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 شناسنامه ی کتاب

 رماندسته بندی: 
 .شد خواهد خسته دل روزی کهنام اثر: 

 دانلود نگاه انجمن کاربر 69سحربانو: نویسنده نام
 جنایی عاشقانه، :ژانر

 Aida Farahani  :رمان ناظر
 ZrYan  :ویراستار

 مـوفـق  :رمان سطح
 
 

 خالصه داستان

 پیر دخرت تک خواستگاری میره و میشه عاشق صددل نه دل یه بهمن که میشه رشوع جاییاون از قصه
 اون و کنهمی قبول بوده، ادعاییبی و مهربون مرد که هم اسدهللاحاج. ما یقصه کوچیک شهر معتمد و

 ازر  یه بهمن دونهمنی حاجی که میشه رشوع جااون از مشکل ولی میشن؛ هم یخوردهشیرینی دوتا
 .کرده مخفی هااون از رو بزرگ



 

 

2 

 

 خواهد خسته دل روزی که رمان

 شد
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود هنگا انجمن کاربر

 

 69سحربانو

 
 

 :اصلی های شخصیت
 فخار دیار

 منتظم محمد
 شرف بهمن

 
 ...مجدد دیدار امید به
  
 «اول فصل»
 
 چیه؟ نظرت باباجون، نگفتی خب -

 .گرفتم بازی به رو موهام یدنباله انگشت اب و انداختم پایین رو سرم
 ولی نداره؛ صفایی دیگه جااین بری خونه این از که هم تو نیست، که مامانت. عطیه از بعد بری هم تو سخته -

 .کنی سرش به دست تونینمی بزنه رو آدم یخونه در که قسمت. مادرش و پدر دست امانته دختر چی؟ که آخرش
 :داد ادامه گرفته صدای با و قالی هایگل به خیره

 .راضیه هم عطیه دونممی -
 و ترس از بودم پر جاش به داد،نمی من به لحظه این تو رو شادبودن فرصت باباحاج یگرفته دل و مامان نبودِ بغض

 .فرداها و فردا از نگرانی
 و خوبی از همه. ستنی سرش پشت بدی حرف. کردن تحقیق بهش راجع مسجد هایبچه دادم. نیست بدی پسر -

 قد. خوبه مالیش وضع. نداشته ایپشتوانه و مادر و پدر و تنهاست هم اون اینکه مخصوصا گفتن؛ تالشش و پشتکار
 مونهمی فقط داره، هم خوبی جمال. بندنمی چیزا این به دل بیشتر دخترا دونممی دیدی، خودت که هم قامتش و

 .نداریم ازش هم زیادی شناخت خب ولی نشنیدم؛ و ندیدم ازش بدی چیز. کرده نگرانم کمی که ایمونش و دین
 به رو دخترش خواستمی و بود پدر طبیعیه؛. بود فرزندش تک و دختر تک واسه نگرانی از پر باباحاج هایچشم تو

... دااس حاج دل تو رو خودش داشت معلوم قرار از که ایرسیده راه از تازه مرد به. شناستشنمی که بسپاره کسی
 .کردمی جا محل معتمد و پیر فخار،
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 خانواده این به ورود واسه رو پاهاش جای انگار هست، که هرچی ولی شده؛ پیداش کجا از مرد این اصال دونمنمی
 .کرده سفت خوب

 بگم؟ بهش چی نگفتی، دخترم خب: بابا
 .انداختند گل هاملپ که مطمئنم ،ازدواج و خواستگاری جریان این که هم االن و بودم خجالتی جوریهمین خودم

 بگم؟ چی آخه...بابا من خب...من -
 :گفت و خندید باباحاج

. کنم راهنماییت مسیر این تو فقط من اینکه قرارمون. بگیری تصمیم شواسه باید تو باباجون، زندگیته -
 اومده؟ خوشت ازش اصال...ببینم
 لباسخوش و قدبلند. خواستممی که چیزی بود؛ عالی شقیافه و تیپ. بگم دروغ تونستمنمی که خودم به چرا، دروغ

 هم خیلی اینکه البته و نشستمی دل به واقعا یکی این ولی نبود؛ بور مرد من یسلیقه درسته. چهرهخوش البته و
 .نبود بور

 .دلنگرونم هم باز خوبش صفات همه این با چرا دونمنمی
 بیاد؟ بگم: بابا

*** 
 واقعا یعنی. شدم خیره خودم به آینه تو. کشیدم سرم روی رو نازکم و حریر چادر و کردم فتس رو روسریم گره

 تصورش قدرچه من؟ یبچه پدر بشه قراره باشم؟ مرد این با عمر یه من قراره منه؟ بخت شبِ مجلس این و امشب
 !آورهخجالت هم

 .کشیدم عمیق نفس دوتا و کشیدم لبم روی رو زبونم
 تو. کردمی صدا رو من داشت که اومد مامانم صمیمی دوست و دیوارمون به دیوار همسایه نم،خاطاهره صدای
 تنها خودش که داماد آقای البته و بودند هم حسین، حاج شوهرش، و خانمطاهره بابا، و من جزبه امشب مجلس
 درمونی و درست فامیل هم ما که درسته خب بذاره؟ پیش پا شواسه که نداشت رو کسهیچ واقعا یعنی اومده؛
 .کرده صحبت باباحاج با اومده که داره پیر یعمه یه شنیدم البته داشتیم، همسایه یه حداقل خب ولی نداریم؛
 رو جوابم و کردم سالم. شدم مونخونه کوچیک سالن وارد لبی زیر... ابسم با و گرفتم دستم تو رو شربت سینی
 .شدمی من به کس تریننزدیک امشب از احتماال که کسی به دم؛رسی بهش و کردم تعارف همه به. دادند

 نگاهش. شد دوخته خیره و زدهزل عسلی چشم جفت یه به نگاهم کردم، حس که رو لیوان برداشتن واسه تعللش
 .شد تاببی دلم کردم حس لحظه یه من و داشت رنگی و آب خوش و مردونه صورت. حرف از پر ولی بود؛ آروم
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 شلوار در پوشیده و کشیده پاهای فقط و بود پایین سرم. کرد صحبت به شروع حسین حاج. نشستم خانم طاهره کنار
 لبخند با نبوده، حرفاشون پی حواسم فهمید که باباحاج. اومدم خودم به خانمطاهره یسقلمه با. دیدممی رو طوسیش
 :گفت کمرنگی

 دیگه که باشه راحت بهمن آقا خیال اینکه هم. بشید هم یخوردهشیرینی فعال دوتا شما که اینه ما نظر -
 .بشن آشنا هم روحیات و هم با بیشتر جوون دوتا اینکه هم زنه،نمی رو خونه این در خواستگاری

 :گفت بهمن که بزنم حرفی اومدم
 قولم و حرف از که من. بهتره بگیره صورت عقد که اینه من نظر خب ولی نباشه؛ گستاخی شرمنده، حاجی -

 .مونهمی راضی من از هم دیارخانم مطمئنم گردم،برنمی
 .هست چی همه واسه وقت. ستساله 23 فعال هم دیار و سالتهسی تازه که تو نکن، عجله. جوون رسمه یه این: بابا

 .نگفت چیزی و شد ساکت بهمن
 :گفت و کرد نگام ایپدرانه لبخند با حسین حاج

 .شماییم بجوا منتظر همه ما...دیارخانم خب -
 .هست منم نظر بگن باباحاج هرچی -

 .بود کرده پر مواسه رو مامان جای امشب بود، خوشحال خانمطاهره
 .کن تعارف شیرینی عزیزم دیارجان سالمتی،به مبارکه پس -

 .شد تموم گیرنفس و طوالنی شب این باالخره
 حاال. شدم راد بهمن شرعی و رسمی نامزد ماهه، یک محرمیت صیغه یک و نگین از پر و سنگین انگشتر یه با من
 و هازیبایی همه که ایآینده انتظارچشم و نگران همیشه منِ. من به هم او و بودم او به متعلق فخار، دیار من،

 .دیدممی او در رو زندگی هایشادی
*** 

 شب دو همون. بهمنه که ودمب مطمئن ولی بود؛ ناشناس درسته. کردممی نگاه گوشی روی یشماره به استرس با
 و خودش پی خیالم و بود ارقام و اعداد این به چشمم روز دو این تو. بود داده بهم رو کارتش خونه توی پیش
 .امآینده
 .بمونم منتظر باید فعال که دونستممی رو این ولی بزنم؛ زنگ بهش شدممی وسوسه هم گاهی

 و بیشتر شناخت دلم من کنجکاوی؛ نه و بود دخترونه شوق و وقذ سر از نه بزنم، حرف باهاش بودم مشتاق اگر
 .کنم آرومش رو قراربی دل این که خواستمی قلبی اطمینان

 .گذاشتمش گوشم روی و زدم رو سبز یدکمه که شدمی قطع داشت دیگه
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 .شدممی ناامید داشتم دیگه -
 .سالم -
 .خانما خانم سالم -

 .ندادم جوابی
 دیارخانم؟ خوبی -
 .ممنون بله -
 کشی؟می خجالت من از زنی؟می حرف تیکه تیکه چرا-
 ..کمیه خب..فقط من..نه نه -

 .پیچید گوشم تو بلندش یخنده شلیک صدای
 اونم و زنممی حرف عشقم با وقتی دونینمی حالیم، چه االن دونینمی دیار. حیات و شرم اون قربون من ای -

 .چی یعنی میشه سفید و سرخ مواسه
 بهم مخالفی جنس هیچ بودم نگذاشته االن تا که منی. بدید ندید منم. کوبیدمی دیوار و در به گومبگومب دلم

 تهی قالب داشتم هاحرف این با االن که بود طبیعی خب بخونه، عاشقانه هایزمزمه گوشم در و بشه نزدیک
 .کردممی
 بودین؟ دیده قبال رو من شما -
 کدوممون؟ -
 بله؟ -
 .نمیاد خوشم مدلی این باش، راحت من با. بهمن تو،...نه شما. نفرم یه من رجوندخت-
 .چشم بله، -
 .بودمت دیده قبال بله،. بالبی چشمت -

 :گفت و کشید عمیقی نفس
 .رفت در و خورد سر دستم از راحتی این به دلم که بودمت دیده -

 .شناسهمی کجا از رو من بدونم داشتم دوست
 گل ازش کرد اصرار بهت و پیشت اومد فروشگل دخترِ یه شدی،می تاکسی سوار داشتی انشگاهتوند در دم: بهمن
 که چشم. گال الیالبه شد گم صورتت و کشیدی بو و بستی رو چشمات. نرگس دسته یه..خریدی هم تو. بخری

 نفهمیدم دیگه و قلبم رو نشست مستقیم سیاهت چشمای. وامیسته حرکت از داره قلبم کردم حس انگار کردی، باز
 !تموم...شد چی
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 کم سن از اتفاقا نداشتم؛ کم خواستگار. بود نشسته دلم به شدن داشته دوست خوبِ حس. گرفت عمق لبخندم
 تا...خب ولی داشتم؛ هم دانشگاهمون استادای طرف از ازدواج پیشنهاد. داشتم هم دوستی پیشنهاد. داشتم خواستگار

 و خسته لحن این با که یکی. بود نشده عاشقم کسی االن تا واقع در. بود نشده اتاحساس از حرف وقتهیچ حاال
 .کنه قرارشبی تونهمی هامچشم بگه بهم دارخش

 دیارخانم؟ هستی -
 .هستم بله، -

 .بشنوم رو صدات ثانیه هر دارم دوست بزن، زنگ بهم بیشتر: بهمن
*** 

 :گفتم لبخند با و رفتم جلو سر به چادر نم که بود برگشته ظهر نماز و مسجد از تازه بابا
 .باباحاج باشه قبول -

 :گفت و شست خونه آبی حوض کنار شیر از رو هاشدست
 .حاجی دختر حق قبول -

 :گفت افتاد، که رفتنبیرون یآماده منِ به نگاهش
 بابا؟ میری جایی -

 :انداختم پایین رو سرم زدهخجالت
 .حلقه خرید واسه بریم که دنبالم میاد هدار بهمن آقا بدین، اجازه اگر -

 .دیدمی رو من هایچشم برق چون بود؛ چراغونی هاشچشم و نگاهش
 .نداره خوبیت همسایه و در تو خونه، بیا زود شب فقط. سالمت به برید. باباجون باشه مبارک -

 نبودیم؟ محرم مگه نبودیم؟ نامزد هم با ما مگه چرا؟
 :گفت و خوند رو نگاهم حرف

 .ندارن خبر ما بم و زیر از که محل آدمای و بقال و همسایه و در ولی همدیگه؛ حالل و نامزدید درسته -
 .چشم بله، -

 .کردممی درک رو این من و نبود راحت موقت عقد این از خیالش بابا
 .امخونه نشده غروب. گاز روی هم نهار سماوره، روی دمتازه چای. بابا میام زود -
 دخترم؟ هست باهات یکاف پول -

 :گفتم و زدم لبخند
 .راحت خیالتون بله، -
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 قطع رو تماسش بستم، که رو در. زدمی حرف گوشیش با و بود نشسته بلندششاسی رنگ اینقره ماشین تو بهمن
 .برگشت من سمت به لبخند با و کرد

 .سالم -
 خوبی؟ دلم، عزیز سالم -
 .ممنون -
 رنگ داشتی و بود پایین سرت دیدم رو تو هروقت هفته یک این تو من و امزدیمن که هست ایهفته یک ما دیار -

 کنی؟ نگاهم کمیه میشه. کردیمی عوض
 رو سرش. محبت از پر و طوالنی کرد؛ نگاهم فقط نگفت، هیچی. زدم زل هاشچشم تو و آوردم باال رو سرم هوابی

 .کشید عمیقی آه. شد خیره روبرو به و برگردوند
 .دلم میشه هوایی بینممی که رو چشمات -

 .انداختم پایین رو سرم و دادم قورت رو دهنم آب
 :کالفه و خسته اومد؛ گوشم کنار از صداش

 دیار؟ -
 .نشست صورتم تو لبخندش با همراه و مهربون نگاه. کردم نگاهش باراین

 عزیزم؟ بریم کجا -
 ...که بود قرار -

 . توپ جای یه تببرم خواممی کن، ولش رو قرار: بهمن
 زندگی حس و سرسبزی از پر که هاییپایینی و باال. بودیم نشسته چمنی هایتپه از پر جایی یه حلقه خرید جای به

 .سرافراز و تنومند و پرثمر درختای از پر بود؛
 نارشک آروم هم من داد، تکیه درخت یتنه به و کشید رو پاهاش بهمن. بودیم نشسته درختا از یکی یسایه زیر

 .نشستم
 سرم به رو سرش. کشید خودش سمت به رو من و شد حلقه گردنم دور دستش که گذشت سکوت به لحظه چند

 .بودم نکرده شتجربه االن تا که حسی داشتم؛ خوبی حس هم من. سکوت و سکوت فقط نگفت؛ هیچ و چسبوند
 محو چی همه. شدن قطع گوشم تو داهاص یهمه. رفت در دستم از مکان و زمان دیدمت، باراولین واسه وقتی -

 اومدم و رفتم قدراون تمام هفته یک. گشتم دنبالت رو دانشگاه کل. نبودی اومدم که خودم به. بودی تو فقط و شد
 .کردم پیدات دوستات جمع بین کتابخونه جلوی روز یه باالخره تا
 :زد زل بهم مهربونی لبخند با
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 .نه یا تونممی ببینم کردم چهارتا دوتا دو ردم،ک سنگین سبک خیلی کردم، فکر خیلی -
 :گفت و خندید

 به نسبت نظرم کال دیدمت که روزی اون از ولی خانواده؛ و ازدواج و عشق و زن نبودم، حرفا این مال من آخه -
 .شد عوض چیزهمه

 .کشید مگونه روی رو دستش پشت. کشید دست صورتم کنار شالم یگوشه به
 .پُرحرارت و سرخ هامگونه و بود کندن حال در خجالت از قلبم

 :گفت آرومی و کالفه لحن با
 .باش مطمئن نمیدم، دستت از وقتهیچ. نکن من بی فکری هیچ دیار، نکن دیگه رو بودن من بی فکر -

 و لحن همین به داشتم من انگار. بود مختلف هایحس از پر من واسه بود؛ قشنگ اشگونهعاشق و خسته لحن
 .سپردممی دل هاحرف همین
*** 

 .خانمعروس سالم -
 تو؟ کجایی خوبی؟ پیمان، سالم -
 .سربازی مقدس خدمت باشم، خوایمی کجا -

 .کردم جاجابه رو گوشی ناامید
 .دیگه شدم خسته بیای؟ خوایمی کی پس -
 ست؟کاره چی کلفتگردن داماد اون پس عروسک؟ شدی خسته چی واسه-
 .شده تنگ تو واسه دلم نم دارم، اون کار چی -

 .نزدم حرفی نزد، حرفی
 دیار؟ داری دوسش -
 .دونمنمی -
 چی؟ یعنی -
 حرکاتش و حرفا از پیمان، چیه دونیمی. باشه داشه دوستت اندازه این تا نفر یه که خوبه خیلی...دونیمی خب-

 برداشتم؛ ساده نگین تک رینگ یه من کرد، کار چی دونینمی حلقه خرید سر مثال داره؛ دوستم واقعا که معلومه
 تنهاش حلقه کنیمی فکر. برداشت جداگانه حلقه پشت و برلیان تمام پُرنگین و سنگین یحلقه یه نذاشت، ولی
 .میلیون چهارده شد؟ قدرچه
 .انگار هست هم زورگو پس خب -
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 .خوابید بادم
 .بگیرم طال رو پات سرتا خواممی میگه. زیاده خیلی مواسه تو ارزش که اینه نظرش خب ولی متاسفانه؛ آره -

 .خوبه اینکه: پیمان
 .داشتم دوست رو کارش نیت کل در ولی کنه؛ خوشحالم چیزا این که نیستم پولکی آدم من خب ولی خوبه؛ آره -
 .بود دیگه چیز یه من سوال ولی -
 مگه؟ پرسیدی چی..اا -

 :گفت و خندید پیمان
 شوهرکردن؟ به چه رو تو آخه. بازیاتخنگ این قربون -
 .باز خندیدم روت تو..هی هی -
 حاال؟ نگفتی خب، خیلی -
 .بشه عاشق روزه دو آدم که نمیشه خب زنیا،می حرفایی آخه -
 خوایش؟می داری؟ دوسش میگم نگفتم، رو عشق -
 :گفتم خجالت با
 خوب و مهربون دم یه لخسته،د و عاشقه دم یه. جالبن اخالقاش. کنهمی جا دلم تو رو خودش داره کنممی حس -
 .باحاله جورایی یه پُرهیجان؛ و
 .دیار برات خوشحالم -
 میای؟ کی -

 .دیگه هفته دو احتماال: پیمان
 بیای؟ زودتر نمیشه -
 قشنگم؟ دختر...دیار -
 ...که هست ایمسئله یه راستش. بزنم حرف باهات خواستممی خب ولی پیمان؛ گیرمنمی بهونه -
 شده؟ چی.. بگو خب -
 .زنیممی حرف بهش راجع اومدی کن، ولش-
 شده؟ چیزی. دیار گفتم بگو -
 ...راستش...خب -

 نخواسته؟ ازت که شرفیبی چیز مرتیکه: پیمان
 چیه؟ حرفا این پیمان نه! سرم به خاک اِوا -
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 !دیگه بنال مرگته، چه پس خب -
 دست بهم بدی حس زد بهم که حرفی یادآوری با خودم هنوزم". بردارم سرم از رو چادرم عقد از بعد گفته بهم -

 .میده
 و بود شسته رو هاشدست. بودیم نشسته دنج و شیک رستوران یه توی و بودیم برگشته خرید از تازه همدیگه با»

 من و کرد غافلگیر رو نگاهم. بودم زده زل بهش لبخند با من و نشستمی کنارم داشت و بود باال هاشآستین
 حس. کرد نوازش رو دستم هایانگشت آروم و گذاشت دستم روی رو دستش. انداختم پایین رو مسر زدهخجالت

 .نیستم معذب رفتاراش و حضورش از قبل مثل دیگه من که بود راضی انگار هم اون بود، خوب حالم و داشتم خوبی
 :گفت مقدمهبی
 برداری؟ رو چادرت عقد از بعد داری دوست -
 :گفتم تعجب با
 !چی؟ -
 گفتم؟ چی نفهمیدی واقعا -
 .نفهمیدم حرف این از رو منظورت ولی چرا؛ -

 و خسته تن یه داشت؛ جذابی صدای مرد این اعتراف، یه. بود بم صداش. زد زل هامچشم تو کشید، جلو رو خودش
 .بدم گوش من و بزنه حرف مواسه هاساعت داشتم دوست. مردونه

 من ولی دارم؛ عالقه بهش واقعا که هستی دختری تنها تو که درسته. شدم عاشقت دیدمت که اولی روز از درسته -
 مطمئنم رو این من. شدم نجابتت عاشق بگم و بدم شعار خوامنمی من. سرت روی چادر این نه شدم خودت عاشق

 من ن،ببی. باشی پارچه تیکه یه این با کنارمی وقتی سخته مواسه ولی هستی؛ ایزادهاصیل و نجیب دختر تو که
 .دلگیر مشکی این تو کنی حبس رو خودت اینکه نه ولی باشی؛ من با فقط و باشی من مال فقط دارم دوست

 :گفت و داد حرارت صداش به
 «.دارم زیبایی زن چه و بودم شانسخوش قدرچه که بدم نشون همه به خواممی -

 .ایمونش و دین ترسید؛می ازش که چیزی بابا، حاج نگرانی از لرزممی. لرزهمی تنم میفتم که هاشحرف یاد
. کنم فکر بهش حتی میاد شرمم. نباشم دیگه نفر یه با همزمان یعنی باشم؛ اون با که خواستمی من از فقط بهمن

 .نبود خط یک توی اصال من با فکرش سطح اون
 من ولی بیاره؛ دستبه رو دلم و کنه توجیه رو حرفش و کنه آرومم کرد سعی خیلی دید، رو من تخم و اخم وقتی
 و نبودیم یکسان اصال عقیدتی لحاظ از هم با مآینده همسر و من اینکه. بیام کنار موضوع این با تونستمنمی واقعا
 .شدیممی مشکل دچار آینده در صددرصد یعنی این
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 رسمی عقد از بلق که داد قول بهم هم اون. آرومه اوضاع فعال که بفهمونم بهش و کنم آروم رو پیمان کردم سعی
 .میاره در رو قضیه توی ته و رسونهمی رو خودش
 فوت پیش دوسال که داشتم پیر یعمه یه دنیا دار از من. من رضاعی و شیری برادر البته و بود من پسردایی پیمان
 بیاد دنیا هب پیمان اینکه از قبل که دایی یه و بود داده طالقش جوانی در شوهرش شد،نمی داربچه چون و بود کرده
 من از دوسال. بود ما پیش اوقات اکثر پیمان و بود کرده ازدواج بازاری یه با بعد دوسال زنش و بود شده شهید

 رفیق و همراز و همدم تنها بلکه بود، من داداش و پسردایی تنها نه پیمان. داشتم دوستش واقعا من و بود بزرگتر
 .شدمی حساب هم من

*** 
 پیچمسوال کلی. بودم زده حرف نامزدیم به راجع دانشگاه، تو صمیمیم دوست ترانه، با. بود فتهر سر حسابی محوصله

 پمپ یه دونستممی فقط. بود بهمن شغل یکیش. نداشتم براشون جوابی هنوز هم خودم من که پرسید چیزایی. کرد
 دیده رو کارش محل قبال. ندشناختمی همه رو بنزینی پمپ این و نیست بزرگ خیلی ما شهر. داره بزرگ بنزین
 .بود روزیشبانه بودم،
 .بیارم در سر بیشتر و ببینم نزدیک از رو کارش محل داشتم دوست و بود شده تنگ شواسه دلم
 این به راجع باید رسمی عقد از قبل نظرمبه. بودم کرده فکر خیلی. بزنیم حرف هم با بیشتر و جااون برم خواستممی

 .بذاره اعتقاداتم روی پا کسی بدم اجازه بود محال بود، من اعتقاد چادرم. رسیدیممی توافق به موضوع
 ایسورمه عروسکی هایکالج و کشیدم سرم روی رو عطرمخوش چادر. ایسورمه شال و جین شلوار و صورتی مانتو
 .هستم بهمن پیش که گذاشتم پیغام بابا واسه. پوشیدم هم
 هماهنگ باهاش قبلش کاشکی نه، یا جاستاین االن که دونستمنمی اصال. ینبنز پمپ رفتم و گرفتم تاکسی یه

 .کنم غافلگیرش که خواستممی دلم تو خب ولی کردم؛می
 منتظرش اتاق تو. داد نشونم رو راه جااون کارکنان از یکی. بود شیکی و بزرگ جای خیلی. رفتم مدیریت قسمت به

 اومد؟نمی چرا پس. نشستم
 .اومد داخل دستبه تلفن و شد باز در که بزنم نگز بهش خواستم

 ...که من ببین. رسیممی توافق به هم با قرار سر حاال -
 .روبروم اومد و بست سرش پشت رو در و کرد قطع رو تماس. پرید رنگش لحظه یه خورد، من به که چشمش

 کنی؟می کار چی جااین تو-
 .ببینم رو کارت محل داشتم دوست اومدم؟ نشدی خوشحال. سالم -

 .انداختم اتاق دور تا دور به نگاهی
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 بهمن؟ توئه اتاق جااین -
 .رفتم بود شده وارد ازش بهمن که پشتی در همون سمت به
 نیست؟ بزرگ خیلی بنزین پمپ یه واسه خبره، چه هست؟ اتاق هنوز جااون -

 .کشید ودشخ سمت به رو من و گذاشت کمرم پشت رو دستش نرسیده، دستگیره به دستم
 میای؟ نگفتی بهم چرا -
 .کنم سورپرایزت خواستم...که گفتم -

 .بود زده زل هامچشم تو جدی همچنان
 ...فقط من. کردممی اشتباه اینکه مثل میشی، خوشحال کردم فکر خب -
 !کردیا بغض نبینم هی، هی -

 .بره پایین بغضم که دادم قورت رو دهنم آب
 :گفت و کرد نوازش رو مگونه

 .نداشتم جااین رو دیدنت انتظار عزیزم، خواممی معذرت -
 .اومدممی خبربی نباید -
 .کارم محل بیای ندارم دوست. اومدیمی خبربی نباید آره، -
 چرا؟ -
 .کنم شغلم قاتی رو تو ندارم دوست نداره، خاصی دلیل -
 .کرد جمع رو وسایلش و کرد خاموش رو تاپشلپ رفت، میزش سمت به

 :گفتم و انداختم در همون به ینگاه
 .بزنم حرف باهات خواستممی فقط. برس کارات به بشم، مزاحمت خوامنمی -
 .نه جااین ولی زنیم؛می حرف-
 جا؟این چیه مشکلش مگه -
 :گفت و زد زل هامچشم تو
 درسته؟ هست، چیزیت یه امروز تو -
 .همین شم، آشنا کارت محیط با خواستممی فقط من-

 .کرد باز هم از رو اشهدست
 .عزیزم کافیه دیار، دیگه شدی آشنا -

 :گفت و برداشت رو عینکش و کیف و سوئیچ
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 .بریم -
 الیالبه و بیرون کرد فوت رو نفسش. برگشت من سمت به. نخوردم تکون من ولی رفت؛ خروجی در سمت به

 .عصبیه و کالفه چیزی از که بود واضح کامال کشید؛ دست موهاش
 :گفت و اومد نزدیکتر

 کنی؟ درک میشه عزیزم؟ باشه. ندارم الکی توضیح و بحث یحوصله م،خسته امروز کن باور دیار -
 پریشونه؟ قدراین هاشچشم چرا. لرزوند رو دلم ته دوباره نگرانی و دلشوره اون. شدم خیره عسلیش هایچشم به

 نیست؟ شفاف چرا
 .دادم تکون آروم رو سرم

 .بریم باشه -
 همیشه. نبود جااون بیشتر آدم چهاردونه کال. تاریک نسبتا و خلوت و دنج جای یه برد؛ شاپکافی یه تو ور من

 .کردمی انتخاب هامونتنهایی واسه رو جاهایی همچین
 .من واسه شکالتی بستنی البته و داد قهوه سفارش

 بزنی؟ حرف باهام خواستیمی چی به راجع -
 هستی؟ یعصب قدراین امروز تو چرا -
 .بخور شد، آب بستنیت. ترممآرو خوبم، االن نه -
 .بزنم حرف پارچه تیکه یه این به راجع باهات خواستممی -

 .شدم ناراحت زدنشحرف نوع از بفهمه که گفتم جوریاین عمدا
 :داد بیرون کالفه رو نفسش

 رو حرفامون یهمه ما. بینمنمی مورد این رد بحثی جای هم واقعا م،خسته خیلی امروز اینکه جز... جان دیار ببین -
 خوادنمی دلم کالم، ختم کالم یک. هستی تو که مدلی این دارهبرنمی من اجتماعی زندگی و شغل و شأن. زدیم
 پوشش مدل این ارتباطم در باهاشون که آدمایی. میدم زیاد هم مهمونی و میرم زیاد مهمونی من. کنی سرت چادر

 .بخور رو بستنیت. مونهنمی حرفی دیگه. باشه سرت چادر این عقد از بعد خوامنمی ای؟همتوج. پسندننمی رو
 و خودش از حالم. بود انفجار حال در اشکم از پر هایچشم. کردمی مخفه داشت گلوم تو بغض و زدمی تندتند قلبم

 .بود نکرده خرد رو شخصیتم جا یه جوریاین کسهیچ حاال تا. خوردمی هم به آمیزشتوهین رفتار و عقایدش
 :گفتم و زدم زل هاشچشم تو محکم دادم، قورت رو بغضم و چکید چشمم از اشکم

 باز رو چشمات خوب. بودم چادر همین با من شدی، عاشقم و دیدی رو من خودت قول به که اولی روز اون -
 نیستم خودت از بدتر دوستای اون و تو بازیشبخیمه عروسک من. دیدی شکلی چه رو من که بفهمی تا کردیمی
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 فهمیدیمی شد،می سرت احترام ذره یه اگر هم تو. بگیره تصمیم عقایدم و من واسه نمیدم اجازه هم کسهیچ به و
 سرم از چادر این مزنده من تا بهمن، آقا میگم بهت واضح رو این هم االن. بزنی حرف باید طورچه هرکس با

 .کن خبرم زودتر ناراحتی؟ .میلته طور هر حاال. نمیفته
 .گذاشتم تنها هامحرف بهت توی رو اون و برداشتم رو کیفم

 دادم تکیه دیوار به شاپکافی از جلوتر کمی. رسهمی بهم بدوم که قدرهرچه دونستممی و میاد دنبالم که دونستممی
 صورتم تو شد روش طورچه. وردخمی هم به هاشحرف از حالم. کشیدم عمیق نفس تاسه دو. بستم رو هامچشم و

 کنه؟ بارم حرف قدراین و کنه نگاه
 .اومد هاشقدم صدای

 دیار؟ -
 رو خودم بخوره؛ بهم دستش لحظه اون نداشتم دوست اصال. هاشدست گرمی هم بعد و شد ترنزدیک عطرش

 .کشیدم عقب
 ...واقعا من عزیزم، ببین -
 .شأنه کسر تواسه بودن من با دونستمنمی-
 .من عزیزِ حرفیه چه این -
 .دادی نشونم رو واقعیت خود شد خوب-

 .بود جاری مگونه رو اشک هایقطره بستهچشم
 :گفت و کشید شآ*غـ*وش تو رو من نکشید ثانیه به
 .کردممی ناراحتت نباید نکن، گریه. عزیزم کردم اشتباه من -

 .کردمی عذرخواهی لب زیر و ب*وسـ*ید تندتند رو سرم روی
 .خانمم منی سر تاج تو. عزیزی من واسه مدلی همه و جورههمه تو. شنیدی هرچی کن فراموش کن، ششفرامو -

 .بود هاشدست میون هنوز هامدست ولی کرد؛ جدا خودش از رو من
 کردی؛ برداشت تو که نبود چیزی اون اصال منظورم من کنم؟ ناراحت رو تو تونممی طورچه عاشقتم، من دیار -

 خب؟ خیالش،بی دیگه ولی
 بهمن، نه زندگی تو دیگه مدت یه... نه میگی االن. آسمونه و زمین مثل تو و من فکر طرز نداره، فایده بهمن -

 .تونیمنمی
 قدریاون هزارم یک حداقل باشی، داشته دوستم هم تو اینکه. نرنجی من از که اینه خواممی که چیزی تنها من -

 .خوامتمی من که
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 .من به کرد پشت و کرد ول رو دستم
 !لعنت من، به لعنت -

 .کرد نگاهم و برگشت
 !باش مطمئن دیار، کنممی درست رو چیزهمه -

*** 
 قدرچه که دونستمی خدا فقط. داشت رو عطیه مامان هوای دلم. بود گرفته حسابی دلم که بودم روزا اون از امروز
 تصادف توی که بود پیش سالپنج درست. نیست سممون نیست، همدمم نیست، اینکه بود؛ خالی زندگیم تو جاش
 .دخترا واسه مخصوصا عالمه؛ درد بدترین مادریبی درد. گذاشت تنهام

 واسه غذا ظرف چندتا. کردم درست رو -کرفس خورشت- مامان یموردعالقه غذای امروزم هوای و حال خاطربه
 تاسه دو. چیدم سبد یه توی رو همه زعفرونی، ایحلو ظرف یه و سبزی و میوه نایلون چندتا. کردم آماده خیرات
 که ای«کنه رحمتش خدا» و «شاد روحش» هر. دادم بهشون و کردم آماده هاهمسایه واسه هم حلوا بشقاب

 .باشه آروم جااون مامان و بشنوه رو هاشبنده دل حرف خدا که کردمی آروم رو دلم شنیدم،می
 .زهرا بهشت میرم که گذاشتم دداشتیا بابا واسه و کردم سرم رو چادرم

 کنه؟می کار چی جااین پس میرم، دارم بودم نگفته بهش. رسید هم بهمن ماشین همزمان که کردم باز رو کوچه در
 .سالم -
 خوبی؟ -

 گرفتم تصمیم زود گفتمی بهم احساسی یه. بودمش ندیده دیگه هاشحرف شنیدن از بعد و روز اون یقضیه از بعد
 و گیرهمی شکل قلبم تو داره که ایعالقه طرف یه از. چیه درست کار دونمنمی گیجم، هنوز. کنم فکر بیشتر باید و
 .ترسونهمی رو من اختالف همه این طرفی از
 کنی؟می کار چی جااین. خوبم -
 .جااون کشونهمی رو من دلم باشی تو هرجا -

 .زدم لبخند ناخودآگاه
 دلخوری؟ هنوزم -

 .بکنم تونستمنمی کاری ولی افتادم؛می هاشحرف یاد وقتی بودم وردلخ بودم،
 .خواممی چیز یه ازت فقط من. نبود خوب حالم روز اون واقعا من...دیار -
 :گفت که بدم محکم رو جوابش کشید، پیش رو چادر بحث هم باز اگه که زدم زل هاشچشم تو
 !وقتهیچ نمیشه، اصال تو بدون کنی باور اینکه -
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 من. خواستمنمی رو این من مظلومه؟ قدراین امروز چرا صدا؟ لرزش به چه رو مغرور مرد این. کرد پر رو گلوم بغض
 .ستزنده غرورش با مرد. ببینم سرافکنده رو مردی هیچ خواستنمی دلم

 رسونی؟می زهرا بهشت تا رو من -
 .گذاشت ماشین تو و برداشت زمین روی از ور سبد. بود مطیع و آروم خیلی امروز کال. شد چراغونی هاشچشم

 رفت به من نگاه و شدمی پخش موزیک صدای. من روی بهمن پرحرف هاینگاه جز نزدیم، حرفی جااون برسیم تا
 .شادامه به مجبور هم ما و بود وصل هنوز که جریانی به. زندگی این جنبش و بود مردم آمد و

*** 
 از زندگی جریان این داشتم دوست که برد روزهایی به رو من باز پرپرشده یدسف رزهای عطر و گالب بوی با مزار
 خاطربه بود؛ بابا من وصل ینقطه ولی نداشتم؛ رنگبی زندگی این به وصلی ینقطه هیچ من و شدمی قطع من

 دق مردم،می نداشتم، دنیا این تو رو کسی دیگه ذاشت،می تنهام هم بابا اگر. ایستادممی باید ضعیفش قلب
 من شاید نبودند، پیمان و باباحاج اگر. کردم علم قد هامکسیبی جلوی و شدم بلند کندنجون و سختی به. کردممی
 .بودم تنها و افسرده و منزوی دختر یه االن هم
 ایهچشم و بهمن ناراحت و نگران نگاه. کردممی گریه ریزریز و آروم و بود اشک غرق صورتم اومدم، که خودم به

 .زدم زار و شد بلند هایگریه به تبدیل آروم هایگریه اون دیدم، که رو لرزونش
 .کنم خالی رو خودم و کنم گریه خوب گذاشت و کرد نوازشم کرد، مب*غل

. نشونی نه عکسی نه ندیده، مادرشم رنگ وقتهیچ من مثل نفر یه کن فکر این به شدی، مادرت دلتنگ هروقت -
 .نبود این روزگارم شاید داشتم مادر اگه
 نداشته رو کسی نچشیده، رو مادرداشتن طعم وقتهیچ بدبخت اون. سوخت شواسه دلم. شد خیره مامان سنگ به
 .کنه صداش مامان حتی که
 .متاسفم -
 .کنمنمی فکر بهش نباش، -

 .فشردم همدردی ینشونه به رو دستش
 .داری رو من جاش به -
 .منه دارایی بزرگترین این و -
 :گفت آروم و کشید دست شالم یگوشه هب

 میشی دنیا دختر ترینداشتنیدوست کنی،می نگام مظلومت هایچشم این با و آروم وقتی فهمیدیمی کاش -
 .مواسه
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 .بود گرفته بازی به بدجور رو دلم رفتارهاش و هاشحرف با بهمن. بود سخت رابطه این کردنفراموش
 ماشینش تو رو وسایل بهمن. کنه دعا خوشبختیم واسه خواستم ازش و مب*وسـ*ید رو مزار سنگ روی شدم خم

 گوشیش با ترطرف اون کمی بهمن. شم سوار که رفتم ماشین سمت به و تکوندم رو چادرم و شدم بلند. گذاشت
 زنگ گوشیش هردفعه چون کرده؛ عصبی جوریاین رو اون که میگه چی و کیه ببینم شدم کنجکاو. زدمی حرف

 .دادمی تماس رد هی ردخومی
 .ایستادم ماشین پشت و رفتم جلوتر

 سعی پس ندارم، شوخی احدی هیچ با کارم تو من ببین،. دیگه بود همین شرطت کنی؟می دبه داری چی واسه -
 آره. میفتی پام و دست به خودت کنم رو بخوام اگه که دارم ازت مدرک یک و هزار. نکنی عوض رو حرفت کن

 .تحویلته دیگه چندروز تا. دستت رسهمی المس راحت، خیالت
 .نشستم جام سرِ و برگشتم سریع
 .نشست و بست رو عقب صندوق در بهمن

 شدی؟ معطل -
 .کردم نگاهش

 زدی؟می حرف کی با. نه..نه -
 .نزد حرفی ولی کرد؛ نگاهم

 چی؟ واسه -
 :گفتم دستپاچه

 افتاده؟ اتفاقی بدونم خواستم دکشی طول صحبتت خب مشکوکی؟ چی همه به قدراین چرا تو -
 .افتاد راه و گرفت رو نگاهش

 .بود کاری -
 دستش، برسونه سالم خواستمی رو چی نیست؟ بنزینی پمپ کارش مگه آخه؟ کاری چه ولی کاریه؛ بود معلوم خب

 بنزین؟
 کنی؟نمی صحبت من با وقتهیچ کارت به راجع چرا تو -

 .بود روبرو به اخم با نگاهش
 .یومدن پیش -
 .بگو االن خب -
 خونه؟ میری -
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 بزنی؟ حرف بهش راجع خواینمی -
 :گفت و زد پوزخندی

 .هستی ایفهمیده دختر -
 بهمن؟ چیه تو شغل -

 .بود کرده اخم همچنان
 .دیدی رو کارم محل و اومدی که خودت دونی؟نمی مگه -
 بزنی؟ حرف بهش راجع نداری دوست چرا پس-

 :زد زل هامچشم تو و برگشت سمتم به داشت، نگه خیابون یگوشه رو ماشین
 بود؟ کافی. اُکیه چی همه و عالیه درآمدم. دولتی نه خصوصیه،. خودمه مال جااون. دارم بنزین پمپ من -

 کنه؟می مخفی ازم رو چیزی یه داره کنممی حس من پس چرا
 .دمنشنی جوابی ولی گفتم؛ آروم خداحافظی یه رسوند، خونه به رو من وقتی

. بگم نمیاد دلم هم بابا به برنمیام، بازیکارآگاه پس از که خودم. نیست درست وسط این چیزی یه مطمئنم من
 .کنه کمکم تونهمی اون فقط گشت؛برمی زودتر پیمان کاشکی

*** 
 دونهمی داخ. بود رسیده مدرکم و بود شده تموم التحصیلیمفارغ کارای باالخره. خونه بودم رسیده دانشگاه از خسته

 من از سال یه اون. بودیم هم با ترانه با. رفت بیرون تنم از چهارسال این خستگی تمام. بودم خوشحال قدرچه
 .داشت دیگه ترم دو هنوز و بود ترکوچیک

 کار استرس از هنوز که هرچند. بگیریم نفرهسه کوچیک جشن یه و کنم دعوت خونه به رو بهمن امشب خواستممی
 .حساسم زیادی من شاید نیست، معلوم چیزی که هنوز هرحال به ولی نیستم؛ امان در نقیضش و ضد یرفتارها و

 خوشحالی از بعد و موندم جورهمون لحظه چند. شد گرد تعجب از هامچشم که بستم رو هال در و کندم رو شالم
 :زدم جیغ

 !پیمان -
 باال شیطون رو ابروهاش من دیدن با خورد،می چایی اشتد و بود نشسته مبل روی و بود انداخته پا رو پا که پیمان

 :گفت و خندید و برد
 وروره؟ طوریچه -

 که بود ماه سه. بود شده تنگ براش واقعا دلم. گذاشتم شسینه روی رو سرم. مشب*وسـ*ید و شب*غل پریدم
 .بود نیومده مرخصی
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 پیمان؟ -
 :گفت و ب*وسـ*ید رو موهام روی

 پیمان؟ جون -
 .کردم نگاهش

 .بود شده ریزه یه تواسه دلم -
 .مونممی پیشت هفته یه هم حاال. خانمآبجی طورهمین منم -
 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با
 !دادن؟ مرخصی بهت قدراین خبره چه -

 :گفت و زد چشمکی
 گرفتی؟ کم دست رو داداشت خان -
 .نهار واسه کنم درست چیزی یه برم بشین -

 .گرفت رو دستم
 .گیریممی هم باباحاج واسه خوریممی چی یه بیرون ریممی ،خوادنمی -
 .شم حاضر برم بذار پس -
 و کردم سرم ایسورمه شال و پوشیدم خنکی و کوتاه مانتوی و کردم خشک رو موهام. داشتم نیاز کوچولو دوش یه

 .زدیم بیرون خونه از هم با و برداشتم رو چادرم و کیف. زدم عطر کمی
 خدابیامرزم دایی به هم جذابش و قشنگ صورت. داره خوبی هیکل و بلند قدِ. دخترکشه نموره یه اشمداد ماشاءاهلل
 .کچله کمیه االن فقط کشیده،

 .بردیممی خودمون با هم رو ترانه کاشکی -
 :گفت و شد هم در صورتش

 .بزنیم حرف هم با دوتایی خواممی نکرده، الزم -
 .دمندا گیر دیگه که گفت جدی قدراون

 .دادیم سفارش دیزی هردومون و رفتیم سنتی رستوران یه به بود، حیاط تو که بابا ماشین با
 :گفت و گذاشتش کنار بعد و رفت ور گوشیش با کمیه پیمان

 .خانم بفرما...خب -
 :گفتم آوردمدرمی رو پروردهزیتون ته داشتم که من
 بفرمایم؟ رو چی -
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 .بود شده تنگ هاشخنده واسه دلم قدرچه. خندید
 حاال نفهمیدم، حرفات از هیچی منم و کردی خالی رو دلم تو و زدی حرف کلی و زدی زنگ پیش چندروز -

 .بشنوم رو حرفات که جاماین
 .شد هم در مقیافه. کشیدم خوردن از دست. افتادم مشکلمون و بهمن یاد دوباره حرف این گفتن با
 اصال که میشه شیدا و پیشهعاشق خیلی وقتا بعضی. جوریه یه فتاراشر بهمن. ترسیدم خیلی...پیمان دونیمی -

 .بداخالق و میشه عصبی هم وقتا بعضی و بزنم حرفی بخوام میشه بسته دهنم
 مشکالت ممکنه هم دفعه یه لحاظ، همه از رسهمی نامزدش به و خوبه حالش آدم دفعه یه طبیعیه؛ که این خب -

 .خوایمی تو که باشه یچیز اون نذاره عصبی فشار و کار
 ...کارش همین مثال خب؛ نه -
 :گفت و باال داد رو ابروش تای یه
 چی؟ کارش -
 بهت طورچه دونمنمی...و نکنی دبه گفتمی هی بود، مشکوک خیلی زدمی حرف گوشیش با داشت سری اون -

 .مشکوکه کمیه کنممی احساس...بگم
 .شاید حساسه و مهم شغلش خب -
 .میشه ناراحت و نمیگه چیزی زنه،نمی حرف بگو، مواسه کارت به راجع میگم بهش...ببین نه -

 .نبود من به حواسش و کرد نگاهم لحظه چند
 هایتربچه و پیازچه و تازه سبزی و رنگخوش و چرب دنبه و پرگوشت دیزی. چیدند سفره رو و آوردند رو غذاها
. کردم خوردن به شروع گفتم،می پیمان به داشتم چی رفت میاد اصال. سنگک نون و محلی دوغ و ترشی و نقلی

 .کردم تلیت نون هم من و کوبید گوشت مواسه پیمان
 فکر چیزی به و خوبه حالم که دادم نشون هم من و کردمی شوخی و کنه منحرف رو فکرم کردمی سعی پیمان
 .رمدا رو زندگیم یدلهره و نگرانم قدرچه دونستمی خدا ولی کنم؛نمی

 کنی؟ مشخص رو ترانه تکلیف خواینمی -
 .مشخصه تکلیفش -
 چی؟ یعنی -
 .کنهمی رو زندگیش داره هم اون و ندارم کاریش من یعنی -
 حاال داری، دوستش هم تو و داره عالقه بهت بودی، دوست دختر این با دوسال میگی؟ چی هست حواست پیمان -

 شنوم؟می که چیه اینا
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 .رفت و شد تموم و بود دوستی یه گفتم؟ چی مگه -
 سادگی؟ همین به -
 .بخور رو غذات. خوشمزگی همین به -

 .شد مشغول هم خودش
 .میاد خواستگار شواسه داره -

 :گفت و کرد فوت رو نفسش. کرد اخم. نکرد نگاهم. موند دستش تو لقمه
 .باشه مبارک -

 .داشت زمان به نیاز ولی کنه؛می لج داره فهمیدممی
*** 

 پیمان با هم که خونه کنیم دعوت رو بهمن شب فردا و بره جووپرس و تحقیق واسه رو فردا و امروز پیمان شد ارقر
 زیادی استرس پیمان کردنتحقیق این از. بگیریم التحصیلیمفارغ واسه کوچیک جشن یه جورایی یه هم و بشه آشنا

 .مامان دیدن اومدم گفت و نیومد هم شب رفت، بعد و اومد باباحاج پیش نهار از بعد که اول روز. بودم گرفته
 من که پیمان دیدن مونخونه بیاد خواستمی ذوق سر از شد، خوشحال خیلی گفتم پیمان اومدن از که ترانه به

 فعال و دلخوره ازت هنوز که گفتم. بشکونه شمسخره افکار با رو اشدخترونه غرور پیمان خواستمنمی. نذاشتمش
 کنار خودش با پیمان باید اول بود، بهتر جوریاین خب ولی خورد؛ ذوقش تو خیلی طفلی. بهتره نبینید رو همدیگه

 .اومدمی
 :اومد هال تو از پیمان صدای که دیدممی رو شام تدارک داشتم و بودم آشپزخونه تو
 کجایی؟ ورپریده دخترِ هی -

 .پریدم بیرون و شستم رو هامدست سریع
 کجایی؟ تو هست معلوم. سالم -
 باشم؟ باید کجا لباسام، تو -
 نیومدی؟ دیشب چرا -
 :گفت و زد گاز و برداشت سرخ سیب یه میز روی از
 .شدم عاق باریسی یه دیشب کنه،می عاقمون بار یه دقیقه ده هر که داریم هم ننه یه ما باباجون -

 :گفتم و خندیدم
 .دلتنگته خب زندایی، طفلی -
 .میشه تنگ بیشتر گشادش شوهر اون هواس دلش ولی اوهوم؛ -
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 !بکش خجالت ادب،بی -
 .کشید دراز کاناپه رو و داد تکون بابا برو معنی به هوا تو رو دستش
 :گفت که گشتمبرمی آشپزخونه تو داشتم

 !نشدی تحقیقاتم ینتیجه پیگیر عجب چه -
 .برگشتم تشسم به بوده، چی واسه دیشب از والم و هول همه که افتاد یادم دفعه یه
 رفتی؟ شد؟ چی راستی وای -
 .اوهوم -
 خب؟-
 .صورتم تو خورد و کرد پرت گیریهدف با رو سیبش ته
 .پیمان شعوریبی خیلی -
 .دادیمی جاخالی دادیمی نشون خودت از عمل سرعت باید -
 میگم؟ شد چی -
 یکی پسرعموی دراومدم، آشنا جااون رگرایکا از یکی با بعد و جااون رفتم زدنبنزین یبهونه به اول بابا، هیچی -
 .خدمت تو دوستامه از
 خب؟ -
 .پاکه پاکه طرف ببین. کردم پیچش سوال کردم، پایینش باال کلی -

 :گفتم و نشستم مبل یلبه
 طور؟چه -
 ایهبچه از دیگه چندتا و پسرِ این. حساسه و دقیق خیلی هم کارش رو میگن و چرخونهمی رو بنزین پمپ همین -

 اوقات اکثر. نمیشه دمخور خیلی هم کارگرا با اینکه مثل. گفتن خوبیش و جدیت از کردن، تعریف ازش کلی جااون
 .نگفتن بهش راجع بدی چیز کل در ببین،. نمیره دفترش تو زیاد کسی و دفترشه تو هم

 :گفتم لب زیر روبرو میز به خیره و دادم بیرون کالفه رو نفسم
 نمیشه؟ تموم من یهدلشور این چرا پس -

*** 
 یه هم مشکیم ـختـ لـ و بلند موهای و مشکی ساپورت. بود نشسته تنم تو حسابی مشکی کمربند با آلبالویی تونیک

 دوچندان رو هامچشم کشیدگی که بود هامچشم تو مشکی مداد یه آرایشم تنها. بودند کرده درست هم با جالب ست
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 ب*غل هم کوچیک قرمز یگیره یه و زدم عطر. بود کرده برجسته رو هاملب هم ایمیوه لب برق و بود کرده
 .زدم بیرون اتاق از و کندم دل آینه از خودم به لبخند یه و چشمک یه با و کاشتم موهام
 :گفت و اومد قر دستش با و زد باالیی بلند سوت دیدنم با پیمان

 .برقصن باید خوشگال برقصن، باید خوشگال -
 .خندیدم بلند و دادم تکون رو خودم کمیه نهآشپزخو تو همون

 .شما نه خوشگال گفتم من نشه، اشتباه عزیزم -
 .خوشگلم از فراتر چیزی یه من نیستم، خوشگل دونممی خودم من عزیزم -
 :گفت و آورد در صدا دهنش با
 .عشق با تقدیم -
 !شعوریبی خیلی -
 .لطفته نظر -
 .کن دود خودت واسه اسپند یه بابا کنهمی شوخی. نده حرص رو خواهرت قدراین پسر -
 که بود استرس دلم تو کلی. شدنمی روم بابا از من و بیاد بهمن بود قرار االن خب کشیدم؛می خجالت بابا از

 .کنم مهارشون باید طورچه دونستمنمی
 .شکالتی کیک و ژله مدل دو سبزی، قرمه و شدهسوخاری مرغ و پلو. زدم سر غذاها به

 شدم چی من. کرد یخ دستم و زدمی تندتند قلبم. شد بلند آیفون زنگ صدای که... و بود آماده چی همه هم سالن
 بهمنه؟ دیدن ذوق از اینا یهمه یعنی خدا؟

 .بود پرفروغ و تحسین با نگاهش. کردم سالم و رفتم جلو. اومد بهمن و بابا پرسیاحوال صدای
 .سالم -

 :گفت و سالن تو رفت باباحاج
 .پسرم بفرما -

 .بذاره تنها رو ما خواستمی درواقع
 وروجک؟ کنیمی کار چی من با داری تو -

 .بود قشنگ خیلی امشب هاشچشم عسلی. نداشتم قصدی همچین انگار هم من و کندنمی نگاهم از چشم
 :گفت لب زیر
 .خیلیه نشم دیوونه -

 .داد دستم رو قرمز رزهای از پر قشنگی گل سبد
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 .نداره رو تو بلقا -
 .تو بیا اومدی، خوش. مرسی-
 .سالم -

 :گفت پُرغرور نگاه و باالرفته سر با و شد کشیده پیمان سمت به بهمن نگاه
 دارم؟ رو کی با آشنایی افتخار -

 :گفتم و گرفتم پیمان سمت رو دستم
 .شیری نوع از البته بنده، داداش طورهمین و پسردایی...پیمان -
 شمایی؟ کنهمی جووپرس بنده از کارگرا بین داره دوروزه هک کسی اون پس -
 .باشم خواهرم تنها یآینده نگران که طبیعیه -

 .کرد دراز رو دستش بهمن
 .خوشوقتم -

 به ایدیگه جور یه بهمن هایتعریف وسط این چرا دونمنمی و کردند تعریف کلی دستپختم از همه. بود خوبی شب
 .نشستمی دلم

 تیزی آدم بهمن کال ولی بکشه؛ بیرون حرف زبونش زیر از و کنه نزدیک بهمن به رو خودش کرد سعی یخیل پیمان
 .شدم بیننکته زیادی من یا نداشت کردنقایم واسه چیزی واقعا یا حاال. دادنمی بروز چیزی و بود

 من روی شخیره نگاه و پوشیدمی رو کتش. کردم همراهیش. بپوشه رو کتش که اومد اتاقم تو بهمن رفتن، موقع
 .کردم حس خودم نزدیک رو تنش بوی که انداختم پایین رو سرم. بود
 .دیار بودی عالی امشب -

 .زدم کمرنگی لبخند
 .تو وجود با باشیم خوشبخت هم با آینده در قدرچه قراره که کردم حس امشب -
 .بودیم خیره هم هایچشم به
 رو از که لبخندی. میده گرما بهش تو وجود که ایخونه همین؛ جز خوامنمی زندگی از زیادی چیز من کن باور -

 یه من واسه اینا که کن باور. شینهمی دلم به و خورهمی سر تو چشمای از که مهربونی نگاه و میشه چیده تو لب
 .دنیاست
 :گفتم و خندیدم

 .شاعری کنهمی فکر ندونه هرکی زنی،می حرف خوشگل قدرچه -
 :گفت و ب*وسـ*ید رو پیشونیم
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 .میشم شاعرم بخوای تو اگه ولی دونی؛نمی من از چیزا خیلی تو -
 .انداخت گردنم به بود، نگین از پر و گرد توپ یه که رو سفیدی طال گردنبند

 .قشنگه خیلی ممنون، -
 .کمه پات به بریزم رو زندگیم همه -

 .دوختم شمردونه پیراهن ییقه به رو نگاهم زدهخجالت
 به تو رسیدن مانع تونهنمی کسیهیچ و چیزهیچ دیار، هیچی. بکنم رو تو از دوری لحظه یه فکر حتی ونمتنمی -

 .خوامتمی قدراین من وقتی بشه من
 آخر برن همه هانگرانی و هادلشوره اون بود شده باعث که نشستمی دلم و جان به چنان بهمن هایمحبت گرمی
. کنند خودنمایی مواسه و جلو بیان رنگارنگش هایعاشقانه و هامحبت یهمه جاش به و ذهنیم هایمشغله لیست

 روی بستم؛ چشم چیزها از خیلی روی که بود چشم تو شعاشقانه گوشی زیر نجواهای و هاشمحبت قدراون
 .غریبش رفتارهای و دوپلو هایحرف و مونشدهکنسل هایقرار و مشکوکش هایتلفن
 نشون رو شعالقه و مهر اوج هرکدومشون تو که رفتارهایی و مناسبتشبی هایهدیه و قعش و مهربونی فقط من
 .شدمنمی هاشرفتن زیرآبی متوجه که بودم غرق محبتش دریای تو چنان و دیدممی دادمی

 پیش گاهی. بابا پیش کتابفروشی رفتمی گاهی و زدمی سر مامانش به گاهی. موند پیشم تمام یهفته یک پیمان
 درازتر پا از دست هم دفعه هر. بهمن کارهای به دادن آب گوش و سر حال در هم گاهی و بود هاشدوست
 .شدنمی عایدش هیچی و گشتبرمی
 اون اینکه تا. حساسم زیادی که منم این و نداره مشکلی هیچ و درسته کارش که شدممی مطمئن داشتم دیگه

 ...روز
 یخواهرزاده تولد جشن. خرید بودیم رفته هم با هم ترانه و من. برگرده ازیشسرب به پیمان که بود مونده روز یه

 .بخرم داشتم نیاز چیزی اگه که بودم رفته باهاش هم من. داشت کادو تهیه و لباس به نیاز هم اون و بود ترانه
. خریدم جین شلوار یه و کفش جفت یه هم من و خودش واسه دامن کت یه و خرید بزرگ کنترلی ماشین یه ترانه
 .نکردم قبول بود خانوادگی جمعشون چون ولی کنم؛ شرکت تولد تو حتما هم من که داشت اصرار خیلی

 .زد زنگ پیمان که بود شده تموم خریدهامون
 داداشی؟ جانم -
 .نکن جونم جونم قدراین نیا، عشوه قدراین تلفن پشت گفتم دفعه هزار -
 .خب داداشمی تو زنم،نمی حرف جوریاین همه با که من..پیمان وا -
 .اه بود، گرفته اشتباه یکی شاید نیار، بهونه من واسه هی حاال -
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 .نداریا اعصاب. ببخشید خب خیلی..اووف -
 کجایی؟ -
 چرا؟ -
 .دنبالت بیام خوایمی اگر گفتم خونه، رسونممی رو باباحاج دارم -
 .کردم شحواله چشمک یه و تمانداخ ترانه به نگاهی. زد مکله به خوشگل یجرقه یه
 .بیا زود. پره دستمم اتفاقا منتظرتم، فتاحی خیابون سر من. داداش بیا -
 .فعال جام،اون دیگه دقیقه پنج تا -

 :گفت سریع ترانه کرد، که قطع
 جا؟این میاد داره گفت؟می چی بود؟ پیمان بود؟ کی -
 .شد فرجی یه شاید بیا ابرو و چشم کمیه کن، لبرید کمیه سرش پشت بشین دقیقا شدیم سوار ببین. آره -

 :گفت و زد دلربایی چشمک
 .کنممی درستش کردنم،دلبری استاد من -

 .کاشت لپم رو گنده ماچ یه و خندید
 .نشست پیشونیش رو گنده اخم یه افتاد، ترانه به نگاهش و کرد ترمز جلومون که پیمان ماشین

 .کردمی بارونفحش رو هردومون حتما نبود باباحاج اگه. کردیم سالم و نشستیم عقب دوتامون
 .اومدین هم پر دست که بینممی. خودم گل دخترای به سالم -
 .رسید دادمون به که نکنه درد پیمان آقا دست. شلوغ هم بازارا. خستگی از مردیم قرآن به. نگو حاجی وای -
 .دادمی قورت رو ترانه داشت آینه تو از که پیمان قوریبابا هایچشم تو انداخت رو هاشچشم طرح موقع همون و
 .تنهایی گفتی که تو -
 .منه سرجهازیه کال منه، با همیشه ترانه...بعدشم. نزدم حرفی منم نپرسیدی چیزی تو تنهام؟ گفتم کی من -

 :گفت و کوبید پهلوم تو یکی ترانه
 .بخواد دلتم -

 :گفتم و خندیدم
 .عشقم خوادمی که دلم -
 :دادم ادامه تریآروم صدای با
 .خوادمی دیگه چیز یه انگار بعضیا دل ولی -
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 دیدم. برسونیم رو ترانه اول که رفتیممی داشتیم. شد بابا با زدنحرف مشغول و کرد مصلحتی سرفه یه پیمان
 :گفتم سریع میشه، خراب داره هامنقشه

 .کن پیاده مسجد در رو بابا و من اول داداشی پیمان -
 .برسونیم رو مشفق خانم اول کاریه؟ چه -

 .کرد خیابون سمت رو روش و کشید هم تو رو هاشاخم ترانه ،«مشفق خانم» گفت وقتی
 .حیفه برسیم، نماز به مسجد برسون رو بابا و من. غروبه دم میگن، رو اذان االن. نه نه -

 :گفت بود، اومده یادش دفعه یه که بابا
. بشن من معطل مردم نیست خوب دارم، مسجد امنایهیئت با مهم قرار یه نماز از دبع من بابا، گفتی شد خوب -

 .برسون رو دخترا بعد کن پیاده مسجد دم رو من
 .فرستادم ترانه واسه چشمکی و دادم تکیه صندلی به نقصم و عیببی ینقشه از راضی
 :گفتم و شدم پیاده سریع هم من کرد، پیاده رو بابا که پیمان

 .باشه بهش حواست ترانه، جون و تو جون شدادا -
 .شدم جدا ازشون خنده با و

 .زدم بیرون مسجد از و فرستادم رو زهرا حضرت تسبیحات و خوندم نماز. رفتم مسجد تو سریع
 .خونه رفتم پر دست با و کردم خرید کمیه شام واسه هم راه سر

 خداکنه. بخوره تکونی یه شاید حداقلش ولی ذاره؛نمی مزنده پیمان که مطمئنم. بودم پیمان و ترانه فکر تو هنوز
 .کنه متقاعدش بتونه ترانه

 پیمان که دادم احتمال. زدند رو در زنگ که کنم عوض رو هاملباس برم اومدم و کردم جاگیر رو آشپزخونه وسایل
 .پره پره توپشم و باشه
 :گفتم و کردم باز رو در و رفتم سر به چادر

 ...حق پیمان -
 عینک عجیب مورد ولی زد؛می ساله 27-26 حدوده و بود زده اسپرت تیپ. ایستاده در دم جوون پسر یه دیدم که

 .بود هاشچشم رو شب تاریکی توی که بود آفتابیش
 بفرمایید؟ -
 تویی؟ دیار -

 :گفتم و کشیدم هم تو رو هاماخم
 شما؟ بله، -
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 :گفت و داد دستم بسته یه
 .کن اقدام بعد کن فکر نیار، در بازی هوچی. کن نگاهشون دقت با و خوب -

 .رفت و شد موتورش سوار سریع انداخت، مب*غل تو رو بسته
 اصال؟ بود کی. بپرسم رو اسمش نتونستم حتی. پسرِ رفتن به چشمم یه و بود بسته به چشمم یه مات و گیج
  لرزند؟می قدراین هامدست و قلبم چرا

*** 
 که شد چی جام؟این االن من که شد چی میگی خودت با که رسیمی هاییلحظه یه به زندگیت تو هاوقت گاهی

 بود؟ باعثش کی آورد؟ جااین تا رو تو کی شد؟ جوریاین
 دلت؛ نه بوده عقلت کار میگی خودت به باشی، ایستاده خوبی جای اگر کنی نگاه قضیه به منصفانه خیلی بخوای اگر
 به رسیدم؛ نقطه همین به االن من و کردی حماقت خب میگی ناراضی، و خراب حالت و باشه بد جات اگر ولی

 .دارند جنگ سر هم با عقلم و دل که اینقطه
 جواب چرا کجایی، که پیامی تاده به. شدم خیره داشتم بهمن از که هاییمیسکال تاسی به و کشیدم عمیقی نفس

 .کردم نگاه... و نمیدی
 .داغونه و شکسته حسابی هم قلبم و دل لرزشه، حال در دیدم که یزاییچ ترس از ذهنم و تن اینکه جز به

 .کنم تشبیهش تو به و کنم وصف برات رو حالم بذار
 بود عاشقانه هایدلنوشته و شعر از پر دفترش خدا یهمیشه که احساسات از سرشار دختری بودی؛ تنها دختر یه تو
 دنیا این تو رو کسهیچ نیمه و نصفه برادر یه و پیر پدر جز که هاتن دختر یه. پروانه و گل و شمع از پر کنارشون و

 داره سکوتشون که ساکت دیوارهای این از خوایمی. میشی انتخاب به مجبور هاتتنهایی تو وسط این تو. نداری
 کنی،می بانتخا تو. داره دوستت که کسی کنار شادتر زندگی یه امید به شی، رها کنهمی تنهاترت و ترآروم روز هر

 پیدات اون نکردی، پیداش رو اون تو چون شد؛ اشتباه انتخابت اگر نیست تو تقصیر. بهترینه اون که کنیمی فکر
 با تو. دید رو تو که بود اون خیابون، تو نشدی ول تو نشدی، عاشق نشدی، سرخود تو. کرد تایید رو اون پدرت کرد،

 ظاهرا... هم باز ولی گرفتی؛ کمک جلو رفتی ترسیدی، شدی، نگران کردی، شک تو اما کردی؛ انتخابش عقلت
 اتفاق، یه زندگیت هایعاشقانه وسط هات،داشتندوست وسط دلدادگیت، وسط درست حاال و بود درست چی همه

 ...بد یقصه یه شوم، روز یه
 که برادری به. یدهنم بهت رو اجازه این مریضش قلب که پیرت پدر به. بگی کی به کنی، کار چی دونینمی االن
 زندگی تونهمی که هست خرابکله قدراون دونیمی چون بگی؛ نداشتی رو جرأتش هم بود اگر و نیست کنارت االن

 .کنه نابود خَرکیش غیرت با رو هردوتون یآینده و
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 و ونلرز هایدست و اشک از خیس صورت یه و تویی. کالمیس تا 35 و شکسته قلب یه و خودت و خودتی...االن
 .تاریک اتاق یه

 من حماقت داری دوست باشی؟ من جای داری دوست االن شکستم؟ طورچه فهمیدی کردی؟ باورم کردی؟ درکم
 کنی؟ لمس رو من هایاشک قطرهقطره داری دوست کنی؟ تکرار رو

 تنهاترش ردینک پیدا تنهاتر من از» :خداست با دلم حرف ولی انداختم؛ اتاقم سقف به نگاهی. کشیدم عمیقی نفس
 «کنی؟
*** 

 قهری؟ بهمن با. نیست خوش روزت و حال دیشب از نفهمیدم نکن فکر...بابا دیار -
 .بود گلوم تو بغض خاطر واسه زدمنمی حرف اگر
 کنم؟ کمکت تونممی من اومده؟ پیش مشکلی -

 .امهکردهپف و قرمز هایچشم خاطر واسه آوردمنمی باال رو سرم اگر
 بزنیم؟ حرف هم با جااین بیاد بگم خوایمی -
 .بابا نه -

 .بود گرفته دلم مثل هم صدام داشت، خش صدام
 .خوبه باشه نکرده سکته حاال تا دیروز از طفلک بزن، زنگ یه بهش پس -

 نباید ببره، قضیه از بویی فعال ذاشتممی نباید. بزنم زنگ بهمن به و برم که شدم بلند چون ندید؛ بابا و زدم پوزخند
 .دونممی من که فهمهب

 .گذاشتم گوشم روی رو گوشی. عوضیش خودِ بود؛ خودش. لرزید گوشیم که بزنم زنگ بهش اومدم
 :گفت که اومد متعجبش صدای

 دیار؟ -
 بله؟ -

 .بدم فاصله گوشم از رو گوشی که بود بلند قدراون دادش صدای
 تو؟ شده مرگت چه دیشب از دی؟نمی جواب رو گوشیت چی واسه... بیشعور دخترِ! زهرمار و بله -

 .ترسهمی فریادش و داد این از دلم شناسم،می رو بهمن ذات االن من. دادم قورت رو دهنم آب
 .بزنم حرف باهات خواستمنمی -

 .اومدمی تندش هاینفس صدای هم هنوز ولی شد؛می ترآروم داشت شاید. نگفت چیزی
 وقت؟اون چرا -
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 .کنم کرف بیشتر خواممی من...من-
 ... و سکوت لحظه چند

 چی؟ به -
 .مونرابطه به تو، به -

 .بیرون کرد فوت کالفه رو نفسش
 شدی؟ جنی شده؟ چت تو دیشب از اصال چشه؟ مونرابطه مگه. شد شروع باز -

 ...که فهمیدم و دیدم چیزایی یه نشدم، جنی. شدمی تربزرگ داشت بغضم
 بهمن؟ چندسالته تو -

 .کرده قطع کردم فکر که شد طوالنی قدراون سکوتش نزد، حرفی
 پرسی؟می رو این چرا -
 گفتی؟ دروغ چرا بگو فقط. دونممی خودم چون بدی؛ جواب خوامنمی -

 .کشید عمیقی نفس
 .کنه دور من از رو تو سنیمون فاصله نخواستم کن فکر -
 .کنهمی رو کار همین داره ولی -
 .مزخرف سنی فاصله این حتی کنه، دور من از رو تو تونهنمی چیزیهیچ و کسهیچ...گفتم بهت بار یه دیار -

 .زدم پوزخندی
 .هستی خوبی دروغگوی کنممی اعتراف -
 گفت؟ بهت کی -

 .ندادم جواب. بگیرم رو زبونم جلو نتونستم احمق منِ خدا، وای. ایستاد قلبم
 .دیار میندازی شک به رو من داری -

 .دارم نگه رو گوشی تونستمنمی لرزید؛می دستم
 و کوفت هزار و احوالثبت تا حتی تحقیق، برم و کنم شک بهت که داشت ارزش مواسه قدراین زندگی این من -

 .دیگه زهرمار
 :گفت و کشید باالیی بلند پوف

 کنی؟ خرابش خوایمی اضافه سالشیش این خاطربه. من سر تو بکوب هی رو کوفتی سن این حاال -
 نیست؟ مسخره کمیه خودت نظربه. سالت 36 تو و سالمه 23 من. ستاضافه السشیش اسمش -
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 دیگه بار یه ندارم، تو از عزیزتر دنیا تو که خودت جان به دیار. ستمسخره چی همه نباشی تو اگر من نظر از -
 خوابتم تو االح تا که میارم سرت بالیی یه بزنی، پرتا و چرت این و فکرکردن از حرف و ندی جواب رو تلفنام

 شیرفهمه؟ ندیدی،
 .بیاره سرم تونهمی بخواد که بالیی هر دونممی تونه،می دونممی
 . آره -

*** 
 .خانمطاهره ممنون -
 بابات چون زنم؛می حرفی اگه. کردم بزرگت خودم عزیزی، هامبچه مثل مواسه که دونیمی خودت دخترم -

 حرفا همین بود هم عطیه اگه...مادرت جای منم. شکرآبه تونمیونه خدا هبند اون با چندروزه میگه. بود نگرونتدل
 رو اخالقش بهتر خودت نکن، ناز نمیگم. نرنجون رو شوهرت دل. داره زیاد پایین و باال زندگیته، اول. زدمی بهت رو

 واسه فعال. خوایمی خودت که جوریهمون کن، درستش خودت روش به بعد بیاد دستت قلقش بذار ولی دونی؛می
 .بعد مادر، زندگیت سر بری بذار زوده، تربیتش

 اهل من مگه. میگه جوریاین داره که دونستمی دلم از چی خانمطاهره! تربیت زندگی،. زدم پوزخندی
 کردنم؟تربیت
 .کردم مرتب سرم روی رو رنگیم چادر و انداختم پایین رو سرم

 .میشه درست چی همه راحت، خیالتون. کردممی نگران رو بابا بایدن درسته،. شدم هم شما مزاحم ببخشید، بازم -
 :گفت و ب*وسـ*ید رو مگونه

 .داری جا دلم تو قدرچه دونیمی خودت دیار، نگیریا دل به رو حرفام دفعه یه -
 .افتاد بهمن ماشین به چشمم که اومدم بیرون و کردم باز رو شونخونه در. شد راحت خیالش دید، که رو لبخندم

 و باباحاج از رو اون باید خدا؟ کنم کار چی. بشه من خیالبی عمرا داره،برنمی سرم از دست راحتیا این به دونستممی
 ...هم من و بکنه تونهمی بخواد دلش غلطی هر عوضی اون. دارم نگه دور پیمان
 شاید و مشتاق و قراربی هایعسلی با کردم، باز که رو در. رفتم داخل و گرفتم میلیونیش صد چند ماشین از چشم

 .شدم چشم تو چشم نگرانش هم
 بابا؟ اومدی: بابا
 .سالم -

 .داد سرد و آروم خودم مثل رو جوابم
 .باباجان بشین بیا -
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 ...بدین اجازه اگر م،خسته من بابا -
 .دارم کارت بشین دخترم، نیست استراحت وقت االن-

 .نشستم بابا کنار بهمن یخیره نگاه زیر
 موج به نامحرمش نگاه خواستمنمی دیگه نکشیدم؛ سرم از رو مشکیم شال نکندم، سرم از رو ایمشیشه حریر درچا

 .بیفته موهام
 کسی خوایدنمی هم دالیلی به بنا حتما که مدلیه این هردوتون هایقیافه که دارید هم با مشکلی یه دونممی -

 ...هست که هرچی ولی چیه؛ قضیه دونمنمی من. بشه متوجه
 .انداخت بهمن به نگاهی

 .کرده دلخور خیلی رو دیار -
 روی از من به شدنشنزدیک دونستمنمی. ترسیدممی بهمن از واقعا من« .ترسونده حسابی و» :دادم ادامه دلم تو

 .برسونه آسیبی پیمان یا بابا به بخواد که ترسیدممی من ولی نه؛ یا خاصیه هدف
 شک بهمن که جوری کردم؛می حل رو مشکل تنهایی به باید وسط این و شکستهدل و بودم دلخور. ترسیدممی

 .زدشمی هوا تو بشه رد جفتش از پشه که بهمنی. نکنه
 دیدن طاقت من. بشه رفع هست ناراحتی اگر که جااین اومدم امروز. چیه دیار مشکل دونمنمی من حاجی: بهمن
 .ندارم رو دیار اشک

 زنی؟ینم حرف...بابا دیار -
 رو مدارک یهمه کنم، باز بابا واسه رو دلم یسفره این شدمی کاشکی شد،می کاشکی. دادم قورت رو دهنم آب

 !خدا وای. پلیس پیش برم که زد سرم به حتی. بدم نشونش
 .ندارم زدنحرف آمادگی فعال من -

 :گفت بابا که بزنه حرفی اومد بهمن
 .بزنید حرف بتونید تنهایی شاید گردم،برمی و کتابفروشی میرم من..بیمعذ من جلوی دونممی باباجان دیار -

 نداشتم؛ رو باهاش تنهابودن جرأت خودم که البته صد و نیست راضی بهمن و من تنهایی به اصال که دونستممی
 :گفتم سریع همین واسه

 .شما باشید..بابا نه -
 :گفتم بابا به رو و کردم اخم و انداختم بهمن به نگاهی

 .برداری سرت از چادر باید عقد از بعد میگه بهمن -
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 بهمن به نگاهی. فشرد مشتش تو رو مقصودششاه تسبیح و کرد گره ابرو نشست، اخم بابا پیشونی رو آنی به
 پیش رو موضوع این کردنمی فکر. داشتم رو نبرد در پیروزی حس. بود من به همچنان هم بهمن نگاه و انداخت
 .بکشم

 جوری. کنن نگاهش مهتاب و آفتاب نذاشتم و کردم بزرگ آفتاب پنجه مثل رو دخترم سال 23..انخبهمن -
 سرش از چادر روزه یه خوایمی شما حاال. کرد انتخاب رو حجاب این وجودش تمام با خودش دل که کردم تربیتش
 اینکه سر دعوا و بحث وزر هر و کننمی سرشون چادر زور به گیرنمی زن مردم! مرد غیرتت به حاشا برداری؟
 هایخنده صدای حتی که رو من گلدسته مثل دختر تو وقتاون باش؛ سنگین نکن، آرایش تو بکن، رو موهات
 عروسی از بعد دخترت که اسداهللحاج غیرتت تو تف میگن که جهنم کنی؟ کار چه خوایمی نشنیدم منم رو بلندش
 لقمه رو قشنگت و جوون زن میاد دلت خودت کنم، قی باید رو رتغی آبرو که جهنم کند، رو چارقدش و شد راحت
 آره؟ مردم، دهن بذاری کنی
 دادم بهش و آوردم رو هاشقرص و آب لیوان یه شدم بلند سریع ترس از که سرخ صورتش و بود عصبی چنان بابا

 .خورد
 بخواد اینکه از ترسیدم و عصبانیه دستم از قدرچه فهمیدممی. کشید موهاش بین دستی عصبی و کالفه بهمن
 .کنه تالفی

 :گفت کنه نگاه بهمن به اینکه بدون شد، ترآروم که بابا
 جات که هستی راضی اگر میای، کنار اگر. فرهنگش این اعتقاداتش، این خودش، این. هست که همینه من دختر -
 تموم نمونده، صیغه به بیشتر هم هفته یک. بگو اهللبسم اول همین بیای، کنار تونینمی که بینیمی اگر سرمون؛ رو

 .والسالم و میشه
 :گفت و شد بلند سریع هم بهمن که شد بلند بابا
 و شد حل مشکلمون ما ولی بخواد؛ دلش هم دیار شاید گفتم. مخانواده فرهنگ روی از زدم حرفی یه من حاجی -
 پیش رو موضوع این االن چرا دونممین من. بپوشه لباس تونهمی بخواد خودش که هرجور کردیم، صحبت هم با

 .کشیده
 :گفت و دوخت من به رو اشخیره نگاه

 نکنید، شک احساسم به خواهشا فقط. میام کنار شرایطش یهمه با من باشه، تونهمی بخواد هرطور دیار هم االن -
 .دیارم عاشق من
 ...من به هم بعد و انداخت بهمن به نگاهی بابا
 .حیاطم تو من -
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 !کردی خراب رو هامنقشه یهمه نرمت و چرب زبون با که بهمن بهت لعنت. زدمی تندتند قلبم
 :گفت و زد پوزخند. نشست هامچشم مشکی تو براقش نگاه و آورد باال رو سرم نشست، امچونه رو دستش

 چیه؟ انداختی راه که نمایشی این از هدفت -
 .ترسیدم قدرچه بفهمه نذاشتم

 سالسیزده که یکی به بده رو دخترش نباشه راضی باباحاج نظرمبه. نگفتم بابام به سالت و نس از آوردی شانس -
 .ترهبزرگ دخترش از

 عصبی ولی آروم، صدای با. کرد نگاه هامچشم تو پرخشم و عصبی کشید، جلو رو من و گرفت رو بازوم محکم
 :گفت

 !کنم راحتم رو خودت و خودم خیال و کنم عقدت ببرم امشب همین نکن کاری دیار -
 .دریا به زدم رو دل و زدم زل هاشچشم تو. کردممی تموم رو کار باید ولی بود؛ کوتاه و ترس با هامنفس

 .خوامتنمی من -
 بیرون هامچشم تو از رو حرفم معنی خواستمی انگار که کردمی نگاهم جوری و بود هامچشم تو ترسناکش نگاه

 .کردممی تمومش باید نگرفتم، چشمش از چشم هم من. بکشه
 چی؟ یعنی زدی که زری این االن -
 .نبود زر -

 شدم پرت مبل روی که کرد ولم دفعه یه. زدمی بیرون امسینه از داشت من قلب و دادمی فشار دستش تو رو امچونه
 :زد داد و
 .بود مفت حرف بود، چرت بود، زر -
 .ایستاد روبروم. کشید دست رنگشخوش ایقهوه موهای الیالبه. اومد و رفت قدم دو
 اهمیتی و نبود مهمی یمسئله من نظر از چون کردم؛ کم سنم از سالشیش. نیومدم جلو صادقانه دارم قبول -

 .بگم بهت که بود این قصدم و بدم دستت از خواستمنمی من. نداشت
 :گفت و نشست پام جلو اومد

 .نیستم پیر هم قدرااون من خدابه. لحاظ مهه از ذارم،نمی کم برات چیزی کن باور -
 .رفته کجا به فکرش! وای

 .نده کش رو کوچیک یمسئله یه قدراین. ندارم رو بازیاتبچه این یحوصله من دیار -
 .شده عوض نظرم خوامت،نمی میگم؟ چی فهمینمی. نمیشه عوض من حرف-
 .شد جاجابه سرم که کشید چنان رو امیقه و کرد حمله سمتم به
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 نه؛ یا گفته هم سگیم اخالق از گفته بهت سالم و سن از که اونی دونمنمی. شناسیمی رو من قدرچه دونمنمی -
 .ندارم گذشت اصال چیز یه تو من ولی

 .بود سابیده هم به حرص از رو هاشدندون و بود هامچشم به تیز نگاهش
 .هستی کوفتی زندگی این تو من سود تنها...تو و خودمه منافع هم اون -
 .نداشتم هم زدنحرف جرأت ترس از
 !کن تمومش پس رو، ادا و ناز همه این دارهبرنمی من سال و سن دونیمی خودت. کن تمومش..دیار کن تموم -

 مثل چرا خدایا. نداشتم هم زدنپلک حتی جرأت که بودم ترسیده ترسناکش و براق نگاه و زدنحرف لحن از چنان
 وری؟اون دم یه و وریهاین دم یه دلم چرا زنه؟می حرف ندهدرمو عاشقای

 .ایستاد صاف و کرد ول رو امیقه
 کنم؛می آماده هفته همین یچهارشنبه واسه رو محضر یبرنامه من ولی ست؛شنبه همین تا مونصیغه مهلت -

 یخونه ببرمت بیام احترام و عزت اب تا جات سرِ بشین سربزیر و خوب دختر یه مثل موقع اون تا. دیگه روزسه یعنی
 .نیست اسداهللحاج و تو شأن در اصال که کنم کاری مجبورم صورتاین غیر در خودم؛

 بهم دستت ذارمنمی آشغال، عوضی. بودم گرفته مشتم تو محکم رو دستم هایانگشت و دادم قورت رو دهنم آب
 .بخوره

 رو تعمه نقش دوساعت واسه که بودی داده بهش قدرچه ت؟نداشته یعمه با دنبالم؟ بیای خوایمی کی با -
 کنه؟ بازی
 .باشم داشته اطالعات ازش قدراین کردنمی فکر. کردمی نگاهم فقط زدهبهت که بود غضب و خشم پر نگاهم چنان
 و دادمی غافلگیریش از نشون اومد،می و رفتمی سرعت با ضربانش که ایسینه و تند های نفس و گرد هایچشم
 .ترس شاید

 .اومد جلو قدم یه
 ...تو -

 .کردم شکر رو خدا موقعش به حضور خاطربه من و اومد داخل بابا اومد، هال در صدای
 .داشتید تشریف شام بهمن آقا: بابا
. کردم مشکوکش کنم فکر. گفتممی نباید شاید. بود متعجب و گیج هنوز. شد خیره بابا به و گرفت ازم نگاه زور به
 !دیار میشه باز بدموقع دهنت که بهت لعنت ه،ا

 .زد بیرون خونه از لبی زیر خداحافظی یه با و برداشت مبل روی از رو کتش
 .یخ هامدست و بود عرق از خیس تنم. نشستم مبل روی و بکشم نفس تونستم تازه
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 .خوامنمی رو بهمن که بفهمونم بهش جوری یه و کنم توجیه رو بابا باید
*** 

 شاه تسبیح و بود کرده قفل هم به پشت از رو هاشدست دوتا و رفتمی راه حیاط توی وقتی بابا هایقدم صدای
 فکرش یعنی میاد؛ و میره رو حیاط کل و دیگه جای یه حواسش و پایینه سرش که وقتی بود، دستش مقصودش

 برم که نداشتم رو دلش ترس از. بهمنه هم اون و میشه مربوط چیز یه به فقط ذهنی مشغولیت این و مشغوله خیلی
 «بابا؟ شد چی» :بپرسم و

 و ترسون نگاه و بودم گرفته مشتم تو رو هامانگشت. نشستم شدم بلند سریع اومد، که هال در بازشدن صدای
 .بود بابا به هراسونم

 دختر؟ پریده قدراین رنگت چرا -
 .سالم-

 .زد ایکنندهدلگرم لبخند
 داریم؟ ییچا باباجان، سالم علیک -
 بابا؟حاج خوردنهچایی وقت االن آخه اه،
 به خیره نگاهش و بود نشسته. گذاشتم بابا جلوی و آوردم سفید توت با چایی استکان یه و آشپزخونه تو پریدم تیز
 .بود قالی هایگل

 بابا؟ شد چی -
 ندارم؟ شوندونفره قاتمال این به خوبی حس چرا بینم؟می نگرانی مهربونم و پیر بابای هایچشم تو چرا

 دارید؟ هم ایدیگه مشکل هم با بهمن و تو...بابا دیار -
 داشتم که کسی گفتممی کنه؟خراب خونه یه گفتممی دروغه؟ پاش تا سر دامادت که گفتممی آخه؟ گفتممی چی

 نابودیمون؟ به داده دل بستممی دل بهش
 :گفتم افتادهپایین سر با
 .نیستیم هم شکل اصال ما خانوادگیه، و فرهنگی تفاوت همون اختالفمون اصل ولی بابا؛ زیاده که مشکل -
 رو همدیگه اگه. کنهمی کامل رو مرد و زن ازدواج دخترجون، باشن هم شکل مرد و زن همیشه که نیست قرار -

 .بشین هم شکل هردوتون تونیدمی بخواین
 بد قدراین کاشکی! بهمن تو به وای. فهمیدیمی رو دردم یکاشک بابا آخ. افتاد پایین چشمم از سمج اشک قطره یه

 .دادمنمی دلت به دل کاشکی نبودی،
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 اون و مهمونی این بکشه خودش با رو من و بکنه سرم از چادر خوامنمی. کنه خودش شکل رو من اون خوامنمی -
 هستم که همین به کنم،نمی احساس رو کمبودی واقعا من بابا، نه من ولی بپسندن؛ مدلی این خیلیا شاید. مهمونی

 .راضیم
 .خورد رو چاییش و بیرون کرد فوت رو نفسش بابا
 همینه مال نامزدی ولی کن؛ حاللمون گفتم. تونمنمی..نمیشه میگه دیار گفتم. بهش دادم رو هاشهدیه و حلقه -

 دخترم گفتم بهمن؟ آقا خوریدنمی. یدخورنمی میگه دیار ولی دونم؛نمی من. نه یا خوریدمی هم به ببینید که..دیگه
 برق هاشچشم نیست، شاد نیست، رضا دلش دخترم گفتم. فکرکردنت زندگیت، مدل با داره؛ فرق تو مدل با

 گفتم. کنم کاری تونمنمی و شنوممی رو هقشهق صدای. کنهمی گریه شهمه روزه چند دیارم گفتم. زنهنمی
 دیار خوبی، تو. هم به ناجورید یوصله نیستید، هم یوصله دوتا شما گفتم. نبود هاشچشم تو غم قدراین دخترم

 .هم واسه نه ولی خوبه؛ هم
 .نگران و بود عصبی بابا
 :گفتم بغض با
 بابا؟ گفت چی -
 .همینه ترسوندممی که چیزی -

 !خدایا. ایستاد زد،نمی چیه، کارش رفت یادش قلبم
 جااین هاتوسیله. نیستم کشیدن پس پا آدم من بگو دیار به گفت فقط و کرد نگاه رو تحلقه. گرفت رو هاوسیله -

 .کنه آروم رو خودش میدم مهلت هفته یه بهش فقط بگو. بیارم دوباره که گیرممی..امانت
 .گردوندمی تسبیح گفت،می ذکر. ومدامی و رفتمی رو خونه سالن طول. رفت راه هم باز. شد بلند بابا

 با چیه؟ جرمش بگیردش پلیس اگر اصال! خدا وای شم؟ راحت شرش از جوریچه آخه؟ کنم کار چی! من خدای
! بهمن بهت لعنت. خواستمنمی رو بدش ولی بود؛ شکسته وحشتناک ازش دلم اینکه با خواستمش،نمی دیگه اینکه

 دلم و زد می حرف قشنگ خیلی لعنتی. نمیره بیرون گوشم تو از هاشحرف. دارم خاطره تو با رو قشنگم روزای من
 .لرزوندمی رو
 .خمیده کمر و شکسته دلِ با شدم؛ بلند. کرد پهن جانماز بابا
 دیار؟ -

 .برگشتم
 بابا؟ بله -
 داشتی؟ رابطه شعمه با تو مگه. ببیندت خوادمی دلش و رسونده سالم خیلی بهت شعمه گفت بهمن -
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 !تمومه کارم تمومه،. فهمهمی دونستممی فهمید،. نیفتم که گرفتم دیوار به رو لرزونم دست
*** 
 و پسغامی نه پیغامی نه بود، اومده خونه در نه بود زده زنگی نه نبود؛ خبری بهمن از و هفته دو بود شده هفته یک
 واسه مناسبی لقمه من فهمیده انگار. شده خیالمبی و افتاده سرش از خیالم و فکر انگار که بود شده راحت خیالم من
 .احساسم و من روی کنه؛ قمار من روی نباید فهمیده انگار. نیستم مشغولیاشدل و بکاریاخرا

 چی واسه که کرد متهم لیاقتیبی به رو من متاسفانه و شد ناراحت خیلی زدم، هم به رو نامزدیم فهمید وقتی ترانه
. بااحساس و زیبا و پولدار. کنی یداپ خوایمی کجا از ایپیشهعاشق و جنتلمنی این به مرد. کردی خراب رو چی همه
 بگم، تونستمنمی من و. بهمن مثل کسی به برسه چه نیست شوهر دیگه زمونه و دوره این تو فهممنمی من که
 چرا آدم اون که امزدهحیرت...االن و خوردم فریب من خوردم، گول من دوستم که بگم تونستمنمی. خودش خاطربه

 پس؟ رفت کجا پورت و هارت همه اون که مشکوکه، قدراین چی همه چرا .کشید پس پا راحت قدراین
 رو کسی ولی چمه؛ دونستممی من. بود گرفته غم از عظیمی حجم رو دلم. بودم خسته. بود گرفته خیلی دلم امروز

 .گفتممی چیزها خیلی از شواسه اومد،می پیمان کاش. بگم هامغصه از بزنم، حرف شواسه که نداشتم
 روی حیاط تو رفتم و برداشتم رو شعرم کتاب. انداختم هامشونه روی و بافتم طرف دو از رو مشکیم و بلند وهایم

 هوای. زدمی چشمک بهم داخلش هم کوچولو هندونه یه که ایتازه و پرآب حوض روبروی نشستم؛ چوبی تخت
 جنگل یه توی رو خودم لحظه اون. خوندم بل زیر و حفظ از رو شعرهام از یکی و کشیدم هامریه به رو پاییز اول

 .هاسنگ به آب برخورد و بود هاپرنده جیکجیک صدای فقط و روون آب برکه یه کنار کردم؛می تصور سرسبز
 این که کسی یاد و شکسته دلی و گریون چشم و بودم من فقط نبودند، هااون از کدومهیچ کردم، باز که چشم
 .داد بازی رو من بد روزها

 ..نباشد کار در تویی وقتی»
 اما نیست؛ ایعاشقانه من برای
 ...باشد خودمان بین
 امخفه بغض ایعاشقانه طرز به و گریممی عاشقانه نویسم،می عاشقانه هم باز شوم،می که تنها شود،می که شب
 «.کندمی

 خوب که نبودم، تنها ماه یک که تنهایی و من. گرفتندمی سبقت هم از رهایی برای که هاییاشک هجوم و من و
 .شدم تنها دوباره... من و بودم شاد بود، عالی بود، خوب. داشتم دوستش که کسی کنار بودم؛

 تو همیشه کاش. دلخوشند خندند،می شادند، ولی عوضی، و پست هم هرقدر هابعضی کنار کنند قبول باید هاآدم
 .ابهعذ نیست، خوب دونستن هاوقت خیلی. بودیم خبریبی
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 .اومد در زنگ صدای که کردم پاک رو چشمم زیر اشک و کشیدم عمیقی نفس
 .کردم باز رو در و کردم سرم چادر و شدم بلند

 کیه؟ -
 .بست رو در و داد هل رو من و خونه تو پرید نفر یه شد، باز شدت با در یهو

 .آوردممی رو اسمش حسرت و ترس با روزها این که کسی بهمن؛
 .بود پیشونیش روی یزدهبیرون رگ به زده دو دو نگاهم و زدمی تند قلبم

 :پرسیدم آروم و عقب رفتم قدم یه
 کنی؟می کار چی..جااین -

 .ریخت دلم و دیدم رو پوزخندش
 :اومد جلو

 .عزیزم...شده تموم وقته خیلی مهلتت -
 بزنمش؟ کنم؟ فرار زنم؟ب جیغ کنم؛ کار چی باید االن دونستمنمی که بودم هراسون و ترسیده قدراون

 .بیرون برو -
 نرم؟ اگه و -

 .شد مهربون آنی نگاهش
 .ندارم کاریت..نترس -
 .نترسیدم گرفت، آروم دلم لحظه یه چرا دونمنمی و
 .دیوونه بود شده تنگ برات دلم -

 .نبود خوب حالم و بودم عصبانی و داشتم بغض
 .بیرون جااین از گمشو -

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی
 .نیستم آوردنکم مرد دونیمی خودت -

 .نزنه حرف برام قشنگش صدای اون با قشنگقشنگ قدراین دیگه که بزنمش قدراون داشتم دوست
 .جااین بریزن همه که زنممی جیغ قدراین نری اگه -

 .اومد جلو قدم یه و زد پوزخندی
 .من عشق نیستی جیغوییجیغ دختر تو باش، باباتحاج آبروی فکر برو تو. نامزدتم من نیست، مهم که من واسه -

 :گفت و کرد آروم رو صداش
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 .محضی آرامش فقط تو -
 .زدی گولم حرفات همین با خوره،می هم به ازت حالم-

 :گفتم و زدم پوزخندی
 نه؟ دیگه، همینه واقعیت اسم. شرف بهمن جناب -

 دونم؟می دیگه قدرچه که بخونه؟ هامچشم از خواستمی رو چی. کرد نگاهم فقط نکرد، تعجب زیاد
 و افتاد سرم از چادرم که چسبید بهم هم خودش و چسبوند دیوار به رو من و کشید رو دستم چنان حرکت یه تو

 .شد خفه گلوم تو جیغم
 :گفت چسبیده هم به هایدندون با و گذاشت گردنم روی رو دستش

  دونی؟می چی من از تو -
 مواسه بهمن از که شدمی حقایقی تنها مدرک و نوشته تیکه چندتا و عکس چندتا دونستم؟می چی ازش من واقعا

 .بودم خبربی من که بود ایدیگه چیزای چه دونستمی خدا. بود شده رو
 دونی؟می چی من یگذشته از...گفتم بهت -

 غلطی هر بگه که بذاره، سرپوش کاریاشکثافت رو خوادمی گذشته اسم آوردن با نفهمم که نبودم احمق قدراون
 .بوده قبل مال کردم

 .بکش رو دستت -
 خدا؟ میارم کم دارم چرا لرزه،می صدام چرا دارم، بغض چرا

 !عوضی بکش رو دستت-
 .گرفت ازم رو و بیرون کرد فوت کالفه رو نفسش. کشید عقب. زد زل هامچشم تو ناباور
 .مکرد مرتب سرم روی رو چادرم. کشیدم عمیقی نفس
 .طرفم بیاد اومد

 .نیستیم محرم دیگه ما -
 :زد داد
 االن؟ مهمه مگه! جهنم به درک، به -
 .مهمه آره بینممی شدهتموم رو چیزهمه که منی واسه -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 .نبود مهم تواسه عقایدم وقتهیچ -
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 تو. نزن حرف نالنمی شهمه و نکنمی زندگی سقف یه زیر عوضیشون شوهر با دارن سالچهل که زنایی عین -
 کنی؟می رو مدرک دونهدونه مواسه داری که فهمیدی من از چی ماه یه

 .ریختند هامگونه روی آروم هاماشک ولی شد؛ چی و چرا نفهمیدم. نشستم زمین روی
 .جااین از برو خدا رو تو ترسم،می ازت من -

 .نشست پام جلوی
 عزیزم؟ چرا ؟..من از دیار؟-
 .نداشتم رو جرأتش ولی داشتم؛ یعنی نداشتم؛ گفتن واسه حرفی. نگفتم چیهی
 زندگیم تموم تو االن من... دیار. بوده قدیم مال بوده هرچی ولی زده؛ پیشت رو من زیرآب عوضی یه دونممی -

 .بس و دارم رو تو فقط
 .بستم رو هامچشم

 .مبش متنفر ازت این از بیشتر نذار بهمن، برو جااین از -
 .دیار تنهاییم دوتامون ما منی، مثل هم تو. نمیشی متنفر من از تو -

 .خورمنمی رو هاشحرف گول دیگه من نه، کنم؟ باور رو هاشحرف باید
. بودی زندگیم تو غریبه مرد اولین تو. کنممی رو تالشم تمام دارم ولی نشدم؛ متنفر ازت هنوز نمیگم، دروغ -

 .کنمنمی ازدواج باهات دیگه گرفتم، رو تصمیمم من ولی سخته؛ کردنتفراموش
 .گرفت دستش تو رو چادرم پر
 دیار؟ آره خوبه؟ بدم قسمت نمازت به خوندی، نماز حتما چادرت این با. داری تو ولی ندارم؛ اعتقاد چیزا این به من -

 ه؟نمیش تو بدون بگم بخورم قسم کنی؟می تمومش بدم قسمت. دارم قبول رو چیزایی یه منم
 :گفتم درموندگی با
 .برم بذاری که بدم قسمت همون به من بذار بگو داری؟ اعتقاد چی به آخه تو..بهمن -
 .کنمنمی ولت ولی چشمات؛ و تو به دارم، اعتقاد تو به فقط من -
 :گفتم نرمی لحن با
 .باشیم داشته خوب یخاطره هم از بذار. دلخوری بدون شه، تموم قشنگ بذار...بهمن -
 :زد داد عصبی و شد دبلن
 چرا؟ بگو حداقل لعنتی د -

 :زدم داد یهو شد چی نفهمیدم و گرفتم گر هم من
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 بنزینپمپ اون تو غلطی چه چیه؟ کارت چیه؟ تو شغل کیه؟ آیناز! تویی آشغال تویی، عوضی تویی، لعنتی -
 بیرون، زندگیم از گمشو. رسمتمی خائن تو از ترسم،می ازت. خورهمی هم به ازت حالم آدمکش کثافت کنی؟می

 !ببینمت خوامنمی
 .حرارت از پر هامگوش بودند، سرخ هامدست و اومدندمی باال زوربه هامنفس بودم کشیده جیغ قدراون

 .بود هامحرف و من به خیره ترسیده صورت و گرد هایچشم با بهمن
 داشتم نداشتم، کشش دیگه واقعا ولی انداختم؛ هچل تو رو خودم دونممی. گفتممی نباید و کردم خریت دونممی
 .شدممی خفه
 ...ولی تهمته؛ بگه. دروغه بگه نه، بگه بهمن داشتم دوست قدرچه
 :گفت و اومد جلو

 نه؟ گفته، بهت ـرزه هـ دخترِ اون رو اراجیف این -
 .بستم رو هامچشم

 .خورهمی هم به ازت حالم دیگه بهمن، بیرون برو -
 .حرص از پر و بود عصبانی. چرخیدمی صورتم کل تو نگاهش و داشت فاصله صورتم با سانتپنج فقط. اومد جلو

 جلو پات، جلو و کنممی پیدا شده هم سنگ زیر از رو آشغال دخترِ اون.. باشه آدمکشم، من داری باور که تو -
 بیاد عوضی اون سر بالیی هر هک. خوامتمی کنی باور باید ولی کنم؛می اشتیکه تیکه و کشممی خودت هایچشم

 .تویی مقصرش
 .زد بیرون خونه از و کرد باز رو در
 انداختی؟ در قاتل یه با رو من چرا! خدایا. نشستم زمین روی درموندگی با

*** 
 «راوی»
 ترس با دید، که رو عصبیش و تند هاینفس. پرید جاش از قباد که کوبید هم به چنان و کرد باز شدت با رو در

 :گفت
 خبریه؟ آقا، سالم -

 .نگیرید ماشین دیگه در، جلو بذار رو بلوکا. برن کن رد رو همه گمشو: بهمن
 ...که هنوز. زننمی بنزین دارن آقا -
 !زود گفتم؟ چی نشنیدی -
 .پرید بیرون سریع فریادش صدای از
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 دیار به کی. کردمی شخفه داشت و بود جونش رو موریانه مثل چیزی یه. اومدمی و رفتمی رو اتاق عرض و طول
 دونه؟می چی دونه؟می قدرچه دیار اصال زده؟ حرفی

 .داشت امپراطوری خودش واسه جااون. رفت پایین هاپله از و کرد باز رو پشتی در
 .دربسته اتاق چند هم تهش و سالن یه و بود راهرو یه

 جونش فهمیدمی کسی اگر. بود کرده شهکالف وحشتناکش سردرد. انداخت میز روی رو پاهاش و نشست مبل روی
 .بود خطر در
 !لعنتی -

 .فهمیدیمی نباید االن. دیوونه دخترِ نبود وقتش االن. کشید دست موهاش الیالبه. ایستاد شد بلند
 .دیدنمی چیزی عصبانیت فرط از اون یا نبود یا. نبود ولی گشت؛می قرص دنبال و رفت آشپزخونه تو

 :زد داد
 بهزاد؟ -

 .زد بیرون هااتاق از یکی از الغراندام پسری
 آقا؟ بله -
 کردی؟می کار چی -
 .بودم آزمایشگاه تو -

 .داد تکون رو سرش
 کجان؟ بقیه -
 .مشغولن هاشوناتاق تو -
 تماسی؟ نداشت، کاری کسی -
 .دارن جدید یبرنامه اینکه مثل آقا، چرا -
 داره هاشبرنامه یهمه چرا. بود جدید یبرنامه پیش حواسش ولی بود؛ خیره بهزاد صورت به کردهگره ابروهای با

 میشه؟ قاتی
 .میشه منفجر داره سرم من بده کوفتی یه -

 .برگشت آب شیشه یه و قرص بسته یه با و رفت سریع بهزاد
 .بری تونیمی -
 خان؟بهمن -

 .کرد نگاهش
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 ...آیناز..دخترِ اون -
 .آورد پایین رو شیشه و کرد تنگ رو هاشچشم

 .تونواسه گذاشت پیغام -
 .بزنه حرف باید که فهمیدمی باید خودش پرسید،نمی سوال. بود بهزاد سهم شخیره نگاه هم باز
 اومد؟ خوشت سورپرایزم از بگو رئیست به گفت -

 .رفت آزمایشگاه تو سریع و گفت رو این
 محکم رو آب یشیشه دفعه یه. رفتمی ایینپ و باال عصبانیت با اشسینه. مشت هاشدست و شدند تند هاشنفس

 :پیچید ساختمون کل تو دادش صدای و کوبید دیوار تو
 .کنممی آدمت ـرزه، هـ آشغال..کثافت دخترِ! لعنتی -
 و دیار تصویر. بست رو هاشچشم. نشست راکش صندلی روی شد، که خسته. رفت راه هی و رفت اتاقش تو

 هر که دارند چی افسونگر هایچشم این دونستنمی هم خودش. اومد شنظر جلوی مشکیش یکشیده هایچشم
 .کنندمی ترشوابسته قبل روز از روز
 دیروز از. کنه رامش رو دختر این باید طورچه دونستنمی و بود گذشته بود شده بحثش دیار با که روزی از روز سه

. میده وا سریع دونستمی. ایهساده و ترسو دختر یارد دونستمی. بودش ترسونده. کردمی تهدید و دادمی پیام بهش
 همه یعنی کمالش؛ و تمام صاحب یعنی گذاشت؛ دست کسی رو بهمن وقتی بود؟ خودش دست مگه داد،می وا باید
 .بود اون مال دیار. ببرن چشم ازش باید

 یه گیر نبود حقش دشای نخورده،دست و بکر معصومه؛ و پاک قدراین دیار که سوختمی دلش هاوقت گاهی
 .شرف بهمن بود؛ بهمن مال دیار. بود لحظه یه مال فقط فکرها اون یهمه ولی بیفته؛ آدمی همچین

 کارش تو که بس. بود شهره اسم این به بود؛ مستعارش فامیل شرف. شرف بهمن بود گفته بهش دیار زد، پوزخندی
 فقط که هم االن. هدفش و کارش فقط. آبرو حیثیت، شرف، گذشت؛می چیزهمه از هدفش خاطربه کارش، خاطربه

 .بگذره هم دیار حیثیت و شرف از بود حاضر دختر اون داشتن واسه. بود کرده زوم دیار آوردن دستبه روی
 .داد جواب بوق دو از بعد. گرفت شماره و برداشت رو امنیتیش خط

 .ایممسئله یه درگیر. نیست وقتش االن درگیرم، فعال شده؟ چی -
 :گفت بلندی صدای با و کرد اخم

 .شخصیه قضیه نداره، ربطی کسی به -
 .بود شده تند نفسش هم باز. هم هاشچشم و شد بسته دهنش

 .زیاده هفته یه -
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 .کشید دست موهاش الی و کرد باز رو هاشچشم
 .کنممی هماهنگ اُکی، -

 .گرفت رو قباد یشماره و کرد قطع
 .اممحوطه تو آقا؟ بله -
 حواست چهارچشمی عقاب مثل خواممی. میدمش بهت آدرسه یه. ایهفته یه سفر یه میرم دارم فردا از...قباد بینب -
 قباد؟ فهمیدی. داریبرنمی ازش چشم دنبالش، میری رفت هرجا است دخترِ یه. باشه خونه اون به
 ناموسی؟ یا کاریه قضیه...جسارتا فقط. آقا بله -
 .بکن گفتم که رو اریک نیومده، تو به فضولیش -

 .بست رو هاشچشم و کرد قطع رو گوشی
 .زد بیرون اتاق از و کشید فحش به رو دیار آباد و جد و شد بلند سریع. بود تنگ دیار برای دلش
 .بود داد دیار به رو کشتنش قول آیناز، واسه داشت هانقشه
*** 

 بهمن و بشه باز در دفعه یه اینکه ترسم؛می هم مخود یسایه از حتی شده، جونم یخوره وحشت و ترس روزها این
 جانمازم پای. بپاشه اسید صورتم تو نفر یه و برم بیرون. باشه سرم باال چاقو با و باشه شبی نصفه شبی. بیاد سراغم

 ...رو بابات بگن بزنن زنگ و باشم
 به میلی هیچ. کردم کم وزن کلی بگم بتونم جرأت به شاید که هراسونم و ترسیده قدراون. کردم فکر اینا یهمه به

 تو قدرچه که بینممی. کردم نگران هم رو امبیچاره بابای. ندارم رفتنبیرون به ایعالقه هیچ ندارم، غذا خوردن
 من...گرفتناشتسبیح و دعا و کرده نذر که هاییشب نماز و کشهمی دل ته از که هاییآه. ستخسته قدرچه و فکره
 .بینممی رو هااین یهمه
 که مردی دختر..من آخه کنی؟ ثابت بهم رو چی که آوردیش بود؟ چی من زندگی تو بهمن اومدن حکمت خدا آخه
 مردم به که کسی بهمن؟ به چه رو من آخه مردم، حال کمک و نمازخون و خدا با گذرونده، آبرو با رو زندگیش تمام

