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 الصه داستانخ

 
 را خود خاص هاىمشغوىلدل و تفکر شهر، آموزشگاه خط استاد آمین، نیلوفر

 کیان، برادرش، به او وافر عشق. بزرگ قلبى با معموىل و عادى دخرتى. دارد
 . است کرده پر را اشزندگی متام

 شیرینى تغییر خوشدست را نیلوفر زندگى خط، هرنآموز فرحناز، حضور
 تحول ترینبزرگ آغازگر صدا یک و تلفنى متاس یک میان این در و. کندمى

 . شودمى سالگىسی آستانه در نیلوفر زندگى
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 :محترم خوانندگان با سخنی
 از برگرفته ها،شخصیت و ماجراها از نیمی. شود عنوان مطلبی بود، نیاز رمان این خواندن از قبل

 . است خواننده اختیار به آن نپذیرفتن یا باورپذیری و است واقعیت
 . تشکر با

*** 
 . دید یکی نگاه در را هستی تمام توانمی
 . خواست تن یک برای را هستی تمام توانمی
 . داد تن یک برای را هستی تمام توانمی
 . شد هستی تمام صاحب تن، یک با توانمی
 . دید تن یک در را، خالق قدرت توانمی
 :زد فریاد تن، یک آن با توانمی

 . داری را بهترین چون بهترینی؛ تو خدایا
 . داشت دست در را هستی تمام تن، یک با نداشتن، عین در توانمی
 . یافت حس یک و چهره یک صدا، یک بو، یک در را تن یک آن توانمی
 . داد تن یک برای را هستی تمام توانمی

 و
 داد؛ را تن آن خدا، خاطربه توانمی 

 اما
 خواهی؟ مرا جان و تن تن، یک آن جای به خدا، ای توانمی
 که
 !داد جان تن یک برای توانمی

 *** 
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 . بود تمیزى محیط خیلى خداییش اما زیرپله؛ بهداشتى سرویس با سالن و اتاق یه. شدم آموزشگاه وارد
 . بود نشسته میز پشت جوونى و باریک دختر

 امرتون؟ بفرمایین -
 ... براى گرفتن تماس من با احمدى خانم دیروز. خط مربى هستم، آمین نیلوفر - 

 :اومد سمتم به و شد بلند ازجا
 . هستم احمدى من. بفرمایین بله، بله -

. کردمى پارهتیکه تعارف و زدمی حرف ریزیه! آموزشگاه مدیریت این بود موچول کوچول چقدر واى
 :گفتم سریع

 کنین؟ ردیف رو برنامه تونینمی. دارم آزاد وقت ٥ تا ٣ ساعت بین هاشنبه سه فقط من -
 . باشین داشته تشریف شما -
 هاىچایى از قدراین! لیوانى چایى جانم. کرد مشغول رو من یزدى کیک چند و چایی لیوان یه با

 . موچول کوچول خانم براى مثبت پوئن هم باز. میاد بدم لیوانى نصف و استکانى
 . شدم راهنمایی کالس، سمت به

 نشسته شکلمستطیل بزرگ میز دور سفید هاىصندلی روى١٨ الى ١٠ سنى رنج با خط، آموزهنر یازده
 قرار معلم صندلى پشتى روى رو، امتاشده چادر و کردم سالم. بودن شده خیره من به کنجکاوى با و

 . دادم
 . نوشتم براشون سرمشقى تحصیلى پایه و سن به توجه با و رفتم تکشونتک سراغ به معرفى از پس

 از یکى. بمونه منتظرم هست، آموزشگاه نزدیک اگه دادم پیام کیان براى. بودم افتاده وکولکت از
 :گفت و شد نزدیک بهم هنرجوها

 بیام؟ سرمشق براى فقط من میشه استاد -
 هست؟ مشکلى چرا؟ -
 . چهار شده بیام بخورم ناهار خونه برم دانشگاهم، دو ساعت تا -

 . بود حاکم صداش و صورت بر خاصى ادب و شیرینى. شدم خیره اشچهره به کمى
 تحصیلى؟ رشته اسمتون، -
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 :گفت مسلط اما رفت؛ باال حیرت با ابروش
 . دولتى دانشگاه فارسى ادبیات رشته دانشجوى هستم، مهربان فرحناز -

 . خندیدیم هردو و افتاد من یشدهچپ هایچشم تو نگاهش
 . بیای سرمشق براى فقط تونیمى شما دولتى، دانشگاه ادبیات دانشجوى خانم باشه -

 . کرد اعالم رو کالس پایان «نباشین خسته» با و شد وارد احمدى خانم
 مهربان. شدم اصلى خیابون وارد و رفتم فرعى ابتداى سمت به آروم. ندیدم آموزشگاه بیرون رو کیان
 . بردم باال دست تاکسى براى. دادیم تکون هم براى سرى. بود اتوبوس منتظر هم

*** 
 بعد ماهسه
 . دیگه وایسین آمین خانم! استاد-
 . نکردم کارىهیچ دارم، مهمون امشب دارم؟ عجله بینىنمی مهربان؟ میگى چى -

 :گفت و کرد نگاهم مهمون رو خندونش هاىلب و شفاف هاىچشم
 کمکتون؟ بیام دینمی اجازه -
 خوشگل؟ پرشور این گفتمی چى کردم، نگاهش تعجب با
 . منتظره بابات خونه، برى باید مهربان -
 . شمام پیش شب میگم بابا به اصالً. بیام حاال خب-
 !شناسه؟نمى که کسى یخونه بره جوون دختر یه چى؟ یعنى -
 :گفت و شد امخیره التماس با
 . داره قبولتون هم خیلى شناسه،می رو شما بابام. بیام بذارین خدا رو تو -

 . انداخت امخنده به اشدخترونه لجاجت و کودکانه لحن
 . بزن زنگ بابات به -

 هم فامیل ىخونه حتی خانواده، بدون دخترجوون، یه من، کوچیک و سنتى شهر تو. بودم شده گیج
 . رفتنمى
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 باادب مرتب، و شیک بود؛ تمومى چیهمه دختر. گرفتمش نظر زیر بودم، تاکسى منتظر که طورهمون
 زندگیش زیروبم تموم از برام و بود شده نزدیک من به بسیار مدت، این تو. شیرین و باهوش مهربان، و

. داشت شلوار و مانتو کوچک تولیدى پدرش. بود داده دست از پیش چهارسال رو مادرش. بود گفته
 و کشونده شهر این به رو اون مادرش به پدر عشق و کردنمى زندگى تبریز تو هاشفامیل تمامى
 . بود کرده خاک این گیرزمین

 جلسه هر شده، مندعالقه من به اول یجلسه همون از گفتمى اما داشت؛ دانشگاه تو زیادى دوستان
 موجب گرچه اون یعالقه. پول کیف و کتاب تا گرفته شکالت و آدامس از! آوردمى کادو برام

 «من؟ چرا»: چرخیدمى ذهنم تو مرتب سؤال یه اما شد؛مى خرسندیم
 که اون دیدن با کیان باریه! بودیم فنجون و فیل مثل هم کنار کیلوگرم، ٥٠ وزن سانت، ١٥٠ قد با

 چرا دونمنمی من نیلى»: بود گفته بریم، سینما کنه راضیم تا چرخیدمى دورم خیابون تو سرخوش
 «.پرحرف هم خیلى قدبلندن، و سفید همه تو دوستاى

 «موتورسوارى؟ هنوز خودت اما دارن؛ ماشین و پولدارن دوستات ىهمه چرا تو»: بودم گفته هم من
 . بود کرده تموم رو قضیه «دیوونه ای» گفتن با و بود خندیده

 !جون آخ. دنبالم بیاد خودش یا برگردم کسى با یا فقط نداره، ایرادى گفت بابا -
 . ستبچه قدراین پوش ایسرمه دختر این چرا خدایا

 تموم که کار کمک، فقط. ممنوع شیطونى و فضولى. داره قانون ما ىخونه اومدن خانم،مهربان ببین -
 مفهوم؟ خونه، گردىبرمى شد

 :گفت و شد خم صورتم تو و خندید
 . ببینم رو شما یخونه این من بریم حاال استاد، باشه -

 تا. بود کرده سرگرمش کنجکاویش. شدیم داشتنیمدوست کوچک حیاط وارد چرخوندم، قفل تو رو کلید
 تیشرت. بپوشم رو خونگیم لباس راحت تا شدم اتاقم وارد بود، دیوار روى هاىعکس دیدزدن مشغول
 روسرى با هم رو پرکالغیم مجعد موهاى پوشیدم، رو ایفیروزه سفید بلند دامن و آبى دارآستین
 . پوشوندم ایسرمه

 رفتین؟ کجا خانم -
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 :گفتم و اومدم بیرون اتاقم از
 . شد شروع کلفتى که بریم بیا -
 . کرد اشاره روسریم به انگشت با و شد امخیره درشتش اىقهوه چشمان با
 کنین؟مى سر روسرى خونه تو -
 . بله دارم، مهمون وقتى -
 نامحرمم؟ من االن -
 . ترمراحت طوراین نباشه حرف بابا -

 :گفت و کشید دندون با رو پایینش لب
 کنم؟ کارچی خب -
 جاروبرقى دیشب کیان البته. بکش پذیرایى به هم دستى. بچین کن، خشک و بشور رو هامیوه -

