کشیدم کنار خنده با

 . بود کرده دراز رو پاهاش و بود نشسته فرش روی هم شیرین و بود شده ولو مبل روی شهاب

 ! اینجا؟ اومدین بارون این با شب، وقت این شما شده چی -

  دربیاریم؟ تنهایی از رو ترسو توی اومدیم بده: شهاب

 .اومدی خوب رو ترسو: شیرین



 

 

17 

 

 بوی خاک باران خورده نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 دیاسپریسا 

 .نیست آدم مثل هم احساساتتون ابراز ها،دیوونه -

. گشنگی از مردم که بیرون بیار رو قابلمه اون بدو شیرین. کن ولش رو هااین حاال: شهاب

 . بیار رو هاچنگال و قاشق هم تو بدو مهری

 . بخورین شام بیاین بهش بدین که گفت مامان مهربانوئه، مال فقط این خیرنه: شیرین

 . کردممی درست داشتم خودم باز؟ کشیده زحمت خاله چرا -

 چه تو به. نیستی بلد هم رو کردن نیمرو مرغتخم یه که درنیار رو هاکدبانو ادای تو: شهاب

 . رو قابلمه اون بیاد بده خانم؟شیرین

 : گفتم و زدم شکله پس دست با

  نیستم؟ بلد من حاال! نخوردی سبزی قورمه و نبودی پالس اینجا پیش هفته سه مگه شعوربی -

 طعم خورشتش شیرین، این جون به نه خودم جون به ولی. بود کرده معجزه خدا اونم: شهاب

 . دادمی قورباغه آب

 .زدیمش و جونش به افتادیم هردومون

 ! کشتن رو پسرت تک که بیا مامان، آهای: شهاب

 ! شدمی دیوونه دستت از سوسن خاله وگرنه نشدی، دختر تو خداروشکر -

 .گشنمه که بیار رو هابشقاب اون بدو. موقوف اضافی حرف: شهاب

 . اومد سرم پشت هم شیرین. رفتم آشپزخونه سمت و دادم تکون سری خنده با

 ! زنینمی سر ما به دیگه نکردی؟ که موهر شوهر خبرا؟ چه: شیرین

 . آسایشگاهم سرگرم بود؟ کجا شوهر. دیوونه -

 پسرش برای بیاد یکیشون. بزن رو هاپیرزن پیرمرد، این مخ! دیگه خنگی بس از خوب: شیرین

 . بگیردت

  بیاری؟ یا بسازی رفتی مهربانو: شهاب

 .نکشته رو ما شهاب این تا بریم بیا. اومدم -

 بعد. خوردیم رو بود کرده درست سوسن خاله که بادمجونی قیمه و نشستیم سفره سر باهم

 .نشستم کنارشون رفتم و ریختم رو مخصوصم دارچین چایی شام،
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  شهاب؟ راستی -

 جونم؟: شهاب

 .نگفته جونم من به جوریاین باریه بمیری، ای: شیرین

 .حسود: شهاب

 .جونش به افتاد شیرین

  نه؟ یا بزنم رو حرفم ذارینمی -

 .بسوزن هم بعضیا. عزیزم بفرما: شهاب

 .کرد نگاه من به و کرد نثارش ایغرهچشم شیرین

 .جدیه و خشن خیلی گفتم،می بهتون که همون یاوری آقای آسایشگاه، تو امروز -

  خب؟: شیرین

 به این از گفت بهم اونم. کردم تعریف رو زندگیم جریان براش منم و اومد پیش اتفاقاتی یه -

 . کنم صداش پدرجون بعد

 ! مهربونی آقای عجب ایول،: شهاب

 .کرد ـلم*بغـ اومد بغض با شیرین

 . بده خیرش خدا. کرده خوشحال رو تو حرفش این با چقدر. خواهری برم قربونت الهی -

 : گفتم و کشیدم پشتش رو دستم

 .مخسرو بابا و شیرینم آبجی شهابم، داداش. دارم خانواده منم بعد به این از -

 . کنممی گریه زارزار شینممی فیلمه تو دختره اون مثل االن. نکنین هندیش فیلم وای: شهاب

 شوخی سر همیشه مثل ولی دیدم؛ وضوح به رو بود بسته ـقه*حلـ هاشچشم توی که اشکی

 .نشیم حالش متوجه تا کرد باز رو

 این دیدن بریم باهم بیایم بریم، کش رو ددی ماشین شیرین با بذار قرار روز یه: شهاب

 .پدرجونت

 . زنننمی سر بهش وقتهیچ که خودش هایبچه. میشه خوشحال خیلی باشه، -
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 کردن بزرگشون و کشیدن زحمت براشون هاسال که مادری و پدر میاد دلشون چطوری: شیرین

  نمیشن؟ پیر اونا مگه. زندگیشون پی برن و کنن ول جوریاین رو

 .کشیدم افسوس سر از آهی

 . دونننمی رو هاشونداشته قدر خیلیا بگم؟ چی دونمنمی -

 . بستم رو چشمام و کردم مرتب رو بالشتم. رفت فرو سکوت توی باز خونه رفتنشون، بعد

 . خوندمی روزنامه و بود نشسته پنجره جلوی جدی، و مقتدر. شدم وارد و کردم باز رو اتاقش در

 .خودم پدرجون به سالم -

 .انداخت بهم پرمهری نگاه

 .دخترم سالم -

 .کرد هاقرص به ایاشاره

  آوردی؟ رو اینا هم باز -

 .زدم لبخندی

 بهتون خوب خبر یه تا بخورین رو هاتونقرص بیاین. باشه سالم و صحیح باید من، پدرجون -

 . بدم

 : گفتم و نشستم تخت روی کنارش. خورد یکییکی رو هاشقرص و داد تکون سری

 بازیهم منم. کردمی کمک خیلی هم مامانم به. بود مهربون خیلی که داشتیم همسایه یه -

 و داداشمه مثل شهاب پسرش االن و شدند بزرگ هابچه اون اینکه تا. بودم دوقولوش هایبچه

 .خواهرم شیرین دخترش

 !خوب چه -

 دیدنتون به روز یه گفت هم شهاب. پیداکردم پدرجون یه که کردم تعریف براشون دیشب -

 . کنهمی مالقاتتون نزدیک از و میاد

 . بخورم هوایی یه و بیرون برم خوادمی دلم منم. کردی خوبی کار -

 …کلی و گردیممی ریممی باهم برم، قربونتون الهی -

 . شد زدنمحرف از مانع اومد،می بیرون از که صدایی
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 امکانش اگه ببینم؟ رو پدرم تونممی. هستم یاوری آقای پسر من خانم، ببخشید: صدا صاحب

 . هست

 . درخشید خوشحالی از دردش، از خمیده صورت و زد برق پدرجون چشمای

 ایستاده رومروبه هیکل خوش و جوون پسر یه داشتم، که انتظاری برخالف. رفتم بیرون اتاق از

 رفتم جلو. رسیدمی نظربه سی نزدیک ولی باشه؛ داشته سالیچهل باید االن کردممی فکر. بود

 .ایستادم روشروبه و

 .سالم -

 .انداخت بهم متعجبی نگاه

 !سالم -

  اومدین؟ پدرتون دیدن برای -

  هستن؟ اتاق کدوم بله، -

 میدم نشونتون. بیارید تشریف -

 به انتظار در. بود کرده حلقه درش اشک که هاییچشم با پدرجون. کردم باز رو اتاق در

 . بود نشسته پسرش کشیدن ـوش*آغـ

 . کرد ـلش*بغـ محکم و رسوند پدرش به رو خودش بلند هایقدم با پسرش

 و پدر چقدر کوچیکشون، دیدار یه دونستنمی اوالدها این اگه. زد ـقه*حلـ چشمام توی اشک

 اما اومدن؛می دیدارشون به و کردنمی ول رو چیزهمه کنه،می خوشحال رو شونرنجیده مادر

 …دریغ

 .کشید پشتش به دستی پدرجون

 . بزنی سر پیرت پدر به اومدی و کردی ول کارتو باالخره. پسرم اومدی -

 اون هاییگرفتاری چه با دونینمی خدابه. ماهت روی شرمنده باباجون، مشرمنده: پسرش

 .کنممی اداره رو شرکت

 . پسرم دادی بهم رو دنیا اومدی، که همین: پدرجون

 .انداخت من به نگاهی
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 .برم من توناجازه با پدرجون -

 .گرفت تعجب رنگ هم باز پسرش نگاه

 .شو آشنا سامان با و بشین بیا. دخترم نه: پدرجون

 !دخترم؟ پدرجون؟: سامان

 .نشستم صندلی روی کنارشون و رفتم

 . داره هوامو خواهرات از بیشتر خوبیه، دختر خیلی. منه دخترخونده مهربانو. پسرم آره: پدرجون

 : گفت و انداخت بهم تشکر از سرشار نگاهی سامان

 ؟...خانم ازتون ممونم خیلی -

 .هستم سعادتی -

 .خرسندم آشناییتون از. سعادتی خانم بله -

 .یاوری آقای همچنین -

 نگاهش. کرد احساس توش از شدمی رو خالصی که لبخندش. بود پدرش شبیه چیزاش خیلی

 .استوارش هایقدم و بلند قد و پهنش ابروهای بینیش، رنگ،اینسکافه چشمای اون با

 من سمت هردوشون نگاه. شدم بلند صندلی روی از و گذاشتم مانتوم جیب توی رو دستم

 . برگشت

 .برم من توناجازه با -

 . داد تکون سری پدرجون و زد لبخند سامان

 . نزنم هم به رو پسری و پدر خلوت تا اومدم بیرون اتاق از

. بودم ندیده کاربی رو زن این وقتهیچ. بود چیزی بافتن مشغول که دیدم رو نگار خاله راه بین

 . بافتن مشغول و بود دستش چیزی همیشه

 .خودم خوشگل خاله به سالم -

 .عزیزم سالم -

  خاله؟ بافیمی چی -
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 لباس براش دارم. شیممی نزدیک سرما فصل به داریم هم ما. میاد دنیا به زودیبه منوه -

 . نخوره سرما که بافممی زمستونی

 میاد چندبار ماهی دخترش. کشوره از خارج پسرشم داره، دختر دونه یه. مهربونه زن این چقدر

 . زنهمی سر بهش و

 .باشه سالمت شاءاهللان -

 . دخترم ممنون -

 هاماشین پشت ایدقیقه چند بود که شدیدی ترافیک علت به ولی بودم؛ نشسته تاکسی داخل

 پیش جوریاین اگه. دادمی نشون رو عصر هفت انداختم ساعتم به نگاهی. بودیم ایستاده

 . رسیدممی خونه به دیر خیلی رفت،می

 دو هنوز. بود شلوغ خیلی هم هاروپیاده. شدم پیاده ماشین از و کردم حساب رو تاکسی کرایه

 رو مادرشون و پدر هرموقع از زودتر هابچه گویا ولی بود؛ مونده هامدرسه بازشدن به ماهی

 . بودن کشونده بازار به خرید برای

 اصلی خیابون به انتهاش کوچه این. دادم ادامه راهم به زیرسربه و پیچیدم ایکوچه داخل

 . کردمی ترنزدیک برام رو راه هم خیلی و رسیدمی

 و کنار و بودن زده بیرون حیاطش از رنگیخوش بنفش هایگل که افتاد ایخونه به نگاهم

 . شدم ـذت*لـ غرق. بودن کرده درست خوشگلی خیلی منظره و بودن پیچیده در اطراف

 . زمین ریخت وسایالش و خوردم خانمی یه به محکم که گرفتم هاگل از رو نگاهم

  کجاست؟ حواست دختر هی: خانمه

 مرد دیدن با کردم، بلند که رو سرم. شدم وسایلش کردنجمع مشغول و گفتم ی«ببخشید»

 کل شدیدی سرمای یه. زنهنمی دیگه قلبم کردم احساس. شدم کوبمیخ سرجام کناریش،

 .زنش کنار در من پدر. کرد لرزیدن به شروع دستام. کرد احاطه رو وجودم

 : گفتم و کردم باز لب

  بابا؟ -

 : گفت و کرد نگاه بهم زنه. گرفت عصبانیت رنگ نگاهش
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 تویی؟ مهربانو -

 .دوختم بهش و گرفتم بابا از سختیبه رو نگاهم

 . خودمم -

 .کرد اشاره ووضعمسر به

 . ایشلخته مادرت مثل که بینممی: خانمه

  کنه؟می توهین من مادر به حقی چه به زن این. شدم عصبانی شدتبه

 !باش زدنتحرف مواظب! خانم هی -

  کنی؟ پا به قشقرق تـرزه*هـ مادر مثل بکنی؟ غلطی چه خوایمی نباشم: خانمه

 .زدم صورتش تو محکم و کردم بلند رو دستم اختیاربی

 رو دیگه نفر یه زندگی که توئن امثال و تو ـرزه*هـ. نیار کثیفت زبون به منو مادر اسم عوضی -

 !میشن صاحب رو شوهرشون و زننمی هم به

 پدری به ناباور. کردم حس دهنم تو رو خون طعم که جوری خورد؛ صورتم تو محکمی سیلی

 . بود شده بلند روم دستش نکردش،محبت جایبه که کردم نگاه

 !بذارمت زنده که کنمنمی تضمین بزنی، زرها این از دیگه دفعه: بابا

 .ـرومزاده*حـ دختره: خانمه

 میگه که شدمی تکرار گوشم توی صداش …زادهـروم*حـ…زادهـروم*حـ... زادهـروم*حـ

 سرجاشون چشمم، توی زدهـقه*حلـ هایاشک و لرزیدمی پاهام. مزادهـروم*حـ من

 . بود زده خشکشون

 . گرفت رو بابا دست و شد رد کنارم از و خورد بهم کوچیکی دختر

 . بخر بستنی برام بریم بابایی: کوچیکه دختر

 .بخواه جون تو. دخترکم چشم روی به: بابا

 . رفت دخترش همراه و انداخت بهم سردی نگاه

 تبیچاره مادر که جوریهمون. بینینمی پدرتو رنگ وقتهیچ. کنی گدایی اینکه تو لیاقت: خانمه

 !ندید
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 . رفت و زد بودم مونده مات صورتم، رو دستم که منی به پوزخندی

 . بزنم رزا داغونم حال این به خواستمی دلم. نشستم کوچه وسط و اومدم فرود زانوهام روی

 حامی، پشتیبان، یعنی پدر. احترامه از سرشار کلمه این گفتمی مامان همیشه میاد یادم بابا؟

 بابایی بابا؟ کدوم ولی. هاشبچه الگوی و شخانواده افتخار مایه پشتشون، کوه هاش،بچه پناه

 . کنه دریغ ازت رو محبتش دست که بابایی گوشت؟ تو بزنه و کنه تحقیرت غریبه زن جلوی که

 نگاه تنفر با بهم جوریاین که شدم مرتکب رو ـناه گـ کدوم کردم؟ کارتچی من مگه بابا؟ -

 زدنتزخم و نبودنت گذاشتنت، مرهم و بودنت جایبه که زده سر بچه من از خطایی چه. کنیمی

 مادر ـناه گـ شدی؟ ترغریبه ایغریبه هر از کنی، پدری برام اینکه جای به چرا. دادی بهم رو

 بهت نادون منِ بچه، منِ نذاشت وقتهیچ و داشت دوستت اینکه جز بود؟ چی مدردکشیده

 «نداری بابا تو» که هابچه از شنیدممی که هاییحرف خاطربه. نبودنت خاطربه کنم احترامیبی

 این از نه. شکستی پات زیر که دلی از. زدی بهم که سیلی از نه سوزم؟می دارم چرا بابا؟ چرا

 بهم رو نفرتت از پر نگاه پرمحبتت، نگاه جایبه کردنت،پدری و پدربودن جایبه که سوزممی

 به. دارم دوست که منی به لعنت مه؟نکرده ـناه گـ کدوم برای چیه؟ برای نگاه این. کردی هدیه

 لعنت پدری؟ هم تو آخه. کشممی یدک به خودم با رو پدربودنت عنوان نبودنت، وجود با که منی

 !بودنت به لعنت اصالً! پدربودنت به

 : داد تکونم خانمی

 . تونخونه برو پاشو نشستی؟ اینجا چرا دخترم -

 . شدم بلند زمین روی از کمکش با و دوختم بهش رو پراشکم نگاه

 من به اونا کنم؟ زندگی خیالبی تونممی جوریچه وایسم؟ سرپا تونممی جوریچه دیگه من

 . ـرزه*هـ گفتن مامانم به زاده،ـروم*حـ گفتن

 خورد که غروری با شد، له هاپا زیر پیش دقیقه چند که دلی با خانمه، هایحرف به توجه بدون

. اومدمنمی کوچه این به و شکستمی پام قلم کاش. دادم ادامه راهم به تلوتلوخوران شد؛

 عشق با کوچولوش دختر به که دیدمنمی کاش. دیدمنمی وقتهیچ رو پدر نام به شخصی کاش

 ...کاش خدا ای! کاش. نفرت با من به ولی کرد؛ نگاه
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 با لب زیر زدن،می تنه بهم که عابرهایی به بهم، بزنه بود مونده کم که ماشینی به توجه بدون

 :کردم زمزمه شعری افسوس، و حسرت

 غم این که کجایی کنی؟ آرامم که کجایی. دلم گرفته خسته دل این از نیست بهتر حالم -

 در من و نیستی. کنی گوش هایمدل درد به که کجایی. دلم گرفته. کنی آب دلم در را زدهیخ

 هایبرگ الیالبه در امخسته همیشه از بیشتر من و نیستی. امنشسته هالحظه این حسرت

 .باشم ننوشته تو از که برگی نیست. زندگی

 . کشممی نفس حضورت توهم در من بگذرد که هم هزارسال. باشم نگفته تو از که روزی نیست

 که خواهممی را گرمت هایدست آن من. باشد پناهم که خواهممی را هایتشانه آن من

 . ببرم یاد از را هاغم که خواهممی را مهربانت نگاه. دهد تسکین را امخستگی هایدرد

 یادبه را «آمد باران در مرد آن» بارید باران دیروز وقتی لعنتی بغض این …لعنتی بغض این

 بر لبخند و دست در نانی با باران در که ندارم پدر من که آمد یادم «آمد نان با مرد آن» آوردم

 لب

 …بیاید

 . اشتنگیدل و آسمان با و شد تنگ دلم دیروز

 اشتنهایی و زمین با

 نبودنش و خورشید با

 . گریستم سخت امنداشته پدر یاد به

 انگار. افتادم زمین روی. رسوندم اتاقم به رو خودم تلوتلوخوران و کردم پرت ایگوشه رو کیفم

 کوه یک وزن به بغضی کردممی احساس. کردنمی یاریم رفتنراه برای تنم، اعضای از یکهیچ

 چشمای. انداختم پتو روی رو جونمبی تن. نشسته فریادهام و داد از خسته گلوی در عظیم

 کنار چشمام جلوی از شوم اتفاق اون پیش، چندلحظه اما …اما بستم؛ ایلحظه رو پردردم

 به. کردمی بیشتر رو تنهاییم درد و سوختمی صورتم روی پدرم سیلی جای هم هنوز. رفتنمی

 روی داد،می عذابم سینم تو که دردی با هاماشک قطرهقطره. دادم باریدن اجازه هامچشم

 جلوی که کنم تحمل جوریچه کنم؟ تحمل رو درد این جوریچه من. ریختنمی هامگونه
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 محبت رنگ برام نگاهت چرا نکردی؟ کاری هیچ تو ولی زاده؛ـروم*حـ گفتن بهم چشمات

 باعث چی بفهممش؟ تونمنمی که ستنهفته تزدهنفرت نگاه این پشت رازی چه بابا نداره؟

 کاش! آه. خوشیش پی بره و کنه ول اومدندنیابه موقع رو دخترش تنها پدر، یه شده

 گور توی عزیزم مادر تن کردی، امروز که کاری با دونستیمی. داره درد قلبم چقدر دونستیمی

 درسته. هست قلبم توی تشدهپنهان محبت هنوز که وقتی باشم؟ متنفر ازت جوریچه. لرزید

 . بشه کم سرت از مو تار یه که نیست رضا دلم ولی نمیارم؛ زبون به

 . رفتم خواب به و بستم رو چشمام بخورم، چیزی اینکه بدون و کردم گریه هاساعت

 دیدن با. بزنم صورتم و دست به آبی تا رفتم سرویس سمت. شدم بلند جام از سختیبه صبح

 باز اصالً و بود کرده پف دیشب یگریه خاطربه هامچشم. کردم وحشت آینه، توی مچهره

 . بود شده کبود صورتم رو سیلیش جای که بود پدرم هایلطف از یکی اینم. شدنمی

 . گرفتم رو آسایشگاه شماره و برداشتم رو گوشی. آسایشگاه برم تونستمنمی حال، این با

 . کرد بیشتر رو استرسم پناهی خانم صدای

 .بفرمایید. سالم: پناهی خانم

  هستین؟ خوب پناهی، خانم سالم -

  شمایی؟ مهربانوجان -

 .هستم خودم بله -

  افتاده؟ اتفاقی. خوبم من -

 امکانش اگه. شدم مریض نیست، مساعد حالم که کنم عرض خدمتتون زدم زنگ راستش -

 . کنین رد مرخصی برام روزیسه-دو هست

 که هم جمعه. نویسممی مرخصی برات روز سه نیست، مشکلی باشه. عزیزم دور به بال -

 . بینمتمی صبح شنبه پس تعطیله،

 .کردین لطف ممنونم، ازتون خیلی -

 . بشی بهتر شاءهللان که باش خودت مواظب. خواهش -

 .خدانگهدار نمیشم، وقتتون مزاحم. چشم -
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 .خداحافظ. قربانت -

 یخ چندتا هم یخچال از. کنم دم چایی تا قوری سراغ رفتم و گذاشتم اپن روی رو گوشی

 . بشن رنگکم هاکبودی بلکه صورتم، روی بذارم تا برداشتم

 بگم بگم؟ چی پدر مثالً توی به من آخه. کردمی درد شدتبه ولی بود؛ شده کبود کمی اینکه با

 .بشکنه دستت الهی

 کسی که من. بدم جواب که نداشتم حوصله ولی بود؛ خوردنزنگ حال در مدام گوشیم ظهر از

 . شهاب یا شیرینه یا ندارم؛ رو

 و کشیدم بیرون رو پنیر یخچال از. نخوردم هیچی تمام روز یه که کرد حالی بهم شکمم صدای

 کردم،نمی جمع پول ششهریه برای و نبود دانشگاهم اگه. گرفتم لقمه خودم برای نشستم

 . کابینت تو موادغذایی یه از دریغ اما بخورم؛ گرم غذای یه تونستممی االن

 . بکشم دراز کمیه تا رفتم اتاقم سمت و گذاشتم سرجاش رو پنیر شدم، سیر که کمیه

 اتاق. کردم باز رو هامچشم. بود سوختن مرز در و اومدمی هم سر پشت که حیاط زنگ صدای با

 . شده شب بود معلوم و بود تاریک

 .سوخت بیچاره زنگ. نزن بابا اومدم کیه؟ -

 خون رنگ خشم شدت از هاشچشم. شدم روروبه شهاب آتیشی چهره با کردم، باز که رو در

 . رفتم عقبعقب و ترسیدم لحظه یه. بود گرفته خود به

 .شد نزدیک بهم و بست رو در پاش با

 !هان؟! بودی؟ گوری کدوم -

 . لرزید بدنم ستون چهار فریادش، صدای با

 !جاهیچ …هی -

 !بره یادت اسمتم که زدمتمی چنان نبود، مامان قسم اگه قسم، خدا خداوندی به مهربانو -

 رو بازوشون و زور همه. زننمی همه رو هاتنها و هاکسبی آره …شد جمع چشمام توی اشک

 . میدن نشون من مثل هاییبدبخت برای
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 نگرانت االغ منِ عوضی، منِ نمیگی نمیدی؟ زنگامو جواب چرا. رو هااشک اون نریز المصب د -

  میشم؟

 .نبود خوب حالم -

 صورت و نزار حال با دیشب که گفتمی درست خانم الله پس اومده؟ ووضعتسر به چی -

  نگفتی؟ هیچی بهم چرا شده؟ چی. خونه اومدی اشک غرق

 .نکن شلوغش. شهاب نشده چیزی -

 چشمای و کبود صورت به اصالً میگی؟ چی هست حالیت هیچ نکن؟ شلوغش چیو چی -

 . گرفتی مرخصی روز سه و نرفتی آسایشگاه دونمنمی کردی فکر کردی؟ نگاه تکردهپف

 .نیست خوب حالم که، گفتم -

 .گرفت مهربونی رنگ نگاهش

 ازش که قسم واهلل به آورده؟ سرت بالیی همچین کی ببینم بگو من، برم قربونت آخه -

 !گذرمنمی

 غمگینش چشمای به رو نگاهم. گرفت رو هامدست و اومد ترنزدیک. پایین انداختم رو سرم

 .دوختم

  دونی؟نمی اسرارت محرم منو شده؟ چی نمیگی برادرت به -

 .نشست کنارم هم اون و نشستم پله روی

  خوردم؟ زخم کی از که بگم جوریچه بگم؟ بهت جوریچه آخه -

 کم دردات از دردی حتی نتونم اگه بینمون حرمت به قسم ولی نیستم؛ واقعیت داداش درسته -

 . خرممی جون به درداتو و سوزممی پاتپابه بکنم،

 

 . کشید ـلش*بغـ توی رو من و انداخت رو دستش. گذاشتم ششونه روی رو سرم

  شکونده؟ رو گلت برگ از ترنازک ِدل کی چیه؟ پردرد هایچشم این علت بگو خواهری، بگو -
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 هر. گفتن بهم که ایزادهـروم*حـ شنیدم، که حرفایی پدرم، سیلی. گفتم بهش رو چیزهمه

. انداختم شچهره به نگاهی. شدمی نمایان شمـردونه هایرگ و شدمی مشت دستاش لحظه

 : گفت لب زیر. بود شده زخمی ببر یه مثل

 !ناموسبی -

 . نکنه توهین ناپدرم پدر به و نده ادامه این از بیشتر که دهنش جلوی گرفتم رو دستم

 .دوخت هامچشم توی رو پراشکش نگاه

 تونمنمی حتی تو خاطربه بشه؟ کم دردات از باری که کنم کارچی خواهری؟ کنم کارچی برات -

 توی اسمش. پدرته اصطالحبه چون بکنم؛ حرمتیبی بهش تونمنمی. بشم درگیر باهاش برم

 !نبینه خواهرشو جوریاین و بمیره شهاب کاش. شناسنامته

 از وقتهیچ. ستتازه دلم زخم خدابه. نکن بیشتر دردمو! نگو جوریاین شهاب، خدا رو تو -

 . شماهایین دارم که کسایی تنها. نداره طاقت مدرمونده دل این دیگه. نزن حرف مرگ

 .ـوسید*بـ رو سرم و کرد ـلم*بغـ برادرانه

 . نگرانته هم شیرین ما، خونه بریم پاشو. پاشو. برم قربونت چشم -

 جون به تازه دردای با بذار شهاب، بده فرصت بهم. دارم نیاز تنهایی به بیام، تونمنمی نه -

 .کنم هضمشون. بیام کنار منشسته

 . دارم کار باهات که بشی بیدار باید زود صبح فردا ولی. کن استراحت رو امشب عزیزم، باشه -

 کاری؟ چه -

 اشک قطره یه حتی نداری حق باشما، گفته ولی. تو برو پاشو حاال. میگم بهت فردا اونم -

  فهمیدی؟ بریزی

 .دادم تکون سر لبخند با

 .چشم -

 . رفت بیرون و فشرد گرم رو هامدست

 برادر از بیشتر که برادری داشتن خاطربه. گلیدسته همچین داشتن خاطربه ممنونم ازت خدایا

 . داره رو هوام م،نداشته
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 پهن مبل روی و کردم روشن رو تلویزیون. بود کرده بهتر رو حالم کمی شهاب با زدنحرف

 . بگیرم فاصله دردهام این از کمی فیلمی، دیدن با بلکه تا شدم

 و زدم رو اتصال دکمه. بود شهال. خورد زنگ گوشیم که کردممی پایین و باال رو کاناال داشتم

 .کردم نزدیک گوشم به رو گوشی

 .سالم -

  خوبی؟ عزیزم سالم -

  چطوری؟ تو. قربانت -

  شده؟ چیزی. گرفتی مرخصی که شنیدم پناهی خانم از. خوبم -

 .نیست خوب حالم کمیه فقط. عزیزم نه -

  نیفتاده؟ که بدی اتفاق نکرده خدایی چرا؟ -

  آسایشگاه؟ از خبر چه. راحت خیالت نه -

 وابسته خودت به رو هاخاله این بدجوری. گرفتمی سراغتو ملیحه خاله ولی همیشه؛ مثل -

 . کردیا

 .میام شنبه. ـوسش*ببـ من طرف از رفتی فردا -

  بزنم؟ بهت سر یه بیام خوایمی -

 .نباش نگران عزیزم نه -

 .فعالً. بینمتمی باش، خودت مواظب. پس باشه -

 .فعالً. عزیزم چشم -

 . برد خوابم برهم و درهم فکرای با. رفتم اتاقم سمت و کردم خاموش رو تلویزیون

 درگیر فکرم قدراون دیروز. کردم مرتب رو خونه و شدم بیدار همیشگیم عادت مثل زود صبح

 . نکردم خونه اوضاع به توجهی اصالً که بود

 . دراومد صدا به حیاط زنگ که بود صبح ده ساعت

 صبح؟ وقت این کیه یعنی -

 : گفتم ناباور. شکفت گلم از گل شیرین، و شهاب و پدرجون دیدن با و کردم باز رو در
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 !اینجا؟ شما،! پدرجون -

 .دخترم سالم علیک: پدرجون

 .سالم. رفت یادم هم سالم که شدم زدهذوق قدراون ببخشید وای -

 .تو بیایم کنار بکش خانما، خانم حاال: شهاب

 .بفرمایین. اومدین خوش خیلی -

 . شدند وارد شیرین و شهاب هم سرش پشت. شد وارد و انداخت حیاط به نگاهی پدرجون

 . من محقرانه خونه اومده پدرجون اینکه از کنم ذوق یا بکشم خجالت دونستمنمی

 . رفتیم آشپزخونه به چایی آوردن برای شیرین با و نشستن مبل روی

 شده؟ خبر چه شیرین، میگم -

 و تو اسم معرفی با آسایشگاه رفت زود صبح شهاب بودی، ناراحت تو اینکه خاطربه: شیرین

 . کنه خوشحال رو تو تا آورد پدرجونتو خودش، مسئولیت

 . خوشبختم پسر این داشتن بابت چقدر من. کردم حس رو ناپذیریوصف ـذت*لـ پوستم زیر

 .کرد خوشحالم کارش این واقعاً. گله خیلی شهاب -

 . داره دوست رو تو من از بیشتر حتی. شدی صاحب رو ما داداش دیگه، بله -

 . کردی حسودی تو که باز -

 !خب کنه محبت اندازه یه به هردومون به نیستیم؟ خواهراش دوتا ما مگه کنم، کارچی خوب -

  چطوره؟ من مهربانوی. من حسود خواهر ای: شهاب

 . کردی که لطفی بابت ممنونم ازت خیلی. داداشی خوبم -

 . بیرون بریم باید که بخوریم چایی بیا بدو حاال. کنار بذار تعارفو گفتم بهت صدبار: شهاب

  بیرون؟ -

 . بخوریم ناهار جایی پارکی بریم باهم همگی خواممی. رفتم کش رو ددی ماشین. آره: شهاب

 .عالیه که این! جون آخ -

 . کنممی هرکاری کردنشخوشحال برای. نداریم بیشتر که مهربانو یه. دیگه بله: شهاب

 . بدم فشارش کلی و کنم ـلش*بغـ و برم خواستمی دلم
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 .رفت و زد چشمک که انداختم بهش مهربونی نگاه

 دیدی؟ بفرما: شیرین

 .گرفت مخنده

  حسودی؟ چقدر تو دختر -

 .کرد ـلم*بغـ پشت از

 .  بشه باز روحیت تو که کنممی شوخی. عزیزم نیستم حسود -

 .کاشتم شگونه روی ایـوسه*بـ و برگشتم سمتشبه

 .خواهری ممنونم -

 .زد لبخندی و کرد نگاهم پرمهر

 .بریم -

 : گفت و کرد ایاشاره بهم شهاب چایی، خوردن بعد

 .بریم شو حاضر بدو مهربانو -

 . رفتم اتاقم سمت و گفتم ای«باشه»

 پشت از. بود گذاشته کالمیبی موسیقی پدرجون، احترام به شهاب و بودیم نشسته ماشین توی

 بیرون از رو نگاهم شیرین صدای با. کردم بودن وآمدرفت حال در که مردمی به نگاهی شیشه

 .دوختم بهش و گرفتم

 فکری؟ تو چیه: شیرین

 .نیست چیزی -

  بگیریم؟ حافظ شعر کتاب یه بریم چیه نظرت شهاب میگم: شیرین

 : گفت و داد تکون سری شهاب

 .دارم نگه بگو دیدی فروشیکتاب. نیست بدی فکر -

 . شد خیره بیرون به دقت با و گفت ای«باشه» هم شیرین

 بود نگذشته مدتی. کردیم حرکت پارکی سمتبه شیرازی، حافظ اشعار با کتابی خریدن از بعد

 : گفت و کرد متوقف رو ماشین شهاب که
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 .بشین پیاده لطفاً محترم خانمای آقایون، -

 : گفتم و خندیدم

 . کنیمی شدنپیاده به دعوت جوریاین که نفریم چند نظرتبه -

 .رو ما نزن پرستار، خانم حاال خب: شهاب

 . شدم پیاده ماشین از کوچیکی لبخند با و کردم ذوقی پرستار خانم کلمه شنیدن از

 : گفت و انداخت پارک شلوغی به نگاهی پدرجون

 هم کنار و پارک رفتیممی خانمحاج با بود روزایی عجب جوونی؟ کجایی خیر،به یادش هی -

 . زدیممی قدم

 : گفتم لبخند با که کشید آهی

 . پدرجون بودینا شیطون جوونیاتون هم شما -

 . داد تکون رو سرش و کرد ایمردونه خنده تک

 با. بخره ناهار برای چیزی تا رفت شهاب و نشستیم پارک رنگ سبز و لطیف هایچمن روی

 به زیادی عالقه که گفت پدرجون. املت با بخوریم آش گرفتیم تصمیم باالخره مشورت کلی

 شهاب، جیب مراعات خاطربه که کردم حس نگاهش مهربونی اون پشت من ولی داره؛ املت

 مهربونی آدم همچین پدرجون نداشتم انتظار اصالً داره؛ تعجب جای واقعاً. زد رو حرف این

 شنیدن با ولی بود؛ کرده خوش جا صورتش روی همیشه که افتادم هاییاخم اون یاد. باشه

 چیز یا ترحم حس شدنشعوض این دونمنمی. شد عوض باهام رفتارش کلبه زندگیم قصه

 . دارم قبولش ودلجون با من باشه، هرچی ست؛دیگه

 نگاه بود روم جلوی که آشی کاسه به ـذت*لـ با. کرد بیشتر رو گرسنگیم شدت آرش، سیر بوی

 . بدوزم اون به و بگیرم کاسه از رو نگاهم کرد وادارم شهاب خنده صدای. کردم

 نخوردی؟ آش چندوقته. خواهری برم قربونت: شهاب

 :گفتم ساختگی حرصی با که خندیدن هم پدرجون و شیرین

 . دارم دوست سیرشو بوی خو خندی؟می چی به! کوفت -

 . خرممی برات بازم اومد کم. بخور خوادمی دلت هرچقدر. عزیزم کردم شوخی: شهاب
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. بردم دهنم سمت و کردم آش پر رو قاشقم بهش، توجهبی. کرد بیشتر رو حرصم و خندید بازم

 .چشیدم رو طعمش ـذت*لـ با

 !عالی اوم -

 .جونت نوش: شیرین

 : گفت و کشید دراز چمن روی پدرجون، از اجازه با شهاب. ناهار خوردن بعد

 . داره کم چیزی یه ولی خوبیه؛ هوای خیلی -

 داره؟ کم چی -

 . بخون شعر برامون و کن باز کتابو. رو تو زیبای و لطیف صدای: شهاب

 کتاب از ایصفحه بود، دلم توی که نیتی با. گرفتم شیرین دست از رو کتاب و گفتم ای«باشه»

 :خوندم و کردم باز رو

 بروم ویران منزل این کز روز آن خرم -

 بروم جانان پی از و طلبم جان راحت

 غریب راه نبرد جایی به که دانم گرچه

 بروم پریشان زلف آن سر بوی به من

 بگرفت سکندر زندان وحشت از دلم

 بروم سلیمان ملک تا و بربندم رخت

 طاقتبی دل و بیمار تن با صبا چون

 بروم خرامان سرو آن هواداری به

 رفت باید سرم به گر قلم چو او ره در

 بروم گریان دیده و کشزخم دل با

 روزی درآیم به غم این از گر کردم نذر

 بروم خوان غزل و شادان میکده در تا

 دل. شدمی فراموشم هامغم همه که جایی به رفتم؛می شهر این از شدمی کاش. رفتم فکر به

 . کنم احساس رو کسیبی وجودم ذرهذره با شدن باعث که آدمایی از گرفتممی
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 خواب برای الالیی جور یه. مهربانو نشینهدل خیلی صدات! خوندی عالی همیشه مثل: شهاب

 . مادرانه جنس از نوازش جور یه ها،خستگی

 . بینمنمی صدام تو چیزی که من. نکن تعریف قدراین دیگه -

 ما برای ولی میده؛ پژواک رو صدا این درونت و میشه خارج گلوت از تو صدای چون: شهاب

  مهری؟ میگم. میده خوبی حس یه لطیف و نازک صدای این شنیدن

 .جانم -

 این زمخت صدای با خودم جون به. بخونی الالیی من برای هم هاشب شدمی کاش: شهاب

 .میشم ترک زهره شیرین،

 و حرص از شیرین صورت ولی خندید؛می ـذت*لـ با هم پدرجون. دادم سر بلندی خنده

 .زدمی سرخیبه عصبانیت

 حرفات به بعد به این از اگه. زمخته خودت صدای! هامیگی چی بفهم خان،شهاب هوی: شیرین

 . نیستم شیرین دیگه. دادم گوش

 چشه؟ من خواهر صدای بعدشم بخونم؛ الالیی برات هرشب نیستم نوکرت من شهاب، اوالً -

 . بهتره که تو کالغی صدای از باشه هرچی

 : گفت ساختگی اخم با شهاب. شد بلند شیرین یخنده صدای

 . نکنه درد دستت -

. شد کالغی صدامونم. کنیممی تعریف کی از داریم ساعته دو ما ببین. نکنه درد دستت واقعاً نه

 !روزگار هی

 : گفتم و گرفتم رو دستش

 . دیگه نگیر دل به. کنممی شوخی داداشی -

 . مهربانوخانم درنمیاد دیگه بکنی هم هرکاری. شد تموم گرفتم دیگه: شهاب

 .زدم بازوش به مشتی و کردم نگاهش تعجب با

 !کنی؟می مسخره منو -

 : گفت و برد باال تسلیم حالت به رو دستاش
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 . شیرین جون به نه -

 .سمتش پرید حرص با شیرین

  ذاری؟می مایه من جون از هی چرا خودت، جون به -

 . شدم گرفتار آدمایی چه دست پدرجون؟ بینیمی: شهاب

 : گفت و زد لبخندی پدرجون

 وقتی. نمیاد دست به وقتهیچ روزا این دیگه. ببرین ـذت*لـ هاتونلحظه این از جوونین تا -

 . پسرم گذرهمی زود خیلی زندگی. خوریمی حسرت و کشیمی آه دوران این یاد به بشی پیر

 !شدیممی آشنا شما با زودتر ما کاش: شهاب

 : گفت و برگشت من سمت

  خانم؟ مهربانو دیگه کردیمی خوریتک -

 : گفتم و کردم ریز رو هامچشم

 . کردم پیدا پدرجونو تازه خودمم کردم؟ خوریتک من کجا -

 .کردم شوخی: شهاب

  بزنیم؟ قدم باهم کمیه میشه مهربانو: پدرجون

 . بشم بلند که فهموند بهم هاشچشم کردنبازوبسته با که کردم نگاه شهاب طرفبه

 رو نگاهم سنگینی. بود غرق خودش تو. انداختم بهش نگاهی. زدیممی قدم آروم هم کنار در

 . دوخت بهم رو غمگینش چشمای و کرد حس

 درآورده؟ وضع این به رو صورتت کی: پدرجون

 از دردکشیده مرد پیر این برای رو چی بگم؟ چی من االن. بود پدرم سیلی جای به نگاهش

 .کنم تعریف روزگار

 . بگم دروغی چه دونستمنمی. کردم گره هم تو رو هامدست

 . نیست چیزی. در به خورده -

 .کرد نگاهم اخم با و ایستاد جاش سر

 نمیدم؟ تشخیص هم از رو در و دست جای سنم این با من یعنی! مهربانو نگو دروغ من به -
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 : پیچید گوشم تو پرصالبتش و محکم صدای که انداختم پایین رو سرم شرمندگی با

 شده که هم لحظهیه برای هاتوچشم خواممی. کشیدی که هاییسختی از. بگو دردات از برام -

 . ببینم غم از خالی

 . بشینیم روش که کرد اشاره نیمکتی به

 و بگم بهش جوریچه دونستمنمی. دادم پیچ هم تو رو هامدست. نشستم نیمکت روی کنارش

 . نذارم درداش روی دردی

 .کوبید زمین روی رو عصاش و خورد تکونی

 !شنوممی -

 . کرد تزریق وجودم به شادی جور یه. نشوند لبم روی لبخندی دستوریش، حالت

 کردم نگاهش ناباور. کوچیکش دختر و زن همراه دیدمش، که کردممی گذر ناآشنا ایکوچه از -

 زبونزخم زنش. کرد نگاه بهم خشمگینش و پرنفرت هایچشم با. آوردم زبون به رو بابا کلمه و

. اومد فرود زنش صورت رو و شد بلند دستم کی نفهمیدم. کرد توهین گلم از ترپاک مادر به. زد

 لمسی نه. کرد لمس دارموتب هایگونه شدتبه محکمش دست که کردم دفاع مادرم پاکی از

 دل درد شد، نواخته صورتم به که سیلی... سیلی نوع از لمسی! نه باشه داشته توش محبت که

 زادهـروم*حـ سوختنم، از بیشتر و سوختم. کردم حس زانوهامو شدن خم. کرد بیشتر پردردمو

 و شد خیره بهم هامچشم جلوی. زد آتیش وجودمو کل زنش زبون از کردنمخطاب

 بلکه نکرد، کاری من از حمایت برای تنها نه که کردم نگاه پدری به. کرد خطابم زادهـروم*حـ

 دلم توی امید ایذره تک کوچیک، دخترک اون به پرمهرش نگاه با و گرفت دخترشو دست

 پاهاش زیر غرورمو. شدم نابود شدم، ذوب. گرفتم آتیش پدرجون. گرفت ازم هم رو مونده

 توجهبی اما کرد؛می تلوپتاالپ و کشیدمی پَر ـوشش*آغـ برای پرحسرتم قلب. دیدم شدهله

 خودمو. چرخید سرم روی دنیا. شد دور ازم و افتاد راه به بودم، افتادن حال در که منی به

 هیچ. نشد دراز حمایتش برای دستی هیچ که کردم حس زمین روی آدم تنهاترین و کسبی

 . نشد دردش از خسته قلب نثار محبتی هیچ. نسوخت پرزارش حال برای دلی
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 پشت با رو چشمش دور زدهحلقه اشک. کنممی نگاهش اینکه حس با. دوختم بهش رو نگاهم

 .کشید دل ته از آهی و کرد پاک دست

 خودشون خودخواهانه کار به دیگرون احساس به توجه بدون که هستن آدمایی دنیا توی -

 که هاییدل برای. گیرننمی وجدانعذاب. کنننمی پشیمونی اظهار هم لحظه یه. میدن ادامه

 بقیه دل از که آهی اون دونننمی اما باد؛ بادا هرچه. گذشت میگن. خورننمی غصه شکستن

 اینا همه روز یه …شکسته که دلی اون. ستنهفته نگاهشون توی که حسرتی اون میشه، خارج

 به بالییه این و کننمی نابودش وریشهبُن از. میان فرود سرش روی پتکی مثل و کننمی باز سر

 که دلی نشسته، نگاه تو که حسرتی. شده بزرگ که آهیه همون. پروردگار عدالت با دست

 با نه. گیرنمی وجدان بدون و خیالبی آدم اون از رو انتقامشون روزی یه اینا همه. شکسته

 .باالیی اون دست با بلکه خودشون دست

 ادامه. نشست مگونه روی و چکید اشکی قطره که بردم باال رو نگاهم. کرد اشاره آسمون به

 : داد

 که کنهمی اصابت پشتش به جوری خدا چوب. میشه گرفتار عذاب این به روزی یه هم تو پدر -

 پاش به خار یه حتی که نمیشی راضی دونممی. بندهمی پردرد هاشوچشم چیزهمه از خبربی

. گیرهمی ازش رو انتقامت که باش داشته یقین داری، دستش از که ایسوخته دل این ولی بره؛

 . نیست دور اصالً روز اون و رسیمی حرفم این به روزی

 با که روزه اون. کنهمی بخشش طلب ازت حتی پیشت، میاد و میشه پشیمون. کن صبر پس

 . کنیمی تشکر ازش گریون هایچشم با و کنیمی نگاه خدا به لبخند

 دوستش تهاته اون دلم، توی بازم داده، بهم که عذابی همه این با چرا دونمنمی پدرجون، -

 . دارم

 .گیرهمی رو دستم و کنهمی نگاهم لبخند با

 قلبت همین برای. پدرته خونته،هم. جاریه پدر همون خون. هارگ این توی دل، این توی چون -

 . وجودشی از قسمتی فرزندشی، تو. جوشهمی براش خونت. میشه زیرورو اسمش با
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 مهر خودشو،. بندهمی روم به هاشوچشم نفرت با بازم وجودشم، از قسمتی اینکه با چرا پس -

 کنه؟می دریغ ازم محبتشو و

  ندیدی؟ اینهفته راز هیچ نگاهش توی. داره کارش این برای علتی شاید دونم،نمی: پدرجون

 . ندارم خبر نگاه اون چیزهیچ از که منی از کینه بود، کینه از پر هاشچشم که بس از نه، -

  کنه؟می دریغ ازت وجودشو چرا یا داره؟ کینه ازت چی برای دونینمی: پدرجون

 جوریاین بابام که شده چی گذشته تو ندارم خبر حتی. دونمنمی هیچی من پدرجون، نه -

 . رفته و کرده ولمون

 ما. بپرسی ازش رو دلش تو کینه و نگاهش علت. بزنی حرف خودش با باید من نظربه: پدرجون

 . باشه داشته حقی اونم شاید بریم، قاضی به طرفهیه تونیمنمی

 : گفتم و دادم تکون رو سرم گیجی با

 ازش هم آدرسی حتی. ببینه منو خوادنمی که اونه اما دیدنش؛ میرم هرروز باشه، من به اگه -

 . نیومده دیدنم به وقتهیچ. ندارم

 .زد غمگینی لبخند

 مرد باید اسمتو کنی؟ تحمل غم همهاین سنت این با تونستی چطوری. دختر کشیدی چی تو -

 خاطرات یادآور که ایخونه تو تنهایی و براومدی مشکالت همه بار پس از تنهایی که گذاشت

 . کنیمی زندگی شیرینته و تلخ

 گذر در که کردم نگاه هامکفش به و بردم پایین رو سرم. نگفتم چیزی و کشیدم دل ته از آهی

 . داشتن نوشدن به نیاز و بودند شده پوسیده زمان

 بابای کاش. کردم نگاه مهربونش هایچشم تو. آورد باال رو سرم و گرفت رو مچونه دستش با

 حمایت به چقدر دختر یه فهمیدمی کاش. کردمی نگاهم محبت و عشق با جوریاین هم خودم

 !محتاجه پدرانش

 . کنه خم سرتو نبینم. کنه اشک از پر نازنینتو چشمای غما، این بار نبینم: پدرجون

 و شهاب و شما مثل بهترینایی ولی گرفت؛ ازم عزیزامو دنیا این چه اگر. خوشحالم خیلی -

 . داد بهم شیرین
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 : گفت و زد پیشونیم به ایـوسه*بـ پدرانه

 .بریم شو بلند -

 شهاب بود معلوم. دید رو شیرین هایاخم شدمی هم دور از. رفتیم شیرین و شهاب پیش باهم

 .افتاد ما به شهاب چشم که زدنمی حرف داشتن. کرده اذیتش خیلی

 مخمو داره اینجا شیرین این گذاشتین تنها رو بیچاره من گیننمی شما؟ کجایین: شهاب

 خوره؟می

 !کنمامی سوراخ مختو هاکفش این با میشم پا دادی، حرصم بدجوری خدا به شهاب: شیرین

 خوبی، این به من. افتادم آدمایی چه دست بینیمی شهاب جون نه پدرجون؟ بینیمی: شهاب

 . کنه سوراخ نازنینمو مخ هاشکفش با خوادمی خانمه این بعد گلی،

 آقا شما بعدشم. کنهمی اذیتت جوریاین که زیادشه داشتندوست از داداشت دخترم،: پدرجون

 . میدی حرصشون و کنیمی اذیت منو دخترای باشه آخرت بار شهاب،

 : گفت و گذاشت چشماش روی رو هاشدست شهاب

 .پدرجون امر اطاعت. هامچشم جفت دو روی رسیده، باال از دستور چون -

 : گفتم و زدم لبخندی

 .هامیشه دیر داره بریم؟ خوایننمی -

. نمیاد دست به دیگه هاییفرصت همچین. مونده گردیمونتهران هنوز خانما؟خانم کجا: شهاب

 .بده من دست رو شابوقراضه ماشین شده راضی دخترش هایاصرار با عزیزم ددی

 : داد ادامه و خندیدیم همه

 . گردیتهران بریم پاشین. عصره چهار ساعت هنوز شده؟ دیر کجا هم بعدش -

 سوی به پیش» شهاب قولبه و شدیم سوار. رفتیم ماشین سمت و شدیم بلند باهم

  «گردیتهران

 ماشین از. بود شب هشت طرفای ساعت. رسیدیم خونه جلوی خنده، و وگذارگشت کلی بعد

 : گفتم و کردم داخل شهاب سمت از رو سرم و شدم پیاده

 !موندینمی من پیش هم رو شام کاش پدرجون، شد حیف -
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 بهم هم خیلی. زیاده شد عوض هوام و اومدم باهاتون که همین دخترم؟ حیفی چه: پدرجون

 .گذشت خوش

 : زد شهاب شونه رو دست با

 . نکنه درد پسرمونم گل این دست -

 .نکردم کاری که من. برم قربونتون: شهاب

 :گفت من به اشاره با و زد لبخندی پدرجون

 . نره یادت گفتمم که چیزایی. عزیزم خونه برو -

 . شدم خونه وارد شونهمه از تشکر و خداحافظی بعد و گفتم ی«چشم»

 .برگشتم عقب به شهاب صدای با و اومدم بیرون آسایشگاه در از

 کنی؟می کارچی اینجا خوبی؟ سالم -

 .بریم باهم اومدم: شهاب

 .برم خودم خواممی بده رو آدرس نه، -

 .بیفته اتفاقی ممکنه بیام، منم بذار. نکن لجبازی مهربانو -

 . باهاش بکنی دعوا ترسممی. شهاب نمیشه -

 .بیام بذار. کنمنمی دعوا نه -

 .کردم نگاهش غمگین لبخند یه با و گرفتم رو دستش

 پیشم تو اگه. کشیدم هاچی بفهمه باید. بزنم باید که هست دلم تو هاییحرف داداش، ببین -

 . کنم حلش خودم بذار برم، قربونت. کنین جروبحث که ترسممی هرلحظه باشی

 .داد تکون سری ناراحت

 کار هیچ مهربانو. پیداکنم آدرسشو تونستم اون کمک با کنه،می کار آگاهی تو دوستام از یکی -

 . کنه خردت نذار. بزن بهش هاتوحرف همه. هانکن ایعاقالنه غیر

 .رفتم من. هست حواسم چشم. داداش ممنونم ازت خیلی -

 .گرفت رو دستم

  باشه؟. بگو بهم شد هرچی فقط -
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 . شدم جدا ازش ای،«باشه» گفتن با و پاشیدم صورتش به لبخندی

 که االنه کردممی حس هرلحظه. لرزیدمی کمی پاهام. شدوباره دیدن برای نبود دلم تو دل

 .کردم مشت رو هامدست. بشه خم زانوهام

 . کنم دفاع مادرم آبروی از. بدونم رو نفرت و عذاب همه اون دلیل. باشم مقاوم باید -

 آدرسی بود تونسته سختیبه شهاب هفته، یه بعد. بودم منتظرش و بودم ایستاده درختی کنار

 . نداشتم ازش نشونی هیچ کرده، دوری ازم پدر، اصطالحبه آدم این که بس از. بیاره گیر ازش

 ماشین از خنده از پر دخترش، دست تو دست. زدنمی انگار نکردم، حس و قلبم تپش دیدمش،

 خواستممی. ایستادم ماشینش کنار. رفتم جلو. کردن حرکت خونه در سمت. شدند پیاده

 . اومدنمی بیرون مشدهخشک گلوی از ایکلمه هیچ ولی کنم؛ صداش

  بابا؟ -

 چشماش مهمون که رو تعجبی کنم حس تونستم ولی بود؛ من به پشتش. شد خشک هاشقدم

 چیزی خواست. شد خشمگین پرتعجبش صورت. خورد گره نگاهش تو نگاهم. برگشت. شد

 .داد فشار رو دستش. کرد نگاه کوچولوش دختر به که بگه

 .میام االن منم. بابایی تو برو هانا؟ -

 خودش دنبال و گرفت رو بازوم. کرد نگاهم پرخشم اومد، جلو. رفت و گفت ی«چشم» دخترش

 هاشچشم به رو غمگینم نگاه و دادم تکیه درختی به. کرد ولم درخت تا چند کنار. کشید

 . دوختم

 کردی؟ پیدا کجا از رو اینجا خوای؟می چی -

 رفته یادم حرفام همه چرا. انداختم زیر به رو سرم. گرفتم ازش رو نگاهم و اومدم خودم به

 . بودم کرده فکر دیدار این به هفته یه که من بود؟

 !شدی؟ الل! امتو با -

 . بزنم حرف باهاتون خواممی -

 . شنوممی -
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 گفتم،می باید. هاشچشم توی شدم خیره و بردم باالتر رو نگاهم. دادم پیچ توهم رو هامدست

 . کردممی خالص ابهامات همه از رو خودم و گفتممی

 . دارم ازتون سؤال چندتا فقط -

 . دوخت چشم بهم منتظر کرد، نگاهم

  گذاشتین؟ تنهامون. رفتین پیشمون از اومدم دنیا به وقتی چرا چرا؟ -

 . شنیدم وضوح به رو پوزخندش صدای

 کرد؟ بازی آبروم با چطوری نگفته چرا؟ نگفته بهت مادرت -

 .بود شده گرد هامچشم

 چی بگین بهم. دونمنمی موهوم گذشته اون از هیچی. ندارم خبر مامان و شما هیچی از من -

 رو همسر یه و پدر یه تونست چی. بشه کم تونخانواده سر از حمایتتون دست شد باعث

  کنه؟ سرد قدراین شخانواده به نسبت

 هامچشم از رو هامحرف دروغی و راستی خواستمی انگار که جوری کرد؛ نگاهم سردخون

 : گفت و دوخت دوردست به رو نگاهش. بخونه

 توی رو تو و کرد ـانت*خیـ بهم چطور که نگفته. نگفته هیچی خودش وقتی بهت؟ بگم چی -

 . انداختن دامنش

 . بزنه حرف طوریاین من مادر درباره تونهمی چطور. ـیانـت خــ …لرزید تنم

  بزنین؟ تهمتی همچین خودتون همسر به تونینمی چطور ـیانـت؟ خــ -

 .داد تکون صورتم جلوی رو دستش. گرفت خشم رنگ سردشخون نگاه. شد عصبانی

 مادر اون از نکرده الزم. نگم چیو و بگم چیو دونممی تو از بهتر خودم من! دختره هوی -

 !کنی دفاع تـرزه*هـ

 : زدم فریاد دل ته از کشیدم، جیغ

 پر مادرم شدی باعث تو …تو! کنی توهین من گل از ترپاک مادر به نداری حق ببند، دهنتو -

 نابودش ذرهذره کشید، درد. گرفتی زن رسوندن گوشش به که وقتی سوخت! سوخت. بشه پر

 هیچ بدون. پولی هیچ بدون. بربیاد بچه یه کردنبزرگ پس از تونهمی جوریچه زن یه. کردی
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 نون لقمه یه ترحم با کسهیچ نداد اجازه. بود مرد چون تونست. تونست من مادر ولی. کاری

 .نبود غیرتبی مردش مثل. داشت نفسعزت چون. بده دخترش دست

 . شنیدم هامگوش با رو مخسته قلب خردشدن صدای. نشست صورتم رو دیگه بار دستش

 ندیدی چون! باید! کنی دفاع ازش باید آره. مادری همون دختر هم تو! خفه! شو خفه -

 توی حاال. شکست رو مردش جوریچه ندیدی. کرد ـیانـت خــ شوهرش به جوریچه

  میدی؟ یاد داشتنغیرت من به اومدی زادهـروم*حـ

 !بابا -

 تو نه هاناست، اونم دارم دختر یه فقط من! نیستم زادهـروم*حـ توی بابای من! ببند دهنتو -

 در پول راه همون از مادرت مثل هم تو شاید. برمیای زندگیت پس از جوریچه نیست معلوم که

  آره؟ میاری

 نکردی، پدری برام که تو. کنی توهین بهم نداری حق پدرمی چون! شو خفه لعنتی! شو خفه -

. نبود خمیده قدراین دختر این بودی اگه وهلل به …بودی اگه. کنی قضاوت دربارم تونینمی پس

 .شدم نابود بابا، شدم له

 .زدم مـینه*سـ به محکم

 پدرش، نداره قبول آخه. زنهمی برات هنوزم المصب اینِ دل، این ولی نکردی؛ پدری حقم در -

. شدم بزرگ و اومدم خودم به تا. رفته کرده ول دخترشو جاریه، هاشرگ توی خونش که کسی

 خالی جای. خوردمی جونمو خوره مثل بود، چشمم تو نفر یه خالی جای. چیه به چی فهمیدم

. کوچولوت دختر همین بودم، هانات این سنهم منم. اومدمی چشمبه خیلی زندگیم توی بابام

 موندممی تنها. نداری بابا تو. نحسی تو نیا ما کنار گفتنمی. دادننمی بازیم کوچه تو رفتممی

 دختری ـوش*آغـ. ـوش*آغـ همین توی شد پرپر مادرم، سرسبدم، گل. شکستم تنهایی بابا،

 وجود دنیا این توی اصالً کاش! اومدمنمی کاش. ریخت هم به رو مادرش زندگی اومدنش با که

 که کنه دعوا هاهمسایه با نره. نشه اذیت. نشه نابود من رنج و درد دیدن با مادرم تا نداشتم،

 کثیفتو دختر کرده، ول رو تو شوهرت» که نگن صورتش تو کرده؟ ناراحت دخترمو تونبچه چرا

 شکستن و نبودم کاش« .بشن بازیهم باهاش هامونبچه نداریم خوش. کن جمع کوچه از
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 از پر! کشیدنت ـوش*آغـ به بار یه برای حسرتِ از پر! بابا درده پر دل این. دیدمنمی مامانمو

 صورتم روی نفرتت و خشم پر دست محبتت، دست جایبه وقتی میرممی دارم. بابا تنهاییه

 کوه پدر دخترشه، حامی پدر نمیگن مگه. مرد یه یپدرانه حمایت از خالی خالیه، پشتم. شینهمی

 چرا پس نیستم، دخترت خودت قول به اگه کجاست؟ من حامی بابا؟ کو من کوه پس. دخترشه

 هست؟ مشناسنامه توی پدر عنوانبه اسمت

 اون. دیدم هاشوعکس بود، حامله. خوردم مادرتو هایحرف گول. خریتمه از شهمه. خریت -

 مردونه. میده یادم رو مـردونگی داره االن بچه وجب یه توی که منی. شدم نابود شکستم، روز

 مادرتو و انداخته پست کی ببین خودت، پدر دنبال برو! بابا میگی من به نشنوم دیگه. شکستم

 !نیا من دوروبر دیگه نیستی، من خون از تو. رفته کرده ول

 این به زنممی محبت خاموشی مُهر. نمیگم پدر بهت دیگه. باشه سعادتی، نادر آقای باشه -

 من، یپرپرشده گل به نداری حق ولی خواد؛می پشتیبانشو خواد،می پدرشو فقط که قلبی قلبم،

 .کنی توهین من مرد هر از مردتر مادر به

 به دلم کردی فکر مهمی؟ برام ذره یه کردی فکر. بگیرنت کتک باد به جاهمین ندادم تا برو -

 همین اگه حتی. زنیمی حرف قلبت از خونی؟می روضه من برای اینجا اومدی سوزهمی حالت

 . گزهنمی ککمم بمیری هامچشم جلوی االن

 وزنم تاب پاهام. بود شده خیس چکیدنمی هم سر پشت که هاییاشک از صورتم. لرزیدممی

 مهمون غم کمی فقط کمی، کردم حس. کرد نگاهم. افتادم زانو به جلوش. شدم خم نداشت، رو

 عنوان که مردی! من حامی! من کوه. کرد ترکم و کرد بهم رو پشتش. رفت ولی شد؛ نگاهش

 پردردم یخسته و ضعیف قلب. کرد توصیفش ناپاک. کرد توهین مادرم به داشت، برام رو پدر

 محبتش به رو نیازم. ـوشش*غـ*آ برای کشممی پَر دارم ندید. ندید رو ملتمسم نگاه. ندید رو

. بود چیهمه شاهد که زدم صدا رو خدایی بلند صدای با زدم، ضجه. نخوند هامچشم توی از

 از خالی وجودم. نداشت تپش دیگه قلبم. افتاد زمین روی سرم. تنها دختر این خردشدن شاهد

. برم خواستممی نداشت دید پراشکم هایچشم. بود شده حسبی هامدست. بود شده گرما

 . نفهمیدم هیچی و افتاد هم روی هامچشم. بگیره آروم مخسته دل این شاید برم
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 دورم که هاییآدم به نگاهی. کردم باز رو هامچشم خورد،می صورتم به که آبی هایقطره با

 .بدوزم اون به و بگیرم هاآدم از رو نگاهم شد باعث خانمی یه صدای. کردم بودند، شده جمع

 . زمین روی افتادی یهو دخترم؟ خوبی: خانمه

 .شدم زحمت باعث ببخشید. خوبم ممنون -

 سرت بالیی نکرده خدایی اگه. باش خودت مواظب بیشتر. حرفیه چه این عزیزم نه: خانمه

  چی؟ اومدمی

 نگرانم شهاب. افتادم شهاب یاد. بشه نگرانم که نیست کسی بیاد، سرم هم بالیی اگه حتی

 .میشه

 .گرفت رو دستم خانمه همون که شدم بلند زمین روی از

 .نیست خوب حالت. کنم خبر تاکسی یه برات بذار: خانمه

 . شدم خونه راهی و گرفت تاکسی برام مردها از یکی و نکردم مخالفتی

 .شدم ولو زمین روی خودمم و انداختم مبل روی رو کیفم

 مادرم ـیانـت خــ حاصل من واقعاً یعنی. زدمی زنگ گوشم تو بابام هایحرف کلمهبهکلمه

 . گفتنمی بهم گذشته درباره هیچی مادرم چرا افتاده؟ اتفاقی چه گذشته اون تو بودم؟

 خاطربه. دادم قورت زور به آب با رو مسکن و شدم بلند. کردمی درد شدتبه سرم

 . سوختمی گلوم بودم کشیده که هاییودادجیغ

 .کشیدم دراز زمین روی و رسوندم اتاقم به خودمو تلوتلوخوران

*** 

. دیدمنمی رو چیزی و بود تاریک هوا. شدنمی شنیده صدایی هیچ. کردم باز زوربه رو هامچشم

. کردم روشن رو اتاق چراغ و شدم بلند سرعتبه. فراگرفت رو وجودم ترس لحظه یه برای

 . دادمی نشون رو صبح چهار. انداختم دیوار روی ساعت به نگاهی

 . کشیدم صورتم روی دستی

 . من خوابیدم چقدر -
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 هایقطرهقطره دادم اجازه. گذاشتم بالشت روی رو سرم و کشیدم دراز. بود صبح هاینزدیک

 . کنه خیس رو دارمتب هایگونه هام،اشک عجول

 غیر دنیا توی. نزدیکی بهم تو همه از بیشتر که دونممی و شنویمی رو صدام دونممی خدایا؟ -

 بینیمی. بگم بهش قلبم دردهای از و بزنم حرف باهاش بتونم راحت که نیست کسی تو

 ازم رو عزیزام اگه چون ندارم؛ ایگله. موندم تنها آدم، هامیلیون میون شهر، این توی چطوری

 ویژگی بهترین بودنشونهمراه و کردنمحبت که دادی بهم رو هاییآدم جاشون گرفتی،

 . زندگیشونه

 مادرم، پرمحبت ـوش*آغـ برای دلم. کنهمی قراریبی قدر این دل این چرا دونمنمی

. شده تنگ شد،می کشیده سرم روی کردممی تنهایی احساس هروقت که گرمش هایدست

 توی دخترش چطور که دیدمی. بود االن کاش گفتناش، دخترم برای صداش، مهربونی برای

. بیاد قراره که خوبی هایروز از گفت،می هاآینده از برام. شده غرق نامفهومش و گنگ گذشته

 باریه فقط بار، یه کاش شنوی؟می رو صدام مامان؟. گفتمی غمبار زندگی این شدنتموم از

 هم کوچیک نشونی یه حتی! دروغه شهمه زننمی تدرباره که هاییحرف این گفتیمی بهم

 دیگه من ولی افتاده؛ برات اتفاقی چه. شده چی لعنتی گذشته اون توی بفهمم من که نذاشتی

 پام حتی رفتنت بعد که اتاقی اتاقت، توی میرم. کنممی پیداش و گردممی خودم ندارم، طاقت

 . نذاشتم توش هم رو

 اما گذاشتم؛ در دستگیره روی رو دستم. رفتم مامان اتاق سمت. تعطیلیم روز و بود جمعه روز

 . بچرخونم رو دستگیره نتونستم کردم، هرکاری

 دارم؟ رو مادرم بدون اتاق دیدن تحمل اصالً کنم؟ بازش چطوری. افتادم زمین روی حالیبی با

 .تونیمی تو مهربانو آره. تونممی من. کنم تالش دوباره باید بشم، بلند باید کنم؟ کارچی خدایا

 و گرد. رسیدمی نظربه سرد و روحبی اتاق فضای کل. کردم باز رو در و چرخوندم رو دستگیره

 از حجمی. کشیدم تخت روی دستی و رفتم جلو. کرد تربد رو بدم حال تخت، روی نشسته خاک

 . شد پخش هوا توی روش، هایخاک
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 چقدر. بودم نبودنشمصنوعی مطمئن که لبخندی با افتاد مامان و من یدونفره عکس به نگاهم

 چرا کردن؟ باهات رو کار این چرا مامان، بودی تنها چقدر. نفهمیدم من و داشته غم مادرم نگاه

  نشوندن؟ غم به رو زیبایی اون به چهره

 نکشه، پر اتاق این از مامانم بوی اینکه خاطربه وقتهیچ. کردم نگاه اتاق اطراف و دور به

. کشیدمی نفس اتاق این هوای تو مامانم که وقتی مثل. بود قبل مثل چیزهمه. نکردم تمیزش

 . کردمی نـوازش رو سرم موهای و نشستمی تخت این روی که وقتی مثل

 خاطربه رو من باید مجبورم، االن مامان ولی بزنم؛ دست وسایلش به دادنمی اجازه وقتهیچ

 . ببخشی کار این

 که یاسی گل یاس، گل عطر بوی. دادمی رو همیشگی بوی هاشلباس. کردم باز رو کمد در

 . کردمی معطر رو مادرم لباس همیشه

 . کرد خیس رو هامگونه بارون مثل اشکم هایقطره. کردم لمسشون انگشتم نوک با تکبهتک

 با. باشه مربوط گذشته به که کوچیک نشونی یه یا سرنخ یه از دریغ. نبود هیچی گشتم هرچی

. افتاد تخت پایین به نگاهم آخر در. کردم حرکت در سمت و شدم بلند زمین روی از زاری حالت

 و شدم خم. نشستم زمین روی دوزانو و رفتم تخت سمت بگردم؟ هم رو اینجا نیفتاد یادم چرا

 یه. جلو کشیدمش و کردم دراز رو دستم. خورد چشمم به کوچیکی جعبه. کردم نگاه رو زیرش

 عکس چندتا. انداختم داخلش محتویات به نگاهی و کردم بازش. رنگایقهوه کوچیک جعبه

 . کوچیک دفتر یه با شدمی دیده

. هم کنار لبخند با بود، پدرم و مادر هایچهره دیدم، که عکسی اولین. برداشتم رو هاعکس

 هم به چقدر. بود کرده ـلش*بغـ محکم و بود انداخته مامانم شونه روی رو هاشدست بابام

 ولی بود؛ بابا و مامان مال بازم دوم عکس بود؟ شده لبخند این رفتنازبین باعث چی. اومدنمی

 بچه این. ـوسید*بـمی رو مامان یگونه لبخند با که دوساله پسربچه یه کوچیک؛ بچه یه همراه

 یه مال. کردم نگاه بعدی عکس به تعجب با بوده؟ هم ایدیگه کس من قبل مگه کیه؟ دیگه

 با که دیدم رو گفت زادهـروم*حـ بهم که زنی همون زن، اون چشمای ولی. بود خانوادگی جمع

 خیره عکاس به لبخند با بابا ـل*بغـ توی که مامانی. بود شده خیره مامانم به عکس توی نفرت
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 خوشبختی رفتنازبین باعث زن این نکنه. زدممی حدس چیزایی یه ذهنم توی. بود شده

  شده؟ زندگیمون

. کردم باز رو اولش صفحه. انداختم بهش نگاهی و برداشتم رو دفتر ها،عکس شدنتموم از بعد

 توش رو هاشخاطره که بوده دفتری همون این فهمیدم مادرم، زیبای خطدست دیدن با

 .  نوشتهمی

 . کردنمی تر رو هامگونه بارونم مثل هایاشک خوندم،می که ایصفحه هر با

 . شده مهربونت قلب مهمون حسرت و تنهایی چقدر. مادر کشیدی درد چقدر

 چرا آخه ممکنه؟ چطور خوندمش، بارها و بارها. بود باورقابلغیر که دیدم چیزی آخر صفحه

 . بدونم نداشتم حق من یعنی نگفته؟ بهم بارهاین در هیچی مامان

 منتظر. آوردی سرمون رو بالها این همه که کسی و مامانم زندگی دشمن ترینبزرگ موناخانم،

 بفهمم شده که هرجور باید االن ولی میدی؛ پس رو کارات تقاص بدجوری روزی یه باش،

 باید رو مونده برام که کسی تنها. کنم پیداش باید کجاست؟ مامانم ـگر*جیـ پاره کجاست؟

 .کنم پیدا

 فیلمی مثل آخری، کاغذ اون کلمات تکتک اما بستم؛ رو هامچشم و کشیدم دراز مبل روی

 . بود نوشته غمبارش دل آه و حسرت با مادرم که کلماتی. گذشتمی چشمام مقابل از پرتکرار

  «مادرم خاطرات دفتر صفحه آخرین»

 ازت. نیستم پیشت دیگه من کردی پیدا رو دفتر این که االن شاید. من مهربانوی دخترکم، -

 که ببخشی. ببخشی منو نزدی، دم و کشیدی زندگی تو که سختی همه این خاطربه خواممی

 با تونستممی چطور بودی، کوچولو تو آخه. بگم بهت رو زندگیم حقیقت ترینبزرگ نتونستم

 جا اگر حرفام، خوندن بعد خواممی ازت! دخترم ناز. بشکنم رو کوچیکت قلب غم، این گفتن

 پدر و همسر بهترین تو اومدن قبل ولی رفت؛ و گذاشت تنهامون درسته. ببخشی رو بابات داره،

 ترینبزرگ که نفهمید وقتهیچ بابات. ریخت هم به رو ما زندگی مهراد، شدندزدیده. بود دنیا

 کردمی تهدیدم خفا در اما بود؛ خوب من با همه جلوی که مونایی. دخترعمشه همون دشمنش،

 چطور. گیرهمی ازم رو تنم پاره رو، پسرم نرم، اگر. بیرون برم نادر زندگی از اینکه به
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 جدی رو تهدیدهاش. بود زندگیم عشق آخرین و اولین نادر که وقتی مادر؟ برم تونستممی

 پسرمو، تنها که روزی. رسید شوم روز اون اینکه تا. نکردم توجه هاشحرف به. نگرفتم

 باهم. بردن هامچشم جلوی رو مچهارساله بچه دزدیدن، رو مهرادم. گرفت ازمون رو داداشت

 جلوی و درآورد دستمالی مانتوش جیب از سریع و شد نزدیکمون خانمی یه بازار، بودیم رفته

 مجگرگوشه چطور که دیدم... دیدم شد،می بسته نگرانم هایچشم کهدرحالی. گرفت من بینی

 . شد دور سریع و گرفت ـل*بغـ رو

 نتونست پلیسی هیچ. کردیم دعوا باهم بارها. دونستمی مهراد شدندزدیده باعث منو پدرت

 بار برای دارم فهمیدم و دکتر رفتم. اومدمی سراغم بدی هایتهوع حالت. کنه پیدا رو پسرمون

 که دکتر مطب از. بدم بابات به رو خوب خبر این اینکه برای بودم ذوق از پر. میشم مادر دوم

 نادر حال گفت بهم. مونا برادر باباته، پسرعمه دیدم. کرد ترمز پام جلوی ماشینی اومدم، بیرون

 همراه و شدم ماشین سوار درنگ بدون. لرزید پام و دست. خودشون خونه بردنش و شده بد

 . سادگی مادر، کردم سادگی. رفتم شونخونه به اون

 مراد کثیف لبخند با که بگیرم رو نادر سراغ تا برگشتم عقب تعجب با. نبود کسهیچ خونه توی

 رو چادرم و اومد جلو شمسخره خنده با. فراگرفت رو وجودم مرگ حد در ترسی. شدم روروبه

 رو خودش. کنه کمک بهم که نبود کسی اما کشیدم؛ ترس سر از جیغی. کشید سرم از شدتبه

 من از عکس چندتا زد، بهم که هاییسیلی و هاملباس از بخشی درآوردن بعد. کرد نزدیک بهم

 شدم بلند عجز با. زدن بیرون خونه از باهم و گرفت شناختمشنمی و بود خونه توی که مردی و

 بتونه تا بود مونا نقشه شهمه. چیه نقشه این از هدفشون دونستممی. پوشیدم رو هاملباس و

 عکس چندتا با نادر اگر. نیومد عفتم سر بالیی هیچ که کردم شکر رو خدا. کنه جدا نادر از منو

 . کنم ترکش همیشه برای که خوردم قسم دونست،می گناهکار رو من

 براش که بود نوشته نادر. شدم روروبه آینه به چسبیده کاغذی با و کردم باز رو خونه در

 . اومد نادر و گذشت ماه یک. بره زنجان به ماهی یک مجبوره و اومده پیش مأموریتی

 خیلی. میشه پدر داره که گفتم بهش مناسب فرصتی در. گفتم آمدخوش بهش و رفتم لبخند با

 . چرخوند دور چند شادی با و گرفت ـل*بغـ رو من. شد خوشحال
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 یه با نادر و شد کنده جا از بدی صدای با در که شستممی رو هالباس داشتم روز اون فردای

 هاشچشم توی و بود شده سرخ عصبانیت از صورتش. شد حمام وارد دست به کمربند و پاکت

 توی رو پاکت. رفتم عقبعقب و کردم ول رو هالباس ترس با. جوشیدمی آتش هایشراره

 با و کشید عصبانیت سر از دادی. کرد هامگونه مهمون محکمی سیلی و کرد پرت صورتم

 و من به. دادمی فحش و زدمی فقط. کردممی ناله و کشیدممی جیغ. زد بدنم و پاها به کمربند

 خونه از. خیانته همون حاصل بچه این و کردم ـیانـت خــ بهش کردمی فکر. شکمم توی بچه

 دیدی: گفت بهم. بود خوشحال. اومد مونا که بود گذشته روز چند. بابام خونه رفتم. کرد بیرونم

 مادر داری فهمیدم نکشیدی، دست بازم. گرفتم ازت رو پسرت کردم؟ نابود رو زندگیت باالخره

 رو تبچه و بشه دیوونه هاعکس اون دیدن با نادرت تا کشیدم رو نقشه اون که میشی

 پسرتو وگرنه بگیری، طالق ازش که نفعته به میده، طالقت داره نادر. کنه خطاب زادهـروم*حـ

 ! کشممی هاتچشم جلوی

 اما کردم؛ التماسش. نداشتم خبر احمق من و بود زنیکه این پیش مهرادم. لرزید پام و دست

 پیدا مهراد که بفهمه نباید نادر و بدم نجات رو پسرم تونممی گرفتنم طالق با تنها که گفت

 . شده

 به. باشه مبچه شناسنامه توی پدر عنوانبه باید اسمش که شرط یه با ولی شدم؛ جدا نادر از

 و بکنم کار تونستممی نه. نداشتم خوبی مالی وضع اصالً و بود بارداریم هفتم ماه. کرد قبول زور

 و خودش شکم زوربه بازنشستگیش حقوق با که داشتم پیر بابای یه. داشتم درآمدی جایی از نه

 با داشت داداشم. بربیام مهراد مخارج و خرج پس از تونستمنمی. کردمی سیر رو مامانم

 هروقت منم و کنم بزرگش و ببرم خودم با رو مهراد بذار: گفت. خارج رفتمی شخانواده

 .گردونم برش دوباره تونممی شد درست اوضاعم

 . بمونه داییش پیش مدتی مبچه که کردم موافقت ولی نبود؛ راضی دلم گرچه

 و مهراد با. گرفتممی یاد خیاطی و لیالخانم پیش رفتممی. اومدی دنیا به تو و گذشت هاماه

 . بودم ارتباط در تلفنی داداشمم
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 موافقت. برگردونه رو مهراد تا زدم زنگ داداشم به. بیارم دست به پول کردنخیاطی با تونستم

 بر داشت پسرم بودم، خوشحال. پیشمون میاد مهراد همراه خودش دیگه ماه دو که گفت و کرد

 . گشتمی

 دوری از داشتم. بود خاموش اما زدم؛ زنگ بهش بارها. نیومد سهیلم داداش ولی شد؛ ماه دو

 . نداشتم صبر جز ایچاره هیچ و مردممی پسرم

 هرکی. بود داشتنیدوست خیلی مبچه. کنم پیدا رو مهراد نتونستم بازم من و شدی دوساله تو

 . شدمی بازیاششیرین عاشق دیدشمی بار یه

 خطابم عمه وقتی ولی کردم؛ گریه خوشحالی از مهراد صدای شنیدن با. زد زنگ سهیل روز یه

 برادر به اعتمادم جواب بود این. نچرخید زبونم و بگم نتونستم ایکلمه هیچ. شدم خشک کرد،

 گفت. نگردم مهراد دنبال دیگه گفت ولی کردم؛ دعوا کشیدم، داد سهیل سر. خودم خونی

 اونا رو من یبچه قراره و بکنه دل مهراد از تونهنمی ندا. کنهمی عوض رو آدرسش و فامیلیش

 .کرد قطع رو گوشی خداحافظی بدون و داشت پا یه مرغش گفتم، هرچی. کنند بزرگ

 بزرگ تو اینکه تا. بدختیم بانی و باعث به فرستادن لعنت و وزاریگریه بود شده کارم هاروز

 هر. نمیره یاد از. مادر نمیشه فراموش ولی. کنم فراموش رو چیهمه گرفتم تصمیم منم و شدی

 برنگشت، مهرادم هستم من که زمانی تا اگه دارم خواهشی یه ازت. میشم پسرم تنگدل لحظه

 بگو بهش. کن پیدا رو داداشت رو، پسرم. مادر بگرد دنبالش دفتر این خوندن و من رفتن بعد

 ایشماره این با و اروپاست تو داییت. دخترم نمون پشتیبان بدون. آوردن سرمون هابال چه که

 کنی پیداش که روزی. بگرد داداشت دنبال. کنی پیدا رو شهرشون تونیمی نویسممی برات که

 خدا به رو تو. دخترم باش خودت مواظب. رسید خواهد آرامش به من یدردکشیده روح روز اون

  «سارا» نگرانت همیشه مادر. سپارممی

 ولی. مامان کنم کم رو دردهات از دردی تونستممی کاش. ریختمی هاماشک نخواسته بازم

 . کنممی پیدا رو داداشم و میرم پیش جونم پای تا که میدم قول بهت. بدونم نخواستی خودت

 آلودمه هوای به و نشستم پنجره لب. گذاشتم آهنگی و گرفتم دستم توی رو چایی فنجون

 . شدم خیره بیرون
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  «پاشایی مصطفی/  آخرت عکس آهنگ»