 .نکرده رحم هم خودش مملکت
 باید نکردم؛ نکردنگریه واسه تالشی و چکید امگونه رو هامچشم توی اشک. بود ختت روی هایعکس به نگاهم
 .کنممی دق وگرنه بشم، خالی
 تنی رو دستش که بهمنی ـوسه؛ بـمی رو دختری هایلب که بینممی رو بهمنی. رفت هاعکس از یکی روی دستم

 .رفته هرز من از غیر
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 کنار رو زنانه حسادت حس و باشم غیرتبی هم خیلی اگر حتی نه،. کنم نگاهش تونمنمی برگردوندم، رو عکس
 .کنم فکر منافق و خائن مرد یه به تونمنمی بذارم،

 کشورای به وابسته که هاییگروهک. منافقینه و خرابکاری گروهکای این جزء بهمن میده نشون که مدارکی این
 واسه هم زاست؛توهم قرص ساخت اصلیشون درآمد منبع و راه که کسایی. ایرانه نابودی هدفشون و خارجیه

 دلم کجای من رو درخشانی این به لیست آخه. اهدافشون در پشتیبانی واسه درآمد منبع هم و نرم جنگ انداختنراه
 بذارم؟

 کسی بااحساسی، و عاشقی این به مردی ممکنه طورچه کشته؟ آدم قاتله؟ یه بهمن واقعا یعنی کنار؛ به اینا هم باز
 این تو که خونی در غرق مرد این پس نیست، اگر باشه؟ قاتل کنه عاشق و نرم رو دلی تونهمی راحت قدراین هک

 دسته؟ به اسلحه بهمنِ پای و دست زیر چرا عکسه
 .کنه آرومم نتونست هم گریه و گرفتند شدت هاماشک

 بود؛ کرده ـیانـت خــ بهم فقط بهمن یکاشک. بود غیرمنتظره مواسه قدرچه فهمیدم؟ بد قدراین رو چی همه چرا
 پیداست که طوراین! خدا وای...و منافق و آدمکش و خالفکار آخه ولی اومدم؛می کنار قضیه با ترراحت طوریاون
 .دارم کار و سر خالفکار بزرگ باند یه با من

 بابا؟حاج یا چیزا؟ این خورهیم ساده منِ یقیافه به آخه من؟ چرا گروهشون؟ تو بکشونه هم رو من خواستمی یعنی
 بود؟ دروغ هم شعاشقانه هایحرف اون یهمه یعنی. نیست حرفا این و سیاست اهل اصال که بابا

 هم االن بود، کم تهدیدش با همراه هایپیغام. کنم تحمل رو فشار همه این تنهایی خودم اینکه از شدم خسته دیگه
 مشکوک و بود ایستاده در دم نفر یه پیشم، اومد ترانه که دیروز. داره نظر زیر رو مونخونه کسی کنممی احساس

 نشینیعقب قصد بهمن یعنی این بودش؛ هم باز اومد خونه بابا که شب. بودش بره خواست ترانه که عصر باز. زدمی
 .نداره

 شد؛ عصبانی. گفتم رو مردِ اون و پسغام و پیغام جریان. میشه مزاحمم بهمن گفتم. رو چی همه نه البته گفتم، بابا به
 بهش که رفت. کارش محل اصطالح به همون بهمن، سراغ رفت. دعوا بره پاشه که نیست عصبی آدم باباحاج ولی
 رفته گفتن کارگراش نبودش، ولی بکنیم؛ رو زندگیمون بذاره برداره، بازیابچه این از دست و زندگیش سراغ بره بگه
 .کاری سفر
 جزبه همیشه. اومدمی باهام جاهمه ذاشت،نمی تنهام دیگه ولی بود؛ کرده شک هم شاید بود، راننگ بود، ترسیده بابا

 ...که روز اون
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 شب تا بود گفته بابا. کردندمی مخفه داشتند خونه دیوارهای. بود رفته سر حسابی محوصله و بود گرفته دلم صبح از
 و بابا یمغازه عاشق. کردم قبول خواسته خدا از. کمکم بیا داری حوصله اگر گفت. بیارن کتاب شواسه قراره نمیاد،
 .آوردمنمی باال رو سرم شب تا کردمی ولم اگر که خوردممی وول هاشکتاب الیالبه همچین. بودم هاشکتاب

. شتمندا نا گرسنگی از دیگه که بود عصر چهار ساعت. بخوریم نهار باید رفت یادمون که بود شلوغ سرمون قدراون
 شدم مجبور من و اومدند پیشش هاشدوست از تاسه دو که بره خودش خواست. میام و بگیرم غذا میرم گفتم بابا به

 جای سه دو. نشده آماده هنوز هم شام واسه و شده تموم غذا گفتند که خیابون سر غذافروشی رفتم. برم تنها خودم
 رو جا یه باالخره تونستم تا رفتم ترپایین خیابون چند. اشتندند رژیمی غذای یا شده تموم گفتند که رفتم هم دیگه
 خونه جلوی که رو مرد همون زدم، بیرون که مغازه از. خودم هم باشه داشته رژیمی غذای بابا واسه هم که کنم پیدا

 کرده هول .کنم کار چی دونستمنمی. زدمی تندتند قلبم. بودند بسته یخ پاهام و دست ترس از. دیدم دادمی کشیک
 از و میرم دارم کجا دونستمنمی که دویدممی تند قدراون. دویدممی فقط بودم، اومده طرف کدوم از نبود یادم. بودم
 و داشتم تهوع حالت. بود عوضی همون یسایه دیدممی که چیزی تنها. کردم گم رو راه. میرم دارم طرف کدوم
 کمک کی از کنم، کار چی دونستمنمی. شدمی سست داشت پاهام و دست و داشتم ضعف. رفتمی گیج سرم

 جلوی و بودم گرفته پیچهدل. بریدمی رو نفسم داشت مزخرف فکرهای این تمام. نیاره سرم بالیی خدایا. بخوام
 .بود اومده مشکی ریز هایستاره هامچشم

 رو تنم کل ترسناک و بد هیجان هی. بزنه باال خونم آدرنالین بود شده باعث سرم پشت از محکمش هایقدم صدای
 ...ولی پیچیدم؛ کوچه یه توی. بود گرفته

. برگشتم. گرفتم دیوار به رو دستم. میدم دست از رو بدنم کنترل دارم کردم احساس. کرد یخ تنم. بود بستبن
 آب هک نداشتم قدرت قدراون. تمومه کارم که فهموندمی بهم داشت لبش رو عوضی اون کریه و زشت یخنده
 این. بود دستم هنوز غذاها یکیسه ولی بود؛ عجیب. باشم داشته دفاعی خودم از که برسه چه بدم، قورت رو دهنم
 دارم؟ امید هنوز من یعنی
 از پر هامچشم. افتاد دستم از غذاها یکیسه. چسبیدم کوچه ته به تا رفتممی ترعقب من و شدمی نزدیک مرد اون

 و شد باز خونه یه در داشت، فاصله باهام قدمسه فقط عوضی اون که زمانی ترس، و دیناامی اوج تو. شدند اشک
 .زدند بیرون خونه از میانسال زن یه همراه جوونی مرد
 .هیچ دیگه...و مرد اون جلواومدن و عوضی اون رفتن عقب عقب و یادمه زدنمجیغ فقط

 شده باندپیچی کشیدم؛ دست پیشونیم رو. کردم ساحسا و سرم سوزش دادم، تکون رو دستم و کردم باز که چشم
 .بود کوفته و کردمی درد بدنم. بود
 :گفت دید، که رو من باز هایچشم و تو اومد دارو کیسه یه با ترانه و شد باز اتاق در
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 بهتری؟ طوری؟چه -
 بابا؟حاج -
 .بره شد مجبور زدن زنگ بهش ولی بود؛ جااین االن تا -
 مگه؟ بود کی -
 .میام زود گفت و رفت ایعجله ولی دونم؛می هچ -
 بیمارستان؟ آورد رو من کی -

 :گفت و دوخت بهم رو نگرانش هایچشم. نشست کنارم
 کنه؟می اذیتت بهمن آشوبی؟دل چندوقته چرا دیار؟ شده چی -

 .کشیدم عمیقی نفس
 .سراغم ودب فرستاده آدم که هم حاال و تهدید و زنگ راه به راه ذاره،نمی راحتم -
 هان؟ بهش، برگردی که داره نگهت جوریاین خوادمی شاید خب..خب -
 .دیدم چشمم به رو مرگ امروز من آخه؟ کردنهراضی این -
 .جااین آوردنت آقا و خانم یه اینکه مثل -
 کجان؟ االن. نیست یادم شونقیافه ولی چادری؛ خانم یه و بود آقا یه یادمه آره، -
 .رفتن دش خوب که حالت -
 .کنه کار چی خواستمی عوضی اون نبود معلوم نبودن اگر. فرستادشون مواسه خدا. نکنه درد دستشون-
 .زدم زل ترانه به ترس با
 .ترسیدم خیلی بدزدتم، خواستمی تران -

 رو سختی هایلحظه چه دونستمی خدا خود فقط. بود غنیمت بود، خوب هم همین. داد دلداریم و کرد مب*غل
 .وندمگذر
 :گفت و ب*وسـ*ید رو پیشونیم روی

 .خورده بخیه چهارتا -
 مونه؟می جاش -
 .سالمه سرت که خداروشکر زمین، خوردی مخ با. نیست پیدا سرته، یگوشه -

 .انداختم در به نگاهی
 .نگرانشم بیاد، بابا کاشکی -

 :گفت دستپاچه ترانه
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 بگی؟ پیمان به خواینمی..چیزه..دیار -
 اگر خرابهکله هم قدراون. میشه نگران فقط برمیاد، دستش از کاری نه بیاد تونهمی نه موقعیت این تو. اصال نه -

 .کن ولش نه. کن بار باقالی بیار خر دیگه جا،اون از کنهمی فرار ندن مرخصی بهش
 .کشید طرح من لباس رو انگشتش با و انداخت پایین رو سرش

 .شده تنگ براش دلم -
 .خودشه تنگ دلِ کرف خانم بگو، پس-

 .زد کمرنگی لبخند
 من که نمیشه باورش چرا دونمنمی. کنهمی خرابش داره پیمان. مآینده نگران خیلی من جدی ولی. دیوونه گمشو -

 .کیفم تو انداخت زوربه خودش نگرفتم، رو شماره و کارت اون ازش
 ست؟هدیگ چیز یه دلیلش. میاره بهونه داره پیمان کنممی فکر که من -
 دیار؟ شده چی...که من چی؟ یعنی -
 .کشهمی تیر داره سرم بدن چیزی یه بگو برو تران! سرم آخ...کنم فکر ولی نزده؛ حرف منم با دونم،نمی-

 خودم مشکالت تو که منی. کنم کاری شونواسه شدمی کاشکی. رفت بیرون پکر یقیافه و آویزون صورتی با ترانه
 بکنم؟ تونممی هااون واسه کار چی موندم
*** 

 داره. کردم اذیت رو طفلی قدرچه. نمیره یادم وقتهیچ رو بابا نگران و پریدهرنگ صورت. اومدیم خونه به باباحاج با
 .نداره رو خیال و فکر همه این تحمل تنش قلبش، هم خودش هم میشه؛ داغون زندگیم و من پای

 .شده هول و ستدستپاچه کمیه کردممی احساس
 .چیه از دستپاچگی همه این فهمیدم تازه تو، رفتم ترانه کمک با و کرد باز رو خونه در وقتی
 آشپزخونه،. بودند ریخته زمین روی و شده خالی همه کمدا. پال و پخش خونه اثاث همه ریخته، هم به خونه

 .بود ریخته هم به جاهمه...هاکابینت
 اومده؟ دزد: ترانه

 .رفت اتاقش تو و داد تکون رو سرش بابا
 شکلیه؟ این جااین چرا دیار؟ شده چی -
 زده؟ دزد رو خونه نبودیم که دیروز یعنی. دونمنمی -
 .چیزی..طالیی ازتون؟ نبردن چیزی ببین برو -

 .زد بیرون اتاقش از بابا
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 .نبردن چیزی..باباجون نه -
. رفتم باال و رفتم صندلی روی جونیمبی تموم اب. افتاد اتاقم سقف ارک به نگاهم. افتادم بهمن مدارک یاد دفعه یه

 .بودند برده رو مدارک! عوضی نامردای. نبودند مدارک نبود،. ایستاد حرکت از دستم
 خدا؟ کنم کار چی حاال. دادم تکیه دیوار به و نشستم زمین روی

 .کنی استراحت باید..بابا دیار -
 .تنیس بند جاهیچ به دستم دیگه خدا. کردم نگاهش فقط
 درد و رفتمی گیج سرم. خوابیدم تخت روی. درآورد تنم از رو مانتوم کرد کمکم و کرد مرتب رو تختم و اومد ترانه
 .نشست کنارم ترانه و رفت بیرون حرفبی بابا. کردمی
 دیار؟ کیه کار یعنی -

 .انگار بود ترسیده هم اون کردم، نگاهش
 بهمن؟ -

 .اتاقه توی هنوز بهمن یسایه کردممی حس که ودمب ترسیده قدراون. بستم رو هامچشم
 .بده سامون و سر رو خونه کمی و کنه درست سوپ مواسه که رفت آشپزخونه تو ترانه

 .اومد پیشم پرتقال آب لیوان یه با بابا
 باباجون؟ بهتری -

 .ندم انتقال بابا به رو نگرانیم کردم سعی
 .بهترم خیلی بابا، خوبم -

 .داد تکون رو سرش
 . بگم بهت خواممی چیزی یه -
 بابا؟ شده چی -
 .کیه کار خرابکاریا این فهمیدی خودت کنم فکر. بهمنه به راجع هامحرف راستش. باباجون نیست چیزی -

 بگم؟ داشتم چی. انداختم پایین رو سرم
 آدم جوریاون که اول .میده خطر و تهدید بوی همه هاشحرف. باشه خرابکله قدراین پسر این کردمنمی فکر -

 تهدیداتش از نکن هم فکر. بترسونن خواستن فقط نبردن، چیزی. خونه وضعیت این که هم بعد تو، واسه کرد اجیر
 .داد اولتیماتوم و زد زنگ خودم به بارسه دو. خبرمبی

 :گفت و کرد نگاهم که کردم نگاهش
 .نیست صالح به جااین موندنت -



 

 

51 

 

 خواهد خسته دل روزی که رمان

 شد
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود هنگا انجمن کاربر

 

 69سحربانو

 بابا؟ چی یعنی -
 :گفت و کشید یقیعم نفس

. فعال جاستاین از بهتر هرجایی ولی دورم؛ ازت که جایی بفرستمت بخوام که سخته خیلی سخته، منم واسه -
 خدایی و سرش به بزنه بار یه ترسممی باباجون، ترسممی. فرستهمی تواسه آدم و کنهمی تهدید بهمن که جاییاین

 .ببینم رو پرپرشدنت خوامنمی. بازیادیوونه این از نشنیدم کم و دمندی کم. بپاشن روت تو چیزی اسیدی نکرده
  بابا؟ کنم کار چی... چ -
 .بری فرستمتمی بری، باید -

 .بودند شده گرد هامچشم
  من؟ برم کجا... کج -
. نیست امن اصال تواسه جااین بدون، رو این فقط. فرستمتنمی بدی جای بابا، نترس. جااین از غیر هرجایی -

 یعمه اون و سنش همین کرد؛ هم سر دغل و دروغ قدرچه دیدی که تو داشتن واسه. خطرناکه شقه،کله بهمن
 از دست تا بری، یادش از تا بشه، آروم اوضاع تا بری باید دیار.. استغفراهلل.. کاراش این با که هم االن. قالبیش

 .گردیبرمی شد آروم که اوضاع. کنهمی فراموشت نباشی که چشمش جلو. برداره سرت
 .کردممی گریه من و زدمی حرف بابا
 .نمیرم جاهیچ شما بدون من -

 :گفت محبت با و گرفت رو دستم
 روبروی نفر یه زنیم،می حرف هم با داریم که االن همین. باشه راحت ازت خیالم من که بری باید. بابا بری باید -

 دارم؟ نگه تنها خونه تو رو تو جوریچه من. داره نظر زیر رو جااین و ستهنش ماشینش تو درخت زیر خونه همین
 نه چون بیفتم؛ در بهمن با میشه نه نشسته؟ کمینت تو نفر یه وقتی جااین بذارم رو تو و بیرون بزنم خونه از طورچه

 نه. کنهمی خالی وت سر رو زورش ش،کله به بزنه اگر اون چون کنم؛ ترشجری که خواممی نه دارم و جونش
 .بکشه آوردنتدستبه واسه اینقشه چه خوادمی ببینم تا بشینم خیالبی تونممی
 تنهاییتونم؟ و مریضتون قلب و شما نگران وقتی برم طورچه من باباجون، چی شما پس -
 اون خواد،نمی رو من که بهمن... هم بعد. هستن هامدوست میاد، پیمان نیستم؛ هم تنها. بابا نمیشه هیچیم من -

 .پیشم گردیبرمی دوباره از و میشه خیالتبی نبینه، مدت یه که رو تو. نداره کاری من با. بابا توئه به چشمش
 :گفتم و کردم پاک رو پلکم زیر
 .فامیلی نه آشنایی نه برم، ندارم رو جایی که من اصال -
 . تهران فرستمتمی. هست جایی یه بابا، نباش نگران -
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 لحظه هر که تهوعی حالت به توجهی و بستم رو هامچشم. شد خالی دلم زیر لحظه یه گرفت، اوج که هواپیما
 داد؛می دست بهم حالت این شدممی هواپیما سوار هروقت بود؛ طبیعی همه هااین. نکردم شدمی شدیدتر داشت

 پیدا رو راهش اجازهبی که اشکی قطره این وسط؟ این میگه چی آخه کردمی مخفه داشت که بغضی این... ولی
  چی؟ میشه شالم پود و تار قاتی و گردنم زیر به رسهمی و خورهمی سر مگونه روی از و کرده
 اطراف نامردای حضور نگران. هاشمقرص و شب و تنهاشدن نگران. کشهمی پر باباحاج واسه دلم نیومده هنوز

 حسین حاج و باباحاج غذایی یوعده هر بابت کنه راحت رو خیالم خانمطاهره که قدرهرچه. مونخونه زندگیمون،
 سر بهش و زنممی زنگ بهش روز هر من بگه ترانه قدرهرچه پیرت، بابای تنهایی بابت راحت خیالت دخترم بگه
 میان؛ دلم روی تا که هاییکاش ای از پر و خودم نامعلوم یآینده از پر دلهره، و ترسه از پر دلم ته هم باز زنم،می
 .نه زبونم روی ولی
 ینقشه یه. هیجان و ترس از پر فرار یه. ترسممی هم گیرهمی امخنده هم میفتم، که بازیاپلیس و دزد اون یاد
 .حسین حاج کمک با ترانه، و باباحاج و من تایی؛سه
 عینک و چادر. کردیم عوض رو ونهاملباس. مونخونه اومد ترانه شد، مشخص که زمانش و گرفت بلیت مواسه بابا

 هم بهمن هایآدم و ماشین اون و رفت سرش پشت فاصله با هم حسین حاج. زد بیرون خونه از و زد رو من آفتابی
 آژانس با و زدم هامچشم به آفتابیشم عینک و پوشیدم رو ترانه شال و مانتو کاریمحکم واسه هم من. دنبالش
 .زدیم بیرون خونه از بابا همراه

 میشه چی از پر نگرانی، از پر بود؛ هراسون باباحاج نگاه برداشتم، رو عینکم و کردم سرم رو چادرم که ماشین تو
  حاال؟

 از بیشتر خواستمنمی. نزدم حرفی نگفتم، هیچی دیگه ولی بود؛ هامچشم تو ترس. بود گلوم ته غصه. بود دلم رو غم
 .بخوره غصه من خاطربه ذارمنمی دیگه. باشه احتر خیالش من جانب از باید. کنم نگرانش این
 .نکنم شب*غل نتونستم نکنم، گریه نتونستم ،ب*وسـ*ید رو پیشونیم که سوارشدن موقع رفتن دم
 که کنم چه ولی باشه؛ راحت خیالم تو جانب از که هستی خانم و عاقل قدراون دونممی. دیارم باش خودت مراقب -

 .نگران همیشه پیر بابای یه هم من و اوالدی
. ها نره یادت قرصات. برم راحت خیال با بذار. نیستم بچه که من. نخور رو من یغصه قدراین خدا رو تو بابا -

 .کنم درست تواسه خودم تا نیستم که بمیرم الهی. بخور رو دمنوشت هم هرشب
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 خوشت ازشون مطمئنم. خوبین آدمای نکن، غریبگی هم جااون. باباجون سالمت سرت. دختر بگیر گاز رو زبونت -
 زنگ یه کافیه فقط آوردی کم هم هروقت. حسابت به ریزممی ماه هر. باشه راحت پول بابت از هم خیالت. میاد

 .برات ریزممی سریع بزنی،
 :گفتم و مشب*وسـ*ید و زدم لبخند

 .چشم -
 ست؟ه که تحواسه. نیا نگفتم خودم تا! برگردیا سرت به نزنه دفعه یه بابا دیار -
 .راحت خیالت. جونحاجی چشم -
 :گفت و گردوند سرم دور و درآورد اسکناسی جیبش تو از
 .همراهت به خدا. سالمت به برو -

 به چشمم. نکردم حس رو زمان گذر اصال من و نشستمی داشت. کردم باز رو هامچشم و خورد تکونی هواپیما
 .گذاشتند مواسه وابمخ کردند خیال حتما آوردند؟ کِی. افتاد غذا یبسته
. نشستم ساعت نیم و مسجد یه توی رفتم گفت و زدم زنگ بهش ماشین تو. شد راحت هم ترانه بابت از خیالم
 .موندند جاهمون و نفهمیدن هااون. زدم بیرون ریلکس خیلی و برداشتم رو چادر بعدش
 باید یعنی. قدیمی و کهنه یخاطره یه بشه کاش. برداره سرم از دست بهمن کاش. بشه تموم خوب چی همه کاش
  شد؟ تموم چی همه راحتی همین به کنم باور

 .چشیدم لـ*ذت با رو شیرینش طعم و زدم میوهآب تو رو نی. کردم باز رو کمربندم
 جون؟خدا بیاد پیش قراره چی جدید زندگی این تو یعنی
*** 

 «راوی»
 اتاق اون به قدم یک نداشت جرأت کسی و اومدمی اتاقش از بیداد و داد و شکستن صدای که بود ساعت یک

 سفر از بداخالقشون و رحمبی رئیس که بود ساعت یک. بود خودش پای خونش وگرنه بشه، نزدیک جهنمی
 وقتی که نیست، دخترِ اون که نیست، دیار که بود فهمیده و بود برگشته باشه هفته یه بود قرار که ایدوهفته
 و بود شکونده فقط که بود ساعت یک. زدند گند زندگیش و هانقشه به هاشزیردست بوده عملیات مشغول خودش

 .بود زده نعره و بود داده فحش و بود زده داد
 هاشدست زیر قباد گردن قطعا بودند، نرسیده بقیه اگر که بود شده ترسناک و وحشتناک قدراون که بود ساعت یک
 چی همه ساعت یک این تو. رفته کجا نبود معلوم و بود رفته در ستشد از دیارش که بود ساعت یک. بود شده خرد
 .نبود قبل مثل هیچی و بود کرده تغییر شواسه
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 حال در هاششقیقه. زدمی نفسنفس و بود نشسته صندلی روی و بود گذشته ساعت یک اون از دقیقه یک حاال و
 سرخ صورتش و زدندمی سفیدی به هاشمشت و خردشدن حال در عصبی فشار زیر هاشدندون و بودند ترکیدن

 .بود کرده گم رو دیار که بود، بد حالش که بود دقیقه یک و ساعت یک. بود
 .بود دیار صورت به خیره واقع در ولی بود؛ زده زل نقطه یک به زمین روی
 چی فکستنی پیرمرد اون بود؟ زده سر ازش غلطی همچین طورچه کنه؟ فرار دستش از بود کرده جرأت طورچه

 کشم؟می پس پا من بده، فراری رو دیار اگر که بود؟ کرده فکر خودش پیش
 همه ولی دونست؛نمی اون. بیاره بهمن حرف رو حرف کسی نباید که دونستمی خوب خودش ولی دونه؛نمی اون
 .گذاشت شرف بهمن هایداشته رو دست نباید که دونستندمی عالم

 از اگه. رفتم جلو دیار دل با که بود خودم تقصیر. بود خودم تقصیر. کردمی تکرار شخود با مدام. بود خودش تقصیر
 تو آوردمشمی و ماشینم تو انداختمشمی کرد افسونم جادوگر یه مثل و شدم هاشچشم قراربی که اول همون
 زور باید کرد، رفتار اشونهبا آدم عین نباید. نیومده محبت بعضیا به. نداشت رو غلطایی همچین جرأت االن ام،خونه

 .باشه باالسرشون
 حاال تا مگه بره؟ در شرف بهمن دست از تونستمی کسی مگه. نشده دیر هم هنوز. نشست لبش کنج نیشخند یه

 شواسه دیگه که زرزرو دختر یه پیداکردن. بخوره نبود هم قرار و بود نخورده رودست کسی از حاال تا اومده؟ پیش
 .نداشت کاری

 .خانم دیارمشتمی تو. کنممی پیداش ولی گردم؛می رو دنیا کل شده -
 دلم و مخسته که االن نیست؟ باشه باید که االن چرا تنگه؟ براش دلم چرا لعنتی.. دلم کمیه.. کمیه االن فقط
 یگهد مدل یه که نفهمید داره، فرق بقیه با مواسه نفهمید احمق دخترِ. شم آروم و کنم شب*غل که خوادش،می
 .خوامشمی

 نگاهش بشینم که اینم عاشق فهمیدنمی دارم؟ دوسش قدرچه که خوندنمی هامچشم تو از االغ دخترِ واقعا یعنی
 نیست؟ حواسش وقتی کنم

 .خورنمی درد یه به فقط همن، مثل شونهمه. لیاقتنبی دخترا -
 بود، مونده سالم االن تا که رو اتاق تو شکستنی یوسیله تنها. زد تند نبضش و پرید پلکش و شد عصبی دوباره

 .زدمی نفسنفس. شد تیکه هزار تلفن هایتیکه. کوبید دیوار به و برداشت
 .طفلک بود ترسیده داد،می حق بهش باید شاید. افتاد بود دیار دست که مدارکی به چشمش

 .بود مشتش تو دیار. بود گرفته جدی تصمیم یه. کشید دست خرماییش موهای الیالبه
*** 
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 «دوم فصل»
 جایی توی کسیبی و تنهایی حس. کردم بغض. بودم ایستاده گوشه یه کرده گم رو پدرش و مادر که ایبچه مثل
 .کردمی امدیوونه داشت باباحاج بدون و نبودم حاال تا که
 :گفت سرم پشت از صدایی که بیاد در اشکم بود مونده کم
 جان؟دیار -
 و چهارشونه و قدبلند. خوردمی ساله55 حدودا. کردمی نگاهم و بود ایستاده لبخند با سنیم مرد. برگشتم عقب به

 .جوگندمی موهای با خوشتیپ
 :زدم لبخند

 .سالم -
 شدی؟ معطل خیلی. دخترم خوبی -
 .نیست مهم.. نه نه -
 .ترافیکاش و تهرانه کنی، عادت باید هرحال به -
 .بودم شنیده بله، -
 پس؟ رفت کجا اِ.. دخترم هم این. کنی صدام هوشنگ عمو تونیمی. پدرت ستدو هوشنگم، من -

 :گفت پرهیجان و پرید جلوم فرفره مثل دختر یه دفعه یه که ندیدم رو کسی ولی گردوندم؛ چشم
 .سالم.. سالم -

 .اومد لبخند لبم روی
 خوبین؟ سالم، -
 بود؟ چی اسمت راستی خوبی؟ ؟ طوریچه وای. مرسی -
 .دیار -
 .خوشمل چه -
 .مرسی -
 .بزنید حرف ماشین تو بیاید دخترا -

 اصال حاال تا من. کشیدممی خجالت و بودم معذب کمیه. شدیم سوار و گذاشت ماشین تو رو چمدونم هوشنگ عمو
 .بودم شنیده ازشون چیزی نه بودم دیده نه رو آدما این
 :گفت و خندید عمو

 .باباجون تو با دیار یخ کردنآب حنا -
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 :گفت و کرد نگاهم آینه تو از
 .عمو باش راحت -
 .صنعتی مدیریت ارشد اول ترم دانشجوی و سالمه 23 حنام، من. نکردم معرفی بهت رو خودم من راستی -
 کنم؟ معرفی رو خودم هم من هست نیاز. قشنگه اسمت چه! عالیه -
 .هستی حضور معرف تو عشقم، نه -
 به حسابی که بود مهربونی العادهفوق مرد هوشنگ عمو. گذاشت باباش سرهسرب و خندید و کرد شوخی برسیم، تا

 .بود قلبخوش زیاد خیلی البته و وراج و شیطون هم حنا. باباحاج مثل مهربون و حرفکم و ساکت بود؛ نشسته دلم
. آدمیه جورچه و باشه طورچه ممکنه حنا مادر برخورد دونستمنمی. گرفتم استرس داشت، نگه که خونه جلوی

 .باشه مهربون هوشنگ عمو مثل کاشکی
 و دلباز خیلی بزرگ، باغ یه وسط دوبلکس بزرگ یخونه یه. بود فرقش آسمون تا زمین ما خونه با شونخونه

 .بود قشنگ
 .تو برد رو من و کشید رو دستم هم حنا. داخل برم کرد تعارف و آورد برام رو چمدونم عمو

 .بود قشنگ و تمیز و یکش خیلی هم خونه داخل فضای
 .اومد بیرون آشپزخونه از زیبا و شیک خانم یه با حنا که کردممی نگاه رو خونه داشتم هنوز

 .خانممامان دیار هم این -
 جان؟دیار خوبی دخترم، سالم -

 .شدم هول
 ...من شرمنده. ستبنده از سالم -
 نیستی؟ که خسته داشتی؟ خوبی پرواز. گلم شرمنده دشمنت -

 کال. نشست دلم به عجیبی آرامش یه. بودم آروم هم من که خودش بودنراحت یا بود کالمش آرامش از دونمنمی
 .داشتم دوست رو نفرهسه جمع این

 .خوبم. ممنون -
 :گفت و کرد مب*غل دفعه یه و کرد نگاهم و اومد جلو

 !شدی زیبا و بزرگ قدرچه من، خدای -
 :گفتم تعجب با
 !بودین؟ هدید رو من.. شما-

 :گفت و خندید
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 دوستم بهترین عطیه. بودیمصمیمی دوستای مامانت و من. بود سالتپنج شهمه. بودی کوچیک خیلی وقتی-
 .شاد روحش. بودم

 .زدم تلخی لبخند
 .ممنون -

 کننمی سعی دارن بود معلوم. زدیم حرف و نشستیم سالن تو مونهمه. پیشم اومد و کرد عوض رو هاشلباس حنا
 .بشه آب یخم و نکنم غریبی احساس من هک
 صدات شام واسه. کنه استراحت کمیه بذار. بده نشونش رو دیار اتاق مامان جانحنا...ایخسته دونممی دخترم -

 .زنممی
 اختیار در مهمان اتاق. بهداشتی سرویس و بود اتاق شهمه باال. بود اتاق تو باال چمدونم. شدم بلند و کردم تشکر

 .خالی دیواری کمد و آرایش میز یه و نفره یه تخت یه آبی، رنگ با اتاق یه د؛بو من
 .ساکت و آروم خیابون یه بود؛ خیابون به رو نبود، باغچه و باغ به رو. بود باز اتاق یپنجره
 و مامان و من ینفرهسه عکس قاب. کردم جاگیر رو هاملباس. رفتم چمدونم سمت به و کشیدم عمیقی نفس
. گرفتم دوش و کردم استفاده اتاق تو بهداشتی سرویس از و زدم شارژ به رو موبایلم. گذاشتم تخت کنار رو باباحاج

 چی همه از رو خیالش و زدم حرف هاشبا زدم، زنگ بابا به. بستم حوله با رو موهام و پوشیدم راحتی شلوار بلوز یه
 .کردم راحت

 .تو اومد حنا و زدند در که بخوابم خواستم
 :گفت و زد لبخند

 .زود چه خوابیدی؟می داشتی -
 .ستخسته بدنم داشتم، پُراسترسی روز امروز من. ببخشید -
 .باش راحت بابا، نه -

 :گفت و داد بهم رو آبمیوه لیوان
 .میره در خستگیت بخوری، خواب از قبل گفتم -

 .زدم محبتش همه این به لبخندی
 .هستی تو که خوبه قدرچه. حنا مرسی -
 باهات. دارم صحبتهم یه اومدی، که االن. تنهام خیلی خونه تو من. هستی تو که خوبه قدرچه.. برعکس -

 .دارم خوبی احساس
 .دونممی.. سخته فرزندی تک. خودته از خوبی -
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 .دوتاییم ما زنم؟می خل انقدر یعنی نیستم؛ فرزند تک من -
 .تنهایی کردم فکر واقعا؟ -
 . کرده ازدواج و ستبزرگه طال یم،خواهر دوتا ما نه -

*** 
 ساده جمع یه هستند؛ مهربونی و خوب خیلی یخانواده. گذشتمی هوشنگ عمو یخونه به من اومدن از هفته یک

 حنا واسه که هرچیزی. داره رو هوام و پرسهمی رو حالم همیشه. حرفیهکم و زیرسربه و آروم مرد عمو. صمیمی و
 روز همون. کرده تموم حقم در رو مادری واقعا هم حنا، مادر جون،مهال. خرهمی هم من هواس رو همون عین بخره
 این. تنهام نکنم فکر و بپرسم خودش از فقط داشتم ایدخترونه دلنگرانیِ و کمکی کاری، سوالی، هر که گفت اول
 صمیمی عطیه مامان با قدرچه که گفت بهم جونمهال. شدند ساخته هم برای دقیقا و انفرشته واقعا شوهر و زن

 که هم بعد و بوده جونمهال و مامان صمیمی دوستی از خانواده دو آشنایی گفت. بودند خواهر دوتا مثل و بوده
 ماموریت یه هوشنگ عمو اینکه مثل. داشتند نزدیکی خیلی روابط و میشن آشنا هم با شوهراشون کردند، ازدواج
 شهر تو چندسالی. کنندمی ازدواج و میشن مندعالقه هم به و بینهمی رو جونمهال جااون و داشته ما شهر به کاری

 .تهران برن عمو کار خاطربه که میشن مجبور بعدش ولی مونن؛می ما
 .عزیزی مواسه خیلی اونی، یادگار تو بینم،می رو عطیه بینمتمی وقتی میگه بهم همیشه جونمهال
 و میگه فقط که بشاش رویخنده و مهربون دختر یه. آفریده من خودِ خودِ واسه فقط خدا انگار که هم رو حنا
 .کنه ترمیم رو داغونم یروحیه چندروز این تو تونسته خوب خیلی. کنهمی شاد رو آدم دل و پرهمی و خندهمی
 یه و بابا سراغ بره و بشه جری رفتم بفهمه وقتی بهمن ترسممی شهمه. باباستحاج بابت از فقط هم نگرانیمدل

 .نکنه اذیتش کاشکی. بیاره سرش بالیی
 آسیاب از آبا کاش.برداره سرمون از دست کاش ندارم، خطری شواسه دیگه من و خودشه دست مدارک که حاال
 !بابا پیش برگردم زودتر من کاش. بیفته

 یه. نیست خانوادش یبقیه شکل قشاخال اصال. طال جا؛این اومد بار یه هوشنگ عمو بزرگ دختر هفته یه این تو
 رو خودش قدراین آدم نمیشه دلیل که خوشگلی آخه خب ولی خوشگل؛ خیلیخیلی صدالبته و متکبر و مغرور دختر
 شاید. دیدنمی رو من انگار اصال. نزد حرفی هیچ من با معمولی علیک سالم یه جز. قیافه تو بره و بگیره

 جراح و دکتر هم شوهرش. زده مطب و گرفته رو زایمانش و زنان تخصص تازه. کرده مغرور رو اون که تحصیالتشه
 خشک انقدر ظاهرش طال هم شاید. اومدمی خوبی مرد که نظربه. خوشتیپ و باکالس خیلی مرد یه اعصابه؛ و مغز

 .باشه داشته مهربونی قلب و باشه خشن و
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 از. دارند دوست خیلی رو همدیگه و همن عاشق قدرچه که گفت. امیررضا زندگیشه؛ تو نفر یه که گفت مواسه حنا
 حنا درس و بشناسند رو هم بیشتر تا نامزدن جورایی یه و اومدن هم خواستگاری. دوننمی هم همه و فامیالشونه

 .بشه تموم
 با شونهمه و عموزاده کلی و داره عمو دوتا که گفت حنا. زیاده خیلی جااین داریمهمون و آمد و رفت اینکه مثل
 دلم و شد حسودیم حنا ور و دور آدمای و آمد و رفت همه این به کمیه دلم ته من و هستند صمیمی خیلی هم

 این بتونم حداقل کاش. بشه بیشتر راستم دست هایانگشت تعداد از زندگیم هایآدم کمی هم من که خواست
 . کنم پر جدیدم یخانواده با رو کمبود
*** 

 «راوی»
 .پیچید فروشیکتاب کوچک فضای توی در باالی بادنواز صدای و کرد باز رو روشیفکتاب در

 .رسید گوشش به دیار بابای «رسممی خدمت االن بفرمایید» صدای
 رمان و روانشناسی و تاریخی هایکتاب سری یه. نبود بینشون باشه جذاب براش که چیزی. زد هاکتاب بین چرخی

 ... .و مذهبی و
 .خدمتم در -
 .شد مواجه پیرمرد یگردشده هایچشم با برگشتنش با

 :گفت نیشخندی با و زد هاشپهلو به کت زیر از رو هاشدست دوتا
 .جان پدرزن سالم -

 :گفت بود کتاب چند کردنمرتب مشغول که جورهمون و داد لب زیر ذکری پیرمرد
 .میشه تعطیل جااین و اذانه وقت دیگه ساعت ربع -
 .حاجی نخوام من که وقتی تا نه -

 .کرد نگاهش پیرمرد
 .نداریم هم با نسبتی دیگه شما و من -
 .هست نسبت هم شما و من بین ست،زنده دیار که وقتی تا. داریم حاجی، داریم -
 !نیار زبونت روی رو من دختر اسم -

 :گفت آروم و کشید جلو رو سرش گذاشت، ایشیشه پیشخوان روی رو هاشدست رفت، جلو بهمن
 .منه زنِ دخترت -
 .کرد شلوارش جیب تو رو هاشدست و داد تحویلش چشمک یه



 

 

60 

 

 خواهد خسته دل روزی که رمان

 شد
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود هنگا انجمن کاربر

 

 69سحربانو

 .ببینمت زندگیمون و دخترم و من اطراف خوامنمی هم دیگه. نیست دیگه االن بود، زنت -
 :گفت و انداخت هاکتاب به اجمالی نگاهی و زد پوزخندی بهمن

 حاجی؟ کجاست دیار -
 :گفت و کرد مرتب سرش پشت یقفسه تو رو هاکتاب پیرمرد

 .تعطیله بفرما،.. شنیدی که رو اذان صدای -
 :گفت شمردهشمرده و محکم ولی عصبی، بهمن

 حاجی؟..کجاست.. دیار -
 .بزنم حرف غریبه پشت هفت تو با ناموسم دخترم، مکان و جا از بینمنمی دلیلی -
 .گفت غلیظ و تاکید با رو «ناموسم»
 تار نخواستم چون سراغت؛ اومدم هم اگر. نداره کاری من واسه دیار پیداکردن نیدومی خودت.. اسداهلل حاج -

 تضمین رو چیزی دیگه اما کنم؛می پیداش چشم کنم، پیداش خودم که مایلی اگر ولی بشه؛ کم دیار از مویی
 .کنمنمی

 :گفت شدهسرخ صورت با عصبانی پیرمرد
 کنی؟می تهدید داری -

 .بود عصابا رو واقعا بهمن پوزخند
 .زنیممی حرف داریم چیه، تهدید -
 !بیرون من یمغازه از برو -
 زنی؟می حرف مدلی این شبنده با نیاد بدش خدا.. حاجی استغفراهلل -

 :گفت و کشید عمیقی نفس هم بهمن سرخ، صورتش و شد سنگین که پیرمرد هاینفس
 ...کنممی پیداش باشه هم قاف کوه سر اون شده.. حاجی بگو دیار به من طرف از -

 :گفت و زد پوزخندی
 .کنم پیداش که وقتی.. حالش به وای ولی -
 .کرد ترک رو مغازه عصبانیت با و

. دادمی خرابش حال از نشون شد، پیشخوان آویزون لرزونش هایدست و افتاد شماره به که حاجی هاینفس
 ... . و بود شده مغازه وارد تازه که حسینی حاج اگفتنیاخد صدای و زمین رو افتاد و شد جدا ایشیشه میز از دستش

*** 
 شد؟ خوب -
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 :گفت خوشحالی با و انداخت میز روی یآماده دسرای به نگاهی جونمهال
 .افتاد آب دهنم. شدند قشنگ قدرچه! دختر باریکال -

 :زد داد جاهمون از بعد
 .ماشاءاهلل هزار ماشاءاهلل،. کنی آبپز تونینمی مرغتخم یه بکش خجالت. بگیر یاد کمیه بیا حناخانم، آهای -

 .زدم لبخند
 .نیست تعریفی هم انقدرها دیگه -

 .انداخت راه چهچه و بهبه کلی و اومد آشپزخونه تو حنا
 .دیار بدی یادم باید -
 .هنربی یدختره آخه؟ داری کدبانوگری استعداد تو دختر؟ آخه بگیری یاد تو -
 .درآوردن لپلپ تو از رو من کنم فکر بگردم؟ واقعیم مامان دنبال بریم مهمونی از بعد شبام موافقی دیار -

 .باال رفتیم و زدیم بیرون آشپزخونه از و کشید رو دستم حنا اومد، که مونخنده صدای
 .هووشم دختر من انگار خدابه واال -
 .حنا نمیری -
 .میرمنمی نکنم شوهر تا من -
 یته؟چ واسه شوهر حاال -

 :گفت و زد چشمکی
 .ستمزه چه ببینم خواممی -

 :زدمی داد که اومد حنا صدای. بشم آماده که اتاقم تو رفتم و گفتم بهش لب زیر بیشعوری
 .دیار ببریا دل خواممی امشب -

 هنوز ید،لرز بار یه. بلرزونه رو کسی دل هامچشم خواستمنمی. ببرم دل خواستمنمی دیگه. نشست لبم روی تلخندی
 .لرزیدنه حال در تنم هاشلرزهپس از

 پوشیدم مشکی حریر جنس از شیکی دامن بلوز. بستم محکم و کردم شونه رو نمدارم موهای و کشیدم عمیقی نفس
 بیرون حموم از که کنندهنرم همون جز و بستم قشنگی صورتبه و ساتن روسری یه و مشکی حریر جلوباز مانتو و

 .عطرکمی و زدم کمرنگ لب برق یه فقط زدم، اومدم
 .بودم خوب کردم؛ نگاه آینه تو رو خودم
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 پیراهن. کنم توصیفش حتی تونستمنمی که بود زیبا انقدر. موندند باز هامچشم حنا دیدن با اومدم، بیرون که اتاق از
 مهربون یفرشته یه اون از رنگشحنایی باز موهای با آبیش هایچشم و سفیدش تن روی آبی ریز هایگل با سفید

 .بود ساخته خوشگل و
 !بالخانم شدی خوشگل قدرچه -

 :گفت و ب*وسـ*ید رو لپم
 شدم؟ خوب میگی؟ راست واقعا -
 .شدی ناز خیلی خوب، از ورتراون چیزی یه -
 .نیستی قرتی و جلف که من مثل. هستی خانم خیلی زیبایی عین در تو جاش به. مرسی وای -
 .خنده زیر زد خودش و

 هم آخرش. اومد خوشش پوشیدنملباس طرز از کنم فکر. نشست خاصی برق هاشچشم تو دیدنم با جونالمه
 :گفت و نیاورد طاقت

 .کنممی معرفی مهمونام به افتخار با رو تو امشب -
 .شد شلوغ جمع و رسیدند همه کمکم
 حنا. کردمی معرفی بهم یکیییک رو همه حنا. نشست شوهرش کنار و اومد مغرور و شیک خیلی همیشه مثل طال
 .اصالن و فریبرز داشت؛ عمو دوتا

 حنا، نامزد امیررضا،. بودند ساله 23 و 25 و 30 ترتیب به که رزا و رها و روانبخش داشت؛ دختر دوتا و پسر یه فریبرز
 از ارانگ هابچه یهمه. داشت پسر دوتا هم اصالن. بود سالشسی هم اون که بود روانبخش یپسرخاله هم

 نظر به خونگرم و مهربون خیلی. داشتند هم با خوبی خیلی خانوادگی روابط و بودند شده بزرگ هم با کوچیکی
 .بود بهتر خیلی طال از اخالقشون حداقل رسیدند،می

*** 
 دق خانواده این مردهای یهمه هرچند. بود ظاهریش ینشونه اولین بلندش قد. بود جوون پسر یه شد، وارد که اونی

 .داشت ستبری یسینه و چهارشونه و بلند قد پسر این ولی داشتند؛ بلندی
 مردا با و رفت جلو مودب خیلی. بود دستش هم مشکی چرم کیف یه و مشکی مردونه بلوز و مشکی شلوار کت

 با فقط اون ولی خنده؛ زیر زد و گفت چیزی یه گوشش در و کنارش رفت امیررضا. کرد احوالپرسی و داد دست
 .کرد نگاهش کمرنگی یندهخ

 .شدندمی زنونه جمع نزدیک داشتند اومد،می صداشون
 من؟ جون نه: امیررضا
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 .نه یعنی انداخت؛ باال رو سرش پسرِ
 کوچولو؟ یه حتی بمیره، تن این -
 .نه میگم امیر، گمشو -
 .اومدند بیرون آشپزخونه از جونشهناز و شکوه یعنی حنا، عموهایزن و جونمهال موقع همون. اومدند ما سمت به

 .محمدم سالم: شکوه
 :گفت و کرد سالم مهال خاله به. ب*وسـ*ید رو مامانش پیشونی محمد

 .نباشی خسته عمو؟زن خوبید -
 :گفت و زد بزرگی لبخند دادند، بهش رو دنیا محمد دیدن با انگار که جونمهال

 کردی؟ دیر قدرچه. نباشی درمونده عزیزم، بشم قربونت -
 جون؟شهناز احوال. کشید طول کارم دیگه، ببخشید -
 .بینیمتنمی محمد، پیداییکم -
 .زیاده کمیه کارامون. روانبخشم با هستم هرجا -

 .داداش سالم: حنا
 .کرد نگاهش اخم با و شد جمع لبخندش بعد و انداخت حنا به نگاهی لبخند با محمد

 :گفت و ب*وسـ*ید رو پیشونیش و کرد حلقه حنا کمر دور رو دستش و اومد جلو
 پسرِ؟ این جلوی مخصوصا نپوش، لباس جوریاین نگفتم دفعه صد -

 :گفت و خندید صدا با حنا
 پسرِ؟ این به دادی گیر باز تو-

 :گفت و افتاد من به نگاهش بعد
 .کنم معرفی بهت رو نفر یه خواممی بیا رفت،می یادم داشت وای -

 حسابی من ولی بود؛ چی هاشچشم عمق تو دونمنمی. کرد نگاهم خیره لحظه چند بود، دیده رو من تازه که محمد
 .رفتم جلوتر کمیه و ایستادم شدم بلند و دادم قورت رو دهنم آب. بودم کرده هول
 .من کنار آورد و کشید رو محمد دست حنا
 .محمد عزیزم، پسرعموی و لمگ داداش.. جان دیار. دیار کنه،می زندگی ما با که خوبم دوست...کنممی معرفی -
 .آشناییتون از خوشبختم -
 .اومدین خوش خیلی. خانم همچنین -
 .ممنونم -
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 رو لباسش هایآستین. کرد آویزون و درآورد رو کتش. رفت آقایون جمع تو و گفت ایهبااجاز و داد تکون رو سرش
 .نشست امیررضا و روانبخش کنار و داد باال

 .بچینیم رو شام یسفره که رفتیم حنا و رزا همراه و گرفتم ازشون رو نگاهم
 مامانش با حتی. بود جالب مواسه شخصیتش. شدنمی دمخور کسهیچ با و بود نشسته شوهرش کنار همچنان طال
 ...داشتم رو مامان اگر من که وای. زدنمی حرف هم

 .کنیم پهن زمین روی رو سفره بودیم مجبور و بود زیاد تعداد
 مشغول همه. بود کرده آماده ساالد و سوپ مدل دو و چلو و پلو همراه به سبزیقرمه و سوخاری مرغ شام نجومهال

 ولی کنند؛می نگاهم دارن همه کردممی حس شهمه. بودم معذب کمیه آدما این کنار و جمع توی. شدند خوردن
 بود صمیمی و خوب خیلی جمعشون. دندزمی حرف و بودند غذا خوردن مشغول و نبود من به حواسش کسی واقع در
 .کردممی شرکت دخترا بحث تو و اومدم در اولیه انجماد حالت اون از کمکم و

 .کمکش میاد نفر یه فردا گفت و آشپزخونه تو بیاد نظافت واسه کسهیچ نداد اجازه جونمهال
 هایدسر و تزریقی ژله مدل سه. بودند شده چیده سالن تو میز روی رو همه بودم کرده درست که هاییدسر

 .لیموبه دمنوش و خنک نعناسبز شربت و شکالتی کیک و کارامل کرم و شکالتی
 :گفت همه به رو افتخار با جونمهال

 .جانهدیار کار هم شونهمه شام، از بعد دسر بفرمایید -
 گرد هاشونچشم و پر هاشونهند. داشت دیدن هاشونقیافه. گشتندبرمی و میز سر رفتندمی دست به بشقاب همه

 .بودند انداخته راه چهچه و بهبه و
 .بود عالی دخترم، دیار: جونشکوه

 .کردم تشکر لبخند با
 چیه؟ کاراملِ کرم این دستور دیار: رها
 .عزیزم میدم بهت رو دستورش -

 و کرد پر بشقاب تا سه و اومد امیررضا هم اون که بودند روانبخش و محمد نیومدند، میز سر که کسایی تنها
 .کردند خوردن به شروع هم دور و برد شونواسه

 .خورد شکالتی کیک فقط محمد ولی کرد؛ تست میز همه از امیررضا و خورد ژله فقط روانبخش
 :زد داد جاهمون از امیر چون اومده؛ خوششون بود معلوم

 .ردیمک کیف حسابی که شکمو تا سه ما. بودند خوشمزه خیلی دیارخانم -
 .شدیم صحبت مشغول دخترا با و گفتم جانی نوش لبخند با
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 کنفرانس چون بود؛ شیراز شوهرش، صدرا، هم االن. بود کرده عقد دانشگاهشون استاد با که بود ماهی سه رها
 .داشتند علمی
 ولی دند؛بو باالشهری و پولدار اینکه با. گرفتندنمی رو خودشون اصال و بودند مهربون و خونگرم شونهمه

 روانبخش حتی. کردممی راحتی احساس شونهمه با طال جزبه واقع در. بود بامحبت و خاکی خیلی هاشوناخالق
 .بود برخوردخوش و مودب خیلی باز هم بود آرومی و جدی پسر که

 حتی نیاوردند، روم به و نپرسیدند رو جابودنماون علت کدومشونهیچ که بودند فهمیده و باشعور شونهمه هم انقدر
 الزم بودند فهمونده بهم غیرمستقیم هم اون که نداشت خبر مشکلم از کسی جونمهال و هوشنگ عمو جزبه. حنا
 .بود خبربی ماجرا اصل از خودش بابا که البته. بود داده قرار کامل جریان در رو هااون بابا. نیست توضیحی هیچ به
 کار هم ترانه با. کنم صحبت بابا با فردا باشه یادم. خوابه حتما االن تا و بود بش یک ساعت. افتادم بابا یاد باره یه

 .داشتم
 کنم شرکت هاشونمهمونی و هادورهمی همه توی حتما که گرفتند قول ازم و گرفتند رو امهشمار رفتن موقع دخترا

 .نکنم غریبی و
 :گفت سرم پشت از صدایی که کردممی خداحافظی همه با و بودم ایستاده در جلوی

 خانم؟ -
 .بود محمد. برگشتم

 .هستم دیار -
 .گشتمی کسی دنبال صورتم تو که انگار گرفت؛ ازم رو عمیقی اخم با و شد خیره صورتم تو کمیه
 افتاده؟ اتفاقی -

 :گفت و داد تکون رو سرش
 !بود عالی هستم، شکالتی کیک عاشق من -

 .شده خارج طبیعی لتحا از کمیه قلبم تپش کردم احساس. رفت
 طعم. بستم رو هامچشم و گذاشتم دهنم توی رو شتیکه یه. بود مونده شکالتی کیک از کمی. رفتم دسرا میز کنار

 کیک عاشق هم من. کردم باز رو هامچشم لبخند با. بود العادهفوق توش یریزشده گردوهای و خامه و شکالت
 . بودم شکالتی

*** 
 خاله به نیومد دلم ولی خوابیدم؛ دیروقت دیشب چون بودم؛ خسته و کسل هنوز واقعا شدم، بیدار خواب از که صبح
 .بود تنهادست نکنم، کمک مهال
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 .گشتبرمی خونه به غروب نزدیک و رفتمی زود صبح هوشنگ عمو. رفتم پایین و کردم سرم رو شالم
 .کمکش آورده فرن یه پس. بود ستنش حال در خانومی یه. اومدمی آشپزخونه تو از ظروف و ظرف صدای

 به و اومدمی پیر باغبون یه بار یه ماهی. بود عاشقشون. بود درخته و هاگل به دادنآب حال در خاله. رفتم حیاط تو
 قسمت میون. داشت هاشدرخت و هاگل به زیادی یعالقه خودش خاله ولی کرد؛می رسیدگی هاگل

 .زدیممی حرف صبح تا و بود جااون جامون هاشب بعضی حنا و من که بود سفید تاب یه شدهکاریچمن
 .جونخاله سالم -

 .کرد نگاهم و برگشت
 شدی؟ بیدار زود انقدر چرا. ماهت روی به سالم -
 .دیگه نمونده کاری انگار ولی کنم؛ کمکتون خواستم -
 ی؟خورد صبحانه. کمکم میاد بارسه دو ایهفته خانم این. دلم عزیز مرسی -
 .کنممی صبر نهار تا ندارم، میل -
 که؟ خوریمی دیشبه، غذاهای نهار -
 .نکنید تعارف من با انقدر خدا رو تو نخورم؟ چرا خاله.. وا -

 :گفت و خندید
 هنوز؟ خوابه حنا. چشم -
 .کنم بیدارش برم ندارید کاری شما اگه. بله -
 .بگیره بستر زخم ترسممی آخر ابهخومی دختر این که انقدر. بده خیرت خدا. عزیزم برو -
 مامان و من مثل داشتند؛ کلکل هم با ایدیگه دختر و مادر هر مثل هم حنا و مهال خاله. رفتم هاپله سمت به

 .فرستادم شواسه صلواتی و خوندم ایفاتحه شواسه. کشید پر براش دلم قدرچه. خیربه یادش. عطیه
 تخت روی. خودش مثل باطراوت و شاد اتاق یه بود؛ صورتی و سفید نگر ترکیب اتاقش. بود خواب هنوز حنا

 و بود افتاده زمین روی هم پتوش صورتش، تو پال و پخش هاشمو و بود آویزون زمین روی پاش یه و بود خوابیده
 .بود سقوط حال در هم خودش

 با. کشیدم بنفش و بلند جیغ یه و بردم گوشش کنار رو سرم. نشستم کنارش و رفتم. زدم سرم به شیطانی فکر یه
 هم من. زدمی جیغ فقط چرا دونستنمی. مردممی داشتم خنده از. زدمی جیغ هی و بود شده بلند هم اون من جیغ
 .بودم زمین پهن
 و بازیبالشت کلی از بعد. کردیم درست دخترونه دعوای یه و افتاد جونم به بالشت با چیه، جریان فهمید وقتی
 :گفتم و شدم بلند حنا، دست زا خوردنکتک
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 حیاط؟ تو بریم. خوادمی بازیتاب دلم من پاشو حنا -
 :گفت و زد شونه رو هاشمو
 .اومدم منم برو -

 .بود آشپزخونه تو و بود شده تموم کارش خاله
 .خورد تکون تاب که بودم بسته رو هامچشم و خوردممی تکون خودم واسه آروم و نشستم تاب روی

 کردی؟می سیر کجا ودتخ واسه -
 .حنا خوادمی زدنحرف دلم -
 .میدم گوش من.. بزن حرف خب. عزیزم بشم قربونت -
 .بستم رو هامچشم و گذاشتم ششونه روی رو سرم. گرفت گلوم بغض دفعه یه
 .خوادمی رو مامانم دلم -

 .بود گرفته حسابی مه اون که بود امخسته دل دست نبود، من دست شد سرریز چشمم از که اشکی قطره
 .کنه رحمتشون خدا. نکن گریه بشم، هاتاشک قربون -
 جام؟این چرا پرسینمی ازم وقتهیچ چرا -

 ...بعد و نگفت چیزی اول
 .بزنی حرف بهشراجع خواینمی که هست موضوعی یه حتما گفتم. کنم اذیتت خواستمنمی.. خب -

 :گفتم جانب به حق
 پس؟ بگم کی به. دارم دل دخترم، منم خب ؟بزنم حرف نباید چرا -
 .اومدند هاماشک هم باز. کردم بغض هم باز
 .عزیزم بزن حرف بعد باش آروم اول. دیار باش آروم -
 .گیرمنمی آروم نزنم حرف تا تونم،نمی -

 .بستم رو هاممچش و کردم آویزون تاب از رو پاهام. گذاشتم پاش روی رو سرم من و تاب کنار کشید رو خودش حنا
 چشمش جلو شهمه که نباشه چیزی اون حقیقت اگر آوره،عذاب خیلی شواسه فهمهمی رو حقیقت آدم که شبی -

 من جز بابام مامان که وقتی از اولش همون از. آوردم بد بخواد دلت تا زندگیم، تو آوردم بد.. حنا دونیمی. بوده
 جز نداشتم کاری و کس و آشنا و فامیل هیچ چون آوردم؛ بد شدم، بزرگ تنها من و بیارن ایدیگه بچه نتونستن

 .پدرم و مادر
 .بیرون کردم فوت رو نفسم

 میشه؟ باورت. نمونده مواسه هیچی پیر بابای یه و پسردایی یه جز. بودم تنها دختر یه همیشه من -



 

 

68 

 

 خواهد خسته دل روزی که رمان

 شد
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود هنگا انجمن کاربر

 

 69سحربانو

 تو حاال تا من. شد حسودیم ودند،ب بابات فامیالی فقط تازه که تونخونه تو دیدم رو آدم همه این وقتی دیشب
 یه همین دنیا. گذاشت تنهام هم اون مادرم به نیازم اوج تو که بود وقتی اصلیم بدبیاری. نبودم شلوغ هایجمع

 نبود غم که گذروندمی کتابفروشیش و مسجد تو رو وقتش اکثر که پیر بابای یه و موندم من. ندید من به مادرم
 .چیزمهمه شد پیمان. نکنه حس خونه تو رو زنش

 داری؟ دوسش -
 .افتادم کچلش سر و بازیاشدیوونه یاد کمرنگی لبخند با
 .عاشقشم -
 .پس مبارکه -
 .هستیم شیری برادر و خواهر.. داداشمه پیمان دیوونه، نه -
 .کردممی آماده عروسی یه واسه رو خودم داشتم آها، -
 .یشدمی دعوت هم عروسی کردنمی کمکم خدا اگر -

 .کردند گم رو خودشون موهام الیالبه گرمم هایاشک و شدند داغ هامچشم. کشید تیر قلبم و افتادم بهمن یاد
 .بستم دل که هاییهلحظه تاوان اینا دونممی. گیرهمی که دلم.. حنا -
 .سالم -
 .نشستم و کردم باز رو هامچشم سریع ایمردونه صدای شنیدن با

 کنه؟می کار چی جااین محمد! سرم تو خاک
 :گفتم زدهخجالت و ایستادم سریع. کنم سالم باید رفت یادم اصال که بودم کرده هول انقدر

 .سالم.. س -
 .کالفه و آشفته ولی بود؛ دیروزش تیپ همون. بود ریلکس و آروم خیلی ولی اون

 شدم؟ مزاحم بدموقع -
 .ورااین از خوبی؟. داداش نه -

 و آویزون شالی با و تنگ نسبتا دامن بلوز با غریبه پسر یه جلوی اینکه از من ولی ودند؛ب زدنحرف مشغول هااون
 رو پوستم دیدمی ریختی این رو من پیمان اگر که وای. شدممی آب داشتم خجالت از بودم ایستاده رها موهایی

 رو دامنم و فرستادم الش زیر رو موهام و نشستم تاب رو ندم، جولون جلوش خیلی اینکه برای. کندمی قلفتی
 .کرد نگاهم و برگشت چون کرد؛ توجه جلب بیشتر انگار ولی کشیدم؛ ترپایین

 :گفت غرغر با حنا
 .کجاست دونمنمی من بردار، خودت برو محمد-
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 .شده دیرم دختر بدو. زرده پاکت یه. عموزن دست کلیدشم گاوصندوقه، توی گفت میگم.. حنا -
 .میام االن -

 داشت؛ هم قشنگی موهای روفرمش، و درشت هیکل و بلند قد بر عالوه. جذاب آقای این و موندم من و رفت حنا
 .حالتخوش و مشکی

 .نباشی خسته -
 .کردم نگاهش تعجب با
 !بله؟ -
 .نباشی خسته میگم -
 چرا؟ -
 ..و دسرا میز.. دیشب داریمهمون -

 :گفت و زد چشمکی
 ..و شکالتی کیک -
 .که نکردم کاری آها، -
 .داشتم دوست رو کیک طعم واقعا -

 .زدم لبخند
 .هستین شکالتی کیک عاشق اینکه مثل -

 .نشست تاب رو کنارم و اومد ریلکس خیلی
 .نیاورد خودش روی به ولی فهمید؛. کنار کشیدم کمیه من. بودیم نزدیک خیلی

 .باشی داشته خوبی دستپخت باید کنم فکر. کیکی همه نه ولی ؛ آره -
 .زدم زل صورتش تو فقط نداشتم، گفتن رایب حرفی
 :گفت و خندید

 .گفت دیشب که امیر. شکموییم آدم واقعا من نکن، نگاهم جوریاین -
 نه داشت چال لپش نه. بخنده قشنگی این به مردی ندیدم حاال تا. کردم کشف پسر این تو دیگه یشاخصه یه

 تیتیش این از نه خوشگل خیلی نه. بود عادی و مردونه خیلی صورتش اتفاقا داشت؛ خاصی و گوشتی خیلی هایلب
 .قشنگ و کمیاب هایخنده با پرجذبه صورت یه. جذاب ولی مردونه، کامال یچهره یه ابروبرداشته، مامانیای

 .گرفتم ازش رو نگاهم
 .نیست سختی کار. کنم درست تونواسه هم باز خواستید اگر میدم قول -
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 .ایستاد شد بلند. اومدمی داشت که بود حنا به نگاهش
 .شبیه روزام این حال به خیلی حرفت این چون کنم؛می درک. شنیدم حنا با رو هاتحرف آخر یجمله ناغافل -

 .رفت آرومی خداحافظی با و گرفت حنا از رو پاکت و بیرون کرد فوت رو نفسش
 شکموی رو خودش و خندیدمی داشت که هم االن تا انگار بود؛ اومده که نبود زمانی شکل اصال رفت، وقتی

 یه دلبستگی، یه داره؛ تلخ یگذشته یه هم اون شاید. بود صورتش رو نقاب یه شهمه داد،می نشون شکالتی
 .عشق
 !نه نامرد، عوضی، یه شیطان، یه به بودم؟ دلبسته بهمن به هم من یعنی

 محمد؟ بود چش -
 .انداختم باال شونه

 خودم هاخانواده این با و جمع این تو بتونم شاید. نبودم معذب هاشبا دیگه. داشتم یخوب حس محمد با زدنحرف از
 .کنم آروم کنم، پیدا رو

*** 
*** 
 هم رو مغازه یشماره. باشه فروشیکتاب باید روز موقع این. دادنمی جواب گرفتممی رو بابا یشماره قدرهرچه
 حتما که دادممی دلداری رو خودم ولی کردم؛می سکته داشتم ترس از. طورهمین هم رو خونه تلفن. دادنمی جواب

 . بده جواب تونهنمی و بنده دستش
 . داد جواب بوق چهارتا از بعد گرفتم، رو ترانه یشماره

  دیار؟ -
  خوبی؟ ترانه، سالم -
  راحتی؟ خوبه؟ جات. بود شده ذره یه برات دلم! عجب چه. بشم قربونت سالم -
  داری؟ خبر باباحاج از ترانه. خوبم من عزیزم آره -

 . افتاده اتفاقی یه کردممی حس. زدمی تندتند قلبم. نزد حرفی لحظه چند
  خوبه؟ بابام.. ترانه -
 . خوبه حالش خوبه، -
  نمیده؟ جواب رو تلفنش چرا کجاست؟ بابام.. بگو رو راستش متنفرم، دروغ از دونیمی ترانه -
 ...کن باور دیار -
 :زدم ددا
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 !بگو رو راستش قرآن رو تو ترانه -
 .. و خورد هم به حالش عصر دیروز.. فقط نیست، مهمی چیز ببین -

 ذهنم تو رو ترانه یجمله و حرف کردممی سعی. گرفتم رو بابا یشماره دوباره از. کردم قطع شد، چی نفهمیدم دیگه
 آروم شنیدمنمی رو بابا خود صدای تا. دادمنمی رو جوابش من و زدمی زنگ ترانه. نشم طاقتبی که نیارم
 . گرفتمنمی
 . پیشم اومد صدام شنیدن با و بود خونه خاله ولی دانشگاه؛ بود رفته حنا
  عزیزم؟ شده چی -

 ی«خوبه حالش» به رو خودم. جوشیدمی سرکه و سیر مثل دلم. کردم گریه کلی خاله ب*غل تو و ترکید بغضم
 .مبود کرده دلخوش ترانه

 .بابام.. خاله.. بابا -
  شده؟ چی عزیزم؟ چی بابات -
 . میرممی دارم. نمیده رو جوابم زنممی زنگ هرچی شده، بد حالش-
 ...از تو -

 . کردم روشنش سریع بابا اسم دیدن با و خورد زنگ گوشیم موقع همون
 بابا؟ الو -
  دیارم؟ خوبی بابا، جان -
 زدمی صدا دیارم رو من اینکه و بود زنده اینکه. ریختم شوق اشک بارینا و گرفت آروم قلبم صداش شنیدن با

 . بود بس دنیا یه مواسه
  قلبت؟ شد؟ خراب حالت بازم جونم به دردت شده؟ چی بابا -
 .. کمیه دیروز. عزیزم خوبم هم من دخترجون، نکنه خدا -

 . پیچید گوشی تو ردکمی پیج رو دکتری که پرستاری صدای ولی زد؛می حرف داشت بابا
 :گفتم زدهوحشت

  بیمارستانی؟ شما بابا -
 . خوبه کامال حالم من باباجان.. دیار -
 . پیشتون میام گیرممی بلیت امروز همین. دونستمنمی من و بیمارستانید تو دوروزه. خوبید قدرچه مشخصه آره -

 :بود نگران باباحاج صدای باراین
 . نزن حرفشم -
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 !خدا ای جا؟این من و باشی بیمارستان تو شما. نمیاره طاقت دلم من چی؟ یعنی -
 . پیشمه هم حسین حاج. میشم مرخص هم دیگه ساعت یک خوبم، من خودت جان به -
 .. من بابا -
 !بخشمتنمی دیگه بیاری رو برگشت اسم قسم مادرت خاک ارواح به -

 .زدنمی حرف جوریاین من با وقتهیچ بابا زد؛ خشکم
 بابا؟ شده چی -
 . نیست امن تو واسه جااین فهمی؟می نیا، تو فقط. خوبه خیلی حالم خوبم، من ببین -
  ؟..بهمن.. بابا -

 . دارهبرنمی سرم از دست دونستممی. بوده خبری یه فهمیدم نزد که حرف
 ...آدماش کرده؟ کارتون چی -
 من که چیزی. عصبانیه خیلی اون دختر. گرفتمی رو راغتس بود اومده فقط. نیفتاده اتفاقی هیچ نترس، بابا نه -

 دونیمی. کنه پیدات اگر حالت به وای که گذاشت پیغام تواسه. گذرهنمی ازت راحت برسه بهت دستش اگر دیدم،
 . برگردی نباید چی؟ یعنی

  بابا؟ چی شما پس -
 دیار. ببینه نباید رو تو فقط. رسهنمی تو به دستش من طریق از دونهمی. نداره کاری من با اون. خوبم که من-

 . نمیای که کن راحت رو خیالم
  خدا؟ کنم کار چی. بودم زده زل روبرو به
  راحت؟ خیالم بابا؟ میدی گوش.. دیار -
 . راحت بابا، بله -
 . باش خودت مراقب تو. نیستم تنها گرده،برمی دیگه هفته دو پیمان -

 . بودم رسیده خط ته به یبریده ادنی از آدمای عین کردم، که قطع
 .اومد کنارم خاله

  بود؟ خوب حالش عزیزم؟ شد چی -
 . دادم تکون آروم رو سرم

  افتاده؟ بدی اتفاق-
 .نه هنوز -
 . نمون تنها من، پیش پایین بریم بیا. میشه درست عزیزم، بزرگه خدا -
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  بکشه؟ مردِ اون مثل هم رو من نکنه چی؟ کنن پیدام اگر. خودم نگران باباست، نگرانِ دلم
 از پیام دیدم که رفتممی پایین هاپله از داشتم. کردم نگاهش. اومد گوشیم اساماس صدای که پایین برم خواستم

 «نشده؟ تنگ شوهرت واسه دلت.. عزیزم» :بهمنه
 ...ما که کنهمی فکر هنوز اون. کردم فکر بهمن غلیظ «شوهرت» به و نشستم هاپله روی جاهمون

 . نمیشه خیالمبی اون
*** 
 ما شهر تو. شکله یه شهر هر پاییز. تهران پاییزای عاشق. بودم رنگ و آب خوش فصل این عاشق من و بود پاییز
 روی که داره زردشده ریز هایبرگ. داره فرق تهران ولی ندارند؛ هم با خاصی فرق خیلی شکله، یه زمستون و پاییز
 و خنک هوای. دیگه عالم یه تو میری خششونخش صدای شنیدن و هااون روی نردشد با تو و ریزندمی زمین

 . میده بهم خوبی حال و حس واقعا خیابون سکوت
 رو صداش فقط و ندیدم رو باباحاج که میشه ماهی یک. گذاشتم بزرگ شهر این تو رو پام که میشه ماهی یک

 در ولی عاشقانه، هایپیام جز به البته کرده، اعالم بسآتش فعال و نرفته بابا سراغ دیگه بهمن اینکه مثل. شنیدم
 سربازی از پیمان... تربد یفاجعه ولی میدن؛ تهدید بوی هم شونهمه و فرستهمی مواسه که ترسناکی حال عین

 که بهم. زیارت مشهد رفته هاشدوست با گفته بهش و کرده سرگرمش فعال بابا. گرفته رو من سراغ و برگشته
 گفت بهش بابا. خورده هم به نامزدیم فهمید. نکنم نگرانش و کنم سرهم شواسه چیزی یه مجبورم زنهمی گزن

 رو دیار تونهنمی و نیست دارخانواده و شریه آدم نبوده، درمونی درست آدم بهمن و نداشتند تفاهم هم با که
 . کنه خوشبخت

 سر بی الت یه کال کنهمی تهدیدش و کنهمی اجیر آدم من دل آوردندستبه خاطربه که کسی کنهمی فکر باباحاج
 . کنهمی سنگینی هامشونه رو باری مثل هم همین و نداره خبر ماجرا اصل از خودم جز کسهیچ ولی پاست؛ و
  دیار؟ خوبه این -
 تاب جیغ و شاد هایرنگ تو فقط دختر این. گرفت امخنده. کردمی اشاره ویترین پشت رنگنارنجی پالتوی به

 . خوردمی
 . زنهمی رو دل سریع که رنگیه نارنجی.. خب ولی میاد؛ موهاتم و پوست رنگ به عزیزم، قشنگه -
 :گفت و کرد نگاهش کمیه
 . شدم زده ازش هم االن همین آره، -

 واسه یعنی که دیمبو اومده. بودم نیاورده گرم لباس خودم با که هم من و بود شده سرد هوا. بعدی یمغازه رفتیم
 .کرد قاتی رو خودش هم ایشون کنیم، خرید من
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  حنا؟ طورهچه این -
 . بابا بگیر شاد رنگ یه پیرزنی، رنگای این از بکن دل خدا رو تو دیار وای -
 . هاشآستین و گردن دور رنگ همون خزای با رنگشیری. بود قشنگ خیلی دیدیم پالتو یه

 :گفت ذوق با حنا
 . بپوش رو این دیار -
 . کنممی پف بپوشمش، که تونمنمی چادر زیر من ولی نازه؛ خیلی -
  بپوشم؟ من. میگی راست آره -
 . میاد بهت حتما. بپوش آره -

 گنده ماچ دوتا پرو اتاق تو جاهمون که زیبا و ملوس انقدر. بود شده عروسکا خود عین بود، قشنگ تنش تو هم واقعا
 . گرفتم هاشلپ از

. گرفتم بیرون واسه ضخیم بافت دوتا و خونه توی واسه بلندآستین و گرم بلوز تاسه دو هم من و خرید رو ناو حنا
 اون که من کنه؛می رو اون به رو این از و حالم سراغش میرم هروقت که توشه سری چه خریدکردن این دونمنمی

 . بودم خوب خیلی لحظه
 . خورد زنگ حنا گوشی که بریم شام واسه خواستیممی و بودیم نشسته ماشین تو تازه

 بیا داری دوست خیلی اگر. نداره ربطی هم تو به عشقمه، بله. تنها عشقم و من. بیرونیم آره. جونامیر سالم -
 . بزن حرف هاشبا
 . خندیدمی ریزریز و آروم و داد من به رو گوشی و
 :گفتم و گرفتم ازش رو گوشی خنده با
 . بردار من موقشنگ این سر از دست امیرخان ببین -
  شدی؟ در به راه از هم تو دیار! حنا روحت تو ای-
 . نگیر دل به بود، شوخی امیر آقا -
 . هستم جانامیر من.. عمته آقا -
  نگذره؟ بد -
 . منتظرتونیم. جمعن هم هابچه خودمون، پاتوق همون بیاید بگو حنا به. بگذره بد بهم ذارمنمی من -
 ...نم آخه -
 . فعال. نداره ماخه آخه -

 . کرد قطع
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 . حنا به نگاه یه انداختم گوشی به نگاه یه
 . ادبهبی خیلی عشقت این -
 . عزیزم تویی که عشقم -
 . همیشگی پاتوق همون بیاید گفت. کوفت -
  هستن؟ همه. جونآخ -
 . جمعن همه گفت آره، -

 :گفتم خوند،می شعر خودش واسه لب زیر و کردمی عوض رو مسیر که طورهمین
 . معذبم جمعتون تو هنوزم من -
  جون؟دختر مرگته چه دقیقا بینی؛می رو هابچه بار یه ایهفته حداقل و مایی با ماه یک االن تو دیار -
 ...دوباره بعدش یدفعه تا ولی خوبم؛ پیششون موقع همون معذبم، که نه خب -
 . نکن اذیت رو خودت ان،خاکی ما هایبچه -
 ...و باباحاج و بهمن و کنم کار چی رو پیمان اینکه به کردم؛ خیال و فکر کلی جااون برسیم تا

 . بود آرومی و دنج خیلی جای نبود، مخوف که البته. داشت نگه مخوف حنا قول به و خلوت پارک یه جلوی
 تو خوبی حس. بودم راحت و بودم هشد صمیمی شونهمه با. محمد و صدرا و رزا و رها و روانبخش و امیررضا

. غمبی امیر گفتندمی بهش همه. بود گوییبذله و شوخ خیلی پسر بود، معلوم تکلیفش که امیر. داشتم جمعشون
 بقیه خنگای و کردمی نصیحت بسکه زدند؛می صداش بابابزرگ همه که بود عاقلی و جدی و آروم پسر روانبخش

 .کردمی رفع رو
 و آروم و شاعرگونه شخصیت یه بود؛ ملیجک رزا. مهربون خرس گفتمی بهش امیر بود، ونمهرب بسکه هار

 خیلی مرد ولی معلم؛ آق گفتمی بهش رها ،ریاضی دکترای درسش و رشته نوع خاطربه صدرا. داشت ایپروانه
 حرص هم کلی لبتها که بود؛ مزرعه در دختری حنا هاشمو رنگ خاطربه که هم حنا. بود زیریسربه و خوب

 خدا امیر قول به ولی شد؛می گوبذله و شوخ هم وقتش به ولی زد؛نمی حرف خیلی. بود ساکتی پسر محمد. خوردمی
 جرأت کسی همین واسه. نشید رد هم اطرافش از کنید سعی اصال بگیره، پاچه و بشه سگ وقتی نکنه نصیب
 تو حتی کنینمی جرأت دم یه و مهربونه و خوب خیلی دم یه گفتمی حنا. کنه تشبیهش چیزی به نداشت
 .ترس از کنی نگاه هاشچشم
 که نبودیم جمعی کال. خندیدندمی و زدمی حرف موضوعی یه بهراجع هرکس و بودیم نشسته هم دور مونهمه
 . کنیم استفاده خوب هامونلحظه از خواستیممی فقط بخندیم، بلندبلند توجه جلب خاطر واسه
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. بود تربیتبی هم کمیه بودنمهربون بر عالوه دخترِ این کال. شدم سرخ خجالت از که گفت گوشم تو چیزی یه هار
 . خنده زیر زدم بلندبلند و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم باراین که گفت چیزی یه دوباره

 !تربیتبی -
 رو هامچشم. خجالت و رودربایستی بی کرد؛می اهمنگ خیرهخیره داشت. شد محمد میخ نگاهم که برگشتم لحظه یه

 .بود زده زل من به همچنان اون ولی برگردوندم؛ رو روم و دزدیدم
 رفتند هم حنا و امیر و بزنند قدم رفتند رزا و رها و صدرا. بودیم نشسته روانبخش و محمد و من فقط بعد لحظه چند
 .بودم موبایلم با بازی مشغول و بود پایین سرم. کنند پیدا خوردن واسه چیزی یه که
  چیه؟ تحصیالتت.. دیار -

 . انداختم روانبخش به نگاهی
 . شبکه و تیآی لیسانس -

 :گفت و انداخت محمد به نگاهی روانبخش
  درسته؟ گردی،می کار دنبال گفتمی حنا. عالیه خیلی اینکه -

 .اومد لبم روی کمرنگی لبخند
  طور؟چه. دنبالش نرفتم دیج خیلی هنوز ولی آره؛ -
 هم ما بده، ادامه کارش به نتونست مادرش بیماری خاطربه بود شرکت تو ما کامپیوتری امور مسئول که کسی -

 . ما پیش بیای تونیمی بخوای اگر گردیم،می مطمئن آدم یه دنبال
 :داد ادامه و خندید

 . ستمه ایکاره یه جااون هم من ولی محمده؛ رئیس البته -
 :گفت فهمید، که روانبخش. بدم رو جوابش چی دونستمنمی. بودم شده هول

 . امنیه جای که راحته خیالت حداقل نیست، بدی جای ما شرکت. بعد بکن رو فکرات بدی، جواب خوادنمی االن -
 . شد دور ما از و خورد زنگ گوشیش موقع همون

 ...که دمبو روانبخش هایحرف فکر تو و بود پایین سرم
  گردی؟می کار دنبال چی واسه -

 بدی احساس کل در ولی کردم؛می هول کمیه اولش یعنی نبود؛ سخت مواسه محمد با زدنحرف. کردم نگاهش
 . نداشتم بهش

 . کنم پیدا کار معالقهمورد یرشته توی دارم دوست البته و میره سر محوصله و بیکارم جااین خب -
 :گفت کنه نگاه من به اینکه بدون و گرفت باال کمیه رو سرش. فرستاد بیرون رو دودش و ردک روشن سیگاری
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 . کنن معذبت خواننمی نباشه، مهم شونواسه که نه جاییاین چرا پرسهنمی ازت کسی اگر -
 :گفت و کرد نگاهم

  کنی؟می کار چی جااین پرسم،می ازت من ولی -
 . عصبانی و عمیق و سیاه عمیق؛ و بود ترسیاه تاریکی این تو سیاهش هایمچش. بود زده زل هامچشم تو
  کنی؟ معذب رو من خوایمی چرا شما -
 ...ولی نیست؛ این قصدم -
 :گفت و کرد اشاره سرش به
 . نیست درست جااین چیزی یه کنممی فکر قدرهرچه -

 . زدمی تند قلبم. ترسیدم
 .. مدت یه فقط من.. من -
 . نزنی حرف تونیمی نداری دوست اگر -

 فرار من؟ از ترسیدننمی کردم؟ فرار خائنم و آدمکش و خالفکار نامزد دست از اینکه. گفتممی چی مثال خب
 . بخوان رو عذرم حتی یا ندن راهم جمعشونم تو یا. بگیرند پس هم رو کارشون پیشنهاد بود ممکن حتی کردند؟نمی

  کنی؟می فرار چی از -
 . کردم نگاهش ترسیده هایچشم با

 :گفت و کرد له پاش زیر رو تهش و زد سیگارش به عمیقی پک
 کردی؟می فرار کی از روز اون -

  چیه؟ منظورش. شدنمی این از ترگرد هامچشم
  زنی؟می حرف چی مورد در -
  دونی؟نمی تو یعنی -

 . بودم کرده مشت رو هامانگشت و دادم قورت رو دهنم آب
 ...اتفاقی هیچ و جاماین ماه یک االن من بدونم؟ باید رو چی -
 . تشنغول لندهور اون دست از. خودتون شهر تو نه، جااین -

 فکرای کلی. رسیدمنمی جاهیچ به رفتممی که طرف هر از. بودم عصبانی و زدممی نفسنفس. ایستادم شدم بلند
 . بود مخم تو واجور جور

  کردی؟می تعقیب رو من تو -
 . گرفت ازش عمیقی کام و کرد روشن ایدیگه سیگار. زد پوزخندی
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  شناختم؟می رو تو من مگه اصال کنم؟ تعقیب رو تو باید چی برای -
  کردی؟می کار چی ما شهر تو اصال... کجا از پس -

 :گفت و خندید. زد ایدیگه پک
  خریدی؟ رو شهر مگه -

 .چیه جریان ببینم زدنمی هم حرفی. بودم شده درمونده. برگشتم جام سرِ دوباره رفتم، جلو دوقدم
 .برگشتم سمتش به دوباره

  میای؟ هی میری هی کنیمی بازی لیلی -
  م؟واسه بدی توضیح میشه -
 . بدی توضیح تو بود قرار.. که شد برعکس جامون.. هه -
 . کردم فرار دستش از و ترسیدم منم و ودب شده مزاحمم مردِ اون فقط نبود، خاصی چیز خب که من.. من -

 . شد محو هادود حجم بین صورتش. گرفت کام سیگارش از عمیق و کرد نگاهم عمیق
 . جوندختر شد باورم منم -
 .نشست پارک به رو و من به پشت سنگ،تخته یه روی. شد رد کنارم از
 بیاره؛ در سر تگذشته از کسی نخوای که توئه حق. توئه زندگی این.. کنی پنهون تونیمی نزنی، حرف تونیمی -

 بزنن، زندگیم و من سر پشت قراره که هاییحرف نه مهمن مواسه آدما نه. دارم نظری یه من تو برعکس ولی
 .مشکالتم دونستن از ندارم ایواهمه

 .برگشت من سمت به
 ...خب ولی بشه؛ درست که کردم شممتال یهمه من واقع در نیاوردم، وجودبه من رو مشکل اون دونممی چون -

 :گفت و کرد نگاهم تفاوتبی کرد، خاموش رو سیگارش
 . ندارم تو ماجرای دونستن به ایعالقه -
 . شد رد کنارم از
 . گشتممی برادرم دنبال تو شهر تو -

 . اومد حنا صدای
 . کردن یخ مکزیکیا ذرت بدویید هابچه -

 داره؟ برادر مگه اصال... من شهر تو گشت؟می برادرش دنبال
*** 
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 و اومد بار یه فقط طال بودیم، تنها که هفته یک این تو. بود اومده باکو از ایشهفته یک سفر از تازه هوشنگ عمو
. همین ،ب*وسـ*ید رو حنا یگونه رفتن موقع و زد حرف مامانش با کالم چند هم فقط. رفت و نشست ساعت یه
 بامحبتی و مهربون عموی بود؛ شده تنگ هوشنگ عمو واسه دلم. ندیدم طال حرفیکم و سردی به دختر عمرم تو
 چمنی سبز پالتوی یه. بود آورده سوغاتی کلی خاله و طال و حنا و من واسه سفر این تو. داشتم دوسش واقعا من که
 یه مونواسه رو چیزهمه و بود نشده قائل فرقی هیچ حنا و من بین اینکه از. کفش و کیف و شلوار و بلوز کلی و

 عموی همچین داشتن از واقعا دلم ته ولی نداشتم؛ هم انتظاری هیچ اینکه با. داشتم خوبی حس بود، آورده شکل
 .بودم خوشحال مهربونی

 هم خوبی خیلی یسلیقه کنم اعتراف باید. کنم تشکر ازتون طورچه دونمنمی واقعا من ممنون، خیلی.. جونعمو -
 . دارین

 . نکن شک هیچ شسلیقه روی کرده انتخاب رو من وقتی. خاله دیگه منم شسلیقه. .جوندیار -
 : خندیدم

  عمو؟ واسه بود کجا بهتر شما از صد، در صد که اون -
 . دیار کردم پیدا برات خوشگل یخاله کلی سفر این تو اتفاقا -

 : گفتم و شد گرد هامچشم
 ! عمو -

 .خنده زیر زد خاله
 . هوشنگ آقا خوامانمی کنیز من -
 . ترمحکم بعدی جونم،مامان ایول -

 :گفت و خندید و داد تکون رو سرش عمو
 . دختر و مادر این بین افتادم گیر دیار؟ بینیمی -

 .پیشش رفتم. تلویزیون پای عمو و بود آشپزخونه تو خاله شام، خوردن از بعد
  کنم؟ صحبت باهاتون تونممی عمو -
  شده؟ چی. بابا ینبش دخترم، آره -
 .داده رو شرکتشون توی همکاری پیشنهاد بهم روانبخش.. راستش -
  کنی؟ کار خوایمی مگه -
 . توناجازه با -
 ...پولش به نکنه عمو؟ چرا -
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 :پریدم حرفش بین
 خسته روزا ،کنم کار خوادمی دلم فقط. منه با همیشه که هم شما لطف ریزه،می مواسه بابا خداروشکر.. عمو نه -

 . خونه تو میشم
 . داد تکون رو سرش

  زدی؟ حرف بابات با -
 . باشین کرده تاییدش شما که باشه جایی شرطی به البته نداشت، مشکلی. بله -
 سالیپنج. سهیمن جااون هم امیررضا و روانبخش ولی محمده؛ مال بیشترش سهم واقع در شرکت اون دیار -

 دیگه که هم امیر مطمئنم، برادرم پسرای به من. بودند هم موفق خداروشکر و دنکر تاسیس رو جااون که هست
 . خورممی قسم سرشون رو من باشه، راحت جهت همه از خیالت. میشه دامادم داره

 .نشست لبم روی لبخندی
 . بشه راحت بابا خیال خواستممی فقط عمو، بودم مطمئن من -
 . کنم کار جااون خواممی که گفتممی روانبخش به باید. رفتم اتاقم تو باال و کردم تشکر عمو از

 .داد جواب باالخره بوق چندتا از بعد که گرفتم رو ششماره
  جانم؟ -
 . سالم -
  تویی؟.. دیارجان -
  نشدم؟ مزاحم که بدموقع. بله -
  خبر؟ چه عزیزم، نه -

 . عزیزم میگه همه به و کالمشهتیکه کال دمفهمی بعد ولی کرد؛می اذیتم گفتنشعزیزم این اوایل
 ...شرکت تو کار... خب یعنی... موضوع اون بهراجع خواستم. سالمتی که خبر -
  ما؟ به میدی همکاری افتخار باالخره خب خب. هاآ -
 . کنم کار شما با و شرکت اون تو خدامه از من جوری،این نگو -
  بیای؟ تونیمی فردا. حله پس خب -
 . حتما له،ب -
 . کنممی اس برات رو آدرس. خب خیلی -
 . کنیمی لطف مرسی، -
 .کنممی خواهش -



 

 

81 

 

 خواهد خسته دل روزی که رمان

 شد
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود هنگا انجمن کاربر

 

 69سحربانو

 . خدانگهدار -
 . خداحافظ -

 توی من اگر باشه قشنگ آینده تونهمی قدرچه! خوب چه میشم؟ شاغل هم من فردا از یعنی. کشیدم عمیقی نفس
 قدرچه. بشه محو زندگیم از بهمن یسایه. دارم شوندوس که کسایی کنار کنم، کار دارم عالقه بهش که شغلی
 .بپیونده واقعیت به هاشونرویا آدما شدمی خوب
*** 

 استرسی هیچ و بودم ریلکس خیلی بگم اگه دروغه. بود شرکت هم مقصدمون و بودیم نشسته حنا با ماشین تو
 خیلی نداشتم، کار سابقه هم اصال که کارتازه منِ واسه بنامی و بزرگ نسبتا شرکت همچین توی کارکردن. نداشتم
 وقتهیچ که باشم، بهترین که بکنم رو تالشم تمام که بودم کرده عهد خودم با. بود اضطراب با کمی و انگیزهیجان
 .بشن پشیمون انتخابشون از که نکنم کاری

 : گفت و گذاشت امشدهمشت هایدست روی رو دستش حنا
 . دارم ایمان هاتتوانایی به من دختر، تونیمی تو -
 . حنایی کن دعا مواسه -

 :گفت و کرد ول رو دستم مشت
 زبون رو که نامرده امیر این تقصیر شهمه. مزرعه تو میفتم موقرمز دخترِ اون یاد! حنایی و درد حنایی، و کوفت -
 . خورهمی هم به اسمم از حالم.. اه. انداختش هم تو
 :گفتم تعجب با
 . دارم دوسش من قشنگه، و بامزه خیلی. نازی این به اسم میاد؟ دلت -

 . کرد ردیف مواسه داشت دوست که جقی و عجق هایاسم از لیست یه شرکت، برسیم تا و انداخت باال شونه
  باشه؟ اینا از یکی اسمت خوادمی دلت واقعا -
 . باشه خاص باید اسم من نظربه آره، -

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
*** 

 همین من. بسازید اسم اینا با بشینید گفتن و هم جفت انداختن رو کلمه مشت یه چیه. خاص تا داریم خاص خب -
 . دارم دوست بیشتر رو خودمون معمولی هایاسم

 : گفت و ب*وسـ*ید رو لپم رانندگی وسط
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 .خوشملی این به خودت اسم عشقم، داری حق-
 . ایستاد چهار یطبقه آسانسور. بود اداری مجتمع یه. باال رفتیم و کرد پارک شرکت در جلوی

 و هارفتنراه صدای فقط که آروم فضای یه. بود مدرن و قشنگ خیلی شرکت چیدمان. اتاق چندتا و بزرگ سالن یه
 با داشتند که اومد روانبخش و ضاامیرر صدای. شکستمی رو سکوت اون هابرگه زدنورق و کیبورد هایدکمه فشار
 . کردندمی بحث آروم هم
  کو؟ فکسش پس میشه؟ مگه آخه -
  نیست؟ یادت روز، همون بهت دادم روان جون -
  زدی؟ گند باز امیر. نیست یادم که دادی من به کی! مرض و روان درد، و روان -
 ...تو جون به -
 بفهمه محمد! باش داشته نظم کمیه گفتم هزاردفعه. وسط هاندازمی رو من جون هی.. پررو بچه خودت جون -

 . کنهمی قیامت
 :گفت و ترسید حنا
 . بگه محمد به نرفته تا بریم بدو دیار -
 .سالم -
 .برگشتند سمتمون به هردوشون ما گفتنسالم صدای با
 . اومدین خوش خانما، سالم -

 :گفت و ب*وسـ*ید رو شگونه اومد، حنا کنار باز نیش با امیر
  عشقم؟ طوریچه -

 :گفت و زد نمادندون لبخند یه هم حنا
  خوبی؟ تو مرسی، -

 :گفت من به رو و داد تکون رو سرش
  خوبی؟ دیار، طوریچه -
  کردی؟ خرابکاری باز. ممنون -

 . شد گرد هاشچشم
  شنیدین؟ -

 . خنده زیر زدیم و دادیم تکون رو سرمون
 . ندارم رو محمد غرغرای یحوصله خدابه. بگیر رو زبونت اون جلو خدا رو تو حنا.. بابا ای -
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 :گفت و شد بدجنس هم حنا
  برام؟ خریمی چی -

 :گفت و اتاقش سمت بردش و کشید و دستش امیر
 . ببینم جااین بیا. عزیزم کوفت -

 :گفت من به رو و داد تکون سری روانبخش
 کال و فروش مدیر هم امیررضا و هستم شرکت معاون من. ما شرکت این. میدان این و گوی این.. جاندیار خب -

 بعد حاال که هستن هم دیگه نفرسه دو و شرکته مدیر که محمد. زنهمی خنگ اوقات اکثر که ستفرانسه آچار
 لوازم تولید جریانی، در که هم شرکت کار. دادیم توسعه رو کارمون ولی کوچیکه؛ جامون. میشی آشنا هاشونبا

 کارای مسئول معلومه، که هم تو کار. حاال هست حرفش بزنیم، هم دیگه یشعبه یه قراره بخواد خدا. پزشکیه
 حسابدار نوربخش، خانم با فقط. ستآماده که هم اتاقت. کامپیوتری امور کال و سایت و شبکه ساخت و کامپیوتری

 نیست؟ مشکلی خب. اتاقیهم شرکت،
 :گفتم لبخند با
  کنم؟ صحبت محمد با قبلش تونممی... فقط. واضح و کامل چی ههم همیشه مثل نه، -
 .نه که چرا آره، -
 :گفت و منشی به کرد رو
  تنهاست؟ مهندس -
  بدم؟ خبر بهشون بله، -
 . کنم آشنات کارت با تا اتاقم بیا شد تموم کارت. جاندیار برو. نیست الزم نه -

 . زدم در و گفتم اهلل بسم فتم،ر اتاق در پشت. کردم تشکر و دادم تکون رو سرم
 . تو رفتم و کردم باز رو در آروم. اومد بفرماییدش صدای
 کاراش و تاپلپ به خیره دقت با. بود فرستاده موهاش روی رو طبیش عینک و بود نشسته تاپشلپ پای میز پشت

 بوییخوش عطر و بود ردهک آویزون رو کتش البته که بود تنش دوختیخوش شلوار کت. کردمی تایپ چیزی و بود
 . دادمی ادکلن خوش بوی همیشه. بود خودش مخصوص عطر مطمئنم که بود پیچیده اتاق تو
 . سالم -
 :گفتآرومی صورت با و گرفت روبروش یصفحه از چشم اکراه با من گفتنسالم صدای با
 . بشین. اومدی خوش سالم، -

 . نشستم محمد به صندلی تریننزدیک روی و رفتم
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  اومدی؟ کی -
 . کنم کار چی که دادمی توضیح مواسه داشت روانبخش. اومدم حنا با. میشه ساعتی ربع -
  نداری؟ که مشکلی. خوبه -

 . دادم تکون رو سرم
 ...اجبارِ به یعنی نداری؟ مشکلی که من کارکردن با.. بگم خواستم.. من راستش -

 :گفت و زد کمرنگی لبخند
 . شدنمی داده تو به پیشنهادش اصال نبودم، راضی من هم درصد یه اگر حتی -
 . کردنمی خرد رو غرورت هاشحرف ولی زد؛می حرف غرور با
  هست؟ هم ایدیگه مشکل -
 . ممنونم نه، نه -

 . برگشتم دوباره ولی رفتم؛ قدم یه. شدم بلند
 .بود زده زل هامچشم تو. کرد نگاهم. کردم نگاهش

 :رسیدمپ تند و نشستم دوباره
  خواستی؟می چی ما شهر تو شما بدونم خواممی هنوزم من -
 :گفت و کرد چلیپا سینه روی رو هاشدست و داد تکیه صندلیش به
  خوای؟می چی ما شهر توی تو بدونم دارم دوست خیلی منم بخوای رو راستش خب -
. نپیچون رو من خدا رو تو. نمیشم آروم نگیرم هم رو جوابش تا. میشم دیوونه دارم سواله، از پر سرم تو من.. ببین -

  بود؟ کی خانمِ اون شد؟ چی کردم غش که من کرد؟می کار چی شهر اون تو داداشت
 . برداشت سیگار یه
  نمیشی؟ اذیت -
 شهر به رو و رفت اتاقش بلند هایپنجره کنار و شد بلند. داد تکون نه ینشونه به رو سرم. کرد اشاره سیگارش به

 .ایستاد رفتهدودگ
 . میاد بهت چادر -

 سختیبه یهویی تعریف این از رو دهنم آب. انداختم پایین رو سرم و کشیدم خجالت. شدم منگ لحظه یه. زد بهتم
 . دادم قورت
 .فرستاد دوختشخوش شلوار جیب تو رو دستش یه و زد سیگارش به پکی
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 هم جااون. کنم پیداش که رفتم. دیدنش جااون ودندب داده خبر بهم. گشتممی داداشم دنبال گفتم، که بهت -
 . مادرش هم خانم اون و بود قدیمیم دوستای از یکی یخونه
 . ایستادم شدم بلند هم من
  چیه؟ داداشت اسم -
 . کرد نگاهم برگشت، سمتم به
  مهمه؟ برات چی واسه -

 .باشه داشته من سیاه یگذشته به ربطی داداشش ستخوانمی دلم اصال ولی چرا؛ دونمنمی
 .بود گمان و حدس و فرضیه و سوال از پر من سر تو. دونمنمی اصال یا بشناسمش شاید گفتم خودم با
 ... خواستم فقط من -

 .نشست میزش پشت و صندلی روی و کرد خاموش جاسیگاری توی رو سیگارش. برگردوند رو روش
 ... که بفهمم چیزی شاید تا بودم زده زل محمد دهن به و بودم ایستاده سرپا همچنان من و

 :گفت و کرد بسته و باز رو هاشچشم
 . بپرسی حنا از تونیمی بخوای هرچی -

 .نشستم
 .محمد.. بگی خودت خوادمی دلم من ولی -

 . شدم هول. کرد نگاهم
  نه؟ یا داره ارتباطی من زندگی به برادرت.. بدونم خواممی فقط من.. من -

 .بود تردید و شک و سوال از رپ هاشچشم نگاهش،
  باشه؟ داشته ربطی تو به اون زندگی باید چرا -
 .. خب.. که داشتم شرایطی یه من. نیستی من جای که تو ولی باشه؛ احمقانه شاید آره،.. ببین -

 . شدم خیره زمین به و گرفتم ازش رو نگاهم ناامیدانه. بگم چی دونستمنمی دیگه
 . نشیبه و فراز از پر من زندگی -
  نیست؟ نشیب و فراز از پر کی زندگی -
 . اسونه ازش باالاومدن نیست، سخت و ترسناک انقدر شیبش این بعضیا مال ولی آره؛ -

 کنار هاشبا باید خودم بود، من زندگی این داشت؛ حق. کنه قانع رو من بخواد نداشت حوصله شاید. نگفت چیزی
 . اومدممی
 . ایستادم و شدم بلند
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  کنم؟ شروع رو کارم تونممی کی از من -
 رو ماشینش سوئیچ و پوشید رو کتش. گذاشت کیفش تو برگه چندتا و شد بلند هم اون. کرد نگاهم حرفبی هم باز

 .اومد من سمت به و برداشت
 :گفت و کرد باز رو در
 . کنهمی کمکت کن، هماهنگ روانبخش با -

 . دادم تکون «بله» معنی به رو سرم
 :گفت آروم. دقت با صبر، با صورتم؛ اجزای همه روی شد، خیره هامشمچ تو
 . باشه داشته ارتباطی تگذشته و تو با من برادر خوادنمی دلم هیچ -

 . بود شکستن و دردگرفتن حال در دلم گرفت، رو گلوم بغض
 . نیستم بدی آدم.. من -
 . نیست خوبی آدم اون دونم،می -

 . نبودند زیادی خوب آدمای نبودند، خوب هاخیلی هم من یشتهگذ توی نیست؟ خوبی آدم
 . رامینه اسمش -

 . گیجم قدرچه خدا وای. داره مستعار فامیل و اسم تاده بهمن خود ولی نشنیدم؛ بهمن زبون از حاال تا رامین؟
 :زدم صداش که رفتمی داشت

  محمد؟ -
 قد اون با پرغرورش، و مردونه صورت اون با ش،لعادهافوق عطر بوی اون با خوشتیپ، دست، به کیف برگشت؛
 . کرد نگاهم بزنم، حرف هاشبا و بگیرم باال رو سرم بودم مجبور که بلندش

 . موقعش به کنممی صبر بشنوم، خودت زبون از میدم ترجیح -
 . کردمی دلخوش آینده به رو من ولی بود؛ نیشخند بود، پوزخند بود لبخند دیدم لبش رو من که چیزی اون دونمنمی
 و باشخصیت خودشه؛ مثل هم برادرش حتما خوبه، خیلی محمد که شد خوش این به دلم من و رفت. رفت

 .ندارند حتما باشند، داشته ربط گروهشون و بهمن به تونندنمی هااون. بامعرفت
*** 
 پرانرژی و سرحال و بودم خوشحال انقدر. بود گذاشته مثبت اثر امروحیه توی واقعا شرکت توی کارکردن هفته یک
 . کردنمی ایجاد بدی تاثیر احوالم و حال تو زیاد گذشته اتفاقات که

 نهایت پاییزی هوای از و زدممی قدم هم کمی و رفتممی رو مسیری یه تا حنا یا هوشنگ عمو با صبح هرروز
 . بردممی رو ذتلـ*
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 خوبی خانم. داشت سارا اسم به سالهپنج دختر یه که بود تاهلم یساله35 زن یه شرکت، حسابدار نوربخش، خانم
 . داشتم دوستش و بودم کرده برقرار ارتباط خوب هاشبا. بود

 . کردممی وارد رو وسایل جدید هایقیمت داشتم شرکت سایت توی
  مشغولی؟ دیار -
  طور؟چه سایتم، توی -
 :تگف و گذاشت میزم روی رو پوشه یه. شد بلند عجله با
  مهندس؟ دست برسونی رو پرونده این تونیمی. برسونم بهش باید ش،واسه ببرم رو سارا داروهای رفته یادم -
 . رسونممی رو خودم بگو، بهم داشتی کاری. راحت خیالت برو آره... آره -
 . خداحافظ. برم قربونت -

 . مهندس دفتر رفتم مینو یهپروند همراه به و گرفتم ازش پرینت یه. دادم انجام رو سایت کارای
 :گفتم منشی به رو
  هستن؟ -
 . تو بفرمایید بله، -
 .رفتم داخل بفرمایید صدای با و زدم در
 . بشینم کرد اشاره و داد تکون رو سرش هم اون که دادم تکون سالم ینشونه به رو سرم. کردمی صحبت تلفن با

 کنم فکر هم خطش پشت طرف. کنه قانع رو طرفش ونستتمی و کردمی صحبت خوب داشت، نرمی و چرب زبون
 . شد تموم تماسشون که شد قانع زود

 . کشید طول ببخشید -
 .رفتم کنارش و زدم لبخند

 . دنبالش مهد رفت بده، بهش بود رفته یادش رو دخترش هایدارو. نوربخشه خانم یپرونده این -
  خوبه؟ دخترش -
 . عمل واسه کاراشه دنبال -
 . جریانم در ،آره -
 . کرد تایید کردم، هماهنگ روانبخش با قبلش. جدید قیمتای پرینت هم این -

 . انداخت پرونده به نگاهی و زد رو عینکش
  برم؟ تونممی -
 . بدی باید تغییراتی یه بندازی، راه برام رو سایت باید. بندازم اینا به نگاه یه وایسا لحظه یه -
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 اتاق یگوشه بلند هایپنجره کنار و رفتم خواهیمعذرت با. بود شناسنا شماره د،خور زنگ گوشیم لحظه همون
 . ایستادم
 : گفتمآرومی صدای با. کردم روشن رو گوشی

  بله؟ -
 . عزیزم سالم -

 . بود شرفشبی خود قشنگ صدای. بست یخ لحظه یه توی تنم کل
  اومد؟ بند زبونت که خوشحالیه از عزیزم؟ شد چی -

 :گفتم توانم یموندهته با. بودم نشنیده رو صداش که بود وقت خیلی. دادم قورت رو نمده آب
  خوای؟می جونم از چی -

 .هاشهلب رو قشنگ لبخند همون کردم حس
 .من عشق شده تنگ برات دلم -
 . خورهمی هم به ازت حالم عوضی، شو خفه -
  من؟ عشق بزنی حرف جوریاین من با نباید مدت همه این از بعد کنینمی فکر -

 .بود شده روحم سوهان بدجوری و بود لج از هاشگفتن من عشق این
  بزنی؟ زنگ بهم میشه روت طورچه کثافت، داری رو خیلی -
 . تهرانی دونممی -

 یهاچشم تصویر. بود نشسته برف ریز هایگوله انگار هامسرانگشت. شد تریخ بود، یخ تنم. ایستاد حرکت از قلبم
 . اومدنمی در گلوم تو از صدایی و دیدممی پنجره یشیشه توی از رو امترسیده

 ...که موقعست اون و تهرانی کجای که فهمممی هم کمکم -
 . شد تموم کارم بیا، دیار -
  بود؟ کی صدای این -
 .کردمی نگاهم متعجب. برگشتم محمد سمت به ترس با
  خوری؟می گوهی چه تنهایی داری بود؟ آشغالی کدوم صدای این. نکن ترخر رو من خرم، خودم من دیار -
  دیار؟ شده چی -

 من نفهمه کاشکی. نکنه پیله انقدر بهمن کاشکی. نزنه حرف بگم محمد به تونستممی کاشکی. بودم افتاده گیر
 . گوریم کدوم

 دیار؟ -
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 !توام با گرمه؟ آخوری دومک تو سرت عوضی. کشمتمی خودت جان به کشتمت، کنم پیدات دیار -
 .خورد سر مگونه رو چشمم از اشکی قطره. پروندم جا از دادش صدای
 .اومد کنارم محمد

  دیار؟ کیه -
 . شد سست تنم

 . بخون رو بابات یفاتحه دیار -
 «بهمن» :زدم لب

 . نفهمیدم چیزی دیگه و
*** 
 رو صداها ولی بودند؛ سنگین هامپلک. کنم باز تونستمنمی رو هامچشم. بودم افتاده پنجره زیر زمین، روی
 . شنیدممی
 دیار؟.. دیار -