 . کشیده
 :گفت و رفت سینک سمت به هامیوه نایلون با
 آقاتونه؟ کیان؟ -

 . دانستنمی چیزیهیچ من از داشت؛ حق طفلک. پرید گلوم به آب
 ست؟نخوردهدست صورتم دیدنمى بود، کور مگه! نداشت حق هیچم. نداشتم دست در هم ایحلقه

 باشه؟ درازى،روده به شینیممى بعد مادر، نداریم وقت[ کردم اضافه مسخرت با] جان،مهربان -
 :گفت و زد دهنش روى 
 . چشم اوم، -

 به و خوندمى قلقل بند یه برام که گذاشتم آب از پر سماور کنار رو قورى کردم، کم رو هازیرقابلمه
 . رفتم حیاط

 به جارو و آب شلنگ با. بود شلوغ سرش حسابى هفته این طفلک اما بود؛ کیان یوظیفه حیاط شستن
 . افتادم هاموزاییک جون

 :گفت. شدن وارد عزیزش موتور و کیان. اومدم خودم به در زنگ صداى با
 . نباشى خسته سالم، -
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 . بیرون ندازمشمى بده، پس روغن تقراضه این دیگه بار یه اگه کیان. سالم -
 :گفت و زد اىمحجوبانه لبخند

 . کنممى حل رو کامپیوتر مشکل فردا( داد رشوه پیشنهاد. )کنممى جبران -
 :زدم فریاد که بود برنداشته قدمى

 !کن صبر نرو کیان،  -
 :گفت و ترسید

 !نیلى؟ شده چى -
 . کنم خبرش بذار. ستخونه تو دوستم -

 . بود معروفم یکتابخونه دیدزدن حال در اتاقم تو. نبود پذیرایى و آشپزخونه داخل مهربان
 . بودم عاشقش. کتاب جلد٣٠٠داشتم؛ همکارام و دوستان بین رو کتابخونه بهترین

 . کشید بیرون کتابى خوشحالى با
 !عاشقشم شریعتى؟ دکترعلى هبوط واى -

 !بود نگارشش و شریعتى عاشق شیطون و استخونى قدبلند دختر این واقعاً
 . بیارم چایى تا باش اتاق تو مهربان -
 . رفتم اتاقم سمت به میوه بشقاب یه و چایى دوتا با
 میان؟ کى دوستات کیان -

 :گفت و کشید عقب به پیشونیش روى از چنگ با رو ایشقهوه رنگ خوش موهاى
 . دیگه ساعت یه -

 . بگه خواستمى چى باز واى، اى. گرفت دندون به رو کوچکش انگشت
 شده؟ چى! کیان -
 :گفت شرم با
 . ١١ ساعت یکى داره، حساس فوتبال دوتا امشب نیلى، ببین-

 . زدنچرت هم فردا. من نخوابیدن و سروصدا هم باز بله. کشیدم آهى
 میاد؟ هم اکبر -
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 خونه تا گرفتممى سنگر اتاقم تو بود، ما خونه تو دیدنفوتبال دوره وقت هر. داد تکون سرى و خندید
 . بود استثنا کیان فقط. بودم مرد ضد سردار خودم براى. کنن ترک رو
 از که شکر رو خدا زدم، اتاق تو دور چند. پریدم جا از مهیب صدای با که بودم ناز خواب تو پیش ماه دو

 حمله به شباهتبى که بود زده اىنعره چنان محبوبش تیم زدنگل با اکبرخان جناب. نزدم بیرون اتاق
 هابچه یخونه رو دیروقت هاىفوتبال کرد سعى کیان شب اون از. نبود ایران به عراقى هاىجنگنده
 . نبود من شب امشب، اما بندازه؛

 . دوستات یخونه برو اصالً دیگه، شبه یه نیلى -
 :گفتم و دادم باال ابرو

 . بفرمایین دستور شما جان، برادر چشم -
 . کرد خوش جا تختم کنار عسلى میز روى بر میوه و چاى سینى و شدم اتاق وارد

 . بخوریم چایى یه دختر بیا -
 :گفت احتیاط و التماس با و نشست کنارم مهربان

 ما؟ ىخونه میاین خانم -
 چرا؟ شما؟ یخونه -
 . میشه خوشحال هم خیلى نداره، حرفى بابام خدا به. دیگه من پیش بیاین خب گفت، آقاتون شنیدم -

 . کیان تو دست از اللّه،االالهال انگار که چسبیده من به چنون. کنم چه کنه این با حاال
 . سرزده مهمون. شدم افتخارى مهمون شب اون من و کرد رو خودش کار کنه خانم آخر

. بود پدرش تولیدى زیرزمین. درخشیدمى شونکوچه تو قرمز آجرهاى با دوطبقه، مترى،١٣٠ ىخونه
 و دانشگاه وجود با تونستمى چطور. زدمى موج مهربان ىدخترونه و بکر سلیقه از خونه جاىجاى

 باشه؟ داشته ایطبیعى گل هاىگلدون و تمیز آشپزخونه چنین خط، کالس
 . کردمى بیداد فرزند به عشق نگاهش در. فامیلیش مثل بود؛ مهربون بسیار و کوشسخت مردى پدرش
 . بود صمیمى و ساده. رفتیم اتاقش به استراحت براى

 به مادر و پدر مرگ گفتم، خودم از براش. کرد اطالعاتم یتخلیه و خورد رو مخم شبنیمه دو ساعت تا
 . آموزشگاه چند خط مربى خودم و بود مخابرات کارمند که برق ىنابغه برادر با زندگى تصادف، علت
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 :زدم سرش تو که خوردمى وول جا تو
 . رسیممى دیر آموزشگاه و دانشگاه به فردا. بخواب عزیزت جون -

 من به حد این تا دختر این بدم اجازه بودم تونسته چطور. زد سرم به خوابىبى رفت، خواب به وقتى
 یا کتابخونه باریک ماهى هم رو ها اون که نبودن نفر دو از بیشتر من نزدیک دوستای بشه؟ نزدیک
 و صداقت شدنمى. مهربان شیطنت و صدا و حضور از بود شده پر من روز هر حاال اما دیدم؛مى پارک
 . گرفت نادیده رو اون ذاتى ادب
 . بیاد اون یا شونخونه برم من یا کرد اصرار هم باز که بود گذشته شب اون از ماه یک

 . برم تونمنمى دانشگاه خاطربه منم تبریز، پسردایش ختم میره داره بابا خدا به -
 . اونجا برو دارى خاله خودت -
 :گفت عصبانیت با
 کنم؟ چه خسرو دست از -

 . بود نبرده اسم اون از حاال تا بود؟ کى دیگه خسرو جانم؟
 کیه؟ خسرو -

 :گفت و کرد بازى هاشانگشت با عصبى
 به کنهمى شروع و میاره گیرم تنها طورى یه باشم، من که هرجا. نگو که سریشه قدراون م،پسرخاله -

 . شو زنم بیا که خواهش و التماس
 . خندیدم اختیاربى
 :گفت و شد خیره بهم التماس با
 زنه،می عالقه از حرف بخونه، شعر خط یه تونهنمى پسره. میشه چندشم ازش خدابه نخندین، استاد -

 . شو زنم بیا چطور؛ هم اون
 . خندیدممى همچنان

 داره؟ ازدواج به ربطى چه شعرخوندن دختر آخه -
 :گفت و گذاشت زانوش روى رو اشچونه بود، نشسته زمین روى که طورنهمو

 نه؟ یا خوند شعر و گفت شعر کمى علفزار یا زاریونجه یه تو باید خانم -
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 . زدم قهقهه
 . باش جدى کمى! لطیف احساسات این با نمیرى دختر -

 :گفت بغض با و شد خیس راستى به هاشچشم
 . کردنهجمع پول فکر به فقط احساسه،بى خیلى. میگم راست خدابه -
 عاشق؟ این هست کاره چه حاال -
 . داره سهام هم داروسازى شرکت یه تو. شیمى مهندس -

 . بود کردهتحصیل بابا این. کردم تعجب
 . خوبه خیلى وضعش اینکه بابا، نه -
 حافظ میگه رفتى؟ حافظیه پسرخاله میگم بهش شیراز رفته. صفره عواطفش و احساسات میگم خانم -

 . قرارداد بستن و بود کارى روز یه چنده؟ کیلو
 :گفت و خندید هم اون. زدم خنده زیر پقى

 . کنینمى مسخره خیلى رو من امروز باشه، حواستون خانم -
 برچسب بیچاره خسروى به چرا ات،خاله خونه برى خواىنمى بگو کنى،مى مدیوونه دختر، پاشو -

 هست؟ شکلى چه حاال. زنىمی
 :گفت و کرد جمع رو هاشلب
 !سبزه وزغ مثل چشماشم زرد، مو الغر،! ایش -
 . میشم زنش خودم بیاد بگو! خوشگله خیلى اینکه واى -
 . تشکرکرد چقدر مهربان، آقاى طفلک. باشه من مهمون روز دو کردم هماهنگ پدرش با

 . زدم کنارش تندى به. کرد بـغلم و پرید خوشحالى از مهربان
 !عقب برو میاد، بدم کار این از آه، -