 . داشتنت خوب فرصت شدن،می کم هالحظه با

 . بودنت ظریف لمس خوندنت، قشنگ حس

 . بودی خوب و پاک تو که بس بری، خواستمی خدا حتی

 . رفتنت سمت به رفتمی تو، داشتن منو سهم

 . بود کوتاه چقدر هالحظه عمر بود، ماه همیشه زندگی تو با

 . بود تاببی تو بردن برای. بود خواببی تو دوری از خدا

 . مهتابم من روی به بتاب تو خوابم،بی تو بدون من حاال

 . اونجایی تو و اینجام من چرا تنهایی، بده چه دونینمی

 . آخرت عکس با تنها ولی من دوروبرت، هاستاره همه تو

 . شده تنهایی غرق دل شده، آبی چقدر تو با آسمون

 .داره گریه داره، گریه دریا یه توبی

 . میام که باش منتظر گرفته دلم عزیزم، خوامنمی رو زندگی تو بدون

 . برسم نمونده چیزی عزیزم، نفسم، ای آخره نفسای

 . مهتابم من روی به بتاب تو خوابم،بی تو بدون من حاال

 . اونجایی تو و اینجام من چرا تنهایی، بده چه دونینمی

 . آخرت عکس با تنها ولی من برت، و دور هاستاره همه تو

 . شده تنهایی غرق دل شده، آبی چقدر تو با آسمون

 داره گریه داره، گریه دریا یه توبی

 خونم تو تو، هوای هنوزم گوشم تو تو، صدای هنوزم

 . منه با که غمی و حسرت توی کنم،می حس تو نگاه هنوزم

 . برام درد روزات اون نگاه بغض هنوزم برام، سخته رفتنت تلخ باور هنوزم

 . میدم گوش و صدات وقتی هنوزم کنم،می فکر تو به وقتی هنوزم

 . برام مرگه تو، بودن خالی جای دیدن هنوزم
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 موندن حس سرده، ساکته، روحه،بی خیلی تو بدون خونه این. مامان شده تنگ برات دلم -

 خارج؟ برم پول کدوم با کنم؟ پیدا رو داداشم جوریچه من االن. نداره

 . دادم جواب رو گوشی و شدم خارج افکارم از گوشیم زنگ صدای با

 .خودم مهربانوی به سالم: شهاب

  خوبی؟ جانشهاب سالم -

 یه با دارم کنممی احساس. میاد بدم نکن صدام جانشهاب نگفتم بهت صدبار من مگه دختر -

 .خالی شهاب همون یا جون شهاب بگو بهم. زنممی حرف غریبه آدم

  خالی؟ شهاب خوبی. نزن بابا باشه -

 :خندید

 . نیستی کجاهایی؟ خبرا؟ چه. دیوونه دختره -

 . شده تنگ براتون دلمم م،خونه چرا. سالمتی -

 بیام پاشم کنم تعطیل رو مغازه االن همین خوایمی. برم تنگت دل اون قربون من که آخ -

  پیشت؟

 خیرنه. خودته مال کنهمی فکر ندونه هرکی کنم تعطیل رو مغازه میگی همچین. خدانکنه -

 چیز یه که این هم. بشینیم دورهمی بیا شیرین با شب. بشی کاربی کار از من خاطربه خوادنمی

 . بگم بهتون خواممی مهم

 . نیامدم نشدم پا تا شده چی بگو. مهری جون کردی کنجکاوم -

 .خندیدم

 .مهمه خیلی چیز یه فقط. فهمیمی شب باش داشته صبر -

 کارم ساعته یه من. کنیمی فعال رو خانشهاب این فضولی حس داری خودت. دیگه نشد دِ -

 .میام دارمبرمی نپوشیده پوشیده لباس شیرینم خونه میرم تمومه

 .منتظرتونم. بکن خوایمی هرکاری دیوونه باشه -

 . رفتم آشپزخونه سمت و کردم قطع رو تلفن
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 با. بگیره ویزا برام میگم شهاب به امشب. کنم فراهم رو رفتنم مقدمات زودتر هرچه باید

 . میشه تنگ براش دلم چقدر کنم، کارچی رو پدرجون آه. کنممی حسابتسویه هم آسایشگاه

 . اومدن شیرین و شهاب که بود عصر هفت ساعت نزدیکای

 . میشم هالک دارم فضولی از. شده چی ببینم بگو بیا بفرما حاال: شهاب

 .خندیدم

 . کنینمی باور اصالً که شده چیزی یه -

 . کردی سرمون به جون دیگه بگو: شیرین

 . دارم داداش یه من -

 !چی؟: شهاب

 .کن باور -

 . بود زده ـقه*حلـ هردوشون چشمای توی اشک. کردم تعریف براشون رو چیزهمه

 . کشیده سختی چقدر ببین سارا، خاله بیچاره: شیرین

 خاله و بکنه حقش در بدی همه این تونسته چطور مونا اون نگفته؟ بهت هیچی چرا: شهاب

 نزنه؟ دم هم سارا

 واردیوانه کنم فکر. بابام به نسبت مونا یعالقه به گردهبرمی بوده که هرچی. شهاب دونمنمی -

 به رو زندگیشون گرفته تصمیم مونائه این کرده، ازدواج مامانم با بابام چون ولی بوده؛ عاشقش

 . بزنه هم

  کنی؟ کارچی خوایمی االن: شیرین

 بابا پیش بریم بعدش بیارمش خودم با و کنم پیداش شده هرجور. بگردم داداشم دنبال باید -

 . کنم ثابت بهش رو مادرم گناهیبی من و

 غریب، مملکت یه. خارج بری بشی پا چطوری تنها، دختر یه سرت؟ به زده چی؟ یعنی: شهاب

 . بگردی داداشت دنبال
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 آخرین یعنی شهاب؟ فهمیمی خواسته ازم مامانم رو این دارم؟ ایدیگه چاره تو نظربه -

 داداشمو باید من شده که هرجور. گیرهمی آرامش روحش مهراد، پیداشدن با گفته. شخواسته

 . کنم پیدا

 .کوبید میز روی محکم رو فنجون

 باید منم یا. اروپا بری بشی پا تنهایی نمیدم اجازه من. مهربانو کن بیرون سرت از فکرو این -

 . تنهاییبی تنهایی یا بیام باهات

 مگه نداری؟ زندگی و کار اینجا مگه بکشونم؟ خودم دنبال رو تو کجا. نشو دیوونه شهاب -

 بودین؛ پیشم همیشه و هستین هاشما درسته. تنها فهمی؟می. شهاب تنهام من نداری؟ خانواده

 منطقی لطفاً. کنم عملی رو مادرم یخواسته آخرین باید. کنم پیدا رو واقعیم داداش باید ولی

 . کن فکر

 ایران داداشت کاش. تو طرفم یه از داره حق شهاب طرف یه از. دوراهی توی موندم: شیرین

 . دوره خیلی حیف اما کردیم؛می پیداش و گشتیممی دنبالش رو جاهمه باهم. بود

 تحصیلی ویزای باید یا خانم؛ خیرنه میدن؟ ویزا مجرد دختر یه به کردی فکر تو بعدشم: شهاب

 . بری شوهرت با و کنی ازدواج اینکه یا شغلی نامهدعوت یا باشه

 . گیرممی تحصیلی ویزای بخونم، درس قراره که من خب -

 . کنی زندگی خارج توی تونینمی بفروشی داروندارتم اگه حتی چقدره؟ پولش دونیمی: شیرین

 نیست؟ پرستاری مرشته مگه. کنممی پیدا کار خودم برای اونجا خب! لطفاً نکنین ناامیدم -

 . کنممی پیدا وقتنیمه کار یه خب

 هست مادرت یادگار که ایخونه هم. اشتباهه کارت ولی مهربانو؛ بگم چی دونمنمی من: شهاب

 ازش هیچی که تو. نکردی پیدا رو داداشت اصالً شاید نکرده خدایی اینکه هم میدی دست از رو

 . شده عوض که آدرس یه و تلفن شماره یه جز نداری،

 از میرم. کنممی پیداش شاءاهللان. کنم اجاره رو جایی تونممی هم بعد. سرم فدای خونه -

 برام تو فقط برم، قربونت! جون شهاب. باشه داشته خبر کسی شاید پرسم،می دروهمسایه

  باشه؟. من با شبقیه کن، جور ویزا
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 . گردمبرمی بعد میشم مطمئن جات از و میام باهات خودمم شما با گفته ولی تو، دست از: شهاب

 .عزیزم باشه -

 . بذارم فروش برای رو خونه و بدم استعفا باید هفته آخر. شدم آسایشگاه وارد

 بفرمایید صدای با و زدم در به تقه چند. رفتم پدرجون اتاق سمت ها،مریض داروهای دادن بعد

 . شدم وارد گفتنش

 .دنیا پدرجون بهترین به سالم -

 .زد برق چشماش

  خوبی؟. قشنگم دختر سالم -

  چطورین؟ شما. برم قربونتون خوبم -

 خوبم منم. خدا شکر -

 . دارم براتون مهم خبر یه پدرجون -

  دخترم؟ خبری چه -

 .بگم تا بخورین رو داروهاتون بیاین اول -

 . من حلق تو ریزیمی رو داروها این همیشه تو، دست از -

 .خندیدم سرخوش و خوشحال

 . گرفتم دست توی رو محکمش و قوی هایدست و نشستم کنارش تخت روی

 .برم باید پدرجون راستش -

 کجا؟ -

 . شدهگم یه دنبال برم و بدم استعفا باید -

 ها؟حرف این چی یعنی مهربانو، بگو ترواضح -

 . شدمی دیده شوق و نگرانی و تعجب نگاهش توی. کردم تعریف براش رو ماجرا همه

 : گفت و فشرد محکم رو هامدست

  بری؟ تنهایی خوایمی حتماً -

 . برم باید و مجبورم من ولی کردیم؛ بحث رفتنم تنهایی سر کلی هم شهاب با پدرجون، آره -
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 .دارم برات خوب پیشنهاد یه -

  پیشنهادی؟ چه -

 . باشه مواظبت بگم بهش و بفرستمتون باهم تونممی. خارج بره زودیبه قراره هم سامان -

 پدرجون؟ گینمی جدی -

 .زد لبخند

 از بیشتر سامان به من. باشه تنهابودنت نگران هم شهاب نیست الزم دیگه دخترم، آره -

 .دارم اعتماد چشمام

 . نباشن راضی هم آقاسامان شاید. میشم شرمنده من که جوریاین ولی -

 مشکلی هیچ تو. گردهبرمی و میره مدتی برای داره اروپا توی کاری قرارداد یه سامان اتفاقاً -

 هم کنه پیدا خونه برات هم تونهمی داریم، زیادی آشناهای و دوست اونجا بعدشم. نداری براش

 . کار

 پیدا ایبهانه جوریاین هم شهاب. ممنونم ازتون هستین، که خوبه چقدر پدرجون وای -

 !میشه عالی وای. کنهنمی

 .کرد ـلم*بغـ پدرانه و خندید

 و کنیمی پیدا رو داداشت شاءاهللان عزیزم، کنیمی ذوق قدر این نیست چیزی که این -

 زیر زندگیش اول جوونی و خوبی این به دختر نیست تو حیف. درمیاد غصه و غم این از زندگیت

 . بشه خم مشکالت بار

 .پدرجون دارم شمارو که خوشحالم خیلی -

 چشمات توی غم چقدر و مهربونی چقدر فهمیدممی نگاهت از اولش از طور،همین منم -

 رو خدا کار ولی. کنم دخالت زندگیت توی که ندادم اجازه خودم به وقتهیچ ولی نشسته؛

 . پدرجونت منم و منی دختر تو االن بینی؟می

  نه؟ مگه داره، دوستمون خیلی خدا -

 وجود ته از باریه گرفت دلت وقت هر کافیه. هاشهبنده همه پناه خدا! عزیزم آره که معلومه -

 . کنهمی معجزه کنی، صداش
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 و زدم صداش وقتی ولی بودم؛ ناامید خیلی پیش هفته یه همین تا. دیدم هاشومعجزه از خیلی -

 . آورد برام رو داداشم. داد نشون رو شمعجزه کردم، درددل باهاش

 به بندازیم رو هاشبنده به اینکه از قبل بار یه اگه. کنیممی یاد تردیر خودمونو خدای که حیف -

 تو االنم. باشه صالحمون به خواسته اون اگه منتهی. کنهمی اجابت بگیم، مونوخواسته خودش

 . میدم خبر بهت دیگه ساعت یه زنممی حرف سامان با منم. باشه خدا به امیدت نباش، نگران

 اتاق از تشکری با و کاشتم پرمهرش هایدست روی ایـوسه*بـ. ـوسید*بـ رو پیشونیم

 . شدم خارج

 نگرانی؟ قدراین چرا تو آخه. هستم خودم مواظب شهاب کن باور -

 راحت چیزهمه بابت از خیالم تا بیام منم بذارین خب. نباشم نگران خوایمی خواهرمی،: شهاب

 . بشه

 خوبه کنی؟ خرج الکی چیز برای رو اندازتپس خوایمی چرا. دیگه چقدره ویزا پول دونیمی -

 پس. هست بهم حواسش جورههمه گفت که دیدی هم سامان. زدها حرف باهات پدرجون که

 . نیست نگرانی به نیازی عزیزدلم

 . من بگم چی. کنیمی قانع آدمو زبونت با همیشه: شهاب

 .کشید سرم روی محبت سر از دستی. کردم ــغلش*بـ و خندیدم

 . باشی خودت مواظب بده قول بهم ولی -

 . هستم چشم -

*** 

. گرفتیم خوبی پول بابتش و فروختیم رو خونه. شده ردیف هاکار همه و دارم پرواز دیگه هفته یه

 نباشه نیازی گرفتم خونه و برگشتم وقتی تا اینا شهاب انباری گذاشتیم هم رو خونه وسایل

 رو سفارشم مخصوص پدرجون و برم باهاش که کرد قبول هم سامان. بخرم وسیله دوباره

 هایدانشگاه از یکی به تحصیل برای قراره و شد حل سامان وکیل کمک به ویزامم. کرده بهش

 از یکی کمک به رفتم، هم اونجا قراره. کشید زحمت خیلی سامان نکنه درد دستش. برم پاریس
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. رسهمی کاریش قرار به و پاریس میاد من با اونم خوبم شانس از. بکنه پیدا کار برام دوستاش

 . ستآماده رفتنم برای چیزهمه

 دور از تا کردم حرکت بابام خونه سمت. بیرون زدم خونه از و پوشیدم لباس شهاب، رفتن بعد

 . ببینمش

 به نگاهی با و اومد بیرون در از بابا. شدم خیره خونه در به و ایستادم درخت همون پشت

 چهره. نشست عقب صندلی و پرید کنانجیغجیغ دخترشم. شد ماشینش سوار دورواطراف

 داشته حق بابا شاید. نشوند دلم توی رو غریبی غم بازم دخترش زدهبرق چشمای و بابا خندون

 به شده هم بار یه حتی داشت دوستش اگه ولی بکنه؛ رفتاری همچین هاعکس اون دیدن با

 . کردنمی پشت بهش و دادمی گوش مامان هایحرف

 اون. بوده پاک همیشه مادرم که کنممی ثابت بهت و میام بابا، گردمبرمی روزی یه من ولی

 رو خودته وخونگوشت از که دختری تونستی چطور»: میگم و کنممی نگاه هاتچشم تو موقع

 «کنی؟ خطاب زادهـروم*حـ

 : کنممی زمزمه لب زیر و کنممی شبدرقه هامچشم با من و کنهمی حرکت ماشین

 . بابا میشه تنگ برات دلم ولی نبودی؛ وقتهیچ اینکه با -

 وارد در، به تقه چند زدن با. کنممی حرکت مدیریت دفتر سمت و میشم وارد آسایشگاه در از

 خسته و سالم. نشسته میزش پشت اقتدار با و منظم همیشه مثل رسولی آقای. میشم اتاق

 . شینممی میزش رویروبه صندلی روی و میگم نباشیدی

 این آدمای. دیممی دست از داریم رو تو خوبی به دختری که شد حیف واقعاً: رسولی آقای

 . دارن دوست و کردن عادت بهت خیلی آسایشگاه

 از خوشحالم. برم باید و نیست ایچاره ولی دارم؛ دوستشون خیلی منم. شماست لطف نظر -

 . کردین تحمل منو مدت این تو اینکه

 . بزن سر ما به بازم شد قسمت اگه آینده در. بودیم کنارت در مدتی اینکه از خوشحالیم هم ما -

 . اومدم بیرون اتاقش از ماستعفانامه دادن با و گفتم ی«چشم»
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 ملیحه خاله همه از بیشتر. کردم خداحافظی شونهمه با و رفتم هاخاله دیدن تکبهتک

 . کرد موفقیت آرزوی برام لبخندی با ولی شد؛ گرفته رفتنم از صورتش

 و رفتم سمتش آرومآروم. خوندمی رو صبح روزنامه و بود نشسته تختش روی همیشه مثل

 . دوخت من به و گرفت روزنامه از رو هاشچشم. نشستم تخت روی کنارش

 . رسیده رفتنت وقت حتماً -

 : گفتم و زدم لبخندی

 . دارم پرواز دیگه هفته. آره توناجازه با -

 . باشی خودت مواظب بده قول هم تو ولی هست؛ سامان درسته -

 اگه. ممنونم ازتون خیلی هم آقاسامان بابت از. مواظبم نباشین، نگران شما پدرجون چشم -

 . موندممی عقب هم درس از و بگیرم ویزا زود قدراین بتونم بود محال نبودین شما

 داداشت پیداکردن تو و هست پیشت ماهی چند هم سامان. دخترم نکردم کاری که من -

 . بشه پیدا هم مهرادت داداش اون، اومدن تا امیدوارم. گردهبرمی و کنهمی کمکت

 منو امیدوارم کردم، اذیتتون ناخواسته اگه یا و شدین ناراحت من از اگه پدرجون. شاءاهللان -

 . کنین حاللم و ببخشین

 با که ببخشی رو پیرمرد من تو باید. بوده خوبی دیدم تو از که هرچی دخترم؟ حرفیه چه این -

 . شدممی ناراحتیت باعث دارونخوردنام و غرزدنام

 .خندیدم

 شما نظرم در شدمی باعث هارفتار اون. نیستم ناراحت شما از اصالً من! برم قربونتون الهی -

 . ببرم حساب ازش باید که باشین مقتدر و محکم فرد یه

 : گفت و کرد نوازش و سرم روی. کرد ـلم*بغـ و کشید رو هامدست و خندید بلند صدای با

 . کن خبرم با روزت و حال از و بزن زنگ بهم. هانبری یاد از منو -

 . بخورین وقت سر رو داروهاتون و باشین خودتون مواظب. زنممی زنگ بهتون حتماً. چشم -

 . دخترم باش خودت مواظب توهم. حتماً پرستار خانم بله -

 . اومدم بیرون اتاقش از خداحافظی با
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 . بردم اتاق سمت و کشید رو هامدست و جلوم پرید شهال

 بری؟ من از خداحافظی بدون خوایمی ببینم، بیا: شهال

 . نمیرم جایی تو ـوسیدن*بـ بدون نترس. شد کنده دستم دیوونه -

 . شو زنش بزن مخشو. خوشگله خیلی سامان این مهری، ننه میگما -

 .زدم بازوش به مشتی

 و دل دیدم خوشگل پسر یه تا که نیستم تو مثل بعدشم نمیرم، زنیمخ برای من. خل دختره -

 . بدم دست از رو ایمونم

 . ـوسیدم*بـ رو صورتش و کردم ـلش*بغـ باخنده. دنبالم افتاد عصبانیت با

 . شدم خارج آسایشگاه از نگران، و زدهاشک هایچشم به آخر نگاهی و همه از خداحافظی بعد

. بود سخت برام خیلی هاته،لحظه همه شاهد که ایخونه از جدایی. بود شده اشک پر هامچشم

. سپردم ذهنم به وجود تمام با رو هاخاطره و کردم نگاه اشگوشه هر به رفتم، مامانم اتاق توی

 جمع رو وسایالم گیرم،می پس رو خونه گردمبرمی و کنممی پیدا رو داداشم که این به امید با

 اونم. خرممی االنش قیمت چندبرابر میام وقتی تا داره نگه رو خونه بودم گفته خریدار به. کردم

 . دادیم انتقال اینا شهاب خونه انباری به رو هاوسایل راحت خیال با و کرد قبول

 با و انداختم تماس صفحه به نگاهی. خورد زنگ گوشیم که کردممی مرتب رو هاملباس داشتم

 . زدم رو اتصال دکمه فوری «آقاسامان» اسم دیدن

 سالم -

  خوبین؟ خانم مهربانو سالم -

  خوبی؟ شما ممنون، -

 آماده خودتونو داریم، پرواز عصر هفت دوشنبه برای بگم خواستممی مزاحمت از غرض. خوبم -

 . کنین

 . شدم هم شما زحمت باعث ببخشید. میشم آماده چشم. دادین خبر بهم که مرسی -

 . دنبالتون میام عصر پنج دوشنبه پس. حرفیه چه این کنممی خواهش -

 .ممنون بازم. نیست مشکلی باشه -
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 . کردم قطع رو گوشی و گفت ی«کنممی خواهش»

 و شدم بلند جام از ناپذیروصف هیجانی با. رسید دوشنبه روز و گذشت سرهمپشت هاروز

 پیش رو شب و بود شده خالی خودمون یخونه. انداختم خواب در غرق شیرین به نگاهی

 باید بال و اال که چمدونم توی چپوند خوشگلشم هایلباس از چندتا زوربه. بودم مونده شیرین

 برای دلم. پشتیبانمه خواهر مثل هست، که خوبه چقدر. بپوشی اونجا و ببری رو هااین

 . میشه تنگ مهربونیاش و هاششیطنت

 داد توشون از خوابیبی که قرمز هاییچشم با. افتاد شهاب به چشمم که رفتم بیرون اتاق از

 . انداخت پایین رو سرش افتاد، من به که نگاهش. بود نشسته کاناپه روی زدمی

  قرمزه؟ هاتچشم چرا داداشی؟ شده چی -

 . کرد ـلم*بغـ محکم و کرد باز رو هاشدست غافلگیرانه حرکتی تو. نشستم کنارش

 !مهری میشه تنگ برات خیلی دلم بیارم؟ دووم اینجا تو بدون چطوری: شهاب

 : گفتم و کردم ـقه*حلـ دورش رو هامدست. انداخت جونم به آتیش مردونش صدای هقهق

 باید داداش ولی مضطربی؛ و نگرانی ناراحتی، دونممی. نبینمت جوریاین و برم قربونت الهی -

 دیگه یکی تو غیر بدونم که. کنم پیدا رو مادرم وجود از تیکه یه میرم دارم که باشی خوشحال

 . باشه داشته رو هوام هست هم

 خیلی شاید. گذاشتم کم برات دونممی عزیزمی، خواهر منی، وجود از جزوی تو مهری: شهاب

 نکن شک میدم برات رو جونم ولی کنم؛ کم دوشت رو از مشکالتو از باری نتونستم جاها

 رو یکی هم تو. نیستی کار و کسبی دنیا این توی فهمیدی اینکه برای خوشحالم آره. خواهری

 کنی پیداش زودتر هرچه کنممی دعا. باشه مادرت واستخونگوشت از باشه، خونتهم که داری

 . برگردی و

 برادر یه حتی که هاییخوبی. نذاشتی کم هیچی من برای تو! شهاب کنیمی درکم که مرسی -

 ندادی اجازه. بشه دلم همدم تنهایی احساس نذاشتی. کردی من حق در رو کنهنمی هم واقعی

 این بابت ازت منم و مشکالتم و سختی هر توی بودی همیشه. کنم حس پشتیبان بدون خودمو

 . ممنونم مـردونگی همه این و بودن
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 : گفت و کاشت موهام روی ایـوسه*بـ

 . وجودمی خواهرمی، تو چون بود؛ خواهم و هستم همیشه -

 .شدم خیره مهربونش هایچشم به و زدم لبخندی

. بیان بود قرار باباشون ماشین با هم شیرین و شهاب. شدم خارج خونه از سامان ماشین بوق با

 مونخونه در به نگاهی با. شدم ماشین سوار قرآن، زیر از ردشدن با و کردم خداحافظی خاله از

 . کشیدم حسرت سر از آهی و بستم رو هامچشم

. ریختم جدایی اشک و کردم ــغل*بـ رو نگرون و حیرون شهابِ پروازمون، وقت رسیدن با

. شدم ـذت*لـ غرق هاشنفس حس از من و کرد زمزمه رو هاشنصیحت گوشم توی برادرانه

 ناب هایحرف با. کرد ـلم*بغـ و کرد پاک هاشدست با رو هاشچشم گوشه اشک شیرین

 . کرد لبریز وجودم به قشنگی حس پوستیش، زیر هایشیطنت و خواهرانه

 . بزنم زنگ بهتون زود زود میدم قول باشین، خودتون مواظب -

 تنگی،دل سر از اشکی قطره ریختن با و کردم نگاه هردوشون نشسته اشک به هایچشم توی

 . افتادم راه به سامان دنبال

 :کردم زمزمه شعری لب زیر و گذاشتم صندلی یگوشه رو سرم هواپیما توی

 ندارد تاب من دل نباشی تو وقتی -

 ندارد مهتاب که شهر این از بیزارم

 تو از شده من خاطره فقط و رفتی

 ندارد قاب و شده مچاله که عکسی

 است وسراب وهم پراز دشت سرتاسراین

 ندارد آب نَمی و است کویر عشق این

 بپرسد نیست کسی شهر این در انگار

 ندارد خواب چرا خستهدل شاعر این

 بسازی درد با که است عشق زیبایی

  ندارد مرداب غم آبی نیلوفر
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 و نشوند هاشلب رو لبخندی. کردم نگاه سامان به و کردم باز رو هامچشم دستی، تکون با

 : گفت

 . رسیدیم آلودخواب خانم پاشو -

 !خوابیدم چقدر من -

 رو هواپیما خیالی هایمگس حوصلگیبی از منم. داشتن تشریف خواب خانم رو راه کل بله، -

 . کشتممی

 .خندیدم

 .ببخشید -

 .بگیریم تحویل رو چمدونامون بریم پاشو. کنممی خواهش -

 خبر ما و بوده دارپول پدرجون ماشاءاهلل. شدیم هتل راهی و گرفتیم تحویل رو هاچمدون باهم

 . کردمی مدیریتش نحویبه سامان و بود خودشون مال هتل. نداشتیم

 . آورد اتاق توی برام رو چمدونم هاخدمه از یکی و داد بهم رو اتاقم کلید سامان

 . بود تهران توی خودمون یخونه از تربزرگ حتی بود، شده چیده باسلیقه و شیک خیلی اتاق

 از رو راه خستگی دوشی با تا رفتم حموم سمت. درآوردم توش از لباسی و کردم باز رو چمدون

 . کنم دور تنم

 و برداشتم میز روی از رو بودم داده سفارش که ایقهوه و چیدم کمد توی مرتب رو هالباس

. داره فرق تهران با پاریس چقدر. شدم خیره خیابون به پنجره پشت از. کردم مزهمزه

 نشده ساعت چند هنوز! میدن غریبی بوی آدماش حتی خیابوناش، هاش،خونه چیزش،همه

 . گرفته دلم عجیب ولی اینجام؛

 شماره و انداختم گوشی داخل رو بود داده بهم سامان که خطی. افتادم شیرین و شهاب یاد

 .رسید گوش به ناراحتش صدای بوق تا چند بعد. گرفتم رو شهاب

 .بله -

 .گلم داداشی سالم -

 !بود شده تنگ برات دلم چقدر که آخ دختر، ماهت روی به سالم تویی؟ مهربانو -
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 .طورهمین منم. برم دلت قربون -

  کجایی؟ االن رسیدی؟ نکنه، خدا -

  خوبه؟ شیرین. روئهروبه اتاق هم سامان. هتلم توی االن رسیدم، آره -

 .باشیا خودت مراقب اونجا کنم،نمی سفارش دیگه. عزیزم خوبه -

 برسون سالم هم شیرین به. نشین نگرانم که بدم خبر بهتون زدم زنگ داداشی، چشم -

 .خداحافظ

 .خداحافظ عزیزم، باشی سالمت -

 . گذاشتم تخت کنار عسلی روی و کردم قطع رو گوشی

. داده خبر رو رسیدنمون پدرجون به حتماً. نبود خبری هم سامان از و بود گرفته دلم بدجوری

 عقلم که خودم نمیگن چیزی اینا. موندن برای جایی یه و کنم پیدا کاری یه زودتر هرچه باید

 اون تا تونمنمی. کنممی پیدا کی رو داداشم نیست معلوم که من روز دو روز، یه مهمون رسه،می

 . بمونم اینجا روز

 کردننگاه بدون. شدم بیدار خواب دراز صدای با. بودم خوابیده که شدمی ساعت چند دونمنمی

 لبش. کردم نگاه سامان به آلودخواب هایچشم با. کردم بازش و رفتم در سمت سرووضعم به

 نگاهش متعجب هایچشم با. گیرهمی رو شخنده جلوی زوربه داره بود معلوم گرفت؛می گاز رو

 نبینه، بد روز چشمتون. انداختم لباسام به آینه تو نگاهی و اومدم خودم به یهو کردم،می

 دلم یعنی شده، سرخ سرخ هامگونه خجالت از کردم احساس دیدم، رو خودم که همچین

 بود زده شلوار از پیراهنم یگوشه. دادمی قورت رو من و کردمی باز دهن زمین خواستمی

 ریملم و بود وپالپخش صورتم اطراف و دور موهام. بود اومده زانو روی تا شلوارم پاچه و بیرون

. بود شده خشک لبم گوشه دهنمم آب. بودم کرده جادوگرا شبیه و چشمم زیر بود شده پخش

 : گفتم و خاروندم رو سرم

 .بخند باش راحت چیزه، اوم -



 

 

67 

 

 بوی خاک باران خورده نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 دیاسپریسا 

 و شستم رو صورتم و رفتم اتاق داخل سریع. لرزید بدنم ستون چهار که کرد ایخنده همچین

. کشیدم خجالت واقعاً دیگه. بود مونده در جلوی جوریهمون سامان. کردم عوض رو لباسام

 . بود لبش گوشه لبخندی هنوزم. داخل بیاد کردم تعارف و کردم باز درو

 .موندین در جلو ببخشید، واقعاً -

 .شدم روروبه عمرم صحنه تریندارخنده با عوضش نداره، اشکالی -

 . کرد نگاه بهم شیطون هاییچشم با

 موقعاون کجا؟ االن سامان و کجا گوشی پشت سامان. تفاوت این گنجیدنمی ذهنم تو اصالً

 شایدم شده آروم اعصابش کنم فکر االن. کردمی حمله بهم گوشی پشت از زدممی زنگ وقتی

 . خورده رو هاشقرص

  فکری؟ تو -

 .رفته سر محوصله کمی اینجا ببخشید، نه -

 خوب کار یه برات سپردم دوستام از یکی به. بزنم حرف موضوع این به راجع اومدم منم اتفاقاً -

 اینکه هم و کرد جور کاری بیمارستان تو میشه گفت. دکتره خودشم دوستمه بهترین. کنه پیدا

 . بری تونیمی دیگه هفته حله، دانشگاهتم. بری دکترا بهترین پیش کارآموز عنوانبه

 .شدم زحمت باعث واقعاً ممنونم، ازتون خیلی -

 جایی دیگه کرده، سفارشتو هم بابا اینکه مخصوصاً خودمونی؛ از دیگه شما حرفیه؟ چه این -

 صدات شام برای هم شب. اتاقمم توی داشتی کاری اگه میرم من. مونهنمی هاحرف این برای

 .کنممی

 . رفت بیرون اتاق از و کردم تشکری

 دنبال دانشگاه و کار کنار که کنم ریزیبرنامه باید کنن،می پیدا کار برام که شد خوب خیلی واقعاً

 . بگردم هم برادرم

 . شدم هابرنامه دیدن مشغول و کردم روشن رو تلویزیون
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 خیابونای و رفتیممی بیرون گاهی سامان با و بودم هتل توی من که شدمی ایهفته یه تقریباً

 باهاش. بودم راحت سامان با و بود رفته بین از کشیدنمخجالت دیگه. گشتیممی رو پاریس

 .بود شده عالی اخالقش کالً کردم،می شوخی خندیدم،می

 به کمی تا کشیدم دراز تخت روی. کردم تنگیدل اظهار و زدم حرف کلی شیرین با اینکه از بعد

 سامان صدای و خورد در به تقه چند که شدمی گرم داشت چشمام. بدم استراحت هامچشم

 . رفتم در سمت و شدم بلند تخت روی از. پیچید راهرو توی

 . شد جاری لبخند منم هایلب روی هاش،لب روی لبخند دیدن با

 . دارم برات توپ خبر یه که بدو مهری: سامان

 خبری؟ چه واقعاً؟ -

 .بگم تا بشین بیا -

 . دوختم بهش رو هامچشم و نشستم مبل روی ذوق با

 .زد زنگ امروز کنه، پیدا کار برات سپردم بهش گفتممی که دوستم اون -

  خب؟ -

 و کاربلد همه دکترهاش. کرده پیدا برات پاریس بیمارستان بهترین توی عالی کار یه گفت -

 کارآموزیتم دوران اینکه و بشی اون بخش پرستار کرده قبول هم هادکتر از یکی. متخصص

 . بگذرونی

 برم؟ تونممی کی از. ممنونم ازت خیلی! عالیه سامان وای -

 فرداپس دکتره ولی بشی؛ آشنا بیمارستان محیط با تا ریممی باهم فردا. کنممی خواهش -

 سرکارت بری تونیمی فردا پس از هم تو. کاریشه شیفت

 .بگم بهت چیزی یه خواستممی راستی. ممنونم بازم شد، خوب خیلی -

 . بگو جانم -

 موندن برای هم جایی یه ولی ممنونم؛ ازت چیهمه بابت دادم، زحمت بهت خیلی دونممی -

 . کنم پیدا باید

 .کرد نگاهم ناراحتی با
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 این با واقعاً بکنی؟ پیدا موندن برای جا یه بری تو که مُردم من مگه مهربانو؟ حرفیه چه این -

 . شدم ناراحت حرفت

 بهتر برام. ترمراحت جوریاین که دونیمی خودتم ولی نیست؛ تو کردنناراحت قصدم خدابه -

 !کن درکم سامان نشو ناراحت لطفاً. وایسم خودم پای رو میشه هم

 نیستی؟ راحت من پیش و اینجا یعنی -

 معلوم ولی کردی؛ حقم در بزرگی لطف و خوبی هم خیلی تو. نیست هاحرف این بحث. نه -

 بیرون اینکه هم. باشم شما سربار موقعاون تا خوادنمی دلم. بمونم اینجا مدت چه تا من نیست

 .راحتم

 برات اونم باشه. کنم مجبورت که تونمنمی. راحتی تو هرجور بازم ولی نیستی؛ ما سربار تو -

 . کرده مزه زبونم زیر بدجوری که بخورم بیار هاتدارچین چایی اون از پاشو حاال. کنممی حل

 .شدم بلند جام از ی«چشم» گفتن با و زدم لبخندی

*** 

 هاپرستار فرم لباس. زدمی برق تمیزی از جاشهمه. بود مجهزی و بزرگ العادهفوق بیمارستان

 توی سفید و مشکی ترکیب با لباسی و بود سرشون روی کالهی. بود قشنگ و جالب خیلی

 بیمارستان بیرون فضای برعکس. مشکی هاشوندامن و بود سفید هاشونکت رنگ. تنشون

 . بودن باحجاب داخلش کارکنان

 . شلوغه سرشون حسابی بود معلوم و بود کاری مشغول هرکسی

 با شدم، آشنا کنم کار اونجا بود قرار که بخشی با و کردم نگاه بیمارستان جایهمه به اینکه بعد

 کردم تشکر سامان از هم باز راه توی. کردیم حرکت هتل سمتبه و شدیم ماشین سوار سامان

 .داد رو جوابم لبخندی با اونم و

 آرایش. پوشیدم رو هاملباس ناپذیروصف ذوقی با و شدم بیدار خواب از ساعت زنگ صدای با

 خواب همه و بود رفته فرو سکوت توی هتل. رفتم بیرون اتاق از ی«اهللبسم» با و کردم مالیمی

 . بودم شاد هم داشتم استرس هم. بودن
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 ببره رو من که فهموندم راننده به بودم بلد که انگلیسی کلمات کمیه با و شدم تاکسی سوار

 . بیمارستان

 کردم باز رو ماشین در باعجله من بگه، چیزی خواست تا و داشت نگه بیمارستان جلوی تاکسی

 از داشت هاشچشم که راننده به چشمم یه. کرد ایجاد بدی صدای و خورد چیزی به گومپ و

 به خشم شدت از شراننده که کناریم باالیمدل ماشین به هم چشمم یه و اومددرمی حدقه

 نشون رو خودش مزخرفم شانس کاری اول همین. فرستادم صلوات لب زیر. بود زد،می سرخی

 . داد

 :گفت خودش زبون به و جدی صدای با راننده

 !کنین صبر که گفتم خانم -

 .ببخشید نشدم، متوجه اصالً من -

 . شدم پیاده مجبوری ولی ترس با هم من. شد پیاده ماشین از سری تکون با

 : گفتم ایرانی زبون به. زدنحرف تندی به کرد شروع دید، رو من تا ماشین راننده

 . آورده نوبرشو انگار اه، بابا دیگه باشه -

 : گفت ایرانی به و شد خیره بهم متعجب نگاهی با

 . هستیم وطنهم شدم خوشحال ولی نیستین؛ بلد که خواهیمعذرت. بگم چی بهتون دونمنمی -

 برای کاریمه اول روز امروز. میاین دارین شما که نبود حواسم اصالً من. خواممی معذرت واقعاً -

 . برسم موقع سر داشتم عجله همین

 فرهنگیبی کدوم دونمنمی ولی کردم؛می پارک اینجا نباید بود، من از تقصیر نداره، اشکالی -

 . کرده پارک من پارک جای رفته

 . کنممی تقبل بنده شد، هرچقدر ماشینتون خسارت االنم. میاد پیش ببخشید، بازم -

 گذشت وطن،هم و هستین ایرانی اینکه پای بذارین نیست، نیازی نه. میاد پیش درسته بله -

 . کردم

 . ممنونم خیلی -
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 از رو گرونی اون به ماشین خسارت پول وگرنه نشد، شرّ برام و گذشت خیر به شکر رو خدا

 ! دونهمی خدا کنم؟ پیدا بود قرار کجا

 . کردم معرفی رو خودم و پیشش رفتم دیدم که پرستاری اولین و رفتم بخش سمت

. نیست پاریس اهل و ستدیگه منطقه یه مال بود معلوم شلهجه از بود بور و خوشگل دختر یه

 . برم اون پیش گفت و کرد اشاره دختری یه به ام،ایرانی فهمید وقتی

 سمت رو نگاهش ی،«ببخشید» گفتن با و رفتم نزدیکش. بود چیزی نوشتن مشغول دختره

 .بود زیبا و درشت نهایتبی هاشچشم. کردم جذب خودم

 : گفت ایرانی به و زد لبخندی خودم، معرفی بعد

 انگلیسی نیست نیازی باش، راحت. هستم ایرانی منم. اومدی خوش خیلی عزیزم، سالم -

 .بزنی حرف

 . شدم آشنا ایرانی دوتا با امروز. واقعاً شدم خوشحال -

 رئیس. هستن ایرانی اینجا کارکنان بیشتر چون میشی؛ هم ترخوشحال بگم باید پس -

 بیشتر هم همین برای بوده پزشکی دانشگاه استاد هم ایران توی ایرانیه، خودش بیمارستان

 اومدم و بودم شاگردهاشون از یکی منم. کننمی کار دکتر عنوانبه اینجا زرنگش شاگردهای

 . اینجا

 . جالب چه -

 از خیلی هستم، رستمی مهتاب. کنم معرفی خودمو من فعالً. زیاده گفتن برای حرف آره، -

 . خوشحالم آشناییت

 پیش باهم و کنم عوض رو هاملباس تا کرد هدایتم پرستاری اتاق سمت و دادم دست باهاش

 . بریم بیمارستان رئیس

 بررسی مشغول و بود نشسته میز پشت مسنی آقای یه. شدیم اتاق وارد و زد در به تقه چند

 . بود میزش روی هایکاغذ

 . بشینیم کرد دعوتمون و کرد نگاهم مهربونی با کرد، معرفی رو من مهتاب وقتی
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 از یکی برای کرده سفارش دوستش که گفتن آریاجان. هستین ایرانی هم شما که خوبه خیلی -

 با که دیدم الزم داشت کم پرستار کیهان دکتر بخش چون و کنیم جور کاری اینجا نزدیکاش

 داشتی کاری اگه. محتشم محسن هستم، محتشم دکتر بنده. کنم موافقت اینجا شما کارکردن

 .هستم خدمت در همیشه داشتی الزم چیزی یا

 این توی کارکردن الیق منو اینکه خاطربه هم لطفتون خاطربه هم دکتر، آقای ممنونم خیلی -

 .دونستین بیمارستان

 فرم لباس چون. کنن حاضر سپردم رو فرمت لباس. خودم دختر مثل هم تو کنم،می خواهش -

 دکتر بخش فرم لباس از تونیمی استثنا به بشه حاضر اون تا پس. کنهمی فرق بخش هر

 در و باشی موفق امیدوارم. کنهمی معرفی بهت رو همه رستمی خانم بازم. کنی استفاده شمس

 .باشیم خوبی همکارهای هم کنار

 بودن زدنگپ مشغول زیادی هایپرستار. شدیم خارج اتاقش از مهتاب با و کردم تشکر کلی

 ایرانی دختر تاسه شدم آشنا شونهمه با یکییکی. برد اونا سمت و گرفت رو دستم مهتاب که

 و داشت ـوه*عشـ خیلی که یکیشونم و معتمدی ساناز و حدادی مینا رو خودشون که بودن هم

 .کرد معرفی شریفی طناز رو خودش کرد،می نگاه خشم با رو مهتاب

 احساس ذاشتننمی و بودن مهربون العادهفوق کارکنانش. داشت خوبی فضای کالً بیمارستان

 برام رو اینجا که بودم ممنون خیلی شمس، آریا دکتر دوستش، و سامان از واقعاً. بکنم غریبی

 .بودن کرده پیدا

 نشون بهم رو جاهمه و رفتیم مختلف هایبخش سمت باهم و شد اضافه ما جمع به هم مینا

. کرد جلب روبهرو به رو نگاهم محکمی هایقدم صدای که کردممی نگاه برودور به داشتم. دادن

 نگاهی. اومدنمی ما سمت داشتن خوشگل نهایتبی هایچهره و عالی خیلی تیپ با دکتر تاسه

 .زدمی سرخی به کمی مینا هایگونه و بود لبخند پر هردوتاشون صورت کردم، دخترا به

 :گفت و زد پهلوم به ایسقلمه مهتاب

 .آوردن تشریف ـگر*جیـ تاسه -

 :گفت و زد ایدیگه سقلمه کنم، باز رو نیشم خواستم تا و گرفت مخنده زدنشحرف لحن از
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 !میاره دخلتو زنهمی جاهمین حساسه، خیلی مرتضی دکتر بخندیا مبادا. کوفت -

 .بترسم یا بخندم دونستمنمی

 .گرفت مخنده ـگر،*جیـ تاسه گفتی آخه -

 تاسه این بیمارستان این هایدکتر ترینخوشگل که کنم عرض خدمتت باید ولی داری؛ حق -

. ستخبره کارش توی و ماهر العادهفوق راد، مرتضی دکتر راستی سمت. دارن تشریف آقایون

 .عروق و قلب متخصص

 مشکی ابروی و چشم با سبزه صورتی. داشت نافذی و گیرا هایچشم کردم؛ راد دکتر به نگاهی

 .اومدمی صورتش به که مردونه کامالً فک و بینی و

 برای ولی مغروره؛ نهایتبی کیهان، رامیار دکتر خودمه، نامزد و عشق که وسطی دکتر -

 .اعصاب و مغز متخصص. مهربونه همیشه باشم من که خانمش

 ماشین تاکسی، در با صبح که مردی همون موندم، متعجب. کردم نگاه وسطی دکتر به

 خودم به مهتاب دیگه سقلمه با که کشیدم خجالت ایلحظه. بودم داده خراش رو باالشمدل

 .اومدم

 .غیرتیم عشقم رو من باشما، گفته زدی؟ زل من نامزد به چرا -

 .انداخت خنده به منم و خندید بعد

 .کنممی تعریف برات افتاد اتفاقی یه اومدن موقع نه -

 و ریوی هایبیماری متخصص. مهربونه خیلی شمس، آریا دکتر هم چپی سمت دکتر. باشه -

 .کلیه

 بود، جذاب خیلی. انداختم شچهره به نگاهی. شمسه آریا دکتر همین سامان دوست پس

 مهتاب، نامزد کیهان، دکتر ولی. داشت رنگ سبز نگاهی. مشکی موهایی و ابرو با سفید صورت

 با ایقهوه موهای و ایقهوه کشیده ابروهای عسلی، نگاه. بود بهتر هردوتاشون از شچهره

 . بود کرده نظیربی رو شچهره کالً که دماغی

 : گفت و کوبید مینا پهلوی به یکی مهتاب

 .زدی دیدش بس از شد قرمز آریا بیچاره. خوردیش دختر یواش -



 

 

74 

 

 بوی خاک باران خورده نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 دیاسپریسا 

 نداری؟ که ایدیگه کار مهتاب، بزنیا ضدّحال بلدی فقط: مینا

 . شیطونین چقدر شماها -

 تاسه که ساکت دخترا حاال. کنممی شیطون خودم مثل هم رو تو کن صبر چی؟ پس: مهتاب

 . میارن تشریف دارن ـگر*جیـ

 : گفت و شد مهتاب نزدیک کیهان دکتر

  خانمم؟ چطوره حالت -

 : گفت و خندید نخودی هم مهتاب

 خوبیه دختر. کنم معرفی آوردم رو بخش جدید پرستار سعادتی خانم رامیار راستی خوبم، -

 . منه دوست امروز از اینکه هم باش، داشته رو هواش

 : گفت و انداخت بهم نگاهی کیهان دکتر

 . دیدیم رو همدیگه که بازم -

 .خواممی معذرت صبح بابت بازم دکتر، ببخشید -

 .من بخش همچنین و بیمارستان به اومدین خوش. نیست مشکلی -

 . بزنن خفا در رو خصوصیشون هایحرف تا رفتن مهتاب با و کردم تشکری

 آریا نگاه. زدمی حرف آریا با خجالت با داشت مینا و بود رفته راد دکتر. انداختم دکترا به نگاهی

 : گفت و اومد ترنزدیک افتاد، من به که

 .جانسامان دوست هستم، شمس دکتر سعادتی، خانم سالم -

 . کردین حقم در که لطفی بابت ممنون خیلی. آشناییتون از خوشحالم. سالم -

 دکتر با. الزمه موندنتون برای هم جایی که گفتن و زدن زنگ جانسامان کنم،می خواهش -

 موافق اگه. باشه خالی رامیار روییروبه واحد دکتران، مجتمع تو کنم فکر زنم،می حرف محتشم

 . کنممی اجاره براتون مناسب قیمت با رو اونجا بودن

 . متشکرم چیهمه بابت بازم میشم، ممنون خیلی -

 . شد دور ازمون مینا به زیرچشمی نگاه با و گفت ی«کنممی خواهش»

 شمسی؟ دکتر عاشق تو دختر هی -
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 : گفت و خندید زیرزیرکی

 پرونهمی تیکه بهم مهتاب ساعته یه دیگه، معلومه خب. باشی خنگ قدراین کردمنمی فکر -

 . نشدی متوجه

  کنم؟ کارچی باید من االن. فهمیدم چیزایی یه چرا -

 زمین میفته خوشتیپش نامزد به چشمش تا رفت، در کار زیر از سرخیره مهتاب این باز وای: مینا

 . بدم نشون خودتو بخش پرستاری اتاق بریم من با بیا. کنهمی فراموش رو زمان و

 پرستاری اتاق توی. داره پرستار و دکتر خیلی بیمارستان این واقعاً. رفتیم پرستاری اتاق باهم

 هاشونقیافه به. کردنمی عوض رو هاشونلباس داشتن که بودن پرستار تاپنج نظرمبه

 پشت و کمد به رو که کرد جلب رو نظرم خوشگل و قدبلند پرستار یه. باشن ایرانی که خوردنمی

 چشم ازش تونستمنمی. کرد نگاهم و من سمت برگشت. کردمی عوض رو لباسش داشت ما به

 هایچشم برق و درخشیدمی سفیدش صورت! مسحورکننده. بود زیبا کامل معنای به بردارم؛

 فرمشخوش هایلب و عروسکی بینی بودن، فردار و بلند هاش پلک. گرفتمی رو آدم آبیش

 تعظیم زیبا دختر این مقابل در لحظه همون بودم پسر اگه کنممی اعتراف یعنی. بود نظیربی

 چسبدل لهجه با. کشوند خودش سمتبه رو نگاهم هاشگونهچال که زد لبخندی. کردممی

 : گفت خارجیش

 .زیبا خانم سالم -

 مثل تو زیبایی مقابل در که من دختر آخه زیبا؟ گفت کی به کی خنده، زیر بزنم بود مونده کم

 . مونممی مورچه

 : گفتم و کردم دراز رو دستم

 .بخش این جدید پرستار هستم، سعادتی مهربانو سالم، -

 : گفت و فشرد هاشدست توی رو دستم

 . هستم فرکفورد سلنا منم عزیزم، اومدی خوش -

 : گفت گوشم دم یواشکی مینا. شدم آشنا هم هاپرستار بقیه با و زدم لبخندی

 .همن عاشق کامل معنای به یعنی. راده دکتر سوگلی و عشق خوشگله، خانم این -
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 . کرده تور جیگری عجب راد، دکتر به ماشاءاهلل -

 عشق با. خندوندتمی فقط و میشه طبعشوخ خیلی بیفته پاش نکن، نگاه رو بودنشجدی آره -

 بشه عصبانی اگه میگن ترسن،می ازش چی مثل هاپرستار بقیه ولی مهربونه؛ خیلی که خودش

 مغروره؛ درسته کیهان دکتر. نیفتادی اون بخش تو که کن شکر خدارو. نیست جلودارش دنیا

 . هست هم رحمدل ولی

 .کرده رحم بهم خدا پس اوه -

 هایلباس برم عمل، اتاق بره باید آریا االن. برم دیگه من نداری کاری من با اگه آره، -

 . ببرم رو مخصوصش

 .عزیزم باشی موفق ممنونم، خیلی -

 .بینمتمی بعداً همچنین، -

 : گفت و اومد کنارم سلنا

 .کنیم سرکشی بیمارها اتاق به باید بیا، من با مهربانوجان -

 باهاشون رو من و پرسید رو تکشونتک حال مهربونی با سلنا و رفتیم بیماران اتاق سمت باهم

 . کرد آشنا

 شب شیفت داشتم دانشگاه که هم هاییوقت عصر، تا شدمی شروع صبح از من کاری شیفت

 . بود استراحتم و تعطیلی روز هم روز یک ایهفته. بودن گرفته درنظر برام رو

*** 

 که روزی ذهنم تو. شدم تاکسی سوار و شدم خارج بیمارستان از که بود عصر هفت ساعت

 هایدوست جدید، کار محیط. بود شیرینی و خوب روز کل به کردم، مرور رو بودم کرده سپری

 شیرین برای یکییکی رو هااین یهمه باید. بود کرده خوب رو حالم کالً جدید، فضای جدید،

. ندارم ازش خبری وقته چند بزنم، زنگ باید هم شهال به. میشه خوردل ازم وگرنه کنم، تعریف

 . شدم پیاده و داشت نگه هتل جلوی تاکسی که بودم فکر توی

 افتاد، من به که چشمش. خوردمی قهوه و بود نشسته کاناپه روی سامان شدم، که البی وارد

 .برم پیشش کرد اشاره بهم
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 . نشستم روشروبه و انداختم کاناپه روی رو کیفم

 .سالم -

 .نباشی خسته خوبی؟! پرستار خانم سالم! به به -

 .نباشی خسته هم تو مرسی -

 .ببینم کن تعریف شد؟ چی خبر؟ چه. قربانت -

 . کردم تعریف براش دونهدونه رو امروز جریانات یهمه و کردم شروع

 دانشگاهتم. ایرانین اونجا کارکنان بیشتر آره. اومده خوشت که خوشحالم شکر، رو خدا: سامان

 .کنممی موفقیت آرزوی برات. میشه شروع دیگه روز دو

 .کشیدی زحمت خیلی ممنونم، -

 زنگ بهت میگم خودش به گفتم. شد حالت جویای بود زده زنگ بابا راستی. حرفیه چه این نه -

 .نگرانته بزن، زنگ بهش کردی که استراحت باال برو. بزنه

 .برم من تاجازه با. زنممی حتماً چشم -

 . رفتم آسانسور سمتبه و شدم بلند جام از و داد تکون سری

 بیرون به پنجره از نگاهی. کردم هامریه وارد رو مطبوعش و خاص بوی و کردم دم ایقهوه

 آدم وتوکیتک. بود آورده وجودبه چسبیدل و رمانتیک فضای خیابون رنگی هایچراغ. انداختم

 سمت تروراون نگاهم. بودند خودشون افکار سرگرم و دغدغه مشغول هرکدوم و شدمی رد

 ـذت*لـ با رو نوشیدنیش لیوان و بود نشسته روش پوشیده ژاکت دختری که رفت نیمکتی

 ساعت نگاهش با هم گهگاهی. نوشیدمی ازش جرعهجرعه و بردمی هاشلب سمت خاصی

 شد، ترروشن که هاخونه هایچراغ. بود خاصی شخص منتظر انگار کرد؛می چک رو مچیش

 تنها دختر اون با و بیرون برم خواستمی دلم. کرد تررؤیایی رو خیابون باران از خیس فضای

 پیش به رفتن از بزنم، زنگ پدرجون به باید اینکه یادآوری با اما بزنم؛ گپ کمی سرخوش ولی

 برای خوب موبایل یه باید فرصت سر. برداشتم میز روی از رو گوشی و شدم منصرف دختر اون

 . کرده رو عمرش بیچاره موبایل این بخرم، خودم

 . کرد دوچندان رو وجودم خوشحالی اومد، خط پشت از که شهال صدای
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 .بفرمایین بله: شهال

 .جونی دوست سالم -

 . کنهمی فکر داره که بود معلوم کرد؛ مکث کمی

  شما؟ ببخشید: شهال

 .اممهربانو. دختر منو بردی یادت از زود چه -

  خوبی؟ تویی؟ مهربانو وای: شهال

  چطوری؟ تو. خوبم شما هایاحوالپرسی و لطف به -

 میره؟ پیش چطوری اوضاع اونجا خبر؟ چه خوبم، منم. بود شده تنگ برات دلم وفابی -

 پدرجون؟ به میدی رو گوشی. عالیه چیهمه عزیزم، خوبه. بود شده تنگ دلم منم -

 .بهش میدم رو گوشی االن. باش خودت مواظب خیلی عزیزم، باشه -

 . باش خودت مواظب هم تو حتماً، مرسی -

 و پدرانه هایسفارش و هانصیحت به و کردم تنگیدل اظهار و زدم حرف پدرجون با اینکه بعد

 مهمون رو خواب و کشیدم دراز تخت روی و کردم قطع رو گوشی سپردم، گوش سوزشدل

 . کردم هامچشم

*** 

 باهم خیلی کجا؟ اینجا و کجا ما دانشگاه. متفاوت کامالً فضای یه شدم؛ دانشگاه محوطه وارد

 دفتر سمت و شدم ساختمون وارد. داشتن رو خودشون خاص زیبایی هرکدوم ولی داشتن؛ فرق

 دانشجویی کارت و ببرم مدیر برای رو مدارکم باید که بود گفته سامان. رفتم مدیریت

 . بگیرم رو دانشگاه مخصوص

. زدم در به تقه چند و رفتم کالس سمت شدم، معطل ساعتینیم و گرفتم رو کارتم اینکه از بعد

 استاد به نگاهی. شدم وارد و کردم باز رو در داد، ورود اجازه که استاد مقتدر و محکم صدای با

 . کردم بودن نوشتن مشغول چی مثل که هاییدانشجو و تخته پای

 .بفرمایید: استاد

 .جدید دانشجوی! هستم سعادتی مهربانو سالم، -
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 درسمون ادامه به هم ما تا بشینین بقیه پیش بفرمایین! سعادتی خانم اومدین خوش بله،: استاد

 . بپردازیم

 و رفتم سمتش و کردم پیدا پنجره گوشه خالی صندلی یه و گذروندم هاصندلی روی رو نگاهم

 . شد استاد توضیحات نوشتن مشغول و زد لبخند بهم کناریم دختر. نشستم روش

 : گفت کناریم دختر که بشم بلند جام از خواستممی کالس شدنتموم بعد

 . کردم پیدا اینجا ایرانی دوست یه که شدم خوشحال خیلی. هستم مشرفی پری من سالم، -

 : گفتم کالمم توی شوق با بودم، شده خوشحال واقعاً که منم

 .عزیزم خوشبختم -

 سختی کالس خیلی بعدی کالس چون برسیم؟ هامونشکم به کمی و بوفه بریم موافقی: پری

 . بود خواهد

 . دادم تکون موافقت نشونه به رو سرم و خندیدم

 . کردم پیدا هم خارجی دوست چندتا. شدم دوست پری با من و شد سپری دانشگاه روز اولین

 که مختصری دوش از بعد. رفتم حمام سمت و درآوردم رو هاملباس سریع شدم، که اتاق وارد

 یه پس. دادمی نشون رو عصر چهار. انداختم ساعت به نگاهی دربره، تنم از خستگی شد باعث

 اتاق از هاملباس پوشیدن با و خوردم رو ناهارم. داشتم وقت بیمارستان به رفتن برای ساعت

 . شدم خارج

 رو مریضی داشت که خورد مینا به چشمم دور از. شدم شمس دکتر بخش وارد و رسیدم سریع

 .داد ادامه راهش به و داد سالم سرش تکون با دید، که رو من. بردمی اتاقی سمت ویلچر با

 . جایی رفته حتماً نبود؛ مهتاب از خبری انداختم، بود باز درش که پرستاری اتاق به نگاهی

 از. کردم عوض بخش مخصوص جدید فرم لباس با رو هاملباس و رفتم خودمون بخش سمت

 به هرجا گفته سلنا. کنم سرکشی هااتاق به پرستار عنوانبه و کنم شروع رو کار باید امروز

 . کنم حساب کمک برای روش تونممی برخوردم مشکل

 و سر و کردمی ناله درد شدت از که خانمی یه. شدم وارد و کردم باز رو رنگآبی اتاق در

 شپرونده به و رفتم تختش سمت. بود خوابیده تخت روی بود، پوشونده درد عرق رو صورتش



 

 

80 

 

 بوی خاک باران خورده نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 دیاسپریسا 

 و آشفته موهای روی دستی و زدم سِرُمش به بخشیآرام. کردمی قراریبی خیلی. کردم نگاه

 رو شپرونده. بود دیده آسیب سرش تصادف توی و بود شده عمل تازه. کشیدم پریشونش

 . شدم خارج اتاق از بعدی، هایمریض حال کردنچک بعد و گذاشتم سرجاش

 درگیر ذهنم. نوشیدممی رو بود آورده برام هانیل که چایی و بودم نشسته صندلی روی

 آهی. برم آدرس اون دنبال نکردم وقت اصالً هستم اینجا که مدتی این. بود داداشم پیداکردن

 . شدم خیره دیوار روی عکس قاب به و کشیدم حسرت سر از

 یکی آدم خوبه چقدر. زدنمی گپ باهم داشتن و کیهان دکتر اتاق بود رفته مهتاب که بود مدتی

 تسلی بهش آدم اون. بزنه حرف باهاش و پیشش بره گرفت دلش هروقت تا باشه داشته رو

 من زندگی توی فردی چنین که افسوس صد و دریغ! آه. کنه باز براش رو ـوشش*آغـ بده،

 آسایش و نبودم زندگی این درگیر من اگه باشه؟ داشته وجود تونستمی یعنی! نداره وجود

 زندگیم توی کشنمی یدک رو عشق اسم که رو هاآدم این از یکی هم من شدمی آیا داشتم

 !دونمنمی باشم؟ داشته

 زدم؟ چشم رو عشقشون نکنه خدایا وای. رسیدمی گوش به دکتر اتاق از جروبحثی صدای

 . اتاق از مهتاب اومدنبیرون با شد مساوی کیهان دکتر داد صدای

 . شد دور سرعتبه و انداخت بهم نگاهی بارشاشک هایچشم با

 بیمارستان این توی که اومدمی حساب به دوستی بهترین مهتاب باشه هرچی نگرفت، آروم دلم

 . بودم کرده پیدا

 . رفتم شمس دکتر بخش سمت و شدم بلند

 پنجره کنار. گردوندم اتاق دورتادور مهتاب دنبال رو نگاهم و کردم باز رو پرستاری اتاق در

 از نشون و خوردمی تکون هاششونه. بود گذاشته میز روی رو سرش و بود نشسته

 . دادمی کردنشگریه

 نشستنم متوجه. نشستم صندلی روی کنارش رفتم و دریا به زدم رو دلم نرم؟ یا برم بودم دودل

 بودن کرده شمحاصره اشک هایقطره که خوشگلش هایچشم با و کرد بلند رو سرش و شد

 . کرد نگاه بهم
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 این من ولی شد؛ خلوتت زدنبرهم باعث اینجا به من اومدن و باشی تنها خوایمی دونممی -

 توی که هاییحرف به و بدم دلداری رو جونم از ترعزیز دوست بیام که دادم خودم به رو حق

 . بدم گوش شدن تلنبار مهربونش دل

 . دوخت پنجره از بیرون به رو غمگینش نگاه و کرد پاک رو هاشاشک

 و همدم یه به نیاز داره، تنهایی به نیاز که این بر عالوه هاوقت بعضی آدم مهربانو، دونیمی -

 از کدومهیچ امروز تا. باشه رازشهم بده گوش درددلش به و بشینه پاشپابه تا داره هم همراه

 رامیار از مشکل البته. بودن رامیار و من جروبحث شاهد هابار هاخیلی نیومدن، پیشم دوستام

 بریم که زنممی غر هی و دونمنمی رو هاشمهربونی قدر که منم این. منه از مشکل نیست،

 رو کارش و کرده عادت اینجا به اینکه هم مریضه پدرش رامیار ولی بمونیم؛ اونجا و ایران

 رو رامیار همین برای. باشن من مال هابهترین خوادمی دلم. مهربانو بلندپروازم من. داره دوست

 وجود توی. شدم خسته شدم، زدهدل جورایی یه کنممی احساس االن اما کردم؛ خودم مال

 اون. کنهمی سرد من به نسبت رو رامیار که هاستهمین و کنمنمی پیدا رو موندن طاقت خودم

 ولی بُره؛می دل میشه، زده ازم بینهمی رو ضدونقیضم هایرفتار وقتی ولی داره؛ دوستم خیلی

 رامیار. نمیده دختری هیچ به رو دارم دلش توی که جایی وقتهیچ هااین وجود با دونممی بازم

 چرا جوریم؟این من چرا دونمنمی اما کنه؛می درکت خوب خیلی. مهربونه پاکه، دلش خیلی

 خواهم؟زیاده قدراین

 به نسبت بودین باهم که مدتی این تو باشه هرچی کنم، دخالت زندگیتون توی خوامنمی -

 این به منطقی و بشینین بار یه بهتره نظرمبه ولی کردین؛ پیدا آشنایی دیگه هم اخالق

 ازدواج بعد که مشکالتی با فردا تونینمی آیا ببینین. کنین فکر دونفره زندگی این به ـطه*رابـ

 با قراره هربار یا کنین، حلش درست نحوبه و بسازین بیاد، پیش زندگیتون توی ممکنه

 این توی تونهمی خوب مشاور یه ببرین؟ پیش رو زندگیتون همدیگه کردنناراحت و جروبحث

 ولی دارن؛ آگاهی مطلب این به خودشون هم کیهان دکتر البته. کنه کمکتون مشکالت مسائل

 دوست رو همدیگه دل ته از شما چون برین؛ خوب مشاور یه پیش که گفتم یادآوری جهت
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 حیف. بمونین بهرهبی همدیگه وجود از بچگونه هایبحث و مسائل خاطربه که حیفه و دارین

 . بره بین از آسون جوریاین که عشقه این

  دربیارم؟ رامیار دل از کنیمی کمکم. هاتحرف بابت ازت ممنونم خیلی -

 سهیم عاشق دوتا یـطه*رابـ بهبودی تو که میشم خوشحال هم خیلی عزیزم، صدالبته -

 .باشم

 . بیام و بگیرم ساعتی مرخصی هردومون برای محتشم آقای از برم کن صبر پس -

 .عزیزم باشه -

 . رفتیم بیمارستان نزدیکای کافه یه به و شدیم خارج بیمارستان از باهم

  کنیم؟ کارچی باید ببینم بگو رامیار آقا اخالقیات از حاال خب -

 شیرین چیزهای به دخترها مثل. داره دوست رو سورپرایزکردن رمانتیکه، العادهفوق رامیار -

 . داره دوست هم رو خوندنکتاب. داره عالقه خیلی کیک و کاکائو مثل

. کنه خوشحالش که دونفره جشن یه بگیری، کوچولو جشن یه براش باید حساب این با پس -

 . کن تزئین رو خونه کمی و بده سفارش هم کاکائویی کیک

 بریم اونجا از و بخریم کیک راه سر بریم. نکنیم تلف رو وقتمون نشستن اینجا با مهری، پاشو -

 . کنیم تزئین کمی رو اونجا دارم، رو کلیدش من رامیار، یخونه

 .بریم موافقم، باشه -

 . شدیم پزشکان مسکونی مجتمع وارد تزئین، وسایل خرید بعد و گرفتیم کوچیکی کیک

. کرد نوازش رو دارمتب صورت نسیمی هایخنک. شدم خیره خیابون به و کردم باز رو پنجره

 هایسلول تکتک انگار داشتم؛ عجیبی حس یه. داد قلقلک رو دماغم خوردهبارون خاک بوی

 زاللش هایقطره با که بارونی. دادمی نزدیک حال عین در ولی دور خوشحالی یه از خبر بدنم

 از هم رو هاناراحتی و هاکثیفی اون کنار در شُست،می رو شهر یزدهغم و سرد هایخیابون

 صورتم پوست به کمی بارون مانندالماس هایقطره تا بردم جلوتر رو صورتم. کردمی دور شهر

 از سرد ولی گرم، اتاق به و کشید بیرون افکارم از رو من در صدای. کنه هدیه خنده و نشاط

 . برد محبت
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 !گل مهربانوخانم بر سالم -

 .تو بیا. اومدی خوش سامان، سالم -

 ندارم؛ سراغ خوبی همراه شهر این توی تو غیر که منم. ستدونفره بدجوری هوا. نمیام تو نه -

 . بزنیم چسبدل بارون این توی قدمی یه بریم تا شو حاضر بدو پس

 .میام االن کن صبر! عالی چه وای -

 اطراف دلم وهوایحال انگار. مبهم تنگیدل یه داد، بهم خاصی حس یه بارون توی زدنقدم

 هاییبچه خندیدن صدای و هاهمهمه پرعابرش، و شلوغ هایخیابان میون. زدمی چرخ تهران

 هوای دلم عجیب. دویدنمی هاروپیاده توی خنده با و کردنمی فرار مادرشون و پدر دست از که

 . شد میخکوب نفسم روی و برخاست درونم از ایخسته آه. بود کرده رو تهرانبام

 مهربانو؟ -

 .انداختم شخوردهبارون صورت به نگاهی سامان صدای با

 خوبه؟ حالت -

 . کرده رو تهران هوای عجیب دلم ولی خوبم؛ -

 ولی کنی؛می غربت احساس اینجا و دوری هاکیلومتر تهران از االن چون. عادیه اچیز این -

 . کنیمی عادت تنگیدل این به بگذره، که زمان

 نمیشه؟ آدم خود وطن جاهیچ داری باور ولی خوبه؛ هم خیلی! نه بده شهر این نمیگم -

 .آره -

 تردور کمی من از و گفت ی«ببخشید». شد زدنشحرف از مانع موبایلش خوردنزنگ صدای

 . شد

 . کردممی پراکنده رو بودن شده جمع خیابون توی کوچیک چاله مثل که هاییآب کفشم نوک با

 .خوش خبر یه مهربانو -

 شده؟ چی -

 کم مبلغ با بهت رو مجتمع توی خالی واحد یه اون کرده موافقت محتشم دکتر زد، زنگ آریا -

 . بده اجاره
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 .ممنونم سامان، کردی خوشحالم خیلی! عالی چه وای -

 .کرد هدایتم جلو به و پشتم انداخت رو دستش

 . کنیم ردیف رو کارهات همه امروز باید که بریم بدو -

 حرکت پزشکان مجتمع سمت سامان ماشین با و رفتیم هتل پارکینگ به باهم و کردم موافقت

 . کردیم

 . بود ما منتظر نگهبان پیش و بود اومده محتشم دکتر جایبه بیمارستان خدمه از یکی

 دلم. شدم روروبه تکمیل چیهمه و مبله خونه یه با تصورم برخالف کرد، باز که رو واحد در

 . بچلونمش کلی و سامان ـل*بغـ بپرم شادی از خواستمی

 مدیوونه داشت بخرم باید پولی چه با و کجا از رو لوازم همه اون اینکه فکر بود، عالی خیلی

 . کردمی

  چطوره؟ -

 و کردم نگاه بهش بود سرشار ذوق از که هاییچشم با و لبخندم توی ریختم رو احساسم تموم

 : گفتم

. بکنم پیدا ایکلمه درونم خوشحالی حس برای تونمنمی که جوری! عالی خیلی! سامان عالیه -

 . ممنونم نهایتبی ازت! کردی خوشحالم خیلی

 برای باشی خوشحال که تو. نکنی تشکر من از هرچیزی خاطربه گیریمی یاد کی تو عزیزم -

 . داره ارزش بیشتر من

 تو که دختری اون حال به خوش»: گفتم دلم ته و پاشیدم مهربونش صورت به پرمهر لبخندی

 «.داشت خواهد آینده توی شایدم یا داره رو

 یه. کردمنمی تنهایی و غم احساس اصالً اومد،می پیشم وقتی که جوری بود؛ خوب خیلی سامان

 . کردممی پیدا عالقه دونممی چه یا وابستگی حس بهش داشتم جورایی

 رو نامهاجاره و نگهبانی دفتر توی بریم بهتره گرفت، قرار خانم مهربانو پسند مورد که حاال -

 . کنیم امضا

 .بریم باشه -
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. کردم امضا رو کاغذ و انداختم سامان به ایقدرشناسانه نگاه بازم نامه،اجاره متن خوندن بعد

 .بودم سامان و پدرجون مدیون رو هااین یهمه من و بود عالی خیلی چیزهمه

 خواهرانه و شد خوشحال خیلی میرم نامزدش روییروبه واحد به دارم که شنید وقتی مهتاب

 : گفت گوشم زیر و کرد ـلم*بغـ

 میری اینکه بابت هم زدی رقم ما برای رو شب بهترین که ممنونم ازت شب اون بابت هم -

 . خوشحالم خیلی شدم ترنزدیک بهت و رامیار پیش

 . کردم تشکر و ـوسیدم*بـ رو صورتش

 فردا تا گذاشتم در جلوی رو چیهمه و کردم جمع رو وسایالم بودم، هتل توی که آخری شب

 . برم جدیدم یخونه به صبح

 امروز غم به دیروزم خوشحالی چی برای یا چیه از گرفتگیدل این دونستمنمی و بود گرفته دلم

 .شده تبدیل

 وقت باهاش هرلحظه تونمنمی و نیستم سامان نزدیک دیگه اینکه به فکرکردن بعد شاید

 . بود شده دلم مهمون غم بگذرونم،

 پدیدار من در عالقه حس این کی و جوریچه نفهمیدم. بود دردناک برام سامان از دورشدن

 . کردمنمی توجه بهش من و بود گشته

*** 

 رو هاملباس شستم، رو صورتم و دست و شدم بیدار خواب از گوشیم آالرم صدای با صبح

 . زدم بیرون اتاق از و پوشیدم

 . شدم داخل و کردم بازتر رو بازنیمه در و شدم نگران کمی بود، باز سامان اتاق در

 . زدمی حرف تلفن با داشت انگار اومد؛می سامان زدنحرف صدای

 . برم قربونت که نداره نگرانی پیشتم، ماه این آخر که گفتم بهت عزیزم -

- … 

 . گرفتما برات خوشگلی خیلی هایسوغاتی اینجا از کن، صبر کمیه قشنگم خانم -

-… 
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 .بای ـوسمت*بـمی باش، خودت مواظب چشم، -

 . لرزهمی داره قلبم چرا یا شده اشک پر جوریاین هامچشم چرا دونمنمی

 رو من نیست یکی. شنیدم هامگوش با رو قلبم خوردنترک صدای شایدم یا. سرده هوا شاید

 شخصیش زندگی از که تو احمق آخه بگه بهم نیست یکی بده؟ نجات سردرگمی حس این از

 که ایعالقه اینم مهربانوخانم؟ شد خوب گیری؟نمی رو کوفتیت دل جلوی چرا نداری خبری

 . کنی درکش نداد اجازه حتی. بود شده پدیدار وجودت توی

 .اومدم خودم به سامان دست تکون با

 .تو اومدم بازه در دیدم ببخشید،! اوم! چیزه -

 بـرده؟ ماتت جوریاین چرا حاال ولی نداره؛ اشکالی -

 .آوردم زبونم به رو جمله این که شد جوریچه دونمنمی

 داری؟ نامزد تو -

 . پرصدا و دل ته از خندید؛

 نامزدم قراره هازودی همین به بخواد خدا اگه که دارم شیطون عشق یه ولی نه؛ که نامزد -

 . بشه

 من یا. خورد ترک قلبم هایدیواره انگار شنیدی؟ هم تو. ریخت فرو درونم انگار چیزی یه

 . دارم حسی همچین

 .شدم خوشحال -

 مهربانو؟ شده چیزی. نمیگه اینو که صورتت حالت ولی -

 . که دادی هم سوتی خنگ دختره بیا

 .اتاقت توی اومدم درزدن بدون که شدم زدهخجالت فقط نیست، چیزی نه -

 .زد زنگ نفس که تو پیش اومدممی داشتم منم اومدی، که شد خوب اتفاقاً نه -

  بریم؟ -

 : گفت لبخند با و پوشید رو کتش

 .بریم -
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 دارم خوبه حاال دختر؟ بود چی شدنتعاشق آخه بود؟ کم آبت بود کم نونت …آه مهربانو آه

 !شدممی دیوونه وگرنه میشم، دور ازش

 . شد ولو مبل روی و گذاشت خواب اتاق توی رو هامچمدون سامان

 . داشت حسابی گردگیری یه به نیاز انداختم؛ خونه دیوار و در به نگاهی

 : گفتم و نشستم مبل روی سامان کنار

 .دونمنمی رو هیچی جای چون کنم؛ پذیرایی ازت تونمنمی که ببخشید -

 : گفت و گرفت دستش توی رو هامدست و زد لبخندی

 به ازم هم تو موقعاون زنم،می سر بهت میام دیگه روز یه شاءاهللان چیه؟ هاحرف این -

 . کنیمی پذیرایی نحواحسن

 .کشید رو دماغم نوک

 نه؟ مگه -

 : گفتم و مالیدم رو دماغم

 . درمیام شرمندگی از منم میشه خوب هم خیلی حتماً، آره -

 ازم بودی پیشم قولی به یا بودم پیشت که مدتی این امیدوارم. عزیزم شرمنده دشمنت -

 . باشی نرنجیده

 کدومهیچ نبودی تو اگه کنم؛ تشکر ازت زبونی چه با دونمنمی واقعاً من حرفیه؟ چه این نه -

 .سامان ممنونم ازت چیهمه بابت. نبود هم هاراحتی و آسایش این

 .زد لبخندی

 اونم از کمتر نباشی هم خواهرم از بیشتر اگه مهربانو ببین خواهری، نداشت رو تو قابل -

 به یا کرد ناراحتت چیزی یه هروقت. نزنی زنگ من به و بربخوری مشکلی به مبادا نیستی،

 شاد دلت و کنی پیدا داداشتم زودتر هرچه امیدوارم بگیر، تماس باهام حتماً داشتی، نیاز چیزی

 . باشه
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 مهربانو، همینه هم درستش خوشحال؟ یا باشم ناراحت گفت بهم که خواهری کلمه از دونمنمی

 بهش خواهرانه ناب حس از غیر حسی نباید. کرد محبت بهت همه این خواهرش عنوانبه اون

 .بیشتر نه باشه داشته رو برادر حکم برات باید سامان بعد به این از. باشی داشته

 .زنممی زنگ بهت حتماً دارم نیاز بهت که کردم احساس هروقت چشم داداشی، ممنونم ازت -

 . باشم مسلط احساساتم و قلب به تونممی که شد خوب چه شدم، راحت جورایی یه

 بدهکارم بسیاری خواهی معذرت قلبم به»

 که روزهایی تمام خاطربه

 گرفت

 شکست

 شد تنگ

 «…آمدبرنمی من دست از کاری و

 و هاپارکت کردنپاک با رو خودم هاساعت و کردم خونه گردگیری به شروع سامان، رفتن بعد

 . کردم مشغول پنجره و در

 و بود آلودگل کمی. انداختم پشتیحیاط محوطه به پنجره از نگاهی و کشیدم کنار رو پرده

 با حوض کنار نیمکتی. بود پوشونده رو حیاط سنگی مسیر باغچه توی درخت هایبرگ

. شدمی دیده سبز دیگرش نصف و آبی رنگ به نصفش و بود شده رها ونیمهنصفه کاریرنگ

 درست رمانتیک کامالً فضای یه و بودند پوشنده هم رو نیمکت اطراف و دور پاییزی هایبرگ

 .کنم لمس پاهام زیر رو هابرگ دلپذیر خشخش حیاط توی و برم خواستمی دلم. بودن کرده

 به نگاهی. کردم حس صورتم با رو مطبوعش بخار و ریختم فنجون توی رو کشیدهدم چایی

 . بود آماده ایتازه زندگی شروع برای و بود شده مرتب و تمیز انداختم؛ مجدید یخونه

 اصلی در و رفتم پایین هاپله از آسانسور جایبه. رفتم بیرون واحد در از و برداشتم رو هاآشغال

 و کردم خالی رو هاآشغال. افتاد پارکینگ کنار بزرگ زباله سطل به چشمم. کردم باز رو آپارتمان

 که کنم باز رو در خواستم و رسیدم چهارم طبقه به هامنفس هنهن با. بستم سرم پشت رو در

 رو در داشت و بود گوشش کنار گوشی کهدرحالی کیهان دکتر. شد باز روییبهرو واحد در
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 لبخندی کرد، قطع که رو گوشی. موند خیره صورتم روی نگاهش و برگشت من سمت بست،می

 : گفت و نشوند هاشلب روی

 . شدیم همسایه هم اینجا که بینممی. سعادتی خانم سالم -

 . شد نصیبم هم شما همسایگی افتخار بله. دکتر آقای سالم -

 . داد نشون رو خودش شگونه روی کوچک چال که کرد ایمردونه خنده تک

 . توناجازه با فعالً شدم، خوشحال! سعادتی خانم دارین اختیار -

 .دکتر آقای سالمت به. همچنین -

 جلوی از لحظهیه جذابش خنده تک و صورتش روی لبخند. دادم تکیه بهش و بستم رو در

 . شده نصیبش جذابی و مهربون نامزد همچین که مهتاب حال به خوش. رفتنمی کنار صورتم

 ایفایده هیچ! هوف. کردم پایین و باال رو تلویزیون هایشبکه کنترل با و نشستم کاناپه روی

 . نبود جالبی برنامه نداشت،

 . رفتم خواب ـوش*آغـ به و شد گرم هامچشم کی دونمنمی

 راد دکتر با سلنا آریا، با تو. ستعاشقانه جمع یه این بیام، تونمنمی که من ولی مینا؟ مطمئنی -

 نمیشه؟ خنده موجب من بودن وسط این نظرتبه. کیهان دکتر با هم مهتاب و

 . نیستی تنها هم تو دیگه، میاد هم سامان دیوونه: مینا

 عاشقانه فضای و دیگه نفر یه نامزد کنار بشینم تونمنمی که من. داره نامزد خودش سامان -

 . بدم ترتیب

 . بود نگفته بهم هیچی آریا آخه داره؟ نامزد سامان جدیجدی اِ: مینا

 نامزد زودیبه سامان گفته به و دارن عاشقانه ـطه رابـ جورایی یه نیست، نامزدش که هنوز -

 . میشن

 قبول اونم گفته سامان به آریا که، نداره اشکالی بازم. بشن خوشبخت شاءاهللان خب! آهان -

 . میاره هم رو تو بودی راضی اگه میگه، هم تو به گفته بعدشم بیاد که کرده

 . منم فهمیده که آخری نفر و کردین رو کارها همه بگو پس -
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 هم دور همه. ستدوستانه دورهمی یه نیست عاشقانه جمع یه ضمناً دختر؟ داره اشکالی چه -

 گذاشت رو اسمش میشه پس گردهبرمی زودیبه هم سامان گفتمی آریا. شدیم جمع

 . سامان با خداحافظی

 .گرفت مخنده

 . ببری دورهمی این به منو شده هرجور شدی مأمور تو اینکه مثل نه -

 میان رامیار و مهتاب که باش آماده شب هشت ساعت پس. چیزفهم آدم قربون دیگه، آره -

 . دنبالت

 .نمیدم زحمت اونا به دیگه نه -

 نمیگی گرفتی حرف به رو مینا این ساعته یه خانما خانم بعدشم نیست؛ زحمتی ما برای اوالً -