 . بود محمد یترسیده صدای
 دیار؟ تو، شدی چی. کن باز رو هاتچشم دیار -

 . امیررضا و روانبخش صدای هم بعد و اومد در صدای
  دکتر؟ ببریمش -
 . بخور آب پاشو دیار -
  مگه؟ زدمی حرف کی با -
 .زمین رو افتاده کنم، بلندش امیر کنار برو. افتاد یهو ،دونمنمی -
 . کنم کمکت بذار -
 . کنار برو خواد،نمی -

 آروم رو هامچشم. پاشیدند صورتم به کمی و حلقم تو ریختندمی آب بسته هایچشم با. نشستم و کرد کمکم محمد
 . رفتمی راه سرشون پشت نگران و صبیع محمد و کنارش امیررضا و بود نشسته روبروم روانبخش. کردم باز
  خوبی؟ عزیزم، دیار -

 تو تنم کردممی حس. داشتم عطش. بود گرفته گر تنم. بود گرمم انقدر چرا دونمنمی. دادم تکون آروم رو سرم
 . آتیشه یکوره

 . کجام دونهمی داره، خبر مکانم و جا از. بندهمی یخ داره گرما اون کردم حس بهمن هایحرف یادآوری با
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 . چکید چشمم از اشک قطره یه
  بود؟ تلفن پای کی دیار -

 . بزنم حرف تونستمنمی و داشتم بغض
  دادن؟ بهت بدی خبر -
 . بودند نگران تاشونهرسه کردم، نگاه تاشونهرسه هایچشم تو
 . شدیم جوننصفه دختر، بزن حرف د -

 :گفت که اومد محمد عصبی صدای
  کیه؟ بهمن -
 . کردممی عصبانی رو بهمن نباید خدا وای! باباحاج وای. افتادم بابا یاد دفعه یه بهمن اسم آوردن با
 کردم سرهمش لرزون هایدست با. بود شده جدا ازش باطریش و بود افتاده کنارم. گشتممی گوشیم دنبال زمین رو
 . کردم روشنش و
  پیشت؟ دبیا حنا بگم خوایمی شده؟ چی. بزن حرف دیار -

 . دادم تکون راست و چپ به رو سرم
 . کشید طول مواسه سال یک قدر گوشی شدنروشن دقیقه یک این نظرمبه
  بزنی؟ حرف بهش راجع خواینمی -
 . زدممی حرف بهمن با باید اول ولی داشتم؛ حرف داشتم، بغض. کردم نگاه روانبخش هایچشم تو

 . کردممی عصبیش نباید
 صدای که گرفتم سوم بار. داد رد هم باز. گرفتم دوباره. داد تماس رد. گرفتم رو شناسنا یشماره همون سریع

 :شنیدم رو عصبانیش
  داری؟ کار چی -

 : گفتم ترسیده و تند
 . کن باور فقط کن، باور خدا رو تو بهمن-
  کنم؟ باور رو چی -

 . بود پرحرص و جدی و سرد صداش
 ! باش نداشته کاری ابابحاج به خدا رو تو -

 . لرزوند رو تنم کل پوزخندش زد، پوزخند
 . نیست زندگیم تو کسی نیستم؟ کسهیچ با کنی باور که بخورم قسم چی به. کنممی کار فقط جااین من بهمن -
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  کنم؟ باور باید طورچه -
  رفته؟ یادت داشتی، باور رو من تو -
 . کردی فرار من از کردی، ول رو من تو -

 . بود شده ترآرومکمی صداش
 . داشتم حق -

 :زد داد
 . بودم عاشقت من! نداشتی حق لعنتی نداشتی، حق -

 بابا جون فقط مهم دارند، نظر زیر رو هامحرف و من و نشستند روبروم مرد تاسه نبود مهم. بلند بلند گرفت؛ مگریه
 . بود
 . دیار برگرد -

 . بود زده زل من به عصبانی و بود کرده اخم که زدم زل محمدی به. اومد بند اشکم. ایستاد قلبم
 .نه -
 .برگرد -
 ...تو بهمن -
 . میدم قول کنم،می درست رو چی همه -
 ...بابام -
. فروشیشکتاب نزدیک و ماشینم تو االن قسم هاتچشم جون به وگرنه ندارم، کاریش زدی زنگ چون فقط -

 . بیارم رو دخلش که رفتممی داشتم
 . دادم فاصله هم از رو هاملب. بکشم نفس درست تونستمنمی که بود تند قلبم تپش انقدر. شد سست دستم

 . بیا دیار -
 ...اشاره یه با تونستمی راحت که بود دست دم بابا جون انقدر کردم؟می کار چی باید

 .شدم مجبور ولی چرخید؛نمی زبونم
 . بده وقت بهم -
 من پیش فقط جات سرت، اون تو بکنی رو این باید ولی کنی؛ آروم رو خودت و کنی فکر تونیمی بخوای هرقدر -

 . امنه
 . بودم زده زل گوشی به گشادشده هایچشم و ترس با فقط کرد، که قطع
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 کشیدن حال در عصبانی همچنان محمد و بود نگران امیررضا. کشید دستم از رو گوشی متفکر ایچهره با روانبخش
  .سیگار

 :پرسید روانبخش باراین ولی تکراری؛ سوال یه هم باز
  کیه؟ بهمن -

 . دادم قورت رو دهنم آب
 .. بهمن.. به -
  شناسیمش؟می ما کجاست؟ میشه؟ مزاحمت -
 .نه -
  کردی؟می التماسش داشتی چرا. خب بزن حرف د -

 . بود ترسیده خیلی هم امیر
 . زود یا دیر فهمن؛می باالخره همه چی؟ که آخرش. بیرون کردم فوت رو نفسم

 . سابقم نامزد -
 ولی نداشتم؛ گفتن واسه حرفی. انداختم پایین رو سرم. زد زل بهم بود مونده راه بین که سیگاری با اخم با محمد

 .کردممی مخفی ازشون االن تا نباید کردممی حس. کردممی ـناه گـ احساس چرا دونمنمی
 :گفت زدهبهت امیر

  داری؟ نامزد تو مگه -
 . آوردم باال سریع رو سرم

 . کردم فرار ازش من.. من. نیست من نامزد دیگه اون. داشتم -
 . من به نگاهی و کرد محمد به نگاهی روانبخش

 . کنه پیدام ترسممی ترسم،می ازش من -
  دونه؟می بابات کنه؟می اذیتت ترسی؟می چرا -
 نفع به ندونه هرکی. بدونید هم هاشما خوامنمی من. بابام حتی دونه،نمی کسهیچ. .خب.. که هست چیزی یه -

 . نیست خطر در جونش خودشه،
 : گفت گیجی با امیر

  چیه؟ جریان کنی؟می پلیسیش رو قضیه چرا تو؟ میگی چی -
 .فرار شد معاقبت و فهمیدم من. خودتونه خاطربه فقط نمیگم اگر و نگفتم اگر. نکن اصرار امیر -

 : گفت و کرد نگاهم آروم لحن با روانبخش
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 . ما به بگو. نمیای بر پسش از تنهایی تو. هستیم تو زندگی وسط هم االن همین ما دیار -
 . بندازم هچل تو رو کسی خوامنمی من روانبخش! خدا رو تو -
  برنمیایم؟ خودمون پس از گنده مرد تاسه ما یعنی نمیفته؛ هچل تو کسی -
 . کردمی نگاهم خیره و بود زده تکیه دیوار به. انداختم محمد به نگاهی. کردم مشت رو هامستد
 :گفتم گریه با
 .کلیه خودش دادید راه جمعتون تو رو من کههمین. بیاد پیش مشکلی تونواسه خوامنمی من! خدا رو تو -
 . کن اعتماد بهمون بزن، حرف نباش، هیچی نگران دیار -

 سبک مشونه رو از رو هاحرف این سنگینی باید شاید بگم، باید شاید چیه، چاره. درآوردم انقباض حالت زا رو بدنم
 . کنم

 . روانگردانه قرصای ساخت کار تو. خرابکاریه و کشور ضد هایگروهک این از. خالفکاره آدم یه بهمن -
 . شدمی سرازیر آروم هامحرف با هم اشکم دیگه

 مدارکش این یهمه. دونستمنمی رو اینا از کدومهیچ من! خدا وای. دیدم رو عکساش خودم. هکشت هم آدم حتی -
 ولی دونم؛می من که بفهمه نذاشتم و زدم هم به رو نامزدی فهمیدم، وقتی. فرستاد مواسه سابقش دختردوست رو

 که بود روزی چند یه. جااین اومدم و کردم فرار دستش از باباحاج کمک با. دزدیدن ازم آدماش هم رو مدارک همون
 فکرای. کرد قاتی شنید رو محمد صدای. تهرانی که فهمیدم گفت. زد زنگ امروز ولی فرستاد؛می تهدیدآمیز پیامای
 . بود بابا فروشیکتاب نزدیک نمیشه، باورم من خدای وای. کشممی رو بابات گفت. کرد ناجور

 . گریه زیر زدم بلندبلند باراین
 . پیشش برگردم کنهمی مجبورم آخر کنه،می پیدا رو جام آخر دونممی من -

 . انداختم محمد به نگاهی
 . ببره خودش با رو من خواستمی. کردممی فرار اون آدمای دست از روز اون -

 : گفت آرومی لحن با روانبخش
  چیه؟ حسابش حرف حاال -

 . دادم تکون رو سرم
 خودش با زور با رو من کنه، پیدام اگر. کنه پیدا رو من ترسممی. ترسممی ازش من...من. گردیبر باید میگه -

 .بکنه تونهمی بخواد هرکاری اون. میاد بدم ازش. برهمی
 . بیرون کرد فوت کالفه رو نفسش و فرستاد شلوارش جیب تو رو هاشدست و انداخت پایین رو سرش محمد

 . ایستاد پنجره کنار رفت هم بعد و آورد دستمال مواسه و شد بلند امیر. بود زده زل مینز روی اینقطه به روانبخش
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  گرفتی؟ وقت ازش چی واسه -
 .عصبی و بود کرده اخم همچنان محمد

 کنهمی منم مطمئنم برگردم اگه. کنم کار چی دیگه دونمنمی. کنهمی تهدید باباحاج جون با رو من. برگرد میگه -
 ...بابا که هم نرم اگه. عوضی قاتل یه ودش،خ مثل یکی
 اون. خوامنمی چادری زن گفتمی. نذاشتم که برداره سرم از رو چادرم خواستمی زوربه حتی. ستدیوونه یه اون

 . وحشتناکه خیلی
 . پروندم جا از ترس با چیزی شدنشکسته صدای که بود پایین سرم

 . زد بیرون اتاق از حال همون با و دکوبی دیوار تو محکم رو آب پارچ محمد
*** 
 دسرها تهیه توی و شونخونه برم ترزود بود خواسته ازم جونشهناز. بودیم دعوت فریبرز عمو یخونه همگی امشب

 مواسه گفتم حنا به و شونخونه رفتم روانبخش با شرکت، از برگشت موقع عصر هم من. کنم کمک رزا و رها به
 . بیاره لباس

 بهش هم هاغذا کردندرست توی کنه،می درد خیلی پاش دیدم وقتی. بود خونگرمی و بامحبت زن جوننازشه
 مامان یاد شدیدا رو من این و« .مادر بشی خیربه عاقبت» :گفتمی بار یه ایدقیقهپنج هم اون و کردم کمک

 . انداختمی
 :اومدم خودم به رزا صدای با
  وانیلی؟ یا کنیم درست شکالتی کیک -
 . دارید دوست خودتون هرجور -
 . دارم دوست طعمی همه که من -
 . دارم دوست شکالتی ولی من -

 : گفتم و زدم لبخند
 . ترهخوشمزه شکالتی هم من نظربه -

 خواسته ازم محمد شرکت، از رفتن دم عصر اینکه واسه بود، ترخوشمزه اینکه واسه نه کردم؛ درست شکالتی کیک
 شقیافه طفلی آخه. بودم کرده قبول لبخند با هم من و کنم درست شواسه شکالتیا کیک همون از مشبا بود

 . بود شده خواستنی و شکمو هایپسربچه شکل
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 من مراقب جورایی یه که بودند گذاشته قرار هم با انگار. بود شده عوض تاشونهرسه رفتار روز، اون جریان از بعد از
 ازم هرروز. نباشه بهمن که بود من هایتماس به حواسشون مرتب. کردندمی چک ور آمدام و رفت. باشن

 .پیامی تهدیدی تماسی نشده؟ خبری امروز که پرسیدندمی
 ممنون واقعا من و باشن داشته باهام بدی رفتار ممکنه بفهمن اگه که نشد؛ کردممی فکر که جوریاون خداروشکر

 مواسه هرروز انگار که داده قرار راهم سر رو مردنما یفرشته تاسه ولی نیستند؛ نپیما و بابا که االن که بودم خدا
 خواستم روزی اگر کنممی فکر که جوری کردم؛ پیدا افرادش و خانواده این به خاصی یعالقه یه. شدندمی ترعزیز

 . میشه سخت مواسه رفتن برگردم،
 تاسه کنه،می خواهری لحاظ همه از مواسه که خواهری دارم؛ رو حنا که کنممی شکر رو خدا روزا این قلبم ته از

 . دارم نیاز غیرتشون این به قدرچه من و کنندمی خرج مردونه تعصبات مواسه که مرد
 . نباشه کم چیزی که کردممی نگاهشون و اومدم ترعقب کمی و چیدم رو دسرا میز
  بزنم؟ ناخونکشون کمیه االن از نمیشه -

 . بود روانبخش عقب، برگشتم
 . کرده غدقن جونشهناز متاسفم، -
 . کننمی دلبری دارن خیلی آخه -
 . کن درویش شما حیان،بی اینا -

 :گفت و شد جدی یهو صورتش
  نبود؟ خبری که امروز -

 .انداختم پایین رو سرم
 ...فقط خداروشکر، نه -
  چی؟ فقط -
 ...الل زبونم دفعه یه ترسممی. کنه عصبانیش من هایمحلیبی این ترسممی. بابامحاج نگران.. من -
 که هم تو دل آوردندستبه واسه. بابات نه تویی، هدفش اون. دور بنداز رو بیخود فکرای این جان،دیار نترس -

 . کنه پیدا رو تو خوادمی فقط زنه،نمی گندی همچین شده
 . مطمئنم کنه،می که -
 . مراقبیم ما دختر، نزن بد نفوس انقدر -
 : گفتم و زدم لبخند روش به
 .روان مرسی-
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 . امیررضا اون همدست شد اینم! کوفت و روان -
 . خندیدم

 . خب داره حق هم خدا بنده امیر طوالنیه، خیلی اسمت کنم؟ کار چی خب -
 . هآشپزخون تو پریدم و زدم پهن و پت لبخند یه سریع میشه، ترسناک داره شقیافه دیدم
 . بود آورده لباس مواسه و بود اومده بقیه از ترزود حنا کارها، انجام از بعد

 یه و بستم لبنانی صورتبه رو ساتنم و بلند روسری و پوشیدم رو بلندم عبایی مانتو و کردم عوض رو هاملباس سریع
 .ومدما پایین و پوشیدم رو هامصندل. عطر کمی و کشیدم هامچشم تو کمرنگ چشم مداد
 فقط طال. کردم سالم. اومدند هم مازیار، شوهرش، و طال. بودند هم جونشهناز فامیالی. بودند اومده هم بقیه

 . کرد پرسیاحوال خودمونی و گرم خیلی شوهرش ولی داد؛ تکون رو سرش
 . متفاوتند هم با شوهر و زن این قدرچه

 و جذاب مرد محمد. بود پاش دوختیخوش کتان شلوار و ازبیقه ایقهوه پولیور. بود زده اسپرت تیپ امشب محمد
 و شدمی داده مدل حالت بهترین به هاشمو. دادمی عطر خوش بوی همیشه. بود لباسیخوش و هیکلخوش

 و مردونه بینی و مشکی ابروی و چشم. بود معمولی خیلی صورتش. دیدممی دستش مچ رو ساعت یه هم هردفعه
 باعث که بود صورتش تو خاصی غرور و جذبه یه ولی صورتش؛ روی همیشگی ریشته یه و مدلخوش هاییلب
 و محکم. داره مهربونی دل که دونستممی حال عین در ولی ببری؛ حساب ازش نشناسیش هم اگر حتی شدمی

 رو سیک دل غرورش با هاش،حرف با ندیدم وقتهیچ ولی نفس؛ به اعتماد با و پرغرور کرد،می صحبت قوی
 یه کردممی حس که هرچند. کردمی رفتار هاشونبا مودب خیلی و داشت رو هابزرگتر احترام همیشه. برنجونه
 .داره اصالن عمو یعنی باباش، از عمیقی ناراحتی
 .رفتم حیاط تو و شدم بلند. بود ترانه خورد؛ زنگ گوشیم

 .گذاشتم گوشم دم رو گوشی و نشستم آالچیق توی
 .فراری تردخ بر سالم -
 دیگه؟ چیه فراری دختر سرم، به خاک -
 .یکیه این به منظورم نه، فراری اون نه! ببخشید وای، ای -
 خوبی؟ خبر، چه. زدنتحرف این با ترانه گمشو -
 کنی؟می کار چی خبر، چه تو. شده ذره یه برات دلم دیار -
 که هم امشب. دور دور ریممی هابچه و حنا با شبا بعضی و استراحت خونه هم عصر و شرکت میرم صبحا که من -

 .دعوتیم فریبرز عمو یخونه همگی



 

 

97 

 

 خواهد خسته دل روزی که رمان

 شد
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود هنگا انجمن کاربر

 

 69سحربانو

 .راحتی باهاشون خوشحالم. خوب چه -
 خبر؟ چه پیمان و بابام از... راستی. دارم دوسشون خوبین، هایآدم آره -
 نزدی؟ حرف باهاشون -
 .خبرمبی روزه دو رو پیمان ولی ؛زدم حرف بابا با صبحی چرا، -
 ...که هم پیمان.. یزهچ -
 ترانه؟ شده چی -

 .تازه اتفاق یه یعنی این و کرد من و من
 بیاد پاشه خوادمی فهمیده رو جریان وقتی از. تو به داده گیر دوباره از چندوقته. شناسیمی که رو پیمان هیچی، -

 .غریبه مشت یه پیش فرستادینش چرا میگه. دنبالت تهران
 .بهش ندی آدرس کجام، بفهمه نذاری داخ رو تو تران. بابا ای -

 .کردندمی پیدام حتما اومد،می دنبالم پیمان اگر و هستند بهمن هایآدم نظر تحت صددرصد پیمان و باباحاج
 رو خیالش و بزن حرف باهاش هم تو. مغازه تو کرده سرگرمش باباحاج که فعال. هست حواسم راحت، خیالت -

 .خوبه جات که کن راحت
 .شد تنگ زندگیم هایآدم یهمه و مونمحله و فروشیکتاب و خونه واسه لمد یهو

 تران؟ نداری کاری -
 .متـوس*بمی. باش خودت مراقب عزیزم، نه -
 .خداحافظ -

 دخترا یبقیه مثل هم من ازدواج کاشکی. کردم پاک رو مگونه رو چکیده اشک یقطره و انداختم پایین رو سرم
 .بقیه زندگی سرجهازیِ نه باشم، خودم زندگی و خونه سر االن داشتم دوست. بود عادی

 چیه؟ واسه اشکا این -
 .طال شوهر بود، مازیار. آوردم باال رو سرم

 .دادم تحویلش مصنوعی لبخندی و کردم پاک رو اشکم
 .دلتنگی جور یه نیست، چیزی -
 بشینم؟ تونممی -

 .انداختم پایین رو سرم. داشت خاصی برق هاشچشم
 .بفرمایید بله، -

 .نشست فاصله با کنارم
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 مرده؟ یه برای دلتنگی این -
 .شدمی ادبیبی خب ولی ؛بدم رو جوابش نداشتم دوست. شد آشوب دلم بود اومده وقتی از چرا دونمنمی

 .پدرمه مرد اون ولی ؛مرده یه برای بله -
 :گفت و زد نماییدندون لبخند

 .عالیه که این -
 :گفتم و دمکر نگاهش تعجب با
 عالیه؟ پدرم برای من دلتنگی -
 :گفت و انداخت پا رو پا
 .بشی دلتنگش که نیست زندگیت تو پدرت جز مردی اینکه. نه -

 نیست؟ من زندگی تو مردی که باشه عالی اون برای باید چی برای. شدم خیره بهش متعجب
 .نمیشم متوجه -
 .االنه مهم نیست، مهم -

 .بود خیره و دقیق خیلی نگاهش
 واسه. کنن تلخ رو کامت زندگیت هایآدم نذار. کجایی االن اینکه از. ببر لـ*ذت لحظه از من؛ از نصیحت یه -

 .من مثل ببر، لـ*ذت و کن زندگی خودت
 .زد بیرون آالچیق از جذابی لبخند با و داد تکون رو سرش

 بود؟ چی منظورش. بود هاشحرف از پر ذهنم و بودم رفتنش به خیره متعجب
 خواست؟می چی جااین یارو این -
 .بودند روانبخش و محمد. پریدم جام از ترس از
 !اوهونی اهنی یه. ترسیدم وای -

 .بود مازیار رفتن به خیره کردهاخم روانبخش
 گفت؟می چی نگفتی، -

 .انداختم باال شونه
 .گفت چی نفهمیدم خودمم خدابه واهلل -

 :گفت روانبخش به رو محمد
 .رفت که ددی رو ما -

 :گفت و کرد اخم
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 .نمیاد خوشم ازش -
 :گفت و بیرون کرد فوت رو نفسش زد، پوزخندی روانبخش

 !محمد بسه -
 :گفت روانبخش و داد تکون رو سرش محمد

 .میام و سرکوچه تا میرم -
 .رفت. نزدیم حرفی

 بود؟ چش روان -
 .کرد نگاهم بامزه

 .گوشته بزرگت تیکه روان گفتی بفهمه اگه -
 .دونهمی -

 .انداخت باال ابرو
 .سالمی هنوز که عزیزی شواسه خیلی پس خب، -

 .گرفتم ازش چشم. شد خیره صورتم به. خندیدم
 شدید؟ آشنا هم با جوریچه -

 .شدم منظورش متوجه تا کشید طول لحظه چند
 .بود دیده دانشگاه درِ رو من -
 .شده عاشقت پس -
 .بعیده عشق فکارخال آدم یه از کنم، باورش تونمنمی -

 .کردم نگاهش کرد، نگاهم. گرفتم باال رو سرم. ایستاد روبروم اومد
 .کن حک ذهنت تو رو این نیست؛ بعید کسهیچ از چیزهیچ -
 نه؟ یا بوده واقعی عشقش که همینه؛ پرسممی ازش که سوالی اولین دیدمش اگر -

 :گفت کمرنگی پوزخند با و کشید دست موهاش الی
 داشتی؟ دوسش. نداشتی اون از کمی دست هم وت انگار -

 .بود زود فراموشی واسه بودند؛ نرفته ذهنم از هاخاطره. زدم کمرنگی خیلی لبخند
 .زدمی حرف قشنگ گوشمه، تو هنوز هاشحرف -

 :گفت و بیرون کرد فوت کالفه رو نفسش. شد هاشدندون اسیر پایینش لب و نشست ابروهاش بین کمرنگی اخم
 .باشه مونده چیزی شکالتی کیک از دیگه نکنم فکر تو، بریم پاشو -
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 :گفت و خندید روم به مهربون
 . پختی کیک مواسه که ممنون -

*** 
 :گفتم هوشنگ عمو به رو و مب*وسـ*ید رو مهال خاله یگونه

 عمو؟ ندارید کاری -
 .رسونمتمی خودم بخورم دولقمه کن صبر جوندختر -
 .میرم هم زود دارم که بینیدمی. کرده زدنقدم ـوس هــ دلم خدابه. دارم عارفت شما با من مگه عمو -

 .اومد داخل دست به پوشه محمد بعد لحظه چند و اومد در زنگ صدای موقع همون
 .عموزن سالم عمو، سالم -
 .ستآماده صبحانه که بشین عمو، بیا! پسرگل به -
 .عزیزم بیا محمدم، سالم -

 .کرد سالم من به لبخند با و اومد ترجلو
 .نکن معرفی ما به دوستات این از جدت جان دیگه ت،پرونده هم این بفرما عمو -

 .گفت لب زیر صلواتی پدر و خنده زیر زد عمو
 .بریزم چایی تواسه بشین محمد -
 حنا؟ راستی. دارم کار کلی شرکت برم باید ممنون، عموزن نه -
 .نیست رشدنشبیدا وقت االن قطبی خرس اون -

 :گفت و داد تکون رو سرش لبخند با محمد
 نداری؟ من با کاری عمو خب -

 :گفت و آورد باال رو سرش بود، پرونده خوندن مشغول که عمو
 .کن تشکر هم دوستت از عمو، افتادی زحمت تو -
 .اجازه با عموزن. بود وظیفه -
 .همراهت به خدا -

 :گفت و انداخت من به نگاهی
 کت؟شر میری -
 .رفتممی داشتم بله، -
 .شد دیر بریم، بدو پس -
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 .کنم رویپیاده کمیه خواممی ممنون، -
 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهی

 مواجه رئیس توبیخ با که موقعست اون و شرکت رسیمی دیر راهپیماییت به کنی شروع بخوای االن از اگه -
 .میشی

 :گفت و رفت در سمت به
 .دانی خود -

 .خندیدندمی زیرزیرکی که انداختم خاله و عمو به نگاهی
 خودخواه؟ انقدر زورگو، انقدر پسر داره؟ خنده عمو آخه -

 .زدم بیرون خداحافظی با و برداشتم رو کیفم
 .رفتممی کردممی ول بود ادبیبی بود؛ نشسته من منتظر ماشینش تو محمد

 .کردم باز رو ماشین در
 .بشم مزاحمت خوامنمی واقعا من -
 .باال بیا متنفرم، کردن پاره تیکه تعارف از -
 انقدر بود ایدیگه هرکس ولی ؛کنممی زندگی دارم خانواده این با که درسته. رفت و گرفت رو گازش نشستم تا

 .داشتم امنیت حس واقعا امیررضا و روان و محمد با ولی کردم؛نمی صمیمیت احساس باهاش
 نیومده؟ پیش مشکلی که براش پدرت؟ از خبر چه -
 حس زدممی حرف باهاش که دیشب. باباستحاج واسه استرسم همه. نرفته سراغش دیگه بهمن شکر، رو خدا نه -

 میشه دلتنگ هروقت. کرده درددل عطیه مامان عکس با و نشسته هم باز برگشت برو بی. گرفته صداش کردم
 .ریزهمی اشکم هچندقطر گاهی کنن،می خلوت باهم دوتا خودشون شیننمی

 سخته؛ خیلی انتظار. مامان دلتنگ و بود بابا نگران دلم. بزنم چرخی یه خاطراتم تو گذاشت که بود خوب. نزد حرفی
 .میاد پیش زود یا دیر دونیمی که اتفاقی واسه انتظار هم اون

 هستی؟ مشتی یصبحونه یه پایه -
 .کردم پاک رو مچشم یگوشه اشک قطره لبخندم با همزمان. کردم نگاهش

 داری؟ شرکت تو کار کلی گفتی کردم فکر -
 کنه؟ توبیخ رو من جااون داره جرأت کی ولی دارم؛ که کار -
 .کنهمی اخراجم حتما برسم دیر اگر که دارم بداخالق رئیس یه من ولی ؛ممنون -
 :گفت و زد چشمک یه
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 ای؟پایه من، با رئیست -
 ...جاهمین رو من ببین -
 .تنهایی نمیده مزه. لوس دختر از میاد بدم دیگه، نشو لوس اردی اه -

 آخه؟ نمیشه چاق چرا خورهمی همه این. پسر این بود شکمو و پررو قدرچه. بود گرفته مخنده
 .سنگک نون با کردم املت ـوس هــ -
 بری پسرا با باید رو ونا ولی ؛نیست بد هم پاچهکله پیشنهاد البته. هالکشه دلم دیشب از. خال تو زدی اووف، -

 .نمیده حال زدنکله جماعت دختر با بزنی،
 .حسابی هستم کله یپایه که من چرا؟ -

 :گفت و انداخت بهم نگاهی
 .خورهنمی تقیافه به من؟ جون -
 بزنه؟ املت تواسه دیشب نگفتی جونشکوه به چرا راستی داری؟ مقیافه کار چی -

 :گفت زدمی دور رو خیابون که طورهمین
 .کنممی زندگی تنها -

 خیال،بی اصال. تنها که هم محمد نیستش، که یکی اون. نیستن بیشتر پسر دوتا که اینا شنیدم که جوراین تنها؟ چرا
 .ندارم اضافه خیال و فکر یحوصله
 .شام نهار صبحانه داشت؛ نگه خونهسفره یه جلوی

 .نداره رودست جااین املتای -
 سفید پیاز. کردمی مدیوونه داشت محلی کره با رنگشخوش املت بوی. پرید سرم از هوش واقعا چیدند، که رو سفره

 هایتربچه با خوشرنگ سبزی سبد یه. سفره ب*غل بود نشسته سنگک جای که بربری داغ نون و لیموترش و
 .قرمز نقلی

 !نظیرهبی طعمش اووم،. گذاشتم دهنم تو رو لقمه اولین و شد باز اشتهام
 ست؟خوشمزه انقدر که ریختند توش چی یعنی گشتم؛می هاشادویه دنبال ذهنم تو
 اومد؟ خوشت -
 !عالیه -

 :گفت و خندید
 .زننمی چشمک بد پیازاش المصب شرکت، بریم خواستیمنمی بعدش کاشکی فقط -
 .خواست دلم منم. آره -
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 پیاز؟ خوریمی -
 .دارم دوست رو سفیدش. آره -
 .نداره دوست هم حنا خورن،نمی که سوسوال دختر این! عجب چه -
 .کنار ذاشتنمی رو بازیاتیتیش این داره خاصیت قدرچه بدونن اگر -

 داری هم خودت شده وقتا بعضی. زد سیاه فلفل و لیمو روش و بود گرفته بزرگ یلقمه یه. افتاد اشلقمه به نگاهم
 چشمک بهت که هاشدست تو یلقمه اون خوادمی دلت ولی ؛خورهمی روبروییت که خوریمی رو غذا همون

 .باشه تو مال زنهمی
 .شو بیخیالش پس بگذرم، ملقمه از تونمنمی ببین -

 .اومد صورتم جلوی شکلی همون یلقمه یه بعد لحظه چند ولی ؛گفتم بهش لب زیر خسیس یه و خندیدم
 .کرد گیر گلوم تو قبلیِ کنممی حس بگیر، -
 دهنم تو که ایلقمه و بود امبادکرده لپ به محمد نگاه. بود کرده باد لپم. گذاشتم دهنم تو و گرفتم ازش دهخن با

 .طرف یه خاصش یمزه با لقمه این طرف، یه غذام یهمه. بود خوشمزه واقعا ولی. چرخیدنمی
 .گشتیمبرمی هم با ایستادممی مدنبال میای خودت بعد چندروز دونستممی بیمارستان رسوندمت که روز اون اگه -
 .خوردم آب لیوان یه
 .نبود این روزگارشون که دونستنمی رو چیزا خیلی اگه آدما -
 .کنیم اعتماد حسمون به خوادنمی دلمون ولی ؛کنیممی حس و دونیممی رو چیزا خیلی وقتا بعضی ما -
 .کنم حسش و ببینم رو واقعیت خوادمی دلم برم، جلو حسم با خوادنمی دلم من -

 :گفت و شد خاصی حالت یه نگاهش
 ...ولی حقیقت؛ ندونستن توی باشم، خبریبی تو خوادمی دلم وقتا گاهی -
 .بهتره بشه روبرو واقعیت با ترزود هرچه آدم هستم؛ تو برعکس ولی من -
 .نگرفتی قرار موقعیتش تو هنوز -
 یه شرعیش نامزد بفهمه نامزدیش دوران تو که دختری ؟باشه من از بدتر موقعیتش که هست کسی نظرت به -

 کاری اگه که نفر یه. بوده دخترا یهمه با که مردی یه فروش،وطن یه عوضی، پست یه. آدمکشه قاتل و خائن
 .دنیا اون بفرستدت گلوله یه با داری رو این ترس بدی، انجام نظرش خالف
 .شدممی عصبی داشتم گرفت،می اوج داشت صدام

 .داد دستم به رو آب یوانل
 .باش آروم -
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 .سوزوندمی رو دلم کاراش و بهمن یاد. داشت عطش تنم. خوردم رو آب یهمه
 بودی؟ عاشقش -

 .کنم نگاه هاشچشم تو تونستمنمی
 .پرسیدی رو این هم قبال -

 .نگفت چیزی
 و چشم دخترای این از جورایی یه نداشتم؛ رابطه پسری هیچ با بهمن از قبل من. بود چی بهش حسم دونمنمی -

 .بود شیرین مواسه ولی ؛نبود عشق. کردممی تجربه باراولین واسه رو حس اون. بودم بسته گوش
 .درآورد بازی دلم هم باز. داشتم بغض

. بودن واقعی که انگار شونهمه. هاشچشم تو عشق و صداش سوز محبتاش، نرفته؛ یادم هاشحرف هنوز لعنتی -
 .شد چی دونمنمی

 از و نشستم پسر یه جلوی که کشیدم خجالت خودم از. کنم نگاه هاشچشم تو شدنمی روم من و بود ساکت محمد
 .میگم شواسه سابقم نامزد با معاشقانه هایحس

 .خواممی ازت من رو این دیار، کنی فراموشش بهتره -
 . رفت و شد بلند

*** 
  مینو؟ طورهچه دخترت حال -

 :گفت بود کتاباش حساب تو سرش کهیدرحال مینو
 .داره درد هرروز مبچه ولی ؛نیست بد ای، -
  گرفتین؟ شواسه عمل نوبت -

 . دیدم رو اشکش از خیس صورت و برگردوند من سمت به رو سرش
 . ماه همین آخر -
 . بزرگه خدا برم، قربونت نکن گریه -
 . باشه نداشته رو بیهوشی و عمل تحمل ترسممی. سالشه چهار شهمه بچم. دیار ترکهمی داره دلم -

 خوشگلش و ناز دختر. بود سخت. کردمی گریه دل ته از هم اون و گذاشتم مشونه روی رو سرش و کردم شب*غل
 .کنند درمانیششیمی بعدش باید باشه هم آمیزموفقیت عمل اگه تازه. بود درآورده اشکلیه توی غده یه
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. مریض یبچه یه از مراقبت خونه، کار بیرون، کار بود؛ کوشیسخت زن مینو. سخته خیلی مادر یه واسه تحملش
 تجگرگوشه ببینی اینکه داره؟ کشش قدرچه مگه زن یه هم باز ولی ؛بود همراهی و خوب مرد هم شوهرش البته
 . همهفمی مادر یه فقط رو درد این. گریه و دعا جز برنمیاد دستت از کاری تو و کشهمی زجر داره
 شب دانشگاهیش هایدوست از یکی که حنا از هم اون مینو، از این. شنیدم بد خبرای انقدر امروز چرا دونمنمی

 واقعا. کنندمی پیدا خونه تو رو هردوشون شب همون و میشن گازگرفتگی دچار شوهرش و خودش عروسیشون
 . رسیدنشون هم به اول شب بود؛ سخت و دردناک

 سرِ و حنا پیش بریم هابچه با امروز قراره. کنهمی گریه فقط و نشسته اتاقش تو. ریخته هم به روحیش حال هم حنا
 و هاگریه تحمل که هست حنا عاشق انقدر. دارم دوست رو عشقشون. خودشه تو شهمه هم امیررضا. بیاریم حالش
 .شه تموم زود امروز کاشکی. دهپرسی رو حنا حال و زده زنگ مهال خاله به چندبار صبح از. نداره رو هاشاشک
 بیشتر رو ترسم همین و شناختمنمی رو شماره. شد بلند گوشیم صدای که بزنه روش و دست به آبی یه رفت مینو
 . کردم روشن رو گوشی و بردم دست ترس با که شدمی قطع داشت باشه؟ بهمن نکنه. کرد

 بفرمایید؟ -
 .دیارجان سالم -

 . نبود بهمن
 .نیاوردم جا به ببخشید -
  دلنشینه؟ و آشنا انقدر من واسه تو صدای چرا ولی ؛نشدیم همکالم زیاد هم با ما درسته -

 . دادم قورت رو دهنم آب
 . نشناختم هم باز چون ؛کنم قطع مجبورم ببخشید -

 :گفت که کنم قطع اومدم
 . مازیارم -
  داره؟ من کار چی طال؟ شوهر! کردم کپ لحظه یه
  اده؟افت اتفاقی -
  بیفته؟ اتفاقی باید -
  آوردین؟ کجا از رو من یشماره اصال گرفتین؟ تماس من با که شده چیزی یعنی... خب من.. نه -
 . یکیشون منم دارن، همه االن که هم رو تو یشماره. دلتنگی جز نیفتاده که خاصی اتفاق -

  مدلشه؟ زدنحرف جوریاین هم این نکنه زنه؟می حرف مدلی این چرا این! من خدای
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 باشی، نشنیده حرفا این از االن تا که باشی دختری کنمنمی فکر ولی ؛شدی شوکه هامحرف از االن دونممی -
  درسته؟

 . اجازه اب دارم، کار خیلی و شرکتم االن من. برسونید جونطال به رو من سالم مازیار آقا -
 تنها دختر یه بود؟ کرده فکر چی من به راجع چی؟ یعنی زد؟می حرف جوریاین چرا مردک این! عوضی. کردم قطع

 ...یا
 لحظه یه. نبود طال شوهر جنتلمن متشخص مرد اون دیگه نظرم در. نبود قشنگ من پیش ذهنیش تصویر دیگه
 . سوخت طال واسه دلم

 زندگی واسه مشکلی رمحضو با خوامنمی. ببره بویی موضوع از کسی نباید. شدم بلند و دادم تکون تندتند رو سرم
 . بیارم وجودبه طال

*** 
 مسیر تو محمد با هم من. بود رفته رزا و رها دنبال هم روانبخش. حنا پیش بود رفته ترزود و نیاورد طاقت امیررضا

 . بودم خونه
  دمغی؟ -
 . پرسید جلو به رو نگاه و صورت رو ریشته و جدی صورت همون با
 . خوبم نه -
  ده؟پری رنگت چرا -
 . نوربخشم خانم دختر و حنا نگران. خوبم نه، من؟ -
 . میشه درست چی همه نباش، نگران -

 محمد به اومد زبونم توک تا دفعهبیست. خوردندمی وول گوشم تو مازیار هایحرف هنوز. دادم تکون آروم رو سرم
 . باشم خانوادگی جمع این تو اردوتازه منِ مقصرش و بیفته راه دعوایی خواستنمی دلم. نشد روم ولی ؛بگم

 . نباشم مدت یه شاید -
  نباشه؟. باال آوردم رو سرم سریع

 از برام درواقع. بودیم شده ترنزدیک هم به محمد و من مدت این تو. بودند شدنفشرده درحال دستم هایانگشت
 امیررضا و روان به محبت از کمی محبت و صمیمیت حس این و بود کرده تغییر خوبی به خوبید از و تو به شما

 . ترمتفاوت شاید و بود بیشتر
  تفریحی؟ سفر یا کاری ماموریت -
 . کدومهیچ -
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 . خوبه -
  میرم؟ کجا پرسینمی -

 . بود هاماشین گذر به نگاهم
 . میگی خودت باشه زدنحرف به دلت -
 . هست تو با زدنحرف به دلم هست، -

 :گفت و انداخت هامچشم به کوتاهی نگاه
 . استرالیا میرم روز چند واسه -

 . نشست قلبم کنج نگرانیدل یه. شدمی دور ازم داشت هامحامی از یکی. ترسیدم. زد ترپُرتپش دلم باراین
 :گفت دید که رو امترسیده نگاه

 . دارم دستش امانتی یه هم خودم. نگرانه بابام. رامینم از ردی دنبال -
 !رمجبو مجبوره،. بره باید

 . بگی برادرت از نشد فرصت -
 . داشت نگه خونه در جلوی

 . باشم داشته رو آمادگیش خودم که وقت یه میگم، -
 .شدم پیاده دنبالش هم من و شد پیاده ماشین از حرفبی

 . اومدمی رها و امیررضا هایخنده صدای
 امیر کنار از خورد، من به که چشمش سرخش صورت و زورکی لبخندهای وسط حنا. رفتیم داخل و کردیم سالم
 از واسه اون. بودیم گرفته سفت رو همدیگه. گریه زیر زد بهار ابر مثل و انداخت مب*غل تو رو خودش و زد بیرون
 تو بهمن حضور واسه. بود اقبالم و بخت واسه هاماشک من و کردمی گریه اشنشدهعروس دوست دادن دست

 سعی حنا که کردم گریه انقدر من باراین. محمد رفتن واسه شاید و مازیار ناجور یحرفا واسه بابا،حاج نبود زندگیم،
 .کنه آروم رو من داشت

 :گفت امیررضا
 . دختر که رفتی دست از خودت کنی آروم رو این اومدی. گرفتیا اشتباه رو قضیه دیار بابا، ای -

 رو محمد نگاه سنگینی. نشوندم خودم کنار و مگرفت رو حنا دست و کردم پاک رو هاماشک. خندیدم هامگریه وسط
 . پایین سرش و بود ناراحت صورتش. کردم حس

  حنا؟ خوبی -
 . رسیدن هم به تا کشیدن بدبختی چه دونینمی. بودن هم عاشق. دیار بود حیف. ترمآروم االن -
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 . بوده واقعی عشقشون رسن،نمی هم به واقعی هایعاشق -
 . همن با هم جااون اینه خوبیش -

 :گفت جمع به رو روانبخش
  بخوره؟ مونکله به هوایی یه بیرون بریم موافقید -

 ترس هاشحرف و مازیار یاد. نبود بهش حواسم من و بود جااین هم اون. شد رو و زیر دلم و خورد طال به چشمم
 !فطرتپست عوضی مردک. انداختمی دلم به وحشتناکی

 نگاهش و زدمی برق هاشچشم بود، حنا با که موقعی ولی ؛مغرور و حرفکم و بود یخ درسته. بود حنا عاشق طال
 . شدمی گرم

 با خوراکی و آذوقه هم کلی باراین البته. خودمون آروم و دنج پارک همون پاتوق؛ رفتیم و شدیم آماده همگی
 .داره عمل و رستانهبیما گفت طال که کردم شکر رو خدا من که مازیار جز بودیم همه. بردیم خودمون

 درحال هم امیررضا و رزا و بود صدرا کنار رها .زدندمی حرف هم با روانبخش و محمد. بودیم نشسته هم دور همه
 .بودند حنا خندوندن و کردنصحبت

 یشدهکاشته مژهای اون با رنگشآبی و کشیده هایچشم. بود زده زل هامچشم به و بود نشسته من روبروی طال
 . بودند برو دل تو و جذاب واقعا شمشکی

  معصوم؟ و پاکی انقدر تو که میشه باورشون هم بقیه کنیمی فکر خودت دور پیچیدی رو چادرت انقدر -
  گفته؟ چیزی مازیار نکنه! من خدای بود؟ حرفی چه این. ریخت لحظه یه دلم

 .زدم زل بهش گردشده هایچشم با
  نه؟ میری، لو داری چیه؟ -
  زدنه؟حرف طرز چه ینا طال -
 . نکن دخالت امیر، نداره ربطی تو به -

 . بود دوتا ما به شونحواسه همه
  چیه؟ منظورت -
 اون که جایی؟این چرا دونمنمی کنیمی فکر. نه رو من ولی ؛کردی خام رو همه. مقدس مریم واضحه منظورم -

 .گردهمی دنبالت رو کجاها داره نیست وممعل بدبخت اون ما؟ دل ور اومدی و پیچوندی چرا رو نامزدت
 . کنی قضاوت رو من نداری حق تو... تو -

 :گفت و شد آروم دفعه یه. زدمی قهقهه و خندیدمی بلند خندید،
 .ایکارهاین دونممی چون ؛کنممی قضاوت -
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 :گفتم و زدم پوزخند
 . باشه فکرکوته انقدر بعیده دکتر خانم یه از -
 .بعیده دارزن مرد یه با زدنس*ا*ل هم پرادعا یمحجبه و ادریچ دختر یه از -

 هرلحظه قلبم و یخ تیکه یه بودند شده هامدست. بود طال و من دهن به خیره هانگاه و شد ساکت هاپچپچ همه
 .بزنه بیرون دهنم از داشت امکان

 ...تو... تو -
 :گفت خشمش از پر و محکم صدای با روان

 . شوهرت همون دل ور برو پاشو داری نگه رمتح تونینمی طال -
 .نشست روانبخش عصبانی صورت روی طال یزدهیخ نگاه

 ... گرم رو تختت که داده قول داده؟ قوالیی چه تو به ببینم! شدی مریدش انگار هم تو که بینممی -
 .زد زل صورتش به و ترسید طال. شدند ساکت همه نشست، طال صورت رو که روانبخش یکشیده

 !احمقی یه واقعا که کنی مطمئن رو همه و کنی باز رو دهنت تا بیای نظر به احمق و ببندی رو دهنت بهتره -
 شونهمه االن که فکرایی از. بود لرزیده تنم طال هایحرف از من ولی بود؛ خورده که بود سیلی شوک تو هنوز طال

  کنم؟ نگاه محمد هایچشم تو ترسیدممی آدم همه این میون چرا. داشتم تهوع حالت. کنندمی درموردم
*** 

 واسه اتفاقی و باشه بهمن شاید گفتم. کیه دونستمنمی نداشتم، هم رو ششماره من. زد زنگ بهم امروز همین -
 ...و دلتنگی ابراز و زد حرفا سری یه. دادم جواب که باشه افتاده بابا

 سخت مواسه زدن محمد جلوی رو هاحرف این. شدند روون امهپلک زیر از اشکم هایقطره و بستم رو هامچشم
 .بکنند ناجور فکرای بهم راجع ذاشتممی نباید. کردممی تبرئه رو خودم باید گفتم،می باید ولی بود؛

 که نیومدم. بشم کنخراب خونه که هاشما بین نیومدم من. بفهمون هم بقیه و طال به رو این کنممی خواهش -
 .باشم طرناکخ تونواسه

 .شدممی تبدیل خطرناک موجود یه به داشتم ناخواسته. کشیدم دل ته از عمیقی آه
 .شدمنمی جمعتون وارد هم اول از کاشکی -
 .نیست درستی آدم اون شناسه،می رو مازیار طال -
 .کردممی نگاه محمد به تعجب با
 .جنبهمی گوشش و سر -
 داره؟ خبر مازیار کارای از طال -
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 .داد تکون رو سرش بسته هایچشم با
 بندازه؟ بقیه چشم از رو من خواست فقط -
 .دراومدن تو پشت همه امشب همین واسه رو؛ مازیار هم شناسنمی خوب رو تو هم. جریانن در همه -
 نزد، حرفی دیگه ولی ؛بود شده شوکه طال روانبخش سیلی از بعد. بود شده راحت خیالم کمی محمد هایحرف با

 .سوختمی طال واسه دلم هم خودم که بود این واقعیتش. ریختمی اشک آرومآروم و انداخت پایین رو شسر
 االن دونستممی فقط بزنم، حرف تونستمنمی و بودم شوکه من. کنند آرومش داشتند سعی دخترا و شد بلند طال

 .مزد صداش رفتن موقع فقط. بگم چیزی چرخیدنمی زبونم و پریده حسابی رنگم
 طال؟ -

 .کرد نگاهم مات صورتی با و برگشت ایستاد،
 .خورممی قسم عطیه مامان روح به دونم،نمی هیچی من کن باور -

 سردرد هم خودش. داشت نگه خیابون کنار و شد بد حالم که بودیم راه تو. برگشتم محمد با هم من و رفتند همه
 .بود بسته رو هاشچشم دقیقه چند و داشت

 باید جوریچه دونستمنمی و نبود آروم هنوز دلم ولی بود؛ کرده راحت بقیه ذهنیت از رو خیالم حمدم اینکه با
 .تقصیرمبی واقعا من که کنم قانعشون

 باشه، تودار و ساکت انقدر داره حق طال، بیچاره. داره خرابی یسابقه واقعا مازیار انگار گفت،می محمد که جوراین
 .ترسناکه واقعا شوهری، همچین با گرفته؛ و دمغ انقدر
*** 

 حنا؟ آره داری، باور رو من که تو -
 نداره؟ باور یعنی بودنشساکت و نزدنحرف

 واقعا یعنی شدند؟می من نصیب هامصیبت و هابدبیاری این همه چرا من؟ چرا. بود اتاق یقالیچه نقش به چشمم
 طورچه دونستمنمی وگرنه نبردند، بویی بزرگترا شکر رو داخ هم باز هست؟ آبروییبی این تو حکمتی کنم باور باید
 .محبتتون جواب هم این بگم و کنم نگاه خاله و عمو روی تو
 .نیستم مازیار به دیار، مطمئنم تو به من. طال واسه دلواپسم نگرانم، ام،شوکه فقط من -

 .بود دمغ بود، ناراحت
 .کشیده زیاد سختی ولی ؛نداره سنی. دارم دوسش خواهرمه، -
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 حیاط تو چون فریبرز عمو یخونه روزم اون. شده تنگ دلش گفت. داد تحویلم اراجیف مشت یه و زد زنگ بهم -
 معنی من. نیست زندگیت تو مردی که خوشحالم گفت و ببر لـ*ذت هاتلحظه از گفت و پیشم اومد بودم نشسته
 .جمله چندتا همین بود، همین اطشارتب و هاشحرف کل خورممی قسم ولی ؛نفهمیدم رو هاشحرف
 .گرفت رو دستم حنا. داشتم بغض و لرزیدمی صدام

 یه. شناسنمی رو مازیار بودن بحث این شاهد پارک تو امشب که هاییآدم همه ترسی؟می چی از. دیار باش آروم -
 چیزی خوشگلی از که هم تو رنگه، و آب و خوش و مجرد دخترای دنبال چشمش که عوضی دله بازـوس هــ آدم
 .زندگی این تو شد حروم خواهرم، بیچاره. نداری کم
 زد؟ روانبخش به رو حرفا اون چرا شناسه،می رو شوهرش که اون زد؟ من به رو تهمتا اون چرا -
 .کنه دفاع تو از روانبخش نداشت دوست چون هم شاید. کنه خالی رو خودش خواستمی بود، عصبی -

 روانبخش؟ چرا. شدم گیج
 .بودن نامزد باهم قبال اونا -

 !من خدای روان؟ و طال. شد گرد تعجب از هامچشم
 ...که شد چی پس -
. داشتن خبر عشقشون از بزرگترا حتی همه ولی ؛نشدن رسمی نامزدی. همدیگه واسه مردنمی بودن، هم عاشق -

 کل تو جیغاش جیغ و هاخنده صدای که سرزنده و شاد دختر یه. من یلنگه بود یکی. نبود شکلی این طال روزا اون
 ...ولی ؛بود هاشخنده همین عاشق هم روان. پیچیدمی خونه

 نکردن؟ ازدواج که شد چی چی؟ ولی -
 .نکرد قبول بابا -
 چرا؟ آخه هوشنگ؟ عمو -
 .داشت مورد این تو خاصی ترس ولی ؛چرا دونمنمی. بود شافتادهعقب هاینوه نگراندل بابا. فامیلی ازدواج -
 .بد چه! من خدای -
. وایسته تربزرگ روی تو که نیست آدمی کال. شد تسلیم زود هم روانبخش... خب ولی ؛کرد مقاومت خیلی طال -

 که رو مازیار کنه، فراموش رو روانبخش طال اینکه واسه هم بابا. اومد کوتاه نمیشه، دید وقتی ولی ؛کرد رو تالشش
 هم باز طال. بود داررسم و اسم و اعصاب و مغز دکتر که هم اون و کرد معرفی بهش بود دوستاش از یکی پسر

 روانبخش دید وقتی. نشد هم باز ولی ؛نشه هم مازیار زن نشد روانبخش زن اگر حداقل که کنه مقاومت کرد سعی
 داره، لج همه با. بینیمی که اینی شد اخالقش بعد به روز اون از و شد زنش. کرد لج همه با کرد، لج اومده کوتاه
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. گرفت رشته همین تو هم رو تخصصش. نمیشه داربچه هم بابا لج از. نشده عوض اخالقش من با فقط. داره کینه
 .بده عذاب رو بابا خوادمی
 بیچاره. نبود این حقش زیباییه، و جذاب دختر طال. باشه طال یچهره این پشت جریانی همچین کردمنمی فکر -

 .روان
 ما یهمه باشه، راحت هابچه از خیالتم. داره بدی خیلی شرایط اون. نباشی دلخور طال از که گفتم رو ناای -

 .نیستی حرفا این اهل تو که دونیممی
 ذهنم. کنم گریه سیر دل یه شه، سبک دلم داشتم دوست. بود سنگین بدجور دلم. کردم پاک رو اشکیم هایچشم

 .نشست دلم رو سنگین غم یه مه باز رفت، سفرش و محمد سمت به
*** 
 حضور جلسه توی باید که بود گفته بهم روانبخش. بشه برگزار سهامداران با مدیرههیئت یجلسه بود قرار امروز
 . بذارم نمایش به شونواسه تاپلپ روی از رو مدارک و هاگفتگو یهمه و باشم داشته

 . کردند بهم که اعتمادی از باشن؛ راضی کارم از خواستمی دلم. داشتم خاصی استرس جور یه
 سالم. بود نیومده هنوز کسی تاسه اون جزبه. شدم وارد در زدن با و برداشتم رو تاپملپ و کردم مرتب رو چادرم
 . گرفتم جواب و کردم

 . روانبخش هم روبروم و بود نشسته محمد بود میز رأس در که سمتم یه و بود نشسته امیررضا سمتم یه
 ناراحتی متوجه االن زد، حنا که هاییحرف اون با. نیست کار جمع خیلی حواسش و خودشه تو خیلی روان روزا این

 . هستم روانبخش
 :گفت بود تاپشلپ تو سرش که طورهمون محمد

  ست؟آماده صفحات یهمه دیار -
 .بله -
  گرفتی؟ پرینت دادم بهت که لیستی اون از -

 . دستش دادم
 . ییدبفرما بله، -
 . ممنون -

 :گفت کنارم امیررضا
 . ندیدمش روزه سه دو خبر؟ چه حنا از -
 ... و امتحاناتشه موقع. خوبه -
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 . کنه پیدا طال به ربطی شاید که حرفی منتظر و بود من دهن به چشمش افتاد؛ روانبخش به نگاهم
 ...شرایطش خب. طالست کنار بیشتر روزا این -

 .کشید دست موهاش بین و انداخت پایین رو سرش سریع روانبخش
 . شوهرش دل ور گردهبرمی دوباره بشه راهروبه که حالش. نیست جدیدی چیز -
 . کنمنمی فکر -
 :گفت محمد باراین. کردم حس رو روانبخش یخیره نگاه هم باز
  چیه؟ جریان -
 . شه جدا مازیار از داره قصد طال اینکه مثل راستش... خب -

 .نشد نصیبم چیزی پوزخند یه جز ولی ببینم؛ رو واکنشش تا زدم زل روان هایچشم تو و گفتم رو این
 عضو عنوان به من معرفی و آمدگوییخوش و سالم از بعد محمد و نشستند همه. شد عوض بحث افراد بقیه ورود با

 . کرد شروع رو بحث وارد،تازه
 . کنید شروع فخار خانم -

 با. گذاشتم نمایش به رو صفحات یهمه اتاق، تو شدهنصب دیسیال به شدنوصل با و سایت روی رفتم
 یه. دادم انجام خوب رو کارم خداروشکر و رفتممی عکس یا مدیا یا صفحه همون روی هم من محمد، هرتوضیح

 . دادم توضیح خودم هم رو مسائل از سری
 و جدید هایفروش و خرید از لیست یه هم حسابداری مسئول و گفت جدید محصوالت فروش به راجع هم امیررضا

 . کالفه و کردهاخم و بود ساکت همچنان روانبخش و گذاشت میز روی داراسهام
 «.بمون تو» :گفت و زد صدام محمد که برم بیرون اتاق از هم من خواستم همه، رفتن و جلسه شدنتموم از بعد

 . بست سرش پشت رو در و رفت که بود امیررضا نفر آخرین
 . میرم هفته این آخر من -

 . شدممی آشوبدل کردند، خالی رو دلم ته انگار زدمی رفتن از حرف محمد وقتی چرا دونمنمی
 . زندگیمه توی پررنگش حضور و حمایتاش خاطربه شاید

 . بیای و بری خوشی به سالمتی،به -
  نداری؟ نیاز جااون چیزی -

 :گفتم و خندیدم
 .کردم تقدیمت بلندباال لیست یه دیدی دفعه یه نکن، تعارف دمور این در خانما با -
 . ندارم تعارف تو با -
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 . داشتم تعارف من ولی. زدم زل هاشچشم تو
 . نکن جوریاین رو هاتچشم -

 :گفتم زدهگیج
 طوری؟چه -
 . ترهقشنگ شونکشیده گردشده، جوریاین -
 . شدم دستپاچه. انداختم پایین رو سرم خجالت از

 :گفت و خندید. فهمید
 . ندیدم حاال تا هاتچشم مثل. گفتم رو واقعیت -

 پیمان. خورد زنگ لحظه همون گوشیم که بیرون بزنم جااون از طورچه دونستمنمی امروز؟ پسر این چشه! خدا وای
 ولی برداشتم؛ ور گوشیم سریع بود، افتاده صفحه رو پیمان عکس و اسم و بود میز روی گوشیم که جاییاون از. بود

 تنها رو شکردهاخم و کنجکاو صورت خواهیمعذرت یه با و شدند کشیده هم تو هاشاخم که شد متوجه محمد
 .گذاشتم

 جان؟پیمان جانم -
 جوری یه زنممی زنگ هربار که سوالیه این کجایی؟ تو دیار! دادی جواب عجب چه کجایی؟ تو هست معلوم -

 . نگرانی از ترکید دلم المصب د. میدی جواب یکی تا ده که رو تماسام. پیچونیمی
 . راحت خیالت خوبه، جام من تو؟ خبرته چه تر،آروم پیمان -
 من که تو هستی کی پیش بابا. مدت این تو شد خون دلم. دنبالت بیام کجایی بگو حسینی و راست دیار -

 شناسمش؟نمی
  بزنم؟ زنگ بهت خونه رفتم ذاریمی -
 . بفهم نگرانتم من دیار بری؟ خوایمی خونه کدوم جایی؟ک االن مگه -

 . دنبالم بیاد نشه پا که کنم داداشم این حالی من طورچه آخه خدا. بابا ای
 نه که کنم سرش به دست جوری چه دونستمنمی. بودم شده خسته. زدممی حرف آروم داشتم و بودم سالن تو هنوز

 . من از باشه راحت خیالش هم و بترسه
 :گفتم دست به گوشی و برگشتم لحظه یه
 ...من جانپیمان -

 اخم یه با بخونم توش از هیچی نتونستم که صورتی با و بود ایستاده سرم پشت محمد. ماسید دهنم تو حرف که
 . دادم قورت رو دهنم آب. بود زده زل من به کمرنگ
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 . کردم قطع و «مگیرمی تماس» :گفتم و گذاشتم جواببی رو پیمان هایالوالوکردن
 پررنگ مازیار یقضیه خواستمنمی. کیه دیگه یکی این کنار به بهمن بگه کنه، ناجور فکر بهم راجع خواستمنمی
 . پیمان به بچسبه و بشه

 :گفت و گرفت سمتم به رو فلش یه
 . بود مونده جا اتاق تو -

 در به چشمم. موندم جورهمون من و رفت. بدم توضیح رو چیزی و کنم باز رو دهنم حتی نتونستم من نتونستم،
 .گرفت حالم از دلم و شد خشک
 خدا؟ بذارم دلم کجای رو این. بود پیمان. خورد زنگ دوباره گوشیم
*** 
 خیلی من فقط نکرده، تغییر چیزیهیچ. میام و شرکت میرم همیشه مثل هرروز من و رفته محمد که ستهفته یک
 این تو طال. ترسونهمی خیلی رو من این و کنممی احساس خیلی رو خالیش ایج محمد رفتن با. کسلم و حوصلهبی

 رفتمی. هوشنگ عمو با مخصوصا نمیشه؛ صحبتهم و گیرهنمی گرم زیاد کسی با خونه توی. بود آروم خیلی مدت
 .اومدمی و مطب
 رو خدا. چرخیدمی مدت این اتفاقای بر و دور فکرم و بودم بسته رو هامچشم و بودم نشسته حیاط توی تاب روی
 پیاماش تو چیزی. دادمی پیام بهم داشت هم باز بهمن که شدمی روزی چند ولی ؛بود خوب حالش باباحاج شکر
 که زندگیمه تو بهمنی یه نره یادم وقتهیچ من کنه کاری خواستمی. فرستادمی خالی پیام وقتا اکثر داد،نمی

 خواستمنمی و ندارند خطر برام فعال هاشپیام دونستممی. بودم نگفته کسهیچ به. کنه پیدا رو من فقط منتظره
 .دارند مشکل خودشون کافی یاندازه به همه کنم؛ نگران رو کسی
 . بود حنا حتما. نشست کنارم کسی و خورد آرومی تکون تاب
 :گفتم و کشیدم آهی

  حنا؟ کنم کار چی -
  کنم؟ کار چی من بگو تو -

 معذب طال با نبود، خودم دست. نشستم صاف و کردم جور و جمع رو خودم سریع. بود طال. کردم باز رو هامچشم
 . بودم

 . زدم حرف بد باهات ولی ؛نیستی مقصر تو دونستممی اینکه با روز اون. بدهکارم بهت خواهیمعذرت یه کنم فکر -
 و داشت کنارش رو زیبایی الهه همچین مازیار .بود مسحورکننده واقعا رنگشخوش آبی نگاه. زدم زل هاشچشم تو
  پرید؟می هرز هم باز
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 ایآینده و سرد زندگی و کردن بد بهت که ایخانواده خائن، شوهر رفته، دست از عشق بیشتره؟ من از مشکالتت -
  چیه؟ نظرت. شدهتباه

  .هستن ترسناک و بزرگ خودشون اندازه به ولی ؛نیست تو مشکالت شکل مشکالتم -
 . درآوردن رو خوشبختا ادای و کردنبازی فیلم از شدم خسته دیگه. دادم طالق دادخواست -

 . بود پاش زیر هایچمن به نگاهش
 یه با که کوچیک مشکل یه خاطربه کنه فکر من یآینده به اینکه بدون که بابا. بدونم مقصر رو کی دونمنمی -

 خاطربه که روانبخش نداشتم، عالقه بهش سرسوزنی که کسی کنار کرد تباه رو جوونیم شدمی حل ساده آزمایش
 دخترش از حمایت جای به که مادری عقب، کشید و عشقمون روی بست چشم بزرگترا به احترامش و تربیت نوع

 همه؛ با کردم لج. خودم یا کنننمی اشتباه و میگن درست بزرگترا همیشه کردمی فکر چون ؛دراومد شوهرش پشت
 . گیجم حسابی روزا این دونم،نمی. روانبخش با بابا، با احساسم با دخترونگیم، با گیم،زند با

 :گفت و شد بلند
 . نیستم بدی آدم من نکن، نگاهم جوریاین دیگه لطفا -

 . رفت و کرد رو پشتش
 :گفتم و شدم بلند سریع

 طال؟ -
 . برنگشت ولی ؛ایستاد

 .ناح مثل کن؛ حساب من رو خواستی کمکی هر -
*** 
 شکر رو خدا و بودم زده حرف باباحاج با تازه. چرخیدمی صدجا حواسم ولی ؛بودم مشغول و بودم نشسته تاپلپ پای

 بابا واسه هرروز طفلی. کردم تشکر ازش هم کردم رو بابا سفارش هم و زدم زنگ خانمطاهره به. بود خوب حالش
 و قرارهبی دلم که کنم چه ولی ؛ذارهنمی تنهاش وقتهیچ هم ا،باب قدیمی رفیق حسین، حاج دونممی. برهمی غذا
 گفت. نکرد قبول بابا ولی ؛نیست ازش خبری بهمن دیگه انگار برگردم؟ خوایمی گفتم بابا به امروز. باباست تابِبی

 شهر یه بریم و بفروشیم رو مغازه و خونه خوایمی گفتم بهش. بینهمی فروشیکتاب و خونه در رو هاشآدم هنوز
. گذرونده محله و خونه اون تو رو عمرش یهمه. سختشه دونممی. کنیم زندگی راحت باهم تنها و تک دیگه

 .نداره کندن دل پای. ستوابسته جااون به. رفیقاش و دوست و مامان با خاطراتش
 صدای که بزنم در خواستم. دبو باز اتاقش در. ببرم روانبخش واسه که برداشتم رو شدهگذاریشماره و جدید لیست

 :کرد میخکوبم امیررضا
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  شده؟خراب اون تو بمونه خوادمی کی تا آخه چی؟ یعنی -
 بودی تو گفت آخرش فقط زدم، حرف باهاش دیروز کلی. شدم دیوونه جماعت این بین قرآن به. واهلل دونمنمی -

 . داره حق گفتم،می بهش چی کردی؟می کار چی
  نه؟ یا کرده پیدا ازشون ردی حاال -
 اینکه مثل. بود خبربی ازش االن ولی ؛بوده جااون مدت یه گفته کرده، پیدا جااون رو رامین دوستای از یکی انگار -

 . رفته خبربی
  بودن؟ جااون هردوشون -
 .آره -
 درست اخالق که پسر این .گردهبرمی تردراز پا از دست و اندازهمی راه دیگه کاریکتک و دعوا یه هم باز حاال -

 . هیچ آخرم گشته رو دنیا کل. نداره حسابی
 . سراغش میرم نیومد هفته آخر تا اگه -

 کی تا اصال گنده؟ مرد یه پیداکردن واسه میده عذاب رو خودش انقدر چرا گرده؟می داداشش دنبال انقدر چی واسه
  برنگرده؟ و بمونه جااون خوادمی

 . زدم در و کردم صاف رو گلوم. مشنید رو هاییقدم صدای
 :گفت و کرد باز رو در امیررضا

  دخمل؟ طوریچه -
 :گفتم و کردم سالم و داخل اومدم

 .ممنون امیر، خوبم -
  دیار؟ خوبی مطمئنی خودتی، تو خیلی چندوقته -

 همه که کردم احتر رو خیالش و کردم بسته و باز رو هامچشم. زدم امیررضا نگرانی و محبت همه این به لبخندی
 .خوبه چی

 :گفت که برگردم خواستم و دادم روانبخش تحویل رو هابرگه
 دیارجان؟ -

 . برگشتم
  نداری؟ مشکلی تو -
  چی؟ واسه -
 . نامزدته همون منظورم -
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 . سابق نامزد -
  نشده؟ مزاحمت. همون آره، -

 . کنم نگرانشون الکی ندیدم دلیلی
 . نیست خبری ازش فعال. خداروشکر نه -
  نداری؟ هم تلفنی مزاحم -
 :گفت و خندید. فهمید خودش. زدمی مشکوک قدرچه. کردم نگاهش تعجب با
 . کنارتیم ما دونیمی که خودت. نذارید تنهاش موقع یه گفتمی. کردمی رو سفارشت محمد بابا، هیچی -

 :گفت سرم پشت از امیر
 . هدار کلفتگردن داداش دوتا آبجیمون دونهنمی -
 این با اینکه از. محمد دورادور هایحمایت از مرد، تاسه این هایحمایت از اومد؛ وجودبه دلم تو عجیبی ذوق یه

 :گفتم لب زیر و زدم لبخند. زدمی جوونه دلم تو داشت که محبتی از. نکرده فراموش رو من مشکالتش همه
 .مرسی -

*** 
 یه گلوم، تو گنده بغض یه. برم شرکت نتونستم اصال که بود داغون و هگرفت انقدر حالم. بود گرفته عجیب دلم امروز

 .قراریبی یه کالفگی، مثل چیزی یه ولی ؛نبود دلشوره. عجیب حال یه بد، احساس
 انگار اومد؛می غمگین آهنگ یه بلند صدای حنا اتاق از. بودم چسبونده دیوار به رو سرم و بودم نشسته تختم روی
 خاله حتی. کرده کز ایگوشه یه جوری یه هرکس. پاشیدند غم بذر اینکه مثل خونه این تو. قرارهبی امروز هم اون

 دیر خیلی شبا هوشنگ عمو. نیست شاد دیگه. ستغصه از پر هاشچشم و شینهمی گوشه یه شهمه هم مهال
 .حالش داره خود جای که هم طال و شده ساکت حنا. میاد
 .چرا نگه و نکنه قضاوتم که یکی. بفهمه رو دلم هایحرف که نفر یه. زنمب حرف یکی با کردممی دلدل
 رو پیرمرد اون چرا نیستم؟ باباحاج پیش من چرا. غریبن پشت هفت مواسه که هاییآدم یخونه تو. جاماین من چرا

 یه. بکنم نستمتونمی کاری من و ریختندمی صورتم روی اشک هایقطرهقطره. گذاشتم تنها حالش و سن این با
 هم شاید یا دیگه کشتَممی زنهمی بهمن که اینه تهش تهِ میشه؟ چی مگه. بابا پیش برگردم که زد سرم به لحظه

 یه که پیششم خودم گرفت بازیش قلبش اگر. نیست خطر در جونشبابا جاش به ولی بمونم؛ کنارش کرد مجبورم
 ...باشه تنها اگر. بکنم شواسه کاری
 لرزید؛ دلم لرزید، دستم. بود محمد. خورد زنگ گوشیم که بزنم زنگ باباحاج به برداشتم رو گوشیم! داخ نه وای
  برگشته؟ یعنی
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 .سالم -
 چون کنم؛ درک رو اشلحظه اون حال و حس تونستممی انگار ولی ؛چرا دونمنمی. نگفت هیچی نزد، حرفی هیچ

 . شنیدممی رو هاشنفس صدای
 یکی خواست؛می صحبتهم یه دلم. بستم رو هامچشم و چسبوندمش پیشونیم به گذاشتم، کراسپی روی رو گوشی

 .دردکشیده آدم یه خودم، مثل
 . زدم زنگ تو به چرا دونمنمی. بود گرفته دلم -

 . نگفتم چیزی
 . بگیرم آروم خواستممی -
 یه از گره تونهمی طورچه گرفتار یه داری؟ انتظاری چه درمونده آدم یه از. بکنم تواسه کاری تونمنمی ببخشید، -

  کنه؟ باز دیگه نفر
 . کن آرومم فقط کنی، باز گره نخواستم -

 ناشناخته و غریب انقدر حالم که نبود خودم دست. شدند سرازیر امگونه رو گولهگوله هاماشک که نبود خودم دست
 . شدمی رو و زیر دلم انقدر محمد صدای با که نبود من دست. بود
 و میشی بیدار خواب از صبح وقتی که رسهمی روزی یه ولی ؛نمیشه گلستون دنیا. محمد میشه درست چی همه -

 هایحس تا بشه صبح کنیمی دلدل که رسهمی روزی یه. کنینمی قهر دلت و خودت با کنیمی باز رو هاتچشم
 و بودن واسه کنیمی قرص رو دلت که هرسمی روزی یه. محمد باش امیدوار. کنی تجربه هم باز رو خوب
 . داشتننگه
 . کرد آرومش و کرد کم رو هاشدلنگرانی کمی بشه که بگم چی دیگه دونستمنمی

  کشی؟می سیگار داری االن -
  طرف؟اون اومد بوش -
 . کنیمی خفه سیگار با رو خودت جوریهاین حالت وقتی دونممی ولی ؛نه -

 :گفت آروم
  دونی؟می ازم چیا دیگه -

 . گفتممی نباید شاید. گرفتم گاز رو لبم
  گردی؟برمی کی -
 . نیست منتظرم جااون کسی -
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 حالم االن من بودی اگر شاید گفتممی داره؟ ربط تو به شبش و روز کالفگی نفر یه جااین گفتممی گفتم؟می چی
 ...شاید که بیا ترزود گفتممی نبود؟ این

 . گردمبرمی -
 . کشیدم عمیقی نفس

  شدی؟ آروم -
 خوبم. بزنی فک دوساعت شواسه نباشه الزم که بفهمه جوری رو احساست نفر یه نیست این از بهتر هیچی -

 . دیار
 .بودم خوب هم من ولی ؛بود عجیب

 « .نیست جانانت و جمعی با که است آن غربت»
*** 
 نقش لبم رو عمیق لبخند یه ناخودآگاه شنیدم، رضاامیر و روانبخش با رو محمد زدنحرف صدای شرکت تو وقتی
 شنیدم،می دیوار یه یفاصله با نزدیک از رو صداش و کردم حس رو حضورش که همین بود، که همین. بست

 . کردمی خوش رو حالم کلی خودش
  .بستم رو هامچشم فقط نکردم، نگاه هیچی به و رفتم پنجره پشت. نبود مینو. رفتم اتاقم تو سریع

 انقدر هست وقتی و امکالفه نیست وقتی چرا شده؟ پررنگ من واسه محمد انقدر چرا شدم؟ جوریاین چرا من
 . دربیام حرکت به باد وزش یه با تونممی و شده کاه پرِ یاندازه وزنم کنممی حس که انقدری آرومم؟

 این تو آخه آوردی؟ پیش اومدمی پیش ایدنب که رو چیزی اون نکنه خدایا میارم؟ در بال انقدر هاشحمایت با چرا
 مواسه بهمن مگه بره؟ یادم رو بهمن که کنیمی بند رو دلم داری بشه؟ چی که کردی گرفتار رو دلم بازارآشفته
  فرستادی؟ جایگزین شواسه االن که بوده مهم
 شعاع تا هست وقتی انگار فقط...فقط. هامونخانواده عالیقمون، و عقاید نیستیم؛ هم شبیه اصال محمد و من

 دادم؟ دل بهش که کنم دلهیه رو خودم یعنی خدا؟ کنم باور باید یعنی. داره جریان محض آرامش من چندکیلومتری
. گذروندم محمد کنار رو روزش هر که ماهیسه شدم؟ عاشق ماهسه از بعد که باختم؟ دل و غریب شهر اومدم که
 نیست؛ ـناه گـ عاشقی خدایا. کردم درددل و زدم حرف باهاش چشم تو مچش و شدیم کالمهم هم با رو روزش هر

 وحشتناک؟ انتظار این تو االن، آخه ولی
 :گفتم و کشیدم دست هامچشم زیر. اشکند از خیس هامگونه نبود حواسم. زد در به کسی

 .بفرمایید -
 :گفتم و برگشتم. داره عمل فردا بپرسم، رو دخترش حال رفت یادم. بود مینو حتما
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 ...شرمند خدا به مینو -
 قلبم. کردمی نگاهم داشت کمرنگی لبخند با که بود محمد زنه؟نمی در که مینو نبود حواسم چرا. شد گرد هامچشم

 مواسه انقدر ندیدمش چندوقته چون من یا بود شده خوشتیپ خیلی امروز. شد گرم لبش کنج قشنگ یخنده از
 قشنگه؟

  کردی؟ قایم کجا رو زبونت -
 :گفتم و کردم مرتب رو چادرم. شدم هول

  سالم -
 . شده تخس هایپسربچه شکل امروز قدرچه. بود شیطنت از پر صورتش و داشت لبخند همچنان. اومد ترنزدیک

  خوبی؟ نبودی؟ ساکت انقدر قبال -
 . خیربه رسیدن. خوبم -
 . بود توش هم شر کوچولو یه ولی ؛گذشت که خیر به -

 . افتاد ششدهباندپیچی دست به چشمم تازه
 . شدم خیره دستش به ترس با و پرید رنگم

  شده؟ چی -
 . شده قرمز باند زیر از دستش دیدم که نزد حرفی

  میگم؟ شده چی. خونیه دستت محمد -
 . نیست چیزی دختر، آروم -

  خدا؟ من چمه. لرزیدمی صدام
  کردی؟ دعوا -
 .نه -
  چی؟ پس -
 :گفت رومیآ لبخند با
  شدی؟می نگران جوریاین بودن هم امیر و روانبخش من جای اگر -

 پایین رو سرم و نشستم میزم پشت خجالت با. فهمیدم رو حرفش معنی تازه و چرخید هاشچشم تو هامچشم
 ...ولی ؛بود معلوم که جوابم. انداختم

  کنه؟می فرقی چه -
  دیار؟. کنهمی فرق -
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 .گرفتم باال رو سرم
 . بود شده تنگ برات دلم -
 دلم انگار و زدمی ترپرتپش صداش با قلبم هربار و شدمی اکو دلم تو ناقوس مثل چیزی، یه مثل بلند صدای یه

 . پایین کردمی پرت محکم بلندی یه از رو خودش
 . دیدمی رو براقش همیشه و خوردهواکس هایکفش چشمم فقط و گرفتم پایین رو سرم باز
  بود؟ کجا امروز حواسم من. افتاد بهش چشمم تازه. گذاشت میز رو سهکی یه
 . بودی چشمم جلو تو فقط... سفر این تو ولی ؛نیستم خریدنسوغاتی اهل -

 فکر من به هم تو مگه بودم؟ چشمش جلو من چرا. نکردم هم تشکر حتی. اومد در شدنبسته صدای و بستم چشم
 . ریختم اشک صدابی و گذاشتم میز روی رو سرم کردی؟می

 قلبم جوریاین اینکه خدا؟ چیه علتش بینممی دوتایی رو سایت صفحات من و اشکه از پر هامچشم االن اینکه
 چی محمد خرید یکیسه سمت میرن لرزش با هامدست که رو این خدا؟ چیه علتش مونده جا بسته در اون پشت

 چرا جون؟خدا چیه علتش میشم لـ*ذت غرق و کنممی بو و دمچسبون خودم به رو عطر و لباس اینکه کنم؟ کار
 مثل قشنگ انقدر میشه یا دارن تضاد هم با بودن غمگین و قشنگ راستی غمگینه؟ و قشنگ انقدر چیزهمه

 بشن؟ چفت هم کنار من هایلحظه
 !خدا زود چه دادم، دل زود چه. گذشت دلم از
 است دشوار و سخت من از راز این کردنتحمل »

 «طوالنی اندوه این از شد خواهد خسته دل روزی که
 «حیدری سها»

*** 
*** 
 شخانواده. تنهاستدست که دونستممی و بود مینو دختر عمل. بیمارستان رفتم و گرفتم مرخصی دوساعتی یه امروز

 شوهرش و یدکشمی طول رسوندمی رو خودش تا که داشت خواهر یه. بود شده فوت هم مادرش و بودند شهرستان
 در دم. بذارم تنهاش روشه فشار و استرس کلی که امروز تونستمنمی. نداشت رو کسی و بود پرورشگاهی که هم

 . پایینه فشارش و نخورده هم هیچی استرس از حتما. گرفتم آبمیوه و شکالت چندتا هم بیمارستان
. دعا کتاب دستش یه و بود سبیحت دستش یه. گریه زیر زد و انداخت مب*غل تو سریع رو خودش دیدنم با

 .نشوندمش صندلی روی. کنم آرومش کردم سعی و مشب*وسـ*ید
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 کسهیچ طفلیا. بودند ترسیده و نگران هردو. بود موجهی و معقول مرد. نداشت خودش از کمی دست هم شوهرش
 . نداشتند رو
 ...نیاز چیزی پولی...مینو -
 . گرفتم مهندس از ودب کم مقدار یه. شکر رو خدا. برم قربونت نه -
 ....خواستی رو قسطاش اگر -
 کمش برادری از خدا. شدنشهخوب شیرینی هم این و میشه خوب حالش سارا دونممی گفت. نداد قرض نه، نه -

 . آقاست خیلی نکنه،
 بکنه براش باید که کارایی و سارا شدنخوب از شهمه و بشه کشیده بد جاهای به ذهنش نذارم کردممی سعی
 گچ مثل همچنان رنگش ولی ؛دادم بهش آبمیوه کمیه زور به. خوندممی دعا و گردوندممی تسبیح کمکش. گفتممی

 «.باشید مینو مراقب روخدا تو» :گفت و نخورد ولی ؛کردم تعارف هم شوهرش به. بود پریده
 از طفلی ،«بود آمیزموفقیت عمل» :گفت و زد لبخند دکتر وقتی فقط بشه، بلند نتونست مینو اومد، بیرون دکتر وقتی
 . رفت حال

 در. نداشتم برخوردی باهاش دیروز از. باشم آروم کردم سعی اومد، صفحه روی که محمد اسم. خورد زنگ گوشیم
 .بدم نشون خودم از رفتاری چه باید دونمنمی االن. کردممی قایم ازش رو خودم واقع

 . سالم -
  کجایی؟ سالم، -

 . باشم عادی باید هم من یعنی این و بود یعاد خیلی صداش
 . بیمارستانم -
  طوره؟چه حالش -
 . کردن بستری رو مینو ولی ؛بود خوب عملش شکر رو خدا که سارا -
  چرا؟ اون -
 . بیاد هوشبه تا کنارش نشستم منم. زدن سرم بهش و بیهوشه فعال. رفت حال از خوشحالی از -
  کجاست؟ شوهرش پس -
 . هست هم بیمارستان کارای دنبال دخترش، پیش پاش یه جاستاین شپا یه -
 ...بگم ایخسته اگر. نکن اذیت رو خودت -
 . بچشه رو کسیبی طعم خواستنمی دلم تنهاست، خیلی مینو امروز کردم احساس. ممنون نه -

 :گفت مهربون و کرد نرم رو صداش
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  کردی؟ بغض تو چرا حاال -
 من چون. نداشتم پیر پدر یه جز کاری و کس نداشتم، خواهر من چون نداشتم؛ مادر هم من چون بود؛ معلوم چراش

 که نبود کسهیچ داشتم، نیاز خاله و خواهر مادر، یه به همجنس، یه به که هاییزمان. بودم تنها هاوقت خیلی هم
 . بگم بهش رو هامدخترونه

  محمد؟ نداری کاری ببخشید،. چشیدم رو طعم این من چون -
 . دارم کارت چرا، -
  بله؟ -
  خوبی؟ -

 . نبودم خوب اصال نبودم، خوب. دونمنمی
 . خوبم آره، -
 . کن استراحت خونه برو اومد که هوش به. شرکت نیا دیگه -
 . نیست الزم -
 . فعال. کنممی تعیین من رو این -
 !من داشتنیدوست زورگوی. نشست لبخند لبم روی بسته هایچشم با
*** 

 شونواسه مازیار از و بود زده حرف خاله و عمو با حنا اینکه مثل. پیچید فامیل کل تو طال طالق دادخواست خبر
 خود که بود معلوم. نگفته هیچی طال االن تا چرا که بود شده شوکه و دونستنمی چیزی کال که عمو. بود گفته
 زده حرف هم مازیار با و افتاد طال کارای دنبال شخود. بکنه کاری تونستنمی ولی پشیمونه؛ کارش از هم عمو
 تونهمی ترراحت نباشه طال اگر باالخره. هست هم خداش از نداشته، مخالفتی جدایی واسه هم اون اینکه مثل. بود
 هاشمحبتیبی و طال گیریایگوشه و سرد اخالق این از که بوده این توجیهش واقع در. برسه کاریاشکثافت به

 این به دلش اگر طال شاید ولی ؛نبودم خصوصیشون زندگی تو من. کرد قضاوت نمیشه دونم،نمی. هشد خسته
 همین تو مشکل خب ولی کنه؛ پاگیرش و بکشونه خودش سمت به رو مازیار محبت با تونستمی بود، گرم زندگی

 خوشحال میشه جدا داره طال بفهمه روانبخش اگر کردممی احساس. باشه گیر کجا دلش آدم اینکه مطلبه، اصل
 به و باشن هم با هم باز دوتا این شدمی کاش. نیست خوشحال اصال و خودشه تو خیلی هم اون روزا این ولی بشه؛
 . هردوشونه حق خوشبختی. برسن هم

 . بود کرده کز اتاقش تو همیشه مثل هم طال و بود سرگرم هاشدرس با حنا. دلگیر خیلی روز یه و بود جمعه امروز
 . بخوره کلم به بادی و بخورم هوایی یه حداقل زدم؛ بیرون خونه از و شدم آماده
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 نه. کردممی نگاهشون و شدممی رد هامغازه کنار از. کردممی فکر و رفتممی راه خودم واسه آروم و بود پایین سرم
 دل این. شدنمی باز چیزا این اب دلم. کنم نگاهشون شیشه پشت از و وایسم هامدت اینکه نه داشتم، خریدکردن میل

 شده تنگ خیلی هم ترانه و پیمان واسه دلم. بزنم باباحاج به سر یه برم یواشکی شدمی کاشکی. بود گرفته حسابی
 . بود
 :گفتم و کردم روشنش لبخند با. بود محمد خورد، زنگ گوشیم که بودم خودم حال تو
 . سالم -
  خوبی؟ سالم، -
  ؟طوریچه تو. ممنون -
  تو؟ کجایی. کسل و حوصلهبی -
 . بخورم هوایی یه بیرون اومدم. دقیقا دارم رو تو حال و حس منم -
 . اینام عمو یخونه نزدیک دنبالت، بیام وایسا جا یه -
 . شدم سوار و کرد ترمز پام جلو بعد دقیقه ده
 . سالم هم باز -

 . خندید
  شدی؟ بهتر -
 . خوبم االن -

 . گفتم چی نبود حواسم. برگردوندم رو روم من و شد شیطون لبخندش
 . دیار نکش خجالت -

 و بشنوم رو صدات اینکه از قبل تا که کنم توجیه شواسه طورچه. بودم شدن سفید و سرخ حال در شد؟می مگه
  نیست؟ خودم دست هامخنده االن و خورد رو من هم عسل من یه با شدنمی ببینمت،
 . هاموننفس صدای جز نبود صدایی هیچ. برگشت من سمت به و کشید کنار وتخل یگوشه یه رو ماشین

 . نیست آوریخجالت اتفاق باشن داشته تمایل هم به دونفر اینکه -
 اون یعنی دونفر؟ گفت؟ چی... ولی... من. آوردممی بهشون که زوری از بودند دستم کف کردنپاره حال در هامناخن
 و کردنهجی حال در مغزم و کردند داغ هامگوش و کوبهمی داره قلبم گنگه؟ انقدر مواسه چیزهمه چرا تمایل؟ هم؟
 . خواستن داشتن،میل بودن،مایل معنیش؟ بود چی. تمایله یکلمه کردنمعنی
 .شدم چشم تو چشم بودند، مشکی دور از که ایسوخته هایایقهوه اون با و گرفتم باال رو سرم تا مردم



 

 

126 

 

 خواهد خسته دل روزی که رمان

 شد
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود هنگا انجمن کاربر

 

 69سحربانو

 که خجالتی خوشگل دختر این میگه بهم حسم که اینه دلیلش گذاشتم مایه هم تو احساس از من اینکه از دیار، -
 گوشه یه حتما ش،یقه تو کنهمی رو سرش و کنهمی گم رو پاش و دست و میشن سرخ لپاش بینهمی رو من وقتی

 . ندیدم اصال دیگه مردای با رفتاراش تو رو محبت اون که داره بهم چشمی
 خدا؟ گفتمی چی. بفهمم خوب رو محمد هایحرف ذاشتنمی قلبم صدای. دادم قورت ترس با رو دهنم آب
  درسته؟ خوای،می رو من هم تو. دیار نمیگه دروغ من به حسم -
 اون یعنی این. کنهمی نافرمانی داره قلبم هم باز و شده قراربی نگاهم هم باز شده، جمع هامچشم تو اشک هم باز
  خواد؟می رو من هم
 :گفتم افتادهپایین سر با. زد بیرون لبم از گنگ یزمزمه یه
 . ترسممی -

 :گفت آروم
 من؟ از دیار، چی از -

 . شدنخالی واسه زدن،حرف واسه کردم؛ دل یه رو خودم. دادم تکون راست و چپ به رو سرم
. نمونی که بیای. بگذره کنارم از و بیاد فقط که یکی. باشی رهگذر یه ترسممی. محمد ببندم دل بهت ترسممی -

 . کسی نموندن به بندمنمی دل دیگه من
 .کشید عقب و کرد مشتش بیشتر، نه ولی ؛اومد دستم نزدیکی تا دستش

 کسی. ایستممی دل اون پای مردونه بیفته، گیر جا یه دلم وقتی. نیستم کردنول مرد من. دیار نیستم نامرد من -
 . دیار هست هم اون هست دلبرش ات بنده،می دل که
. ریزندمی بیرون هم با شونهمه االن که دادم جا دلم تو طورچه دونمنمی رو اشک و بغض از عظیم حجم این
 بزنن تونننمی که رو هاییحرف دخترا گفتن، راست انگار نشه؟ تموم و بریزه اشک انقدر تونهمی نفر یه طورچه

 .کنندمی گریه
 نامردی از. ترسممی ولی ؛باشی که بمونی، که خواممی هم من بستم، دل محمد یعنی من هایهگری این االن

 . هاگذشتن و هارفتن روزی یه از نداشتنت، روز یه از نبودنت، روز یه از روزگار،
 کنه لکنتر رو خودش تونهنمی که احساسمه بودن چلفتی پا و دست از دونمنمی گیره دلم هم من فهمیدی اینکه -
 در محمد... ولی ؛بگذرونه جورییه رو نبودت که زد دیوار و در به رو خودش خیلی نبودی وقتی که قرارمبی دل از یا

 خواستم اول. هاآدم از زندگیم، از بخورم رودست باز که ترسممی اما ندارم؛ شکی شدم دلت شریک هم من اینکه
 . باشم مراقبش نتونستم خوب خیلی انگار ولی ؛باشه دمخو تودلی هست اگر که باشه یواشکی بستندل این
 :زدمی موج خواستن و محبت کلی صداش تو
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 و نگرونیامدل و خستگیام تموم که بدم فشارت مب*غل تو انقدر خوادمی دلم. دیار کنم تب*غل خوادمی دلم -
 بداخالق خودخواه مرد این با دبای. همینم من ولی ؛خودخواهم دونممی آره،. کنم حل وجودت تو رو ناآرومیام

 دختر یه به بدباخته رو دلش کنهمی فکر که بداخالقی و تنها مرد این با دیار؟ میای کنار. بیای کنار لجباز اعصاببی
  هاشه؟لب کنج کوچولو لبخند یه همیشه که مهربون مشکی ابرو و چشم

. ساختمی اول از رو من هاشحرف ولی شدم؛می آب خجالت از. بودم ساختن نو از و شدنآب درحال هاشحرف از
 . دادنهگل حال در عشق یجوونه اون کردممی حس

 و دردات یهمه که باشم زن تواسه انقدر میدم قول. کنم حساب مردونگیت رو بستهچشم که باش مرد انقدر -
 . بخرم جون به رو خستگیات

 حس و کردم حس رو کردنشلمس و خواستن شوق. بودند ومدها کش خنده از هاشلب و زدندمی برق هاشچشم
 رو هاشنفس کردمی سعی و شد چنگ مشکیش موهای تو هاشدست و زد بیرون ماشین از حرفی هیچ بی که کرد
 . کنه آروم

 . کنم حساب شمردونه قول روی تونممی یعنی من واسه داشتناشنگه حرمت این و
 هاتچشم چون قراره؛بی خودم مثل نگاهت چون ؛کنممی باورت محمد، کنممی تباور. دادم بیرون عمیق رو نفسم
 .دارند گفتن واسه هافحر خیلی
*** 

 این و میشه شدیدتر داره عالقه اون. شده بیشتر بینمون صمیمیت اون شدیم، مطمئن همدیگه حس به که وقتی از
 خوادمی دلش. بزنیم قدم و بگیره رو دستم ادخومی دلش گاهی که فهمممی. کشهمی عذاب داره محمد وسط

 دلش. بگیریم آروم هردومون بذاره و ببنده چشم و کنه تکیه سرم به رو سرش و کنه حلقه هامشونه دور رو دستش
 چندلحظه واسه رو اون و بپیچه موهاش مشکی الیالبه که خوادمی رو ظریفی هایدست دلش. خوادمی نوازش

 حس اون ولی ؛خوادمی رو تربودننزدیک و کردنلمس دلش. بکشه بیرون پراسترس یایدن این از شده که هم
 که دارم اطمینان بهش انقدر. کنه دارلکه رو مردم امانت که ذارهنمی شمردونه شخصیت و پذیریشمسئولیت

 اصال. نکنه خطا پا از دست که داره اراده انقدر هم باز باشم تنها هم اشخونه تو کنارش هاشب و روزها اگر دونممی
 که هاییوقت. باشه بلد هم جلف و پسرونه هایشیطنت این از جدی و بداخالق و عبوس محمد اون نمیشه باورم
 شک داشتم بهمن به قبال که احساسی به گاهی که کنه آرومم قشنگ تونهمی هاشحرف با انقدر بده، حالم
 !هیچ بود؟ چی داشتم بهمن به که حسی پس عشقه، محمد به حسم اسم اگر. کنممی

 .رفتم داخل «تو بیا» صدای با و زدم در. نبود منشی
 . جااین بیان بدین اطالع فخار خانم به لطفا شاکری خانم -
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 . آوردن تشریف خودشون فخار خانم -
 :گفت و آورد باال رو سرش تعجب با
 . اومدن خوش خیلی فخار خانم -

 . کنارش برم کرد اشاره و فرستاد موهاش روی رو عینکش
  زنی؟نمی همیشه چرا. میاد بهت عینک قدرچه -
 . میشم مثبتبچه زیادی نمیاد، خوشم -
  بده؟ مگه -
 . نمیاد خوششون دخترا آره، -

 :گفتم و کردم اخم
 . کردن بیخود خیلی دخترا-

 :گفت و خنده زیر زد بلند
 . دختری کنیمی حسودی شیک چه جوون، -

 :گفتم و کردم نازک چشم پشت یه و گذاشتم میز یرو رو پرونده
  برم؟ -
  کجا؟ -
 . اتاقم -
  گذره؟می بد داره بهت -
  پالسه؟ جااین انقدر چرا دخترِ این نمیگن بیان روان و امیر دفعه یه ولی ؛نه -
 . بفهمن باید که باالخره هم بعد. نداره ربطی کسی به -
 . نشست روبروم اومد محمد و نشستم صندلی روی. ترسیدم دفعه یه
  نگرانی؟ انقدر چی از دیار؟ چته -
 . بفهمه بهمن ترسممی بشه، جدی مونرابطه ترسممی -

 :گفت و کرد اخم
 . بفهمه خب -
 . بیفته برات اتفاقی خوادنمی دلم من محمد -
 . باشی من نگران نیست الزم تو -

 . نشستم کنارش رفتم. کردهاخم و عصبی و بود ناراحت
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  شدی؟ ناراحت چیواسه -
 . گذاشت لبش یگوشه و کرد روشن سیگاری. نزد حرفی

  محمد؟ زدم بدی حرف -
 تکله از رو یادش. کنیمی فکر بهش انقدر ترسی،می ازش انقدر زبونته، ورد مرتیکه اون اسم انقدر نمیاد خوشم -

 . نمیاد خوشم من دیار، بیرون بنداز
 براش هیچی. خطرناکه یدیوونه یه اون دونممی چون ؛ترسه از محمد، نیست عالقه از کنممی فکر بهش اگر -

 ...بخواد و بفهمه ترسممی. خودش جز نیست مهم
 !بکنه تونهنمی غلطی هیچ -

 محمد بودم فهمیده چون نبود؛ وقتش االن. ندم کش رو بحث دیگه دادم ترجیح میشه، سرخ صورتش داره دیدم
 . اسمش رو حتی ه،حساس بهمن رو شدیدا

 . زنممی حرف مامان با امروز -
 . کردم نگاهش فقط و نگفتم چیزی

 . شدم خسته بزنه، حرف بابات با خواممی -
  ای؟خسته چی از -

 :گفت آروم و کرد نگاه هامچشم تو آورد، صورتم نزدیک رو صورتش
 . تونمنمی ولی ؛کنم ب*غل رو زنم خوادمی دلم اینکه از -

 . شلوارش جیب تو یکی و بود سیگارش بند دستش یه. رفت پنجره کنار و شد بلند
 بهش بهمن از هامترس از دیگه اینکه جز بکنم، براش تونستمنمی کاری. انداختم پایین رو سرم و کشیدم خجالت

 . نگم
 . کردم نگاهش و دادم تکیه پنجره به ایستادم، کنارش رفتم

  نیستی؟ احتنار زنممی چادر من اینکه از تو -
 :گفت جدی یقیافه با
  باشم؟ ناراحت باید چی واسه -
 شاید میگم... خب. میگم دخترا پوشیدن لباس طرز از رو این. نیست من مدل تونخانواده فرهنگ خب. دونمنمی -
 . بخواد دلت تو
  بخواد؟ چی دلم من -
  خودت؟ مثل یکی -
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  ام؟مانتویی من مگه -
 :گفتم و خندیدم

 . بشی اذیت موضوع این بابت خوادنمی دلم ببین،... ولی نه؛ -
 خودت همین همیشه کن سعی. خودتی مهم دیگه، چیز هر چه مانتو چه باشه سرت چادر چه. نیست مهم مواسه -

 . خوادمی رو مدلیت این دلم خوام،می رو سادگی این من. بمونی
 .کشید دست چادرم به صورتم کنار

 . خوامتمی مدلی همه بیاد؟ بدش شزن نجابت از که کیه -
 :گفت و زد چشمکی

 .خبره چه چادر اون زیر ببینم نمیاد هم بدم البته -
 . انداختم پایین رو سرم. بودند گرفتنآتیش حال در هامگونه خجالت از

 و زدمی حرف برام وقتی صداش گرمای واسه رفتمی دلم. بود هاشحرف محتاج دلم. بود هاشمحبت گرم دلم
 . بود خوش بودنش به دلم. کردمی خرجم عشق

 ...بانو»
 دهد؛می نجابت بوی هایتدست
 نامحرمان نگاه انبوه در وقتی
 را؛ چادرت کنیمی مرتب
 «.سنگین ساده، سیاه،
*** 
 کرده؛ کارش سرگرم شهمه روزا این رو خودش. طال جز به همه سینما، بودیم اومده روانبخش دعوت به همه

 ازش جورایی یه شد،نمی پیداش اصال بود روانبخش که جاهایی مخصوصا دیدیمش؛نمی زیاد. مطب و بیمارستان
 . کردمی فرار

 زیاد رو تعریفش و بود قشنگی فیلم. االن تا غرزدن به کرد شروع محمد سینما، بیایم گرفتیم تصمیم که اول از
 . بودیم شنیده

 غرغر با کنارم از رها که شدمی شروع داشت فیلم تازه. نشست تمسم یه هم رها و بود سمتم یه حنا نشستم، که من
 :گفت لب زیر و کرد نگاهم. نشست جاش سر محمد و شد بلند

 !پررو بچه نباشم، کنارت من میده معنی چه -
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 ماریم پاستیل با هم من و بود خریده خوراکی کلی مونواسه امیررضا. زدمی غر و زدمی حرف خودش با داشت
 . زنهمی حرف لب زیر و خورهمی وول داره هی محمد دیدم که ودمب مشغول

  .که نمیشه جا جا ذره یه این تو پاهام من. اومدن سینما این آخه بود فازی چه. اه -
 . ببینیم رو فیلم بذار محمدجان -

 :گفت و آورد ترنزدیک رو سرش
  اومدن؟ سینما به چه رو مرد آخه -
  داره؟ مرد و زن دیدنفیلم مگه چی؟ یعنی -
 جلو بودیم نشسته خونه تو باید تو و من االن. قرتیاست بچه این کار سینمااومدن ولی ،نه دیدن فیلم. خیرنه -

 ...من ب*غل تو تو و خوردیممی کورن پاپ و کردیممی نگاه خارجی فیلم یه و ویتی
 :گفتم و شد گرد هامچشم

 . شنوهمی یکی یواش، خدا رو تو! محمد -
 :گفت و داد لم صندلی روی بیشتر خیالیب

 . میترسم کسی از انگار بشنون، -
 . ذاشتمی محمد اگر البته شدم، دیدنفیلم مشغول و دادم تکون رو سرم
 یپرده از نگاهم و ایستاد قلبم. نشست دستم رو چادر روی از محمد دست که بود نگذشته بیشتر دقیقه چند هنوز

 . شد شیدهک جلوییم صندلی به سینما
 :شنیدم گوشم کنار از رو صداش

 . کنم حست چادر رو از بذار دیار -
 ناراحت کنم فکر. کنم نگاهش نداشتم جرأت. کشیدم بیرون دستش زیر از رو دستم آروم و دادم قورت رو دهنم آب
 . زد رونبی سالن از و کوبید بود، خالی شانس از که جلویی صندلی به رو پاش محکم و شد بلند چون ؛شد

 . من به روانبخش نگاه و بود رفتنش به من نگاه
  کردم؟می آروم باید طورچه رو شمردونه هایخستگی کردم؟می باید کار چی

 . داد رو فرمان این زودتر انگار دلم و دنبالش برم فهموند بهم نگاهش با روانبخش
 . کشهمی سیگار ارهد و نشسته سینما جلوی هایپله رو دیدم که زدم بیرون سالن از

 .نشستم کنارش آروم
  شی؟ آروم کنم کار چی -

 :گفتم که نداد رو جوابم
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 . محمد بگو -
 . میشم آروم دارم دستم تو سیگار همین لطف به -
 . بگیری آروم آشغاال و آت این با خوادنمی دلم -

 :گفت و زد پوزخندی برگشت،
  عزیزم؟ داری ایدیگه پیشنهاد -

 . بود بسته بالم و دست وقتی کردممی کار چی. انداختم پایین رو سرم
  مهمه؟ تواسه من کردنلمس انقدر -

 . کرد روشن ایدیگه سیگار و ایستاد ماشینش کنار رفت. داد تحویلم بابایی برو لب زیر و کرد نگاهم
 ...یا خوادمی رو خودم واقعا محمد که بود مهم مواسه سوال این جواب راستش خب

 تاییدش هم دلت که رو حرفی خوادمی دلت وقتا گاهی ولی ؛دونستممی خودم رو سوالم جواب و داشتم اعتماد بهش
 .بشنوی کرده
 . کردم نگاهش و ایستادم روبروش رفتم،

  نداشت؟ جواب سوالم -
 . نفهمی به زدی رو خودت وقتی نداره معلومه -
 . بفهمم بگو تو -
 بخوادش، جون پای تا و باشه طرفش عاشق واقعا وقتی مرد یه که فهمیمین کمه عقلت انقدر بگم؟ بهت چی -

 روح با که بده فشارش شب*غل تو محکم خوادمی وقتا گاهی دلش. باشه داشته هم با رو چیشهمه خوادمی دلش
. همیشگیش بودن از باشه راحت خیالش تا کنه حسش خوادمی. بگیره آروم باهاش که خوادمی. بشه یکی جونش و

 بشم وسوسه هم سرت روی چادر این وجود با بخوام که بدیدم ندید و دله انقدر که کردی؟ فکر من به راجع چی
 پایینت؟ و باال زدنسانت واسه
 :گفت و وراون کرد رو روش

 . نبوده بالم و دست تو دختر حاال تا انگار -
 . نشوندم کیال اخم ابروهام بین و رفتم جلوتر. خوردم رو مخنده

 . ببینی رو کسهیچ من جز نداری حق بعد به این از ولی ؛ندارم کاریت نه یا دیدی دختر حاال تا -
 :گفت و شد وری یه بانمکی لبخند با لبش

 . نیست که رو -
 . بکشم بده -
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  رو؟ چی -
  کشی؟می داری چی -
 . انتظار مصیبت، بدبختی، -
 . خوادمی سیگار دلم من لیو ؛ندارم گزینه سه اون به کاری -

 :گفت و کرد گرد رو هاشچشم ایستاد،
  چی؟ دیگه! غلطا چه-
 . کردم ـوس هــ دیگه، نکن اذیت محمد اِ -
 . ندارم حوصله کن جمع دیار -
 :گفت و نیاورد طاقت ولی ؛نذاره محلم خواستمی یعنی زد؛نمی حرفی. انداختم پایین رو سرم و کردم بغ
  کنه؟می فکر تو امثال و تو به راجع چی ببینه یکی نمیگی بکش، خجالت تچادر این از -

 :گفتم مظلوم و آوردم باال رو سرم سریع
 رو تو نداریم؟ دل چادریا ما مگه هم بعد. ایستادیم بیکار جااین تو و من فقط داخلن، همه نیست جااین که کسی -

 .کوچولو یه کنم، امتحانش خواممی فقط محمد، خدا
 :گفت و بیرون کرد فوت رو نفسش الفهک
 . ببینم گوشه اون برو -

 . نبود کسی. ایستادم ماشینش پشت رفتم سریع
 :گفت و دستم داد رو سیگارش

 جلو گذاشتم ببین. بگیر کوچیک کام یه و لبت کنج بذار بگیر، خب. نبینه کسی جلوت بیام بذار. جاهمین وایسا -
  فهمیدی؟ بگیری، دیگه خر یه دست از شکییوا فرداپس نبینم که بکشی خودم
 یه و بار یه فقط بودیم، کشیده یواشکی پیمان با قبال. گرفتم عمیق کام یه و بستم رو هامچشم و گرفتم ازش

 . زد بهم رو محمد حرف همین هم اون. کوچولو
 رژ لطف به که هاملب بین از رو دود. شده خیره صورتم به محمد دیدم که کردم باز رو هامچشم و زدم دیگه پک یه

 . گرفت دستم از رو سیگار و اومد خودش به یهو دیدم که دادم بیرون بود، گرفته رنگ صورتیم
 . هنوز خواممی شد؟ چی -
 . بگیری دستت سیگار بذارم بکنم غلط دیگه -
  وقت؟اون چرا -
 :گفت هاملب به خیره و اومد ترنزدیک زد، زل هامچشم تو
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 . کنه تسلیمت ارادهبی رو مرد یه تونهمی طورچه لحظه اون...اینا ندیدی چون -
 !من خدای. شدممی آب داشتم. انداختم پایین رو سرم خجالت با

 :گفت و زد کمرم پشت دست با و اومد شخنده صدای
 . شرفبی بود گرفته هم ژستی چه -

*** 
 روزها این و داشت نیاز مراقبت به هنوز. ودب گرفته ساعتی مرخصی دخترش پیش رفتن واسه مینو. بودم شرکت
 . بود دخترش سرگرم

 . کردم روشنش لبخند با. بود باباحاج. خورد زنگ گوشیم که بودم نامه یه کردنتایپ حال در و کامپیوتر پای
 . خودم خوشتیپ بابای به سالم -

 . داد جال رو دلم شخنده صدای
  صلواتی؟ پدر یندازیم دست رو من حاال. جونبابا سالم -
 باشه؟ خوشتیپ شما اندازه به دیدین حاال تا رو حاجی کدوم میگم، دروغ مگه -
 . بگه دخترم هرچی چشم،. نمیاد بدم که من -
  خوبین؟ امروز خبر، چه. جونمبابا قربون -
 . هستم امروزم. شکر -
 . حاجی خوامتمی حاالحاالها باالسرم، سال صدوبیست تسایه -
  خوبه؟ چی همه راضی؟ کارت از دختر، طوریچه تو. شاءاهللان -
 . زندگی و بار و کار خوبه؛ چی همه بابا، بله -

 :گفت و کرد سکوت لحظه چند
 . زد زنگ اصالن آقا دیروز -
 . کرد رو خودش کار محمد آخر. شد گرد هامچشم اصالن عمو اسم شنیدن با
 . نشسته همه دل به هم جااون بابا شگلخو دختر اینکه مثل. گفت چیزایی یه -
 ...من بابا -
 و جااین ازشون که نداریم رو این شرایط دونستمی انگار. کنهمی خواستگاری رو تو محمد، پسرش، واسه گفت -
 گفتمی هوشنگ. کردمی رو پسرش تعریف خیلی کل در ولی جا؛اون بیام من یا کنیم پذیرایی خودمون شهر تو

 . ستشدهتضمین بستهچشم
 :گفت و خندید



 

 

135 

 

 خواهد خسته دل روزی که رمان

 شد
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود هنگا انجمن کاربر

 

 69سحربانو

  هست؟ مالی پسرِ حاال -
 :گفتم و زدم کمرنگ لبخند یه
 ...بابا بگم چی -
 . عزیزم بزن رو دلت حرف -