 . کشید کنار رو خودش سریع
 . شدم خوشحال خیلى خدا به خانم، ببخشین -

 . شد خیره بهم مظلوم
 بیام؟ ساعتى چه حاال -
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 ... اما بیا؛ موقع همون هم تو میره، غروب بابات -
 :گفت و داد تکون پرنده بال همانند تندتند رو بلندش هایدست

 . دونممی. ممنوع حرافى و فضولی -
 . بود نیومده هنوز که مهمونى کردم؛ مطلع دوروزه مهمون حضور از رو کیان ناهار از بعد

 :گفت و شد ولو مبل روى
 . میشه ردیف هم شما خطچوب امشب از خب -
 . بدهکارى من به بازم بیارم، مهمون هم سر پشت سال یه تا اگه من -

 :گفت و کرد پایین و باال رو تلویزیون هاىشبکه
 دوستام؟ یخونه برم امشب خواىمى -
 . رسهنمی اکبر به( ایهدیگه چیز من عزیز منظور دونستممى) وصداییهسربى بچه بابا نه -

 . خندید
 از. میاد اکبرم داره فوتبال فردا نیلى[ شد خیزنیم. ]نیستى کنول کرده خطا بار یه بیچاره اون حاال -

 . باشم گفته حاال
 . شد زده خونه زنگ که رفتمى عقب قدم به قدم شب، احترام به نارنجیش ابهت با غروب

 :گفت و( دادمی نشون ادب مثالً) کرد لوس رو خودش قرمز و صورتى رز گل شاخه دو با
 . عشق با تقدیم -
 . بریز نمک کم تو بیا -
 . دارم گناه خدابه. من ذوق تو بزنین شهمه سالم، -
 . کن گناه کمتر خب سالم، -

 :گفت بشه، اتاقم وارد اینکه از قبل
 دارین؟ مانکنى اى،هنرپیشه کوچه این تو خانم راستى -

 :گفتم و گذاشتم لیوانى داخل رو هاگل
 دیده؟ چى عقابیت چشماى باز -
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 فقط. متحرک و زنده پستال کارت یه. بود خوشگل خیلى بود سرکوچه پسره یه خدا به خانم، واى -
 . قطع صدا بود، تصویر فقط. نداشتم رو صداش حیف
 ساله٢٧ قدکوتاه خط مربى یه و ساله١٨ خوشگل دانشجوی یه بودیم؟ شده نزدیک هم به قدراین کى
 . گفتنمى مردونه جذابیت از داشتن نداشت، هم قشنگى هیچ که
 :گفتم و زدم سرش تو
 باشی؟ عاقل کمى فقط کمى، تونىنمى تو دختر -
 . کردممى خفتش خودم بود، مپسرخاله اون خسرو جاى به اگه. میگم راست خدا به - 

 :گفتم و رفتم آشپزخونه سمت به. بگم دیوونه این به داشتم چى
 . کن درس ساالد بده، انجام مفید کار یه بیا -

 . بود راحت خیلى. رفت یخچال سمت به و زد باال رو آستیناش
 :گفتم و گرفتم وضو اذان صداى با
 . نسوزه هازمینى سیب باش مواظب هم تو. خونممى نماز من -

 سالم. رفت در بازکردن براى مهربان. بود خراب آیفون. رسید اتمام به در زنگ صداى با دوم رکعت
 . بود شده سرخ صورتش. اومد سمتم به سرعت با که بودم داده رو نماز

 . دارن کار شما با خانم -
 :گفت بود، خریده هولههله و میوه کیان. رفتم حیاط سمت به
 . مسجد میرم من نیلى -

 :گفت و داد قورت رو دهنش آب مهربان. شدم پذیرایى وارد و دادم تکون سرى
 شناسین؟مى رو اون شما! بود مانکنه همون این خانوم -
 :گفتم و گرفتم رو هامـب*لـ اومدنکش جلوى سختى به
 . بود آورده رو کیان سفارش آشناهاست، از -

 . دادم نشونش و بردم باال رو هامیوه
 ست؟کارهچی چیه، اسمش برادرتونه؟ دوست -

 :گفتم و کردم خالى سبد تو رو هامیوه
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 . ایبدسلیقه. نبود تعریفیم همچین جوونک این -
 :گفت حسرت با
 قرتى دختر یه هیچى، من حاال. ندید رو من اصالً شدم، رد کنارش از! بود نجیب هم چقدر خداییش -

 . ابداً آقا این اما دیدش؛ تبریز تو بابام که رفتمى راه عشوه با همچین جلوش
 . افتادم سرفه به شد، جمع هامچشم تو اشک. خندیدم قاهقاه دارم، نگه رو خودم نتونستم
 تو لیوان آب. زد پشتم به دست با که کردم نزدیک دهنم به. داد دستم به آب لیوانی فورى مهربان
 . شد پاشیده صورتم

 دختر؟ کنىمى طور این چرا -
 دلقک یه فقط مؤدبه؟ و عاقل مهربان کردممى فکر من واقعاً. بره خواستنمى و بود اومده خنده ولى

 . نشستم زمین روى. بود باهوش
 . نمردم تا بذار تنها رو من دقیقه چند بابات، جون -

 گل بدجنسـیم مونه،مى متحیر کوچولو عاشق و میاد کیان االن اینکه تصور از. رفت حیاط تو طفلک
 . کردممى آماده رو شام وسایل خونه زنگ به گوش و بود شده آماده خورش. کرد

 . شدنمى خونه وارد اجازهبى و زدمى زنگ کیان داشتم مهمون وقت هر. شد زده زنگ
 . آساجت فرارى طوالنى، مکثى. کرد باز رو در مهربان. زدم کنار رو پذیرایى پرده

 :گفت و برداشت خیز سمتم به
 . خونه تو اومد اینکه خانم -
 داره؟ تعجب اشخونه تو میره هرکى آره، خب -
 :گفت گیجى با
 !کجاست؟ شما یخونه پس[ شد گرد هاشچشم] اونه؛ یخونه اینجا یعنى اش؟خونه تو -

 :گفت و کشید سرش به دستى مهربان. شد آشپزخونه وارد ما به توجهبى. داد سالم و شد وارد کیان
 کیه؟ آقا این خانم. محرمه یعنى نکردین؛ سر چادر پیشش شما -

 :گفتم بلند
 . نخور چیزى کشممى شام االن جان، کیان -



 

 

14 

 

 ارزشمندم ی بقچه و من رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.نیلوفر

 :گفت و سرش تو زد مهربان
 . رفت آبروم برسرم، خاک -

 . بگیرم رو امخنده جلوى تا گزیدم رو لــبم. رفت اتاقم داخل
 :گفت آروم شد، تاریک که اتاق. بود زیربهسر و ساکت خواب وقت تا
 . زدمنمى رو حرفا اون وگرنه برادرتونه؛ دونستمنمى خدا به ببخشید -
 . چرخیدم سمتش به
 نیست؟ هنرپیشه و مانکن دیگه شد، من داداش که حاال یعنى -

 :گفت آهسته
 . ببخشدش بهتون خدا. تیپهخوش خیلى برادرى جاى -
 . ندارم کالس من دانشگاه، نرى دیر فردا دختر بخواب برادرى؟ جاى شد االن -

 زیرکانه کردمى سعى مهربان. برم مهربان یخونه من شد قرار کیان، آقا فوتبال برنامه خاطربه بعد روز
 . بپرسه کیان مورد در

 . نشستم کنارش شام از بعد
 بسیج تو استانه، کوهنوردى گروه جزو کردنه،بازى فوتبال و دیدنفوتبال اهل هست، ساله٢٣ کیان -

 هم اون خارجى، هاىهنرپیشه جز به کیان. نیست دعوا و دختربازى و پارتى اهل فعاله، خودشون اداره
 غروب تا صبح از فردا بخواب، بابات جون حاال. بینهنمى اصالً رو ایدیگه مؤنث موجود هیچ فیلم، توى

 . دارم کالس
 به اومدن براى رو وقتایى. نپرسید چیزى دیگه کیان مورد در مهربان. گذشت شب اون از ماه یک

 . نباشه کیان که کردمى انتخاب ما یخونه
 وقت چه حاال که زدمى غر کیان بلعکس. کرد شعف لبریز رو من و اومد شدیدى بارون بهمن اول روز

. خورد هم به اشبرنامه که استان اطراف بلند هاىکوه از یکى بره هابچه با بود قرار. بود اومدنبارون
 بشقاب و چایى لیوان با هم من. شد اصلى زبان به کیج نیکالس هاىفیلم از یکى دیدن مشغول
 اون بود بخشلذت چقدر واى. دادم گوش بارون صداى به لذت با و نشستم حیاط پله روى شیرینى
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 رو هامچشم. ریختمى صورتم روى که تصادفى هاىقطره اون با پیچید،مى بدنم توی که سرمایى
 . پرید حالم و حس همه کیان صداى با که بودم بسته

 . تلفن! نیلى -
 کیه؟ -
 . دیگه بیا دونم،نمى -

 . برداشتم رو گوشى
 ببینم؟ رو شما بیام میشه. سالم -

 . کردمى گریه یعنى داشت؛ خش خیلى صداش اما بود؛ مهربان
 شده؟ چى -
 . دارم احتیاج بهتون خیلى بیام، بذارین خدا رو تو -
 . منتظرتم بیا -