 داریم؟ کار هزارتا

 . نبود حواسم ببخشید مهتاب، سالم -

 . کنه ولم مهربانو این بود محال اومدینمی تو اگه مهتاب، بده خیرت خدا: مینا

 . ممنونم تونهمه از. میام باشه مینا، تو دست از -

 : گفت و زد پشتم به دستی مهتاب

 . هاکنیمی تعارف داری نبینم دیگه دفعه! باریکال آ -

 .چشم -

 . رفتند خودشون بخش سمت و زدند لبخند هردوشون

. داشتن رو خودشون مشغولیدل هرکدوم که کردممی نگاه هاییعابر به زنونقدم روپیاده توی

 بازی اسباب ماشین خرید برای ایمغازه سمت و بود گرفته رو مامانش دست که ایبچه

 بررسی رو درسیش هایجزوه و بود نشسته نیمکت روی که دختری یا. کشیدمی قرمزرنگی

 . بود درگیر فروشمیوه با تمیز و سالم میوه خرید برای که خانمی یا. کردمی

 اون پیش رو تنهاییشون هایلحظه که داشتن زندگیشون توی رو کسی هاآدم این یهمه

 …دادم دست از هم رو پدرجون و شیرین و شهاب اینجا، اومدم وقتی از چی؟ من رفتن؛می

 بود، پیشم شهاب االن اگه. نشستم اتوبوس منتظر نیمکت روی و کردم فوت آه با رو نفسم
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 به تا اینجام من خواهری، کن خالی رو دلته توی هرچی»: گفتمی و گرفتمی رو هامدست

 «.بدم گوش هاتوغصهغم تکتک

 . شهاب شده تنگ برات دلم چقدر -

 .گرفتم رو شهاب شماره و آوردم بیرون جیبم از رو موبایلم اختیاربی

 . پیچید گوشی توی شخسته صدای

 .سالم -

 ماه یه یعنی. شدم پشیمون زدنمزنگ از و گرفت دلم که کرد سالم احساسبی و سرد جوری

 از و بودم یادش به هرلحظه که من باشه؟ زندگیم همدم بهترین سرد رفتار باعث تونستمی

 . کردممی باخبرش داشتمبرمی که قدمی هر

 .شهاب سالم -

 !تویی؟ مهربانو وای -

 .خودمم آره -

 . نکردم نگاه شماره به اصالً بودم خواب من عزیزم ببخشید -

 . کردم حس درونم توی وضوح به رو آرامش حس. شد آروم جوری یه دلم

 . بشنوم صداتو خواستممی فقط زدم، زنگ موقعبی ببخش تو نداره، اشکالی -

 خبر؟ چه. بزنی زنگ من به تونیمی خواست دلت هروقت تو. خواهری حرفیه چه این -

  چطوره؟ واحوالتحال

 !شهاب شده تنگ براتون دلم. خوبه چیهمه. داری لطف -

 تصویری خوایممی شیرین و من سامان، پیش برو فردا. بشه دلت اون فدای شهاب الهی -

 . بزنیم حرف باهات هم ببینیمت هم بزنیم؛ زنگ

 پیش بری تا زنممی زنگ بهت رفتم سامان پیش فردا من پس باشه! عالی هم خیلی! ایول -

 . شیرین

 !عزیزم حله. اُکی -

 . میشم آروم زنممی حرف باهات وقتی. شهاب هستی که مرسی -
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 اما پیشت؛ اومدممی تونستممی اگه کن باور بزن، زنگ من به همیشه تو! خواهری قربانت -

 . ندارم رو شرایطش دونیمی که خودت

 .باش خودت مواظب. هست چیزهمه به حواسم اینجا نباش من نگران تو عزیزم، دونممی -

 .فعالً خواهری، باش خودت مواظب هم تو شم، فدات الهی -

 .فعالً هستم، چشم -

 هایقدم با و شدم بلند نیمکت روی از. کشیدم رو زیپش و گذاشتم ژاکتم جیب توی رو گوشی

 . شدممی حاضر شب برای باید. رسوندم پزشکان مجتمع به رو خودم تند

 مچ. تنگ مشکی جین شلوار یه با کوتاه مشکی مانتوی یه انداختم، تیپم به نگاهی آینه جلوی

 این. کردمی تکمیل رو تیپم بودم پوشیده که سفیدی اسپورت هایکفش و بود زده بیرون پاهام

 ازشون اینجا تا گذاشت ساکم توی رو هاشلباس که روزی. داشتم شیرین لطف به رو هالباس

 . دنیاست خواهر بهترین فهمیدم کنم، استفاده

 که هاییچتری. شدم شال انداختن خیالبی و گذاشتم سرم روی مانتو زیر از رو پلیورم کاله

 از گوشیم برداشتن با و کردم مالیمی آرایش. ریختم پیشونیم روی رو بودند شده بلند کمی

 . شدم خارج واحد

 بیرون رامیار و مهتاب و شد باز هم رویی به رو واحد در اینکه تا موندم منتظر در جلوی مدتی

 . اومدن

 پشمی کاله با سفید جین شلوار و ایسرمه ژاکت. بود زده مدرن و اروپایی کامالً تیپ مهتاب

 رژ که هاییلب با و کرد حلقه رامیار دست دور رو هاشدست. بود کرده جذاب رو تیپش کرمی

. گذاشت نمایش به رو سفیدش هایدندون ردیف و زد لبخند بهم بودتشون پوشونده صورتی

 مشکی بنز سوار هردوتاشون، با احوالپرسی و سالم بعد. نشست هاملب روی لبخندی اختیاربی

 . شدیم رامیار

 ـوش*آغـ به رو خودم و کنم دراز رو پاهام خواستمی دلم که بود راحت حدیبه ماشین داخل

 . بسپارم خواب

 . کرد پر رو گوشم زنی مالیم صدای و گذاشت الیتی موزیک رامیار
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 : گفت و برگشت من سمت کردمی پچپچ رامیار گوش زیر کهدرحالی مهتاب

 . درمیاری رو پاریس هایپسر چشم امروز ماشاءاهلل. مهربانو برم تیپتو -

 مهتاب به ایغرهچشم و کشیدم بود شده گرم و دارتب شرم شدت از که هامگونه به دستی

 .رفتم

 .انداخت باال رو هاششونه و خندید

 : گفت و گذاشت مهتاب دست روی رو دستش رامیار

 . نکن زدهخجالت رو مهمونمون خانمم، -

. دادمی گیر من یقیافه و تیپ به سرهیه مهتاب زدنمی رو حرف این رامیار اگه شد؛ گرم دلم ته

 . نشدم تبدیل لبو به خجالت از االن تا که باقیه شکرش جای! خجالتی که منم

 حس یه. کرد باز براش رو در و شد پیاده مهتاب قبل و کرد پارک شیکی رستوران جلوی

 مهتاب. داره دوستش نامزدش قدراین که مهتاب حال به خوش. پوشوند رو دلم ته حسادت

 . شد پیاده ماشین از ناز با و زد بهم چشمکی

 ماشین از سرخوش و ادا و ناز با داشت دوستم جوریاین نفر یه و بودم تو جای منم اگه خب

 . مهربانوخانم نیست خاطرخواهت کسهیچ! غافل دل ای اما. شدممی پیاده

 ! کشک که منم. شدند رستوران وارد و افتادن راه جلوتر همدیگه دست تو دست رامیار و مهتاب

 . داشت رو سرخر یا مزاحم یه حکم فقط اینجا من وجود. اومدمنمی اصالً کاش

 جلوی که پوششیک مردی. کرد لمس رو صورتم پوست لطیفی گرمای شدم، که رستوران وارد

 و دادم تکون تشکر نشونه به رو سرم. گفت آمدخوش بهم خارجیش لهجه با بود، ایستاده در

 کلی به رو من وجود که بودن همدیگه و اطراف غرق جوری. افتادم راه به مهتاب و رامیار دنبال

 . کردن فراموش

 تشکری با هم مهتاب و کشید مهتاب برای رو صندلی رامیار و رفتن اینفرههشت میز سمت

 رامیار روی بودند نشسته اطراف و دور میزهای پشت که هاییدختر چشم. نشست صندلی روی

 . نشست مهتاب کنار لبخند با اطرافش و دور هایچشم به توجه بدون رامیار ولی شد؛ میخکوب
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 ته جورایی یه. نشستم روش و کشیدم عقب رو مهتاب رویبهرو صندلی و رفتم جلو خجالت با

 کلمه یه یا کوچیک عذرخواهی یه حتی. بودم ناراحت نیاوردنش حساب به خاطربه مهتاب از دلم

 و گپ مشغول خیالبی. نشد خارج دهنش از هم «بودی مونده عقب تو مهربانو وای» مثل

 . نشوندمی رامیار هایلب روی رو لبخند شـتانه*مسـ هایخنده با و بود نامزدش با وگوگفت

 . دیدم اومدن،می ما سمت و بود باز هردوشون نیش کهدرحالی رو آریا و مینا و افتاد در به نگاهم

 رو سالمم جواب لبخند با آریا. دادم بهشون گرمی سالم و شدم بلند میز پشت از آریا احترام به

 . فشرد رو دستم گرمی به هم مینا و داد

 خودم و کردممی شرم احساس واقعاً. پرداختن شونعاشقانه هایپچپچ به و نشستن هم اونا

 و کردممی حس خودم روی رو زیادی هاینگاه. دونستممی عیارتمامبه مزاحم یه وسط اون رو

 . شنیدممی رو ریزی هایپچپچ گهگاهی

 .دادمی نجات کنندهخسته جمع این از رو من و اومدمی زودتر کاش میاد؟ کی سامان پس

 سامان به و کردم بلند رو سرم صندلی قیژ صدای با که بودم درگیر دستم هایانگشت با

 . اومد باالخره آخیش. دوختم چشم تیپخوش

 : گفت گوشم دم و زد بهم لبخندی. نشست روش و کشید رو کناریم صندلی

 نه؟ نیومده، خوشت عاشقانه جمع این از اصالً کنممی حس -

. کنم فرار خشک جمع این از و کنم قرض پا چندتا خواستمی دلم تو اومدن قبل تا! دقیقاً -

 باهم و بیننمی رو همدیگه دقیقه به دم که اینا دونمنمی من. کنننمی حساب آدم منو اصالً

 دارن؟برنمی شونعاشقانه جیکجیک از دست هم اینجا چرا زنن،می حرف

 . کرد خودش متوجه رو همه نگاه و خندید بلند صدای با سامان

 : گفت و کرد گرد رو هاشچشم آریا

 گفتین ما سامان این به چی بودین، نشسته گوشه اون ساکت ساعته یه که شما خانم مهربانو -

 خنده؟می جوریاین داره که

 . سامان تو دست از. کردم حس وضوح به رو هامگونه سرخی

 .نگفتم چیزی من -
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 خنده؟می جوریاین چرا سامان پس! عجب: رامیار

 هم گوش زیر دارین اومدین وقتی از که بگم چی عاشق هایکبوتر شما به من آخه: سامان

 . نکردین ما مهربانوی این به توجهی و کنینمی جیکجیک

 و کنه باز دهن زمین خواستمی دلم. نداشتم رو ظرفیتش این از بیشتر دیگه. گرفتم گاز رو لبم

 . ببلعه لپی دو رو من

 : گفت بود کرده صداش چاشنی که نازی با مهتاب

 !کردیم فراموش رو مهربانو کلی به ما! آقاسامان هاگینمی راست وای ای -

 و بست رو نیشش که رفتم بهش ایغرهچشم. کرد خندیدن به شروع ایمسخره حالت به بعد

 . نشست سرجاش ساکت

 تحویلم جوریاین ولی بیام؛ که کردن اصرار بهم همه اون. بودم خوردل هردوتاشون از واقعاً

 . گرفتن

 واقعاً. نشستن صندلی پشت باوقار و متشخص و اومدن زیبا سلنای همراه هم راد دکتر

 معلوم بازش نیش اون با آریا. میشه مشخص گفتارش و رفتارش نوع از فردی هر شخصیت

 رفتارش توی جذبه و جدیت اون با مرتضی ولی داره؛ سرخوشی و شوخ شخصیت که بود

 . بود بافرهنگی و جدی شخصیت دهندهنشون

 تک و مرتضی تیزبین نگاه و سامان بلند هایخنده و آریا هایشوخی با که شامی خوردن بعد

 .شدند جاجابه صندلی روی و دادن قهوه سفارش همگی گذشت، رامیار هایخنده

 خوش بهم هامدت بعد و بود خوبی شب که گفت میشه بگیریم، فاکتور رو اولش ساعت یه اگه

 . گذشت

*** 

 بود کشیده طول کالسمون. کردم زدنقدم به شروع خلوت خیابون توی و زدم بیرون دانشگاه از

 رو بدنم و تن شدیدی باد و بود ابری هوا. برسونم خونه به رو خودم زودتر بودم مجبور االن و

 و کردم قایم ـلم*بغـ زیر رو هامدست. دادنمی رو سرد هوای این کفاف نازکم ژاکت. لرزوندمی

 صورتم توی رو هامچتری سرد باد. برسونم خونه به رو خودم تند هایقدم با کردم سعی
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 و کشیدم هامچتری روی رو دستم. شدمی صورتم پوست خارش باعث و کردمی پراکنده

 این تو. کرد باریدن به شروع نمنم بارون. زدم گوشم پشت رو بودند شده بلند کمی که اونایی

 موهام شدنخیس از تا کشیدم جلوتر کمی رو پلیورم کاله. داشتم کم رو همین سرد هوای

. افزودم هامقدم سرعت به کمی. خوردممی سرما اوضاع، و حال این با صددرصد. کنه جلوگیری

 رو بیمارستان وای. برسونم خونه به رو خودم بتونم ترسریع تا بیاد گیر چیزی تاکسی کنه خدا

 کردم احساس. بودممی اونجا صبح نزدیکای تا باید و بود شیفتم نوبت امروز! کردم؟می کارچی

 تا و کردمی نفوذ وجودم کل به داشت سرما. میره پیش انفجار مرز تا داره سرم فکرها این با

 یه یا رهگذر یه از دریغ. چرخوندم خیابون دورتادور رو نگاهم. گرفتفرامی رو وجودم اعماق

 به ترسریع بارون اومدن حس و ابری هوای دیدن با مردم انگار. بود خلوت خلوت! تاکسی

 پیش من که جوریاین. کنند حفظ شدید سرمای این از رو خودشون تا بودن رفته هاشونخونه

 آنی تصمیم یه توی. برسونم خونه هفت ساعت قبل تا رو خودم بتونم بود ممکن محال رفتممی

 اتاق تو کمی تونستممی و رسیدممی زودتر حداقل. دادم تغییر بیمارستان سمتبه رو مسیرم

 . کنم دعوت آرامش به رو مخسته تن و کنم استراحت پرستاری

 بیمارستان تا رو من فقط باشه خوادمی هرچی بشه، رد ماشینی یه که کردممی خداخدا دلم توی

 . برسونه

 سرما از وجودم تموم. زدمی سیلی صورتم به بیشتری شتاب با و شدیدتر لحظه هر بارون

 تکون تونستممی زوربه رو هامانگشت نوک. بود شده حسبی کالً بینیم نوک و بود شده کرخت

 یه و کردمی نفوذ استخونم و پوست تا سرما مطمئناً موندم،می اینجا هم دیگه کمیه اگه. بدم

 . ذاشتمی یادگار به اینجا مهربانو از مجسمه

 وسط رو خودم سریع. کرد پر رو گوشم دور از ماشین یه صدای و شنید رو صدام خدا گویی

 راننده. بود کرده رو بهم حسابی شانس اینکه مثل نه. گرفتم رو ماشین جلوی و رسوندم خیابون

 : گفت اخم با و کشید پایین رو شیشه تاکسی

 ! دادیمی کشتن به خودتو داشتی کنی؟می کارچی خانم -
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 برسونین منو لطفاً کنم، کنترل خودمو نتونستم که سردمه حدیبه! خواممی معذرت آقا -

 .بیمارستان

 که کرد اشاره و داد تکون سری. سوخت حالم به دلش انگار و گذروند سرتاپام از رو نگاهش

 .بشینم

 رها ماشین رنگایقهوه چرم هایصندلی روی رو خودم و کردم باز رو ماشین در شادی با

 . کردم

 دور به شدت به خیابون کف آب ماشین هایچرخ حرکت هر با و بود شده لیز و خیس هاخیابون

 خواستنمی سرعت با که دیدممی رو عابرهایی توکوتک هارو پیاده توی. ریختمی اطراف و

 . برسونن هاشونخونه به رو خودشون

 داخل به رو خودم سرعت با ش،کرایه حساب بعد و کرد پارک بیمارستان حیاط توی تاکسی

 لمس رو صورتم یزدهیخ پوست لطیف گرمای از حجمی در، بازکردن با. رسوندم بیمارستان

 باز شتاب با رو پرستاری اتاق در و رسوندم کیهان دکتر بخش به رو خودم تند، هایقدم با. کرد

 ترس نشونه به رو دستشون و پریدن جا از در صدای با بخش هایپرستار از یکی و سلنا. کردم

 . گذاشتن قلبشون روی

 : گفت کالمش مهربونی و خارجیش لهجه با سلنا

 .ترسوندی رو ما! مهربانو اوه -

 . اینجا رسوندم خودمو جوریچه نفهمیدم که بود سرد قدراون هوا بیرون! دخترا خواممی عذر -

 قبل چون نرفتی؛ هم خونه معلومه. بیارم چایی برات بشین. شده سرد ایدفعهیه هوا آره: سلنا

 . اومدی دانشگاهت لباس با و شیفتت ساعت

 .نکنه درد دستت خونه؛ برسونم رو خودم نشد وقت دیگه آره -

 . رفت بیرون اتاق از و گفت ی«کنممی خواهش»

 رو مطبوع گرمای و گرفتم شوفاژ سمت رو هامدست. انداختم صندلی روی و درآوردم رو ژاکتم

 شدنحسبی اون از و خوردندمی تکون گرما حس با هامانگشت نوک. کردم بدنم وارد

 . نبود خبری قبلشون چندلحظه
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 نیاز. شدمی بخار سریع و ریختمی شوفاژ روی و کردمی چیکه آب هایقطره خیسم موهای از

 رو لباسم خواستمی دلم. بود ممکن محال گرفتندوش اینجا اما داشتم؛ حسابی دوش یه به

 به. شد آویزون مولوچهلب ندارم، اینجا ایدیگه لباس هیچ اینکه یادآوری با اما کنم؛ عوض

 از مانع داشتم ازشون گذشته شب که خوریدل اما بگیرم؛ لباس مینا یا مهتاب از و برم زد سرم

 ولی کردم؛می تحمل رو امشب یه باید اجبار به دیگه. کردم ووضعمسر به نگاهی. شد کارم این

 . میشم مریض حتماً که بودم مطمئن

 دراز تخت روی و کردم تشکر ازش چایی بابت کلی. اومد جا حالم کمی آورد سلنا که چایی با

 . بدم هامچشم به استراحت کمی تا کشیدم

 . دیدم صورتم مقابل رو هلن تپل و برنزه صورت و کردم باز رو هامچشم دستی تکون با

 . توئه شیفت نوبت! مهربانو پاشو: هلن

  

 تا دادم فشار هم روی و هامدندون درد از. کشید تیر پشتم که بشم بلند تخت روی از خواستم

 شدتبه و سوختمی آتیش کوره توی بدنم. شد داغ دستم. کشیدم پشتم به دستی. نزنم جیغ

  کنم؟ رسیدگی هامریض به بیرون برم چطوری من حال این با. بودم کرده تب

 کمی و دارنم هایلباس با رو پرستاریم فرم لباس و شدم بلند جام از بود کندنیجون هر با

 توی انرژی کمی صورتم به آب قطره چند زدن با تا رفتم سرویس سمت و کردم عوض خیسم

 . کنم ذخیره هامریض به سرکشی برای بدنم

 هایپرونده و سفیدش مخصوص روپوش با که دیدم رو رامیار اومدم، بیرون که سرویس از

 رو شچهره جذابیت و زدمی بیمارستان توی همیشه که ایمطالعه عینک و دستش توی

 . رفتمی بیماری اتاق سمت. کردمی دوچندان

 باال تعجب از رو خوشگلش و پهن هایابرو. کرد غافلگیر رو مخیره نگاه و کرد بلند رو سرش

 . کنه بررسیم دقیق تیزبینش نگاه با کرد سعی و داد

 : گفت و شد نزدیکم کمی

 افتاده؟ اتفاقی سعادتی، خانم سالم -
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 و بودم ایستاده. شدممی تبدیل بهش سرما از داشتم پیش دقیقه چند که ایمجسمه مثل

 . کردممی نگاهش

 . گرفت تعجب رنگ بیشتر نگاهش و داد تکون صورتم جلوی رو دستش

 : گفتم و اومدم خودم به سریع

 .ببخشید. سالم -

 . نشدین متوجه کردم صداتون هرچی چون بودین؛ فکر توی انگار خوبه؟ حالتون -

 . شدم احوالمریض موندم بارون زیر کمی فقط. خوبم ممنون -

 وقته خیلی مهتاب کنین، استراحت کمی و خونه برین بهتره اینجا؟ اومدین چرا وضع این با -

 . رفته

 وظیفه انجام روی شدتبه محتشم دکتر که دونینمی من از بهتر خودتون شیفتمه، امشب -

 . میرم بگذره که کمی. اینجا اومدم دانشگاه از مستقیم. حساسه

 : گفت و شد متوقف. رسید ذهنش به چیزی انگار که بره خواست و داد تکون سری

 رو وضعیتتون و زنممی حرف هم محتشم دکتر با. میشه تموم کارم دیگه ساعت یه تا من -

 از که ویروسی ممکنه بگردین، هامریض کنار حال این با نیست خوب باشه هرچی. میگم بهش

 باهم بعدش گیرم،می مرخصی براتون. کنه سرایت هم اونا به شده پخش بدنتون توی سرما

 . ریممی

 برم تونستممی اینکه هم و بود ماشین هم باشه؟ تونستمی این از بهتر چی. شدم خوشحال

 . کنم پذیرایی مگرسنه شکم از سوپ خوردن با و کنم استراحت حسابی و خونه

 . لطفتون این خاطربه دکتر آقای ممنونم خیلی -

 مثل کارش توی گفتنمی. بود خوب رامیار چقدر. شد دور ازم و زد ایکنندهگرمدل لبخند

 دریغ چیزیهیچ از اومدمی پیش مهربونیش پای وقتی اما ست؛پرجذبه و جدی مرتضی

 . کردنمی

 کهدرحالی و گذشت رفتم،می وراون به وراین از بخش توی بدم حال و مریضی با که ساعتی یه

 دیدم رو کیهان دکتر تارم هایچشم با انداختم،می بخش صندلی روی رو خودم تب شدت از
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 تموم. داشتبرمی قدم من سمت محکم صورتش، جدیت با و بود پوشیده بیرون لباس که

 . ایستادم پام روی و کردم جمع رو نیروم

 . هستم منتظرتون پارکینگ توی من. بریم تونیممی حله، سعادتی خانم -

 . بده تشخیص رو حالم صورتم روی از خواستمی انگار کرد؛ نگاه صورتم به

 . کنم عوض رو هاملباس تا رفتم پرستاری اتاق به و گفتم ی«چشم»

 چرم هایصندلی روی و کردم لب زیر تشکری کرد، باز برام رو در. بود منتظرم پارکینگ توی

 . کرد پر رو مشامم تازه چرم بوی. نشستم

 حد آخرین تا رو هامچشم. بردمی خوابم داشت تب شدت از کرد،می رانندگی آرامش و دقت با

 کشید طول لحظه چند دونمنمی. ببره خوابم و بیفتن هم روی مبادا که بودم کرده گشاد ممکن

 . نفهمیدم هیچی دیگه که

 . کردم نگاه شپرجذبه و نگران صورت به و کردم باز رو هامچشم رامیار صدای با

 !خوبه؟ حالتون سعادتی خانم -

 .خوبم آره -

 بزنن؟ آمپول بهتون اونجا نگفتین چرا. سوزینمی تب توی دارین -

 .خوبم دکتر آقای نه -

 . بیام کنم پاک رو ماشین منم برین شما. باشه -

 .باشه -

 از گاهی. بودم گرفته شدیدی ولرزتب. بریم باهم و بیاد رامیار تا موندم منتظر آسانسور جلوی

 شدت از هم گاهی بیرون؛ کنم پرت پنجره از و دربیارم رو هاملباس خواستمی دلم گرما شدت

 چیزی آمپولی یه اونجا کاش. نبود خوب حالم اصالً. خوردنمی هم به ترقترق هامدندون سرما

 شدت همین و بود دارنم کمی زدم؛ چنگ ژاکتم به و ــغلم*بـ زیر بردم رو هامدست. زدممی

 . کردمی بیشتر رو لرزشم

 و اومد رامیار. کنه جلوگیری سقوطم از تا دادم تکیه دیوار به رو پشتم. نداشتم ایستادن تعادل

 . داخل برم که کرد اشاره من به و کرد باز رو آسانسور در. زد رو آسانسور دکمه
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. نداشتم تعادل اصالً و رفتمی گیج داشت سرم. نیفتم تا گرفتم رو آسانسور هایمیله دستی دو

 هایشیشه از بود فکر توی که رامیار. بده نجاتم وضعیتم این از تا زدم صدا رو خدا دلم تو

 رو هامیله بیشتر هرلحظه و لرزیدممی سرما از داشتم که منی به و برداشت چشم آسانسور

 . شد نزدیکم کمی و شد نگران هاشچشم. کرد نگاه چسبیدممی

  خوبین؟ -

 درست ادای از مانع صدام لرزش و دندونام ترقترق ولی خوبم؛ بگم که کردم باز رو دهنم

 . شد کلماتم

 . گرفت دستش توی رو بازوم و آورد جلو رو دستش

 . لرزیمی سرما از داری -

 . میشم خوب کنم استراحت -

 .بیمارستان برگردیم بهتره! کنیمی سرپیچی داری بازم -

 : گفتم و گرفتم رو دستش اختیاربی که بزنه رو همکف دکمه خواست

 . میشم خوب کنم استراحت کنین باور. ندارم رو بیمارستان به برگشتن حال دکتر، آقای نه -

 . نمیشه بهتر حالتون کردنلجبازی با سعادتی خانم -

 . دارم نیاز استراحت یه به االن ولی کنم؛نمی لجبازی -

 چقدر. کردم بود شد ـلقه*حـ هاشدست دور که دستم به نگاهی. داد تکون رو سرش

 . کنم ولش خواستنمی دلم. بود گرم هاشدست

 . کردم رها دستش دور از رو دستم سریع و افتاد دستم به نگاهش

 . بکنین مخالفتی خوامنمی دیگه میگم چیزی یه سعادتی خانم -

 . بفرمایید چشم، -

 جوریاین تونمنمی منم و میشه بدتر حالتون فردا تا بزنم، آمپول بهتون تا من واحد بریم -

 . کنم رهاتون

 . چیزشهمه از بودم، متنفر سرماخوردگی از واقعاً چون بشه؛ بهتر حالم بود خدام از

 . میشه زحمت براتون جوریاین -
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 . بکنم کارو این که وظیفمه و دکترم یه من نیست، زحمتی -

 . کنه باز رو در تا موندم منتظر واحدش در جلوی و دادم تکون سری

 جوری چسبه؛دل خیلی عطر این. کرد پر رو مشامم خاص عطر بوی همون شدم، که خونه وارد

 دلم. اومد بدنم توی جون کمی عطر بوییدن با. کنهمی ساطع خودش از انرژی یه انگار که

 . ببلعم رو عطر بوی و کنم باز رو دهنم خواستمی

 سرخ هامگونه. زدم زل خونه به ساعته یه که شدم متوجه و اومدم خودم به رامیار صدای با

 . شد

 . بیاره رو پزشکیش وسایل تا رفت اتاقش توی رامیار و نشستم مبل روی

 مشامم تموم عطر بوی. گذاشتم هم روی رو داغم هایچشم و گذاشتم مبل پشتی روی رو سرم

 من و کرد رو اثرش مریضی کی دونمنمی. بخشیدمی بهم خاصی ـذت*لـ و بود کرده پر رو

 . شدم بیهوش

 پتو یه. خوابیدم مبل روی و شده بهتر کمی حالم کردم احساس که بودم بیداری و خواب توی

 شرم انداخته، پتو روم اونم و کشیدم دراز رامیار جلوی که کردم فکر این به وقتی. بود روم هم

 . گرفت رو وجودم تموم

. کنهمی بحث کسی با تلفنی داره رامیار بود معلوم. شدمی شنیده اتاق از جروبحث صدای

 . شدم بیهوش و افتادن هم روی دوباره نداشت؛ بازموندن نای هامچشم

 دستش توی رو سرش. دیدم روییمروبه مبل روی رو رامیار و کردم باز رو هامچشم دوباره

 . ستکالفه بود معلوم. دادمی فشار رو موهاش و بود گرفته

 مهربونه همهاین که مردی. نکنه ناراحت رو مرد این که کنم راضی رو مهتاب تونستممی کاش

 با تونهنمی و بلندپروازه که داشت قبول هم خودش. داشت پا یه مهتاب مرغ اما نرنجونه؛ رو

 . شدمی رفتنش از مانع داشت، بهش که عشقی و عالقه ولی بسازه؛ رامیار

 خودم با. انداختم تاریکنیمه اتاق به نگاهی و کردم باز رو هامچشم ظرف وتروقترق صدای با

 مهربونی. نشست لبم روی ناخودآگاه لبخندی دیشب، اتفاقات یادآوری با کجام؟ که کردم فکر
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 یه به تبدیل چشمم جلوی مرد این شد باعث وهمههمه پذیریش؛مسئولیت نگرانیش، رامیار،

 . بشه نرم حالدرعین و قوی اسطوره

 بیرون آشپزخونه از رامیار. بود شده بهتر کامالً حالم. نشستم مبل روی و انداختم کنار رو پتو

 . افتاد من به چشمش که رفتمی اتاقش سمت داشت و اومد

 : گفت ساختگی اخم با و نشست لبش روی لبخندی

 .خیربه صبحتون! مریض خانم سالم -

 . دیشب برای ممنونم واقعاً. خیربه صبحتون! دکتر آقای سالم -

 خدا که االن. کردم کم زیرشم اجاقه روی گذاشتم، سوپ برات. زوده االن. کنممی خواهش -

 .بخوابم کمی برم منم. نگیره ته تا باشه بهش حواست خودت بهتری، کمی شکر رو

 . بخوابین نذاشتم دیشب. مشرمنده -

 . حرفیه چه این -

 .اتاقش توی رفت و داد تکون دستی

 چیزهمه. انداختم خونه اطراف و دور به نگاهی. گذاشتم مبل روی و کردم تا رو پتو و شدم بلند

 !دکتر یسلیقه به ماشاءاهلل. بود شده چیده مرتب و تمیز

 لبم گوشه لبخندی. کردم نگاه بود گاز اجاق روی که کوچیکی قابلمه به و رفتم آشپزخونه توی

 پختن درحال که قرمزرنگی سوپ به و برداشتم رو درش و کشیدم قابلمه در به دستی. نشست

 .مهربونه مرد این چقدر. رامیاری محبت و مهر حاصل تو. کردم نگاه بود

 دکتر آقا این چقدر. بود سرجاش مرتب چیزهمه بود، نریخته هم به آشپزخونه توی هیچی

 . ستباسلیقه

 کمی تا برداشتم کابینت از بشقابی و کردم خاموش رو اجاق زیر و زدم صورتم و دست به آبی

 خواب مانع ظرف صدای با تا بدم انجام رو کارم سروصدا کمترین با کردم سعی. بخورم سوپ

 . نشم رامیار
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 ـذت*لـ. شد دمیده وجودم توی دوباره زندگی احساس گذاشتم، دهنم توی که قاشقی اولین با

 رو عطرش اسم صددرصد بمونه یادم. ـذته*لـ با دکتر آقای این چیهمه انگار. داشت خاصی

 . گذاشتم کابینت توی و شستم رو ظرفش و خوردم رو سوپ. بپرسم

 برای دکتر که دونستمنمی. گذروندم نظر زیر از رو محتویاتش و انداختم یخچال به نگاهی

 از حتماً و بود دکتر چون بردارم؛ رو مقوی چیزهای گرفتم تصمیم پس داره؛ دوست چی صبحونه

 . کردمی استفاده مقوی غذاهای

 بودم کرده که کاری از لحظهیه. کردم نگاه کارم حاصل به و چیدم میز روی سلیقه با رو سفره

 خواستم. زدم دست شخونه توی وسایل به که بشه ناراحت دکتر شاید. شدم پشیمون

 . هوا پریدم متر دو رامیار صدای با که کنم جمعشون

 . شده خوب حالت شدم مطمئن دیگه بابا نه! کرده کارچی مریض خانم ببین! به به -

 .خندیدم

 . زدم دست وسایلتون به اجازهبی که دکتر آقای ببخشید -

 . دادمی قورت رو بزرگه روده داشت کوچیکه روده. کردی کاری خوب اتفاقاً نداره، اشکالی -

 : داد ادامه و کرد ایمردونه خندهتک

 . بخورم رو پز مریض خانم نیمروی این بیام و بشورم رو صورتم و دست -

 .نشستم صندلی روی و خندیدم

 یا زدمی هارو حرف این من دل خوشی برای دونمنمی. خورد رو صبحونه چهچه و بهبه کلی با

 « .میده مرغ بوی چیه؟ این اه اه»: گفتمی حتماً بود اینجا شهاب اگه. بود شده خوب واقعاً

 . شدم مواجه رامیار متعجب نگاه با که. کشیدم دل ته از آهی یادآوریش با

 .افتادم داداشم یاد لحظهیه! چیزه -

 زندگیتون چندنفرین؟. هانگفتی ما به تخانواده از هیچی شما مریض خانم راستی. آها -

  چطوره؟

 بابامم کنم، پیدا رو داداشم اگه دارم؟ خانواده منم مگه... خانواده. گرفت رو گلوم بغض لحظه یه

  بشه؟ پر قراره جوریچه چی؟ مامانم جای اما باشم؛ داشته خانواده منم بشه شاید برگرده،
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 . کردم ناراحتتون اینکه مثل -

 . کنمیم تعریف براتون فرصت سر شاءهللان طوالنیه، من داستان فقط. نشده چیزی نه -

 .راحتین هرجور باشه -

 به تقه چند و رفتم رامیار اتاق سمت. برم که بود وقتش دیگه. کردم جمع رو صبحونه هایظرف

 .زدم در

 .بفرمایید -

 .کردم نگاه شدمی دیده ترجذاب عینک پشت که جذابش صورت به و کردم باز رو در

 . ممنونم ازتون خیلی دیشب خاطربه. برم من توناجازه با دکتر آقای -

 . کنین استراحت نیاین، بیمارستان هم امروز. کنممی خواهش -

 . ممنون -

 به نگاهی با و کردم هامریه وارد رو عطر بوی آخر بار برای و بستم رو در و داد تکون سری

 . شدم خارج و کردم باز رو واحد در خونه

. بخشید بهم خاصی حس پام زیر هایبرگ خشخش. شدم وارد و کردم باز رو پشتی حیاط در

 دم و دود از خبری و بود همیشه از ترآبی آسمون. کردم هامریه وارد رو حیاط توی تمیز هوای

. باشه خوب طوریاین هواش بزرگیش، همه این با پاریس داشت تعجب جای. نبود تهران

 هوا. بشنوه رو دلپذیرشون خشخش صدای گوشام تا ذاشتممی هابرگ روی آروم رو پاهام

 . سرانگشتات شایدم یا میده قلقلک رو بینیت نوک فقط که سرمایی جوریه ولی بود؛ سرد کمی

 مگه. رنگ خالی هایسطل. انداختم دوروبرم به نگاهی. نشستم شدهکاریرنگنیمه نیمکت روی

 حتی و کرده ول کارهنصفه جوریاین رو قشنگی این به حیاط چرا پس نداره؟ سرایدار اینجا

 زبر و ضخیم چوبش. کشیدم نیمکت هایتخته روی دستی کنه؟نمی کامل رو نیمکت این رنگ

 کفش به نگاهی و برداشتم نیمکت روی از رو دستم سریع و رفت میخی دستم کف. بود

 .سوختمی خوردمی بهش که سرد هوای و بود داده خراشش کمی میخ. انداختم
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 فضای تا بریزم نیمکت کنار و کنم جمع رو هابرگ این. بدم حیاط این به سروسامونی یه باید

 دارم مرخصی که هفته آخر باید کنم؟ رنگ رو نیمکت این اول اینکه یا. باشه داشته ایعاشقانه

 . بخرم رنگ و برم

 .کشیدننفس هوا این تو خوبه چقدر -

 . مریض خانم طورههمین بله -

 . کردم نگاهش منگ و پریدم جا از رامیار صدای با

  اینجا؟ اومدین هم شما. دکتر آقای سالم -

 . میام دارم راهم تو نه. سالم -

 . گرفت مخنده خودم گیجی از

 گفتم. کنهمی کیف هوا این با اینجا داره مریض خانم دیدم کردم،می نگاه رو بیرون داشتم -

 . نمونم نصیببی هوا و کیف این از بیام منم

 . میشه پیدا زور به هوایی همچین واقعاً. کردین خوب -

 آریا و مرتضی و من موقعاون. ستآلوده هواش هاوقت بعضی هم اینجا ولی آره؛ تهران توی -

 . میان هم دخترا و کوه ریممی

 !خوب چقدر -

  شده؟ چیزی. چسبیدی دستتو کف چرا حاال -

 . کردم دادممی فشارش داشتم که دستم کف به نگاهی

 . داد خراشش نیمکت روی میخ کمی فقط. نیست خاصی چیز نه -

 . کنی استراحت باید ها،مریضی مثالً. شینینمی جا یه چرا دونمنمی من -

 یه و اینجا بیام تا بود مناسبی روز امروز. اومد خوشم حیاط این از اینجا، اومدم که اولی روز از -

 . خوبه حالم. بزنم سری

 نگاه رو حیاط این دارین دقت با جوریاین که گذرهمی چی سرتون توی حاال. طوراین که -

  کنین؟می

 . بدم اینجا به سروسامونی یه هفته آخر خواممی -
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 . کنین حساب منم کمک روی. عالیه فکرتون. اوه -

  واقعاً؟ -

 . نیمکت این و درخت این مخصوصاً میاد؛ خوشم اینجا از منم. اوهوم -

 . کنم جمع رو هابرگ منم کن، رنگ رو نیمکت این شما خرممی رنگ من پس باشه. خوب چه -

 . کن استراحت تو. خرممی امروز رو رنگ -

 : گفت و کرد زد،می سرخی به کمی سرما خاطربه که صورتم به نگاهی

  بخوری؟ سرما خوادمی دلت بازم -

 .کشیدم صورتم به دستی

 . دارم دوست رو هوا این ولی نه؛ -

 . دیممی سروسامون رو اینجا هفته آخر. بیرون برم منم. خونه توی برو پاشو -

 .ممنون باشه، -

 که دیدم شیشه پشت از. بستم سرم پشت رو در و شدم بلند نیمکت روی از و داد تکون سری

 .کشید عمیق نفس و داد تکیه نیمکت پشتی به رو سرش

 خیلی سامان. رفتممی و شدممی آماده سریع باید و داشتم قرار پارک توی سامان با

 . بود شناسوقت

 پشمی کاله زیر رو موهام. پوشیدم ایمسرمه مانتوی روی و برداشتم کمد از رو سفیدم ژاکت

 . شدم خارج خونه از کیفم برداشتن با و کردم قایم سفید

 دوست رو خاک این بوی چقدر. کردمی بهتر رو حالم خوردهبارون خاک بوی و بود باریده بارون

 . کردم زیاد رو هامقدم سرعت و بردم فرو ژاکتم جیب توی رو هامدست. دارم

 گردنشال. کردمی پایین و باال رو دستش توی بارمصرفیک لیوان و بود نشسته آالچیق توی

 تیپش بود پوشیده که چرمی مشکی کت و بود پوشونده رو گردنش سفیدش، و مشکی ترکیب

 خیلی قشنگش مردونه ریشته و بود زده باال رو خرماییش دارحالت موهای. بود کرده کامل رو

 . اومدمی صورتش به
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 روی لبخندی. کنممی نگاهش دارم و ایستادم که دید و چرخوند من سمت رو صورتش

 .پیشش برم که کرد اشاره بهم و نشوند هاشلب

 . بکاهه استرسم از تا کردم مشت ژاکتم جیب توی رو هامدست

 .سالم -

 اومدی؟ باالخره. سالم -

 . شد دیر همین برای اومدم پیاده. ببخشید -

 .بشین بیا نداره، اشکالی -

 . دستم داد رو شدمی بلند ازش بخار که بارمصرفییک لیوان و نشستم صندلی روی کنارش

 . بشی گرم که بخور بیا -

 .ممنون -

 . گرفت مخنده. شد آب و نشست صورتم روی بخارش و کردم نزدیک صورتم به رو لیوان

 خندی؟می چرا -

 . خندممی بخارش و لیوان این به جوریهمین. هیچی -

 .زد بینیم به انگشتش نوک با

 . شیطون -

 : گفتم و نوشیدم رو عطرخوش چایی از کمی

  گردی؟برمی کی -

 .وکیل یه پیش ببرمت باید قبلش ولی دارم؛ بلیت دیگه هفته -

  چی؟ برای وکیل -

  اینجا؟ اومدی چی برای رفته یادت -

  چی؟ برای وکیل ولی نرفته؛ یادم نه -

 عنوانبه رو برادرت تا وکیل پیش ریممی بعدش داری، که آدرسی اون به ریممی باهم اولش -

 . کنیم اعالم شدهگم

 سال؟ همه این بعد! شده؟گم -
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 . کنیم پیداش تونیممی پلیس کمک با. داره مراحلی یه این خب -

  میشه؟ پیدا زودتر یعنی! واقعاً؟ -

 .زد لبخندی

 .آره -

 .بریم االن پاشو عالیه، -

  آدرس؟ اون به بریم االن -

 .نه یا دارن ازش خبری ببینیم بریم. آره -

 .بریم. کردم پارک ترپایین خیابون دو رو ماشین. باشه -

 . برسم واقعیم داداش به ترسریع تا برداشتم قدم کنارش خوشحالی با

 .انداخت دیوار روی پالک و کاغذ روی پالک به نگاهی سامان

 . هاکردیم پیدا زوربه ولی درسته؛ -

 .بزن رو زنگ. آره -

 و شورهدل و نگرانی و اضطراب هرچی نبود، دلم تو دل. ایستادیم در جلوی منتظر و زد رو زنگ

 کف تو رو هامناخن و پیچوندم هم توی رو هامدست. بود شده جمع وجودم توی بود خوشحالی

 . دادم فشار دستم

 . کردیم نگاه همدیگه به تعجب با سامان و من و شد باز تیکی صدای با در

 . شد حیاط وارد و داد هل رو در سامان

 . بود ریخته برگ جاشهمه و بود درخت از پر حیاط

 !نرو سامان -

  چرا؟ -

 کردن؟ باز درو هستیم کی ما بپرسن اینکه بدون چرا -

 .دیگه فهمیممی بیا خب -

 .شدم حیاط وارد سامان سر پشت و دادم تکون اضطراب با سری

 . رسیدمی نظربه شیک خیلی رومونروبه ویالیی خونه
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 . مخصوص لباس با بود منتظرمون در جلوی مردی

 . رسوند مرده به رو خودش و افزود هاشقدم سرعت به سامان

 .سالم -

 .بفرمایید سالم: مَرده

 .بزنیم حرف داخل بدین اجازه اگه ولی شدیم؛ وقتتون مزاحم ببخشید -

 .داخل برم که کرد اشاره بهم سامان و کرد موافقت مرد

 .کنم صدا رو آقا تا بشینین اینجا -

 .  نشستیم سالن توی هایصندلی روی و دادیم تکون سری

 پسر به و بگیرم خونه به تماشاکردن از رو نگاهم شد باعث ایمردونه و محکم هایقدم صدای

. بدوزم اومد،می ما سمت داشت مشکیش کامالً تیپ و استوار هایقدم با که هیکلیخوش

 ما به داشت مشکیش نافذ هایچشم با و بود بـرده فرو شلوارش جیب توی رو راستش دست

 باهاش و کرد دراز پسره سمت رو دستش سامان و شدیم بلند جا از احترام برای. کردمی نگاه

 روی و داده تکیه عصاش به که باشه پیرمرد یه باید اینجا صاحب کردممی فکر. زد حرف

 جای پسر، این اما کنه؛می برانداز زیرچشمی رو ما و نشسته مخصوصش سلطنتی صندلی

 !داره تعجب

 .اومدین خوش سالم: پسره

 . دادم رو سالمش جواب و اومدم خودم به

 !خوشتیپه خیلی داداشمه اگه باشه؟ من داداش این نکنه

 .لطفاً بشینین بفرمایین -

 :گفت مرده همون به و نشست مبل روی ما رویروبه

 . بیاره قهوه برامون -

 . هستم رحمتی حسام بنده: پسره

 . آقاحسام خوشبختم: سامان

 . باشین راحت: حسام
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 و بود داده باال رو موهاش. دوختم چشم مشکیش براق موهای به و شدم جاجابه مبل روی کمی

 پیچ هم توی رو هامدست اختیاربی. برسه نظربه ترجذاب و ترباز شچهره شدمی باعث

 . مطلب اصل سر بره و بزنه حرفی سامان بودم منتظر. دادممی تکون رو پاهام و دادممی

 . گذاشتم میز روی و برداشتم رو قهوه فنجون تشکری با و آورد قهوه برامون مرده

  بکنم؟ بهتون تونممی کمکی چه: حسام

 رو خودم آرامش که فهموند بهم و کرد بسته و باز رو چشماش و انداخت بهم نگاهی سامان

 . کنم حفظ

 گنده سؤال عالمت یه بود معلوم. داشت نظر زیر رو ما حرکات تیزبینش هایچشم با حسام

 !مخشه توی

 .گذاشت میز روی آرامش با و کرد جدا لبش از رو قهوه فنجون مکثی با سامان

 هاسال سعادتی خانم برادر که برسونم خدمتتون به باید مزاحمت از غرض آقاحسام راستش -

 از حدودی تا من. شما خدمت رسیدیم و کردیم پیدا ازشون آدرس یه فقط ما و شدند گم پیش

 . کنند تعریف براتون رو قضیه خودشون سعادتی خانم بدید اجازه. باخبرم قضیه

 . کرد نگاه من به مشکیش هایچشم اون با و گفت ی«کنممی خواهش» حسام

 کردم مشت رو هامدست و کردم فرو دستم کف رو هامناخن. شدممی ذوب داشتم نگاهش زیر

 . بکاهم استرسم از تا

. بود نزده حرف باهام موضوع این درباره کسهیچ یعنی دارم؛ برادر یه که دونستمنمی من -

 برادر که فهمیدم مادرم هاینوشته از و خوندمش و کردم پیدا رو مادرم خاطرات دفتر اتفاقی

 تونستهنمی مامانم چون پاریس؛ میاره خودش با مدتی برای رو برادرم مامانم داداش. دارم

 شینهمی محبتش و کنهمی عادت برادرم به داییمزن که مدتی از بعد. کنه رسیدگی بهش خوب

 رو پسرش کنهمی اصرار هرچی مامانم و کنهمی امتناع ایران به برادرم آوردن از داییم دلش، تو

 پسرش دنبال وقت هیچ مامانم و کنهمی عوض رو شونخونه که میگه داییم و نمیدن پس

 یه برام. مونهمی دور برادرم از و خارج بره تونهنمی نداشته کافی پول چون مامانمم. نگرده
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 پاریس اومدم همین برای منم. کنم پیدا رو برادرم تا اینجا بیام که بود گفته و بود نوشته آدرسی

 . شماست خونه آدرس هم آدرس اون و گردممی برادرم دنبال و

 . ودمب شده آروم کمی هامحرف گفتن با. کردمی نگاهم داشت دقیق و بود رفته فکر توی

 : گفت طوالنی مکثی بعد

 رو اینجا بنده بابای راستش. متأسفم مادرتون زندگی داستان و برادرتون شدنگم برای واقعاً -

 از که کمکی هر من ولی رفتن؛ ایتالیا به کاری برای ندارن تشریف اینجا هم االن و خریدن

 رو جریان بهشون و گیرممی تماس پدر با. کنمنمی دریغ برادرتون پیداکردن برای بربیاد دستم

 . ذارممی جریان در رو شما و کنممی تعریف

 رو ما افتاد اتفاقی هر خدمتتون، میدم رو تماسم شماره من پس. لطفتون از ممنون خیلی: سامان

 . بذارین درجریان هم

 !حتماً باشه: حسام

 . اومدیم بیرون خونه از حسام بدرقه با و کردیم تشکری

 هم شاید یا داشتم اضطراب کمی. انداختم صندلی روی رو خودم و کردم باز رو ماشین در

 . باشه داشته ازشون آدرسی حسام بابای شاید و رسممی برادرم به اینکه برای بودم خوشحال

 بیرون به شیشه از رو نگاهم. کرد حرکت به شروع تیکاف یه با و کرد روشن رو ماشین سامان

 و هاچراغ یا که هاییماشین و رفتنمی روپیاده از خیابون چراغ زیر که هاییعابر به و دوختم

 باریدن حال در نمنم بارون. دوختم بودن، شده حسابی سروصدای باعث درپیشونپی هایبوق

 بیرون ژاکتم جیب از رو گوشیم. کنم فکر بشینم تنهایی و جایی یه برم خواستمی دلم. بود

 فرصت اولین در باید. داشتم شیرین از پاسخبی تماس دو. انداختم شصفحه به نگاهی و آوردم

 . کنمنمی یادش که خورهدل ازم حتماً بزنم، زنگ بهش

 . کرد نگاهم مهربونش هایچشم با و کرد پارک مجتمع جلوی سامان

 . فکری تو خیلی -

 : گفتم و دادم جا جیبم توی رو گوشیم

 . داداشمم فکر تو آره، -
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 . راهه در خوبی هایخبر نکن، فکر زیاد -

 : گفتم و کردم نگاهش قدرشناسانه

 . ممنونم ازت خیلی! سامان توام مدیون رو اینا همه -

 . گرفت دستش توی رو سردم هایدست و اومد جلو

 بهت که من. مغریبه یه کنممی احساس کنیمی تشکر ازم جوریاین که هربار! مهربانو ببین-

 . نکن تشکر من از قدراین دیگه پس وظیفمه؛ بکنم برات هرکاری خواهرمی؛ مثل تو گفتم

 و بداخالق پسر یه عنوانبه رو سامان که بودم اشتباه در واقعاً. شد جمع هامچشم تو اشک

 . کرد قضاوت کسی به راجع ندونسته بده چقدر. بودم شناخته عصبی

 : گفتم و زدم لبخندی

 .باشه -

 . وکیل پیش بریم باهم دارممی برت بیمارستان از میام فردا. کن استراحت برو هم حاال -

 . ممنون. حتماَ باشه -

 شدم پیاده ماشین از خنده با و کرد نثارم ایغرهچشم

 گود هامچشم زیر. انداختم صورتم به آینه تو نگاهی. زدم کنار رو پتو و مالیدم رو هامچشم

 . بودم شده روح مثل. دادمی نشون همیشه از ترالغر هامگونه و بود افتاده

 بافتم رو موهام. کردم تنم و برداشتم رو مشکیم پلیور. اومدم بیرون و کردم باز رو سرویس در

 با پوشیدممی رو هامکفش که درحالی و برداشتم ژاکتمو. پوشوندمش سفیدرنگی کاله با و

 از رو ژاکتم. بستم رو کفشم بند و شدم خم زانوهام روی راهرو، تو. زدم بیرون واحد از عجله

 با. کردم بلند رو سرم و ریختم بیرونمی که رو هامچتری. پوشیدمش و برداشتم مشونه روی

 . گذاشتم قلبم روی رو دستم و پریدم جا از متر یه رامیار دیدن

 لبه. بود کرده فرو جیبش توی رو هاشدست و بود داده تکیه واحدش دیوار به خاصی ژست با

 . کردمی براندازم زدنپلک بدون و بود من روی شخیره نگاه. بود رفته باال کمی کار این با کتش

 !دکتر آقای -

 . زد لبخندی و اومد خودش به
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 .سالم -

 .سالم. ببخشید -

  ترسوندمت؟ -

 .برداشت جلو به قدمی و آورد بیرون جیبش از رو هاشدست کمی

 . کردنتعجله طورهمین بود، جالب پوشیدنتلباس. بترسونمت خواستمنمی -

 : گفتم و کردم جاجابه مشونه روی رو کیفم

 . شدمی دیرم داشت -

 . شدمی دیده همیشه از ترغمگین هاشچشم. زد لبخند بازم

 .رسونمتمی. بیا -

 . رفت آسانسور سمتبه

 .میرم خودم. ممنون نه -

 رو ابروهاش از یکی. برگشت من سمت و چرخوند رو چپش پای. ایستاد سرجاش من، به پشت

 : گفت و باال داد

 بری؟ خودت چرا ریم،می مسیر یه به داریم هردومون وقتی -

 . بشم مزاحم خواستمنمی -

 .برداشت جلو به قدم یه و برگشت آسانسور طرفبه

 .کنار بذار رو تعارف -

 . افتادم راه به سرش پشت و چسبیدم محکم رو کیفم بند

 به نگاهم. لرزید تنم کمی داشت که چسبیدل سردی با و گذاشتم آسانسور میله روی رو دستم

 به رو سرم سریع. کرد تالقی هاشچشم با هامچشم. بود شده خیره بهم. افتاد آسانسور آینه

 . گرفتم آینه از چشم و انداختم زیر

 . بود شده عجیب رفتارش امروز

 و کرد باز لب من از زودتر کنم، تشکر که سمتش برگشتم. شدیم پیاده و کرد پارک رو ماشین

 : گفت
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 و بودین شده مریض که شبی همون! بمونه خودمون بین شب اون ممکنه اگه سعادتی خانم -

 .کنهمی بدی فکر بفهمه مهتاب. موندین من واحد

 .راحت خیالتون دکتر، آقای چشم -

 . کردمی نگاه ما به ریزشده هایچشم با که افتاد طناز به نگاهم. داد تکون سری

 دزدگیر و گرفت ما از رو نگاهش سریع رامیار دیدن با طناز. رسید طناز به و کرد دنبال رو نگاهم

 . اومد ما سمت بلندشپاشنه هایکفش وتوقتق با. زد رو ماشینش

 . مهربانو سالم! دکتر آقای سالم: طناز

 .سالم -

 .سالم: رامیار

 . داد فشار رو دوم طبقه دکمه رامیار و شدیم آسانسور داخل نفریسه

 معلوم ولی کرد؛می فکر چی به خودش پیش دونمنمی. داشت نظر زیر رو ما حرکات دقیق طناز

 . نیست خوبی فکر بود

 جلو خنده با آریا. شد دور و گفت ای«اجازه با» طناز. دیدیم رو آریا و مینا شدیم، که بخش وارد

 : گفت و اومد

 !عصبانیه بدجوری خانم مهتاب که کن فرار رامیار. سالم -

 چرا؟: رامیار

 . زنهمی غر ریز یه اومده وقتی از دونیمنمی. سالم: مینا

 . اتاقم بیاد بگو بهش: رامیار

 مهربانو؟ چطوری. باشه: مینا

  چطوری؟ تو خوبم،. سالم -

  بیرون؟ بریم داری وقت عصر. خوبم: مینا

 . ریممی باشه، -

 . رفتم اتاقش سمت و برداشتم رو بیمارها از یکی پرونده و کردم عوض رو لباسام
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 قدراین مهتاب چرا دونمنمی. بود گرفته باال مهتاب و رامیار جروبحث صدای همیشه مثل

 !فهمهنمی سازش نام به چیزی دختره لجبازه؟

 به بود شده سرخ عصبانیت از که هاییچشم با و اومد بیرون اتاق از شدهسرخ صورتی با مهتاب

 جا از متر یه. کوبید میز روی محکم و اومد من سمت محکمش هایقدم با و کرد نگاه من

 . پریدم

 شده؟ چی -

  داری؟ ـطه*رابـ نامزدم با و کنیمی ـیانـت خــ من به کشینمی خجالت تو: مهتاب

 . ـطه*رابـ. ـانت*خیـ گفت؟ چی این. پرید صورتم رنگ کردم احساس لرزید، تنم

 . لرزوند رو بخش هایپنجره رامیار داد صدای

  فهمی؟نمی چرا. شدی متوجه اشتباه میگم دارم مهتاب، -

 از گفت،نمی من به و شنیدنمی رو حرفاتون طناز اگه شدی؟ متوجه اشتباه رو چی چی: مهتاب

  گذرونده؟ خونه یه تو تنها تو با رو شب و زده مریضی به خودشو خانم این فهمیدممی باید کجا

 سعادتی خانم زنی؟می حرف داری خود سر چرا! بعیده تو از هاحرف این! بکش خجالت: رامیار

 . سوختمی تب توی داشت بود، مریض واقعاً

 :گفت و برگشت سمتش خشم با مهتاب

  زدی؟ هم دست بهش پس -

 .برگشت من سمت

 داری عادت کار این به آخه. بندازی هامرد ـوش*آغـ تو خودتو بلدی خوب سلیطه توی -

 !عوضی

 . پیچید سالن کل تو زد، مهتاب صورت تو رامیار که محکمی سیلی صدای

 . نشست شگونه روی مهتاب دست و شد خم راست سمتبه مهتاب صورت

 زبون به ایکلمه تونستمنمی اصالً و لرزیدمی بغض از مچونه. زد حلقه هامچشم توی اشک

 : گفت لرزون صدایی با و کرد نگاه رامیار به نشسته خونبه هایچشم با مهتاب. بیارم

 ! میدی پس رامیارخان، میدی پس کارتو این تقاص -
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 .برگشت من سمت

 !ـانتکار*خیـ ـوضی*عـ رسممی هم تورو حساب -

 مگونه هم سر پشت که هاییاشک با. نشه بلند صدام هقهق که گرفتم دهنم جلوی رو دستم

 . دویدم پرستاری اتاق طرفبه و کردم نگاهش کردنمی خیس رو

 . مهتاب گفتن «هه» صدای و برداشتنش قدم و شنیدم سرم پشت رو رامیار صدای

 قلبم. کردممی خفه دستم با رو صدام هقهق. زدم زانو زمین روی در به پشت و بستم رو در

 جوریاین رو من همه چرا چرا؟ خدایا چرا؟. گرفتممی آتیش داشتم درون از انگار. سوختمی

 صورتم رو از رو دستم. شدم مرتکب گناهی چه کردم؟ خطایی چه من مگه کنن؟می خطاب

 موردم در چرا دوستم بهترین. سوختمی بدجوری. زدم چنگ مـنه*سیـ به و برداشتم

 !همین بودم، مریض فقط من کرد؟ فکر جوریاین

 غیر چیه من ـناه گـ چسبونن؟می ـرزگی*هـ انگ بهش. باشه کسبی باشه، تنها هرکی مگه

  تنهایی؟

 . کننمی نابودم جاشوننابه هایقضاوت با دارن هاتبنده منو؟ بینیمی خدایا

 از و ریختم کیفم توی رو وسایلم. اینجا از غیر شده، که هرجا برم، باید. نیست اینجا من جای

 .شدم خارج اتاق

*** 

 رامیار

 رو هامریض این حال تا نکش، داد تا دادممی فشار هم روی رو هامدندون عصبانیت شدت از

 . نکنم این از بدتر

 زده رو حرف اون پارکینگ تو که خودم از هم بود کرده باور رو دختره اون حرف که مهتاب از هم

 . بودم حرصی بودم،

 اون تا کرد نگاه مهتاب صورت تو اشکی هایچشم با ـناه گـبی جوریاون وقتی سوخت دلم

 !شدی؟ عوض قدراین چرا مهتاب آخ. نکنه خطابش گناهکار و نزنه بهش رو هاحرف
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 و دوید اشکش از پر صورت با حرف بدون. شد خرد مهتاب هایحرف با. شکست که دیدم

 . رسوند اتاق به رو خودش

 سرخ صورتش راست سمت. شد ـلقه*حـ بازوم دور مهتاب دست که دنبالش برم خواستم

 از و کنم ــغلش*بـ خواستمی دلم. عزیزترینم صورت تو زدم که بشکنه دستم الهی. بود شده

 ازش عصبانیتم شدت زد، مهربانو به که هاییحرف یادآوری و رفتارش این با اما دربیارم؛ دلش

 درشت هایمروارید. زدم زل هاشچشم توی و کردم باز بازوم دور از رو دستش. شدمی بیشتر

 . کردنمی خیس رو هاشگونه هم پشت و بودند بسته ـقه*حلـ هاش پلک زیر هاشچشم

 رامیار؟ کردی کارو این باهام چرا: مهتاب

 . دادم فشار هم به رو هامدندون حرصی

 هم نامزدتم عشقتم، که منی به تو چی؟ یعنی رفتارت این. مهتاب زنیمی خودتو حرف که بازم -

. رومهروبه که مهتابی این برای متأسفم واقعاً دختر؟ یه چرت حرف به چسبیدی و نداری اعتماد

 به نیاز که کسی به تونمنمی. دونیمی رو من اخالق که تو. شناسمنمی اصالً رو مهتاب این من

 انتظار تو وقتاون. مهتاب سوختمی تب توی داشت بیچاره دختر این. باشم اعتنابی داره کمک

 بسوزه؟ تب از تا کردممی ولش راهرو تو جوریاون داری

 . کردمنمی رفتار جوریاین وقتهیچ دونستممی اگه نگفتی؟ من به چرا: مهتاب

 من مهتاب ولی. حساسی چیزا این به چقدر دونستممی. بشی ناراحت خواستمنمی لعنتی من -

 . باشه دشمنم اگه حتی کنم، کمک همه به وظیفمه! دکترم

 . رامیار کردی ـیانت*خـ بهم کردم فکر! شدم دیوونه گفت طناز وقتی: مهتاب

 : گفتم و بردم فرو شلوارم جیب تو رو هامدست. دادم تکون تأسف با رو سرم

 اون با. عاشقتم خر مثل که منی نشناختی؟ منو مدت همه این تو یعنی مهتاب؟ بهت بگم چی -

 یه تو اومدم و کردم ول رو بیمارم پدر خاطرتبه که منی. نکردم ترکت بازم هاتمحلیبی همه

. خواستم رو تو بازم هامخالفت همه با. پیشم بیای بتونی ترراحت تو تا مونممی پزشکی مجتمع

 کنم؟ ـیانـت خــ بهت تونممی عاشق منِ من، آخه
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 حالش این با نیومد دلم. کرد خیس رو هاشگونه هاشاشک و انداخت پایین رو سرش شرمنده

 ـلم*بغـ تو ایبچه مثل. کردم ـلش*بغـ و کشیدم رو هاشدست. کنم محلیبی بهش نسبت

 : گفتم گوشش ـل*بغـ و کشیدم ششونه رو دستی. لرزید

 . کنممی فراموش رو ناراحتیم برگردونیش، بتونی اگه. شکست بدجوری دختر اون دل -

  رامیار؟ دربیارم دلش از جوریچه: مهتاب

 بیمارستان این به وقتهیچ دیگه امروز اتفاق با مطمئنم. کن استفاده تدخترونه هایهنر از -

 . گردهبرنمی

 !شکوندم رو دوستم دل که من به لعنت: مهتاب

 .گرفتم رو هاششونه و کردم جداش خودم از

 . اینجا بیارش و دربیار دلش از برو. خانمم برو -

 . رفت پرستاری اتاق سمت محکم هایقدم با و گفت ای«باشه»

 برداشتم رو ماشین سوئیچ. کردم تنم و برداشتم صندلی روی از رو کتم و کردم عوض رو لباسم

 . زدم بیرون اتاق از و

 معصومیت یه دختر این. رفتنمی کنار هامچشم جلوی از هم لحظهیه مهربانو شکسته یچهره

 یه کردممی احساس. بودم ندیده اطرافم هایآدم از کدومهیچ صورت تو که داشت خاصی

 دختر این با گرفتم،نمی گرم دختری هیچ با و بودم خشک همهاین که منی. دارم باهاش آشنایی

 . کنممی هم شوخی باهاش حتی و خوبه رفتارم

 نیمکتِ اون کردنرنگ با تا رفتم فروشیرنگ سمت و کردم روشن رو ماشین

 . کنم شاد رو دلش شده،کاریرنگنیمه

 حس کنم؟می توجه قدراین دختر این به من چرا. بودم زده تعجب داشتم که رفتاری از خودم از

 دختری اولین خدا؟ ای چیه حس این پس. دونمنمی زندگیش از هیچی چون نیست؛ هم ترحم

 .راحتم باهاش میدم، نشون توجه بهش مهتاب بعد که

 و گردوندم مغازه دور رو هامچشم. شدم پیاده ماشین از و داشتم نگه فروشیرنگ مغازه جلوی

. کنه حساب تا دادم فروشنده به آبی رنگ همراه و برداشتم رنگ هایقوطی بین از رو سبز رنگ
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 تو وسایلش با همراه رو رنگ قوطی. زدم بیرون مغازه از و گرفتم هم رو کاریرنگ وسایل

 . شدم خونه راهی ماشین کردنروشن با و گذاشتم عقب صندوق

*** 

 مهربانو

 توی مهتاب هایحرف یهمه. بودم شده خارج اشک با که بیمارستان از. میرم کجا دونستمنمی

 من از مگه بزنه؟ بهم هاییحرف همچین تونست جوریچه خودم دوست. زدمی زنگ گوشم

 اصالً؟ هستم کی دارم رو کی من نه؟ مگه خدا، اونه با حق. بود زده سر خطایی چه کسبی

 رو من قدراین یعنی. خوادنمی رو اون پدرشم حتی. شده طرد پدرش زندگی از حتی که دختری

 گیرم؟می ازش رو عشقش کرد فکر که دید وکارکسبی

 از حسی هیچ بدون. کردممی نگاه مردم به رمقمبی هایچشم با و زدممی قدم روپیاده توی

 بدون بریزم؛ رو اشکام زیرش من و بباره که خواستمی بارون یه دلم. گذشتممی کنارشون

 ضجه و بریزم اشک فقط. کننمی نگاه بهم که متعجبی هایچشم بدون. کسی انگیزترحم نگاه

 . کسیبی این به بدبختی، این به بزنم

 سایه روش درخت هایشاخه که افتاد نیمکتی به چشمم. بود شده خشک صورتم روی اشکام

 . بود انداخته

 . بودم کرده تحمل پیش لحظه چند که دردی از سوخت؛می هنوزم. زدم چنگ قلبم به

 هایکتونی به دوختم؛ کفشام به رو چشمام. انداختم زیر به رو سرم و نشستم نیمکت روی

 . بود شده گِلی خاک، و آب روی از گذرکردنم اثر در که رنگی سفید

. کردم نگاه نیمکت راست یگوشه به و چرخوندم رو سرم. نشست پیشم یکی کردم حس

 بلند نیمکت رو از خواستمی دلم. افتاد بود، نشسته غمگین و زیرسربه که مهتابی به چشمم

 مهتاب به و بشینم گفتمی بهم حسی یه اما نکنم؛ نگاه هم رو سرم پشت حتی برم، و بشم

 . بود شده خم که سری به بود، صورتش تو که غمی به. بشم خیره

. کرد نگاهم بود، کرده حلقه درش اشک که هاییچشم با و کرد نزدیک بهم رو خودش کمی

 . زدم زل هاشچشم توی حسی هیچ بدون. بودم شده سرد
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 . گرفت زدنحرف به تصمیم باالخره و پیچید هم تو رو هاشانگشت کمی

 خاطربه. مزدهخجالت خیلی دونممی فقط. نشستم کنارت و اینجا اومدم رویی چه با دونمنمی -

 تو. کنم خواهیمعذرت جوریچه دونمنمی شکوندم، که دلی خاطربه زدم، بهت که هاییحرف

 جواب. نزدی بهم حرفی کالم یه کردم بهت که توهینی همه اون با کردی؛ خودت شرمنده منو

 تا! عجولم خیلی برعکس من و مهربانو صبوری خیلی تو. ندادی بهم رو هامتوهین از کدومهیچ

 نبوده؛ جوریاون موضوع گفت بهم بارها رامیار. میدم نشون العملعکس سریع شنوممی حرفی

 حق من به نمیگم. شدممی دیوونه اومدمی یادم بود، زده بهم طناز که هاییحرف وقتی ولی

 . کردمی فکری همچین بود من جای ایدیگه هرکس. کنی درک منو امیدوارم ولی بدی؛

 : داد ادامه. بود خشکیده اشکام چشمه دوختم، هادوردست به رو نگاهم

 جبران فرصت یه. ببخشی رو خطاکرده منِ خواممی فقط! نه. کنم توجیه رو کارم خوامنمی -

 صورتم به داری، دوستش که هرکی جون. زدم که هاییحرف برای مشرمنده خیلی. بدی بهم

 . کنم جبران رو کردم که خطایی بذار. بخشیدی منو که بگو و کن نگاه

 پشت االن که هاییحرف چی؟ بود شده ریخته ازم که آبرویی ولی ببخشمش؛ خواستمی دلم

 که هاییحرف با رو مادرم دل هیچ، من دل کنه؟ جبران تونستمی جوریچه رو شدمی زده سرم

 به و بردم فرو جیبم تو رو دستم. کردمی نگاهم منتظر. بود شکونده بود، زده تنهاش دختر به

 چه. ترسیدم اومد، بیرون محنجره از که صدایی از خودم حتی. کردم نگاه منتظرش هایچشم

 . کردمی نگاهم زدهوحشت هایچشم با که مهتابی به برسه

 . بری تونیمی نیست، مهم -

 . ندادم نشون العملیعکس هیچ. کرد ـلقه*حـ دورم رو هاشدست و کرد ـغلم*بـ

 . دوستیم باهم بازم که بگو. بیمارستان گردیبرمی که بگو! بخشیدی منو که بگو -

 . بود سخت برام اینا یهمه گفتن

 . کنی جمع رو هست سرم پشت که هاییحرف باید اما گردم؛برمی -

 . کرد نگاه بهم خوشحالی با
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 خواهیمعذرت ازت بودن، امروز ماجرای شاهد که اونایی همه جلوی صبح فردا. میدم قول -

 . کنم

 .بزنه حرف سرم پشت کسی خوامنمی فقط. نیست نیازی -

 پشت که زدممی حدس. دادم ادامه زدنمقدم به و شدم بلند نیمکت رو از جوابش شنیدن بدون

 .کنهمی نگاهم داره متعجب هایچشم با سرم

 مبل روی و درآوردم رو ژاکتم. گذاشتم میز روی رو گوشیم. شدم وارد و کردم باز رو واحد در

 تخت روی رو خودم بود تنم توی که هاییلباس با و کردم باز رو خواب اتاق در. کردم پرت

 . رفتم خواب به و بستم رو اشکم از خسته هایچشم. انداختم

 

*** 

 لباسای. گذشتنمی زمان اصالً. کردم نگاه عسلی روی ساعت به. کشیدم صورتم روی دستی

 برداشتم تمیزی لباس. چرکا لباس داخل انداختمش و آوردم درشون بود، شده چروک تنم توی

 . شدم حموم داخل و

 و روحبی. افتاد خودم به آینه تو نگاهم. کشیدم هورت رو چاییم و کردم خشک حوله با رو موهام

 یه ازم و بود شده الغر کمی صورتم. بود افتاده گود چشمام زیر. رسیدیممی نظربه غمگین

 . بود ساخته افسرده ظاهر با دختری

 مچهره به رو طبیعی حالت مالیمی، آرایش با تا نشستم آینه جلوی رو بستم کش با رو موهام

 لب به نگاهم. کشیدم مداد چشمامم داخل و مالیدم صورتم به پودر کرم کمی. برگردونم

 رو از عطری زدن با و مالیدم رژ کمی. زدمی سفیدی به و بود شده خشک که افتاد امخوردهترک

 . رسیدممی نظربه بهتر پیش، لحظه چند از. شدم بلند صندلی

 پنجره به نگاهی. کنم روشن رو تلویزیون تا شدم هال وارد بود، رفته سر امحوصله اتاق توی

 سمت. بشه تاریک هال بود شده باعث و شدمی داخل به نور ورود از مانع هاپرده. انداختم

 کردنرنگ حال در رو رامیار و افتاد پشتی حیاط به چشمم که بزنم کنار رو پرده تا رفتم پنجره

 وجودم به زیرپوستیش محبت از حسی. نشست لبم روی لبخندی اختیاربی. دیدم نیمکت
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 درسته. بوده بدشانس عشق انتخاب تو چقدر و داره مهربونی قلب پسر این چقدر. شد تزریق

 رنجیده رو پسر این روح خوره،نمی رامیار به اصالً اخالقی لحاظ از اما خوبیه؛ دختر مهتاب

 . سازهمی سرد و احساسبی مرد یه ازش کوتاه مدت یه تو. شکندشمی کنه،می

 تکون رو دستش. کنهمی نگاهم لبخند با داره دیدم که بودم زده زل بهش مدت چه دونمنمی

 افتاده جونم به مبهمی اضطراب. نه هم برم خواستمی دلم هم. پیشش برم که کرد اشاره و داد

 . شدم خارج واحد از و انداختم مشونه روی رو بافتم شال و شدم اضطراب خیالبی. بود

 پرذوق و شاد. شدم نزدیک بهش آهسته هایقدم با و کردم باز رو پشتی حیاط ایشیشه در

 . نبود خبری پیش ساعت چند عصبانی رامیار از. رسیدمی نظربه

 : گفت شد،می احساس صداش از که خاصی شوق با

 شاد این دیدن با ما خانم مهربانو بلکه تا کنم رنگ رو نیمکت این گفتم بودم، بیکار امروز -

 . باشه خواهیمعذرت جور یه اینکه هم بیرون بیاد ناراحتی از و بشه

 برای و کرده توجه بهم اینکه حس. کردمی غلغله وجودم توی بود حسی چه دونمنمی

 و زدم لبخندی. ناب هایجنس اون از مبهم حس یه یا کنه رنگ رو نیمکت اومده شادکردنم

 : گفتم

 از که من. بکشین زحمت من شادکردن خاطربه نبود نیاز واقعاً ولی کردین؛ خوشحالم خیلی -

 . نیستم ناراحت شما

 : گفت و کرد نگاهم تصنعی اخم با

 ناراحتی که مهربونی قدراون دونممی. نزن فالن، و نبود نیازی که حرفا این از! نداشتیما دیگه -

 جارودستی اون تنبل خانم بدو. زنیممی حرف بعدا این به راجع حاال. مونهنمی قلبت تو ما از

 دربری؟ کار زیر از که گرفتی حرف به منو. کن جارو رو هابرگ این بیار حیاط گوشه از رو بزرگ

 ! ناقال ای

 . شد کاریرنگ مشغول و زد لبخندی هم اون. خندیدم بلند صدای با

 شد، تموم جاروکردنم وقتی. کردم هابرگ جاروکردن به شروع آروم و برداشتم رو جارودستی

 کردنرنگ کار. برگشتم رامیار سمت و دادم تکیه دیوار به رو جارو و کردم صاف رو کمرم



 

 

124 

 

 بوی خاک باران خورده نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 دیاسپریسا 

 نیمکت ای،عالقه چه با که شدمی حس واقعاً. بود شده قشنگ خیلی. بود شده تموم هم صندلی

 . کرده رنگ رو

 .کرد اشاره صندلی به و کرد نگاه بهم

  چطوره؟ -

 !شد قشنگ خیلی عالیه، -

 . طورههمین منم نظربه آره -

 . نکنه درد دستتون -

 : گفت و کرد نگاه هاشدست به دارخنده حالتی با

 تا میاره عطرخوش و رنگخوش چایی یه مهربانوخانم االن شدین؟ خسته دستام آخی -

 . بره بین از تونخستگی

 دوست که بود اولم بار. بودم درگیر خودم با انگار. شدمی خالی و پُر هاحس این از قلبم مدام

 . کنم تماشا رو پسر این کارای ـذت*لـ با داشتم

 .زدم لبخندی

 . میارم چایی االن چشم، -

 .کردم اشاره صورتش به

 . زنهمی سرخی به سرما از صورتتون چون شده؛ هم سردتون کنم فکر -

 رو انگشتش چهار قالب و خورد صورتشم به دستش روی رنگ که کشید صورتش رو دستی

 . انداخت هاشگونه روی

 . خندیدم بلند صدای با صورتش، دیدن با بگیرم رو خودم جلوی نتونستم اصالً

 .کرد نگاه بهم متعجب هایچشم با

 !شد؟ چی -

 : گفتم لرزیدمی خنده از که صدایی با زوربه

 . صورتتون…صو -

 دختر؟ چی صورتم -
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 خنده از بود مونده کم که زد حرف حالتی با. کرد نگاه سرش پشت پنجره یشیشه به و برگشت

 . زمین بیفتم

 !منم؟ این …ای -

 . کرد خندیدن به شروع بلند صدای با. بودم کردنغش حال در خنده از دیگه

 : گفت و کرد نگاه من به ساختگی اخمی با بعد

 . خوادهامی صورتتو کاریرنگ دلت. بخند کم دختر -

 دویدم وایسم، پا سر تونستمنمی کهدرحالی و سرم دادنتکون با و گرفتم دهنم جلوی رو دستم

 . راهرو داخل

. بود شده داشتنیدوست و خوشگل خیلی. گرفتم سر از رو خندیدن بازم شدم، که واحد وارد

 خوب رو بدم حال ساعت،نیم عرض در واقعاً. بشه سیر بهش کردننگاه از خواستنمی دلم

 . بود کرده

 خارج واحد از و برداشتم رو چایی سینی. ریختم ظرف یه توی رو بودم خریده که هاییشکالت

 صورتش تو هنوز ولی بود؛ شسته رو دستاش. بود نشسته چوبی تکه روی باغچه کنار. شدم

 . بود مونده رنگ از هاییرد

 برداشت رو بود افتاده تروراون کمی که چوبی تکه. زد دلرباش لبخندهای اون از دید، که رو من

 به نگاهی. نشستم چوب تکه روی و کردم تشکری. گذاشت خودش کنار فاصله کمی با و

 : گفت و انداخت سینی توی هایاستکان

 . بنوشمش و دارم برش داغداغ االن، همین خوادمی دلم. رنگیخوش چایی چه! به به -

 . جونتون نوش -

 : گفت و کرد نگاه وراون و وراین به کمی

 خواهشی یه ازت ولی نبود؛ شخصیتت درخور اصالً که شنیدی چیزایی امروز. ناراحتی دونممی -

 ریزهمی رو زمان و زمین میشه که عصبانی نیست، خودش دست! ببخش رو مهتاب لطفاً. دارم

 ...بگم چی ولی شده؛ بحثمون باهم آوردنش جوش زود این سر بارها. هم به

 : گفتم ناراحتی با و دادم پیچ دستم تو رو شالم یگوشه



 

 

126 

 

 بوی خاک باران خورده نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 دیاسپریسا 

 تا ولی کمیه؛ مدت اینکه با منم. باشه ناراحت نامزدتون از کسی خوادنمی دلتون دونممی -

 خیلی شما به نسبت فقط نیست، هیچی قلبش تو. کردم پیدا آشنایی مهتاب اخالق با حدودی

 کنممی درک. میده نشون العملعکس زود شنوهمی حرفی شما درمورد کسی از وقتی. حساسه

 ازش خیلی قلبم که کنممی اعتراف. شد زده نباید، که هاییحرف یه ولی حساس؛ و عاشقه

 طوریاون روز اون که بوده من خطای شاید. جایزالخطاست انسان دونممی اما شکست؛

 بیمارستان، رفتم که فردا نباشین نگران. من هم بشنوین حرف شما هم شد باعث شدنممریض

 . نیستم ناراحت ازش که میگم و زنممی حرف باهاش

 : گفت و زد پرمهری لبخند داشت،برمی سینی تو از رو چایی استکان کهدرحالی

 . مهربون و پرمهر طورهمون! مهربانو. شخصیتته الیق اسمت واقعاً -

 .ممنونم. شماست لطف نهایت -

 . بدونم رو زندگیت حکایت خوادمی دلم خیلی راستی -

 شاید گفتممی اگه ولی. نبود خودم زندگی درباره زدنحرف وقت االن بگم، چیزی خواستمنمی

 . کردمی کمکم داداشم، مهراد، پیداشدن تو

 زیر به رو سرم و انداختم منتظرش چشمای به نگاهی خوردیم، رو چاییمون اینکه از بعد

 . انداختم

 یه. ترپرغصه و ترغمگین کمی شاید فقط دارم، رو خودم زندگی دنیا، این آدمای همه مثل منم -

 کلمه شنیدن برای. کرده حس بدنش هایسلول تکتک با رو تنهایی و تنهاست که دختر

 مادر نوجوونی، سن توی که دختری ولی بده؛ رو جونش شده حاضر پدرش، زبون از «دخترم»

 باید فهمیدم زندگی اول همون از که دختریم یه من. سپرده خاک ـوش*آغـ به رو گلش مثل

 دختری. باشم نداشته دردیهم و کمک انتظار احدالناسی هیچ از. وایسم خودم پای رو همیشه

 دختر این حال به دلش که مردی یه با داداششه مثل که پسر یه و صمیمی دوست یه غیر که

 ...نداره رو کسهیچ کنه، صداش پدرجون گفت و سوخت

 چپم دست کف رو راستم دست و کردم باز رو مشدهمشت دستای شد، تموم که حرفام

 بیشتر رو غرورم و بریزمشون خواستمنمی ولی شده؛ اشک پر چشمام کردممی حس. کشیدم
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 به زیرسربه. کردم نگاهش و برگشتم. شنیدم رو رامیار کشیدنآه صدای. کنم خرد این از