 . بگم دلدادگیم از باهاش نداشتم رو انقدر که بابایی واسه زدن دل حرف بود سخت قدرچه
 . گرفتن ایراد ازش سخته خب. رکتمش رئیس همون هستن، باشخصیتی و محترم آقای بله،... راستش -
 . بگو دلت و خودت از تو گفتن، اصالن و هوشنگ قبال اینارو -
 ...خب... که من... من -
  گفتی؟ بهمن از بهش -
 . بله -
  نداشت؟ باهاش مشکلی -
 . مراقبمه و کنهمی حمایت خیلی اتفاقا بابا، نه -
  آره؟ بابا، یهراض دلت خودتم پیداست که جوراین. شکر رو خدا -

 .بود سختم گفتنش خب. بگم چی دونستمنمی
 . نه یا آره بگو کالم، یک فقط. گیرمنمی جوابی بپرسم ازت هم شب تا من اینکه مثل -

 .نشوند لبخند هاملب روی و اومد چشمم جلوی محمد تصویر. کشیدم عمیق نفس یه و دادم قورت رو دهنم آب
 . بله توناجازه با -
 پاک تواسه بهمن با رو تلخت هایخاطره بتونه کاشکی. باشه خوبی پسر که شاءاهللان. خداروشکر ر،خداروشک -

 . باشه مرد تواسه کاشکی. کنه
 . نباشید من نگران. بابا داده رو قولش -
 دیار؟ -
  بابا؟ جانم -
 . کنن محرم هم به رو دوتا شما جااون خواممی ولی ؛بیام تونمنمی من گفتم، هم هوشنگ به من -

 !آخه؟ چی یعنی شد؛ گرد هامچشم
 ؛محرمیت میگم ولی ؛رو همدیگه بشناسین بیشتر و بهتر خوادمی دلم و ترسیده چشمم چون ؛دائم عقد نمیگم -

 . هست خودش هست، شسایه هنوز بهمن دیار. باشه روت مرد یه اسم خواممی چون
 . بیایید بتونید هم شما ات کنیممی صبر. نباشید اون نگران بابا -
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 . حرفاست این از ترخطرناک خیلی بهمن دونیمی خودت. دیار نه -
  دونست؟می چی بابا. شد گرد هامچشم

 تنها؟ دارم نگهت خونه تو ترسیدممی چون تهدید؟ دوتا واسه فقط تهران، بری فرستادمت چرا کنیمی فکر -
 تو واسه رو مدارک اون که اونی جون،بابا نه. پیشت بست موندممی ای فروشیکتاب اومدیمی خودم با هرروز فوقش

 دوری و بفرستمت شدم راضی همین واسه. دونممی بهمن به راجع رو چی همه من. فرستاد منم واسه فرستاد،
 . کردممی دورت جااین از باید. کنممی تحمل رو مجگرگوشه

 . افتادم فینفین به و شدند روون کی هاماشک نفهمیدم
 . خطرناکه قلبت واسه اینا آخه؟ کشیمی دل تو انقدر چرا بابا؟ نگفتی بهم چرا -
. مادر هم باشم پدر هم تواسه کردم سعی همیشه زندگی شرایط اون تو و بودی جوونی دختر. توام نگران من -

 . بشنوم و دلت ته از هایخنده صدای هم باز بذار. دیار بشه راحت بابتت از خیالم بذار ولی ؛نه یا شد دونمنمی
 تویی کارم و کس همه تنها؟ شما، بدون آخه. باشی هم شما خوادمی دلم من. نذاشتی کم من واسه شما. بابا بسه -

 ... که نباشی اگر روزا این تو. بابا
 . کردم پاک رو اشکم

 . داشتم زندگی تو که بود کسیهمه که پیرمردی حال واسه شدمی ریش دلم. بود گرفته صداش
 تنها جااون حساس روزای این تو خوادنمی دلم هم من وگرنه دوری، این خودته خاطر واسه. دختر نکن مشرمنده -

 و باشی شاد کنارش. کنممی شکر رو خدا کنی تکیه بهش بتونی که هست نفر یه راحته خیالم که همین. باشی
 تواسه من جای نبودم من اگر که هست نفر یه بدونم بذار. بابا کن راحت رو خیالم دیار. کنی فراموش رو غمات
 . تویی زندگیش همه من از بعد که نفر یه. بشه نگران
  بکنم؟ تونستممی کار چی. دادم تکون تندتند رو سرم. بستم رو هامچشم

 . بابا بگید شما هرچی -
 .خدا بابامه قرارِبی دلم. بابامه یدوباره دیدن محمد، به رسیدن از بعد آخرم آرزوی! خدایا. کشید عمیقی نفس
*** 
 خاله جاش به و نیست عطیه مامان. هست هوشنگ عمو جاش به و نیست بابام. منه خواستگاریِ شب مثال امشب
 فقط خدا، نیست کسهیچ. نیست کسهیچ جاش به و نیست پیمان. هست حنا جاش به و نیست ترانه. هست مهال

 . بس و هستی تو
 ولی ؛بودیم تنها که روزایی واسه بود، مامان که روزایی واسه. کشید پر مونخونه واسه دلم و ایستادم آینه روبروی

 و کنم فکر امشب به فقط کردم سعی و دادم فشار هم روی محکم رو هامچشم. بود هم پیمان و بودیم تامونسه
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 گذشته. بشه عوض چیزی یا برگرده من خوردنغصه با رفته که هرچی نیست قرار. بیفته قراره که خوبی اتفاقات
 یآینده تونممی فقط من. برگردم زمانا اون به بهشون فکرکردن به من نیست هم قرار گرده،برنمی و رفته

 رو خوشبختی هم هنوز تونممی من. داره دوستم که دارم دوستش که کسی کنار بسازم، خودم واسه تریقشنگ
 باراین رو خوشبختی تونممی ولی نیستند؛ جوری یه هرکدومشون االن. بودم خوشبخت بابا و مامان کنار. کنم لمس
 تالش اون بیاری، دستش به تونیمی بدونی کههمین. نیست سخت نیست، دور خوشبختی. کنم تجربه محمد کنار
 . میشه بخشلـ*ذت تواسه هم
 درشت هایمرواریددوزی دورش که گرد ییقه اب سفید ساده و بلند بلوز یه بود؛ حنا انتخاب. شدم خیره لباسم به

 حنا قول به هایآستین با سفید بلند ایشیشه حریر روپوش یه و سفید دوختخوش ایپارچه شلوار و داشت
 . سفید بلندپاشنه هایکفش و شاد هایرنگ از مخلوطی با رنگشیری ساتن روسری. جادوگری

 یپوسته زیر دختر این انگار واقعا ولی ؛کردم تعجب داد بهم رو هادشپیشن وقتی. داد انجام طال رو صورتم آرایش
 و خوابیدم دستش زیر. باشم سهیم خوشبختیت توی دارم دوست گفت. داره مهربونی روح مغرورش و ساکت
 . امشب مناسب دخترونه ملیح آرایش یه. بودم راضی کارش از کردم، باز چشم وقتی و بستم رو هامچشم
 عطیه مامان بودم مطمئن. شدم خیره موننفرهسه عکس به بزنم، بیرون اتاق از خواستم وقتی و زدم مالیمی عطر

 . کنهمی دعام امشب
 و کشیدندمی کل شهمه. بودند گذاشته سرشون روی رو خونه و بودند اومده زودتر هابچه. بودند دعوت همه امشب
 و پروندمی مزه امیررضا. داشتم دوست خودم واسه رو هاشهبرادران من و بود خوشحال روانبخش. کردندمی اذیتم

 بعد هنوز که حنا و من بشید؟ هم عاشق کردین وقت شما کی. رو کاه زیر آب دوتا این دیدین خدا رو تو» :گفتمی
 «.نشدیم عاشق هنوز سال همه این از

. بشه کم اضطرابم از شدمی باعث کاراشون. آوردمی در رو زنا ادای و زدمی جیغ هی هم اون و دنبالش افتاد هم حنا
 . بودند کنارم امشب که بود خوب
 کت. رفتم محمد باالی و قد قربون کلی دلم تو. شدند وارد بزرگی گل سبد با محمد و جونشکوه و اصالن عمو

 عطرش؛ ویب از امان و بود کرده درست مدلخوش رو موهاش. مشکی باریک کراوات و سفید بلوز و مشکی شلوار
 . دادمی عشق بوی

 .اومد کنارم دید، که رو لبخندم
 .دختر کردی خوشگل -
 .انداختم پایین رو سرم لبخند با
 . ببینمت. کشهمی هم خجالتی چه -
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 .شدم خیره هاشچشم تو و آوردم باال رو سرم
  کنم؟می فکر چی به دونیمی -

 :زدم لب
  چی؟ به -

 :گفت و آورد گوشم نزدیک رو صورتش
 .بدم قورتت درسته طوریچه شدنمونمحرم از بعد اینکه -

 . بودما عاشقانه حرف یه منتظر. بکوبم شکمش تو محکم رو مشتم خواستم می و شد گرد هامچشم
 :گفت و زد چشمک

  چیه؟ دوماد به راجع نظرت -
 :گفتم و چرخید زبونم رو چرا دونمنمی ولی ؛کنم اذیتش و کنم تالفی خواستم

 . ستالعادهفوق -
 . رو خودت کنیمی ملوس داری امشب خیلی دیار قرآنبه کنم؟ تب*غل شی زنم اینکه از قبل نمیشه میگم -
 . شد صبح نمیارید؟ تشریف عاشق هایکرکس -

 . نشستیم رفتیم و زد صدامون امیررضا
. بود چیزی یه امیررضا و روانبخش نگاه تو یا بگه بهم چیزی یه خوادمی حنا کردممی احساس چرا دونمنمی

 نبود خاطر واسه شاید. چیه قضیه فهمیدممی کاشکی. بود جوری یه ولی ؛بود خوشحال خیلی اینکه با جونشکوه
 . ناراحتن رامین
 :گفت عمو جاهمون و کرد خواستگاری هوشنگ عمو از رو من اصالن عمو

 . داره بابا خودش دختر این -
 با. دادم گوش صداش به و بستم رو هامچشم کرده؟ گریه نشسته باز نکنه. بود گرفته صداش. زد زنگ باباحاج به

 . دادم رو بله بابا یاجازه با هم من و داد رو اجازه بابا آخر در و دادمی جواب چشم و بله محمد و زد حرف محمد
 جونشکوه. کردند پرپر محمد و من سر روی بودند کرده آماده که رو سفیدی رزهای گل و کشیدند کل دخترا

 محمد و من و خوند بینمون محرمیت یصیغه یه هم فریبرز عمو. بست دستم به ظریف دستبند یه و کرد مب*غل
 . شدیم شوهر و زن رسما
 وجود با و باشم کنارش باشم، محمد قلب تو راحت خیال با کمال و تمام تونممی االن اینکه بود؛ خوبی خیلی حس

 . بگیریم آرامش همدیگه
 . کنم فکر کنارش مردونه حضور به فقط و فقط و بریزم دور رو منفی فکرهای کردم سعی
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 قلبم تو که انگار. دخترونه حس یه کرد؛ ریزش قلبم تو چیزی یه و شد شمردونه و محکم دست اسیر دستم
 . کردندمی پرپر صورتی ریز هایشکوفه

 جورههمه رو بودنش. دادمی بهم رو تابستون گرمای حس گفت،یم من داشتن از وقتی گوشم کنار داغش هاینفس
 . کردممی کاری همه عشق و عالقه این کردنمحکم برای و خواستممی

 نکنی، یا کنی یاد مرا تو»
 نشود، گر بشود گر باورت
 ...اما ؛نیست حرفی
 گیردمی نفسم

 «.نیست تو هاینفس که هوایی در
*** 
 با دیشب بازیبرف خاطربه. لرزیدممی درون از و بود داغ تنم. بود بسته هامچشم و مبود کشیده دراز تخت روی
 . بودم خورده سختی سرمای و بودم افتاده روز این به االن پارک، تو هابچه
 بستنم حنا و مهال خاله داد، دارو بهم و کرد ممعاینه و فهمید رو حالم طال که صبح از. بود آتیش یکوره تنم تموم

 کامیون یه کنممی حس. نشدم بهتر ولی ؛کرد مپاشویه حنا حتی. نکردم تغییری خیلی ولی ؛آبمیوه و دارو و سوپ به
 .کردمی درد هم موهام یریشه حتی که بودم له و کوفته چنان شده؛ رد تنم رو از
. برممی هاشاخالق به یپ بیشتر من و میشه بیشتر روز به روز محمد محبت و گذرهمی نامزدیمون از روزی ده

 هایاخالق از. نیست مستثنی قاعده این از هم محمد و داره وجود هاآدم تموم توی بد و خوب جاهمه و همیشه
 و لجباز شدت به که اینه بدش هایاخالق از ولی ؛بودنشه برخوردخوش و مهربون و بودن دلباز و دست مثل خوبش

 که بعد ولی ؛کنهمی داره کار چی فهمهنمی و میشه عصبانی و کنهمی داغ دفعه یه. تندمزاجه هم مقدار یه. خودسره
 هم مقدار یه. نمیده بهش رو خواهیمعذرت یاجازه غرورش هم باز حال این با ولی ؛میشه پشیمون شد، آروم
 چشمی گوشه یه دبخوا تا میشه کنده پوستم درواقع و میشم بخشیده سختی به بزنه سر ازم اشتباهی اگر. ایهکینه

 با بودناش، بداخالق و ایکینه و خودسر و لجباز یهمه با بودناش، بد و خوب این یهمه با کل در ولی. بده نشونم
 .بکشونه نابودی تا رو من تونهمی نداشتنش و نبودنش فکر حتی و خوامشمی وجودم یهمه
 خراب روزم کل نباشیم، هم با ما که بخواد روزگار یا نخواد رو من محمد روز یه اگر که کنممی فکر این به وقتی
 و بداخالق و عاشق جورهمین داره؛ نگهش مواسه دارم عمر تا که خواممی خدا از نمازم از بعد همیشه. میشه

 .مهربون
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 هم هامپلک حتی. بود سرازیر هامچشم یگوشه از اشک و بودند داغ هامپلک پشت. شد بسته دوباره و شد باز در
 . کنم بازشون تونستمنمی و کردندمی ردد

 شاید دلم. کنم باز رو هامچشم خواستنمی دلم. نشست من تن رو بعد و پیچید اتاق تو که بود محمد عطر بوی
 یادگرفتن واسه رو تالشش داره روزا این دیدممی من و نبود بلد نازکشیدن که کسی واسه خواستمی نازکردن کمی
 .کنهمی

 به و نیست خبری موهام یریشه توی یکشنده درد اون از کردم حس شد، کشیده موهام تار به تار روی که دستش
 گرم هامچشم و کردمی خوابم الالیی بدون هاشدست نوازش. میشه بدنم و تن وارد داره که امنیته و آرامش جاش
 باشم؟ خوب باهاش تونممی جوریاین که خدا داره من در ایمعجزه چه مرد این وجود. بود شده

 . رسید مچونه زیر به و شد رد لبم کنار از و شد کشیده صورتم روی وارنوازش دستش
  بگیرم؟ گازت یا کنم ت*ــوسـ*ب کنم، بیدارت جوریچه داری دوست -

 . خندیدم بسته هایچشم با. گرفت مخنده
  داری؟ دوست جوریچه خودت -
 . بگیرم گاز شده آقاگرگه صدای مثل صداش االن که رو خانومی این دارم دوست خودم -

 . شدم شیطونش و خندون هایچشم میخ و کردم باز رو هامچشم سریع
 . پررویی خیلی -

 :گفت و خندید بانمک
 . گرخیدم که من صداییه، چه این خدایی -
 . بخواد دلت هم خیلی -
 . خانومی خوادمی خیلی که دلم -

 :گفتم و خندیدم
 . کردیا بیدارم گاز و ســو بـ بدون ولی -
  شیطون؟ خواستمی ـوسـ بـ دلت -
 .کشیدم سرم روی رو پتو و شدم سرخ خجالت از
 . بخورم رو خجالتت راهو، همه این بره کی وای -

 :زدم جیغ
 . بیرون برو محمد -
 . دیگه نکن بدترش هست ترسناک خودش صدات بابا، ای -
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 و گرد هامچشم و بودم هنگ اولش. شدم ساکت حرکتش با که مبگ بهش چیزی یه کشیدم پایین سریع رو پتو
 ...بعد

 .بود آروم و بود بسته هاشچشم. بود محبتش شیرین طعم کردم، حس که چیزی اولین
 خودش نام به رو وجودم ذرهذره که عشقی دل به بدم دل و بذارم کنار رو خجالت که خواست دلم من و کشید کنار

 .خواستن این پای دل، این پای عشق، این پای بودم داده جون من. نبود هاحرف این توق دیگه االن. بود کرده
 ادای الکی چرا خوبم، االن وقتی کنم؟ خرابش چرا کنه، خوب رو حالم تونستمی راحت انقدر محمد که وقتی

 اومد؟نمی خوشش اصال محمد که دربیارم رو لوسی دخترای
 . رو مردم پسر خوردی -
 . محمد یمرس -
 :گفت باالرفته ابروی با
  مت؟ب*وسـ*ید چون -
 .خوبه حالم تو با فقط چون نه؛ -

 . صدابی حرف،بی کرد؛ نگاهم
 .هامچشم مهمون و بود همراهم اشکم بدم و خوب های لحظه تموم توی. شد اشک از پر هامچشم

 . دیار ستدیگه شکل یه دنیا تو کنار -
 جای ترینامن کردم حس و شدم کشیده شآ*غـ*وش تو نرم. داد جا پتو زیر و تخت روی کنارم آروم رو خودش

 از بهترم؛ هم قبل از حتی. خوبه خیلی حالم کنممی حس االن که بود گرما و آ*غـ*وش این محتاج تنم شاید. دنیام
 .بود خوب حالم و بودم عالم محرم ترینمحرم پیش! اول اولِ
 . ستنش خوش دلم به خنده این و خندیدم باراین

 یه توی شدنعاشق هاینشانه اولین دلیل،بی هایخنده و هاگریه»افتادم جمله یه یاد و بستم چشم محمد نوازش با
 « .زنه

*** 
 :دادم جواب و پیچیدم موهام دور رو حوله. بود محمد خورد، زنگ گوشیم که بودم اومده بیرون حمام از تازه

 . همسرجان سالم -
 .جوون -

 . خندیدم
 . هاتخنده ونقرب -
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 محمد؟ -
 محمد؟ دل جون -

 :گفتم دل ته از و بستم رو هامچشم
 . عاشقتم -

 :گفت و خندید
 . جوون واقعا باراین دیگه -

 . خنده زیر زدم بلند
  نمیفته؟ زبونت از جوون این -
  دیار؟. نه -
 بله؟ -
 . نهار کرده دعوتت مادرشوهرت زده، شانست دختر -
 . جونوهشک مرسی وای -
 . مادرشوهراست اون از اتفاقا جوریه،این همیشه خندهمی روت تو مامانم نکنی فکر نداره، برت هول حاال -
 . دارم دوسش من مهربونه، هم خیلی جونشکوه اتفاقا. محمد نترسونم اِ -

 :گفت که اومد جونشکوه صدای باراین
 . بشم گلم عروس قربون -

 . شد ردگ هامچشم
 !وای -

 . پیچید گوشی تو محمد دل ته از هایخنده صدای
  بود؟ جونشکوه محمد -
 . داره دوستش عروسش کرد کیف هم کلی بله، -
  زدی؟ حرفا اون از جونشکوه جلوی -

 :گفت شیطون
  عشقم؟ حرفا کدوم -

 . کنهمی دیوونه رو من آخر این! خدا وای
 . اصال هیچی -
  جون؟شکوه نه مگه. خوشحاله هم خیلی شده عاشق شکلهبی پسر دونهمی من مامان. اباب آره -
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 .نمیشه حالیش حیا و شرم کمیه بشر این. رفتمی پسرش باالی و قد قربون داشت که اومدمی مامانش صدای
 آماده. پوشیدم ایسرمه بلوز یه و آبی جین یه هم من. شونخونه بریم که دنبالم بیاد دیگه ساعتنیم تا شد قرار
 :گفت و کرد دود اسپند مواسه. نبود خونه کسی مهال خاله جز. اومدم پایین و شدم

 خوب زن خودش شکوه هرچند. نکن پاشو بشین خیلی عروس، عنوان به شونخونه میری که اولته بار. عزیزم برو -
 .بگذره خوش قربونت، برو. بگم بهت بود الزم ولی ؛آرومیه و

 .زدم بیرون خونه از محمد زنگ تک با و مشب*وسـ*ید
. نکشید هم سیگار حتی بود، سرحال و خوب خیلی حالش امروز کال. کرد اذیت و داد حرصم کلی آقا هم ماشین تو

 .داره خرابش حال به بستگی محمد سیگارکشیدن کال
 . تو رفتیم و کرد باز برام رو در خنده با رسیدیم وقتی
 دلم به مادریش مهر. مشب*وسـ*ید و مب*وسـ*ید. کرد مب*غل. کرد دود اسپند مواسه جونشکوه هم جااین

 .نبود ریا اهل کارهاش و بود آرومی زن. بود نشسته
 هرحال به ولی ؛کشیدم خجالت اولش. ب*وسـ*ید رو پیشونیم و کرد مب*غل. چرخوند صدقه سرم دور اصالن عمو

 . خودم پدر مثل و بود پدرشوهرم
 :گف شوخی به محمد بودم، هک عمو ب*غل تو

 . شد حسودیم بابا، دیگه بسه هی هی --
 :گفت و کرد نگاهش عمو

 . جاستاین همیشه جات وگرنه دونی،نمی قابل خودت تو پسر -
 فقط نکرد، سشو*ب نکرد، شب*غل. رفت باباش ب*غل تو آروم. بود عمو صدای تو غمی یه. زد پوزخند محمد

 هم رو جونشکوه اشک. کرد شـوس*ب و فشردش خودش به محکم عمو که دیدم ولی بود؛ شآ*غـ*وش تو
  چیه؟ باباش از محمد ناراحتی این دلیل. چیه دلیلش فهمیدمنمی ولی ؛دیدم

. شستم رو هاظرف خودم اصرار با نهار از بعد. بود دیده تدارک کلی هم نهار واسه و کرد پذیرایی ازمون مامانش
 . بذارمش تنهادست نیومد دلم خودم ولی ؛داد تحویلم رو مهال خاله هایحرف همون و ذاشتنمی اولش

 برعکس! بود زشت قدرچه هاشکوچیکی بشر این من خدای. آورد رو محمد کوچیکی هایعکس آلبوم نهار، از بعد
 . ریششته اون با مخصوصا شده؛ جذاب و مردونه صورتش انقدر که االن

 :گفت و تگرف ایقیافه یه گفتم، که خودش به
 . دارنبرنمی سرم از دست و راضین ازم دخترا که االنه مهم -
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 خجالتش از خوب جونشکوه جاش به شد،نمی روم ولی بکوبم؛ شکمش تو محکم رو مشتم خواستمی دلم یعنی
 . اومد در
 گفت جونشکوه و کردم تشکر. اومد خوشم ازش واقعا که دادند شیک خیلی مجلسی لباس یه بهم هدیه عنوان به
 . محمده یسلیقه که

 :گفت و زد چشمک که کردم نگاهش
 . دیگه اینیم ما -

 :گفت خوردیم که چای
  دیار؟ بریم -
 . بمونید شام پسرم؟ کجا -
 . بیرون دارم کار مامان، مرسی -

 . کردم خداحافظی و کردم تشکر عمو و جونشکوه از و کردم سرم رو چادرم
 :گفت جونشکوه که بود محمد دست کیفم و پوشیدممی رو هامکفش تمداش حیاط تو
 . بده بهش داره، پیشم چیزی یه مهال کن، صبر مامان دیار راستی -

 :گفت محمد
 . منتظرم ماشین تو من -

 . مشنید رو محمد کردنبحث صدای که اومدم بیرون و کردم خداحافظی و آورد مواسه رو بسته دقیقه چند از بعد
 عزات به رو مادرت ببینم گوشی این روی رو اسمت دیگه بار یه. باش خوایمی خری هر عوضی، یمرتیکه ببین -

  شیرفهمه؟. شونممی
 . کرد قطع و

 . بود بهمن نکنه بود؟ کی. دستش منه گوشیِ که این
 :گفتم و رفتم جلو

 . محمد -
 .خوابوند صورتم رو سیلی یه و برگشت

. کرد بلند روم دست که گذشتمی عقدمون از قدرچه مگه. کنم هضمش تونستمنمی اصال. کردم هنگ لحظه یه
 چی؟ واسه اصال
 . شد سرازیر هامچشم از زدنپلک بدون اشک قطره دو و بود گرفته قلبم

 . بود زده بیرون گردنش رگ. عصبانی هم شدت به ولی بود؛ ناراحت و کالفه هم خودش
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 که تو اسمش؟ بندپشت گذاشتی عکسشم و گوشیت تو سیوه اسمش که زنه؟می زنگ بهت که کیه مرتیکه این -
 .آشنایی و دوست نه داری فامیلی و فک نه خودت قولبه

 . خوابید دلم رو کسیمبی درد باراین که بود صورتم رو دستم هنوز
 ازش رو گوشی. دیگه شکا دوقطره هم باز. بود پیمان نبود، بهمن. بود محمد دست. خورد زنگ گوشیم هم باز

 .گرفتم
 . داداشمه -

 . کرد نگاهم و گرفت رو بازوم که بدم جواب خواستم
  بود؟ کجا داداشت تو دیار، نکن فرض خر رو من -
 . میدم توضیح تواسه بزنم؟ حرف باهاش ذاریمی -

 دوتا و گرفت ازم رو کالفه و کرد اخم. شد خیره مگونه روی سرخی به بعد و زد زل هامچشم تو لحظه چند
 . کرد موهاش بند رو هاشدست
 . کردم روشن رو گوشی. زد زنگ دوباره پیمان

 . سالم -
 :شد بلند دادش صدای

  دیگه؟ بود کی این! زهرمار و سالم -
 و کنهمی لج بگم بهش االن اگر گفت میگم، بهش اومد مسافرت، رفته پیمان گفت نگفته؟ بهش هنوز باباحاج یعنی
 .بگم بهش رو شدجریاننمی روم هم خودم. دنبالت میاد میشه بلند و هذارنمی

 ...پیمان -
 کی خرنره این. بده رو من جواب آدم عین. نکنم بارت چیزی یه کنممی کنترل رو خودم دارم خیلی ببین دیار، -

  بود؟
 :گفتم آروم و بستم رو هامچشم

 .شوهرم -
 :گفت که پیمان یرفتهتحلیل صدای لحظه چند از بعد و کشیدننفس حتی صدایی هیچ نیومد؛ صدایی

 شوهرت؟ -
 ...پیمان -
 کردی؟ شوهر تو مگه... مگه دیار؟ شوهرت -
 بابایی؟حاج پیش کجایی؟ تو پیمان -
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 .دیار نیست خوب حالم من بده، رو من جواب -
 برگشتی؟ شمال از تو، کجایی آخه! خدا رو تو پیمان -
 .بده رو من جواب. بودم که قبرستونیم همون هنوز مرگم خبر نه -
 .بگه بهت بابا برگشتی وقتی شد قرار ببین -
 رو زندگیت خونه زنهمی غیبت شبه یه زنی،می هم به رو نامزدیت شبه یه زنی؟نمی حرف صاف چرا دیار؟ رو چی -

  تو؟ کنیمی داری کار چی. کنیمی شوهر شبه یه. میری کنیمی ول
 آخه؟ گمب چی... خب... من -

 .بود ناراحت و گرفته صداش
 بفهمم؟ باید حاال من روزی؟ یه نبودم تو داداش من -
 .نداری خبر هیچی از تو -
 خبره؟ چه ببینم بگید خب. کنهمی حساب آدم رو من کسی مگه باشم؟ داشته خبر باید چی از -
 ...االن ولی ؛میدم توضیح تواسه رو چی همه -
 !االن همین دیار، االن همین -

 .روزگار از پیمان، از سیلیش، از محمد، برخورد از گریه؛ زیر زدم و ترکید بغضم
 :گفتم گریه با و نشستم خیابون کنار سکوی روی

 .کنم فرار دستش از شدم مجبور و فهمیدم من. بود بزرگ باند یه با خالفکار یه عوضی بهمن اون -
 :گفت و پرید حرفم بین

 بود؟ کی اروی این. دونممی رو اینا -
 .محمد -
 شوهرته؟ واقعا -

 .نیست غریبه واقعا پیمان بود فهمیده اینکه مثل. کشیدمی سیگار و بود داده تکیه ماشین به. کردم محمد به نگاهی
 .آره -

 .بود هامحرف یادامه منتظر
 .محرم...و شدیم نامزد. جریانه در بابا. هوشنگ عمو یبرادرزاده شرکتم، رئیس -
 !خدا وای -

 .بود شده کمرنگ خیلی روزا این پیمان و من یرابطه. دادممی حق بهش
 .کشیدی خط رو داداشت دور زندگیت، تو اومدن جدید هایآدم -
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 .شدمی ریش صداش سوز از دلم و ریختممی اشک
 ...خدابه پیمان -
 انگار ولی مزاحمم؛ یه من نهک فکر شوهرش و آبجیم گوشی به بزنم زنگ که. نگی بهم که نداشتم انتظار ازت -

 .زندگیتم مزاحم واقعا
 .بشه دلگیر ازم خواستمنمی. گریه زیر زدم بلندبلند. کرد قطع

 گرفته دلم. بستم رو در و نشستم ماشین تو شدم، بلند حرفبی خودم که بگیره رو دستم خواست. اومد جلو محمد
 .بود خورده بر بهش. کردم بد باهاش. فتمگمی پیمان به خودم کاش. بود شده خراب قشنگم روز. بود

 .کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین حرفبی. نشست محمد
 .گیرهمی دلم میاد یادم که صداش غم. پیمان یغصه جز نداشت حسی هیچ دلم

 .گفتنمی هیچی هم محمد و بود بسته هامچشم
 :گفت که کردم باز رو در. بودیم خونه جلوی. ایستاد ماشین

 .ممتاسف -
 .بود سختش کردنعذرخواهی هم باز ولی ؛بود پشیمون و داشت اخم. کردم نگاهش

 .شدیم بزرگ هم با. رضاعیمه برادر و پسرداییم پیمان -
 ...نمی من -
 .گفتممی اینا از زودتر باید بود، من تقصیر -
 .کرد لمس بود زده که رو سیلی جای دست پشت با
 .شد چی نفهمیدم -

 رو ناراحتیش دلم. نیست خوب حالش بود معلوم. بود شده سیگار بوی از پر تنش. گرفت ششپرخ صدای از دلم
 .خواستنمی

 .خواستنمی رو ساکت و کالفه مرد این یغصه دلم ولی ؛بودم خوردم که سیلی وجود با
 .نیست مهم -
 .کرد نگاه هامچشم تو
 .میدم توضیح شواسه و زنممی زنگ خودم باشه الزم اگر -
 .نشست لبم کنج لبخند یه
 .برادرزنته بشید، آشنا بیشتر هم با بهتره -

 .زد لبخند
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 .باشی داشته دوسش من از بیشتر خوادنمی دلم -
 :گفتم آروم و بیرون کردم فوت رو نفسم. نشست لبم کنج پوزخندی

 .دارم دوستت قدرچه که بفهمی تونینمی حتی -
 .زدم بیرون ماشین از خداحافظی بی
 امخالی دستان وسعت میان گاهی»

 کنممی حس
 «.توست نگاه ندارم و دار تمام

*** 
 یدوره یه. آشنا و دوست و فامیل هایخانوم بود؛ داده ترتیب زنونه مهمونی یه طال یروحیه تغییر واسه مهال خاله
 .نکردم شرکت مهمونی جوریاین تو حاال تا که منی واسه باشه جذاب تونستمی نظر به زنونه

 شده براق واقعا صورتم کردم، اصالح که مدت یه از بعد. دنبالم شرکت اومد. آرایشگاه رفتیم حنا اصرار با قبل روز از
 فعال ولی ؛کن رنگ رو ابروهات که کرد اصرار حنا. دادمی نشون ترکشیده رو هامچشم ابروهام. بود شده ترروشن و

. رسید صورتش به و کرد ترمیم رو هاشناخن و کاشت ژهم ولی خودش. بکنم خاصی تغییر خواستنمی دلم
 .بشیم پاساژ اون و مغازه این عالف و بازار تو بیفتیم نبودیم مجبور و داشت لباس خداروشکر

 کار حاال تا که طالیی کن فکر. بودیم خونه همه و بود جمعه. کشید بیگاری تامونسه از خاله صبح از هم امروز
 .کشیدمی تی رو هاسرامیک داشت بود نکرده

 .کردمی گردگیری هم حنا و بودم دمنوش و دسر و کیک و ژله تهیه مشغول آشپزخونه تو من
 دادمی قر و آورددرمی بازیمسخره و خوندمی بلندبلند بود گذاشته آهنگ حنا هم بود جمعیدسته کار هم بود؛ خوب

 .بودم راضی فضا این از واقعا من و خندیدمی طال. کردمی اذیت رو همه و
 با پوشیدم سفید تنگ و کوتاهآستین بلوز یه. کردم خشک رو موهام و گرفتم دوش. بشیم آماده که رفتیم کار از بعد
 پیشونیم روی تا حنا رو هامچتری. کمرم تا بودند ریخته دورم ـختـ لـ و صاف که موهام. روشن آبی بلرسوت یه

 .بودند گرفته قاب رو صورتم اومد،می بهم. کرد کوتاه
 .عطر کمی و رنگگوشتی رژلب یه و چشم خط یه

 حنا برگشتم،. شنیدم سوت صدای که اومدممی پایین هاپله از داشتم. اومدم بیرون و پوشیدم رو سفیدم هایصندل
 .بود
 !تو شدی جیگری چه اووف، -

 .خندیدم
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 .خالی محمدم داداش جای -
 .دختر مشتی یه وسط نیست خالی جاش هیچم -
 .گرفته رو تو فقط دلش و چشم من داداش. حسودخانم -
 داره؟ دوستم واقعا یعنی حنا -

 .شد گرد هاشچشم
 دیوونه؟ داری شک -

 .بود ترسیده داشتندوست و عشق هرچی از چشمم بود کرده بهمن که کاری از بعد. نبود خودم دست
 داغم فعال من چون یا. نه یا فهمیدن هم بقیه واقعیه کنممی حس من که رو چیزی ببینم دارم دوست ولی ؛نه -

 .میبینم عشق روی از رو رفتاراش یهمه
 .کن قبول من از رو این عاشقته، محمد باش مطمئن -

 .بودند اومده زیبا و پوششیک هایخانوم و مادراشون با دختر کلی. بود شده شلوغ حسابی پایین
 کلی و اومد خوششون خیلی هاکیک و دسرا از. شدندمی یراییپذ و کردنمی صحبت و بودند نشسته هم کنار همه

 .بودم کرده قایم یخچال تو و بودم کرده درست محمد مخصوص هم کوچولو شکالتی کیک دونه یه. کردند تعریف
 شدنآماده و خریدکردن مشغول حسابی صدرا با و بود عروسیش دیگه چندروز. گفتمی عروسیش کارای از رها

 .بودند جشنشون
 از ازش همه. بود زیبایی دختر واقعا. بود گذاشته باز رو بلوندش موهای و بود پوشیده مشکی کوتاه لباس یه طال

 و بره یادش رو مازیار موضوع طال که بود گرفته مهمونی یعنی خاله. دادمی سرباال جواب طال و پرسیدندمی مازیار
 .کردند یادآوری رو شپاشیده هم از زندگی شهمه هازن این
 نبود خودم دست. کردممی فرار نگاهش از هی ترس از هم من و بود زده زل من به مهمونی اول از هم خانومی یه
 .کرده پیدا رو جام و باشه بهمن هایآدم از شاید گفتم. دادممی ربط بهمن به رو خودم به مشکوک هرچیز که

 .حیاط تو بردم و کشید رو دستم و اومد حنا. شستم و آشپزخونه تو بردم و کردم جمع رو شربت خالی هایلیوان
 کجا؟ -
 .میاد هم طال االن. بگیریم عکس چندتا حیاط تو بریم بیا شدم، خسته -

 کردمی درشت رو هاشچشم هی. خندیدیم کلی هم حنا یمسخره هایژست به. گرفتیم عکس باغ تو کلی
 و اومد هم طال. گرفتنهعکس مدل چه اینا فهمیدمنمی الک که من. ایستادمی وری یه بیرون دادمی رو هاشلب

 .شد قشنگ خیلی. گرفتیم تاییسه عکس یه و نشستیم تاب رو. گرفتیم تاییسه عکس هم کلی
 .انداختم شماره به نگاهی من و رفتند دوتا اون. خورد زنگ گوشیم که تو بریم اومدیم گرفتن،عکس کلی از بعد
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 .دادم جواب تردید با
 ه؟بل -
 .بودم نشنیده رو صدات بود وقت خیلی -

 .پیچونمشمی دارم نکنه فکر دادم جواب همین واسه خودشه؛ بودم مطمئن
 .بشنوی نبوده الزم حتما -

 :گفت و خندید
 .دختر شدی حاضرجواب -

 :گفت که نگفتم چیزی
 .مواسه بزن حرف -
 بگم؟ چی -
 .بشنوم رو صدات خواممی فقط هیچی، -
 .ندارم حوصله بهمن -
 .نزن حرف جوریاین من با -
 .نداری گفتن واسه جدیدی حرف وقتی بدم ادامه رو تماس این بخوام بینمنمی دلیلی -
 .کردی زندگیت وارد جدید هایآدم -

 !خدایا کجام؟ من دونهمی مگه... اون. ایستاد تپش از قلبم
 نداشتی؟ دوست جدید حرف مگه شد؟ چی -

 .بگم چیزی یه که شدنمی باز حتی دهنم
 کجا از رو چیزا این من که کنیمی فکر این به داری االن تو خب خبره؟ چه خوشگلت سر اون تو بگم خوایمی -

 خیلی داری رو نفر یه بادیگارد عین میری هرجا و کنارتن تشنغول پسر تاسه شهمه اینکه از راستش دونم؟می
 نمیشه جذابیه، پسر. مخمه رو مومشکیه پسر اون همه از بیشتر یول ؛کنهمی عصبانی رو من کمیه و نمیاد خوشم
 عزیزم؟ آره کنی؛نمی حال خیلی بور مردای با انگار هم تو. گذاشت ازش
 .لرزیدندمی ترس از هردو دستم تو گوشیِ و هامدست. بگم خواممی چی فهمیدمنمی اصال

 .کنیمی... م... اشتباه... بهمن... ب -
 :گفت و شد بانیعص دفعه یه صداش

 پشیمون کردی که غلطی از که کنممی کاری وگرنه باشم، کرده اشتباه کن دعا. دیار باشم کرده اشتباه بهتره -
 .بشی
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 کجام؟ من دونیمی تو... تو -
 .بودم کرده کپ هاشخنده ترس از که بلند انقدر زد؛می قهقهه خندید،

 چاقوکش یه دونممی چه یا قاپکیف یه یا دزدم دله یه من کردی کرف جون؟دختر کردی فکر چی من به راجع تو -
 اینکه کنی؛ فرو تکله اون تو خوب رو چیزی یه خوادمی دلم... اما خانوم؛ دیار بشناسی رو من هنوز مونده خیابونی؟

 زدم زل و نارتک ایستادم کی از بفهمی تونینمی حتی که جوری. هردقیقه و هرثانیه کنارتم، بخواد دلم هروقت من
 .عشقم کنیمی غلطی چه داری باشه حواست پس. قشنگت هایچشم اون به

 آخه کجام؟ من دونهمی اون چی؟ یعنی. بود پام جلوی به خیره هامچشم و لرزیدمی داشت تنم هنوز من و کرد قطع
 سراغم؟ نمیاد چرا پس دونهمی اگر کجا؟ از کرده؟ پیدا رو من طوریچه

 .بود افتاده فشارم کنم فکر. چرخیدمی هزارجا فکرم و بود کیدنتر حال در سرم
. افتاد من به نگاهش و اومد داخل محمد و شد باز تیکی صدای با کوچه در که بودم بهمن هایحرف از گیج هنوز

 :گفت و بست روشون رو در سریع محمد که تو بیاد خواست و داد هول رو در کسی باز
 .میام ناال ماشین، تو فعال برید -

 ...االن کنه؟می کار چی جااین محمد
 حاال تا محمد که نبود حواسم من و بود هاشلب رو قشنگی لبخند. کردمی نگاهم داشت و بود من به خیره هم اون
 .اومدم خودم به تازه شد، حلقه کمرم دور که دستش. ندیده شکلی این رو من
 .سالم -
 .دلم عزیز سالم -
 دادن دست از ترس بهمن، از ترس. نشست گلوم بیخ گنده بغض یه لحنش از. بود پایین سرم و بودم شب*غل تو

 .خوب روزای این شدنخراب ترس محمد،
 .آورد باال رو سرم و زد مچونه زیر آروم

 تو؟ خوبی -
 ورد رو هامدست و گذاشتم کنار رو خجالت ولی شد؛ چی دونمنمی. بود نگرانی از پر هامچشم ولی زدم؛ لبخند

 .بستم رو هامچشم و گذاشتم شسینه روی رو سرم کردم، حلقه کمرش
 .نرو محمد -

 .کشید دست موهام الیالبه و فشرد خودش به رو من ترمحکم بعد و نگفت هیچی چندلحظه. بود شده شوکه
 شده؟ چیزی...دیار عزیزم؟ برم کجا -
 .بکن رو تالشت تموم داشتنم واسه محمد، بمون همیشه واسه -
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 .بخونه رو هامچشم خواهش کاش. زدم زل هاشچشم تو
 ؟...بهمن -

 :گفت و چسبوند شسینه به محکم رو سرم ولی نشست؛ ابروهاش بین اخم یه چکید، که اشکم
 .باش آروم -

 .آروم و ریزریز ؛ب*وسـ*ید نرم رو موهام روی
 محمد جز کسهیچ چرا! یاخدا. شدمی آروم شمردونه هایمحبت و نوازش حس و وجودش امنیت حس از تنم
 کنه؟ آروم رو من قشنگ انقدر تونهنمی
 :گفت و زد زل هامچشم تو گرفت، رو بازوم

 یادت رو این منی، ندار و دار همه تو. بگیره من از رو تو تونهنمی کسهیچ...وقتهیچ نره؛ یادت رو این وقتهیچ -
. موندنت همیشه واسه داشتنت،نگه واسه داره راهی یه میشهه اون باشی مهم زندگی تو نفر یه واسه واقعا اگه. باشه
 خب؟ نترس، هیچی از هستم من تا پس. باشی فقط که میدم تواسه رو جونم دیار برسه پاش
 من؟ واسه بود محمد از باالتر کی. داشتم اطمینان هاشحرف تکتک به داشتم، باورش. دادم تکون محکم رو سرم
 :گفت و خندید دید، که رو لبم کنج کمرنگ خنده

 .باشه خوشتیپ انقد خانمم کردمنمی فکر -
 .کردم کمکش هم من خب کنه، پرت رو حواسم خواستمی

 :گفت و دادم گردنم و سر به قری
 .نرسیدم خودم به هم زیاد که االن دیدی؟ رو کجاش تازه -
 .فروتنی و تواضع همه این از مرسی -
 .دیگه اینیم ما -

 :گفت و انداخت زمبا موهای به نگاهی
 .کنممی کیف بینمشونمی هربار قشنگن، خیلی -

 :گفتم و خندیدم نرم
 نکنم؟ رنگشون یعنی -
 .میشی خوشگل بزنی روشون رنگی هر مطمئنم که قشنگه انقدر موهات -
 .محمد مرسی -
 .میاد بدم دختر واسه کوتاه موی از نکن، کوتاهشون وقتهیچ فقط-
 .چشم -
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 .بال بی-
 بستی؟ روشون رو در که بود در پشت کی راستی -
 فقط قشنگیات. ببینه شکلی این رو دیارم نداره حق کسی. نذاشتم تو بیان خواستن بودن، رضا امیر و روانبخش -

 مفهومه؟ دیار، منه مال
 .کردم بسته و باز رو هامچشم و زدم لبخند. دادمی قلقلک رو دلم مرموزش لحن و آروم صدای
 بیرون شب*غل از من و اومدیم خودمون به سریع. اومد سرفه صدای که بست رو هاشچشم د،آور جلو رو سرش
 هم به از عصبی محمد. کنهمی نگاهمون دارم و ایستاده ژکوند لبخند یه با سینه به دست حنا دیدیم که اومدم

 :گفت دید رو حنا یخنده تا حالش و حس خوردن
 خوای؟می چی! کوفت -
 نگذره؟ بد -

 :گفت پررو پررو محمد ولی انداختم؛ پایین رو سرم خجالت با من
 .رسیممی گذرونیمونخوش یادامه به تو بری اگه نه، -
 تو نکنم فکر البته. شد عوض نظرش شاید بگم نشده دیر تا گفتم بدم، دیار به خبری یه خواستممی آخه..شد حیف -

 .محمد داداش بشی خوشحال
 :گفتم سریع ترسیدم

 حنا؟ شده چی -
 :گفت و انداخت باال رو ابروش

 ...فقط..هیچی -
 :گفت و زد چشمک یه
 جای هم پسرش ماشاءاهلل. مشتاقه هم خیلی کنه،می خواستگاری مامان از پسرش واسه رو تو داره محبی خانم -

 .نیستا دیر هنوزم بکن، تجدیدنظری یه نشده دیر تا گفتم. ها خوبیه یتیکه همچین برادری
 .زده زل حنا و من به شدهسرخ صورت با محمد دیدم که برگشتم. خنده زیر زدم و بود گرفته مخنده هاشحرف از
 نیومده؟ بدت هم خیلی انگار -

 :گفتم و شدم دستپاچه
 .حنا کنهمی شوخی داره خدا،به نه -
 .شده انجام هم خواستگاری ام،جدی کامال من-
 :گفتم و حنا به کردم رو
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 .سرده هوا عزیزم؟ تو یبر و شی خفه میشه -
 .رفت داخل و زد نمادندون لبخند یه انداخت، باال رو ابروهاش

 کنی؟ فکر بهش راجع خواینمی جدید؟ خواستگار با کنیم کار چی حاال..خب -
 .لحنش از گرفت مخنده منم حنا، کردمی شوخی تو؟ چته محمد-
 :گفت محکم و اومد جلو قدم یه
 .ندارم شوخی کسی با هم اصال حسودم، شدت به تو روی من باشه، ادتی خوب رو چیزی یه..دیار -

 .رفت در سمت به و گرفت رو نگاهش
 گرفت؟ جدی رو قضیه واقعا. گرفت مخنده فقط نزدم، حرفی که من شد؟ چش این

 .اومدمی پسرا با کردنشبحث صدای در پشت
 .خشتکته تو اخمات اومدی که هم حاال در، پشت کاشتی رو ما تو؟ چته -
 .امیر ندارما اعصاب -
 بستی؟ ما روی رو در چرا خب-
 تو؟ بیای خواستیمی بود، حیاط تو حجاببی دیار -

 :گفت و خندید امیر
 .حالله نظر یه بابا -
 .ببند رو دهنت خوایمی رو مکت فک اگه -
 محمد؟ شده چی! کن بس امیر -

 .شدند ماشین سوار انگار نیومد، صداشون دیگه
 !افتادما در حسودی پسر چه با خدا ای

 کنم پاره تیکه رو خودم باید االن اینکه با. چسبید بهم. نشست شیرین دلم به عجیب حسادتش این اعتراف؛ یه ولی
 .ارزهمی کشیمنت این به رسه،می داشتندوست به حسادتش این اینکه حس ولی کنه؛ آشتی باهام تا
 دوا تو جز مرا نیست»

 «من دل دوای تو ای
*** 
 اون به مزون این از. بود رفتنآرایشگاه و بازار و خرید مشغول همه و بود صدرا و رها ازدواج جشن دیگه روز چند

 مرخصی بهم محمد چون برم؛ جایی تونستمنمی که بودم بدبخت منِ فقط. یکی اون به خرید مرکز این از پاساژ،
 عصر و شرکت رفتیممی هم با و دنبالم اومدمی محمد حصب. بود شلوغ خیلی شرکت تو سرمون روزا این. دادنمی
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 که هاییحرف و بهمن آخر تماس اون از بعد. آوردنممی امیررضا یا روانبخش یا رفتممی خودش با یا برگشت موقع
 .شد شدیدتر و بیشتر خیلی هامراقبت فهمیدند، رو جریان وقتی. بیام و برم تنها ذاشتندنمی کال زد،
 دیگه امروز ولی کردم؛می سرش به دست جوری یه هی من و خرید بریم که داشت اصرار خیلی حنا چندروز این

 ماشین تو طال و حنا. زدم بیرون شرکت از بگم محمد به اینکه بدون شد، تموم که کاریم تایم. نتونستم واقعا
 به کی نبود معلوم برمتمی این و برمتمی خودم بمون گفتمی و ذاشتنمی گفتم،می محمد به اگر. بودند منتظرم

 .بپیونده وقوع
 .نشستم ماشین تو سریع

 .مخسته من -
 .نزن غر -
 گفتی؟ محمد به -
 .اومدم یواشکی بیام، ذاشتنمی که گفتممی اگر طال؟ میگی چی-

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت حنا
 .شوهرذلیل بابا، خیالبی..اه -

 :گفتم و گذاشتم هم روی رو هامچشم
 .میشه نگران طفلک ولی نیستم؛ شوهرذلیل خیر،هن -
 .نیست طفلک محمد قدرچه -

 :گفت و خندید نرم طال
 .حنا نکن اذیت -
 .گرسنمه قدرچه -
 .دونهمی طال توپ، جای یه برمتمی شام کنیم خرید بذار -
 چون. شد انجام نیاز ردمو خریدهای باالخره کنندهخسته چندساعت از بعد و پاساژ یه و زدیم سر مزون تاسه دو

 .مناسبش روسری با خریدم کارشده مجلسی مانتوی یه مجلسی لباس جای به من بود، مختلط جشنشون
 شرکت تو کارش شاید گفتم ولی نزده؛ زنگ بهم محمد چرا که کردم تعجب. بخوریم شام بریم تا نشستم ماشین تو

 .برد خوابم کی نفهمیدم و بستم رو هامچشم. نبوده حواسش و کشیده طول
 .شدم بیدار جیغشجیغ صدای و حنا دست هایتکون با
 .رسیدیم دیگه، پاشو -

 :گفتم و مالیدم رو هامچشم
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 کجاییم؟ -
 :گفت طال

 نبود؟ تگرسنه مگه -
 نزد؟ زنگ محمد. خیلی چرا، -
 .نیست همراهم گوشیم هم من راستی نخورد، زنگ که گوشیت نه،-

 دیدم و کردم چک رو گوشیم. نگرفته ازم خبری االن تا محمد چرا که بودم هکرد شک و بود شده تاریک هوا
 .شده نگران االن تا قدرچه خدایا خاموشه؟ دیده و زده زنگ محمد نکنه. شده خاموش

 .خاموشه من گوشی -
 .کردند نگاهم دوتاشون

 کنم؟ کار چی -
 :گفت طال

 .بزن زنگ من گوشی با بیا -
 .گیرهنمی دیدم که گرفتم رو محمد یشماره سریع خوشحال

 .که گیرهنمی -
 .خطم شده طرفهیه! وای ای-
 .االن ترسهمی محمد -

 :گفت و کرد ذوق دفعه یه گشت، رو داشبورد توی حنا
 .جاستاین من پاوربانک بیا،..ایناش -

 . اومد دهنم تو هزاردفعه قلبم بشه روشن تا. کردم وصل بهش رو گوشی سریع
 دیدم که بزنم زنگ بهش اومدم. بود سایلنت رو هم گوشیم. داشتم محمد از پاسخبی تماس پنجاه! من خدای

 .زد زنگ خودش
 .خودشه -
 .بده جواب -
 .دادم جواب سریع ولی بودم؛ ترسیده محمد برخورد از
 دیار؟ -

 .بود ترسیده صداش
 ...محمد -
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 تو؟ خوبی-
 .بود شده خاموش گوشیم ببخشید،. آره -
 رفتی؟ کی. نگرانی از مردم االن؟ کجایی -
 .شده خاموش گوشیم دیدم تازه. برد خوابم ماشین تو هم بعد و بازار رفتیم دنبالم اومدن طال و حنا -

 آینه تو از طال هایچشم به نگاهی و انداختم گوشی به نگاهی. کرد قطع هم بعد و اومد عصبیش هاینفس صدای
 .کردیم نگاهم و بود برگشته که حنا متعجب صورت و
 .کرد قطع -
 .میاد ناز داره اینم حاال..بابا ای-

 :گفت طال
 .بزن زنگ بهش -

 .بود خاموش ولی زدم؛ زنگ بهش و اومدم خودم به سریع
 .کرد خاموش -
 محمد؟ کنهمی جوریاین چرا -
 .بود زده زنگ بارپنجاه. بود نگران صداش بود، ترسیده -
 !وای -
 کنم؟ کار چی -
 .ربگی رو شخونه -

 ...ولی گرفتم؛ هم رو خونه یشماره
 .نمیده جواب -

 نگران. کردمی بدتر رو حالم داشت هم وضعیتم این و بود مگرسنه. کردمی درد سرم. بود گرفته رو گلوم بغض
 .بودم محمد

 .زد دور و کرد روشن رو ماشین سریع دید، رو حالم که طال. اومدمی در اشکم داشت. اومدمنمی کاشکی
 :گفت آروم حنا
 میری؟ کجا -
 . محمد یخونه -

 :آوردم زبون به رو حالم گرفتم، استرس
 .ترسممی من -
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 .نیست ترسناک محمد -
 .بود اومده در تروقشونترق صدای و شکوندممی رو دستم هایانگشت

 !دیار نکن -
 .نگرانه هم اون که بود معلوم هم باز ولی بود؛ خونسرد طال

 باشه؟ نشده بد حالش -
 :گفت لرزونی صدای با حنا
 .داره قلبی دردای یسابقه محمد -
 .کردممی نگاه حنا به بازمونده دهن و ترس با

 :گفت طال
 تو؟ میگی چی -

 .بود شده قرمز هاشچشم حنا
 .بیمارستان رسوندیمش امیر و عمو با. گرفت قلبش و باال بود رفته فشارش بود، شده بحثش عمو با بار یه -

 .ریختممی اشک صدابی بگیرم؛ رو هاماشک جلوی تمنتونس دیگه
 !من خدای -
 .دیار نباش نگران -

 جواب رو خونه و بود خاموش گوشیش همچنان. بودم محمد حال نگران و لرزیدمی دلم و دست. تونستمنمی
 .دادنمی
 .ترسیدممی ولی شم؛ پیاده خواستممی. داشت نگه محمد یخونه جلوی طال

 ؟کنم کار چی -
 .دیگه برو -
 .نیومدم شخونه حاال تا من -

 .کردند نگاهم متعجب هردوشون
 .بود نخواسته ازم خودش..یعنی بود؛ نیومده پیش خب..خب -
 .شما ایددیوانه -

 :گفت آروم طال
 .کنی آرومش کن سعی. عصبانیه دستت از فقط خوبه، حالش هم محمد. دیار برو -

 .برگشتم ارهدوب و رفتم در جلوی تا. شدم پیاده
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 بود؟ چند واحد -
 :گفت و کرد گرد رو هاشچشم حنا
 .شونزده -

. کردم حس رو خون شوری مزه. کندممی استرس از رو لبم پوست. زدم زنگ. رفتم جلو و دادم تکون تندتند رو سرم
 .کردمی مخفه داشت بغض ناراحتی و ترس از. دادنمی جواب ولی زدم؛ زنگ بارسه دوبار،. نکرد باز رو در

 .تو پریدم خداحافظی بدون و برگشتم در سمت به خوشحال. شد باز تیکی صدای با در پیشم، بیاد که شد پیاده حنا
 .کنم آروم رو خودم کردم سعی. بود پریده رنگم. انداختم صورتم به نگاهی آسانسور تو
 :زدم صدا. تو رفتم و درآوردم رو هامکفش. بود باز واحدش در
 محمد؟ -

 .نیومد بیجوا
 کجایی؟..محمد -

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
*** 
 .زدم رو برق کلید و کشیدم دست دیوار روی. بود تاریک نسبتا خونه

 .شدمی پایین و باال آروم شسینه. بود صورتش روی دستش و بود کشیده دراز کاناپه روی محمد
 .بکشم آرومی سنف تونستم تازه

 :گفتم و کنارش رفتم
 محمد؟ -

 .گرفت بغضم محلیشبی از. دادنمی جواب ولی بود؛ بیدار
 باهام؟ قهری -
 .نداد جواب هم باز
 هم طال. نتونستم امروز ولی کردم؛می سرش به دست بود چندروز. نه بگم حنا به نیومد دلم خدابه..ببخشید خب -

 محمد؟. برد خوابم ماشین تو مه بعد. دنبالم شرکت اومدن. بود
 .زد زل بهم جدی صورت با و برداشت هاشچشم روی از رو دستش ریخت، هامگونه رو که هاماشک
 .انداختم پایین رو سرم خطاکار هایبچه مثل

 .ببخشید -
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 :بود محکم و جدی صداش
 بود؟ خاموش گوشیت قتیو بیرون؟ رفتی که بود ندیده کسی و نیستی شرکت دیدم وقتی کشیدم چی دونیمی -

 ...یمرتیکه اون کردم فکر دیار؟ اومد روزم به چی فهمیمی ازت؟ بودم خبربی چندساعت وقتی
 .بودمش ترسونده قدرچه! من خدای

 .نبود عمدی -
 ...رو حالم بفهمی که بترسی، که ندادم جواب عمدا. بود عمدی من کار ولی -

 .بود بدتر خوردنکتک و دادنفحش صدتا از برام کرد،می رفتار باهام سرد جوریاین وقتی
 .لرزیدمی مچونه بغض از. انداختم پایین رو سرم
 خیالم و خوب جام که حاال. خوابوند شسینه روی رو سرم و انداخت دست گردنم دور فشرد، هم روی رو هاشچشم

 .گریه زیر زدم بلندبلند بود، راحت محمد بودنخوب از
 ..کردم فکر..شده خراب حالت کردم رفک..ترسیدم خیلی -
 مردم؟ کردی فکر -
 ...بزنی حرفا این از خدابه! نکنه خدا -

 :گفت و خندید
 کشیم؟می چی؟ -
 .نزن رفتن و مردن از حرف -
 .بردنت دادمت، دست از کردم حس امروز -
 .ببخشید -

 :گفت و کرد مب*غل. نشست
 .بیارم کم نفس نبودنش از که جوری بشم؛ زنی قعاش حد این تا روزی یه کردمنمی فکر وقتهیچ -

 .کردم حلقه دورش بیشتر رو هامدست
 .خاک ارزونی..خوامنمی تو بدون رو دنیا این من؟ با کردی کار چی. دیار نباشی گیرهمی نفسم -
 !کن بس قرآن رو تو..محمد -
 .فهمینمی رو حالم -
 .ببخشید-
 .بفهم رو حالم فقط ببخشید، نگو انقدر -
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 بو و کردمی نوازش رو موهام نبود، جااین اصال انگار هم اون و بودم شآ*غـ*وش تو حالت همون تو چنددقیقه
 .کشیدمی
 .بخشمنمی حالش این خاطربه رو خودم. بود ترسیده قدرچه باهاش؟ کردم چه خدا

 :گفت و کشید عمیقی نفس
 گرسنته؟ -

 .زدم زل هاشچشم تو و آوردم باال رو سرم
 بخوریم خواستیم که هم شام برسم، غذاخوردنم به ذارینمی تو که شرکت تو. نخوردم هیچی صبح از. خیلی -

 .شد جوریاین
 :گفت و زد کمرنگی لبخند

 .بخوریم کن گرم هست، غذا یخچال تو -
 نخوردی؟ هم تو -
 .نه شما لطف به-

 .شدم بلند سریع و مب*وسـ*ید رو شگونه
 .کن عوض رو هاتلباس -

 بسته سرم پشت محکم هم رو موهام. بود تنم سفید تیشرت و آبی جین. کردم آویزون و درآوردم رو مانتوم و مقنعه
 .بزنه آبی رو روش و دست رفت شد بلند هم محمد. بودم

 .اووم لوبیاپلو؛. کردم گرمش و درآوردم یخچال تو از رو غذا یقابلمه
 :زدم داد جاهمون از
 ی؟کردنمی رو و بودی هم کدبانو -

 :گفت بلند هم اون
 .جونتهشکوه کار..من کن فکر درصد یه -
 .جونشکوه به ایول -

 .اومدم بیرون و خوردم کاهو برگ یه. کردم کم رو غذا زیر
 ببینی؟ رو خونه خواینمی -

 .داشت در تاسه که راهرو یه و بود بزرگ سالن یه. دیدم رو خونه جاهای یبقیه و رفتم
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 یه. بود نصب دیوار به که مخلفاتش و دیسیال و یکادواِن تابلو یه و طوسی هایراحتی طفق بود، خلوت که سالن
 یکیش و بود کار اتاق یکیش و بود ورزشی وسایل یکیش هم هااتاق. بود سالن یگوشه هم بزرگ نهارخوری میز
 .بود خوب پسر یه اتاق واسه بود، خوب. خودش اتاق هم

 :اومد سرم پشت از صداش
 طوره؟هچ -

 .شد حلقه شکمم دور هاشدست
 .بودم ندیده رو تخونه حاال تا. خوبه-

 .برگردوند خودش سمت رو من
 .مونخونه -

 .زدم لبخند
 .کنیممی کاملش من یجهیزیه با خلوته، خیلی -
 .زنکیخاله حرفای این از میاد بدم انقدر..اه -
 .رسمه یه جهیزیه چی؟ یعنی -
 .هم با گیریممی خواستی هرچی منه، با ندگیز تأمین. نمیاد خوشم -
 ...یعنی آخه -
 .شام بریم انداختی؟ راه ایهمسخره بحث چه این االن -
 نفره؟یه رو شدنمی جات ست؟دونفره تختت چرا -

 :گفت و برد کشید، رو دستم
 .شدنمی جامون نه، -
 .برداشتم خیز سمتش به گفته چی فهمیدم وقتی و ایستادم لحظه یه
 :گفت و خندید کرد، مب*غل ریعس
 .عشقم بودی تو منظورم -
 .شد باورم منم..آره -
 بشه؟ باورت کنم خواهش میشه-
 .داری رو خیلی خدابه -

 .نکردم کارهاش به توجهی بود مگرسنه چون ولی داد؛ حرصم هاشحرف با کلی هم شام میز سر
 .جونشکوه الیک بیگ ست،خوشمزه خیلی -
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 .دادم نشونش الیک متعال به رو دستم و
 .بزنم پرده خونه واسه باید -

 .کردم نگاهش حرفبی
 .الزمه دیگه االن ولی نبود؛ نیاز االن تا -

 .بود دلنشین عجیب زیرپوستیش هایمبحت این
 جا؟این بودیم نیاورده حاال تا چرا -

 .زد زل هامچشم تو کشید، خوردن از دست
 بیای؟ داشتی دوست -
 .نیومدم جااین حاال تا فهمیدن وقتی شدم ضایع حنا و طال جلوی...خب-
 .کنی تعریف کسی واسه رو خصوصیمون کارای و حرفا ندارم دوست -
 ...فقط نزدم، حرفی من -
 .دونممی -

 :گفت و سرکشید رو دوغش لیوان
 .دارم خاصی منظور آوردنت جااین از کنی فکر خواستمنمی -

 .کردمی اشاره سینما تو بمش اون هایحرف به غیرمستقیم داشت
 .نشست دستم روی دستش

 .خواممی خودت واسه فقط رو تو من -
 :گفت و زد چشمکی که زدم لبخند

 .چسبهمی بیشتر منظوردارش خوره،نمی درد به خالی داشتندوست بینممی کنممی فکر دارم که االن البته -
 .کشید رو دستم و شد بلند

*** 
 مرد صدرا. داشتم دوست رو هردوشون چون ؛بودم خوشحال خیلی شونواسه. بود صدرا و رها ازدواج جشن امروز
 .مهربون شیطون یه هم رها و بود باشخصیتی و محترم خیلی
 .برم ندیدم نیاز واقعا ولی ؛کردند اصرار من به هم خیلی و بودند رفته آرایشگاه همگی دخترا
 یه رژم فقط خوابوندم، صورتم رو هم ملیحی و قشنگ آرایش. بستم یقشنگ مدل رو روسریم و پوشیدم رو مانتوم
. اومدم پایین و سرکردم رو عربیم چادر. پوشیدم رو بلندمپاشنه هایکفش و زدم عطر. بود همیشه از ترپررنگ مقدار
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 رو ساعتش .مدادینوک کراوات و ایسرمه بلوز و بود پوشیده مدادینوک شلوار کت. بود منتظرم ماشین تو محمد
 .بود خالی وسط اون یحلقه جای فقط و کردمی خودنمایی واقعا شمردونه مچ
 .کردمی صحبت تلفنش با داشت و نبود من به حواسش وقتی رفت شمردونه صورت واسه دلم

 .شد تموم تماسش شدم، که سوار
 طوری؟چه -
 .خوب -
 ببینمت؟ -

 .کردم نگاهش
 آرایشگاه؟ بری خواستنمی دلت -
 .دادم انجام خودم که هم رو آرایشم ست،پوشیده که موهام نداشت؛ ایفایده -
 :گفت و شکست رو سکوت خودش رفت، که رو مسیر از کمیه. کردمی رانندگی و بود خیره روبرو به
 دارن؟ فرق هم با انقدر هاآدم چرا -
 .یشننم هم شکل هم انگشت تاپنج باشن، هم مثل همه که نیست قرار خب -

 :گفت کنه نگاهم اینکه بدون گذاشت، دستم روی رو دستش
 .نیستن هم مثل هاآدم یهمه که خوبه -

 .خوادمی زدنحرف شاید دلش کردم حس. نگفتم چیزی
 .کمن خوب هایآدم که خوبه -
 .داشتم هاشحرف از حسی یه
 .خوبی انقدر تو که خوبه -
 محمد؟ خوبی -

 .بیرون کرد تفو رو نفسش و برداشت رو دستش
 .خوبم -
 بگیری؟ گل خواینمی -
 .تاالر برنمی خودشون دادم، سفارش -

 نگاهش. برگشتم. گرفت رو دستم که شم پیاده خواستم و تاالر رسیدیم. نگفتم چیزی هم من و نزد حرفی دیگه
 .بود کالفه

 .باشه یادت رو این. خودت حتی کنه، جدا من از رو تو تونهنمی هیچی -



 

 

165 

 

 خواهد خسته دل روزی که رمان

 شد
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود هنگا انجمن کاربر

 

 69سحربانو

 .شد پیاده هم لحظه چند از بعد. نشست پیشونیم روی داغش یـوسه بـ و بست رو هاشچشم اومد، جلو صورتش
 ندارم؟ امشبش رفتارهای به خوبی حس چرا

 وسط اخم یه و بود جدی صورتش. عادی هایحالت از ترمحکم بود؛ گرفته محکم رو دستم. شدیم سالن وارد هم با
 .بود پیشونیش

 .کردم مرتب رو روسریم و درآوردم رو چادرم
 .انداخت هاملباس به نگاهی

 خوبم؟ -
 :زد لب و کرد بسته و باز رو هاشچشم

 .عالی -
 صدرا بود، شده واقعی عروس یه واقعا رها. گفتیم تبریک داماد و عروس به رفتیم و شدیم بلند بعد و نشستیم کمیه

 درحال وسط اون هم دخترا. بقیه پیش رفتیم و دادیم رو هاشونهدیه. بودند عالی هردوشون. برازنده داماد یه هم
 سرگرم و بود عروس مادر که هم جونشهناز و بودند نشسته هم کنار جونمهال و جونشکوه. بودند رقصیدن
 .پیشش رفتیم شد، که تنها. بود هاشدوست از دوتا کنار روانبخش. هاشمهمون

 .عروس برادر باشه مبارک -
 .دوتا شما جشن شاءاهللان. عزیزم مرسی -

 :گفت و کمرش پشت زد محمد
 .داداش رسهمی هم تو نوبت-

 :گفت و زد پوزخندی روانبخش
 .دیگه گذشت ما از -

 زیباییش واقعا امشب که طالیی روی رفتمی گاهی چشمش که دیدممی. ببینمش ناراحت خواستنمی دلم اصال
 .نداختامی پایین رو سرش افسوس با بعد و بود شده گیرچشم

. کنیم آماده جشنشون واسه رو خودمون باید که داشتیم زیاد جوون زوج. اومدند جمعمون تو هم امیررضا و حنا
 .برسند هم به هاعاشق یهمه کردم دعا دلم ته از جاهمون
 دختر صدای که شده چی بپرسم اومدم. زدنمی حرف و بود مونده مات صورتش حنا دیدم که زدیممی حرف داشتیم
 :گفت که اومد جوونی

 .سالم -
 .برگشتم صدا سمت به
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 قرمزرنگی بلند چاک که ایهساد و بلند لباس. بود قشنگ صورتش. بود اندامخوش و قدبلند. زیبا و جوون دختر یه
 ادیزی زد؛می ذوق تو کمیه سبزش لنزهای فقط و بود ریخته دورش صاف رو بلوندش موهای. بود پوشیده داشت
 .بودند درشت
 و حنا. فرستاد جیبش تو رو هاشدست و انداخت پایین رو سرش وحشتناکی اخم با که افتاد محمد به نگاهم

 شدند؟ جوریاین چرا اینا. دادند رو جوابش لبی زیر امیررضا
 :گفت و کرد دراز من سمت رو دستش دخترِ

 .خوشبختم -
 :گفتم و دادم دست هم من زدم، لبخند

 .همچنین -
 :گفت و گذاشت محمد بازوی روی رو دستش

 کنی؟ معرفی خواینمی جانمحمد -
 .برداره محمد بازوی روی از رو دستش کاشکی. ریخت فرو قلبم تو چیزی یه

 .کنه آرومم نگاهش با کاشکی کنه، نگاهم محمد کاشکی. نداشتم دورهمی این به خوبی حس
 :گفت جدی صدای با روانبخش

 .ببینمت جااین مشبا کردمنمی فکر -
 :گفت و خندید دخترِ

 .بودم امشب منتظر خیلی اتفاقا باشم؟ نباید چرا -
 :گفت و محمد به کرد رو دوباره

 .جانمحمد بشم آشنا خانم این با که مشتاقم خیلی من -
 .داختان پایین رو سرش بعد و لحظه یه فقط کرد، من به نگاهی بعد. کرد نگاهش وحشتناکش اخم همون با محمد

 کنه؟می جوریاین محمد چرا
 :گفت و شد حلقه کمرم دور دستش

 .نامزدم دیار، -
 .موندم مات زد که حرفی با که بیاد لبم روی گشاد لبخند یه اومد لحظه یه
 :گفت و کرد اشاره دخترِ به
 . همسرم...سریر -
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 یه. شنوممی و بینممی من که نیست چیزی اون میده فرمان داره قلبم به مغزم که چیزی کردم حس لحظه یه
 .شد آوار سرم روی دنیا کل کردم حس لحظه

 هم باشه داشته نامزد هم همزمان آدم میشه مگه میشه؟ مگه همسرش؟ چی؟ یعنی محمد حرف فهممنمی چرا
 همسر؟

 میگن؟ چی اینا بفهمونه من به نفر یه! وای! من خدای وای
 .باشه خواب شهمه اینا کاش. میاد سرم به چی داره و شده چی فهمیدمنمی کاشکی

 چرا داره؟ اخم چرا کنه؟نمی نگاهم محمد چرا لبشه؟ رو پوزخند چرا ست؟مغرورانه انقدر چرا دختر این نگاه
 رو دستم محمد چرا بده؟ حالم انقدر من چرا ست؟شرمنده حنا چرا ست؟کالفه امیر چرا عصبیه؟ انقدر روانبخش

 یخه؟ انقدر دستش چرا گرفته؟ سفت انقدر
 .کشیدم بیرون دستش از رو دستم

 .ببخشید -
. انداختم پام روی رو پام و کردم مرتب رو روسریم. رسوندم خالی صندلی یه به رو خودم و اومدم بیرون جمعشون از
 چی همه ظاهرا. وسط هایرقصنده به نگاهم و بود دستم تو لیوان. برداشتم حرفبی کرد، تعارف شربت نفر یه

 !دلم از امان ولی ؛بود آروم انگار نگاهم. مخوردهبازی دل م،شکسته دل من؛ دل جزبه آرومه،
 :گفت که بود محمد صدای لحظه چند از بعد و شد پر کناریم صندلی

 .میدم توضیح تواسه رو چی همه -
 .نکردم نگاهش

 .بشید رو در رو هم با جوریاین خواستمنمی -
 داده؟ بازیم اینکه از نیست پشیمون چرا. بود ناراحت و جدی صورتش. زدم زل بهش ولی باراین

 .زنیممی حرف جشن از بعد باش، آروم کنممی خواهش فقط -
 . هم به بریزم رو چی همه و کنم خراب رو مردم جشن بخوام که نیستم شخصیتیبی دختر بترسی، نیست الزم -

 پنهون ازش رو حالم تونستمنمی که بود بد حالم انقدر. کشیدمش ونبیر سریع که نشست دستم روی آروم دستش
 .بدباشه تونهمی قدرچه االن حالم که فهمیدمی محمد خود فقط شاید. کنم

 چرا؟. خدا نمیشه باورم
 دادن؟ بازیم و دونستنمی ؟ دونستنمی همه یعنی. اومد جونشکوه

 :گفت محمد به رو و دزدید ازم رو نگاهش
 .بزنیم حرف ایدب -
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 :گفت و کشید دست موهاش بین. بود کالفه محمد
 .نه االن مامان، بعد -

 :گفت آروم و کرد نگاهش لحظه چند
 تو؟ کردی کار چی -
 .رفت کرد ول عصبانیت با و

 انقدر رو من بخت چرا میاد؟ سرم داره چی. دوم زن بشم هوو، بشم روزی یه شدنمی باورم. میشم خفه دارم خدایا
 نوشتی؟ یاهس
 و نشست کنارم اومد که حنا با نه. زدم حرف کسی با نه خوردم شام نه خوردم تکون جام سر از نه جشن آخر تا

 غمگین انقدر صورتش و کردمی نگاهم دور از که روانبخشی نه. رفت شد بلند حرفبی کنم،نمی نگاهش دید وقتی
 .رفت حرفبی هم اون و نیاوردم باال رو سرم تیح ولی ؛آورد شام مواسه که امیررضایی نه. بود
 .الکیشون هایمحبت از گفتناشون،عزیزم از هاشون،دروغ از بود؛ گرفته زندگیم هایآدم از دلم
 کردم؟می اعتماد باید کی به دیگه کنم؟ باور رو کی حرف دیگه کنم؟ باور رو چی

 .بریم پاشو -
 از. زدم بیرون سالن از کنم خداحافظی کسی از اینکه بدون و وشیدمپ رو چادرم. شدم بلند حرفبی. بود محمد
 .کردند مخفی ازم رو چی همه و دونستندمی همه. اومدمی بدم جشن توی هایآدم یهمه

 حرکت بعد و کرد روشن سیگاری فقط نکرد، کاریهیچ لحظه چند. نشست صدابی هم محمد و نشستم ماشین تو
 !نبود مهم هیچی نبود، مهم مواسه دیگه اصال اام بود؛ زیاد سرعتش. کرد

 .نداری قبول اون از بیشتر رو کسهیچ دنیا تو دونیمی که بخوری رودست کسی از داره درد خیلی
 از هرکی که کوفتی زندگی این از و بمیرم بذار! درکبه. نکردم ماشین باالی سرعت به توجهی و بستم رو هامچشم

 ؟...هم با محمد و اون یعنی. گیرهمی آتیش تنم میاد، یادم که دختر اون اندام و چهره. بشم تراح داد بازیم رسید راه
 داشته؟ دوستش بوده؟ عاشقش محمد یعنی

 داشت؟ دوستم محمد اصال...اصال منه؟ دادنبازی قصدشون عالم همه چرا من؟ سراغ اومد چرا پس داشت اگر
 نگاهی نه. داخل برد خودش با و کشید ماشین از رو دستم اومد و شد دهپیا سریع. زد ترمز روی آپارتمانش در جلوی

 .بریممی چرا گفتم کلمه یه نه انداختم عصبانیتش به
. بستم رو هامچشم لحظه یه. تلخش ادکلن و تنش عطر و سیگار داد؛می سیگار بوی تنش و بود عصبانی و کالفه
 .نشستم سالن تو هایمبل رو چادر همون با. تو رفتم و درآوردم رو هامکفش
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 بین. کرد باز رو لباسش هایدکمه و شل رو کراواتش گره درآورد، رو کتش. زد آتیش دیگه سیگار یه هم باز
 .سیگارش از دیگه پک یه هم باز و کشید دست موهاش

 خواستنیه؟ مواسه حرکاتش یهمه مرد این چرا خدایا
 .زدنمی حرف ولی ؛بود سرخ صورتش

 االن حتی که اومدمی بدم خودم از. خواستممی توضیح یه من بندازم، راه هوار و داد الکی که نبودم منطقیبی دختر
 .نشده کم بهش عشقم از هیچی هم باز عصبانیم ازش انقدر که

 .چرخیدمی هامچشم تو هاشچشم. بود زانوم رو دستش. نشست پام جلوی
 .نداری خبر هیچی از تو -
 .طورهاین که ظاهرا آره، -
 ...که طوریاون قضیه -
 .داری زن تو که... کنهنمی عوض ماجرا اصل از چیزی هست، که هرطوری قضیه -
 .بچه و -

 !بچه؟. موند مات هاشچشم به هامچشم
 !من خدای وای
 .شد بلند

 محمد؟ کردی کار چی من با تو -
 .ترکید بغضم. ایستادم شدم بلند

 بزن حرف! من خدای وای چرا؟ محمد کنی؟ بازی مآینده و من با تونستی طورچه تونستی؟ طورچه.. عوضی -
 تو؛ زندگی وسط کنم؟می غلطی چه دارم وسط این من داشتی، بچه که تو داشتی زن که تو دادی؟ بازیم چرا. محمد
 .داری خانواده که تویی

 :زدم داد
 !بگو چیزی یه محمد -

 .کردممی گریه و بودم عصبی. گرفت رو هامدست
 .دیار بگیر آروم -

 .زدم هق و نشستم زمین روی
 بشه؟ چی که کردی خودت یوابسته رو من انصافبی -



 

 

170 

 

 خواهد خسته دل روزی که رمان

 شد
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود هنگا انجمن کاربر

 

 69سحربانو

 حنا و امیر و روان و جونشکوه. بازکرد رو در. شد بلند و داد لب زیر فحشی. زدند رو در زنگ که کنه مب*غل اومد
 .بودند
 .اومد بلندی سیلی صدای که انداختم پایین رو سرم

 :گفت و انداخت پایین رو سرش. بود صورتش رو دستش محمد
 .تو بیاین -

 .شم بلند کرد کمک و کنارم اومد جونشکوه
 .دخترم تمشرمنده -

 .بدم رو جوابش نتونستم حتی
 سر زمین رو و دادم تکیه دیوار به رفتم و نگرفتم ازش ولی ؛آورد دستمال مواسه حنا. تو اومدند هم پسرا و حنا

 .کردم حلقه پام دور رو هامدست و کردم جمع شکمم توی رو پاهام. خوردم
 :گفت و محمد به کرد رو جونشکوه

 کرد؟می کار چی جااون -
 .نزد حرف محمد
 :زد داد و شد عصبی جونشکوه

 .ببینم رو سکوتت جااین نیومدم -
 .مامان تونمنمی االن -

 دادی؟ قشطال نگفتی مگه محمد؟ چی یعنی: روانبخش
 .جوابیشبی و محمد یخیره نگاه بازم
 :گفت امیررضا باراین

 کنی؟ شرمنده دختر این جلوی رو ما خواستمی دلت فقط -
 :گفت و برگشت سمتش به عصبی محمد

 .برید تونیدمی. منه پای هاـناه گـ یهمه نیست، مقصر کسهیچ جااین -
 کرد؟می کار چی جاناو عوضی اون محمد، پرسیدم ازت کالم یه -
 .بیاد کردمنمی فکر مامان، دونمنمی -

 .کرد تعجب هم روانبخش
 .نکردیم دعوتش ما -

 :گفت و اومد جلوتر امیررضا
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 .دیار مخصوصا محمد؛ بدهکاری همه به توضیح یه -
 سخته؟ شواسه انقدر زدنحرف چرا. کشید دست موهاش الیالبه. کرد خاموش رو سیگارش

 :گفت و شد بلند نجوشکوه
 نگفتی مگه. بزنه حرف خودش تا جاهمین میارم گیرممی رو عفریته اون دست میرم میشم پا یا زنیمی حرف یا -

 دادی؟ طالقش
 :زد داد و شد منفجر محمد دفعه یه
 !نمیدم و ندادم طالقش. نه -

 داره؟ دوستش حد این تا. ایستاد حرکت از قلبم
 و بود عصبانی همچنان ولی محمد. چکید چشمم از مظلومانه اشک قطره یه. رخیدچ سمتم به هانگاه یهمه

 .خشم از سرخ صورتش
 دلتون بخندن؟ من ریش به و بگذرونن خوش برن چیز؟همه بی اون دنبال بره تا بدم طالقش داشتید انتظار -

 ناموس دزد اون تقدیم دودستی رو بچه و زن کردم؟می تکمیل رو شونخانواده و کامل رو شوننقشه خواستمی
 ...چیزهمه بی شرف،بی اون کردم؟می

 .بمیره کنه دق تا میدم عذابش انقدر. کنه دق تا نمیدم طالقش نده بهم رو مبچه تا. خوامنمی مامان، تونمنمی
 اون خوامنمی. باشن خوش خوامنمی. چیزهمه بی صفتسگ اون دنبال بره بدم طالقش منتظره ولی ؛منه زن

 ازش ردی هرجا گشتم، دنبالش رو دنیا یهمه. ندیدم رو مبچه دوساله مُردم؟ خودم مگه. مبچه بابای بشه عوضی
. میدم عذابش هم من میده، عذابم داره کثافت اون. کنممی سر هاشعکس با دارم فقط دوساله. دنبالش رفتم بود
 یه سریع هم اون و دامنم تو انداختین رو ـرزه هـ اون زورکی بگردم؟ مبچه دنبال کجا نمیده؟ حق من به کسی چرا
 االن؟ چرا؟ گیدمی اون و این دست یبازیچه شده زندگیم که حاال. ببنده ریشم به رو خودش که انداخت پس بچه
 رامین اون تا کنممی جهنم شواسه رو زندگی انقدر. خواممی رو آرشا خوام،می رو پسرم خوام،می رو مبچه من

 .بیاره رو مبچه فطرتپست
 :زد داد شد بلند دفعه یه
 .آرشا -

 .بودم هاشحرف مات... من و بود شده منقلب جونشکوه و کردمی گریه حنا
 .شد جمع درد از صورتش و گرفت قلبش به رو دستش دفعه یه

 :گفت و رفت سمتش به قدم یه روانبخش
 خوبی؟ محمد -



 

 

172 

 

 خواهد خسته دل روزی که رمان

 شد
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود هنگا انجمن کاربر

 

 69سحربانو

 .شد زمین پخش یمبجنب خودمون به تا
*** 

 فشارشون هنوز. خواستن رو این دکترشون. باشن مراقبت تحت باید رو امشب ولی بهتره؛ حالشون شکر رو خدا -
 .نشده تنظیم
 و برد باال رو هاشدست کرد، پاک رو هاشاشک جونشکوه. کردم شکر رو خدا لب زیر و نشستم صندلی روی
. داره دوست رو محمد قدرچه دونستممی. کردمی گریه امیررضا ب*غل تو همچنان ولی حنا. بست رو هاشچشم
 گشاد هاشچشم و بود کرده هول جونشکوه. کشید جیغ حنا اول افتاد، زمین روی هیکل و قد اون با محمد وقتی
 کلمه یه ونستمتنمی و بود اومده بند زبونم. ماشین تو بردنش و کردند بلندش سریع روانبخش و امیررضا. بود شده

 .بودم سرش پشت یو،سیسی تو بردنش وقتی تا و دنبالشون دویدم فقط بزنم، حرف
 رو دعاهایی تمام. بودم بلد که هرچی. گفتممی ذکر و فرستادممی صلوات بسته هایچشم با و بود دستم تسبیحم

 حالش که گفت پرستار کردم، باز که چشم و خواستم رو سالمتیش خدا از. خوندم وضعیت اون تو بود مونده یادم که
 .شده بهتر

 هایحرف و مدت این به و گرفتممی آروم باید. بدم نظم بهشون تونستمنمی که بود پلوغ شلوغ انقدر سرم تو
 .اومده سرم بالیی چه فهمیدممی باید. کردممی فکر بودم شنیده که جدیدی
 مونهمی که گفت روانبخش و خونه بردن بود شده شروع باز شمیگرن که رو جونشکوه اصرار با حنا و امیررضا

 .دادم تکون رو سرم فقط نزدم، حرفی. کردند اصرار خیلی هم من به. بیمارستان
 راه یوسیسی تو رو ما. نشستم اتاقش در پشت و برگشتم دوباره و خوندم شکر نماز رکعت دو و نمازخونه رفتم
 .برم و کنم ول که آوردنمی طاقت دلم ولی ؛نداشت یافایده هم موندنمون دادند،نمی

 ...شر من... دیار -
 !نگو چیزی -

 .بود شرمنده نگاهش
 .بده توضیح مواسه خودش بذار -

 :گفت و کشید لبش زیر رو دستش
 بود گفته مونهمه به. تمشرمنده. خواست ازمون محمد کن باور ولی ؛گفتیممی بهت نامزدی از قبل که بود حقت -

 .داده طالقش
 .رفت بیرون بیمارستان از و شد بلند
 .محمد کامل شدنخوب جز بدونم، هم خوامنمی و دونمنمی هیچی فعال. نه یا بدم حق بهشون باید دونمنمی
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 از ببینه رو من محمد اینکه از قبل کرد، امضا رو ترخیصش یبرگه و شده بهتر کرد تایید دکترش که صبح
 .بودند راه سر هم اصالن عمو و امیررضا بود، روانبخش. زدم بیرون انبیمارست

 یه بزنند، حرفی مهال خاله یا هوشنگ عمو اینکه از قبل. بودند شده باخبر جریان از همه اینکه مثل. خونه رفتم
 .خوابیدم فقط کنم، فکر خواستمنمی هیچی به. رفتم اتاقم تو ببخشید یه با و دادم آروم سالم
*** 

 پیشم اومد، می آروم حنا. کردممی جوییوپرس نه زدممی زنگ بهش نه گرفتم؛نمی خبری محمد از بود روز دو
 حرفی و نگفتم چیزی« .پیششن روانبخش و امیر. شخونه بردنش و شده بهتر. خوبه محمد» :گفتمی و نشستمی

 .نشستم هاشحرف پای هبزن حرف باهام داشت اصرار که هوشنگ عمو احترام به. نزدم
 شدیم مجبور همه ما ولی ؛خوادمی محمد از رو توضیح این دلت دونممی چون ؛عمو نمیگم قضیه اصل از چیزی -

 عطیه روی تو م،شرمنده بابات روی تو. دخترم مشرمنده دونم،می کردیم اشتباه. کنیم مخفی رو جریان این که
 ...کردیم کار چی ما ولی ؛بودی تامان ما پیش جااین. مشرمنده

 بی انقدر. همدلی و داشتم نیاز کمک به که شرایطی تو بودند نکرده محبت کم. بودند نکشیده زحمت مواسه کم اونا
 .هاشونمحبت یهمه زیر بزنم که نبودم رو و چشم
 :بگم تونستم فقط

 .میشم آروم بگذره زمان -
 .همین

 حال به گذاشتند. بیام کنار قضیه این با کمکم خودم بذارن و نپیچن پام پرو به قدران دیگه خواست بقیه از هم عمو
 .باشم خودم

. کردمنمی توجهی محمد خالی جای به اصال و رسیدممی کارهام به همیشه مثل و رفتممی شرکت دوروز این تو
 تا امیررضا اصرار با شد،می تموم که کارم. بدم نشون عادی خیلی رو مچهره و کنم مخفی رو بغضم کردممی سعی
 دونستممی که همین. گرفتنمی هم جوابی هیچ و گفتمی محمد حال بهترشدن از مسیر تو و رسوندممی خونه

 گرفته ازش دلم اینکه با. بره محمد پای تو خاری خواستنمی دلم اصال. کردممی شکر رو خدا شده خوب حالش
 .خواستمی رو شدنشبخو و بودنخوب دلم بود،

 ؛بود شده تنگ براش دلم همون هم باز و بود گرفته ازش دلم. داشتم استرس. شرکت میاد امروز بود گفته امیررضا
 . شدمی فشرده دلم تو چیزی یه و نشستمی پیشونیم روی گنده اخم یه فتادم،امی دخترِ اون یاد وقتی ولی
 بود محمد منشی. خورد زنگ تلفنم. بودم کارم مشغول ظاهرا و تاپلپ پای مه من و بود کتاباش حساب پای مینو
 :گفت که
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 .اتاقشون بیایید گفتن مهندس -
 دیدنش؟ میرم میشم پا االن کرده فکر واقعا

 .فعال. دارم کار مقدار یه م،شرمنده -
 دیدنش با دلم. تو اومد محمد و شد باز شدت با اتاق در دقیقه چند از بعد که شدم کارم به مشغول دوباره. کردم قطع

 با هم رو عطرش بوی ورودش با. بود شده بلندتر االن که ریششته و مشکی بلوز و مشکی شلوار کت. رفت ضعف
 :گفت و شد بلند سریع مینو. بود آورده خودش

 .مهندس سالم -
 .لطفا باشید بیرون فعال نوربخش خانم -
 .حتما بله، -

 .گرفت میز به رو هاشدست و شد خم. ایستاد من میز جلوی دقیقا و اومد. بست رو در محمد و رفت بیرون
 چی؟ یعنی بازیامسخره این -

 .نکردم هم نگاهش حتی
 نیومدی؟ اتاقم بیا گفتم چرا -
 .نکردم بلند رو سرم هم باز

 .ایستاد قلبم آورد، باال شدت با رو سرم و شد مچونه بند محکم که دستش
 !کن نگاه رو من زنممی رفح باهات وقتی -

 غصه از داره دلم فهمید بزنم، حرف تونمنمی و کردم بغض فهمید. لرزیدمی هامچشم سیاهی ولی ؛کردم نگاهش
 دلم. بود شلوارش جیب تو هاشدست. کشیدمی بلند هاینفس و رفت پنجره کنار. گرفت ازم رو کالفه. ترکهمی

 .ضعیفم انقدر برابرش در من چرا که کردممی لعنت رو خودم و رفت ایستادنش ژست این برای
 .میدم توضیح برات رو چی همه -
 .فهمیدم بود الزم هرچی -

 .نزد حرفی
 .دیار کن درکم -

. کنم درک رو کسی من نبود قرار جااین کنم؟ درک. شد قرمز صورتم که گرفتم گر چنان کن، درکم گفت وقتی
 و کرد وابسته خودش به رو من کلک و دروغ با و داره بچه و زن که کنم درک رو مردی این باید من چرا اصال
 کنه؟نمی درک رو من کسی چرا. هردومون به کشیده گندی چه بینممی زندگیمه وسط و زندگیشم وسط که االن
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 یپرونده یه. کردم خاموش رو تاپلپ. کرد نگاهم و برگشت. کردم جمع میز روی از رو وسایلم. ایستادم شدم بلند
 :گفتم و گذاشتم مشونه روی رو کیفم. برداره که گذاشتم میز روی آماده

 .نگرانمی واقعا اگر البته. کنممی فراموش کمکم نباش، من نگران -
 و وحشی هایچشم تو و گرفتم باال رو سرم. صورتش تو برگشتم. کشید رو دستم که رفتممی در سمت به داشتم

 .زدم زل عصبانیش
 چیه؟ منظورت -
 برگرد هم تو و شهرمون گردمبرمی من. کن فراموش هم تو و کنممی فراموش من بود، اشتباهی یه. بود واضح -

 .زندگیت خونه سر
 .خوردم دیوار به و داد هلم که بود عصبی انقدر

 نفهم؟ دخترِ زنیمی داری زری چه فهمیمی -
 :زدم رو حرفم صدام لرزش و بغض وجود با من ولی بود؛ چسبیده هم به هاشدندون حرص زور از
 یه با و کنهمی پیدام بهمن احتماال نمیفته، خاصی اتفاق. گردمبرمی من غلط یا درست بابام، پیش گردمبرمی -

 .بشم زنش کنهمی مجبورم... اینکه تهشِ ته یا دنیا اون فرستممی گلوله
 بین صورتم که نبود حواسش انگار و بود شده دوبرابر زورش. دادمی فشار و بود گرفته محکم رو مچونه دستش با

 .میشه له داره هاشدست
 .شدی پشیمون هم شاید شده؟ تنگ شواسه دلت نکنه ترسی؟نمی ازش دیگه انگار -

 ول رو صورتم که کرد شکالفه هامچشم تو غم شاید. کردممی نگاه هاشچشم تو حرفبی. گرفت حرفش از دلم
 .میگه چرت داره دونستمی هم خودش. کشید عقب و کرد

 .دونینمی چیزا خیلی تو. زنیممی حرف خونه، ریممی هم با -
 :گفت و زد صدا رو مینو کرد، باز رو در. نگفتم چیزی

 .بیام من تا باشید اتاق تو نوربخش خانم -
 سمتم به برداشت، رو کیفش و کت نکشید ثانیه هب و رفت. نرم جایی که باشه من مراقب فهموند بهش جورایی یه

 .زدیم بیرون شرکت از همه چشم جلوی و گرفت رو دستم اومد،
*** 

 تکیه رو سرم. نشستم راحتی هایکاناپه روی بیارم، در رو چادرم حتی اینکه بدون حرفبی. تو رفتم و کرد باز رو در
 تونستمی. بست رو هاشچشم و کشید دراز کاناپه روی من کنار اومد و درآورد رو کتش. بستم رو هامچشم و دادم

 .گذاشت سرش زیر کوسن یه و رفت ترپایین کمیه ولی بذاره؛ پام روی رو سرش
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 .گرفتم رو دستی دم و کوچیک آرزوی این از و بستم چشم ولی ؛خواستمی رو موهاش الیالبه کشیدن چنگ دلم
 و قیافه و وجنات و تحصیالت و شخانواده از. سریر خوبیای از خوندن گوشم دم کرد شروع بابا پیش سالسه از -

 تعریف هرقدر و گفتمی قدرهرچه. بیاد چشمم به که کردمی پایینش باال هی و بود دوستش دختر. بودنشخانم
 هم خوشم ازش بگم که قدری حتی. نشستنمی دلم به هیچ هام،چشم جلو فرستادمی رو سریر قدرهرچه و دادمی
 !اصال. میاد
 زندگی یه که، بشن عاشق همه که نیست قرار گفتم خودم با. شدم راضی تا گفت و گفت و کرد اصرار بابا انقدر

 رو من هم اون ظاهرا. نشدیم ولی شیم؛می مندعالقه هم به. میشم عاشقش ازدواج از بعد حتما و میدم تشکیل
 شبچه و خودش نه؛ یا خوامشمی نفهمیدم اصال که زود انقدر شد؛ حامله ودز. داد وا سریع انقدر که خواستنمی

 نه حسی، نه. کردیممی شب رو روزا فقط همدیگه کنار. سرد حس،بی عادی، خیلی نبود؛ خوب خیلی مونرابطه. رو
 اول زن از رامین .ایران اومد رامین که بود حاملگیش اوایل. نداشتم هم اومدن خونه اشتیاق حتی. شوقی نه عشقی،

 قد و آبی هایچشم و طالیی موهای نیست، من شکل اصال رامین. کننمی زندگی فرانسه مادرش و خودش. بابامه
 .الغر و بلند

 :گفت و زد پوزخندی
 جور. زدمی برق هاشچشم دیدشمی هروقت. گرفتمی تحویلش خیلی سریر. مامانشه شکل خارجیاست، شکل -

 انقدر. گرفتمی رو اون طرف همیشه رامین و من هایبحث توی. بود تابلو خیلی. خندیدمی شد،می بامحبت خاصی
 با. بشه داربچه تونستنمی و بود عقیم رامین. نبود قضیه اصل این البته. کرد خامش تا رامین به کرد خدمتیخوش
 تشکیل خانواده من یبچه و زن با خواستیم! هه. من یبچه با برن؛ و کنن فرار هم با که هم رو ریزنمی سریر

 .بده
 و بودم باالسرش هرروز. بیمارستان رفتممی هرروز. موندمی دستگاه تو ماه یک باید اومد، دنیا به زود بچه
 سیاهش هایچشم اون برای دلم. آرشا بود؛ پسر مبچه. بود جالبی حس. بودم شده بابا. داشتم دوستش. دیدمشمی
 .داشت مو کلی ولی ؛بود چندروزش شهمه. بود مشکی موهاش. رفتمی

 کنج غمگین لبخند یه. جوشید پلکش زیر اشک قطره یه. بود افتاده پسرش یاد انگار بسته هایچشم همون با محمد
 .بود لبش

. نیست مبچه دیدم اومدم و رفتم. برم روزهسه دو سفر یه بودم مجبور کنن، ترخیصش دیگه یهفته بود قرار -
 رسیدم که موقعی. بود رفته ایران از بچه با رامین. بودند گرفته تحویلش مادرش هم سریر و عموش عنوان به رامین
 که داشتم آشنا یه. دادم رو عکسش جاهمه. کردم الخروجشممنوع. نبودن گشتم دنبالشون قدرهرچه. نبود هم سریر

 رو آرشا رامین. نبود باهاش آرشا بود، تنها. داد تحویلم روزسه سر و بهش دادم رو عکسش ور،اون بردمی آدم قاچاقی
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 گرفتننمی رو جلوم امیر و روانبخش اگر. دادمی جون هامدست تو داشت که زدمش انقدر زدمش، انقدر. بود برده
 گفت و زد زنگ بهم رامین. شدنمی دقم یآینه و بود مرده کاشکی. بود پوسونده کفن هفت شجنازه حتما االن
 اهمیت هم ارزن قد مواسه سریر. من یبچه با کنن، زندگی راحت بذار و بگذر ازشون گفت. براش بفرستم رو سریر

 رو آرشا تا داشتم نگه رو سریر هم من و بره سریر بذارم که گرفت گرو رو آرشا. دوسالشه االن... مبچه ولی ؛نداشت
 مواسه آرشا عکسای از بار یه چندوقت هر. ببینم رو آرشا رنگ محاله برسه رسری به دستش اگر دونممی. برگردونه

 ماهی. جهنم کردم سریر برای رو زندگی! خونده کور ولی کنه؛ طاق رو طاقتم که کنه، کباب رو دلم که فرستهمی
 به شواسه. من یجازها بدون بیاد و بره جایی نداره حق. خونه در فرستممی رو الزمش پرتای و خرت شواسه باریه
 نگهش انقدر. نمیدم بهش اصال هم نقد پول. کردم الخروجشممنوع. گرفتنش کنه فرار خواست دفعه یه. گذاشتم پا

 !عوضی یـرزه هـ یزنیکه. کسیبی و تنهایی از خونه اون تو بپوسه که بشه، هاشدندون عین موهاش تا دارممی
 :گفت و کشید عمیقی نفس

 .رو حالم بفهمی تونینمی. دیار تنگه آرشا برای دلم -
 که دردی از دلش، سوز از بود، صداش تو که آهی از ترکید؛می شغصه از داشت دلم. کردم بسته و باز رو هامچشم

 .کشیدمی
 هایچشم همون. بود محمد االنِ شکل قدرچه! من خدای. بود آرشا. داد نشونم عکس یه و درآورد و گوشیش
 یه کنار. سبزه محمد و بود سفید آرشا فقط فرم؛خوش بینی و لب همون مشکی، حالتخوش موهای ونهم مشکی،

 .کشهمی زجر هاعکس این دیدن با محمد قدرچه. بود رامین. آبیچشم بور مرد
 .خودته شکل -
 .منه پسر -

 .بود درد از پر لحنش قدرچه
 اومده نفر یه تازه. کردممی حس رو خوشبختی معنی داشتم. دمکرمی زندگی داشتم مساله 32 این عمر تو تازه -

 جوری. بود نشسته دلم به مهرش که خواستمش،می وجود همه با م،کهواسه داشت فرق همه با که زندگیم تو بود
 .شدممی عاشق بود اولم بار. نبوده االن تا دختری هیچ که بود عزیز

 :گفت بسته هایچشم با خوابیده جورهمون
 رو مبچه تا بمون کنارم. کن تحمل یعنی صبرکن؛ یعنی کن؛ درکم میگم وقتی. خوبه خیلی حالم تو با من دیار -

 مثلِ من واسه بودن تو بدون تصور حتی دیار. شیم خوشبخت هم کنار و بره کنم ردش رو زنیکه این تا. بگیرم پس
 .مردنه
 .کردممی گریه بلندبلند سیر دل یه تا نبود محمد خواستمی دلم. کردمی مخفه داشت بغض
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 و راحت بفهمه؛ رو حرفم و بزنم حرف خودم مثل باهاش بتونم که باشم داشته رو نفر یه خوادمی دلم دیار -
 .دارم رو حس این تو با من. خودم مثل یکی. خیالبی

 این از گلوم راه که بفرستم، ایینپ رو بغض این که بزنم، حرف بتونم که بیاد، جا حالم که کشیدم عمیق نفس چندتا
 .شه باز بغض و غم عظیم حجم

 هایآدم. نفهمیدم و ندیدم رو چیزا خیلی بودم دلباخته هم من چون شاید. محمد کردم سادگی برابرت در خیلی -
 .وحشتناکه و سخت کندنجونمثل کندنشوندل. کننمی دل سخت اما میشن؛ عاشق ساده. جورنهمین ساده
 .فرستادم موهاش الیالبه رو دستم و بستم رو هاممچش

 آخه؟ بکنم دل ازت طورچه -
 اگر هیچند همه»

 «.باشد موافق یار
*** 
 .نباشه بغرنج مواسه خیلی داستان خواستندمی دارند، نگه آروم جورییه رو قضیه داشتند سعی همه

 حس اون. زدمنمی حرف زیاد بودم؛ ساکت هم خونه تو حتی. بود شده سرد شونهمه با رفتارم که نبود خودم دست
. بودم اتاق تو شهمه هم خونه تو و بود گرم کارم به سرم هم شرکت تو. بود شده کمرنگ مواسه بهشون اطمینان

 .کنممی گیریکناره ازشون دارم دونستنمی شونهمه
 خورده، رودست هاشتریننزدیک از که اشتمد رو آدمی حس. بودم کرده اعتماد بهشون من. دادنمی حق بهم باید

 .محمد از هم حاال و بهمن از بار یه خورده؛ هم بدجور
 .زدم زنگ بهش. بود شده تنگ ترانه واسه دلم

 .خانمعروس سالم -
 .تران سالم -
 متاهلی؟ دوران با کنیمی چه دختر، خبرا چه -

 .بود خوش دلش قدرچه. زدم پوزخندی
 .جااون از بر؟خ چه تو. نیست بد -
 محمد که روزی اون از هم پیمان. خوبه حالش مسجد، و فروشیکتاب میره هرروز که بابا حاج. هیچ که جااین -

 آتیشش فعال ندازه،انمی راه قال و داد دیگه... خب ولی ؛نگرانته هنوز. نیست قبل مثل شده، ترآروم زده حرف باهاش
 .خوابیده

 طوره؟چه تونرابطه -
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  دیار؟. کرده اعالم بسآتش که فعال. کنه آرومش داشت نیاز نفر یه به شدم، ترنزدیک بهش اخیر اتفاقای این با -
 بله؟ -
 .نیستی خوب کنممی حس تو؟ چته -
 .بود گرفته دلم کمیه. خوبم نه، -
 جایی؟این دلتنگ -
 .آره -
 .زندگیت به بچسب نیست، خبری جااین خدابه -

 .دادم ونبیر رو نفسم
 .هست چی همه به حواست که مرسی -
 .خواهری خوامتمی اینا از بیشتر -

 عزیز هایآدم پیش و جااون دلم یه و بود جااین دلم یه هم هنوز. بودم دلتنگ هم هنوز کردم، قطع که وقتی
 .مگذشته

 ول رو محمد تونمنمی دیدممی دم،کرمی فکر بهش قدرهرچه. بیام کنار محمد شرایط با بودم گذاشته قرار خودم با
 زندگی ثانیه یک فکر حتی. نبود هم توانم در نبود، من دست شد،نمی. کنم تموم رو رابطه این تونستمنمی. کنم

 خودش محمد ذاشتممی باید. بود هووبودنم با کناراومدن بود، پام جلو که راهی تنها. بریدمی رو نفسم محمد بدون
 خودم به محمد یعالقه داشتم ایمان که چیزی تنها به هامناآرومی و هاسردرگمی این تو. کنه تدرس رو چیهمه
 .کردممی حسش صادقانه بود؛

 .گرفت رو دستم که برم خواستم و انداختم پایین رو سرم. شدم چشم تو چشم حنا با که اومدم بیرون اتاق از
 قرمز رنگشخوش آبی هایچشم.  بود زده زل هامچشم تو. گرفت هم رو دستم یکی اون. کردم نگاهش و برگشتم

 حرف و دیدند که هاییاون یهمه از که نبودم خودم دست ولی ؛نداشتم رو حنا ناراحتی تحمل. لرزیدمی و بود شده
 .بودم دلگیر نزدند

 .دیار ترکهمی داره دلم این قرآن به -
 .لرزیدمی صداش

 طوریاین ندارم طاقت. ببخش تو ولی ؛بود بهت ـیانـت خــ کارم دونممی کردم، بد ونمدمی. میشم دیوونه دارم -
 .ببینمت
 .چکید اشکش

 .باشی جوریاین من با نداری حق تو -
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 .نداشت حنا از کمی دست هم خودم حال
 بفهمه دیار اگر گفت. میرم کنممی ول وگرنه بزنه، حرفی دیار به نداره حق کسهیچ گفت. خواست ازمون محمد -

 .بگید بهش مگذشته از ندارید حق گفت ولی ؛داده طالق رو سریر بود گفته ما یهمه به. بینمنمی رنگشم دیگه
 و شده کاری همچین به مجبور من داشتننگه واسه که محمد کار واسه دلم هم باز ولی ؛بود مسخره. لرزید قلبم
 .دلرزی بود، انداخته هچل تو هم رو همه

 مدت این دونینمی تو. داداشم کردمی دق کردیمی ول رو محمد اگه. نتونستم ولی ؛بگم اومدم دفعه بیست -
 قدرچه حالش همید با که وقتی از که دیدیممی مونهمه. کشید حقارت و بدبختی و زجر قدرچه کشید، چی محمد
 بودی تو. شد تو گیر دلش که بود زمانی از حالتش این متمو و خندیدمی گفت،می زد،می حرف محمد. شده عوض

 .کردیمی داداشت واسه که بود کاری کمترین این کردی؟می کار چی
 .دونمنمی واقعا دونم،نمی کنم؟ بازی ترانه یآینده با بودم حاضر پیمان خاطر واسه. گذاشتم حنا جای رو خودم

 .محکم کرد؛ مب*غل
 .عزیزی مواسه طال یاندازه که کن باور. دیار نگیر زما رو نگاهت خدا رو تو -

 اومدهپیش جریان این به ترمنصفانه باید شاید. بیام کنار قضیه با پذیرفتم رو شرایطش و محمد که حاال باید شاید
 .بپذیرم رو بودن دوم زن مجبورم انگار. کنم نگاه رو پرلیوان ینیمه باید انگار. دیگه دید یه از کردم؛می نگاه