 سرد هواى تو. شده کشیده اششیره اداره تو امروز گفتمى بخوابه، تا رفت اتاقش به خسته کیان
 اومده روزش به چی. خوردم جا دیدنش از در شدنگشوده با. زد زنگ که کردممى گز رو حیاط بهمن،

 بود؟ شده پژمرده قدراین چرا بود؟
 تا بنوشه کردم وادارش و بردم چایى براش. دادیم انجام که بود کارى تنها سالم و هادست لمس فقط

 . بشه گرم کمى اشزدهیخ هاىدست و سرمازده صورت
 :گفتم و نشستم تخـت روى کنارش

 بزنى؟ حرف خواىنمى شده؟ چى مهربان -
 . دوخت من به رو مبهوتش و قرمز هاىچشم

 !شدننمى بزرگ وقت هیچ هاآدم کاش. میشه زننده و تلخ خیلى گاهى حقیقت -
 :گفت التماس با. موندم منتظر

 . نخوابیدم روزه دو بخوابم؟ میشه -
 :گفت و کشید دراز. آوردم بیرون تنش از رو صورتیش کاپشن و مانتو و مقنعه

 . سردمه -
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 . نذاشت که بشم بلند خواستم روش پتو کشیدن با
 !کنممى خواهش باشین، پیشم نرین، -

 بود دستم کف به بـوسه چندمین با دونمنمى. گذاشت صورتش روى و گرفت محکم رو راستم دست
 . رفت خواب به که

 بود افتاده اتفاقى باباش براى بود؟ کرده خراب رو حالش طور،این که بود شده چى یعنى. ترسیدم کمى
 بود؟ شده روبرو مشکل با دانشگاه تو یا
 و دارم کار خیلى چون بمونه؛ من پیش شب دخترش کردم خواهش و گرفتم تماس مهربان آقاى با

 :گفت و کرد موافقت. تنهام دست

 ... میشه اگه زنه،نمی حرف من با نیست، خوب حالش روزه دو یکى فرحناز مین،ٓ ا خانم راستش -
 . میدم اطالع بهتون بود مشکلى. چشم -

 این تو کردم، شٓ ا ـوس*هــ خودم. کنم تهیه گرسنه شکم تاسه براى گرم غذاى یه برم حاال خب
 . چسبهمى حسابى سرما

 سر بردم، کیان براى شٓ ا کاسه یه نماز از بعد. بود پیچیده خونه تو نعنا و داغ پیاز بوى اذان، صداى با
 . بردم اتاقم به هم کاسه دو. خوندمى عاشورا زیارت همیشه مثل سجاده

 گرگ تا بخوریم پلو بخوریم شٓ ا پاشو. خرسک پاشو کردى، غش ساعتهسه دختر شو بلند مهربان، -
 !بخوریم هم رو اون بیاد، غصه

 تو نبات چایى لیوان یه هم بندشپشت خورد، آخر تا رو شٓ ا اجبار به. بود شده بهتر حالش. شد بیدار
 . کردم فرو حلقش

 . فرحناز منتظرم -
 :گفت و انداخت پایین رو سرش

 دانشگاه، پشت باز فضاى رفتیم هابچه با شد، کنسل کالس نیومد، محالتى استاد پیش روز، دو -
 . بازىبرف
 آدم با هابچه از یکى. کردیم درست بزرگى برفى آدم هابچه با. دخترن همه ما کالس توی دونینمى

 شروع دوستام، از یکى فر،احسان. ندیدن به زدم رو خودم خندیدن، همه داد، انجام زشتى حرکت برفى
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 خصوصى جاهاى به هاحرف بعد. دادنمی گوش هیجان با هابچه یبقیه زدن، حرف عقدش روز از کرد
! شنیدمنمى کاش[ شد جارى چشمش از اشک] که، برم اونجا از شدم بلند. زشت هاىشوخى با رسید
! گرفتمنمى رو هااشاره خیلى فهمیدم، نمى رو هاحرف از خیلى حاال تا که بودم احمق چقدر من یعنى
 !احمق منِ. ساخته من برای رو، هاحیوون براى هالکلک آوردنبچه کارتون دیزنى والت کنم فکر

 . شد شدیدتر بغضش
 سرم، بر خاک[ سرش تو زد. ]راه اون به زدم رو خودم کردن فکر هابچه که خوردم جا قدراون من -

 !احمقم. مملکتم دانشجوی مثالً
 :گفتم و گرفتم رو دستش

 . معصومى و ساده بس از نکن، طورىاین -
 :گفت و کرد فرو شکمم تو زور به رو سرش و زد پوزخند

 !خدا واى! معصوم نه احمقم -
 :گفتم و کردم بلند رو سرش

 . نکن بازى تئاتر شده، چى ببینم بزن حرف. شدم دیوونه دختر، اه -
 . دوخت بهم رو قرمزش و خیس صورت

 !متنفرم ازش. میاد بدم بابام از -
 . پرید باال ابروهام

 چرا؟ بابات -
 خوره،مى هم به حالم. هستن نجس کنممى حس. میاد بدم کردهازدواج مرداى و زن ىهمه از بابا، از -

! کشممی آب رو دستام زنه،می دست هرچى به نزدم، دست روزه دو رو بابا هاىلباس. دارم تهوع حالت
. نبینم رو کسى تا بندممى رو هامچشم. شدم خسته کنم؟ کار چی. نخوردم هیچى آب جز به روزه دو

 . کردم گریه فقط. امامزاده به رسیدم تا رفتم، و رفتم راه فقط سرما توی امروز
 سالگىسیزده یاد. کردممى درک خوب رو حالش. بگه خوادمی هرچى و بباره گذاشتم و کردم بغــلش

 چیهمه بهش  تا کرد دعوام قدرى به مامان. کردم بداخالقى و نخوردم غذا هفته یک تا. افتادم خودم
 . داد نشونم بود خواب که رو عزیزم کیان مامان،. گفتم رو
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 نداره؟ ارزش کیان داشتن نیلوفر -
 پسرک نورس و کشیده قد. مهتابیش صورت و ایقهوه موهاى. کردم نگاه کیان به فقط لحظه، اون
. داشت ارزش من کیان. کردمى محبت از پر رو من اشبامزه و کوچیک دماغ بلند، هاىمژه که سالهنه

 . نبود کثیف و زشت اون داشتن براى هیچى. داشت زیادى ارزش
 هاىستون و استوارى. گفت خانواده یه استوارى و آرامش تعهد، وفادارى، عشق محبت، از مامان، بعدها
 . ستون ترینمهم گاهى حتى و بود مهم هاستون بقیه مثل که مخفى ستون از اون،
 هاىحرف تمامى کردم،مى ـوازش*نــ رو بلندش و نرم موهاى که درحالى. شدم مامانم لحظه اون

 . نداشت بغض دیگه بود، شده آروم. کردم تکرار رو مامان
 . شد بلند کیان صداى

 !نیلى نیلوفر، -
 . ایستاد روبروم دست به چتر و آراسته. زدم بیرون اتاق از
 کنه؟مى گریه چرا شده؟ چیزى -

 . زدم لبخندى
 میرى؟ کجا. شده مامانش تنگدل. هیچى -

 . خندید
 . نباش منتظرم و بخواب. فوتبال دیدن. اکبر یخونه -

 . زدم ـلقه*حـ گردنش دور رو ایسرمه گردنشال و شدم نزدیکش. رفت براش دلم

 با. اینجاست دوستم امشب. ببر اکبرآقا براى بدم شٓ ا کاسه یه کن صبر. خورىنمى سرما جوریاین -
 . ببین رو فوتبالت راحت خیال
 حسرت از من. گفتیم مادرامون و نوجوونى کودکى، از دو هر. زدیم حرف مهربان با هاساعت شب اون

 . مادر نداشتن از اون پدر، و مادر نداشتن
 :گفت خواهش با
 کارتون یاد مهربان، گینمی بهم میاد بدم! مامان بگم بهتون دارم دوست باشین؟ مادرم شما میشه -

 !فرح بگین بهم خدا رو تو. فرح بگین بهم دارم دوست. افتممى مهربون خرساى
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 اون. بگه مادر من به دونفره خلوت تو کردم قبول و اومدم کوتاه من که کرد التماس جانسوز قدرى به
 قلب و روح با سالههجده دخترى بود؛ ترکوچیک من از سالنه که دخترى ىمادرخونده شدم من شب

 . کودک یه
*** 

 بعد سالسه
 . زدمی حرف گوشى پشت تندتند

 زد مونالیزایى لبخند یه اما نگفت؛ هیچى راهنمام استاد شده، اینامهپایان چه دونىنمى مامان واى -
 ... و
 . سوزهمى غذام االن! خوردى رو سرم دختر، -
 . تلپم اونجا من بگم، االن از دارین؟ چى ناهار راستى... اِ -
 . تلپى اینجا روز هشت هفته، روز هفت از که شما -
 !عاشقتم کنم؟ کار چی! نداشتیما -
 . خداحافظ! فرح -