 :کرد زمزمه ایکلمه لب زیر. بود شده خیره هاشکفش

 چه؟ یعنی درد که دانممی راستی به دیگر -

 نبود؛ شدنبیهوش حد تا خوردن کتک معنای به درد

 نبود؛ داروخانه در زدنبخیه و شیشه تکه یک اثر بر پا بریدن

 شکندمی درهم را آدم دل که چیزی یعنی درد

 بمیرد، آن با است ناگریز انسان و

 .بگذارد میان در کسی با را رازش بتواند آنکه بدون

 . بود قشنگی شعر -

 برات رو زندگیم حکایت روز یه منم باشه یادم. ایمدردکشیده آدما ما همه تو قولبه. آره -

 . کنم تعریف

 . بشنوم میشم حالخوش -

 .شد بلند جاش از

 . میشه سردتر داره هوا. بریم پاشو -

 : گفتم و انداختم نیمکت به نگاهی. برداشتم رو چایی سینی و گفتم ای«باشه»

 . نیمکت این خاطربه ممنون بازم -

 . شد دور ازم« .کنممی خواهش»: گفتن با و دوخت نیمکت به رو نگاهش

 داد؛نمی نشون رفتارش تو اینکه با. شده ناراحت زندگیم حکایت شنیدن از حسابی بود معلوم

 . مهربونی از سرشار داره، بزرگی خیلی قلب که شدمی حس ولی

 . داشتم سامان از پاسخبی تماس دو. انداختم بهش نگاهی و برداشتم عسلی رو از رو گوشیم

 . کردم گوشم نزدیک رو گوشی و گرفتم رو ششماره

 دختر؟ تو کجایی مهربانو؟ الو -

 . نبود گوشیم به حواسم! سامان ببخشید واقعاً. سالم -
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 زنگ ولی وکیل؛ پیش بریم امروز بود قرار. شدم نگرانت راستیتش نداره، اشکال. سالم -

 . نزدی

 . کردم فراموشش کل به! متأسفم واقعاً …آخ -

  نیامده؟ پیش که مشکلی. امروز شده چیزیت یه تو -

  وکیل؟ پیش بریم االن. نیست چیزی! نه نه -

 به رو دونستممی داییت و داداشت از که چیزایی. کردم حلش من بگم زدم زنگ دیگه نه -

 . کنهمی حلش که گفت. دادم بهش هم رو خونه اون آدرس و گفتم وکیل

 . تو گردن افتاده هامزحمت همه. سامان ممنونم خیلی -

 . بینمتمی میام شب کن، استراحت عزیزم برو. حرفیه چه این نه -

 . منتظرم باشه -

 .گذاشتم عسلی روی و کردم قطع رو گوشی

 *** 

 سوسوی که تاریک خیابون به. بودم انداخته هامشونه روی شالی و بودم ایستاده تراس روی

. نیومد چشمام به اصالً خواب سامان رفتن بعد. بودم شده خیره بود، کرده روشنش چراغی

 سرم از دست که مختلفی افکار این شایدم یا بود شام بعد قهوه خوردن خاطربه شاید

 . دارنبرنمی

 به و اومدمی سردی سوز. پیچیدم خودم به بیشتر رو شال و گذاشتم ـلم*بغـ زیر رو دستام

 بزرگ شهر این کجای کجایی؟ داداش. دوختم هادوردست به رو نگاهم. خوردمی صورتم

 خواهر یه که گفتن داد؟می جونشم خاطرتبه که داشتی مادری گفتن بهت اصالً بگردم؟ دنبالت

 همهاین مامان بودی، پیشمون اگه! آخ گرده؟می دنبالت دردربه و اینجا اومده که داری پناهبی

 ندیدمت، اینکه با. کردیممی زندگی خوشبخت و بودیم خوشحال شاید. کشیدنمی سختی

 وقتا گاهی. شده تنگ تبرادرانه حمایت و خودت برای دلم ولی نکردم؛ حس رو ـوشت*آغـ

 حسودی دوستام به. باشه داشته رو هوام جورههمه که داشتم داداش یه منم خواستمی دلم
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 تو موندن طاقت دیگه! کنم پیدات زودتر کاش. دارمت کهدرحالی ندارمت! گیجم االن. کردممی

 . ندارم رو غربت این

 تخت روی و انداختم مبل روی رو شال. شدم اتاق وارد و کردم باز رو بالکن در. شد سردتر هوا

 پرمهر لبخندهای رنگیش، صورت. ذهنم تو اومد رامیار یچهره. بستم رو چشمام. کشیدم دراز

 باشه؟ عاشقم که داشتم رو یکی منم شدمی چی خدایا. زیرپوستیش هایشیطنت. شمردونه

 عاشقم کسی حاال تا چرا واقعاً بتپه؟ من برای دلش که نیست کسی خاکی دنیای این تو اصالً

 فکروخیال. میشم افسرده صبح تا بدم ادامه جوریهمین! وای نکرده؟ خواستگاری ازم یا نشده

 .رفتم خواب به و کردم دور ذهنم از رو

 از. ایران برگرده خواستمی فردا که بود سامانی پیش فکرم اما بودم؛ نشسته پذیرش توی

 نزدیکی آشنای سامان غیر اینجا من. بود کرده پر رو وجودم غریبی احساس االن همین

 حدیبه دلم. دیدممی غریب، شهر یه تو وتنهاتک رو خودم واقعاً رفتمی اونم اگه نداشتم؛

 سامان با هم من و بود شده پیدا داداشمم االن کاش. کردنمی شادم چیزیهیچ که بود گرفته

 غمی هیچ باشه، پیشم داداشم که همین! زندگی بابای گور! درس بابای گور. ایران گشتمبرمی

 . ندارم

 نگاهش غمگینم چشمای با. افتاد من به نگاهش شد،می خارج مریضی اتاق از داشت مینا

 : گفت لبخند با و اومد کنارم. محوصلهبی که فهمید صورتم حالت از. کردم

 شدی؟ دمغ رفتنش با جوریاین که شدی سامان عاشق تو نکنه دختر -

 . مینا نگو چرت -

 چرا حاال. کنهمی رو برداشت همین کنه، نگاه آویزون هایلب و افتاده صورت این به هرکی -

 ناراحتی؟ قدراین

 .دادم پیچ هم تو رو دستام و کشیدم پوفی

 . داشتم شهر این تو که آشناییه تریننزدیک اون. مونممی تنها سامان رفتن بعد -

 .کرد نگاهم ساختگی اخم با

 !کشکیم؟ اینجا ما یعنی دیگه، نکنه درد دستت -



 

 

130 

 

 بوی خاک باران خورده نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 دیاسپریسا 

 چیزی هر تو. میدم دست از رو خودم حامی رفتنش با کنممی احساس. نیست این منظورم نه -

 تو که بود چیزی اگه. بشه عوض هوام و آب تا بیرون بردممی بودم، ناراحت اگه. داشت رو هوام

 . کنم تعریف براش تا خواستمی ازم حوصله و صبر با کرد،می سنگینی دلم

« !عزیزم آخی»: گفتن با مینا. نشست مگونه روی و چکید چشمم از اشک قطره یه اختیاربی

 . کرد ـلم*بغـ و شد نزدیکم

 . اومدم بیرون ـلش*بغـ از رامیار باصدای

 ما ولی کنه؛می ناراحتت رفتنش و بود دوستت بهترین سامان درسته. نداره ناراحتی اینکه -

 . میشم سامان مثل برات هستم، من. هستیم

 . نشست لبم روی پرنشاط لبخندی

 ! دکتر آقای دارین لطف خیلی -

 : گفت حسادت از پر حالتی با بود ایستاده کنارش که مهتاب

 پیشش و بری هاشب خوایمی کنی؟ پر رو سامان جای تونیمی جوریچه تو رامیار؟! وا -

  کنی؟ درددل باهاش بشینی

 و کرد حفظ رو خودش سردیخون بود، شده عصبانی کمی مهتاب حرف با بود معلوم که رامیار

 : گفت

 و نکنه گریه ساده چیزای برای. داریم رو هواش و هستیم کنارش همیشه ما اینکه منظورم -

 . دوستاشیم ما باشه هرچی نباشه، ناراحت

  شدی؟ مهربانو دوست هم تو حاال تا کی از! عجب: مهتاب

 : گفتم ساختگی لبخندی با کشه؛می دعوا به داره بحث دیدم

 . دارم کنارم رو شما که خوشحالم واقعا. تونهمه از ممنونم خیلی -

 کرد نگاه بهم حرص با هم مهتاب. رفت بیمارها از یکی اتاق به حرفی بدون و زد لبخندی رامیار

 . رفت سرش پشت و

 : گفت و زد مشونه روی دستی مینا

 !حسوده اندازه از بیش مهتاب. نشو ناراحت -
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 . نیست مهم. دونممی -

 . دادم رو مجتمع آدرس و شدم تاکسی سوار شیفتم، ساعت پایان از بعد

*** 

 همه. کنه راهی رو دوستش تا بود اومده هم آریا. بودیم سامان پرواز شماره منتظر فرودگاه توی

   فهمیدنمی صورتم حالت از

 . ناراحتم که

 تکون دستش تو رو پاسپورتش کهدرحالی و انداخت چپش پای روی رو راستش پای سامان

 . کرد نگاه بهم داد،می

 . دارم حرف باهات بریم بیا پاشو. آویزونه صورتت که هنوزم: سامان

 رو شمـردونه و قوی دست. ایستاد کنارم و کرد پیدا خلوتی جای. رفتم دنبالش و شدم بلند

 : گفت صورتش توی لبخند با و گذاشت مشونه روی

. مونده کارها یهمه. برم مجبورم ولی بذارم؛ تنهات اینجا خواستنمی دلم خودمم کن باور -

 . باشم داداشت پیداشدن شاهد و بمونم پیشت تونستممی کاش

 دونممی. نذاشتی تنهام و بودی پیشم مشکالتم همه تو. کردی کمک بهم کلی هم اینجا تا نه -

 احساس بودی تو وقتی بودم، کرده عادت بهت باشه هرچی ولی بری؛ باید و مجبوری که

 . کردمنمی تنهایی

 .شد ترعمیق لبخندش

 زودتر نبودی تو اگه. برام بودی خواهر مثل سخته، خودمم برای. بشم نازکت دل فدای الهی -

 پیش مشکلی یا داشتی نیاز کمکم به اگه بازم. ندارم رو غربت تحمل چون گشتم؛برمی اینا از

 . رسونممی رو خودم زود بزن، زنگ بهم اومد

 !سامان ممنونم ازت چیهمه بابت. چشم -

 : گفت داشتیم،برمی قدم هم کنار کهدرحالی و کردن اعالم رو پرواز شماره

 . نباش هیچی نگران. کنارتم حال همه در و همیشه -

  بکنم؟ دل جوریچه مهربونیش همه این از زدم، گرمی لبخند
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 . رفتیم بیمارستان سمت و شدیم ماشین سوار آریا با سامان، رفتن بعد

 : گفتم و کشیدم ایگوشه رو مینا. رسیدمی نظربه کالفه هم مهتاب و بود نیومده رامیار

 چشه؟ مهتاب -

 . شده دعواشون رامیار با بازم کنم فکر -

  کنن؟می دعوا باهم هی اینا چرا -

 بدرفتاری بازم ولی داره؛ دوستش اینکه با. نمیاد راه کسهیچ با. دیگه مهتابه اخالق. دونمنمی -

 پیش وقت خیلی بودم اون جای من بشه، سرد رفتارش این با داره حق پسره خو. کنهمی

 . بودم کرده ترک رو مهتاب

 مغرور همن، عاشق اینکه با. بشه بهتر شونـطه*رابـ بکنیم کاری یه باید. نمیشه جوریاین -

 . هستن هم

  بزنیم؟ حرف حیاط تو بریم بیاد بخوام آریا از کنیم؟ کارچی تو نظربه -

  درسته؟ کوه، رینمی هفته آخر که بودم شنیده کیهان دکتر از. برسه کارش به اون بذار نه -

 . خب. آره -

 نصیحتش و گوشه یه کشیممی رو مهتاب هم ما بزنه، حرف کیهان دکتر با بگو آریا به -

 . کنیممی

 .داد تکون متفکر رو سرش

  پایین؟ میاد شیطون خر از نظرتبه. بگم چی -

 . میشه چی ببینیم بریم حاال -

*** 

 . برداشتم بودم کرده آماده کوه به رفتن برای که رو پشتیکوله و شدم بیدار زود صبح

 روش و کردم تنم رو آبیم پلیور. بپوشم گرم لباس باید و سرده کوهستانش هوای گفتمی مینا

 مشونه رو رو پشتیکوله بند و کردم سرم هم رو پشمیم سفید کاله. پوشیدم رو مشکیم بافت

 . شدم خارج واحد از و انداختم خودم به آینه تو نگاهی. انداختم
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 رو اختالفشون باهم تا بمونن تنها مهتاب و رامیار اینکه خاطربه دنبالم؛ بیان آریا و مینا بود قرار

 رو عشقش حتماً. نزده هم زنگ بهم. رفت اونم ولی نبودم؛ تنها من و بود سامان کاش. کنن حل

 . شده گرم اون به سرش و دیده

 . فرستادم بیرون آه با رو نفسم

 ! تنهایی بازم! مهربانو آه -

 از رامیار دیدم که بود نگذشته ایدقیقه چند. دادمی بارون باریدن از نشون و بود دارنم هوا

 و شد نگاهم متوجه. کنه روشن رو ماشینش تا رفت پارکینگ طرفبه و اومد بیرون آسانسور

 سالم نشونه به سری. داد تکون برام سری و کرد هاشلب مهمون لبخندی. سمتم برگشت

 : گفت و کرد متوقف کنارم رو ماشین رامیار. کردن دیر چقدر. کردم نگاه خیابون به و دادم تکون

 . بریم ما با بیا هستی؟ کی منتظر -

 . دنبالم میان مینا و شمس دکتر! دکتر آقای ممنون نه -

 : گفت و کرد اخم کمی

  ببرنت؟ اونا چرا منی نزدیک وقتی داشت؟ لزومی چه خب -

 . پروندم جا از متر ده آریا، ماشین بوق صدای که بگم چی بودم مونده

 . بود کرده وحشتناکی اخم. ترسیدم دیدم، رو صورتش وقتی ولی خنده؛می رامیار االن گفتم

 . اومد ما طرفبه شد پیاده و کرد پارک رو ماشین آریا

 . رفت رامیار پیش و کرد من به بلندی سالم

 چی اخم اون دلیل. بود رامیار یچهره درگیر فکرم. بشم ماشین سوار تا زد صدام مینا

  باشه؟ تونستمی

 : گفت و برگشت من سمت خنده با. شد ماشین سوار و اومد آریا لحظه، چند بعد

  سازی؟می جوریچه سامان دوری با چطورن؟ ما مهربانوخانم -

 : گفتم و شدم مخنده مانع لبم، گازگرفتن با هم من و خندید مینا

 . دیگه گذرونیممی! هی -
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 کورس نبود قرار مگه. جلو میفتن دارهبرمی رو مهتاب االن رفت رامیار دیگه، برو آریا: مینا

  بذارین؟

 .خانما خانم انداختی یادم شد خوب آره،: آریا

 . افتاد راهبه تیکاف یه با آریا و زد لبخندی مینا

 رامیار یچهره گذاشتم، هم روی رو چشمام. کردمی آلودمخواب و شدمی پخش مالیمی آهنگ

 مهتاب به وقتی نگاهش مهربونی پرستارا، با زدنحرف موقع پرغرورش صورت. ذهنم تو اومد

 با هاششوخی. مهتابه عاشق چقدر که داد تشخیص چشماش از میشه رو عشق کنه،می نگاه

 دلیلی چه واقعاً صبحش اخم اون! داره عجیبی شخصیت. شناستممی نیست ماه چند که منی

 . نفهمیدم چیزی دیگه و شد گرم چشمام فکرا این با باشه؟ داشته تونهمی

 . کردم نگاه مینا به و کردم باز رو چشمام دستی تکون با

 . رسیدیم پاشو. خوابالو پاشو -

 . بود پوشونده رو جاهمه غلیظی مه. انداختم بیرون به نگاهی

 . شدم پیاده ماشین از و برداشتم رو پشتیمکوله

 بافت این با کردممی فکر. لرزید سرما از تنم نیومده. خورد صورتم به بیشتری سوز با سرما

 . بودم اشتباه در کامالً ولی نمیشه؛ سردم

. افتاد راه به ما، به دادنسالم بدون و شد پیاده ماشین از عصبانی صورت با که دیدم رو مهتاب

 .کرد نگاه بهم تعجب با و برگشت مینا

 ! بود؟ چش -

 .باال انداختم رو هامشونه

 !واال دونمنمی -

 : گفت و آورد بیرون صندوق از سبدی آریا

 . بیاین دنبالم! خانما -

 . افتادیم راه به آریا دنبال باهم و گرفتم دستم تو رو مینا گرم دست

 . بخوریم صبحونه تا نشستیم آالچیقی زیر همه موافقت با. بودم افتاده نفسنفس به رفتنراه از
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 به عصبانیت با. نشست مهتاب کنارشم نشست، اومد رامیار چپمم، سمت و نشستم مینا کنار

 . نشست کرد نگاه رامیار

 : گفت و زد مرتضی پای به شیطنت با هم آریا. داد آریا دست و گرفت ایلقمه مینا

  داره؟ رو هوات جوریاین هم تو خانم داداش جانِ -

 : گفت و زد لبخندی مرتضی

 . جورمچه اوه -

 براش من دل که زد لبخند خوشگل قدراون. پاشید مرتضی صورت تو پرمهری لبخند سلنا

 !عشقش به برسه چه رفت ضعف

 واقعاً. بیاره دست به رو مهتاب دل کردمی سعی رامیار و بودن پچپچ درحال مهتاب و رامیار

 . کردمنمی تحملش هم دقیقه یه بودم، رامیار جای من اگه. کردمی ناز خیلی مهتاب

 پیش و برداشت رو سبد آریا. گذاشتیم سبد توی و کردیم جمع رو وسایل صبحونه، خوردن بعد

 ما به نگاهی هم پیرمرد. بمونه امانت پیشش سبد که کرد خواهش ازش. رفت پیرمرد یه

 . شد کارش مشغول «جوونا بهتون بگذره خوش»: گفتن با و انداخت

 جاهمه. نبود ماشینا بوق صدای و دم و دود از خبری. بود خوب خیلی هوا این تو کشیدننفس

 رو اطراف سکوت ای،پرنده خوش صدای گهگاهی و بود رفته فرو نشینیدل سکوت توی

 تو دست هم مینا و آریا. بودن شده دور کلی و بودن همه از جلوتر سلنا و مرتضی. شکستمی

 از خبری. دادنمی نشون همدیگه به رو اطراف منظره گاهی و گرفتنمی سلفی گاهی هم دست

 ولی زدم؛می قدم تنهایی درسته. نبودن ولی کردم؛ نگاه سرم پشت به. نبود مهتاب و رامیار

 سردم و وزید سردی باد رفتم، باالتر که کمی. بردممی ـذت*لـ کوه، تمیز هوای و آب از حسابی

 شد، باعث باران هایقطره و سرد باد. کردمی خیس رو صورتم و باریدمی نمنم بارون. شد

 به بیشتر رو بافتم لباس و کشیدم سرم روی رو پلیورم کاله. بخورن هم به ترقترق دندونام

 همه. جونم به افتاد ترس حس. بودن رفته هم مینا و آریا کردم، بلند که رو سرم. پیچیدم خودم

 ترس از و زد وحشتناکی رعدوبرق. نبود رفتم،می من که راهی توی کسی کردم، نگاه رو اطراف

 بازم. رسوندممی هابچه به رو خودم و رفتممی زودتر هرچه باید. چسبیدم کناریم درخت به
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 بلد رو اینجا من که نبود مهم براشون اصالً. اومدم بیرون اینا با چرا که کردم سرزنش رو خودم

 صورتم تو شدتبه باران هایقطره کهدرحالی و افزودم هامقدم سرعتبه. میشم گم و نیستم

 دستام. برسم پناهگاهی یه به ترسریع تا رفتممی باال و ذاشتممی سنگاتکه رو رو دستام زد،می

. سوختمی کرد،می پیدا تماس سرد هایسنگ با هم وقتی و بود شده کرخت سرما شدت از

 . بود شده گِلی سرتاپام

 کرده پیدا پناهگاهی یه هابچه حتماً. نبود کسهیچ کردم، نگاه جاهمه به و کردم ریز رو چشمام

 همیشه... تنهایی همیشه که تویی فقط! مهربانو آه. بودن مونده امان در شدنخیس از و بودن

 . بیفته تو سر باید بدیه اتفاق هر دنیا توی... پناهیبی

 پامم و خورد سُر سنگ رو از دستم که بگیرم رو رومروبه بزرگ سنگ تا کردم دراز رو دستم

 محکم یکی شدم، نزدیک که پرتگاه طرفبه. خوردم سُر صخره روی از شدتبه و گِل تو افتاد

 حبس ـنه*سیـ تو نفسم. زدنمی قلبم ترس شدت از. گرفت رو دستم و کرد دراز رو دستش

 توی و کشید رو دستم. کنم نگاه ناجیم به و کنم باز رو چشمام نداشتم جرئت. بود شده

 رو دستاش. لرزیدممی بید مثل. کرد ـت*مسـ رو دماغم تلخش، عطر بوی. فرورفتم ـلش*بغـ

 : گفت آروم صدای با گوشم زیر و کرد ـقه*حلـ دورم

 . باش آروم. نترس! هیس -

 بیرونم ـلش*بغـ از. کنم حفظ رو تعادلم تونستم کمی و خورد صورتم تو رامیار گرم هاینفس

 : گفت و داد تکونم شدتبه. کرد نگاهم بود بسته نقش صورتش تو که اخمی با و آورد

 !بیا خودت به مهربانو -

 . کنم نگاهش بتونم و بریزن پلکام، روی بارون یشدهجمع هایقطره تا زدم پلک هم سر پشت

  نپوشیدی؟ گرم لباس چرا. لرزیمی بید مثل داری -

 . انداخت مشونه روی و درآورد تنش از رو کتش

 : زد غُر عصبانیت با

 گوش حرف! باشین مهربانو مواظب که کردم سفارش صدبار آریا؟ این به من بگم چی -

 . سپرد بهش رو کوچیک کار یه نمیشه. خودشه وحالعشق پی شهمه که، کنهنمی
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 : گفت مهربونی با و کرد نگاه صورتم تو

 . بشه قطع بارون تا کنیم پیدا جایی یه بریم بیا. میشه بدتر داره هوا -

 به گرما و عشق از موجی انگار. شد پیچیده دستم توی گرمش دستای و کردم موافقت سرم با

 . شنیدممی گوشم با رو قلبم تلوپتاالپ صدای. کردم پیدا عجیبی حال. شد سرازیر قلبم

 که خوبی حال از هم شاید وحشتناکم، ترس و بود سرما شدت از شاید. بزنم حرف تونستمنمی

 دوست رو بودن رامیار کنار و لحظه این من بود، هرچی. بود شده نصیبم دستش گرفتن با

 . داشتم

 .کرد اشاره غاری سمتبه و کرد دراز رو دستش

 داخلش چیزی وحشی حیوون ممکنه اما مونیم؛می امان در تگرگ از اونجا برسیم ترسریع اگه -

 . باشه

 . شدمی متوجه رو هامحالت همه و بود درونم توی انگار. کرد نگاهم رامیار و لرزید پاهام

 . کنممی حلش من نترس، -

 . شد لبریز وجودم تو حامی و پشتیبان یه داشتن احساس زد، که حرفی با

. انداخت غار داخل رو نور ش،قوه چراغ با و درآورد رو گوشیش رامیار و شدیم غار نزدیک

 .برگشت من سمت و کرد بررسی خوب رو جاهمه

 . نیست چیزی تو، بیا -

 . نشستم سنگیتخته روی و شدم غار داخل سرش پشت

 : گفت و کرد نگاهم جدیت با

  نیست؟ که سردت -

 : گفتم و چسبوندم خودم به بیشتر رو مشونه روی کت

 . ممنون خیلی. نه -

 . کرد نگاه غار بیرون فضای به و داد تکون سری

 . داره ادامه حاالهاحاال بارون این کنم فکر -

 : گفتم و کردم نگاه بیرون به
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  کردین؟ پیدام جوریچه دکتر آقای. آره -

 از خبری اما دیدم؛ رو مینا و آریا بعدش بیاد بند بارون تا بودیم وایساده آالچیق زیر مهتاب با -

. شدم عصبانی آریا دست از خیلی. نداریم خبر ولی بود؛ سرمون پشت گفتن پرسیدم. نبود تو

 . رسیدم موقع به خداروشکر که کنم پیدات تا اومدم مهتاب، صدازدنای به توجه بدون

 . دادین نجات رو جونم. ممنونم ازتون خیلی -

 .کرد پلیورش جیب تو رو دستاش و زد لبخندی

 . دارم رو هوات من نباشه، هم سامان اگه که گفتم بهت. وظیفمه -

 . شدم ـذت*لـ غرق

 : گفت و شکست رو سکوت رامیار اینکه تا. نیومد بند بارون ولی نشستیم؛ جاهمون مدتی

  بشنوی؟ رو زندگیم حکایت خوایمی هنوزم -

 .کردم نگاهش مشتاق

 . میل کمال با -

 : گفت و شد خیره هادوردست به

 حرف فارسی خونه داخل مادرم و پدر. کردم پیدا شهر این تو خودمو بودم بچه وقتی از -

 خاطربه دوستام بیشتر. بود سخت برام زبان دوتا یادگرفتن. انگلیسی بیرون و زدنمی

 نگذشته مدتی ولی دونستم؛نمی رو علتش. روندنمی خودشون از منو وقتا بعضی بودنمایرانی

 تماشا رو اونا و بودم وایساده در جلوی. کردن کشیاسباب همسایگیمون، به خانواده یه که بود

 به کرد شروع ایرانیش، لهجه با و اومد پیشم خودم، سالوسنهم پسر یه اینکه تا کردممی

 فارسی زبان به. بودم کرده پیدا ایرانی دوست یه که شدم خوشحال خیلی. خودش معرفی

 لبخندی. کرد حس چشماش تو شدمی رو تعجب« .آشناییت از خوشحالم خیلی»: گفتم بهش

 غمی، و شادی هر تو. شدیم برادر دوتا مثل باهم مرتضی و من روز اون از. کرد ــغلم*بـ و زد

 باهاش اصالً ولی داشتم؛ هم کوچولو داداش یه. رنجوندیمنمی همو وقتهیچ و بودیم هم کنار

 اونو طرفداری بابا. شدمی دعوامون همیشه. نداشتیم همدیگه به هم زیادی شباهت. ساختمنمی

. شدیم دانشگاه وارد مرتضی با و شدم تربزرگ و بزرگ. منو طرفداری هم مامان و کردمی
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 آه»: گفتمی بابا به شهمه و بود شده مریض مامان. بود افتاده مادرم و پدر بین بدی اختالف

 اینکه تا. نشدم زدنمی که حرفایی متوجه وقتهیچ« .کرد نابود زندگیمونو آهش. گرفتمون اون

 بودن، هم عاشق همهاین که مادری و پدر نبود، باور قابل برام اصالً. رسیدن طالق مرز به

 خاطربه هم مامان مریضی خاطربه هم بود، ناراحت خیلی بابا. رسیدن طالق فکر به جوریچه

 شهر یه به رفتیم مامان و من و موند بابا پیش داداشم. داشت دوست مامانو خیلی. ازش جدایی

 مامانمو تونستمنمی ولی. داشتم دوستش خیلی که بابایی از هم موندم دور مرتضی از هم. دیگه

 . رفت دست از مامانم دوسال، بعد متأسفانه و دادم ادامه اونجا تحصیلم به سال دو. بذارم تنها

 . کنه رحمتشون خدا. متأسفم خیلی! بد چه -

 . کنه رحمت هم رو مادرتو خدا. ممنون -

 : داد ادامه

 هم منو مامان، خاکسپاری بعد. رسوند رو خودش سریع و شد خبردار بابا. موندم تنها و تک -

 از ترم یه. بود شده خوشحال خیلی دیدنم از مرتضی. خودمون شهر برگشتیم و برداشت

 استاد با بعدش. کنم وجورجمع خودمو بتونم تا کرد کمکم مرتضی. بودم افتاده عقب هامدرس

 با. بگیرم تخصصمو بتونم تا کرد کمکم ودلجون با بود، خوبی استاد خیلی. شدم آشنا محتشم

 رو ما و کرد اندازیراه رو بیمارستان محتشم استاد بعدشم. شدیم دوست دانشگاه تو هم آریا

 .برد خودش پیش دکتر، عنوانبه هم

 مهتاب با چطوری دکتر، آقای سؤال یه. کشیدین سختی هم شما. داشتین جالبی حکایت چه -

 شدین؟ آشنا

 . کنهمی فکر خوبشون خاطراتبه داره بود معلوم. رفت فرو فکر تو و خندید

 کالس به رو خودم داشتم عجله که روز یه. بود گذشته شهر این به برگشتنم از ماهی چند -

 از رو هاشجزوه کردم کمکش و خوردم دختر یه به که رفتممی راه سالن تو سرعت با برسونم،

 عصبانیت با. اومد کالس به کنارم که وقتی تا زد غُر خوردم بهش وقتی از. برداره زمین رو

 زنین؟می غُر قدراین چرا. کردم عذرخواهی شما از که من محترم خانم»: گفتم بهش و برگشتم

 همه تو خاطربه ببینی؟ جلوتو نداشتی چشم»: گفت و کرد نگاهم حرص با« !خوردین رو مخم
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 که اینا»: گفتم و کردم نگاه دستش توی هایجزوه به تعجب با« .شدن کثیف و خاکی هامجزوه

 «.هرچی حاال»: گفت عصبانیت با« !نشده چیزیشون

 تا داشت ادامه ما هایکلکل و جروبحث. شدم همکالسی باهاش که فهمیدم و گذشت روز اون

 با یا و خندوندمی منو یا. بود وپاچلفتیدست خیلی. شد من دستیار و بیمارستانمون تو اومد اینکه

 رفتم بابام، هایمخالفت وجود با و شدیم هم عاشق که بود جوریاین. کردمی عصبانیم کاراش

 تو و زدم حرف محتشم دکتر با منم. شخونه برم نداد اجازه بابام. کردیم نامزد و خواستگاریش

 . مهربانوخانم بود، ما حکایت اینم. نکنه درد دستش داد، واحد بهم مجتمع

 .زدم لبخندی

 : گفت و انداخت پایین رو سرش. بود شیرین و هیجانی -

 . شناسمشنمی اصالً. داره فرق قبل مهتاب اون با کلی االن اما آره؛! هی -

 روی از کارا این یهمه و داره دوستتون واقعاً مهتاب ولی سختیه؛ شرایط. کنممی درک -

 . داشتنشهدوست

 هاش،اذیت و آزار همه با. کنمنمی ترکش که داشتنه دوست همین خاطربه منم. دونممی -

 . ستدیگه چیز یه قلبم توی جاش

 : گفت و کرد نگاه بیرون به. زدم لبخندی

 . اومده بند بارون. بریم پاشو -

 کندندل شاید. کردننمی یاریم پاهام. برم خواستنمی دلم. شدم بلند سنگ تخته رو از میلبی

 . بود سخت برام خوب، حس و لحظه این از

 راه مدتی. افتادم راه به سرش پشت و انداختم غار به رو آخر نگاه. بود منتظرم غار بیرون رامیار

 و بودن نشسته آالچیقی زیر که دیدم دور از رو هابچه. بود شده آلودخاک و گِلی جاهمه. رفتیم

 .بود شده سرخ عصبانیت از. بود ترسناک واقعاً مهتاب صورت. کردنمی نگاه ما به

 .کرد ــغلم*بـ اومد و شد بلند جاش از سریع مینا شدیم، که نزدیکشون

 . شدم تشرمنده واقعاً! مهربانو خواممی معذرت خیلی -

 : گفتم و کشیدم پشتش به دستی
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 . رسیدن موقع به دکتر آقای. نداره اشکالی -

 : گفت و کرد نگاه آریا به عصبانی رامیار

 بودم رسیده تردیر کمی نکرده خدایی اگه. آریا سپارممی بهت رو چیزی یه باشه آخرم بار -

 . نداشت وجود مهربانویی االن

 : گفت و انداخت پایین رو سرش شرمنده آریا

 . نمیشه تکرار دیگه! داداش متأسفم واقعاً. شرمنده -

 . کنه خدا: رامیار

 : گفت و کرد نگاهش حرص با مهتاب

 !سوپرمن آقای بشین، بفرما حاال -

 مرتضی که ساندویچی به و نشست ایگوشه ساکت رامیار. شدیم انداختنشتیکه متوجه همه

 . زد گاز یه بود داده دستش

 عوضشون بدم آوردم، خودم با اضافه لباس دست یه بیا. مهربانو شده گِلی لباسات همه: مینا

 . کن

 . افتادم راه دنبالش و گفتم ای«باشه»

 زیباش صدای با و زد بهم لبخندی. نشستم سلنا کنار و پیششون رفتم لباسام، کردن عوض بعد

 : گفت

  مهربانو؟ خوبی -

 . خوبم عزیزم، مرسی -

 شدم؟ گم که منه تقصیر مگه. کردمی اذیتم مهتاب، بد هاینگاه

 . شده ناراحت رامیار، هایحرف از بود معلوم. رسیدمی نظربه ناراحت خیلی آریا

 : گفتم بلند صدای با

. نیست مهمی چیز اصالً پیشه، ساعت چند اتفاق خاطربه اگه ناراحتین؟ قدراین چرا! آریا آقای -

 . زدن حرفو اون عصبانیت رو از دکتر آقای. نشین ناراحت لطفاً

 .کوبید آریا پای رو محکم چپش دست با و زد لبخندی رامیار
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 . گذشت خیال،بی پسر؟ شدی ساکت همین برای -

 . گرفت سر از رو کردناشونشوخی و خندید آریا

 رامیار برگشتن، موقع. گرفتیم برگشت به تصمیم و انداختیم جمعیدسته عکس یه ناهار بعد

 کسی حاال تا واقعاً. بود هم من پی حواسش ولی زد؛می حرف مهتاب با. برگردم تنها نداد اجازه

 ازش که وقته خیلی. گرفتم گاز رو لبم. افتادم شهاب یاد یهو. بود نکرده توجه بهم رامیار، مثل

 .من نه بود زده زنگ اون نه نداشتم؛ خبر

 ایدهندهجواب ولی خورد؛ بوق چندتا. گرفتم رو ششماره و درآوردم کتم جیب از رو گوشیم

 .پیچید گوشم تو ناراحتش صدای که کنم قطع خواستم. نبود

  بله؟ -

 . سرد چقدر

 .داداشی سالم -

 . زنممی حرف تلفن با دارم که دید. کرد نگاه بهم و برگشت صدام، شنیدن با رامیار

 .مهربانو سالم -

 . زدم یخ کالمش سردی از

  افتاده؟ اتفاقی شهاب؟ -

 . نیست چیزی نه -

  داداش؟ پس زنیمی حرف باهام جوریاین چرا -

  خوبی؟. خواهری ببخشید نیست، خوب کمیه حالم -

 . بگو بهم شهاب؟ شده چی -

 . نیست چیزی که گفتم -

 جوریهاین. زنیننمی هم زنگ یه حتی شیرین؟ و تو شدین، معرفتبی قدراین چرا پس -

 . رفتم یادتون از دیگه، کشور یه اومدم دیگه؟

 . نداشتم شهاب از زدنحرف جوراین انتظار اصالً. بگیره مگریه بود مونده کم و کردم بغض

 : گفت مهربونی با و کرد حس رو صدام توی بغض
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 چه خواهری. بده روحیم حال کمیه فقط کنیم؟ فراموشت تونممی ما مگه. برم قربونت الهی -

 نشد؟ پیدا داداشت؟ از خبر

 لوسم قدراون شهاب. کردنمی خیس رو هامگونه هم سر پشت اشکام. بزنم حرف نتونستم

 .نداشتم رو باهام زدنشحرف جوریاین طاقت که بود کرده

 : گفتم گریه با

 . شهاب زنممی زنگ بهت بعداً -

 . انداختم جیبم داخل و کردم قطع رو گوشی حرفش، به دادنگوش بدون

 کمیه شاید درسته. کردم ـل*بغـ رو زانوهام و نشستم زمین روی. نداشتم رفتنراه حال

 . سوزوند بدجوری رو دلم کالمش، سردی و شهاب زدنحرف لحن ولی کردم؛ بزرگش

 : گفت و اومد سمتم نگرانی با. نشستم زمین روی دید و کرد نگاه سرش پشت به رامیار

  مهربانو؟ شده چی -

 . لرزیدنمی گریه، شدت از هامشونه. شد بیشتر مگریه

 : گفت و اومد هم مهتاب

  داری؟برنمی دست االنم. کردی زهرمار رو روزمون کل امروز مهربانو؟ شده چی باز -

 بدی لحن با قبل از بدتر مهتاب اما بشه؛ ساکت که کرد اشاره و کرد نگاهش خشم با رامیار

 : گفت

 دیگه؟ خبرته چه. زنیمی بیچارگی به خودتو دیقه به دم آوردی، گیر دلسوز یه -

 : گفت بلند صدای با رامیار

 !مهتاب -

 : گفتم و کردم نگاهش خیس صورت با. کرد عصبانیم خیلی باحرفش

. بسازم و بسوزم بدبختیام با گرفتم یاد خودم. ندارم نیاز دلسوزی هیچ به من خانم مهتاب -

 حقیر جوریاین بذاره، الالم به لیلی و بکشه رو نازم که داشتم پدری یه تو مثل منم االن اگه

 . ندارم نیاز کسهیچ به من. بری تونیمی. کنی تحمل منو نیست الزم. شدمنمی
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 برای رو مهتاب داشت که اومدمی رامیار صدای. شدم دور ازشون سرعتبه و شدم بلند

 از اون. هستی اضافه هرجایی که بهت لعنت! مهربانو تو به لعنت. کردمی سرزنش حرفاش،

 ام؟اضافی دنیا این تو چرا من خدایا. دوستت از اینم زدی، صداش داداش عمر یه که شهابی

. کردن نگاهم حقارت با که بس از شدم خسته قسم خودت به سوزه؟می برام دلشون همه چرا

. کجاست دونمنمی اونم. دارم داداش یه فهمیدم هامدت بعد. انگیزترحم نگاهای از شدم خسته

 !شدم خسته. شدم خسته کنی؟ امتحانم خوایمی کی تا خدا آخه؟ کی تا

 . انداختم عقب هایصندلی روی رو خودم و دادم تکون تاکسی یه برای رو دستم

 . بود شده خوب کمی حالم دوش، گرفتن بعد

 . داشتم شهاب از پاسخبی تماس چند. انداختم گوشیم به نگاهی

 دیدن با. شنیدم رو گوشیم صدای بازم که کردممی خشک رو موهام. شده ناراحتیم متوجه حتماً

 . کردم گوشم نزدیک رو گوشی «شیرین» اسم

  مهربانو؟ -

 جانم؟ -

  خوبی؟ خواهری سالم -

  خواهری؟. سالم -

 . میدی حق بهمون شده، چیا بدونی اگه اما ناراحتی؛ دونممی برم قربونت -

 . انداختم تخت روی رو حوله

  شده؟ چی ببینم بگو. شنوممی. خب -

 . هست مشکل دوتا بگم، بهت جوریچه دونمنمی -

 . بگو رو بدترینش -

 . اینجا بود اومده بابات -

  چی؟ برای اونجا چی؟ -

 . کرد حس شدمی کلماتش تکتک تو رو تردید

 . کنه خارج ششناسنامه از رو اسمت خواستمی. گشتمی تو دنبال ولی نشو؛ ناراحت -
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 . چسبیدم سفت دستم تو زوربه رو گوشی. لرزید پاهام

 شیرین؟ میگی چی -

. باشی هاشوارث از یکی تو خوادنمی دلش که گفت بابات ولی کرد؛ دعوا باهاش شهاب -

 . کرد بیرونش کوچه از شهاب. انداخت راه آبروریزی کلی هاهمسایه جلوی

 اون میراث و ارث با من آخه پدر؟ گذاشت میشه هم رو آدم این اسم شیرین؟ پدریه چه این -

  دارم؟ کارچی

 بابات ذارهنمی که اونه! مهربانو توئه دشمن بدترین زن اون. بود کرده پُرش زنش گمونم به -

 . کرد حس شدمی چشماش، تو از رو تنگیلد وگرنه بیاد، تو سمت

 اسم باشه، مونده عمرم به هم روز یه اگه»: میگه مهربانو بگین بهش اومد دیگه بار یه اگه -

 «.بود خواهی تو میشه پشیمون که اونی باش مطمئن ولی دارم؛برمی مشناسنامه از تورو

 . میشه حل چیهمه. عزیزم نکن ناراحت خودتو -

  چیه؟ دوم مشکل. واال بگم چی -

 ...شهاب -

 شده؟ چی شهاب -

 .شده عاشق -

 .شدم زدهذوق

 .خوب چه واقعاً؟ -

 . اومد اشگریه صدای

  شیرین؟ شد چی -

 . خورهنمی ما به دختره. شده داغون داداشمون اما آبجی؛ آره که خوب -

 خوره؟نمی ما به دختره چی یعنی -

 الیق حتی تو گفته بهش. کرده لِه رو داداشمون غرور همه جلوی. باالباالهاست اون از یعنی -

 !نیستی منم کفش کردنپاک

 . شد بیشتر شگریه صدای
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 . خوردمی رو خونم خون. آوردم جوش

. بزنه حرف جوریاین من داداش با کرده جرئت که کیه کرده فکر! پاپتی دختره کرده غلط -

 !کاش! آه! بودم اونجا کاش

. مهربانو شده الغر. خورهنمی وحسابیدرست غذای اصالً. داغونه روز اون بعد شهاب -

 با دختره اون. ترهمهم براش چیهمه از غرورش که دونیمی. میره دست از داره داداشمون

 . کرد بازی غرورش

 . گرفت مگریه

  کجاست؟ االن. براش بمیره خواهرش الهی -

 سیامک، دوستش، از منم. زنهنمی حرف باهامون اصالً میره، کی میاد کی نیست معلوم -

. زدی زنگ بهش که شنیدم روز اون. کرد شکر رو خدا باید داده رو تو جواب بازم حاال. فهمیدم

 نزدیک بهش تونیمنمی ترسمون از. کوبید دیوار به رو لیوان و شد عصبانی کردنت،قطع بعد

 . نشه دعواشون باهم که گیمنمی چیزی هم بابا به. بشیم

 بهش! من به لعنت. زدم حرف باهاش جوریاون منم. براش بمیرم! شیرین شد خون دلم -

 من داداش برا دختر. بگذره دختره اون خیر از کنممی راضیش شده که هرجور زنم،می زنگ

 . داد دست از رو شهاب مثل پسری که بدشانسه خیلی دختر اون. زیاده

 . بکنی براش تونیمی کارچی ببین بازم. مهربانو عاشقشه خیلی. ازش بگذره خداکنه -

 .خداحافظ. برسون سالم هم خاله به. عزیزم من به بسپرش -

 .بکنم داداشم برای کاری یه باید. انداختم تخت روی و کردم قطع رو گوشی

 !کردی رفتار هابچه مثل که مهربانو تو به لعنت. بود خاموش گوشیش ولی زدم؛ زنگ چندباری

 حیاط یاد. بود کرده روشن رو جاهمه ماه نور. کردم نگاه بیرون به پنجره از. بود گرفته خیلی دلم

 . شدم خارج واحد از سریع و برداشتم رو کتم. افتادم پشتی

 رامیار، هایخنده. اومد چشمم جلوی قشنگ روز اون یخاطره. نشستم نیمکت روی

. کردم نگاه اتاقش یپنجره به. شد تنگ براش دلم. بود جذاب برام چقدر. هاششیطنت

 . نیومده هنوز معلومه پس. بود خاموش چراغش
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 با رو کردنشخِرچخِرچ صدای و کردم لِه رو زمین روی شدهریخته هایبرگ کفشم نوک با

 . دادم گوش ـذت*لـ

 به لبخند رامیار به و کردم بلند رو سرم. شنیدم رو حیاط در بازشدن صدای که بودم فکر توی

 . کردم نگاه لب

 . نشست نیمکت روی کنارم و شد نزدیکم

 .کردم مرور ذهنم تو رو شعری یه ناخودآگاه

 . شودمی تمام زود چیزهمه چقدر»

 ...تو دست... تو عطر

 ...پیراهنت

 . اشـته*برجسـ هاینقش و

 ابدیست چیز یک چقدر

 تو

 تو اسم

 « .تو و من بین پنهانی حس این و

  

*** 

 رامیار

 بین. بودم زدهشرم هم مهتاب عصر رفتار از. خودشه تو خیلی بود معلوم. بگم چی دونستمنمی

 : گفت خودش که بودم دودل نزدن و زدنحرف

 .نبود درست رفتارم! خواممی معذرت عصر بابت دکتر آقای -

 بار زیر. کشیده زجر همهاون که دختری باشه؟ آورده تونهمی کجا از رو خوبی همهاین دختر یه

 که داره چی کناریم دختر این. باشه مهربون بلده بازم. شده خم کمرش زندگی مشکالت

 بگذرم؟ ناراحتیش از تونمنمی که داره چی کنه؟می خودش جذب رو من جوریاین

 . مهتاب حرفای بابت مشرمنده خیلی. تو نه ماییم کنه، خواهیمعذرت باید که اونی -
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 . کشید بلندی آه

 کسی از نمیشه که ایزمونه تو. کردین خوبی من به حد از بیش اتفاقاً. ندارین تقصیری شما -

. شدین مرهم شدین، دردهم شدین، رفیق برام شما داشت، هم رو احوالپرسی یه انتظار حتی

 فکرم اما میشه؛ دوست بهترین برام مهتاب کردممی فکر اینجا، بودم اومده که اولی روزای

 وقتی. کنهمی غلبه هاشخوبی همه به حسادتش ولی مهربونیه؛ دختر درسته. بود اشتباه کامالً

 . زنهمی رو نباید که هاییحرف عصبانیه

 گفتمی مرتضی. شدم خسته دستش از واقعاً منم اما گفتم؛ بهت بارها رو حرف این دونممی -

 یه اینم برای یا کنهمی قبول دونمنمی بازم اما کنه؛ حل رو مشکلمون تا بریم مشاور یه پیش

 . میندازه راه دعوایی

 . دونینمی بهتر خودتون شما بازم. باشه مخالف نکنم فکر گفتم، بهش منم اتفاقاً -

 . کشید عمیقی آه

 نشستی؟ سرما این توی اینجا چرا -

 . بود گرفته دلم -

  کنی؟ گریه جوریاون امروز شد باعث چی -

 . داد حرکت رو هابرگ کفشش نوک با و کرد ـغل*بـ رو دستاش

 . شهاب اسم به دارم داداش یه که بودم گفته بهتون -

  خب؟ -

 پیش براش بزرگی مشکل که فهمیدم بعدش ولی شدم؛ ناراحت دستش از کمیه امروز -

 . اومده

 .میشه حل مشکلشون شاءاهللان! آها -

 .ممنون -

 . کردمی سِیر دیگه جاهای روحش و بود نشسته کنارم جسمش فقط انگار. رفت فرو فکر توی

 . زدنمی حرف بود، شده خیره دوردست به

 : گفتم
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 کنی؟می فکر چی به -

 . چیزها خیلی به پیرشدنم، به. نیست برگشتی جای هیچ اینکه به. مگذشته به -

 . برد فرو شتیره موهای میون رو دستش و

 ساده دختر یه هایچشم به کردم؛ نگاه چشمش زیر چروک به. بود شده پیر. گفتمی راست

 .مهربونی از سرشار ولی

 .بود زیبا چقدر. افتاد اشگونه روی کوچیک خال به نگاهم

 یاد مرده،دل و شد پیر وقتی اما کنه؛می فکر آینده به شاد، دل و هست جوون وقتی تا آدم -

 !نباش مردهدل لطفاً. میرهمی کمکم و کنهمی شخفه خاطرات کنه،می سکوت کنه،می گذشته

 : گفت و کرد نگاه صورتم به

 خراب رو مادرش زندگی که بچه یه بوده؟ چی من خلقت از خدا هدف پرسممی خودم از گاهی -

 خودم از. شد خم زندگی فشار زیر که جوون یه. مادرش مشکالت روی بار شد که دختر یه. کرد

 کنه؟ طلوع منم زندگی به خورشید روز یه میشه آیا پرسممی

. بگیرمش ـلم*بغـ تو و بکشم رو دستاش خواست،می دلم که بود مظلوم قدراون صداش لحن

 اون تا کنممی هرکاری جون، پای تا اما برنمیاد؛ دستم از زیادی کار درسته که بگم بهش

 . کنه طلوع زندگیت تو خورشید

 :گفتم و کشیدم آهی

 و نور از پر هم تو زندگی که رسهمی روزی یه باش مطمئن. خدا درگاه به باش داشته امید -

 . کنیمی پیدا داداشتم نزدیکیا، این تو میگه بهم حسی یه. میشه روشنایی

 : گفت لبش زیر

 . شاءاهللان -

 . نباش هم هیچی فکر. میشه سردتر داره هوا خونه، برو پاشو -

 .رفت و شد بلند جاش از« .خیربه شبتون» گفتن با و زد لبخندی

 رو تلویزیون کنترل. کردم عوض خونگی، گرمکن و تیشرت یه با و درآوردم رو هاملباس

 . انداختم مبل روی رو خودم و برداشتم
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 «خونه پرستار» شماره دیدن با. خورد زنگ گوشیم که بودم پلیسی سریال یه دیدن مشغول

 .کردم لمس رو اتصال دکمه سریع

 : گفت مضطربش صدای با

 . نیست خوب اصالً پدرتون حال. اینجا بیاین سریع دکتر آقای -

 سرعت با. شدم خارج خونه از سریع و برداشتم مبل رو از رو کتم. جونم به افتاد بدی دلشوره

 .روندم پدریم خونه طرف به

 . رسوندم اتاقش به رو خودم. کردم باز کلید با رو در و کردم پارک رو ماشین

 . لرزوند رو پااهام نفسش، خِسخِس. زدمی کبودی به بابا صورت و بود سرش باال پرستار

 . کردم حرکت بیمارستان طرفبه پرستار، همراه و گرفتمش ــغلم*بـ تو

 : گفت و اومد سمتم ترس با. دیدم رو مینا و دویدم راهرو توی

 دکتر؟ آقای شده چی -

 .کیه امشب شیفت دکتر بگو بهم سریع -

 . کریمی دکتر و راد دکتر -

 . اورژانس بیاد سریع کریمی دکتر بگو -

 . کنه پِیج رو کریمی دکتر تا رفت باعجله و گفت ای«باشه»

 گرمکن همون با. کردم وضعموسر به نگاهی. بیرون زدم اتاق از و خوابوندن تخت روی رو بابا

 .بیمارستان بودم اومده

 . گرفتم دستام بین رو سرم و نشستم صندلی روی

 پیرت پدر از خبر یه و دنیا سر اون رفتی داداش؟ مثالً توی به من بگم چی …اوف سامیار اوف -

 . گیرینمی

 . دوختم چشم بهش و اومدم بیرون فکر از افشین صدای با

 : گفت و زد امشونه رو دستی

 . خوبه حالش نباش، نگران -

 . کشیدم ایآسوده نفس و دادم تکیه در کنار دیوار به و کردم تشکری ازش
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 مهربانو

 رو سازقهوه. کردم باز رو در انداختم کلید و کردم جاجابه دستم تو رو بودم خریده که هاییمیوه

 . انداختم مبل روی و درآوردم رو بافتم. کردم روشن

 . گرفتم رو شهاب یشماره دهم، بار برای و درآوردم جیبم تو از رو گوشیم

 !پسر؟ تو کجایی آخه -

 . اینجام. جانم -

 . هوا پریدم متر یه صداش با

  شهاب؟ خوبی -

 .کرد ایخندهتک

  پرسن؟می من از اینو همه روزا این چرا -

 . نگرانتن خب -

 نگران نگاه از میاد بدم. بربیام خودم پس از تونممی و بالغم و عاقل آدم یه من. بیخوده خیلی -

 . اطرافیانم

 . شدیا عوض خیلی پسر؟ هی. نگرانتن که دارن دوست همه شهاب؟ حرفیه چه این -

 . شدم پیر کنممی احساس که نپرس هیچی. کردن عوضم! خواهری آه -

 چیزا این با که نبودی پسری تو. نداشتم انتظار تو از اصالً ولی گفت؛ بهم شیرین. دونممی -

 . ببازی خودتو

 خوایش،می وجودت همه با که اونی داره درد خیلی! کشممی چی ببینی نشدی عاشق آبجی -

 «.نداری منو لیاقت تو»: بگه و کنه خردت دوستات همه جلو بیاد

 . شد غمگین صداش

 !بمیره خواهرت الهی -

 !آبجی دیگه سازممی جوریاین منم. نکنه خدا -
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 باید داری دوست منو اگه دارم، خواهشی یه ازت. بمونی سرخورده جوریاین که ذارمنمی من -

 . کنی قبولش

 . کن امر تو جانم -

 بری زنممی حرف سامان با. کنیمی تموم رو درست داری و دانشگاهته آخرای که دونممی -

 باش مطمئن. بخورن حسرتتو دخترا همه و بشی مهندس آقا خودت برای. بشی مشغول شرکت

 . میشه پشیمون زده که حرفی و کرده که کاری از دختر همون که رسهمی روزی

 .کرد بیشتر رو صداش توی مهربونی

 مرسی. بشم خیالبی اونو شده که هم شماها خاطربه دادم قول خودم به. برم قربونت -

 . بده خبر بهم زدی حرف باهاش. کنممی جبران لطفتو این خواهری

 هواتو همیشه ولی دورم؛ ازت درسته. گرفتی خوبی خیلی تصمیم! کردی قبول که مرسی وای -

 . کنمنمی خالی رو پشتت و دارم

 . کردم قطع رو گوشی و زدیم حرف دیگه کمی

 . شدم بیمارستان راهی و پوشیدم رو لباسم ناهار، خوردن بعد

 . کردنمی پچپچ و بودن شده جمع پرستارا راهرو توی

 : گفت بقیه به بلند صدای با و انداخت بهم نگاهی طناز

 .است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

 
www.negahdl.com 

 قاپ نیومده بعضیا! تیزه چه ببین بشکن ریزه چه نبین فلفل که گفتن راست واقعاً! باریکال -

 . زننمی رو دکترا

 . گرفت رو دستم مینا که سمتش برم خواستم آوردم؛ جوش زد که حرفی با

 . بری اینجا از که کنه عصبانیت خوادمی کار این با مهتاب. نده رو جوابش کن، ولش -

 پیشش روز چند رفتار از اون کردم؟ کارچی باهاش من مگه! داره حدی منم صبر آخه؟ چقدر -

 . االنش کار از اینم

 : گفت و کشید رو دستم
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 . دارم حرف باهات بریم بیا -

 . افتادم راه به دنبالش و گفتم ای«باشه»

 . بشینم صندلی روی که کرد اشاره بهم و بست رو در مینا. نبود کسی اتاق توی

 ربطبی حرف بهش نداشت حق پرستار یه. نبود جوریاین اصالً تو قبل رامیار! مهربانو ببین -

 فقط توجهش و مهربونیاش که فهموندمی همه به اخمش با. کنه شوخی باهاش برسه چه بزنه

 مثل تو با دادنمی محل کسهیچ به که رامیاری. شد عوض چیهمه تو اومدن بعد اما مهتابه؛ مال

 دفاع ازت مهتاب هایحرف درمقابل و دراومد پشتت جاها خیلی کرد، مهربونی. کرد رفتار دوست

 پیدا حسادت حس حمایتش، این از مهتاب همه از بیشتر و شد مونهمه تعجب باعث این. کرد

. بگیریش ازش خوایمی و آوردی دست به رو رامیار دل نمایی،مظلوم با تو کنهمی فکر. کرد

 . باهات کنهمی رفتار جوریاین همین برای

 همچین وقتهیچ من. داشتم دوست خیلی رو مهتاب بلکه ندارم، قصدی همچین اصالً من اما -

 پر برام رو سامان جای فقط رامیار. بریزم هم به رو دوستم زندگی که نمیدم خودم به جسارتی

 برداشت اشتباه نامزدش و من درمورد که مهتابه این. نداره وجود بیشتری چیز. همین کرده،

 حتی شناسه،می من از بیشتر که اونو چی؟ نامزدش اما اینجا؛ اومدم چندماهه من گیریم. کنهمی

 نداره؟ اعتماد اونم به

 بهش هرچقدر منم. کنینمی کارا این از وقتهیچ که خوبی قدراون تو دونممی! واال؟ بگم چی -

 . نمیره که نمیره گوشش تو میگم

 برام مهتاب با زدنسروکله برای وقتی دیگه که دارم مشکل زندگیم تو قدراون من! خیالبی -

 . نمونده

 خاطربه هم بودم عصبانی کاراش دست از هم. گذشت سردرد با بودم شیفت که ساعتی کل

 . گرفتمی مخنده فکرش طرز

 جلوی چراغ بارون، زیاد بارش اثر بر. شدم پیاده تاکسی از و کردم حساب رو راننده پول

 چراغ و کردم باز رو اصلی در کورمالکورمال. بود شده تاریک جاهمه و بود ترکیده ساختمون

 . موندم منتظر و دادم فشار رو شدکمه و رفتم آسانسور طرفبه. کردم روشن رو راهرو
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 .سالم -

 . کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم رامیار صدای با

  هستین؟ خوب دکتر، آقای سالم -

  خوبی؟ تو. ممنون -

 . نیستم بد -

 . کرد اشاره داخل به دستش با و کرد باز رو آسانسور در

 . داد تکیه آسانسور دیواره به و زد رو واحدهامون طبقه دکمه

 . ترسوند کردنشتوقف با رو من و شد خاموش روشن آسانسور چراغ

 : گفت و کشید رو دستم رامیار. نکرد کار زدم رو دکمه هرچی

 . اومده وجود به مشکلی برق سیستم تو بارون خاطربه حتماً. نترس -

 : گفتم ترس از پر صدایی با

  چی؟ بشیم خفه و نرسه هوا اگه بمونیم؟ منتظر اینجا باید کی تا -

 : گفت و کرد قشنگی یخنده

 .منتظرمه واحد جلوی زنم،می زنگ مهتاب به االن. نباش نگران -

 .کرد نگاه بهم تأسف با و آورد بیرون رو گوشیش

 .نداره آنتن -

 . بشم خفه و کنم گیر آسانسور تو روز یه اینکه از ترسیدممی خیلی. لرزید پاهام

 مشونه روی رو دستش و کنارم اومد. ترسیدم مرگ سرحد تا که فهمید صورتم حالت از

 . کشید ـغلش*بـ تو رو من و انداخت

 چه که کنم اعتراف خودم به تونستمنمی چرا. دادمی آرامش و امنیت بوی چقدر. بود گرم چقدر

 دارم؟ مرد این به حسی

 : گفت شمردونه و بم صدای با

 . پیشتم من نترس، هیچی از -
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. بود کرده ـتم*مسـ عطرش بوی. داد وجودم به خوب حس و آرامش کلی ش،کلمه یه همین

 بیشتر رو خوبم حس و خوردمی صورتم به گرمش هاینفس. داشتم دوست خیلی رو بو این من

 . شدممی مرد این عاشق داشتم من ولی باشه؛ تلخ اعتراف یه شاید. کردمی

 . بود ناب خیلی داشتم بهش که حسی

 که هاییبعضی همون. کردمی خوب رو آدم حال واقعاً که بود هاییبعضی اون از رامیار انگار

 یخ آب خوردن شبیه که هاییخوب اون از. خوب جورِ یه میشه، جوری یه آدم حال باهاشون

. زنهنمی هم تلخی به که نمکه با سبزگوجه خوردن شبیه هم شاید یا. تابستونه گرمای وسط

 این خوبی اینکه از راحت. میشه راحت خاص جورِ یه خیالش آدم. بارون زیر زدنقدم شبیه

 .نمیشه نشینته وقتهیچ بعضیا

 .نیستن رنگبهرنگ فرش شبیه هاآدم جوراین

  مونند؛می بارون شبیه

  لطیف، قدرهمین

  آروم، قدرهمین

 ! نشیندل قدرهمون

  ترسی؟نمی دیگه که االن -

 . ترسمنمی هیچی از شما کنار. نه -

 : گفت و زد لبخندی

 شتجربه حاال تا. نترسه هیچی از کنارت در و ببینه حامی مثل رو تو نفر یه که خوبیه حس -

 . خوبه خیلی که بینممی االن ولی بودم؛ نکرده

 . شدم جدا رامیار از سریع مهتاب، صورت دیدن با و شد باز آسانسور در که بگم چیزی خواستم

 . کردمی چکه خون انگار چشماش از. بود شده عصبانی خیلی حالت، اون توی ما دیدن با

 برای که هایینگهبان. زد پسش شدتبه مهتاب که کنه ـلش*بغـ خواست رفت کنارش رامیار

 .کردن نگاهشون تعجب با بودن اومده آسانسور کردندرست
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 طرف به مهتاب. دادممی نشون العملیعکس همچین بودم مهتاب جای منم اگه که دارم قبول

 : گفت و شد خیره بهم باریدمی ازشون عصبانیت و نفرت که چشمایی با و اومد من

 بعد به این از بفرما. کنی ـیانـت خــ دوستت به که باشی پست قدراین کردمنمی فکر -

 . بتازون توش خوادمی دلت هرچقدر! خالیه میدون

 دنبالش و انداخت بهم نگاهی ناراحتی با رامیار. رفت پایین هاپله از سرعتبه و گفت رو همین

 . دوید

 دفعهاین. بیفته اتفاقی همچین خواستنمی دلم اصالً. بردم فرو دستم کف رو ناخنام کالفه،

 کاش اما شد؛ خرد و شکست که دیدم صورتش تو. بزنه حرفایی همچین که دادممی حق بهش

 روز یه شدم بیمارستان اون وارد وقتی از رامیار، بیچاره. رفتنمی جوریاون و پرسیدمی اولش

 رو من خاطربه مهتاب حسادت دعواهای خود، جای قبلشون دعواهای. نداشته مهتاب با خوش

 . کنه تحمل باید هم

 کنم؟ کارچی رو خونه کردم، پیدا رو کار اما برم؛ و کنم پیدا کار دیگه جای یه تونستممی کاش

 هم شاجاره و باشه تکمیل لوازمش همه که میشه پیدا اینجا مثل ایخونه یه شهر این کجای

 باشه؟ کم

 هم دیدن فیلم یحوصله اما کردم؛ رو و زیر رو کاناال. شدم ولو مبل روی و کشیدم ایخسته آه

 . کشیدم دراز تخت روی و رفتم خواب اتاق طرفبه و شدم بلند. نداشتم

 تو که آرامشی حس و رامیار کردن ـغل*بـ یلحظه اما اومد؛می سرم تو فکری جورهمه

 کنممی اعتراف اما شد؛ مهتاب ناراحتی باعث درسته. کردنمی رهام لحظه یه داشتم، ـلش*بغـ

 کامالً شدم، سامان عاشق کردم حس زمانی یه که من. بود دنیا حس بهترین من برای که

 اما بودم؛ کرده پیدا حس مهربونیاش، و بودن خاطربه فقط سامان به من بلکه بود؛ اشتباه حسم

 که نمیدم رو این جرئت خودم به وقتهیچ ولی قویه؛ خیلی دارم رامیار به نسبت که حسی

 و همین خاطرشه، آرامش و خوشبختی فقط و فقط براش من آرزوی. کنم خراب رو زندگیشون

 .بس

*** 
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 و. دیدممی کمتر رو رامیار مدت این تو من و بود گذشته آسانسور توی اتفاق اون از روزی چند

 خودم به که بود ناراحت و عصبی قدراون اما بود؛ بیمارستان تو فقط دیدمشمی که هاییوقت

 بیمارستان به که بود روزی چند مهتاب. بپرسم مهتاب بهراجع ازش و برم دادمنمی جرئت

 . بودم من مقصرش تنها و شده دعواشون باهم بدی طرزبه دفعه این رسیدمی نظربه. امدنمی

 منتظر و رفتممی هاپله از یا رسیدممی مجتمع به تردیر و شکستمی پام قلم روز اون کاش

 شده جوریاون اینم میشه، برعکسش بخوام هرچی من که اونجایی از اما موندم؛نمی آسانسور

 ازش چیهمه بابت. بزنم حرف مهتاب با و برم خواستمی دلم بودم، ناراحت خیلی. بود

 . شدممی پشیمون رفتن از پرنفرتش چشمای یادآوری با اما کنم؛ خواهیمعذرت

 . کوبید میز روی دستش با محکم یکی که بودم غرق سرم تو جورواجور فکرای توی

 . افتاد عصبانی طناز به نگاهم

 زنی؟می رو مهتاب نامزد قاپ نرسیده، راه از که هستی کی کردی فکر دختر؟ هی -

 . اشتباهه کامالً من به راجع فکرت! طناز باش زدنتحرف مراقب -

 خودشیرینی داشتی و رامیار ـغل*بـ تو بودی رفته آسانسور تو همین برای آره؟ اشتباهه که -

 ...دختره طرفی هالو با کردی فکر کردی؟می

 . موند مات زدم، صورتش تو که سیلی با

 : گفتم و گرفتم سمتش رو لرزونم دستای

 فکرشو شماها که اونایی از من. بگی مزخرفاتی جوراین شخصیتم و من به راجع نداری حق -

 . نیستم کنینمی

 . انداخت چنگ صورتم به دستش با و کرد حمله سمتم عصبانیت با

 هابعد اما خواستم؛ رامیارو منم روزی یه درسته. بکشه زجر مهتاب تو، خاطربه ذارمنمی -

 . مهتابه الیق فقط که فهمیدم

 . کردن جدامون هم از و اومدن طرفمونبه دیگه دخترای

 . سوختمی خیلی صورتم توی ناخناش جای

 : گفت و گرفت طرفمبه تهدید با رو شاشاره انگشت
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 گوشات اون توی اینو. بشه هم تو مال نمیدم اجازه نباشه، مهتاب مال رامیار اگه باش مطمئن -

 بهت هم سگ محل رامیار کنهمی کاری و کنهمی آشتی باهاش زودتر هرچه مهتاب کن، فرو

 !نذاره

 ادامه کی تا آخه. گذاشتم صورتم روی رو دستم. کردن دورش و کشیدن رو دستش دخترا

 ششناسنامه از رو اسمم خوادمی که بابام از اون. کنن تحقیرم حرفاشون با باید کی تا داشت؟

 ! شدم خسته! خدا دیگه شدم خسته. اطرافم آدمای از اینم دربیاره،

 

. بودم کرده گیر عقلم و احساس بین. زدممی قدم و کشیدممی روپیاده هاینرده روی رو دستم

 حرف همه این گناهمبی که االن. بود دوستم نامزد طرفم یه از باشمش، داشته خواستمی دلم

 .بزنم رو مجتمع و بیمارستان قید باید بزنه، سر ازم خطایی ترینکوچیک اگه. دنبالمه

 کوچیک خبر یه حتی. باشه وفابی جوریاین کردمنمی باور و بود شده تنگ سامان برای دلم

 آبی آسمون به رو نگاهم و نشستم همیشگی نیمکت روی. کنممی کارچی رفتنش بعد که نگرفت

 و بشینم خواستمی دلم. نبود شدید سرمای و بارون از خبری. بود ابری کمی و صاف. دوختم

 شاید. خواستمی رو رامیار بودن هرلحظه که قلبی بگیره؛ آروم قلبم تا کنم نگاهش هاساعت

 محبت کمبود که آدمی. کرده محکم خیلی دلم تو رو جاش اما باشه؛ زود داشتنشدوست برای

 تو همیشه دختر. میشه شوابسته سریع فرد، یه مهربونی ترینکوچیک با باشه، داشته

 هایمرد به که همینه برای شایدم ندیدم، بابا از محبتی من اما داره؛ پدر محبت به نیاز زندگیش

 دوا ازم دردی وقتی مکرر هایکردنگریه از شدم خسته. کنممی پیدا وابستگی حس اطرافم

 کسی نبودم، تنها قدراین بود اون اگه شاید. شده تنگ ندیدم که داداشی برای دلم. کنهنمی

 مگونه رو و چکید اشک قطره یه. کردمی حمایتم همیشه بزنه؛ حرف سرم پشت کردنمی جرئت

 .کردم پاکش محکم دستم کف با. نشست

 .باشم ضعیف دختر یه خوامنمی من بردارین، سرم از دست! مزاحم اشکای شما به لعنت -

 .گرفتم پیش در رو مجتمع راه و شدم بلند



 

 

159 

 

 بوی خاک باران خورده نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 دیاسپریسا 

 از خوایمی چی. کردی تبدیل خاکستر به چشمم جلو هاموآرزو. گرفتی ازم جوونیمو دنیا آه -

 .ساکنه کهنه دردی زندگیش، گوشه هر که منی

 و شدنمی رد سرعت با که هاییماشین. کردممی نگاه بیرون به و بودم ایستاده پنجره جلوی

 دیده هیچی صورتشون توی هاشونبعضی و داشتن لب به لبخند هاشونبعضی که هاییعابر

 تنگ تهران هایخیابون برای دلم چقدر. دارن رو خودشون حکایت هاآدم از هرکدوم. شدنمی

 ازشون که االن. داشتیم خوبی هایروز چه شیرین و شهاب با. برگردم تونستممی کاش. شده

 .افتننمی هم یادم حتی دورم،

 ناراحتی، هروقت گیره،می دلت هروقت که بود یکی کاش. داشت دوست منو هم نفر یه کاش -

 آدمی همچین من اما وجودت؛ به محبتت، به. دارم نیاز بهت پیشم بیا بگی و برداری رو گوشی

 .ندارم زندگیم تو رو

 .کنم بازش تا رفتم در طرفبه و اومدم بیرون فکر از در صدای با

 .نشست لبم روی لبخند مینا، دیدن با

 !طرفا این از عزیزم، سالم -

 :گفت و داد هُلم داخل به

 .بیا بپوش لباس برو نزن، حرف زیاد -

 کجا؟ -

 .میگم بهت ماشین تو بپوش -

 .شدم خارج واحد از دنبالش به و شدم حاضر سریع

 .کرد گرمی احوالپرسی و حال دیدنم با و بود منتظرمون ماشین تو خندهخوش آریای

 شده؟ چی بگی خواینمی مینا -

 .بگیریم کنونآشتی جشن خوایممی هم امشب. کردن آشتی مهتاب و رامیار -

 .بشم پیاده من دارنگه ماشینو آریا آقا -

 .کرد نگاهم عصبانیت با مینا
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 دلتو و بده پز بهت خوادمی حتماً. باشی جشن این تو خواسته مهتاب! مهربانو درنیار بازیبچه -

 خودتو، باید امشب اما کنن؛می نگاهت بد چشم با برات سخته خیلی دونممی. بیاره درد به

 که حرفی هر نیومدن این با و نیومده حسادتش از حتماً میگن نیای اگه. کنی ثابت گناهیتوبی

 .کنیمی تبدیل حقیقت به رو زننمی سرت پشت

 پشت هایحرف و کنی ثابت خودتو خوایمی اگه موافقم؛ حرف این با منم. میگه راست مینا: آریا

 .موقعیته بهترین امشب کنی، جمع سرتو

 به باید اما میشم؛ ناراحت و میاد درد به دلم ببینم هم با رو اونا و برم اگه درسته. گفتنمی راست

 .ببینمش مهتاب کنار مجبورم هربار و نیست من مال رامیار که بفهمونم خودم

*** 

 تو مهتاب. اومدمی هادوردست تا هاشونخنده صدای و بودن نشسته پارک آالچیق توی همگی

 .کردمی لوس رامیار برای رو خودش و بود داده لم رامیار ـغل*بـ

 نگاه من به مهتاب با و بود اومده هم طناز. نشستم مینا کنار ایگوشه و دادم سالم همه به

 براشون لذتی چه من خردکردن. کرد حس هردوتاشون چشم از شدمی رو تمسخر. کردنمی

 .داشت

 :گفت و کرد نگاه بهم رامیار

 مهربانو؟ چطوره حالت -

 .شدم مهتاب خشمگین نگاه متوجه

 :گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 .دکتر آقای خوبم -

 .بگذری من از تونینمی وقتهیچ که بگو. کردیم آشتی جوریچه که بگو بهشون رامیار: مهتاب

 !بود نیش از پر من برای شکلمه هر

 .بکشم نازشو باید هربار من و لوسه من خانم دوننمی همه. بگم نیست نیازی: رامیار

. بود نشسته گلوم تو سنگینی بغض. شد سرخ حرص از مهتاب و خندیدن بلند صدای با همه

 تا. ستدیگه نفر یه مال قلبشون که هاییآدم میشم؟ اشتباهی هایآدم عاشق همیشه من چرا
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 این از دادم قول خودم به. سوخت من دل و خرید رو نازش رامیار و کرد ناز مهتاب شب آخرای

 اون حس شاید. کنم رفتار اطرافم، هایآدم بقیه مثل هم رامیار با و بردارم دست ممنوعه عشق

 !بیشتر نه باشه ترحم حس فقط من به

 :کردم زمزمه شعری لب زیر و کردم نگاه شونخوردهگره هایدست به رفتن موقع

 محبوبم تخت خیالت رفتم -

 باشد این قسمت شاید که رفتم

 مرد دستم روی «تو» از پر قلبی

 باشد همین پایانم که رفتم

 شب یک را بغض این ولی رفتم

 زد خواهم زار غرورم روی

 شب یک را عشق این خودم مثل

 .زد خواهم دار سکوتم توی

 *** 

 .بزنم سری بهش تا رفتم و برداشتم رو هامریض از یکی پرونده

 .بود دیده ضرب کمی چپش پای و زباله سطل توی بود افتاده بالکن از و بود جوون پسر یه

 .پرستار خانم سالم -

 چطوره؟ حالتون سالم، -

 .خوبم -

 افتاد؟ اتفاق این جوریچه -

 .خندید

 .شد جوریاین که کنم وصل دخترمو دوست خونه آنتن بودم رفته -

 .زباله سطل تو افتادین که آوردین شانس -

 .خندید بازم

 .دارم دوستش چقدر که دونیدنمی پرستار خانم. داره ارزش اینا از بیشتر خیلی عشق -
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 .شدم خارج اتاق از« .کنین استراحت کمی» گفتن با و زدم لبخندی

 رو همه و بود کرده رو خودش کار طناز. زدنمی حرف قبل مثل باهام بیمارستان تو کسهیچ دیگه

 .بود کرده دور ازم

 شاید. کردمی دوری من از هم اون اما بود؛ شده تنگ هاشمهربونی و رامیار دیدن برای دلم

 .بشه نزدیکم خواستنمی هاش،حسادت و مهتاب خاطربه

 و آوردم بیرون جیبم از رو گوشیم. نشستم نیمکت روی و شدم بیمارستان خلوت حیاط وارد

 .گرفتم رو سامان یشماره

 .کرد پر رو گوشم شمردونه صدای بوق، تا چند بعد

 جانم؟ -

 خوبی؟. سامان سالم -

 .کرد پر صورتمو شرم عرق. کشممی خجالت دارم -

 چی؟ واسه -

 که شلوغه سرم قدراون اومدم وقتی از خودم جان به. بزنم زنگ بهت نتونستم که تمشرمنده -

 .بابا دیدن برم نتونستم حتی

 خوبی؟ خبر؟ چه. نیستم ناراحت همین برای. دونممی -

 میره؟ پیش جوریچه اوضاع چی؟ تو خواهری خوبم. گلی خیلی -

 .داشتم ازت خواهشی یه سامان. خوبه چیهمه -

 .بفرما جانم، -

 شرکت با هم شرشته کنی؟ جور کاری یه شرکت توی براش میشه شناسی،می که رو شهاب -

 .هماهنگه شما

 حل براش بزنه، سری یه بهم فردا بگو بهش چشمم، رو باشه! بگی چی خوایمی کردم فکر -

 عزیزم؟ باشه دیگه امر. کنممی

 .ممنونم. سامان خوبی خیلی -

 .نداشت قابلتو -
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 .خداحافظ. برسون سالم هم پدرجون به. برس کارت به -

 .خداحافظ قربانت. چشم -

 .کنم خبرش و بزنم زنگ شهاب به حتماً باید شب. شدم خوشحال خیلی

 .نشستم خودم صندلی روی و شدم بخش وارد

 :گفت و انداخت بهم بدی نگاه و شد سالن وارد ـوه*عشـ با مهتاب،

 اتاقشه؟ تو رامیار -

 .بله -

 .بشنوم رو هاشونحرف من تا نبست دیگه و کرد باز رو اتاق در

 .خودم آقایی سالم: مهتاب

 .بشین بیا. خانمم سالم: رامیار

 . کشیدمی تیر بدجوری گذاشتم؛ قلبم روی رو دستم

 .ببینمت اومدم شد تنگ برات دلم: مهتاب

 .کردی کاری خوب. برم دلت قربون الهی: رامیار

 بیرون؟ بریم میشه تموم کی کارت: مهتاب

 گذاشتی؟ باز چرا درو. بریم کنم تموم. دارم کار کمی: رامیار

 .جوریهمین: مهتاب

 برداری؟ کارات این از دست خوایمی کی مهتاب -

 کردم؟ کارچی مگه -

 با زندگیش همه. نداره گناهی هیچ که اون بیچاره؟ دختر اون کردناذیت از نشدی خسته -

 .میشه حسودیت هم کوچیک محبت یه به. گذشته سختی

 .ندارم اراجیفو این حوصله. رامیار کن بس -

 .زد حرف منطقی باهات کلوم دو نمیشه -

 .میرم خودم نمیای. بیا بیرون میای -

 مهتاب؟. کن صبر -
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 زل چشمام توی نفرت با و اومد من طرفبه. بست رو در خشم با و اومد بیرون اتاق از مهتاب

 .زد

 شد؟ دعوامون تو خاطربه باز که خوشحالی االن -

 پشیمون کارات، هات،حرف این از رسهمی روزی یه. مهتاب کردی اشتباه من مورد در همیشه -

 .نکردم تو حق در خیانتی هیچ من. میشی

 چیهمه ولی میشی؛ دوستم بهترین میکردم فکر اولش. درنیار رو مظلوما آدم ادای من برای -

 کارچی آسانسور توی رامیار ـغل*بـ تو نکردی، ـیانت*خـ اگه. دشمنم بدترین شدی کرد، فرق

 کردی؟می

 کردممی فکر منم. کنی کارچی دونستینمی ترس از بودی خودتم. بود اتفاق یه کامالً اون -

 توی فقط تو. بود اشتباه کامالً فکرم اما باشی؛ کنارم لحظاتم همه تو میشه که خوبی قدراون

 .فهمینمی هیچی. شدی غرق حسادتت

 دعواهامون همه باعث. کنممی بیرونت بیمارستان این از خودم دستای با روزی یه باشه یادت -

 .تویی

. کشیدنمی رو درگیری همهاین هم خودم اعصاب دیگه. شد دور ازم سرعت به و گفت رو این

 .زننممی خودشون چوب با بازم نکردم کاری بگم هرچقدر

 مونده کاریم ساعت شدنتموم به ساعتی چند. گذاشتم سرجاشون و کردم مرتب رو هاپرونده

 .بودم بیکار و بود

 .بخرم قهوه خودم برای و برم تا شدم بلند جام از

 من بردن مات با مساوی هادختر جیغ. پیچید جاهمه همهمه صدای شدم، که آریا بخش وارد

 .شد

 افتاده تونستمی اتفاقی چه. لرزید پاهام. بود خونی صورتش و بود افتاده برانکارد روی مهتاب

 .رفتن عمل اتاق طرفبه سرعت با همه و شد رد کنارم از برانکارد باشه؟

 :گفت و پیشم اومد. کردمی گریه مینا

 .کرده تصادف مهتاب -
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 .شد بیشتر شگریه صدای

 .بشم خارج شوک حالت از تونستمنمی و بود بـرده ماتم مجسمه یه مثل

 .داد تکونم مینا

 .بیا خودت به چته؟ مهربانو؟ -

 .زدم پلک هم سر پشت

 !نمیشه باورم -

 !مهتاب آه. خورد حرفاشو چوب. کرد تا باهات بد خیلی: مینا

 .کنممی بیرونت بیمارستان این از خودم دستای با گفت بهم رفتنش موقع -

 :گفت و کرد پاک رو چشمش یگوشه اشک

 .بریم بیا. میشه دیوونه بفهمه اگه رامیار. کن حالل رو مهتاب -

 .رفتیم عمل اتاق سمت و افتادم راه به مینا دنبال

 طرف هر از شدمی و بود داغوون. بود گرفته رو بازوش زیر آریا که دیدم رو رامیار دور از

 .فهمید رو این صورتش

 عاشق چقدر. نشست شگونه رو و چکید چشمش از اشک قطره اولین. رسید عمل اتاق جلوی

 .بود مهتاب

 پام اگه. بودم من فقط رامیار، ناراحتی و مهتاب عذاب باعث. بزنم زار و بشینم خواستمی دلم

 .اومدنمی پیش هاچیز این از کدومهیچ ذاشتم،نمی بیمارستان این تو رو

 .نشست عمل اتاق در روی رامیار دست

 .کردم غلط خانمم کردم، غلط. بذاریا تنها منو مبادا مهتابم؟ -

 .کرد گریه آریا ـوش*آغـ تو مردونه

 منم حالش این مقصر. رفت من از ناراحتی با کردم ناراحتش آریا؟ کنم کارچی اون بدون من -