 .نشست حنا کمر روی و شد بلند آروم دستم
*** 
 چیزهیچ دروغه، که خرمه و خوش چی همه االن بگم اینکه. بود گذشته آورعذاب ماجراهای اون از روزی چند
 انقدر بودنمدوم درسته. دارم محمد زندگی تو که نقشی نه ها،آدم این به من اعتماد نه بشه؛ اول روز مثل تونهنمی

 که هرچند. نشستم دیگه زندگی یه روی اومدم من که اینه واقعیتش ولی ؛نیستم مقصرش من و نداره بدی یبهجن
. کنم سریر تقدیم دودستی رو محمد بخوام که محاله. کنهمی اذیت رو قلبم ته چیزی یه اما ؛نبودم مسببش من

 وقتی. خواستنمی رو روزا این دلم ولی کنم؛ ائنخ زن یه زندگی فدای رو عشقم که نیستم فداکار و احمق انقدر
. بوده محرمم زندگیم، تو بوده؛ من یگذشته تو هم بهمن نبود، اولی من واسه هم محمد بینممی کنم،می رو فکرش
 مونواسه تونستمی که خطراتی یهمه با اومد؛ کنار بدم شرایط تمام با ولی ؛نپذیره رو من تونستمی هم محمد
 . بیاد پیش
 شرمندگی روزا این که هاییآدم به رو نگاهم و بریزم دور رو گذشته کردم قبول. بیام کنار شرایط این با کردم قبول

 تو که ایکلمه ترینپست اجبار؛. بودند مجبور هم هااون که کنم درکشون. کنم عوض زنهمی موج هاشونچشم تو
 وقتهیچ باشم، دوم نفر محمد زندگی تو قراره که فهمیدممی من اگه نبود، باراج این اگه شاید ولی ؛داره وجود دنیا
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 محمد کنار در االن که آرامشی این به دیر خیلی من و بشه معلوم تکلیفش تا بذارم زندگیش تو پا کردمنمی قبول
 . پذیرفت رو خدا حکمت این باید شاید. رسیدممی دارم
 شلوار بلوز یه. بودند خیسنیمه موهام و بودم کرده حمام تازه. دراومد زنگ صدای هک بودیم تنها خونه تو حنا و من

 . اومدم بیرون راحت نبود، خونه تو کسهیچ چون و بودند باز موهام و بود تنم مشکی
 . کردمی بحث حنا با داشت که بود دختر یه صدای

 . دارم کارش بیاد بگو بهش برو -
 . کنهمی پا به شر بفهمه محمد !بیرون برو گمشو سریر -
 . کن صداش برو ندارم، رو یکی تو یحوصله حنا -
 . کنهمی رو زندگیش داره کن ول دادی؟ عذابش کم داری؟برنمی محمد زندگی سر از دست چرا -
  نه؟ من کنه زندگی اون زندگی؟! هه -
 !خیلی سریر، داری رو خیلی -
  .کن صداش برو نداره، ربطی تو به -
 :گفتم و اومدم پایین هاپله از
  داری؟ کاری من با -

 با قرمزرنگش شال و بودند ریخته دورش آزادانه طالییش موهای. افتاد شوهرم اول زن به نگاهم و رفت کنار حنا
 . بودند ست کفشش و ناخن رنگ

 :گفت و انداخت سرتاپام به نگاهی
 !اومده خوشش تو چیِ از محمد دونمنمی -
  شینی؟نمی چرا. اومده خوشش که دارم من و نداری تو رو چیز یه اون حتما -

 . بود اعصابش رو بیشتر هم من آرامش و بود معلوم حرکاتش از این بود؛ عصبی
  میاری؟ در داری چیه اداها این -
 :گفتم تعجب با
 !ادا؟ -

 :زد داد
 داربچه و زن مرد یه عاشق و رفته کاله سرت دیفهمی اینکه. نمیشی عصبی کنی،نمی بیداد و داد اینکه. ادا آره -

 کنی؟ جا محمد دل تو رو خودت خوایمی درآوردی؟ بازیممظلو یا میاری در رو فکراروشن ادای داری. شدی
  کنی؟می شیرین شواسه رو خودت داری میاد خوشش ساکت و آروم زن از محمد فهمیدی
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  بده؟ این -
 . شد جمع صورتش

 داره؟ دوست شوهرم که باشم جوری اینکه -
 . بودنهاحمق ینشونه این -
 . دیدیم هم رو تو بودنعاقل -
 . نکردم اشتباهی من -
 . درسته کارت یعنی کنی؛می پافشاری کردی که کاری روی انقدر که خوبه خیلی این -

 . شد پرغرور نگاهش
 قبول رو ـیانـت خــ شده قایم و رفته عزیزم ربرادرشوه که ایشدهخراب اون حتی دنیا جایهیچ متاسفانه ولی -

 . کنننمی
 . شد خشم از پر آنی به نگاهش

 . رو مردم یبچه دزدی البته و -
 . کنی سخنرانی مواسه تو که نیومدم من -
 .شنوممی -
 چیت تو ؟انداختی تقیافه و تیپ به نگاه یه تو؟ با کردنزندگی روی مونهمی محمد کردی فکر کردی؟ فکر چی -
  تو؟ رو گذاشت دست چرا محمد نکردی فکر یعنی آخه؟ جوره محمد با
 . کنه خراب رو حالم هاشحرف با خوادمی نفهمم که نبودم ساده انقدر ولی کوبید؛می تندتند قلبم هاشحرف با
. فامیلی و فک نه بابایی ننه نه. ندید تو از کارتر و کسبی اطرافش تو چون ؛کرد انتخاب رو تو محمد جوندختر -
 ازت رو محمد که جااین نیومدم من ببین. شدی جذاب و پولدار پسر یه عاشق سریع که احمقی ساده دختر یه

 راضی رو محمد. نمیشی پشیمون کن باور کنیم، معامله بیا. بمونه مواسه که نخواستم خودم و داشتمش من بگیرم،
 . بردارم زندگیت و خودت سر از دست میدم قول هم من و بده طالقم کن

 جلو و زدمی دست که محمد به هردومون. اومد سریر سر پشت از زدندست صدای که بدم رو جوابش اومدم
 .بودیم زده زل اومدمی
 !دختر بود عالی براوو،! آفرین -

 . بود پریده حسابی رنگش. رفت ترعقب قدم یه ترس از سریر
 . تمعامله مورد هم هات،یهفرض هم بود؛ جالب سخنرانیت هم -
 . سریر به دوباره و انداخت من به نگاه یه
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 رو دیار من اینکه زنی؟می جز داری چرا تو که اینه هم اون و کنهمی اذیتم داره وسط این چیزی یه متاسفانه ولی-
  نه؟ یا خواممی

 :گفت ممکن لحن ترینترسناک با و ایستاد رخش به رخ رفت
  جا؟این اومدی کی یاجازه با -

 :گفت بود کرده پیدا جرأت که انگار سریر
 . خودم -

 :گفت و داد باال رو ابروش محمد
 . خوبه -
 :زد داد و کشید جلو گرفت، رو شیقه دفعه یه
 گفته بهت. بیرون زدی خونه اون از من یاجازه بی خوردی گوه تو. بپلکی من زندگی بر و دور خوریمی گوه تو -

 . نداری کشیدنمنفس حق من یاجازهبی... سریر بودم
 :گفت و کرد جدا رو شیقه شد، وحشی دفعه یه سریر

 بذاری؟ فشار تحت رو رامین که کنی؟ جری رو من تونیمی کارات این با کردی فکر. کنممی بخواد دلم هرکاری -
  گردونه؟برمی بهت رو آرشا کردی فکر

 . بندازم صورتت تو تف نداری اقتلی! آشغال یـرزه هـ شو خفه -
 خوشگلت عروسک این سر بالیی یه نکنی ولم خدابه نشدی؟ خسته خودت. زندگیم دنبال برم بذار کن ول محمد -

 !خورممی قسم. میارم
 :زد داد و شد پرت زمین روی که خوابوند صورتش تو ایکشیده چنان

  زنیکه؟ باشه کی سگ -
 . پیچید خونه کل تو دادش صدای
 :گفت و رفت سرش باال محمد

  شد؟ دراز زبونت نخوری کتک وقت چند یه داشته؟ ورت دور خودت حال به گذاشتمت مدت یه -
 :گفت و زد من به پوزخندی حالش اون با جاهمون از سریر

 . داره هم بزن دستِ عشقت بینی؟می -
 :گفت و گرفت رو شیقه محمد

 اما بدبخت؛ کشیمی نفس داری و ایزنده االن تا تو که بود غیرتیمبی از هم من. اینه از بدتر خائن آدم جزای -
 . کنم نابود رو زندگیم آشغال تو خون ریختن با نخواستم
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 :گفت و کرد من به اشاره یه شد، بلند
. رهب دستم از بذارم محاله. کردین خرابش شماها که کوفتی زندگی این تو حقم همه. منه زن بینیمی که اینی -

 تا االن از. کنه زیادی خوریگوه و وایسه روم تو تو مثل سگی یه ذارمنمی ولی ؛کنممی قایمش سوراخ هفتا تو شده
 االن! بیچاره ایمونده جااون از و رونده جااین از که بسوزه خودت واسه دلت برو تو. قلبمه تو جاش هم قیامت قیام
 . بیا چیزتهمهبی فاسق اون واسه ور زرزرات برو کن گم رو گورت پاشو هم

 :محمدگفت به رو و انداخت من به انگیزنفرت نگاه یه. کرد مرتب رو شالش. شد بلند خشم با سریر
 !لیاقتیبی که حقا -
 . زد بیرون خونه از و
 حالش. فرستاد موهاش الیالبه رو هاشدست و شد خم زانوهاش روی. نشست صندلی روی محمد رفتنش با

 کردم درست شواسه خنک بیدمشک گالب شربت یه سریع و رفتم آشپزخونه تو. بودم قلبش نگران و نبود راهروبه
 . نشستم کنارش و
 . خوبه قلبت واسه بخور، -
 . خوبم -
  خوری؟نمی کردم، درست تو واسه -
 :گفت آروم و زد زل هامچشم تو
 . خورممی بدی بهم زهرمارم تو -

 . زدم کمرنگی لبخند
 . نریز زبون -
 بدونه؟ قدر که کیه فایده، چه -
 کردی،می باهاش رو رفتار این نباید من جلوی. داره غرور زنه، یه هم اون. زدیمی حرف جوریاین باهاش نباید -

 . نبودم من وقتی ذاشتیمی
  باشم؟ تنها باهاش داشتی دوست -

 . انداختم پایین اخم با رو سرم
 . زد پوزخندی

  دیدی؟ رو هووت اینکه از نیستی ناراحت هم خیلی رانگا -
 . عالمه حس بدترین نشو، مسخره -

 :گفت و ب*وسـ*ید رو مشقیقه روی. چسبوند خودش به رو من و فرستاد کمرم دور رو دستش
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 خاطربه شهمه ست،فرمالیته حضورش دونیمی خوب. بده بهم میدی بهم تو که رو حسی تونهنمی کسهیچ -
 . آرشاست

 . دادم تکون رو سرم
 . گردهبرمی آرشا کنم،می پیداش باالخره -
 . کردم تایید رو حرفش لبخندم با
  دیار؟ -
 جانم؟-
  نداری؟ مخالفتی آرشا حضور با که تو -

 و داغون قدرچه پسرش نبود با محمد دیدممی وقتی باشم مخالف عاشقشم که مردی دل عزیز با تونستممی طورچه
  باشم؟ خوشحالیش مانع تونستممی مگه .غمگینه

 . دارم دوست خیلی رو هابچه من -
 :گفتم و زدم چشمک یه
 . باباشه شکل خیلی که فسقلی اون مخصوصا -

 . بود لحظه اون تو عالم حس بهترین دستم پوست روی دستش آروم حرکت ولی ؛بست آروم رو هاشچشم
 
 . آفاق همه در کس»
 «.نیست من دلتنگی به

*** 
 سریر سنگین یسایه هم هنوز. دارم عجیبی حال و حس شدم، باخبر محمد یبچه و زن قضیه از که مدتی این تو
 سرم به شیطانی فکرای نمیده، جواب یا نیست دسترس در محمد که وقتا گاهی. کنممی حس زندگیم روی رو

 سریر از قدرچه محمد که دونممی خوب هم خودم ولی ؛طبیعیه حالت یه این نظرم به نیست، خودم دست. زنهمی
 باالسری اون جز کسهیچ و چیزهیچ و منه مال دلی و قلبی لحاظ از کمال و تمام محمد که دونممی خوب. متنفره

 . کنه جدا هم از رو ما تونهنمی
 استراحت دلم. باشم مخود مال رو امروز. باشم تنها خواستمی دلم. نمیام گفتم محمد به. نرفتم شرکت امروز

 . خواستمی
 .آشپزخونه تو پیشش رفتم. نبود خونه مهال خاله جز کسی. اومدم پایین و برداشتم رو کیفم و شدم آماده

  نداری؟ کاری بیرون، میرم دارم من خاله -
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 . برو بعد بخور نهار خاله؟ میری کجا -
 . میام و میرم سررفته، محوصله خاله؟ نهار تا کو -
 . نشه نگران مبچه بده خبر محمد به پس عزیزم، شهبا -
 . خداحافظ فعال. باشه -
 حال در همه آمد؛ و رفت پر و شلوغ هاخیابون و بود عید هایدمدم. کشیدم عمیق نفس یه و زدم بیرون خونه از

 و ماهی اقسام و انواع و بود نشسته بساطی یه کردی،می نگاه رو خیابون کجای هر. بودند نوشُدن و خریدکردن
 بازار کل موزیکشون شاد صدای و بودند گذاشته هم پخش دستگاه یه. بود چیده رو سینهفت وسایل و کوزه و شمع

 . پیمان منتظر بودم، باباحاج پیش موقع این پارسال. بود برداشته رو
 باشم؛ محمد کنار رو ویلتح سال و عید امسال خواستمی دلم. داشت قشنگی وسایل که افتاد بساطی یه به نگاهم

 . دوتا خودمون
 دوتا و گرد یآینه یه. ساتن صورتی و سفید هایپارچه. گرفت رو چشمم شدهمرواریدکاری سفید کامل سرویس یه

 با شمع تاسه. گرفت مخنده خودم فکر از. بودند محمد و من شکل. سفیددم یکی و سیاهدم یکی خوشگل؛ ماهی
 و رفتم راه بازار تو کمیه. داشتم دوست رو خریدهام. ساده و گرد یسبزه یه. گرفتم هم تپل سفید مختلف سایزهای

 . کنم نگاه هامغازه تو هایجنس و مردم به فقط خواستمی دلم. کردم خالی چیزهمه از رو ذهنم
. قایقی یقه. داشت پا نرو تا بلندی چاک و بود پا مچ تا. گرفت رو چشمم یشمی سبز بلند پیراهن یه مغازه یه پشت

 ینقره پابند یه. بود ساده و مدلخوش. اومد خوشم ازش. دادمی نشون تراشیده رو هیکل و بود تنگ کمرش تو
 وسیله. گرفتم خونه واسه هم بلند ایشیشه گلدون یه. محمد واسه هم مشکی چرم دستبند یه و خریدم هم ساده

 بود داده بهم محمد که کارتی با رو خریدها این یهمه. بشم کار به ستد باید کمکم. نبود زیاد خونه تو تزئینی
 یه از خونه نزدیکای. رفتم محمد یخونه سمت به و گرفتم ماشین یه جاهمون. بود وسیله از پر دستم. دادم انجام

 کمیه آرامش، کمهی تغییر، کمیه. خواستمی تنوع کمیه امروز دلم. خریدم سفید رز پرِ گلدسته یه هم گلفروشی
 . خیال و فکر بدون زندگی

 . ریخته هم به و شلخته و کثیف یخونه یه میشم؛ مواجه صحنه این با بودم مطمئن بله،. تو رفتم و کردم باز رو در
 عوض رو هاملباس. گذاشتم سالن وسط میز روی و ریختم آب توش گذاشتم، جدیدم کریستال گلدون تو رو هاگل

 هم اساسی جور و جمع یه. کردم روشنش و انداختم لباسشویی توی رو هاچرک لباس. افتادم خونه نجوبه و کردم
 کثیف هایظرف. جاروبرقی و کشیدم تی. کامل گردگیری یه. گذاشتم خودش جای سر رو وسیله هر و دادم انجام

 فریزر تو از و کردم پهن ور شدهشسته هایلباس. انداختم برق رو آشپزخونه و گذاشتم ظرفشویی ماشین تو رو
 قیمه شام واسه و خوردم شیر لیوان یه و کیک یه. نخوردم نهار هنوز که افتاد یادم و درآوردم رو شام وسایل
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 خستگیم. گرفتم حسابی دوش یه و حموم رفتم. بودم کردهعرق و خسته حسابی. شیرازی ساالد با گذاشتم بادمجون
 خودش یسلیقه با محمد. داشتم لباس جااین. پوشیدم رو جدیدم لباس و کردم خشک رو موهام. رفت در کل به

 . خواستمی رو لباس این امروز دلم ولی بود؛ خریده مواسه کلی
 مخصوصا بود؛ انگیزوسوسه واقعا بلندش چاک. بود نشسته قشنگ خیلی تنم تو. انداختم نگاهی خودم به آینه تو از

 رو پابندم. زدم تنم کل به بوییخوش عطر. ریختم پیشونیم روی رو هامچتری و شتمگذا باز رو موهام. رفتنراه موقع
 رژ خوابوندم؛یه صورتم رو هم دخترونه آرایش یه نماز از بعد. خوندم رو نمازم و گرفتم وضو. بستم چپم پای مچ به

 . ریمل کمی و چشم خط و صورتی
 نفهمیدم و کشیدم دراز سالن تو یکاناپه روی. بود خاموش خونه هایچراغ. نداشتم کاری. انداختم خونه به نگاهی

 . برد خوابم کی
 نگران صدای و کردم باز رو هامچشم آروم. بودم گیج هنوز ولی ؛کردم باز چشم خونه در کلید چرخش صدای با

 .شنیدم رو محمد
 بهش اصال رفت یادم داشتم کار انقدر امروز هم خودم بیرون، خونه از زده صبح از گفتمی عموزن. واهلل دونمنمی -

 .دنبالش برم بردارم رو شارژرم خونه اومدم حاال. بزنم زنگ
 . ترسوندمش ناخواسته باز! خدا وای

 . دید رو من چشمش خونه تاریکی تو که ایستادم و شدم بلند سریع
 . فعال داداش، مرسی. میگم بهت حاال. شد پیداش کنم فکر امیر -

. کرد نگاه سرتاپام به عصبانیت با لحظه چند. بستم زیاد نور از رو هامچشم من و گذاشت برق دکلی روی رو دستش
 :گفتم و رفتم جلو اومدم، خودم به
 . سالم -
 با انقدر قرآن رو تو. نیست بقیه مثل تو شرایط که بفهم دیار بابا بترسونی؟ رو من انقدر باید تو که عادتیه چه این -

 . کنن بازی من مریض قلب
 رو قلبش روی و شدم بلند پام رو گذاشتم، شسینه روی رو دستم. رسیدم بهش تا اومدم جلو آرومآروم

 . کردم حس رو قلبش ضربان تندشدن هم جاهمون از. مب*وسـ*ید
 . گرفتم آروم جااین فقط بودم، ناآروم کمیه امروز. ببخشید. بشم نگرانت همیشه و مریض قلب این قربون من -

 :گفت و دب*وسـ*ی رو مچونه روی. کشید باالتر رو من و شد حلقه کمرم دور دستش که عقب بیام خواستم
 . دختر هاتعشوه این با نمیاره دووم قلبم -
 . نکنه خدا -
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  امشب؟ خبره چه -
 . باشم عشقم کنار رو امشب خواست دلم اینکه جز خبری، هیچ -
  کردی؟نمی ناپرهیزیا این از قبال -
 . صورتش کل به بعد و هاشلب به بعد و زدم زل هاشچشم تو
 . گیرممی آروم و خوبه حالم تو با فقط که دونیمی خودت -

 بودنِ این دلم. کردم همراهیش هم من و کردم حلقه گردنش دور رو دستم. زد ـوسه بـ صورتم کل روی و شد خم
 . خواستمی رو بودننزدیک این دلم. خواستمی رو محمد با

 :گفتم و شدم جدا ازش
 . کشممی رو شام کنی عوض رو هاتلباس تا -
 کردم پاک بود شده روون چشمم از قایمکی که رو اشکی. کنم آروم رو قلبم هایتپش تا آشپزخونه تو رفتم سریع و
 . شدم محمد منتظر و کشیدم رو شام. چیدم رمانتیک خیلی رو شام میز. کشیدم عمیق نفس یه و

 . شد من سهم اشمردونه لبخند هم باز ولی ؛بود کالفه کمیه. زدم زل بهش لبخند با نشست، برومرو وقتی
 . عالیه خودت مثل هم دستپختت -

 . زد زل هامچشم تو حرفبی دید، که رو لبخندم
  ...و اخیر اتفاقات این با بیای؟ کنار مشکالتم با راحت انقدر باشی؟ خوب انقدر تونیمی طورچه -
 . دارم دوستت چون ؛واضحه خیلی جوابش -
 . پاداشش شدی تو که کردم خوبی کار چی دونمنمی -
 . کردم آرومش نگاهم با
 . مطمئنم من محمد، میشه درست چیهمه -
 . نبودم مطمئن حرفم این از خیلی خودم که حالی در

 اون البته نشستیم؛ ویتی جلوی. برد لنسا تو رو من و کشید رو دستم بزنم، ظرفا به دست نذاشت شام از بعد
 و باز موهای الیالبه محمد دست حرکت ولی ؛دیدیممی فیلم که ظاهر در. گذاشتم پاش رو رو سرم من و نشست

 و بودم محمد ب*غل تو. شد باز چشمم تنم خوردنتکون حس با. بود کرده خواب خمار رو هامچشم پریشونم
 . آویزون موهام

 به سالن تو از کمی نور و بودند خاموش هاچراغ. خوابید کنارم هم خودش خوابوند، تخت روی و برد قاتا تو رو من
 دلم. داشتم حسی چه امشب دونمنمی. بود کنندهمست برام عطرش بوی. کشید شلب*غ تو رو من. اومدمی اتاق
 داشته محمد با رو هاماولین تخواسمی دلم. بود شیرینی حس کنم؛ تجربه محمد با رو شدنیکی حس خواستمی



 

 

189 

 

 خواهد خسته دل روزی که رمان

 شد
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود هنگا انجمن کاربر

 

 69سحربانو

 خاطربه شاید. خواستمی کمال و تمام رو محمد دلم من نه، ولی نیارم؛ کم سریر از خواستممی مثال شاید. باشم
 . بود دلم امروز ناآرومیای

 . مشقیقه و سرم رو ریزش هایـوسه بـ و شد موهام نوازش مشغول هم باز
 . مب*وسـ*ید رو گردنش زیر و گرفتم باال رو سرم. ایستاد حرکت از دستش. گذاشتم شسینه روی رو دستم

 . دیار نکن -
 . نکردم -

 . اومد آرومش یخنده صدای
 . مب*وسـ*ید رو شچونه
 . گرفت رو دستم

 . نکن میگم -
 . گفتم هم من -

 . برداشت رو دستش. مب*وسـ*ید رو دستش کف. ب*وسـ*ید رو هامچشم. گذاشت لبم روی رو دستش
 . محمد دارم ستتدو -
  تو؟ چته امشب -
 . خوادمی رو تو دلم فقط هیچی، -
  رو؟ من نداری مگه -
  کنی؟می نگاش ماست عین نشستی و خوابیده تب*غل تو خوشگل دختر یه آخه؟ هستی مردی طورچه تو -

 . زد رو چشمم هاشچشم برق
 . کنهمی رو کوچولوش آهو حال مراعات رهدا فقط ست،گرسنه ببر یه مثل االن مرد این بفهمی تونینمی -
 . خوادمی رو شگرسنه ببر دلش کوچولو آهو این -
 ... که خودته خاطربه فقط من دیار، هست چیزیت یه تو -
 . محمد خواممی رو تو من -

 . اومد لبش روی شیطونی یخنده
 . میشم تدیوونه میشی جوریاین -
 . بستم رو هامچشم خجالت با
 . وروجک داره هاییتوانایی چه مرد این میدم نشونت مشبا -

 ... .و رفت کمرم پشت دستش
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*** 
. خودمون آروم و دنج پاتوق همون شدیم؛ جمع همیشگی پارک همون تو مونهمه امیررضا پیشنهاد با هامدت از بعد

 هاآدم این. شدنمی خنک هاشرمندگی این با مدل. بود شرمندگی از پر هم هنوز ولی ؛خندیدندمی اینکه با هابچه نگاه
 یدوباره شروع واسه. نبودم کوره گربه هم من و بود رسیده زیاد من به ازشون. داشتند حق گردنم به اینا از بیشتر

 سرسربه دخترا، با کردنشوخی خندیدن، زدن،حرف به کردم شروع. شدممی قدمپیش خودم باید گرم یرابطه اون
 و برگشته هاصمیمیت اون دوباره یعنی مهربونشون هایلبخند. امیررضا با کردنکلکل و گذاشتن روانبخش
 . گرفته آروم من دل بابت از خیالشون

 خیلی خوشه، حالش خیلی داشتیم، که کاملی یرابطه و شب اون از بعد از. بود خوشحال خیلی امشب محمد
 کرده پیدا من به نسبت قبل از ترعمیق خیلی مسئولیت احساس یه. ینمبمی هاشچشم تو مردونه حس یه. سرحاله

 هاماولین که ترمخوشحال خیلی و شدم قدمپیش محمد داشتنکامل واسه خودم شب اون که خوشحالم واقعا من و
 . انگیزهیجان و شیرین یتجربه یه بود؛ عالی شب اون. بوده محمد با همه

 از هم من و خونه برگردم ذارهنمی هاشب اکثر. دونیممی بیشتر رو هامونلحظه قدر هردومون بعد به شب اون از
 محمد پیش که هاییشب. نداریم رو تنهابودن تحمل محمد نه من نه دیگه چون مونم؛می شخونه خداخواسته

 بهم محمد از پیام یه من، دلتنگی یلحظه همون و آ*غـ*وش اون و اتاق اون تو میره و کشهمی پر دلم نیستم،
 این به من و بود من آرزوی منتهای محمد «نباشی؟ مب*غل تو و جااین تو االن باید چرا» :نوشته که رسهمی

 . کنممی شکر رو خدا هرروز بابت این از و رسیدم قشنگم آرزوی
 تردور و اومدم ونبیر جمع از و شدم بلند ترس با. بود بهمن. خورد زنگ گوشیم که بودم رزا با صحبت حال در

 . ایستادم
 . خندیدندمی بلندبلند و زدندمی حرف روانبخش و محمد

 . کردم روشن رو گوشی ترس با
 .سالم -
 . خوب دختر گشت به همیشه -

 . انداختم اطراف به نگاهی
 :گفت و اومد شخنده صدای

 . مکنارت همیشه من ولی ؛بینینمی رو من تو جون، دختر که گفتم بهت -
  جایی؟این تو...تو -
  کنه؟می فرقی چه -
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  تهرانی؟ واقعا تو... تو بهمن... ب -
 . افتادم هاکارتون تو جادوگرا خندیدن یاد که بلند انقدر خندید؛

 . سادگیتم این عاشق من و هستی ایدخترساده واقعا تو دلم عزیز. فهمیدم دیگه االن کجایی دونستممنمی اگه -
 . بستم حماقتم این از حکمم رو هامچشم

 !بردار سرم از دست خدا رو تو بهمن -
  کنه؟ عقدت پسرِ اون بذارم که -

 . بود کرده داغ هامگوش نداشت، طبیعی حالت هاشتپش. کندمی داشت جا از قلبم
 ... من کن باور... که من... من -
 . ترسونهنمی رو من محرمیت یصیغه اون. عزیزم نکن هول -

 . داره خبر چیزهمه از بهمن! من ایخد
 :گفتم ترسیده

 . کنی جدا محمد از رو من نداری حق تو...تو -
 !شو خفه -

 . بدم فاصله گوشم از کمی رو گوشی کرد مجبورم بلندش داد صدای
 :گفتم بغض با
 !خدا رو تو بهمن -
  کردی؟ بغض سوختهسیاه اون خاطربه -
 ! خدا رو تو بهمن، دارم دوسش -
 . عوضی لیاقتبی ببند رو دهنت -

 . بودند روون صورتم رو هاماشک و بود هابچه به پشتم
  خوای؟می جونم از چی لعنتی آخه -
 . خواممی رو جونت دقیقا کردی، اشاره خوبی ینکته به -

 .کشیدم دست نمدارم پلک زیر و دادم قورت رو دهنم آب
 . ببینمت باید -

 :گفتم کردههول و سریع
 . نه -
 . پیشم بیای خودت پای با که میشی مجبور آخرش وقتی نه نگو جسارت با انقدر -
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 . نیست درست تو پیش اومدنم دائم، چه موقتی چه محمدم؛ زن االن من که دونیمی خودت -
 :گفت و زد پوزخندی

  داره؟ اهمیتی من واسه بازیامسخره این کنیمی فکر واقعا -
 . گیرممی آرامش دارم تازه. نکن خراب رو گیمزند خدا رو تو بهمن -
 . بودنه من کنار فقط آرامشت -
 . کنیمی اشتباه -
 . احمق دخترِ شدم تو عاشق که بود این زندگیم اشتباه. آره -

  شده؟ چی که داد عالمت سر با. کردمی نگاه رو من داشت. انداختم محمد به نگاهی و برگشتم
 «.هیچی» :زدم لب و زدم لبخند سریع

 . نیست باهات دلم دونیمی وقتی رسینمی جایی به من با. بردار اشتباهت این سر از دست بهمن -
 رو تو وحشی هایچشم و کنم باز چشم صبح کههمین. مواسه بسه باشی کنارم تو کههمین. نیست مهم مواسه -

 . کافیه ببینم
 . کشممی رو خودم -
 . شی من مال ینخوا اگه کشمت،می خودم -

  آخه؟ من کنم کار چی
 !باید دیار، ببینمت باید -
 . کرد قطع و

 بازیپلیس و دزد انقدر کردم، خودم مچل رو آدم همه این کردم، فرار ازش همه این من چی؟ یعنی فهممنمی اصال
  کاریه؟ چی این آخه میشه؟ مگه دیدنش؟ برم پاشم خودم آخرش که

 . نشستم محمد کنار
 . ردک نگاهم

  سرخه؟ چرا هاتچشم -
 .انداختم پایین رو سرم

 . نیست چیزی -
 . ببینمت -

 . انداختم پایین رو سرم و نیاوردم طاقت هم باز ولی ؛کردم نگاهش
  بود؟ کی -
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  چی؟ -
  بود؟ کی میگم -
 . بود پیمان... پ -

 :گفت و کرد نگاهم لحظه چند
  کردی؟ گریه که گفتمی چی -
 . هاحرف این و گیدلتن هیچی، -
 . کشیدم عمیق نفس یه
 . مشکمه دمِ اشکم شناسی،می که رو من. محمد خیالبی -
 . زدم روش به لبخند یه

 . چسبوند خودش به رو من و انداخت دست کمرم دور
 . میشن خوشگل خیلی هاتچشم کنیمی گریه وقتی اینکه با ببینم؛ اشکی وقتهیچ رو هاتچشم خوادنمی دلم -
 . جونش به بیفتی و بیاری در رو کمربندت باید خواست قشنگچشم زن دلت هروقت پس -

 :گفت و خندید
 . نیست هم فکری بد -

 :گفتم و کردم گرد رو هامچشم
 . داری که هم بزن دست اومده، هم خوشش چه -
 . کردم اشاره سریر هایحرف و روز اون به

 :گفت و کرد اخم
 . بیارم سرت بدتر شاید رو بال همون باش مطمئن بذاری، کج ور پات و باشه الزم اگه -

 . شد مشغول موبایلش با و گرفت ازم رو روش
 خــ محمد به خوادنمی دلم من! خدایا کرد؟می کار چی ارتباطم در بهمن با فهمیدمی اگه. زدمی نامیزون قلبم

 . کن کمکم خودت. کنم ـیانـت
 است؛ من انج بر که سوز جگر داغ این اگه»
 نهی، کوه دل بر

 « .آید آواز به سنگ
*** 

 . رسونهمی رو من که گفت روان و داشت کار شرکت محمد. بودم خونه به برگشت حال در روانبخش با



 

 

194 

 

 خواهد خسته دل روزی که رمان

 شد
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود هنگا انجمن کاربر

 

 69سحربانو

 . بود دمغ و ساکت
  شد؟ جدا مازیار از طال که شنیدی -
 .آره -
  چیه؟ نظرت -

 :گفت و زد لبخندی. کرد نگاهم
  کوچولو؟ خواهر چی به راجع -
 . طال و تو جدید؛ زندگی یه -

 . بود غمگین شخنده ولی ؛خندید
 . بودم عاشقش روزی یه که نیست دختری شده، عوض اون. رسیمنمی جایی به هم با طال و من -
 . شد مدلی این ازدواجش از بعد طال که دونیمی خوب هم خودت -

 . نزد حرفی
 . کنی اولش روز ثلم رو اون دوباره تونیمی تو فقط -

 . بود فکر تو ولی ؛داد تکون رو سرش
 . بزنه پسم ترسممی -
 . میده دستتون کار غرور این قرآنبه. نباش محمد مثل تو. کنار بذار رو غرورت باراین خدا رو تو روانبخش -
 . درآورد پا و دست بعد بود غرور اول اون نکن، یکی محمد با رو من -
 . کشممی چی من ببین آره، -
  کنه؟می اذیتت -

 :گفتم و زدم نماییدندون لبخند
 . خوبه هم خیلی مبچه نه، -

 :گفت و خندید بلند
 !ست؟بچه کجاش شگنده هیکل و دراز لنگ اون با. دختر کن جمع -

 . کرد مپیاده در جلوی
  تو؟ نمیای -
 . برم باید عزیزم، تو برو -
 . روان کن فکر هامحرف به -
 . رفت غرهچشم همب
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  کنی؟ صدام روان داری حق تو فقط دونیمی -
 :گفتم و پریدم پایین ماشین از
 . جناب ممنونم لطفتون این از هم خیلی دونم،می که بله -
 . پررو بچه برو -
 . رفت و گرفت رو گازش هم اون و رفتم خونه سمت به

 که اومدممی داشتم و دادم انجام رو خریدم و کوچه سر تا رفتم .دارم خرید داروخانه از اومد یادم که تو برم خواستم
 داروخانه برم اینکه از قبل. کرده پارک دودی تمام هایشیشه با مشکی ماشین یه خونه جلوی خیابون وراون دیدم
 پیاده شینما از نفر یه که بودم خیابون وسط هنوز و آوردممی در رو کلیدم داشتم. بود مشکوک خیلی دیدمش، هم
 عقب یشیشه. زدنمی پر پرنده و بود خلوت خیابون. ایستادم جام سر. مشکی کامال هایلباس با گنده مرد یه شد؛

 !بهمن شد؛ حبس مسینه تو نفس دیدم که چیزی از من و کنار رفت ماشین
 . کشیدندمی سوت استرس از هامگوش کرد، لرزیدن به شروع تنم کل لحظه یه توی
 ولی ؛رفتم خونه سمت به و کردم تند پا. رفتم عقب قدم یه و اومدم خودم به تازه اومد، جلو قدم یه که مرد اون

 قلبم و بود مخم رو مته مثل هم یارو اون محکم هایقدم صدای. رسیدمنمی خونه به دویدم،می قدرهرچه انگار
 . کوبیدمی بیشتر
 داشت پاهام. بود کرده کرم قلبم صدای! خدا وای. رفتنمی قفل تو کلید و دلرزیمی هامدست. انداختم در تو رو کلید

 تو عوضی اون. عقب برگشتم نمیشه؟ باز در این چرا. بزنم جیغ خواستممی. بود کرده داغ هامگوش. شدمی سست
 زمین روی زیادم ابشت از و بستم محکم رو در. انداختم خونه تو رو خودم هول با و شد باز در یهو که بود قدمیم یه

 . افتادم
 پشت نداشتم جرأت حتی. کشیدم عقب رو خودم زمین روی و شنیدم زد در به که رو مردِ اون محکم مشت صدای

 . رفتم خونه تو و دویدم. تو بیاد و بشه رد در از حتی تونهمی کردممی حس بمونم؛ در
 :گفت دیدنم با خاله

  پریده؟ رنگت چرا دیار؟ شده چی -
 . خاله خوبم -
 . ترکید تازه بغضم و خوردم سر زمین روی. بستم محکم رو در و انداختم اتاقم تو رو خودم. رفتم باال هاپله از تندی و

 چی؟ ببره خودش با زور به رو من و پیشش برم اگه. آخه سرنوشتیه چه این. اومده قدمیم یه تا کنم؟ کار چی! خدایا
 من؟ بدم چی رو محمد جواب
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. زدم زل گوشی روی اسم به و کشیدم ایخفه جیغ ترس از.  خورد زنگ یهو گوشیم که بود هامدست یونم سرم
 . گذاشتم اسپیکر روی رو گوشی لرزون هایدست با. بود بهمن

 . پیشم بیای خودت پای با باید تو ببرمت، خودم با امروز نبود این قصدم -
 :گفت و خندید

 همه دوباره از که رو این فکر پس. خوردنهآب مثل مواسه بردنت ترمهم اون از و پیداکردنت بدونی خواستم فقط -
 .رنگیجوجه خودمی چنگ تو. دور بنداز تکله از بزنه سرت به فرار فکر و بندازی دردسر تو رو

*** 
 .بشه چی قراره اینکه از نگرانی، از سوختم؛ تب توی ترس از رو تموم دوروزِ
 چرا» :گفت و کرد نگاه هامچشم تو جدی خیلی محمد شدم، بهتر وقتی. بود سرم باال مدمح رو روز دو این تموم
 من کردی؟می التماسش انقدر خواب تو چی واسه میدی؟ عذاب رو خودت داری انقدر چرا ترسی؟می بهمن از انقدر

  ترسی؟می چی از. دیار کنارتم
 از ترعوضی و ترخطرناک خیلی بهمن فهمیدمی کاشکی. سمترمی کنارمی که همین از فهموندممی بهش طورچه

 . کردم تعریف شواسه من که چیزاییه
 بگم پسرا یا محمد به اگه. کردممی کاری یه باید. کردم فکر و نشستم شم، سرپا کمیه تونستم و شد بهتر که حالم
 خودش با رو من ذاشتندنمی. بشم اذیت انقدر رندذانمی هااون مطمئنا. باشه راهی یه شاید. کنندمی فکری یه حتما
 . ببره

 . کنه حس رو ترسم نباید. بزنم حرف جدی باهاش زد، زنگ دوباره اگه گرفتم تصمیم
 و گذاشت تنهام دلنشینی لبخند با خوبم، که شد راحت خیالش وقتی و کرد ممعاینه مطب، بره اینکه از قبال طال
 عمو و خاله با شرابطه. میره کنار صورتش از زدهیخ نقاب اون کمکم داره گرفته طالق وقتی از کنممی حس. رفت

 . میشه بهتر داره هم هوشنگ
. زدم کنندهمرطوب صورتم و دست به و کردم خشک رو موهام. اومدم بیرون و گرفتم دوش و رفتم روز دو از بعد
 منتظرش و محمد پیشِ خونه برم داشتم تصمیم. دادم صورتم به صفایی و کشیدم صورتم به دستی هامدت از بعد

 رو بودن محمد کنار آرامش دلم. کردممی حس کنارم رو حضورش هامخبریبی تو فقط دوروز این تو. باشم
 . خواستمی
 لب رژ و چشم خط یه. کشیدم سرم به رنگیخوش شال و صورتی مانتو و آبی جین و پوشیدم مشکی تاپ یه

 . گذاشتم دستیم کیف توی رو موبایلم و پولم کیف. پوشیدم رو عربیم چادر و زدم عطر. صورتی
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 رو سینمهفت یسفره باید و بود عید شب فردا. بخرم شیرینی خواستممی. کردممی خرید رفتممی راه سر باید
. خریدممی دیگه نهدو یه باید. بود مرده سیاهمدم ماهی راستی، آها. هنوز داشت نیاز کارایی یه کردم،می تکمیل

 . نفرستم مزخرف هایحرف و خرافات سمت رو فکرم کردم سعی
 تو بسته هایچشم با کیه، ببینم کنم باز رو چشمم اینکه از قبل. خورد زنگ گوشیم که زدممی بیرون اتاق از داشتم

 . گذاشتم کنار صدقه و نباشه بدی خبر کردم نذر دلم
 . بود بهمن کردم، باز چشم

 . شد مورمور تنم پیچید گوشم تو که صداش
  عزیزم؟ شدی بهتر -

 . باشم آروم کردم سعی
 . شدیمی خوب اینا از زوتر بودی خودم پیش اگه شاید ولی ؛کنهمی مراقبت ازت خوب پسرِ اون دونستممی -
 . بهمن بکنی تونینمی غلطی هیچ -

 . زدممی رو هامحرف باید ولی ؛لرزیدمی صدام
 که دونیمی. شلوغه دورم جااین دونیمی خوب خودت. میگم همه به میگم، محمد به کنی اذیتم بخوای اگه -

 . پلیس پیش میرم کنی اذیتم بخوای قرآنبه. هستن مراقبم
 . نگفت هیچی لحظه چند

 یکسان خاک با رو دهورلن تاسه اون دودمان میدم باشه الزم دختر، ببین ترسونی؟می قرتی بچه تاسه از رو من -
 . ببین فرستممی تواسه که رو فیلمی این اطالعت، محض ولی نداره؛ کاری مواسه دونیمی خودت. کنن
 . کرد قطع

  نیاره؟ محمد سر بالیی. برمیاد کاری همه بهمن از
 هامچشم. کردند نلرزید به شروع هامدست فیلم از قسمت هر دیدن با. کردم دانلودش فرستاد و گفت که رو فیلمی
 یخونه بینه؟می درست هامچشم. کشیدمی سوت هامگوش. بود افتاده لرزش به قلبم هایتپش از تنم و شدند گشاد

 . بود بهمن اجباری حبس تو باباحاج. بودند مونخونه تو گنده پوشسیاه هایآدم همون از تاسه و باباحاج و بود ما
 !نمیشه باورم قانونه؟بی انقدر شهر مگه میشه؟ مگه

 بهمن از مسخره شوخی یه فیلم اون که کردممی دعا شهمه و لرزون هایدست با. گرفتم رو بابا یشماره سریع
 . باشه ترسوندنم واسه
 . پیچید گوشم تو باباحاج مهربون صدای بوق چند از بعد
  بابا؟ جانم -
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  کجایی؟ تو بابا -
 . خوبم من دخترم، آروم -
  گرفتنت؟ هااون بابا -
 !آخ... هاشونحرف به دیار. نباش من نگران بابا، نترس -
  بابا؟ شد چی -

 . کنندمی اذیت رو بابا. گریه زیر زدم
  شدی؟ چی بابا -
 . نترس باش، محکم. جانبابا باش عاقل. دیار خوبم -

 . شد قطع
  کنی؟می امتحانم داری شکلی این چرا میاری؟ سرم داری بالییه چه این خدا؟ کنم کار چی

 . زد زنگ بهمن لحظه همون
 . مریضه قلبش اون داری؟ پیرمرد اون کار چی! عوضی کثافت -
 . میدی کشتن به دستیدستی رو اون داری کارات با تو. عزیزم همینه منم حرف -
 . ببینی رو من رنگ دیگه محاله بیاد بابام سر بالیی بهمن -
 . بیا باهاشون منتظرته، در جلو ماشین یه. خانمم تهدیدت از ترسیدم! اوخاوخ -
 . اشغال بوق صدای هم باز و

*** 
 . باش پناهش خودت سپارم،می خودت به رو باباحاج خدایا. بود اسیر دستشون تو بابا. نداشتم ایدیگه راه

 . اومدم پایین
  خاله؟ کجا -
 . بخورم هوایی یه میرم... میرم -
  محمد؟ بزنم زنگ شدی؟ تربه خاله؟ خوبی -
 . زنممی زنگ بهش خودم. خوبم نه نه، -
 . نکنی دیر فقط عزیزم، باشه -
 همون. کردم باز رو در الی از کمیه. رفتم در پشت لرزون پاهای با. کردم خداحافظی خاله از مضطربی لبخند با

 . بود اکترسن که هیبتش. مشکی آفتابی عینک یه با گنده آدم همون و مشکی ماشین
  خطر؟ دل تو برم خودم پاهای با مجبورم که مسیریه چه این
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 و زدم بیرون خونه از. صلوات تاسه و خوندم الکرسیآیت بسته هایچشم با. چسبوندم بهش رو سرم و بستم رو در
 . رفتم ماشین سمت به

 :گفت و کرد باز برام رو عقب در مردِ اون شدم، که نزدیک
 . بفرمایید -
 عمارت. داشت نگه ویالیی یخونه یه جلوی. کرد حرکت ممکن سرعت تندترین با هم اون و نشستم ینماش تو

 . بود ترشطرف اون کمی هم باربیکیو یه و استخر. داشت بزرگی نسبتا یباغچه و حیاط ولی ؛نبود بزرگی
 . هستن منتظرتون داخل آقا -
 دوتا. بود یخ تیکه یه هامدست. بیام بیرون سالم خونه این در از بتونم که کردم تمنا و خواهش خدا از کلی دلم تو

 که بود بهمن دیدم که چیزی اولین و بود شده چیده راحتی یکاناپه سری یه. رفتم سالن تو و کشیدم عمیق نفس
 . شد باز من حضور با شبسته هایچشم و بود باز کاناپه رو دوطرف از هاشدست و بود نشسته

 :گفت جذابی لبخند با و اومد جلو شد، بلند آروم من دیدن با
 . جااین میای خودت پای با بودم گفته -

 :گفت آروم و اومد ترنزدیک
 . عزیزم سالم -

 :گفت جذابش و بم صدای با باز که نزدم حرفی
 . بود شده تنگ برات دلم -

 . دادم قورت رو دهنم آب
  داری؟ کارم چی -

 :گفت و زد پوزخندی
  پریشونی؟ قدران چرا -

 :گفتم و نکردم حرفش به توجهی
 . کنن آزاد رو باباحاج بگو جاماین من که حاال -
  عشقم؟ زودی همین به -
 . نزن هم به رو حالم نیستم، تو عشق من -
  عصبانی؟ انقدر چرا آخ،آخ -
  روانی؟ کنینمی ولم چرا بردار، من سر از دست بهمن -

 :گفت و نشست راکش صندلی روی رفت برگشت،
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 . هستی عصبانی خیلی امروز تو نه، -
 :گفت و زد چشمکی

  کردی؟ خوشگل انقدر کی واسه -
 . شد خیره هاملب به و

 . بودم داده انجام کمرنگی آرایش یه بزنه زنگ اینکه از قبل اومد یادم
 . کشیدم لبم روی محکم دستم با
 . نیست تو واسه مطمئنا -
 :گفت حرص با
  ست؟سوختهسیاه اون واسه البد -
  سوخته؟سیاه میگن سبزه به شما شهر تو -

 . بود گندمی نبود، سبزه هم خیلی محمد هرچند
 . مده که االن سوخته؟سیاه گفتم عشقت به شدی ناراحت -
  داشتی؟ کارم چی! جالبی بحث چه واقعا -
 . پیشم بشین بیا ببینمت، خواستمی دلم -
 . بگو رو کارت بهمن، بزن رو حرفت -
 . دخترجون تویی که کارم کارم؟ -

 :زدم داد
  بدی؟ تحویلم رو پرتا و چرت این که گرفتی گروگان رو بابام جا،این کشوندی رو من -
 . نکن عصبیم! دیار ببند رو دهنت -

 . کردم پیدا جرأت انگار
 از کشیدم؟ چیا من عوضی تو خاطربه دونیمی. بکنی خواستی هرکاری تو که نمیشم خفه بندم،نمی رو دهنم -

 با خودم شدم مجبور حاال. برداری سرم از دست تو که بذارم تنها رو پیرم بابای شدم مجبور. شدم آواره خودم شهر
 . مغریبه مرد یه یخونه من دونهنمی شوهرم که صورتی در پیشت؛ بیام خودم پای

 . نکن شوهرم شوهرم من واسه انقدر -
 . منه شوهر دمحم کنی قبول باید -
 !کنم شوهرتبی دیار نکن کاری -

 :گفتم صدام یموندهته با. رفتم عقب قدم یه. اومد بند لحظه یه نفسم. ایستاد حرکت از قلبم. شد بسته دهنم
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 . کشممی رو خودم بیاد سرش بالیی -
 !دیار شو خفه -
 . باشی محمد بر و دور نداری حق -
 . کنیمی گفتم بهت که رو کاری فقط تو کنم،می کار چی من نداره ربطی تو به -
  خوای؟می جونم از چی... چی -
 . جااین میای خواستم ازت هروقت -

 :گفت که ترسیدم فهمید کنم فکر
  پرید؟ رنگت چرا -
 ...تو... تو -
 . باشی جااین باید خواستم هروقت ثانیه هر روز از هرموقع -
 سکته دارم وجدان عذاب و ترس از جاماین که االن همین. دارم شوهر من عوضی دیوونه؟ میگی چی فهمیمی -

  خوای؟می ازم چی فهمیمی. کنممی
 :گفت و زد زل هامچشم تو داد، تکون رو سرش

 . دارم دوسِت من احمق، دخترِ بفهم رو این. خوادتمی دلم ولی فهمم؛می -
 محکم رو من هم اون و بودم شوکه اولش. شدم پرت شب*غل تو و کشید رو دستم غافلگیرانه حرکت یه تو و

. کنه ولم که خوردممی تکون و زدممی دستش زیر محکم دستم با. افتادم تقال به و اومدم خودم به یهو بود، چسبیده
 . شکافتمی رو مسینه داشت قلبم ترس از
 !کن ولم دیار جونرو تو کن، ولم قرآن رو تو بهمن -

 . خوردم دیوار به محکم که پریدم عقب ترس با. کرد ولم و اومد خودش به انگار د،شنی که رو اسمم
 . کردم گریه و زدم هق دل ته از و خوردم سر زمین روی
  کردم؟ کار چی من بدم؟ چی رو محمد اعتماد جواب شدم؟ گرفتار توش که زاریهلجن چه این! خدا

 . نشست پام جلوی
 . نکن گریه -

 . کردم نگاهش ترس با که بشینه تمدس روی اومد دستش
  آره؟ دیار؟ ترسیمی من از -

 . تویی زندگیم ترس بزرگترین آره، یعنی که دادم تکون محکم رو سرم
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 تو واسه فقط من. آرومم انقدر که توئه جلوی فقط من. نترسی من از داری حق تو فقط. نترس من از نترس، -
 . تسبسته هامدست انقدر تو جلوی. خطرمبی

 :گفت و کشید دست موهاش الیالبه
 . میارم کم جلوت انقدر که سرم تو خاک -
 . برم بذار -
 . بری بذارم که نکن گریه نکن، گریه -

 . کردم پاک رو هاماشک سریع
  برم؟ -
 . بیای باید خواستم هروقت ولی میری؛ -

 .زدم بیرون خونه ونا از داشتم سراغ خودم از که قدرتی تموم با و ندادم حرفش به جوابی
*** 

 دست نیست، خودم اختیار در زندگیم کردممی قبول باید. بودم شده دیوونه. زدم پرسه هاکوچه تو ساعت یک تا
 . محمد و بابام خودم، زندگی بهمنه؛

 . نبود بند جایی به دستم بودند، گرفته چنگشون تو رو زندگیمون هاشآدم و اون کردم؟می باید کار چی
 تا که بهمن؟ سراغ تنها و تک بره پاشه بگم؟ محمد به نیفته؟ خطر تو جونشون که بگم کی به بخوام؟ کمک کی از
 بابا هم بدم دست از رو محمد هم که بیارن؟ سرش بالیی یه دستبه اسلحه قلچماقای اون نرسیده خونه خود تو

  رو؟
 . تونمنمی خدا، نه
 دختر یه شکایت و حرف با که هاستحرف این از ترتمیز کارش منبه مدرک؟ کدوم با چی؟ بگم بگم؟ پلیس به

 . کنممی جریش بدتر کارم این با. بندازند گیرش بخوان تنها
 بهم انگشتش بهمن خواستنمی دلم. خواستنمی ـیانـت خــ دلم. خورد هم به خودم از حالم کرد مب*غل وقتی

 . عیاره تمام یدیوونه یه اون. بخوره
  انداختی؟ روانی این گیر رو من بود مک آدم خدا
 یه از سریع. رفتمنمی خونه ماهی بدون من. افتادم سیاهدم ماهی یاد. بودم محمد یخونه نزدیک اومدم، که خودم به

 رو هاملباس. بود نیومده هنوز محمد. خونه رفتم. خریدم رو نیازم مورد وسایل و دیگه سیاهدم ماهی یه بساطی
  شد؟می مگه ولی ؛نکنم فکر صبح یقضیه به اصال کردممی سعی. کردم کامل رو سینهفت یهسفر. کردم عوض
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 آجیل و شیرینی شب فردا واسه گفتم زدم زنگ محمد به. کردم درست غذا. کردم پرت رو حواسم خونه تمیزکردن با
 بهمن عطر نکنه. زدم عطر. کردم تمدید رو رژم و پوشیدم داشت دوسش خیلی محمد که سفید دامن تاپ یه. بگیره

 . انداختم لباسشویی تو رو شالم و مانتو و چادر سریع باشه؟ نشسته لباسم رو
 . شدم گرفتار توش که وضعیتی این سخته قدرچه. گرفت رو گلوم بغض دوباره
  نه؟ یا درسته میرم دارم که مسیری این دونمنمی. کردمی راهنماییم داشتم رو نفر یه کاش

 چیزی برگرده هم پیمان اگه حتی. شهرستان رفته خدمتشپایان کارت کارای واسه هم پیمان که افتاد یادم هتاز
 . بخوره رو داروهاش باباحاج حداقل بذارن کاشکی. خالفکارن و قاتل مشت یه هااون. نمیشه عوض
 . کردم نگاهش لبخند با و کردم باز رو در و رفتم سریع. کنم باز براش رو در خودم داشتم دوست. اومد در صدای

 .سالم -
 . خانمخوشگل سالم -

 و کرد مب*غل دست یه با. بست رو در و گذاشت زمین روی رو خرید هایکیسه. گرفتم ازش رو شیرینی یجعبه
 . نشست گوشم زیر دلنشینش و گرم یـوسه بـ و کشید شآ*غـ*وش تو رو من

 :گفت و کرد نگاهم
  دخملی؟ چشه -

 . محمد نباش خوب انقدر خدا رو تو. کردمی مخفه داشت بغض
 . زدم زورکی لبخند

 . محمد دارم دوستت -
 . کنیمی خوبی کار -

 رو لباسش و فشردمش خودم به. کردم شب*غل محکم و افتاد دستم از شیرینی یجعبه. بیارم طاقت نتونستم
 . گریه زیر زدم دل ته از و زدم چنگ
 . بود روم زیادی فشار امروز

  دیار؟ تو خوبی. دختر بسه هی، هی -
 محمد؟ -
  شده؟ چی. دیار نترسونم محمد؟ دل جان-
 . خوبم محمد، خوبم -

 :گفت و زد زل مشکیم هایچشم تو کرد، جدا شسینه از رو سرم
  کنی؟می آشوب رو دلم طوریاین چرا بنده، نفست به نفسم دونیمی که تو -
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 . برداشتم شسینه رو از رو سرم
 . االن خوبم بود، شده تنگ برات دلم -
 . دیار نکن مدیوونه کارات این با -
 . ستآماده شام. بخوریم غذا بریم -

 :گفت و زد چشمکی
 . دارم نیاز بیشتر روح غذای به االن من -
 .برد اتاق سمت به رو من و انداخت دست پام زیر سریع حرکت یه توی و

*** 
 

 عذاب با رو هفته یک این تموم. بودم بهمن خونه من که شبی اون از هفته یک. بود گذشته عید از هفته یک
 از نه و دادمی رو هامتلفن جواب ترانه نه. باباحاج حال ترس بهمن، با دوباره روبروشدن ترسِ با ترس؛ با گذروندم،

 اصال حالم. میرممی تکلیفیبال این تو دارم. نبود شبکه تو زدممی زنگ بهش که قدرهرچه. داشتم خبری پیمان
 هم اون نبودم؛ موفق هم خیلی انگار که بدم نشون خوب رو خودم کنممی سعی محمد جلوی فقط و نیست خوب

 . نباشه خودش جای سر هیچی اینکه میشه، چی ندونی اینکه وحشتناکه؛ خیلی بالتکلیفی. هست مرگیم یه فهمیده
 «.منتظرم دره، دم نماشی» :بود بهمن از رسیده پیام به چشمم

 . باباحاج یعنی محمد، یعنی من، جون .بود بهمن هایدست تو من جون .نبود بیداد و داد و کاریشلوغ به نیاز
 حرفبی و شدم سوار حرفبی. سیاه ماشین همون و مرد همون هم باز. رفتم پایین و پوشیدم رو لباسم ترینساده

 . اومدممی راه بهمن با باید فعال. نداشتم دادن دست از واسه چیزی هدیگ. شدم پیاده بهمن یخونه جلوی
 بلوز و مشکی جین یه. بود من به چشمش و نشسته راکش صندلی روی بهمن هم باز. تو رفتم و کردم باز رو در

 قشنگ خیلی رو موهاش. بود آویزون گردنش تو طال زنجیر یه و بودند باز هم هاشدکمه اکثر که مشکی مردونه
 زیباش صورت برخالف عوضی برن؟ آرایشگاه کننمی وقت خالفکارا مگه کردم فکر لحظه یه. بود کرده درست
  باشه؟ کثیف قاتل یه مرد این بفهمه اول نگاه در تونهمی کی. داره وحشتناکی سیرت

 . جااین بیا -
 . بکشه خجالت و ببینه رو نگاهم تو غم یدشا که زدم زل هاشچشم تو زد، زل هامچشم تو. ایستادم روبروش و رفتم

  بگذرم؟ هاچشم این از تونممی طورچه -
 . بود خودش گردن تو که زنجیری همون مثل پالک؛ بدون درآورد، طال ضخیم و بلند زنجیر یه جیبش تو از
 . گلم مبارک عیدت -
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 و پرپرشده گل و شمع همه اون دیا سورپرایزکردنش، یاد. افتادم محمد عیدی یاد. نشست لبم روی پوزخندی
 طالیی هایگوشواره اون یاد. نبود وارد سورپرایزکردن تو خیلی که شناشیانه کارای یاد. خونه تو قرمز هایبادکنک

 دونیمی» :گفت که عیدش تبریک و پیشونیم رو داغش یـوسه بـ و مهربونش نگاه یاد. بست گوشم به خودش که
 «.زندگیم مبارک عیدت زندگیمی؛ تصمیم ترینقشنگ که
  باشه؟ مهم مواسه عیدیت که مهمی مواسه خودت کردی فکر واقعا -

 جیغ ترس با که کشید سرم از دست یه با رو چادرم. ایستاد روبروم و شد بلند. شد جدی و رفت صورتش رو از لبخند
 . کشیدم ایخفه

 . بچرخ آدم عین خودت پس. کنم پرپر تنت تو رو هاتلباس دونهدونه جا همین االن همین نداره کاری مواسه -
 . بود سست پاهام و بود شده گرد هامچشم

 . گردنت بندازم رو این خواممی. نترس من از گفتم. ندارم کاریت -
 . برگشت عادی حالت به دوباره و رفت نفسم لحظه یه واسه
 گوشم کنار رو سرش. انداخت گردنم به رو زنجیر لشا روی از و ایستاد سرم پشت رفت خودش نخوردم، که تکون
 :گفت و آورد

 . اسارتت بند هم این منی، اسیر عمرت آخر تا همیشه، واسه تو باشه یادت تا نمیاری درش گردنت از وقتهیچ -
 . بود کرده اسیر رو من مرد این نبود؛ این از غیر چیزی. بستم رو هامچشم

 . ایستاد روبروم
 . کن نگاهم -
 . زدم زل هاشچشم تو نفرت و ترس اب

 دیگه کنم کار چی باید دونمنمی. زنیمی لهله شواسه داری انقدر تو که برات کنهمی کار چی پسرِ اون دونمنمی -
 .خوامتمی هم من بفهمونم بهت تا

 :گفت و کرد آروم رو صداش
 . کن قبول کارم از جدای رو من دیار -

 :گفتم قاطع و محکم. دادم ونتک راست و چپ به رو سرم
 .کنممی قبول رو این من! شیطانی خود تو -
 . شده زمینی هایفرشته از یکی عاشق شیطان این و -

 . کردم بغض
 . بهمن کن ولم. واقعی مرد یه شده، مرد یه عاشق هم فرشته اون -



 

 

206 

 

 خواهد خسته دل روزی که رمان

 شد
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود هنگا انجمن کاربر

 

 69سحربانو

 . شدند روون هامگونه رو آرومآروم هاماشک و
 . شد کالفه

 . میدما دستت کاری یه نکن عصبیم دیار، نکن گریه گفتم -
 . کردم پاک رو هاماشک سریع

  برم؟ میشه -
 . خوبه خیلی حالم امروز. دارم سورپرایز تواسه امروز. نه -

 :زد داد بلند
 . بیارش -

 هایدست اب دختر یه بود؛ بستهدست دخترِ یه همراهش که اومد بیرون مرد یه و شد باز اتاقی یه در بعد لحظه چند
 و آورد رو دخترِ مردِ اون. بودند باز دورش موهاش. بود پوشیده مشکی جین و تاپ یه. خونی و زخمی صورت و بسته

 . زمین رو بخوره صورت با بود نزدیک و شدند پخش صورتش تو موهاش دخترِ. انداخت بهمن پای جلوی
 :گفت من هب رو و آورد باال رو سرش زد، چنگ موهاش تو کنارش، رفت بهمن

  نیست؟ آشنا تواسه شقیافه -
 . دیدمش کجا دونستمنمی ولی ؛بود آشنا مواسه خیلی صورتش اتفاقا چرا،

 کیه؟ این خبره؟ چه جااین -
 :گفت و برد دخترِ صورت نزدیک رو صورتش

 . آیناز نگم،قش یمعشوقه. بده نشونت رو من واقعی یچهره و کنه کمک بهت خواستمی که همونیه ایشون -
 :گفت و کشید عقب شدت با رو سرش

 . قشنگم عشق دیار،... عزیزم شناسیمی که رو روبروت دخترِ -
 :گفت و خندید

 . جاستاین االن که بینیمی. کنی دورش من از خواستی کنی؟ تالفی خواستیمی یادته -
 . انداخت بهم پرنفرتی نگاه دخترِ
 :گفت من به رو بهمن

 . قشنگه خیلی دیار؟ یبینمی -
 االن ولی ؛فرمخوش بینی و لب و سبز یکشیده هایچشم و روشن پوست. بود زیبایی دخترِ گفت،می راست

 . بود کبود صورتش
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 یه افتادن، زحمت تو خیلی چندروز این آینازخانم این. ذارممی خوشگال رو دست راضیم، خیلی خودم یسلیقه از -
 . ممنونیم ازش واقعا. دادن ما یهمه به اساسی حال
. بود عوضی آشغال یه بهمن قطعا! دختر این بود کشیده چی. شد سیخ تنم به مو گذشت سرم تو که چیزی از. خدایا

 بکنه؟ کاری همچین باهاش تونست طورچه
 :گفت و اومد کنارم دید، که رو من یپریدهرنگ

 . کنه هتنگا چپ نداره حق کسهیچ. منی مال فقط تو نترس، -
 . کشیدم عقب که هـوس*بب رو صورتم خواست

 :گفتم سریع ولی ؛شد آلوداخم صورتش
  ریختیه؟ این چرا جا؟این آوردیش چی واسه -

 . جذاب یخنده یه خندید؛
 من. کنممی قربونیش پات جلو گفتم. تونخونه حیاط تو روز اون بودم، داده قول بهت من عزیزم؟ نیست یادت -

 . عشقم نمیره قولم بره سرم
 . لرزید هاشحرف از تنم

  داری؟ کار چی بدبخت این با! رو بازیامسخره این کن جمع بهمن -
 . بسوزونی دل خیابونی یـرزه هـ این واسه نیست الزم تو -

 :گفت و زد زل هامچشم تو. نشست صندلیش روی
 . زنممی هرکاری به دست داشتنت واسه کنی باور تا کنممی هرکاری -
 :آیناز سمت کرد رو
  عزیزم؟ بزنی نداری حرفی بارآخرین واسه -

 . ترس هم شاید بود، نفرت از پر دخترِ صورت
 :گفت و کرد من به نگاهی آیناز

 . همینه هم تو عاقبت -
 :گفت و کرد زوم بهمن روی رو نگاهش سریع

 . بمیری درد با کنممی آرزو -
 . ترسناک و بلند یخنده یه خندید؛ بهمن

 . مونهمی یادم -
 . درآورد رو شاسلحه
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 !دیوونه کن ولش کنی؟ کار چی خوایمی بهمن -
 . عشقم نکن دخالت تو -
  کرده؟ گناهی چه این. کن ولش میگم بهت عوضی -
 . زد زل من به زدهیخ و جدی صورت با
 !آشغال این جفت کنممی پرت هم رو تو بزنی حرف زیاد -
 . رفتم عقب قدم یه و شد خفه دهنم تو حرف ترس از

 . بکشه آدم روم جلو خوادمی بهمن وقتاون نکشتم، رو سوسک یه حاال تا من بینم؟می چیا دارم امروز! خدایا
 . کنه دخالت من کار تو که کسیه سزای این -

 . گرفت نشونه آیناز صورت روی رو شاسلحه
 :فتمگ بارآخرین واسه و بستم رو هامچشم ترس از
 !بهمن -

 . شد خفه گلوله شلیک بلند صدای بین صدام که
 !من،کشتش خدای. کشیدم جیغ و کردم باز رو هامچشم ترس با
 !کشتیش کشتیش، تو روانی. کشتیش -
 یادته. تویی مسببش بیاد سرش که بالیی هر و کشمشمی کنم پیداش اگه بودم گفته بهت. دیار مرد تو خاطربه -

  دیارخانم؟
! وای! من خاطربه مرد، من خاطربه اون. لرزیدمی تنم. کردم گریه و نشستم زمین روی. کردممی هقهق ترس از

  بشن؟ قربونی باید من خاطربه چندنفر دیگه
 !عوضی روانی یه ای،دیوونه تو -

 .نشست پام جلوی
 . کنممی هرکاری تو خاطربه. تو یدیوونه ولی م؛دیوونه آره -
 . خورهمی هم به زتا حالم -
 !بزنی حرف جوریاین من با نداری حق -
 . کثافتی یه تو -
  بشن؟ عاشق ندارن حق کثافتا -

 . لرزیدندمی هامدندون. کنم کار چی دونستمنمی
 . بودند حرکتبی پاهام. داشتم نیاز بهش. دستم داد قندآب لیوان یه
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 . نریز اشک دیگه -
  کنی؟می اذیتم انقدر داری چرا -
 . میدم قول کنم،نمی اذیتت دیگه. شو من مال -
 !محاله -
  کشتم؟ پات جلو و راحت قدرچه دیدی. نزن حرف جسارت با انقدر منی مال آخرش دونیمی وقتی -

 . افتاد پرخونش جسد به نگاهم
 . نداره کاری مواسه اصال پسرِ اون و بابات کشتن -

 !خدا نه. کردم تصور بود گفته که رو چیزی لحظه یه. بستم ترس با رو هامچشم
 . بیاری رو اسمشون نداری حق. نزن حرف -
 . شو من مال فقط. بخوای که هرچی. کنممی ثروتت غرق ریزم،می پات به رو دنیا ببین،. نمیارم باشه، -

 . ناتوانی از پر بود، درد از پر نگاهم
 . بگذرم تونمنمی محمد از من -

 . زد کمرنگی لبخند
 . سخته اولش تونی،می -
 !نه -
 . برم ایران از خواممی -
 :گفت که شدم خوشحال لحظه یه
 .کنممی باهات معامله یه شدی که بهتر برو، االن. میای من با هم تو ولی -

 آخر رد و کردم پایین و باال رو هاخیابون هم باز. زدم بیرون منحوس یخونه اون از طورچه حالم اون با نفهمیدم
 جایی. گرفتمی قرار و آروم ذهنم که بود جااین فقط. بود من شدنآروم محل جااین. رسیدم محمد یخونه در پشت

 . جاستاون محمد هاینفس که
 نرفته شرکت امروز. بود گرفته رو خونه ادکلنش عطر و محمد تن عطر و سیگار دود بوی. تو رفتم و انداختم کلید
  بود؟
 . فرستادم لباسم زیر رو بهمن زنجیر. افتاد زمین روی. درآوردم رو چادرم. مرفت جلو آروم

 . کردنمی نگاهم. کشیدمی سیگار و بود خیره روبرو به و بود نشسته مبل روی محمد
 . نشستم کنارش آروم و رفتم ترس با
  محمد؟ -
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 . نداد رو جوابم
  نرفتی؟ شرکت چرا خوبی؟ محمد -
 . کشیدمی گارسی فقط حرفبی هم باز

 :گفتم و گذاشتم بازوش روی دست
 محمدم؟ -

 صدای و شد تیکه هزار و افتاد زمین روی ششیشه. کوبید میز به محکم پاش با و زد بلندی ینعره دفعهیک که
 . پیچید خونه تو وحشتناکش

 . بود نفرت با نگاهش کرد؛ نگاهم باراین. بودم گرفته رو هامگوش ترس از
 !خورهمی هم به ازت حالم -

 محمد ولی ؛تونستمی دنیا یهمه. بیاد بدش من از نداشت حق محمد نه،. شد خشک تنم تو خون لحظه یه واسه
 . نه
 :گفتم لرزونی صدای با
  شده؟ چی -
 . ببینم رو نحست ریخت خوامنمی دیگه. بیرون خونه این از گمشو -

 پنجره کنار و رفت. بزنه حرف باهام جوریاین محمد نداشتم طاقت. بود شده مچاله قلبم. گرفت هاشحرف از دلم
 . زد آتیش دیگه سیگار یه هم باز و ایستاد

 . رفتم جلو تردید و ترس با
  زنی؟می حرف باهام طوریاین چرا کنی؟می جوریاین چرا محمد -
 . شد براق هامچشم تو
 گفتم نداری؟ سیرمونی بود؟ کمت چی؟ که جااین دیاوم کردی رو حاالت و عشق زدم؟ حرف باهات طوریچه -

 !بیرون گمشو
 :گفت و کوبید پنجره دیوار کنار رو مشتش

 . خائن زنای شده سهمم که زندگی این به بزنن گند -
 چی. بودم بهمن پیش فهمید باالخره. آره بود؟ فهمیده. ایستاد راه بین بازوش رو بشینه رفتمی داشت که دستم

  بگم؟ که داشتم چی ش؟به گفتممی
 . همیشه از ترحال و حسبی هاشچشم و بود زده یخ صورتش. برگشت سمتم به
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 با. فرستهمی ماشین تواسه. میای و میری مرتیکه اون یخونه منی، محرم منی، زن وقتی که سرت تو خاک -
 . پیشش میری و میشی سوار میری خودت پاهای با خودت، اختیار
 . کشید دست موهاش الیالبه

 عوضی؟ تونستی طورچه دیار، تونستی طورچه -
 خودم من. نداشتم دفاعی واقع در. کنم دفاع خودم از و کنم باز دهن حتی تونستمنمی. کردمی مخفه داشت بغض
 . رفتم

 سرخ صورت و زدهبیرون رگ و چسبیده فک با. بودند چسبیده هم به محکم حرص از هاشدندون. اومد جلوتر
 . رفتممی ترعقب من و اومدمی لوترج
 آشغال؟ دادی بازیم چرا شده؟خراب این تو اومدی چرا کنی، فراموشش تونستینمی که تو خواستیش،می که تو -

 ببنده؟ دل بهت صاحاببی دل این گذاشتی چرا درآوردی؟ مواسه رو خوب دخترای نقش چرا
 :زد داد بلند

 چرا؟ -
 . بود ایستاده وجبیم یه دقیقا. چسبیدم دیوار به. بستم رو هاممچش بلندش صدای و ترس از
 !دیگه بگو د آره؟. کنی اذیتم خواستی کن، تالفی خواستی نگفتم بهت رو سریر جریان که من لج از بگو دیار -

 . دادم تکون راست و چپ به محکم رو سرم
  دونی؟می کنم، تتیکهتیکه و بکشمت که دارم رو تواناییش االن همین دونیمی -
 .آره -
 !بزنی حرف نداری حق تو نشنوم، رو صدات نزن، حرف -

 . زدممی حرف باید ولی گرفت؛ مگریه
 .محمد کنیمی اشتباه -
 . کثافت بودی تو آخریشم. رفتم اشتباه رو زندگیم تموم کردم، اشتباه عمرم تموم -
 . بزنم حرف بذار -
 !بشنوم رو نحست ایصد حتی خوامنمی. شو خفه گفتم -

 :زدم داد دلخور
 .بشنوی باید ولی-

 :گفت و کشید خودش سمت به گرفت، رو میقه
 . بزنی داد من سر خوریمی توگوه. نزن داد -
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 . شد گرفته هاشحرف از دلم
 :گفتم بغض با
 . نکن جوریاین من با... محمد -
  ری؟دا دوست طوریچه. میاد خوشت کنم طوریچه نکنم؟ طوریچه -

 :زدم داد و شدم عصبی
 . نزن حرف طوریاین من با -

 :زد داد هم اون
 !شو خفه نزن، داد گفتم -
 .بزنم حرف باید. نمیشم خفه ولی ؛زنمنمی داد باشه باشه، -
 !نگو دروغ نگو، دروغ. نده تحویلم دروغ مشت یه هم باز -
 . شد هزارتیکه کریستالم گلدون. کوبید واردی تو محکم و کرد بلند بودمش خریده تازه که رو گلدونی و
 . پریدم عقب ترس از
  کجاست؟ قرصات. بگیر آروم کمیه. نیست خوب قلبت واسه! خدا رو تو محمد -

. خورد خودش و کشید دستم از که بدم بهش خودم اومدم. آوردم رو هاشقرص و رفتم سریع. بود قلبش رو دستش
 . دادمی ماساژ رو قلبش و بست رو هاشچشم کشید، دراز کاناپه روی
. بستم رو هامچشم و فرستادم موهاش خرمن الیالبه رو لرزونم هایدست تردید و ترس با. نشستم سرش باال

 داشت؛ نیاز آرامش این به هم اون انگار. نگفت چیزی نزد، حرفی ولی ؛دیوار یگوشه کنه پرتم بودم منتظر هرلحظه
 . آورده کم هم اون انگار. من مثل

 . بشم بهمن تسلیم نذار. نگیر ازم رو محمد. کن کمکم خدایا
 جریان چون بگم؛ نشد ولی ؛زد زنگ هم باز گفتم بهت که روزی اون از بعد از. زنهمی زنگ بهم که وقته خیلی -

. باشی نم دلنگرون همیشه خواستمنمی. کنم نگرانت نخواستم... . و شرکت مشکالت و قلبت و اومد پیش سریر
 . ببینمت باید گفت و زد زنگ ولی ؛بترسونتم که زنهمی زنگ فقط کردممی فکر

 . گریه زیر زدم هابچه مثل اومد، بند لحظه یه نفسم ترس از. بود پرخون و قرمز هاشچشم. نشست و شد بلند سریع
 . ببین بیا نمیشه باورت. کرد تهدیدم باباحاج و تو جونبه کردم؟می کار چی -

 حرفی هاآدم اون و بابا دیدن با. دادم نشونش بود فرستاده مواسه بهمن که رو فیلمی و درآوردم رو گوشیم سریع
 . عصبانی و بود کرده اخم همچنان ولی ؛کرده تعجب که بود معلوم. نزد
 . دیدنش بری که شدنمی دلیل این -
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 خودم جونبه خودت، جونبه قرآن، به. کشنمی رو بابام اعوضی اون نرم اگه گفت میگی؟ چی فهمیمی محمد -
 اگه. بشه ریخته دماغت از خونی خوامنمی من محمد. کرد تهدیدم. میگم پلیس به میگم، محمد به گفتم بهش
 . بخشمنمی رو خودم من بیاد سرت بالیی
 :گفت که وقتی شدهمشت هاشدست و بود پایین سرش

  پیشش؟ رفتی... االن تا... چندبار -
 . شدند روون پلکم زیر از هاماشک و بستم رو چشمم. انداختم پایین خجالت با رو سرم

 . برتممی زور به خونه تو از میاد نرم اگه گفتمی. بود دوم بار امروز -
 . شدند چنگ موهاش الیالبه باراین ششدهمشت هایدست. بود کالفه

 ... که کاری... اون -
 همون هنوزم من قرآنبه. نه دستشونه اسیر االن که بابامحاج جونبه. نه خودت جونبه نه، عطیه مامان روح به -

 . محمد باورکن. خودت دیار دیارم،
 . ترس بدون خجالت، بدون کردم؛ گریه بلندبلند باراین

 . شدم پرت شب*غل تو و کشید رو دستم
 . ترشدهآروم کردممی حس. شدمی یینپا و باال کمرم رو آروم دستش و کردممی گریه

 . بکنی رو کار این نداشتی حق -
 . دونممی -
 . جااون بری من یاجازه بدون نداشتی حق -
 . دونممی -
 . کنی بازی من غیرت با نداشتی حق -
 . ببخشید دونم،می -
 . بده بازیمون خوادمی عوضی اون -
  فهمیدی؟ کجا از تو -
 ماشین، شدنسوار حال در بودم؛ من هاعکس یهمه تو. انداخت پام روی و درآورد عکس چندتا مبل کوسن زیر از
 . بود کرده مب*غل که بود ایلحظه همون هم آخری. بهمن یخونه تو رفتن حال در
 . سوزوندم بدجور آخری این -
 چند شهمه خدابه. کرد مب*غل و سمتم اومد دفعه یه. شناسیمی رو من که خودت. محمد رو اینا نکن باور -

 اون از قدرچه دونیمی خودت. خوادنمی رو تو جز یآ*غـ*وش هیچ من دل چون نخواستم؛ من چون ؛شد لحظه
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 رو من که نگو. بشم آشغال اون عاشق و بکنم تو از دل ممکنه طورچه. دارم وحشت ازش من. بیزارم عوضی
  کردی؟ یکی سریر با رو من که نگو شناختی؟ طوراین

 . کنم کار چی دونمنمی دیار، داغونم -
 یه مغز تو کاشت گلوله یه من خاطربه. کشت رو نفر یه من جلوی امروز. کشیدم چی و دیدم چیا امروز بدونی اگه -

 . خورهمی هم به خودم از حالم. بدبخت دختر
 . ب*وسـ*ید رو سرم روی و گرفت محکم رو من بست، رو هاشچشم

 . مدمح ترسممی -
 !ذارمنمی بگیرن، ازم رو تو ذارمنمی. نترس -

 و شدند گرم هامچشم تنش خوش بوی و حضورش امنیت حس با لحظه چند از بعد. موندم شآ*غـ*وش تو حرفبی
 حس رو بیدارموندنش. رو بدش حال. کردم حس رو قراریشبی بیداری و خواب هایلحظه همون تو ولی ؛خوابیدم

 تحمل مردونه اون بودم کشیده که رو دردایی این یهمه. کردم حس رو کشیدنش سیگار پشت سیگار. کردم
 . بود بدی روز براش امروز. کردمی

*** 
 گفت. شدم موندگار جاهمون من و آورد هوشنگ عمو یخونه از رو وسایلم. برم نذاشت محمد بعد به روز اون از

 که بودم ایخونه تو بهمن ترس از شب تا صبح از. داشتم ریاجبا حبس جور یه. بیای خوادنمی هم شرکت دیگه
 . کردمی چهارقفلش رفتنش از بعد محمد
 من از خودش روش با داشت محمد و بود من مشکل این. نکنم حساس رو محمد که زدمنمی غر. زدمنمی حرفی

 . کردمی محافظت
 اومدیممی شب آخر و خوردیممی بستنی رفتیم،می زاربا زدیم،می گشتی یه. بیرون رفتیممی شام از بعد هاشب
. بود شده تنگ هابچه و حنا واسه دلم. بودم محمد پیش همیشه واسه دیگه که بود این قضیه این خوبیِ. خونه

 . شدمی عوض هوام و حال و پیشم اومدندمی هااون ببینمشون خواستممی هروقت
 کارهای اوقات گاهی. کردممی سرگرم کارا جور این و شیرینی و دسر و محمد واسه کیک پختن با رو خودم خونه تو

 . دادممی نظمی یه خونه تو از تاپلپ با جدید نیروی اومدن تا هم رو شرکت
 این به دلم. شدم خوشحال خیلی. شمال بریم خوایممی ببند چمدون هردومون واسه گفت و زد زنگ محمد امروز
 هم خونه این دیوارای پشت از حتی رو بهمن حضور که ترسناکی محیط این از دورشدن این به. داشت نیاز رفتن
 . کردممی حس
 . بستم چمدون هردومون واسه و دادم انجام رو خونه کارای. کنم خالی رو ذهنم و بگیرم آروم کمی شدمی شاید
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 تو هنوز هاآدم اون. قلچماق تاسه حضور با داشت طبیعی زندگی یه. زنممی زنگ بهش هرروز. زدم زنگ باباحاج به
 خونه تو آدم باباحاج. داشت حق. بود کسل کمی ولی ؛خوردمی رو هاشقرص. بود خوب حالش. بودند شخونه

 رو بابا. هاشآدم از دوتا کمرنگ حضور با هم اون بره؛ محل مسجد تا دادندمی اجازه بهش فقط. نبود زیاد موندن
 . بودم خبربی همچنان هم پیمان و ترانه از. خطره در من جون بزنه حرفی کسی به بودند هکرد تهدید هم
 هم محمد. کردممی حس پوستم و گوشت تموم با رو بهاری خنک هوای و بودیم شمال خم و پیچ پر هایجاده تو

 .. نیستند طبیعی کمیه هاخنده این فهمیدممی هرچند. کردمی خوب رو حالم هاشخنده با و خندیدمی. بود خوب
 . بود خوبی حس خیلی. بودیم دریا کنار رو روزمون و شب تمام. کردیم کرایه دریا کنار ویال یه جااون

 که. نیفتم خون غرق جسد اون یاد که نشم، باباحاج نگران که بگذره، خوش بهم کردمی رو تالشش تموم محمد
 و آیناز شدنکشته یلحظه. نکنه بیدار خواب از عرق از خیس تن با رو من هرشب و ببینم کابوس هاشب کمتر

 . نزد زنگ بهم دیگه بهمن شکر رو خدا. رفتنمی بیرون ذهنم از خونه سفید سرامیکای روی خونش پاشیدن
 نارک راحت خیال با. نبود اطراف اون کسهیچ بود، اختصاصی ویال چون ساحل؛ لب رفتیممی شام از بعد هاشب

 تا جاستاین اینکه حس با تنش، گرمای با من و خوندمی ترانه مواسه محمد و نشستممی شآ*غـ*وش تو و محمد
 و دریا زیاد آرامش از هاوقت گاهی. داشتم نیاز بدجور محکمم کوه این به من. گرفتممی آروم باشه من مراقب

 و گوشیش در هایحرف با که بود محمد هم باز و گرفتمی مگریه. دادمی دست بهم وهم حالت یه سکوتش
 . کردمی آرومم آرومش هاینوازش

 مغازه یه از محمد. محلی سبزیجات محلی، ماست خریدیم؛ خوشمزه محلی خوراکیای کلی. محلی بازار رفتیم روز یه
 . بود لیشما دختر یه نماد خرید؛ هم چوبی یمجسمه یه خرید، چوبی دستبند و گردنبند مواسه کلی

 خیلی مارکش آفتابی عینک و خوشگلش ریشته اون با. گذاشتم محمد سر روی و برداشتم حصیری کاله یه
 . گرفتم ازش عکس یه بامزه ژست یه با. بود شده خواستنی واقعا ولی ؛داشت تناقض
 خودمون. رفتیمگ فروشدست خانمای از یکی از رو پختش دستور. کردیم درست محلی غذای یه همدیگه با شبش

 عشق واقعی مزه شد، درست که چیزی ولی ؛کشید گند به رو آشپزخونه کل محمد. شد تبدیل غذا به تا کشتیم رو
 !بودیم شاد واقعا بودیم، شاد ما ولی بود؛ گرفته سوختگی بوی رو خونه کل که هرچند. دادمی رو

 و ترس با. گرفت عکس ازم کلی و کرد اسب سوار رو من. شدیم اسکیجت سوار. کردیم سواریدوچرخه ساحل لب
 . کردمی اذیتم هی بود، فهمیده هم محمد و ترسیدممی حیوانات از کال من. کشیدم دست اسب بدن به لرز
 که داد تحویلمون ته و سر بی هایحرف و گفت چیز کلی. گرفت رو فالم فالگیر یه. جنگلی پارک رفتیم هم بار یه

 من نه وگرنه گرفتیم، فال خندیدن محض. ایدهمدیگه ریش بیخ عمرتون آخر تا که بود ینا قشنگش قسمت فقط
 . یخی بستنی بندشپشت و خوردیم کبابی بالل. نداشتیم اعتقاد چیزا این به محمد نه
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 تن تو وقتی که دیدم هامغازه از یکی ویترین پشت شلوار کت یه. کردیم خرید کلی. خرید مرکز رفتیم هم روز یه
 تنش تو. بشه خریدش بیخیال محمد ذاشتممی اگه بود محاالت جزو. لرزوند رو دلم حسابی کردم، تصورش محمد
 . بود محشر واقعا
 عجق اسمای فقط بودیم، نخورده حاال تا که داد سفارش هایینوشیدنی کلی محمد و شاپکافی رفتیم خرید از بعد

 بدیم پز خواستیم. خنده زیر زدیم و انداختیم همدیگه به نگاه یه وردشون،آ گارسون وقتی. بودیم شنیده رو وجقشون
 . چیه به چی دونیممی و خوردیم چیزا این از هم ما که
 و خنک هوای. بردمون آب هایوسط تا مسئولش. موتوری قایق سواری؛قایق رفتیم بود، آروم دریا که هم روز یه

 ساحل، اومدیم که بعدش. گرفتیم مسخره هایسلفی و عکس کلی! ودب عالی سکوت؛ و دریا آرامش و محمد کنار
 . بگیرم آب از خواممی خودم هم رو ماهی. بخوری بدم بهت کبابی ماهی خواممی که گرفت جو رو محمد

 اسیر رو خودش بدبختی ماهی هیچ. بود شده اخم به تبدیل گرفتنماهی واسه محمد یاولیه ژست و شد دوساعت
 تو که ذوقی. انداخت قالب تو رو خودش تپل ماهی یه که شدمی ضایع داشت مبچه. کردنمی حمدم قالب
 رو صورتش و سر کلی و شب*غل پریدم کنم، تحمل نتونستم. کرد قراربی رو دلم دیدم، محمد هایچشم

 ات. رفت و کرد فرار هم ماهی همون و شد ول دستش از ماهی قالب و کرد هول هم محمد. مب*وسـ*ید
 . بخوریم بندری سوسیس شدیم مجبور هم آخر و دنبالم بود افتاده ساحل دور کفش لنگه با محمد ساعتنیم
 هفته یک اون. داشتیم هم کنار آرومی و عاشقانه هایشب و روزها. داشتم عمرم توی که بود سفری بهترین این

 که محمدی. بودم عزیزترینم مدیون رو خوبم حال این من و بود خوب خیلی حالم. مونهمی ذهنم تو ابد تا مواسه
 که خواستم خدا از دل ته از هالحظه اون تو. هامچشم تو غصه نه ببینه، لبم رو لبخند که کردمی رو تالشش تمام
 . کنه ابدی رو خوشبختی و خوشی این
 
 دیدنت هایلحظه فدای جانهزاران صد »

 خندیدنت از گشته شکوفا طبعم غنچه
 عزیز دارد عالمی هم دیوانگی و مستی

 «.نتب*وسـ*ید رویایی یلحظه آن از سرخوش
*** 
 رو داداششون خواستندمی مثال رزا و رها. بودیم دعوت شام فریبرز عمو یخونه همه و بود روانبخش تولد امروز

 .مکن کمکشون هم باشم دخترا پیش هم که پیششون بود آورده زودتر رو من هم محمد. کنند سوپرایز
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 بزرگ و گرد کیک یه شد؛ شکالتی کیکمون محمد یسلیقه طبق هم باز و دادند من به رو کیک پختن مسئولیت
» :نوشتم روش سفید یخامه با و کردم شکالتی کامل رو کیک روی. موز و گردو و خامه از هاییالیه با شکالتی

. ذاشتنمی زنده رو من دیدنش با روانبخش طعاق. گذاشتم گشاد یخنده یه طرح زیرش و« .شاد روانت عزیز روان
 . بود کرده تهیه غذا مدل دو جونشهناز هم شام واسه. رفتند ریسه کلی کیک طرح دیدن با که دخترا

 و کردیم روشن فشفشه و کردیم هوا بادبادک کلی امیررضا، و محمد و روانبخش ورود با. اومدند هامهمون کمکم
 دلیل ولی داشت؛ دیدن واقعا غافلگیرشدنش از روانبخش یگردشده هایچشم. خوندیم دتولدتول و زدیم شادی برف
 که شادی برف و بود لبش رو که جذابی لبخند با هم اون. باشه امشب واسه طال حضور تونستمی قطعا شدیگه
 . کردمی خالی پسرا سر روی
 جمعیت تو و کشید هم تو رو هاشاخم کمکم افتاد، کیک به چشمش و داد هل میز پشت رو روان محمد وقتی
 با. شد باز نیشش باالخره و کنه کنترل رو خودش نتونست دید، که رو شیطونم یخنده و من و گشت من دنبال
 :گفت بلند و خنده زیر زد پقی کیک روی نوشته دیدن با محمد. خندیدند هم بقیه اون یخنده

 !کاشتی گل عروسک، بشم نبوغت این قربون من ای -
 کنم، عادت باید اینکه مثل ولی کشیدم؛ خجالت بزرگترا جمع جلوی محمد زدنحرف مدل این از قدرچه من و

 . بود هاحرف این از حیاتربی محمد
 واسه امشب یهدیه بهترین صددرصد ولی ؛بود کامل یسکه یه ما یهدیه. رسید کادوها نوبت شام از بعد

 دونفر این قطعا. داشت دیدن واقعا روانبخش متعجب هایچشم. داد هدیه بهش طال که بود طالیی زنجیر روانبخش
 . بود اومده خوشم طال یروحیه این از. رسیدندمی خوبی جاهای به

 اون اسمش دیدن با. نشست هامشونه رو عالم غم هم باز. بود بهمن. خورد زنگ گوشیم که بود کیک تقسیم موقع
 مثل ولی ؛نشه پیداش هامدت تا یا برداره دست دیگه کردممی فکر. نشست دلم به ترس هفتهدو حدود از بعد هم

 . بود ماجرا اول تازه اینکه
 :گفتم و کردم روشن رو گوشی. رفتم حیاط تو و شدم بلند ترس با
 .سالم -
  گذره؟می خوش من بی -
 . نکن شک -
 . میشی زبونبلبل وقتی میاد خوشم -
 . بیاد خوشت من از خوادنمی دلم چون گیرم؛می خونخفه هدیگ پس -

 :گفت و اومد گوشی پشت از آرومش یخنده
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 . من عشق جذابی من واسه هم سایلنت حالت در حتی تو شدی، کار به دست دیر کمیه -
 . بیرون کردم فوت کالفه رو نفسم

  داری؟ کارم چی -
 . عالیه شمال وایه و آب سال موقع این بود؟ طورچه مسافرتت -
  پرسی؟می چرا دیگه داری، خبر چی همه از که تو -
 . کنیم دعوا و جنگ نه بزنم، حرف عادی مسائل به راجع و بشینم باهات خوادمی دلم -

 . زدم پوزخندی
 . رسهنمی وقتهیچ روز اون -
 . نیستی مطمئن هآیند از وقتی نه نگو جسارت با انقدر گفتم؛ بهت بارها قبال رو این عزیزم -

 . میگه درست مورد این تو بود کرده ثابت بهم تجربه. نزدم حرفی
 . ببینمت باید -
 . تونمنمی -
  وقت؟اون چرا -
 بزنم خونه از ذارهنمی. نمیرم هم شرکت حتی. محمدم یخونه نیستم، خونه اون تو من. دونیمی بهتر که خودت -

 . بیرون
 . نیستم راضی خیلی حبسم این از انگار که بود جوری یه لحنم

 . قرتی بچه خورده گوه -
  نداری؟ کاری. بهمن بسه -

 :گفت عصبی و محکم
 . زنممی حرف دارم -

 . شدم ساکت
  طوره؟چه فردا. بیرون بکشمت خونه اون از نداره کاری مواسه -
 . کن درک رو من شرایط خدا رو تو بهمن -
 . نکن بغض -
 . شدم دیوونه قرآنبه کنم؟ کار چی پس -
 . جااون میام من -

 . شد مرغ تخم دوتا اندازه هامچشم
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 . نزن حرفشم میگی؟ چی فهمیمی -
 . چاقچورتی چادر با من جلو کال که تو داره؟ فرقی چه تو واسه -
  رو؟ این فهمیمی. خونه آورده پسر شوهردار زن یه اینکه میشه حرفت دیگه معنی چی؟ یعنی فهمیمی -

 :گفت و شد شیطون صداش
 . نشه مزاحممون کسی که کنن سرگرمش حسابی رو پسرِ اون هابچه بسپارم تونممی خوبه، که این -
 . ایدیوونه تو -
 . دادم رو جوابت هم من بودی، گفته هم قبال رو این. آره -
 . بهمن یمراض زندگیم از من کنی؟می ولم بکنم رو زندگیم بذاری کنم التماس بهت ببین -
 . نیستم من -
  آخه؟ چیه من تقصیر -
 . خوامنمی هیچی دیگه من زندگیم، تو باشی تو اگه. نیستی که اینه تو تقصیر -

 :گفتم کالفه
  نداری؟ کاری. بیام تونمنمی و نمیشه بینیمی که حاال -
 . خاطرشبه شی اذیت خوامنمی کنم، خطیخط رو سوختهسیاه اون صورت نمیشم پا تو خاطربه رو باراین -
 داشتیبرمی زندگیم سر از دست بودی من نگران تو. فکرمی به انقدر که مرسی. کرد جاخوش لبم رو پوزخند هم باز

 . خودخواه
 . کنم معامله یه باهات خواممی -

 . نبود خوبی چیز من سهم وسط این قطعا نکردم؛ پیدا شجمله این به خوبی حس
  داری؟ وستد رو محمد قدرچه -
 . عاشقشم من معلومه، -
 . بگی واضح انقدر نبود الزم -

 . بود مسخره برام خیلی شجمله تو حسادت
  کنی؟ کار چی بودنشخوشحال واسه حاضری -
  تو؟ داری محمد کار چی بهمن، رو هاتحرف فهممنمی. کنممی زندگی تو رو تالشم یهمه معلومه، خب -
 .آرشا ازای در تو -

 .کنم معنی رو شجمله تونستمنمی اصال بودم، گیج
  چی؟ یعنی -
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 . گردونمبرمی بهش رو پسرش جاش به گیرم،می ازش رو تو -
  هستی؟ کی تو بهمن! وای... تو اصال کنه؟می کار چی تو پیش آرشا...آ -
 . دخترجون منه هایدست تو زندگیتون یهمه نفهمیدی هنوز اینکه مثل -
  توئه؟ پیش آرشا چی؟ یعنی. دمش گیج من بهمن -
 رو دنیا کل پیداکردنش واسه. بنده پسرش جون به جونش محمد دونیمی خودت. باش نداشته کار اونش به -

 دیگه یکی عاشق تو از بعد تونهمی اون. خودشه خون از پسرشه، آرشا. دیده رو هاآدم خیلی رفته، جاها خیلی. گشته
 ثابت بهش رو عشقت محمد به آرشا برگردوندن با تو. بگذره شریشه و رگ از سرش،پ از تونهنمی ولی ؛بشه
 تو رو عشقت ابد تا شاید. کنهنمی فراموش رو تو لطف این عمر آخر تا قطعا بفهمه رو این محمد کهزمانی و کنیمی

 . داره نگه شسینه
 خواد؟یم چی من از میگه، بهم داره چی بهمن فهموندممی بود یکی کاشکی

 ... آخه تونممی طورچه من میگی؟ داری چی -
 و گردونمبرمی باباش به رو آرشا من و ریممی ایران از و میای من با تو. بکن رو فکرات خوب نگو، هیچی فعال -

 این نکنی قبول تونیمی. میده جواب تلفنات به باالخره هم پیمان و گردهبرمی سابقش زندگی به هم بابات
 یا. پیمان یا بیفته خطر تو ممکنه باباتحاج جون که باشه یادت رو این ولی ؛بمونی محمد کنار و رو مونلهمعام

 نتونم شاید من. بشه تموم قشنگت زندگی! بوم... و بهش بزنه ماشین یه خرید میری محمد با که روز یه ممکنه
 . عشقم بکن رو فکرات خوب. ندارن ارزشی هیچ مواسه پسرِ اون و بابات جونولی ؛بیارم تو سر بالیی
 . کرد قطع
 باشه؟ رحمبی انقدر آدم یه میشه مگه. نداره امکان این. بودند یخ قالب هامدست. اومدندمی باال سختی به هامنفس
  باشه؟ شرفبی انقدر بهمن میشه مگه
 رو محمد باید هرصورت در باخته، من واسه فشدوطر هر که ایمعامله بکنه؛ باهام ایمعامله همچین تونهنمی اون

 بهمن. انداختم خطر تو رو جونشون بمونم محمد کنار و نکنم هم قبول اگه حتی من. نامردیه عین این. کنم ترک
 !شیطانی خودِ خود تو. خورهمی هم به ازت حالم شرف

. بود چشمم جلو بیننمی رو مدیگهه وقتی محمد و آرشا تصویر فقط نفهمیدم، جشن بقیه و مهمونی اون از هیچی
 . ندادند بهش رو هاشقرص و افتاده کار از مریضش قلب که باباییحاج یا پیشونیشه رو گلوله جای که محمدی یا

 که رو هرچی و کنار داشت نگه محمد. گرفتم تهوع حالت ترس از برگشت راه تو. میشم خفه دارم کردممی حس
 . زنهمی بیرون دهنم از داره مروده و دل کردممی حس که زدم اوق رانقد. آوردم باال بودم خورده
 :گفت دید که رو صورتم و داد ماساژ رو کمرم محمد
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  آخه؟ زردی انقدر چرا دیار؟ تو چته -
 مگه کند؟ دل مرد این از باید آخه طورچه. شدم سرگردون دوراهی و بالتکلیفی چه تو فهموندممی بهش طورچه

  بود؟ زندگیم همه که محمدی از کندندل میشه
 :گفت گوشم کنار و کرد مب*غل دید، که رو مروگونه هایاشک قطره

 . پیشتم من باش، آروم عزیزم هیس، -
 بهش رو بهمن یجمله باید انگار. نیست دائمی زیاد موندنمکنارش این که فهموندممی بهش طورچه من و

 «.نداری خبر آینده از وقتی نگو موندنم پیشت از جسارت با انقدر» :گفتممی
 !بمیری که خواممی خدا از! بهمن کنه لعنتت خدا. تونمنمی محمدبی من خدایا
 انقدر محمد خود وقتی کنه آرومم تونستنمی تن این هم امشب که شدمی آروم محمد آ*غـ*وش تو فقط هقامهق

 . منه خراب حال نگرانه و درمونده
 !حیف»
 دارم تدوست اینکه با

 . است پرهیز تو از دستانم سهم
 یعنی این و نیستی قسمتم
 «.است انگیزغم واقعا زندگی
*** 
*** 
 کسهیچ یعنی نشه؛ و بزنه زور وجودت تموم وقتی نشه، هم باز و بدویی قدرهرچه وقتی نشه، و کنی هرکاری وقتی
 نباشی، کسی قسمت وقتی. دارندبرمی رلجس باهات هم کائنات نجنگ، سرنوشت با انقدر یعنی بشه؛ که خوادنمی

 از که ساله 23 دختر یه دارم؟ توان قدرچه مگه کنی؟ لج خوایمی کی با دیگه بشه، که نخواد هم خدا خود وقتی
 هایاجبار از تنهاییش، از زندگیش، پاشیدن هم از مادرش، رفتنیهویی از بعد از کشه؛می داره سالگیشهیفده

 نخواستم هرچی. توانش همه با زندگی تو هاآدم داشتننگه از خلوتش، زندگی تو هاآدم ناگهانی رحضو از زندگیش،
 . نشد هم اجبار با خواستم رو هرچی و شد زور به

 کنند؛ تمرین رو اومدنکوتاه باید وقتا گاهی هاآدم. نمیشه کنی هم پاره تیکه رو خودت نباشه، یکی دلت با دنیا وقتی
 یخواسته نیست، ما دل به قطعا که اومدنیکوتاه. کنند شتجربه که میشن مجبور جاهایی یه ندگیز تو حتما چون

 چه بربیان، هم هاترینکوچک پس از حتی بتونن که نیستند قوی انقدر گاهی که کنند قبول باید هاآدم. نیست ما
 . کمرشکن بزرگ دردای این به برسه
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 و کنی ول داری دوستش هم خودت از بیشتر حتی که رو نفر یه بخوای هک هست هم این از ترکمرشکن راستی،
 که رو کسی مجبوری تو میارن طاقت هم کنار زور و ضرب با هاآدم که روزگاری توی اجبار؟ به هم اون بری؟
 . کنی ترک اجبار به داره رو هوا حکم تواسه
 توی احتیاط نبود، و بود مقبول انگار که گاریخواست جواب تو احتیاط کنم؛ احتیاط زندگیم تو کردم سعی خیلی

 . نشکنم انقدر که نکشم، درد انقدر که کنه، راحت مواسه رو رفتن که نمیشه پا دیگه و نشست دلم به یهو که عشقی
 !نبودم دلبسته و وابسته انقدر نبودم، عاشق انقدر کاشکی

 که محمدی با خودم بدون کنم؛می تصور نیستم هک رو هاییلحظه وقتی کنم،می فکر نبودن و رفتن به وقتی
 شمردونه غرور زیر اینکه از. ترسممی کمرش شدنخم از شکستنش، از خورده؛ ضربه یهوییم رفتن از و تنهاست

 طاقت مریضش قلب و برم ترسممی. بوده خبر چه خلوتمون تو دونستندنمی که مردمی هایحرف بار زیر. بشه خرد
 هرکی دست گرفتن،زن تو نداره شانس پسر این که غازییه صدمن هایحرف شنیدن طاقت. نیاره رو آبروییبی این
 . برم و کنم فرار بهمن با قراره که منی من؛ از اینم سریر از اون. رفت کرد ولش و شد دیگه یکی عاشق گرفت رو

 مردم داشتنشوننگه واسه و دارم که هرچی عصبانیتش و خشم و حرص از بهمن بذارم و بمونم کنم؟ کار چی نرم؟
 هر از بده؟ دق رو باباحاج یا آیناز دست کنار بفرسته رو محمد یا بیاره آرشا سر بالیی یه کنه؟ خراب شدم زنده و

 و خائن زن قدیمی؛ یقصه همون هم باز. وفاییبی. انگار منه نامردیِ تهش درده، تهش کنممی نگاه که طرف
 . چاکسینه یمعشوقه

 مشکی الیالبه سفید موی آینه تو امروز دونهمی چه کسی. دلمه رو سنگینی غم چه روزا این دونهمی چه یکس
 میارم؟ باال دارم ترس از فقط روزهسه دونهمی چه کسی. دیدم موهام

 وقتهیچ روز اون کاشکی. بود ندیده رو من بهمن هنوز که ایلحظه گشتم؛برمی پیش سال یک به کاشکی
 . رسیدینم
 . نداشت وجود بهمنی وقتهیچ کاش تر؛بزرگ آرزوی یه نشن، برآورده من آرزوهای قراره که حاال بهتر، آرزوی یه

. خرابمه حالِ دلنگرانِ محمد که روزهسه. داده پیام نه زده زنگ نه بهمن که روزهسه. کنممی فکر دارم که روزهسه
 . نرفته پایین گلوم از غذا لقمه یه دارو و سرم جز که روزهسه

  قدیمی؟ عشق بریم کن ول رو شوهرت گفته خواسته؟ ازم چی بهمن بگم بگم؟ کی به دردام از بزنم؟ حرف کی با
 . کنم فرار غریبه مرد یه با و کنم ول رو شوهرم که. بیام نظر به خائنی زن همچین کردمنمی رو تصورش وقتهیچ

 حتی بودم حاضر. برداره زندگیم سر از دست فقط نرم، بهمن با ولی ؛کنم زندگی تنها عمرم یهمه بودم حاضر
 . شومش یسایه و خودش نباشه؛ هم بهمن ولی ؛زندگیم تو نباشه هم محمد

 باشه؟ االن که بوده من حرف به روزگار کی ولی
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 « .دنبالت میاد ماشین صبح فردا» :رسید مواسه بهمن پیام
 . نذاشته مواسه ایگهدی راه هیچ رفتن جز دونهمی هم خودش. دنبالت میاد گفت شد؟ چی نگفت میای؟ نگفت
 تو محمد کاش. بشکنم رو دلش شم مجبور حاال که شدنمی پیدام محمد زندگی تو کاش. اومدمنمی اول از کاش

 دنیا کاش. بودن قراربی رفتن دم دلم انقدر کاش. نبود خوب انقدر کاش. بچه و داشت زن که محمدی نبود؛ زندگیم
 کافیه فقط دونممی ولی ؛رفتممی شدمی اگه که شدمی حل چی همه دوباره فرار با کاش. چرخیدنمی سرم دور انقدر

 . دنبالمن پوشسیاه گنده آدم یه و سیاه ماشین یه بیرون، بذارم خونه این در از رو پام
 .مطمئنم رو این !وقتهیچ نمیشه؛ سفید دیگه محمد بدون من سیاه دنیای
*** 

 محمد هایلباس. انداختم برق و کردم تمیز رو خونه یهمه گرفته، رو تنم کل که ضعفی این با داغونم، حال این با
 درست هم غذا مدل دو. سبزیقرمه پختم؛ غذا امشب واسه. چیدم کمدش تو و کردم اتو کردم، پهن شستم، رو

 قرمزم رژ از نتونستم ولی ؛بودم حالبی. پوشیدم رو قرمزم و کوتاه اسلب و کردم حمام. گذاشتم فریزر تو و کردم
 صدای پاشیدم، روم و سر به که عطر. بیاد در فروغیبی این از کمیه چشم خط این با هامچشم هم شاید. بگذرم
 . اومد در زنگ
 آسونیه این به نموندن و رفتن همگ بینمش؟نمی دیگه خدا؟ آخره شب امشب یعنی. کوبید مسینه دیوار و در به قلبم
 آخه؟

 چشم و کشیدم بو و بوکشید رو تنم. کرد مب*غل قرمز رزای از پر گلدسته یه با شمردونه لبخند با. کردم باز رو در
 . کردم دق دوری این از و کردم خفه رو بغضم. کردم بغض. بستم

 . خانم کنیمی قشنگ قشنگ -
 تو و گذاشت کنارم رو هاگل. نشوند سالن تو بزرگ نهارخوری میز روی رو من و انداخت زمین روی رو کیفش
 . زد زل هامچشم

  خوبی؟ -
 . کردم بسته و باز آروم رو هامچشم

  زنی؟نمی حرف -
 :گفتم آروم

  بگم؟ چی -
 . خوادمی رو شیطونم دیار دلم تو؟ نمیشی خوب چرا -

 . محمدم نخواد چیزی دیگه دلت
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  دیار؟ یش خوب کنم کار چی -
 . خوبم باشی که تو -
 . هستم که من -