 :گفت و زد ناخنکى کیان. بودن نسوخته خوشبختانه هاسوسیس
 . بریز برام چایى یه نیلى بود؟ وروجک -
 . داده تحویل رو نامهپایان امروز آره -

 شده چى باز واى. گزید دندان به رو راستش دست کوچیک انگشت. گذاشتم روبروش رو چایى لیوان
 !بود؟

 بگى؟ خواىمی چى -
 . دوخت من به رو ایقهوه و درشت هاىچشم متحیر

 !فهمیدى؟ کجا از -
 . شنوممى. ششم حس -

 . آخیش…خواستگاریت بیاد خوادمى حامد مادر... آه... خواىمى یعنى... فکر زندگیت به راجع نیلى -
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 دورهمى تو هم چندبارى بود، نزدیکش همکارای از یکى حامد. کرد نزدیک دهانش به رو چایى آسوده
 :گفتم خنده با! دونمنمى بود؟ دیده کى رو من اما بود؛ اومده خونه فوتبال

 شیربرنجه؟ همون -
 . خندید بلند

 به پسر! چیه؟ شیربرنج( دادمی پس بهم رو خودم حرف) زنىمی حرف مردم سر پشت زشته خیلى -
 . داره خواهان دسته دسته ماهى، اون

 . زدم ریتمیک میز روى
 !نشسته جوب کنار دسته، دسته عمله -
 :گفت و خورد رو اشخنده سختى به
 بیان؟ بگم -
 :گفتم غمزه با
 !ندارم شیربرنج خوردن وقت. دارم خارجه سفر هم بعد بدم، تحصیل ادامه خواممى بگو -

 . کرد پرت طرفم به قندی
 باشى؟ تنها خواىمی کى تا نیستى؟ زندگیت فکر به چرا نیلى! مسخره -
 !سرخر؟ یه خوام،مى چى حاال. نداره شاه دارم دختر یه نداره، ماه دارم پسر یه چیه؟ تنها -
 . دادم ادامه خنده با
 کردى؟ توجه. دیگه قدبلند سفید یه میشه هم اون کنم، قبول رو حامد اگه کیان راستى -

 کسى با دلم آخه. من مخالفت و خواستگارى بار یه سالى تکرارى ىبرنامه. داد تکون تأسف به سرى
 روز یه هم کیان دونستممى. کنم فکر کسى به اون، جز به تونستمنمى که بود کیان از پر چنان نبود،

 اصالً ندارم؛ بهش نسبت حسى هیچ که کنم زندگى کسى با بپذیرم تونستمنمى اما کنه؛مى ازدواج
 میشه؟ مگه عالقه بدون ازدواج
 :گفتم و پیچوندم وپیمونپر  ساندویچ دوتا کیان براى

 . خورهنمى تو درد به وچلهخل من آبجى بگو حامد به برو بعد. نکردى غش تا بخور رو اینا حاال -
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 کاپیتان بود شده امبچه. کنه آماده استانى مسابقات براى رو سازمان تیم تا بود گرفته مرخصى روز، اون
 . مخابرات اداره فوتبال

 لبخند با فرح. داشت دست در گلىشاخه اوقات، اکثر مثل که فرحناز ورود با شد مصادف خروجش
 :گفت

 نیلى پیش میاره رو من و سبکه شما قدم یا میده فرارى رو شما و سنگینه من قدم کیان، آقا سالم -
 !جون
 «.هادیوونه این دست از امان»: گفتمى دلش تو حتماً. رفت و داد تکون تأسف به سرى کیان

 :گفت درخشیدمی مینٓ ا خاندان عضو دو دیدن از که هایىچشم با فرح
 !عشق با تقدیم بفرما،! خوشگلم مامان سالم -

 . کشیدم غذا خودمون براى
 . نده من تحویل رو مزخرفات این قدراین دختر! هستم خوشگل بگى تو مگه -

 . جوید و انداخت دهان در خیارشور ایتکه
 عشقم؟ یا خوشگل جمله؟ کدوم... اوم -
 . پرید جا از مرتبهیه
 . کرد خواستگارى ازم دیشب دوباره خسرو عشقم، راستى -

 . بردم باال رو هامانگشت
 . آقا این داره کارى پشت چه! هفتا شد آهان،... شش پنج، چهار، سه، دو، یک، -
 :پرگفت دهان با
 . بار نه میشه خانواده، با هم بار دو و خودش بار هفت -
 رو تو ساله پنج االن پسره این دختر، نمیشه پیدا عاشق زمونه این تو خدا به کنى؟نمى قبول چرا -

 . خوادمى
 سالى، به کیان شباهت خاطربه. )سالیه آقا من عشق که فعالً! بخواد رو دیگه یکى بره چه؟ من به -

 !زمینىسیب برم قربونش که هم اون!( دهکده پزشک سریال داشتنىدوست مرد شخصیت
 !بودم عشقت من که حاال تا! عشقت؟ شد اون حاال شد؟ چى هان! دختر خودتى زمینىسیب -
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 :گفت و ـید*ـوسـ*بـ رو لپم چیلى، و چرب دهان با و پرید جا از
 . برم خودم آخر و اول عشق قربون -

 . زدم عقبش عصبانى
 !زدى هم به رو حالم نمیدم؛ کوفتم بهت دیگه کنى، ماچ رو من غذا سر دیگه بار یه فرح، خدا به -

 . نشستم روبروش اخم با و شستم صابون با چندبار رو صورتم. نشست جاش سر مظلوم
 ریزه؟نمى دستش روی رو پاکى آب بابات چرا! بشى مظلوم خوادنمى حاال -

 . زد لبخند
 دیشب. بگه فرح هرچى گفته بابا اما گیره؛مى زدنحرف اجازه بار هر که میگه بابا به چى دونمنمى -

 بار این اگه کنى؟مى رد رو خوبی این به پسر چرا که کرد دعوام حسابى و زده زنگ تبریز از معمه اول
 دارم بابا خودم اما واجبه؛ احترامت عمه گفتم بار اولین براى منم! تو نه من نه دیگه بدى، رد جواب
 به زور به رو خودش دختر پریوش، بره چه؟ من به! کرد قطع رو تلفن اونم ندارم، هم شوهرکردن خیال
 . ترهخوشگل منم از پرى. بده خسرو

 . چرخید جا تو
 چیزى؟ تعریفى یه زنه؟نمی من از حرفى هیچ شما کیان آقا این راستى -
 . فهمهمى کمتر هم بچه یه از ماجراها این تو کیان گفتم بهت جونم، نه -

 :گفت آروم
 . برفىآدم یقضیه و من سالگىهیجده مثل -

 . خندیدم
 اما ساخته؛ سالگى پونزده رو برفیش آدم کنم فکر بینه،مى که آمریکایى روز فیلماى با اون بابا نه -

 !نابالغن هنوز هورموناش
 . کرد نگاهم غمگین

 دوسش ساله سه بگم بهش مستقیم داره، ایرادى چه اصالً فهمه؟نمى من ىعالقه از هیچى یعنى -
 دین؟می اجازه شما. دارم

 :گفتم جدى
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 قطع باهات رو ارتباطم پره،مى هرز فکرت یا دستت یا زبونت ببینم اگه قسم خدا به فرحناز، ببین -
 اگه اما بدم؛ پیشنهاد رو تو تونممى من وقتاون کنه، پیدا ازدواج به میل کیان تا صبرکنى باید! کنممى

 هاسال این تو. کنه فکر تو به لحظه یه حتى محاله و میشه بدبین تو به نسبت کیان کنى، عمل بچگانه
 فهمیدى؟ درسته؟ هستیم، اخالقى اصول چه به مقید کیان و من فهمیدى حتماً

 . گرفت رو هامدست و اومد طرفم به
 . میرممى غصه از من وقتاون چى؟ اومد خوشش دیگه یکى از اگه -

 . ـوسیدم*بـ رو سرش. شد خیس هاشچشم
 !مرد یه خصوصبه بفهمه؛ رو دلت غم کسى نذارى و بخندى هم باز باید وقتاون -

 . کرد گریه بلندبلند
 !خیلى دارم، دوسش خیلى من -
 . کنه باز رو راهش خودش عشق این بذار عزیزم، دونممى -
 هله براش میره، مسافرت وقت هر و کنممى درست ژله و کیک براش کنم،می اتو رو لباساش دیده -

 فهمه؟نمى چرا میارم، براش سوغاتى یا ذارممی ساکش تو هوله
 . کردم ناز رو موهاش

 باالخره. بکره بکرِ روحش هنوز نبوده، دوروبرش دخترى وقتهیچ اون. بینهمی من مثل رو تو -
 . فهمهمى

 . شد خیره صورتم به و برگشت
 خوبه؟ تحقیق، برو تو ندارم داداش چون دارم؛ خواستگار یه بگم بهش برم میگم، -
 !میشى عروس راستىراستى دفعه یه چیه، قصدت فهمهنمى و نیست خطا این تو اصالً کیان دیوونه، -