 !لعنتی منِ آریا،

 .بخوره بهت هوا بیرون بریم بیا. میشه خوب. قوییه دختر مهتاب. داداش باش آروم: آریا

 .بیرون بیاد سالم و صحیح مهتابم تا مونممی جاهمین. نمیرم جاهیچ من نه -
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 . داشت وجدانعذاب چقدر رامیار بیچاره. بود اومده درد به دلم

*** 

 رامیار

 قلبم. ببخشه دوباره زندگی من به شدنش،خوب با تا بودم بهترینم منتظر عمل اتاق جلوی

 به رامیار، تو به لعنت. زدمنمی داد سرش کاش. رفتممی باهاش کاش. کشیدمی تیر شدتبه

 !شکستی رو ترینتعزیز دل دفعه هر که تویی

 .کرد نگاهم نگران هایچشم با آریا. کردم تکیه دیوار به و شدم خم هامزانو روی

 .بخوره بهت هوا بریم پاشو داداش، جانِ -

 .کشیدم بیرون دستش از رو دستم و دادم تکون شدتبه رو سرم. نداشتم زدنحرف نای

 .خورمنمی تکون اینجا از نبینم رو اومدنشهوشبه خودم چشمای با تا -

 .نیست خوب اصالً حالت رامیار، نکن لجبازی -

 مگه بکشم؟ نفس جوریچه اصالً باشم؟ خوب جوریچه مهتاب بدون من. ندادم رو جوابش

 بشینم؟ راحت من و بده جون اتاق این توی عشقم میشه

 .نذاره تنهام که کنم التماسش. بزنم زار و بشینم تا رفتنمی و کردنمی خلوت رو اینجا کاش

 .اومد بیرون محتشم دکتر و شد باز عمل اتاق در

 :گفت و کرد نگاهم ناراحتی با

 .ببینه رو تو باید میگه کنیم، عملش ذارهنمی. هوشیارهنیمه. ببینش برو رامیار، پاشو -

 .دادم هل رو اتاق در و شدم بلند لرزون هایپا با

 جسم به نگاهم. رفتن بیرون اتاق از من دیدن با بودن سرش باال که هاییپرستار یهمه

 .بود زخم از پر خوشگلش صورت و بود افتاده تخت روی. افتاد جونشنیمه

 !نبینه جوریاین رو تو و بره قربونت رامیار الهی -

 :گفت ضعیفی صدای با و برداشت دهنش روی از رو ماسک

 .ترنزدیک بیا عشقم؟ اومدی -
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 با وجودم ذرهذره. گرفتم دستم تو رو ضعیفش هایدست و نشستم صندلی روی کنارش

 بیارم؟ دووم زندگی این توی تو بدون جوریچه. بود اومده درد به دیدنش،

 .بزنم حرفامو... تا نگو هیچی... هی کن، گوش بهم خوب رامیار -

 .بگو خوایمی هرچی برم، قربونت بزن -

 حتی تو بدون مهتاب... نکن فراموش اینو وقتهیچ دارم، دوست خیلی... که دونیمی خودتم -

 .عشقم ببخش منو... کردم اذیتت خیلی دونممی. بکشه تونهنمی هم نفس

 .کردنمی خیس رو هاشگونه هم پشت اشکش، مروارید هایقطره

 :گفتم بغض با و دادم فشار دستم تو رو دستش

 تو مهتاب؟ حرفیه چه این. کنممی تقدیمت دودستی و نمیگم هیچی بخوای ازم جونمم تو -

 .منی زندگی

 .کرد پر بغض رو صداش

 ...باش خودت مواظب من بعد -

 .کرد سرفه هم پشت

 !بذاری تنها منو تونیمی مگه. میشی خوب تو عمرم، نزن حرفا این از -

 :داد ادامه و گرفت باال شدنمساکت معنی به رو دستش

. زدم تهمت بهش بازم و دیدم چشماش تو رو گناهیبی. کردم بد خیلی دختر اون حق در -

 عشقم؟... رامیار ببخشه منو بگو بهش

 .کردممی گریه پاشپابه

 دلم؟ جان -

 :گرفت اوج صداش هقهق

 .کن ـلم*بغـ -

. کردم خیس رو هاشگونه چشمم، هایاشک با و گرفتم ـوش*آغـ تو رو لرزونش تن

 .لرزیدمی

 .بشی خوب بذار. کنن عملت بذار عشقم -
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 :گفت شد،می ترضعیف لحظه هر که صدایی با

 .بکشم تو ـوش*آغـ تو آخرمو هاینفس بذار! کنممی خواهش ازت... نذار تنهام -

 !میرمامی من. نزن حرفا این از رامیار مرگ. نگو -

 .لرزید تنش

 :گفت توانش آخرین با

 .رامیار... دارم... دوست -

 .اومدنمی هاشنفس صدای. شد حسبی دستم تو دستش

 .دادم تکونش

 خواممی. چشماتو کن باز برم، چشمات اون قربون. نفسم بزن حرف مهتابم عشقم؟ مهتاب؟ -

 مهتابم؟. کنم نگاه چشماتو قشنگی

 کشید؟نمی نفس چرا. کرد پر رو گوشم دستگاه، ممتد بوق صدای

 !لعنتی چشماتو کن باز بکشم؟ نفس جوریچه کنم؟ کارچی تو بدون من. پاشو مهتاب -

 .کنن جدا ازم رو عشقم خواستنمی. اومدن اتاق به همه

 مهتاب؟. کنین ولم -

 .کنمنمی ول رو عشقم من. کنن جداش ازم ذاشتمنمی

 !بودی نوشته جدایی از رفتن وقت»

 .بودی فرشته مثل تو امشکسته قلب این واسه

 .نمیره یادت قیامت تا عاشقیمون گفتیمی تو

 «!میره که اونی راه بدرقه خیسم چشمای این حاال

 محکم اما بزنم؛ پسش تا کردم جمع رو توانم همه. کشید بیرونم مهتاب ـل*بغـ از آریا

 .بود گرفته رو هامدست

 التماست! بیارم دووم جوریچه تو بدون من لعنتی دِ. مهتاب کن باز چشماتو. آریا کن ولم -

 مهتاب؟. برگرد کنممی
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 رو بیمارستان هایراهرو گریه، صدای. دویدم دنبالشون. کردن جدا ازم رو ترینمعزیز. بردنش

 .بود کرده پر

 : زدم داد دل ته از

 !لعنتی برگرد. گذاشتی تنهام که بخشمتنمی وقتهیچ! مهتاب بدی خیلی -

 .درخشیدمی دستش تو نامزدیمون یـقه*حلـ بودن شده آویزون تخت از هاشدست

 .برگردون رو عشقم. بگیر جونمو بیارم؟ طاقت جوریچه خدایا -

 :گفت گریه با آریا

 .داداش کارو این خودت با نکن -

 حس رو پیشونیم یبراومده هایرگ. بکشم آتیش به رو چیهمه خواستممی. بودم گرفته جنون

 .بود اشک پر صورتم. کردممی

 !گردیبرنمی دیگه تو گذشته، حرفا این از کار»

 «.کردی خداحافظی که بریدی لحظه همون از

 .نرو رامیار جان عشقم مهتاب؟ -

 بمونم؟ تو راه به چشم امیدی، چه با بگو تو...بگو تو»

 «.خوندممی رو قصه ته چشمات، توی از که وقتی

 .کردم گریه دل ته از و کردم ـلش*بغـ. دید رو زارم حال و رسید راه از هم مرتضی

 مثل همیشه رو تو اما نمیده؛ گوش حرفمو و قهره من با شاید. برگرده بگو بهش تو داداش -

 اون که هرچی اصالً. نکنم ناراحتش دیگه میدم قول. بیاد بگو تو. داشت دوست داداشش

 ...فقط بیاد بگو. ایران گردمبرمی. میشه همون خواد،می

 .داد فشارم ـلش*بغـ تو

 .گردهبرنمی دیگه اون کن باور. برنمیاد تو دست از کاریهیچ. داداش باش آروم -

 .کردم نگاه همه به اشکی هایچشم با و. شدم جدا ازش

 !بکنه کاری یه یکیتون لعنتیا، دِ. داشت دوست که رو شما. برگرده بگین شماها -

 .نرو رامیار مرگ مهتاب؟ -
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 جون داشتم. بود انفجار مرز تو. گرفتم رو سرم محکم هامدست با و افتادم هامزانو روی

 . بیارم دووم جوریچه عشقم بدون من. شدممی نابود و دادممی

*** 

 مهربانو

 کمرش. شکست هامچشم جلوی رامیار که دیدم اما بودم؛ ندیده رو مردی شکستن حالبهتا

 ایعده و بودن ناراحت بیمارستان پرسنل یهمه باشه؟ عاشق تونهمی چقدر آدم یه. شد خم

 خنده و شاداب چقدر. دیدم رو مهتاب باراولین برای که افتادم روزی یاد. کردنمی گریه من مثل

. خواستمی کمک شونـطه*رابـ برای من از! کجا مهتاب اون و کجا مهتاب این اصالً. بود رو

. اومدمی رامیار پردرد صدای. خورد هم به دوستیمون که شد چی دونمنمی. کردمی درددل باهام

 :گفت گریه با و اومد پیشم مینا

 .شو آماده برو. خاکسپاری ریممی بعدش خداحافظی، برای میان. دادن خبر شخانواده به -

 .کردیم گریه هردو و کردم ـلش*بغـ

 .منه تقصیر چیهمه! بره زود قدراین تونست جوریچه. مینا نمیشه باورم -

 کارا این یهمه حسودیش خاطربه. طنازه اون تقصیر شهمه. مهربانو نیست تو تقصیر هیچی -

 .کنممی تعریف برات بعد. گفت بهم هانیل. کرد رو

 هم برای خوبی دوستای کردی،می درکم بار یه اگه مطمئنم. رفتنت برای بود زود خیلی مهتاب،

 .شدیممی

. مهتابه مادر بود معلوم. اومد خانمی یه جیغ صدای. بودن گذاشته بیمارستان حیاط تو رو جنازه

 خواهرم»: گفتن با داداشش. انداخت گریه به باز رو همه که کردمی گریه درد پر قدراون

 روی رو دستش و بود ایستاده ایگوشه پدرش. آورد درد به رو همه دل« .شد مرگجوون

 .کردمی گریه و بود گذاشته صورتش

 :کشید جیغ مادرش

 .رفت عشقت رامیار. شد پرپر دخترم تنها خدایا -

 .کردمی آب رو سنگ دل رامیار، یمردونه هقهق صدای
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 راه وسط که تو. قرارامون و قول بود این معرفتبی. نیستی تو فقط اومدن، همه ببین! مهتابم -

 !بکشم نفس جوریچه تو بدون بگو بهم. کردی خاکستر آرزوهامونو. کردی ول منو

 :زد شـنه*سیـ رو محکم

 تونستی؟ جوریچه آخه. نداشتی رو من دردکشیدن طاقت که تو. مهتاب کشهمی تیر قلبم -

. کردنمی ول رو مهتاب اما کنن؛ آرومش کردنمی سعی و بودن گرفته رو رامیار دور هادکتر

 .بره همراهش خواستمی انگار که بود کرده ـغلش*بـ جوری

 که فهمیدم مینا حرف با اما داره؛ دوست رو مهتاب کردممی فکر. کردمی نگاهم نفرت با طناز

. زدم زل بهش و ریختم هامچشم تو رو نفرت. ریخته هم به رو چیهمه حسادتش خاطربه اون

 .کرد عوض رو نگاهش سمت و کرد تعجب نگاهم از

 پس تقاص هم تو مهتاب، شدنمرگجوون خاطربه. رسممی روز یه هم رو تو حساب طناز،

 .میدی

 :زد داد رامیار. کردن بلند زمین رو از رو جنازه

 .بشه خاک وطنش تو ببرمش خواممی. نکنین خاکش اینجا. ایران برگرده خواستمی مهتابم -

 .بود کرده پاره رو پیراهنش کرد،می تحمل که دردی شدت از. بود شده پاره رامیار پیراهن

 همراه هم مرتضی. ببرن ایران به خاکسپاری برای رو مهتاب تا رفت مهتاب یخانواده با رامیار

 .رفت رامیار

 ایگوشه ناراحت ایعده و زدنمی حرف ایعده. بود رفته فرو سکوت تو جاهمه رفتنشون، بعد

 برام خیلی بیمارستان فضای تحمل. کردنمی رسیدگی ها،بیمار به هم هابعضی. بودن نشسته

 .شدم خارج بیمارستان از و برداشتم رو کیفم. بود سخت

 انفجار مرز تو سرم. رفتنمی بیرون ذهنم از لحظه یه هاش،حسادت هاش،خنده مهتاب، صدای

 .دوننمی مهتاب مرگ باعث رو من و زننمی حرف سرم پشت هاخیلی که بودم مطمئن. بود

 .دادم تکیه بهش و گرفتم دیوار به رو دستم

 این با من. بخشیدیمی منو کاش. شدنمی تموم دعوا با حرفامون آخرین کاش مهتاب -

 چیزا، خیلی تو اما نکردم؛ حقت در خیانتی هیچ من کنم؟درسته زندگی جوریچه وجدانعذاب
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 دلم تو من. نیاد درد به دوستم دل تا شدمنمی نزدیک رامیار به همهاون کاش. بودم مقصر

 .برم سمتش که دادمنمی اجازه خودم به وقتهیچ تو خاطربه اما مهتاب؛ شدم عاشقش

 :زدم داد بلند صدای با

 !مهتاب ببخشی منو کاش -

 اما م؛دیوونه کردنمی فکر فهمیدن،نمی رو زبونم چون شاید. کردنمی نگاهم جوری یه مردم

 .سوختمی وجدانعذاب درد از دلم

 منو فقط. نمیگم بهت هیچی. زنمنمی دم خدا به بیرون بنداز بیمارستان از منو برگرد اصالً -

 .شدم ناراحتیت باعث که ببخش

 .بود ناشناس شماره. بردارم دادزدن از دست شد باعث گوشیم زنگ صدای

 :گفتم شدمی خارج گلوم از زور به که صدایی با

 بله؟ -

 .جانسامان دوست و وکیل هستم، توکلی بنده. سعادتی خانم سالم -

 .گرفتم استرس

 هستین؟ خوب سالم،. ببخشید آهان -

 برادرتون، به راجع کردم پیدا چیزی یه من. میشم شریفتون اوقات مصدع ببخشید. ممنون -

 .پیداکردنش برای باشه سرنخ یه تونهمی اما نیست؛ مهمی خیلی چیز البته

 .کرد پر رو وجودم خوشحالی از حسی ناراحتی، اوج توی

 بدین؟ توضیح بیشتر میشه سرنخی، چه -

 .خدمتتون کنممی عرض دفترم، بیارین تشریف. نمیشه تلفن پشت -

 .کردم قطع رو گوشی و کردم تشکر

 .دادم تکون تاکسی برای رو دستم و شدم بلند زمین رو از عجله با

 . میام دارم کن صبر داداشی. میشم نزدیک داداشم پیداکردن به دارم که شکرت خدایا -

 .نشستم صندلی روی سالم، دادن بعد و رسوندم دفتر به رو خودم

 .دوختم چشم وکیل به منتظر و مشتاق
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 که رو وفات و پزشکی یپرونده هرنوع همین برای شدن، گم وقته خیلی داداشتون چون -

 .کردیم بررسی باشه خانواده اون به مربوط

 خب؟ -

 .گذاشت جلوم رو ایپرونده

 .داییتونزن اصطالح به یعنی کردن؛ فوت پیش سال پنج تقریباً فتاحی ندا خانم -

 کرده؟ فوت داییمزن -

 داییتونزن فوت پرونده غیر گشتم، خانواده اون به راجع اطالعات دنبال کلی. متأسفانه بله -

 دیگه شهر یه اینجا چون نیست؛ پاریس تو داداشتون پرونده این براساس. نکردم پیدا چیزی

 .بگردین داداشتون دنبال اونجا باید و نوشته رو

 .رفتن هم اینجا از پس. اومدن پاریس به بود گفته که مامان ممکنه؟ چطور. بودم شده گیج

 جوریچه. کردم پیدا کار و خونه اینجا سختی کلی با من. شد سخت خیلی اینکه وکیل آقای -

 هی باید من دیگه، شهر یه باشن رفته هم اونجا از اگه رفتم، گیریم دیگه؟ شهر یه برم دوباره

 .دانشگاهمه هم طرف یه از بگردم؟ کار و خونه دنبال برم شهر اون به شهر این از

 :گفت و کرد نگاه هاپرونده به کمی متفکر

 .بکنیم تونیممی کاری یه خب -

 کاری؟ چه -

 همکارام از یکی به رو داداشتون پیداکردن یپرونده تونممی. دارم زیادی همکارای اونجا من -

 شهر این از نیستین مجبور هم شما جوریاین. کنن باخبر رو ما و بگردن دنبالش اونجا. بسپرم

 .برین شهر اون به

 .بذارین جریان در رو من شد هرچی پس. خوبیه فکر واقعاً. ممنون خیلی وای -

 .حتماً باشه. کنممی خواهش -

 .خداحافظ. باشین موفق -

 .کشیدم ایآسوده نفس و شدم خارج دفتر از
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 هااون! حقشونه ولی شدن؛ داغون االن. بوده وابسته بهش خیلی داییم! مرده داییمزن که بد چه

 .کردن دور مامانم از رو داداشم

 کالس هم زود صبح فردا. بودم خسته خیلی. انداختم مبل روی رو کیفم و کردم باز رو واحد در

 .نداشتم شیفتی بیمارستان و داشتم

 به رو خودم و کشیدم دراز تخت روی و خوردم قرصی. سوختمی گلوم زیاد یگریه از

 .سپردم خواب ـوش*آغـ

*** 

 خودش عادی حالت به بیمارستان تو چیزهمه. بودم ندیده رو رامیار و بود گذشته ایهفته یه

 و شدمی حس هاوقت خیلی مهتاب خالی جای. بود خودش کار مشغول هرکسی و بود برگشته

 .شدمی هاپرستار زبون نقل گاهی

 رامیار از خبری اما بود؛ برگشته هم مرتضی. بود برگشته بیمارستان به و بود شده بهتر کمی مینا

 تعریف آریا برای مرتضی. گشتبرمی دیگه روز چند تا و بود مونده ایران تو مینا یگفته به. نبود

 شدت از مهتاب مادر ایران، به رفتن بعد گویا. بود گفته مینا به رو اتفاقات هم آریا و بود کرده

 خوبی اوضاع و حال هم رامیار. کردن بستریش بیمارستان روزی چند و شده بیهوش گریه

 شدمی دیده کمتر طناز. بده ادامه کارش به و برگرده بود مجبور بیمارستان خاطربه اما نداشته؛

 .اومدنمی ما بخش به و

 با و بود اومده بیرون ازش حرص با مهتاب که روزی آخرین. افتاد رامیار خالی اتاق در به نگاهم

 اما! کرد عوض رو چیزهمه و برگشت روز اون به شدمی کاش. بود کرده تهدید رو من عصبانیت

 !گردهبرنمی دیگه گذشت که زمانی دریغ، صد و دریغ

 :گفت و کرد اشاره میز روی یقهوه به. گذاشت میز روی رو دستش توی یپرونده و اومد مینا

 مهربانو؟ خوریشمی -

 .ندارم میل نه -

 .کشید هورت و برداشت رو قهوه فنجون و داد تکون سری

 : گفت و نشست صندلی روی
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 .متنفرم دختره این از -

 .کردم نگاهش تعجب با

 !کی؟ از -

 .گفتمی رو طناز کرد؛ اشاره راهرو آخر به

 .طورهمین هم من -

 .گذاشت میز روی رو فنجون

 گفته؟ خدابیامرز مهتاب به چیا دونیمی -

 .کنی تعریف بود قرار -

 مهتاب که خواست ازم و شده خسته طناز چرندیات دست از گفتمی. من به گفت هانیل. آره -

 بافیاشدروغ و گوییاشیاوه با طناز که گفت بهم مهتاب مرگ قبل روز درست. کنم هوشیار رو

 دل تا زدی مظلومی به قصد از رو خودت تو که بوده گفته مهتاب به. گرفته کار رو مهتاب مخ

 که گفته الکی. بگیردش ازت خوادمی و رامیاره عاشق خیلی مهربانو گفته. بسوزه حالت به رامیار

 تا کنیمی گریه یا میاری خودت سر بالیی یه تو میاد رامیار وقتی که فالن و شاهدم خودم من

 .بسوزه برات رامیار دل

 کنه؟ پر رو مهتاب مغز چرت هایحرف این با تونسته چطور. کندممی رو لبم پوست حرص از

 هرکاری گرحیله مار این اما نکرده؛ باور اصالً شنیده رو اینا وقتی مهتاب بیچاره گفتمی هانیل -

 .بده شووشست تو علیه رو مغزش تا کرده

 !باشه پست و انگیزنفرت تونهمی چقدر آدم یه -

 وگرنه. شده اشتباه دچار عوضی این حرفای با هم مهتاب. متنفرم ازش میگم همین برای -

 هم شد، مرگجوون مهتاب هم. شد چی که دیدی هم آخرش. نبود دختری همچین اصالً مهتاب

 .کرد بدنام همه جلو رو تو وخالخطخوش مار این هم شد، تموم رامیار با شـطه*رابـ

 رو تقاصش شکل ترینبد به هم اون. ذارهنمی جواببی رو ظلمی هیچ باالست، اون که خدایی -

 .میده پس

  حالیه؟ چه تو رامیار االن نظرتبه مهربانو. مطمئنم آره -
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 .داغون -

 .داره وجدانعذاب خیلی آخرشون دعوای خاطربه معلومه. بیچاره آره -

 .رفت و نبخشید رو من مهتاب. دارم وجدانعذاب هم من مینا، -

 .زد مشونه رو دستی

 تو روی جلو اشتهدید و عصبانیتاش یهمه کن باور. حرفاست این از ترپاک دلش مهتاب -

 گفتمی عصبانیت با زدمی حرف تو از پیشش نفر یه اگه حتی. گفتنمی هیچی سرت پشت. بود

 و نداری گناهی که بود کرده باور دلش تو هم اون. باش نداشته وجدانعذاب. کنین تمومش که

 .بوده اتفاق یه چیزا اون یهمه

. میفتم ناراحتش هاینگاه اون یاد وقتی میاد درد به دلم! باشه میگی تو که جوریاین کاش -

 .ذاشتمنمی بیمارستان این تو رو پام وقتهیچ کاش میگم

 :گفت شدمی بلند کهدرحالی

 اشتباهی یه حتی اگه که کردمی رفتار عصبانی جوریاون تو روی جلو مهتاب. نزن حرفا این از -

 .نبوده ناراحت ازت اون مطمئنم من. کنی درستش خودت زده، سر ازت هم

 و کردممی فکر چی. بود افتاده هم پشت اتفاق چقدر. کشیدم ایخسته آه. رفت و گفت رو این

 .بود شده چی

 چیزی از. شد پیاده دست به کیف مردی و داشت نگه تاکسی. کردممی نگاه رو خیابون پنجره از

 کجا؟ االن رامیار و کجا قبل رامیار. شد چهارتا هامچشم دیدم، که

 صورتش ریش بود، شده خم کمرش واقعی یمعنا به. داغونه چقدر که شدمی دیده وضوح به

 .داشت رو خودش خاص جذابیت هم باز اما بود؛ کرده پر رو

 .کرد حرکت مجتمع طرفبه و انداخت اطرافش و دور به نگاهی

 مقصر رو من هم اون شاید. ترسیدممی دیدنم موقع العملشعکس از. نه یا برم دونستمنمی

 طاقت نتونستم. شده تنگ براش خیلی دلم ولی. کنه نگاه نفرت با بهم و بدونه مهتاب رفتن

 . کردم باز رو واحد در و انداختم مشونه روی رو پشمیم شال. گذاشتم کنار رو دودلی و بیارم

 .نزد دیگه هم من قلب آسانسور، ایستادن با. موندم منتظرش واحد جلوی
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 به. بود خواستنی خیلی. بود شده مرتبنا صورتش ریش و بود ریخته هم به ـختش*لَـ هایمو

 .بود کرده ششکسته قدراین مهتاب رفتن. شدمی دیده هاشمو الی سفیدی تار وضوح

 .کرد نگاهم ناراحت، هایچشم با. شد من متوجه رسید، که واحد جلوی

 .دکتر آقای میگم تسلیت. سالم -

 .ممنون. سالم -

 که کردمی نگاهم منتظر. نکشید داد سرم نشد؟ عصبانی ازم چرا نکرد؟ نگاهم نفرت با چرا

 .بگم چیزی

 خوبه؟ حالتون -

 چطوری؟ تو. نیستم بد -

 .پرسیدمی رو حالم هنوزم. شد ترتند قلبم تپش

 .اخیر اتفاقات بابت ناراحتم خیلی -

 .زدم بدی حرف باز من به لعنت. کرد اخم

 .بود همین قسمت -

 حق بهش. بود شده حرفکم چقدر. بست رو در« .خیربه شب»: گفتن با و کرد باز رو واحدش در

 .سخته خیلی بهترینت، دادنازدست غم دادم،می

*** 

 هرکی. اومد هم رامیار که بود نگذشته مدتی. شدم بیمارستان راهی و شدم بیدار زود صبح

 خالی جای بود معلوم. بود دیشب از ترناراحت صورتش. گفتمی تسلیت بهش دیدش،می

 خورده گره هم به کمونیش، بلند هایابرو و بود هم تو اخماش. کنهمی حس جوریبد رو مهتاب

 .شدم وارد و زدم اتاقش در به ایتقه. شد اتاقش وارد و گذشت کنارم از. بود

 سالم -

 .بفرمایید. سالم -

 .داشت حق البته. بود شده سرد باهام رفتارش. شدم جوری یه

 .بیارین تشریف لطفاً. داریم اورژانسی بیمار یه دکتر آقای -
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 در میشه مگه بودم؟ شده جوریاین چرا. کردمی سنگینی گلوم تو بغض. بستم رو اتاقش در

 بشه؟ عاشق آدم ماه چند عرض

 شده عصبانی کامالً که بود ساعتی چند. کشیدمی داد هاپرستار سر. اومدمی رامیار داد صدای

 تا خواست ازش و شد اتاق وارد محتشم دکتر. آوردمی جوش چیزی ترینکوچیک سر. بود

 .بره اتاقش به باهاش

 عصبانی جوریاین که عشقشه دادنازدست غم خاطربه گفتنمی هاخیلی. بودن ناراحت همه

 .نداره رو خالیش جای دیدن طاقت. میشه

 .کردن سکوت هاپرستار و شد قطع هاصدا یهمه رامیار، اومدن با

 :گفت و کرد نگاه من به

 خیلی اگه و بدین خبر راد دکتر به داشتم مریضی اگه. دارم مرخصی مدتی من سعادتی، خانم -

 .بگیرین تماس خودم با بود اورژانسی

 .دکتر آقای چشم -

 بیمارستان خروجی در سمتبه محکم هایقدم با و شد خارج اتاق از وسایلش برداشتن از بعد

 .رفت

 :گفت و اومد پیشم سلنا که کردممی تکمیل رو بیماری یپرونده داشتم

 مهربانوجان؟ -

 :گفتم و کردم بلند رو سرم

 جانم؟ -

 .داره کارت مرتضی، اتاق بیا لطفاً شده تموم کارت اگه -

 اون باشه؟ داشته من با تونستمی کارچی مرتضی. گفتم ای«باشه» و کردم نگاهش تعجب با

 استرس. بود نزده حرفی باهام احوالپرسی، و سالم غیر حاال تا. نبود زدنحرف اهل اصالً که

 خوادمی چی که ببینم بودم کنجکاو دیگه طرف از و بود داشته برم ترس طرف یه از بودم گرفته

 طبی عینک و بود نشسته میزش پشت اقتدار، با. شدم اتاق وارد گفتنش «بفرمایید» با. بگه

 .داشت چشم به رو مخصوصش
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 داشتین؟ کارم دکتر آقای. سالم -

 .کرد اشاره میزش جلو صندلی، به

 .بشین -

 .گذاشت هاپرونده روی و درآورد رو عینکش. دوختم چشم بهش منتظر و نشستم صندلی روی

 .داشتم ازتون خواهشی یه سعادتی خانم -

 .خدمتم در دارین امری هر. بفرمایید -

 .نیست خوب اصالً رامیار حال روزا این که دونینمی خودتونم -

 .جریانم در بله، -

 قبلش حالت به رو رامیار تونهمی که کسی تنها ما نظربه. کردیم فکر کلی سلنا و من -

 .شمایین برگردونه،

 .کردم نگاهش تعجب با

 رامیار اینکه هم هستین، کنارش مجتمع تو شما هم اینکه منظورم. بدم توضیح بذارین -

 اینکه یعنی بگم، جوریچه. کنهمی برقرار خوبی دوستی ـطه رابـ شما با دیگه، آدمای برخالف

 .کنهمی حس ترنزدیک خودش به رو شما

 آقای کنار بخوام االنم اگه شده، زده من سر پشت زیادی هایحرف که دونینمی خودتونم اما -

 .میشن بیشتر ها حرف اون نذارم، تنهاشون و باشم دکتر

 توجه اطرافتون آدمای هایگویییاوه به نباید شما. زدنهحرف همیشه کننمی مردم که کاری -

 من به هم چندباری. کرد دفاع شما از خیلی خدابیامرزش، نامزد جلوی رامیار نره، یادتون. کنین

 فامیلش اعضای از یکی شما که انگار. کنهمی حس نزدیک خودش به خیلی رو شما که گفت

 .داره بهتون حسی همچین! آشنا یه یا باشی

 برای بربیاد دستم از هرکاری منم چشم. کردن لطف من حق در خیلی دکتر آقای دونممی -

 .میدم انجام شدنشونخوب
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 به شما به راجع حرفی ترینکوچک اگه. نباشین هم حرفی هیچ نگران. تونینمی که مطمئنم -

 به کافیه داشتین، مرخصی به نیاز هم وقتهر. کنممی برخورد طرف اون با سخت برسه، گوشم

 .بزنین زنگ من

 .داد هل سمتم رو کارتش

 .نکنم امیدتوننا میدم قول چشم. ممنون خیلی -

 :گفت و زد لبخندی

 .باشین موفق -

 یاد. کردمی درک رو دوستش خوب خیلی مرتضی واقعاً. شدم خارج اتاق از و کردم تشکری

 تا بکنم رو تالشم یهمه باید داره؟ من به حسی همچین واقعاً رامیار یعنی. افتادم حرفش

 هم مندعالقه بهم وسط، این شاید. بیاد بیرون افسردگی این از و بشه خوب قبل مثل حالش

 . دیدی چه رو خدا. شد

 

 .بود خاموش چراغش. انداختم اتاقش پنجره به نگاهی شدم، که مجتمع وارد

 .بود زود خیلی خوابیدن برای. کردم نگاه ساعتم به

 و شدم درزدن خیالبی. نه یا بزنم در که بودم دودل. رسیدم واحدش جلوی و رفتم باال هاپله از

 .رفتم خودم واحد طرفبه

*** 

 .نشستم مبل روی و برداشتم رو قهوه فنجون

 .کنم فکر کلی باید کنه؟ خوب حالشو تونهمی چی -

 سمت سرعتبه. داره عالقه شکالت به خیلی رامیار گفتمی که افتادم مهتاب حرف یاد یهو

 .برم پیشش و کنم درست شکالتی کیک براش تا رفتم آشپزخونه

 .انداختم ساعت به نگاهی

 باشه؟ خواب نکنه -
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. کنهمی رفتار چطوری دونستمنمی داشتم، استرس. شدم خارج واحد از و برداشتم رو کیک

. بود کرده گریه. افتاد سرخش هایچشم به نگاهم شد باز که در. موندم منتظر و زدم رو در زنگ

 .افتاد دستم توی کیک به نگاهش

 .دکتر آقای سالم -

 .سالم -

 تو؟ بیام تونممی -

 وضع. نشستم و گذاشتم میز روی رو کیک. داد مثبت جواب سرش با و رفت کنار در جلوی از

 داد،می خرج به سلیقه هرکاری تو و بود مرتب همهاون که رامیاری از. بود ریختههمبه خونه

 .بود بعید چیزی همچین

 .بیارم هم شما برای گفتم بودم کرده درست کیک دکتر آقای -

 .خورد گره هم تو هاشاخم

 .بخور خودت. خورمنمی من -

 .داشتین دوست شکالتی کیک که شما -

 همهاین با من کردی؟ درست کیک برام که کردی فکر چی خودت پیش. ندارم االن داشتم، -

 کنم؟ شیرین دهنمو و بخورم شکالتی کیک تونممی جوریچه غم

 .شدم ناراحت

 .میشه خوب حالتون بخورین کردم فکر -

 .ببر اینجا از اینو پاشو. باشین من حال فکر به نیست نیازی -

 بیرون واحدش از و گفتم ای«باشه» لرزون صدای با. بگیره مگریه بود مونده کم کردم، بغض

 طاقت دیگه هامچشم. انداختم زباله سطل تو رو کیک.کردم پرت مبل روی رو شالم. رفتم

 بچه. کردن خیس رو هامگونه هاماشک بهاری، بارون مثل نداشتن؛ رو هاماشک داشتننگه

 .کنه رفتار هامبا جوریاین کردمنمی فکر. بودم شده

 کوفتیش؟ واحد اون رفتی و کردی فکر خودت پیش چی! مهربانو تو به لعنت -
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 تونهمی چطوری داغداره، که آدمی. بودم نکرده رو اینجاش فکر اصالً بود، اشتباه خیلی کارم

 .کنه فراموش رو غمش و بخوره شیرینی

 !خدا ای من؟ خنگم قدراین چرا ـ

 تو جاهمه. بود رامیار پیش فکرم همه و اومدنمی خوابم. افتادم تخت روی و شستم رو صورتم

 یه. رفتم آشپزخونه طرفبه و شدم بلند. کردمی فرار هامچشم از خواب. بود رفته فرو سکوت

 رامیار حتماً. بود نشسته نیمکت روی نفر یه. کردم نگاه حیاط به پنجره از و خوردم آب لیوان

 .گرفتمی دلم افتادم،می که رفتارش یاد اما برم؛ پیشش خواستمی دلم. بود

 .بزنه حرف باهاش که داره نیاز یکی به ناراحته، خیلی االن اون. مهربانو نشو بچه -

 .دوخت بهم رو غمگینش نگاه. رفتم طرفشبه آروم، هایقدم با و کردم باز رو حیاط در

 بشینم؟ تونممی -

 .بشین -

 :گفت و شکست رو سکوت که بودیم نشسته هم کنار حرفی بدون

 .کردم ناراحتت که شرمنده نداشتم، خوبی حال. خواممی معذرت رفتارم بابت -

 .بود شده هابچه مثل. گرفت دلم مظلومش، لحن از

 .ببخشید. بود اشتباه منم کار. کنممی درک -

 نبودن! مهربانو سختیه درد خیلی اما بشه؛ خوب حالم تا کنیمی تالشتو همه داری که دونممی -

. چشمت جلو میاد خاطراتش کنی،می نگاه رو هرجا خالیش، جای زندگیته، همه که کسی اون

 .کنهمی نابودم ذرهذره داره تاریکی این. شده روحبی و تاریک خیلی مهتاب بدون دنیام

 .کنم گریه زارزار حالش، به و بشینم خواستمی دلم که زدمی حرف ناراحت و غمگین قدراون

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 به هروقت اما کنین؛می فکر هازخم جای به. کنینمی تحمل دارین رو دردی چه دونممی -

 آدم ذهن پود و تار تو که هاییخاطره...انزندگی هایعالمت که دونینمی افتین،می یادشون

. دلتون به زنهمی زخم کوچیک یخاطره هر. میشن سراریز کوچیک، اتفاق هر با و کننمی خونه

 امید کافیه. میشه تموم هم تاریکی این روز یه باشین مطمئن ولی سخته؛ خیلی درد این تحمل
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 نگاه آینه به امروزکه. بیاین بیرون تاریکی این از کنین سعی و باشین قوی. باشین داشته

 اینکه. محرزه واقعیت یه تنها و نیست تصادف جزبه چیزی زندگی سراسر برینمی پی کنینمی

 .رسهمی پایان به هم غما این... رسید خواهد پایان به زود یا دیر

 .برد فرو موهاش توی رو هاشدست

 هم هرچی. خوادمی رو ـوشش*آغـ بوی دلم. گیرهمی آتیش دلم افتم،می که آخرش نگاه یاد -

 .گیرممی جنون. بشکنم و بزنم رو چیهمه خوادمی دلم. کنهمی پیدام میاد بازم ازش، کنم فرار

 کنین باور رو قسمت باید دکتر آقای اما سوزونن؛می پودتو و تار سوزن،خانمان دردا از بعضی -

 االن که دردی. میشن رنگکم هاخاطره این بگذره که زمان. ندونین هیچی مقصر رو خودتون و

 گمراهی این تو خواممی من. میشه ترسرد و سرد آتیش، یه خاکستر مثل کنین،می تحمل دارین

 .بدین اجازه بهم لطفاً. باشم همراهتون غم و

 که خواسته ازت اون دونممی حتی. همه از بیشتر مرتضی نگرانمن، همه دونممی. ممنونم ازت -

 . باشی پیشم

 جوریاین. شدم خوشحال. بود نشسته لبش یگوشه رنگیکم لبخند. کردم نگاهش تعجب با

 . کنم کم رو هاشغم تونممی بره، پیش

*** 

 برم خواستمی دلم. بود رفته سر محوصله و بودم مونده خونه توی نداشتم، شیفت امروز

 تنگ براش دلم. بود اینجا سامان کاش. شدنمی که تنهایی اما بخورم؛ هوا کمیه جایی، پارکی

 .نبود سرما از خبری دیگه و شدمی گرم داشت هوا. شده

 عوض هوامون و بیرون برم اون با تونستممی کاش رفته؟ یا ستخونه هم اون. افتادم رامیار یاد

 .بشه

 غمگینی آهنگ صدای شدم، نزدیک که واحدش به. گذاشتم بازنیمه و کردم باز رو واحد در

 .دادم گوش آهنگ به و چسبوندم در به رو صورتم. اومدمی

 .تاریکه جاهمه انگار تو حوالی جز نزدیکه، بهم تو هوای و حال روزا این»

 .اینه روزا این من حالِ ببینه، تونهنمی رو کسی تو جز من چشم
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 سوزونهمی منو ندار و دار تو غم شکونه،می جوری یه رو دلم هرکی روزا این

 «.خسته دل از اَمون آی. بسته بن روم پیش انگار و راهم آخر

 برگرده؟ خوبش حال تا بکنم تونستممی کارچی خدایا. آورد درد به رو دلم آهنگش

 داری هاموخاطره هوای گفتی که تو من، عشق»

 برداری ازم چشم تونینمی گفتی که تو من، عشق

 سرگردونم تو قوالی توی هنوزم من من، عشق

 «.شونم از داریبرمی غمو بار این کی پس من، عشق

 .کرد نگاهم آشفته، صورتی با. شد قطع آهنگ صدای. دادم فشار رو زنگ

 .کردم نگاهش ساختگی اخم با

 .بیرون بریم پاشین! دکتر آقای شدین غرق غم تو که بازم -

 .اومد سرم پشت و بست رو در

 .ندارم رفتنبیرون یحوصله. نه -

 .بشین حاضر تا شینممی جاهمین. بیاین باید کنم،نمی قبول رو هابهونه این -

 .کنه خرد دستش تو رو هاماستخون خوادمی انگار که کرد نگاهم جوری

 .ترسمنمی نکنین، نگاه هم جوریاون -

 خودش عکس، قاب به نگاهم. بست رو در و رفت اتاق طرف به. نشست لبش یگوشه لبخندی

 کرده ـغلش*بـ پشت از رامیار و بود زده لبخند مهتاب. اومدنمی هم به چقدر. افتاد مهتاب و

 .بود

 .زورگو خانم بریم -

 و جلوش پریدم که بره پارکینگ سمت خواست. رفتم بیرون در از دنبالش به و زدم لبخندی

 :گفتم

 .ریممی پیاده. نه ،نه -

 !ترسیدم. یواش -

 .کشیدم خجالت
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 .ببخشید -

 خیلی هوا. رفتممی راه کنارش اینکه از داشتم خوبی حس. زدیممی قدم روپیاده توی هم کنار

 .بود خوب

 ریم؟می کجا -

. کردمی غرقم داشت هاشچشم عسلی تو. شدم نگاهش جذب. کردم نگاه هاشچشم به

 .داد تکون صورتم جلو رو دستش

 مهربانو؟ -

 .اومدم خودم به

 بله؟ یعنی... ها -

 ریم؟می کجا گفتم -

 .بشینیم پارک تو کمی بریم -

 .داد تکون سری

 بگیرم؟ رو خودم جلوی تونمنمی چرا! من به لعنت

 :گفت و کرد اشاره سمتی به

 بشینیم؟ اونجا -

 فضای بود، شده پخش نیمکت دور که هاییبرگ و بود درخت دوتا زیر سبزرنگی، نیمکت

 .بود آورده وجود به رو رمانتیکی

 .خوبیه جای. آره -

 .داد تکیه کناریش درخت به رو سرش و نشست نیمکت روی

 .شده خوب چه هوا -

. افتاد آب دهنم. شدمی نزدیک داشت دستیشچرخ با دور از که افتاد فروشیپشمک به نگاهم

 .بودم پشمک عاشق بچگی از

 مهربانو؟ -

 .دوختم بهش و گرفتم پشمک از زوربه رو نگاهم
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 بله؟ -

 اندازه هاییچشم با. خندید بلند صدای با. رسید فروشپشمک به و کرد دنبال رو نگاهم جهت

 بخنده؟ جوریاین شد باعث چی. کردم نگاهش توپ

 !دختر جالبی خیلی وای -

 شد؟ چی -

 ببیندت هرکی که کردی ذوق دیدنشون از قدرماون. هاپشمک به زدی زل ها بچه مثل -

 .افتاده آب دهنت فهمهمی

 .دارم دوست خب. دیگه نکنین اذیت دکتر آقای -

 اومد و گرفت پشمک دوتا. کردم نگاهش تعجب با. رفت فروشهپشمک سمت و شد بلند

 :گفت و گرفت طرفمبه رو صورتی پشمک. نشست

 .نرفته ضعف دلت تا بخور بیا -

 .زد لبخند. قاپیدم دستش از رو پشمک ذوق با

 .ممنونم خیلی وای -

 .جونت نوش -

 :گفت و کرد پاک رو دهنش دور خورد، پشمک از که کمی

 .ستمزهخوش اوم -

 :گفتم پر دهن با

 .خیلی آره -

. بود کرده خوش جا لبش یگوشه لبخندی و درخشیدمی هاشچشم. کرد نگاهم غریبی جور یه

 به که دستش. کرد پاک رو لبم یگوشه و آورد جلو رو دستش. بود دوخته هاملب به رو نگاهش

 .لرزید قلبم خورد، صورتم

 .بود شده پشمکی لبت دور -

 نرمی با هاشکار یهمه. شدممی عاشقش بیشتر من گذشتمی که هرلحظه. بودم مونده مات

 اونم شاید. دادنمی خرج به خشونت دیگه شب اون مثل دلش، توی غم وجود با. بود مهر و
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 شیطنت به گهگاهی و زدیم قدم پارک توی کمی. بشه خوب حالش تا باشم کنارش خواستمی

 تموم زود قدراین کاش. گرفت دلم مجتمع، بزرگ در دیدن با. خندیدیم پارک تو هایبچه

 . موندممی پیشش و شدنمی

 .اومدن ما طرفبه و شدن پیاده ماشین از مرتضی و آریا که کنه باز رو در تا انداخت کلید رامیار

 :گفت طبعی شوخ با آریا

 .شد سبز جنگل پامون زیر ساعته یه شما؟ کجایین -

 :رامیار

 .بزنیم قدم بودیم رفته -

 .برم من اجازه با -

 :گفت مرتضی که دادم هل رو در

 .مهربانو وایسا نه -

 .زدمی صدا رو اسمم که بود بار اولین

 .شو حاضر و کن جمع لباساتو برو: مرتضی

 دکتر؟ آقای شده چی -

 .استراحت و تفریح ریممی باهم همگی فردا: آریا

 کنین؟ ول بیمارستانو داره دلیلی چه کجا؟: رامیار

. داده مرخصی مونهمه به زدم، حرف محتشم دکتر با. کنمنمی قبول رو مخالفتی هیچ: مرتضی

 .نباش نگران. داره دکتر همهاون بیمارستان بعدشم

 آره؟ دیگه بگی زور باید همیشه: رامیار

 !دقیقاً: مرتضی

 باز رو آسانسور در رامیار. کنن جمع رو وسایلشون تا رفتن خداحافظی بعد و خندیدن تاییسه

 .برم بیرون که کرد اشاره و کرد

 .برم باید که کننمی زور منو میان هم بعدش گیرنمی تصمیم سرخود بینیمی -

 .دکتر آقای دارن دوستتون خیلی کنین باور -
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 .زد لبخندی

 خونخروس صبح شناسم،می من که آریایی اون. کن جمع وسایلتو بدو. دارم دوستشون منم -

 .اینجاست

 :کشیدم جیغ و هوا پریدم بستم، که رو در. کردمی مخفه داشت ذوق. کردم باز رو در و خندیدم

 !هورا -

 رو من هم اون خواستمی دلم. برم گردش به رامیار همراه قراره که بودم خوشحال خیلی

 .باشه داشته دوست

 طرفبه. برداشتم هم رو ضروریم لوازم از چندتا و دادم جا کیف تو رو خوشگلم هایلباس

 رو درش و ریختم ظرف توی رو الویه ساالد. کنم درست خوراکی فردا برای تا رفتم آشپزخونه

 ساعت. برداشتم تنقالت و میوه هم کمی. چیدم کوچیک قابلمه توی مرتب هم رو هاکتلت. بستم

 .خوابیدم و کردم کوک رو

*** 

 در. گرفتم خودم برای ایلقمه صورتم، و دست شستن بعد و شدم بیدار خواب از نشاط با صبح،

 و زدم رو درش زنگ. کردم درست هم اون برای و افتادم رامیار یاد لقمه، کردندرست حین

 .موندم منتظر

 هایمو و بود گذاشته سرش قشنگی کاله. شدم زیباش صورت محو کرد، باز که رو در

 پیراهن با داشت تن به رنگی ایسرمه کت تک. بود کرده پخش اطرافش و دور رو ایشقهوه

 .بود کرده آویزون ششونه رو از هم رو کوچیکی دستی کیف کتان، مشکی شلوار و رنگکم آبی

 .سحرخیز خانم سالم -

 .دکتر آقای سالم -

 .کرد نگاهم اخم با

 کنی؟ تبدیل رامیار به رو دکتر آقای این خوایمی کی -

 :گفت ساختگی حرص با که نگفتم چیزی

 .انخجالتی خانم دیگه بله -
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 :گفت لبخند با و انداخت لقمه به نگاهی. دادم دستش رو بودم گرفته که ایلقمه و خندیدم

 .بود شده مگشنه ممنونم، -

 تا موندیم منتظر در جلوی. افتاد راه به همراهم و بست رو در «بریم» گفتن با که زدم لبخندی

 .رسید راه از بزرگی ماشین

 :گفتم زدهذوق

 بریم؟ خوایممی این با -

 .باشیم هم پیش همه خواست مرتضی. ماشینمون هم مونهخونه هم این. آره -

 !خوشگله خیلی -

 سلنا کنار مرتضی. شدیم ماشین سوار. کرد کَر رو هامونگوش سرهمش،پشت بوق با آریا

 .کردمی رانندگی آریا. بودن نشسته جلو هم مینا و آریا و بود نشسته

 .بشینین اینجا بیاین: مرتضی

 بعد. نشست کنارم هم رامیار گذاشتم، پام جلو رو هاخوراکی سبد و نشستم پنجره کنار من

 .افتاد راه به آریا شون،همه با احوالپرسی و سالم

 مهتاب یاد حتماً. رسیدمی نظربه ناراحت خیلی افتاد؛ رامیار به نگاهم. بود گذاشته قشنگی آهنگ

 کردنفراموش برای کمی زمان خیلی ماه یه اما کنه؛ فراموشش شدمی کاش. بود افتاده

 .بود بهترینش

 :زد داد وراون از مینا

 .گشنمونه آقایون -

 :گفتم و آوردم باال رو سبد

 .منه پیش دردت یچاره نباش، نگران -

 :گفت و کرد نگاهم جلو آینه از آریا

 .کدبانو میگن تو به دختر. مهربانو دستت قربون آخ -

 .درآورد رو آخش و زد پهلوش به ایسقلمه مینا

 :گفت و زد دستش تو یلقمه به گازی رامیار. کردیم تقسیم رو هاکتلت
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 .مهربانو دارم خوبی حس تو کنار. هستی که خوبه چقدر -

 :گفتم و زدم متینی لبخند کردن،می آب قند کیلوکیلو دلم تو کهدرحالی

 .دارم شما مثل دوستایی که خوشحالم منم. کنممی خواهش -

 .درآورد رو سلنا داد و قاپید سلنا دست از رو کتلت مرتضی

 .نکن اذیت مرتضی، من به بده -

 .ستخوشمزه خیلی آخه بخورم؟ من اینو نمیشه: مرتضی

 !خب بخورم خواممی منم: سلنا

 و داشت نگه ایگوشه آریا. بود شده باحال خیلی زدنشحرف ایرانی داشت، که خارجی لهجه با

 نگاه رامیار به. کرد اشاره رامیار به و زد بهم چشمکی مینا. کردن عوض رو جاشون مرتضی با

 ریز هایچشم با آریا. بود رفته فرو عمیقی فکر توی و بود نشسته لبش گوشه لبخندی. کردم

 رو همدیگه هابچه مثل و افتادن هم جون به. ترسوند رو رامیار «پِخ» گفتن با و کرد نگاهش

 .بودیم شده برروده خنده از هم مینا و من. زدن

 :گفت بلند صدای با و کرد پارک ویالیی یخونه یه جلوی مرتضی اینکه تا گذشت ساعتی چند

 .شوید پیاده یک به یک و کرده باز را خود هایکمربند لطفاً محترم مسافرین -

 و بود ذاتی چیز یه هم شاید بود، رامیار حال کردنخوب خاطربه شاید. بود شده طبعشوخ خیلی

 . بودم ندیده من

 داشت لبخند با افتاد؛ مرتضی به چشمم. افتاد راه به همه از قبل و گرفت ازم رو کیفم رامیار

 .کردمی نگاهم

 :گفت مهربونی با و اومد کنارم

. باشین هم کنار بیشتر اینجا تا چیدم رو برنامه این. کنی خوب حالشو تونیمی که دونستممی -

 .میشه خوب خوب حالش روز اون تا که دونممی بیمارستان، برگرده باید روز چند بعد

 .که نکردم کاری دکتر، آقای وظیفمه -

 :گفت و زد چشمکی

 .باهات دارم حرفا خیلی وقتش به -
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 باشه؟ داشته باهام تونستمی حرفی چه. رفت و گذاشت شوک تو رو من

*** 

 تعارف همه به سینی تو و بود ریخته رنگیخوش چایی مینا و بودن نشسته ویال سالن توی همه

 .کردمی

 بمونیم؟ جدا که نیست قرار. کنین معلوم رو اتاقا تکلیف اول. خانوما آقایون،: آریا

 جوریاین بعد کن خواستگاری باباش از خانمتو برو اول! زده صابون شکمشم چه اینو: مرتضی

 .بکش نقشه

 :گفت و کرد نگاه حرص با آریا

 .خب باشین داشته هوامو هم بار یه. داداش دیگه نکنه درد دستت -

 .دخترا مال هم روییروبه اتاقای پسرا، مال چپی سمت اتاق تا سه. نباشه بحث: رامیار

 :گفت رفت،می هاپله سمت کهدرحالی و برداشت رو کیفش

 .دیگه یاهلل دِ -

 کمی اینکه بعد. بود خودش اتاق رویبهرو بود، گذاشته توش رو وسایلم رامیار که اتاقی

 تو یلقمه به گازی مینا. بخوریم عصرونه تا شدیم جمع آشپزخونه تو همه کردیم، استراحت

 :گفت و زد دستش

 داریم؟ چی شام برای آقایون -

 .افتاد سرفه به و آریا گلوی تو پرید چایی

 .دختر تو شکمویی چقدر که، خوردی تازه! عشقم ماشاءاهلل -

 .کرد لگد رو پاش محکم مینا

 :گفت زاری حالت با آریا

 .کنه رحمتت خدا بگین داداشا -

 :گفتن بلند صدای با هم رامیار و مرتضی

 .داداش کنه رحمتت خدا -
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 ازش پیچک مثل که قرمزی هایگل. بودن بـرده کار به قشنگی رنگی هاینرده تراس توی

 .کردمی تررمانتیک رو فضاش بود، آویزون

 سمت رو صورتم و کردم باز رو هامدست. فرستادم بیرون آه با رو نفسم و ایستادم تراس روی

 و خوردمی صورتم به مالیمش باد با که خنکی هوای. داد دست بهم خوبی حال. گرفتم آسمون

 ـذت*لـ بهم شونقشنگ جیکجیک با که هاییگنجشک صدای. دادمی قلقلک رو هامگونه

 خودم و بدوم خواستمی دلم. رسیدمی گوش به هادست دور از آب صدای. بخشیدنمی خاصی

 گوش ـذت*لـ با صداش شِلپشِلپ به و کنم آب داخل رو هامدست برسونم، آب اون به رو

 .کنم

. اومدمی خوابم شدید زود، صبح بیداری خاطربه. کشیدم خمیازه و گرفتم دهنم جلوی رو دستم

 .رفتم خواب به و کشیدم دراز تخت روی هام،لباس کردنعوض بعد و رفتم اتاقم طرفبه

*** 

 بیرون اتاق از. گرفته فرا تاریکی رو جاهمه و شده شب بود معلوم. دیدنمی رو جایی چشمم

 رفتممی هاپله طرفبه دوباره داشتم. نبود داخلش کسی. رسوندم آشپزخونه به رو خودم و رفتم

 خیس لَـختش هایمو. کردم نگاه رامیار به و کردم باز رو هامچشم. خوردم محکم چیز یه به که

 هم اون بودم، گذاشته شـرهنه*بـ یـینه*سـ روی رو دستم. بود ریخته پیشونیش روی و بود

 .شد سرخ هامگونه افتاد، که شـرهنه*بـ تن به نگاهم. بود پیچیده دورم رو دستاش

 مهربانو؟ خوبی -

 .خوبم... خ -

 شده؟ چیزی شدی، سبز جلوم یهو -

 که رو شحوله و کرد باز دورم از رو هاشدست وضعمون، دیدن با که گرفتم فاصله ازش کمی

 .انداخت ششونه روی و برداشت بود افتاده زمین روی

 .نیست خونه کسهیچ. بودم هابچه دنبال -

 صبر کمیه. نکردم نگاه رو جایی حموم، رفتم مستقیم من. بیرون رفتن کنم فکر ندارم، خبر -

 .بزنم زنگ مرتضی به بپوشم لباسامو کن
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 .نشستم مبل روی و گفتم ای«باشه»

 هم بود، عجیبی حالت! رامیار یـرهنه*بـ ـغل*بـ توی من. لرزیدمی هیجان از هامدست هنوزم

 .شدم مرگذوق هم کشیدم خجالت

 :گفت و انداخت بهم نگاهی. اومد پایین هاپله از رامیار تا موندم منتظر ایدقیقه چند

 .دریا تا رفتن پیاده. پیششون ریممی شو حاضر پاشو -

 افتاد باریکی راه به نگاهم. کرد قفل رو در رامیار و شدیم خارج خونه از باهم حاضرشدنم، بعد

 جایی همچین هامرؤیا تو همیشه. بودنش پوشونده بهاری، هایپیچک و سرسبز هایدرخت که

 هم دست تو دست جایی، همچین تو پرستمش،می عاشقانه که مردی و من. کردممی تصور رو

 بحث یکی، اون داشتندوست بیشتر سر همبا. بگیم بهم نظیرمونبی عشق از و بزنیم قدیم

 که منی و قشنگ باریک راه همون و رؤیا همون درست. بخندیم هامونبازیمسخره به و کنیم

 .نیست من مال کناریم، مرد! بزرگ تفاوت یه با فقط پرستم،می رو کناریم مرد عاشقانه

 فکری؟ تو شده چی -

 :گفتم ذوق با و برگشتم طرفشبه

 .شدم باریک راه این زیبایی محو -

 .قشنگیه جای آره -

 قدم کنارش. بزنیم قدم باهم و بگیرم رو دستش تونستممی کاش. افتاد دستش به نگاهم

 نزدیک آب، شُرشُر صدای. کردممی لمس رو درخت های برگ دستم، با گهگاهی و داشتمبرمی

 .شدمی ترنزدیک و

 گذاشته منطقه هر توی که هاییچراغ ولی بود؛ شده تاریک جاهمه. انداختم آسمون به نگاهی

 .کردنمی روشن رو راه ضعیفشون، سوسوی با بودن،

. کوبیدمی قابلمه رو مرتضی و کردمی خوانندگی داشت آریا. اومدمی دور از هابچه یخنده صدای

 جاش از مرتضی. برگشت رامیار و من سمت هانگاه یهمه. کرد اشاره هابچه به و دید رو ما مینا

 .اومد طرفمونبه و شد بلند

 .اومدین باالخره: مرتضی
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 .دیننمی آدم به خبر یه و رینمی! دوست؟ میگن هم شما به: رامیار

 خوش تا اومدیم ترزود هم ما خوابین، گفتن هابچه ولی بیایم؛ همبا خواستیممی: مرتضی

 .بگذرونیم

 .باشه. بگم چی: رامیار

 رو رنگش و بود افتاده کوچیک یدریاچه به ماه نور. نشستیم سنگیتخته روی هابچه کنار

 یکیشم و داد رامیار دست رو یکیش و اومد طرفمونبه دست به سیخ آریا. بود کرده العادهفوق

 .من دست

 .داره لذتی چه آریا پختدست ببینین بخورین: آریا

 .بگیر تحویل خودتو کم: مینا

 ...که دیدی خوردی خودتم میگم؟ دروغ مگه: آریا

 از یکی خواستم گرفتم، دستم تو رو سیخ. بزنن قدم تا دریاچه کنار رفتن و شد تردور صداشون

. بشه کم سوزشش تا بردم فرو دهنم تو رو انگشتم. سوزوند رو دستم که بکشم رو هاگوشت

 بیرون دهنم تو از رو انگشتم و گذاشت کنار رو گوشتش سیخ و افتاد دستم به نگاهش رامیار

 . کشید

 میشه؟ بدنت وارد میکروب کلی کارت این با دونینمی! که پرستاری خودت -

 :گفتم و برچیدم لب هابچه مثل

 .کنم کارچی باید نفهمیدم منم سوزوند دستمو خو -

 .خندید و کرد نگاه صورتم به

 .میشه کم سوزشش آب، تو بگیرش بریم بیا. نداره اشکال نکن، جوریاون لباتو حاال -

. کشید خودش دنبال به هم رو من و شد بلند سنگتخته رو از بود، دستش تو انگشتم کهدرحالی

 کمی دلم کردم، نگاه که نشستنش حالت به. شد کم سوزشش واقعاً گرفت، آب تو رو دستم

 .انداختمش آب توی و دادم هلش کمی آزادم، دست با. خواست شیطنت
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 و شد عوض نگاهش رنگ لحظه یه تو. کرد نگاهم باریدمی ازشون تعجب که هاییچشم با

 ـغلش*بـ تو هم من افتاد، آب توی پشت به و داد دست از رو تعادلش. کشید محکم رو دستم

 . افتادم

 لبخندی. بود شده ایقهوه مهتاب، نور زیر عسلیش نگاه شدیم، غرق همدیگه هایچشم تو

 و کشید صورتم رو خال روی رو دستش. کردمی نگاه من به و بود کرده خوش جا لبش یگوشه

 :گفت

 .کرده قشنگت چه -

 هم رامیار گوش به صداش انگار که زدمی جوری و بود شده خارج دستم از قلبم افسار

 شده ماتش. بشه من به عشقِ از پر قشنگ نگاه این ها،چشم این کردم آرزو دلم تو. رسیدمی

 .بخورم تکون جام از نه بزنم حرفی تونستممی نه بودم؛

 .کشید باال رو خودش و گرفت رو بازوم و برداشت صورتم خالِ روی از رو دستش

 .خوریممی سرما االن ، شو بلند -

. بودیم همدیگه محو هنوزم. گذاشت خشکی روی و کرد بلند هم رو من ـغلش*بـ تو

 جانم و بله گفتن بین کرد، صدا رو اسمم لب زیر. بردارم هاشچشم از رو نگاهم تونستمنمی

 .پریدیم هوا به متر یه مرتضی صدای با که بودم کرده گیر

 :گفت و کرد مصلحتی یسرفه

 .بخوریم زمینیسیب خوایممی آتیش، کنار بیاین رامیار. اهوم -

 .امکبابی زمینیسیب عاشق من جون، آخ -

 حس که نگاهی. بود نشده نصیبم تاحاال که هایینگاه اون از. کرد نگاهم خاصی جور رامیار

 .کرد منتقل بهم قشنگی

 بخشـذت*لـ آتیش گرمای آب، توی شدنخیس اون بعد. نشستیم و زدیم حلقه آتیش کنار

 .خوردیممی خنده با و کردیممی وراون وراین دستمون توی کنانفوت رو داغ زمینیسیب. بود

 :گفت و انداخت دستم به نگاهی رامیار

 .شده خوب دستت کنم فکر -
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 .بهتره آره -

 رو در و رفتن اتاقشون توی کشونخمیازه هادختر. کردیم رفتن قصد بعد و نشستیم کمی

 .رفتن اتاقشون سمت به یکییکی هم هاپسر. بستن

 روی شالی. شدنمی دیده اثری روز گرمای از و بود خنک کمی هوا. بود زده سرم به خوابیبی

 .رفتم ویال پشتی حیاط سمتبه و انداختم مشونه

 درخت از باغ یگوشه که افتاد تابی به نگاهم. بود آب از خالی و بود باغش وسط بزرگی حوض

 وقت خیلی مال بود معلوم. کشیدم شزدهزنگ آهن روی دستی و رفتم طرفشبه. بود آویزون

 بشم، زخمی و بیفتم اینکه از ترس اما بخورم؛ تاب کمی و روش بشینم خواستمی دلم. پیشه

 .شد نشستنم از مانع

 با که روزی ذهنم تو. پیچیدم خودم به بیشتر رو شالم و نشستم ایکهنه چوبی نیمکت روی

 اون تو خاصی چیز یه. رسیدم اسمم صدازدن یلحظه به و کردم مرور رو بودم گذرونده رامیار

 کمی مرتضی کاش چی؟ اما. بگه بود قرار رو قشنگی یکلمه کنم،می حس که چیزی. بود صدا

 برگ و شاخ خوردنتکون صدای. بگه بهم خوادمی چی رامیار فهمیدممی تا اومدمی تردیر

. کردم تعجب مرتضی، دیدن با اما رامیاره؛ کردم فکر. انداخت جونم به رو ترس ها،درخت

 .اومد طرفمبه

 بشینم؟ تونممی. کردی خلوت که بینممی -

 .بفرمایین دکتر آقای بله -

 .انداخت راستش پای روی رو چپش پای و نشست نیمکت روی کنارم

 !خوبیه هوای چه -

 .اهوم -

 .داری دوستش دونممی -

 ادامه و زد زل هامچشم توی مصمم و جدی. کردم نگاه صورتش به و پریدم جا از حرفش با

 :داد
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 دوستش که دیدم چشمات توی آوردت، خودش با و اومد دنبالت کوه تو که روزی همون از -

 از حرفی هیچ کردینمی جرئت که دونممی و داشت وجود چشات تو هم ترسی اما داری؛

 عذاب تو رامیار چرا گفتم خودم با رفت، مهتاب که بعد اما. مهتاب وجود خاطربه بزنی؛ احساست

 کنارش که خواستم ازت همین برای. پنهونیت عشق عذاب تو هم تو و بسوزه مهتاب رفتن

 با اوال. نیست حسبی تو به نسبت هم رامیار بخوای راستشو. کنی خوب رو حالش و باشی

 در میشه رو قشنگی حس مهتاب، رفتن با اما بود؛ دوستی حس فقط حس این مهتاب وجود

 .بده ادامه باهاش همراهیت به و باش امیدوار پس. دید تو به نگاهش

 تو عجیبی شادی هم دارم، دوست رو رامیار فهمیده که بودم کشیده خجالت هم هاشحرف با

 حس اومد،می حساب به داداشش و بود رامیار دوست بهترین که کسی. بود کرده خونه وجودم

 .بود دیده من به نسبت رامیار هایچشم توی رو قشنگ

 .ببخشید. بگم چی دونمنمی -

 .کرد نگاهم جدیت با

 قلبی هر الیق و مقدسه چیز یه عشق. کنممی تقدیر عشقتو من کنی؟می عذرخواهی چی برای -

. شدنمی دیده مهتاب هایچشم تو هست، رامیار به نسبت تو چشمای تو که حسی. نیست

 شادی برای چیزشهمه از عاشق چون. نبود عاشقش ولی داشت؛ دوست رو رامیار اونم درسته

 .نگذشت اون اما گذره؛می عشقش

 :گفت و کرد نگاه صورتم به بازم

 نگاه تو رو نگاهت تو عشق که رسهمی روزی باش مطمئن. همراهتم راه این تو بده، ادامه -

 .کنممی بربیاد دستم از هرکاری عشق، اون دیدن برای. بینیمی هم رامیار

 حمایتم بلکه شدین، عصبانی نه کردین سرزنشم حسم بابت نه. دکتر آقای خوبین خیلی شما -

 .ممنونم ازتون. برسم مخواسته به تا کنینمی

 خواممی. خودمه دوست شادی و خوشبختی برای کنممی هرکاری من نیست، تشکر به نیازی -

 دوباره رو رامیار اون تونیمی تو که دونممی و ببینم رو پیش سال چند شادِ و سرزنده رامیار

 .کنی زنده
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 .داشت رامیار به وجودش تو که قشنگی دوستی حس این به زدم لبخندی

 . کنممی تالشمو همه -

 بقیه منتظر و نشستم میز پشت. کردم حاضر قشنگی صبحونه و کردم روشن رو کتری زیر

 .موندم

 آریا نفر اولین. اومدن پایین هاپله از کشونخمیازه شونهمه و شدن بیدار خواب از یکییکی

 به دستش با و کرد بسته و باز چندبار رو هاشچشم صبحونه، میز دیدن با و شد آشپزخونه وارد

 . نخندم تا دادممی فشار هم رو رو لبام. زد هاشگونه

 واقعیته؟ یا رؤیاست این بگه من به یکی: آریا

 .زد آریا شونه روی و شد وارد مرتضی سرشپشت

 . من داداش واقعیته -

 !نگو که بود مگشنه همچین مهربانو، دستت قربون آخ: آریا

 .چیدی میزی چه مهربانو، نکنه درد دستت. بدتری که خودت. شکمو میگه مینا به بعد: مرتضی

 . جونتون نوش -

 . نشست رومروبه و اومد همه از آخر رامیار

 کرده؟ درست قشنگی این به صبحونه کی بگین راستشو: رامیار

 .گرفت مخنده. گرفتن من طرف به رو شوناشاره انگشت همه

 .مهربانو باریکال. ندارین رو میزی همچین چیدن عرضه هاشما دونستممی: رامیار

 . کشید هورت رو چاییش و کرد نگاهش ساختگی اخم با مینا

 کنن؟ خرید کمی خانما و بگردیم بیرون بریم امروز چیه نظرتون هابچه: مرتضی

 کلی که مینا. نزنه حرفی که کرد اشاره بهش ابرو و چشم با و کرد سرفه هم پشت هی آریا

 :گفت ذوق با بود شده خوشحال

 . موافقم جون، آخ -

 و وخوراکمخورد خرج جواب زوربه بودم کرده جمع که هاییپول. برم بیرون خواستنمی دلم

 :گفتم میلیبی با. دادمی رو خونه اجاره
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 .برین شما نمیرم، من -

 چرا؟ وا: مینا

 . ندارم رفتنبیرون یحوصله حالم،بی کمیه -

 مواجه رامیار تیز نگاه با و کردم بلند رو سرم. گرفت لقمه خودش برای و داد تکون سری مینا

 .انداختم پایین رو سرم و کشیدم خجالت. بود شده خیره بهم. شدم

 خونه تو و کرد بهونه رو خوابیبی هم رامیار. نرفتم اما کردن؛ اصرار بازم هابچه رفتن، موقع

 .موند

 :گفت زدمی چشمک کهدرحالی و کرد باز رو در آریا

 .مهربانو هستم تخوشمزه ناهار منتظر صبرانهبی -

 :گفت و زد پشتش به مرتضی

 .ببینم برو بود، سیاه بابات نوکر -

 کارچی داره نبود معلوم و بود اتاقش توی رامیار. فرورفت سکوت توی خونه رفتنشون، بعد

 پخش قشنگی کمدی فیلم. گرفتم دستم تو رو تلویزیون کنترل و شدم ولو مبل روی. کنهمی

 .شدمی

 مشغول و گذاشتم پام روی. ریختم ظرف توی و برداشتم رو چیپس کابینت تو از و شدم بلند

 . شدم فیلم دیدن

 طرف یه که بودم فیلم غرق. خوردممی رو چیپس و خندیدممی بلند صدای با. بود دارخنده خیلی

 .نشست کنارم رامیار و رفت پایین مبل

 .کمدیه خیلی معلومه هاتخنده صدای از فیلمیه؟ چه -

 ...خیلی آره -

 کلی و کردیم تماشا رو فیلم باهم و نشستیم آخرش تا. شدم فیلم کردنتعریف مشغول

 . خندیدیم

 . برداشتم میز روی از رو چیپس ظرف و کردم خاموش رو تلویزیون

 میری؟ کجا -
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 .کنم درست ناهار برم -

 .بیام منم وایسا -

 کردم، نگاه رو یخچال توی. نشست میز روی هابچه مثل و اومد آشپزخونه طرف به سرمپشت

 .بستم رو درش زود و خورد هم به حالم ماهی دیدن با

 شد؟ چی -

 .خورد هم به حالم ماهی، بوی از -

 . بیارم باال بود مونده کم. کشید بیرون رو ماهی و کرد باز رو یخچال و پایین پرید میز رو از

 ازش دیگه بچشی، شومزه و بپزی که بار یه. کنیمی فرار ازش که نیست بدی چیز ماهی -

 .کنینمی دوری

 . بزنم دست بهش تونمنمی من نه -

 .کرد نگاهم اخم با

 . یاال کن کمکم بیا -

 . رفتم کنارش مجبوری

 . بذاریم ایمسابقه یه بیا -

 ای؟مسابقه چه -

 .بده انجام بازنده شخص باید بگه هرچی کنه، حاضر رو غذا ترزود هرکی -

 . موافقم باشه، -

 :گفت بلند صدای با و کرد کوک رو ساعتش

 .شد شروع -

 منی از بهتر حتی کرد؛می کار سریع خیلی. شدم خردکردن مشغول و شستم رو هاگوجه عجله با

 قابلمه توی و کرد خرد رو هاپیاز و هاگوجه دقیقه چند عرض در. پختممی غذا همهاون که

 . ریخت

 تو چِندش با رو ماهی. شد شدیگه نصف تمیزکردن مشغول و گذاشت من برای رو ماهی نصف

 .انداختم بهش نگاهی و گرفتم دستم
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 . مهربانو بِجُنب -

 ماهی. بود شده کُند خیلی دستم. شدم ماهی تمیزکردن مشغول و پوشوندم ماسک با رو دماغم

 اشاره و داد نشون رو ساعتش. کردممی تمیز ماهی داشتم هنوز من و پختمی داشت رامیار

 .کنم عجله که کرد

 :گفتم و کردم ول رو ماهی کالفه

 !کردین درستش سریع خیلی. برسم شما به تونمنمی بکنم هم هرکاری -

 : گفت و کرد قشنگی یخنده

 . استادم پختنماهی تو من -

  باختم؟ من االن -

 :گفت و کرد نگاهم خبیث

 . گرفتی یاد رو پختنماهی داشت، هم خوبی چیز یه البته. اهوم -

 .ریختم سرش رو و برداشتم رو بود ظرف تو که آردی. گرفت حرصم. خندید بلند صدای با بعد

 نگاهم داشت پرغضب صورتی با. شدم پشیمون چی مثل کردم، که کاری از لحظه یه تو

 هاشابرو و هاشمو. پوشوند رو صورتش وحشتناکی اخم و کرد پاک صورتش از رو آرد. کردمی

 :بگم خواستم و کردم نگاهش پشیمونی با. بودن شده سفید

 ...ش -

 . خورد هم به حالم مرغ تخم بوی از. شکست سرم فرق تو مرغ تخم دوتا یهو که

 هم به این از بیشتر تا کردم جدا هم از رو هاممو تار زاری، حالت با و کردم هاممو تو رو دستم

 .نچسبن

 !دکتر آقای -

 :گفت بود، العملمعکس منتظر و کردمی نگاهم شیطونش هایچشم با کهدرحالی

 !رامیار -
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 رو پارچ دستم از که دارم برش خواستم سریع حرکت یه تو. افتاد میز روی آب پارچ به نگاهم

 از خیلی. بگیره مگریه بود مونده کم حرص از. کرد خالی سرم تو رو آب یهمه و کشید بیرون

 . ریختم صورتش تو و برداشتم رو مربا. شدم عصبانی دستش

 و برداشت رو گوشیش رامیار خنده، و کَلکَل کلی بعد. بودیم کرده جنگ میدون رو آشپزخونه

 . کردم نگاهش پرتعجب هایچشم با. بگیره سلفی خواست

 روی و کنه حفظ رو تعادلش نتونست. خندید بلند صدای با و کرد نگاه بود گرفته که عکسی به

 . بودم کرده تعجب هم بود، گرفته مخنده هم. افتاد زمین

 شد؟ چی -

 :گفت خنده زور با

 الیک کلی کن باور اینستا، بذارمش میده جون! شده عکسی چه دونینمی مهربانو، وای -

 . خورهمی

 . ببینم منم بدین -

 رو پام هم سر آخر. بگیرم رو گوشی تا پریدم من هی کرد دور اون هی. کرد دور ازم رو گوشی

 و شـینه*سـ روی دستم. افتادم ـغلش*بـ تو کله با و خورد سُر شده مرغی تخم کاشی

 گلوم آب. بود شده دارخنده خیلی آرد و مربا اون با صورتش. بود عسلیش نگاه غرق هامچشم

 .خندید بلند صدای با که دادم قورت رو

 میدی؟ قورت گلوتو آب هی ترسیدن، که اونایی مثل چرا -

 :گفت و شد مانع دستش با که بیرون بیام ـغلش*بـ از خواستم

 کنم؟ دوری ازت ذارهنمی که هست چی مهربانو؟ وجودته توی چی -

 .نبود مطمئن گفت، که چیزی شنیدن از هامگوش کردم؛ نگاهش مات و منگ

 : داد ادامه باز و کرد پاک رو هامرغ تخم و برد فرو هاممو توی رو دستش

 صاحب قلبمو تونهنمی کسهیچ اون غیر و شدم جذبش که دختریه تنها مهتاب کردممی فکر -

 همون از. کردی عوض چیوهمه و اومدی تو. بودم اشتباه در کامالً نبود، جوریاین اما بشه؛

 کشیده تو سمت مهتاب، هایبداخالقی با. کردمی جذب منو که بود وجودت تو چیزی اول لحظه
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 ازت نتونستم بار یه اما شد؛ دعوامون تو سر همهاون. کردمی آرومم وجودت اتفاقاً و شدممی

 چیه؟ متفاوت حس این دلیل. کنم دوری

 برای زبونم. شده آتیش یکوره به تبدیل خجالت، و هیجان شدت از هامگونه کردممی حس

 . کردممی نگاه هاشچشم به و بودم مونده مات. چرخیدنمی ایکلمه هیچ گفتن

 بود مونده کم زیاد هیجان از قلبم. زد امگونه به ایـوسه*بـ و کرد خم رو سرش لحظه یه تو

 .نداشتم رو خودم داشتننگه توان و لرزیدمی هامدست. بزنه بیرون

 !مهربانو داشتنهدوست حس این. چیه حس این دونممی من -

 ایسکته. بود سکته مرز تو قلبم. شدممی ذوب کلماتش تکتک با. کنم فرار خواستمی دلم

 داشتنیدوست. کردمی اعتراف من داشتندوست به داشت رامیار. بود ذوق و هیجان از سرشار

 رو زبونم تونستممی کاش. نبود امروز و دیروز حرف و بود اومده وجود به دیدنم لحظه از که

 !دریغ اما کنم؛ ادا ایکلمه و بدم تکون

 جاری ازش محبت و گرمی که هاییچشم با. کرد بلند خودش با رو من و شد بلند زمین روی از

 : گفت و کرد نگاهم بود،

 . بگم تا بیا و کن تمیز موهاتو و بگیر دوش برو حاال بخواد، چیزی یه بازنده از برنده بود قرار -

 اتاقم به رو خودم دیوار کمک به. لرزیدمی هامپا. اومدم بیرون آشپزخونه از حرفی بدون

 .شدم حموم وارد جوریچه نفهمیدم و رسوندم

 رامیار عشق قشنگِ رؤیای از سرشار که خوابی. بود خواب یه شاید. نبودم مطمئن هامگوش به

 .بود

 بلکه نبوده، خواب که فهموندمی بهم دست لرزش این و هیجان این. لرزیدمی هامدست هنوزم

 قلبم. قشنگیه حس چه. شدنداشتهدوست واقعیت شده؛ تبدیل واقعیت به شبم، هر آرزوی

 میشه خوشبخت چه. بود پوشونده قشنگی هایحس رو وجودم. تپیدمی منظم و بود گرفته آروم

 . شنوهمی رو «دارم دوستت» کلمه عاشقشه، که کسی زبون از وقتی آدم

*** 

 رامیار
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 با. شدم سبک خیلی گفتم، بهش که رو حسم. بردارم ازش چشم خواستنمی دلم

 . بود کرده اشغال رو بزرگی حجم دلم تو کردنشپنهون

 هابچه مثل. نشست لبم رو لبخندی قبل، لحظه چند آورییاد با. افتاد کابینت روی به چشمم

 سمت آشپزخونه، تمیزکردن بعد. کشیدم کابینت روی و کردم خیس رو دستمال. بودیم شده

 . بگیرم دوش تا رفتم حموم

 که بود معلوم بیرون سروصدای از. کردم روشن رو سازقهوه و کردم خشک حوله با رو هاممو

 شلوار با رو خاکستریم تیشرت. اومدمی مینا و آریا کلکل صدای همیشه مثل. اومدن هابچه

 .رفتم بیرون اتاق از و کردم تنم ایسرمه ورزشی

 هرکدومشون از ذوق با هم اون. دادنمی نشون مهربانو به رو هاشونخرید داشتن مینا و سلنا

 وخوراکشخورد خرج خاطربه که دونستممی. بود هاشچشم توی غریبی غم اما کرد؛می تعریف

 ایلحظه. نشستمی دلم به دردکشیده دخترِ این چقدر. شد منصرف خودش برای خریدکردن از

 .لرزید پاش و دست هیجان و استرس از چقدر دارم، دوستش گفتم بهش که

 رو اسمش لبم زیر. افتاد آسمون به نگاهم. شدم خیره پنجره بیرون به و ایستادم پلهراه روی

 :زدم صدا

 قدراون درسته. نیستم قبل مثل هاتبا من کردی حس گفتیمی بهم بخشی؟می منو مهتاب؟ -

 احساسم دنبال وقتهیچ کن باور موندیمی اگه. شدیم زدهدل هردومون که کردیم دعوا هم با

. بیارم دستش به و برم دنبالش بده اجازه بهم نیستی که االن ولی موندم؛می هاتبا و رفتمنمی

 . بخشیمی منو هم تو روزی یه ولی کنی؛نمی نگاهم دیگه شایدم دونم،می دلخوری ازم

 خودتی؟ تو شده چی -

 . گرفتم بیرون از رو نگاهم مرتضی صدای با

 .نه یا کنممی درستی کار دارم دونمنمی -

 کردی؟ کارچی مگه -

 .زدم زل هاشچشم تو

 .گفتم بهش احساسمو امروز -
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 .نشست لبش رو عمیقی لبخند

 .کردم خالی رو خونه همین برای. میگی امروز دونستممی -

 .کرد محواله چشمکی

 .گرفتم رو بازوش

 دارم؟ هاییحس یه بهش من دونستیمی کجا از تو اصالً ببینم وایسا -

 دونممی چیو،همه خونممی چشمات تو از کردما، بزرگت خودم بابا. گرفتی کمدست داداشتو -

 .زده نامش به دلتو از قسمتی وقته خیلی

 :گرفت حرصم

 هم رو مهربانو حتماً. اومد یادم حاال ببینم، وایسا فهمیدی؟ جوریچه آخه هستی؟ کی دیگه تو -

 آره؟ کنم، اعتراف بتونم و بشه بیشتر بهش معالقه که فرستادی پیشم این برا

 .خندید خبیث

 . دارم هواشو همیشه! نیاوردما راه سر از داداشمو. آره -

 حقم در سامیار از بیشتر ولی نبود؛ خودم داداش درسته. کشید ـوشش*آغـ تو رو من برادرانه