 . بستم رو هامچشم
 . هستی آره، -
 . کاشت موهام ب*غل رو گلش و چید رو شساقه برداشت، گل شاخه یه
 . زد زل بهم ذوق با
  هست؟ مگه هم تو از ترقشنگ -

 . زدم لبخند
 . گرفتی تو رو ذهنم یهمه وقتی نمیاد چشمم به کسهیچ -
 . خوبه هک این -
 . بگیرم عکس یه ازت بذار -

 قشنگی عکس خیلی حتما موهام تو گل و لباسم و رژم قرمز رنگ. ریخت لختم هایشونه روی رو مشکیم موهای
 همین ها،حرف همین لحظه، همین یاد بیفته؛ خوبمون هایخاطره یاد عکسم دیدن با هابعد شاید. کردمی درست

 خشونت و رژم کردنپاک و لبم رو کشیدنشدست همین خشنش، هایـوسه بـ ینهم و میز روی نشوندنم
 مشدهچنگ هایپنجه همین. گردنش دور مشدهحلقه هایدست همین. موندونفره همراهی همین. شمردونه

 . گرمش آ*غـ*وش همین. پیداست هردومون هایچشم از که عشقی همین. موهاش الیالبه
 . کشید عقب رو سرش شد، سرازیر مگونه ور که داغم هایاشک

  غمگینی؟ انقدر چرا دیار؟ چته تو -
 . شد خارج سینم از که بود آه

 . بگیرم رو چشمم تو شدهجمع اشک قطره چند اون جلوی نتونستم. نکنم گریه نتونستم
 .محمد میشه تنگ برات دلم -

*** 
 کنارش حسابی رو آخر شب این باید شاید. بیرون بریم کرد وادارم زور به دستپختم، بابت تعریفاتش و شام از بعد

 . گذروندممی خوش
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 و زدنمونقدم قطعا. مونهمی زبونم زیر هم یادم تو هم ابد تا مطمئنا کنارش زدهیخ آناناسی بستنی اون طعم
 تونهمی. نهبک رو عاشقیم خوب حس تداعی تونهمی. بشه خاطره مواسه هابعد تونهمی هاموندست شدنچفت

 . گرفته رو تنم کل نبودنش سرمای که روزایی واسه بشه گرمایی
. مونممی موندونفره هایگرفتنسلفی این حسرت تو و شینممی اتاقی یه یپنجره کنار روزی یه که دونممی
 و خونهمی گوشم زیر محمد که حیاییبی هایحرف و کالمونکل این واسه ریزممی اشک دارم روزی یه دونممی

 از که عطرشون بوکشیدن و هاییآدم یه دیدن با وقتی یه که مطمئنم و دونممی. دربیام خجالتش از باید شب میگه
 که دونممی. شده قاتی سیگارش تلخ بوی و ادکلنش با که وقتی میفتم محمد تن عطر یاد ناگهانی شدند، رد کنارم

 دراز تخت روی کنارم االن که مردی رنگشبق موهای الیالبه کشیدنچنگ واسه کشهمی پر دلم روزی یه
 و بودنشزنده که برم. برم که خواممی و دونممی رو هااین یهمه من. کنهمی آرومم داره هاشنوازش با و کشیده

 . کنم تضمین رو شبچه و خودش موندنسالم
 به امشب کنم سعی خواممی. ببندم رو هاممچش میشه باعث گوشم باالی تا گردنم زیر ریزش هایـوسه بـ

 . کشممی دست پهلوش روی. بگذره خوش هردومون
  محمد؟ بدم قلقلکت -
 . نیستم قلقلکی من -
  میشه؟ مگه بابا، نیا الف -
 . کنی امتحان تونیمی -
 . کنم تجربه داشتنیمدوست مرد با رو هامشیطنت این آخر بار واسه خواستمی دلم. زد خبیث چشمک یه

 . بود لبش رو کمرنگ لبخند یه فقط خورد،نمی تکون هیچ. کردم دادنشقلقلک به شروع
 . کروکودیله نیست، که آدم پوست -

 . دادم قلقلک محکم رو گردنش و بردم گلوش زیر رو دستم ناگهانی حرکت یه توی. خندید بلند
 . خنده زیر زد و کرد جمع رو خودش و نیاورد طاقت

 :مزد جیغ
 . کردم پیداش! هورا -

 روی رو من که بود شده سرخ خنده از. افتادم جونش به و نکردم نامردی هم من. بود گردنش زیر ضعفشنقطه
 . بودم ضعیف بدنم لمس برابر در هم من و دادمی قلقلکم که بود اون باراین و انداخت تخت
 . بود لـ*ذت غرق و خندیدمی امجیغجیغ و هامخنده با هم اون و رفتممی ضعف داشتم

 . بسه وای. ببخشید! خدا رو تو... محمد -
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 . کنم ولت تا عاشقتم بگو بزن داد بلند -
 . نکن! آی. گیرهمی... باج. ببینم کنار... برو. پررو بچه -
  میگی؟ شد، چی -
 . آخ... پهلوهام وای! خدا وای. نه پام کف! نه وای -
  خوشمزه؟ میگی -
 . کنار برو قتم،عاش باشه -
 . بشنون رو اعترافت صدای هاهمسایه یهمه خواممی. عاشقتم بگو بلند. بزنی داد باید نه، جوریاین -

 قدرچه که کنم اعتراف عمرم یهمه بودم حاضر من و خواستمی اعتراف دلش محمد. اومدنمی باال نفسم دیگه
 . خوادشمی دلم
 :زدم داد بلند

 . عاشقتم محمد -
 . خواستشمی تنم سلول به سلول که بود مردی واسه معاشقانه اعتراف آخرین این و

 . کاشت ـوسه بـ بود داده قلقلک که رو جاهایی تمام جای باراین و ایستاد دستش حرکت
 
 دارم دوست را انگشتانت آرام فشار »

 «.کشیمی انگشتانم رخ به را اتمردانگی که وقتی
*** 
 منتظرته ماشین دیگه دوساعت تا بود گفته که بود اومده بهمن پیام جاش به. نبود محمد کردم، باز چشم که صبح

 . در دم
 واسه کاش. کردمی بیدارم رفتنش از قبل صبح کاشکی. کشیدم دست محمد خالی جای به لرزون هایچشم با

 غرق شمردونه و گرم آ*غـ*وش میون و کشیدممی دست موهاش بین. مشب*وسـ*یدمی دیدمش،می بارآخرین
 شدمی کاش. کشیدمی طول دوسال اندازه به دوساعت این که اومدندمی کش انقدر هالحظه این کاشکی.شدممی
 . شدمی تموم جاهمین خفت این کاش. شدمی تموم دوساعت این تو من عمر

  بشه؟ زده سرم پشت هاییحرف چه هابعد قراره یعنی! خدایا
 تموم قضیه این باالخره جایی یه باید. کنم فکر چیزا این به نباید دیگه. شدم بلند و گرفتم موبایلم گوشی از چشم
 . بهتر هم زودتر هرچه. بشه
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 اضافه به و ضروریم هایوسیله و لباس چندتیکه و برداشتم کوچیکی چمدون. کردم حموم و کردم تمیز رو خونه
. داشتم عکس گوشیم تو عمرم همه اندازه به محمد از. گذاشتم توش رو عطیه مامان و بابا و من عکس قاب
 تو گذاشتم داشت دوستشون خیلی محمد که هم رو هاییلباس از دوتا که دلم شیطنت از یا بود عمد از دونمنمی
 دلم. نره یادش رو تنم عطر که کنه، آرومش که باشه چیزی یه شد تنگ مواسه دلش اگه که بمونه کمد
 الیالبه هم من. ببینه خاطراتش تو رو من همیشه که گذاشتم چشمش جلو بهونه یه. برم محمد یاد زا خواستنمی

 . میشه نیازم که دونممی. عطرش هایشیشه از یکی و کردم قایم رو محمد هایتیشرت از یکی چمدون تو هاملباس
 . دادم پیام بهمن به و برداشتم رو گوشیم. شد تموم که کارم

  میشه؟ چی شاآر -
 . داد رو جوابم ساعتنیم از بعد
 . میره پیش درست چیهمه -
 . بهمن یا بود من دید از رفتنپیش درست این فهمیدمنمی من و

 . کندندل وقت بود، رفتن وقت. شد کنده جاش از من قلب و دراومد صدا به خونه زنگ دوساعت سر
 این تو رو لبخندهامون قدرچه. موندونفره عکس کنار چسبوندم، لیخچا به بودم نوشته محمد واسه که رو اینامه

 !خدا آه... و محمد شیطون هایچشم. دارم دوست عکس
 . کاشت رز گل موهام میون محمد که جایی گرفتم؛ چشم سالن تو نهارخوری میز از تا کندم جون

 که وقتی باشه؛ مرگ موقع دنیا این از کندندل مثل تونهمی داری دوستش که جایی و هاآدم از کندندل همیشه
 خاطری تعلق هنوز اگه کنی،می مقاومت موندنزنده واسه تو و کنهمی جدا تنت از رو جون داره زور به عزرائیل

 خاطرشبه قراره اگه حتی کنم،نمی فراموش خونه این مرد با رو خونه این خاطرات وقتهیچ قطعا. باشه داشته وجود
 . بشم شکنجه
 که بود خراب و بد حالم انقدر. رفتم سمتش به آروم. بودند خیابون سمت اون پوشمشکی آدم اون و مشکی ماشین

 که کنممی ول رو محمد دارم کنم؟می کار چی دارم من. ایستادم شدند، سست پاهام. شد چی نفهمیدم لحظه یه
 راحت آیناز کشتن از قبل تا تونستممی شاید د؟کر کاری هیچ نمیشه واقعا یعنی بهمن؟ تهدیدای خاطربه بشه؟ چی

 خطرناک قدرچه تونهمی بهمن که بودم فهمیده دیگه دخترِ اون کشتنراحت انقدر از بعد ولی ؛بگذرم تهدیداتش از
 . باشه
 لحظه یه توی که من یبازشده ترس از هایچشم و اومد ماشین یه ممتد بوق صدای که بودم خیابون وسط هنوز

 کمی و بود شده خراشیده مگونه روی. زدممی نفسنفس ترس از. شدم پرت خیابون یگوشه و شد کشیده زومبا
 . بود سابیده دستم کف و بود اومده خون
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  خوبه؟ حالتون خانم -
 . دادم تکون آروم رو سرم. زدم زل گنده پوشمشکی مرد همون به ترس با

 :گفت و اومد کنارم ت،گذاش ماشین تو خیابون کنار از رو چمدونم
  کنم؟ کمکتون دینمی اجازه -

 شوک تو هنوز. نشستم و کرد باز برام رو ماشین در. ایستادم و شدم بلند حرفبی. بود کرده دراز سمتم به رو دستش
 !کوتاهه قدرچه زندگی و مرگ یفاصله. بودم تصادف

 شاهد محمد همراه هاشب خیلی که ایکوچه از گذشتن از بستم چشم و دادم تکیه ماشین یشیشه به رو سرم
 من که چیزهاییه همون جزو هم خیابون این قطعا. دلمون ته از هایخنده شاهد بوده، مونعاشقانه هایزدنقدم

 .کرد نخواهم فراموششون
*** 

 از اثری دیگه ناال. بود آیناز جسد خالی جایِ خورد، بهش چشمم که چیزی اولین. شدم عمارت همون وارد هم باز
 یه. نبود بهمن باراین. بود تاثیرگذار و ترسناک همچنان من ذهن تو جاش ولی ؛نیست شدهپخش خون و جنازه اون
 ساده؛ اتاق یه. اتاق یک توی کرد راهنماییم و گرفت ازم رو موبایلم گوشی و گشت کامل رو هاملباس. اومد جلو زن
 زانوهام و دادم تکیه دیوار به نشستم، تخت روی لباس و چادر همون با. ادهس موکت یه و آرایش میز یه و تخت یه
 دیگه من. بسپارم بهمن به رو چیهمه باید دیگه. باشم فرارم عواقب منتظر باید االن از. گرفتم ب*غل رو

 . بیاد پیش چی قراره دونمنمی. کشمنمی
 . بودم زده زل دیوار روی نقطه یه به و بودم شستهن که بود دوساعتی. شد باز اتاق در که بود هامدست رو سرم

 . دیدممی خوشحالی برق یه هاشچشم ته من ولی ؛کردمی نگاهم حرفبی. بود ایستاده در چهارچوب تو بهمن
 . آورده دستبه رو من کنهمی فکر نیست، باهاش دلم وقتی که احمقه قدرچه

 :گفتم که بره بیرون خواست
 . کن عمل هاتقول به م،جااین که من -

 . بکشه بیرون هامچشم تو از خواستمی رو چی دونمنمی. کرد نگاهم خیره فقط لحظه چند
 :گفت و زد بهم پوزخندی

 . باشه داشته نیاز بهش که کنهمی باور رو قول کسی -
 . کردم نگاهش فقط شدهمات صورت با

  هیچ؟ خاطربه کشیدم تیبدبخ همه این نکنه بزنه؟ هاشحرف زیر بخواد نکنه
 :گفتم ایخفه صدای با
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 . دارم نیاز بهش من -
 . بود جذاب و بم همیشه مثل صداش

 تو هرچی ست،بسته هامدست انقدر که توئه واسه. دفاعمبی انقدر تو جلوی فقط من بودم، گفته بهت هم قبال -
 . همونه بگی

  کنم؟نمی باور رو عشق این من چرا. بودم زده زل هاشچشم تو
 . کشیدم کنار رو سرم. شد کشیده صورتم کنار زخم رو آروم دستش

  بکشی؟ رو خودت خواستیمی -
 . نبودم ضعیف هم انقدرها ؟!خودکشی و من. بود مسخره

 . دنیا این با دارم کار خیلی هنوز -
 . نشست لبش رو جذاب لبخند یه
 . دارم کار خیلی تو با هم من -

 . برم جااین از شدمی کاشکی. داشتم تهوع حالت. کرد رو و زیر رو دلم چشمکش
 . پسرِ اون به بزنی زنگ باید بیرون، بیا -

  محمد؟ یعنی پسرِ اون. رفت بیرون خودش و شد بلند
 . بشنوم رو محمد صدای بارآخرین واسه خواستمی دلم. رفتم دنبالش و شدم بلند آروم
 . کردم نگاهش. بود دستش تو گوشیم. نشست خودش صندلی روی

 . کردم عمل قولم به بفهمی تا بهش بزن زنگ -
. بود صداش شنیدن قرارِبی دلم. گرفتم رو محمد یشماره لرزون هایدست با و سریع و قاپیدم دستش از رو گوشی

 :شنیدم رو محمد لرزون صدای که نکشید بوق دو به
 دیار؟ -

 بگذرم؟ ازش طورچه میدم، وا سریع انقدر صداش شنیدن با که نیم. بود پودم و تار تموم تو محمد عشق! خدایا
 محمد؟ -
  جاست؟این آرشا االن بگم اگه میشه باورت میشه؟ باورت دیار -

 صدای. بود شلوغ دورش قدرچه. اومدمی هم امیررضا و روانبخش صدای. بود زیاد صدا و سر. بستم رو هامچشم
 . محمد شوق از پر صدای ها،خنده

 ب*غل تو روبروم، دقیقا جاست،این االن من آرشای. دیار بودی جااین االن کاش! کنم باور تونمنمی خدا، وای -
 . شده بزرگ قدرچه. امیره
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 خفه داشتم. لرزیدمی داشت تنم کل داشت، بغض تنم کل صدام جزبه من ولی ؛من مثل داشت، بغض صداش
 . یختمرمی اشک آروم بسته چشم با. شدممی
 . بودم دلتنگش قدرچه دونینمی. ببینیش باید -

 تموم واسه. کرد مواسه که هاییمحبت تموم جبران. بکنم محمد واسه کاری یه رفتنم با تونستم حداقل که خوبه
 . بود من عمر روزای بهترین چندماه این. گرفتم ازش مدت این که آرامشی

 . پسرم میده خوبی بوی چه. دارم جا یه هم با رو دنیا تموم انگار دیار -
 محمد؟ -

 هردقیقه. گفتممی چیزی یه آخر بار واسه باید ولی ؛بخونم نتونستم رو هیچی هاشچشم از. کردمی نگاهم بهمن
 از هامچشم. شد باز دهنم. بود محمد نداشتن قراریِبی از کشیدممی که نفسی یه هر. شدمی تیکهتیکه داشتم قلبم

 رو هاماشک معنی کی فهمید؟ اون جز رو هامحرف کی فهمید؟می رو محمد من غیر کی! خدا. دیدمی رتا اشک
 . نیست انصاف این گرفتیش؛ هم خودت دادیش، خودت فهمید؟می چرا بگم اینکه بدون

 :گفتم لرزون هایلب و خفه صدای با
 . دارم دوستت -

 رو دارم دوستت یزمزمه نشنید، رو آخرم اعتراف نشنید؛. شد پخش که بود اشغال بوق نبود، دیگه محمد صدای ولی
 . نشنید
 یعنی کنه؟ فراموش رو من شلوغی این تو ممکنه یعنی. بود شده ترتنگ جاش بغضم شدند، خشک گلوم تو صداها

  محمد؟ واسه میشه عادی روزی یه
 !دیگه بسه -

 . بود بهمن تصویر تارم هایپلک پشت
 . کنیمی عادت -
 !وقتهیچ محمد؟ نبود به -
 . بخوری غصه ندارم دوست کنی، گریه خوادنمی دلم -
 . خورممی غصه دارم کنم،می گریه دارم ولی -
 دستم از بهمن که روزی یه رسهمی بشه؟ تموم چیهمه باالخره که روزی یه رسهمی یعنی نبینمش؟ باید کی تا

  بشه؟ خسته
  کنی؟ رباو رو عشقم که کنم کار چی -
  میشه؟ چی باباحاج. بزنم حرف بهش راجع خوامنمی کن، ولش. خورهنمی دردم به بکنم هم باورش -
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 . میشه آزاد رفتیم که ایران از -
  بگی؟ راست که معلوم کجا از -
 . بود مهربون نگاهش. زد زل هامچشم تو
 . قسم خودت جونبه -

 . کردم بازی مشال هایلبه با و انداختم پایین رو سرم
. باشه امن هااون جای که جااین اومدم من. باشی باباحاج و شخانواده و محمد بر و دور وقتهیچ خوادنمی دلم -

 . همینه خواممی ازت که چیزی تنها
 کارم این از فهمیدممی. موند هوا تو دستش. رفتم کنار که بذاره دستم روی رو دستش خواست. نشست کنارم

 . آوردنمی طاقت دلم بودم، محمد محرم هنوز من آخه ولی ؛یشهم عصبی
 . رو هااون نه خواستم،می رو تو فقط هم اول از. ندارم هااون به کاری من -
  جاییم؟این کی تا -
 . داریم پرواز فرداشب شده، انجام کارا یهمه -
 . بینمشوننمی دیگه. شستن دلم رو انگار سخت سنگ یه گنده، سیاه ابر یه سنگین، حجم یه

 !نه خدا، وای چی؟ ببینمش نتونم دیگه اگه ندیدم؟ رو باباحاج که چندماهه کردممی فکر داشتم
 . داد نشون رو خودش هقهق با داره، نگه رو خودش نتونست بغضم

 بودم؛ نشسته اتاق همون کنج برسه پروازمون وقت کهزمانی تا رو لحظات اون تموم. شد چی و کردممی فکر چی
 . گوشه یه به زدهزل و دیوار به زدهتکیه و تخت روی
 خونه بره کرد وقت اصال خوشحاله؟ آرشا داشتن از قدرچه کنه؟می چی االن. بود آرشا و محمد پیش فکرم شهمه

  دیده؟ خونده؟ رو منامه نه؟ یا هست مهم شواسه اصال ببینه؟ رو من خالی جای و
 نشسته دلم روی مدت این که مصیبتایی همه این از داشتم دوست. بود دلتنگی و درد از پر مواسه هالحظه اون تمام
 توش که گندی موقعیت این از من و برسه پروازمون زمان زودتر هرچه خواستمی دلم ولی ؛بود مسخره. کنم فرار

 باالخره و. دارم خبر کسی از نه معلومه تکلیفم نه وری،اون نه وریاین نه برزخم؛ تو انگار که االن. کنم فرار هستم
 فرار ازش قدرهرچه که کردیم پرواز سرنوشتی سمت به جعلی هایهویت با هردومون بهمن و من. رسید لحظه اون

 . رسید بهم زودتر اون هم باز کردم
 !هیچی نیست، مهم مهواس هیچی دیگه. جنگید نمیشه سرنوشت با. دادم بیرون رو عمیقم آه و بستم رو هامچشم

 نه یا بیایی کندنمی فرقی »
 «.شودنمی خوب حالم وقتهیچ دیگر من
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*** 
 «راوی»
 

. کنی انکار رو تبچه داشتن تونینمی ولی ؛خائنه زن اون یبچه این که بزنی گول رو خودت بخوای که قدرهرچه
 قدرهرچه کشید،می بو رو آرشا که قدرهرچه. یکن قایم رو محبتت و عشق داریش دوسال از بعد که االن تونینمی
. کنه شتجربه نکرد وقت که پدربودنی. شدنمی سیر پدربودن ناب حس این از کشید،می دست صورتش و سر به که

 از که ایکلمه اولین نذاشتند. کنه فرزندش خرج پدرانه رو دلش تو شدهجمع محبت همه اون ندادند زمان بهش
 . باشه بابا شنوهمی شبچه زبون
 تو هم هنوز بود، رفته و داده منشی تحویل و شرکت بود آورده رو اون نفر یه که االن داشت، رو آرشا که االن

 چه بابابودن دونستنمی و نبود بابا حاال تا. کنه رفتار و بزنه حرف باهاش باید طورچه دونستنمی هنوز. بود شوک
 زبون تا که ایبچه با خوگرفتن ترمهم همه از. باباشه محمد دونستنمی شنیمه و دوسال پسر. سنگینیه مسئولیت

 .بود سخت بودند، انگلیسی بود گرفته یاد که کلماتی اولین بود کرده باز
 خانواده یدردونه منتظر و بودند جمع شکوه و اصالن آقا یخونه همه و پیچید فامیل کل تو آرشا برگشتن خبر

 دلش لحظه این تو کنه، هضم رو خبربی و یهویی برگشتن این بود نتونسته محمد هم باز هااین یهمه با. بودند
 . خواستمی رو دیار فقط و فقط
 الیالبه شکشیده هایسرانگشت با هم اون و ذاشتمی دیار پای روی رو سرش و کشیدمی دراز خواستمی دلش

 وارد مغزش هایسلول تکتک به دیار دست از که امشیآر حس از و کشیدمی دست شمردونه و سیاه موهای
. خواستمی رو دیار هایزدنحرف دلش. کردمی فکر چیهمه به و نشستمی موقع اون و گرفتمی آروم شدمی

 االن. خودشه مال و واقعیه خوشبختی همه این که فهموندمی بهش باید یکی. آوردمی درش شوک این از باید یکی
 این یعنی میده؟ عذابش و خورهمی وول داره تنش تو موذی حس یه پس چرا رو؛ آرشا هم و داشت رو دیار مه که

 . کنارش همزمان آرشا و دیار داشتن یعنی خوشبختی ؟ بود ممکن هم با خوشبختی همه
  نداره؟ خوشی همه این به خوبی حس چرا آشوبه؟ دلش انقدر چرا

 اومده هم محمد و بودند واردتازه ورود منتظر جااون همه. اصالن آقا یخونه بودند هبرد رو آرشا امیررضا و روانبخش
 از هم بازیاسباب کلی راه سر خواستمی. بده نشونش رو کوچولوش پسر و ببردش خودش با تا دیار دنبال بود

 قطعا. کیه مامانش فهمهب آرشا خواستمی. بندازه آرشا دل تو رو دیار مهر خواستمی. بخره دیار و خودش طرف
 !زمانی هیچ و وقتهیچ داشت؛ نخواهد آرشا زندگی تو جایی سریر
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 ؛بذاره سرش به سر خوادمی هم باز دیار شاید کرد فکر. شد مواجه تاریک یخونه با ولی ؛تو رفت و انداخت کلید
 این انقدر چرا نیست، خونه ینا تو زندگی حس چرا نپیچیده؟ خونه تو غذاش خوش بوی هرشب مثل چرا پس ولی

 فکر یه. نبود دیار ولی ؛شد روشن خونه فضای همه آنی به و گذاشت دست برق کلید رو است؟ زدهیخ و سرد خونه
  بود؟ کجا دیار. کردمی شدیوونه سرش تو شیطانی

. نبود ولی ؛گشت هم رو اکمد توی حتی بود، شده دیوونه. آشپزخونه تراس، دستشویی، حموم، گشت؛ رو هااتاق تمام
 هم و زدمی صداش هم همزمان نگفته؟ بهش و بیرون رفته دخترا با هم باز نکنه گرفته؟ شوخیش دیار باز نکنه

 رفته کجا شب موقع این. کردمی داغون رو شنداشته اعصاب داشت گوشیش بودنخاموش. گرفتمی رو ششماره
 . زد زنگ روانبخش به دیوونه؟ دخترِ

  داداش؟ جانم -
 . نیست دیار -
  چی؟ یعنی -
  کنم؟ کار چی -

 . دادنمی بهش زدنحرف اجازه قلبش تپش. اومدندمی باال سختی به هاشنفس
 .اومده پیش شواسه کاری رفته، جایی شاید محمد -
 ... مرتیکه اون.. وقت یه ترسممی بره؟ داره رو کجا. خاموشه گوشیش -
 . ممیای داریم! خدا یا -

 اسمش که االن ولی ؛باشه بهمن کار شاید که کنه اعتراف هم خودش پیش ترسیدمی االن تا. کرد قطع رو گوشی
 . بود نشسته بدنش و تن کل تو ترس آورد، رو

 تو هاشدست. بده سکته رو پیرمرد و بزنه زنگ دیار بابای به ترسیدمی. نبود دسترس در گرفت؛ رو پیمان یشماره
 به نرسیده دستش. نخورده آب صدساله که انگار و بود خشک لبش کرد؟می باید کار چی. شد چنگ موهاش
 به خوبی حس. شد خشک تنش تو خون لحظه یه واسه. افتاد عکسشون کنار چسبیده یبرگه به چشمش یخچال،

. برداشت رو برگه زونلر هایدست با. نداشت کارا این به عادت دیار. کوتاه سطر چند این به نداشت؛ نامه این
 کنهمی حس چرا کرد؟نمی همراهیش مغزش چرا بخونه؟ رو کلمات تونستنمی چرا پس نبود؟ بود، بلد فارسی
  باشه؟ نشسته اشک هاشچشم تو نکنه خورند؟می تکون دارن انقدر کلمات چرا انفجاره؟ حال در سرش

 تو. ذهنشون و قلب تو موندگارن ها،آدم نگاه نه و چشم وت نه تاریخ تو نه. موندگارن همیشه واسه هاآدم بعضی »
 نبودن بهاش آرشا داشتن ولی محمد؛ رو من ببخش. گرفتی جا من روح و قلب تو همیشه واسه که همونایی از یکی
 «.من مرد دارم دوستت. بود من
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 بود لعنتیش یدلشوره همون نای. نبود خودش و بود روش جلو دیار ینامه. خورد سر زمین روی و داد تکیه دیوار به
 . بود افتاده جونش به که

 انقدر چیهمه چرا برگردوند؟ کی رو آرشا شناخت؟می کجا از رو دیار رامین رامین؟ با بهمن؟ با. بود رفته نبود، دیار
 چرا رسه؟ب خوادمی دلش که چیزایی به نباید دنیا تو همیشه چرا بشه؟ هم با دیار و آرشا حضور نباید چرا مبهمه؟
 بود؟ رامین ینقشه اینا یا بهمن؟ مرتیکه اون پیش االن؟ کجاست دیارش زنه؟می لنگ و کمه چیزی یه همیشه

  بود؟ خاطر این به مدتش این خراب حال یعنی نگفت؛ بهش چیزی دیار چرا رفته؟ رامین با یعنی
 اون پشت نیست قرار دیگه که وقتی. کنه باز رو در و بشه بلند که نداشت توان حتی ولی ؛اومدمی خونه در صدای

 رو دیار و کرد باز یهو رو در که روز اون مثل. کنه غافلگیرش در پشت نیست قرار دیگه که وقتی باشه، دیار در
 تو دیار اومد خودش به وقتی که انقدر کرد؛ ـوسه بـ غرق رو صورتش تمام و بست رو در تو، کشید ناغافل
 کی پیش نباشه؟ خونه شب وقت این عشقش ناموسش، زنش، کنه تحمل طورچه. بود خوابش اتاق تو و شب*غل
 جزبه کسهیچ پیش. نیست امن جاش خالفکار؟ عوضی اون یا نابرادر؟ برادر اون هست؟ کی پیش اصال باشه؟

 . نیست امن جاش خودش
  رفته؟ خودش یا بردن رو زنم بگه بگه؟ چی پلیس به بگرده؟ دنبالش رو کجا

 صدا رو محمد ترس با و داخل کردند پرت رو خودشون که امیررضا و روانبخش بعد و اومد در شدنکوبیده صدای
 هایرگه از پر و قرمز هایچشم که وقتی دیدند، خمیده انقدر رو کمرش وقتی دیدنش، دست به نامه وقتی. زدندمی

 . شدنمی سابق مرد اون دیگه محمد مسلما .شده نوشته چی نامه اون تو زدندمی حدس دیدند، رو محمد خونی
 . ترسید هم امیر کشید، هم تو رو ابروهاش و خوند رو نامه که روانبخش

 .زد زل ترشنزدیک برادر از هایرفیق هایچشم تو و آورد باال رو سرش محمد
  نه؟ مگه نرفته، -

  کنه؟ کار چی که آره؟ بگن بود؟ چی منتظر
 گریه محمد کاشکی ولی ؛بود مرد چون ؛نداشت گریه حق ولی ؛کردمی شخفه داشت روانبخش گلوی بغض

 . کنه خالی رو خودش باید کرد،می
 بود، باباش قلب نگران دیار که انقدر کاشکی. باشه نداشته کشش باراین قلبش ترسیدمی. بود قلبش نگران امیررضا

 . بود هم شوهرش مریض قلب نگران
 :گفت و زد زل امیر هایچشم تو محمد

  امیر؟ میاد -
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 رو پدرشدن طعم بود ساعت چند تازه که داغونی مرد این به گفت؟می چی کمرشکسته یشکستهدل مرد این به
 که کسی کنار رو خوشی طعم نباید چرا بیاره؟ شانس عشق تو نباید مرد این چرا. دوسال از بعد هم اون بود؛ چشیده

 بود؟ شده نامرد انقدر طورچه اردی کنه؟ تجربه داره دوستش
 . کرد کمکش روانبخش. ایستاد شد بلند محمد

  کجا؟ -
 . کرد نگاهش قرمزش هایچشم با محمد

 . دیار دنبال برم شده؟ تاریک هوا بینینمی -
 . زد زل پسرا چشم تو. برگشت و رفت در نزدیک تا
  برم؟ کجا -

  شده؟ شکننده درانق محمد چرا. کشید دست موهاش بین کالفه امیر
  محمد؟ خوایمی سیگار -
  کو؟ سوئیچم -
  محمد؟ کشیمی سیگار -
  کجاست؟ موبایلم -
  محمد؟ کشیمی سیگار -
 . زد زل روانبخش هایچشم تو
  دنبالش؟ برم کجا -
 . شی آروم بکش نخ یه -
. پیچید شسینه دور تشدس. نشست تنش تموم تو درد. بست رو هاشچشم. پیچید قلبش تو صاعقه مثل رد یه

 . داد دیوار به رو شتکیه
 . کنارش دویدن پسرا

 . چسبوند سرش پشت دیوار به رو سرش بسته هایچشم با
 رفت؟می زنش دنبال کجا

 . کرد باز رو هاشچشم
 . بده نخ یه -

 !کنهنمی آرومش هیچی دیگه کنه،نمی آرومش بود مطمئن
 . کرده داغونت که کسیه هم اون کنه؛ آرومت تونهمی نفر یه فقط داغونی، که وقتی
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*** 
*** 

 «سوم فصل»
 «بعد چهارسال»

 سرما این تو عمرا نبودم مجبور اگه. بودم طاقتکم سرما برابر در هم من و بودیم زمستون وسط. بود سرد خیلی هوا
 اصوالی و ادا و بمونم نداشتم لهحوص. بود راه به مهمونی بساط هم باز جااین امشب ولی ؛بیرون برم که شدممی پا
 سرم رو پشمیم کاله. کردم جمع رو موهام و پوشیدم رو رنگمکرم و بلند پالتوی. کنم نگاه رو هدفبی آدم سری یه

 رو هامچکمه و عینک. کردم دستم رو چرمم هایدستکش. کردم کیپ گردنم دور رو ستش گردنشال و کشیدم
 . اومدم نپایی هاپله از و برداشتم

 . بودند سالن کردنآماده حال در هامستخدم و کارگرا
 تو و برگشتم آروم. بیرون کردم فوت کالفه رو نفسم و ایستادم. پیچید کمرم دور دستی که بودم در نزدیک

 . زدم زل هاشچشم
  میری؟ کجا -
 . بزنم قدم کمیه میرم م،خسته -
 . سنرمی هامهمون دیگه ساعت یک تا االن؟ -

 . پوشیدم رو هامچکمه از یکی و شدم خم و گفتم درک به یه لب زیر
  شد؟ شروع بازیاتمسخره باز -

 . ایستادم سرپا و کشیدم باال هم رو چکمه یکی اون زیپ
 . زدم زل هاشچشم تو. بود شده تربلند کمی قدم حاال

 . خورهیم هم به هاشآدم و مهمونیا این از حالم دونیمی که خودت -
  دیار؟ هامآدم این جزو منم -

 . نشست لبم روی پوزخندی
 . نکن شک -

 خواستممی. زدممی قدم آرومآروم و بود پالتوم جیب تو هامدست. زدم بیرون خونه از و کشیدم دستش از رو دستم
 و خوردممی گرم نوشیدنی یه و نشستممی. داشتم دوست رو جااون. دریاچه کنار یکافه همیشگیم؛ پاتوق همون برم

 سفارش شکالتی کیک و قهوه و نشستم. رفتمی در دستم از زمان بودم، جااین هروقت. کردممی فکر هاساعت
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 کلمه یه همین با زیادی هایخاطره. دادم بیرون آه یه مثل رو نفسم گردو و موز از پر شکالتیِ کیک دیدن با. دادم
 . شدمی زنده ذهنم تو

 چون شاید. دونمنمی رو علتش. شدم خورقهوه جااین بودم اومده که موقعی از. دادم دیگه یقهوه یه سفارش ارهدوب
 یه کنار رو خوردنچای فقط دلم شاید. میده مزه ایران تو فقط چای خوردن شاید. خورندمی قهوه همه بیشتر جااین
 ...نفر
 و شد دود چادرم داشتننگه واسه هامتالش تموم اومدم، جااین که موقعی از. رفتم دریاچه کنار. ایستادم شدم بلند

 باباییحاج دیگه دونستمی. برداشت سرم از رو چادرم کرد، بهمن که کاری اولین اومدیم، که جااین. هوا رفت
 تنها. کسمبی کمال و تمام دیگه دونستمی. بیاد در پشتم ندارم رو کسی. بکنم پیشش رو شکایتش برم که نیست
 رو چادرم رفتم،می بیرون وقتی هم باز ولی بکنه؛ خودش شبیه آدمای شبیه رو من نذاشتم بکنم، تونستم که کاری

 من خورد به زوربه که اجبارهایی این از همیشه دلم. گرفتمی عجیبی غربت رو دلم کردم،نمی حس سرم روی که
 .بود چرکین و گرفته داد،می جسمم و روح و

. بودم جااین که بود ساعتسه. نشدم زمان گذر متوجه اصال. انداختم ساعتم به نگاهی و کردم سفت رو دنمگر شال
 . بود امن جاش جسیکا پیش نبودم، آال نگران
 پشت هایپله از و اومدم پشتی در از. بود آخراش تقریبا مهمونی رسیدم، که وقتی و برگشتم آروم رو اومده مسیر

 کنارش. بود خوابیده تختش روی قشنگم دختر. رفتم آال اتاق تو و کردم عوض رو لباسم. رفتم داخل ساختمون
 که رو موکامواییش عروسک. بود دلبر دخترکم. بردمی رو آدمی هر دل ایشقهوه هایچشم و بور موهای. رفتم
. بود وشوندهپ سیندرالش طرح پتوی زیر حسابی رو خودش و بود گرفته شب*غل تو بود، خودش شکل هم خیلی
 رو جسیکا که اومدم بیرون و کردم خاموش رو شفرشته شکل خوابِچراغ و مب*وسـ*ید رو فرفریش موهای روی
 که بود مهربون قدری به ولی ؛اومدنمی خشنش یچهره به. پوستسیاه یسالهپنجاه خانم یه بود؛ آال پرستار. دیدم

 . سپردممی دستش رو آال راحت خیال با
 . خوابید زودتر شد، خسته حسابی امروز -

 . زدم آرومی لبخند
 . جسی مرسی -

 . گذاشت بازوم روی رو دستش
 . غمگینه هم باز هاتچشم -

 . دادم تکون رو سرم
 . نیست مهم م،همیشه مثل -
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. رسیدندمی مکمر پایین تا که بودند شده بلند انقدر. کردم باز رو مشکیم موهای. ایستادم آینه روبروی. رفتم اتاقم تو
 پریشون دورم همیشه که خواستمی دلش. پیچیدمی موهام الیالبه دستش همیشه. بود من موهای عاشق بهمن

 کردنشونه مشغول و نشستم آرایشم میز صندلی روی زدم، صورتم و دست به مکنندهمرطوب کرم از. باشند باز و
 بلند رو سرم لحظه یه. کردممی زمزمه رو آروم یترانه یه لب زیر و بود مشونه روی وری یه موهام. شدم موهام
 و رنگسربی شلوار کت اون با. کردمی تماشام و بود ایستاده در قاب تو. افتاد بهمن به آینه تو از چشمم که کردم

 اصالح صاف رو صورتش و بود داده مدل قشنگ رو ایشقهوه موهای. بود شده خوشتیپ خیلی مدلشخوش کراوات
 . بود لبش کنج هم جذاب لبخند یه. بود کرده

  شد؟ تموم مهمونیت -
  اومدی؟ کی -
 . میشه ساعتی یک نداری؟ خبر مثال یعنی -
 . کنی آواره رو خودت نیست الزم ولی ؛نیا پایین خوادنمی دلت -
 . شدم خیره براقش ایقهوه هایچشم به آینه تو از
 . مآواره االنشم همین من -

 . بود نشسته کمرنگ اخم یه حاال لبخند ونا جای
 . بستم رو پایینشون کوچیک کش یه با و بافتم رو موهام

 . گذاشت مشونه روی رو هاشدست. ایستاد سرم پشت اومد
 . بندیشونمی من لج از همیشه هم تو ببینم، باز همیشه رو موهات خوادمی دلم دونیمی -

 . نداشتم حرفی نگفتم، چیزی
 . نشده صاف باهام دلت وزهن -

 . کردم نگاهش باراین
 . نکردی باور رو عشقم هنوزم -

 . آورد درد به رو دلم صورتش حالت
 . نشدی عاشقم هنوز -
 . کنممی رو کارهمین دارم هم من. باش کنارم فقط خوام،نمی عشق ازت گفتی روزی یه خودت -

 مخلوط ادکلنش و افترشیو خوش بوی. نداشت ایاصلهف صورتم با صورتش. چرخیدم سمتش به و کرد بلندم
 ... تن عطر و ادکلن و تلخ سیگار مخلوط دلم من ولی ؛بود شده بوییخوش
 . کردم باز و بستم محکم رو هامچشم
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 . باشی کنارم عشق با خوادمی دلم شد، عوض نظرم -
 . بود آروم صدام

 . نمیشم عوض من بهمن، دیره کمیه -
 . پیچید کمرم دور دستش

 قاتل یه که من مثل بشن؛ عوض توننمی بخوان اگه هاآدم. تو خاطربه شدم، عوض هم من. میشن عوض همه -
 . عاشقم قاتل یه... االن ولی ؛بودم عوضی

 . نشد عوض وقتهیچ اون. بستم رو هامچشم. کردمی عصبیم پوزخندش
. کردنمی سیرابم هاشنوازش کرد،نمی آرومم هاشمحبت. کردنمی خوب رو حالم صورتم روی آرومش هایـوسه بـ

 . رو عشقش نه و محبتش نه خودش، نه خواستم؛نمی رو مرد این من
 جذاب مرد یه اون از درهمش موهای و سفیدش بلوز روی ششدهشل کراوات. بود شده خشن االن آرومش حرکات

 مردی به داد؟نمی دل جذابیت همه این به که بود جنسی چه از من احابصبی دل این آخه ولی ؛بود ساخته خسته و
 حتی کنند،می کاری همه داشتنش واسه زیادی هایزن بودم دیدم که مردی به داره، دوستم واقعا دونستممی که

 . شب یه واسه شده
 فقط دیگه هایشب مثل ردمک سعی و بستم رو هامچشم. کرد باز رو موهام بافت آروم و کرد خاموش رو خوابشب
 . همین بیام، کنار

 غمبار؛ چه»
 «.ایشدهگم یا ایکردهگم دانینمی وقتی

 
*** 

 سعی خیلی بودم جااین که مدتی این تو. بودم شده خسته حسابی امروز. بود گذشته بهمن مهمونی از روزیسه دو
 عمرم آخر تا شاید من کی؟ تا گفتم خودم با یول ؛گذشت گیریگوشه و گریه به شهمه اوایل. شم سرپا کردم

 مشغول رو خودم. نبودم ضعیف ولی ؛بودم حساس بودم، شکننده. نبودم ضعیفی آدم من. بمونم جاهمین شم مجبور
 روزم تمام بیکاری از. بودم شده مسلط کامل طور به رو انگلیسی و فرانسه زبان سالیک از بعد. کردم زبان یادگرفتن

 هم کرد،می پر رو وقتم هم. بود خوب. گرفتم یاد سریع داشتم هم عالقه چون بودم؛ کرده زبان یادگیری وقف رو
 یاد رو جااین زبان کامال اینکه از بعد. خبره چه برم و دور فهمیدممی اینکه هم. کنم خیال و فکر کمتر شدمی باعث

 تحصیل ادامه تونستم دانشگاه توی و کرد جور مواسه رو یطشرا بیاره، دستبه رو دلم مثال اینکه واسه بهمن گرفتم،
 . بگیرم رو لیسانسمفوق تونستم دوسال از بعد. بدم



 

 

240 

 

 خواهد خسته دل روزی که رمان

 شد
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود هنگا انجمن کاربر

 

 69سحربانو

 من ولی ؛بود همون هنوزم دلم حال و حس. بود نشده عوض من در چیزی. بود شده بهتر خیلی حالم خوندندرس با
 حقیربودن دلم. بده شکست رو من تونسته هکن فکر نداشتم دوست. باشم ضعیف بهمن جلوی خواستنمی دلم

 . خواستنمی رو بهمن جلوی
 با کار هابچه به جااون. گذروندممی خیریه موسسه به وابسته فرهنگی مرکز یه توی رو هفته در روزسه دو هم االن

 نقاشیش هابچه از کیی وقتی فهمیدم جااون باراولین رو مفیدبودن خوب حس. دادممی یاد کردننقاشی و کامپیوتر
 . بود واقعی هامخنده بود، خوب حالم بودم که جااون. کرد تقدیم من به محبت و هیجان با رو

 خالفکار یه شوهرم داشت؛ هم حق البته خب. کرد ممسخره بعد و کرد تعجب اول مشغولم، کجا فهمید وقتی بهمن
 پارادوکس یه خودش هم کنار بهمن و من بودن کال. مدادمی انجام خیر کار موسسه یه توی من و بود عوضی
 . بودم راضی من ولی بود؛ زندگیم تو پررنگ
 حجاب باید خوابم اتاق توی جزبه خونه این تو. کردم عوض رو هاملباس و رفتم اتاقم تو کاری روز یه از خسته
 . بود زیاد خونه تو بهمن هایآدم و هامستخدم آمد و رفت. باشم داشته

 رو نقاشیش و مب*غل پرید و اومد سریع دیدنم با. کشیدمی نقاشی داشت. آال پیش رفتم و بستم سرم دور رو المش
 . داد نشونم

  مامی؟ طورهچه -
  کشیدی؟ چی! عالیه -
 .رو تفنگش مامی ببین. بهمنه هم این و توییم و من این ببین، -

 بهش جاش به کنه، مخفی ازش بود نکرده سعی هم بهمن و بود دیده اشاسلحه با اتاق تو رو بهمن بار یه آال
 خیلی آال ذهن تو متاسفانه ولی ؛خواستنمی دلم اصال. داره نیاز بهش کارش واسه که داد توضیح منطقی خیلی

 به اصال که شچهره برعکس بود؛ خودم شکل خیلی آال رفتارای. پلیسه بهمن کردمی فکر جورایی یه. بود پررنگ
 . بود یدهنکش من
  خوردی؟ نهار. عزیزکم قشنگه خیلی -
 . داد بهم زور به جسی -
 . داره دوستت جسی بشم، زدنتحرف قربون -

 داده یاد بهش هم رو فارسی ولی ؛کردمی صحبت خوب خیلی رو انگلیسی آال. نشست کشیدنشنقاشی پای و رفت
 آال با هرکی. کردمی صحبت ایبامزه لهجه با رو فارسی. باشه غریبه شواسه مادریش زبون خواستنمی دلم. بودم
 . اومدمی خوشش زدنشحرف از کلی زد،می حرف
 . زدم بیرون اتاق از و مب*وسـ*ید رو سرش
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 و نبود خونه بهمن. کردم تعجب. شلوارپوش کت مرد یه نشسته؛ مرد یه سالن تو دیدم که اومدممی پایین هاپله از
 . کردمی مالقات کارش اتاق تو رو هاشمهمون که البته

 حدس باید. برگشت من سمت به و فرستاد شلوارش جیب تو رو دستش. ایستاد شد بلند شنید، که رو هامقدم صدای
 :گفت اومد جلو قدم یه دید، که رو پوزخندم. بود رامین زدم،می
 . دیار بینمتمی خوشحالم -
 :گفتم و اومدم پایین کامل هاپله از
 . ندارم تو به نسبت رو حس این من ولی -

 :گفت و زد لبخند
 . دلخوری من از هنوز تو دونم،می -

 . بود بلند قدش هم رامین. زدم زل هاشچشم تو و رفتم روبروش
  بشه؟ برطرف دلخوری این که کردی کار چی -
  بودی؟ من از حرکتی منتظر -
  فهمی؟می. متنفرم تو از میاد بدم بهمن از اینکه از بیشتر زندگیم تو رامین، چیه دونیمی -

 . بود هامحرف ادامه منتظر آبیش هایچشم. بود سوال از پر نگاهش
 تو از البته کنی؟ رفیقت تقدیم دودستی رو من تونستی طورچه. بودم برادرت زن بودم، ناموست مثال من عوضی -

 مردی ترینانگیزنفرت تو من نظر از. رامین آشغالی هی تو. خودت واسه بودی گرفته لقمه قبلیشم زن. نبود بعید
 !دیدم عمرم تمام توی که هستی

 :زدم جیغ و کشیدم بیرون دستش از رو دستم شدت با. گرفت رو دستم که برم برگشتم
 !کثافت نزن دست من به -

 :گفت و آورد باال رو هاشدست
 . باش آروم اُکی، اُکی -
 . نشی آفتابی چشمم جلو دیگه کنی سعی اگه آرومم -
 . برسونم آسیب محمد به خواستنمی دلم واقعا من -
 . کردی رو کار این ولی -
 توی سریر خب. شد چی یهو دونمنمی خب ولی ؛بودم اُکی سریر دیدن از قبل تا حداقل. بودم اُکی محمد با من -

 هم رو اون البته که خواستنی و بود لوند یلیخ. بود اومده خوشم ازش هم من. بود ترمشتاق خیلی رابطه این ایجاد
 ... تو یقضیه ولی بهمن؛ لطف به ندارم االن
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 .نیست مربوط کسی به دیار قضیه -
 .بود بهمن. برگشتیم صدا سمت به هردومون

 :گفت و اومد جلو. کردمی نگاهمون و بود ایستاده درهم هایاخم با
  رامین؟ طوریچه -

 . زدند هم به فاقتر معنی به رو هاشوندست
 . دیدمتمی باید -
 . حتما -
 . رفتم هاپله سمت به
 عزیزم؟ شینینمی -

 اتاقش سمت رو رامین هم اون. رفتم باال و گفتم بهمن به رو زیرلبیم نه و گرفتم رامین صورت از خشم با رو نگاهم
 . برد

 به محکم رو بلور خوریمیوه ظرف یه یا گبزر کریستال گلدون یه خواستمی دلم که بود عصبی و بد حالم انقدر
 چیزی یه. رو کنسولم آینه یا کنم، داغون رو آرایشم میز محتویات بود بهتر هم شاید. کنم شهزارتیکه و بزنم زمین

 قدم یه. چکید چشمم از اشک قطره یه. خورد میز روی عطر شیشه به چشمم. بگیرم آروم باهاش که خواستممی
 . دیگه قطره یه و دیگه قدم یه و دیگه قطره یه. رفتم جلو

 محبت و عشق اون یهمه گذشت؛ ثانیه یک به نظرم از ماهشیش اون تموم نشست، عطر یشیشه روی که دستم
 انقدر بوش لعنتی. بود روزا همون گرتداعی انگار بینیم زیر عطرش بوی و بود بسته چشمم. داشتم که آرامشی و

 که هرچند. شدنمی آروم هم هاشعکس دیدن با حتی دیگه دلم. نشسته کنارم خودش انگار بود نزدیک
 خیلی دلم بود؟ من دست مگه آخه ولی ؛کردممی نگاه زندگیم تو بهمن حضور وجدان عذاب با هم رو هاشعکس

 . نبود من حق دیگه که خواستمی چیزا
 . انداخت من کنار تخت روی و درآورد رو کتش. نداشت نرمی و لطافت اصال نگاهش. اومد داخل بهمن و شد باز در

 گل و کشید سرم از خشونت با رو شالم هامچشم به زدهزل طورهمون. گرفتم باال رو سرم. ایستاد سرم باال و اومد
 ازم رو عطر یشیشه و زد کنار صورتم از آروم دستش با رو موهام تار. شدند پخش صورتم تو موهام و شد باز سرم

 . کشید بو و داشت نگهش بینیش جلو. گرفت
 . بوییخوش عطر چه -

 . کردم نگاهش فقط حرفی هیچ بی
  گرفتی؟ هدیه من واسه هم شاید یا زنی؟می مردونه عطر -
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 با رو جوابم کنم عصبانیش اگه کردممی حس نبود، خودم دست. نداشتم زدنحرف جرأت درواقع نزدم؛ حرفی هم باز
 . میده شاسلحه

  نیست؟ آشنا تو واسه دیار؟ آشناست انقدر مواسه بو این چرا ولی -
 . بودم شده الل شد،نمی باز زبونم

 اتاق کل تو محمد بوی و کوبید زمین روی محکم رو شیشه بود، من به نگاهش که جورهمون شدت با دفعه یه
 . کرد تحریک رو اعصابم و شد پخش

 :گفتم بغض با
 ... نداشتی حق تو... تو -

 :بود ترسناک حال عین در ولی ،آروم و بم صداش. کشید لبم زیر نرم رو انگشتش
 . نره یادت وقتهیچ رو این عزیزم، دارم رو هرکاری حق من -
 . آال پیش برم خواممی -

 . فرستاد گردنم پشت رو دستش
 . میری هم آال پیش -

 . کشیدمی سوت هامگوش. بود ترس با و سنگین هامنفس
  افتادی؟ پسرِ اون یاد رامین دیدن با -

 . آوردنمی رو اسمش هم هنوز
  نکردی؟ ولش هنوز که داره چی آشغال سوختهسیاه اون فهممنمی من -

 . بگه جوریاین محمد به راجع خواستنمی دلم. بستم رو هامچشم
 :گفت و زد پوزخند

  کنم؟ توهین عشقت به نداری دوست اومد؟ بدت -
 . دش ترتند هامنفس

 . بمونه زنده همچنان پسرِ این کنمنمی تضمین وگرنه عزیزم، ندی من دست ضعفنقطه کن سعی دیار -
 یهمه. بود درشتی و قدبلند مرد بهمن. گرفتم باال رو سرم هم باز. ایستادم شدم بلند و کردم باز سریع رو هامچشم

 . بودند بلندقد من اطراف مردای
 . دادی قول تو -
 این تو رو پسرِ اون اسم دیگه خوادنمی دلم. قولم زیر بزنم بشم مجبور که نکنی کاری کن سعی ولی ؛دادم قول -

  عشقم؟ شیرفهمه. کنی فکر بهش دیگه نداری حق. بشنوم خونه
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 . دیدممی تار رو بهمن و بودند خیس هامپلک. زدم زل هاشچشم تو
 . بشم تو عاشق که نمیشه دلیل اینا یول نمیارم؛ رو اسمش دیگه و کنمنمی فکر بهش باشه، -

 . شسینه تو شدم پرت. کشید و گرفت محکم رو دستم که برم خواستم
 . باش کنی گوش حرف دختر فقط خوام،نمی ازت عشق -
 گریون هایچشم با من ولی ؛بود خودش کار مشغول اون. کرد موهام بوییدن و نب*وسـ*ید به شروع آروم و

 آشنا کلماتش تکتک با دلم. بودم داده گوشش روانبخش ماشین تو هاموقع اون. افتادم ترانه این یاد چرا دونمنمی
 . بود
 نداره برقی چشام کن نگاهم جونعروسک »

 . نداره گرمی هیچ قلبم تو زمستونه
 چشیدی هاتلخی چه شنیدی، هاتهمت چه

 چشیدی هاحسرت چه دونیمی تو جونعروسک
 . انداخت گوشه این منو هزمون جونعروسک

 «ساخت غم زندون مواسه بخت یحجله جای به
*** 
 دلم خیلی. هاشدوست با دخترونه تفریح یه شهربازی؛ بودند رفته آال هایدوست از چندتا با جسیکا و آال امروز

 هم اون از بعد بود، شلوغ سرم حسابی و بودم موسسه توی عصر تا ولی ؛رفتممی باهاش هم من خواستمی
 . کافه سمت رفتم و نداشتم رو موندنخونه تو یحوصله

 .بود بیتا. عقب شد کشیده جلوییم صندلی که بودم داده قهوه سفارش و بودم نشسته تازه
  کنی؟می کار چی جااین تو -
  کو؟ سالمت -

 . زدم لبخند
 . عزیزم سالم -

 بیتا. بود مسحورکننده واقعا هاشچشم قشنگ آرایش. بود پریشون دورش و بود کرده درشت فر رو شرابیش موهای
 . داشتم دوستش واقعا من و بود زیبایی واقعا دختر

  من؟ به زدی زل جوریاین چته -
 . بشم خوشحال انقدر خالفکار یه دیدن از روزی یه شدنمی باورم -
  خوشحالی؟ خیلی االن -
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 . گذشتمی سخت بهم خیلی نبودی تو اگه -
 . گذاشت دستم روی رو دستش و زد کمرنگی لبخند

 . دیار عزیزی خیلی مواسه که دونیمی -
 . بیرون کردم فوت رو نفسم

  جام؟این فهمیدی کجا از -
 . جاماین دیدم اومدم که خودم به.  بود شده تنگ برات دلم. شفافی دستم کف مثل من واسه تو -

 . شدیم مشغول و آوردند رو سفارشامون
  جاست؟ک آال -
 .شهربازی -
 . شده تنگ براش دلم -
 . بیتا خاله دیدن برم خوادمی دلم گفتمی دیروز هم اون -
 . بودم پاک خیلی هنوز که زمان اون اندازه،می بچگیام یاد رو من -

 . دیدیمی توش راحتیبه رو اشک ذرات که قدراون بود؛ شفاف خیلی عسلیش هایچشم
 . نیست یرد هنوزم خدابه بیتا -

 . بود پیدا صورتش حالت و صداش از این نبود؛ خوب خیلی امروز
 !دیار دیره خیلی دیره، من واسه -
 ... بخوای خودت اگه -
 قایم و برم که دنیا هرجای زندگیت؟ پی برو میگه کنهمی ولم سازمان میشه؟ چی بخوام خودم اگه کردی فکر -

 کسی واسه دلشون هااون. میام حساب سوخته مهره نباشم مفید شونواسه گها. کننمی نابودم و کننمی پیدام بشم
 زنممی گند دوننمی چون ؛نکردن هاشونکشیآدم و قتل وارد رو من که اینه کردن بهم که لطفی تنها. سوزهنمی

 . داره سازمان تو باالیی موقعیت که دونیمی. شهرامه خاطربه هم اون. بیشتر
  داری؟ دوسش هنوزم -
 . سقفیم یه زیر که فعال - -
 خود شاید. بگیرید تصمیم تونآینده واسه بتونید بهتر بچه یه با بعدش شاید. کنید ازدواج زندگیه؟ چه این آخه -

 ... کارش از هم شهرام
 حرف و همیم اب چندساله کههمین. کار و کار و کار فقط کنه،نمی فکر چیزا این به اصال شهرام. دیار خوشه دلت -
 عالقه همین موضوع این کشیدنپیش با خوامنمی منم و نیست ازدواج فکر تو. خیلیه خودش نزده کردنکات از
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 خوادنمی دلم میره؟ انتظاری چه خودش از باشن خالفکار دوتا مادرش و پدر که ایبچه بعدم. کنم خراب رنگشمکم
 . نمک کثیف دنیای این وارد الکی رو ـناه گـبی یه
 رو من که چیزی ولی بودند؛ سازمان جزو پسرشدوست و خودش. شدم آشنا بهمن هایمهمونی از یکی توی بیتا با

 این توی اون. بکشه کنار تونستنمی هم االن و کردند گروه این وارد زور به رو بیتا که بود این کرد، جذبش
 که بود کسی تنها. بود ریاییبی و مهربون دختر شدتبه ولی ؛نبود خودش کار رهاشدنش و بود شده غرق منجالب

 . آال از بعد البته بودم، خوش دل بهش چهارسال این توی
 . بود دیگه جای هزار فکرم ولی ؛ بودم زده زل دریاچه به
  فکری؟ تو -
  رنگیه؟ چه عشق نظرتبه بیتا -

 :گفت و خندید
 . غازیکله سبز شاید یا پررنگ قرمز کنم فکر خب اووم، -

 . بود خودش موردعالقه هایرنگ. زدم روش به کمرنگی لبخند. کردم نگاهش
 محبت و عشق با هاآدم. میده رنگ بهش که هاستآدم وجود. رنگهبی عشق نداره، رنگ عشق من نظربه ولی -

 . میدن رنگ عشقشون به بینشون
 . کرد مب*غل سر پشت از
  کنی؟می فکر بهش هنوزم -
 . مواسه نیست ساده شب،هر و هرروز -
  کرده؟ فراموشت یا کنهمی فکر بهت هم اون نظرتبه -
 تو رو من جای نفر یه ممکنه یعنی کرده؟ فراموش رو من محمد یعنی گذشت؛ قلبم از رعد یه مثل چیزی یه

  باشه؟ گرفته زندگیش
 . پسرشه سرگرم احتماال دونم،نمی -
 . دخترتی سرگرم هم تو -

 ...دخترم آال؟
 کیه؟ دختر آال که. دونستنمی رو چیز یه فقط. اومد سرم که بالهایی و گذشته داشت؛ خبر من زندگی همه از بیتا

*** 
. بودم کالفه حسابی و بود گرفته دلم. نداشتم خاصی کار. خونه اومدم و موسسه رفتم صبح دوساعت فقط امروز
 زدم،می حرف کردم،می درددل باهاش که داشتم رو ییک داشتم دوست. گرفته غم رو دلم حجم تمام کردممی حس
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 تا بود دستم تو دلم رفت،می لعنتیش کاری سفرهای این به که هروقت و بود ماموریت نبود، بیتا. شدممی خالی
. بود صدا عایق اتاقش. داشتند جلسه اتاقش توی مرد چندتا با که بود ساعتیسه دو هم بهمن. برگرده سالم

. باشم کاراش جریان تو من خواستنمی خودش واقع در. نمیشم متوجه چیزی هم وایستم گوش که قدرهرچه
 من به اگه دونستمی ولی ؛نداشتم کارا این به ایعالقه هم من که البته. نیست خطر در جونت جوریاین گفتمی

 در و بود اتاقش تو زدنحرف مشغول که بار یه آخه. کنممی کاریخراب کاراش تو حتما بزنه حرفی و بگه چیزی
 کارش سراز که کردم تالش خیلی. ستآماده ترور ینقشه که گفتمی داشت انگلیسی به که شنیدم بود، باز اتاقش

 زورم ولی ؛بگیرم رو کاراش جلوی داشتم دوست. نفهمیدم ولی ؛کنن نابود باراین خوانمی رو کی بفهمم و بیارم در
 . نداشت شوخی کسهیچ با کارش پای بهمن. درسینمی بهش

 . بود خودم مثل اخالقش این و بود صبور دخترکم. بود رفته سر شحوصله هم آال
  بازی؟تاب بریم مامان خوشگل -

 شب*غل. بردمی رو آدمی هر دل شفرخورده هایمژه اون با رنگشخوش ایقهوه هایچشم. زدند برق هاشچشم
 بازی یوسیله و سرسره و تاب کلی بود داده بهمن رو باغ محوطه از قسمت یه. رفتیم عمارت شتپ هم با و کردم
 صدای. کنیممی بازیم داریم تموم دوساعتِ نفهمیدم اصال که شدم آال با بازی سرگرم انقدر. بودند گذاشته آال واسه
 . اومدیم خودمون به شنیدیم که رو بهمن پای
. شد آال با قدهم و نشست پاش رو بهمن. رسوند بهش رو خودش و پرید پایین سرسره زا سریع بهمن دیدن با آال
 لبخند یه هم آخر در. دادمی تکون رو سرش آروم هم بهمن و کردمی تعریف شواسه تاب و آب با رو چیزی یه آال

 شواسه رو شوردعالقهم یعصرونه و حموم ببره رو آال خواست ازش و زد صدا رو جسیکا و داد تحویلش مردونه
 . بود فرنگیتوت کیک عاشق آال. کنه درست

 و جذاب مرد یه مشکی؛ کراوات و طوسی بلوز و مشکی شلوار. ایستاد روبروم و اومد جلو آروم بهمن ها،اون رفتن با
 . پوشخوش

 . بود شده گِلی صورتم روی. نشست مگونه رو دستش
 . بازیگوش و سرتق دختر دوتا م،دار دختر دوتا کنممی حس وقتا گاهی -
 . باشی داشته من همسن دختر خورهمی بهت که جوریه سالت و سن خب، آره -

 :گفت و نشست لبش کنج ایمردونه یخنده
 . شدم سالگیچهل وارد تازه من انصافبی شدم؟ پیر خیلی بگی خوایمی -
 . باباجون زنیمی ترجوون خیلی نمیاد، بهت اصال البته -

 . بود کالفه صورتم. گرفت رو دستم که برم خواستم
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 . امروز ایحوصلهبی -
 . مخسته کن ولم آره، -
 :گفت و چرخید صورتم کل تو نگاهش. گرفت باال رو سرم و زد مچونه زیر آروم دستش با
 . نزدی لبخند روم به وقتهیچ -
 . نیست چیزی که لبخند بمیرن، تسهوا حاضرن که هستن خیلیا نداشتی، من لبخند به احتیاجی -
 . تویی مهم درک، به برن هااون یهمه حاضرم که دونیمی هم خودت -
 ... که باشه خوش باید دل. زنممی لبخند بهش ببینم هم گل یه من نکن، خوش دل من لبخند به -
 . کنممی تحمل رو هاتکنایه و نیش این دارم چهارساله. میام کنار دوریت این با دارم چهارساله نیست؟ بس -

 . بودم تلنگر یه منتظر و بودم عصبی خیلی امروز. کرد فوران خاکسترم زیر آتیش اون یهو
 . کنی تحمل نیستی مجبورم. نکشیدم کم که من مثل بکشی هنوز باید! عوضی نیست بس. نیست بس نه -

 . نکشیدم پس پا من ولی ؛بود شده قرمز و کرده اخم صورتش
 زجرایی تموم یاد تو، شدهنفرین یعالقه و کوفتی زندگی این به کنم خوش دل خواممی تا بهمن؟ چیه دونیمی -

 . عذابا تموم یاد میفتم، دادی بهم که
 :گفتم و زدم جیغ دل ته از دفعه یه
 رو من و شد شکخ در به چشمش. ببینمش بارآخرین واسه نذاشتی. خاکش سر برم نذاشتی تو و مرد بابام لعنتی -

 کرد دق. بردی زور به رو من فهمید که گذشتمی اومدنمون از دوماه شهمه. دادی دقش دادی، شسکته تو. ندید
 هنوز من کثافت. نمیره یادم دارم عمر تا. من سادگی از ت،اسلحه از کارت، از تو، از. ترسیدمی چون کرد؛ دق. بابام
 رو رفتنش چون ؛نیست که کنم قبول نتونستم هنوزه که هنوز بفهمی؟ رو اینا تونیمی. خوابممی بغض با هاشب

 از خودم و برم روزی یه که کردم جمع رو هااشک و هاگریه اون یهمه. نکردم عزاداری شواسه هنوز. ندیدم
 بابام؟حاج قاتل به بزنم؟ لبخند روت به داری انتظار تو وقتاون. خاک زیر خوابیده که ببینم نزدیک
 . داشت نگهم و نذاشت که کشیدم بیرون محکم دستش از رو دستم

 خبر چیزی از اصال تو شد؟می مگه بری؟ بذارم تونستممی مگه کردی؟ فکر خودت پیش چی! هی هی هی -
 عاشق فهمیدن وقتی باالدستیام دونیمی ایستادم؟ کیا روی تو کردم؟ کارا چی تو بودن واسه دونیمی داری؟
 قدرچه کردن؟ درست مواسه دردسر قدرچه دونیمی کردن؟ کارایی چی بوده سپاهی قبال باباش که شدم یدختر

 گشتی؟برمی بری؟ ذاشتممی وقتاون دادم؟ انصراف ماموریت چندتا از بودم مراقبت که مدتی اون همه دادم؟ باج
 بری؟ دستم از بذارم راحت انقدر کردم ردت کشور از و آوردمت دردسر با انقدر وقتی که احمقم من کنیمی فکر

 . دیدمنمی رنگتم دیگه
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 و نداشتن به هرشب. کردمی فشرده رو قلبم باباحاج دادن دست از یاد. کردم گریه زارزار و نشستم زمین روی
 لقبو رو نبودنش ترراحت شاید کردم،می عزاداری شواسه حداقل و بودم پیشش اگه. کردممی فکر نبودنش

 . نیست جاش سر چیزی یه انگار کمه، چیزی یه انگار االن ولی ؛کردممی
 . دادی عذابم فقط دادی، زجرم فقط تو. کردی جدا داشتم دوست که هاییاون همه از رو من تو -
 شقع. بینینمی رو داشتنمدوست که نفهمی انقدر. بوده تو به عشقم از کردم هرکاری فهمینمی که احمقی انقدر -

 .  بینینمی رو عالقه همه این کرده، کورت پسرِ اون
 بوده؟ تعالقه از کنم فکر که مواسه کردی کار چی عالقه؟ پای ذاریمی رو خودت خودخواهی عالقه؟ کدوم -

 . ندیدم رنگشم چهارسال این تموم توی که خواستممی خوش دل خوام،نمی رو ثروتت و پول من
 . بودم کرده عصبانیش حسابی هامحرف با. بود زده بیرون گردنش رگ و بود شده منقبض فکش

 :زد زل هامچشم تو و گرفت رو فکم محکم دستش با
 دادم اجازه کههمین. بوده تو به لطف ترینبزرگ کنممی بزرگ مخونه تو رو مرتیکه اون یبچه دارم کههمین -

 آشغال اون یبچه فهمیدم که اول همون باید وگرنه استم،خومی رو خاطرت خیلی یعنی بمونه؛ زنده و داری نگهش
 مرتیکه اون دختر آال دیار، نره یادت وقتهیچ. نکنی زبونیبلبل مواسه انقدر االن که کردممی نابودش ایحامله رو

 .کردممی خرد رو گردنش االن همین بود دستم جلو اگه که کسی عوضیه؛ دزده
 که دلخوشی یهمه. بود زندگیم یهمه آال بیاره؟ آال سر بالیی بخواد نکنه. ترسیدم .دادمی نفرت بوی هاشحرف
 .ببازم دنیا به رو اون بود محال. بود مونده مواسه

 :گفت و زد پوزخندی
 تو هم تو خون چون فقط دارم؛ دوست خودت مثل هم رو آال که آوردی شانس. نترس پرید؟ رنگت چرا چیه؟ -

 . کردیمی عزاداری هم اون واسه االن یدبا وگرنه رگاشه،
 . داد هولم عقب به و کرد ول رو فکم

 و بره راه راستراست پسرِ اون گذاشتم کههمین. منی مدیون رو زندگیت یهمه تو نره؛ یادت وقتهیچ رو این -
 . کن شکر رو خدات برو گرفتم رو دخترش بال و پر زیر و بکنه رو زندگیش

 روزا اون یاد. لرزیدمی هاشحرف ترس از بدنم تمام. رفت عمارت سمت به محکمش هایمقد با و کرد ولم
 . بد هایاتفاق اون تموم افتادم؛یاد

 بهم شهمه. بودم افسرده و کسل. حالیبی و استفراغ شهمه بود؛ بد خیلی حالم روزا اون. جااین بودیم اومده تازه
 نشده بهمن عقد هنوز. محامله که شد معلوم و آزمایش و دکتر بردم. دبو ترسیده حسابی هم بهمن. بود وصل سرم
 ندیده حال اون به حاال تا که شد عصبانی انقدر فهمید، وقتی بهمن. بود نشده تموم مصیغه هنوز چون ؛بودم
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 حتی من لیو کرد؛ تحقیرم کلی. کرد محمد و من بار بیراه و بد کلی و شکوند رو خونه وسایل کل روز اون. بودمش
 محمد با رو چیهمه من اینکه. بود خوبی خبر روزا اون تو. باشه وجودم تو محمد یبچه که شدنمی باورم هم خودم
 بود حقش اینکه کردم؛ ادا که داشتم محمد به دین یه کردممی حس درواقع. دادمی بهم خوبی حس کردم شروع
 . بودم مراقب خیلی که من آخه باشم؛ حامله که شدنمی باورم مه باز ولی ؛کنه تجربه رو هاماولین یهمه

 و من محرمیت یصیغه شدنتموم با. شد تموم صیغه که بودم حامله چهارماه. بودم پریدهرنگ و الغر حسابی
 و جا همه کردممی حس. پشتیبان حس یه داشتم، دلگرمی یه بودم عقدش تو هنوز وقتی. ترسید حسابی دلم محمد،

 . کردممی حس زمین کره روی آدم تنهاترین رو خودم االن ولی ؛کنم حسش تونممی حظههرل
 روز اون. شد آوار سرم رو دنیا کل که نداشتم ضعف و تهوع حالت دیگه و بود شده بهتر حالم که بود مدت یه تازه

 ولی ؛بزنه حرف باهام داشت یسع و نشست کنارم اومد. بود فکر تو و بود خودش تو حسابی. اومد خونه زود بهمن
 . دادمی بد گواهی دلم. چرخیدنمی دهنش تو حرف

  بهمن؟ شده چی -
 . نبودم موقعیت این تو حاال تا من... دونمنمی -
 . دهنم تو اومد قلبم! لعنتی بزن حرف -
 . متاسفم. کرده تموم بابات... اینکه مثل -

 که خودم به. رفتم حال از و رفت تحلیل انرژیم کل و شنیدم رو دنیا خبر بدترین لحظه یه واسه. شد چی نفهمیدم
 کنارم بهمن مدت تموم. رفتم قرص و سرم زیر هم باز. شدمنمی خالی ولی ؛کردم گریه و زدم زار هاساعت تا اومدم،

 نه. نکرد قبول ینمشبب آخر بار واسه برم بذار که کردم التماس بهش قدرهرچه. باشه که خواستنمی دلم ولی ؛بود
 حتی. تمام و نه گفت کالم یه نداشت، تاثیری بهمن تصمیم توی مرفتهتحلیل تن نه زارم روی و رنگ نه هامگریه
 . نکرد قبول هم باز ولی ؛بفرسته باهام رو هاشآدم یا بیاد باهام هم خودش خواستم ازش

 هم هنوز من که بود این واقعیت ولی ؛اومدم کنار شرایطم با و کردم قبول باید، که چیزی اون از زودتر ظاهرا
 مریضش قلب نگران هم هنوز. منه نگران هنوزم. نرفته و هست باباحاج کردممی حس هم هنوز. بودم انتظارچشم
 . بودم
 شکمم تو یبچه خاطربه. آورد سرم باال روانشناس و دکتر زور به بهمن که بود حدی به افسردگیم و روحیم حال
 با زندگی قشنگیای از انقدر زد، حرف باهام انقدر اومد، و رفت دکتر انقدر. کنم مصرف اعصاب قرص تونستمنمی
 بد و خوب یهمه با. شد و بیام کنار شرایط با کردم سعی و شدم آروم. شدم سرپا باالخره تا گفت شکمم تو یبچه

 . اومدم کنار زندگیم
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 رو روحیم حال آال اومدن دنیا به. بیاد آرشا اسم به داشتم دوست آال؛ گذاشتم رو اسمش اومد، دنیا به که دخترم
 ازش اینکه با. اومدم در بهمن دائم عقد به که بود موقع اون تازه و کردم پیدا انگیزه زندگی واسه. کرد بهتر خیلی

 شرایطم با و بشه خوب حالم تگذاش و نیاورد ازدواج از اسم مدت این که بودم ممنون ازش ولی ؛نداشتم دلخوشی
 حالم واسه من خاطربه ولی نبوده؛ تنها االن تا که مردیه دونستممی و بود کنارم هرشب و روز هر اینکه با. بیام کنار
 .بگیرم آروم گذاشت و شدنمی نزدیک بهم
 زیر آال اسم و رفتگ شناسنامه آال واسه بهمن. شدیم یکی ظاهرا هم خودمون و شد یکی هاموناتاق عقد از بعد

 وجود تموم با و واقعا دونستممی. کردممی حس خودم به نسبت رو بهمن یعالقه و عشق. رفت بهمن پدریِ سایه
. بود خشن البته و زیاد اندازهبی عشقش ولی ؛بود جدی بود، غد بود، خشک. نبود دروغ محبتش. داره دوستم

 پدر یک مثل آال به محبتش. داشت دوست خودش دختر مثل رو آال .بود فراهم مواسه خواستممی که هرچیزی
 . کنه صداش بهمن که بود خواسته ازش حتی کرد،می رفتار باهاش دوست یه مثل بیشتر نبود؛ واقعی

. نکنم عصبانیش خیلی کردم سعی بودم، بهمن کنار که هاسال این تموم. کشیدم باال رو خودم و خوندم درس کمکم
 . شدمی ترسناک هم اندازه همون شدمی عصبانی که وقتی داشت دوستم که اندازه همون بهمن
 تنگ پیمان واسه دلم. داشتم نگه قلبم تو رو باباحاج نبود حسرت. گذروندم محمد یاد با رو روزها و هاشب این تموم

 بهش ذاشتنمی و بود کنده مگذشته از رو من بهمن. بیارم زبون به رو اسمشون که نداشتم اجازه حتی من و بود
 . بشم نزدیک

 دلم ولی ؛نزدم رفتن از حرفی و نزدم غر وقتهیچ. گذشت آال کردنبزرگ و خوندندرس توی زندگیم تموم
 بود؛ کم زندگیم مرد محبت و قدرت و ثروت همه این الیالبه همیشه چیزی یه. نخواست رو زندگی این وقتهیچ
 محمد کنار رو آرومم زندگی من. نبود من میل به. زوری دادنتن این اجباری، یزندگ این. بود عشق هم اون
 و دنیا سر این من و گذشته هاسال... حاال و خواستممی واقعیم عشق کنار و آسایش و آرامش اون من. خواستممی

. داریم زندگیمون تو رو رنف یه هردومون. باشیم مقابلمون طرف شاید و هابچه سرگرم هردومون. دنیا سر اون محمد
 و منه پیش اون یبچه. مونهنمی تنها مرده، هم اون هرحال به. کرده زندگیش وارد رو نفر یه حتما االن تا محمد

 شاید. میشم تردلتنگ و ترساکت هرروز که من و کنهمی ایفا رو شبچه پدر نقش حاال دشمنش و دونهنمی خودش
 ولی باشه؛ من به واقعیش عشق کنه،می بزرگ رو پسرِ اون خودش قول به دختر هدار که همین. میگه راست بهمن

 نفهمه وقتهیچ که اینه هم من آالی تقدیر شاید. بشه بزرگ خودش پدر یسایه زیر بچه این که ذاشتمی کاشکی
 یه بزرگ دنیای این تو نفهمه و باشه هاشبچه از دور که که اینه زندگی از سهمش محمد شاید. کیه واقعیش پدر

 .نیست خودش شکل اصال که واقعی دختر یه ندیده؛ رو باباش هنوز که هست دختری
*** 
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 نه فهمیدم،می کاراشون از چیزی نه چون ؛برم خواستنمی دلم اصال. بود شهرام یخونه تو امشب مهمونی
 نگاه تو. برم بهمن همراه کردم قبول کرد راراص خیلی بیتا چون خب ولی بیاد؛ خوشم ازشون من که بودند هاییآدم

 دلش خیلی که بود معلوم. امیدواری یه بود، خواستن یه نه، یا کنممی همراهیش امشب پرسید ازم وقتی بهمن
 جز من ولی ؛باشم باهاش که خواستمی ازم شد،می دعوت که مراسمی و مهمونی هر به. برم همراهش خوادمی

 . نکردم همراهیش بیشتر اجبار، به مه اون دوبار یکی
 بلند و بستهیقه و بلندآستین. برقی و زرق هیچ بدون ساده، یساده پوشیدم؛ ایساده مشکی و بلند مجلسی لباس
 نشون کشیده و بلند خیلی رو اندامم. بود زیبایی و شیک لباس کال.  بود مرغوب خیلی شپارچه. تور و چاک بدون

 صورتم رو رنگیکم آرایش. کردم پیدا که بود لباسی ترینپوشیده ولی ؛نبودم راضی خیلی که هرچند. دادمی
 زنجیر یه و پوشیدم رو مشکیم بلندپاشنه هایکفش. کشیدم سرم رو مشکی شال و کردم جمع رو موهام و خوابوندم

 مدادیمنوک خزدار پالتوی و زدم طرع. گرفتمی رو لباس سادگی از کمیه. انداختم گردنم به طالسفید ضخیم و بلند
 . اومدم پایین و برداشتم رو

 بوی. بود جذاب حالتی همه در بشر این. بود پوشیده مشکی کراوات و مشکی بلوز و مدادینوک شلوار کت بهمن
 . کردمی مست رو آدم افترشیوش و عطر

 :گفت و زد لبخند
 . بریم ست،آماده ماشین -

 . بود مشغول حسابی فکرم من ولی ؛زدیمنمی حرفی و مبودی نشسته عقب دوتامون
  خوابید؟ آال -
 . آره -
 . بگیرم خصوصی معلم شواسه خواممی -
  چی؟ واسه -
 . پیانو تدریس -

 دختر واسه خوبی پدر اینکه کنه؟ ثابت رو چی کاراش این با خواستمی. بود روبرو به نگاهش. انداختم بهش نگاهی
 . شدمنمی رامش کارا این با من ولی ؛داره محبت بهش و هست آال به حواسش که بودم ممنون شاز واقعا منه؟

 . داره عالقه چی به خودش ببینیم باید -
 . بود خیره روبرو به همچنان حرفکم و جدی مرد این

 . بگیره یاد پیانو خوادمی دلم خونه، میارن رو پیانو فردا -
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 خودش نظر فقط هرچیزی سر و جاهمه و همیشه نمیده؛ اهمیت کسهیچ به خودخواه مرد این. ندید رو پوزخندم
 . مهمه
. شدیم پیاده و برد داخل رو ماشین راننده. زیبا و مجلل بود؛ بزرگ عمارت یه بهمن یخونه مثل هم شهرام یخونه

 :گفت و ایستاد بهمن که تو رفتیممی داشتیم
 . بگیر رو دستم باش، خوب رو مشبا یه ولی متنفری؛ من از دونممی -
 . بود ساکت و آروم. زدم زل داشتند خاصی برق عجیب امشب که هاشچشم ایقهوه تو
 . نیستم متنفر ازت من -

 . انداختم پایین رو سرم
 . بود لبش به لبخند. گرفت باال رو سرم و گذاشت مچونه زیر رو دستش آروم لحظه چند از بعد
 . متنفرم ازت فتیگ بارها ولی -

 . دادم قورت رو گلوم بغض
 . نیستم متنفر ولی ؛دلگیرم ناراحتم، میاد، بدم ازت -

 حس اون که اینه حداقلش. میشه نرم کمکم ببینه محبت وقتی نیست، سنگ از که هاآدم دل. گفتم رو راستش خب
 و محبت و عشق همه این آدم میشه مگه. نبود تنفر بهش حسم واقعا ولی ؛نبخشیدم رو بهمن من. میره ازبین تنفر

 ازش که بود همین شعالقه به جوابم تنها! باشه؟ سرد سنگ مثل و ببینه خودش به نسبت نفر یه تو رو عالقه
 . ببخشمش روزی یه شاید و نباشم متنفر
 . بود وارنوازش کمرم روی دستش آروم حرکت و مشقیقه روی هاشلب گرمی
 :زدم لب آروم

 . سرده تو، یمبر -
 رو قلبش هایتپش صدای هم فاصله همین از من و کرد هدایتم داخل به و گذاشت کمرم دور رو دستش

 . شنیدممی
 و جذاب و پوشخوش مردهای. مختلف هایرنگ و مختلف هایکشور از هاییمرد و زن. بود شلوغ حسابی مهمونی

 . زیبا و فاخر هاییخانم
 قناری زرد دکلته یه. دادیم انجام ایرانی روبوسی و کردیم ب*غل رو همدیگه. شکفت گلم از گل بیتا دیدن با

 پوشیده قرمز بلندپاشنه هایکفش. بود کرده ـختـ لـ باراین رو شرابیش موهای و بود کامل آرایشش. بود پوشیده
 . بود
  شدی؟ مدادرنگی جعبه شکل چرا تو -
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 . عزا اومدی انگار خوبه؟ تو مثل حتما. کوفت -
 . شیکه هم خیلی مشکی اتفاقا -
 . خوشگلی حالتی همه در. عوضی -

 :گفتم و خندیدم
 . شد وا دلم دیدمت خدایی ولی ؛نشو پررو هم تو حاال -

 . آوردند آبمیوه مونواسه. نشستیم جا یه و گرفت رو دستم
  خبرا؟ چه -
  دین؟می چی شام. هیچی که ما -
  نمیدن؟ بهت غذا تونونهخ مگه. شکمو -
 . میده دیگه یمزه یه مفتکی غذای -

 :گفت و خندید
 . کرده سرو ایرانی شام من خاطربه امشب شهرام -
 !جون آخ وای -
 . بادمجون کشک و ماهیچه پلو سبزی،قرمه -
 . رفت دلم نگو، وای -
 . سرحاله خیلی امشب بهمن خبرا؟ چه. هم تو خبه -

 شونهمه از خدایی. خندیدمی جذبه با و مردونه بود، ایستاده مرد عده یه بین. انداختم بود همنب که سمتی به نگاهی
 . بود ترسر
  براش؟ رفت دلت که نگو -

 . خندیدم
  سرخوشی؟ انقدر امشب چته تو -

 . شد تربلند مخنده
 . شد گرد بیتا هایچشم

  خبریه؟ -
 . یستمن متنفر ازش گفتم بهش امشب. دیوونه نه -

 :گفت بود شده جالب شواسه قضیه انگار که بیتا
  بعدش؟ خب، خب -
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 . میاد بدم ازت ولی ؛نیستم متنفر ازت گفتم. همین دیگه هیچی -
 . خوابید بادش یهو

 . مردم بچه به دی...ر بیشتر که تو -
 . ترهپایین پله یه متنفربودنه، از بهتر بداومدن باالخره. نخیر! ادببی -
 . کرده خودش مچل رو همه عوضی، مشوگ -

 :گفت و رفت سمتی یه به نگاهش بیتا
  دیار؟ بینیمی رو دخترِ اون -
  کدوم؟ -
 . مشکیه موهاش که قرمزه دوبندی همون -
 خب؟ خب -
 . بهمن واسه میره جونش -

 . داشت رنگیخوش آبی هایچشم و بود زیبا. کردم زوم دخترِ رو بیشتر
 ایهحرفه خیلی هم کارش تو. بده نشونش چشمیگوشه یه بهمن که بده رو ندارش و دار حاضره. هآمریکایی دخترِ -
 . رحمهبی و پست هم خیلی البته و
  چی؟ بهمن -
 ... البته. نشده نزدیک بهش کار واسه جز بهمن بابا، نه -

 :گفت و زد چشمکی
 !خالص و کنهمی وابسته رو آدم. ردونهگبرمی تشنه و چشمه لب برهمی رو دخترا ناکسه، خیلی بهمن -

 . بهمن به حواسم ولی ؛بود بیتا لب به چشمم
 . کنه نابود رو زن یه تونهمی رحمیه؛بی خیلی بهمن کار این ولی ؛نشدم شوابسته که من
 . هرامهش سابق دختردوست. توره شکمش دور پوشیده، مشکی و سفید کوتاه دکلته. کن نگاه رو یکی اون حاال -

 . پرید باال ابروهام
 !جالب چه -
 . اتاق یه تو هم، با گرفتم رو مچشون پیش ماه دو -

 . ستآشفته دلش تو بود معلوم اما بود؛ خونسرد ظاهرا هم بیتا. شد گرد هامچشم
  همن؟ با هنوز کنه؟می کار چی جااین االن پس -
 . کنهمی قالب رو خودش هم آخر میاد، و رهمی انقدر. ستکنه خیلی دخترِ ولی نه؛ میگه شهرام -
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  آخه؟ کنینمی کاری چرا تو -
  ببندم؟ رو پاش و دست ستبچه مگه کنم؟ کار چی -

 :گفت و بیرون کرد فوت رو نفسش
 . زنیممی لهله شونواسه هازن ما که نیستن چیزی نزدیک از جذابن، دور از فقط مردا... دیار دونیمی -

 :گفت و دز تلخی نیشخند
 . اومد کنار عمر آخر تا نمیشه مرد یه با وقتهیچ -

 . گرفت ازش عمیقی کام و زد آتیش سیگاری
  بیتا؟ خوبه حالت -
 . اصال نه -

 . زد زل هامچشم تو. گرفت رو دستم و اومد ترنزدیک
 و نیست وشت عشقی کاغذیه، که زندگی. خوایشنمی که نکن مردی حروم رو عمرت نصیحت، تو به من از -

 . نداره دوامی زوریه،
 . من هایچشم مثل درست بود؛ غمگین شکردهآرایش هایچشم

 تو نه بمونن قلبمون تو باید فقط هاآدم بعضی که کنیم قبول مجبوریم وقتا گاهی. بیتا رفتم رو هاراه این همه من -
 . میام کنار قضیه این با دارم من. زندگیمون

. دختر یه داری؛ کوچیک بچه یه تو احمق دخترِ کشی؟می پس پا داری راحتی همین به ردیا راحتی؟ همین به -
  میشه؟ چی آال یآینده کردی رو این فکر چی؟ یعنی دونیمی قهار و بزرگ خالفکار یه با زندگی این یادامه

 :گفتم کالفه و عصبی
  کنم؟ کار چی میگی ولی کردم؛ فکر آره -
 . کن اپید رو بچه این بابای -
 سیگار دود بین که کام یه خواست؛می بیتا سیگار از عمیق کام یه دلم. بستم رو هامچشم و دادم تکیه صندلی به

 . بشه شروع اول از هم شاید یا بشه، تموم چیهمه یهو و بشم محو
 
 نیست که هست کسی هاینفس بند نفسم »

  «نیست که هست کسی جای من دل در گمانبی
*** 

 . دیگر سویی از نداشتنت غم و سو یک از دوریت غم. است افسرده شدت به روانم و روح روزها نای »
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 . دیگریست چیز امآشفتگی دلیل اما
 «.کرده پریشانم دیگری به اتدلدادگی از ترس
 دلتنگ و گیرهمی دلم که وقتایی جام،این که موقعی از. زدم زل شسوخته ایقهوه چرم جلد به و بستم رو دفترم
 که چیزی آخرش. بیاره کاغذ روی خوادمی دلش که رو هرچی قلمم و دستم ذارممی و کنممی باز رو دفترم میشم،

 . شدند تلمبار گوشه یه که هستند هاییغصه شهمه. ذهنمه و دلم تو هایترس همه نوشتم و بینممی
 پشت یا مدام. عصبیه و کالفه شهمه مدتیه که هم نبهم. خصوصیشه معلم با پیانونوازی مشغول روزها این آال

 انقدر. میره کنهمی ول کشیده درهم ابروهای با ذارن،می جلسه و مالقاتش میاد هرکس یا کنهمی بیداد و داد تلفن
» :بود گفته و بود زده لبخند هم اون «میاد؟ بر من از کاری» :گفتم بهش و رفتم خودم بار یه که هست بد حالش

 «.کارا خیلی ره،آ
. برخورده مشکل به کارش تو کنم فکر. نگفت رو علتش ولی ؛عصبانیه بهمن از خیلی شهرام که گفتمی هم بیتا

 به خوامنمی هستم، آال و خودم نگران من البته. نشد بیارم در کاراش سراز و شده چی بفهمم خواستم که قدرهرچه
 . زیاده خانواده واسه تهدید بهمن کار تو دونممی. بشه وارد آسیبی دخترم
 شهمه و نمیده بیشتر معنی یه خونه سکوت این که نمیره یادم باشم، نگران و باشه مشغول فکرم که هم قدرهرچه

 گل و شمع انقدر و ستخدمه از خالی خونه و بیرون فرستاده مراقب تاسه دو و جسیکا با رو آال اینکه بهمنه؛ سر زیر
 جلو نباید هم رو اسمش حتی که دونستمی بهمن. نداشتیم جشن وقتهیچ ما. ازدواجمونه گردسال امشب. روشنه

 چیزا این و عقد و محرمیت به کنمنمی فکر بهمن که وگرنه. بود من خاطربه هم اون ساده عقد یه فقط بیاره، روم
 . باشه داشته اعتقادی

 واسه بهمنه؛ کار فقط براق مشکی و بلندپاشنه هایکفش با بنیکار آبی یساده و بلند لباس این دونممی که البته و
 هنوز پیش سال تا. کنم تکرار رو پارسال یقضیه و کنم لج بخوام که نیستم دیوونه انقدر. امشبمون یدونفره جشن
 عصبانی انقدر دیدم، رو دونفره جشن اون و کوتاه و طالیی لباس اون وقتی. نداشتم قرار و آروم و بودم داغ خیلی
 در و کرد نگاهم فقط بهمن. انداختم راه حسابی بیداد و داد یه و پایین رفتم خونه تو هایلباس همون با که شدم
 کار مشغول و کرد قفل رو در. اتاق تو برد و کرد بلندم و کرد پاره و داد جر تنم تو رو لباسم شدهسرخ صورت با آخر

 کاری یه باید شاید میگه؛ راست بیتا. اومدم کنار زندگیم اتفاقات و هاعیتواق با ترم؛آروم ولی امسال. شد خودش
 من توان در. نیستم بازیاپلیس و دزد این اهل من ولی ؛احمقم شاید ضعیفم، خیلی شاید. تونمنمی من ولی ؛بکنم

 . ترسممی نیست؛
 غمگینم یچهره به نگاهم آینه تو. زدم رنگکم رژ یه فقط و بستم سرم باالی محکم رو موهام و پوشیدم رو لباس
 . بود ولی ؛باشه غصه دلش تو تونهمی قدرچه دختر این نشه باورش کسی شاید. افتاد
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 یدکمه دو و بود نبسته کراوات باراین ولی ؛بود پوشیده آبی بلوز و شلوار کت هم بهمن. اومدم پایین هاپله از آروم
 !بود خوشتیپ حال همه در لعنتی. بود پیدا طالش ضخیم زنجیر و بود باز هم اولش

 پر حال عین در ولی ،آروم نگاهش. ایستادم روبروش و رفتم آروم. کرد نگاهم و شد بلند صندلیش روی از دیدنم با
 نگاهم حسرت با و انداخت کمرم دور رو دستش. شده خالصه من در آرزوهاش یهمه که انگار بود؛ شیفتگی از

 . کرد
 !میاد بهت خیلی لباس این -
 . ممنون -
 . شد چهارسال -
 . آره -
 . نه روحت و هامهدست تو جسمت چهارساله. ندارمت و دارمت که چهارساله -

 . رو صورتم تمام کرد؛ حسم و کشید باالتر رو من
 . خوادتمی کمال و تمام دلم -

 . بستم رو هامچشم
 . خودخواهم خیلی من -
 . دونممی -
 . عوضیم یلیخ -
 . آره -
 . شم شریک کسی با رو تو تونمنمی ولی  -

 . شد سرازیر هاماشک
 . بکنم کاری تونمنمی و بینممی رو هاتغصه -

 . شد ترشدید مگریه
 . بمونی باید هستم من تا. باشی من با مجبوری تو -

 . دادم تکون رو سرم
 . مونممی -
  داری؟ دوستم -
 . نه -
  دیم؟بخشی -
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 . نه -
 . چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش

 . خوبه -
 . بست رو هاشچشم

 !خیلی دیار، دارم دوستت خیلی -
 . نیست خوب حالش که کردممی حس من و زدمی تند قلبش. گذاشت شسینه روی رو سرم و کرد مب*غل

  بهمن؟ خوبی -
 !نه -

 . بود کالفه و تهخس صورتش. شدم خیره هاشچشم تو و کردم بلند رو سرم
 . قرمز هایرز خوشبو، روشن هایشمع. ساالد و سوپ و غذا مدل چند. نشوند میز پشت و گرفت رو دستم
 . ایستاد سرم پشت

  عزیزم؟ خوریمی چی -
 . کردمی اذیتم رفتاراش و بهمن این نداشتم؛ دوست جوریاین

 . بهمن خورممی خودم -
 . دادمی قلقلک رو گوشم هاشنفس داغی. آورد گوشم کنار رو سرش

 . عزیزم باشه -
 چه دونمنمی. کردمنمی نگاهش زیاد و کردم خوردن مشغول رو خودم. نشست روبروم و ب*وسـ*ید رو مگونه روی

 . نداشت اشتها انگار کرد؛می بازی غذاش با. کالفه و بودم منقلب ولی ؛داشتم حسی
  برقصیم؟ -

 دور هم دستش یه و کرد قفل دستش تو رو دستم. بود پخش حال در آرومی موزیک. کرد بلندم و گرفت رو دستم
  کنه؟می جوریاین داره چرا. زدنمی هم پلک و بود زده زل هامچشم تو. بود کمرم

 . مونیمی زیبا تندیس یه مثل درست -
 . ایستادم حرکت از
 . من ییزیبا یالهه مونه،می هافرشته مثل زیباییت -

 . خودش مثل بود؛ ترسناک امشبش هایحرف. نیست خوب امشب بهمن که شدم مطمئن واقعا دیگه
 . بود شده عوض چیهمه واقعا امشب. زیبایی بت بکنه رو من بهمن که قدریاون نه ولی ؛داشتم خوبی چهره من
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 زنجیر یه کردم؛ حس گردنم دور رو زنجیری سردی لحظه چند از بعد. نشوند صندلی روی رو من و گرفت رو دستم
 . بود چشمگیر و زیبا خیلی. بود بزرگ اشک یه شکل به ایسرمه بزرگ سنگ یه مدالش. طالسفید بلند

 !قشنگه خیلی -
 . قشنگه تو تن رو -

 . زد زانو پام جلوی روبروم و اومد
 .دیار -

 . ترسممی مرد این از امشب من. کردم نگاهش حرفبی
 این واسه حیفی تو. باشم بد که خواستنمی دلم بودم، بد اگه. بوده تو واسه فقط کردم کاری اگه دونیب خواممی -

 . زندگی
 . زدمی سرخی به هاشچشم سفیدی. چرخیدمی هامچشم بین هاشچشم

 .هاستآسمون تو فقط جات ای،فرشته یه تو. حیفی هم دنیا این واسه حتی تو -
 .لرزیدمی هاشحرف شنیدن از بدنم تموم
 . ایستاد و شد بلند

 . سرده هوا امشب -
 . بودم کرده وحشت. بود کرده یخ تنم که ترس از یا بود هوا سرمای از دونمنمی. بود سرد

  میشه؟ چی ما از بعد آال تکلیف نظرتبه -
 . بود زده زل هامچشم تو. زدم زل هاشچشم تو. ایستادم شدم بلند سریع حرفش این با
  ترسیدی؟ -
- ... 
  ترسیدی؟ هامحرف از آره؟ -

 . خندید
  بکشمت؟ خواممی کردی فکر -

. شد آروم دفعه یه. کردمی اذیتم ایران تو که بود شده بهمنی شکل دوباره. زدمی قهقهه. ترسناک و بلند خندید؛
 :گفتو بست رو هاشچشم

 . دیار کشممی عذاب دارم -
 .رسیدی هاتخواسته همه به که تو چی؟ از کشی؟می عذاب تو -
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 من. کشیمی عذاب داری تو. کردم اشتباه نه، ولی دارم؛ سازمان تو خوبی موقعیت آوردم، دستبه رو تو. خب آره -
 . کشممی عذاب دارم تو عذاب دیدن از هم
 . نیست خوب حالت بهمن؟ امشب تو چته -
 . نیستم خوب من آره، -

 :گفت و درآورد کمرش پشت از رو شاسلحه
 . کنممی تمومش امشب ولی -
  کنه؟ کار چی خوادمی. زدمی تندتند قلبم. لرزیدمی هامدست. بود شده گرد هامچشم ترس از
 یپسره اون دنبال میری باشی اگه. بمونی زنده نباید هم تو! هم با بمیریم، هم با هردومون خوادمی دلم -

 . سوختهسیاه
  نبود؟ سردش مگه. بود کرده قعر صورتش

 . باش آروم برم؟ کجا. توام زن االن من تو؟ میگی داری چی -
 . بود حسرت از پر نگاهش

 عشق وقتهیچ نگاهت تو چرا داری؟ دوستم بگی بهم بار یه نشد چرا داری؟ دوستش انقدر که برات کرد کار چی -
  بگیرم؟ آروم دستت نوازش با بود رزومآ دونیمی موهام؟ بین نپیچید وقتهیچ دستت چرا نبود؟
 هردومون. خودم برای و سوختمی براش دلم. دادمنمی و دادممی حق بهش. شدمی له هاشحرف از داشت دلم

 . سوختیم بود انداخته راه خودش که بدی بازی این تو هردومون. کشیدیم عذاب
 . نبود من تقصیر -
 . متنفری من از تو -
 . نیستم متنفر تو از من بهمن، نیستم -

 :زد داد
 !هستی لعنتی، هستی -

 . کشید دست موهاش بین. نشست صندلی روی
 . نشد ولی باشم؛ آال واسه خوبی پدر باشم، برات خوبی مرد کردم سعی همیشه -
 . داره دوستت آال هستی، خوبی پدر تو -
 . خورهنمی دردم به هاحرف این دیگه بسه، -
. میشه درست چیزهمه کن باور ولی ؛نیست بحثا این واسه خوبی موقع اصال. نیستی خوب بامش دونممی بهمن -
 . باشیم آروم یخانواده یه تونیممی ما. بیرون بکش لعنتی شغل این از
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 . بود زدهیخ و سرد نگاهش
 . هاحرف این واسه دیره. نکن سست رو رفتنم پای رو، هاحرف این نزن -

 .چیه منظورش فهمیدمنمی. بودم نگران
 . ترس از میرممی دارم شده؟ چی بگو قرآن رو تو بهمن -

 . بود شده خشک هاشلب
 . بهمن بزن حرف -
 . صدا و سر بی برم، خواممی گفتم. هیچی نه ـیانـت خــ نه مواد نه نقشه نه قتل نه نیستم؛ دیگه گفتم تو خاطربه -

 . بودم هاشحرف مات
 با کردن تهدیدم. کننمی پیدام برم اگه گفتن. نیست خودش با رفتنش بینمون اومد هرکس نگفت. نکردن قبول -

 . دوتا شما شمایید؛ من یخانواده.  کشنمی رو جورت تخانواده گفتن. آال و تو جون
 . بود اومده بند زبونم

  کنی؟ کار چی خوایمی -
 . همین عنیی هم با تو و من بودن. سازهنمی هم با خون و عشق -
 . بیفته بدی اتفاق خوادنمی دلم من... من. بهمن ترسونیممی داری -
 . هم من -
 . بود نشسته اشک نم هاشچشم تو
. میشه بدترم هیچ، که نمیشه دوا دردام از دردی. میرممی کنممی دق من نباشی تو اگه. باشه نباید ما از یکی -

 . امانید در شماها... نباشم من اگه ولی ؛برام تدریجیه مرگ نبودنت
 . نشستم پاش جلوی رفتم

  حرف؟ این چی یعنی نباشی؟ -
 حساب کمکشون رو بتونی که هستن کسایی حداقل جااون. ایران گردینبرمی آال و تو کردم، ردیف رو کاراتون -

 . کنهمی کتکم هست، کارا جریان در وکیلم. نیست امن جات ولی ؛جااین... و داداشت اون. کنی
  کنی؟ تموم رو بازیمسخره این میشه -

 . لبم روی صورتم، کنار کشید؛ دست موهام روی
 !داشتی دوستم... کمیه کاش. باهام بودی ترمهربون کمیه کاشکی. زدیمی زودتر رو هاحرف این کاشکی -

 . طوالنی و عمیق ؛ب*وسـ*ید رو پیشونیم. بود هامچشم غرق. کرد بلندم و گرفت رو بازوهام
 .دیار ببخش رو من -
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 . نمیدم اجازه بهت من -
 . بزنه پس رو بغضش خواستمی. کشید عمیق نفس و گرفت باال رو سرش

 . بمیرم غرور با باشه، غرور با کنممی سقوط دارم که االن حتی خواممی -
 . کن بس من خاطربه کن، تمومش بهمن -

 . زد لبخند
 . عزیزم توئه طرخابه کارا این یهمه -

 :زدم داد
 . بدی کشتن به رو خودت من خاطربه خوامنمی.  خوامنمی من -

 . دادم تکیه صندلی به. لرزیدمی پاهام. کرد ولم
 . بود ترسیده ولی ؛غرور با گفتمی. بود ترسیده و قراربی نگاهش

 . خودمه نوبت حاال انگار کشتم، اسلحه همین با رو خیلیا -
 . کنیمی خراب رو چیهمه باز داری! شو خفه بهمن، شو خفه -

 . لرزیدمی پاهام. لرزیدمی دستش. آورد باال رو شاسلحه. رفتم جلو قدم یه. گرفت دستش تو رو اسلحش
 . بخشمنمی رو خودم بری اگه -

 .بود سخت براش کندندل. بود قراربی. بود ترس از پر نگاهش
 !بهمن نشو بچه -
 . دارم دوستت -
 !رو بازی این کن تموم -
 . کن فکر خوب روزای به فقط کنی، فکر بهم خواستی اگه -
 . نکن اذیتم -

 . آورد باال رو شاسلحه و بست رو هاشچشم
 . لرزیدمی صدام

 . نرو طوریاین -
 . کرد باز رو هاشچشم
 . زد لبخند

 . بمیرم براش قراره هابعد که میشی همونی تو کردمنمی فکر وقتهیچ دیدمت، دانشگاه دم که باریاولین -
 . ریختمی محابابی هاماشک
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 !کنممی التماست. بهمن کن تمومش -
 . گذاشت دهنش جلوی رو شاسلحه

 . شو خوشبخت -
 :زدم داد
 !لعنتی بخشیدمت بخشیدمت، -

 هایقطره از پر توشون و بود مات هامچشم. شد گم بهمن یگلوله شلیک میون هامضجه با فریادم صدای ولی
. داشت دوستم ولی ؛داد عذابم هاسال که بود مردی به چشمم. لرزیدمی و بود زده یخ هامدست. بود شده جمع اشک

 . بود خون غرق و زمین رو االن عصبانی همیشه اخموی اون حرف،کم و جدی و مقتدر مرد اون بهمن؛
 . افتادم زمین روی و لرزید پاهام
  خودش؟ با کرد کار چی اومد؟ سرم به چی خدا؟ شد چی
 :زدم داد و اومدم خودم به
 !خدا چرا؟ -

 . شد سیاه هامچشم جلوی دنیا که زدم جیغ انقدر
 ام؛مرده که کنم فکر »

 «.اممرده من قطعا. زندنمی شور دلم. کشدنمی تیر قلبم. پردنمی هایمپلک. شودنمی بلند دیگر موهایم
*** 

 لـ*ذت با و دوباره بود شده برداشته سرم از اجبار به که رو چیزی کردم؛ که کاری اولین تهران، فرودگاه به ورودم با
 با داشتم که رو امنیتی حس. بذاره اعتقاداتم رو پا که نبود بهمنی دیگه هاسال از بعد باراین. کردم سرم افتخار و

 خاطرات از پر واسم که گذاشتم شهری تو پا و کشیدم هامریه به رو چادرم خوش بوی. کردمنمی عوض حسی هیچ
 دستم آال.دیدممی داشتم جا یه رو خودم شکلهمه و زبونهم عالمه یه باالخره هاسال از بعد االن. بود شیرین و تلخ
 .کردمی نگاه مردم هایپوشش به تعجب با و بود گرفته رو

 رو تهران خواستنمی دلم. نداشتم رو شهر داخل به رفتن قصد اصال. تمرف انتظار سالن تو و کشیدم رو چمدونم
. داشتم خاطره هاشکوچهپس کوچه تمام از کمی مدت تو که برم شهری تو خواستنمی دلم. فعال حداقل ببینم،

. گرفتم بلیت خودمون شهر واسه جاهمون از. بشه رو و زیر آشنایی هایآدم دیدن با خاطرات این خواستنمی دلم
 .بود پاشیده هم از االن که ایخانواده جنس از امنیت کمیه خواست،می قدیما جنس از آرامش کمیه دلم
 شهر این تو کشیدننفس ـوس هــ. زدم بیرون فرودگاه از عجله با نشست، خودمون شهر تو هواپیما وقتی باراین

 . بود بد و خوب راتخاط از پر مواسه که شهری داشتم؛ رو هوا و آب خوش
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 جمع چشمم تو اشک دیدم، که رو محل مسجد. لرزید دستم دیدم، که رو کوچه اسم پیچید، مونکوچه تو که ماشین
 به جونم که کسایی نبودن از. لرزیدم هامنبودن همه این از. لرزید دلم دیدم که رو قدیمیمون یخونه در. شد

 لرزیدم؛ نشنوم و نبینم رو خوندنشقرآن خوش صدای و باباحاج و بذارم ونهخ تو پا اینکه ترس از. بود وصل جونشون
 . لرزیدم بد حس همه این از
 از پر و بود آب از خالی حیاط وسط حوض. خواستنمی رو غمبار سکوت همه این دلم ولی ؛کردم باز رو در

 . تاریک و ساکت و سرد یخونه یه داد؛می مرگ بوی و رنگ خونه. شدهخشک هایبرگ
 . آوردمنمی تاب رو صداییبی همه این. لرزید دلم خونه این روی و سر رو نشسته سرمای همه این از باز
 هم هنوز. گذاشتم قلبم روی رو دستم ترس با اومد، که خونه در صدای. بود گرفته نظر زیر رو جاهمه ساکت آال

  زنه؟می رو خونه این در کسی
 زده زل من به اشک از پر و گردشده هایچشم با که پیمانی. شدم چشم تو چشم مشدهمرد ربراد با شد، باز که در