 . کشید آهى
 . کنممى صبر باشه -

 . شد جدیت از پر لحنش
 کنى؟نمى ازدواج شما چرا مامان، راستى -

 . چرخوندم اطراف به رو هامچشم
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 یکى؟ کدوم داره؟مغازه اون یا معلمه اون مهندسه، این کنم؟ انتخاب رو کدوم میگى حاال... اوم -
 خودم، مثل) موچول کوچول خانم شنیدم خودم پیش هفته ندارین؟ خواستگار بگین خواینمى یعنى -
 اتفاقاً که هابچه یکى عموى گفت بهتون!( موچول کوچول گفتمى آفتاب آموزشگاه مدیریت به

 که پسرعموم براى بدین، اجازه شما اگه گفتمى خودم باباى تازه. خواسته ازتون شماره معدنه، مهندس
 . بذاره پیش پا هست ابتدایى معلم. [ خندید]

 . کنار کردم پرتش و اششونه روى زدم
 !میدم خبر بابات و تو به خواستم، شوهر وقت هر! کردى سوراخ رو پام -
 داشتین؟ عشقى شکست یا هستین کسی عاشق کنین،نمى قبول چرا بگین خب -

 . کردم پهن رو خط وسایل
 . بدم بهت جدید سرمشق بیا! نابالغن هورمونام هنوز -
 :نوشتم صورتى و آبى رنگ دو با و درشت قلم با
 !هامشکل افتاد ولى اول؛ نمود آسان عشق که -

*** 
 و شد آویزون چادرم شد، پرت میز روى مقنعه و کیف. شدم خونه وارد که پیچید کوچه تو اذان صداى
 به و گرفتم وضو آرامش با. گذاشتم اجاق روى و کردم آب پر رو قابلمه سرعت به. رفت میز زیر جوراب

 اول همیشه. شد اتاقش وارد  آروم سالمى با کیان. اومد در بازشدن صداى نمازم، سالم با. ایستادم نماز
 شجریان استاد سوزناک و جگرخراش صداى که شدم برنج کردندم مشغول. میزد آشپزخونه به سرى

 :شنیدم رو
 ... امفتاده صبا همچو رخت دیدار بهر از -

 به غمگینه یعنى داد،مى گوش شجریان وقت هر بود؟ شده غمگین چى از کیانم. شد فشرده قلبم
 !شدت

 . زدم در به ضربه چند. کردم آماده رو غذا
 تو؟ بیام -

 . شد بلند دارشخش صداى
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 . بیا -
 به پیشونی روى بر راست دست و کشیده دراز بیرون لباس با تخت روى کیان و خوندمى شجریان

 . نشستم زمین روى صورتش روبروى. بود شده خیره سقف
 شده؟ چى -

 . شد اشک پر هامچشم! من سکوت و او سکوت
 تونممى و هستم خواهرت اما باشم؛ پشتت که نیستم برادر دونممى عزیزم؟ شده چى جان، کیان -

 . باشم گوش برات
 . کشید آهى و گذاشت اشســینه روى و گرفت رو دستم و چرخید من سوى به
 !پدر و خواهر مادر، برادر، تویى؛ من چىهمه -

 . لرزید صداش
 کنه؟ کارچی یکى اون نباشه، یکیمون اگه. تنهاییم خیلى ما نیلو، -

 خیلى صبورم برادر بودم، شنیده ندرت به رو دارشبغض صداى. باریدم و گذاشتم تخـت روی رو سرم
 !داشت غم

 . نشوند تخـت روى کنارش هم رو من و نشست
 !نکن گریه کیان جون ببخش،. نشده چیزى -

 . بود گرفته محکم رو دستم هنوز شدم، ساکت
 یکى باباى. شد برنده ما تیم بیشتر امتیاز با اما شدیم؛ مساوی اینکه با دادیم؛ رو مسابقه آخرین امروز -
 بابات حتماً کیان، آقا»: گفت داد دست من با وقتى. کرد دعوت شب فردا شام براى رو تیم ها،بچه از

 بابا داشتم دوست فقط لحظه اون من« .بشیم آشنا تا بیارین رو ایشون فردا! کنهمى افتخار خیلى بهت
 شده، تنگ خیلى بابا براى دلم. کنم فخرفروشى پدرم با و بخندم مهدى، مثل منم تا بود اونجا هم

 !نیلى خیلى
 . سپردم شیطنت به رو خودم اختیاربى
 هم باز ببینم! دارى سیاه کوتوله فوالدزره یه ببینه تا ببر مهمونى اون رو من فردا! داده پز کرده غلط -

 ... من عزیز براى تونهمی
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 . خندید غمگینش هایچشم با
 رو پوستش زندهزنده کنه، توهین من عزیز بسیار و گندمى کوتاه قد آبجى به کنه جرئت کسى اگه -

 !کنممى
 . کشیدم رو دستش و شدم بلند

 !قصاب آقای کردم درست قیمه برات بخوریم، شام بریم -
 . زد سرم روى بر اىـوسه*بـ و کشید ـوشم*آغـ در کوتاه، اىلحظه براى

 . دارم رو تو چون خوبم؛ من -
 و کردم حس رو مادرم و پدر کیان، ـوش*آغــ در. کردم حس وجود تموم با رو بهشت لحظه، اون من

 . کردم شکر کیان ارزشمند وجود خاطربه رو خدا! خدا پاک بهشت
 ماشینای و قیمتگرون هاىلباس نیست الزم. باشى ثروتمند تا باشه پر بانکیت حساب نیست الزم
 ثروتمند؛ بگن بهت تا باشى داشته قیمتى جواهرات انواع و مارک بزرگ صفحه هاىساعت و باالمدل
 !باشى خاکى یکره آدم نیازترینبى تا خدا قطره یه و باشى داشته کیان یه فقط کافیه

 شیپورزدن و سرماخوردگى خط، هاىکالس توی! بود کرده تنگ همه بر رو عرصه ماه، دى سرماى
 . کردممى تحمل باید اما کرد؛مى امخسته حسابى و زدمی عزا مارش سرم تو خط، هنرآموزاى مداوم

 . نباشین خسته -
 :گفت تودماغى شیدا. شد تموم امروزم آخیش،

 . نباشین خسته استاد -
 . کشیدمى باال رو دماغش هى و بود شده کالس شیپورچى امروز! سرش فرق بکوبم خواستممى
 . ممنون -
 . زدم بیرون آموزشگاه از

 روپیاده از دادم ترجیح! باشه داشته عاشقانه خودش با آدم دادمى جون بارون، نمنم و ابرى هواى! واى
 هیجانى تخلیه تا بدم چىهمه خالصه و یورش و حمله و جوالن اجازه افکارم به و کنم گز رو خونه تا

 که خانمى کیف بار یه فقط. دیدممى رو مردم متعجب نگاه و عبور نه شنیدم،مى ماشین بوق نه! بشه



 

 

27 

 

 ارزشمندم ی بقچه و من رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.نیلوفر

 گند به شدهجمع آب با رو چادرم موتور، سریع عبور هم بار یه و کرد سوراخ رو پهلوم داشت عجله
 !داشت رو ارزشش خدایش اما وکثیف؛ خیس موشه خانم یه شدم و کشید
 :پرسید ترسیده دیدنم با کیان

 کردى؟ تصادف -
 . شد باز نیشم

 !بارون نمنم زیر گردىخیابون نه، -
 . افسوس و طرف دو به گردن دادنتکون چندبار داد؛ انجام رو معروفش حرکت

 :گفتم خنده با
 !امدیوونه بارون زیر من دونىمى که تو آخه -

 از آموزشى هاىکالس تو شرکت براى ازهمکاراش، یکى با هفته دو قراره که گفت خوردنشام وقت
 اقوام از یکى یخونه برم یا نمونم تنها خونه تو خواست ازم ناراحتى با. بشه اعزام تهران به اداره طرف

 شب عمراً که بودند دوتا یکى هم اونا) دوستام یخونه یا!( دیدمشونمى دوبار یکى سالى که همونا)
 تنها دادم اطمینان. نباشم تنها خالصه( بود خوب این... اوم) پیشم؛ بیارم رو یکى یا!( باشم پیششون

 . کنه پیدا ارتقا زودتر تا کنه شرکت هاکالس تو راحت خیال با بهتره اونم مونم،نمى
 هم زنجبیل و دارچین و نبات کنه،مى سردیش زود دونستممى. بستیم هم کمک با رو ساکش شب

 . گذاشتم براش
! نخورى سرد غذاى کیان! کالسا سر نرى صبحونهبى کیان! نره یادت خورى،مى شب و صبح کیان -

 ... کیان
 داغ نبات خورم،مى صبحونه خدا به! سیستان کوره ده نه ایران، پایتخت میرم دارم خدا به! نیلو واى -

 !دیگه کن ول خورم؛مى هم
 سفید، گردنشال و نفره یه ساک اون با تر،مشکى چتر و مشکى پالتوى اون با زد بیرون خونه از وقتى
 ببره؟ و بذاره ساکش توی رو من شدنمى چرا. شد بغض از پر دلم
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 روى. کردممى دلواپسش نباید. بودیم نشده دور هم از روزسه از بیشتر حاال تا. کردممى گریه نباید
 زیر از و شد خم! برم بلندش قد قربون. بردم باال رو قرآن و دست حد آخرین تا و ایستادم پا یپنجه
 . ـید*ـوسـ*بـ رو اون و شد رد قرآن