 . کرد برادری

 .کنه ــغلم*بـ بیاد یکی. خواست دلم منم بابا. ماشاءاهلل: آریا

 :گفت و انداخت مهربانو به نگاهی آریا. نشستیم هادختر کنار

 داریم؟ ناهار واسه چی خانم کدبانو -

 :گفت مظلومیت با که کردم نثارش ایغرهچشم

 .گشنمه خیلی داداش جانِ -

 ...رو امروز ناهار زحمت: مهربانو

 گفتمی اگه. نبره من از اسمی که فهموندم بهش زبونیبی زبون با و کردم سرفه سرهمپشت

 تا و« .کدبانو رامیار ماشاءاهلل»: گفتمی هی. شدممی آریا دهن سوژه هاماه تا کردم درست من

 .بیاره سرِهم رو جملش بندپشت جوریچه که بود مونده مهربانو بیچاره. کردمی اذیتم هامدت

 . کرده درست ماهی کشیده زحمت امروز مهربانو -
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 .زد قشنگی لبخند سرخش، هایگونه با که زدم بهش چشمکی بقیه، چشم از دور

 !ماهی جون، جونمی: آریا

 همه. کردمی نگاهم و خندیدمی ریزریز هم اون و کردن تشکر مهربانو از همه ناهار خوردن بعد

 طرفبه داشت که افتاد مهربانو به چشمم. شدن هاشوناتاق راهی ظهر از بعد خواب برای

 :گفتم و خاروندم رو سرم پشت. رفتمی اتاقش

 .رفته یادشون مسابقه شرط بعضیا کنم فکر -

 . کرد نگاهم و برگشت هاپله روی از

 . یادمه دکتر آقای نه -

 .کردم اخم

 !رامیار گفتم -

 .انداخت پایین رو سرش

 .رامیار یادمه -

 .گفت رو اسمم قشنگ چقدر

 . شرطه به کردنعمل وقته االن که برسونم اطالعش به باید یادشه موشه خانم که حاال -

 االن؟ -

 .شدم نزدیکش

 . آره خب -

 .بگم خواستممی که چیزی از داره ترس بود معلوم شد، مضطرب کمیه

 .کنم اذیتش کمی خواست دلم

  که؟ خوبه ماهی با تمیونه -

  بازم؟ رامیار وای -

 :گفتم خنده با و سوخت مظلومش حالت به دلم

 . بیرون ریممی شو آماده برو. کردم شوخی نه -

  ریم؟می کجا -
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 . کنی قبول چراوچونبی باید بگم هرچی پس منم، شده برنده که اونی کنم، آوری یاد االن از -

 :گفت کالفگی با و داد تکون سری

 . باشه خب -

 تجربه رو عاشقی حس تازه که هایینوجوون پسر مثل. بپوشه لباس تا رفت اتاقش سمتبه

 غرق دادنش،حرص و کردنشاذیتش با منم شدن،می زدهذوق کوچیک چیز یه برای و کردنمی

 .شدممی ـذت*لـ

 :گفتم و انداختم صورتش به نگاهی اومدیم، بیرون که خونه از

  هست؟ اجازه -

 خرید ببرمش خواستممی. بیاره زبون به ایکلمه نذاشتم حتی. گرفتم دستم توی رو دستش بعد

 .کنم پاک قشنگش هایچشم تو از رو غریب غم اون تا

 :گفت و شد متوقف سرجاش شدیم، که پاساژ داخل

 اینجا؟ اومدیم چی برای -

 .کشیدم رو دستش

 . کنیم خرید خوایممی -

 . ندارم الزم چیزی من اما -

 .کنی کمکم انتخابش تو باید هم تو دارم، الزم من ولی -

 قشنگی سِت لباس به چشمم. کنه نگاه هامغازه ویترین به هامبا تا کردم راضیش بهونه این با

 با و کاله یکی اون و بود پاپیون یکی پشت. بودنش دوخته هاعاشق برای که تیشرت تادو. افتاد

 لباس این تونستمنمی مهربانو جلوی. بودن کرده حک روش رو «دارم دوست» قشنگی حروف

 .کرد نگاهم هاشچشم معصومیت با که زدم صداش همین برای بخرم؛ رو

 هاآشنا از یکی برای داره، قشنگی دخترونه لباس ببین رویی،بهرو مغازه اون برو تو میگم -

 .خواممی

 لبم رو شیطونی لبخند. رفت مغازه طرف به و کشید بیرون دستم از شدتبه رو دستش. کرد اخم

 .داره من به هاییحس یه اونم پس. شد حسودیش. نشست
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 هالباس داشت و بود سرجاش هنوز اخمش شدم روییبهرو مغازه وارد و گرفتم رو سِت لباس

 .کردمی نگاه رو

 نکردی؟ پیدا چیزی هنوز -

 :گفت بود صداش تو که حرصی با

 .بگرد خودت بفرما. خیرنه -

 .دارم اعتماد تو یسلیقه به من آخه -

 .شد خیره بیرون به و کرد بهم رو پشتش

 .مبدسلیقه من -

 .من خاطربه کنی؟ انتخاب یکیشو نمیشه حاال -

 .کرد اشاره لباس چندتا به و چرخوند مغازه دور رو نگاهش

 :گفتم و کردم فروشنده به رو

 .خریممی بیارید، رو دادن نشون خانم که هاییلباس همه آقا -

 :گفت عصبانیت با و اومد طرفمبه بود شده توپ اندازه که هاییچشم با مهربانو

 بخری؟ براش رو اینا یهمه داره لزومی چه -

 .خندیدم. دادمی بروز رو حسادتش حس خوب خیلی

 .میشه ترخوشگل لباسا این تو اونم مطمئنم قشنگن، همشون. میشه الزمش خب -

 تا دادم فشار هم رو رو هاملب. کوبید زمین به محکم حرص، رو از رو پاش که دیدم زیرچشمی

 :گفتم و کردم حفظ رو صدام جدیت. نخندم

 .بخرم براش باید هم دیگه لوازم چندتا بریم -

 .خوردمی رو خونش خون

 !دیگه کن جمع براش رو بازار کل اییدفعه -

 خوب رو حالم بیشتر کردنشاذیت ولی بخندم؛ صورتش حالت به بلند صدای با خواستمی دلم

 .کردمی

 .کمه خیلی بخرم، براش بازارم یهمه اگه واهلل. خوبیه فکر -
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 :گفت عصبانیت با رفت،می مغازه در طرفِبه کهحالیدر

 .بیاین بخرین خودتون منتظرم، پاساژ بیرون من -

 خودم تا رفتم دیگه هایمغازه طرفبه و گفتم ای«باشه» کنم؛ اذیتش این از بیشتر اومدنمی دلم

 .کنم خرید براش

 بفهمه اگه. کردم حرکت پاساژ خروجی در طرفبه و دادم جا دستم تو هم رو پالستیک آخرین

 هایچشم با رو لحظه اون خواستمی دلم میشه؟ حالی چه خودشه، برا هاخرید این یهمه

 تکیه درختی به. بفرستنش خونه به برام تا دادم تحویل آدرس با همراه رو هاخرید. ببینم خودم

 اطراف به رو درخت کنار هایریزهسنگ هاشپا با. بود کرده ــغل*بـ رو هاشدست و بود داده

 .بود انداخته زیر به رو سرش و کردمی پخش

 .بریم -

 از خالی رو هامدست وقتی. انداخت هامدست به رو نگاهش اولین و کرد بلند رو سرش

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با دید، خرید هایپالستیک

 !کو؟ خریدات پس -

 .خونه ببرنش گفتم -

 ریم؟نمی خونه ما مگه -

 .بیا دنبالم. جایی یه بریم باید اولش نه -

 :گفت صداش زدننفسنفس با و رسوند بهم رو خودش سریع، هایقدم با

 میری؟ راه تند چقدر -

 .کشیدمش خودم طرفبه و گرفتم رو دستش

 .بشی قدمهم باهام تا بده دستتو -

 ریم؟می کجا -

 .دریاچه طرفبه -

 !اونجا؟ چی واسه -

 .کردم نگاهش کالفه
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 !کنیمی سؤال چقدر -

 .شد ساکت و کرد نگاهم مظلومیت با

 فکر به. بزنه بیرون شولوچهلب اون تا بدم فشارش و ـغلم*بـ تو بگیرمش خواست دلم

 .خندیدم خودم، غریبعجیب

 .کردم فرو شلوارم جیب تو رو هامدست و ایستادم دریاچه کنار

 .شدنتبرنده برا خوایمی ازم چی نگفتی راستی -

 .کردی کمکم خرید تو و اومدی باهام دیگه، دادی انجام رو مخواسته خب -

 .بدیم مسابقه خواممی من االنم! آسونی چیز چه -

 ای؟مسابقه چه -

 .کرد زمین رو هایریزهسنگ از پر رو دستش و شد خم

 ده اون برحسب بیفته تردور هرکی سنگ آب، طرفبه کنیممی پرت رو هاسنگ این بار ده -

 قبوله؟. ستبرنده اون بشه بیشتر امتیازش هرکی و گیرهمی امتیاز

 .برداشتم دستش تو از سنگ چندتا

 .موشه خانم کن آماده بعدی خواسته برا خودتو -

 .بازهمی کی دید خواهیم گربهه، آقا باشه -

 .کردم پرت دریاچه طرفبه رو سنگ اولین و گرفت مخنده گربهه، آقا لفظ از

 حرص با و کردمی آویزون رو هاشلب افتاد،می تردور من سنگ وقتی. انداختیممی هم پشت

 یه دختر این. کشیدمی ونشونخط برام افتاد،می تردور اون سنگ که هم وقتی. کردمی نگاهم

 .آفریدمی آدم وجود تو قشنگی حس

 کرد،می کسب امتیاز قسمت این که کسی و بود مساوی هردومون امتیاز آخر، مرحله به رسیدیم

 .شدمی مسابقه برنده

 .رفت فرو آب توی شدت با دریاچه، وسط به مونده کم تقریباً و کردم پرت رو سنگ

 .موشه خانم شماست نوبت حاال -
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 خم سنگ کردنپرت برای کهدرحالی و کرد باز دیگه هم از داریخنده حالت با رو پاهاش

 :گفت شد،می

 .گربهه آقا کن، آماده خواممی که چیزی برا خودتو -

 هم دریاچه وسط از سنگ. رفت دریاچه طرفبه سنگ دنبال هردومون نگاه. کرد پرت رو سنگ

 ـغلم*بـ تو ذوق شدت از. کردم نگاهش پرتعجب هایچشم با. افتاد تروراون کمی و شد رد

 .پرید

 !بردم من جون آخ -

 :گفتم و کردم ـلقه*حـ دورش رو هامدست

 .داشتی زوری چه ماشاءاهلل -

 :گفت و کرد غنچه رو هاشلب

 !گرفتی کمدست منو شما. دیگه بله -

 بردارم، هاشلب از رو نگاهم تونستمنمی کهحالیدر. بود شده هاشـب*لـ میخکوب نگاهم

 :گفتم

 .خواستممی ازت رو رفت ضعف براش دلم االن که چیزی اون تا. بردممی من کاش -

 .کردممی فکر که بود اونی از ترساده دختر این نشد، منظورم متوجه

 .بدین انجام منو خواسته شما باید. بردم من دفعهاین دیگه نه -

 .دوخت هاشچشم به و گرفتم هاشلب رو از رو نگاهم زوربه

 .بخواه جون تو -

 برای قبل از بیشتر دلم حرکاتش، این با. انداخت پایین رو سرش و شد سرخ هاشگونه بازم

 . رفتمی ضعف ـوسیدنش*بـ

 قایق؟ تو بریم -

 کردم باز رو کوچیک یمیله به شدهبسته طناب. شد قایق سوار و گرفتم رو دستش. کرد موافقت

 .زدم پارو و
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 که دریاچه هایوسط به. کردمی نـوازش رو صورتمون پوست باد خنکای. بود نظیریبی هوای

 .نشستم مهربانو نزدیک و گذاشتم کنار رو پارو رسیدیم،

 . گرفتم دستم توی رو هاشدست و کردم نگاه قشنگش هایچشم تو

  باشی؟ داشته دوستم تونیمی چیه؟ من به راجع نظرت. ندادی بهم جوابی که آشپزخونه تو -

 . کنه نگاهم کردم مجبورش و گرفتم رو شچونه زیر. انداخت پایین رو سرش

 . بگو بکشی خجالت اینکه بدون. مهربانو بدونم حستو خواممی -

 .آوردنمی زبون به هم ایکلمه رفت،می پیش جوریاین. اومددرنمی ازش صدایی هیچ

 . کرد نگاهم متعجب هایچشم با. رفتم قایق لبه طرفبه و کردم ول رو دستش

 دارم؟ دوست که کنینمی باور بگی؟ چیزی خواینمی هنوزم -

 .کرد دراز طرفمبه رو دستش و شد نزدیک قایق لبه به ترس با. بود خنک خیلی آب، توی پریدم

 . لطفاً رامیار، باال بیا -

 نه؟ یا داری دوستم -

 !باال بیا خدا رو تو -

 .خواستی خودت باشه -

 :گفت بلند صدای با که کنم شنا آب عمق سمتبه خواستم

 .عاشقتم حتی دارم، دوست -

 آب. رفتم باال کمکش با و کردم شنا قایق طرفبه آب از سرعتبه. نشست لبم گوشه لبخندی

 دستم با رو قشنگش هایمو و گرفتمش ـغلم*بـ تو. بود کرده سنگین رو تنم توی هایلباس

 .ـوسیدمش*بـ عمیق و کردم نزدیکش رو صورتم. زدم کنار

 هم اون. بود افتاده هردوتامون جون به قشنگی هیجان. زدمی محکم مـینه*سـ توی قلبم

 . باشه دوطرفه عشقت داره خوبی حس چه داشت، دوستم

 ـلقه*حـ دورم رو هاشدست. ـوسیدم*بـ محکم رو پیشونیش. زدمی نفسنفس ــغلم*بـ تو

 . کرد

 .زندگیم تو اومدی که خوبه چه -
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 دکمه. بودیم شده خیس هردومون. زدم شگونه رو خالِ به ایـوسه*بـ. زد قشنگی لبخند

 . کرد نگاهم ترس از پر هایچشم با کردم، باز که رو پیراهنم

 رامیار؟ کنیمی کارچی -

 نشونش رو بودم خریده خودمون برای که سِتی لباس. کشیدم بیرون رو پالستیک و خندیدم

 . دادم

 :گفت و کرد نگاهش ذوق با

 .خوشگلن چه -

 . بپوشش توئه، مال این بیا آره، -

 اینجا؟ -

 . باش راحت کنم،می وراون رومو -

 رو پشتش و کشید خجالت. کردم تنم رو تیشرت و کشیدم بیرون رو پیراهنم هاشچشم جلو

 . کرد بهم

 .بود شده خواستنی خیلی رنگآبی تیشرت این تو کردم نگاهش. پوشید رو تیشرتش هم اون

 خریدی؟ کی رو اینا -

 خونه؟ برگردیم. توش رفتم که اولی مغازه همون -

 .برگردیم -

 .کنه کارچی که دونستمی خودش. گفتم بهش رو چیهمه و فرستادم پیامک مرتضی برای

 .زد بهم چشمکی بعد و خندید اول هامونتیشرت دیدن با و کرد باز رو در آریا

 . عاشق قناریای اومدین خوش -

 :گفتم جدیت با و گرفتم رو دستش. انداخت پایین رو سرش خجالت با مهربانو

 . عزیزم نداریم خجالت -

 حالم. گفتن تبریک بهمون و زدن دست لبخند با همگی. شدیم ویال وارد باهم و زدم کنار رو آریا

 .بود کرده بهشت رو زندگیم اومدنش با دختر این انگار شد،نمی این از بهتر

 :گفت خجالت با مهربانو که شنیدم گفت، تبریک بهش و کرد ــغلش*بـ مینا



 

 

214 

 

 بوی خاک باران خورده نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 دیاسپریسا 

 خواهری؟ ناراحتی ازم -

 :گفت مهربونی با و زد لبخندی مینا

 . بهترینایی الیق تو. شدم خوشحال خیلی اتفاقاً -

 . ـوسیدن*بـ و کردن ــغل*بـ رو همدیگه خواهرانه

*** 

 مهربانو

 رو خودم قدراین حاال تا. بود کرده خونه وجودم تو قشنگی حس. بودم خوشحال خیلی

 و بهترین. بود داده بهم خدا که بود ایهدیه بهترین رامیار. بودم نکرده حس خوشبخت

 هاییروز افتادم سختم هایروز یاد. کردمی بیشتر برام رو زندگی ـذت*لـ که آدمی ترینقشنگ

 و بزرگ خیلی خدا که دونممی االن اما نداره؟ دوستم کسهیچ چرا پرسیدممی خدا از که

 . کنهمی تقدیمت رو شهدیه بهترین امتحان، و سختی کلی بعد. صبوره

 قدراین کردمنمی فکر. کردنمی شادی همه و بودن گرفته برامون کوچیکی جشن هابچه

 رفتار برعکس کامال اما بشن؛ متنفر ازم مهتاب خاطربه ترسیدممی شهمه. کنن برخورد منطقی

 .کردن

 به که قشنگی لبخند با و کرد آشپزخونه وارد سرمپشت مرتضی. بیارم لیوان تا آشپزخونه رفتم

 :گفت داشت لب

 .میگم تبریک شد، گرفتار موشه خانم دام تو گربهه آقا باالخره -

 :گفتم و خندیدم بلند صدای با

 .دکتر آقای ممنونم خیلی -

 :گفت و کرد الکی اخم

 .باش راحت باهام داداشمی،زن دیگه االن -

 .ممنونم ازت کردی حقم در که هاییلطف و هاخوبی همه خاطربه داداش، چشم -

 :گفت و گذاشت شـینه*سـ رو رو دستش

 .بود مونوظیفه داداش،زن چاکرم -
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 .خندیدیم هردومون

 .ویبشن حتماً کنممی پیشنهاد بهت داره، خوبی خیلی صدای رامیار باشم گفته راستی -

 واقعاً؟ -

 .اوم -

 همدیگه کنار. رفتم بیرون آشپزخونه از و برداشتم رو هالیوان سینی. رفت بیرون آشپزخونه از

 پیش و زد کنار رو آریا من، دیدن با مرتضی. خندیدنمی آریا هایطبعیشوخ به و بودن نشسته

 .کرد باز جا برام رامیار

 .داداشزن بشین اینجا بیا -

 هامزانو روی رو بودم خورده حرص بابتش کلی صبح که خریدی هایکیسه. نشستم رامیار کنار

 . گذاشت

 .خندید که کردم نگاهش تعجب با

 .هاتخرید اینم حسود خانم بفرما -

 بودن؟ من مال مگه -

 .خندید بازم

 .خوردی حرص همهاون الکی آره، -

 .بکشم و بگیرم رو هاشگوش خواستمی دلم حرص شدت از هم بودم شده خوشحال هم

 .خندید بازم که کردم نثارش ایغرهچشم

 .زیادن خیلی اینا ولی ممنونم؛ خیلی -

 کنی؟ قبول مخالفت بدون بخوام، من هرچی نبود قرار مگه. کنممی خواهش -

 .زورگو -

 دست و آورد رنگیایقهوه گیتار آریا. کشید ـغلش*بـ تو رو من و انداخت مشونه رو رو دستش

 .داد رامیار

 .برامون بخون باش زود -

 :گفت و گذاشت کنار رو گیتار رامیار
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 .خوندن خیالبی نه -

 .نخوند ولی کردن؛ اصرار همه

 بخوام؟ چیزی یه منم نبود قرار مگه -

 .کرد نگاهم

 .بخونم آهنگ خوایمی که نگو -

 .کردم نگاهش مظلوم

 .اهوم -

 .نداشتیما کردناستفادهسوء -

 .دیگه بخون -

 شنیدن برای جسمم تموم. گرفت مرتضی دست از رو گیتار میلیبی با و کرد نگاهم چپچپ

 .نواختن قشنگی آهنگ و کردن حرکت گیتار هایسیم روی هاشدست. شد گوش عشقم صدای

  همایون حامد عاشقانه، آهنگ»

 هامونگونه رو شلق شلق بزنه بارون نمه قشنگو، یشاعرانه هوای یه عاشق دوتا خیابون یه

 صدامون آسمون گوش به برسه هامون،خنده کوچه گوشه تو بپیچه

 و کنی صدام یواشکی یهویی و کنی نگاهم دستمو بگیری که قشنگه چه

 ترینمعزیز توام عاشقه بگم بگیرم دستاتو دوباره بپرم بمیرم برات من و بشی نفسم

 دنیا قشنگه تو با فقط میگی چشماتو بندیمی تو؟ یا عاشقم من حاال

 پیدا نمیشه عاشق ما مثل که بارون نمهنمه تو من با بزن قدم

 دنیا قشنگه تو با فقط میگی چشماتو بندیمی تو یا عاشقم من حاال

 «پیدا نمیشه عاشق ما مثل که بارون نمهنمه تو من با بزن قدم

 :گفتم ذوق با و کردم ــغلش*بـ اختیاربی. زدن دست براش همه. خوند قشنگی آهنگ خیلی

 !نظیرهبی صدات بود، عالی خیلی -

 .عشقم نداشت رو شما قابل -
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 بیرون ــغلش*بـ از سرعتبه و اومدم خودم به آریا سرفه صدای با که ـوسمش*ببـ خواستم

 . خندیدن بلند صدای با همه. اومدم

*** 

 حس خودم روی رو همه یخیره هاینگاه. شدیم بیمارستان وارد. بود دستش تو دستم

 .کردنمی اخم هم هابعضی و دادنمی تکون سر هابعضی زدن،می لبخند هابعضی. کردممی

 از و بود گرفته باال رو سرش غرور با. داشتبرمی قدم کنارم و بود گرفته رو دستم سفت رامیار

 رو هانگاه یهمه و میره راه کنارم غرور با که کردم افتخار انتخابم به بازم. شدمی رد همه جلوی

 . ذارهمی سرش پشت

 چایی و خندیدمی هادختر با و بود نشسته صندلی روی طناز شدیم، که خودمون بخش وارد

 از ولی شد؛ خشم از پر صورتش. افتاد سرفه به و گلوش تو پرید چایی ما، دیدن با. خوردمی

 . اومد ما سمتبه و شد بلند جاش

 .مهربانو مبارکه دکتر، آقای مبارکه: طناز

 . کردیم تشکر ازش تعجب با هردومون

 : گفتم لبخند با و کشیدم بیرون دستش تو رو دستم رسیدیم، که رامیار اتاق جلوی

 . باشی موفق -

 .شد اتاقش وارد «عزیزم همچنین» گفتن با و زد قشنگی لبخند

 درمیونشونیکی هاینگاه. اومدمی جاهمه از هادختر پچپچ صدای شدم، که پرستاری اتاق وارد

 .بود من از صحبتشون دهندهنشون

 . رفتم بیرون اتاق از و کردم عوض رو لباسم

 بیمار به زدنسِرُم درحال طناز شدم، که اتاق وارد. کنم چِکشون تا رفتم هابیمار اتاق طرفبه

 . بود

 که دختری اون. کردممی تعجب خیلی نقیضش و ضد رفتار از. زد لبخند افتاد، من به که نگاهش

 لبخند من دیدن با االن نرم، رامیار سمت که کردمی تهدیدم و کشیدمی ونشونخط برام

 .زنهمی
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 مهربانو؟ چطوری -

 چی؟ تو خوبم، -

 .میگم تبریک بهت بازم. خوبم منم -

 . دارم سؤال یه ولی ممنون؛ -

 .برگشت طرفمبه

 .بپرس جانم -

 !شده؟ عوض چی االن بودی، تشنه من خون به که تو چیه؟ رفتارت شدنعوض دلیل -

 .کوبید مشونه رو رو دستش و کرد ایمسخره یخنده

 که االن بشه، ناراحت خواستنمی دلم و بود مهتاب موقعاون دختر، ستگذشته مال اون -

 . بدون خودت دوست منو. ندارم مشکلی باهات منم نیست، اون دیگه

 . ممنون باشه -

 . منه منتظر و نشسته صندلیم کنار که دیدم رو مینا. اومدم بیرون اتاق از

 . عزیزم سالم -

 .کرد ــغلم*بـ و شد بلند

 .کردی پا به غوغایی چه دونینمی. خانم عروس سالم -

 غوغایی؟ چه. دیوونه -

. کننمی حسودی چی مثل بعضیا ولی خوشحالن؛ بعضیا. زننمی حرف رامیار و تو از دارن همه -

 . دزدید دکترو قاپ میگن

 .خندیدم

 . بیکارن چقدر -

 !مشکوکه خیلی طنازه این راستی آره، -

 . زد حرف خوب که من با دونم،نمی -

 . فیلمشه این دیگه، خنگی خب -

 . ندارم مشکلی هاتبا گفت بهم -
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 . نکن باور اینو حرفای گفتن، من از. ساده دختر ای -

  خواستگاریت؟ میاد کی آریا. کن ولش باشه -

 : گفت و پرید صندلی رو از ذوق با

 . بزنه حرف بابام با میاد هفته آخر گفت. گیرممی استرس نگو، وای -

 .کردم ــغلش*بـ

 . خواهری مبارکه -

 . عزیزم ممنونم -

*** 

 خیلی و بود عروسیش هاینزدیک هم سامان. بودم ارتباط در ازگاهیهر شهاب و شیرین با

 باخبر کامل ماجرا از هنوز اما بودم؛ کرده هاییاشاره رامیار درباره شیرین به. کردمی خوشحالی

 . نبود

 . بریم و بیاد تا بودم رامیار منتظر پارکینگ تو

 که شدنمی باورم و کشیدممی خجالت ازش هنوزم. افتاد تلوپتاالپ به قلبم دیدمش، که دور از

 . خوادمی رو من هم اون

 .عزیزم نباشی خسته -

 .زدم لبخندی

 .نباشی خسته هم تو -

 . شد ماشین سوار و زد مگونه رو ایـوسه*بـ

  بشه؟ عوض هوامونوحال بگردیم کمیه بیرون بریم -

 . بریم -

*** 

 ازش شک با مینا هم هنوز ولی بود؛ کرده خوب هامبا رو شـطه رابـ طناز که شدمی ایهفته یه

 . زدمی حرف

 :گفت و اومد طناز که نوشتممی رو وضعیتش بیمار یپرونده تو داشتم
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 . داره کارت محتشم دکتر -

 . شدم اتاق وارد و زدم در به تقه چند

 . نباشین خسته دکتر، آقای سالم -

 . بشین بیا. دخترم سالم -

 .دوختم چشم بهش منتظر و نشستم صندلی روی

 .شد خیره بهم و کرد جاجابه صورتش تو رو عینکش

 محلق تازه هایپرستار خوایممی هم ما. دارن احتیاج پرستار چندتا به روستا یه تو راستش -

 باهاتون هم شریفی خانم. دور کمی و محرومیه یروستا. اونجا بفرستیم رو بیمارستان به شده

 شاید دونممی. شریفی خانم و شما با هاپرستار از تاسه گردین،برمی و رینمی هفته یک. میاد

 هم دانشگاه از. داره بزرگی خیلی ثواب ولی فالن؛ و داری دانشگاه باشه، سخت برات رفتنش

 .گیرممی مرخصی برات

 چطور بود، شده تنگ براش االن از دلم. بود رامیار پیش فکرم زد، حرف دکتر که مدتی تموم در

 . بیارم دومم اون بدون هفته یک تونستممی

 . کردم نگاهش و اومدم بیرون فکر از دکتر صدای با

  میری؟ چیه؟ نظرت دخترم خب -

 . برم که وظیفمه دکتر، آقای بله -

 . اومدم بیرون اتاقش از و گفتم ای«اجازه با». زد لبخندی

*** 

 رامیار

 صورتش رو قشنگی لبخند. گرفتم دستم تو رو دستش و کردم پارک پارکینگ تو رو ماشین

 .کرد نگاه بهم خمارش هایچشم با و نشوند

 .هامیره ضعف برات دلم نکن، نگام جوریاین -

 :گفت و خندید ریز

 .میشه تنگ برات دلم هفته یه تا -
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 .بود سخت خیلی برام ازش دوری شدم، کالفه بازم

 برن؟می رو تو که نبود ایدیگه پرستار. دراومد کجا از روستا به رفتن این دونمنمی من -

 .فرستنمی رو بیمارستان تو اومدن تازه که هاییپرستار گفت محتشم دکتر که گفتم بهت -

 عمل اگه بیارم؟ دووم جوریچه تو بدون من نمیگن آخه. مخالفم بازم من باشه هرچی -

 .اومدممی هاتبا منم نداشتم، ضروری

 .کاشت مگونه رو قشنگی یـوسه*بـ و کشید باال رو خودش

 .قول زنم،می زنگ بهت هرروز. عزیزم دونممی -

 نره؟ ضعف برات دلم جوریچه آخه -

 .دوید هاپله طرفبه و رفت در هامدست زیر از که کنم ــغلش*بـ خواستم

 .گیرهمی درد هاتپا نرو پله با -

 :گفت نفسنفس با

 !خودتی درازگوش -

 برام ـوسی*بـ دستش با و کرد باز رو واحدش در زود. رفتم باال هاپله از دنبالش به و خندیدم

 فردا بود قرار. نبود خبری آروم مهربانوی اون از و بود شده شیطون خیلی. بست رو در و فرستاد

 افتاده جونم به شورهدل و نگرانی جوری یه. اومدنمی هامچشم به خواب. کنن حرکت زود صبح

 .بود

 چه دونستمنمی. بودم کالفه خیلی کشیدم،می سرم پشت رو دستم و زدممی قدم هال تو

 .بود بریده رو امونم شورهدل اما بیفته؛ قراره اتفاقی

*** 

 بـرده خوابم مبل روی انداختم، اطرافم به نگاهی. کردم باز رو هامچشم در، زنگ صدای با صبح

 .کنم بازش تا رفتم در طرفبه و کشیدم صورتم روی رو دستم. بود

 .کردمی نگاهم اخم با و بود ایستاده در جلوی دست به ساک مهربانو

 شده؟ چش من عشق -

 !موندی خواب که تو کنی؟ مبدرقه بود قرار جوریاین -
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 :گفتم و زدم پیشونیم رو دستم کف با

 حاضر کن صبر دقیقه چند. موندم خواب همین برای خوابیدم، دیر دیشب عزیزم، ببخشید آخ -

 .میام میشم

. شدم خارج خونه از و کردم عوض رو لباسم. داد فشار هم روی باشه معنی به رو هاشچشم

 .بود منتظرم آسانسور جلوی

 .کردم باز رو آسانسور در

 .عزیزم بریم -

. زدنمی حرفی و بود ساکت خیلی. کردم حرکت بیمارستان طرفبه و شدیم ماشین سوار

 .بود شده خیره شیشه از بیرون به. کردم نگاهش

 هاینگاه لبخندهات، صدات، تُن برا دلم نباشی که ایهفته یه بزن، حرف برام ساکتی؟ چرا -

 .میشه تنگ قشنگت

 .میشه تنگ خیلی عسلیت، نگاه ریشت،ته اون لمس برا دلم منم. هاگیرهمی مگریه نگو، -

 .کردممی ــغلت*بـ جاهمین نبودم، فرمون پشت اگه -

 و بود شده پارک بیمارستان جلوی مشکی، وَن یه. شد خیره بیرون به بازم و کشید بلندی آه

 .زدمی حرف داشت پرستار چندتا با محتشم دکتر

 وَن سمتبه رو همه« .دوستان باشین موفق» گفتن با محتشم دکتر. دادیم سالم شونهمه به

 .کرد هدایت

 :گفتم و فشردم محکم رو دستش

 .بزن زنگ بهم هرروزم عزیزم، باش خودت مواظب خیلی -

 .نکشی خوابیبی که بخواب زود هاشب باش، خودت مواظب هم تو. نباش نگران باشه -

 رو دستش شیشه پشت از. بود من خوابیبی فکر به هم هنوز رفت،می اینکه با. رفت ضعف دلم

 تو جاش که کردم اشاره و زدم بهش چشمکی. بود شده تنگ براش االن از دلم. داد تکون برام

 .قلبمه



 

 

223 

 

 بوی خاک باران خورده نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 دیاسپریسا 

 و افتادممی مهربانو یاد ازگاهیهر و بود زیاد کارم. رفتم بیمارستان طرفبه کالفه وَن، رفتن با

 .کردمی نگاه دوربین به قشنگ و معصوم چقدر. کردممی نگاه لبخند با عکسش به

. رسیدمی گوش به سالن ته از زیادی صدای. کنم سرکشی هابیمار به تا شدم خارج اتاقم از

 ازش اثری اما گشتم؛ مهربانو دنبال نگاهم با. دیدم رو صبح هایپرستار شدم، که ترنزدیک

 .نبود

 کجان؟ سعادتی خانم پس -

 :گفت هاپرستار از یکی

 فرستادن، رو ما و گرفتن تاکسی هم شریفی خانم دکتر، آقای شد خراب راه وسط ماشین -

 .میان سعادتی خانم با خودشون گفتن

 .کردم نگاهش مشکوک

 اونجا؟ موندن یعنی -

 .بله -

 .ممنون -

 گوشیش زدم، زنگ که هم سر پشت. نبود ایدهندهجواب اما زدم؛ زنگ مهربانو گوشی به

 .شد خاموش

 از خوشیِ دل هیچ. بیاره سرش بالیی خواستمی حتماً طناز جونم، به بود افتاده بدی نگرانی

 .نداشتم دختر این

 . کردم حرکت روستا طرفبه و شدم ماشین سوار سریع

*** 

 مهربانو

 ماشین یه. برگردیم بیمارستان به تا بودیم ماشین منتظر من و طناز. بود شده خراب ماشین

 .داد تکون دست براش طناز و اومد شخصی

 :گفتم و کشیدم رو طناز دست. بشیم سوار تا موند منتظر و داشت نگه ماشین

 .بزنم زنگ رامیار به یا برگردیم بیاد تاکسی بذار. نمیام ماشین این با من میری؟ کجا -



 

 

224 

 

 بوی خاک باران خورده نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 دیاسپریسا 

 شکر رو خدا اومده گیرت ماشینم این نداره، وجود تاکسی اصالً اینجا بیاد؟ تاکسی چیو چی -

 .باش زود شو سوار بیا. کن

 برم ترس. کردمی نگاهمون آینه از هرلحظه که بود جوونی پسر شراننده. شدیم ماشین سوار

 خیره بیرون به شیشه از. بشم ماشین این سوار بود ممکن محال نبود، طناز اگه. بود داشته

 !کردیممی طی رو جنگلی راه یه داشتیم. زدمی بیرون تعجب شدت از داشت هامچشم. شدم

 :گفت و کرد نگاهم اخم با دادم، تکون رو طناز

 چیه؟ -

 بره؟می کجا رو ما داره. نیست برگشتمون مسیر که اینجا -

 .برسیم ترزود که میره ترنزدیک مسیر یه از داره. دختر ترسویی چقدر تو -

 به چوبی کلبه تاچند. شدم خیره بیرون به و کردم قبول رو حرفش ولی داشتم؛ شک اینکه با

. بیفتم پس بود مونده کم ترس شدت از. کرد حرکت هاکلبه سمت ماشین. خوردمی چشم

 .نلرزه استرس از تا کردم مشت رو هامدست

 ریم؟می کجا طناز -

 .دیدم رو دیگه طناز یه صورتش تو. کرد نگاهم عصبانیت با

 !نزن زر قدراین دیگه، شو خفه -

 !شدی؟ جوریاین چرا طناز؟ میگی چی -

 :گفت و کرد نگاه جلو به کالفه

 .برام نذاشت اعصاب این؟ دهن رو بزنم نداری چسبی یه مهراب -

 این به گفت هی مینا ساده، مهربانوی ای. کن کمکم خودت خدایا. شناختمی هم رو راننده

 .خوردم رو قشنگش هایحرف گول باور زود من بازم اما نکن؛ اعتماد دختر

 .میشی خالص شرش از دیگه لحظه چند مونده، کم: مهراب

 کنین؟ کارچی خواینمی شما -

 .کوبیدم شیشه به مشت با

 .کنه کمکم یکی کمک، -
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 رو درش و رفت کلبه طرفبه شد، پیاده و داشت نگه رو ماشین پسره. خندیدن بهم هردوشون

 هم خودش و کلبه داخل داد هلم. کشیدم خودش دنبال زوربه و گرفت رو دستم طناز. کرد باز

 .اومد سرم باال

 .گرفت دستش توی رو هاممو و کشید سرم از رو شالم

 :گفتم زاری با و کشیدم ایخفه جیغ درد از

 !کن ولم خوای؟می جونم از چی -

 .سوختمی درد از هاممو ریشه کشید، بیشتر رو هاممو

  کردم؟ فراموش چیوهمه و شدم دوست باهات من کردی فکر ای، ساده خیلی -

 :کرد اشاره پسره به

. بشم خالص شرّت از تا بودم فرصت یه دنبال گذره؟می خواهرش خون از مهراب کردی فکر -

 شما با که کردم کادر وارد خودمم بهونه تاصد با روستا، بیاین قراره گفت محتشم دکتر وقتی

. کرد کمکم هم مهراب. کشیدم رو نقشه این همین برای بکنم، شرّتو که بود خوبی فرصت. بیام

 و بگردی عشقش و نامزدش با تونیمی راحت کردی فکر. میدی پس مهتابو مرگ تقاص حاال

. سوزیمی زندهزنده اینجا االن. زندگیت به بیاد خوشی اون رفتن با ذارمنمی بخندی؟ بگی

 کسی هم اینجا روستا، رفتی کنهمی فکر رامیار. کنه کمکت که نیست هم کسهیچ طفلکی

 .نیست

 که بودم زودباور چقدر باشه؟ دلسنگ تونهمی چقدر آدم یه. مردممی ترس از داشتم

 .کردممی قبول رو هاشحرف

 رامیار نمونه، هم دختری دنیا تو اگه! خوندی کور رسی؟می رامیار به تو من مردن با کردی فکر -

 .بسوز حاال. نمیاد تو سراغ وقتهیچ

 .سوخت شدتبه راستم سمت یگونه

 هامحرف با خواستممی. گرفتمی آتیش عصبانیت شدت از داشت. زدم بهش پوزخندی

 .کنم شدیوونه
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 خودت مال رامیارو تونینمی وقتهیچ. کادری بیرون همیشه تو! سوزهمی برات دلم بیچاره، -

 .بکنی

 .گرفت پشت از رو دستش مهراب که کنه حمله بهم خواست

 .بیارم بنزینو منم تا ببند دستاشو کن، ولش -

 تو پا با که ببنده خواست و گرفت رو هامدست. اومد طرفمبه طناز و بیرون رفت مهراب

 رو هاممو پشت از که بگیرم رو رامیار شماره خواستم و درآوردم رو گوشیم سریع. زدم شکمش

 .کرد پرتش دیوار یگوشه و گرفت دستم از رو گوشی. بشینم صندلی رو کرد مجبورم و کشید

 !عوضی نکردم تپارهتیکه تا جات سر بشین -

 پاهام بستن خیالبی. انداخت هامپا به نگاهی. بست صندلی به پشت از محکم رو هامدست

 .رفت بیرون کلبه از و شد

 :زدم داد

 بشی؟ قاتل خوایمی. درنیار بازیمسخره. بیرون بیار اینجا از منو طناز -

 .بکش فندکو بدو مهراب! نبستم دهنتو تا شو خفه -

 تو. کردممی حس کسبی و پناهبی خیلی رو خودم. کردنمی خیس رو داغم هایگونه هاماشک

 چطوری. بود کرده پر رو دماغم بنزین بوی. خواستممی کمک ازش و زدممی صدا رو خدا دلم

 .کرده پر هاشحرف با طناز هم رو اون حتماً بیاره؟ سرم رو بال این تا شد راضی مهتاب داداش

 .ندارم کسوهیچ تو غیر من. کن کمکم خودت خدایا -

 به ایخوردهنم خاک بوی. شدمی ترنزدیک بهم و سوزوندمی رو کلبه هایچوب آتیش هایشعله

 خاموش-روشن شصفحه. افتاد گوشیم به نگاهم. کردمی مخفه داشت دود. رسیدمی مشامم

 هامپا با. کنم بازش تونستمنمی که بود بسته محکم قدراون. دادم تکون رو هامدست. شدمی

 .رفتم گوشیم طرفبه و کشیدم رو صندلی

 .نکن قطع خدا رو تو هستی هرکی -

 زمین رو رو خودم. شدمی قطع داشت لعنتی. افتادم زمین رو شدت با که بودم گوشیم نزدیک

 .رسیدم بهش و کشیدم
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 با. شد دمیده دلم تو امید نور. دیدم رو رامیار اسم و کردم گوشی صفحه نزدیک رو صورتم

 .پیچید گوشم تو رامیار صدای و دادم فشار رو سبز دکمه مچونه

 ...الو مهربانو، الو -

 :گفتم زوربه و کردم شدیدی هایسرفه هم پشت

 .بده نجاتم رامیار -

 .بیام بگو برم؟ قربونت کجایی -

 رامیار، سوزممی آتیش تو دارم. میاد خوردهنم خاک بوی چوبی، کلبه یه جنگلم، تو. دونمنمی -

 ...بیا

 بازموندن نای هامچشم. سوخت درد شدت از مـینه*سـ و بست رو نفسم راه آتیش دود

 . شدم بیهوش و زدم صدام رو رامیار اسم توانم آخرین با. نداشتن

*** 

 رامیار

 .افتاد جونم به دلهره شدیدش، هایسرفه و صداش شنیدن بعد

 .میام دارم عشقم، بیار طاقت. کن کمکش خودت خدایا -

. بود چوبی کلبه کردم،می نگاه طرف هر به. پیچیدم جنگلی یجاده سمت و افزودم سرعتم به

 و داشتم نگه کنارش رو ماشین. رسیدم پیرمرد یه به و کردم نگاه اطراف به. بودم شده گیج

 .کشیدم پایین رو شیشه

 .عموجان سالم -

 :گفت و برگشت طرفمبه و کشید کارش از دست

 .پسرم سالم -

 شناسین؟می خوب رو طرفا این عموجان. نباشید خسته -

 چطور؟ آره باشی، سالمت -

 .برسونم رو خودم سریع باید خطره، تو نامزدم. گردممی جنگل وسط چوبی کلبه یه دنبال من -

 .میگی کدومو دونمنمی زیاده، کلبه اینجا -
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 .میاد اطرافش از زیادی نم بوی گفتمی نامزدم -

 .میگه رو چاه نزدیک کلبه. آهان -

 .شد ماشین سوار

 .بدم نشونت بریم بزن -

 .روندم گفتمی که ایکلبه سمتبه و دادم گاز سرعتبه

 .بود کرده محاصره رو اطرافش آتیش هایشعله و بود شده بلند کلبه از دود

 !کن کمک خودت خدایا -

 !گرفته آتیش کلبه -

 .بیار کمک برو خدا رو تو عموجان. توئه اون نامزدم -

 دونستمنمی. سوختمی آتیش توی جاهمه. دویدم کلبه طرفبه و شدم پیاده ماشین از سریع

 با. ریختم لباسم رو و کردم پیدا آب سطل یه. بیارم بیرون رو مهربانو و بشم کلبه وارد جوریچه

  کردمی مخفه داشت دود بوی. شد باز تا زدم در به ضربه چند کتفم

 افتاده زمین روی. دیدم رو مهربانو اینکه تا رفتم جلو کورمالکورمال. دیدنمی رو جایی چشمم

 .بود شده بسته صندلی به پشت از هاشدست و بود

 رو هاشدست کنین؟ اذیت جوریاین رو معصوم دختر این تونستین جوریچه! هاشما به لعنت

 .دادم تکونش. گرفتمش ـغلم*بـ تو و کردم باز

 مهربانو؟. پیشتم اومدم،. کن باز هاتوچشم عشقم -

. کشیدم بیرونش هاآتیش بین از. لرزیدمی هامزانو. کردم بلندش ــغلم*بـ تو. خوردنمی تکون

 .سوزوند رو استخونم و پوست تا دردش و مشونه رو افتاد چوب تیکه یه

 .کنم پیدا آبی تا انداختم اطرافم به نگاهی خوابوندمش، زمین رو

 !لعنتی نیست، هیچی -

 .کشیدم دست صورتش رو. بود شده سیاه دود اثر بر صورتش کردم، نگاه مهربانو به

 !نذار تنهام رامیار جان. میشه خوب حالت بیار، طاقت عشقم -
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 بودن ایستاده هم کنار طناز و مهراب. کنم نگاه سرم پشت به و برگردم شد باعث خنده صدای

 .بود گرفته نشونه طرفمبه رو تفنگش مهراب. خندیدنمی ما به و

 .رسوندن رو خودشون سریع مجنون آقای که بینممی: طناز

 .نداشتم انتظار دیگه یکی تو از مهراب انداختین؟ راه شما چیه بازیامسخره این -

 بعد کنی فراموش زود رو مهتاب تونستی که تو. کنمنمی خواهرم انتقام گرفتن جز کاری: مهراب

 از من. بزنی من به حرفو این نداری حق انداختی، راه عاشقانه ـطه رابـ خواهرم مرگ مسبب با

 .کنی فراموش سرعت این به مهتابو نداشتم انتظار تو

 فراموشش االنم. برسیم جدایی مرز به بود مونده کم داشتیم، زیادی اختالف مهتاب و من -

 .کردم قبول نبودنشو فقط نکردم،

 .دختره این بیاد پیش بینتون اختالف شد باعث که کسی تنها -

 که اینی کردی فکر چی؟ که کردی پر دختره این چرند حرفای با گوشتو مهراب، کن تمومش -

 اذیتش هرچیزی سر. بود مهتاب دشمن ترینبد ایشون زمانی یه خیر،نه مهتابه؟ دوست کنارته

 .کنه تصاحب منو تونستنمی اون و داشت منو مهتاب چون کرد؛می

 .زدم بهش پوزخندی. ترکیدمی خشم از داشت طناز

 دختر این اگه. کردی اشتباه خیلی االنشم تا. نیست راضی کارا این به خواهرت دونیمی تو -

 چه معصوم دختر یه دادنعذاب دونیمی بخوابی؟ زندان تو باید بابتش چقدر دونیمی بمیره،

 داره؟ تاوانی

 .گرفت نشونه مهربانو طرفبه و قاپید دستش از طناز که پایین بیاره رو تفنگش خواست

 دختره این از چی من مگه. بشی دختر این مال نمیدم اجازه منم نشدی، من مال تو اگه: طناز

 دارم؟ کم پاپتی

 .زدم پوزخندی

 و مهتاب. بشی شاد دیگرون شادی از تونینمی نیستی، خوب تو داری؟ کم چی دونیمی -

 تو مثل پاکه، دلشون چون کنن،نمی هم فکر زدی، دست تو که کارایی به وقتهیچ مهربانو

 .نیستن خودخواه. نیستن ایکینه
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 دیگه ولی بخوابم؛ زندون تو عمرمم پای تا حاضرم. کشممی دخترو این امروز من ولی: طناز

 .نبینم اینو

 .بنداز تواسلحه. دیمنمی رو اجازه این بهت ما اما -

 به و کشیدم راحتی نفس بودن، ایستاده دست به تفنگ سرشونپشت که هاییپلیس دیدن با

 . زدم لبخندی کرد،می نگاهم لبخند با و بود کرده کمکم که پیرمردی

 .گذاشت سرش رو رو تفنگ و کشید رو مهراب دست طناز

 . کشمشمی بیاین، جلو قدم یه -

 تسلیم و کنار بذار تفنگو. کنیمی ترسنگین رو خودت جرم کار این با داری باش، آروم: پلیس

 .شو

 .نبود این ما قرار طناز؟ چیه بازیامسخره این: مهراب

 تا کنم استفاده ازت خواستممی فقط خیرنه ابروتم؟ و چشم عاشق کردی فکر! شو خفه: طناز

 نشه؛ نزدیک بهم کسی نشدم ماشینم سوار وقتی تا کنار، برین. بگیرم دختره این از رو انتقامم

 .کنممی خالی مخش تو گوله یه وگرنه

 . اومدمی هوشبه داشت کمکم. شستم آب با رو مهربانو صورت

 . بده حالش کنین؛ خبر آمبوالنس -

 ماشین سوار سریع و زد مهراب پای به لگد یه بعد. رفت ماشینش نزدیک تا مهراب همراه طناز

 !بود جسور و خطرناک دختر این چقدر. افتادن دنبالش هم ها پلیس. داد گاز و شد

 کهدرحالی. گذاشتن آمبوالنس توی رو مهربانو. کشیدم راحتی نفس آمبوالنس صدای شنیدن با

 صمیمانه بود کرده کمکم که پیرمردی از برم، آمبوالنس دنبال تا شدممی ماشینم سوار داشتم

 تو زیادی دود و بیاره دووم بود تونسته مهربانو خداروشکر. افتادم راه به و کردم تشکر

 .بود نشده جمع هاشریه

 . بشم اتاق داخل تونستمنمی نبود، خودمون بیمارستان چون. بردنش معاینه برای

 :گفتم و رفتم پیشش دکتر، اومدنبیرون با

  دکتر؟ چطوره حالش -
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 . ببرینش تونینمی بشه، تموم سِرُمش. خوبه -

 بود، بسته رو هاشچشم. رفتم بود خوابیده توش که اتاقی طرفبه و کردم تشکر ازش

 ش،فِرخورده و بلند هایپلک. بود کرده حفظ رو همیشگیش یمعصومانه حالت صورتش

 .بود کرده محاصره رو هاشچشم

 گرفتم دستم تو رو سفیدش و ظریف هایدست. نشستم کناریش صندلی روی و شدم نزدیکش

 .کردم نوازشش و

 که ممنونم. وایسم سرپا تونستمنمی. بخشیدمنمی خودمو وقتهیچ افتادمی برات اتفاقی اگه -

 . نذاشتی تنهام

 دهنش روی از رو اکسیژن ماسک. شد خیره بهم لبش رو لبخند با و کرد باز رو هاشچشم

 :گفت ضعیفش صدای با و برداشت

 . نداره آفت بم بادمجون نترس -

 .کردم نگاهش اخم با

 دیگه ساعت یه. کن استراحت دهنت رو بذار ماسکو االنم. بزنیا حرفا این از نشنوم دیگه -

 . نکن خسته خودتو موقعاون تا. کنن سؤال سوزیآتیش به راجع ازت تا میان هاپلیس

 باورغیرقابل داشتم کنارش که آرامشی. بست رو هاشچشم و گذاشت هم روی رو هاشپلک

 خوب حس یه همه و همه نگاهش، مهربونیش، سکوتش،. بود آرامش منبع دختر این انگار. بود

 .آوردنمی وجود به درونم در رو

 رو همه صداش آرامش با مهربانو پرسیدن، هرچی. بپرسن سؤال ازش تا اومدن هاپلیس

 :گفت و زد صدام هاپلیس از یکی. داد توضیح براشون

 مواظب مدت این تو. تعقیبه تحت. بگیریمش نتونستیم کرد، فرار دستمون از شریفی طناز -

 . کنیممی دستگیرش زود خیلی که میدم اطمینان بهتون. باشین نامزدتون

 . کردم ماشینش سوار و گرفتم رو مهربانو یشونه زیر ها،پلیس رفتن از بعد

 . رامیار خوبه حالم من -
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. خونه بریم تا بشین سرجات ساکت پس. بده چی خوبه چی میدم تشخیص من دکترم، من -

 . کنم رسیدگی بهت خودم

 ! لجبازی خیلی -

 تو برای من االن. کنهمی پیدا رو کنیمی فکرشو که صفتی نوع هر میشه عاشق آدم وقتی -

 .باش ساکت و نگو چیزی پس... و خواهم خود غیرتیم، حسودم، لجبازم،

 .رفت ضعف براش همیشه مثل دلم و کرد آرومی یخنده

 . روندم مجتمع طرفبه و گرفتم داروخونه از تقویتی داروی چندتا

 .کردم باز رو واحد در

 . بیام تا بکش دراز مبل روی -

 . نشست روش و رفت مبل طرف به حرفی بدون

 . بکش دراز میگم -

 . نکن گویی زور قدراین! رامیار -

  بیام؟ یا کشیمی دراز هست، که همینی -

 . کشید دراز و گذاشت سرش زیر رو بالش حرص با

 و گذاشتم بار سوپ براش. اندازهمی راه رو کارت عاشقی مسائل تو ها،خوبه خیلی هم زورگویی

 سینی توی و درآوردم پالستیکش از رو هادارو. ریختمش بشقاب توی و کردم باز رو کمپوت در

 .گذاشتم

 . شدم خارج آشپزخونه از و برداشتم رو سینی

 . بخور رو اینا مریض، خانم پاشو -

 ! مریض خانم شدم من دوم بار برای -

 . بخور رو هاقرص این اول باش زود. خودمی مریض خانم -

 . بخورم رو اینا تونمنمی من قرص؟ همهاین خبره چه رامیار -

 . پزهمی داره سوپتم تازه. ببینم بخور باش زود دختر، نزن نق -

 ! تو دست از -
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 . دربیاد اشکش بود مونده کم. دادم خوردش به زوربه رو سینی داخل محتویات نصف

 . بشه حاضر سوپت تا بخواب االن -

 . بست رو هاشچشم و گفت ای«باشه» حرص با

  

*** 

 مهربانو

 اومد بیرون اتاق از رامیار. کردم نگاه برمودور به و کردم باز رو هامچشم گوشی، زنگ صدای با

 خواست و کرد قطع رو گوشی. افتاده بدی اتفاق که بود معلوم صداش از. برداشت رو گوشی و

 .افتاد من به چشمش که بره اتاقش سمت

  کردم؟ بیدارت -

 شده؟ چی. بودم بیدار نه -

 . نیست خوب بابا حال زدن، زنگ خونه از -

 . میام منم -

 . گردمبرمی سریع و میرم خودم. نکرده الزم حالت؟ این با کجا -

 . میام منم. میره سر محوصله تنهایی. رامیار خوبم من -

 . داد تکون سری کالفه

 . بریم شو حاضر باشه، -

 یخونه طرفبه باهم و شد حاضر هم رامیار. زدم صورتم و دست به آبی و کردم تنم رو مانتوم

 .کرد باز رو مونروبهرو بزرگ آهنی در و زد رو ریموت. کردیم حرکت باباش

 ماشین از. دادنمی شونچندساله قدمت از نشون هادرخت هایشاخه. داشتن بزرگی حیاط

 خیلی یخونه. شدیم داخل و کرد باز رو در کلید با. رفتیم خونه داخل طرفبه باهم و شدیم پیاده

 در رامیار و رفتیم باال هاپله از. بود شده چیده شیک و مرتب طوربه چیهمه. داشتن قشنگی

 .کرد باز رو بزرگی اتاق

 . دادمی زودرسش پیری از نشون سرش هایمو سفیدی و بود خوابیده تخت روی باباش
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 : گفت و کرد سالم بهم پرستار

 . بیمارستان به کنیم منتقلشون باید گفتن دکترشون، به زدم زنگ -

 ایـوسه*بـ و گرفت رو دستش رامیار. بود بازنیمه باباش هایچشم. شدیم تختش نزدیک

 .زد روش

 .بابا سالم -

 . شد خیره رامیار به و کرد ترباز رو بازشنیمه هایچشم

 .سالم -

 داشت حد از بیش هاشچشم. شد میخکوب روم و چرخید من سمت نگاهش دادنم سالم با

 .بزنه حرف تا داد تکون رو هاشلب. بود پریده صورتش رنگ. شدمی گشاد

 !سارا... س... س -

 . کرد نگاهم و برگشت رامیار

 :گفتم تعجب با

 !منین؟ با -

 :گفت و فشرد رو پدرش دست رامیار

 . من یآینده همسر مهربانوئه، نیست، سارا ایشون بابا -

 . زدمی ایدیگه حرف پدرش، اشک از پر هایچشم ولی

 ! من سارای -

 :گفتم و کرد نگاه رامیار به

  سارا؟ میگه من به چرا -

 اون شبیه رو تو شاید. کرده گمش پیش وقت خیلی بابام. منه یعمه اسم سارا ولی دونم؛نمی -

 . بینهمی

 .ساراست منم مامان اسم ولی -

 . شد عوض هم رامیار نگاه رنگ

 رامیار؟ چیه بابات اسم -
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 .سهیل -

 . کردم قفل قلبم رو و بردم رو دستم. لرزید هامزانو

 !سهیل؟ دایی -

 . کرد ترکزهره رو هردومون پرستار، داد صدای

 . بیمارستان برسونیدش ترسریع هرچه باید دکتر، آقای بده خیلی حالش -

 به لرزون هاییپا با سرشپشت. دوید پایین هاپله از و گرفت ــغلش*بـ تو رو پدرش رامیار

 شاید گفتمی درونم از حسی یه ولی باشم؛ کرده پیدا رو سهیل دایی شدنمی باورم. افتادم راه

 گفت، رامیار که شباهتی من، صدازدن سارا اما. باشه اسمی تشابه یه فقط و باشم کرده اشتباه

 .کردنمی بیشتر وجودم تو رو دودلی و شک همه و همه

 . بردنش ویژه هایمراقب سمتبه و بیمارستان رسوندیمش سریع

 بپرسم، رامیار از خواستممی. گذاشتم هامزانو رو رو هامدست. نشستم راهرو تو صندلی روی

 . دونستمنمی من که دونستمی چیزی اون شاید

 . نشست صندلی روی کنارم

 رامیار؟ -

 جانم؟ -

 کردین؟ عوض فامیلیتونو شما -

  چطور؟. کرده عوض رو فامیلیمون بودیم بچه ما وقتی بابام آره، -

  بود؟ چی قبلیتون فامیلی -

 . مددی -

 . زدم دری هر به پیداکردنش خاطربه که دایی مددی، سهیل. بود خودش. لرزید قلبم

 . شمام دنبال وقته خیلی من رامیار، -

 .کرد نگاهم تعجب با

 . مهربانو شده چی ببینم بگو واضح -
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 داییمزن. بود گرفته ازمون داییم رو داداش. داداشم دنبال اینجا اومدم که بودم گفته بهت -

 شخونه کرد، عوض فامیلیشو داییم. موند دور پسرش از مامانم همین برای بود، وابسته بهش

 . اممددی سارا دختر من. کنه پیدا داداشمو نتونه مادرم تا. چیشوهمه رو،

 !من؟ یعمه -

 .انداختم زیر به رو سرم

 . آره -

 ... داداشت. ممکنه چطور -

 . بده ادامه رو حرفش نتونست

 :گفت و کرد مشت رو دستش

 داداشته؟ هاما از یکی یعنی -

 .هست هم سامیار -

 ؟مهربانو چی باشم داداشت من اگه -

 .شد اشک از پر هامچشم. باشم شده داداشم عاشق من نداشت امکان نه. نزد قلبم

 . میشم نابود من باشی، داداشم تو اگه اما رامیار؛ دونمنمی -

 . شدم داغون االنشم من آسونه؟ من برای کردی فکر -

 . میشه معلوم چیهمه ای.ان.دی تست با -

 هان؟ میشه معلوم چطوری -

. بکنه من خاطربه باید کارو این. بده تست و اینجا بیاد کنم راضیش تونممی. هست بابام -

 میاد سریع پسرشین، هاشما از یکی و شده پیدا داییم بشنوه اگه مطمئنم. خودش پسر خاطربه

 .اینجا

 ازت جوریچه باشم، داداشت من اگه. ترسممی بدم دستت از اینکه از مهربانو، ترسممی -

 بزنم؟ صدات خواهر عشقم، بجای که کنم قبول جوریچه بگذرم؟

 .کردنمی خیس رو مگونه سرهمپشت هاماشک
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 تونمنمی من. باشه داداشم اون شاید. کنم فکر چیزا این به خوامنمی من. بیاد بگو سامیار به -

 داداش عشقمو تونمنمی چون میرم؛ همیشه برای داداشمی، بفهمم اگه. رامیار بمونم تو بدون

 . کنم صدا

 اون اگه. کردم گریه و گذاشتم شـینه*سـ روی رو سرم. کرد ـغلم*بـ و کشید رو دستم

. بشه جدا ازم هامچشم جلوی عشقم کنم تحمل تونمنمی. میشم نابود میرم،می باشه، داداشم

 خواستم ازش. زدم صدا رو خدا دلم تو. بشه تبدیل برادر یه ـوش*آغـ به برام ـوشش*آغـ

 . کنه کمکم خودش کرده، زندگیم نصیب رو عشق که هامدت بعد

 .نیست خوب حالم. بمونم تنها کمیه باید من -

 .گرفت رو دستم. شدم بلند صندلی رو از

 .کنهمی حل خودشم آورده، وجود به رو ما عشق خودش دارم، ایمان خدا به من -

 زنگ وکیل به اول باید. دارم عجیبی حس خیلی. زنهمی شور دلم چرا دونمنمی ولی دارم؛ منم -

 .اینجا بیاد کنم راضی بابامو دوم. برداره گشتن از دست که بزنم

 :گفت سرم پشت کردم، رها رو دستش

 زندگیت از همیشه برای باشم، داداشت اگه. بشه تبدیل خاکستر به هامونآرزو نمیدم اجازه -

 .میرم

 .ندادن بهم موندن امون هاماشک هایقطرهقطره

 تنهای دختر یه تو بعد دونممی. خوبمه هایروز تموم پایان تو از جدایی رامیار، سخته خیلی -

 .میشم افسرده

 نبود؛ معلوم چیزی هنوز. داشتمبرمی قدم تلوتلوخوران و کشیدممی روپیاده دیوار رو رو دستم

 یشماره و کشیدم بیرون کیفم از رو گوشیم. نشستم نیمکت روی. داشتم عجیبی دلهره ولی

 .گرفتم رو وکیل

 .نباشین خسته توکلی، آقای سالم -

 .خدمتم در. ممنونم سعادتی، خانم سالم -
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 داداشم کدومش که داریم شک هنوز نفر دو بین یعنی. کردم پیدا رو داداشم من توکلی آقای -

 .باشه

 دادین؟ انجام ای.ان.دی تست خوب. عالی چه واقعاً؟ -

 بابامو منم تا کنین حل رو تست برای الزم کارای که بدم خبر شما به اول خواستممی نه -

 .پاریس بیاد کنم راضی

 داشتین؟ نگه رو مادرتون مورداستفاده اشیای شما. نیست پدرتون اومدن به نیازی -

 چطور؟ هست، همراهم. آره -

 نکردین؟ استفاده که ازش -

 شونه اون با همیشه و داشت دوستش خیلی مادرم چون. داشتم نگهش جوریهمون نه -

 .نزدم دست بهش کردمی شونه هاشومو

 .داداشتونه کنینمی فکر که اونایی از نمونه یه با بیارین برام اونو شما. خوب خیلی -

 .خوش روزتون. میارم حتماً باشه. کردین ترآسون کارمو. ممنون خیلی وای -

 و بزنم زنگ بابام به نبود نیازی دیگه. کشیدم ایآسوده نفس و کردم قطع رو گوشی

 بابا، اما اومد؛می کله با شده، پیدا پسرش فهمیدمی اگه شاید ولی کنم؛ تحمل رو هاشزدننق

 .بدی پس رو هاتکار تاوان باید. کردی بد خیلی باهامون تو. بفهمی که نمیدم رو اجازه این من

. بود گرفته هاشدست بین رو سرش و بود نشسته صندلی روی رامیار. برگشتم بیمارستان به

 .داغوونه خیلی اونم بود معلوم

 رامیار؟ -

 .شد خیره بهم زد،می سرخی به که هاییچشم با و کرد بلند رو سرش

 رامیار؟ جان -

 تا بیاد سامیار بزن زنگ تو. حله بدیم اونو همراهمه، مادرم یشونه. بیاد بابام نیست نیازی -

 .بدین تست باهم

 .کرد فرو جیبش تو رو هاشدست و فرستاد بیرون فوت با رو نفسش

 .زنممی زنگ االن -
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 .کرد نزدیک گوشش به و کشید بیرون رو گوشیش

 .داداش سالم -

 خوبی؟ تو. قربونت خوبم -

 .پاریس بیای باید سامیار -

 .بیای حتماً باید. داداش مهمه خیلی -

 .سامیار مریضه بابا بیام؟ تونمنمی که چی یعنی -

 .برسون خودتو ماه آخر تا. باشه -

 .انداخت صندلی رو کالفه و کرد قطع رو گوشی

 شد؟ چی -

 .گردهبرمی و میاد بابا خاطربه فقط ماه آخر. بیاد تونهنمی ماه آخر تا زیاده کارش میگه -

 بده؟ تست باید نگفتی چرا -

 بازم بود منفی اگرم نیست اون به نیازی که بود مثبت اگه شنتیجه بعد. بدم تست من اول -

 .داداشته اون فهمیمی چون نیست؛ بهش نیازی

 چطوره؟ حالش بابا. رسهمی نظربه منطقی باشه -

 ویژه هایمراقبت بخش تو مدتی. بکشه نفس آسونی به تونهنمی دیگه گفت دکتر. بد خیلی -

 .بیاد هوشبه تا مونهمی

 اینکه به شک. داییم پیداکردن. شد پیچیده خیلی چیهمه. بگم چی دونمنمی. رامیار متأسفم -

 .بیارم طاقت جوریچه دونمنمی. خورهمی جونمو خوره مثل داره باشی داداشم تو

 .ببینم اینجا بیا. رو تو منم کنی آروم منو تونیمی تو. بکنه کاری تونهنمی کسی دوتا ما غیر -

 .شدمی بدتر حالم هرلحظه. کردم ـغلش*بـ محکم

*** 

 یه. میاد جوابش دیگه هفته یه که گفت اطمینان با. دادیم رو هانمونه و رفتیم وکیل پیش باهم

. شدمی ترداغون هم رو رامیار و کردمی دیروز از ترالغر منو هرروز. گذشتمی که ایهفته

 هرلحظه. رفتممی دانشگاه من نه رفت،می بیمارستان اون نه. بودیم مردن مرز تو مونهردو
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. کنم ــغلش*بـ تونستممی فقط. بدیم دلداری رو همدیگه اینکه برای فقط. بودیم هم پیش

 .کردمی مدیوونه لعنتی، بزرگ ـناه گـ اون و باشه داداشم اون و ـوسمش*ببـ اینکه از ترس

*** 

 نهایتیبی استرس از هامدست. گذشت هاشنگرونیدل و دردها و هاسختی یهمه با هفته یه

 کردنسکته مرز تو هردومون. بود پریده رامیار صورت رنگ. لرزیدمی بود افتاده جونم به که

 .گذاشت رامیار دستای تو رو تست جواب و اومد بیرون اتاق از پرستار. بودیم

 روی و گرفت دیوار به رو دستش. نداشتن ایستادن توان هاشپا. لرزید رامیار هایدست

 .نشست صندلی

 .ندارم توانشو تونم،نمی من مهربانو؟ کنم بازش جوریچه -

 .کن تموم رو اضطراب این و کن بازش. رامیار بتونی باید منی، از ترقوی تو -

 رو هاشچشم. کنه نگاه تونستنمی. کرد باز رو تاشده یبرگه. لغزید کاغذ روی هاشدست

 .بست

 .رامیار بخون -

 !لعنتی تونمنمی. سخته خیلی -

 .باش قوی -

 بین از کاغذ. پرید صورتش رنگ. دوخت کاغذ روی هاینوشته به و کرد باز رو هاشچشم

 پشت دیوار به رو سرش و بست رو هاشچشم. افتاد زمین روی و خورد سُر هاشانگشت

 یگمشده برادر رامیار. کردم نگاه هاشنوشته به. برداشتم رو کاغذ و شدم خم. کوبید سرش

 .بود من

 اومده اینجا تا دنبالش به که بود برادری عشقم،. کردمی برابری مادرم هاینمونه با تست جواب

 .بودم

 رو دستم. رسوند بهم رو خودش و شد بلند سریع رامیار. افتادم زمین روی و رفت گیج سرم

 .کرد بلندم و گرفت

 .اینجا از بریم پاشو -
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 از اونم داد، و جیغ دلم. برم راه تونستمنمی. رفتیم بیرون باهم و گرفت ازم رو شدهمچاله کاغذ

 هامهقهق صدای. زدم زار دل ته از. انداختم رو پیاده نیمکت روی رو خودم. خواستمی دل ته

 .برداشت رو روپیاده کل

 :گفت گریه با رامیار

 . میشم نابود دارم خدابه. نکن گریه جوریاین برم قربونت -

 :گرفتم دستم تو رو هاشدست

 عشقم نـوازشات، ـوشت،*آغـ بدون جوریچه بگو رامیار؟ بیارم دووم جوریچه بگو بهم -

 کنم؟ زندگی گفتنات

 . کنم کارچی. بگم چی دونمنمی که شوکم توی قدراون. سخته منم برا خدابه -

 .گذاشتم قلبم روی رو دستم

 کردم پیدا رو مگمشده داداش اینکه از دونمنمی. میاره درم پا از داره! سوزهمی خیلی خدابه -

 .بزنم ضجه دادم دست از رو عشقم اینکه از یا باشم خوشحال

 .کردم نگاه آسمون به

 شد چی اما. خوشبختم منم گفتم دادی، بهم زندگیمو عشق عمری بعد حکمتیه؟ چه این خدایا -

 گرفتی؟ ازم عشقمو عوضش در چرا دادی؟ بهم جوریاین داداشمو چرا خدا؟

 . بشه پاره محنجره تا بزنم جیغ قدراون خواستمی دلم

 ...عشقم باش آروم. مهربانو باش آروم خدا رو تو -

 !خواهرتم من لعنتی، نیستم تو عشق من...نه نه، -

 .لرزیدمی هاششونه. کرد ــغلم*بـ. شد بیشتر هقمهق

 هاتبچه مادر تونمنمی باشم؟ تخونه خانم تونمنمی دیگه من رامیار؟ میشه چی آخرش -

 .عشقم هایبچه یعمه میشم؟ عمه من باشم؟

 دیگه نفر یه ـوش*آغـ تو رو تو جوریچه من بگو بهم. کنهمی داغونت نکن فکر چیزا این به -

 میرممی دارم خدابه. کنم قبول خواهر عنوان به نفسمو عشقمو، جوریچه باشم؟ ساکت و ببینم

 . مهربانو
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 نفری اولین تو. نمیشم عاشق وقتهیچ. بگیره قلبم تو جاتو کسی نمیدم اجازه وقتهیچ من -

 !رامیار منی عشق تنها تو. شدم عاشقش بار آخرین برای که هستی

 . مونممی کنارت همیشه. نمیشم منم -

. ببینم داداشم عنوان به رو تو تونمنمی من. نکنم ــغلت*بـ و بمونم کنارت تونمنمی من... نه -

 بمونم تونمنمی خدابه. نیفتاده اینجا اتفاقی هیچ انگار. نکردم پیدا داداشمو انگار رامیار میرم من

 . بسوزم حسرتت تو و

 دارم، خواهر یه دونممی اینکه با بیارم؟ دووم تو بدون جوریچه من! باش منم فکر به لعنتی -

 کنم؟ ولش تنها و تک میده اجازه غیرتم جوریچه باشه، عشقم اون اگه حتی

 اینکه به زمان گذر با شاید. بسازی نیفتاده اتفاقی هیچ اینکه فکر با باید. رامیار کنی قبول باید -

 بازی از قسمتی عشقمون که کنیم قبول بتونیم شاید. کنیم عادت خواهرتم اینکه به داداشمی

 . بوده تقدیر

 . شد بلند شدم، بلند

 . کنم ــغلت*بـ بار آخرین برای بیا -

 . نکن هردومون با کارو این خدا رو تو. مهربانو نکن -

. کشیدم هامریه تو سیر رو عطرش بوی. کردم جا ــغلش*بـ تو رو خودم و گرفتم رو دستش

 مرد، این بعد من. میدم جون کردنمدوری با ـوش،*آغـ این برای عطر، این برای هابعد من

. برسه عشقش به نتونست که عاشق ترینتنها. میشم شهر دختر ترینتنها همیشه برای

 .بود شده شگمشده برادر عاشق که دختری ترینتنها

 . کرد ـغلم*بـ و کرد ـلقه*حـ دورم رو هاشدست. ریختمی ششونه روی اشکم هایقطره

 قطره. کردم نـوازش و گرفتم رو صورتش هامدست با. انداختم هاشچشم به رو نگاهم آخرین

 . کاشتم صورتش روی ایـوسه*بـ بار آخرین برای و کردم پاک رو چشمش دور زدهحلقه اشک

 .کردم پشت بهش. شدم جدا ازش

 .خداحافظ. عشقم باش خودت مواظب -

 :اومدمی صداش. دویدم
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 !خدا ای. بازیات همه به لعنت دنیا، بهت لعنت. نرو خدا رو تو...نرو مهربانو -

 .پاش بذار جوونیتو عاشق مردی یه مثل. باش گلم مواظب غریبه، آی غریبه»

 .بذاره تشونه رو سر باش، گاهتکیه تو شواسه. داره گالیه ازت بفهمم، روز یه نیاد

 .بسوزون چشاش جلو گذاشتم، جا عکسامو. بپوشون خوب رو تنش بخوابه، خواست که شبا

 .بگیره ازت دلش نذاری تنهاش وقت یه نگیره، ایبهونه که بذار براش قدراون

 .نگیرم سراغشو وقتهیچ که میدم قول یه. بمیرم ایگوشه یه رفتم، که بگو بهش

 .میریمی براش بگو چشماش، به بکن نگاه. بگیری براش حتماً حلقه، یه نره یادت

 .پاش بذار جوونیتو عاشق، مردی یه مثل. باش گلم مواظب غریبه آی غریبه

 .بذاره تشونه رو سر باش، گاه تکیه تو شواسه. داره گالیه ازت بفهمم، روز یه نیاد

 . سراغت نیام وقتهیچ دیگه دادم قول خودم به. کنارت نیستم دیگه من. عزیزم کن زندگی

  نه؟ کنم عادت نبودنت به باید من نه؟ کنم باور رو تنهایی یواش یواش دیگه

 «.بگردم دورت باشی خوشبخت رفتی که هرجا. کردم سر تو با که هاییروز خداحافظ

 بدون و زدممی تنه گذشتنمی کنارم از که هاییعابر به. دیدمنمی رو هیچی و دویدممی

 تمومی روپیاده این کاش. شدممی دورتر و دور ازشون هاشونناسزاگفتن به دادنگوش

 به رو خودم. کردممی دور تلخ سرنوشت این از رو خودم و دویدممی آخرش تا. نداشت

 هیچ که عشقمه، هنوزم رامیار که. باشه نیفته اتفاقا این از کدومهیچ که بردممی سرزمینی

 انتهایی روپیاده این یا باشه داشته وجود سرزمینی همچین بود ممکن محال اما ندارم؛ داداشی

 . باشه نداشته

 هاینگاه. زدم داد دل ته از. گذاشتم زمین رو رو هامدست. افتادم زمین روی. برید نفسم

. خواستممی رو رامیا من. رامیارم جز نبود، مهم برام هیچی اما کردم؛می حس رو دورم متعجب

 تونستنمی کدومهیچ دلم، ته از هایضجه مکررم، هایگریه. خواستممی رو زندگیم عشق

 . بود من برادر رامیار داشت؛ وجود تلخ حقیقت یه. بده تغییر رو افتاده اتفاقات
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 درس خیالبی باید. شدممی دور شهر این از و رفتممی ترزود هرچه باید. رفتم مجتمع سمتبه

. بمونم رامیار کنار خواهر عنوان به تونستمنمی من. شدممی بیمارستان و دانشگاه و

 .نکنم ــغلش*بـ و باشم پیشش تونستمنمی

 و گرفتم دیوار به رو دستم. کشیدم باال هاپله از رو خودم تلوتلوخوران. کردم باز رو مجتمع در

 .زد خشکم دیوار کنار جاهمون واحد، جلوی سامان و شهاب دیدن با. کردم نگاه واحدم به

 !سورپرایز -

 هایاشک. کردم ــغلش*بـ محکم. کرد ــغلم*بـ و رسوند بهم رو خودش سریع شهاب

 . کردن خیس رو هامگونه و گرفتن سر از دوباره مشده خشک

 . بود شده ذره یه برات دلم. دختر ندیدمت سالِ یه! گذشت سال یه -

 این به خیلی. دادمی آشنایی بوی. بود بخش آرامش شهاب ـوش*آغـ. کردم هقهق

 . داشتم نیاز ـوش*آغـ

 : گفت و کرد نگاهم متعجش هایچشم با. گرفت هاشدست توی رو صورتم و شد جدا ازم

 شده تنگ برام دلت قدراین یعنی کنی؟می گریه دل ته از جوریاین چرا خواهری؟ شده چی -

 بود؟

 .هستما منم: سامان

 : گفتم بغض با

 . سامان اومدی خوش -

. نداشتن خبر کردم،می تحمل داشتم دلم تو که دردی از کدومهیچ. کرد نگاهم تعجب با اونم

 خوردل ازم خیلی فهمیدنش بعد شهاب بودم مطمئن. نداشتن خبر هم رامیار وجود از حتی

 . شدمی

 داغوونی؟ قدراین چرا مهربانو؟ شده چت: سامان

 . کردم پاک رو هاماشک

 . موندین پا سر تو، بریم بیاین -

 . کشید رو دستم سامان
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 بریزی؟ اشک دل ته از جوریاین شد باعث چی! مهربانو شده چی ببینم بگو. کن نگاه منو -

 : گفتم و کشیدم بیرون دستش تو از رو دستم

 استراحت رسیدین راه از تازه تو، بریم بیاین. کردین خوشحالم خیلی اومدین، شد خوب چه -

 . کنین

 خونه وارد و کرد نگاهم اخم با سامان. بشن خونه داخل کردم اشاره بهشون و کردم باز رو در

 .شد

 کارچی دونستمنمی. بستم رو در. شد وارد سامان سر پشت و زد مشونه رو دستی هم شهاب

 .بدم چی رو سؤاالشون جواب و کنم

  قهوه؟ یا خورینمی چایی -

 .بیار چایی -

 . شهاب دیگه هستی چایی عاشق هنوزم -

 . کشهنمی دست عالیقش از که آدم. خب آره -

 بشقاب تو رو هاشکالت. بشورم رو صورتم و دست تا رفتم سرویس طرفبه و کردم دم چایی

. بود رفته فکر توی هم سامان و کردمی نگاه رو دوروبرش شهاب. گذاشتم سینی تو و ریختم

 .کردمی فکر قبلم دقیقه چند حالت و من به بودم مطمئن

 . اومدن هم هاچایی بفرمایید، -

 .نکنه درد دستت: سامان

 .بود شده تنگ خیلی هاتدارچینی چایی این برا دلم. ها شده کدبانو خواهرم ماشاءاهلل: شهاب

 . جونتون نوش -

 :گفتم و پاش رو زدم. نشستم مبل روی شهاب کنار

  خبر؟ چه شیرین از خب، -

 تیکه گفتم من بفهمه بگه، خودش خواستمی البته. دارم برات خوب خبر یه. داره سالم خوبه، -

 . گوشمه مبزرگه

 . کردم نگاهش مشتاق
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  چیه؟ بگو خب -

 . کنهمی نامزد پارسا با داره شیرین -

 ت؟پسرخاله -

 . آره -

 . براش شدم خوشحال. باشه مبارکا! خوبی خبر چه ایول -

 . بزنی حرف باهاش زنممی زنگ تصویری حاال. قربونت -

 . عزیزم باشه -

 . بود چاییش خوردن مشغول کردم، نگاه سامان به

  خوبه؟ نفس خبر؟ چه شما از مهندس آقای خب -

 . کرد پاک رو لبش دور و گذاشت سینی توی رو استکان

 . عروسیمون برا برمتمی زودی به شاءاهللان. داره سالم خوبه -

 . برگردم خواممی منم اتفاقاً. باشین خوشبخت خوب، چه -

 . کردن نگاهم تعجب با هردوشون

 کنی؟ پیدا داداشتو نبود قرار مگه! چرا؟: شهاب

 . نداشتم داداش اولش از انگار. بمونم تونمنمی. گیرهمی دلم اینجا. شدم خیالشبی -

 کنی؟ شاد روحشو خواستینمی میشه؟ چی مامانت وصیت پس: شهاب

 . کنم فرار خواممی االن همین که گرفته دلم اینجا قدراون. شهاب خیالبی -

 هم شهابو نگی اگه میدم، فرصت بهت دقیقه چند. نمیگی و هست چیزیت یه تو: سامان

 .ریممی یا میگی یا خودته؛ با تصمیم حاال. ایران گردیمبرمی و دارمبرمی

 . کردم نگاه فرش هایگل به و انداختم پایین رو سرم

 نبودم؟ اسرارت محرم من مگه. مهربانو بگو: شهاب

 . شینمی خوردل دستم از هردوتون شنیدنش با دونممی. گفتنش سخته -

 کمکت بتونیم شاید تا بگو. نیست خوب حالت که تویی مهم. کن ول رو ما خوریدل: سامان

 .کنیم
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 . کنه کمکم تونهنمی کسهیچ دیگه -

 . گذاشتم قلبم روی رو دستم

 . سوزهمی بدجوری -

 .کردی نگرانمون دیگه بگو: شهاب

 نفر یه با کردندرددل شاید. شدممی خالص و گفتممی رو چیهمه باید. بستم رو هامچشم

 حس همه با شهاب شاید یا کنم فراموشش کنه کمکم سامان شاید. کردمی خوب رو حالم

 . بشه دردمهم برادریش

  سامان؟ شناسیمی که رامیارو -

 . کنه رحمتش خدا کرد، فوت نامزدشم شنیدم. آریا دوست آره -

 ...همون آره -

 هاشمراقبت گرفت،می شکل بینمون که هاییحس رامیار، با آشناییم. گفتم بهشون رو چیهمه

 با. داره من به نسبت که عشقی به رامیار کردناعتراف مهتاب، رفتن مهتاب، هایشک من، از

 . کرد حس شدمی شهاب هایچشم تو از رو خوریدل مهرکلمه

 نگفتی؛ ما به درسته. کردی پیدا زندگیتو عشق شدم خوشحال. خوبه خیلی که این خب: سامان

 .کردیمی گریه جوریاون چرا دونمنمی ولی. توئه خوشحالیه مهمه که چیزی ولی

 هایانگشت با و بود انداخته پایین رو سرش. گفتنمی هیچی. بود شهاب به خیره نگاهم

 ازش، رامیار پنهوکردن با من و داشت غیرت روم خیلی دونستممی. رفتمی ور دستش

 . بودم کرده داغونش

 . گرفت مگریه بازم

 کنی؟می گریه جوریاین چرا باشی، خوشحال باید که تو مهربانو؟ شده چت: سامان

 . شدمهگم داداش همون رامیار فهمیدم امروز -

 .شد شکلی چه حرفم شنیدن با صورتشون که ببینم نذاشت مگریه هقهق

 !ممکنه؟ چطور: شهاب
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 شعمه سارا گفت پرسیدم رامیار از بعد. زد صدا مادرم اسم به منو باباش شون،خونه رفتم -