 . نبود پیشش چهارسال شکل انگار که دیاری به بود؛
 دیار؟ -

 . کنم تماشاش فقط و بشینم هاساعت حرفبی اینکه. خواستمی رو دیدنش فقط دلم. بزنم حرف ذاشتنمی بغض
 این تنگِ قدرچه دلم که دونستمی خدا خود فقط. کرد مب*غل محکم و نیاورد قتطا. بست رو در و تو اومد

 . بود شبرادرانه آ*غـ*وش
 . اون هم من هم گریه؛ زیر زدیم دیگه هم با
 پیمان؟... پیمان -
 دلم؟ جون -

 تنها واسه شتدا زندگیم عزیز مرد این. دیدم امروز ولی ؛بودم ندیده رو اشکش حاال تا. کردمی گریه هم پیمان
 . کردمی گریه خواهرش

 انقدر تونستمی نفر یه فقط. تو اومد و انداخت کلید چادری دختر یه دیدم که رفتممی خونه سمت به داشتم -
 . باشه بلد رو قدیمی قفل این قلق راحت
 . خندید

  بچرخونی؟ رو کلید بعد و جلو بکشی رو در اول باید که یادته هنوزم -
 . کشیدم ستد مگونه رو
 . نرفته یادم رو چیزا خیلی من -
 مامی؟ -
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 . مب*وسـ*ید رو طالییش یفرخورده موهای روی. کردم شب*غل و کردم باز رو هامدست. برگشتم آال سمت به
 . بود زده زل دخترکم به گردشده هایچشم با پیمان

  ندیدی؟ همراهم در دم رو کوچولو دختر این -
  دیار؟ کیه این... حواسم فقط من. نه -
 . جوندایی آالست اسمشون خوشگله خانم این -
  دخترته؟ -
 . مامان کن سالم. آره -

 . گرفت شخنده پیمان که کرد سالم انگلیسی به آال
 . مامان کن صحبت فارسی -
 . پیمان سالم -

 :گفت و خندید. کشید رو لپش شد خم پیمان
 .جوندایی بگی باید وروجک -

*** 
 زل شدهخشک هایبرگ از پر حوض به. باباحاج محبوب چوبی تخت رو نشستم؛ حیاط تو خونه، تو برم تونستمنمی
 . نکرده رفتار من میل باب وقتهیچ روزگار خب ولی خواست؛می باباحاج از گرم استقبال یه دلم. زدم
 . بود هاگل و درختا براندازکردن مشغول باغچه تو آال

 . نشست کنارم پیمان
  اومدی؟ کی -
 . رسیدم تازه -
 ...آال -

 . کردم نگاهش
 . دخترمه -
 توننمی شوهرم دوتا اون از یکی کدوم دختر این بابای که کردمی فکر داشت شاید. نزد حرف. زد زل هامچشم تو

 .باشن
 . زهرابهشت برم خواممی -
  کنی؟ استراحت کمیه خواینمی -
 . گیرممین آروم باباحاج پیش نرم تا. نه -
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 . داد تکون آروم رو سرش
 و ترشیک تر،بزرگ. زدم زل بود کرده تغییر خیلی چهارسال این تو که شهری به و نشستم حرفبی ماشین تو

 . دادمی رو گذشته خوش بوی همون همچنان ولی بود؛ شده ترشلوغ
 تا زانوهام فقط شد؛ چی نفهمیدم تاد،اف سفیدش سنگ به که چشمم. کرد بدقلقی قلبم گذاشتم، زهرا بهشت تو که پا

 از پر چشمم و افتاد دستم از گالیل یدسته. بود عزیزترینم که مردی ابدیِ یخونه جلوی زدم زانو و شدند
 . شد دلتنگی هایقطره

 . بخریم گالب ریممی آال و من -
 . بود باباحاج و من تنهایی واسه خوبی بهونه

 . رفتنت از قبل ندیدمت -
-  ... 
 . شدی دارنوه بگم بهت که نشد -
-  .... 
 . ببینی رو منداشته خوشبختیِ نتونستی -
- ... 
 . بود تنگت دلم -
-  ... 
  نمیدی؟ رو جوابم -
- ... 
 دلم چرا رو؟ تشدهچروک هایدست کنم حس که بشنوم؟ رو صدات االن که دارم انتظار من چرا -

  خواد؟می رو انداختناتتسبیح
- . .. 
 تواسه کنه، عزاداری تواسه. کنه گریه تواسه نبود دخترت که. نداشت کنگریه مراسمت که تواسه بمیرم -

 . بخونه قرآن
- ... 
 . رفتممی نباید بابا، ببخش رو من -
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 م،کرد گریه زدم، زار. زدم داد وجودم همه با دل ته از. انداختم زدهیخ و سرد سنگ روی رو خودم و ترکید بغضم
 دادممی قورت هاشب دلتنگی از که رو هاییبغض یهمه کردم؛ خالی رو چهارسال این هایغصه همه. زدم ضجه
 . حضورشم محتاج قدرچه االن که فهمیدنمی کسهیچ. کردم خالی
 رو هاگل و یدمکش دستمال رو مزار روی شد، تبدیل باریه لحظه چند هایهقهق به که هامگریه شدم، که خالی
 حجم از دلم. گرفتم آروم. فرستادم صلوات و خوندم قرآن. باربیست بار،ده دوبار، بار،یه خوندم؛ فاتحه. کردم پرپر

 . شد خالی پدریبی هایغصه
 و قدیمی دوست. بود شده ترخوشگل بود، شده ترتپل بود؛ کرده تغییر. کردم نگاهش. نشست بازوم روی دستی

 . بود ترانه همیشگیم
 که بود رحمبی خیلی انگار دلم. جوشید اشکم یچشمه هم باز اشکیش هایچشم دیدن با. زدیم زل هم به

 . گرفتیم آروم و یمب*وسـ*ید کردیم، بو کردیم، ب*غل رو همدیگه. آورد طاقت رو ندیدنشون چهارسال
 . جاییاین نمیشه باورم هنوزم. مرسوند رو خودم و گرفتم مرخصی طورچه نفهمیدم برگشتی، گفت که پیمان -
 . نمیشه باورم هم خودم -
 . بری ذارمنمی دیگه -
 . نمیرم دیگه -
 . کرد شب*غل محکم و کرد ذوق حسابی دخترکوچولوم دیدن با ترانه آال، و پیمان اومدن با
 خونه؟ بریم میشه -

 . بود نگران پیمان نگاه
 تو. رفت خودش و کرد پیاده رو ما پیمان. اومدمی آال و ترانه ایبازیگوشی صدای فقط نزدیم، حرفی هیچ ماشین تو

 .غبار و گرد نه و خاک نه بود؛ رفتنم از قبل مثل چیهمه. بود مرتب و تمیز حیاط توی برخالف خونه
 چنگم تو رو مالفه و نشستم تخت روی. شدم خیره مامان عکس به بغض با. بستم رو در و باباحاج اتاق تو رفتم

 و هامغصه که شم، تموم که انقدر بزنم؛ داد فقط و جایی یه برم خواستمی دلم. ریختم اشک صدابی و گرفتم
 . شه تموم هامکسیبی
 . قند و چایی استکان دوتا و بود دستش سینی یه. اومد داخل ترانه و شد باز در
 . کنه خرید رفته پیمان. خونه تو شدنمی پیدا دیگه هیچی ولی ؛خورینمی قند چاییت با دونممی -
 . خوبه ممنون، -
 هایراه تمام خروجی، مرزای تمام پلیس همراه. گشت دنبالت رو کشور کل. شد نابود پیمان رفتی که وقتی -

 دونینمی. شنید چیا و کشید چی دونینمی. کشید سرک بود که رو ایسمبه سوراخ هر. رفت رو قانونی غیر و قانونی
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 و دمغ صورت با که آخر بار. بود صورتش تو ناامیدی چه بود، حالی چه گشتبرمی درازتر پا از دست ردفعهه وقتی
 هاییهوییرفتن همه این بار زیر داشت پیمان. کشید رو انتظاریتچشم خیلی. نیاورد طاقت باباحاج برگشت، خسته

 . شدمی خرد عزیزاش
  کردین؟ ازدواج -
 نشه راحت دیار بابت از خیالم تا گفتمی. زندگیمون سرخونه بریم بگیریم جشن شدنمی راضی. پیش دوسال -

. خوامنمی جشن گفتم بهش. بمونه عقدکرده زیاد دختر حساسن شناسی،می رو مخانواده که منم. گیرمنمی جشن
 . جشن و دست و کل بدون زندگیمون؛ خونه سر رفتیم میشه ماهیشیش

 . فتمگر ازش رو مشرمنده نگاه
 ... من خاطربه متاسفم، -
. بودیم نگرانت همه. بودیم منتظرت همه ما بدونی. داره دوستت پیمان بدونی که گفتم رو اینا. نباش متاسف -

 . نداری فرقی هیچ پیش چهارسال دیار همون با مونواسه بدونی خواممی
 :گفت دید که رو رنگمکم لبخند

 دیار؟ -
 . کردم نگاهش

  بهمنه؟ خترد... آال -
 . بود سخت مواسه خونه این تو بهمن به راجع زدنحرف. نگفتم چیزی

 .اومده سرت به چی چهارسال این بدونیم باید ما باالخره. بزن حرف عزیزم دیار -
 . کردم پاک سریع رو چشمم از اومدهپایین اشک قطره

 . نه -
  کیه؟ یبچه پس -

 . بود ایستاده خرید از پر هایدست با در قاب تو که بود پیمان
 . کشیدم خجالت

 . محمد -
 !وای -
  گرفتی؟ چیا ببینم پیمان -

 . آشپزخونه تو برد و کرد دور اتاق از رو پیمان شد، بلند ترانه
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 یادم از بهمن مرگ کابوس. بستم رو هامچشم و گرفتم ب*غل رو پاهام. افتادم بهمن خون در غرق یچهره یاد
. بودند باالسرم دکتر خانم یه و آال و دستم به سِرُم و بودم اتاقم تو اومدم هوشبه وقتی رفتنمی یادم. رفتنمی
 االن که افتاد بهمن خالی جای به چشمم و پایین اومدم هاپله از خونی دست با و زدم پس رو همه رفتنمی یادم

 صورت. رفتنمی یادم رو بهمن هایآدم یزدهماتم یقیافه. بود نمونده خون یموندهباقی لکه چندتا جز چیزی
 . رفتنمی یادم رو بیتا و شهرام متعجب

 همه این از قدرچه که بود نوشته بهمن. خوند مونواسه بود کرده تنظیم قبل از که رو اینامه بهمن وکیل
 و تجاری زندگی این از حالش اینکه. وجدان عذاب همه این از. شده خسته زندگیش بد حال و هارفتن عقبعقب

 طبق. رفتیم وکیلش کمک با. رفتیم و ایران برگردیم راحت آال و من بذارن بود خواسته. خورهمی هم به قراردادی
 بوی که اموالی از گفتم بهش و دادم وکالت یه بهمن وکیل به من ولی ؛بود رسیده من به اموالش یهمه وصیتش

 جااون حداقل روحش؛ شادی واسه بشه کمکی و خیریه به بدن رو همه گفتم بهش. خوامنمی هیچی میدن خون
 خواهرم مثل دوست تنگ دلم قطعا. بیتا جزبه نداشتم دلبستگی چون ؛نداشتم سختی کندندل. بکشه عذاب کمتر
 . نداشتم موندن واسه دلیلی دیگه گشتم،برمی باید ولی ؛شدمی

 کابوس. بهمن خون غرق و شدهمتالشی یچهره کابوس بینم؛می تلخی کابوس هرشب که هاستمدت حاال و
 . میشن ترنزدیک بهم هرلحظه و کنندمی خفه دارند رو من و خونه هایلکه از پر که بلندی دیوارای

 .گذروندم جااون رو صورتیم رویاهای و هامدخترونگی که اتاقی تو خوابیدم؛ دخترکم آروم آ*غـ*وش تو شب
*** 

 حرف همدیگه با. بود کنارم شب تا صبح از و بود گرفته مرخصی ترانه. موندند پیشمون ترانه و نپیما روز چند تا
 بده باباحاج به من از خبری که بهمن به التماسام از بهمن، از گفتم؛ شواسه جااون از. کردیممی درددل و زدیممی
. شد خراب حالم و ریختم هم به حسابی فهمیدم رو باباحاج فوت خبر وقتی. گفت دیر ولی ؛خوبه حالم و سالمم که

 ترانه. شدیم خارج کشور از و کردیم ازدواج هم با که دادند خبر پیمان به کنه؛ ثابت رو نیتشحسن خواست بهمن
 تا. اومدبرنمی دستش از کاری ولی ؛شد هم تردلنگران هیچ، که نگرفت آروم خبر این شنیدن با پیمان که گفت هم

 . بوده راهبه چشم و منتظر هم االن
 زندگیم دارم من. بمونید جااین خوایدمی کی تا گفتم پیمان به. زندگیشون و خونه سر فرستادمشون اجبار و زور به
 . برسید زندگیتون به هم شما و کنممی رو

. بود کرده هترب رو حالم هامدت از بعد حضورشون. کردم تنهایی احساس هم باز شد، خلوت و خالی که خونه
 مواسه کوچیک و قدیمی خونه این تو کردنزندگی ولی ؛کردم زندگی حشم و خدم کلی با بهمن قصر تو چهارسال
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 و دایی و داشت دوستشون هم دخترکم. بودند شده آال عاشق حسابی ترانه و پیمان. داشت ایدیگه صفای یه
 . افتادنمی زبونش از داییزن
 . اومد داخل یخچال هایدخری و میوه کلی با پیمان و شد باز کوچه در که بودم کرده دم و هارن از بعد چای تازه

 . دور ریزمشونمی دیگه دفعه نکنی حسابشون سری این قرآنبه -
 . غرغرکردن جای کمک بیا -

 . گذاشتم آشپزخونه تو رو خرید هاینایلون
  داری؟ چای -
 . بشین کردم، دم تازه -
 . خوبه هوا حیاط، تو ربیا -
 . میام االن بخاری کنار سالن تو بشین خوبه؟ سرما این کجای -

 :گفت آوردمی در رو کوتاهش پالتوی که جورهمین
  کجاست؟ وروره -
 . بود سرم باال زود صبح از خوابید، تازه -

 . نشستم زمین رو کنارش و بردم رو چایی
*** 

 است شده منتشر و ختهسا دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
*** 

 . کنهمی جا همه دل تو رو خودش حسابی وروجک -
 . زدم لبخند

 . رفته خودم به -
 . میره داییش به زادهحالل گفتنمی قدیما واهلل -
 . نکن خوش رو دلت بود، قدیما اون -
 . درازه زبونت هنوزم -
 . داداش دیگه اینیم ما -
  کردی؟ درست خودت رو کیک -
 . بود کرده فرنگیتوت کیک ـوس هــ آال آره، -
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 . ستخوشمزه -
 . جونت نوش -

 :گفت و بود زمین به خیره لحظه چند
 دیار؟ -

 . نکرده چایی ـوس هــ فقط دونستممی
 بله؟ -
  کنی؟ کار چی خوایمی -
  کنم؟ کار چی رو چی -
  خواد؟نمی پدر دختر این -

 . ترسیدممی جمله همین از همیشه. کردم هول. رفت بمطل اصل سر زود خیلی
 کنم؟ کار چی -
  دونی؟ نمی تو -

 . انداختم پایین رو سرم
 . پیمان ترسممی -
  چی؟ از -
 . گرفته زن ببینم و برم ترسممی -
  شو؟ زنش برو بیا گفتم مگه. باشه گرفته -

 . ستخونده شفاتحه میشه عاشق که زنی فهمیدنمی و بود مرد. کردنمی درکم
  داره؟ شناسنامه آال اصال. کن فکر منطقی کمیه عزیزدلم -
 . نداره نه، جااین ولی ؛گرفت شواسه بهمن بودیم که جااون -
  کنی؟ کار چی خوایمی خب -
 ...نباید که حتما حاال، کنممی کاریش یه -
 حالی چه داره دختر یه بفهمه اگه دونیمی کردی؟ مخفی پدرش از رو بچه یه نداری؟ وجدان عذاب تو دیار -

  میشه؟
 . گرفت رو گلوم بغض

 . میرممی آال بدون من چی؟ گرفتش ازم اگه -
 . باشه بدی آدم محمد کنمنمی فکر نترس،. نیست قانونبی که مملکت بشم، هاتاشک قربون -
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 . من مهربون و بداخالق و لجباز پسر! بود خوب هم خیلی بود، خوب همیشه. نبود بد وقتهیچ محمد نبود، بدی آدم
 رفتم کردم ولش رو محمد من که جوریاون. نیست خودم دست. ترسممی من ولی ؛بودم کرده فکر بهش -

 . باهام کنه لج ترسممی
 هابعد نکهای به. کن فکر دخترت یآینده به نکن، فکر خودت هایترس به. دیار بری رو راه این باید آخر و اول -

 ما دلخواه به خواهرم، نیست تو و من دست چیزایی یه کردی؟ جدا بابام از رو من حقی چه به بگه و روت تو نایسته
 . بشه انجام باید ولی ؛نیست
 محمد دیدن واسه داشت دلم اینکه با. رفتنمی دلم و دست ولی ؛داشتم قبول رو هاشحرف یهمه داشتم، قبول

 از. شدنمی آروم اومد،نمی کوتاه راحتیا این به گرفتمی که کینه محمد. ترسیدممی ولی ؛کشتمی رو خودش
 . ترسیدممی خشمش و عصبانیتش

 فقط کنم، نامت به که داد وکالت من به یعنی زد؛ نامت به رو فروشیکتاب و خونه فوتش از قبل باباحاج دیار -
 . مونده تو امضای
 :گفت و دز رنگیکم لبخند

 . بفروشمش نمیاد دلم من، به داد ماشینشم -
 . داشت دوست خیلی رو پیمان بابا
 دیار، فقط. نداریم وراثت انحصار به نیاز نبوده حاجی اسم به اینا چون خودت؛ اسم به هست هم بانکی حساب یه -

 بری خوایمی که هم اگه هستم، دخترتم و خودت مخلص عمرم آخر تا شدی موندنی اگه. بکن رو فکرات خوب
 . بگیر نظر در رو چیهمه برم قربونت فقط. کنممی ثابت بهت رو برادریم تهش تا هم باز دخترت، یآینده واسه
 . رفت و ب*وسـ*ید رو سرم روی

 همه این بین چرا دونمنمی. نه دلم ولی بود؛ کرده یخ چاییم. بودم زده زل کیک روی فرنگی توت به هامدت تا
 دلم. بود تنگ دلم. بود محمد یدوباره دیدن گرم دلم. بود گرم دلم باراین اخیر بد اتفاقات همه این بین بد، حس
 . بود تنگ قفس حجم اندازه

 . است رفته و بسته سفر بار که کندمی را کسی یبهانه تابانهبی قلبم »
 . اوست ایهنگاه منتظر صبرانهبی نگاهی که برده یاد از زود قدرچه و رفته
 .اوست هایب*غل یتشنه شآ*غـ*وش قدرچه که
 .را صاحبش ببرد یاد از تا. کند صبوری و بکشد رنج باید من دیوانه قلب این و
 .کند فراموش را انداخت لرزه به را وجودش سراسر که عشقی تا
 «.بود زندگی برایش که بود کسی روزی که کند فراموش و
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*** 
 باید. داره دختر یه فهمیدمی محمد باید. شدمی انجام کار این باید. نداشتم بیشتر راه یه من. نبود نیاز فکرکردن به
 این تا گفتممی چیزی یه باید. نبوده پدرش بهمن که دادممی توضیح شواسه باید. کیه باباش که فهمیدمی آال

 تردید و ترس با و قایمکی بسکه شدم خسته. کنم روشن رو چیزایی یه باید. نگیره ازم رو بهمن سراغ انقدر روزها
 اینا یهمه ولی ؛هم به بریزم و نیاره طاقت قلبم بشکنه، دلم که ببینم رو چیزی شاید برم اگه دونممی. کردم زندگی

 جور کردم شروعش عشق با که زندگی با کنم، شروعش خواممی عقل با که زندگی کنم قبول باید. منه تقدیر تو
 . دارم نگه خودم واسه رو آال باید حداقل بشم؛ عاقل باید نمیاد، من به عشق که کنم قبول باید. نیست

 اومدم، دنیا به جااون که ایخونه از کندندل بود سخت. بفروشه مواسه رو فروشیکتاب و خونه خواستم پیمان از
 خواستممی اگه. بودم مجبور ولی ؛اشتمد بد و خوب هایخاطره دادم، دست از رو عزیزام دیدم، محبت شدم، بزرگ

 و پیشرفت واسه که داشت قبول هم اون ولی ؛بود سخت هم پیمان واسه. کنم دراز کسی جلوی رو دستم نباید برم
 . گذشت باید چیزایی یه آوردن دست به

 مامان نیت به مه رو اثاثیه و اسباب. رفت فروش خوبی قیمت با فروشیکتاب و خونه کوتاهی زمان مدت توی
 . دادیم خیریه به باباحاج و عطیه
 بابا و مامان خونه این از رفتنم با قطعا. بردمشون خودم با که خاطره عالمه یه و داشتم چمدون یه فقط رفتن موقع

 . گذروندم جااین رو خوشی خیلی روزای من. بشم بدم حال منکر تونمنمی ولی ؛کنمنمی فراموش رو
 و فرار و ترس. کردم تجربه هم با رو عذاب و عشق توش که شهری تهران؛ رسیدیم آال و پیمان و ترانه با

 . بود خوب بود نزدیکیا همون هم محمد که شهری توی کشیدننفس ولی ؛بود سخت. رو خوب هایلحظه
. بود کرده پیدا مونسهوا خوب نسبتا یمنطقه یه توی نقلی آپارتمان یه هاشدوست از یکی کمک با قبل از پیمان
 دلباز تراس یه. داشت قشنگی ویوی که بود بلندش و سرتاسری هایپنجره قسمتش بهترین. بود قشنگی یخونه

 . گیریمی آروم جااون قطعا گرفت دلت وقتی که
 و فرش و راحتی مبل دست یه بود؛ نیاز که هرچی. خریدیم رو خونه وسایل بود حسابم تو که پولی و ترانه کمک با

 سفید اتاق یه. خرید کمد و تخت آال واسه مونخونه یهدیه واسه هم پیمان... . و تخت و آشپزخونه وسایل و کولر
 . صورتی و سفید خرسای با دخترونه

 یهمسایه. داشتیم خوبی هایهمسایه. بود نشسته دلم به حسابی. شدم عاشقش واقعا شد، چیده که خونه
 به حواسش مثال که کرد صحبت باهاشون پیمان. کردمی زندگی شنوه و بچه با که بود مسن خانم یه روبروییمون

 «.مراقبشونم خودم هایبچه مثل پسرم، راحت خیالت» :گفت مهربونی با هم خانمنسترن. باشه ما
 . کرد گریه مب*غل تو کلی بره خواست وقتی ترانه
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 . بمونی جااین بذارم بود محال نبود آال خاطربه اگه خدابه. اومدی که بود خوش دلم. نمیرم دیگه گفتی -
 :گفت و ب*وسـ*ید رو پیشونیم پیمان رفتن موقع

 ترسیدی؛ کردی، تنهایی احساس گرفت، دلت بود، گرفتاری و گیر داشتی، کاری لحظه هر روز، و شب از هرموقع -
 تنهایی، کنی فکر خوامنمی دیار. رسونممی رو خودم بیارم گیر که هرچی با بیفته، گوشیم رو تشماره کافیه فقط

  باشه؟
 . داد تکون رو سرم گلوم تو بغض و لبخند با
 ... ضمن در. پیمان نباش من نگران -

 :گفتم و کردم پاک رو مگونه رو اشک
 . بشم عمه خوادمی دلم من -

 . انداخت پایین رو سرش و شد سرخ ترانه
 :گفت و خندید پیمان

 . نداریم بیشتر که آبجی هی چشمم، رو -
. مپرخاطره شهر نه و بود قدیمیمون یخونه نه باراین. بیشتر باراین ولی کردم؛ تنهایی احساس رفتند، وقتی هم باز

 خیلی چهارساله، یبچه یه با ساله27 دختر یه من. کردممی کسیبی احساس خیلی ترسناک شهر این تو جااین
 . بود سختم

 بذارم نباید باشم، قوی بودم داده قول خودم به من. کشیدم قشنگم هایگل هایگلبرگ به دستی. رفتم تراس تو
 .لرزهمی هم کفش جفت یک دیدن از حتی دلت باشی، که تنها. بیاره فشار بهم تنهایی
*** 
. بخوابم و بخورم زرو و شب تونستمنمی. بود نمونده زیادی چیز بود، کشیده ته خونه خریدای با حساب تو هایپول
 کار پیشنهاد یاد. نبود بخوره من دردبه که چیزی ولی ؛گشتممی کار دنبال هرروز هانیازمندی هایآگهی توی

 آرزوی. مطمئن مرد تاسه پیش امن، جای یه. بودم کرده پیدا کار بارماولین واسه راحت قدرچه. افتادم روانبخش
 . مونهمی آدم دل رو ابد تا چیزا بعضی
 و شده فوت همسرم که دونستمی حد این در. بودیم زده حرف هم با و بودم دیده در دم دوبار یکی رو خانمنسترن

 کار دنبال بود فهمیده. بود تابلو واقعا آال یلهجه. برگشتیم کشور از خارج از تازه و کنیممی زندگی باهم آال و من
 مدرس یه به شبچه آموزشگاه تو شده متوجه پسرش که بود گفته بهم حاال و بود سپرده هاشبچه به گردم؛می

 . شناختمنمی پا از سر فهمیدم وقتی. دارند نیاز انگلیسی و فرانسه زبان
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 اگه شاید. بود خوب ولی ،عالی نمیگم حقوقم. بودند راضی خداروشکر و گرفتند تست. رفتم و گرفتم رو آدرس
. نداشتند مشکلی هم هامکالس سر آال اومدن با. کرد پر بشه رو زندگی هایچوله چاله بکنم هم خصوصی تدریس

 . بود عاقلی و آروم دختر آال شکر رو خدا
 . چیدمشون قشنگ بشقاب یه توی خونه تو و گرفتم شیرینی جعبه یه خانمنسترن از تشکر واسه

 :گفتم و کشیدم جلو رو شالم بود؟ کی این. کردم جبتع. بود مرد یه و شد باز در. زدم در رفتم، شونخونه در
 . سالم -
 بفرمایید؟ سالم، -
  نیستن؟ جوننسترن ببخشید -
  شما؟. حمامن االن ولی ؛هستن بله -
 . هستم تونهمسایه... من -

 :گفتم و گرفتم سمتش به رو شیرینی ظرف
 . تشکر برای -
  بابت؟ -
 . شدم استخدام امروز من خب. بودن کرده پیدا کار مواسه جوننسترن هایبچه از یکی اینکه مثل... خب -

 :گفت و گرفت رو ظرف
  هستین؟ دیارخانم شما پس -
 :گفتم تعجب با
 ... کجا از شما. بله -

 :گفت و زد لبخند
 . کرده پیدا کار تونواسه که هستم مامانم پسر همون من -
 . نمیاد بهتون اصال ببخشید، وای... شما یعنی -
  نمیاد؟ بهم چی -
 . نمیاد بهتون ماشاءاهلل. سالشه 43 پسرشون گفتن جوننسترن ببخشیدا،... آخه... خب -
 . گفتممی جوریاین نباید! سرم بر خاک. خندیدمی بامزه و بلند. خنده زیر زد دفعه یه
 . کردین شاد رو دلم که کنه شاد رو دلت خدا خانم -

 :گفتم و گزیدم لب تم،انداخ پایین رو سرم
 . برسونید سالم جوننسترن به. کنممی خواهش -



 

 

277 

 

 خواهد خسته دل روزی که رمان

 شد
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود هنگا انجمن کاربر

 

 69سحربانو

 :خودش بعد و اومد جوننسترن صدای که برم اومدم
 . مبارک مبارک خوبی؟. خوشگلم سالم دخترم؟ کجا -

 . مشب*وسـ*ید رو کردم شب*غل
 . امروز شدم استخدام. برم قربونتون -
 . تو بیا کو؟ دخترت. گلم سالمتیبه -
 . دارم کار کلی ممنون،. کارتوناش پای نشسته -
 من با م،نوه کامیار، و خودش. پسرمه کاوه، خوشتیپ و خندهخوش آقاپسر این راستی. نمیشم مزاحمت گلم، باشه -

 . کننمی زندگی
 . آشناییتون از شدم خوشحال بله، -
 . خانم همچنین هم بنده -
 . توناجازه با خب -

 43 اومدنمی بهش اصال خدایی ولی کشیدم؛ خجالت کاوه آقا این جلوی قدرچه. تو اومدم و کردم خداحافظی سریع
 و مردونه صورت. داشت حالتیخوش و جوگندمی موهای. بود قدبلند و خوشتیپ. زدمی ترجوون خیلی باشه، سالش
 . نداد دست بهم بدی حس دیدنش از. نبود بدی آدم. شیک

 این تو که رسیدم نتیجه این به. شدم مواجه خوبی هایآدم با مدت این تو. دارم خوبی هایهمسایه که شکر رو خدا
 . کافیه باشی آدم که همین باشی؛ بزرگی آدم خیلی نیست الزم زمونه و دوره
 رو محمد و برم نکردم پیدا جرأت هنوز من ولی ؛تهران اومدیم که میشه دوماهی و کردم پیدا کار میشه ماهی یک

 طاقت من. بگیره منادیده. کنه خردم ترسممی. ببینمش دختر یه با ترسممی. بزنه پسم ترسممی ترسم،می. ینمبب
 . میرممی مطمئنم. ندارم رو محمد هایمهریبی
 اومدم چرا آخه کردم؟می کار چی جااین من. شرکت روبروی دقیقا بودم؛ شرکت دفتر جلوی اومدم، که خودم به

 برم جرأتی چه با من اصال. باشه بد ظاهرم خوادنمی دلم تمیزه؟ و تر صورتم هست؟ مناسب هاملباس اصال ا؟جاین
  کنم؟ شروع جوریچه محمد؟ به بگم چی باال؟

 . بودم مرتب ولی ؛نداشتم آرایش. اومدمی صورتم به صورتیم سفید شال. کردم مرتب رو چادرم
 . بیفته کار از زیاد هیجان از ترسممی خبره؟ چه. گذاشتم قلبم روی رو دستم

 . بده جرأت بهم کن، کمکم خدایا نکنم؟ نگاهم رو سرم پشت و برم برگردم؟. انداختم سرم پشت به نگاهی
 شدن؟قایم ترس از کی تا بازی؟موشک قایم کی تا. رفتممی باید. تو رفتم و گفتم اهلل بسم یه
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 نزدیک از واسه کشید،می پر داشت دیدنش واسه دلم من حقیقت؛ گفتن واسه فقط نه. ببینم رو محمد باید
 . آرامشش اون واسه تنش، بوی واسه کردنش،حس
. کنممی نگاه رو هاشعکس یواشکی. بینممی رو خوابش یواشکی هم هنوز بگم بهش باید. بزنم حرف باهاش باید

 .دارم دوستت هنوز من محمد، شهبا خودمون بین. زنممی حرف باهاش یواشکی. کنممی صداش
*** 

 من امیررضا، روانبخش، محمد، اتاق آوردند؛ هجوم ذهنم به قدیمی خاطرات از موجی گذاشتم، شرکت تو که رو پام
 جدیت روانبخش، هایرفتن غرهچشم امیررضا، هایشیطنت مهربون، و پیر آبدارچی خوشگلمون، منشی مینو، و

 خدا. کشیدم عمیق نفس و بستم رو هامچشم. عطرش بوی سیگارکشیدنش، تنش،رفراه غرورش، هاش،اخم محمد،
 . کنه کمکم
 پس نباشه؟ هم محمد نکنه اصال. نیست جااین کسی که انگار بود؛ ساکت خیلی شرکت و نبود میزش پشت منشی

  بازه؟ چرا در
 رو روم. نبود من االن یروحیه بمناس قطعا محمد واکنش. لرزیدمی وجودم تموم. اتاقش در پشت برم ترسیدممی

 . نیستم آماده فعال تونم،نمی من. برگردوندم
 :گفت که محمد صدای و اومد اتاقی در بازشدن صدای که در به مونده قدم چند

  اکبری؟ خانم -
  میفته؟ کار از کمکم صداش شنیدن با داره من قلب چرا پس داشت، کار منشیش با احتماال

  خانم؟ -
 . بستم رو مهاچشم

  داشتید؟ کار کسی با -
 . رفتم جلو قدم یه. موندممی نباید. بودند داغ هامگوش. بود شده کند هامنفس

 . هستم شما با -
 دارم خدایا. نگرانه دلم ولی ؛امنه جاش جوننسترن پیش کنم؟ کار چی رو آال. مرگمه با مساوی جونم بمونم اگه نه،

 . اومدممی پیمان با کاشکی. کنممی سکته
 متعجبش و گردشده هایچشم با. گردوند برم شدت با و نشست بازوم روی خشونت با دستش که کردم باز رو در
 اون داشتم؛ خوشی حال یه شدوباره دیدن با هامترس این یهمه میون که پریدهرنگ یترسیده منِ به بود زده زل
 . نزدیک همه این هم
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 آب. شدمی کبود جاش قطعا. رفتمی باال داشت اختیاربی شدتش بود بازوم دور که دستش و شدند تند هاشنفس
 حس صورتم رو همدیگه سر پشت بارسه رو دستش ضرب فقط شد، چی نفهمیدم لحظه یه که دادم قورت رو دهنم
 وسط این من و ختسومی داشت صورتم پوست و زدمی نفسنفس. بود آورده بند رو نفسم هاشسیلی. کردم

 از صورتم هایعصب کردممی حس و بود سنگین دستش سالمه؟ قلبش. بود شسینه رفتن پایین و باال به چشمم
 . بدم جون بودم حاضر شدنشآروم واسه بود؟ مهم االن مگه ولی ؛افتاده کار
  کنی؟می غلطی چه جااین -
 ... من... من -
  جا؟این اومدی جرأتی چه با -

  رفته؟ یادم زدنحرف چرا بگم؟ چی. دادم قورت رو دهنم آب
  ترسونه؟می رو من داره انقدر چرا زنه؟می حرف ترسناک انقدر چرا

 . برم باید... من -
 . بازومه دور هنوز دستش دیدم که برم اومدم

 :گفت و زد پوزخندی
  بری؟ -
 .محمد -

 :زد داد
 !نیار رو من اسم -

  نیست؟ شدهخراب این تو هیچکی. بستم ترس از رو هامچشم
  چی؟ که اومدی -
  بزنیم؟ حرف میشه -
 واسه قطعا. بود زده بیرون گردنش رگ و بود چسبیده فکش. بود مترسیده هایچشم تو خیره لحظه چند تا

 . داشت هابرنامه دادنمعذاب
 . زنیممی حرف -

 کبودی از کار مطمئنا. دادم ماساژ رو جاش دستم با. کردمی ردد هاشانگشت فشار جای. شد باز بازوم دور از دستش
 . گذشته

 . دادم تکیه در به و بستم رو اتاق در. رفتم دنبالش هم من و اتاقش تو رفت
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 نخ یه. بود سیگارش چیز اون قطعا. گشتمی چیزی یه دنبال انگار و کشید دست موهاش الیالبه. بود کالفه
 . ایستاد اتاق قدی یپنجره کنار رفت و زد آتیش کشید، بیرون
 بعید من از. نداشتم رو نکردنشلمس و بودننزدیک همه این طاقت من. کشیدمی آتیش به رو دلم ایستادنش ژست
 !میشه؟ حالیش چیزا این عاشق دل مگه ولی ؛بود بعید فخارحاج دختر از بود،

 با عشقش خاطربه که بهمنی. بودیم ترعاشق کدوممون بهمن و محمد و من بین که کنممی فکر این به وقتا گاهی
 کردم لمس دادمی بهم که رو آرامشی و عشقش نزدیک از من که محمدی آورد، دستبه رو من خودخواهی و زور
 عشق که رسیدم نتیجه این به آخر در و دادم؟ عذاب رفتارام با رو بهمن تمام چهارسال محمد عشق از که خودم یا

 . مسخرهست واقعا
  اشک؟ جز نیابی چاره شوی دلتنگ شده »

  «شب هر دچارم بیچاره یچاره این به من
 چیزی. بود شکل همون هنوزم اتاقش دکور. نشستم صندلی روی و کردم پاک رو چشمم از اومدهپایین اشک قطره
 . هاشآدم حال جز بود نکرده تغییر

 . قبله مثل چیزهمه -
 . بزن رو حرفت -
  بزنم؟ حرف طورچه من ترسناکی انقدر یوقت -

 :گفت و داد بیرون رو سیگارش دود. برگشت
  کردی؟ فرار جرأتی چه با وقتاون ترسیمی من از -
  بشینی؟ میشه -
 . شنوممی -
 .اومدم چی واسه رفت یادم اصال. باالست استرسم االن واقعا من -
 عوضی یمرتیکه اون با بگی؟ که داری چی اصال. بدی جلوه تقصیربی رو خودت که نکن ترسناک رو من انقدر -

 . شدی زنش رفتی، کردی فرار
 . شدمی تررنگبی و ترسفت لحظه هر که دیدم رو دستش مشت

 . شدی زنش گفتمی پیمان دیگه؟ شدی زنش -
 . شدمی ترعصبی جمله یه همین با داشت ثانیه هر

 . ایستادم شدم بلند
 محمد؟ اشیب آروم میشه -
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 :زد داد
 !محمد نگو جوریاین -

  من؟ کنم کار چی پس. انداختم پایین رو سرم
  برم؟ من -
 یادته هواخوری؟ اومدین عید تعطیالت واسه برگشتی؟ چی واسه اصال ببینم، وایسا. برو بری خوایمی هرگوری -

 ایران؟ اومده طورچه اومدی؟ خالفکار یمرتیکه همون با کار؟ چی اومدی حاال. کردی فرار پیش چهارسال عید که
  نگرفتنش؟

 :زد داد
 !توام با -
 تو ترسناکش صدای و شدند زمین پخش هاشیرینی و بسکوییت ظرف که زد اتاق وسط کوتاه میز به محکمی لگد و

 . پیچید اتاق
 . بود شده جمع چشمم تو اشک ترس از. بستم رو هامچشم و گذاشتم گوشم روی رو دستم
 . اومدم کردم اشتباه

 . کنارش بردم و برداشتم معدنیآب کوچیک بطری یه
 .بخور کمیه -
 :گفت و دستم زیر زد
 . خورمنمی هم بهشتی یمیوه تو دست از من -

 . فرستادم پایین زور با رو بغضم. گرفت درد قلبم
 . خورممی باشه هم زهرمار تو دست از گفتیمی روزی یه -
 به انگشت با رو من همه. نبودم آدم و عالم نمایانگشت هنوز. بودم خر بودم، خام که بود روزی یه اون. آره -

 . رفت کرد فرار سابقش عشق با زنش که همونه این ببینید بگن که دادننمی نشون همدیگه
 :زد داد و کوبید دیوار تو محکم رو مشتش

 . من تقدیر این تو گوه -
 . کردیم فرار زندگیش از هردومون. بودم ترموفق من انگار ولی رفتیم؛ رو مسیر یه سریر و من. داشت حق

 . باشی داشته رو آرشا که رفتم من -
 :زد داد و رفت در کوره از
  گرفتی؟ تصمیم من یبچه نبود و بود واسه که چه تو به -
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 ببینی، رو محمد خواب ینی،بب رو آرشا خواب دیگه یا میای من با یا گفت بهم وقتی کردی؟می کار چی بودی تو -
 کار چی بودی تو کرد،می عملی که دیدم رو تهدیداش وقتی کرد، تهدید رو تونهمه وقتی. ببینی رو بابات خواب

  نباشه؟ دیگه آرشا وقتی داشت ایفایده چه دیگه من بودن کردی؟می
 دنبال من. بودم رفته پلیس اغسر من. کردممی حل رو مشکل داشتم خودم من. بودی احمق و ساده همیشه -

. دادم پلیس تحویل رو همه بود، فرستاده تواسه که رو فیلمی و کاراش و تهدیداش همه. بودم کاراش و بهمن
 چه خوایمی گفتیمی بهم فقط اگه کردی،می صبر چندروز فقط اگه دیار... دیار. بودن دنبالش خودشون هااون

 . بهت نم بگم چی! خدا وای... بکنی غلطی
  کارامه؟ دنبال محمد که فهمیدممی باید کجا از من. دونستمنمی من
 . کشت خودم چشم جلو رو دخترِ اون. کردمی تهدید رو من. بودم ترسیده من -

 . زد آتیش ایدیگه سیگار و زد پوزخندی
  شدی؟ زنش سریع همین واسه -
 . نداری خبر هیچی از تو -
  ایی؟جاین دونهمی االن -

 . گرفتم ازش رو مخسته نگاه
 . برم باید من -
  کنی؟ کم رو وجدانتعذاب بار اومدی برگشتی؟ چی واسه -
 . بودم نیومده هاحرف این گفتن واسه من. نزدم رو اصلیم حرف هنوز نه، -

 . نشست میزش پشت
 . جاماین تریمهم کار واسه -

 :گفت و کرد خاموش کریستالش جاسیگاری تو رو سیگارش. کاشت دلم به حسرت واقعا میز پشت جذابش ژست
 .نه یا داری تاحمقانه رفتن توجیه از ترواجب کاری بدونم دارم دوست خیلی -

 که اینه دنیا این تو سهمت که بگم. بدم نشونت رو دخترت اومدم بگم یهو تونستمنمی گفتم؟می بهش چی
 . پدرهبی هایبچه و خائن هایزن سهمت باشی، دور هاتبچه از چندسالی

 . کنممی اس تواسه رو آدرس. بیار هم رو آرشا م،خونه بیا شب فردا -
 . هیستریک و بلند خندید؛

  چیز؟همهبی اون خونه تو ذارممی رو پام من که کردی فکر چرا و -
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 فردا... دیدنش از که هست نفر یه یول ؛نیست بهمن. کن گوش من حرف به رو بار یه این کنممی خواهش ازت -
 . بینمتمی شب

 کردم خارج سینه از رو هقمهق. گذاشتم خیابون تو رو پام. زدم بیرون شرکت از سریع و ندادم ایاضافه حرف مهلت
 . ریختم اشک و

 !خدا کشیدیم چی ما، کشیدیم چی
 از ترسیدم؛می من ولی ؛بود نکشیده کم. دبو سوخته هاسال این تموم چون داشت؛ حق ولی ؛سوزوندم هاشحرف
 .نکردنش و کردنقبول از فکرش، طرز از برخوردش، از شب، فردا

*** 
 «راوی»

 سخت کاری روز نه. داشت سختی روز. برسه خونه به نبود قرار انگار. نداشت تمومی انگار راه و بود خسته هاشقدم
 یک بود خواسته منشیش از و داشت افتادهعقب کار چندتا د،بو رفته خودش فقط و بود تعطیل شرکت امروز که

 چهارسال به دوباره چون ؛بود سخت روزش ولی بره؛ و کنه آماده شواسه داشت نیاز که رو هاییپرونده بیاد ساعت
 . رفتنش به دیار، نبودن نحس روزای همون به. بود برگشته پیش

 که ضعیفش قلب به. بود شده کوبیده سرش تو پتک مثل که واقعیتی ردنباورک و بیمارستان تو کردنش باز چشم به
 به هاشون،حرف به مردم، نگاه به. نبود که دیاری به و بود کنارش که آرشا به بعدش به. زدمی میون در یکی
 صدمن هایحرف به ناباور، هایصورت به. کرده فرار سابقش نامزد با دیار فهمید وقتی حنا یزدهشوک هایچشم

 چه دونیمی هم خودت» :گفت بهش وقتی. شد باخبر ماجرا از وقتی سریر تمسخر از پر صورت دیدن به. غاز یه
. کویر رفت و کرد ول هفته یک. سوزوندش بد جمله همین قدرچه و« .نمیشه پابندت کسهیچ که هستی کوفتی

 که هاییاون یهمه آورد؛می بود باز زندگیش تو دهنشون که هاییاون یهمه و خودش سر بالیی یه موندمی اگه
 . زدند زخم زخمش رو
 رو بهمن چی واسه. بود مشکلش حل واسه راه همه این وقتی رفته؟ هااون خاطربه دیار کردمی باور باید طورچه

  بود؟ کرده ترسناک و بزرگ خودش واسه انقدر
 شده هرطور اون. بده حق بهش تونستنمی کردمی هنگا که هرطرف از. بود سنگین خیلی دیار رفتن محمد واسه
 جاهایی یه به داشتند بود انتظامی نیروی سردار پدرش که هاشدوست از یکی طریق از. کردمی پیدا رو آرشا
 نه داره، نگه باهم رو شبچه و زن خواستمی محمد. کرد خراب رو چیهمه کارش این با دیار ولی ؛رسیدندمی

 نکنه که حس این و. ناراحت دیار نبودن از یا باشه خوشحال آرشا داشتن از دونستنمی. کنه دیگری فدای رو یکی
 . کردمی شدیوونه نداشت دوستش وقتهیچ دیار
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 . ترقوی و ترمحکم باراین برگشت؛ عادی زندگی به امیررضا و روانبخش کمک با هم باز تا کشید طول هامدت
 زمانی تا. آورد خودش پیش رو شبچه و گرفت آرشا واسه وقتتمام پرستار یه کرد؛ که اریکاولین برگشت، وقتی

 بودن از. داد طالق رو سریر کرد، که کاری دومین. شدمی تموم کارش هم پرستار گشتبرمی شرکت از خودش که
 تمام. بود عاشقش که رو زنی مخصوصا بودند؛ داده باد به هازن رو اطمینانش و باورهاش. بود متنفر زندگیش تو زن

 داده گسترش رو شرکت و بود کرده کار فقط چهارسال این تمام تو. بود کرده شرکت و آرشا وقف رو روزش و شب
 . منتظر کمی شاید و خسته و بود تنها شدت به سالگی 35 یآستانه در که مردی جز بود، خوب ظاهرا چیزهمه. بود

 رو کتش و گذاشت جاکفشی کنار رو کیفش. بود تاریک نسبتا خونه. رفت لداخ و چرخوند در قفل تو رو کلید
 فقط رو دنیا هایخوشی یهمه. بود زندگیش یهمه و بود شده مردی االن پسرش. رفت آرشا اتاق تو. کرد آویزون

 آرشا دنیا تو شدلخوشی تمام. کردمی تحمل پسرش عشق به فقط رو هاتنهایی این یهمه و خواستمی آرشا واسه
 و کرد مرتب شدمی خودش شکل بیشتر روز به روز که پسری روی رو پتو و ب*وسـ*ید رو پیشونیش. بس و بود

 . شد رخ به رخ پریسا با که اومد بیرون و برداشت رو فندکش و سیگار و کرد عوض رو هاشلباس. اومد بیرون
 . سالم -

 . رفت تراس سمت به و گرفت نگاه ازش
  نرفتی؟ هنوز چرا تو -
 . امشب کردی دیر -

 آتیش رو سیگارش. کرد تراس هاینرده آویزون رو پاهاش و نشست صندلیش روی رفت، تراس تو. نداد رو جوابش
 سیگار و گذشته تو بره و کنه فکر بشینه اینکه بود؛ چهارسالش این هایشب تمام کار این. گذاشت لبش کنار و زد

 . کنه دود
 رو طرفشون کنندمی سعی بینند،می ـیانـت خــ یا خورندمی عشقی شکست وقتی که هاییآدم همه برخالف
 محمد ولی کنند؛ خارج ذهنشون از رو اون دیگه آدم یه کردنجایگزین با یا نکنند فکر دیگه بهش و کنند فراموش

 با رو سال چهار. گذروندمی نخوبشو روزای اون و دیار خاطرات با رو شبش هر. نداشت فراموشی واسه تالشی اصال
 . بود گذرونده بینشون ماهشیش خاطرات

  نخوردی؟ شام -
 . میشه دیر داره پریسا، برو تو. خورمنمی -

 تنهاش و کنی ول تونیمی ببینی حال این با وقتی و باشی عاشقش که رو مردی. بره و کنه ولش تونستمی مگه
  بذاری؟
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 سیگار ژست این با که بود بداخالق و جذاب مرد این برای نگرانی و ترس زا پر رنگشخوش سبز هایچشم
 . کردمی زدهحسرت رو دخترک دل شیدنش

  پیشت؟ امشب بمونم -
 . انداخت پایین رو سرش دید، که رو محمد برزخی نگاه

 . نگرانتم نیستی، خوب امشب خدابه -
  مگه؟ امطوریچه -
 . اوایل اون مثل شدی امشب -
 دیار دونستنمی. ناراحت یا باشه خوشحال باید برگشتن این از دونستنمی و بود برگشته دیارش چون بود؛ شده ه،آر
 چرا نه؟ یا نره دیگه که کنه اطمینان بهش تونهمی هم باشدش داشته اگه حتی دونستنمی نه؟ یا داره االن رو
 بیاره طاقت کنارش رو زیادی مدت تونستنمی کسهیچ نگارا بمونن؟ که نمیان چرا. رفتنن دنبال زندگیش هایزن

 دیار زندگی رو هنوز شسایه دونستنمی که بهمن اسم به مردی فکر و. کردمی ترشعصبی فکرها این یهمه و
 .نه یا هست
 و ببینه رو مشکی هایچشم اون برق تونستمی طورچه. شدمی هوایی داشت هاشچشم یدوباره دیدن با امروز
 تو دخترونه ترس همه اون واسه دلش و کنه حس نزدیک از رو نگاه معصومیت اون تونستمی طورچه نلرزه؟ دلش

  طور؟چه. دیگه نفر یه زن بشه زنش که بیاره دووم رو سال چهار این تونست طورچه نره؟ صورتش
 . کرد تپر روبروش دیوار تو رو جاسیگاریش زیر زد محکم و شد عصبانی لحظه یه

 :گفت و زد کوتاهی جیغ پرید، پریسا
 !خدا رو تو محمد -

 . کرد نگاهش و برگشت سمتش به کالفه
  کنی؟ صدام اون مثل تونینمی چرا! لعنتی -

 همه این طورچه. باشه رحمبی انقدر تونستمی مرد این طورچه. بود شده جمع عاشق دخترک هایچشم تو اشک
  دیدش؟نمی چرا کرد؟می مقایسه قدیمیش عشق با رو اون چرا دید؟نمی تردخ این حرکات تو رو عشق

 . بود عاشقش انقدر مرد این که دختری اون حال به خوش و
 . زد آتیش ایدیگه سیگار کالفه

 . اومدمی بدم سیگاری مرد از همیشه -
 «جذابه؟ مهواس انقدر تو سیگارکشیدن چرا دونمنمی ولی:» داد ادامه دلش تو و
 . کنه آرومم تونسته سیگار همین که فعال -
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 این به باید. کردمی امتحان رو شانسش باید ولی ؛بود زدن حال در گنجشک یه مثل تندتند قلبش. ترسیدمی پریسا
 . داره دوسش قدرچه که فهموندمی مرد

 . کنمآرومت بگیرم، رو جاش بتونم من شاید -
 تونستنمی کسهیچ ولی ؛کردنمی انکار. بود زیبا. زد زل پریسا سبز حالتخوش هایچشم تو. کرد نگاهش محمد
 رفته سیاه چشمون یه ناز از پر هایزدنپلک واسه دلش اون. بکشه دلش تو رو سیاه هایچشم اون نگار و نقش

 . بود
 :گفت و داد بیرون رو شسیگار دود. بست رو هاشچشم و زد سیگارش به ایدیگه پک زد، پوزخندی

 . باشه که خواممنمی نیست، دیگه هم اون که تونستمی نفر یه فقط -
 ... که نشست محمد بازوی رو دستش. بود ترکیدن حال در دخترک دل. کرد بغض پریسا

 . بهتره هردومون واسه جوریاین برو، پاشو پریسا -
 :گفت ضعیفی صدای با
 !داشتی احساس کمیه کاشکی -
 . خورهمی رو احساسش چوب روزی یه احساساتی مرد -
 ... من فهمی نمی چرا -
 تمام تو. کمتر نه بیشتر نه میبچه پرستار من واسه فقط تو که دونیمی خوب خودتم ولی پریسا؛ فهمممی من -

. بمونی که بوده درست نه باشی، خواسته دلم نه بودم؟ خونه خودم اگه بمونی جااین شب گذاشتم کی چهارسال این
 . پریسا بشی درگیرم نخواستم وقتهیچ

 :گفت و برگشت سمتش به
 شکست دودفعه زندگیش تو که مردی. من نه داری خوبی خیلی هایموقعیت مهربونی، خوشگلی، جوونی، تو -

 . داره پسر یه و خورده
 . نیست مهم مواسه اینا از کدومهیچ دونیمی خودت -
 . متبرسون پاشو -

 . بشه خرد این از بیشتر غرورش خواستنمی
 . میرم خودم -

 :گفت محمد که رفتمی بیرون داشت
 . کنم پیدا آرشا واسه دیگه پرستار یه تا کن تحمل چندروزی یه -
 . داره نگهش پا سر داشت سعی سختی با که دلی شکست و
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 به جذابه؟ مرد این به فکرکردن درحال رو زشرو و شب تمام ساله 25 دخترک این که فهمیدنمی چرا مرد این
 در هرشب که درک به اصال. داره پسر یه و کرده ازدواج دوبار قبال که درک به. ترهبزرگ سالده ازش که درک
 . حضورش و بود خودش مهم سابقشه، عشق به فکرکردن حال
  شد؟می مگه. بگیره ازش هم رو اهکوت هایدیدار همین دیگه که نیاد؟ دیگه که. خواستمی چی ازش حاال

 . کنی ازدواج... که وقتی تا مونممی. ندم آزارت هامحرف با دیگه میدم قول -
 . ببازه کسی به قراره دوباره مرد این دل کردمی فکر که بود ساده دختر این قدرچه و رفت

  نشوی؟ عاشق که است این بر رسم کجا در »
 «نشوی شقایق دلتنگ و باشی باغبان
*** 

 با هم باز و دادم انجام محل سوپر از که داشتم خرید سری یه. شدم پیاده تاکسی از و گرفتم رو آال دست عجله با
 . رسیدیم خونه به سرعت همون

 . کند دستم مامی -
 . داره عجله کمیه مامان ببخشید، برم قربونت -
 رو شام کارای و کردم جاجابه رو خریدا سریع هم من و دیدنشکارتون پای رفت حوصلهبی آال شدیم، خونه وارد تا

 . دادم انجام
 . داشتند دوست هابچه مطمئنا. پاستا ساالد و شیر سوپ. فراوون زمینی سیب با شدهکنتاکی مرغ

 باز رو خوشگلش موهای. اومدیم بیرون و گرفتم آال با دونفره دوش یه سریع. آماده هم شام و بود تمیز خونه
 تو رفت و گرفت ب*غل رو پشمالوش ایقهوه خرس. کردم تنش مات طوسی و صورتی شلوار بلوز یه و گذاشتم
 . کردم سرم بادمجونی شال یه و مشکی شلوار مانتو یه هم خودم. اتاقش
 . بودم نشسته منتظر و بود آماده چیهمه. زدم کنندهمرطوب کرم صورتم و دست به و زدم عطر ،فقط نکردم آرایش
 مثل حالم. بود شگرسنه و بود دراومده صداش آال. نبود ازشون خبری هنوز و بود شده نُه ساعت اومد؟می یعنی
 که بکشم غذا آال واسه شدم بلند. بود زده قولش زیر االن و بود داده رو رفتنپارک قول بهش باباش که بود ایبچه

 . اومد در زنگ صدای
 . مامی اومدن -

  وسط؟ این میگه چی قلب تپش این. دختر باش آروم. کشیدم عمیق نفس وتاد و کردم مرتب رو شالم
 . ببینه رو باباش قراره امشب دونستنمی نازم دختر. انداختم آال به نگاهی
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. بود کرده جذابش واقعا مشکی سوییشرت و مشکی تیشرت و آبی جین شلوار. بود در پشت محمد و کردم باز رو در
 . باشه ساله 35 مرد هی اومدنمی بهش اصال

 . سالم -
 . شده بزرگ چه آرشاکوچولو! من خدای -

 . نشستم پاش جلوی
 . خودت واسه شدی مردی چه تو. دلم عزیز سالم -

 . زد ایمردونه لبخند
 . داشتم دوستش واقعا من و داشت من محمد به زیادی شباهت پسر این. کردم شب*غل و مشب*وسـ*ید

 . گلم تو بیا -
 :گفتم محمد به رو و گرفتم آرشا از رو گل سبد

 . کشیدی زحمت -
 . کمیه شد دیر -
 . اومدی خوش نیست، مهم -

 :گفت اومد جلو آال که بودم بسته رو در تازه
 . سالم -

 . بود افتاده موطالییم دختر به چشمش. شد خشک جاهمون بود بند سوییشرتش زیپ به که دستش محمد
 :گفتم و ردمب آرشا کنار رو آال رفتم، جلو

  خب؟ بشید، آشنا هم با بیشتر دارم دوست. آالست اسمش منه، دختر خوشگل دختر این آرشا -
 . دادند دست هم با

 :گفت محمد به رو و اومد جلو آال
 .عمو سالم -

 بین کمرنگی اخم اومد، خودش به. بود رفته یادش انگار زدنحرف لحظه چند تا. بود خیره آال به مات و گیج محمد
 . داد لبی زیر سالم و نشست ابروهاش

 رو میز من تا بشورید رو هاتوندست کن راهنمایی رو آرشا آال. هستین گرسنه حسابی مطمئنم ها،بچه خب -
 . بچینم
 . شدم هادیس چیدن مشغول و آشپزخونه تو رفتم

 . خوشگلیه دختر -
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 . زدم لبخند
 . رفته خودش به زبونیاششیرین این دهمعتق که پیمان. زبونهشیرین هم خیلی آره، -
 . نیست تو شکل ولی -

 . نکردم نگاهش. شد خشک هوا تو دستم
 . بود بهمن شکل شاید. نبود هم محمد شکل نبود، من شکل آال. آره
  کجاست؟ شوهرت -

 . آوردم باال رو سرم
  ببینیش؟ خوادمی دلت -

 :گفت و زد پوزخندی
 . جااین بیام کردم قبول چرا اصال دونمنمی. نداره دیدن ناموس دزد اون -

 . اومدمی نظربه کالفه. انداختم پایین رو سرم
 میز؟ رو بذاری رو اینا میشه -
 . عصبیه کمیه کردممی حس. زد زل هامچشم تو
 . نمیشه قبل مثل هیچی کارا این با -

 . رفت و گرفت ازم رو هادیس
 . باشم مقاوم هاشطعنه برابر در باشم، صبور امشب بودم داده قول خودم به ولی ؛ گرفتمی هاشحرف از امشب دلم

 هاباگت کنار رو لیمویی دلستر و سس مدل دو. زدم صدا رو هابچه و گذاشتم میز روی رو ساالد و سوپ ظرف
 . گذاشتم

 !کنتاکی جونآخ -
 . نشستیم هم محمد و من و نشستند هابچه

 . کردم درست هابچه خاطربه ولی ؛نیستی فودفست اهل ادزی دونممی -
 . نکرد نگاهم

 . خورممی نیست، مهم -
 ایخندهخوش و مودب پسر. کردممی نگاه داشتنیدوست آرشای به لـ*ذت با من و شدند خوردن مشغول هابچه
 . شدمی صورتش پخش مدام لختش موهای. بود
  خریدین؟ آماده یا ردینک درست خودتون جونخاله -
  ست؟خوشمزه عزیزم، کردم دست خودم -
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 .ندیگه چیز یه اینا ولی ؛کنهمی درست مواسه پریساجونم! عالیه -
*** 

 زن خونه؟ اون جدید زن کیه؟ دیگه پریساجون. میارم فشار بهش دارم که نبود حواسم و بود دستم تو چنگال
  بود؟ آورده مادر آرشا واسه محمد؟

 :گفت کردهاخم جورهمون که دید رو خرابم حال محمد کنم فکر
 . آرشاست پرستار -

. مهمه شواسه هامغصه هنوز یعنی کرد؛ درک و فهمید رو حالم محمد کههمین پیر، یا جوونه کیه، نبود مهم دیگه
 . نداشت ربطی من به کیه پریساجون اینکه دیگه

 . مامان مرسی -
 . جونخاله مرسی -
  دیگه؟ خوریدنمی -
  ببینیم؟ کارتون بریم آال. مرسی -
 . بدم نشونت رو هامدیسی بیا -

 . رفتند اتاق تو هابچه
 . ممنون -
 .نخوردی چیزی که تو -
 . نداشتم اشتها زیاد -

 معلوم. مکن راحت بهمن بابت از رو خیالش هم من بود درآورده پریساجون دلنگرونیِ از رو من که حاال بود حقش
 . بهمنه یخونه تو االن کنهمی فکر اینکه از معذبه بود
 . نمیاد جااین بهمن باش، راحت -

 :گفت و زد نیشخندی درآورد، رو سیگارش
  جام؟این امشب من دونهنمی یعنی. مواسه عجیبه -
 . نه -

 . سکوت و بود سکوت. بود هم به خیره نگاهمون
 . مرده بهمن -

 :گفت و متعجب صورتش شد، جمع ابروهاش
  مرده؟ -
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 . میشه چندماهی کرد؛ خودکشی -
 گفته چیزایی یه باید امشب انگار ولی سخته؛ گذشته از زدنحرف. برداشتم میز رو از رو هاظرف و شدم بلند سریع
 . بشه

 :گفتم و گذاشتم جلوش رو جاسیگاری. سالن تو بردم شیرینی ظرف همراه و ریختم چای هالیوان تو
  کشی؟می هنوز -
 . قبل از بیشتر -

 . ایستادم کنارش و رفتم. ایستاد پنجره کنار و رفت
 . وایسم کنارت جوریاین بتونم که برسه روزی یه دوباره که کردمنمی فکرشم وقتهیچ چهارسال این تمام تو -

 وقتی بودنه؛ محمد کنار عوارض زا همه اینا. کردم رویزیاده اینکه مثل. انداختم پایین رو سرم کرد که نگاهم
 . خوبه خیلی حالم پیشمه

 . گرفت رو دستم که برم خواستم
 . محمد کنممی خواهش -

 . نداشت خوبی حال. برگردوند رو روش و کرد ول رو دستم
 . نمیشه پاک مسئلهصورت نمیشه، عوض چیزی بهمن مرگ فهمیدن با -

 . زد سیگارش به عمیقی پک
 یعنی ندونستی؛ محرم رو من اینکه نگفتی، من به هیچی بهمن تهدیدای از اینکه رفتی، و دیکر ول تو اینکه -

 ... نکردی حسابم آدم انقدر
 . دیگه پک یه
 . بد دیار، کردی بد -
 چرا تو دیدی؛می که رو حالم دارم، دردی یه روزا اون دیدیمی که تو مرگمه؟ چه بفهمی نکردی سعی چرا تو -

  نپرسیدی؟
. اومدمنمی هم خونه زیاد دیدیمی که خودت. بودم بهمن از شکایت پیگیر و آرشا یمسئله درگیر من روزا اون -

 چی عوضی اون و تو بین دونستممی چه. بابات حال و آینده از ترسیمی و نگرانی همیشه مثل هم باز کردممی فکر
 . گذشته

 . نکن توهین بهش -
 . عصبی و بلند خنده؛ زیر زد بلند. موند مات هامچشم رو نگاهش. کرد نگاهم

  داشتی؟ دوستش واقعا تو... تو. ستمسخره من خدای. ستمسخره -
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 . کشید دست موهاش الیالبه
 ... زور به که کردممی فکر االن تا! خدا وای -
 رو تالشش تمام ولی ؛کرد اهیاشتب و گند کار هر هاسال این تموم تو. داشت حرمت ولی ؛بود اجبار به بود، زور به -

 دست از رو چهارسال این یهمه. بیاره دستبه رو دلم کرد هرکاری. خوشحال و باشم خوشبخت من که کرد
 ایران، برگردیم راحت آال و من که کشت رو خودش هم آخر و نزد دم. نامهربونیام از کشید، عذاب من بداخالقیای

 . فتیمنی خالفکار و قاتل مشت یه گیر که
 . نداشتیم هم با ایفاصله. ایستاد روبروم دقیقا و اومد

  داشتی؟ دوستش. بگو کلمه یه فقط خدا رو تو. نیستم خوب اصال نیست، خوب حالم من دیار -
  بود؟ چی نگران محمد. شدممی خفه داشتم صداش تو عجز از. گرفت رو گلوم بغض

 گفتیمی که دارمایی دوستت بگو. نبوده دروغ رفتارت، کارات هات،حرف بودی من با که موقع اون بگو بهم فقط -
 !کن راحتم و دیار بگو. نزدی دورم بگو. نبود من خرکردن واسه

 . هاشدودلی واسه بود، خودش قراریایبی واسه هاماشک. افتادم گریه به
 قسم چی به. نخواستم رو بهمن وقتیچه من. نبود دروغ که خودم جونبه خودت جونبه. نبود دروغ که قرآن به -

 این تموم که نبود رفتن به دلم. رفتم تو امنیت واسه. بود اجبار به رفتنم بشه باورت که کنی؟ باور که بخورم
 با رو چهارسال این تموم من ولی ؛بود بهمن به ـیانـت خــ. نخوابیدم یادت بی هم شب یه حتی من رو چهارسال

 . قبل از بیشتر حتی عاشقتم؛ هنوزم که باباحاج روح به. دمکر سر هاتعکس دیدن
 . کردممی خالی بودم کرده مخفی دلم تو بود هاسال که هاییحرف حجم از رو دلم داشتم و کردممی هقهق
 این از خواستنمی دلم اصال که ببخشه رو من خدا و شآ*غـ*وش تو شدم پرت که شد چی نفهمیدم لحظه یه تو

 و گرما این گناهه نامحرمیم، تو و من محمد بگم نتونستم که خواستشمی انقدر دلم. بکشم عقب گناهپر گرمای
 غریب که یآ*غـ*وش این به بودم؛ وصل مردونه تن این به که نبود خودم دست. نشد باز دهنم ولی ؛آ*غـ*وش

 . بودم جدا ازش چهارسال فقط نبود،
 . گرفتمی آرامش پرگناه آ*غـ*وش این از داشت و استخونمی کندندل هم اون انگار که محمدی و

 بند هاشدست و کشید عمیقی نفس. پنجره کنار رفت و گرفت ازم رو سریع محمد و کشیدم کنار آروم رو خودم
 . بود قاتیشون سفید موی تار چند االن که شدند مشکیش موهای

 . زدممی حرفی یه باید ولی ؛کنم نگاه هاشچشم تو شدنمی روم اصال و نشستم مبل روی
 . کرد یخ چاییت -
 . کرد دود رو المصب اون بسکه شدند داغون هاشریه امشب همین. زد آتیش سیگار هم باز
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 . گفتممی باید ولی ؛داشتم استرس کمیه. کردم همدیگه قفل رو هامدست
 ...که بیای گفتم بهت امشب -

 . بود یآ*غـ*وشهم همون معذب هم اون شاید. بود سیگارش به فقط حواسش انگار. برنگشت
 ... ما درواقع... تو که... بگم بهت... که -

 . کرد نگاهم محکم و فرستاد شلوارش جیب تو رو هاشدست انداخت، بیرون رو سیگارش. برگشت
 :زدم رو خالص تیر و بستم رو هامچشم

 .دخترته آال -
*** 
 «.دخترته آال» :بود همین بود شنیده عمرش تو که ایدوکلمه یجمله ترینعجیب شاید

 . بود زده زل من به زدنپلک بدون هاشچشم. بود هاملب حرکت به خیره فقط لحظه چند تا
 سیگار یه گرفت، آروم که کمی. بود شده سرخ صورتش که خندید انقدر. خنده زیر زد و اومد خودش به دفعه یه

 :گفت کمرنگی یخندهته با و درآورد پاکتش از دیگه
 . بعد واسه بذار رو بازیتلوس کن، عوض رو چاییا این پاشو دیار -

 :گفت درموندگی با کردم، نگاهش فقط شکل همون وقتی نخوردم، تکون جام از وقتی
 . دیار نیست شوخیا این وقت االن -

 :گفتم و و کشیدم شالم یلبه به دستی
 . محمد نیست شوخی -
  ی؟میگ داری چی فهمیمی -
 وضعم رفتم که جااون. داشتم ضعف و تهوع حالت شهمه. بود شده بد حالم جاهمین آخر روزای باشه یادت اگه -

. آزمایش و بیمارستان بردنم که رسید حدی به ولی ؛ناراحتیمه و زیاد یگریه خاطربه کردممی فکر اوایل. شد بدتر
 . بود دوماهم

 . تو کردی کار چی -
  شه؟نمی باورت -

 . نبود جااین اصال انگار رفت؛می تحلیل داشت صداش
  کنم؟ باور باید چرا -
 . تولدشه مهر آال و رفتم پیش چهارسال عید من -
 . شدم باردار زمانی چه من فهمیدمی که بود خوب کتابش حساب انقدر. سرخورد زمین روی و داد تکیه دیوار به
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 . خونی هایرگه از رپ هاشچشم و شدند موهاش بند هاشدست
 . دروغه -
 ...درو من -
 !دیار شو خفه -

 . نداشت باور رو من محمد. بود ناباوریش از گلوم تو نشسته بغض
 که االن و انداخته پس بچه یه کرده رو خوشیش جااون رفته که کنیمی فکر خودت با حتما االن دونممی -

 و ذلیل هنوز انقدر بدون ولی ؛خورهمی هم به ازت حالم واقعا اینه تفکر اگه. بشه من وبال که اومده مرده شوهرش
 . بذارم مایه تو از کارا این واسه که نشدم بدبخت

 . بود عصبی بود کالفه. کرد طی رو سالن طول بارسه دو. ایستاد شد بلند
  دخترمه؟ آال کنم باور که احمقم انقدر من کنیمی فکر چرا -
  کنی؟ باور نباید چرا -
 از بچه این میگه و میشه پیداش یهو االن رفت و کرد ولم پیش چهارسال که رو زنی کنم باور طورچه بگو تو -

 خودته؟ ترکه و تخم
 . بیرون کردم فوت عصبی رو نفسم

 بود؛ تو یبچه اومدنم اصلی دلیل چون ؛اومدم. نبود رفتنم توجیه واسه ایران، برگشتم اگه. گفتممی نباید اولم از -
 به. ببینم رو بابام نذاشتی چرا بگه و روم تو نندازه تف فردا پس آال اینکه از. ندونستنت از داشتم وجدانعذاب چون

 نداشتم جرأت و دل انقدر نبود پیمان اصرار اگه شاید. دادم انجام رو موظیفه من. کنی قبول نیستی مجبور هرحال
 خودتم یبچه وقتی کنی قبول مسئولیتی نیستی مجبور. نیست مهم دیگه ولی ؛بزنم بهت رو هاحرف این و بیام که

 . نداری قبول
 این میون هم باز من و بود کالفه داشت، عطش بود، داغ. کشید سر ضربیه و برداشت کانتر روی از آب لیوان یه

 . دادممی حق بهش هاشناباوری
 . تو نه نهم شکل نه هم موش تار یه حتی بچه این لعنتی -

 :گفت و زد پوزخندی
 . بهمنه شکل بیشتر -
 :گفت آروم و شد گرد هاشچشم. ایستاد دفعه یه
 . میدی بازیم داری هم باز -

 :دادم تکون محکم رو سرم
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 . کن باور محمد -
 ... هم باز دیار! خدا وای. بور موهاش و بود روشن هاشچشم هم اون -

 :گفتم و کشیدم پلکم زیر دستی
  کردی؟ دقت آال صورت به حاال تا اصال -

 . بشه قانع حرف کلمه یه با تا بود دوخته من دهن به چشم فقط نزد، حرفی
 . شدمی رفع دلتنگیم آال دیدن با هربار ولی شدم؛می جونشکوه دلتنگ خیلی مدت این تموم تو -
 ... مامان -
 اصالن عمو و جونشکوه و خودت هایکوچیکی از هک بود صفحه یه داد، نشونم رو بچگیات آلبوم که روز اون -

 . زنهنمی مو آال االن با جونشکوه بچگی. ببینیش بری تونیمی. بود جااون عکس یه یکی
  تو؟ میگی داری چی -
 . بشه مادربزرگش شکل بچه که نیست عجیبی چیز نشدی؟ شباهت همه این متوجه طورچه -

 چیزی زیاد زدنرنگ خاطربه االن البته که بور موهای و سفید پوست با داشت روشنی ایقهوه هایچشم جونشکوه
 . داشت محمد مامان به زیادی شباهت آال ولی بود؛ نمونده باقی اصلیشون رنگ از

 :زد داد بگیره ازم رو نگاهش اینکه بدون
 . آرشا آرشا؟ -

 :گفت و داد نشونم انگشت با هامچشم تو زدهزل
 اگه کردم، کاری اگه من. کنی مخفی رو حقیقت تونیمی غاز یه صدمن هایحرف و بازیاخاله این با کنن فکر -

 حساب هالو رو من کسی میاد بدم ولی ؛خودم پیش برمشمی و وامیستم پاش دلم و جون با باشه، من یبچه واقعا
 . کنه

  بابا؟ بله -
 . بریم -
 . جونخاله خداحافظ -
 . بزنم مصنوعی لبخند یه و بدم کش رو هاملب تونستم زحمت با و ورز به

 . کرد متوقفش آال صدای که بود در به دستش محمد
 . تنهام جااین من پیشم؟ بیاری رو آرشا دوباره میشه عموجون -

 . میشه سست آال یدخترونه یصدا ناز برابر در داره یعنی حرکتیشبی و شدهمشت هایدست
 . موع باشه -
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 . خورد سر مگونه روی چشمم از اشکی قطره. بستم محکم ارادهبی رو هامچشم شد، بسته شدت با که در
 . میده قلبش دست کار و کشهمی سیگار صبح تا امشب مطمئنم و بود کالفه و عصبی

 هاشحرف پشت و لفافه در که تهمتایی شنیدم، که هاییحرف نیست؟ مهم من داغون حال چی؟ من قلب پس ولی
 خوار انقدر گاهی باید چرا بجنگم؟ انقدر هامداشته واسه باید چرا ببینه؟ آرامش رنگ نباید من سرنوشت چرا. زد بهم
  نداره؟ محبت رنگ هاشحرف چرا شده، سخت انقدر محمد چرا کنم؟ التماس بقیه به مبچه اثبات واسه که بشم

 را هادل ها،تن جای به فقط. داریم جهنم یک هم جااین هاآدم ما. نیست نیاز دیگه جهنمت به خدایا »
 «.سوزانیممی

*** 
 خودش با کنه،می فکر داره شاید دونمنمی. داد پیامی نه و زد زنگی نه محمد و گذشت سخت شب اون از روزسه
 هاییحرف همچین بهش نشدنزدیک دوباره واسه من که کنهمی فکر و گرفته نادیده رو قضیه کال یا میاد کنار داره
 . کشیدم نقشه شواسه و زدم

 . جوننسترن یخونه موند و نداشت رو هاکالس یحوصله آال امروز
 شراننده شناختن. زنهمی بوق مواسه داره ماشین یه دیدم که بگیرم ماشین کوچه سر رفتم و زدم بیرون خونه از

 . شد خوب محال شدوباره دیدن با سال چند از بعد. نبود سخت
 . قشنگ هایمردونه اون از زد؛ لبخند و کرد نگاهم. شدم سوار

  نیومدی؟ من سراغ و برگشتی نکشیدی خجالت واقعا -
 . نبود کسی ولی شرکت؛ اومدم -
 . نمیشه دونممی ولی کنم؛ تب*غل خوادمی دلم خیلی -

 . گرفت مخنده شخنده با و خندید
 . بود شده تنگ برات دلم -
 . هم من -
 . بگو رو مسیر -
 . برو مستقیم فعال -

 .بود سکوت لحظه چند
  فرستاده؟ رو تو محمد -
 . گفتمی چیزایی یه -
  نکردی؟ باور هم تو -
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 . زد مهربونی لبخند
  کجاست؟ -
 . مونهمسایه پیش -
 . ببینمش خوادمی دلم. دلبر سرتق یه داره، دیدن محمد و تو دختر -
 . چشم رو قدمت اومدی هروقت گرفتی، دیا که رو خونه -
  کنی؟ کار چی خوایمی -
  خبر؟ چه تو. روان خیالبی -
  نشدی؟ آدم هنوز تو -

 . خندیدم
 . نمیشن آدم وقتهیچ هافرشته -
  نگذره؟ بد -
 :گفتم خنده با
  کنه؟ صدات روان داره اجازه هم طال بگو، رو راستش -
 . هست و بوده دیارخانم مختص فقط گفتنروان این. کنه صدام جوریاین ارمذنمی هم ببینمش اگه ولی نه؛ -
 ...ازدواج مگه ببینیش؟ -
 . شد موندگار هم جاهمون و شد تموم درسش. کانادا رفته -
 . هم با بودین خوب روزا اون که شما چی؟ یعنی -
 و اومد پیش شواسه زنونه مشکل یه طال وزار همون. خواستگاری رفتیم دوباره هم ما. بود شده اُکی چیزهمه. آره -

 . نمیشه مادر وقتهیچ فهمید بود، زنان متخصص خودش خب... و بده آزمایش سری یه شد مجبور
 . شد گرد هامچشم

  زدی؟ پسش تو -
 زیر زد. کنه نابود رو من یآینده خواستنمی خودش خیال به. بودم عاشقش من کردی؟ فرض چی رو من -

 . رفت کرد ول و چیهمه
 ... االن تو پس -
 از بعد کردمنمی فکر. دارم دوستش ولی ؛نیستما عاشقش. دارم دوستش هم خیلی. دوستم خواهر با کردم؛ ازدواج -

 . داریم توراهی یه هم االن. بود خوب حالم باهاش. کرد کمک بهم خیلی تارا ولی ؛بیارم دووم دختری با بتونم طال
 . خوشحال و خوشبختی که شکر رو خدا هم باز ولی! نمیشه باورم صالا من، خدای -
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 . داشت نگه آموزشگاه دم من راهنمایی با
 . دیار ببینمت دوباره خواممی -
 . ندارم رو کسی که جااین من. حتما -

 :گفتم و برگشتم سمتش به دوباره که شم پیاده خواستم
 جاش هم من اگه شاید. شده بد هازن یهمه شاید و من به ذهنیتش اون. نکنه باور میدم حق محمد به من روان -

 هروقت. آزمایش واسه کنممی آماده رو آال من بگو بهش. شدم دختردار شبه یه کردمنمی باور راحتی این به بودم
 . فعال. بیاد میدم خبر بهش شد اُکی

 غم از دونمنمی. کردمی سنگینی دلم رو هامکسیبی و دلتنگی از گنده بغض یه گذاشتم، آموزشگاه حیاط تو که پا
 از هاش،ناباوری از محمد، دلتنگی از خودم، حال از دلخواهش، چنداننه زندگی شنیدن از بود، روانبخش صدای
 وزهار این نبودند، خوبی روزهای روزها این دونستم؛می رو چیز یه فقط. شدمی ترمچاله داشت روز به روز که حسم

 آبم ذرهذره داشت رحمیاشبی این با هاش،گرفتننادیده این با هاش،تفاوتیبی این با محمد. مرد باید فقط رو
 . کردمی
 
  ندهد؟ جانبدهی جانشده »

 «بکند؟ دل بدهی دل
*** 
 خیلی اولش. هبد کوچولو آزمایش یه و بریم باید فردا که فهموندم بهش و کردم صحبت آال با رو دیشب تمام

 قول که البته و گرفت آروم کمی براش، دادم نشون آسون خیلی رو چیهمه و زدم حرف باهاش وقتی ولی ؛ترسید
 دلم هم باز ولی ؛بیفته جریانا این تو دخترکم خواستنمی دلم هیچ. گرفت ازم هم رو نازنازی عروسک یه

 . کنه نگاه رشدخت به تردید و شک با عمر یه محمد خواستنمی
 رو دخترش قلبی اطمینان با بذار گفتمی و دادمی حق محمد به. گفتم بهش رو قضیه و کردم صحبت پیمان با

. نترس هیچی از پس سربلندی، تو هرصورت در. باشه نداشته بعدیش هایبهونه واسه راهی هیچ بذار. کنه ب*غل
 .کنارتم همیشه من

 . دارمش که کنممی شکر رو خدا. هست و بوده مدرمونده دل این بقل قوت پیمان هایحرف همیشه و
 . خوابیدم خیال و فکر هزارجور با و کردم خاموش رو گوشیم فرستادم، محمد واسه رو آدرس خواب موقع شب
 و کردممی نگاه آال به و پریدممی خواب از استرس از ساعت یک هر نخوابیدم؛ چیزی درواقع. شدم بیدار زود صبح

 . خوابیدممی زیاد نگرونیدل با دوباره
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 فقط جوریه،چه آزمایشش ینحوه دونستمنمی دقیقا. آزمایشگاه رفتیم همدیگه با و کردم آماده رو کوچولوم دختر
 آال. دادممی تکون رو پام تندتند استرس از من و بودیم نشسته آال و من آزمایشگاه تو. برهزمان جوابش دونستممی
 براق کفش جفت یه که بود پایین سرم. بود چسبونده خودش به رو پشمالوش خرس و بودند خواب غرق هاشمچش

 شک و کنه اعتماد بهم که. نیاد محمد که خواستمی دلم خیلی ولی ؛چرا دونمنمی. گرفت قرار روم جلو مردونه و
 از دختر این کردمی قبول چرا و چون بی اگه شدیم رویایی خیلی. نمیشه دونستممی هم خودم ولی ؛باشه نداشته

 . خودشه خون و رگ
 . عموجون سالم -

 :گفت و ب*وسـ*ید رو آال آروم شد، خم محمد
  میاد؟ خوابت -
 . خرسی هم من هم عمو، خیلی -

 . نشست فرمشخوش و مردونه هایلب رو کمرنگی لبخند
  خوبه؟. داده رو خوشمزه نهار یه قول هم مامانی. خوابیمی تخت ظهر خود تا و خونه میری بعدش جاش به -
 . بخره هم خوشگل عروسک یه مواسه داده قول تازه. اوهوم -
 . داری پیشم خوب جایزه یه میدم قول هم من -
 . عاشقتم! عمو مرسی وای -

 :گفت من به رو و گرفت ازش چشم آال، صورت رو کشید دست محمد
  بیای؟ لحظه چند میشه -
 معلوم. بودند قرمز هاشچشم و داشت استرس. ایستادم کنارش و رفتم. ایستاد فاصله با دیوار کنار خودش و ترف

 باز رو من و بود شده قاتی هم با تلخش سیگار و ادکلنش بوی. کشیده سیگار صبح خود تا و نخوابیده هم اون بود
 . برد روزها اون به هم
  کشیدی؟ سیگار دیشب هم باز -
 . دیار نیست خوب حالم -
 . دونممی -
 . بشه راحت خیالم بذار بشم، دله یه بذار ولی ببخش؛ رو من -

 . شدممی داغون هم من خرابش حال و صداقت این از فقط. نزدم حرف
 . بدن عذابم گذشته فکرای نذار. کنن مدیوونه مسموم هایخیال و فکر نذار. بگیرم آروم بذار -
 . دادم رو پیشنهادش خودم هم همین واسه حمد،م کنممی درکت من -
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 . بودم هاشقراریبی قراربی هم من و بود قرار بی
 . میشه درست چیهمه نباش، نگران -

 . زدند صدامون موقع همون و داد تکون آروم رو سرش
 آرشا سراغ میون در خط یه یا زدمی چرت یا آال ماشین توی. رسونهمی رو ما که گفت محمد آزمایش، دادن از بعد
 . گرفتمی رو

 شده هم جذب سریع ولی ؛دیدن رو همدیگه بار یه بچه دوتا این. کشهمی رو خون خون واقعا. بود جالب مواسه
 تو زن اون حضور از قدرچه فهمیدنمی و میگه پرستارش به آال از شهمه خونه تو آرشا گفتمی هم محمد. بودند
 . کشمیم عذاب خونه اون

 :گفتم فقط نکردم، تعارفش. داشت نگه خونه جلوی
 . کنممی خبرت اومد آزمایش جواب -
 . گیرممی رو جواب خودم نه، -

 . دادم تکون آروم رو سرم
 . خداحافظ -

 :گفت صدایی که شدم پیاده
 . دیارخانم سالم -

 حق من گردن خانواده این. کردم سالم روییخوش با. بود زده بیرون خونه از تازه که بود خانمنسترن پسر کاوه،
 حواسم. کردم هول لحظه یه. اومد ما نزدیک و شد پیاده ماشین از اخم با که بود محمدی به نگاهش کاوه. داشتند

  طلبکاره؟ انقدر شقیافه چرا محمد. اصال نبود
  دیارخانم؟ کنیدنمی معرفی -
 . هستن روبروییمون یهمسایه کاوه، آقا هم ایشون و هستن ما آشناهای از منتظم آقای ایشون. بله بله -

 . گفت زورکی خوشبختم یه لب زیر و داد دست اخمش همون با محمد
 . شدندمی جذبش سریع خیلی دخترا و بود جذابی خیلی مرد کاوه. بشه حساس محمد دادممی حق
 :گفت و آال به کرد رو کاوه

  طوره؟چه قشنگم دختر -
  کجاست؟ کامیار. جونعمو خوبم -
  بیای؟ من با خوایمی. دنبالش میرم دارم کالسه، کامی -

 :گفت سریع محمد که بزنه حرف اومد آال



 

 

301 

 

 خواهد خسته دل روزی که رمان

 شد
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود هنگا انجمن کاربر

 

 69سحربانو

 . بفرمایید شما میاد، خوابش آال -
 :گفت و برداشت محمد از رو شخیره نگاه کاوه

 .خانم توناجازه با -
 . کردم هول انقدر چرا دونمنمی گرفت، رو جونم یهمه ترس لحظه یه کاوه رفتن با
  مامانم؟ بریم -
 . وایسا -

 . وحشتناکه انقدر اخمش چرا! من خدای
 . جذابه انقدر تونهمسایه بودی نگفته -
  آخه؟ چه من به... خب... من -
  حاال؟ تا کی از کاوه؟ آقا ایشون ولی ؛هستم منتظم آقای من -

 . طورهمین هم هامدست و لرزیدمی صدام
 مرد خدابه...هم بعد. هستن پیشش هم مادرش و پسرش نیست، تنها خدابه. دونمنمی رو فامیلیشون من. خب -

 .  سالشه 43 نیست، بدی
 :گفت و انداخت باال رو ابروش

 . بهش راجع کامله که هم اطالعاتت -
 . کن باور محمد. گفت مادرش خدابه. نه وای -

 :گفت ترسناکی ولی ،آروم لحن با صورتم نزدیک و گرفت شدست تو رو چادرم پر. اومد جلوتر
 . کن حالیش رو این. ببینمش دوتا شما بر و دور نمیاد خوشم -

 . تو رفتم سریع و گرفتم رو آال دست. بود عصبانی و ترسناک واقعا صورتش
 یه داشتم، هم خوب حس یه ولی ؛بودم ترسیده. بیرون کردم فوت رو نفسم اومد، که هاشالستیک جیغ صدای
 . محمد از زیرپوستی غیرت یه مالکیت، حس
 داد خوشی از و بدوم دنیا سر اون تا تونستممی که خوب انقدر بود؛ خوب حالم. بود دویده تنم تموم تو شیرینی حس
 . بود عالی دلم حال. بزنم

 
 جسمم نه بانو باش دلم اختیار در »

 «کندمی قراریبی تو بی دلم
*** 
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 که گفتند و آزمایشگاه زدم زنگ. شد آماده آزمایش جواب باالخره کشید، طول سالسه قدرِ که ایهفته سه از بعد
 داشته استرس قدرچه محمد هفتهسه این دونممی. گرفت رو جواب و اومد آقایی یه زود صبح و شده آماده جوابش

 . سراغش رفته شده آماده جواب تا امروز که
 صحبت آال با که زدمی زنگ فقط اوقات گاهی. بود بهمون حواسش جورایی یه و زدمی زنگ گاهی مدت این تو

 . بود داده قول آال به چون ؛جااین آورد رو آرشا هم بار یه. کردمی زبونیشیرین شواسه هم اون و کنه
 و خوشگله که جوون دختر هی. بوده پیشش کوچیکی از آرشا، پرستار پریسا، که بودم فهمیده آرشا هایحرف توی
. کشهمی دلم رو خنجی چه هاشحرف با دونستنمی و زدمی حرف شکودکانه لحن با آرشا. داره سبزی هایچشم
 . ترسناکه مواسه هم فکرش حتی! من خدای وای تنها؟ و جذاب مرد یه و زیبا و جوون دختر یه میشه مگه

. دیار بکش خجالت گفتممی خودم با کنم، گریه بهار ابر مثل خواستممی و گرفتمی بغضم فکرها این از وقتی
. حالیشه چیزا این مگه قلبم ولی ؛نکرده ازدواج بود مرد اینکه با محمد و بود کنارت هرشب بهمن تموم چهارسال

 . خواستمی خودش واسه کمال و تمام رو محمد و بود خودخواه قلبم
 ولی ؛دونستممی رو جواب اینکه با. خبری حتی نه بود داده پیامی نه و بود زده زنگ نه محمد هنوز و بود شده ظهر
 . زدمی شور دلم

 یه. اومد در زنگ صدای که کشیدممی شواسه داشتم و کردم درست ماکارونی آال خاطربه حالیبی و بدبختی با
 . بود خرید هایپاکت از پر آرشا دست تو. دیدم رو آرشا و محمد تعجب با که کردم باز رو در و کردم سرم رنگی چادر

 . جونخاله سالم -
 . عزیزم سالم -

 . پیشش اتاق تو رفت و داخل دوید و زد صدا رو آال
 . بود دستش شکالتی کیک جعبه یه و گل سبد یه. زدمی برق هاشچشم اما ؛بود خسته صورتش ولی محمد

  کجاست؟ دخترم -
 . مزد کمرنگی لبخند

  کردی؟ قبول باالخره -
  باشن؟ دور پدرشون از انقدر هامبچه باید چرا اینه؟ سهمم چرا -

 . بود نشدهکنترل چشمش تو شدهجمع اشک یحلقه و داشت بغض صداش. بود شگرفتهنم هایچشم تو چشمم
 . نبود من تقصیر -
  کردی؟ ایمشق ازم چهارسال چرا دیار؟ نگفتی بهم چرا بود؟ کی تقصیر پس -
 ... من -



 

 

303 

 

 خواهد خسته دل روزی که رمان

 شد
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود هنگا انجمن کاربر

 

 69سحربانو

 . انداختم پایین رو سرم
 . ببخشید -
 ،وقتی نبوده سرش باال مسایه وقتی دارم، دختر یه نداشتم خبر چهارسال وقتی طورچه ببخشمت؟ طورچه دیار -

  بخشیدی؟می رو من بودی خودت. داشت بابا خودش صورتیکه در داده؛می رو دخترم خرج دیگه یکی
 . زدم گریه زیر آروم و ترکید بغضم

 . ایران برگردم ذاشتنمی بهمن. نتونستم من -
 :زد داد
 شدنشونبزرگ رو، هامبچه دیدن خوشیِ برگردونه؟ بهم قراره کی رو من عمر یرفته هایسال. بهمن پدر گور -

  بمونم؟ نقدکشیدنشو ذرهذره و شدنشونبزرگ حسرت تو باید چرا. باباگفتنشون رو، رفتنشونراه رو،
 :گفتم اشکی هایچشم با و رفتم جلوتر

 . بود تقدیرمون این نبود، ما تقصیر. باش آروم محمد -
 . داد تکون راست و چپ به تندتند رو سرش

 !لحظه یه حتی باشن؛ دور ازم ذارمنمی دیگه -
 . هابچه پیش اتاق تو رفت و شد رد کنارم از

 چی؟ من مادربودن سهم پس میشه؟ مگه بگیردش؟ ازم خوادمی یعنی... یعنی ؟باشن دور ازش ذارهنمی گفت؟ چی
 بخواد هروقت دادم،می نشون بهش رو دخترش باید فقط من. ایستممی جلوش جونم تموم با. گذرمنمی آال از من
 . کنه جداش ازم ذارمنمی ولی ؛ببیندش تونهمی

 .  هست وقت هاحرف این واسه کنم، خراب نباید رو خوشی این فعال. باشم آروم کردم سعی
 که بود چیزی. واقعی یخانواده یه چهارنفره، کوچیک جشن یه. دادند ترجیح نهار به رو شکالتی کیک هابچه

 رفت؛نمی کنار چشمم جلو از صحنه این غربت تو هاسال این تمام تو. بودم خورده رو حسرتش داشتم، رو آرزوش
 . بشه همبازیش و باشه داشته دوستش داداشش، آرشا، که باشه، محمد ب*غل تو آال که

 آال. بزرگ خیلی کنترلی ماشین یه هم آرشا واسه. بود گرفته آال واسه بازیاسباب و عروسک و لباس کلی محمد
 . گرفتممی جون هاشخنده با من و خندیدمی و بود خوش

 . قشنگن خیلی عموجون، مرسی -
 . شد خشک لبش رو از شخنده محمد

  عمو؟ -
 . بودم نزده حرف آال با هنوز من. موندم لحظه یه
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 :گفت و آال به دوباره و کرد نگاهم محمد
 . نیستم عموت من -
 . میدم توضیح شواسه خودم من محمد -
 . بابا بگو من به عزیزم، نیستم عموت من. بودی گفته االن تا بدی خواستیمی نکرده، الزم -

 . کرد نگاهم آال
 . بود شده ساکت خونه

 ... بهمن پس مامی -
 :گفت بلندی صدای با عصبی محمد

 . نیست و نبوده تو کسهیچ اون -
 . نشست مب*غل تو و اومد سریع ترسید، کمیه آال

 . زد بیرون خونه از و برداشت رو سیگارش پاکت شد بلند. کشید دست موهاش بین. بود کالفه محمد
 :گفتم و مب*وسـ*ید رو آال
  ترسیدی؟ -
 .شد عصبانی عمو -
 . کنی صداش عمو نداره دوست فقط نه،-
  چرا؟ -
 . نیست عموت واقعا چون -
  کیه؟ پس -

 . بود دوخته من دهن به چشم که بود آرشایی به نگاهم
 . دوتاست شما بابای محمد... ولی ؛سخته توضیحش کمیه -

 :گفت متعجب آرشا
 !چی؟ -
 ولی کنیم؛ زندگی شما از دور و جدا رو چندسالی شدیم مجبور آال و من ولی ؛بودیم خانواده یه ما ببینید... خب -

 . هستین برادر و خواهر هم شما و محمده دوتا شما بابای. نمیشه عوض که زندگیمون واقعیت از چیزی
 . نزد حرفی بود، سخت شواسه هامحرف هضم انگار آال

 :گفت حظهل چند از بعد ولی آرشا
  منی؟ مامان هم شما یعنی -
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 . بزنم بهش موضوع این به راجع حرفی من نخواد محمد شاید بچه؟ این به گفتممی چی! خدا ای
 هم واسه خوبی برادر و خواهر دوتا شما اینکه دونم؛می خوب رو چیز یه ولی بپرسی؛ محمد بابا از باید رو این -

 . هستیم تادو شما عاشق محمد بابا و من. هستین
 سر خواستم من. فهمیدندمی باید هرصورت در خب ولی ؛سخته کمیه کم سن این تو بچه دوتا واسه مسئله این

 . کرد خراب رو کار جاشبی تعصب و محمد ولی ؛بزنم حرف آال با فرصت
  نیست؟ تونگرسنه شماها -
 . سیرم من ممنون، -

 :گفت آرشا به رو و اومد بعد دقیقه چند. اتاقش تو ترف و کرد جمع رو بازیاشاسباب هم آال
  بازی؟ بریم میای -

 برادر و خواهر این انگار شکر رو خدا. رفت آال با و برداشت رو ماشینش دید، که رو لبخندم. کرد نگاهم آرشا
 . بکنند دل هم از تونستندنمی

. بشه خوب هردومون حال کاشکی. کشیدمی ارسیگ و بود داده تکیه ماشینش به. دوختم چشم محمد به پنجره از
 !کسهیچ نیست، خوب کسهیچ حال روزها این

*** 
 و شب*وسـ*ید و چلوندش شب*غل تو انقدر آال دیدن با و دنبالمون اومد روانبخش شد، تعطیل که آموزشگاه
 آال که گرفت ازشگ و کرد بوسش و کرد بازی باهاش انقدر. بیرون بود زده کاسه از هاشچشم مبچه داد، فشارش

 صدا عمو رو من و باباتم دوست من گفت بهش. کردمی صمیمیت احساس باهاش حسابی کوتاه زمان همون تو
 دادم توضیح شواسه ولی ؛کنه صدا عمو رو کسی ترسیدمی و بود شده حساس عمو یکلمه به دخترم طفلک. بزن
 . واقعیه عموی یه یکی این که
 جایک رو هیجان و شور انقدر حاال تا. شده عوض شروحیه قدرچه خوبه، حالش قدرچه محمد یکن باور تونینمی -
 . هست هنوز دلش ته اون کوچولویی حسرت یه هرچند. بودم ندیده بشر این تو
 . نبود من دست واقعا ولی دونم؛می -
 بذار شناسی،می که رو اخالقش. نگیری دل به زد حرفی یا گفت چیزی دفعه یه اگه گفتم ولی عزیزم؛ دونممی -

 . کنه خالی رو خودش
 بهش بود خریده شواسه که رو خوشگلی عروسک و کرد پرس کامال رو آال دیگه بار یه و داشت نگه خونه جلوی

 . شب*وسـ*یدمی هم سر پشت هی و کردمی لوس شواسه رو خودش هم آال. داد
 . بلده کار المصب برده، باباش به دخترت شرفیبی این -
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 . بود بعید مودب روان از هاحرف این. بود گرفته مخنده حرفش از
  تو؟ نمیای -
 . میام هابچه خانم با بعد دفعه -
 . ببینمش دارم دوست خیلی حتما، -
 . فعال خب،. طورهمین هم اون -

 :گفت سرم پشت از صدایی که تو رفتممی داشتم و رفت روانبخش
  بودن؟ آشناهاتون از ایشونم -

  میشه؟ پیداش یهو زننمی آتیش رو موهاش هی چرا این. عقب برگشتم
 . سالم -
  نگفتین؟. سالم -

 :گفتم کالفه
 . بودن آشناها از ایشونم. بله -
 . ندارین رو کسی شهر این تو بودین گفته کردم فکر -
  بدم؟ توضیح باید -
 ... من ولی ؛نه -
  افتاده؟ اتفاقی -
  کنه؟می کار چی جااین محمد! خدایا. برگشتم صدا سمت به
 ... جااین تو. سالم -
  افتاده؟ اتفاقی گفتم-

 . بود کاوه به نگاهش
 . توناجازه با. میشم مرخص بنده-

 :گفت و زد صداش محمد که بره خواست کاوه
 !جناب -

 . برگشت کاوه
 . هستم خدمت در بنده هرچی، یا هاشهزینه و ساختمون به راجع بود، مشکلی اگه بعد به این از -

 کارای به راجع حتی خوادنمی دلش که فهموند بهش قشنگ محمد. رفت و کرد من به نگاهی زد، پوزخندی کاوه
 . کنه صحبت باهام هم ساختمون
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  تو؟ با نبینمش دیگه نگفتم مگه -
 . رسیدم االن همین من -
 خب؟ -
 . دید روانبخش با رو من خب -
 . داد باال رو ابروش لنگه یه
 ...و کیه که بود کرده شک بعد. ببینه رو آال که دنبالم آموزشگاه دم بود اومده -
  چه؟ یارو این به محله؟ یداروغه مگه -
 . گرفتی گل رو بدبخت دهن خوب که هم تو خب -
 . بود حقش -
 :گفت و شب*وسـ*ید کرد، شب*غل. رفت آال سمت به
  طوره؟چه بابایی دختر -

 صدا بابا رو بهمن حتی اون. بود ناشناخته شواسه بابا یکلمه کال چون بدونه؛ باباش رو محمد بود سختش هنوز آال
 بودنبابایی و بودنلوس ذات ایدیگه دختر هر مثل ولی بود؛ منتظره غیر شواسه محمد رفتارای این االن و زدنمی

 . داشت رو
 :گفت و گذاشت محمد یشونه روی رو سرش

 . رفته سر محوصله خوبم، -
 رو گوشش روی. فرستاد دخترش رنگطالیی و فرخورده موهای الیالبه رو دستش و بست رو هاشچشم محمد

 :گفت و ب*وسـ*ید
 . پارک ببرمت خواممی شو آماده مامان با باال برو. من بشم هاتحوصلگیبی اون قربون -
  میاد؟ هم آرشا! جون آخ -
 . ریممی هم اون دنبال. آره -
  شده؟ خبر چه -
 . بزنیم حرف جا یه بریم و بازی یخانه بذاریم رو هابچه. بزنم حرف باهات باید -

 و خائن زن یه به بسپارم رو مبچه تونمنمی بگه نکنه بزنه؟ حرف خوادمی آال گرفتن به راجع نکنه. داشت برم ترس
 بمونه؟ تونهمی مادرش پیش چندسالگی تا دختربچه اصال اره؟ذمی قانون بگیردش؟ ازم زور به نکنه فراری؟

  سالگی؟هفت
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 رو زارم یقیافه و کردم عوض رو خودم هایلباس. بستم رو موهاش و کردم عوض رو آال هایلباس لرز و ترس با
 دارم، خونه نم. بربیام دخترم و خودم پس از تونممی من. باشم ضعیف نباید. کردم درستش کمرنگ آرایشته یه با

 !کن کمکم خودت خدایا. کنم تضمین رو آال یآینده تونممی دارم، کار
 ته رو اضطراب. بگیره آروم ذارهنمی چیزی یه و مشغوله حسابی فکرش بود معلوم. بود ساکت محمد ماشین تو

 . کردممی حس هاشچشم
 . باشه آال مراقب که خواستم آرشا از و مداد تحویل رو هابچه و بازی یخانه رفتیم و بردیم رو آرشا

  رستوران؟ یا شاپکافی بریم -
  شده؟ چی. زد حرف میشه هم ماشین تو محمد. کنهنمی فرقی -
 . بخوریم چیزی چایی یه جا یه بریم کنه،می درد سرم -
 به شونه و محمد هایقدم کنار گذاشتنقدم و رفتنراه. شدیم پیاده و داشت نگه بازی یخانه نزدیک شاپکافی یه

 . بود خوب خیلی محمد با حالم من. کردمی دود رو استرسم کرد،می خوب رو خرابم حال اومدنراه باهاش شونه
 . فرستاد موهاش بین رو دستش. داد چای سفارش هردومون واسه محمد

  ای؟کالفه امروز انقدر چرا تو؟ چته -
 . مخسته کمیه نیست، چیزی -
 . دیگه وقت یه واسه ذاشتیمی ایخسته گها -
 . تونمنمی دیگه -

 کیک این عاشق هم هنوز محمد. چید میز روی بزرگی شکالتی کیک همراه به رو خوریچای سرویس گارسون
 :گفت دید که کیک به رو مخیره نگاه و لبخند. بود
 . کردی بدعادتم -
 . تواسه کنممی درست دوباره بخوای -
 . خواممی -

 :زدم لب آروم و نشست لبم روی کمرنگی لبخند
 .چشم -

 . شد خوردنچای مشغول
 . خودم پیش بیارم رو آال خواممی -

 . کردم نگاهش فقط نگفتم، هیچی
 . بذارم جا شهر چندجای رو دلم تونمنمی دیگه -
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 . کنینمی رو کار این تو -
  بگیره؟ رو جلوم خوادمی کی -
 . ستوابسته من به آال. کنی جدا مادرش از رو دختر یه تونینمی. باشی نامرد انقدر تونینمی تو -
 .هستم منم -

*** 
 . بود شمردونه و مشکی هایچشم مات هامچشم. شد خشک دهنم تو حرف

 . دیار جوریاین نمیشه -
 . لرزیدمی صدام. انداختم پایین رو سرم

  جوری؟چه -
 . نباشی گهدی خوامنمی -
 ... یعنی... که من... من -
 . کشمنمی م،خسته من -

 . بودن یخ یخ. دادممی پیچ هم تو خجالت و استرس از رو دستم
 صاف من با دلت هنوز تو دونممی من. بشیم جمع جا یه آال خاطربه نیستیم مجبور ما یعنی... تو ببین محمد -

 پیش ببریش ببینی رو آال بیای تونیمی خواستی که لحظه هر و هروقت تو. گرفته من از هنوز دلت دونممی نشده،
 . قانعم همینم به من. نگیرش ازم فقط. خواست دلت که وقت هر. مهمونی مسافرت، خودت

 . نمیدم انجام رو کاری نخواد دلم تا من بشم؟ کاری به مجبور که آدمیم من کردی فکر چرا -
 . نبخشیدی رو من هنوز تو -
 . بودم نخورده رو قبلی هنوز من و ریخت خودش واسه دیگه چای فنجون هی
 رو یکی. بده زندگیت به سامون سرو و بگیر زن گفتن چهارسال. کشیدم عذاب چهارسال کشیدم، درد چهارسال -

 واسه دلم ولی م؛واسه بود ریخته خودت جونبه کن باور. دیار مواسه بود ریخته. بیاد در دوتا اون چشم که بگیر
 هیشکی لعنتی. نایستاد جا از کدومشونهیچ صدای ناز با دلم. نلرزید هیشکی هایچشم دیدن با دلم. نرفت هیشکی

 . محمد گفتنمی تو مثل
 :گفت و دوخت هامچشم به بودند بازنیمه سردرد از که رو خمارش هایچشم

 . کن فرو گوشت تو خوب رو این. دمهخو کار فقط داشتنت ولی ؛باشه خیلیا کار شاید خواستنت -
 . چکید چشمم از اشک قطره یه. بودم ندیده عاشق انقدر وقتهیچ رو محمد. بود آورده فشار گلوم به بغض

  چیه؟ واسه تگریه -
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 . خوردم زخم خودمم قرآن به ولی زدم؛ زخمت ناخواسته -
 . کنی جبران رو نبودنات یهمه باید -
 هم پیشونیم وسط رو اسلحه دیگه اگه مطمئنم خودم به. بشنوی زبون زخم هم باز ترسممی. محمد بیام ترسممی -

 . ترسممی مردم هایحرف از محمد... تو ولی ؛نمیرم بشنوم درشت و کنایه قدرهرچه مطمئنم. نمیرم بذارن
 . کنممی قاتی بدجور وقتا اون هم من متاسفانه و شنویمی زیاد چون بترسی؛ بایدم -

 ترسناکه؟ هاشحرف انقدر چرا. ایستاد لحظه یه قلبم
 . میشم نابود خودم بزنم دیار، زندگیمه شاهرگ وجودت. کنم ولت تونمنمی ولی -

 آرومش ممکنه هم و میده عذابش هم کنارش بودنم دونممی. عذاب هم عشق هم بود، درد هم هاشحرف توی
 . گذاشتم هاشتن پیش چهارسال که نبودی یمحمد این. کنه

  هستی؟ -
 . بودند منتظر قشنگش هایچشم

 . جاماین تو عشق به فقط نباشم؟ تونممی -
 . هست شرط چندتا فقط -
  شرط؟ -
 . زندگیمون سرخونه بعدم و محضری عقد یه اینکه اول. آره -

 ... و سعک و تاج و آرایشگاه حسرت موندم؟ عروسی سفید لباس دل به حسرت من گفتممی بهش باید
 اعصاب فقط گفتنش. داشتم کنارم رو زندگیم هایسرمایه ترینمهم من. داشت ارزشی چه ولی ؛بود مونده دلم به