 از شبا نیست، مهم بود هروقت زنى؛می زنگ فوراً اومد پیش چیزى مونى،نمى تنها خونه نیلوفر -
 ... نمیرى خیلى بارون زیر و میاى خونه تاکسى با کالس

... و مونمنمى خونه تو تنها شب گردم،برمى آژانس یا تاکسى با میام خونه زود شب! باشه کیان، واى -
 !میشه دیرت برم، قربونت الهى برو

 رو من تلفن صداى که بود اشک و بارون خیس صورتم. روان دنبالش به من هاىچشم و رفت و خندید
 :گفتم و برداشتم رو گوشى کنانفینفین. آورد خود به
 . بفرمایین -

 . پیچید توگوشم ایمردانه صداى
 آمین؟ خانم -
 بله؟ -
 . حقیقى حامد هستم؛ حقیقى بنده سالم -

 !بود؟ کى دیگه حقیقى
 !نمیارم جا به سالم -
 ... کیان آقا همکار -

 !بود شیربرنج حامد آهان،
 خوبن؟ خانواده هستین؟ خوب بله، -
 ببینم؟ رو شما تونممى ببخشین،... راستش... من. دارن خدمتون سالم بله، -

 مناسب رو فرصت آقا رفت کیان واى، اى! بودم؟ دیدنى مگه ببینه؟ رو من گفت؟می چى داشت! جانم؟
 !رسممى خدمتش! دیده

 ببینین؟ رو من باید علت چه به -



 

 

29 

 

 ارزشمندم ی بقچه و من رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.نیلوفر

 رو شما رد جواب تونمنمى واقعیتش کنم، صحبت خودم مورد در خودتون با مستقیم باید کنممى فکر -
 !کنم درک
 . پررو بچه

 ... به نیازى دیگه کردم، رد منم کردین خواستگارى شما -

 !کنممى خواهش بدین، من به فرصت یه فقط مین،ٓ ا خانم -
 پذیرممى کنه، تأیید رو شما با وگوگفت برادرم اگه اما بینم؛نمى کار این به نیازى من آقا، ببینین -

 . بشنوم رو حرفاتون
 . شد طوالنى مکث. نداشت انتظار. کرد سکوت

 . خداحافظ گیرم؛مى اجازه ایشون از من. باشه -
 . خداحافظ -

 بار این زنگ، هم باز که بودم درگیر بگه؟ خواستمى چى گفتم؟مى باید چى کرد،مى موافقت کیان اگه
 . شدمى خاموش روشن فرح نام! کشیدمى فریاد گوشیم

 . سالم -
! بشم کنه. [ خندید] من یا اینجا بیاین شما یا گفته زدم؛ حرف بابا با من خانم خوبین؟ خانم، سالم -

 کدوم؟ حاال
 . خندیدم

 !اینجا کن پهن تشک بعد بگذره، کیان رفتن از ساعت یه بذار طلب،فرصت اى -
 بیام؟ کى! چتربازشدن میگن انداختن، جا نمیگن دیگه خانم، مامان -
 . ندارم پختنشام یحوصله غمگینم، امشب من بیار، شامم و بیا عصر فضانورد، خانم -
 . بدرود عصر تا. میارم همرام هم صبحونه چشم، -
 یسروکله که بود تنم تو مانتو. بودم قولخوش من تاکسى؛ با برگشت هم بعد داشتم، کالس غروب تا

 . بود ردیف ساالد و لوبیاپلو بده، خیرش خدا. شد پیدا غذا یقابلمه با فرح
 . شد غیرتى گفتم، براش حامد مورد در وقتى. پیشم بیاد شبا شد قرار زدن،سروکله کلى از بعد
 میشه؟ مزاحم کیان نبود تو چى براى ندادى؟ منفى جواب مگه شما! کرده غلط -
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 خطا بیاد بار دو بدبخت حامد این خواستگاریت، بیاد بار ده خسرو چرا! نشو غیرتى من برا فرفرى -
 کرده؟

 . زدیم هم هاىشونه رو خنده با
 دیدى؟ رو آقا این راستى! نیست عددى که حامد شکنه؛نمى رو خسرو رکورد کسهیچ عشقم، باشه -
 . زنممى دیدش خوب قرار، سر حاال نه؛ دقیق البته دیدمش، حیاط تو دوبار-یکى -
 ... اگه باشم، گفته! باشین تنها هم با ذارمنمی من -
 . تلفن صداى هم باز
 بفرمایین -
 . هستم حقیقى سالم، -
 بله؟ سالم، -
 رو شما فردا میشه حاال گیرن؛مى تماس شما با خودشون دادن، اجازه و کردم مطرح کیان با من -

 ببینم؟
 سینما، شاپ،کافى رستوران،! بود جالب حتماً نداشتم؛ قرار آقایى هیچ با زندگیم تو حاال تا! قرار به،به

 که تدریسم هاىمکان از یکى کردم؛ پیشنهاد رو ستوده آموزشگاه دفتر فقط من بود، حامد هاىانتخاب
 حامد. ( نبودیم کار سر کدومهیچ که زمانى) نیم و چهار ساعت براى. بود همراهم همیشه کلیدش اتفاقاً

 . پذیرفت اجباربه
 بین کامل اعتماد همکارى، سالهفت از بعد نکرد؛ مخالفت. دادم اطالع و گرفتم تماس ستوده آقاى با
 . بود حاکم ما

*** 
 . شدم کالفه فرح غرغرهاى ازدست

 رو دهنم] که طرف، اون از کیان طرف، این از تو! همین میارى؛ چایى برامون و میمونى سالن تو نه، -
 خوب خودم کردم، بزرگش خودم رفته یادش انگار. .  آه! باشم گفته نمیرى؛ تنها نیلوفر. [ کردم کج
 !باشم تنها غریبه یه با نباید دونممی
 . کرد بـغلم و پرید فرح
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 !برم غیرتش قربون گفت؟ رو همین جونم کیان گین؟می راست -
 . سرش پس زدم

 !نیستا بد بکشى، خجالت کمى اگه -
 . کشید خجالت و انداخت پایین رو سرش
 روبروى خط، کالس داخل کردم راهنمایش. شد آموزشگاه سالن وارد! دقیق چه شد، بلند زنگ صداى

 پوشش این با داشت؛ تن به مشکى جین با چرم اىقهوه کاپشن. گرفتیم جاى بزرگ میز پشت هم
 صحبت به شروع میزبان عنوان به. شد ردوبدل معمول تعارف. اومدمى چشم به بیشتر پوستش، سفیدى

 :کردم
 شد؟می گفته باید مهمى مطلب چه حقیقى، آقاى -

 . کشید اشچونه به دستى و شد جابهجا کمى
 دورم؟ ئالتونایده از دارم؟ ایرادى من نکردین؟ هم فکر حتى من پیشنهاد به راجع چرا -

 ایقهوه سر نثار هاچایى و پیچهمى پاش به چادر االن کردم، فکر که هول چنان شد؛ وارد چایى با فرح
 ابرو با. بره کردم اشاره. ایستاد کنارى فرح و کرد تشکر حامد.  قرارگرفت میز روى چایى. میشه حامد
 . نخندم تا کردم کنترل رو خودم سختى به که درآورد هایىشکلک چنان و نه کرد اشاره

 !بیرون بفرمایین ممنون، جان مهربان -
 . نشینه روبرو مرد یچهره تو نگاهم کردم سعى

 فشار یا نیازى رفع یا نسل ادامه یا عالقه یا باشه؛ علتى باید ازدواج براى. ندارین ایرادى شما -
 داشته ازدواج قصد که نکردم برخورد علتى به هنوز من! اقتصادى هم شاید سیاسى دلیل یا اطرافیان

 . باشم
 رو باالش لب چندبار. کردمى نگاهم تحیر با کردم، بلند رو سرم آرام. بود ساکت هم اون کردم، سکوت

 . کرد صاف سینه و کشید هاشدندون میون
 از یکى زمانى یه اگه میگم؛ راحت هم من پس شد، خوب! باشین رک قدراین نداشتم انتظار خب، -

 شده؟ دیر دیگه کنیننمى فکر بیاد، پیش دالیلتون
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 اصالً! نمیاد پیش تغییرى قضیه اصل تو شما، نه بشم مشکل دچار باید من هم صورت اون در خب، -
 من؟ چرا

 . گرفت اشخنده
 همه کردم حس آرامش، همه اون و زندگى وضعیت دیدن و اخالقش و کیان دیدن با آمین، خانم -
 این. هستم فهیم و نجیب همسر یه آروم، زندگى یه دنبال من ترشه،بزرگ خواهر خصوصیات خاطربه

 . ترهمهم چىهمه از برام
 اجازه هم تاحاال. برنمیاد دستم از ایدیگه کار کنین باور ولى کنم؛مى تشکر لطفتون خاطربه من -

 دیوار روى اما هستین؛ متینى آقاى شما! کنن صحبت باهام خصوصى خواستگارام از کدومهیچ ندادم
 بنویسین یادگارى خواینمى اشتباهى

 . شدم بلند جام از
 . شد یخ چایتون بفرمایین نداریم، گفتن براى حرفى کنم فکر -

 . شد بلند جا از و خورد رو چایى
 باشم؟ امیدوار آینده به تونممى! هستین صریح هم چقدر ماشاءاهلل -
 . دیگه چیز نه باشین، کیان دوست فقط شما بهتره متأسفم، -