 هایمو نمونه رو از دادیم تست و رفتیم باهم. کردن عوض فامیلیشونو که گفت شده،گم و بوده

 . بود مامانم یگمشده مهراد همون رامیار. اومد جوابش امروز. رامیار و مادرم

 ایبچه مثل. کشیدتم ــغلش*بـ تو و شد ـلقه*حـ دورم شهاب هایدست. زدم زار دل ته از

 خیلی قلبم. پیچیدممی خودم به. زدممی زار ــغلش*بـ تو باشن، گرفته ازش رو عروسکش که

 .آوردمی درد به رو قلبم یادآوریش هرلحظه. کنم زندگی رامیار بدون تونستمنمی من. سوختمی

 :سامان

 . نمیشه باورم اصالً. بگم چی دونمنمی -

 جوریاین وقتی. کشیمی درد چه دونممی االن ولی مهربانو؛ شدم خوردل خیلی ازت: شهاب

 .ترکممی عصبانیت از بکنم، کاری تونمنمی و کنیمی گریه جلوم

 بیاد زنممی زنگ دکتر به بخوابون، رو مهربانو ببر شهاب. بزنم حرف رامیار با میرم من: سامان

 .بده خیلی حالش. بزنه بخشآرام

 دستش تو رو دستم. کشیدم دراز تخت روی. رفتم اتاقم طرف به شهاب کمک با و رفت سامان

 : گفت کردمی نـوازش رو موهام که حالی در و گرفت

 گردیمبرمی باهم. کنی فراموشش که کنممی تالشمو همه. نخور غصه خواهری، پیشتم من -

 . نشم جدا ازت لحظه یه میدم قول. ایران

 :گفتم و دادم فشار رو دستش

 با برم غریب شهر این تو دونستمنمی. داشتم نیاز بهت خیلی. شهاب اومدی که شد خوب چه -

 . داداش دارم دوست خیلی کنارمی، سختم هایلحظه تو همیشه که خوبه چقدر. کنم درددل کی

 : گفت و زد پیشونیم به ایـوسه*بـ

 . شهاب دل عزیز پیشتم همیشه من باش، آروم -

 روی شهاب. شدم بلند تخت رو از و زدم کنار رو مالفه. بود تاریک اتاق. کردم باز رو هامچشم

. کردم نگاه حیاط به پنجره پشت از و انداختم پتو روش. نبود سامان از خبری و بود خوابیده مبل
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. بشینم نیمکت اون روی و برم خواستمی دلم. زد ذوقم تو خاطراتمون همه و شدهرنگ نیمکت

 .کردم باز رو حیاط در و شدم خارج واحد از

 به رو شالم. زدم کنار رو هابرگ و کشیدم روش دستی. شدم نیمکت نزدیک. وزیدمی خنکی باد

 . نشستم نیمکت روی و پیچیدم خودم

 . کشیدم دل ته از آهی

 ! رامیار کرده کارچی من با نبودنت غم ببین -

 حیاط در که کنم پاکش تا بردم صورتم روی رو دستم نشست، مگونه رو و چکید اشکی قطره

 .کردم پنهون درخت پشت رو خودم و شدم بلند نیمکت رو از سریع. شد باز

 نیمکت روی و کشید آهی. رفتمی راه تلوتلوخوران. رامیاره فهمیدم بود افتاده که بلندی سایه از

 . شد خیره اتاقم پنجره به و کرد بلند رو سرش. نشست

 .مهربانو شده تنگ برات دلم -

 :گفتم دلم تو

 .منم -

 . کرد زمزمه چیزی لب زیر و زد ــغلش*بـ زیر رو هاشدست

 رو اتاقم عطرت خندیدی،می بهم اونجا. کنهمی بهاری رو زمستون باغچه، تو سبز های برگ»

 که گلی هستی، پرتقالم گل. کنم زندگی تونمنمی نباشه اگه گفتم که عطری اون. بود گرفته فرا

 عمر اندازه به اگه حتی. کنم زندگی هاتچشم توی خواممی عمرمی،. نمیشم سیر کردنش بو از

 «.باشه پروانه یه

 برامون رو تقدیری همچین چرا آخه. جونم از بیشتر دارم، دوستش خیلی که دونیمی خدایا -

 جوریچه گرفتیش ازم که االن بگو بهم. میشه خالصه مهربانو تو من نبود و بود همه زدی؟ رقم

 خواهر آخه بشه، مخونه خانم بود قرار کنم؟ عادت نبودنش به جوریچه بمونم؟ اون بدون

 تو نتونم بینمشمی وقتی کنم؟ نگاه خواهر چشم به رو عشقم تونممی مگه. بود چی بودنش

 تونم؟می مگه آخه. کنم ـوسش*بـ و بگیرمش ـوشم*آغـ
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 تو بدون منم بگم کنم، ــغلش*بـ محکم و برم. بزنم جیغ ناراحتی شدت از خواستمی دلم

. ـوسم*ببـ رو داداشم بتونم بود محال. بشه حالل ممکن، حرام این بود محال اما تونم؛نمی

 . دادممی رو جونم براش که عشقی نه بود برادر یه ـوش*غـ*آ من برای دیگه اون ـوش*غـ*آ

 . داد جواب. خورد زنگ گوشیش

 سامان؟ جانم -

 رفته؟ کجا نیست؟ چی یعنی -

 . کردم عطسه و رفت دماغم تو درخت شاخه

 !بزنن گندت لعنتی اه -

 . ایستادم درخت پشت که فهمید

 . خداحافظ. خونه میارمش -

 نیمکت رو از. کردمی کَر رو گوشم تاپشتاپ صدای. بود انفجار مرز تو قلبم. کرد قطع رو گوشی

 با. بود رومبهرو. کردم حس رو عطرش بوی. بستم رو هامچشم. اومد درخت طرفبه و شد بلند

 فرو ــغلش*بـ توی ناگهان. کشیدم عمیقی نفس. کرد لمس رو هامدست هاشدست گرمی

 هر. بدم رو دنیام همه بودم حاضر مرد این برای من. شد سست هامزانو لرزید، دلم. رفتم

 .کنم ممکن رو ناممکنی محال

 !بشه فدات رامیار الهی -

 . کشید نـوازشگونه سرم روی رو دستش. کردم هقهق

 !نباشم عذابت باعث و بمیرم کاش. ندارم طاقتشو که خدابه من، عمر نکن گریه -

 : گفتم صدام هقهق با

 تنهایی، این به جدایی، این به محکومم من. نداری تقصیری هیچ تو منه، تقدیر این. نگو نگو -

 . کشممی دوریت از که حسرتی به. موند تمومنا که عشقی این به

 . خانمیم دارم دوست خیلی من نره یادت باشی، هرجا -
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 به رو خودم بدوبدو. بشنوم رو هاحرف اون و بمونم نداشتم طاقت. اومدم بیرون ــغلش*بـ از

 زدم چنگ. شد خم هامشونه. شدم خم هامزانو روی. بستم سرم پشت رو در و رسوندم واحد

 . بود گرفته فرا رو وجودم همه سوزشش قلبم، رو

 ا؟خد ای آخه بیارم طاقت جوریچه. توئه مال فقط قلبم رامیار، تویی زندگیم همه -

 تونینمی باشه، دوشت رو هم عاشقی سنگین بار اگه تازه سختی، یکلمه چه. کردن فراموش»

 یه عشق. تپهمی خودش درد واسه جوربد قلبت. ببری یادت از تونینمی یا باشی، امیدوار

 اگر. نمیشه سیر عشق با آدم دل نمیشه، بگیری نظر در اگر. بفهمی تونینمی که هست جادویی

 .کشید رو دستم« .داری باز رو عاشق قلب تونینمی بخوای هم خودت

 سامان؟ شده چی -

 .کوبید دیوار به رو مشتش عصبانیت با

 .باشی ضعیف قدراین کردمنمی فکر -

 :گفتم و نشستم سرد زمینِ رو

 داری؟ من از انتظاری چه -

 .زد زانو کنارم و شد نزدیکم

 گفت؟می چی آریا دونیمی. کنیمی داغون هم رو اون میدی نشون که ضعفی این با تو -

 تونهنمی دیگه میشه، توقیف کارش از بیمارستان برنگرده دیگه هفته یه تا اگه گفتمی

. میره باد به زحمتش عمر یه یعنی چی؟ یعنی فهمیمی. کنه دکتری تونهنمی. کنه کار جاییهیچ

 یه بشینی و کنی فرار ازش هابچه مثل اینکه نه کنی آرومش باید مهربانو، باشی کنارش باید تو

 .کنی گریه گوشه

 .کردم پاک رو هاماشک دست پشت با

 جوریچه نسوزم؟ و باشم کنارش جوریچه داری؟ ازم انتظاری چه سامان؟ کنم کارچی من -

 داداشمه؟ که بفهمونم خودم به

 عاشقش مگه ولی سخته؛ دونممی. نیفتاده اتفاقاتی همچین که کنی فکر این به کافیه فقط -

. برسین آرامش به هردوتون تا باشی کنارش باید بگذری، خودت از باید عشقت برای نیستی؟
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 باشین هم کنار اگه شاید. کنینمی تحمل رو بیشتری درد همدیگه، از فرارکردنتون با جوریاین

 نیست معلوم که باباش طرف یه از. مهربانو توئه از ترداغون اون. بیاین کنار اتفاق این با بتونین

 بذار. کن درکش باش، کنارش. دادتش دست از که عشقی تو؛ هم طرف یه از میاد، هوشبه کی

 !سن این تو شده افسرده کارش، سر برگرده

 دردم همیشه مثل بلدم من. کنممی براش بربیاد دستم از هرکاری باشه،. میگی چی دونممی -

 کجاست؟ االن. کنم دفنش قلبم تو و بریزم خودم تو رو

 .باباشه یخونه تو. تونیمی تو که دونممی -

 .اونجا ببر منو -

 .باشه -

*** 

 .گرفت رو دستم. بشم پیاده تا کردم باز رو کمربند. کرد پارک در جلوی

 دونممی ولی چیه؛ دونمنمی هست امیدی یه دلم تو. میشه خوب هردوتون حال مطمئنم من -

 .قشنگه شیرینی یه هاتلخی این یهمه آخر

 فردا میدم قول. کردی بیدارم و زدی رو حرفا اون اینکه بابت سامان، ازت ممنونم. شاءاهللان -

 .بیمارستان ببرمش

 .خواهری نداشت قابلی -

 .کرد باز رو در باباش پرستار. زدم رو در زنگ. شدم پیاده ماشین از و زدم بهش لبخندی

 ست؟خونه رامیار. سالم -

 .بفرمایید بله سالم، -

 و بود نشسته تخت روی رامیار. شدم ترنزدیک. بود بازنیمه در. ایستادم پدرش اتاق جلوی

 ایتقه. زدمی حرف باهاش لب زیر و کردمی نـوازشش انگشتش نوک با. بود دستش تو عکسی

 اشکش پر هایچشم. شد خیره بهم رمقشبی هایچشم با و کرد بلند رو سرش. زدم در به

 .اومد طرفمبه و کرد رها تخت روی رو عکس. زدن برق

 !مهربانو -
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 .سالم -

 .تو بیا. عزیزم سالم -

 .بود زن یه عکس. کردم نگاه بود دستش تو پیش دقیقه چند که عکسی به. نشستم تخت روی

 .داییتزن یعنی مادرمه؛ -

 .کنه رحمتش خدا. بوده خوشگل چه -

 نبوده، واقعیم مادر فهمیدم اینکه بعد ولی. رفتم مادرم به کردممی فکر همیشه آره. ممنون -

 دریغ ازم واقعیمو مادر دیدن فرصت چرا. نگفته بهم حقیقتو چرا که شدم خوردل ازش خیلی

 .باشم کنارش مادرم آخر روزای تونستممی گفت،می اگه شاید. کرده

 با ممکنه هرلحظه که بغضی از داره دونستممی. کرد مشت رو دستش. انداخت پایین رو سرش

 .کنهمی جلوگیری بشه سرریز اشک

 .بگه بهت تونهنمی شاید نباش، خوردل. نداشتی خبر چیزی از که تو -

 .بسوزی مادرت کشیدن ـوش*آغـ به بار یه حسرت تو. سخته خیلی کن باور -

 .سوختم پدرم کشیدن ـوش*آغـ به بار یه حسرت تو منم. کنممی درک -

 .کرد نگاهم بودن شده قرمز که هاییچشم با و کرد بلند رو سرش

 خوبی؟ خودت -

 :گفتم و فرستادم بیرون آه با رو نفسم

 .بزنم حرف باهات اومدم. گذرهمی -

 .باور از دور افتاد بدی اتفاقای خیلی. ریخت هم به یهو چیهمه -

 ممکنه دونیمی نمیری؟ بیمارستان چرا مثال. بیایم کنار جریانا این با باید تو و من. دونممی -

 بدی؟ دست از اعتبارتو کارتو،

 .شد خیره بیرون به و برگردوند رو سرش

 .نیست مهم برام هیچی -

 .شدم نزدیکش

 !رامیار کن نگاه من به -
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 دور رو هامدست. اومد درد به دلم. نشست شگونه رو و ریخت لجبازی با سمجش اشک قطره

 .کردم پاک رو اشکش انگشتم، نوک با و کردم قاب صورتش

 از که کنیم قبول باید. باشیم هم مال تونیمنمی که کنیم قبول باید. رو کار این خودت با نکن -

 .همیم خون

 .زد پوزخند

 کنارت تونمنمی گفتی که نبودی تو این کنی؟ قبولش تونیمی خودت. آسونه خیلی گفتنش -

 کنار باهاش تونممی مگه زنی؟می حرف چی از حاال. داداشمی که کنم قبول تونمنمی باشم؟

 بیام؟

 .کشیدم صورتم تو رو دستم. کردم پرت تخت روی رو کیفم کالفه

 .کنیم آروم رو همدیگه بتونیم باید. کنیم قبول باید لعنتی دِ -

 .کوبیدم قلبم رو اشک با

 تو دارم. رامیار داغوونم که وهلل به نیاورده؟ درم پا از کنیمی فکر سوزه؟نمی کنیمی فکر -

 غم و نشستن گوشه یه و کردنگریه با چیه؟ چاره اما سوزم؛می محبتت ـوشت،*آغـ حسرت

 عوض رو تقدیر تونیممی برگردونیم؟ عقب به زمانو تونیممی میشه؟ درست چیزی خوردن

 فکر منم. کنیم آروم وجودمون با رو همدیگه باید. بیایم کنار باهاش باید. تونیمنمی نه کنیم؟

 بیشتر دیدم. نشد اما سوزه؛می کمتر قلبم این میشه، خوب حالم کنم دوری ازت اگه کردممی

 .خوامتمی بیشتر. میشم تنگتدل

 به و بشم چیهمه خیالبی که نخواه ازم اما دارم؛ قبول شوهمه مهربانو، درست اینا یهمه -

 !باشه حرام بهش زدنتدست و باشه روت جلو عشقت که تقدیری به لعنت. بدم ادامه زندگیم

 نیاز بهت دنیا تو آدم کلی. بده ادامه زندگیت به داری دوستم اگه. بشی خیالبی بتونی باید -

 که هستی کسی تو. رامیار کیهانی دکتر تو. پرمهرت لبخند و نگاهت آرامش به طبابتت، به دارن،

 نیاز حضورت به بودنت، به همه. برگردی که منتظرتن همه. کردی باز جا خودت برا خیلیا دل تو

 .بیمارستان برگرد منتظر، چشمای همه این خاطربه نه، من خاطربه. دارن
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 بوی. کردم ــغلش*بـ محکم. رفتم فرو ـوشش*آغـ تو. ایستاد روم جلو و شد بلند تخت رو از

 محتاج رامیار جنس از ـوشی*آغـ به من. کردمی خوب رو بدم حال. کردمی آروم رو قلبم تنش

 . بودم

 دکتر. دادمی ادامه کارش به و بیمارستان بود برگشته رامیار گذشتن،می هم پی از روزها

 این وجود با تونستمنمی دیگه کردم، مخالفت ولی سرکارم؛ برگردم که خواست ازم محتشم

 .بدم ادامه کارم به اونجا اتفاق همه

 برای دلم بازم هاروزمرگی این بین اما زدم؛می قدم یا کردممی گرم خوندنکتاب با رو سرم

. کردمی آسون برام رو سختم هایروز و بود کنارم همیشه مثل شهاب. شدمی تنگ رامیار

 تفاوتبی بهش و باشم کنارش بود محال اما باشم؛ رامیار پیش داشت اصرار مدام سامان

 صدای با. خوندممی رو مموردعالقه کتاب و بودم نشسته درخت کنار هرروز مثل. باشم

 .کردم نگاه سامان به و کردم بلند رو سرم شنیدم که هاییقدم

 .پاتوقت اومدی باز بینممی -

 . بشین بیا. ندارم رفتن برای ایدیگه جای -

 . نشست نیمکت روی هم اون و شدم جابهجا کمی

 .داری دوست خیلی رو اینجا کنم فکر -

 .کشیدم عمیقی نفس و کردم نگاه اطرافم به

 .میده بهم خوبی حس اینجا به اومدن. طوریهاین آره -

 :گفت فکرکردن حالت با و گذاشت شچونه زیر رو دستش

 کلی با نیمکتو این مثالً یا بودین؟ اینجا رامیار با مدام که باشه دلیل این به تونهمی آیا -

 کردین؟ رنگ شیطونی

 .کردم نگاهش تعجب با

 !دونی؟می کجا از رو اینا تو -

 .خندید

 . زنهمی حرف باهام هم رامیار کنی؟می درددل هامبا تو فقط کردی فکر -
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 !میگه؟ چی واقعاً؟ -

 . بگم بهت تونمنمی رازه یه این دیگه، نه -

 . شدم خیره کتاب هاینوشته به و دادم تکون رو سرم

 . داره نیاز بهت همیشه مثل رامیار بگم بهت باید ولی نداره؛ ایفایده هم قهرکردن -

 :گفتم جدّیت با و بستم رو کتاب کالفه

 برش خواستی ازم. تونمنمی که دونیمی کنی؟ تکرار رو هاحرف این خوایمی کی تا سامان -

 دیگه خدابه کنین، درک منو کممیه. بکنم تونممی کاری چه دیگه. برگشت بیمارستان، گردونم

 .ندارم طاقتشو

 . گرفت رو دستم که بشم بلند خواستم

 !بشین -

 . شدم خیره هامکفش به و انداختم پایین رو سرم. بشینم کرد مجبورم

 . بشه انجام بازم تست اون خواممی من -

 . نبودن مطمئن شنیدم که چیزی از هامگوش

 :گفتم فریاد با

 !چی؟ -

 . بدن انجام رو تست اون پدرت هاینمونه با دفعهاین خواممی. مهربانو باش آروم -

 :گفتم و کردم عصبی یخنده

 من که گیریم کنم؟ تحمل رو عذاب و استرس اون بازم خوایمی سامان؟ کنهمی فرقی چه -

 از خوادنمی دلم منم اینجا، بیاد که ممکنه محال اون کردی؟ فکر اون به چی؟ بابام کردم، قبول

 . بشه باخبر رامیار وجود

 :گفت و کرد کوچیکی اخم

 . شده چی که میگم بهت حرفم بین نپری اگه کنم؟ کامل حرفمو ذارینمی چرا -

 . بگو پرمنمی باشه -
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 یه این تو آوردم، گیر هاشونمونه من. نمیشه هم باخبر اصالً. نیست پدرت اومدن به نیازی -

 . بودم پیداکردنش درگیر هفته

 .شدنمی این از ترگرد هامچشم

 ! ممکنه؟ چطور آخه -

 مو تار چندتا تونست اونم. بیاره برام ازش اینمونه تا دادم پول مبلغی و بابات آدرس یکی به -

 . بیاره

 . خندیدم و دلم رو گذاشتم رو دستم. گرفت مخنده

 کنده؟ بابامو هایمو یعنی -

 . بود گرفته شخنده سامانم. خندیدم بازم

 یواشکی و رفته دنبالش اونم سلمونی، رفته بابات خوبمون شانس از. نه دختر، کن صبر کمیه -

 . برداشته هاشمو از

 . خندیدم بازم

  کنی؟ کارچی خوایمی حاال. کرده رو بهمون اینجا شانس خوبه -

 . بده تست باز ریممی رامیار با -

 . برین خودتون. کنم تحمل رو هااسترس اون دوباره نیستم حاضر من ولی -

 :گفت کالفه

 نه خودتی فکر که خودخواهی آدم یه. نداره ایفایده هیچ زدنحرف تو با مهربانو دونیمی -

 رامیاری دونینمی اما میشی؛ آروم گریه با تو. کنیمی فکر خودت کشیدنعذاب به فقط. رامیار

 . کنهمی دود سیگار پاکت پاکت هم سر پشت هاافسرده مثل زد،نمی سیگار به لب که

. بود مونده باز دهنم شنیدم که چیزی از. شد دور ازم عصبانیت با و شد بلند نیمکت ور از

 .کشهمی سیگار رامیار دونستمنمی

 . کردن خیس رو هامگونه مزاحم هایاشک قطره بازم ناراحتش، صورت آورییاد با

 یه برای و بشینم گوشه یه تنها باید کی تا. بودم نکرده حس تنها جوریاین رو خودم حاال تا

 با تنهایی که دختری اون رفت کجا! مهربانو شدی ضعیف چقدر کنم؟ گریه تمومنیمه عشق



 

 

258 

 

 بوی خاک باران خورده نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 دیاسپریسا 

 زندگیش، هایغم همه با که دختری اون شد چی دربیاره؟ رو شبش نون تا جنگید آدم و عالم

 بود؟ شاد

 هرروزم کار. نداشتن رفتنراه توان هامپا. شدم بلند نیمکت روی از و گذاشتم کنار رو کتاب

 با چی؟ رامیار اما شدم؛می سبک گریه با من گفت،می راست سامان. کردنگریه بود شده

 !دودکردن سیگار

 مدت این تو. دادم تکون تاکسی برای رو دستم. شدم خارج مجتمع از و پوشیدم رو لباسم

 بیرون به شیشه از و دادم بهش رو بیمارستان آدرس. بگیرم یاد انگلیسی کمی بودم تونسته

 ولی شدم؛نمی متوجه خواننده هایحرف از هیچی. بود گذاشته مالیمی آهنگ. شدم خیره

 مزاحم هایاشک بازم. زدمی غمگین و نرم. کردمی رامیار با خاطراتم در غرق رو من آهنگش

 قوی باید مهربانو،. اومدم بیرون فکر از و دادم قورت رو بغضم که بیان سراغم خواستنمی

 .باشی

 به بود داد تکیه. دیدم رو مینا شدم که شمس دکتر بخش وارد. شدم پیاده و داشت نگه تاکسی

 و داد تکون پرستار برای دستی افتاد من به که نگاهش. زدمی حرف پرستاری یه با و میز

 .اومد طرفمبه

 !وفابی مهربانوخانم سالم -

 خوبی؟ سالم -

 کنی؟ تحمل تنهایی درداتو همه باید بزنی؟ من به زنگ یه نباید چی؟ تو خوبم -

 .کنم ناراحتت خواستمنمی شرمنده -

 .زدیم قدم هم کنار

 به رامیار. شدم ناراحت خیلی. بودم بزرگ عشق اون شاهد من نباشم؟ ناراحت تونممی مگه -

 .داغونه واقعی معنای

 .بزنم سر اون به اومدم منم. دونممی -

 .زد لبخندی

 .داره نیاز بهت خیلی هم رامیار. داری مهربونی دل دونممی -
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 کیه؟ تونعروسی خوبه؟ آریا. قربونت -

 .خندید

 .نزده حرفم بابام با هنوز آریا دختر؟ عروسی چه خوبه، -

 !واقعاً؟ -

 .ترسهمی ازش خیلی آره، -

 .خندیدیم هردومون

 رفتن؟ عسل ماه سلنا و مرتضی که دونیمی -

 نکردن؟ عروسی چرا اونا آره، -

 :گفت و داد تکون هوا تو رو دستش

 داره کالس خانم. بگردن رو اروپا دور شونعروسی پول با خوانمی گفت سلنا بدونم، چه -

 .خب

 .خندیدم

 .کردی خوب بدمو حال. دختر ایدیوونه -

 :گفت و کرد تعظیم

 .چاکریم -

 .کردم ــغلش*بـ و زدم لبخندی

 .بود شده تنگ برات دلم -

 :گفت و کشید پشتم رو دستش خواهرانه

 .پیشتم همیشه من خواهری، برم قربونت -

 .بگیره مگریه خواستمی بازم

 .برسون سالم آریا به رامیار، پیش برم -

 .عزیزم چشم -

 باز رو در و کردم جمع رو توانم همه. نزد قلبم لحظه یه صداش شنیدن با. زدم در به تقه چند

 .کردم
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 تونستممی جوریچه. بود کرده ترجذاب رو جذابش صورت و بود زده رو قشنگش طبی عینک

. شد میخکوب جاش سر من دیدن با و کرد بلند رو سرش نره؟ ضعف براش دلم و ببینمش

 .بود اشک یا بود شادی برق دونمنمی. زدن برق هاشچشم

 !مهربانو -

 .شدم نزدیکش

 جانم؟ -

 .برم قربونت اومدی که شد خوب چقدر -

 .کنم فرار کردنشــغل*بـ حس از تا زدم لبخندی

 .بزنم سر بهت اومدم. نکنه خدا -

 .بشین بیا -

 :گفتم که دربیاره رو عینکش خواست و شد بلند میز پشت از

 .دارم دوستش. میاد بهت خیلی. بمونه بذار -

 .نشست رومبهرو و زد لبخندی هم اون

 روزا؟ این کنیمی کارچی -

 .کنممی سرگرم خودمو خونه تو و خونممی کتاب کنم،نمی خاصی کار -

 بیمارستان؟ گردیبرنمی چرا -

 .تونمنمی -

 .انداخت پایین رو سرش

 .بدی تست دوباره خوادمی سامان -

 .کردم قبول منم کرد، اصرار ولی نداره؛ ایفایده گفتم بهش دارم، خبر آره -

 تست؟ برای میری کی. نکرد قبول ولی گفتم؛ بهش منم -

 .ریممی فردا -

 میاد؟ کی جوابش -

 .دیگه روز چند -
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 .بدین خبر منم به رفتین جواب برای -

 .کرد نگاهم تعجب با و کرد بلند رو سرش

 بیای؟ خوایمی که مطمئنی -

 .میشه چی بدونم خواممی آره، -

 .باشه -

 :گفتم و دادم پیچ هم تو رو هامانگشت

 بیرون؟ بریم داری وقت -

 .زد لبخند

 .دارم وقت همیشه تو برای -

 من جای ایدیگه پرستار کردم، نگاه میزم به. شدیم خارج اتاق از باهم و برداشت رو کیفش

. گرفت رو دستم رامیار که زدیممی قدم هم کنار. رفتیم بیمارستان کنار پارک به. بود نشسته

 هم کنار شب تا. نداد اجازه و گرفت ترمحکم که بکشم بیرون رو دستم خواستم لرزید قلبم

 وارد باهم. کنم ناراحتش و بزنم سیگارکشیدنش از حرفی خواستمنمی. زدیم قدم حرفی بدون

 .رفتیم خودمون واحد سمت هرکدوم و شدیم مجتمع

 :گفت که کنم باز رو در خواستم و انداختم بهش رو نگاه آخرین

 .باش خودت مواظب -

 روی و خوردم سُر. دادم بهش تکیه و بستم رو در. شدم واحد وارد و زدم بهش لبخندی

 نگاه من به و بود نشسته مبل روی. افتاد شهاب به نگاهم که کنم گریه خواستم. افتادم زانوهام

. دادم باالیی بلند سالم و زدم بهش لبخندی. زدمی موج ناراحتی و غم صورتش توی. کردمی

 . کنم عوض رو هاملباس تا رفتم اتاق سمتبه و داد رو جوابم

 سنگ، یه مثل خوادمی دلت گاهی. نموندن و موندن بین کنی؟ گیر حس دوتا بین حاال تا شده

. بشی دور و کنی پرواز آسمون اوج به پرنده یه مثل خوایمی هم گاهی وایسی جلوش محکم

. نمیره پیش زمان تو خواسته با اما. رنجونهمی رو روحت میده، آزارت که هرچیزی از بشی دور

 بین. میده بازیت عجیب سرنوشت. وایسی جلوش تونیمی نه بری هادوردست به تونیمی نه
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 داری شدنخفه حس که وقتی درست. کنینمی پیدا نجاتی راه و کنیمی گیر متفاوت هایحس

 حل رو مشکلت شکل ترینقشنگ به. ذارهمی روت جلو ایچاره راه کنی، فرار خوایمی و

 از من»: میگی قوی نفسیاعتمادبه یه با و زنیمی لبخند هاتغم همه به که اینجاست. کنیمی

 محکم داره قصد هاشسختی همه با که دختری اون شدم من حاال« .برمیام چی همه پس

 اون که کنه ثابت تقدیرش به و بجنگه متفاوتش هایاحساس با. وایسته مشکالتش مقابل

 .برداشتم تخت روی از رو کیفم و انداختم سرم روی رو شالم. بربیاد چیهمه پس از تونهمی

 رو هامدست. کردممی تجربه رو متفاوت هایحس اون هم باز و اومدمی آزمایش جواب امروز

 سوار به رو رفتنپیاده. بود نزدیک مجتمع به آزمایشگاه. زدم بیرون مجتمع از و کردم مشت

 هامریه به رو بهاری خوب هوای و داشتمبرمی قدم آهسته و نرم. دادم ترجیح شدن تاکسی

 :گفتم خودم با و انداختم نگاهی سردرش تابلوی به. رسیدم آزمایشگاه جلوی. کشیدممی

 . بربیای پسش از تونیمی تو مهربانو، باش آروم -

 رامیار و بود نشسته صندلی روی سامان. گشتم سامان و رامیار دنبال نگاهم با. شدم راهرو وارد

 صورتش حالت از. خورد گره نگاهم با نگاهش کرد بلند که رو سرش. زدمی قدم اضطراب با

 بهش رو خودم سریع. برداشت طرفم به قدمی چند. فهمید شدمی رو مختلف هایحس

 . بیارم زبون به رو حرفم نلرزه که صدایی با کردم سعی و رسوندم

  اومد؟ جواب -

 . بشین بیا نه، -

 خاطربه. دادم تکیه دیوار به و دادم سامان به سالمی لبی زیر. کرد هدایتم صندلی طرفبه

 تا رفت سامان. نیاورد روش به و فهمید خوب اونم. بودم خوردل ازش روزش اون هایحرف

 قوی باید که کردممی آورییاد خودم به دلم تو و بودم کرده مشت رو هامدست. بگیره رو جواب

 نگاه شدمی رد که پرستاری به مشکوک و گرفت رو کاغذ. کردمی دنبال رو سامان نگاهم. باشم

 .داد رامیار دست رو کاغذ و اومد طرفمونبه محکم هایقدم با. کرد

  بخونم؟ باید من بازم: رامیار
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 فکرش چیزی بود معلوم. دادمی نشون همیشه از ترحواسبی سامان ولی بود؛ سامان مخاطبش

 باز رو آزمایش برگه قبل بار از ترپراضطراب رامیار و نداد رامیار به جوابی سامان. کرده درگیر رو

 و کرد اخم. شد خیره کاغذ توی هاینوشته به بعد اندکی و بست رو هاشچشم آروم و کرد

 حالت از بود اومده خودش به تازه که سامان. انداخت زمین روی و کرد مچاله رو کاغذ شدتبه

 .مثبته بازم جواب فهمید رامیار

 : گفتم سامان به رو و کردم عصبانی خنده

 .کردین خسته خودتونو بیخودی همینه، جواب دونستممی که من -

 . زدم بیرون آزمایشگاه از سرعتبه و انداختم رامیار ناراحت صورت تو نگاهی

 دستم کف تو بلندم هایناخن. رفتممی کلنجار شدتبه بود ترکیدن حال در هرلحظه که بغضی با

 خودم هایچشم با رو فروریختنش دیگه بار یه. کردمنمی حس رو سوزشش و رفتمی فرو

 ... .ولی باشه؛ منفی جواب که بود هاشچشم توی امید چقدر. دیدم

 اینجا از ترسریع هرچه باید نداشتم، رو کشور این توی شهر، این توی موندن طاقت دیگه

. کردمی درکم همه از بهتر یا سامان از بهتر اون. کنهمی کمکم شهاب که دونستممی. رفتممی

 پرت ایگوشه رو کیفم. شدم خوشحال خونه، توی شهاب دیدن با. رسوندم مجتمع به رو خودم

 .رفتم سمتشبه و کردم

  کنی؟می کمکم شهاب -

 :گفت و کرد نگاه صورتم تو مهربونی با

 . خوایمی که کمکی هر برای حاضرم -

 میای؟ ایران، برگردم خواممی -

  مطمئنی؟ تصمیمت از -

  بریم؟ میای! مطمئنم آره -

 .زد لبخندی

 . بگیرم بلیت منم شو حاضر برو. بگم نه بهت تونممی مگه -
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 ساعتی دو. ببندم رو چمدونم تا رفتم اتاقم سمتبه سریع و کاشتم شگونه روی ایـوسه*بـ

 نشسته صندلی روی. زدمی حرف تلفن با شهاب. بودیم پروازمون شماره اعالم منتظر که بود

. کنم نگاهش خوب بار آخرین برای نتونستم حتی. دادممی تکون رو هامپا اضطراب با و بودم

 بدون تونستم جوریچه. نبینیم رو همدیگه همیشه برای هم شاید ها،ماه بود قرار. ببینمش سیر

 خالص داشتم که بدی هاییحس دست از تا دادم تکون رو سرم کنم؟ ترکش ازش خداحافظی

 صندلی روی و اومد کنارم شادی با. خندیدمی صورتش و بود شده تموم شهاب تلفن. بشم

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با. نشست

 !بودمت ندیده شاد قدراین حاال تا شده؟ چی -

 : گفت و زد لبخندی

 . فهمیمی -

 بفهمم؟ قراره چیو -

 چمدون خواستم. شدم بلند صندلی روی از و موند نصفه حرفم شد، اعالم که پروازمون شماره

 . شدم متوقف سامان صدای با که بردارم رو

  بری؟ خداحافظی بدون خواستیمی معرفتبی -

 : گفتم شرمندگی با و برگشتم طرفشبه

 . ببخش کنم، تحمل رو اینجا تونستمنمی دیگه -

 .خندید اونم صورت

 .دارم برات خوبی خبرای بری، نذارم که اومدم من -

 خوبی خبر چه دیگه مثبت، جواب با بود آزمایش برگه دیدم که چیزی آخرین خبرایی؟ چه -

 من شرمنده که بگم باید بشم، منصرف رفتن از که میگی رو این اگه باشی؟ داشته تونیمی

 . ندارم شدنمنصرف قصد

 : گفت و زد شهاب شونه رو دستی

 بوده؟ جوریاین همیشه شما مهربانوی این -

 : گفت و خندید شهاب
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  جوری؟چه -

 ! لجباز عجول، قدراین -

 .آره: شهاب

 . خندیدن هردوشون

 خب؟ خبره چه بگه منم به یکی -

 .بیای من با باید بدونی رو خوبه خبر خوایمی اگه: سامان

. برم همراهش که فهموند بهم هاشچشم کردنوبستهباز با کردم نگاه شهاب هایچشم تو

 طرف یه از بود؛ افتاده جونم به بدی اضطراب. گذاشت ماشین توی و گرفت رو چمدونم سامان

 بالبال رامیار دوباره دیدن برای هم طرف یه از انتظارمه، در خوبی خبر که بودم خوشحال

 . افتاد راه به سامان و شدم ماشین سوار. زدممی

 با. داشت نگه آزمایشگاه جلوی. نگفت بهم رو خوب خبر سامان کردم هرکاری زد،می شور دلم

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب

 !اینجا؟ اومدیم چی برای باز -

 .میگم بهت شو پیاده -

 مسن مرد یه با دیدم رو رامیار کرد باز که رو در. شدیم اتاقی یه وارد باهم و افتادم راه دنبالش

 .کردمی گریه زارزار که پرستاری و بود تنش دکتر لباس که

 !شده؟ چی -

 طرفمبه نشوندمی لباش روی رو قشنگی لبخند کهدرحالی و شد بلند جاش از دیدنم با رامیار

 .اومد

 .بشنو چیوهمه هاتگوش با خودت بیا -

 .نشست صندلی روی و بست رو در هم سامان. کشید خودش دنبال و گرفت رو دستم

 :رامیار

 .بگو هم مهربانو به اول از چیوهمه -
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 رو چشمش گوشه اشک دستش با. انداخت پایین رو سرش و کرد نگاهم مظلومیت با پرستار

 .پیچوند هم توی رو هاشانگشت و کرد پاک

 گردنم خیلی. برداشتم رو گوشی خوشحال. زدمی زنگ بهم هامدت بعد بود، شیفتم روز اون -

 رو آزمایش جواب تا خواست ازم. بود کرده کمکم خیلی رسیدنم اینجا به برای داشت، حق

 شما نباید گفت. کنم عوض جوابشو اومدن، آزمایش برای هم چندبار اگه حتی گفت. کنم عوض

 و زد حرف خیلی طناز. کنن بیرونم اینجا از کنهمی کاری گفت اما کردم؛ مخالفت. برسین بهم

 .بدم تغییر مثبت به منفی از رو شما آزمایش جواب تا شدم راضی آخرش

 .کرد گریه بازم

 .بده ادامه: رامیار

 :داد ادامه هاشحرف به بود شده دارخش کمی شگریه خاطربه که صدایی با

 گفتم طناز به. سوخت دلم بشین، جدا هم از خوایننمی و کنینمی گریه جوریاون دیدم وقتی -

 با تونمنمی من بکن خوایمی هرکاری گفتم ولی کرد؛ تهدیدم. بگم بهشون چیوهمه میرم

 مرگ باعث دختره اون گفت که کنم قطع رو گوشی خواستممی. کنم بازی نفر دو زندگی

. نگفتم چیزی بهتون و شدم متنفر ازتون منم. گرفت دستش از نامزدشو و شد دوستم بهترین

 .فهمید آقا اون اما کردم؛ عوض رو جوابا بازم بدین آزمایش اومدین که هم دوم بار

 .کرد اشاره سامان به

 .گذاشت هم روی رو هاشچشم لبخند با که انداختم سامان به نگاهی

 بگم بهش چیوهمه اگه گفت ولی کنم؛ اعتراف خواستمنمی. فهمید جوریچه دونمنمی -

 .بدین پلیس دست منو ذارهنمی

 رامیار هایدست تو زیادی هیجان از دستم. نبود مطمئن شنیدمی که چیزایی از هامگوش

 حمله پرستار به و شد وارد بهم بدی شوک کنم، کنترل رو خودم نتونستم لحظه یه. لرزیدمی

 :گفتم و گرفتم جلوش رو لرزونم دست. زدم گوشش تو محکمی سیلی و کردم

 نگفتی خودت با مردیم؟ مدت اون ما دونیمی اصالً بکنی؟ ما حق در کارو این تونستی چطور -

 برای هاشب چقدر کشیدم، چی دونینمی کشن؟می زجر شکل بدترین به دارن عاشق دوتا این
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 رو ما تو. زدم ضجه بودم داده دست از که عشقی برای. کردم گله خدا به مزخرف تقدیر این

 .کن نگاش چی؟ ببینم رامیارمو تونستمنمی دیگه اگه. کردی نابود

 .کردم اشاره رامیار به

 تو! لعنتی شده سیگاری. شده الغر هاشگونه چقدر ببین شده، شکسته چقدر ببین -

 مثل آدمایی به لعنت بگی؟ خواستینمی بازم فهمیدنمی سامان اگه. گرفتی ازمون چیمونوهمه

 !نیست بیش تفریحی براتون آدما زندگی با کردنبازی که شمایی. شما

 و گرفت رو دستم رامیار. کردمی خیس رو هامگونه هم پشت هاماشک. لرزیدمی هامدست

 :گفت گوشم تو آروم و کرد نـوازش رو سرم. کرد ـغلم*بـ

 .شد تموم چیهمه. برم قربونت الهی عشقم، باش آروم -

 وقتهیچ دیگه که سفت قدراون کردم؛ ـغلش*بـ محکم و کردم ـلقه*حـ دورش رو هامدست

 :گفت و اومد طرفمبه خنده با سامان. نشم جدا ازش

 .کن ولش کردی، خفه مردمو پسر -

 .زدم سامان شونه به دست کف با و اومدم بیرون رامیار ــغل*بـ از و خندیدم

 .برگردوندی بهم زندگیمو چیز ترینباارزش که مرسی. کن ممسخره کم -

 .شد دور ازمون کمی و خورد زنگ رامیار گوشی

 .بود وظیفه کنم،می خواهش: سامان

 :گفت و اومد طرفمبه خوشحالی با رامیار

 .اومده هوشبه بابام بریم بدو مهربانو -

 بیمارستان طرفبه و زدیم بیرون آزمایشگاه از خوشحالی با و گرفت دستش توی رو دستم

 . رفتیم

*** 

 هاینفس و بود بسته رو هاشچشم. بود افتاده تخت روی نحیفش جسم. کردم باز رو اتاق در

. کرد نگاهم و کرد باز رو هاشچشم شدم، نزدیکش. رسیدمی گوش به کشیدمی که سنگینی

 :گفت شد،می خارج گلوش از زور به که صدایی با و برداشت دهنش روی از رو ماسک
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 اومدی؟ -

 .بکنم خطابش اسمی چه به دونستمنمی

 !دایی -

 .زد حلقه اشک موج هاشچشم تو زد، لبخند

 .من مثل آدمی نه الیقشن که آدمایی مخصوص ولی قشنگی؛ یکلمه چه! دایی -

 .گذاشتم دستش روی رو دستم

 .نزنین حرفا این از -

 .فشرد دستش تو رو دستم

 بد سرم پشت بارم یه اما کردم؛ بدی حقش در اینکه با. مهربونی خیلی مادرت مثل هم تو -

 .نگفت

 :گفت و کرد نگاهم. فرستادم بیرون آه با رو نفسم

 .کنم تعریف برات چیوهمه خواممی بشین، -

 شرم از خواستنمی شاید شد؛ خیره هادوردست به پنجره از. نشستم تختش کنار صندلی روی

 .کنه نگاه صورتم تو

. داد رو بچه یه خرج شدنمی اون و این یخونه تو کردنخیاطی با. نداشت خوبی وضع مادرت -

 خیلی مهراد همون یا سامیار. اون پیش بود رفته و بود خورده رو زن یه حرفای گول که باباتم

 هم ندا. بود سامیار خاطربه رفتممی مامانت پیش که وقتایی بیشتر. بود داشتنیدوست بچه

 با چشممون جلو داشت شیرینی اون به بچه. بکنه دل ازش تونستنمی و بود شده عاشقش

 هم سامیار و بگیریمش مامانت از ایبهونه به که گذاشتیم قرار ندا با. کردمی زندگی بدبختی

 خوشحال خیلی. بهمون داد رو سامیار و شد راضی مادرت اینکه تا. باشه داشته راحتی زندگی

 ولی کردم؛می سرگرم مادرتو اوایل. پاریس اومدیم باشه ما مال همیشه اینکه برای. بودیم

 بچه دیگه اون و بکنه دل سامیار از گفتم بهش همین برای. نمیشه جوریاین دیدم بعدش

 گذشت هامدت. کنه پیدامون نتونه سارا تا کردم عوض خانوادگیمونو نام و آدرس حتی. ماست

 داشت ادامه هادعوا این و شد دعوامون باهم شکل بدترین به بودیم هم عاشق که ندایی و من
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 ناراحتی خاطربه اتفاقا این یهمه فهمیدم. آورد خودم به منو ندا طالق درخواست اینکه تا

 دنبالش. کردم بد خیلی حقش در من. نکرد نفرینم بارم یه که بود مهربون قدراون. مادرته

 تو وجود از حتی من نداشتم، ازش آدرسی هیچ و بود رفته اونجا از اما بیارنش؛ برام تا فرستادم

 شرم نداشت، دیدنتو تحمل قلبم. اومده سارا کردم فکر دیدمت که شباون. بودم خبربی هم

 فکر. بودم کرده جهنم مادرش برا رو زندگی برادرش گرفتن با که ایخواهرزاده از داشتم

 .بود نوشته جوریاین تقدیر شایدم. کردی پیدامون تو اما ببینمش؛ وقتهیچ دیگه کردمنمی

 .بود هادوردست به خیره هنوز و شد ساکت

 دفتر وقتی ولی دارم؛ داداش یه که نداشتم خبر منم گشت، داداشم دنبال خیلی مامانم -

 داداشم اگه اما بدونم؛ مقصر رو شما تونمنمی. افتاده اتفاقی چه فهمیدم خوندم مادرمو خاطرات

 با مادرم. بشنویم اون و این از حرف کنیم، نرم پنجهودست بدبختی اون با ما ذاشتنمی بود

 آرامش به روحش کنم پیدا مهرادو وقتی بود نوشته خاطراتش دفتر تو. دایی رفت دنیا از درد

 تا. داد قرار روم جلو رامیارو خدا اما کنم؛ پیدا داداشمو تا اینجا اومدم همین برای منم رسه،می

 باهامون یکی فهمیدیم اینکه تا داداشمه رامیار کردممی فکر بودین نیومده هوشبه شما وقتی

 .دایی شکستیم بدجوری ما. کرده بازی

 .کشیدم آه

 .مادرم مزار سر ببرمش ببینم، داداشمو خوادمی دلم -

 :گفت و کرد نگاهم گریون هایچشم همون با. کردمی خیس رو هاشگونه اشکش هایقطره

 .اینجاست فردا زدن، زنگ سامیار به. مادرت و تو یشرمنده دایی، مشرمنده -

 و نبود برادرم عشقم اینکه خاطربه بودم؛ شده آروم. زدم حرف باهاش و موندم اتاقش تو کمی

 باز رو اتاق در. گرفتمی آرامش مادرم روح و اومدمی فردا گشتممی دنبالش هامدت که برادری

 با و انداختم ــغلش*بـ تو رو خودم دیدنش محض به. بود در پشت رامیار. رفتم بیرون و کردم

 . ریختم اشک شادی

 نگاه رو صورتم اجزای تکتک لبش، روی جذاب لبخند با و گرفت قاب هاشدست با رو صورتم

 .کرد
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 فکر. زندگیمه توی بزرگ معجزه یه من، کنار االن تو، بودن خوشحالم، چقدر که دونینمی -

 بار هزار. برهمی و دارهبرمی خودش با چیزمونوهمه افتاده زندگیمون به که طوفانی این کردممی

 . مهربانو سامانم، مدیون رو داشتنت دوباره من. داد بهم پیشنهادو اون که سامانم ممنون

 از ترجذاب صورت به و کردم پاک رو بود جنگ حال در هامپلک با اومدنش سر که اشکی

 :گفتم و کردم نگاه شهمیشه

. کنمنمی فکر چیزی و کسی به خودم غیر م،دندهیه خودخواهم، خیلی بود گفته بهم سامان -

 خیلی زندگیمی، عشق و نیستی برادرم اینکه از رامیار،. گفته راست رو اینا همه که فهمممی االن

 . بگم شکر رو خدا هابار بلند صدای با و بزنم داد خوادمی دلم. خوشحالم

 . کشید خودش دنبالش و گرفت رو دستم

 . دارم برات هابرنامه خانم، بیا حاال -

 خودش خاص شیطنت با رامیار و شدیم ماشین سوار باهم. افتادم راه به دنبالش و زدم لبخندی

 . زد استارت و کرد نثارم چشمکی

. کردم تشکر هابار شدن االنم خوشحالی باعث که اونایی همه از مامانم از خدا از دلم تو

 لبخند که بود روزی فردا. بودم مشتاق دیدنش برای نهایتبی و بیاد بود قرار مهرادم داداش

 پسر مهرادش، قلبش، آرامش روحش، شادی. کردممی حس هاشلب روی رو مادرم قشنگ

 . بیاد بود قرار دونش یه یکی

 آقا؟ ریممی کجا -

 بزرگش، و مردونه هایانگشت با. گذاشت دنده روی خودش دست زیر و گرفت رو دستم

 . کردمی نوازششون نرمکنرم و کرد محاصره رو کوچیکم و ظریف هایدست

 . ببرمش خوبی جای قراره بذاره، ـگر*جیـ رو دندون کمیه بده قول خوشگلم خانم اگه -

 ... اما بدم؛ نشون رو خوشحالیم آدم و عالم به. بزنم قهقهه دل ته از خواستمی دلم

 . ریممی کجا ببینم منتظرم صبرانهبی. چشم -

 توی رو خون هاش،دست گرمای. شد خیره جاده به دقت با و کرد بسته و باز رو هاشچشم

 گریه هاساعت بعد و کرده گم رو مادرش بازار تو که کودکی مثل. انداختمی جریان به هامرگ
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 نگاهش، وجودش، صداش،. بودم گرفته آروم گرفته، آروم ـوشش*آغـ تو و کرده پیداش

 .کردمی بودنعاشق به وادار منو مرد، این چیزهمه هاش،لبخند

. دادمی بارون یوقفهبی بارش از نشون شیشه روی هایقطره. کردم نگاه بیرون به شیشه از

 به و اومدم بیرون فکر از ماشین توقف با. داشتیم باهاش هاخاطره رامیار هم من هم که بارونی

 هایمیله دور پیچک شکل به که هاییگل. بود العادهفوق کالم، یک در. شدم خیره اطرافم منظره

 زنده آدم در رو زندگی شوق متفاوتشون و زیبا هایرنگ و بودند پیچیده شدهحصارکشی

 .دوختم روم پیشِ رامیار به و گرفتم هاگل منظره از رو نگاهم در، بازشدن با. کردمی

 . بانو بفرمایید -

 :گفتم گرفت،می سرچشمه وجودم تموم از که خاصی هیجان با و گذاشتم دهنم جلوی رو دستم

 کردی؟ پیداش کجا از! رامیار خوشگلیه جای چه -

 . اونجاست اصلی سورپرایز ببین، داخلشو بریم بیا حاال -

 جای یه به ورودمون با. برداشتیم قدم زیبا جایگاه اون داخل به هم کنار و گرفتم رو دستش

 هایهوراگفتن صدای. کشیدم هیجان از جیغی و ترکید سرمون باالی هاییبادکنک مانند،سالن

 هرکدوم شهاب همراه سامان و آریا کنار مینا. کرد بیشتر رو درونم ذوق و شوق هامدوست

 . خوندنمی باهم هماهنگ رو آهنگی و بودن گرفته دست به چیزی

 شهاب به و دادم دست سامان با. کردم تشکر اومدنش خاطربه آریا از و کردم ــغل*بـ رو مینا

 نگاه بهم غمگینش و گیرا هایچشم با و کرد باز رو هاشدست. رسیدم خودم مهربان همیشه

 بشه؟ غمگین داداشیم هایچشم که بود شده باعث چی. کرد

 . رسیدی عشقت به که خوشحالم خواهری، برات خوشحالم -

 . گذاشتم شمردونه و ستبر یـینه*سـ روی رو سرم و انداختم ـغلش*بـ توی رو خودم

 بشه؟ غمگین من زندگی هایچشم شده باعث چی داداشی، برم قربونت -

. کردم نگاه صورتش به و گرفتم باال رو سرم تعجب با چکید، پیشونیم روی که اشکش قطره

 رو غرورش این از بیشتر و نریزن هاشاشک کردمی تالش و بود شده قرمز گریه از هاشچشم

 :گفت و کشید صورتم روی رو دستش. نکنن له
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 شدنش،بزرگ برای. دردونمه خواهر برا خوشحالی از هااشک این. شهاب نفس نشده هیچی -

 . شدنشعاشق شدنش،خانم

. باشه خوشحالی و شوق سر از تونستنمی هااشک این. نکردم باور رو هاشحرف از کدومهیچ

 بود پیدا درش ناباوری که هاییچشم با. دادمی زجرش و کردمی اذیت رو من شهاب چیزی یه

 :گفتم و کردم نگاهش

 گول اصلی موضوع از کردنمنحرف با منو نکن سعی. زنیممی حرف باهم بهش راجع بعداً -

 . شهاب آقا بزنی

 .سوزوند رو استخونم و مغز تا شخنده تلخی ولی خندید؛

 کنین؟ کارچی بود قرار شما رامیار آقا خب، خب: مینا

 :گفت و انداخت بهم عمیقی نگاه رامیار

 . برسیم هم هاچیز بقیه به تا بشینین میز پشت بفرمایین اول -

 سورپرایز برای طرف یه از. دادم پیچ هم توی رو هامدست و گرفتم جا صندلی روی شهاب کنار

 صندلی رامیار. بود افتاده جونم به خوره مثل شهاب ناراحتی طرف یه از داشتم شوق رامیار

 و کرد نگاه بهم مهربونش و عسلی هایچشم با. گرفت جا روش و کشید عقب رو چپم سمت

 .داد تکون گارسون برای دستی

 با زیبایی شکل به که رو کیک و اومد ما میز طرف به کیکی با همراه گارسون بعد لحظه چند

 من العملعکس منتظر هابچه یهمه. گذاشت میز روی بود، شده تزیین فرنگی توت و شکالت

 :گفتم و سمتشونبه کردم رو تعجب با. بودن

 کنین؟ حاضر رو اینا کردین وقت کی شما -

 :گفت و کرد دستیپیش همیشه مثل سامان

 نشستن اینجا بینیمی که اینایی. کردم حاضر بنده رو اینا یهمه نکن، اشتباه آی آی -

 .بنده یعنی کرده؛ دعوت داداشت آقا رو شونهمه

 . کردم نگاهش قدردانی با و نشوندم صورتم روی گرمی لبخند
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 رامیار و من آشنایی باعث تنها نه. سامان کنم تشکر ازت کلماتی چه با و جوریچه دونمنمی -

 بفهمم که داشتم اینو ذکاوت و هوش تو مثل منم کاش. بودی تو هم جدانشدنمون باعث شدی،

 غیرمنتظره اتفاق اون و نداشتنش و رامیار از دورشدن اما. باشه کاسه نیم زیر ایکاسه شاید

 کنهنمی دوا رو دردی هیچ کردنگریه تو قول به. بود کرده کور رو منطقم چشم برادری و خواهر

 هایلطف هات،کمک همه بابت. کنی پوشیچشم هم حقیقت دیدن از میشه باعث بلکه

 . ممنونم ازت دلم ته از ت،برادرانه نهایتبی

 بلند صندلی روی از رامیار. کرد اشاره رامیار به و گفت ی«کنممی خواهش» و زد جذابی لبخند

 .لرزیدنمی باد مسیر در بیدی مثل هیجان و ناباوری شدت از هامدست. زد زانو رومبهرو و شد

 بخشید بهم رو زندگیم آدم ترینباارزش و شد حالم شامل خدا لطف دیگه بار یه اینکه از: رامیار

 زبونم. کنم توصیف برات وجودمو توی عشق الفاظی چه با دونمنمی جان مهربانو. شاکرم خیلی

 منم پس. شیننمی دل به هاترینساده همیشه میگن. قاصرن عاشقانه و زیبا کلمات ادای از

 به رو حقیر من و بشی مخونه خانم بخوام ازت قلبم ته از و کلماتم تمام سادگی با خواممی

 همیشه بده اجازه بریزم، پات به زندگیمو همه بده اجازه. کنی قبول تآینده مرد و همسر عنوان

 .باشم قلبت صاحب تنها قولی به و باشم کنارت غمی و شادی هر در

 روی هامدست. بیارم زبون به ایکلمه هیچ تونستمنمی که بودم شگفتی و حیرت در قدراون

 . کاویدمی رو صورتش اعضای تکتک تمام، گشادی با هامچشم و بود مونده دهنم

 .رفت دست از دخترمون بیچاره: مینا

 .شد خشک دستش بیچاره! دختر بگو چیزی یه: سامان

 !مهربانو: شهاب

 .دربیاد شوک از جلوش بزن بشکن یه رامیار شوکه، تو دارین کارشچی بابا: آریا

 صورتم جلوی رو دستش نگرانی با رامیار. بزنم حرف تونستمنمی هم بود گرفته مخنده هم

 .زد صدام و داد تکون

 حاضرم وجودم تموم با بگم؟ نه بنده، نفست به نفسم وجودمی، همه که تویی به تونممی مگه -

 . باشی قلبم مالک تنها باشم، تخونه خانم بگذرونم، تو کنار عمرمو هایلحظه یهمه
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 . لرزوند رو شاپکافی دیوارهای ها،بچه سوت و جیغ صدای و کرد ـغلم*بـ خوشحالی با رامیار

 حال آمدنت چرا پس احساسم؛بی پرمنطق آدم همان من». افتاد کیک روی ینوشته به نگاهم

 نهایت پرمعنا ولی کوتاه، یجمله این. کردم نگاه رامیار به شگفتی با« !هم به ریخت مرا

 :گفت همه به رو گیراش و گرم صدام با و کرد محواله چشمکی. کردمی ثابت من به رو عشقش

 . هابچه کنین پذیرایی خودتون از -

 .دادیم قرار بشقابش توی رو هرکسی سهم و بریدیم باهم رو کیک

*** 

 تونستمنمی. بود افتاده وجودم به بدی استرس. کردممی شماریلحظه دیدنش برای

 فرودگاه وسط جاهمون استقبالش، برم منم خواستمی دلم. کنم بینیپیش رو العملشعکس

  ؛«!مامان قوت و نفس اومدی خوش من، داداش سالم»: بگم و بزنم داد

. بشنوه رو ماجرا حقیقت اون زبون از تا پدرش دیدن بره مهراد باید اول گفت نذاشت، رامیار اما

 . کردممی صبر زمان اون تا باید من و برهمی زمان کمیه موضوع این با مهراد کناراومدن گفت

 با ساعتی مثل سرم بودم، کرده فکر و بودم رفته وراون و وراین خونه تو صبح از قدراون

 رو هامپا. کردم قالب هم توی رو هامدست و نشستم مبل روی. چرخیدمی خراب هایعقربه

 تعریف رو جریان جوریچه و گفته چی مهراد به دایی االن اینکه فکر. دادممی تکون سرعتبه

 رو حقیقت که لحظه اون در و موقعاون تونستممی منم کاش. خوردمی رو مغزم خوره مثل کرده،

 خورشید کی نفهمیدم که رفتم کلنجار خودم با قدراون. بودم کنارش شنوه،می دایی دهن از

 ساعت دیدن با. کرد عرضه شهر همه به شب آسمون تو رو روشناییش ماه کی و کرد غروب

 .گرفتم رو رامیار شماره شتاب با و شدم بلند مبل روی از سرعتبه

 ...سوم... دوم... اول بوق

 جانم؟ -

 رامیار؟ الو، -

 . کنممی تعریف برات چیوهمه میام. راهم تو من، عجول خانم کن صبر کمیه -

 . ندارم طاقت دیگه بیا، ترسریع مهربانو جان فقط -
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 . چشم -

 روم پیشِ خیابون به و زدم کنار رو پرده. رسوندم پنجره پشت رو خودم و کردم قطع رو تلفن

 بار هزاران گذشت، که ایدقیقه چند. شدم خیره بود، شده روشن نوری،کم هایچراغ با که

 ولی گرفت؛می نشأت چی از ترس و اضطراب این دونمنمی! کردم حس مرگ نزدیک رو خودم

 عجله با. دیدم رو رامیار ماشین باالخره. کردمی بازی روحم و جسم با جوربد بود، که هرچی

 باز که آسانسور در. شدم رامیار اومدن منتظر آسانسور جلوی و رسوندم ورودی در به رو خودم

 روی رو دستش ترس با و خورد تکونی رامیار. کردم پرت جلوش به شتاب با رو خودم شد،

 .گذاشت قلبش

 . ترسوندیم! خوب دختر کنیمی کارچی -

 تو رو خودم و بستم سرعت به رو در. کشیدم واحدم داخل به خودم دنبال و گرفتم رو دستش

 .بود افتاده لرزش به باد مسیر در بیدی مثل پام و دست. کردم پرت ــغلش*بـ

 . نمونده پام توی جونی دیگه شد؟ چی بگو -

 . شدم فشرده ـوشش*غـ*آ تو بیشتر و کشید سرم روی وارنـوازش رو دستش

 پریشونی؟ قدراین چرا من؟ عزیز چیه اضطراب همهاین دلیل -

 . نبخشه مادرمو و باشه داشته دل به کینه اَزمون. نکنه قبولم ترسممی رامیار، ترسممی -

 ولی نشوند؛ خودش کنار هم رو من نشستنش با و کرد هدایتم مبل طرفبه خودش همراه

 .برنداشت مشونه رو از رو هاشدست ـلقه*حـ

 که منه بابای باشه داشته ترس باید که اونی نداری، تقصیری که تو بترسی؟ باید چی برای تو -

 پسر مهراد ببخشید، آخ...سامیار. نگزیده ککشم و کرده دور مادرش از رو بچه یه عمر یه

 االنم. نداشتین ماجرا این تو گناهی هیچ خدابیامرز یعمه نه تو، نه که کنهمی درک بامنطقیه،

 . کنم تعریف برات چیوهمه تا نخور غصه

 .زدمی موج هامچشم توی ترس هنوزم ولی کرد؛ تزریق قلبم به آرامش کمی هاشحرف با

 هاشونوحرف همه در پشت از ولی موندم بیرون من بابا، پیش رفتیم باهم استقبالش، رفتیم -

 هم مهراد برای بیشتر چاشنی کمیه با کرد تعریف تو برای رو قضیه که جوریهمون بابا. شنیدم
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 ولی ببینم؛ العملشوعکس تونستمنمی. مهراده واقعیش اسم که گفت بهش حتی و کرد تعریف

 گذشت، که ایلحظه چند. برهمی سر به بدی شوک توی مهراد که بودم مطمئن سکوتش با

. کرد گریه انتظارش چشم مادر حال به که فهمیدم. پیچید اتاق کل تو شمردونه هقهق صدای

 جلوشو و اتاق توی بریزن خواستن هاپرستار. شکست که گلدونی و زد بابا سر که دادی بعد

 پسرعمه عنوان که برادری همراه اتاق اون در پشت هرلحظه. شدم مانعشون من ولی بگیرن؛

 همدم که بغضی با. شدم له منم ش،شدهله غرور از تیکه هر با و شکستم داشت، برام رو

 و دیدهرنج مادر حق در کارو این تونستین چطور شما»: گفت بابا به خطاب بود شده صداش

 اون تو دستش گرفتن جای به که بود رفته کجا تونبرادرانه غیرت بدین؟ انجام من، نحیف

 به که احترامی به توجه با. کردین اضافه ششدهانباشته هایدرد روی درد یه احوالش، و اوضاع

 خودتونو اسم شما. دارم ازتون سؤال یه کردین بزرگم سن این تا که فردی یا پدر عنوان

 بهش بدتر دشمن صدتا از که هاییشما حق در گناهی چه من مادر لعنتی د مرد؟ گذاشتین

 نلرزه، دلش خواهرش، اشک دیدن با که مردی ذات تو تف بوده؟ کرده زدین، خنجر

 صد و شدم بزرگ شما مثل آدمی دست زیر که متأسفم خودم برای! نشه سست پاشودست

 دادین بهم که فامیلی اسم از من! داشته شما مثل برادری که مدرمونده مادر برای افسوس

 خورممی غصه منداشته خبر و بوده پسرداییم مدت همهاین که داداشی برای کشم،می خجالت

 و بیمار پدر به رو هاشتوهین نتونستم« ...کیهان سهیل بهت لعنت. داره شما مثل پدری که

 عاجزانه افتاد، من به چشمش تا. شدم اتاق داخل و کردم باز رو در کنم، تحمل خطاکارمون

 رو دستم شد، آروم که کمیه. لرزوند منم هایشونه گریه، شدت از هاششونه و کرد ــغلم*بـ

 که اونی کجاست؟ خواهرم داداش»: گفت و زد زل بهم هاشچشم توی التماس موج با و گرفت

 باید ولی منتظرشی؛ تو که گفتم بهش منم «کجاست؟ اومده، اینجا تا مردونه و مرد من دنبال

 برادرش خاطربه که ضعفی و غش هر از و بزنم حرف خوشگلم خانم با من تا کنه صبر کمی

 .است بنده دستور منتظر و نشسته ماشین تو عالیجناب داداش االنم. بکنم دورش بکنه، ممکنه

 . شدم آویزون گردنش از و کشیدم خوشحالی از جیغی
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 دفاع ضعیفمون و مهربون مامان از که برم باغیرتم داداش قربون. پیشش ببر منو خدا رو تو -

 . خریده حرمتشو کرده،

 . شد خیره بهم شیطونی نگاه با و شد بلند

 . پیشش ببرمت تا بدی بهم قولی یه باید اولش -

 ! قولی؟ چه -

 .کشید گردنش پشت چندباری رو دستش و گرفت گاز نمایشی حالت به رو هاشلب

 . باشه نداشته دوست من از بیشتر داداششو بده قول خانمم که -

 :گفتم غیظ با و خندیدم

 ! رامیار -

  رامیار؟ جان -

 . دارم دوست چقدر من دونیمی که تو نکن، اذیت -

 رو مجتمع در اینکه محض به. کشوندم خیابون طرفبه خودش دنبال و کشید رو دستم و خندید

 اون به رو نگاهم ماشین، در شدنبسته شتاب با صدای گذاشتم، کوچه توی رو پام و کرد باز

 .کشوند کوچه سمت

 زد،می موج توشون خوشحالی برق که هاییچشم با و بود رومبهرو که پسری این من خدای

 ینمونه هاشچشم. بود بابا مثل شوقوارهقد و هیبت چقدر. بود مهراد من، یگمشده برادر

 این. بود من شبیه چقدر هاشلب فرم و صورتش گردی. بود مامان چشم نقص بدون و کامل

 به خدا صورتش توی رو شنمونه یه هرکدوممون از که عشقی بود، خانواده عشق خود پسر

 من به رو خودش پرسرعت و بلند هایقدم با. بودم ششبیه چقدر من. بود گذاشته یادگار

 به و گذاشت دارمتب یگونه روی و آورد جلو رو دستش. شد خیره بهم ناباوری با و رسوند

 .کرد نـوازشش نرمی

 ! مهربانو -

 کردمی حرکت صورتم تو هرلحظه که دستش روی رو دستم. خندیدم پرلذت و دل ته از

 :گفتم و گذاشتم
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 ! خواهر عزیز سالم -

 نشانگر که هاییچشم تو. کردممی حرکت من نه کردمی حرکتی اون نه. بود ایستاده زمان انگار

 ـوش*غـ*آ و برداشت صورتم روی از رو هاشدست. بودم شده غرق بود مامان هایچشم

 .کرد باز روم به رو شبرادرانه

. فشردم شمـردونه و ستبر ـینه*سـ روی رو سرم و کردم پرواز ـوشش*غـ*آ به کودکی مثل

 . شدم حل ـوشش*آغـ تو شد،می فشرده دورم ترمحکم لحظه هر که هاییدست با

  مامان؟ چشم نور بودی کجا داداش؟ بودی کجا -

 !شدنمی مامان عذاب باعث همهاین و مردمی سامیار کاش. برم قربونت الهی -

 آزار رو مادرمون یدیدهرنج روح و نگه ایکلمه این از بیشتر تا گذاشتم هاشلب روی رو دستم

 . نده

. نداشتم خبر وجودت از منم حتی. پسرش دونهیهیکی بودی، مامان عزیز تو. داداش نگو -

 . کلماتم ادای برای میارن کم هادقیقه و هاثانیه که باهات دارم حرف قدراون

 . ـوسید*بـ رو پیشونیم و کشید سرم روی نـوازشگرانه رو دستش

 سامیار دیگه. ذارهنمی تنهات تعرضهبی داداش این دیگه هستم، همیشه بعد به این از -

 . برگشته

 :گفتم و کردم نگاهش غیظ با

 ترسریع هرچه باید. مهراده نیست، سامیار تو اسم بعدشم نکن، توهین من داداش به اوالً -

 . مامانمونه یادگار اسم این کنی؛ عوض اسمتو

 :گفت کشید،می مجتمع طرفبه خودش دنبال کهدرحالی و گرفت رو دستم

 . بگه خوشگلم خانمآبجی هرچی چشم، -

 بست، که رو واحد در رامیار. شدم کشیده مجتمع داخل به دنبالش و زدم رضایت سر از لبخندی

 :گفت ساختگی ناراحتی با و انداخت مهراد و من شدهچفت هایدست به نگاهی

 ناراحت من داری انتظار بعدشم بری، یادت از منو نیومده داداشت ببین! مهربانوخانم داشتیم -

 . نشم
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 تو هم من نشست، روش و کشوند مبل طرفبه رو من خودش همراه و زد خندیتک مهراد

 . رفتم فرو ـوشش*غـ*آ

 هر از و بودی من دونهیهیکی خواهر پیش وقت همهاین تو. نداشتیما حسودی داداش -

 حسودی داری کردم، پیدا خانممونوآبجی این هاسال بعد که منی حاال بردی، بهره شدقیقه

 کنی؟می

 : گفت ساختگی اخم با و گرفت جا مبل روی کنارم رامیار

 بگیر منم دست یاال. کنه محبت اندازه یه هردومون به باید! حسودم من آقا، دونمنمی من -

 . مهربانو ببینم

 .گرفتم دستم توی رو رامیار دست و دادم سر بلندی یخنده

 . حسود آقای بفرما -

 : گفت صداش توی جاگرفته بغض با و کشید آهی مهراد

. کردممی استشمام تنشو عطر و دیدممی مادرمو مدت همهاین بعد خواستمی دلم خیلی -

 !کردنمی دریغ ازم زیباشو نعمت این که بودم عزیز خدا پیش قدراون کاش

 حس بدنم هایسلول تکتک با رو دلش توی نشسته غم تونستممی کردم، نگاهش غمگین

 :گفتم و فشردم ترمحکم رو دستش. کنم

 اگه حتی. خوشحاله نهایتبی تو یدوباره دیدن از باشه، که هرجایی مامان باش مطمئن -

 آروم مامان روح تو، برگشتن با. کنممی حس هاشولب روی نشسته یخنده من نباشه، پیشمون

 . نکن ناراحت و سرزنش دونستینمی که چیزایی برای خودتو قدراین. گرفته

 :گفت و پاشید روم به لبخندی نیمچه

 .بدونم شدرباره چیوهمه خواممی بگو، مامان از برام آبجی -

 نفس. فشرد ترمحکم رو دستم و گذاشت هم روی رو هاشچشم دوختم، رامیار به رو نگاهم

 .آوردم خاطر به رو قشنگ ولی پررنج، هایروز اون و کشیدم عمیقی

 و خرد قلبشو زبوناشون زخم با اطرافیانش همه اینکه با نداشت، نظیر مهربونی تو مامانمون -

 همهاون عوض در. نداشت کاری کسی به کرد،نمی باز گالیه به لب بازم کردن،می خاکشیر
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. دادمی نشون رو بزرگ غم یه همیشه هاشچشم ولی کرد؛می برخورد ذاتیش مهربونی با بدی،

 بعد اما بچه؛ یه کردنبزرگ تنهایی به بار یا پدرمه نبود خاطربه کردممی فکر هاموقعاون

 ...دیدم خیابون تو رو بابا اتفاقی رفتنش،

 .کشیدم دل ته از و عمیق آهی پردرد، روز اون آورییاد با

 زیر هاشوتیکه و شکست منو دل نحو، بدترین به بابا. داداش بود عمرم روز بدترین روز اون -

 زبون به رو بارنفرت کلمه این اون، پیش دونستمنمی انداختم؛ رامیار به نگاهی. کرد له پاش

 .نه یا بیارم

 ...کرد خطاب زادهـروم*حـ منو بود، بابا کنار که زنی -

 یچهره به. کردن خیس رو هامگونه و کردن پیدا راه صورتم روی اشک کوچیک هایقطره

 و بود کرده مشت رو دستش مهراد و بود شده سرخ عصبانیت از رامیار کردم؛ نگاه هردوتاشون

 هاییحرف دادنادامه به وادار سکوتشون با ولی سوخت؛ هردوتاشون حال به دلم. دادمی فشار

 .رسوند مرگ اوج تا رو من روز یه که شدم

 مگونه روی بابا یرحمانهبی سیلی کنم، دفاع مادرمون پاک آبروی و شرف از خواستم وقتی -

 طرفی هر به که دیدم غرورمو هایتیکه غریبه زن به جلوی. داداش مردم من روز اون. نشست

 مورد منو نحو بدترین به بابا. شدن نابود و نیست زن، اون زهرخند با و شدن پراکنده

 خوره مثل نرفت، ذهنم از لحظه یه منفور کلمه اون ولی گذشت؛ و گذشت. داد قرار هاشناسزا

 با. کردم پیدا رو بابا یخونه شهاب، کمک با. خورد استخونمو و مغر تا و افتاد جونم به

 با که آدرسی به م،نابودشده غرور هایموندهته با و برخوردش نوع ترس از لرزون پاییودست

 قرار بابا محبت مورد هرلحظه که دخترکی دیدن با .رفتم کردمی زندگی توش زن اون

 دست بار یه حتی که بودم کرده گناهی چه من مگه. سوخت بیشتر مدرددیده قلب گرفت،می

 به هربار که بودم شده ایناخواسته جرم چه مرتکب من نشد؟ کشیده سرم روی بابا، نـوازش

 خشم دیدنم، با. زدم صداش و کردم جمع توانمو یهمه رنجوند؟ دخترشو قلب شکل بدترین

 رو دستم و اومد سمتمبه عصبانیت با دخترک، اون کردنراهی بعد و گرفت رو نگاهش همه

 رو، محبتیبی همهاین دلیل ازش، پرسیدم. درخت تنه پشت به کشوند خودش دنبال و گرفت
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 مـرزه*هـ مادر اون از برم که گفت گفت؟ چی دونیمی. ناسزاگفتناشو دلیل کردنشو،ترک

 یه هاشناراحتی تموم با که مادری سر پشت. کرده دارلکه پاکشو آبروی جوریچه که بپرسم

 معصومش و منتظر هایچشم اون با و نداد قرارش ناسزا مورد و نکرد گالیه پدرم نبود از هم بار

 بیشتر دلم روز اون داداش، سخته گفتنش. زد رو هاتهمت و هاحرف بدترین رفت، همیشه برای

 مادرمو، آبروی پدر، اصطالح به مرد اون. سوخت شد، نواخته صورتم به ناحق به که سیلی از

 شد،می تکرار مغزم تو هاسؤال مدام. برد دخترش پیش نحو بدترین به هاشتهمت با شرفشو

 .کردم پیدا خاطراتشو دفتر اینکه تا گشتم و گشتم مادرم یگذشته دنبال

 که هاییچشم با مهراد. برگشتم مامان خاطرات دفتر با همراه و رفتم اتاق طرفبه و شدم بلند

 .گرفت ازم رو دفتر و کرد نگاه صورتم به بود، نشسته خون به عصبانیت از

 . ندارم کردنتعریف توان دیگه من داداش، بخونش خودت -

 خیس رو کاغذ اشکش هایقطره خوند،می که سطری هر با. زدمی ورق هم پشت رو هاصفحه

 این! من یبیچاره داداش. کردممی حس هامسلول تکتک با رو وجودش توی درد. کردمی

 تو فقط و بودتش ندیده که مادری درد از شد پیر کرد، خم رو کمرش شبهیک تلخ، حقیقت

 و زدمی داد ذاشت،می شمردونه غرور اگه رسید، که آخر یصفحه به. بود کرده حسش کودکی

 غم از نشون هاشچشم سرخی. بود کشیده تصویر به رو قلبش توی درد صورتش. زدمی ضجه

 مشت که دستی. بود دیوونگی مرز تو من عزیز داداش. دادمی بود نشسته دلش تو که عمیقی

 رو دفتر. دادمی وجودش در عظیم طوفانی از نشون بود، شده نمایان که هاییرگ و بود کرده

 برای هاشلب و کرد باز کمکم رو مشتش. گذاشت هم روی رو سرخش هایچشم و بست

 و شکست خودش درون توی بازم و بزنه حرفی نتونست اما گرفتن؛ فاصله هم از ایکلمه گفتن

 چشم نور ترسیدممی. گفتمی دلش توی درد از خواهرش به کاش گفت،می کاش. نزد دم

 به رو سرخش هایچشم گرفتم، دستم توی رو دستش. کنه کوبسنگ عصبانیت از مادرم

 و بردم صورتش نزدیک رو دستم. چکید صورتش توی پردردش اشک قطره و دوخت صورتم

 .ـوسیدم*بـ و گرفتم صورتش از رو اشک قطره
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 سنگین تهمت این از مادرمونو. کنیممی درستش باهم میشه، درست! خواهرت جون به دردت -

 هم به مادرمو زندگی که زنی اون نذارم خوردم قسم داداش، خوردم قسم من. دیممی نجات

 .بره پایین گلوش از خوش آب یه ریخت،

 . دوخت صورتم به رو سرخش هایچشم و داد فشار رو دستم

 .برگردونم بهش مادرمونو پاک آبروی میدم قول. آبجی همراهتم -

*** 

 . کردم اشاره مینا به و گذاشتم میز روی رو خیار و گوجه ظرف

 .شما با ساالد بفرما، -

 ظرف توی از خیاری کهدرحالی و کشید خودش طرفبه رو ظرف و نشست میز پشت

 :گفت بگیره، رو پوستش تا داشتبرمی

 . ببینم فامیالمونو قراره هامدت بعد. ایران گردیمبرمی داریم که خوشحالم خیلی مهربانو، وای -

 . داریم راه تو که هم عروسی. باشه آورشادی بایدم اینجایی وقته همهاین که تو برای آره، -

 به شدمی توشون برق از که هاییچشم با و انداخت دهنش توی رو خردشده خیار از ایتکه

 :گفت و کرد نگاهم کرد استفاده روشنایی عنوان

 .شناسهنمی پا از سر خوشحالی از آریا که، دونینمی. آره اوم -

 .گذاشتم میز روی و کشیدم بیرون کابینت از رو هابشقاب. گذاشتم رو قابلمه در و خندیدم

 . که نیست هاآسونی این به ما میناخانم به رسیدن. باشه خوشحال بایدم -

 جمع من واحد تو شام برای همه بودیم گذاشته قرار امشب. داد ادامه کارش به و زد لبخندی

 ساعتی یه. بپرسم رو ناراحتیش علت و برنم حرف شهاب با خواستممی هم طرفی از بشن،

 باز رو در و رفتم بیرون اتاق از در، زنگ صدای با و کردم خالی لباسم روی رو عطرم. گذشت

 . کردم

 دستم تو رامیار دست و زدم لبخندی. کرد محواله چشمکی و شد وارد سامان همه از اول

 .شد ـلقه*حـ

 ! خانم سالم -
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. کردم شونراهنمایی داخل به و دادم سالمی شون،همه سالم جواب در و فشردم رو دستش

 .گرفت جا مبل روی سامان کنار و پاشید صورتم تو غمگینی لبخند شهاب

 مونه؟می یا میاد باهاتون رامیار چیه؟ تونبرنامه خب،: سامان

 .کرد صاف رو گلوش ایسرفه تک با و گذاشت میز روی رو چاییش فنجون رامیار

 انتقالی بعدش کنم حل رو بیمارستان کارای. بیام و کنم رها وضع این تو رو بابا تونمنمی من -

 .میام و گیرممی رو خودم

 رودررو بابا با رو مهراد باید طرفم یه از. بذارم تنهاش اینجا و برم رامیار بدون خواستمنمی

 . کردممی

 :گفتم و انداختم رامیار به غمگینی نگاه

  نه؟ مگه زنیمی زنگ بهم هرروز -

 . پیچید خونه تو آریا و سامان خنده صدای

 .پیچونممی گوششو خودم نزنه زنگ بهت اگه پیششم، منم داداشزن نترس: آریا

 : گفت و کرد اخمی مینا

  نمیای؟ من با تو مگه -

 پرستاری با کالً خوایمی یا بگیری؟ انتقالی خواینمی مگه. بری نیست قرار هم تو عزیزم: آریا

 !کنی خداحافظی

 :گفت متفکری حالت با و کشید درهم رو هاشابرو مینا

 . مونممی منم پس. ها میگی راست وای ای -

 :انداخت شهاب و من به نگاهی سامان

 بستن چمدون به نیازی که هم تو مهرادجان. ببندین رو چمدونتون شما حساب این با پس -

 .نداری

 :داد ادامه و کرد ایخندهتک

 ! بدی سوغاتی بهمون و کنی بازشون حتی نذاشتن آخه -
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 مینا سلیقه با رو میز. بیاد آشپزخونه به باهام تا کردم اشاره مینا به و شدم بلند. خندیدن همه

 .زدیم صدا رو آقایون و چیدیم

 !کردن چه هاخانم ببین! به به: سامان

 . جونتون نوش -

 . کردن رفتن عزم شهاب به اشاره با و شد بلند هم سامان و رفتن میوه خوردن بعد مینا و آریا