 هم بعد. فهمیدممی رو این من و بود سخت شواسه بودن مردم دید توی و گرفتنجشن. ریختمی هم به رو محمد
 . بود مسخره عروسی جشن دیگه بچه دوتا با
 . لقبو -
 . کار سر بری خوادنمی دلم دیگه اینکه دو -
  چرا؟ -
 مرد اون از. ترسممی باشه کنارت که مردی هر از. بیزارم اطرافت مردای هاینگاه از من. نمیاد خوشم -

 بهت که اولی روز دیار؟ یادته. رهگذر مرد یه از حتی آموزشگاه، میارن رو هاشونبچه که پدرایی از تون،همسایه
 نموندن به بندمنمی دل من گفتی. نمونه و بیاد که یکی. باشی رهگذر یه ترسممی محمد گفتی خوامت،می گفتم
 . بری باز و بیای که زندگیم تو باشی رهگذر هم باز خوادنمی دلم من. نموندی تو موندم من. کسی

 . دادممی گوش هاشحرف به تعجب با
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 !نکردی؟ باور رو من هنوز محمد -
 :گفت درموندگی با
 . نیست خوب حالم من دیار، نه -

 . بود عصبی و کالفه. کشید دست موهاش الیالبه
 . سخته هم خیلی ناباوری؛ انقدر محدودیت، انقدر اعتمادی،بی انقدر. بود سخت

  شد؟ تموم شرطات -
 این یهویی تونمنمی. بوده کنارش رروزه و شب هر که چهارساله. ستوابسته بهش هم خیلی داره، پرستار یه آرشا -

 بتونی رو جاش تو تا کنم کم رو اومدنش هایساعت کمکم باید. بخوره ضربه آرشا ممکنه کنم، قطع رو رابطه
 . کنی تحمل رو دختر اون حضور کم مدت یه باید. بگیری

  بوده؟ بینتون... چیزی -
 . بود خونسرد خیلی

 . نه من طرف از -
 . سخته -
  مخالف؟ یا موافقی -
  میشه؟ چی باشم مخالف مثال -
 . شی زنم باید صورت هر در هیچی، -

 . نشست لبم روی کمرنگی لبخند
 . دارم دوست خیلی داشتنم واسه رو قلدربازیات این -
  رو؟ قلدربازیام فقط -
 . قشنگه مواسه هم زورگوییات این. شده تو خواستن از پر وجودم همه -

 :گفت و گرفت ازم رو شمهربون نگاه
 . کنممی صحبت پیمان با امشب -
  چی؟ واسه -
 . خواستگاری -

 . انداختم پایین رو سرم
  اولته؟ بار مگه کشیدی؟ خجالت مثال االن -

 . گفته چی فهمید انگار. انداخت پایین رو سرش کالفه هم خودش. شدند گرد هامچشم. آوردم باال رو سرم
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 . نداشتم منظوری -
 . کردمی هزارتیکه رو قلبم حرفش کلمه هر با. داشتم بغض و لرزیدمی امصد

 . کنم عادت باید انگار موقع اون تا ولی ؛شه تموم زبونات زخم این روزی یه کاشکی -
 . گذاشت دستم کنار رو دستش

 . کن عوض رو حالم دیار، نکن عادت -
 . انگار بود قراربی. لرزیدمی هاشچشم رنگ تو هامچشم

 . دیوونه بود تنگ تواسه دلم -
 . گرفتممی آتیش من و زدمی زبون زخم اون دیدیم،می رو هم وقتی ولی ؛بود تنگ براش دلم و بود تنگ برام دلش

 
  ستعجیبی بغض آن عشق »

 یار دوری از که
 « .گیردمی جان و مانده گلو بین شبنیمه

*** 
 . گذاشت رو خواستگاری قرار و زد حرف پیمان با محمد شب همون

 رد هی بود؛ خوشحال هم ترانه. بود پیدا صورتش از این و بود راضی پیمان. بودند تهران ترانه و پیمان فرداش
 .آوردمی در رو جیغم و گفتمی گوشم زیر چیزی یه و ب*وسـ*یدمی رو من و شدمی

 . بود کنی گوش حرف برادر پیمان کنم اعتراف باید خب. ودب ترانه بارداربودن شنیدم، که ایکنندهخوشحال خبر و
 بابای و نبوده پدرش بهمن که. بودم داده توضیح شواسه خودش حد در رو چیزهمه و بودم کرده صحبت آال با

 زیاد خیلی رو محمد آال که شکر رو خدا و داره هم اون و دارن مهربون بابای یه هابچه یهمه که. محمده واقعیش
 جااون خواستم ازش ولی ؛شد خوشحال خیلی. کنیم زندگی محمد و آرشا با و بریم قراره که گفتم بهش. داره ستدو

 . بریزه هم به محمد آرامش و اعصاب خواستنمی دلم. نزنه حرفی بهمن درباره
 و اصالن وعم همراه آرشا و محمد. شد انجام هم خواستگاری مراسم و رفت پیش خوب چیزهمه شکر رو خدا

 ولی ؛آروم و مهربون بود، قبل مثل که اصالن عمو. مونخونه اومدن شیرینی و گل بزرگ سبد یه با جونشکوه
 و نیست راضی وصلت این به خیلی که بود معلوم ولی ؛پرسید رو حالم و ب*وسـ*ید رو من اینکه با جونشکوه
 یکیشون ب*غل از. کردندنمی ولش و بودن گرفته ب*غل رو آال هردوشون عوضش در ولی ناراحته؛ هم هنوز
 . کنه صداشون چی باید و دارن باهاش نسبتی چه که داد توضیح شواسه محمد. یکی اون ب*غل تو رفتمی
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 دلش به زود خیلی همین واسه شاید« .خودمه بچگیای شکل قدرچه! خداجون وای» :گفت دید رو آال تا جونشکوه
 . بود نشسته

 شاید. کرد خواستگاری پیمان از رو من واقع در و کشید پیش رو بحث هم اصالن عمو اتاق، تو رفتند هک هابچه
 رو محمد که اوله بار و خواستگاریمه مجلس اولین این که انگار زدمی تندتند انقدر قلبم ولی ؛بیاد نظربه احمقانه

 بلوز و مشکی شلوار کت. شیک و خونسرد بود؛ عادی ولی محمد. بود زیاد مواسه هیجان و عالقه همه این. بینممی
 .بود خواستنی و جذاب خیلیخیلی مرد این. خوشتیپ همیشه مثل. طوسی

 دستم تو انگشتر یه کمرنگش اخم همون با جونشکوه ولی ؛بیارن مواسه نشون که کردمنمی فکر دادم، که رو بله
 دوباره وصلت این از رو همه کام و کردم تعارف شیرینی. فتگ تبریک بهم و ب*وسـ*ید رو صورتم گذاشت،
 خواممی من. بشه هم ترآروم قراره و بود ترآروم امشب. بود شده زیادتر محمد لبخندهای امشب. کردم شیرین
 . بیاره آرامش باید محمد و من عشق. کنم آرومش

 . رفت تراس تو و زد صدام اصالن عمو شام از بعد
  عموجون؟ بله -
 . عزیزم جااین بیا -

 . بود کالفه و غمگین نگاهش. ایستادم کنارش و رفتم
  عمو؟ شده چیزی -
 ... آرشا به راجع... راستش -
 . گذشتم محمد از آرشا خاطربه من بدونید کنم فکر. دارم دوسش آال مثل رو آرشا من. باشه راحت خیالتون عمو -
 آرشا... که هست چیزی یه فقط. نیست شکی هیچ خانمی و مهربون درانق تو اینکه در. نیست این بحث نه، نه -

  اونه؟ پیش گفت پسرِ اون که شد چی. بود رامین پیش
 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 که بود شنیده و بود زده ما شهر تو رو رامین رد محمد بار یه حتی. بودن صمیمی هایدوست هم با بهمن و رامین -
 سازمان عضو هردوشون. بود بهمن مثل رامین کار ولی ؛نه یا دارین رو شنیدنش طاقت دونممین. جاستاون رامین

. خودشونه کشور علیه هم کاراشون همه و میشه انجام توش خالفی همه که بزرگ سازمان یه. بودن خرابکاری
 تهران تو رو من آدرس که بود رامین... خب ولی بود؛ بهمن زیردست رامین ولی ؛داشت باال خیلی سمت یه بهمن

 . کنم ازدواج باهاش من قراره که کسی محمده؛ پسرِ آرشا میگه و میده بهمن به
  هستی؟ کی تو که دونستمی کجا از رامین -

 . کشیدم شالم یلبه به دستی
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 . دادمی خبر بهش سریر -
 . بیرون داد کالفه رو نفسش

 !خدایا خدایا، -
 . یدنباش نگرانش جونعمو -
 یه از. تنت هایپاره دوتا بین کنی گیر سخته قدرچه دونیمی. ندیدمش که سالههفت نباشم؟ نگرانش طورچه -

 . کنم کار چی. مهبچه هم طرف یه از و کرد خراب هم رو اون زندگی چون ؛بگم تونممی محمد روی تو نه طرف
 . کنهمی رو زندگیش داره خوبه، حالش اون -
 :گفت و کرد نگاهم جبتع با
 !داری؟ خبر ازش تو -
 بار یه وقتی چند و بود مهمونیاش تو همیشه. بود بهمن صمیمی دوست که گفتم. بله ایران بیام اینکه از قبل تا -

 . کنهمی رو زندگیش داره جااون. زدمی سر بهش و اومدمی
 . کردم تربیت رو ایبچه همچین که بخشهنمی رو من خدا فراری؟ خالفکار یه شده اینکه زندگی، چه -
 . کرد انتخاب رو زندگیش مسیر خودش اون نبود، شما تقصیر -
 . کشنشمی یا کنهمی خودکشی یا پسرِ؛ همین مثل میشه هم عاقبتش -

 . بود پدر باشه؛ پسرش نگران دادممی حق بهش. زدمی موج صداش تو از نگرانی و ترس
 . رهدا کارت مامان بابا -

 از آروم بود، خودش هوای و حال تو که عمو. کردمی نگاهم داشت کمرنگ اخم یه با که بود محمد. عقب برگشتم
 . رفت بیرون تراس
 . دارم نگه آروم رو قلبم کردم سعی هم من و نگفت هیچی لحظه چند و اومد کنارم محمد

 !وقتهیچ بشنوم، رو پسرِ این اسم خوادنمی دلم دیگه -
 ... نم -
 . کنمنمی سالمتیت واسه تضمینی دیگه بشنوم زبونت از هم ناخواسته رو اسمش اگه -

 . دادم تکون آروم رو سرم و دادم قورت رو دهنم آب
 ... که من... محمد -
 . بشنوم چیزی خوامنمی -

 . ایستاد باشه، اومده یادش چیزی انگار که رفتمی بیرون داشت
  همن؟ با هنوز رامین و سریر -
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  باهاشه؟ دلش هنوز دلتنگش؟ یا بود سریر نگران. کردم نگاهش
  ت؟واسه مهمه -
 اون من زندگی هایآدم ترینمنفور. کنم خالی هردوشون مغز تو گلوله یه یکی تا داشتم رو تواناییش خوادمی دلم -

 . دوتان
 :گفت آروم و آورد گوشم نزدیک رو سرش

 . نبوده مهم من سهوا وقتهیچ سریر ضمن، در -
 :گفتم که بره خواست

 . نبودن وقتهیچ نیستن، هم با -
 . بود هامحرف یادامه منتظر. ایستاد

 دیگه و شد جدا هم اون از بعد و بودن هم با مدت یه و شد آشنا آمریکایی خلبان یه با اول سال همون سریر -
 . ندارم ازش خبری

 . نخواستمی رو همدیگه که هااون چرا؟ -
 ... چیزه یعنی... خب -

 . بیاری نباید رو اسمش دیگه گفت االن همین. نذاشت بهمن که بفهمونم بهش طورچه دونستمنمی
 . نذاشت اون... خب -
  اون؟ -

 :گفتم سریع و بستم محکم رو هامچشم. شدم کالفه
 . بهمن -

 . کردم باز رومآ رو هامچشم نگفت هیچی و نزد حرفی وقتی. بکشم نفس حتی ترسیدممی
 . عصبانیه دستم از دونممی. رفت حرفبی. نبود
 . دیگه جور یه ندی دردسره، یه بدی جواب. خوادمی جوابم پرسه،می سوال خودش کنم؟ کار چی خب! خدا ای
 کنم؟ اولش روز مثل رو مرد این خواممی طورچه من

*** 
 مالیم آرایش یه و پوشیدم رو مانتوم ترینروشن ترانه اصرار با. انداختم سرم سفید چادر نه کردم تنم سفید لباس نه

 وقتی داشتم حق. کنم کنترل رو قلبم تپش و التهاب از کمی تونستم تازه دادم، که بله. دادم انجام صورتم رو هم
 رها تا فتهگر حنا از. بودندمی عقدمون شاهد درهم هایصورت و کردهگره ابروهای با داشتند کنارم هایآدم یهمه

 . نبود پیدا صورتشون تو خوشحالی از اثری هیچ نداشتند، اخم که هم بقیه. جونشهناز و رزا و
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 و عاشق مرد یه هم محمد و برگشتم تردراز پا از دست االن که دیدندمی خائن زن یه چشم به رو من شونهمه
 رو تالششون یهمه قبال بود معلوم. شده امدلبری و هامحرف و من خام دوباره از که بسته گوش و چشم یساده

 . شد مشخص محمد چندروز این بد حال کنن؛ عوض رو محمد نظر که کردند
 ازدواج حنا با باالخره. بود شاد هم امیررضا. بود قلبخوش و مهربون هم زنش، تارا،. بود خوشحال ولی روانبخش

 هم کنار اینکه از من ولی ؛ببینه رو من نداره چشم ناال حنا که درسته. بودم خوشحال شونواسه. بود کرده
 . دارم خوبی احساس بینمشونمی

 این که بود خوب. بود تنگ براشون واقعا دلم. کرد خوب رو حالم هامدت از بعد جونمهال و هوشنگ عمو دیدن
 من واسه همین و بودند خوشحال هم ترانه و پیمان. کردندمی رفتار طبیعی حداقل کردند،نمی فکر بقیه مثل دونفر
 . بود کافی

 امیررضا. کردمی غریبی شناختنمی رو هاشآدم از نیمی از بیشتر که جمعی تو. بود ایستاده کنارم خجالت با آال
 . داشت خانواده این به امیدی بشه شاید کردم حس و دیدم رو حنا هایچشم برق. حنا کنار بردش و کرد شب*غل

 البته. رفتند و دادن رو هاشونکادو و گفتند رو هاشونتبریک همه بودیم، اصالن عمو دعوت که هارن صرف از بعد
 کردممی فکر رفتنم از قبل تا که هاییاون نداشت؛ رو من دیدن چشم کسی و بود محمد به هاتبریک یهمه که

 . میشن حساب مخانواده و کرد حساب محبتشون روی روزی یه میشه
 بیشتری مرخصی و بودند شاغل هردوشون. شهرمون رفتن و کردند خداحافظی ازمون جاهمون پیمان و ترانه

 . بیان باید دوباره که گرفتم قول ازشون ولی نداشتند؛
 زندگیمون شروع واسه هم نبود عصبی و کالفه و بود آروم کههمین. آروم و بود ساکت نزد؛ حرفی محمد ماشین تو

 . بود امیدی ینقطه
 از و خیابون این از خونه، این از من. آوردند هجوم ذهنم به قدیمی خاطرات از موجی داشت، نگه که خونه جلوی

 دلم هاموقع اون. اضافه نه بود شده کم چیزی نه بود؛ شکلی همون خونه. داشتم زیادی خاطرات مرد این
 . کنم خرید خونه واسه کمکم خواستمی

 جاهای تکتک به اشکی هایچشم با و کشیدم سرم از رو چادرم ولی من. اتاقش تو دبر و گرفت رو آال دست آرشا
 و ویتی جلوی یکاناپه قرمز، هایگل و سالن تو نهارخوری میز اون آشپزخونه، تو غذاخوردنمون. زدم زل خونه
 . خوابمون اتاق

 . کردممی حس صورتم کنار رو نفسش. نشست شکمم روی محمد دست که بستم رو هامچشم
  خوبی؟ -
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 از تونممی اینکه از. کنم لمسش تونممی دوباره اینکه از. عالیم دارم رو محمد دوباره اینکه از من! عالیم من خوبم؟
 . میشم دیوونه دارم بکشم نفس رو تنش بوی فاصله این

 . زدم زل شمردونه و قشنگ هایچشم تو و کردم باز رو اشکیم هایچشم
 . نگاهت جلو آوردم کم همیشه من دیار، نکن نگاهم جوریاین -
 . محمد دارم دوستت -

 . شد حلقه کمرم دور دستش و گذاشتم شسینه روی رو سرم
 . محمد دارم دوستت -

 . رفت فرو بیشتر شمردونه و پهن یسینه تو سرم و شد بیشتر هاشدست فشار
 . خواستمی رو شمردونه آ*غـ*وش تو شدنخالی لمد. خواستمی حسابی کردنگریه دلم. زدم چنگ رو لباسش

 . محمد دارم دوستت -
 . کاشتمی ـوسه بـ موهام و صورت رو زدنمهق هر با و زدم هق

 .نفسم بیشتر من -
 بدار؛ دوست سخت مرا »

 هـ*وس*ـپُرب
 دارب*غل

 «.کند بندمان هم پای به عشق بگذار
*** 
 وصل هم به هم باز محمد و من اول شب همون که هرچند. نبود بد مشترکمون زندگی روز اولین گفت میشه
 محمد. نیست خوب چیزهمه هم واقعا که فهمیدممی من ولی ؛بود عاشقانه و خوب ظاهرا چیزهمه که هرچند. شدیم
 تراس تو رفت و پوشید لباس که دیدم شدنمونیکی از بعد شب. نداشت آرامش نبود، خوب که بود هاییاون از یکی

 دیگه دونمنمی. بگیره آروم محمد ذاشتنمی خیال و فکر. بود گرفته رو سیگارش تلخ بوی اتاق کل اومد، تیوق و
 . ترسهمی هم هنوز محمد ولی باشه؛ تهدید مونواسه که نیست کسی نیست؛ بهمنی که االن داره؟ رو چی فکر

 قراره امروز. خوابید آرشا اتاق تو موقتا فعال. شد دندیکارتون مشغول خونه تو هم آال و کالس رسوند رو آرشا صبح
. نکرد قبول بیاریم من یخونه از رو خودش تخت گفتم محمد به. بخریم وسیله و خواب سرویس شواسه بریم
 نزدیک هم کودک مهد یه کرده، خالی آال واسه رو هااتاق از یکی. بخرم دخترم واسه چیهمه خودم خواممی گفت
 . کرده نامشبتث مونخونه
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 شاید. نبوده تنها هم خیلی نبودم من که موقع اون شاید. کنیم عوض هم رو خودمون اتاق خواب سرویس قراره
 ولی ؛کنهمی بد رو حالم هم فکرش. نتونستند و کنند آرومش که اومدند هاخیلی شاید. داده راه خلوتش تو رو کسایی

 شونواسه دارم االن که کردم کارایی من. بده عذابم بخواد که چیزایی به نکنم؛ فکر بد چیزای به کنممی سعی
 کنار شرایط این با کنممی سعی دارم االن ولی ؛بوده درست خودم نظر از غلط، یا درست من کار. میدم پس تقاص

 . بدم انجام تونمنمیاین از غیر کاری. بیام
 هاملب به صورتی رژلب. بافتم دوطرف از رو موهام و کردم تن قشنگی عروسکی سفید شلوار بلوز و کردم حموم

 . شدم کارام مشغول و کشیدم
 که صبح. میام زود مونم،نمی شرکت زیاد امروز گفت. بود کرده ـوس هــ محمد. بودم گذاشته آبگوشت نهار واسه
 . بودم هولکیشهول ایهـوسه بـ این عاشق من و. رفت و مب*وسـ*ید. گفت گوشم در رو اینا یهمه رفتمی

 ... ولی ؛کردم باز رو در و رفتم سریع اومد، که در زنگ صدای
 ؛کیه فهمیدم اول همون. بشم جذابیتش و زیبایی منکر تونمنمی. بود زیبا البته صد و جوون دختر یه همراه به آرشا
 . داد جواب خودش که کردم نگاهش انقدر ولی

 . آرشا ستارپر هستم، پریسا من. سالم -
 :گفتم و دادم دست

 . هستم دیار خوشبختم، -
 . زدنمی حرف لحظه چند تا هم اون. بود زده زل من به هم اون
. داره دوست رو محمد بود معلوم. بود تنفر از پر من به نگاهش چون ؛عاشقه بودم فهمیده دختر این نگاه از من

 بود تونسته جذابیت همه این از محمد طورچه. نیست بینمون هیچی ودب نگفته ولی ؛نه من طرف از بود گفته محمد
 بود؟ کنارش چهارسال طورچه بگذره؟

 . آال پیش اتاق تو رفت و داد تندی سالم یه اول همون آرشا. تو اومد هم اون و رفتم داخل حرف بی
 . کرد عوض مشکی شل و چروک شال و آبی تونیک و آبی جین یه با رو هاشلباس لحظه چند از بعد پریسا

 حسابی احتماال و میشه پیداش االن دیگه محمد. ریختممی ترشی هاکاسه تو داشتم و بودم آشپزخونه تو
 . ستگرسنه

 . دیدممی رفت و کرد ول رو محمد که رو دختری داشتم دوست همیشه -
 این. کردم نگاهش سینه به تدس و ایستادم روبروش و رفتم جلو قدم چند. کردم نگاهش و کشیدم کار از دست
 . بسته رو از رو شمشیر نیومده دختر

 . منتظم آقای و نه محمد اوال -
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 . کردم صداش محمد چهارسال من -
 . داری عالقه شغلت به اگه کنی،می عوض رو صداکردنت مدل به این از -

 . بشه شاخ مهواس بخواد بچه جوجه یه االن که بودم نکشیده بدبختی کم محمد داشتن واسه من
 تموم تکالیفش نهار از قبل تا آرشا خوادمی دلم برسی، کارات به بری تونیمی. رو دختر اون دیدی که هم حاال -

 . باشه شده
 از سرعت با و گرفت ازم رو صورتش خشم با. کشیدمی نفس تندتند عصبانیت از و شد سرخ آنی به سفیدش صورت

 . زد بیرون آشپزخونه
 حاال تا عمرم تموم تو که دختری این حتی. بشنوم حرف باید طرف همه از. بیرون کردم فوت رو نفسم عصبی

 .نشد بد که تو واسه باشی، عشقت کنار چهارسال تونستی تو که رفتم اصال. رفتم چرا که دونهمی اون نه و ندیدمش
 تو رو خودم و زدم بیرون آشپزخونه از سریع. نفهمیدم رو در بازشدن صدای که بودم غرق خیال و فکر تو انقدر

 :گفت گوشم در آروم و کرد کمرم بند رو دستش. انداختم محمد ب*غل
  شد؟ تنگ زودی این به دلت -
 . تنگته دلم هم کنارتم وقتی حتی من -

 :گفت و ب*وسـ*ید رو موهام روی
  ببینمت؟ -

 . عاشقانه و مظلوم کردم؛ نگاهش
 . بهم زنیمی زل هاتچشم با وقتی گیرممی جون -

 :گفت و دب*وسـ*ی رو هامچشم روی
 . قرآن به تمدیوونه -
 .سالم -

 . پایین بندازه رو سرش و جایی بره یهویی نباید فهمهنمی دیوونه دخترِ. اومدیم خودمون به پریسا صدای با هردومون
  خوبی؟ پریسا، سالم -
 . نباشی خسته ممنون، -

 . کرد ونآویز رو کتش و داد تکون رو سرش محمد
  خوبی؟ -
 . آره -

 :گفت و رفت محمد نزدیک
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 . مبارک ازدواجت -
 :گفت و انداخت بودم آشپزخونه درگاه تو االن که من به نگاهی محمد

 . ممنون -
 مخصوصا کرده؛ تعجب پریسا رفتار این از محمد کردم حس. ایستاد جلوش پریسا که بشه رد کنارش از خواست
 . من جلوی

  شده؟ چیزی -
 به و بود آویزون دورش طالییش یشدهرنگ موهای. نکرد کردنشدرست واسه تالشی و افتاد سرش از الشش

 . بود زده زل محمد
  برم؟ زودتر امروز تونممی -
  امروز؟ خوبی چرا؟ -
 . نیستم خوب نه، -
  پیشمون؟ مونی نمی نهار -
 . بیاد خوشش خیلی من از زنت نکنم فکر. ممنون -

 . شنیدممی رو صداشون ولی ؛بودم شپزخونهآ تو من
 . کن تحمل آرشا واسه چندوقت یه کنممی خواهش. بیای کنار قضیه این با باید تو پریسا -
 ... قدرچه من که دونیمی تو. محمد کردی بد -
 !پریسا بسه -
 . رفت که انگار و اومد در کوبیدن صدای و

 من زندگی هایمصیبت این قراره کی. بودم گرفته هامدست میون رو سرم و بودم نشسته آشپزخونه تو صندلی روی
  شه؟ تموم

 . نگیر دل به رو هاشحرف -
 . بود نشسته کنارم. آوردم باال رو سرم

  نیاد؟ دیگه میشه -
 . نه فعال -

 دلداری خودم به ،کنممی آروم رو خودم دارم فقط روزها این. کردم خفه رو بغضم همیشه مثل هم باز. نزدم حرفی
 . میدم

  کجان؟ هابچه -
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 . اتاق تو -
  نمیدی؟ بهمون نهار -

 . زدم روش به کمرنگی لبخند
 . بیا بشور رو هاتدست چرا، -

 :گفت که بره خواست
 . خانم نمیشه که تنهاخوری بشن، آویزون کولم و سر از میام وقتی خودت مثل بده یاد هاتمبچه این به -
 . دیگه نگیرش ازم منه، همس فقط اون -
 .بیار رو غذا. هاتچشم فدای -

*** 
 خیلی هالحظه اون شاید حاال. میشه ختم خوشی به باالخره قسمتاییش یه باشه، داشته سختی هم قدرهرچه زندگی
 . بشی منکرش تونینمی هرحال به ولی نباشه؛ پایدار

 از قبل آرامش این نکنه بیفته؟ اتفاقی یه قراره کنیمی شک. ترسیمی که خوشی انقدر هاییوقت یه
 . خوب خیلی خوبه، و آروم چیهمه که فعال ولی ؛بیاد پیش چی قراره من واسه دونمطوفانه؟نمی

 شواسه ذاشتمی روش دست آال که رو هرچی محمد. چیدیم صورتی سفید خودش یسلیقه با رو آال اتاق
 تهیه شواسه رفتمی که هرچی رو هم آرشا چشم وسط این. فرش عروسک، اس،لب کمد، میز، تخت، خرید؛می
 . کنن حسادت هم به برادر و خواهر این کاری اول خواستنمی. کردمی
. کنیم بازیمهمون بیا گفتمی اتاقش تو بردمی و کشیدمی رو آرشا دست شهمه و کردمی ذوق اتاقش واسه آال

 دخترکم. کردممی حس واقعا آال به نسبت رو داشتنشدوست. ذاشتمی وقت آال واسه شههمی محبت با هم آرشا
 . شده وابسته داداشش و بابا به حسابی مدت این تو هم

 کول و سر از یا داده لم محمد ب*غل تو ویتی جلوی یا بشه، خوابش وقت که وقتی تا اومد،می محمد که هاشب
 . هستم زندگیم از تیکه این قعاش من و. میره باال داره آرشا

 رو من شهمه قبلی. دارم یکی این به نسبت بهتری حس. کرد عوض هم رو خودمون اتاق خواب سرویس محمد
 . بردمی خیال و فکر تو

 من حضور از کسی جااون وقتی. برم خواستنمی دلم اصال من و داشتیم دعوت جونشکوه یخونه شام امشب
 خوبی رفتار دونهمی هم اون شاید کرد،نمی رفتنمون به اصرار خیلی داره؟محمد ایفایده چه نماومد نمیشه خوشحال

 خودش دخترِ میاد؛ در سرم پشت حرف هزارجور. میشه بدتر نرم اگه دونممی هم رو این ولی ؛بشه نیست قرار من با
 ... .و کرده خودش مال رو محمد نیومده هنوز گیره،می رو
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 :گفت زد زنگ محمد کردم، سرم که رو چادرم. شدم آماده هم خودم و کردم آماده رو هابچه غصه و فکر جورهزار با
 . ماشینم تو پایین، بیایید -

 . شدیم سوار رفتیم و بردم رو هابچه
 . نبود رفتن به دلم و دست. نبود خودم دست. بودم خودم تو خیلی ماشین تو
  تو؟ چته -
 . مدمح دارم استرس -
 . قبلن هایآدم همون اینا اژدها؟ دهن میری داری مگه -
 . نیستن قبل هایآدم که همینه مشکل -
  شده؟ عوض تو با اخالقشون چون -
 . آره -
  نمیدی؟ حق بهشون -
 . کردم نگاهش تعجب با
  بدم؟ حق باید چرا -

 . کرد نگاه روبرو به و کرد اخم
 . نبودم خوب من تو رفتن از بعد -
 ... حقی چه به هااون اصال کنم؟ چپ همه با که میشه دلیل آخه ولی بودم؟ خوب من مگه -
 !دیگه بسه -

 . رفتم تند شاید. نکردم نگاهش دیگه. بود عادی حد از تربلند صداش
 . میشن آروم کمکم دلخورن، االن -

 . نیاد پایین و بشه خشک جاهمون اشکم که زدم پلک تندتند
 . باشه -

 . گذاشت پاش روی و گرفت رو مدست
 . میشیا خوشگل میشی وحشی -

 . کردم گرد رو هامچشم
  میشم؟ وحشی من -
  خورد؟می رو کی داشت کی االن -

 :گفتم و کردم نازک براش چشمی پشت
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 . محمد ندارم اعصاب -
 . المصب جوریاون رو هاتچشم نکن. اووف -

 . نشست لبم روی نمکی یخنده
 . مدلی این رو لبات نکن -
  پس؟ کنم کار چی. میدی گیر قدرچه! محمد وا -
  میگی؟ شکلی این رو محمد چرا کارات؟ تو داری ناز انقدر تو آخه چرا کنم؟ کار چی من بگو تو -

 . شد نمادندون و بزرگ مهخند
 . من دارم هاییآپشن همچین یه -

 :گفت و ب*وسـ*ید رو موهام روی. بوندچس شسینه به رو سرم و انداخت گردنم دور رو دستش
 . جغله آپشن شد هم کردندلبری -
 . محمد کندی رو سرم وای -
 . رو مامی کن ول بابا -
 . بابایی چشم بشم، دخترم قربون -

 . شدند بازی مشغول دوباره از و زد صدا رو آال. بود تبلتش تو سرش آرشا
 :گفت گوشم در آروم دید، که رو مپریده رنگ سیدیم،ر وقتی. کرد آرومم کمیه محمد هایحرف و هاشوخی

 . بقیه خیالبی پس تم،دیوونه من نخواد رو تو هم دنیا کل کن فکر این به فقط -
 . عشقش از صداش، صالبت از شد؛ گرم تنم کل حرفش از

 . ودب انتخابت بهترین محمد کنه؟ آرومم که بفرستی باید رو نفر یه دونستیمی آفریدی؟ چی! خدایا
 . بقیه خیالبی. داشتم رو محمد من. رفت باال نفسم به اعتماد

 اخم دیگه جونشکوه و بود شده بهتر رفتارشون رزا و رها. نبود کردممی فکر که وخامتی اون به اوضاع و بودند همه
 . دادنمی هم ور سالمم جواب هنوز که حنا مثل نداشتند؛ رو دیدنم چشم که کسایی بودند همچنان ولی ؛نداشت

 رو روش و دست کردم، عوض رو هاشلباس و اتاق تو بردم بود شده خورشتی لباسش روی که رو آرشا شام از بعد
 . کردم مرتب رو موهاش و شستم
 . نشست گوشم تو بلند جونشهناز صدای سالن، تو اومدیم وقتی

 . مشتتون تو یریدبگ رو شوهراتون جوریاین. بگیرید یاد خوب کنید نگاه دخترا -
 . من به خیره و بودند ساکت همه
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 چون ؛نزدم حرفی روانبخش احترام به فقط که شاهده خدا. نزد حرفی ولی ؛بود کرده اخم. افتاد محمد به نگاهم
 . شده عصبانی حسابی مامانش حرف از هم اون که دیدممی

 :گفت جونشهناز باز که بشینم خواستم
  کنه؟نمی اذیتت کسی هان؟ نیستی؟ اذیت که خونه تو مامان. ببینم جااین بیا عزیزم، آرشا -

 فقط ننداختم، نگاه کسهیچ به. بود شده اشک از پر هامچشم. کردمی مخفه داشت و بود نشسته گلوم تو بغض
  بودم؟ هاییحرف چنین مستحق که کردم کار چی من. بودم قالی هایگل به خیره
 :گفت آرشا

 .نه -
 . رفت آال پیش سریع و

 . خوردمی هم به حقارت همه این و ضعفم و خودم از حالم
 ... چنان آخ، بگه آرشا کافیه. نیست حواسش کسی نکن فکر کن، فرو گوشت تو خوب رو این جوندختر -
 . بریم پاشو دیار -

 .پوشیدمی رو کتش داشت شدهسرخ صورت با عصبانی محمد
  مامان؟ کجا -
 . شدیم مستفیض کافی یاندازه به عمو،زن مرسی -
 . کردم سر رو چادرم اشکی هایچشم و بغض با

 . بشه جوریاین و برم خواستنمی دلم من بودم، مجبور من فهمیدنمی کسهیچ چرا
 ... خودت خاطربه من عزیزم -
 . ندین عذاب رو دختر این انقدر من خاطربه کنممی خواهش -

 :گفت و کشید رو آرشا دست و کرد ب*غل رو آال
 . بریم -
 انقدر رفتن از قبل من بزنه؟ حرف نتونست کسهیچ. شونهمه از بود؛ گرفته دلم. نکردم خداحافظی کسهیچ با

  بودم؟ وحشتناک
 . زد صدام روانبخش حیاط تو
 دیار؟ -

 . ایستادم
 . کن آرومش خدا رو تو -
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 :گفتم و زدم زل بهش لرزون هایچشم با
  بگی؟ چیزی نتونستی هم تو چرا؟ تو -
 . کردن اشتباه که فهمنمی خودشون. بشن آروم بذار -

 . شدم ماشین سوار و رفتم حرفبی
 . ترسیدممی حالتش این از من و بود عصبانی محمد

 ... خو حالت -
 . نزن حرف -

 در جیکشون و عقب بودن نشسته یدهترس و ساکت طفلیا. انداختم هابچه به نگاهی و دادم قورت رو دهنم آب
 . نیست خوب وضعیت فعال بودن فهمیده هم هااون. اومدنمی

 سعی. خوابیدند و کردند دستشویی. کردم عوض رو هاشونلباس. اتاقشون تو بردم رو هابچه سریع. خونه رسیدیم
 . نکنند اذیتش و ناراحته باباشون که بفهمونم بهشون و کنم آرومشون کردم
 . کشیدمی سیگار داشت و بود تراس تو محمد اومدم، بیرون وقتی
 . بگیره آروم خوب گذاشتم نگفتم، هیچی لحظه چند. نشستم کنارش. رفتم تراس تو و کردم عوض رو هاملباس

 . کردممی فکر چیز یه به فقط من زد، رو هاحرف اون وقتی -
 . عصبی و پراخم د؛بو روبرو به خیره و فرستاد بیرون رو سیگارش دود

 . نیست اون بشن دشمنم دنیا یهمه اگه که داره، دوستم که مه،دیوونه که هست نفر یه اینکه -
 . بود ساکت همچنان

 اوضاع دوباره خوادنمی دلم ولی ؛کنم دفاع خودم از و بدم جواب تونممی. شنوممی رو هاحرف این گیرهمی دلم -
 . بشه خراب تو لحا خوامنمی. بشه بدتر

 . چسبوندم بازوش به رو سرم و بردم کنارش رو صندلیم
 قلبم. بیمارستان به کشید کارم. هم به ریخت چیهمه. شد بد حالم خوندم، رو تنامه اون وقتی رفتی، وقتی -

 قضا از که مردی. مرده یه پیش شبی نصفه محرمش زنش، بدونه که مرد یه واسه وحشتناکه خیلی. زدمی نامیزون
 . داره دوست رو زنت هم خیلی
 خواستمی دلم. زد آتیش دیگه سیگار یه دوباره و رفت راه کمیه. ایستاد شد بلند کالفه و شدند مشت هاشدست

 . مشغوله فکرش. عصبانیه فعال دونستممی ولی ؛شب*غل تو برم و بگیرم ازش رو سیگار تونستممی
 فکر مردبودنم و بودنتزن و رفتنت و نبودنت به وقتی شد،می بهتر کمیه حالم تا. شدنمی تنظیم خونم فشار -

 . باال رفتمی فشارم و شدممی عصبی دوباره کردم،می
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 مامان رو من که دیدی. شدیم بزرگ هم با روانبخش و من. داره دوست خیلی رو من عموزن. بودن نگران همه
 ناراحتت کسی ندارم دوست ولی ؛باشه دلخور ازت میدم حق بهش. شد بد لشحا من خاطربه موقع اون. زنهمی صدا
 . کنه
 . دوخت هامچشم تو رو نگاهش و کشید دست موهاش الیالبه

 دلم بمیری، خوادمی دلم. کنم تخفه خودم هایدست با خوادمی دلم میشه، بد که حالم میفتم، روزا اون یاد وقتی -
 دلت به غم گذاشتم چرا فرستممی لعنت خودم به هات،چشم تو شینهمی که اشک... ولی ؛بدم عذابت خوادمی

 . بشینه
 . داد بیرون آه یه مثل رو نفسش

 وارد زنی هیچ دیگه بود قرار. لرزید دلم و دست دیدمت دوباره تا شد چی دونمنمی. بودم متنفر هازن یهمه از -
 . شدم شل دیدمت، تا باز. باشم تنها شم،ن عاشق دیگه بود قرار. نشه زندگیم
 . کردم پاک رو پلکم زیر اشک

 کم من شدم پیر من ندیدن. بریدی دل تو شدی، مریض تو خوردی، غصه تو کشیدی، عذاب تو دیدن فقط همه -
 آدم یه با ندیدن. دادن بهم رو عزیزترینم مرگ خبر ندیدن. آوردم دنیا به پدربی یبچه غربت تو ندیدن. آوردم

. بود جیبشون تو خودکار مثل اسلحه که کنممی بزرگ رو دخترم هاییآدم با دارم ندیدن. کردم زندگی ترسناک
 واسه شمارممی رو روزهام و شینممی پنجره کنار هرشب ندید کسهیچ. میشم ترتنها و ترپیر روز به روز دارم ندیدن
 . مردن واسه شدن،تموم

 . زدم زل هاشچشم تو
  کنن؟می قضاوت بد انقدر هاآدم چرا -

 . شدم پرت شآ*غـ*وش تو. کرد بلندم و گرفت رو دستم
 . کردی نابود رو هردومون رفتنت با که احمقی یه تو -

 آروم محمد ب*غل تو تهش تهِ تهِ من. گرفتم آروم من و ب*وسـ*ید رو موهام روی. ریختم اشک. کردم گریه
 !حالم از امان... لمحا و شدمی نرمال قلبم تپش. شدممی
 !خدا رو تو. کن فراموش رو روزا اون محمد -
 . کنی عوض کنی، جبران مواسه رو چیهمه که اومدی تو. کنم فراموش که اومدی تو -
 . گذاشت صورتم طرف دو رو هاشدست. زد زل هامچشم تو
 که بشه باعث هاشونحرف نذار. کنی مزدههیجان وجودت با هم کنی آروم انقدر رو من هم تونیمی تو فقط دیار -
 . کنی ولم باز
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 . دادم تکون تندتند رو سرم
  برم؟ کجا ،بودنمی دلیل. ذارمنمی تنهات دیگه من کنم؟ ولت باید چرا -
 
  کن حبسم هایتنفس میان »

 را بودن تو بی من
 «.نیستم بلد

*** 
 ایهفته شاید بود؛ شده کمتر خیلی آمدش و رفت. پیشش دبو اومده پریسا و مدرسه نرفت و بود مریض آرشا امروز
 رو تالشم تمام من چون شده؛ کمتر خیلی االن البته که آرشا بیگاه و گاه هایدلتنگی خاطربه هم اون. دوبار یکی
 تو چشم باهاش اصال کردممی سعی اومد،می پریسا که هم وقتی. نذارم آال و اون بین تفاوتی هیچ که کردممی

 شوهرم عاشق که بود زیبا خیلی دختر یه اون. بود هم طبیعی البته که نداشتم بهش خوبی حس هیچ. نشم چشم
 وقتی کردمی سعی. بره تونهمی ظهر از بعد بود گفته بهش حساسم، قضیه این به من که دونستمی هم محمد. بود

 این به کال من بود؟ من دست مگه آخه ولی ؛بشم ذیتا من خوادنمی که فهمیدممی. خونه نیاد جاستاون پریسا
 .داشتم آلرژی دختر

 .رفتم آرشا اتاق تو و برداشتم رو کیفش و کردم آماده رو آال
 خوای؟نمی بیرون از چیزی عزیزم آرشا -
 :گفت و کرد نگاهم تبدارش هایچشم با
 .بیار زود رو آال -

 .زدم روش به لبخندی
 .خونه میاردش بابا شد تموم کالسش. باشه -
 :گفتم و کردم پریسا به رو
 .باش آرشا مراقب لطفا میام، زود و مهد برممی رو آال من -

 .زدم بیرون خونه از سریع هم من و نزد حرفی
 خونه سمت به و دادم انجام داشتم خرید کمی راه سر. دادم مربیش تحویل و مشب*وسـ*ید مهد، گذاشتم رو آال

 خونه؟ اومده روز موقع این که شده چی یعنی. افتاد شور خودبی دلم دیدم، در دم که رو محمد ماشین. اومدم
 مگه. بودم گرفته استرس چرا دونمنمی. تو رفتم و انداختم کلید بدبختی با و باال رفتم سریع. بود خرید از پر دستم تو

 داره؟ ترس محمد دیدن
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 تندتند قلبم و بود شده تند هامنفس. بود نامفهوم ولی ؛خورد گوشم به آرومی زدنحرف صدای کردم، باز که رو در
 .زدمی
 خدا؟ چرا چرا؟. شد آوار سرم رو دنیا کل شدم، که سالن وارد

 یشیشه کنم فکر و افتاد دستم از خریدا و شد شل دستم. ندب*وسـ*یدمی رو همدیگه داشتند پریسا و محمد
 با پریسا و گردشده هایچشم با محمد. کنند نگاهم و برگردند هردوشون شد باعث صداش و شکست که بود ترشی

 .پیچید سرم تو بدی درد یه لحظه یه. کردندمی نگاهم داشتند شده میدون پیروز کردمی فکر که پوزخندی
 .دیار -

 اون از یف،کث فضای اون از مسخره، یصحنه اون از ها،آدم اون از خونه، اون از کردم؛ فرار. دویدم فقط نایستادم،
 رو هامچشم و دادم تکیه دیوار به. زدممی نفسنفس که دویدم و دویدم انقدر. خودم یخونه تو آورعذاب اتفاق
 .بستم

 !خدا نیستم عذاب این مستحق من
 این؟ بشه جوابم که بودم بد انقدر کنه؟ تالفی خواست محمد یعنی
 شکر رو خدا. بودم نزده سر بهش وقته چند که ایخونه رفتم؛ داشتم که پناهگاهی تنها به و شدم ماشین اولین سوار

 افتاده هقهق به هامنفس که کردم گریه انقدر زدم زار انقدر و کندم سرم از رو چادرم. مستاجر دست ندادمش که
 .بود

 هم نهخو در پشت تا حتی. کردم خاموش رو گوشیم فقط داد، پیام زد، زنگ قدرهرچه. ندادم جواب رو هاشتماس
 همه اون از تونهنمی محمد دونستممی. بود چشمم جلو نشونب*وسـ*ید یصحنه مدام. نکردم باز رو در ولی ؛اومد

 .شدمی تیکهتیکه داشت قلبم. بگذره زیبایی
 .او با ام دیده من را تو»

 احوالم و حال بماند
 اما آمدید؛می هم به
 «.بودی من قلب سهم تو

 خاموش رو گوشی دوباره و دنبالش بیاد بدن خبر باباش به که گفتم و آال مهد زدم زنگ و کردم روشن رو گوشی
 روزایی به و ریختم اشک آرومآروم. کردم حبس تاریک اتاق تو رو خودم و کردم خاموش رو خونه هایچراغ. کردم

 من ش؟واسه گذاشتم کم چی. اهمیک این به االن، به ماه،شیش اون به رفتنم، از قبل به. کردم فکر گذروندیم که
 عصبی دیگه زیاد گرفته، قرار و آروم محمد کردممی حس که من. کردم شدنشخوب واسه رو تالشم یهمه که

 .نامرد داشتی دوستم که تو گرفتی؟ نادیده رو من چرا کردی؟ خردم چرا محمد؟ چرا. زنهنمی حرف گذشته از نمیشه،
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 .شده تاریک هوا که االن نه عصر، و ظهر نه نخوندم؛ نماز که اومد یادم ولی ؛بود گذشته قدرچه دونمنمی
 چیکه یه یخچال تو نه. بشه قطع باید چرا نشده، هم ماهیک هنوز آخه! لعنتی. شده قطع آب دیدم بگیرم وضو رفتم
 .هالوله تو نه بود آب

 .بزنم رو جونننستر زنگ و بیرون برم در از یواشکی و کنم سر چادر شدم مجبور
 :گفت گشادشده هایچشم با دیدنم با
 میای؟ و میری خبربی چه تو؟ بودی کجا. عزیزم سالم -

 .نداشتم دلشم نداشتم، دادنتوضیح یحوصله اصال
 .ندارن آب خونه هایلوله آخه قطعه؟ هم شما یخونه آب جوننسترن. گذاشتمتون خبربی که ببخشید -
 .هوصل آب عزیزم نه -
 بکنم؟ شونواسه فکری یه تا بگیرم وضو بیام میشه -
 .شده تنگ شواسه دلم کجاست؟ گلت دختر. تو بیا دلم عزیز آره -

 :گفتم و تو رفتم
 .اومدم بیرون و گرفتم وضو دادم، انجام رو کارم و دستشویی رفتم سریع. پیشتون میارمش. طورهمین هم اون -

 :شنیدم رو کاوه صدای که کردم سرم رو چادرم
 خانم؟ شما احوال. آشنا امسال دوست، پارسال -

 .کردم سالم و انداختم پایین رو سرم
 پیدایین؟کم -
 .توناجازه با برم، باید من ببخشید. روزا این مشغولم کمیه -

 :گفت و اومد سریع جوننسترن که بودم در دم
 .بخور شام بشین بیا مامان دیار -
 .بخونم رو نمازم باید ممنون، -
 .بندازه هالوله به نگاهی یه وراون بیاد کاوه پس. خب خیلی -
 .نمیدم زحمتشون مرسی، -
 .ستوظیفه دخترم، چیه زحمت -

 .اومد دنبالم هم کاوه و رفتم. دادم بیرون کالفه رو نفسم. بذارم دلم کجای حاال رو این! بابا ای
 .شدم نمازخوندن مشغول سریع هم من و هالوله کار دنبال رفت اون. گذاشتم بازنیمه رو در

 :گفت که اومد کاوه ،صدای دادم که رو نماز سالم
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 .باشه قبول -
 .کردم تشکر و شدم بلند

 .بود بسته اصلی والف -
 .نمیارم در سر چیزا این از من. نکنه درد شما دست -
 .نکردم کاری -

 .کنهمی دستدست داره دیدم ولی ؛بره که بودم منتظر
 افتاده؟ اتفاقی -
 .بیای دیگه ماه یک و بری باز و نگم ترسممی ولی ؛نه یا درسته االن گفتنش دونمنمی... راستش -
 خان؟کاوه شده چی -

 .زد زل هامچشم تو جذابش صورت اون با و آورد باال رو سرش
 .شدم مندعالقه شما به کنممی احساس... که کنممی احساس من... من -
 !شدی مندعالقه مردم زن به کردی جابی خیلی تو -
 .برگشتم عقب به ترس با محمد صدای شنیدن با

 .کردمی نگاهمون داشت زدهبیرون رگ و شدهسرخ صورت با و بود ایستاده
 ...محمد -
 !شو خفه تو -
 .لرزید تنم کل دادش صدای از
 اصال؟ چه شما به صحبته؟ طرز چه این آقا -

 .شدمی بدتر الت صدتا از کردمی باد غیرتش رگ وقتی محمد
 ازدواج تقاضای ایشون از فقط من ندادم، انجام اشتباهی کار من ولی ؛هستین آشناهاشون از شما دونممی من -

 .کردم
 .بود شده زمین میخ پاهام ترس از و زدم جیغ. نشست بیچاره یکاوه فک تو محمد مشت نشده، تموم شجمله هنوز
 .شدند درگیر هم با و گرفت رو محمد ییقه و شد بلند مه کاوه

 !وای. کاوه آقا! خدا رو تو محمد -
 .ایستادم دوتاشون بین و عقب کشیدم رو محمد بدبختی هزار با

 .بود کبود هم کاوه صورت و بود خونی محمد لب یگوشه
 .نکن پا به شر برو، خدا رو تو کاوه آقا -
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 کنه؟می کار چی تو یخونه تو کیه؟ این -
 .برو بیا خدا رو تو. شوهرمه -

 زده زل هامچشم به متحیر و مات کاوه ولی بود؛ بسته هاشچشم و بود داده تکیه مبل به رو سرش. نشست محمد
 .بود
 .مرده شوهرت گفتی که تو شوهرت؟ -
 .کردم ازدواج تازه من -

 یه با و کشید عمیقی نفس. باشه خورده سترود که انگار شد؛ کالفه و نشست توشون غم آنی به هاشچشم
 .کوبید هم به محکم رو در و زد بیرون خونه از زیرلبی ببخشید

 .برگشتم صورتش تو و کشید پشت از رو دستم که آشپزخونه تو رفتممی داشتم. داشتم عطش و بود متشنه
 چی؟ یعنی این کنه؟می عالقه ازابر بهت داره تخونه تو نشسته خانکاوه و کنینمی باز من روی رو در -
 .نداره ربطی تو به بیرون، برو محمد -

 :گفت و کرد تنگ رو هاشچشم
 چی مرتیکه این! کنممی لهت پام و دست زیر قرآنبه کردی زیادی خوریگوه دیار نداره؟ ربطی من به -

 جا؟این خواستمی
 .ندارم رو تحوصله بردار، سرم از دست -

 :گفت و آورد گوشم کنار رو سرش. اومد در جیغم که کمرم پشت برد و پیچوند و گرفت انچن رو دستم مچ
 بالیی چنان مبچه دوتا جونبه خوردیمی داشتی گوهی چه نزنی زر. رو حالش نه دارم رو اعصابش نه االن ببین -

 .بقیه عبرت بشی که میارم سرت
 .کنهمی کار چی داره فهمیدنمی و بود عصبی. وردخ پیچ مچم کنم فکر. شدمی خرد داشت درد از دستم

 .کن ول رو دستم -
 :زد داد
 !بزن رو زرت -

 .بیرون بره داشتم دوست فقط. نداشتم رو بیدادش و داد یحوصله دیگه. کردمی درد دستم. بود گرفته مگریه
 .رفتمی داشت و کرد نگاهش اومد بود، خراب آب یلوله -
 کردی؟می رسانیکمک داشتی دستش ب*غل هم تو حتما -
 بشینن که نیستن خونه شدنخالی منتظر تو مثل همه. پهنه هنوز جانمازمکه بینیمی خوندم،می نماز داشتم من -

 !رو دستم کن ول. کاریاشونکثافت پای
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 بلند بدبختی با .خواستمی رو تنهاییم دلم. کردمی مخفه داشت بغضم. شدم پرت زمین روی و کرد ول رو دستم
 .بستم رو هامچشم و گذاشتم نهارخوری میز روی رو سرم. نشستم صندلی روی رفتم و شدم
 شواسه و کنم لمس رو سردش سنگ برم تونستممی حداقل کاش. خواستمی رو باباحاج دلم. نبود خوب حالم

 خدا؟ ندارم همصحبت یه من چرا. کنم درددل
 .کنیمی اشتباه -
 :زدم داد و آوردم باال رو مسر شدت با
 !بیرون برو -
 ...اصال من. میگم چی من ببین بده گوش لعنتی د -
 .بشنوم رو صدات خوامنمی میگم؟ چی من فهمیمی تو -
. نبردمشون خونه آوردم خودم با دیروز که رو هاییپرونده اومد یادم صبح. بودم شرکت که من دیوونه یدخترِه -

 رو آال گفت پریسا. نیستی دیدم و خونه اومدم خودم. دنبالشون بفرستم رو کسی شدنمی و بودن خاصی یهاپرونده
 زدم داد سرش شد بحثم باهاش خدابه. کنهمی تکرار رو قدیمی هایحرف همون داره دیدم بیرون اومدم. مهد بردی

 ...گردنم دور انداخت رو هاشدست شد چی نفهمیدم یهو
 !دیگه بسه -
 .دیار مشب*وسـ*یدن من -
 .محمد بیرون برو -
 کنی؟نمی باور چرا -
 خودت. زننمی بهم زبون زخم دارن همه هنوزه که هنوز کردن؟ باور رو من بقیه مگه کردی؟ باور رو من تو مگه -

 کنم؟ باورت من طورچه نکردی، باورم تو. خوابینمی نکنی بارم کنایه تیکه چندتا تا هرشب
 .دارن فرق هم با قضیه تادو این -
 خیانتن؟ هردوشون اینکه نه مگه فرقی؟ چه -
 .نکردم ـیانـت خــ تو به من -
 کردم؟ ـیانـت خــ من مگه -
 .شدم بهمن زن رفتم من البد -

 .بود درگیر هنوز ذهنش محمد وقتی گفتممی چی. شد بسته دهنم
 .داشت بغض صدام
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 باید. آوردمی خودت سر بالیی یه ذاشتممی باید. بمونی پسرت دل به حسرت عمرت آخر تا ذاشتممی باید -
 بردمی رو من خودش با بعد و چسبوندنمی بهم دیگه انگ یه و آوردممی خودم سر بالیی یه آبروییبی با ذاشتممی

 .رفتم کی خاطربه بفهمین تا بکنه غلطی یه ذاشتممی باید. ننگت یمایه شدممی و
 . نشست کنارم و داد تکیه دیوار به و اومد هم اون. زدم هق و ریختم اشک کردم، گریه زارزار و نشستم نزمی روی

 . دیگه بسه -
 . بره کن ردش رو دخترِ این خدا رو تو محمد گفتم بهت هزاربار. کنمنمی بس -
 ... آرشا خاطربه فقط من -
 رو آال ادای داره رو؟ این دونستیمی. مامان میگه من به آرشا. بدون دونینمی تو. نداره بهش وابستگی هیچ آرشا -
 خودم کنممی جون دارم من چون ؛کنهنمی دخترِ اون یاد هفته به هفته اصال. کنهمی صدا مامان رو من و میاره در
 یهدخترِ این من بعذا واسه تو وقتاون. باشه نداشته کمبودی هیچ که بشم مادر شواسه که کنم جا دلش تو رو

 . روم جلو خونه، تو میاری هی رو آشغال
 :زدم داد
 . شدم خسته دیگه. خورهمی هم به هردوتون از حالم -
. کنممی وستـ*ب کنممی تب*غل کن قهر ناراحتی. نداریم اطوارا ادا این از و شدم خسته و خورهمی هم به حالم -
 . نشنوم دیگه مسخره هایجمله اون از

. زدم زار و کردم گریه شآ*غـ*وش تو. کردمی نوازش رو دستم دستش یکی اون با و گذاشت شسینه روی رو سرم
 دادم حق محمد به لحظه یه. خوردمی هم به داشت حالم. بود چشمم جلو چندش نب*وسـ*ید یصحنه اون مدام

 . هبد انقدر حالش االن و کرده تصور بهمن کنار رو من چهارسال این تمام تو که
 . محمد بیرون برو -
 :گفت آرومی صدای با
  زندگیت؟ از یا دلت؟ از ت؟خونه از کجا؟ از -
 قلبت از روممی راحت، خیالت تو »

 هایتشب در خاطره تریندور شوممی
 گوییمی خود به و خندیمی من به تو
 ولی ؛عشق این از سوزدمی و آیدمی باز
 . من گردمنمی بر

 دارد تب دلی بهر دلی که جاییآن ومرمی
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 «.دارد حرمت و زیباست عشق
 . بیرون برو خونه این از -

 تکون و کرده خوش جا المصب برم؟ زندگیش از و کنم بیرونش دلم از تونستممی مگه. ب*وسـ*ید رو سرم روی
 . خورهنمی هم
 . بذارم تنها جااین شبینصفه رو تو من کن فکر -
 . نمیام هخون اون تو من -

 . کردنمی اصرار که دونستمی چرا، دونستمی
  کجان؟ هابچه -
 . مامان پیش -
 . پیششون برو -
  میرم؟ کردی فکر واقعا -
 ... خونه اون من -
 . مونیممی جااین امشب -
 . باشم تنها خوادمی دلم نیست، خوب حالم من. برو پاشو محمد -
 . ذارمنمی هاتن رو زنم من کرد، غلط دلت -
 . بابا برو... زنم زنم -

 :گفت و کرد مب*غل
  اینه؟ از غیر دیگه، زنمی -
 . ندارم حوصله محمد، کن ولم -

 روی زور به هم رو من و کشید دراز زمین روی. کشید بیرون تنم از و کرد باز رو مانتوم زیپ کند، سرم از رو شالم
 . خوابوند بازوش

 . بگیرم آروم پیشم بخواب کمیه -
  خوای؟می آرامش بعدش و میدی عذابم انقدر. محمد داری رو خیلی -
 . من آرامش یمایه شده وجودت که خودته تقصیر -

 . چرخیدمی هاشچشم تو هامچشم و بود بازوش رو سرم
 . قشنگه هاتچشم خیسه، هاتمژه -

 . بستم رو هامچشم
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 نمیاد؟ دیگه پریسا -
 . ب*وسـ*ید رو هامچشم روی

 عذابت صحنه اون خوامنمی کنم،می عوض رو خونه بخوای. کردم بارش بود لیاقتش که هرچی. کردم بیرونش -
 . بده

. کار این سختشونه انقدر مردا چرا دونمنمی. خالی و خشک خواهیمعذرت یه از غیر بکنه بود حاضر کاری همه
 . شد سرازیر کماش بسته هایچشم همون با. کردمی مخفه داشت بغض

 تالفی داری کردم فکر من. یشب*وسـ*یدمی داشتی... داشتی تو. ترسیدم من... من. نمیره کنار چشمم جلو از -
 . نداری دوست رو من... تو. گیریمی ازم رو مبچه. کنیمی ولم هم بعدش کنی اذیتم خوایمی کنی،می
  حالیته؟. برات میرممی عاشقتم، من االغ آخه م؟بچه گهم کنم؟ تالفی باید چرا من خل؟ یدختره شدی دیوونه -

 . سوزوندمی بیشتر رو دلم و آوردمی در رو اشکم بیشتر هاحرف این
 رو مبچه اینکه رو؟ چی کردنتم؟اذیت و تالفی فکر تو من کنیمی فکر تو وقتاون بگی، آخ تو خوادنمی دلم من -

 کنارمن؟ هامبچه و زن دارم، خانواده آرومه، زندگیم اینکه داره؟ مادر هم من یآرشا االن اینکه برگردوندی؟ بهم
  چی؟ واسه کنم خراب رو آرامش این من دیوونه

 ...چرا پس -
 چی؟ چرا -
 . دونمنمی -
 .شدی لوس -

 . گرفت مگریه
 . اعصابم رو میره هاتاشک نکن، گریه دیگه. بشم سرخت دماغ اون قربون -

 . کشیدم عمیق نفس یه. کشیدم دست هامپلک زیر
  محمد؟ داری دوستم -
  داره؟ پرسیدن -
 ... پریسا -
 من. کرد عالقه ابراز چهارسال اومد، و رفت من یخونه تو چهارسال اون ببین. دیگه کن ول رو اون قرآن رو تو -

 باهاش نخواستم وقتهیچ نشدم، جذبش وقتهیچ قسم هاتچشم به ولی ؛بکنم هرکاری داشتم وقت چهارسال
 . باشم

 . گشنمه -
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 . رفت براش دلم که ایمردونه خنده یه خندید؛
 . کشید دست شکمم روی

 . من شکموی -
 . نخوردم هیچی حاال تا صبح از چیه، شکمو -
 . نیست خبری غذا از فعال -
  چرا؟ -

 :گفت و رفت لباسم زیر دستش
 . داریم تریمهم کارای فعال -
 
 من تلخ ـراب شــ ای »

 نداد تسکینم تو ترک
 . بودن تو با شبیه هم بودن تو بی

 «.است مشکل
*** 
 خودیبی روزای قدرچه روز چند این که کردم فکر این به. دادم بیرون عمیق رو نفسم و بستم رو اشکیم هایچشم
 . بودند مواسه

 باهاشون سیر دل یه و پیششون برم خواستمی دلم. بودم عطیه مامان و باباحاج دلتنگ شدم، بیدار که صبح از
 تنگ هم ترانه و پیمان واسه دلم. قرارهبی دلم واقعا من و نرفتم که میشه ماهی چند االن. کنم درددل و بزنم حرف

 اصال. بود گرفته دلم االن ولی من. ماه آخر واسه بذار شلوغه خیلی سرم هفته این گفت گفتم، محمد به وقتی. بود
 .کردمی سنگینی دلم سر یچیز یه

 :گفتم ولی ؛بشه ناراحت ممکنه دونستممی
 . بریم هابچه و من بذار خب -

 . اومد بند زبونم ترس از که انداخت بهم نگاهی چنان نیومده، در دهنم تو از کامل جمله این هنوز
 . برید جایی نهات ندارید حق کدومتونهیچ ها،بچه نه خودت نه دیار وقتهیچ...وقتهیچ -
 . نیست راه بیشتر هم دوساعت ما شهر تا برم؟ خوام می کجا مگه محمد؟ چی یعنی -
 . دیار نکن بحث -
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 یدیگه علت. بودم کالفه امروز و بودم دیده رو خوابش دیشب. خواستمی رو باباحاج واقعا دلم و بودم عصبی امروز
 . دلم رو غصه بود شده که بود محمد کارای هم دلتنگیم

 تا. کالسا سر بیا تو جدید آدم یه استخدام تا کنند، پیدا جدید مدرس نتونستند هنوز گفتند و زدند زنگ آموزشگاه از
 . شدم پشیمون گفتنم از که کرد پا به قشقرقی چنان گفتم، محمد به

 شد شروعی این شاید مبد جواب من بذار گفتم خودم با. بود حمام هم اون. زد زنگ محمد گوشی به حنا هم دیروز
 خیلی شکست، واقعا دلم. کرد قطع شنید رو من صدای تا ولی بیفته؛ گذشته یاد صدام شنیدن با شاید. دوباره واسه
 . باشم عصبی خیلی امروز بود شده باعث رفتارها و حرکات این یهمه. شدم ناراحت هم
  برم؟ کجا قراره مگه کنی؟می جوریاین چی واسه محمد؟ نکنم بحث چرا -

 . تونستنمی ولی ؛باشه مسلط اعصابش به کنهمی سعی داره بود معلوم
 . ریممی هم با ماه آخر بدم، سامون رو شرکت کارای بذار. گرفتارم روزا این من عزیزم دیار -
 ... دلم االن دلتنگم، االن برم، خواممی االن من -

 :زد داد
 !نه االن گفتم -
 و فکر این قرآن رو تو محمد چهاردیواری؟ این تو کردی حبسم چی واسه میدی؟ عذابم قدران چرا نه؟ چرا -

 . کن تموم رو خیاالت
 !دیگه کن بس. من مخ رو نرو انقدر -
 خسته من. بزنم رو حرفم بذار کن؟ بس کن بس میگی هی و بشی عصبی باید زنممی حرف من تا همیشه چرا -

 کوفتی آموزشگاه یه. بدم پس باید جواب هزارجور برم بخوام کوچه سر تا. کردی قایمم خونه تو بسکه شدم
 که رو من صدای زننمی زنگ لعنتیت فامیالی اون. ذارینمی برم خواممی داداشم یخونه تا. برم ذارینمی
  نیام؟ یگهد و برم که تو؟ ترسیمی چی از. خورهمی هم به زندگی این از داره حالم. کننمی قطع شنونمی
 رفته اگه. نمیارم طاقت دیگه من. ببری هم رو هابچه و بری. نبینمت دیگه و بری ترسممی من. ترسممی آره،آره -

  فهمی؟می. نمیارم دووم من باشی
 نمایش به رو شمردونه هیکل یهمه که مشکیش لباس باز هایدکمه و ریخته هم به موهای. بود کالفه و عصبی
 بغض. نیست خوب روزها این هم اون یعنی ریششته و سیگار تلخ بوی. کرد پرت رو حواسم لحظه یه بود گذاشته
 . آروم لحنم و بود نمناک هامچشم و داشتم

 . نکن اذیتم انقدر داری دوستم اگه خدا رو تو کنی؟می جوریاین زندگیمون با چرا محمد -
 . لرزید هاشچشم برق از قلبم ته تا که کردمی نگاهم وریج بود؛ خیره هامچشم تو زلزل. شد خیره بهم
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 بهم هم خودش و چسبوند دیوار به رو من و مسینه تخت زد دستش با. رفتممی عقب من و اومدمی جلو آرومآروم
 خیره براقش و مشکی هایمردمک به ترس با. داشت فاصله سانت چند فقط صورتم با صورتش. فاصلهبی چسبید؛

 پهن یسینه تو سرم من و بود گوشم کنار آرومش صدای. نیست راهروبه اصال حالش یعنی هاشچشم قرمزی. ودمب
 .بود رفته فرو شمردونه و
 جوریهمین ولی شدم؛ دیوونه و سرم به زده االن که زیاده خواستنِ از دونیمی خودتم. خوامتمی خیلی -

 رو بذاره دست و بیاد یکی باز. کنی ولم باز و بری جایی بذارم ترسممی. کنم ولت ترسممی. مدلی همین خوامت،می
 تهش تهِ ولی ؛ببینه نتونه رو خوشبختیمون هم دنیا ترسممی. زندگیمون بخوره چشم ترسممی. دلم یخواسته تنها

 دل مونی؟می مدلی این. بده درست رو جوابم دیار، پرسممی ازت بارآخرین واسه. خوامتمی قدرچه دونیمی خودتم
 .نیستی ببینم کنم باز چشم و بشم پابند باز نذار نه؟ یا دلم به میدی

 . کشید آتیش دلم به آرومش لحن این با صداش، سوز با هاش،حرف با
  کنه؟نمی فراموش رو گذشته چرا. گیرهنمی آروم محمد چرا خدا؟ چرا

 . داشتم غصه و غم فقط من داشتم، خترونهد هقهق سینه تو داشتم، اشک داشتم، بغض
 انقدر روز یه و بستمی چشم گذشته رو که داشت باورم انقدر روز یه وقتی بگم داشتم چی گفتم؟می چی بهش

 کار چی دادمی یادم هاشنصیحت با تا بود عطیه مامان کاش نکردم؟ و کردممی باید کار چی من. شدمی اعتمادبی
 . نداره باورم که شوهری ینا با بکنم باید

 تدیوونه داره کسیبی وقتی تنهایی، وقتی ناراحتی، وقتی گفتمی همیشه. ازش گفتم تواسه... دوستم بیتا -
 بکن، غلطی یه دونممی چه. کن آروم رو خودت جورییه بکش، سیگار کن، گریه کن، بغض کن، مست کنه؛می

 . نباش نامرد. دادم تو به دل فقط نکردم، رو کدومهیچ من محمد. ندی نامرد به دل باشه حواست فقط
 بد حالمون هردومون ما. نبودم خوب و نبود خوب حالش. فشرد شمردونه تن میون رو سرم و گذاشتم هم رو چشم

 زندگی دلش. شه خوب ذهنش و زندگی تو افتاده تالطم این شه، عوض چیهمه خوادمی دلش که فهمیدممی. بود
 .بردنم رفتنم، نبودنم، یدغدغه خواد؛می دغهدغ بدون

 . ریممی هم با مونهمه ببند، رو چمدونت برو -
*** 
 . کشید خودش آ*غـ*وش میون رو من و کرد بلندم عطیه مامان سرد سنگ از زور به محمد محکم هایدست
. کردند باد نداشتند تمومی که هاییگریه همه این از که کردممی حس و سوختمی اشک همه این از هامچشم
 . بود شده تلنبار دلم رو هم مدت این اتفاقات و بودم دلتنگ نبود؛ خودم دست
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 رو رو سرم بتونم تا بود مادرم کاش! داشتمی نگه مواسه رو یکیشون کاش گرفت،نمی ازم رو دوتاشون خدا کاش
 دلتنگی دونهمی کی. کنم تکیه بهش بتونم سخت روزای تو تا بود پدرم کاش. بگم دردام از شواسه و بذارم پاش
  زجرآوره؟ قدرچه
 شودمی تنگ قفسی وسعت به دنیا »

 «شودمی تنگ کسی برای دلت وقتی
 . بودند زده زل نداشت تمومی که هاییگریه و من به ساکت و ترس با هابچه

 :گفت گوشم کنار آروم محمد
 . هیش عزیزم، بسه -
  محمد؟ -
 جانم؟-
 . ندارمشون تنگشونه، دلم -
 . ترسیدن کن، نگاه رو هابچه. بگیر آروم بشم، دلتنگیت قربون -

 فکر این به لحظه یه. اومد بند هامگریه افتاد، بود کرده جا آرشا ب*غل تو رو خودش که ترسیده یآال به چشمم
 نیستیم باباش و من وقتی و داره درد وقتی که ه،پشتش کوه مثل که برادر یه داره؛ رو آرشا آال خوبه قدرچه که کردم
 .کسشهمه بشه دردش، درمون بشه
 . کشیدم عمیق نفس یه و کشیدم دست پلکم زیر

 و مردونه و ساکت که بود آرشایی به نگاهم. کرد جا مب*غل تو رو خودش و پرید تندی آال و کردم باز رو هامدست
 . بود محمد دوم صورت که هربونیم و آروم پسر. بود نشسته گوشه یه مظلومانه

 . مامان بیا -
 شتاب با رو خودش و رفت یادش شمردونه ژست و شد بلند سریع دید، که رو تاییدش و انداخت محمد به نگاهی

 خانواده من. داشتم هم سبکی حس یه ولی ؛داشتم بغض درسته. بود خوبی خیلی حس. کرد پرت مآ*غـ*وش تو
 درسته. داده بهم خدا که چیزایی روی ببندم، چشم هامداشته روی نباید من نبودم، ناشکر من. بود درست این. داشتم

 من دارم، رو ترانه و پیمان من دارم، رو آرشا و آال دارم، رو محمد من. االنه مهم ولی ؛گرفت ازم رو چیزایی یه
 خجالت کردم عطیه مامان و باباحاج پیش که هاییگله تمام از لحظه یه. دارم عاشق شوهر یه من دارم، سالمتی
 .دارم رو تو من! شکرت خدایا. شدم شرمنده و کشیدم

 ساالد و بود نشسته کوچولوش شکم اون با ترانه. انداخت راه رو هاشجوجه و منقل بساط پیمان خونه، اومدیم وقتی
 . کردمی درست
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 . گذاشتم دهنم تو کاهو یه و نشستم پیشش
  کنی؟نمی اذیت که رو شمدادا یبچه -
 :گفت و زد خیارش از گاز یه
 . میارمش و برممی کمربند با بارسه روزی چرا؛ -

 :گفتم و خندیدم
  آخر؟ کردین چی رو اسمش -
 . میاد دیار به میگه دیبا، میگه پیمان -
 !قشنگی اسم چه وای، -
 . المث شمننه من بیاد؟ تو اسم به باید چرا وقت؟ یه نگذره بد -
 حداقل بذار بخورم، من قراره رو فحشاش ت؟بچه زندگی تو کردی فراموش رو عمه جایگاه اینکه مثل. حسود -

 . باشه من مثل اسمش
 . نداره اشکال خب. ملسه خورتفحش نبود حواسم. آها -
  داری؟ دوست چی تو حاال خب. هرهرهر -
 . ستخانواده هم من اسم با ملودی، میگم من -
 . خنده زیر زد لندبلندب و
 . نمکبی -
 . قشنگیه اسم دیبا خدایی ولی -
 . نداره حرف داداشم یسلیقه قشنگه، که بله -
 . پیداست من انتخاب از خوبه، معلومه که شسلیقه -
 . شده خوب شسلیقه جدیدا. نه -

 .آورد باال رو دستش تو چاقوی و شد گرد هاشچشم
 .تران کنینمی رو کار این تو -
 . کنممی رو کار همین حتما نشی دور چشمم جلو از االن همین اگه -

 :گفتم و عقب رفتم قدم یه و شدم بلند آروم
 . باش آروم خب، خیلی -

 . حیاط تو پریدم و درآوردم رو جیغش و گرفتم گاز رو شکردهورم لپای و برداشتم خیز آورد، پایین که رو چاقو



 

 

341 

 

 خواهد خسته دل روزی که رمان

 شد
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود هنگا انجمن کاربر

 

 69سحربانو

 در هم محمد و بود منقلش پای هم پیمان. کردندمی بازی بود بسته حیاط تو شونواسه پیمان که تابی با آرشا و آال
 . گرفتنسیخ جوجه حال

 . فرستادم روانبخش واسه و گرفتم محمد از عکس یه سریع گوشیم با
  کنی؟می شیطونی داری -
 . برگشتم پیمان سمت به

 :گفتم و خندیدم
 . مونواسه ستقیافه تو خیلی آقا این کال آخه. بردم خاندانشون کل تو رو آبروش. آره -
  منی؟ با -
 . بگیر رو سیخت شما خیر،نه -
 . بود صورتش تو مانندی زار و خسته حالت یه

 . نشستم کنارش
  کنم؟ کمکت خوایمی -

 . کن کم رو روت برو یعنی انداخت؛ بهم نگاهی
 . سیخ تو کردی گوجه یه روته فشار خیلی االن کنینمی کار وقتهیچ بسکه -
 . بود زنا کار غذاپختن قدیم واهلل دادن؟نمی انجام زنا رو کارا این مگه فهممنمی من -
 . نکن تحریف رو تاریخ الکی بوده، مردا پای مخلفاتش و منقل االیامقدیم از. واهلل نه -

 . بود گذاشته خنده استیکر تاسی. بود روانبخش. اومد گوشیم زنگ صدای
 . میان دارن نوشته روانبخش محمد وای -
  جا؟این کجا؟ -
 . آره -

 :گفت و برد رو جدید هایسیخ اومد پیمان
 . اومدن خوش چشم، رو قدمشون -

 خوردیم قیفی بستنی. کردیم دوردور کمیه و شهر تو رفتیم استراحت، کمی و کردن جور و جمع و نهار خوردن از بعد
 . پیتزا رفتیم محمد دعوت هم شام واسه و

 . خونه اومدیم کوفته و خسته و رفتیم هم شبی آخر رویپیاده یه
 . جاناین ظهر و کننمی حرکت صبح بود گفته روانبخش



 

 

342 

 

 خواهد خسته دل روزی که رمان

 شد
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود هنگا انجمن کاربر

 

 69سحربانو

 بذارم هم روی رو هامچشم و بکشم دراز کمیه تونستم تازه کردم، مرتب روشون رو پتوهاشون و خوابیدن که هابچه
 . تنشس شکمم روی آروم محمد دست که
  امروز؟ بود خوب -
 . دیدممی رو مشکیش هایچشم برق تاریکی تو. برگشتم سمتش به
 ! محمد بود عالی -
 رو هاتچشم خندیدنت بلندبلند با وقتی هات،خنده از میشه چروک هاتچشم یگوشه وقتی خندی،می وقتی -

 . میره در تنم از خستگیم تمام سرخوشی، و بندیمی
 . ب*وسـ*ید رو پیشونیم

 . خوبه خیلی حالم هاتخنده با که بخند مواسه فقط تو -
 . زدم لبخند

 . خوبم کنم حست کنارم که همین بخندی، نیست الزم تو ولی -
 .شدند خواب گرم هامچشم تا زد ـوسه بـ موهام روی انقدر. بستم رو هامچشم و کشید شب*غل تو رو من

*** 
 هفته آخر تعطیلی این. کردم باز رو در و رفتم سریع و پوشیدم رو شالم و انتوم. دریم دم گفت و زد زنگ روانبخش

 .کنند عوض هوایی و آب و جااین بیان کنند ـوس هــ هم تارا و روانبخش که بود شده باعث
 . مب*وسـ*ید و کردم ب*غل رو تارا لبخند با
  حامله؟ مامانای این با کنم چه من -
 . عزیزم تحمل فقط -

 :گفت و گذاشت دستم تو رو خورده نمک آب گردوهای نایلون نبخشروا. تو رفت
 . داری دوست دونستممی. باال زدمی رو همه داشت کردم، قایم تارا دست از رو اینا زور به -
 . تو بیا! روان مرسی وای -

 :گفت لبی زیر تو رفتمی که طورهمون
 . دراززبون این از غیر شدن آدم همه. روان و کوفت -

 . آرومه و مهربون بسکه داد حرص باید فقط رو روانبخش
 ...دیدم که کردم باز رو در ترس با. در الی اومد پا یه که بستممی رو در داشتم

 !امیررضا -
 . خانممامان خانم،خوشگل سالم -
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  کنی؟می کار چی جااین تو! وای -
  برگردم؟ شدی ناراحت -
 . داخل بیا اومدی، وشخ. خوشحالم که معلومه. دیوونه -

 . بود باهاش هم حنا تعجب کمال در و تو اومد امیر
 کار چی جااین حنا. شدنمی باورم اصال. رفت داخل سریع و گفت زیرلبی سالم یه و انداخت بهم کوتاهی نگاه
 و دیدن زا که من صورت هر در کنه؟می چی من داداش یخونه و جااین پس داره، مشکل من با اگه کنه؟می

 . شدم خوشحال حسابی اومدنشون
 . هوا و آب خوش جای یه بریم نهار واسه شد قرار و خوردیم چای شدیم، جمع هم دور داخل همه
 بود قرار که موقع همون. بودم اومده بهمن با جااین. آوردند هجوم ذهنم به قدیمی خاطرات لحظه یه رسیدیم، وقتی
 حرف کردم سعی و بستم رو هامچشم. نشستیم درخت یه یسایه زیر. جااین مآورد و پیچوند و بخریم حلقه بریم
 «.کن فکر خوب روزای به فقط کنی فکر بهم خواستی اگه» . بیارم یادم رو بهمن آخر

 . چیدند رو وسایل و کردند پهن جا پسرا
 درست شیرازی ساالد با مبولیاستا ترانه. نشینن منقل پای که بودیم کرده آماده خونه رو غذا آقایون راحتی واسه
 . چسبیدمی خوردنش و بود خنک هوا. بودم کرده آماده فراوون داغ پیاز با رشته آش هم من و بود کرده
 امیررضا و بود بسته تاب شونواسه هم جااین پیمان. گذشتمی خوش بهشون حسابی و کردندمی بازی هابچه

 . کردمی بازیتوپ باهاشون
 صحبت باهاش تارا گاهی. زدنمی حرف زیاد و بود آروم حنا. زدنحرف به نشستیم چای خوردن و ارنه از بعد
 که محمد. بود شده عوض چیزی یه. نیست پیش چندروز حنای اون کردممی حس. بود ساکت کل در ولی ؛کردمی

 اطراف این بریم کن بیدارم بعد خوابمب کمیه بذار گفت. بست رو هاشچشم و کشید دراز کمیه بود، بیدار صبح از
 . بندازم عکس کلی و برم خواستممی. بزنیم قدم کمیه

. افتاد زمین روی آرشا هاشونکردنبازی وسط که کردندمی بازی وسطی داشتند امیر و روان و پیمان و آال و آرشا
 زیر زد دید رو من تا که سرش باال رفتم و شدم بلند سریع. برداشت خراش دستش کف و شدند گلی هاشلباس
 :گفت و گریه

 . مامان -
 پسری. بودم هم دیگه پسرکوچولوی یه مامان حاال ولی ؛بودم مامان من. دادن بهم رو دنیا کل کردم حس لحظه یه
 . داشتم دوستش خیلی من و زدمی صدا مامان رو من ولی ؛نبود هاشرگ تو من خون نیاوردمش، دنیا به من که

 . کنه صدا مامان رو من آرشا که بود ندیده کسی حاال تا. کردندمی نگاهمون تعجب با همه
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 تمیز لباس و شستم رو روش و دست. برداشتم آب بطری یه. بردم ماشین کنار رو آرشا رو برداشتم رو ماشین سوئیچ
 . کردم تنش

  مامان؟ خوبی –
 کنار از رو ماشینی صدای که بستم رو در و گذاشتم ماشین تو رو وسایل. مشب*وسـ*ید. داد تکون آروم رو سرش
 داد صدای. نداشت زیادی یفاصله ماشین با که دیدم جاده کنار رو آرشا و آوردم باال رو سرم لحظه یه. شنیدم جاده

 و کشیدم رو دستش و دویدم اومدم، که خودم به. بود کرده ترتند رو قلبم ضربان زدمی صدا رو آرشا که روانبخش
 . جاده کنار کرد پرتم و خورد کتفم به زیاد سرعت با ماشین ولی ؛خودم سمت کردم رتپ
 رو هابچه گفتن یازهرا و یاخدا صدای. بدم تکون رو بازوم و دست تونستمنمی و بودم شده طاقتبی زیاد درد از

 لحظه اون. ترسیده فقط خوبه، شحال و ستزنده یعنی آرشاست؛ یگریه صدای این که بود راحت خیالم و شنیدممی
 و ترسیده صورت. بود همین من واکنش صددرصد بود آرشا جای هم ایدیگه هرکس که کردممی فکر این به

 .شد بسته هامچشم آروم دیدم، که رو محمد یپریدهرنگ
*** 

 حتی بتونم اینکه ولی ؛یدمشنمی رو صداها. داشتند وحشتناکی درد راستم دست و بازو و کتفم. کردمی درد تنم کل
 کنندمی درد هم هااون کردممی حس که رو پلکم الی سختی با. تونستمنمی اصال کنم باز رو چشمم و بزنم پلک

 . کردم باز
 که شنیدممی صداهایی یه. بود بازنیمه اتاقم در الی ولی ؛نبود پیشم کسی. بیمارستان تو ظاهرا و بودم اتاق یه توی

 :بود محمد صدای. شدندمی اتاق نزدیک داشتند گاران
 عمل اتاق تو کردین غلطی چه. هوشهبی دوروزه االن. کتفشه نمیاد؟ هوشبه که خورده تیر مگه دکتر؟ چی یعنی -

  روزش؟ و حال اینه االن که
 . باش مودب عزیز آقای -
  بودی؟ خونسرد انقدر بیمارستان تخت رو بود افتاده خودتم زن کنی؟ کار چی خوایمی نباشم مودب -
 . کنم درمان رو تو زن تونمنمی که نباشم خونسرد اگه من پسرم -
  نمیاد؟ هوشبه چی واسه کجاست؟ کیه؟ هوشیشبی دکتر این اصال کردین؟ کار چی دوروز این تو االن -
  شما؟ هستی چی نگران. ترلهکن تحت چیهمه. میشه تزریق دارو بهش زیاد درد از. طبیعیه اینا عزیز آقای -
  تو؟ چته. باش آروم محمد -
 . نکنه باز چشم دیگه ترسممی امیر -
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 من محمد. کنم صداش تونستممی کاش لرزه؟می داره صداش بغض از من محمد کرده؟ بغض محمد! من خدای
 . کنه گریه نباید

 افتاد زمین روی. دادم هول رو تختم کنار استیل انلیو و کردم بلند بدبختی با رو چپم دست. انداختم اتاق تو نگاهی
 دکتر، بیارن؛ هجوم اتاق تو همه شد باعث صدا همون ولی بود؛ وحشتناک صداش. پیچید اتاق کل تو صداش و

 . امیررضا و پیمان محمد، پرستار،
 هایچشم و دارریشته صورت فقط رو، زارش حال فقط. دیدممی رو محمد فقط هم بازنیمه هایچشم با

 . شده ضعیف قدرچه من مرد. رو شگودافتاده
 :نالیدم ایگرفته صدای با
 . محمد -

 . ب*وسـ*ید عمیق و محکم رو پیشونیم و تختم کنار اومد کرد تند پا باشه، دراومده شوک از که انگار
 :گفتمی مدام لب زیر و کرد نگاهم

 ! شکر رو خدا شکر، رو خدا شکر، رو خدا -
  خوبی؟ -

 . دادم تکون آروم رو مسر
 :گفت و کنارش اومد دکتر

  شد؟ راحت خیالت -
 . دکتر مرسی -
 . نباش عجول انقدر جونپسر مرسی؟ میگی حاال کردی بارمون حرف همه این. بچه داری رو خیلی -
 باشم؟ خیالبی شدمی مگه زنمه، -
 من بیرون همه هم حاال. نمیاریم در بازیکولی جوریاین ولی ؛داریم دوست هم رو زنمون داریم، زن هم ما واهلل -

 . کرده شیدا و عاشق انقدر رو پسر این که کرده کار چی ببینم بپرسم سوال چندتا و کنم معاینه رو خانم این
 زد بهم ایکنندهدلگرم لبخند پریشونش و پریدهرنگ صورت با پیمان. بیرون بردش و کشید رو محمد دست امیررضا

 . بودمشون ترسونده حسابی اینکه مثل. رفت بیرون مه اون و
 . بخش تو کردن منتقلم و شد راحت خیالش خوبه، عمومیم حال و نیست مشکلی دید وقتی و کرد معاینه دکتر

 . رفتم خواب باز و زدند دارو بهم دوباره زیاد درد از
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 رو سرش که بود پیشم نفر یه و نبودم تنها باراین. بودم خصوصی اتاق یه تو و بود تاریک هوا کردم، باز که چشم
 و کردهپف هایچشم با بود؛ حنا. کرد نگاهم و کرد بلند رو سرش خوردم، که تکون. بود گذاشته من تخت یلبه

 .کردند مجبورش امیر یا محمد شاید. پیشم بمونه همراه عنوان به بخواد کردم نمی فکر. قرمز
  بهتری؟ -
  ؟کجان هابچه. خوبم -
 . تاران و ترانه پیش خوبن، هاتمبچه -
  نشد؟ زخمی که آرشا -
 . افتاد چمنا رو نه، -

 . بستم رو هامچشم
  بیارم؟ تواسه خواینمی چیزی -
  شدی؟ مهربون کنم باور -
 . بود زده زل هامچشم تو
  خوای؟نمی چیزی -

 . بود زده زل شفافش و آبی هایچشم تو هم من
 . خواممی آب -

 تو چید و کرد باز هم آناناس کمپوت یه. بخورمش که کرد کمکم و آورد آب لیوان یه مواسه یخچال تو از و شد بلند
 ته تا ولع با رو شونهمه که بود مگرسنه انقدر. بخورم هم رو هااون که کرد کمکم و کرد شونتیکهتیکه و بشقاب
 . خوردم
 . انداخت پایین رو سرش دیدم، که رو شخنده. زده زل من به لبخند با دیدم شد، که تموم

 . نذاشتنش بمونه خواست محمد -
 . نزدم حرفی

 . نداره رو هوشیبی مواد کشش انگار بدنت. کردی نگران حسابی رو همه. بودی هوشبی روز دو -
 . بود ترسیده حسابی بهمن. اومدم هوشبه دیر شدم، مشکل دچار هم زایمانم واسه. آره -

 . بود گرفته اخم هم باز حنا نگاه. شدم غرق خاطراتم تو که نبود حواسم
 من به دیگه نکن سعی کنممی خواهش بیای کنار باهاش تونینمی اگه منه، زندگی از جزئی من یگذشته -

 . بشی نزدیک
 . کرد داغون رو محمد تگذشته -
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 اذیت انقدر شواسه رو خودت نیست الزم محمده، و من یگذشته این ولی کرد؛ داغون هم رو خودم مگذشته -
 . کنی
 . بیرون کرد فوت رو نفسش که گرفت رو مکنایه کنم فکر

  بندازم؟ زندگیت چرخ الی چوب خواممی کردی فکر -
 . بود دلخوری و حرف پر انگار نگاهم

. احترامه قابل مونهمه واسه خاصی جور یه. داریم دوسش همه عزیزه، ما یهمه واسه محمد دونیمی خودت -
 هایریش با رو شپریدهرنگ و زرد صورت وقتی دیدمش،می بیمارستان تخت رو روزا اون وقتی. داداشمه محمد

 و بود سیگارش فقط همدمش وقتی نبود، هاشلب رو خنده سال تا سال وقتی دیدم،می زدهماتم یقیافه و بلند
 کاری همه. ترهنزدیک من به برادر از محمد. هاشغصه پای زخماش، پای درداش، پای دادم جونمن سیگارش؛

 ازدواجم جشن. نیومد منم عروسی حتی که بود بد روزا اون انقدر حالش ولی ؛کرد من خوشحالی و خوشبختی واسه
 دونستیمی تیوق هم اون بری، و کنی فرار سابقت نامزد با بخوای تو که گنجیدنمی ممخیله تو اصال. شد زهرمارم

 . داره دوستت انقدر محمد
 نزدن، حرفی کسی به هم هااون که دونستنمی امیررضا و روانبخش فقط. بودی نگفته کسهیچ به مشکلت از تو

 فیلمش گفتنمی. نکرد باور کسهیچ ولی ؛بری شدی مجبور که دادن توضیح مونواسه هااون رفتی که هم بعد
 دوشش رو کرده فرار غریبه مرد یه با که شوهرداری زن جرم خواستهمی. دنبالش نیفته قانون با محمد بعد که بوده

 دونستممی من. داشت علتی یه رفتنت که بودم مطمئن من رو، سرت پشت هایحرف کردمنمی باور من. نباشه
 . داری دوست رو محمد

 .نداشتی رو دیدنم چشم بقیه از بیشتر که تو بود، بدتر شونهمه از رفتارت که تو -
 کنار چشمم جلو از محمد زار حال و هاصحنه اون. افتادممی محمد روزای اون بد حال یاد تو دیدن با فقط من -

 . دیدم رو محمد غرور شکستن روزا اون من. رفتنمی
 :گفتم و زدم پوزخندی

  کنار؟ رفتن هاصحنه اون شده؟ چی االن -
. زندگیشه سرگرم طورچه دیدم وقتی شاده، خنده،می شده، خوب قدرچه شده، عوض رقدچه محمد دیدم وقتی -

 وقتی گذاشتی، مایه آرشا واسه دلت ته از دیدم وقتی. گرفتم آروم کنهمی نگاه رو هاشبچه و تو عشق با قدرچه
 . کنار گذاشت ور گذشته باید که فهمیدم کنه،می رو قراریتبی قدرچه دوروز این آرشا بینممی

 . کرد نگاه هامچشم به دوباره و انداخت پایین رو سرش. کردمی بازی شالش هایریشه با
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 نه ایستادممی همه جلو باید که من. داشتی انتظار ازم بقیه از بیشتر که منی. باهات کردم بد دیار، ببخش رو من -
 . جبهشون تو برم

 . بودم کرده بغض هم من و داشت بغض
 ... رفتارات با ولی ؛دارم خواهر یه کردممی فکر -

 . گذاشت دستم روی رو دستش
 . دیارجونم ببخشید -

 رو آرزوش همیشه رویاهام تو که همونی. بود منداشته خواهر مثل من واسه حنا. کردیممی گریه هم با دوتامون
 . داد آزارم بقیه از بیشتر محلیشبی همین واسه. داشتم

 :گفت و کرد نگاهم لبخند با کرد، پاک رو اشکش
 بودیم جمع همه که شب یه جا،این به اومدنتون از قبل. عاشقته انقدر محمد که میشه حسودیم بهت وقتا گاهی -

 نگه رو مبچه و زن عزت تا گفت محمد که گرفتن ازش رو هابچه سراغ همه. اومد هم محمد اصالن، عمو یخونه
 نسبتی چه کنهنمی فرقی گفت و ایستاد شونهمه جلو قاطع محمد که شد حرف دوباره. نمیارمشون دیگه ندارید
 و شد چی که فهمیممی دیار و خودم فقط. مادر از ترمهربون یدایه شدین االن که نبودین زندگیم تو. دارید باهام
 رو دلش یا گفته بهش چیزی یکس ببینم هم دیگه یدفعه اگه. کنه دخالت زندگیم تو نداره حق کسی. کشیدیم چی

 . بیرون زد خونه از هم موقع همون و بینیدنمی منم رنگ دیگه شکونده،
  بود؟ نگفته بهم چرا. نبودم جریان در من. دادممی گوش هاشحرف به تعجب با

 روی شدمی ابد تا که بود مردی نبود؛ دوروز روز یه مرد محمد. کردم شکر رو خدا دل ته از و بستم رو هامچشم
 هایآدم که. کنه دور عشقمون از رو بد چشم خواستم خدا از فقط لب زیر. کنی حساب بودنشپشت و بودنکوه

 . کنن چشم رو قشنگمون زندگی نخوان روزگار بدذات
 نه، یا داشت حق. بود داداشش نگراندل نداشتم، دلخوری حنا از من. کردم نگاهش. نشست دستم روی حنا دست
 .بذارمش کنار زندگیم از تونستمنمی بود، من زندگی عزیزترینای از یکی حنا. گذشته گهدی االن

 .فشردم محکم رو دستش و زدم لبخند روش به
 تنگ دل از نرود قدیم یاران یاد»

 «قفس اسیران یاد از چمن هوای چون
*** 

 درد پاهام هامغازه کردن پایین و االب از. بودم نشسته صندلی روی بود، محمد هایدوست از که لباسی فروشگاه تو
 . بود گرفته



 

 

349 

 

 خواهد خسته دل روزی که رمان

 شد
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود هنگا انجمن کاربر

 

 69سحربانو

 :گفت و اومد جلو بود دستش که لباسی با محمد
  خوبه؟ این -
 . بود گشاد خیلی ولی بود؛ نارنجی یزمینه تو ایقهوه و زرد هایرنگ از مخلوطی که بود حریر لباس یه
  نیست؟ بزرگ خیلی این محمد -
  انداختی؟ هیکلت به نگاه یه خوبه، جاییش یه تا نفس به اعتماد دیگه عزیزم -

 . کردم نگاهش تیز
 . محامله مثال شدم، که شدم چاق چی؟ که خب -
 . دادی قورت رو حاملگی انگار تو ولی ؛میشن حامله همه عزیزم -
 کردم؟ ورم کنم کار چی خب. زنمامی جیغ قرآنبه محمد -
 دلم؟ عزیز گوشت یا ورمه اینا -
 . باشه داشته گوشت پره یه باید زن. خوادمی دلم گوشته، اصال -
 ... جورایی یه گذشته، پره یه از دیگه این برم قربونت -
 . دیگه ببند! عزیزم محمد -

 :گفت بشنویم دوتا خودمون فقط که آروم و اومد ترنزدیک
 . جذابی همیشه من واسه تو! بشم تپرهپره گوشتای این قربون من -
 . خوامنمی هم رو لباسِ این چمه؟ مگه. باشم جذاب ایدمب هه، -

 :گفت کالفه
 . دیگه بپوش چی یه. نداره خوشتیپی انتظار ازت کسی ای،حامله تو بابا دیار -
 . خوادمی قشنگ لباس یه دلم خب! وا -
 . نمیرم ایدیگه یمغازه هیچ تو بیرون گذاشتم جااین از رو پام من بگما، ببین -
 :گفت آروم شدم رد که محمد جفت از. بگردم لباس دنبال برم که شدم بلند بدبختی با
 . خودم خوشگل پنگوئن جوون، -

 . مغازه یدیگه ور یه رفت شیک خیلی دیدم که بگم بهش چی یه برگشتم
 . میری راه پنگوئن عین میگه بهم باال رفته ماهم وقتی از
 . زدیم بیرون فروشگاه از و دادم رضایت رهباالخ و برداشتم رنگخوش سبز پیراهن یه

 . افتاد فروشیشیرینی یمغازه یه به چشمم که بود کرده حرکت محمد تازه
 . خواممی ایخامهنون من دار، نگه محمد وای -
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  تو؟ زاییمی کی دیار. اووف -
 . گذرهمی خوش بهم داره بزام، هاحاال حاال خوادنمی دلم اصال -
 . آوردی در رو بچه صاحاب پدر بگذره، خوش دمبای -

 گاز ولع با چنان. خوردم کاری اول همون ماشین تو رو چهارتاشون سه. برگشت ایخامهنون جعبه یه با و رفت
 تماشا رو خوردنم و داشت نگه گوشه یه. افتاد ـوس هــ به هم محمد که دادممی قورت رو شخامه و زدممی
 .کردمی
  ری؟خومی -
 . اوهوم -
 . دادم دستش و درآوردم جعبه تو از ایخامهنون دونه یه
 . کافیته همین تو خودمه، واسه شونبقیه -
 . خوامنمی رو این من نه، -
 . زدم ایمخامه نون از بزرگ گاز یه
 . بدم بهت دیگه یکی تا بده رو اون خوای؟می رو کدوم -

 . گذاشت دهنش تو رو ایشخامه انگشت و کشید لپم یگوشه رو دستش
 . دادممی بهت زودتر گفتیمی -

 . انداخت باال رو ابروش
 . بود خوشمزه چه -
 . دیار مامان طعم با ایخامهنون -
  خونه؟ بریم -

 . رفتم بهش ایغرهچشم
 . زدمی غر لب زیر و کرد حرکت

  نمیشه؟ تموم اچر کشه؟می طول انقدر آخر ماه این چرا فهممنمی من -
 . شد دیر هابچه دنبال برو. نزن غر -

 .خرید بودیم اومده و بازی یخانه بودیم گذاشته رو هابچه
 رفتار یکیش. کرد تغییر چیزها خیلی برگشتم وقتی. داشتم که تصادفی از بعد از گذشت؛ روزا اون از سالیک
 با گذشت، که مرور به. کردندنمی اخم کردند،نمی نازک شمچ پشت پروندند، نمی تیکه دیگه. بود اطرافم هایآدم

 کنار باهاشون بتونم بهتر تا کنم صاف باهاشون رو خودم و دلم کردم سعی. شدند قبل مثل خودم گرم و نرم رفتار
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 حنل دوباره. خوشگلم دخترم عزیزم، دیار جان،دیار شدم من دوباره که خوب انقدر شدند؛ خوب هم هااون. بیام
 همون تونستیمی نگاهشون تو دوباره. برگشت محبت بوی و رنگ هاشونجمله تو دوباره. شد عوض هازدنحرف

 به و آرومآروم و بشه کمتر محمد تنش که بود شده باعث هابودنخوب همین و. ببینی رو قبل مهربون هایآدم
 .برگرده زندگیمون خونه به آرامش زمان مرور
 کلی. بود مخالف و شدنمی راضی محمد ولی ؛بگیرم بیتا از سراغی و بزنم زنگ هامدت از بعد خواستمی دلم خیلی
 با خواستنمی دلش. کنم صحبت بود زندگیم تو که خالفکاری آخرین با بارآخرین واسه داد اجازه تا کردم اصرار
 . باشم ارتباط در بوده وصل سابقم زندگی به که آدمی

 تونستیمنمی خوشحالی از بعد و کردیم گریه و داشتیم بغض هردومون اولش. کرد ذوق کلی صدام شنیدن با بیتا
 کردم اصرار کلی. خودشه تو و ناراحته خیلی دیدم اولش. کردمی زندگی تنها و بود کرده کات شهرام با. بزنیم حرف

 دختر قشنگم، دوست بیتا کنم باور تونستمنمی اصال .شده ویآیاچ ویروس به مبتال گفت و کرد باز زبون باالخره تا
 شدت به. باشه شده ترسناک مریضیِ این دچار هواسربه و شیطون دختر اون شرابیش، موهای اون با من آبیچشم

 ولی برگرده؛ زندگی به دوباره که کنم کاری و کنم آرومش هامحرف با کردم سعی خیلی. بود شده افسرده و منزوی
 جای رو شهرام سازمان کرد، خودکشی بهمن که موقعی از گفت. بود بریده زندگی این از رو امیدش کال یتاب انگار
 تموم رو چیهمه کال چندماهه که هم االن و پریدمی باالدستیا با و کرد کم بیتا با رو شرابطه کمکم و گذاشته اون

 .کردند
 احتمال و بود سازمان تو همچنان رامین. بودند هم با االن و ریرس سراغ بود رفته اینکه مثل. گرفتم رو رامین سراغ
 دلم بگم، محمد به چیزی سریر و رامین از نبود قرار مطمئنا و نبود کم بکنه راه این وارد هم رو سریر اینکه
 . کنم ناراحتش خواستنمی

. شد عوض سال یک این تو چیهمه قدرچه. دادم سامون و سر ذهنم تو رو بیتا هایحرف و بستم رو هامچشم
 قرار من زندگی مسیر تو رو محمد که کنممی شکر رو خدا و. ساخت رو زندگیش و گرفت قرار مسیری تو هرکس

 .برسیم آرامش به هردومون تا داد
. ندار دوست رو همدیگه و انوابسته هم به شدت به. اون از فراتر چیزی نیستند؛ برادر و خواهر دوتا مثل آال و آرشا

 و ایستاده هم دخترکم و داره رو آال هوای کلی آرشا. کنهمی رو تابیشبی کلی یکی اون میشه مریض که یکیشون
 واقعیش مامان من که دونهمی آرشا.زیباست واقعا بینشون محبت. بزرگترشه داداش هایحرف فرمان به گوش
 کردم رو سعیم تمام. داره دوست رو من هم اون و دارم دوستش واقعیم پسر مثل که دونهمی هم رو این ولی ؛نیستم

 وقتهیچ خواستم خدا از همیشه. بشم پشیمون خودم که نکنم رفتار جوری و نذارم فرقی آرشا و آال بین که
 حامله ماهههشت که هم حاال. باشم داشته کرده عطا من به که رو موهبتی این لیاقت همیشه و نشم ششرمنده
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 و گذاشتیم هابچه یعهده به رو بچه اسم انتخاب. کنه هدیه بهمون خوشگل کوچولوی دختر یه هقرار خدا و هستم
 .داشتند نظر اتفاق آنا اسم رو هم هااون

 تو دیبا، دخترکوچولوشون، با و تهران بیان و بگیرن انتقالی کارشون محل از باالخره تونستند هم ترانه و پیمان
. کنارمه در مونده برام که چیزی و گذشته از من دارایی تنها االن. کنند زندگی بود خالی هامدت که من یخونه

 عطیه مامان و باباحاج نیت به هرماه هم من و ریزهمی حسابم به خونهکرایه بابت پولی هرماه خودش اصرار با پیمان
 خیلی حالم کار این با. زمریمی خیریه موسسات یا سالمندان یخانه حساب به رو توجهی قابل مبلغ پول اون از

 .خوبه حالشون خیر کار این با جااون هم هااون کنممی حس اینکه بود؛ خوب
 به وقتی ولی دختره؛ بچه که داد نشون سونوگرافی بارداری دوران توی. بود امیررضا و حنا پسر سورون ختنه دیشب

 و سیسمونی کل چون خورد؛ ذوقش تو حسابی که احن. داده بهشون زریکاکل یه خدا خیر،نه که دیدیم اومد، دنیا
 .بود دخترونه بود داده انجام که خریدایی

 و راحت خیلی خونه تو واسه بودم خریده تازه که لباسی. کشیدم صورتم به و زدم کنندهمرطوب کرم دستم کف به
 بدنم کل. گذاشتم بالشت یه امپ زیر و کشیدم دراز سختی به. شدممی اذیت خیلی آخر هایماه این تو. بود خنک

 . بیشتر جاهمه از پاهام و بود کرده ورم
. ببینم خودم رو مبچه قدکشیدن و شدنبزرگ که موند دلم به آرزو گفتمی. خواستمی دیگه یبچه یه دلش محمد

. باشم کنارش کرد شروع رو رفتنشراه هایقدم اولین و درآورد دندون وقتی. بکشم بو نوزاده وقتی رو تنش بوی که
 کم هیچی مردونگی و مرام تو مواسه که مردی حرف رو بیارم نه نتونستم من و. کنم کیف و بشنوم رو باباگفتنش

 . نذاشت
 . بازکردم رو هامچشم که نشست پام ساق روی دستش

 .دختر هپروتی تو -
  اومدی؟ کی -
  کنه؟می درد باز. رسیدم تازه -
 . نهکمی زقزق خیلی آره، -
 آروم دردش و خوابیدمی کمی پاهام ورم جوریاین. کشید پاهام به و زد گیاهی روغن کمی دستش کف به

 . دادمی بهم هم خوبی حس. گرفتمی
 . کشید دراز کنارم و کرد پاک دستمال با رو دستش شد، تموم که کارش

  خوردی؟ شام -
 . خوردیم شرکت تو گرفت ساندویچ امیر آره، -
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  چی؟ دویچسان -
 . برگر چیز -
 . خواست دلم وای محمد -
 . میاد خوابم دیار، کردم غلط! خدا وای. کرد بیجا دلت -

 . خنده زیر زدم بلندبلند
 . گرفتما رو حالت خوب -

 . زد زل هامچشم تو و آورد باال رو سرش
 .شدی بال -
 . بودم بال -
 . بودی لخوشگ هم بودی، دلبر هم بودی، بال هم. بله که اون -

 . کردممی کیف داشتم و بودم زده زل بهش لبخند با هم من
 . بودی شرفبی خیلی هم -

 . شد گرد هامچشم
  چرا؟ -

 . کشید دست لبم زیر
 . دیگه بردی رو دلم بازیات شرفبی همین با -
 . بودیم زده زل همدیگه هایچشم تو
 نشینه، پات تو خار که ذارمتمی سرم رو االن ولی ؛باشم اقبتمر خوب نتونستم اول بار. داد بهم رو تو دوبار خدا -

 . دیار کنیمی آرومم که مرسی. نریزه دلت به غم که
 . کشیدم صورتش روی ریشایته به رو صورتم. کردم حلقه گردنش دور رو هامدست

 . من عاشق فقط ن،بمو عاشقم فقط تو. مونممی دلت ور خودتم، ریش بیخ باشی داشته دوستم وقتی تا -
  کردن؟ گناهی چه هااون. میشه دخترا یبقیه حق در اجحاف این داری؟ رو خیلی کنینمی فکر -
  نکنی؟ خرابش عاشقانه فاز تو بریم بار یه ما شد -
 . ببینم وراون برو پاشو. میشن پررو داد، رو نباید جماعت زن به -
 . کشید شب*غل تو رو من شمردونه یخنده با که رفتم بهش غرهچشم یه

 . رسیدمی خوب حس و امن آ*غـ*وش و عشق به تهش که بودم درارشحرص یدونفره شوخیای این عاشق من
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 پنهانی و ترس با ولی ؛دارم دوستت عزیزم »
 ویرانی اوج یعنی عشق یک کردنپنهان که
 اما ات؛دوری از برد می عجیبی رنج دلم

 ایرانی هایبانو مانند کندمی نجابت
 است دشوار و سخت من از راز این کردنتحمل

 طوالنی اندوه این از شد خواهد خسته دل روزی که
 شیشه از ترنازک دل شب هر خوردمی را غمت

 بنشانی شیشه کنار خواهینمی را سنگی تو
 برگردم عشق راه به شاید کنی باور مرا
 مسلمانی در مردم باورهای دست این از نه
  دیدی؟ را جمله این غم «دارم دوستت معزیز»

 «بارانی هایشب با سیالب این دارد تفاوت
 

*** 
. نکنید فراموشم. شتیندا دوستش که کردم تقدیمتون چیزی که خوشحالم ولی ؛نمیشه باورم. شد تموم باالخره

 . دارم دوستتون
 

 69 سحربانو
 96 بهمن 2

 . دقیقه 18: 10ساعت
 .شد خواهد خسته دل روزی که
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