 :گفتم سامان به خطاب و شدم بلند جا از

 . دارم کار خرده یه شهاب با من بمونی، منتظر ماشین تو دقیقه چند میشه جان،سامان -

 بود رفته فرو فکر توی که مهراد به نگاهی. کرد همراهیش در تا رامیار و گفت ای«باشه»

 تو که تعجبی با شهاب. بردمش اتاق به خودم با و کشیدم رو شهاب دست و انداختم

. ایستادم روش جلوی و بستم رو در. نشست تخت روی و رفت بود، کرده خونه هاشچشم

 :گفتم بهش خطاب و کردم ـلقه*حـ ـوشم*غـ*آ تو رو هامدست

 . بگو باش زود -

 :گفت شد،می ترگشاد هرلحظه مردمکش که هاییچشم با

 !رو؟ چی -

 :گفتم و کردم اخم

 .باشه غمگین جوریاین من داداش شده باعث که چیزی اون -

 .دوخت پنجره به رو نگاهش و کشید آهی

 ! مهربانو خیالبی -

 . گرفتم دستم توی رو دستش و نشستم تخت روی کنارش

 رو ناراحتیش دلیل داداشم از که دارم رو اجازه این ولی ندارم؛ حق شیرین یاندازه به درسته -

 !مهربانو جان بگو، بهم پس. بپرسم

 . تویی من ناراحتی دلیل -

 .کردم نگاهش تعجب با

 !من؟ -
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 . زد غمگینی لبخند

 و اومد واقعیت داداش که ناراحتم این از ولی بخندی؛ بهم و حسادت بذاری اسمشو شاید -

 . ندارم میدم براش جونمم که تویی برای کردنبرادری حق من دیگه

 و کردم ــغلش*بـ. شد مانع هاشچشم درون غم اما بزنم قهقهه شاید یا بخندم خواستم

 .گذاشتم شخمیده هایشونه روی رو سرم

 پیش هایچیز این برای نبینم دیگه. خود جای تو داره خود جای مهراد! فدات به مهربانو الهی -

 . من عزیز داداش هم تو م،تو خواهر عمرم آخر تا من. باشیا ناراحت افتاده پا

 :گفت لبخند با و ـوسید*بـ رو سرم

 . داری بخشیآرام اثر قرص از بیشتر تو کنه، آروم آدمو تونهمی قرص که گفته کی -

 :گفتم و خندیدم

 . بزنم حرف بهت راجع مهراد با خواممی بریم پاشو! تو دست از -

 به پدرجون از رو مردونگی که سامانی. بودم سامان مدیون رو زندگیم هایترینخوب یهمه

. نذاشت تنهام زندگیم شرایط ترینبد تو و بود مردی هر از ترمرد که پدرجونی. بود بـرده ارث

 تو رامیار وجود االنم، خوب حالِ. کرد پدری برام بیشتر بود، پدر فقط اسمش که پدری از

 که ایهفته یک. بودم پدرجونم و سامان مدیون رو همه و همه داداشم، پیداشدن زندگیم،

 تحویل هم رو واحد رامیار و سامان کمک با بلکه شد حل دانشگاهم هایکار تنها نه گذشت،

 اینجا ایران، مقصد به کرده تهیه سامان که بلیتی با شب فردا تا رامیارم یخونه تو االن و دادم

 از دوری دالیلش از یکی شاید دونستم،نمی رو دلیلش و بود گرفته کمی دلم حال. کنیم ترک رو

 نگرون و آشفته جوریاین رو من که بود چی بود؟ چی یکی اون پس. باشه تونستمی رامیار

 روی ساعت به نگاهی. زدم هامدست به رو کنندهمرطوب و کردم شونه رو موهام بود؟ کرده

 بود قرار که حاال خواستمی دلم. کردم شماریدقیقه رو رامیار اومدن زمان و انداختم عسلی

 هفته دو عرض در بود داده قول بهم. کنم سازخاطره براش رو امشب باشیم، هم از دور مدتی

 از. وایمیسته پاش بده قولی اگه رامیار دونستممی. بیاد پیشم همیشه برای و بکنه رو هاشکار

 وقتهیچ دیگه شاید. کردم ثبت ذهنم تو کلی نگاه یه با رو اتاقش و شدم بلند صندلی روی
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 رامیار با توش که بیمارستانی دیگه شاید. افتادنمی اتاق این و خونه این و شهر این به گذرم

 زیادی دلیل دلم پس. دیدمنمی دیگه رو گرفت شکل وجودم تو ذرهذره عشقش و شدم آشنا

 ذهنم تو کوچیکش تصویر از قسمتی فقط و موندمی اینجا که خاطراتی. داشت اومدن تنگ برای

 اومدن یلحظه. شدم خارج اتاق از و کردم باز رو در و کشیدم ایخسته آه. رفتمی همراهم و

. بود خودم و مادرم یموردعالقه که چایی بود، کرده دارچین چایی هوای دلم. بود نزدیک رامیار

 و درآوردم یخچال از رو بود آورده مینا که شکالتی کیک و گذاشتم سینی تو رو هااستکان

 مثل هم اینجا کاش. انداختم وضعموسر به نگاهی آینه جلوی. گذاشتم بشقاب توی رو ایتیکه

 با رو هاشقدم و دیدممی رو رامیار اومدن ترراحت تا داشت خیابون به رو ایپنجره خودم واحد

 سالن تو بودم مجبور بشه، باز خیابون به رو که ایپنجره از دریغ اما شمردم؛می دل و جون

. بدم تشخیص رو رامیار امدن و بدم گوش سالن توی هایقدم به هامگوش با و بشینم

 جا از قفل توی کلید چرخش صدای شنیدن با که گذشت دقیقه چند یا لحظه چند دونمنمی

 نگاهش شوق با که منی به و گذاشت خونه داخل قدم دمغ و خسته صورتی با رامیار. پریدم

 . شد خیره کردم،می

 . عزیرم سالم -

 رو جوابش دربیاره، تنش از رو کتش کردممی کمک کهدرحالی و گرفتم دستش از رو کیفش

 .دادم

 .بود آقاشون منتظر در جلوی قشنگم خانم نگو پیچیده، سالن توی عطرت کردم حس -

 : گفتم و زدم حرفش به لبخندی

 . بخوریم عصرونه تا آشپزخونه بیا گرسنته، اگه -

 . رفتم فرو ـوشش*غـ*آ توی و کشید رو دستم و انداخت صورتم به نگاهی

  دلم؟ عزیز کرده ناراحتت چی -

 . گرفته دلم کمی فقط نیست، چیزی -

 . کشیدم آشپزخونه به خودش همراه و کشید ایکالفه پوف
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 پیشت خودمو هفته دو تا گفتم بهت که من رامیار، بره قربونت دلم، عزیز جریان؟ اون بازم -

  رو؟ ناراحتی این نبینم دیگه نگفتم مگه. رسونممی

 . شدم گیربهونه چرا دونمنمی رامیار، نیست خودم دست -

 . گذاشت میز روی دستش زیر رو دستم و خندید

 . کرده چه گلم خانم ببین. داریم که هم کیک! به به -

 . داره رو موضوع کردنعوض قصد که فهمیدم

 . گلت خانم نه کشیده، زحمتشو مینا -

 . نشنوم حرفی دیگه کرده، شآماده و کشیده زحمت عزیزم خانم باشه که هم هرچی. بابا ای -

 کیک. بردمی ـذت*لـ کارش این از و نشوندمی کرسی به رو حرفش همیشه غدبودنش، این با

 . کشید هاشریه به ـذت*لـ با رو چایی عطر و خورد ـل*میـ با رو

 . داره خوبی عطر چه اوم، -

 . عزیزم جونت نوش -

 :  گفت کرد،می صورتم یحواله چشمکی کهدرحالی و انداخت لبخندم به نگاهی

 خبریه؟ کرده، خوشگل خانمم -

 . باشه موندگار ذهنمون تو همیشه تا شخاطره باهمیم و اینجا که شبی آخرین خواستممی -

 . کرده که جاشمهمه فکر مهربانوخانم بله، بله -

 :گفتم و خندیدم

  زدی؟ حرف محتشم آقای با شد؟ چی حاال. تو دست از -

 بهونه ما مهربانوخانم که بده انجام انتقالیمو کار زودتر که کردم سفارش هم خیلی اتفاقا. آره -

 خوشحالی با کنم، کار ایرانشون بیمارستان تو قراره من اینکه از خوشحال اونم. نگیره الکی

 . کرد قبول

 رو چایی استکان. پاشیدم صورتش تو هاشچشم شیرینی به لبخندی و کشیدم راحتی نفس

 :گفت و کوبید هم به رو هاشدست و گذاشت میز روی

 . خانم کن همراهی آقاتو پاشو پردازیم، امشبمون سازخاطره بخش به خوایممی حاال -
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 شـینه*سـ روی رو سرم. کرد ـغلم*بـ حرکت یه با و انداخت هامزانو زیر رو هاشدست

 .رفت هوا به شخنده قهقهه و فشردم

 *** 

 مهراد. بشن بازرسی تا داد تحویل خودشون هایچمدون با و گرفت ازم رو چمدونم سامان

 :گفت زد،می کتفش به رو دستش کهدرحالی رامیار و کرد ـغل*بـ رو رامیار برادرانه

 . باش قشنگم خانم مواظب میام، من که هم وقتی تا داداش، باباش خودت مواظب -

 تو شب کهدرحالی. رسید رامیار و من خداحافظی به نوبت. گفت لب زیر چشمی و خندید مهراد

 زده دور رو پاریس های خیابون باهم کلی فرداش و بود زده حرف هامبا صبح تا ـوشش*آغـ

 . کردمی بد رو حالم دلم، ته چیزی به بازم بودم، گرفته آروم هاشحرف با و بودیم

 :زد لب و ـوسید*بـ رو پیشونیم

 بد حقتون در که پدری به نذار و بمون کنارش باش، داداشت همراه و نخور رو هیچی ایغصه -

 . عزیزم باش خودتم مواظب. کنه احترامیبی کرده،

 . بزنی زنگ بهم هرروز و باشی خودت مواظب بده قول هم شما. آقا چشم -

 روی ایـوسه*بـ و شدم بلند پا پاشنه رو. زد لبخندی و گذاشت هاشچشم روی رو دستش

 . شدیم جدا هم از سامان غرزدن با و شدم فشرده ـوشش*آغـ تو. کاشتم هاشچشم

 رامیار نگاه تو نگاهم کهدرحالی. شد ـلقه*حـ مهراد دست تو دستم و کشید شهاب رو چمدونم

 . کردیم حرکت هواپیما سمتبه پسرا همراه بود، خورده گره

 برخوردش نوع و بابا یدوباره دیدن. گرفتم بدی استرس نشست، ایران خاک تو که هواپیما

 هوای و شدیم خارج فرودگاه از همدیگه با. بشینه دلم توی عجیبی ترس شدمی باعث

 .خندید شهاب و کردم ایسرفه. کشیدم هامریه تو رو تهران یدودگرفته

 . میاری کم نفس نکش، نفس زیاد -

 . بود شده تنگ هم آلوده هوای این برای دلم کنم؟ کارچی -

 نشستنمون برای رو در و داد جا تاکسی صندوق تو رو هاچمدون سامان. پاشید روم به لبخندی

 دوری سال یه. شدم خیره شهر هایماشین و هاساختمون به و گرفتم جا پنجره کنار. کرد باز
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 پا از سر دیدنش دوباره برای بود، شده تنگ هم شیرین هایخواهرانه برای دلم. نبود کمی چیز

 :گفت و داد قرار خطاب مورد رو سامان شهاب،. شناختمنمی

  داری؟ که رو ما خونه آدرس داداش -

 :گفت و کرد شحواله چپی نگاه سامان

 . ریمنمی شما خونه -

 .منتظرمونه گفتم، مامان به من چی؟ یعنی: شهاب

 :گفت ساختگی اخمی همراه سامان

 . نشنوم ایدیگه حرف ما، یخونه بیان بده آدرس بهشون -

 سامان سربار خوادنمی دلش عزیزم داداش دونستممی. انداخت بهم نگاهی کالفه شهاب

 دید، که منو لبخند ولی غریبه؛ یه یخونه بره خواهرش نذاره که داشت غرور قدراون بشیم،

 حرفی بدون مهراد. شد مخالفتش از مانع کردم، بسته و باز موافقتم نشونه به که هاییچشم

 دوران از غیر ایخاطره و بود کرده ترکش بچگی تو که تهرانی بود؛ تهران هایخیابون به خیره

 یچهره و کردمی سفر کودکیش هایروز به خودش عالم تو شاید. نداشت ازش کودکی

 شاید که حالی کرد،می گریه زارزار حالش به دلم. کردمی تجسم رو مادرمون یازیادرفته

 به داییش پیش شدنشبزرگ طرف، یه از مادر ندیدن غم. کنم درک رو اندکیش تونستممی

 باقی چیزی داداشم از هادرد این... طرف یه سرنوشتش بزرگ دروغ طرف، یه پدرش عنوان

 رو هامونچمدون سامان همراه و کرد توقف تاکسی ای،طبقهسه ساختمان جلوی. گذاشتنمی

 و انداخت بهم نگاهی کرد،می باز رو آسانسور در کهدرحالی سامان. کشیدیم آسانسور طرفبه

 :گفت

 چند و نیست اینجا خودش خواهرمه، خونه اینجا نیستین، راحت خودمون خونه دونستممی -

 . باشین راحت و بدونین خودتون یخونه مثل رو اینجا. کنهمی زندگی تایلند تو سالیه

 :گفتم و کردم نگاهش قدردانی با

 . کردی تموم حقم در رو مـردونگی بازم -

 :زد لبخندی
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 ! شد غافل خسروخان سفارش از میشه مگه. پدرجونتی یکردهسفارش تو -

 . بگیرم اجازه دیدنش برای و بزنم زنگ فردا باید شده، تنگ براش دلم -

  گیره؟می اجازه پدرش دیدن برای دختر مگه! خانمآبجی که نیست الزم اجازه -

 . پدرجون و تو داشتن بابت خوشحالم خیلی -

. بیاره دیدنمون برای رو شیرین تا رفت شهاب و گذاشتم مهراد اتاق کناری اتاق تو رو چمدونم

 تا برداشتم قدم آشپزخونه سمت و کردم عوض ایخونگی شلوار و آبی تونیک با رو هاملباس

 یخچال و بود کرده رو چیهمه فکر هم باز فکر به همیشه سامان. کنم حاضر شام برای چیزی

 تشکر هاشمحبت بابت پسر این از هرچقدر. بود کرده پر پیشش ساعت یه هایخرید از رو

 تلفن پشت هاش با اول بار که سامانی این. نداشت تمومی مهربونیش. بود کم بازم کردممی

 رو سوخاری مرغ و کردم آبکش رو برنج. داشت فرق آسمون تا زمین االن سامان با زدم، حرف

 .کردم انتخاب خورشتش برای

 زدمی حرف تلفنش با داشت. زدم در به ایتقه و رفتم مهراد اتاق سمت کردم، آماده که رو شام

 :گفت و زد بهم لبخندی شد تموم که شمکالمه. خارجه با بود معلوم زدنشحرف انگلیسی از و

 انجام الزمو کارای تا زدممی حرف وکیلم با داشتم ایران، بدم انتقال شرکتو کارای خواممی -

 . بده

 . باشی موفق امیدوارم داداش، خوبه خیلی -

 . آبجی مرسی -

 :گفت و کرد نگاهم غمگینش هایچشم با

  ریم؟می مامان دیدن کی -

 . کشیدم پرحسرتی آه

 که بدونه. بشه شاد و ببینه پسرشو دونهیه مهرادشو، مامان ترزود هرچه خواممی صبح، فردا -

 .کرد پیدا براش رو پسرش و کرد عمل قولش به دخترش

*** 
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 ـوشم*غـ*آ توی. بودم خوشحال خیلی. بودن داده بهم رو دنیا انگار شیرین دیدن با

 . کشیدم بو ـذت*لـ با رو تنش عطر و کشیدمش

 ! معرفتبی سالم -

 .زدم لبخندی

 ! نگفتی خواهرت به نامزدکردنتم حتی بامعرفتی، که شما به سالم -

 :گفت شرمندگی با و گرفت نشونه رو شهاب گرشمؤاخذه نگاه

 خواستمنمی نیست، خوب احوالت و اوضاع گفتمی شهاب ولی بگم؛ بهت خواستممی خدابه -

 . بدم نشون شاد خودمو من ناراحتی تو کهدرحالی

 .ـوسیدم*بـ رو صورتش

 . باشه مبارکا خانم،عروس میگم تبریک! فکرمی به ایلحظه هر در که بشم فدات الهی -

 و سامان هایشوخی با هم کنار رو خوبی شب. کرد لب زیر تشکری و زد ملیحی لبخند

 بالشت روی سر خواستممی که شب آخر. گذروندیم شهاب هایمهربونی و شیرین هایخجالت

 مهراد که داشتم رو فردایی استرس. بود کرده مشغول رو ذهنم برهمی و همدر هایفکر بذارم،

 نذارم تا داشتم رو توانش قدراون کاش. بره بابا دیدن به بعدش و بره مامان خاک سر بود قرار

 یعهده به رو فردا تونستممی فقط بود، خارج ضعیف من توان از اما بشینه؛ دلش توی غصه

 حکمتش و مهربونی با خودش و باشه داشته رو برادرم هوای بخوام ازش عاجزانه و بذارم خدا

 . رفتم خواب به فردا فکر با و بستم رو هامچشم. کنه شیرین براش رو تلخ اتفاقای

 شیشه پشت یمنظره به جاهمه از غافل که بود مهرادی پی نگاهم و بودم نشسته تاکسی توی

 فرو عمیقی فکر توی بود معلوم و بود کرده قالب ـینه*سـ توی رو هاشدست. بود شده خیره

 تلخ تقدیر این. کنم گریه زارزار مپیداکرده تازه برادر حال به و بشینم خواستمی دلم. رفته

 زندگیش، حقیقت شدنمعلوم از قبل تا که مهرادی. بود کرده خمیده رو مادرم مهراده قامت

 حال مامانم یعزیزدردونه پسر. داشت رو زندگی بهترین سامیار، اسم با دیگه کشور یه توی

 اون در چیزی کودکی، ذهن دوران خاطرات از غیر که کردمی نگاه تهرانی به. بود بد خیلی دلش

 گشت،می ششدهفراموش مادر از تصویری دنبال کودکی خاطرات اون الیبهال شاید. نداشت
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 خودش تأثیرتحت رو زندگیش همه که بود اخیری اتفاقات این پی حواسش تمام شایدم یا

 . کشوندم صورتم به رو نگاهش و زدم ششونه رو رو دستم. بود داده قرار

 این تونهنمی چیزی یا کسی. دارم رو تو منم داری، منو االن تو داداش، نکن رو هیچی فکر -

 . بگیره ما از رو بودن هم کنار

 کنار که تاکسی. فشرد رو دستم گرمش هایدست با و نشوند هاشلب روی تلخی لبخند

 نداشتن اومدنراه توان پاهاش که مهرادی برای رو در و شدم پیاده داشت، نگه زهرا بهشت

 حرکت به رفتنراه برای رو پاهاش من کمک با و گرفت دستش توی رو دستم. کردم باز

. داد من دست به رو گالب یشیشه و خرید رزی هایگل خیابون، کنار فروشیگل از. واداشت

 سالم و صحیح رو شعزیزدردونه رو، پسرش بدم، نشون مامانم به تا برداشتم قدم کنارش

 مشدهپنهون هایاشک افتاد، قبر سنگ روی مادرم شده نوشته اسم به که چشمم. آوردم براش

 به ناباور و بود ایستاده من از دورتر کمی مهراد. کردن پیدا راه صورتم روی هم پشت

 سن این تو که حالیه بدترین االنش حال دونستممی. بود شده خیره سنگ روی هاینوشته

 .کردم پخشش دستم با و ریختم قبر روی رو گالب. داره

  بگردم؟ دورت خوبی! مامان سالم -

 .کردم نگاه مهراد به

. کن نگاش پاشو. رو سارابانو چشم نور آوردم، برات پسرتو آخه. خوامامی مژدگونی مامان -

 نیاز بهت من از بیشتر اون سرش، روی بکش دستتو پاشو. خودش برای شده آقایی چه ببین

 به تنتو بوی عمیق من مثل بوده، محروم محبتت و مهر از سال همه این آخه. مامان داره

 و عوضی زن اون از سختتو روزای انتقام تا اومده اومده، مهراد پاشو، مامان. نکشیده هاشریه

 مردی یه. سرمونه باال مرد یه نیستیم، تنها دیگه تو و من مامان، نترس. بگیره غیرتتبی شوهر

 زنم،می حرف شوهرت به راجع جوریاین که ببخش. بلده مردونگی نامردم، پدر از بیشتر که

 دلم برم، قربونت الهی. شکوند رو دخترکت دل جوریچه و گفت بهم چیا ببینی که نبودی تو آخه

 بخواب آرامش تو. بزنی حرف مهرادت با خوادمی دلت دونممی... دونممی. شده ذره یه برات

 . همیشه تا دارم دوست. مامان
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. بود شده خشک سرجاش ایمجسمه مثل مهراد. شدم بلند و کشیدم مزارش روی دستی

 .دادمی گلوش تو کرده خونه عمیق بغض از نشون هاشچشم سرخی

 . بگردم دورت بیا. بشه شاد و ببینه ببینه، آقاشدنتو مامان تا بیا داداش، جلو بیا -

. شد ترنزدیک مادر مزار و من به دادمی نشون رو کردنشسقوط امکان هرلحظه که هاییقدم با

 زبون به رو دلش توی ینگفته هایحرف و کنه خلوت مامان با تا بذارم تنهاش خواستممی

 شنیدن برای تنم تموم. ایستادم تماشا به خودش قبلی سرجای و شدم دور ازش. بیاره

 .شد گوش برادرم پردرد هایحرف

 و شدن تا هاشزانو برداشت، جلو به که قدم یه. بود سنگ روی هاینوشته به هنوزم نگاهش

 روی رو دستش اما کنم؛ جلوگیری سقوطش از و جلو برم خواستم. شد خم زمین روی قبر کنار

 .نشست زمین روی قبر کنار و گذاشت سنگ

 .سالم... س...س -

 . کشیدمی برادرم که دردی مقابل در شدم خم. ریخت فرو قلبم درون چیزی

 !مامان -

 پر آسمون به رو درخت روی آوازخون هایپرنده شمـردونه هقهق و شکست صداش بغض

 . داد

 ببخش غیرتیمو،بی ببخش مامان، سیاهه روم. بگرده دورت مهرادت الهی! مامان آخ... آخ -

 !ببخش مامان، دوریمو ببخش خبریمو،بی

 .گرفت چنگ توی رو قبر کنار خاک و شد مشت دستش

 من دوری از که هاییدرد شرمنده مادرنگیت، شرمنده م،شرمنده خیلی قسم خاکت این به -

 باید چرا آخه؟ چرا. کشممی دارم عذابی چه دونینمی مامان آخ. سفیدت موی شرمنده کشیدی،

 به هرکدوم که بود چی ها ما ـناه گـ کرد؟می دور بودی مادر که تویی تو، از منو سرنوشت این

 پسرت دوری عذاب تو همه از بیشتر تو دونممی برم، قربونت دونممی. کشیدیم درد طریقی

 حاضر که بودم کی مامان؟ بودم کی من مگه. نزدی دم من خاطربه و شنیدی هاتهمت. سوختی

 نگذری؟ ازم بازم و کنی تجربه خیانتو انگ شدی



 

 

294 

 

 بوی خاک باران خورده نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 دیاسپریسا 

 برات رو زندگی که اونایی از خورم،می قسم مادر اسم حرمت به! مامان سوزهمی داره قلبم -

 . نباش هیچی نگران اومده، پسرت دیگه. بگیرم پس تقاص کردن جهنم

 .زد لبخند و انداخت من به نگاهی

 از ممنونم ولی ندارمت؛ درسته. مادر مثل مهربون آوردی، بار خانم خودت مثل دخترتم -

 مثل نباش، اونم نگران. بشم شریک باهاش دردامو هامو،تنهایی تا فرستادی برام که خواهری

 اون هایچشم تو رو حسرت و پشیمونی که روزی تا دیدار امید به. پشتشم عمرم آخر تا مرد

 .ببینی سعادتی نادر و زن

 . گرفت دستش توی رو دستم و اومد کنارم هاشلب روی نشسته لبخند با

 . بخریم رو مادرمون یشدهریخته آبروی تا بریم خواهری، بریم -

  آبجی؟ -

 .کردم نگاهش سؤالی و اومدم بیرون اتاق از مهراد صدای با

 جانم؟ -

  بیارن؟ ظهر از بعد رو هامبل بگیم نظرتبه -

. کمک بیاد قراره هم شیرین برسیم، هم کارا بقیه به بتونیم که باشه جوری یه ولی دونم؛نمی -

 . میاد شرکت بعد هم شهاب

 دنبال مهراد برگشتیم، زهرا بهشت از که پیش یهفته. شد اتاقش وارد و داد تکون سری

 خودش کار خواهرش، خونه تو موندن برای سامان هایاصرار رغمعلی و افتاد خونه پیداکردن

 با روز چند بعد. داد خاتمه موضوع به «بمونیم اینجا همیشه تونیمنمی که ما» گفتن با و کرد رو

 شهر مرکز تو دوخوابه، نقلی یخونه یه بود، شده برادر هم مهراد برای که شهابی کمک

. ستنمونه برادر یه واقعاً مهراد. ایمخونه جدید وسایل چیدن مشغول هم االن و کرد خریداری

 :گفت و کرد اعتراف رو چیزی یه بودیم، نشسته هم کنار که شب یه

 چرا من آخه گفتممی خودم با هابار. دونستممی غریبه یه دایی خانواده تو رو خودم همیشه -

 شغلی یه تا که بود طوری اوضاع باشم؟ احساسبی و سرد قدراین خودم خانواده به نسبت باید

 وجود با دیگه، کشور یه رفتم و زدم رو مخانواده کنار زندگی قید کردم، وپادست خودم برای
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 بودند ترنزدیک بهم همه از که آدمایی چرا فهمممی االن. برنگشتم دیگه هم رامیار هایاصرار

 .کردممی حس غریبه رو

 مهراد اصرار با. گرفتم رو صندلی و میز روی خاک و گرد دستمال با و انداختم رو هاروتختی

 یگوشهگوشه تو رو بیشترش و آوردیم هم رو بود مونده اینا شهاب خونه انباری تو که وسایلی

 .بشه حس خونه این تو هم مامان بوی و عطر تا دادیم جای خونه

*** 

 . خوادمی دبش و گرم چایی یه دلم ولی دونم؛نمی رو شما شدم، خسته دیگه من وای -

 :گفتم و زدم ششونه رو دستی. بود کرده باز اعتراض به لب همیشه مثل که بود شهاب

 . بیارم چایی تونهمه برا تا بشین داداش، نکنه درد دستت -

 و شهاب شام، خوردن بعد. داد لم بود شده چیده تازه که هاییمبل روی و زد نماییدندون لبخند

 خواستم. کردیم راهیشون و کردیم تشکر ازشون کلی مهراد با. کردن رفتن عزم شیرین

 .نشستم مبل روی کنارش و شدم متوقف مهراد صدای با که برم اتاقم طرفبه

 داری؟ رو نادر آدرس -

 . شدم خیره صورتش تو

 .آره -

 . وقتش سر برم فردا خواممی بنویسش، برام -

 . ریممی باهم -

 و بیاد شرمندگی با کنممی کاری و میرم. بشکنه جلوش غرورت قبل مثل دوباره خوامنمی نه، -

 . کنه عذرخواهی ازت

 فقط. ببینم رو پدر اصطالح به آدم اون شرمندگی خوامنمی داداش، خوامنمی اینو من ولی -

 خــ انگ با که بشه مادرمون شرمنده بلکه نه، من شرمنده ببره، پی اشتباهش به خواممی

 رو گوهری همچین دادنازدست حسرت خواممی. گذاشت تنهاش و روندش خودش از ـیانـت

 . بخوره

 .کشید ایکالفه پوف
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 من تا زنینمی حرف هم کلمه یه حتی تو ولی ریم؛می همدیگه با شو حاضر صبح فردا باشه، -

 . کنم روشن باهاش رو تکلیفم

 از سرعتبه و کردم باز رو هامچشم استرس با بازم صبح. رفتم اتاقم سمتبه و گفتم چشمی

 ترسم همین برای و میده نشون العملیعکس چه بابا دونستمنمی. پریدم پایین تخت روی

 بودم، دیده ازش که چیزی تنها. نداشتم آشنایی مرد اون اخالق با که من. شدمی بیشتر

 بودو تهمت و عصبانیت

 با و کرد روشن رو داشت پاش زیر سامان لطف به که ماشینی مهراد شدیم، حاضر اینکه بعد

 لرزیدمی پام و دست شدیم،می ترنزدیک کوچه اون به که هرلحظه. افتاد راه «اهلل بسم» گفتن

 مهراد که ایلحظه از وای و پریده رنگم بودم مطمئن. کردممی حس دهنم توی رو قلبم تپش و

 عمیقی، نفس با کردم سعی. برم باهاش بذاره بود ممکن محال ببینه، منو ترس و پریدگیرنگ

 .کنم دور خودم از رو اضطراب و ترس

 تکون رو مزدهیخ پای و دست کردم،می که تالشی همه با من و کرد توقف خونه جلوی ماشین

 رو شدکمه و رفت تصویری آیفون طرفبه مهراد. شدم پیاده ماشین از مهراد همراه و دادم

 زن، اون منحوس صدای شنیدن با. نیفته آیفون توی تصویرم تا ایستادم دورتر کمی. فشرد

 صورتش تو تف یه با بابا که کردم رو روزی آرزوی. شد ورشعله وجودم تو انتقام آتیش و نفرت

 .بشه خنک اندکی هرچند من دل و بندازه بیرونش خونه از

 .در جلو بیاد بگید سعادتی نادر آقای به: مهراد

 شما؟: زن

 .فهمهمی بیاد بگو: مهراد

 مهراد از نگاه در بازشدن صدای با. گذاشت رو آیفون گوشی و گفت ای«باشه» ناچاربه زن

 صورتش من دیدن با و انداخت نگاهی مهراد به. شدم خیره سر به چادر زن به و گرفتم

 .شد خشمگین

 با راه وسط ولی بیاره؛ صورتم سمتبه رو دستش خواست و رسوند من به رو خودش شتاب با

 . کشید کنار و شد فشرده دستش مهراد، یمردونه و قوی هایدست
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  کنی؟می بلند من خواهر روی دستتو جرئتی چه به تو -

 :گفت لکنت با و گرفت تعجب رنگ هاشچشم ،«خواهرم» یکلمه شنیدن با زن

 ! خواهرت؟...خوا -

 .کنخرابخونه مونا خانم! خواهرم بله،: مهراد

 پرمعنی کلمه این گفتن برای دست با و بزنم قهقهه خواستم مهراد کنخرابخونه لفظ از

 . کنم تشویقش

 که متأسفم نه؟ کنم پیدا داداشمو کردینمی فکر! پریده صورتت رنگ چرا زنیکه؟ چیه -

 . شد برآب نقش هاتآرزو

 دستم تو خشم با کهدرحالی و گرفتم دستم توی رو چادرش و شدم نزدیکش قدم چند

 :گفتم کردم،می شمچاله

 هایدیواره انتقاممم زهر با اومدم بچشونم، بهت جهنمو طعم اومدم کنم، خرابتخونه اومدم -

 !کنم خرابش سرت رو و بلرزونم توخونه

 حالت با رو چادرش. بود زده زل صورتم به بود کرده خونه توشون ترس که هاییچشم با

 .کردم سمی رو تنش تموم کالمم زهرآگین هایتیکه با دوباره و کردم ول چندشی

 با نکشیدی خجالت! زن گرفته نجاست رو تنت تموم بزنم، دست بهت نداری لیاقت حتی -

 وجدانعذاب اصالً ساختی؟ خودتو زندگی بود، معصوم و پاک که یکی زندگی کردنخراب

 نداشتی؟

 :گفت و گرفت دست به رو خودش موضع بود، معلوم صداش تو که ترسی وجود با

 درآوردی زبون داداشت دیدن با که بینممی بودی، گرفته اللمونی خیابون تو روز اون -

 ! ـرومی*حـ

. گرفت رو هاماشک ریزش درحال هایآواره جلوی و نشست صورتش تو که بود مهراد سیلی

 :گفت خشم با و داد تکون مونا صورت جلو تهدید ینشونه به رو دستش
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 به برو. کنه خطاب ـرومی*ّحـ خواهرمو و ببره سؤال زیر منو مادر پاکی که رو کسی کشممی -

 در و جاهمین وگرنه کنه،می نگاهمون ترسیده صورت با در پشت که کن دعا ایبچه اون جون

 !ریختممی خونتو شد خارج زبونت از انگیزنفرت کلمه اون که ایلحظه اون

 از سرعتبه که شدم خیره عصبانی بابای به و پریدم جا از ماشینی، وحشتناک ترمز صدای با

 . کوبوندش دیوار به مهراد یقه گرفتن با و شد پیاده ماشین

  کنی؟می بلند من زن رو دست حقی چه به تو مردیکه -

 . شد آمیخته درهم بابا فریاد صدای با مهراد پوزخند صدای

 تکتک از که خشمی با صورتش تو خیره و زد کنار شیقه روی از رو بابا هایدست مهراد

 :گفت شد،می حس حرکاتش

 ! گرامی پدر سعادتی، نادر سالم به، -

 بود شده دوخته مهراد صورت تو که رو شزدهحیرت نگاه هم اینجا از ولی بودم؛ سرش پشت

 بابا، صدازدن با و داد نشون العملعکس سریع بحث، کردنعوض برای مونا. کردم حس

 .کنه نگاه مونا به و بشه گرفته مهراد صورت از شزدهحیرت نگاه شد باعث

 .نکن ناراحت خودتو. نشده چیزی عزیزم، تو بریم بیا: مونا

 .کشوند اون سمتبه رو هانگاه یهمه مهراد، یدوباره پوزخند صدای

 حرف من خواهر بودنحرومی از پیش لحظه چند تا که تویی آره؟ نشده، چیزی که: مهراد

 نشده؟ چیزی میگی حاال زدی،می

 :پرسید زدهحیرت بابا

 !خواهرت؟ -

 هاتتهمت با که زنی همون مادرمم، یگمشده مهراد من،! خواهرم سعادتی، آقای آره: مهراد

 و کنه تحمل رو ناسزایی هر شد حاضر پسرش زندگی خاطربه که مادری همون. کردی لهش

 با جوریچه گفته بهت زنه،می نشدن هیچی از دم داره و کنارته االن که زنی این. نزنه دم

 حاضر من زندگی نجات خاطربه مادرم گفته بهت کرده؟ گریون و نالون عزیزمو مادر هاشحرف
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 این هایدست تو پسرش جون چون کنه تحمل زدنتوـیانـت خــ انگ و بگیره طالق ازت شد

 بود؟ اسیر زنیکه

 هم تعجب رنگ هم مهراد هایحرف شنیدن با. رفتنمی کنار بابا صورت از ایلحظه نگاهم

 .زد سرخی به عصبانیت از صورتش و نشست هاشچشم تو خشم

 !کنهنمی کاری همچین من زن. زنیمی الف داری احمق یپسره تو! دروغه: بابا

 : گفت من به اشاره با و داد تکون سری تأسف با مهراد

 خفیف و خوار غریبه صدتا جلوی خودتو دختر که داشت میشه انتظاری چه پدر مثالً توی از -

 تخونه از ـیانـت خــ جرم به زنتو حتی که تویی کنی؛ باور هاموحرف ندارم انتظار. کردی

 بگم آدم و عالم به کشممی خجالت. کردی خطاب ه*د*ا*ز*م*و*ر*ح شوبچه و کردی بیرون

 !پدرمی تو

 به خشم با و گرفتم قرار جلوش که کنه حمله طرفشبه خواست و کرد نگاهش خشم با بابا

 .دادم هلش عقب

 اما! بکنیم اهانتی یا توهین بهت دادنمی اجازه حتی که بود دیده چی تو در مامان دونمنمی -

 تو. هاییتوهین بدترین الیق کردی، خرد نحو بدترین به کارات و هاحرف با رو ما همه که تویی

. کردی برآب نقش کارات با بچگی همون تو رو بچه من هایآرزو تو. کردی مرگجوون منو مادر

 نثار رو ترحمانهبی سیلی و کشیدی بودم خودت خون از که منی سر رو از رو حمایتت دست تو

 پرمهر یکلمه و کنم خطابت اسم این با نمیاد دلم که وهلل به! سعادتی نادر آهای. کردی صورتم

 ! نیستی پدر نام شنیدن الیق تو ولی کنم؛ دریغ ازت رو پدر

 و باشه نداشته رو وزنم تحمل زانوهام بود ممکن هرلحظه و لرزید می هامدست عصبانیت از

 .گرفت دستش توی رو دستم و رسوند بهم رو خودش مهراد. کنم سقوط زمین روی

 .خواهری باش آروم -

 . بردارم دوشم رو از رو هاحرف این سنگین بار و بگم بذار داداش، نه -

 . دادم تکون بابا صورت جلو رو دستم
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 و رفتم رفتم؛ بپرسم، مادرم از نبودنتو دلیل برم گفتی و روندی تخونه از منو که روزی همون -

 و تو از بود؛ نوشته تو از شهمه. کردم پیدا خاطراتشو دفتر اینکه تا گشتم رو خونه جایهمه

 زده بهش که هاییتهمت گریه با که اونجایی داشت؟ درد هاشحرف کجای دونیمی! عشقت

 کنارته که زنی این به بارم یه اما کردی؛ شک من معصوم و پاک مادر به تو. بود نوشته رو بودی

 . بابا دارم گله ازت. نکردی شک

 .شد مشت قلبم روی دستم

 .خواهری نیست خوب حالت مهربانو، دیگه بسه: مهراد

 انگ بهم و کردمی علم قد جلوم دیروز تا که پدری. دیدم هامچشم با رو سقوطش. کرد سقوط

 صدای با. افتاد زمین روی و کرد سقوط هامچشم جلوی چسبوند،می ی*گ*د*ا*ز*م*و*ر*ح

 . رفتم هوش از و گرفتم پدرم دردناک سقوط از چشم مونا، جیغ

 و تق صدای. انداختم اطراف و دور به نگاهی. بودم خودم اتاق توی کردم، باز که رو هامچشم

 دونمنمی. زدم کنار رو پتو و شدم بلند تخت روی از حالبی. اومدمی آشپزخونه از توقی

 ناهار داشت که دیدم رو مهراد سر، پشت از. بودم بیهوش که بود دقیقه چند و چندساعت

. رفتم مهراد سمتبه شتاب با و افتاد جونم به شورهدل صبح، اتفاقات آورییاد با. کردمی درست

 .گذاشت قلبش روی رو دستش و ترسید

 .اومدی هوشبه باالخره شکر رو خدا! دختر ترسوندیم -

 شد؟ چی بابا مهراد، -

 : گفت کشید،می صورتش روی رو چپش دست کهدرحالی و کشید ایکالفه پوف

 .بیمارستان بردنش. هیچی -

  چطوره؟ حالش االن بود؟ وخیم حالش چقدر مگه بیمارستان؟ -

 سعادتی نادر سر بالیی چه دونمنمی دیگه. خونه آوردمت شدی بیهوش تو. مهربانو دونمنمی -

 .اومد

 . کردم نگاهش ناباور
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 و کنی ولش اونجا تونستی جوریچه! ماست بابای مرد اون مهراد؟ میگی چی دونیمی هیچ -

 خونه؟ بیاری منو

 .خندید

. کنه پدری که نبودم من کنار، به من گیریم کرده؟ پدری ما برای کی اون دختر؟ بابایی چه -

 از دم زمانی یه که رو زنی تونسته چطور اصالً بگذره؟ ازت تونسته چطور دخترشی، که تویی

 من. خواهرم متأسفم بسوزه؟ پدر این برای دلم من خوایمی تو کنه؟ رها زدمی بودنشعاشق

 .نیستم سوزدل تو مثل

 . بزنی رو هاحرف این و باشی تو این نمیشه باورم! مهراد -

 .کشید کالفه و برد فرو موهاش توی رو دستش

 یهمه مرد اون. پیشه ساعت چند اتفاقات رنجدست حاصل جدید من این! نیستم من این آره -

 ـوش*آغـ حتما دارم بهش که شباهتی با ببینه، منو اگه کردممی فکر. کرد نابود منو هایباور

 منو بازم شباهت همه این وجود با که شده بد قدراون اون اما کنه؛می باز روم به رو شپدرانه

 .نکرد باور هاموحرف و گرفت نادیده

 . نشست هاملب روی پوزخندی

 هاشوتوهین از کمی فقط و شدی رو در رو باهاش بار یه فقط که تویی دونی؟می چه تو -

 خبر بهم شیرین بودم، پاریس توی وقتی دونی؟می چه درمونده جاهمه از من قلب از شنیدی،

 من و برداره مشناسنامه از اسمشو تا گردهمی من دنبال دردربه و شونخونه در رفته بابا که داد

 تونمنمی اما کشیدم؛ مرد این از دردامو بدترین من وهلل به داداش،. کنه پدربی دوباره و پدربی

 خون این و اونه خون جوشه،می هامرگ توی که خونی این. باشم تفاوتبی بهش نسبت

 مادرم حرمت کنار، به خون اصالً. بشم غافل بیمارستان یگوشه توی افتاده مرد اون از ذارهنمی

 .داداش بیمارستان ببر منو. باشیم پیشش باید شده که هم مامان خاطربه. ذارهنمی

 توی و گرفت هامبازو از و شد نزدیکم. کاویدمی رو صورتم اعضای تک به تک هاشچشم

 برای رو مشقیقه هاشـب*لـ و شد سفت کـمرم پشت دستش. رفتم فرو ـوشش*آغـ

 . گرفت نشونه ـوسیدن*بـ
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 خورم؛می غصه نداشتنش برای ندیدنش، برای و کنهمی مامانو هوای دلم بدجور هاوقت گاهی -

 و عطر که تویی. گذاشته یادگار به برام خودشو از نمونه یه مامان فهمممی بینم،می که رو تو اما

 حس خوب رو مادرانه بوی این نکردمم، استشمام تنشو بوی حتی که منی. داری مادرمو بوی

 . کنیمی مادری برام م،نداشته مادر جای به هرلحظه و هستی اینکه از ممنونم. کنممی

 ایـوسه*بـ مهربونی با و اومدم بیرون ـوشش*ّآغـ از. نشست هاملب روی پرمهری لبخند

 . کاشتم صورتش روی

 . داری هوامو جاهمه و پشتیبانمی اینکه از. داداش هستی اینکه از ممنونم من -

 از که لحنی ترینملتمسانه با و شدم خیره پراشکش هایچشم به و کردم کج کمی رو سرم

 :گفتم داشتم، سراغ خودم

  داداش؟ بیمارستان بریمی منو حاال -

 همراه لباسم پوشیدن بعد و پریدم اتاق توی ذوق با. داد تکون رو سرش و کرد ایخندهتک

 .شدیم خارج خونه از مهراد

*** 

 نگاهش و بود کرده ــغل*بـ رو هانا که افتاد مونا به چشمم شدیم، که بیمارستان راهروی وارد

 زد کنار رو هانا خشم با. شد ما اومدن متوجه و برگردوند رو سرش. بود شده دوخته اتاقی در به

 .آورد هجوم من سمتبه و

 مرز تا که تو ببینی؟ مردنشو خوایمی اینجا؟ اومدی باز رویی چه به! سفید چشم یدختره -

 اینجا؟ اومدی باز کشینمی خجالت. تخونه تو رفتی راحت خیال با و بردیش کردنسکته

  کنی؟ یتیم و پدربی موبچه خوایمی

 :گفت لرزید،می عصبانیت زور از که صدایی با اخطارگونه و گرفت رو جلوش مهراد

 ولی نیستی؛ بودنمحترم الیق تو و نمونده احترامی دیگه که هرچند! دار نگه خودتو احترام -

 اون االن حال. بدونی مقصر شوهرت بودناحمق و خودت کاریطمع بابت خواهرمو نداری حق

 به و کردمی باز گوششو و چشم زمان اون اگه. خودشه هایفکریبی و خودش تقصیر مرد

 . نبود این روزش و حال االن کرد،نمی اعتماد ناکسی و هرکس
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 دستش توی رو مانتوم یلبه. نشست زمین روی و زد کنار هاشبازو دور از و مهراد دست مونا

 همون با. نیاورد رحم به رو دلم ایذره هاشگریه هقهق. کرد نگاهم ملتمسی حالت با و گرفت

 :گفت بهم رو پربغض صدای

 اون. کن رحم کوچولو دختر اون به. نکن پدربی موبچه مادرت، حرمت به رو تو خدا، رو تو -

 ! خواهرته

 :گفتم دادم،می نشون رو میز روی نشسته هانای کهدرحالی و کردم نگاهش باورنا

 خواهرت؟ میگی و بندیمی من ریش به خودتو دختر هستی، نابودی مرز تو که االن خواهرم؟ -

 خواهر االن کردیمی خطاب ی*م*و*ر*ح دیروز تا که رو دختری که رسیدی کجا به ببین

 و بگیره ـوشش*آغـ توی دخترتو و ببخشتت هااحمق مثل داری انتظار و کنیمی خطاب دخترت

 و اشک قطره دو با کردی فکر خودت پیش چطور! زن منی از تراحمق تو. کنه خواهرم خواهرم،

 در سخت بخشمت؟می و بندممی کشید مادرم که هاییعذاب یهمه روی چشم التماست،

 از دست و کنی رحم بهش خواستمی ازت و کردمی التماس بهت مادرم وقتی مگه. اشتباهی

. بسوزه برات دلم و کنم رحم بهت باید چرا من حاال کردی؟ رحم بهش تو برداری، زندگیش سر

 . بدی پس تقاص مادرم، عذاب همهاون بابت باید تو. دخترت پیش برو پاشو

 روی مهراد همراه. افتاد زمین روی و شد جدا مانتوم یلبه از دستش و کشیدم عقب رو خودم

 حالبی و شد بلند زمین روی از مونا. دوختم اتاق در به رو نگاهم و نشستیم انتظار صندلی

 کهدرحالی. گرفت ـوشش*آغـ توی بازم رو سرش و نشست کنارش و رفت دخترش طرفبه

 حفظ رو خودم موضع همچنان من ولی ببخشمش؛ زدمی داد و سوختمی براش درون از دلم

 .ببینم هامچشم با رو حقیرشدنش خواستممی و بودم کرده

 و دوید طرفشبه مونا اتاق از پرستاری خروج با. بودیم نشسته که بود دقیقه چند دونمنمی

 :گفت و چرخوند بینمون رو نگاهش پرستار. شد شوهرش حال جویای

 .ببینه اونو خوادمی مریض تونه؟یکی کدوم مهربانو -

 . نشست دستم روی مهراد گرم دست و انداختم پرستار به نگاهی تعجب با

 . اون هم بشی آروم خودت هم که وقتشه عزیزم، برو پاشو -
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 . کردم حرکت اتاق سمتبه مونا، یشدهسرخ هایچشم جلوی و شدم بلند صندلی روی از

 هایچشم و بود کرده خوش جا صورتش روی ماسکی. شدم داخلش و کردم باز رو اتاق در

 ادای برای زبونم. ایستادم تختش کنار و برداشتم قدم آرومآروم. بود دوخته بهم رو رمقشبی

 رو نگاهم. نشستم روش و کشیدم خودم طرف به تخت کنار از رو صندلی. چرخیدنمی سالم

 لب زیر سالمی. دیدممی اشتباه من یا بود شده ترپیر ساعت چند این تو شاید دوختم، بهش

 رو ماسک و رفت صورتش سمت ماسک برداشتن برای دستش. انداختم پایین رو سرم و گفتم

 .زد کنار صورتش روی از

 !باباجان سالم -

 که هاییچشم با. دادن صدا ترق و ترق گردنم هایاستخون که کردم بلند رو سرم طوری

 :گفت غمگینی لحن با و دید رو مزدهحیرت نگاه. کردم نگاه بهش بود پیدا توشون تعجب

 فرصت یه بهم بخشی؟می رو پیرمرد من اما کنم؛ خطابت جوریاین ندارم حق دونممی -

 میدی؟ دوباره

 زنهمی که هاییحرف این از و بخونه نگاهم از رو دلخوریم خواستمی دلم شاید. نگفتم هیچی

 و بیست دلیودق همه و نکشم هوار سرش تا بودم داشته نگه رو خودم زوربه. بکشه دست

 دیوار به کهدرحالی و کشید آهی زنم،نمی حرفی دید وقتی. نکنم خالی سرش رو چندسالم

 :گفت بود شده خیره روشبهرو

 به زبون وقتهیچ که ماهش روی شرمنده. پاکیش و بزرگی یشرمنده. شمشرمنده -

 کور هاموچشم داشتم که ایبیخودی غیرت و تعصب بودم، احمق خیلی من. نکرد باز ناسزاگفتن

 .بود کرده

 .کرد نگاهم باز

 شدم حاضر خاطرشبه که داشتم دوستش قدراون! مهربانو دادممی مادرت برای جونمو من -

 هاعکس اون دیدن با. زد گولم شیطون جوریچه و شد چی دونمنمی اما بزنم؛ مادرمو قید

 مدیون و شرمنده منو خوبیش با همیشه زن اون. سیاهه پیشش روم. رسیدم جنون به مرتبهیه

 .کرد خودش
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 نبودم قادر بود، که هرچی. بود کرده گیر حلقم تو زبونم شایدم یا بود شده قطع صدام شاید

 . کشوند خودش سمت رو نگاهم و کرد کوتاهی یسرفه. کنم ادا ایکلمه هیچ

 بخونم؟ بدی خاطراتشو دفتر میشه -

 دفتر و رفت کیفم سمت دستم. بود نکرده باور رو هامونحرف هنوزم پس. زدم پوزخندی دلم تو

 .کشیدم بیرون رو

 .بخونش خواستی هروقت اینجا، ذارممی. آوردمش برات اتفاقا -

 .کرد نگاهم مهربون

 بخونی؟ برام تو میشه -

 !بشه عوض ساعت چند عرض تو تونهمی آدم یه جوریچه. زدم زل بهش باورنا

 خونی؟نمی خودت چرا -

 داشتین که شباهتی خاطربه شاید. صدات هم صورتت، هم! مهربانو مادرتی شبیه خیلی تو -

 سارا کنم حس تا بخونی تو خواممی. دیدممی رو سارا تو در همیشه چون. کردممی فرار ازت

 .زنهمی بهم رو هاحرف اون خودش و پیشمه

 شاید. اومدممی کوتاه مرد این مقابل در همیشه چرا دونمنمی. دادم فشار هم روی رو هامچشم

 . داشت «پدر» نام که احترامی خاطربه

 . بخونم آخراشو خواممی. کشهمی طول بخونم شوهمه -

 به زدنشورق با و فشردم دستم توی رو دفتر. کرد موافقت حرفم با و زد پلک صورتم تو خیره

 و کرد پیدا رو خودش راه بغض افتاد، هانوشته اون به دوباره که نگاهم. رسیدم آخرش صفحات

 .نشست گلوم توی

 صدای. شد ترصدابی کناریم مرد حرکات گذروندم، که رو سطری هر خوندم، که ایهرکلمه با

 و کشیدم باال رو نگاهم مادرم، خداحافظی و آخر یجمله خوندن بعد! اومدنمی دیگه هاشنفس

 بارون مثل که هاییاشک. بود بارونی هاشچشم. کردم نگاه تخت روی خوابیده مرد صورت به

 برای پدرم. دادمی خرابش حال از خبر کرد،می خیس رو هاشگونه و ریختمی نمک نم بهاری



 

 

306 

 

 بوی خاک باران خورده نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 دیاسپریسا 

 نشون که بود اشک دفعهاین نبود، خوردنزمین دفعهاین. کرد سقوط هامچشم جلوی بار دومین

 . دادمی درونش سقوط از

 :کردم ادا ایکلمه و چرخید زبونم

 !بابا -

 پشت کردهخونه هایاشک عظیم حجم زدنشپلک با. زد پلکی و کرد نگاه صورتم به آلوداشک

 . شد صورتش یروانه سیل مثل و شکست پلکش

 هاموغم همه وجودش با که سارایی برای دلم. مهربانو شده تنگ براش دلم! بابا جان -

 .شده تنگ کردممی فراموش

 کاری تنها شاید. آورد درد به رو رنجورم دل و پیچید اتاق خالی فضای توی شمردونه هقهق

 ... .سکوت و بود سکوت بکنم، براش تونستممی که

 برخالف صحنه این دیدن. کردمی صدا رو مامان اسم مفهومشنا کلمات میون و کردمی گریه

 متوقف راه میون صداش با. کنم حرکت اتاق در طرفبه و شدم بلند. بود آورعذاب خیلی تصورم

 .سپردم گوش پربغضش صدای به و شدم

 خودمو جگرگوشه و بودم نامرد که ببخش. نکردم پدری برات که ببخش! دخترم ببخش منو -

 !روندم خودم از

 :گفتم بود، بهش پشتم کهدرحالی نداشتم؛ رو صورتش دیدن طاقت

 !بابا بخشیدمت که وقته خیلی من. کن بخشش طلب مادرم از -

 یزدهحیرت هایچشم مقابل در. رفتم بیرون و کردم باز رو در باشم، جوابش منتظر اینکه بدون

. اومدمی سرم پشت مهراد هایقدم صدای. کردم کج بیمارستان خروجی سمتبه رو راهم مونا،

 هاشلب روی لبخندی که کردم نگاه صورتش به. گرفت رو دستم و رسوند بهم رو خودش

 :زد لب و نشوند

 ! پیروزیت بابت بهت، میگم تبریک -

 حاضره؟ چیهمه مطمئنی مهربانو -

 .کوبیدم ششونه روی رو دستم و کردم دلی ته از یخنده
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 !داری استرس من از تربیش تو انگار مهراد؟ چته -

 :گفت حرفم به توجهبی دوباره و چرخوند خونه اطراف و دور رو نگاهش

 مناسبه؟ مونهمه برای اینجا نظرتبه -

« .اونجاییم عصر فردا»: گفت و زد زنگ رامیار که دیشب از! نبود خوش حالش اصالً پسر این نه

 :گفتم و گذاشتم میز روی رو سفالی سفیدرنگ گلدون. نیست مهراد دل تو دل

 تو؟ داری چیو استرس. بابا آره -

 .داد لم مبل روی و گذاشت پیشونیش روی رو دستش

 ظلم مادرم از من گرفتن با دایی درسته. بکنن راحتی احساس. باشه مرتب چیهمه خواممی -

 اینجا تا منو. کشیده زحمت شدنمبزرگ برای واقعی پدر یه مثل اما کرده؛ درحقش بزرگی

 .امدایی مدیون دارمو االن که هایی موقعیت همه. رسونده

 .گرفتم جا مبل روی کنارش و نشوندم لبم روی لبخندی

 خودش محبت و مهر که دونستهمی کرده؟ انتخاب برامون خوبی هایاسم چه مامان بینیمی -

 میگی من به تو. باشه درونیمون عواطف نشانگر که کرده انتخاب اسمی. بریممی ارث به رو

 تو من زنونه لطیف و ظریف احساسات شاید! منی از ترمهربون صدبرابر خودت ولی مهربونم؛

 یه اگه. نده بروز و کنه کنترل احساساتشو تونهمی که مرد ولی باشه؛ دخیل ذاتیم مهربونیت این

 . کنهمی زدهشگفت رو دنیا یه بده، نشون خودش از کوچیک مهربونی

 :گفتم و رفتم ایغرهچشم. کردمی ذوق و بود رفته فرو خاصی یخلصه تو هامحرف با

 .کن کمکم شام کردندرست تو بیا پاشو. نکن ناز االنم -

 :گفت و گرفت خودش سمت رو دستش متعجب

 !من؟ -

 .تو که معلومه! معمه نه -

 این با االن. کردی تعریف ازمون و گفتی هامرد وجنات از ساعت یه. نکنه درد شما دست بابا -

 ببری؟ سؤال زیر رو ممردونه ابهت خوایمی کارت

 .کردم نگاهش زدهبیرون حدقه از هایچشم با
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 به. کنهمی زدهشگفت رو دنیا بده نشون مهربونی خودش از مرد یه اگه گفتم االن همین خوبه -

 .بدی نشون رو تمـردونه مهربونی و آشپزخونه بری من از قبل بشی پا باید حرفت این جای

 ببینم؟ رو کی باید باشم مهربون نخوام اگه من. بابا نه اوه، -

 :گفتم و صورتش تو کوبیدم رو بالشت

 چیه؟ اطوارا و ادا این مهراد، پاشو -

 :گفت بلندی صدای با رفت،می آشپزخونه سمت کهدرحالی و شد بلند جاش از خنده با

 .بربیام پسش از تا بهم بده آسون کار حداقل -

*** 

 منتظرم هال توی مهراد. برداشتم میز روی از رو دستیم کیف و کردم مرتب رو شالم آینه جلوی

 :گفت و کشید سوتی دیدنم با. بود

 .آیدمی دلدار و دلبر آید،می یار اوه، -

 وجودم هفته دو بعد رامیار دیدن برای. شدم رد کنارش از و انداختم پایین رو سرم خجالت با

 هم تو و باشه داشته دوست یکی که خوبیه حس چه «آیدمی یار» مهراد قول به. کشیدمی پر

 افسرده و گرفتمی نداره، دوستم کسی اینکه از دلم هاوقت گاهی. باشی داشته دوستش

 خودش حکمت با خدا. داره زمانی هرچیزی فهمممی بینم،می که رو االنم حال اما شدم؛می

 یسلیقه به که رو گلیدسته. میده قرار راهت سر رو زندگیت عشق و زنهمی رقم رو تقدیرت

 یپنجه روی گاهی. بودم اومدنش قراربی. بودم گرفته دستم توی بودیم داده سفارش مهراد

 دراز گردن کرد،نمی یاری دیدنش برای قدم که ایشیشه پشت به و شدممی بلند هامپا

 ...اینکه تا کردم تکرار رو کارم بار چندمین برای. کشیدممی سرک و کردممی

. بود شده تررنجور و پیر چقدر افتاد، دایی به نگاهم. کرد هاملب مهمون رو لبخند و اومد اومد،

 پدرش بازوی رامیار. بود شده ترغمگین هاشچشم چقدر بودمش، ندیده که ماهی یه عرض در

. کرد نگاه دایی به و زد پشتش به دستی مهراد. کشید ـوش*آغـ به رو مهراد و کرد ول رو

 بین هاشپا. اومد طرفمبه و کرد ول رو چمدونش یدسته. زد برقی دیدنم از رامیار هایچشم

 .شد دوخته من به شزدهحیرت نگاه و شد خشک مهراد حرف شنیدن با راه
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 !دایی اومدی خوش -

 دستش و زدم لبخندی. کنه خطابش دایی و بذاره احترام پدرش به دوباره مهراد نداشت انتظار

 .گرفتم دستم توی رو

 !عشق آقای اومدی، خوش -

 .نشست صورتش روی جذابش لبخند و کشید پر ایلحظه در صورتش تعجب

 . قلبم یدردونه سالم -

 :گفتم دایی به اشاره با. شدم مانعش و بردم جلو رو دستم که کنه ــغلم*بـ خواست

 . زشته دایی جلوی هم ایرانه اینجا هم -

 . کشوندمش مهراد و دایی طرف به خودم همراه و نکردم رها رو دستش درعوض

 .اومدین خوش دایی، سالم -

 روی مهربون لبخند با کهدرحالی و شد جدا ازش صدام شنیدن با بود، مهراد ــغل*بـ که دایی

 :گفت کرد،می نگاهم صورتش

 .ببینم داییت ــغل*بـ بیا دلم، عزیز سالم -

. کرد منتقل ماشین صندوق به رو هاچمدون مهراد و کردیم رفتن عزم دایی، کردنــغل*بـ بعد

 رو سرم. نشستیم پشت هایصندلی روی هم کنار رامیار و من و گرفت جا جلو صندلی دایی

 :گفتم و گذاشتم ششونه روی

 .بود شده تنگ برات دلم -

 :گفت و کاشت سرم روی ایـوسه*بـ

 .خانمم طورهمین منم -

*** 

 زمانی تا بود شده دایی اتاق مهراد اتاق مدت این تو. گذشتمی اینا دایی اومدن از روزی سه

 .برن خودشون قدیمی یخونه به که

 با و نکرد قبول دایی بخرن، بزرگ یخونه یه و بفروشن رو خونه اون کرد اصرار هرچی مهراد

 آشپزخونه توی. داد خاتمه مهراد هایاصرار به «جوونیمه خاطراته از پر برام خونه اون» گفتن
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 بیرون دستم از رو هادستکش در، صدای شنیدن با. بودم خونگی کیک کردندرست مشغول

 .شد نمایان روم جلوی بابا خندون و بشاش یچهره در، بازشدن با. رفتم در سمتبه و کشیدم

 !بابا -

 .باهات دارم حرف کلی تو؟ بیام میدی اجازه دخترم؟ جانم -

 رو اسمش ناباور و زد خشکش سرجاش مبل، روی دایی دیدن با بابا. رفتم کنار در جلوی از

 :کرد زمزمه

 !  سهیل -

 صورتش بابا، یخصمانه نگاه. انداخت زیر به رو سرش و شد بلند جاش از شرمندگی با دایی

 شکبی. برداشت دایی سمتبه قدمی بود، کرده مشت رو دستش کهحالیدر. گرفت نشونه رو

 .بیاره فرود دایی صورت تو رو مشت اون خواستمی

 به ایحمله هرنوع از و شد بابا نزدیک بود، اومده بیرون اتاق از در صدای شنیدن با که مهراد

 دایی رویبهرو مبل طرف به و گذاشت بابا بازوی روی رو دستش. کرد جلوگیری دایی سمت

 :گفت و کرد هدایتش

 !بابا اومدی خوش -

 با بابا. بود شده خوب باهاش هم مهراد یـطه رابـ بود، بیمارستان بابا که روزی چند اون

 جا مبل روی بابا. بود بـرده بین از رو کدورت و کینه همه اون مهربونیش از قطره یه دادننشون

 ش،شدهسرخ هایچشم با رو دایی و بود درهم هاشاخم همچنان. کرد تشکر مهراد از و گرفت

 .بود گرفته نشونه

 .ببینمت اینجا دیگه بار و بکنی دل موشت لونه اون از کردمنمی فکر! سهیل کردی گم راه -

 .رنجوندشنمی کالمش، تیکه با این از بیشتر و کردمی رو دایی بیمار قلب یمالحظه بابا کاش

 :گفت بابا به خطاب و فرستاد بیرون آه با رو نفسش دایی

 . نیستم دیدی پیش هاسال که آدمی اون من! نادر کنهمی عوض چیوهمه زمان -

 .کرد ایاشاره خودش به

 .نیست خبری دیگه شاد و سرزنده سهیل اون از. شدم پیر دیگه که بینیمی -
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 :گرفت نشونه رو دایی دوباره بابا کالم زهر

 .گیرهمی ازش رو ندارش و دار و مالهمی خاک به آدمو پوزه مظلوم آه. دیگه آره -

 که اشکی قطره. کردمی دفاع من خشمگین پدر این مقابل در پدرش از و بود اینجا رامیار کاش

 اشک قطره و بردم جلو رو دستم. رفتم کنارش. لرزوند رو وجودم چکید دایی چشم یگوشه از

 . گرفتم انگشتم با رو

 چیزی دیگه بابا عصبانیت و شما ناراحتی با. بوده جوریاین تقدیر. نباش شرمنده دایی؟ -

 .نمیشه بلند لعنتی خاک اون زیر از مامانم دیگه. نمیشه درست

 .کردم بابا سمت رو صورتم

 دونیمی خوب خودتم که چوبی با و کن تمومش پس. نیستی مقصر دایی از کمتر خودتم شما -

 . نزن رو دایی حقنا

 خالی استکان بابا. بیارم چایی بابا برای تا رفتم آشپزخونه سمتبه. شد حاکم فضا تو که سکوت

 . کرد نگاه بهم و گذاشت میز روی رو

 . بدم طالق رو مونا خواممی -

 :گفت که کردم نگاهش تعجب با

 . براش مجازاته ترینبزرگ ازش، هانا گرفتن اما هاست؛این از تربد الیق زن اون دونممی -

 مادر بدون بود قرار که هانایی برای دلم اما بود؛ کرده بدی خیلی مادرم حق در زن اون درسته

 . بکشه عذاب هاشترینعزیز از یکی نداشتن با من مثل اونم خواستمنمی. سوخت بشه بزرگ

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 . بابا نکن رو کار این -

 راستم دست با رو چپم دست یاشاره انگشت. کردن نگاهم تعجب با مهراد و بابا دفعهاین

 . دادم فشارش و گرفتم

 .بشه بزرگ مادربی اونم نذار. شدم بزرگ پدربی من. بکشه درد من مثل هم هانا خوامنمی -

 . نشست خالی استکان روی و شد گرفته صورتم از بابا یشرمنده نگاه

 .باباجان تمشرمنده من -
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. اینجا بیان هانا و مونا بزنین زنگ. مونده گذشته توی چیزهمه دیگه. نباشین شرمنده -

 . دارم حرف باهاشون

 :گفتم و دادم رامیار دست رو هابشقاب

 . میان هم اینا مونا االن. کنه پهن زمین روی رو سفره بگو مهراد به و ببر رو اینا -

 عرض در داشت، که سیاستی با رامیار. شد خارج آشپزخونه از چشمی گفتن با و زد لبخندی

. کرد باز رو در و شد بلند جاش از مهراد در، صدای با. کرد جا بابا دل تو رو خودش ساعت چند

 که روز اون از بیچاره هانای. شدن خونه وارد ترسون هاییچشم با هانا و شدهخم سری با مونا

 و فشردمی دستش توی شدتبه رو مادرش چادر. ترسیدمی ازش بود دیده عصبانی رو مهراد

 به خطاب و بردم جلو رو دستم. شدم خم هامزانو روی و رفتم مونا کنار. بود برچیده رو هاشلب

 :گفتم هانا

 . ببینم خواهرت ـل*بغـ بیا -

 مادرش پشت بیشتر و کرد نگاهم بود، پیدا توشون دودلی و شک که شمعصومانه هایچشم با

 . شد قایم

 . بگه هانا به چیزی تا کردم اشاره و دوختم مونا به رو سردمخون نگاه

 :مونا

 . ــغلش*بـ برو. نترس بزرگته، خواهر مهربانو دخترم، -

. کشیدمش ــغلم*بـ توی و بردم جلو رو دستم. کرد نگاهم و شد نزدیکم کمی مادرش حرف با

 داشتن خواهر. فشردمش ــغلم*بـ تو بیشتر و کردم نـوازش رو رنگشخرمایی و لطیف هایمو

 اولی بار همون از ولی نیست؛ مادرم گوشت و خون از هانا درسته. بود وصفیقابلغیر حس یه

 . بود لرزیده براش دلم بودمش، دیده که

 . سفره سر بفرمایین -

 . خوردیم شام ما ممنون، نه: مونا

 .دارم حرف باهات بعدش بخوریم شام. کنار بذار تعارفو -



 

 

313 

 

 بوی خاک باران خورده نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 دیاسپریسا 

 سفره کشیدندستمال مشغول منم و گرفت عهده به رو هاظرف شستن مونا هام،اصرار رغمعلی

 . شدم

 و ستشرمنده دونستممی. میده زجرش داره دخترش رهاکردن غم دونستممی. کردم نگاهش

 . بندازه رو بهم تونهنمی

 . نمیده طالقت زدم، حرف بابا با -

 به و برگشت زدهحیرت. شد خشک آب زیر بود، رفته جلو بشقاب کشیدنآب برای که دستش

 . کرد نگاه صورتم

 . بخواه حاللیت و کن عذرخواهی ازش. مامانم مزار سر ریممی باهم فردا عوضش -

 .زد زانو کنارم پراشک هایچشم با و گذاشت سینک توی رو بشقاب

 از. بکنم رو کنیزیتون عمر یه میدم قول. مهربونتم قلب یشرمنده! مهربانو برم قربونت الهی -

 . ممنونتم. طلبممی حاللیت هم بیامرز خدا اون

 :گفتم و زدم لبخندی

 . اینجا بیار بیشتر رو هانا تو. نیست کردنکنیزی به نیازی -

 . شد هاظرف شستن مشغول دوباره و گفت چشمی

*** 

 بهشت به خودشون ماشین با هم اینا بابا بود قرار. کرد روشن رو ماشین و زد استارت مهراد

 .بیان زهرا

. هاشگفتن «کن حاللم» و اومدمی مونا یگریه صدای رسیدیم، که مادرم مزار یقطعه نزدیک

 . بود زده زانو مامان قبر کنار و بود اشک پر بابا هایچشم. رسیدن ما از ترزود اینا بابا بود معلوم

 نگاهی پراشکش هایچشم با بابا. گذاشت ششونه روی رو دستش و شد نزدیکش دایی

 عذابی چه دونهمی خدا. دیدم رو شخمیده هایشونه. شد بلند زمین روی از و انداخت بهش

 با و انداخت جمعمون به نگاهی مونا. ذارهنمی راحتش وجدانعذاب که مطمئنم. کشهمی داره

 . شد دور ازمون سری دادنتکون
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 پرپرش قبر روی کهدرحالی و کرد جدا رز هایگلدسته بین از گلی شاخه. زد زانو قبر کنار دایی

 :گفت کرد،می

 آبجی؟ ماهتم روی یشرمنده دونیمی داره؟ دردی چه تو دیدن اینجا دونیمی! سارا سالم -

 همه اون عذاب پاشو! نامردت برادر این گوش زیر بخوابون یکی پاشو خوابیدی؟ اینجا چرا آخه

 . کن خالی من سر رو هاسال

 .گرفت اوج صداش هقهق

 کاش! دیدنمی خاک زیر رو تو و مردمی سهیل کاش! سیاهه روم خدابه. آبجی برم قربونت -

 آبجی؟. ببینی رو عزیزت مهراد مردشدن و باشی تو تا بودم خوابیده اینجا تو جایبه من

 به ازم ایکینه حتی که مهربونی قدراون دونممی...دونممی. بگردم دورت الهی منو؟ بخشیمی

 . درمیاره پا از منو داره وجدانعذاب این آبجی ولی نگرفتی؛ دل

 .زدمی موج پربغضش صدای تو التماس

. شکستم عزیزترینشونو دل آخه. شاکین دستم از بابا و مامان دونممی. مامان چشم نور پاشو -

 افتاد و شد بال تو آه. نکردم زندگی دیگه مهراد بردن بعد من خدابه آبجی. رنجوندم ساراشونو

 به سرتو. بیرون کرد پرتم زندگیش از آشغال یه مثل مرد،می برام که ندایی. زندگیمون وسط

 شده؟ رعنایی جوون چه بینیمی! ها شیطونته پسر همون این دیدی؟ مهرادتو. عزیزم نیارم درد

 بلندش زمین روی از و ششونه زیر انداخت دست رامیار. گرفت اوج دوباره که صداش هقهق

 .کرد

 . برم قربونت باش قلبت فکر. خودتو هم کردی ناراحت رو عمه هم. بابا پاشو -

 :گفت و گرفت قاب هاشدست با رو رامیار صورت دایی

 زیر اون اما خواهرم؛ دیدن اومدم سال همه این بعد. کشممی عذاب دارم خیلی من رامیار، -

 . خوابیده خاک هاخروار

 .کوبید قلبش روی رو دستش

 .هیچه درد این کشیده اون که دردی مقابل در -
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 سالم بعد. بردش ماشین طرفبه کردمی آرومش کهدرحالی و ـوسید*بـ رو صورتش رامیار

 .کردیم حرکت ماشین طرفبه مهراد همراه مامان، به دادن

*** 

 !دختر تو شدی خوشگل چه -

 . نشوندم لبم روی لبخندی و کشیدم دست آینه به کردننگاه از شیرین صدای با

 نیومد؟ چرا پارسا! خانم بینهمی خوشگل چشمات -

 :گفت و کرد مرتب سرش روی رو رنگشایفیروزه روسری

 جبران عروسیت گفت و نکرد قبول کرده، اصرار مهربانو گفتم هرچقدر. بیاد اونم زشته گفت -

 . کنهمی

 ـوش*غـ*آ توی و شدم خارج اتاق از مینا، پرذوق صدای شنیدن با و دادم تکون سری

 .گرفتمش

 .مینا بود شده تنگ برات دلم چقدر عزیزم، سالم -

 :گفت و زد صورتم به ایـوسه*بـ

 عروس پیش ببری منو باید که کردم کچل رو آریا خونه، تو گذاشتیم رو هاچمدون که همین -

 . خانم

 .فشردمش خودم به بیشتر و خندیدم

 . بگردم دورت اومدی خوش -

 ظرف توی رو هامیوه تا رفتن آشپزخونه توی هردوتاشون شدن، آشنا شیرین با اینکه بعد

 بین کوچیکی جشن کرد قبول بابا تا اومد و رفت هی رامیار گذشت، که ماهی یه این تو. بچینن

 یه شدمی باورش کی. نبود دلم توی دل. بشیم محرم همدیگه به رامیار و من و بگیرم خودمون

 پر سفید چادر و بردم سفیدرنگم روسری زیر رو هاممو. بشیم همدیگه عاشق رامیار و من روزی

 تو و انداختم آینه به نگاهی. کردم سرم بود، دوخته برام مامان که رو رنگصورتی هایگل از

 :زدم حرف مامان با دلم
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 رو خانواده همه و شده بزرگ تو کوچولوی دختر. میشم عروس دارم دیگه مامان؟ بینیمی -

 نیست رضا دلت که تو برم قربونت ولی ناراحتی؛ مونا بودن از دونممی. کرده جمع همدیگه کنار

  بشه؟ بزرگ مادر بدون هانا

 .خندیدم

 قول به. دیگه خودتم دختر منم. نیستم راضی من که طوریهمون نیست، رضا که معلومه -

 «!سارامم مامان یشدهکپی ینسخه» مهراد

 رفت،می در سمتبه زنونچشمک که مینایی به استرس با و گرفتم آینه از نگاه زنگ، صدای با

 . شدم خیره

  

. کاشت مگونه روی ایـوسه*بـ همه، چشم از دور و داد دستم به رو بزرگش گلدسته رامیار

 .نشست لبم روی گل،دسته بزرگی به لبخندی

 .بینتمونمی یکی! دیوونی کنیمی کارچی -

 .کرد گوشم نزدیک رو هاشلب

 .خانم شیممی هم محرم دیگه یدقیقه چند. بگه چیزی تونهنمی کسی. ببینه خب -

 :گفت و انداخت رامیار و من به نگاهی بود، نشسته عقد یسفره کنار صندلی روی که عاقد

 .کنیم شروع رو خطبه تا بفرمایین آقاداماد، و خانمعروس خب -

 از یکی. گرفتم دستم توی رو قرآن دیگه هایعروس مثل و کشیدم صورتم روی کمی رو چادرم

 زمزمه رو هاآیه لب زیر که درحالی. افتاد نور یسوره به چشمم و کردم باز رو هاشصفحه

 .کرد عقد یخطبه خوندن به شروع عاقد کردم،می

 ...دهیدمی وکالت بنده به آیا سعادتی، مهربانو خانم سرکار مکرمه، یمحترمه یدوشیزه -

 گالب رفته عروس» صدای با دوم بار و شیرین ی«بچینه گل رفته عروس» صدای با اول بار

 . رسیدیم سوم بار به و شد تموم مینا، ی«بیاره

 نگاهی کردم، مادرم روح نثار صلواتی. بود من ی«بله» جواب منتظر و بود خونده رو خطبه عاقد

 :گقتم بلند صدای با و انداختم بود پیدا ازش تشویش و اضطراب که رامیار صورت به
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 .بله جمع، هایتربزرگ و پدرم یاجازه با -

: گفتن با و گرفت هم رامیار از رو «بله» عاقد. شد بلند آریا زدنسوت و هادختر کشیدنکل صدای

 آریا بست، رو در و کرد راهی رو عاقد که مهراد. کرد رفتن عزم« !جوونا باشین خوشبخت»

 به شروع «باال ببر رو صدا ولوم» گفتمی مهراد به خطاب کهدرحالی و گرفت رو رامیار دست

. کشید وسط و گرفت رو مینا دست آریا. کرد همراهیش آریا اصرار به رامیار. کرد ـصیدن*رقـ

 دایی و بابا. ـصیدیم*رقـ شادی با همگی. رفت شیرین طرفبه هم شهاب و من طرفبه مهراد

 زیبایی به بود کرده تنش که خوشگلی عروسکی لباس. خندیدمی ریز هانا و زدنمی دست هم

 به رو لبش زیر دعای لبخندی با و چرخوند سرمون دور رو اسپند مونا. بود افزوده صورتش

 .کرد فوت صورتمون

*** 

 بوی و بودند آورده رستوران از رامیار سفارش به رو شام. بودیم نشسته شام یسفره سر

 .کردمی بازی همه روان و روح با کباب خوش

 :گفتم و زدم شهاب پای روی رو دستم

 .مهراده و تو نوبت باشه هم نوبتی دیگه -

 :گفت و خندید ریز شیرین

 میگی؟ خودت یا شهاب؟ بگم من -

 :گفت و انداخت پایین رو سرش خجالت با شهاب که کردم نگاهشون متعجب

 .خواستگاری بریم بعد هفته گذاشتیم قرار شما عقد بعد تاجازه با آبجی -

 :گفتم تصنعی اخمی با همراه و زدم پرذوقی لبخند

 کردی؟می خبردار منو باید همه از آخر! روشن چشمم -

 :شهاب

 .نداد مجال شیرین که بگم فرصت سر خواستممی واهلل نه -

 :گفتم و کردم ــغلش*بـ شوق با

 !دلم عزیز بشی خوشبخت الهی -
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 :گفت بود گرفته نظر زیر رو ما که مهراد

 کردن؟ ــغل*بـ رو همدیگه برادر و خواهر شده چی -

 :گفتم خنده با

 .خودته نوبت اونم بعد. بشه داماد خوادمی داداشم -

 :گفت گرد هایچشم با

 .کنم ازدواج خوادنمی دلم ها حاال حاال من شو، یکی من خیالبی داری دوست هرکی جان -

 :گفتم غم با و شدم جدی

 .خواستگاری برم برات خودم تا کن پیدا خوب دختر یه ترسریع مهراد، نداریم هاحرف این از -

 یکیو خوادنمی دلت بری؟ وراون و وراین مجردی خوایمی کی تا پسر، دیگه بیا کوتاه: رامیار

 خوادت؟می جورههمه که باشی داشته

 آقایون شام بعد. شدن شام خوردن مشغول همه و گفت لب زیر ای«باشه» ناچار مهراد

 حرف بشه گرفته آینده در بود قرار که عروسی مراسم درباره و شدن ولو طرفی یه هرکدوم

 از بیشتر خبر این و برسونن رو خودشون مونعروسی برای بود قرار هم سلنا و مرتضی. زدن

 چقدر و بود نظیربی برادر و دوست یه واقعاً مرتضی. بود کرده خوشحال رو رامیار چیزهمه

 کارتی خجالت با مینا و کرد مینا به ایاشاره آریا رفتن موقع. بود پسر این الیق خوشگل سلنای

 .گرفت من سمت و درآورد کیفش توی از

 .ما عروسی کارت اینم مهربانوجون، بفرما -

 :گفتم و کردم نگاه آریا به زدهحیرت

 !خواستگاری؟ رفتی و دریا به زدی دلو باالخره -

 .خندید مردونه

 .پریدمی قفس از مرغ رفتمنمی اگه دیگه، آره -

 :گفت اخم با و خندید مینا

 مرغم؟ من مگه -

 .عزیزم بود مثال: آریا
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 شیطنت با و انداخت خونه داخل به نگاهی. بست رو در رامیار و کردیم خداحافظی باهاشون

 .کاشت مگونه روی ایـوسه*بـ

 بازم؟ -

 :گفت لبخند با

 .خب خوادمی دلم کنم؟ کارچی -

 :گفتم کردممی نگاه هاشچشم به کهدرحالی و خندیدم

 ...من عزیزِ -

 ...تلخ ادکلن نه

 ...ریشته نه

 ...الکچری هایسوپرایز نه

 ...ارزدنمی مویت تار یک به کدامهیچ

 ...دارم دوست را اتهمیشگی یرایحه من

 ...را اطمینانت بوی همین

 ...امنیت حس همین

 ...دارم دوست را بودن خودت همین

 ... کاذب رنگارنگِ دنیای این در

 ...همیشه بمان اتسادگی رنگ همین با سادگی همین به تو

 «پایان»

*** 

 :عزیزان شما با سخنی

 منو داشت که هایینقص بابت و باشه اومده خوشتون امیدوارم و رسید پایان به هم رمانمون

 رمان این مثل امیدوارم. کنممی تایپ به شروع رو ایدیگه رمان مدتی بعد شاءاهللان. ببخشین

 امهمراهی تشکراتشون با و بودند کنارم که دوستانی یهمه از. باشم داشته هاتونوحمایت بازم

 . سپاسگزارم نهایتبی کردن،
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 بعدی رمان تا. باشه هاتونلب مهمون همیشه لبخند و برسین آرزوهاتون یهمه به دارم آرزو

 .سپارممی خدا به رو شما

  علی یا

1397/12/8  

 اثر این خلق برای نویسنده از تشکر با

 است شده ساخته دانلود نگاه سایت در و درآمده تحریر رشته به دانلود نگاه درانجمن کتاب این
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