 . زد لبخند
 . خداحافظ دادین، گوش حرفام به که ممنون -
 . اومدین خوش -
 . گرفت سرش باال مستقیم رو دستش خندون فرح. میز روى شد پرت چادر رفتنش با
 نفسى به اعتماد چه یعنى! بود بلندتر شما از متر نیم. [ کرد نگاهم شیطنت با] بود اینجا تا قدش -

 !شد؟می چى بیرون رفتین مى هم با واى،! شما خواستگارى اومد که داشت
 . دویدم دنبالش. خندید

 !کردى؟ بلغور االن چى ببینم، صبرکن -
 . پوشوند رو صورتش

 !شدینمى زرافه و بره شکل چه؟ من به کردم، غلط خدا به -
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 !شو خفه خودت نکردمت، خفه تا فرح -
 !سفید و سیاه شطرنج یصفحه شدمی! بگو رو بچه راستى،. باشه باشه -

 منحرفش افکار حساب به آموزشگاه، دمپایى کردنپرت با اما گفت؛مى راست. کردم کنترل رو امخنده
 . رسیدم

 خواب از شبنیمه اما شد؛مى خوردنمغصه از مانع هامکالس حجم و فرح حضور. گذشت هفته یک
 از ایگنجینه. کشیدممى سرک عکسش هاىفایل به. رفتممى کیان اتاق به صدابى و شدممى بیدار

 مهمش فایل. محلى فوتبال مختلف هاىتیم لباس با عکس هاده کشور، هاىکوهستان هاىجاذبه
 ـوش*آغـ در نوزاد کیان از ام؛خانواده از عکس هاده با فایلى ،(ع)على امام نام ابجد حروف( ١١٠)

 . والدینم عزاى هاىپرچم سیاه کنار پوشسیاه کیان تا من ترسیده
 با چندبار روز هر اینکه وجود با بودم؛ برادرم تنگدل. کردممى بغض اندکى با و خندیدممى بعضى با

 حرف خیالى کیان براى و خوابیدممى تختش روى هاعکس دیدن از بعد. کردیممى صحبت هم
 . زدممی

 :گفتم حوصلهبی. کرد اصرار خونه به بردنم همراه براى فرح روزها از یکى
 . بیام تونمنمى امروز فرح، -

 . کرد کردن،خواهش به شروع و گرفت رو دستم
 !مهمه خیلى بیاین، فرح جون -
 شده؟ چى -
 . نمیاد دیروقت تا شهر بیرون رفته امروز هم بابا بیاین، شما حاال -

 کمى زدن، زنگ که بود نگذشته ورودمون از ساعتى بود؟ کنه مثل بودم گفته کردم، همراهیش
 . اومد طرفم به هراسون

 روحم سوهان خوامنمى کنم، روشن باهاش رو تکلیفم تا بیاد گفتم خسرو به! نکنین دعوام ببینین، -
 که بیاین اولش فقط باشین، اتاق تو هم شما. گرفتم یاد شما از بده؛ هدر رو عمرش خودبی یا باشه
 . نیستم تنها بدونه

 :گفت بلند فرح شد، شنیده خوبى به فرح تفاوتبى و خسرو گرم احوالپرسى و سالم صداى
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 . کشهمی طول کارم کمى من خانم، -
 :شد بلند مرد صداى

 اینجاست؟ کسى -
 . بفرمایین خطم؛ معلم بله، -
 براى. داد سالمى و خورد تکون کمى. بود نشسته اتاق روبروى مبل روى جوون مرد. زدم بیرون اتاق از

 آمیزىرنگ و لباس هارمونى. بود مرتبى و چهرهخوش جوون. کردیم آنالیز رو همدیگه لحظه، چند
 کامالً اش،چهره اعضاى تیره، سبز هایچشم دار،جون طالیى موهاى! بود نوازچشم صورتش طبیعى

 . بود جذاب و استاندارد
 !کنىمى کارهایى چه به وادار رو آدم که فرح بمیرى 

 هاموفقیت تمامى از. قائله ارزش براش خیلى پسرخاله، عنوان به که گفت کرد، زدنحرف به شروع فرح
 همسر عنوان به تونهنمی هااین تموم با اما هست؛ شریفى و خوب انسان دونهمی مطلعه، هاشوتالش

 از خبر خسرو، مجدد نشستن و بلندشدن. داره عالقه ایدیگه کس به گفت شرم با و کنه نگاه اون به
 از شدنراحت براى اینکه یا هست زندگیش تو دیگه کسی واقعاً پرسید حیرت با دادمى درونش آتش

 :پرسید خسرو. میگه راست خورد قسم مادرش خاک به فرح گفته؟ رو دروغ این اون شر
 نیومده؟ خواستگاریش چرا پس -
 :گفت خجالت با فرح 
 . خبرنداره من یعالقه از اصالً فرد اون -

 . پیچید سالن تو خسرو یخنده صداى
 !دخترخاله دردیمهم پس -

 شده، ساخته عالقه یه براى من قلب گفت فرح اما کنه؛ منصرف طرفهیک عشق از رو فرح کرد سعى
 !نرسه چه برسه اون به چه

 :گفت رفتن قبل اما شد؛ بلند جا از ،«ابلهى واقعاً» گفتن با خسرو
 . کنمتمی خارج قلبم از وقتاون کردى عقد وقتى مونم،می منتظر نکردى عقد وقتى تا -

 . داشت دوست رو فرح راستى به. سوخت حالش به دلم
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 . انداخت پایین سر و شد نمناک فرح هایچشم رفت، وقتى
 !صادقه دونممى اینکه با باشم؛ عاشقش تونمنمى -

 . گذاشتم اششونه رو دست
 میشن نمیشن؛ سفید سیاه هاتونمبچه. حامد و من برخالف میاد، هم به خوب ترکیبتون و قواره و قد -

 !توپه توپ دیگه که بره باباشون به هم چشاشون اگه! طالیى و برفى سفید
 . زد لبخند باالخره

 سرم از رو سفید تل بالفاصله. ]نکنم شیطونى من هستى، مامان و تربزرگ چون نیست قرار حاال -
 . من مال اینم[ کشید
 . پروندیم رو عالى خواستگار دوتا کیان نبود تو خوب
*** 

 جوهر. رفتممى کالس روز دو اىهفته. دادنمى رو خونه از رفتنبیرون یاجازه شدید، گرماى با تابستان
 . کنه خرید برام و بزنه نصر پاساژ به سرى کارى، ساعت از بعد خواستم کیان از بود، شده تموم لیقه و
 رو حامد و اکبر تلفن فقط. بودم شده نگران. دادنمى جواب رو گوشیش. نشد کیان از خبرى غروب تا

 اما کرد؛ اطالعىبى اظهار داره؟ خبر کیان از پرسیدم خودم، معرفى از پس و زدم زنگ اکبر به. داشتم
 چی خدایا. رفتممى دیگه سمت به سمت یه از حیاط تو. بزنم زنگ بهش شد خبرى اگه کرد سفارش
 بگیرم؟ رو سراغش کى از کارکنم؟

 زد،می مشکوک صداش اما کرد؛ اطالعىبى اظهار حامد. گرفتم رو حامد یشماره و زدم دریا به رو دلم
 . شد سرد پام و دست. برده درمونگاه به رو اون و شده بد حالش کمى کیان گفت من خواهش و قسم با
 . نبود چیزیش که کیان چرا؟ -

 . ترسید بیچاره که بود چطور صدام دونمنمى
 . خونه میایم دیگه ساعت یه تا ما! نشده هیچى خانم -

 . نگفت رو درمونگاه اسم کردم، التماس هرچقدر
 مچ ضربدرى، چسب دوتا پیشونى روى گچ، تو ساعد تا راستش دست! بمیرم. اومدن بعد ساعت یک

 . بود شده باندپیچى هم چپش دست
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 . بکشه دراز تخت روى کیان تا کرد کمک حامد
 . برم من نیست، کارى اگه جان، کیان خب -

 :گفت خستگى با کیان
 !افتادى زحمت تو داداش، کردى لطف خیلى -

 :گفتم سریع
 . باشین داشته تشریف شام لطفاً کردین، لطف خیلى -

 دهن تو غذا محبت با چنان نکرد، مخالفتى دیگه هم کیان اصرار با و کرد تشکر و درخشید هشچشم
 تو زدم و اومدم بیرون اتاق از! داشت کیفى چه برادر، دوتا داشتن اومد؛ کش هاملب که ذاشتمی کیان
 . سرم

 !دنیا یه یاندازه دارى یکى نکن، طمع دیوونه -
 . نشستم کنارش و رفتم کیان سراغ حامد، رفتن از بعد
 دارى؟ درد. [ کردم نوازش رو اششدهباندپیچى دست آروم] چطوره؟ حالت االن شد؟ چى جون کیان -

 . نشست اشپریدهرنگ صورت رو لبخندى
 رو خودم نخوره بهم اینکه براى اومد؛ طرفم سرعت به ماشین یه که شدممى رد خیابون از خوبم، -

 نخوره، جدول به سرم که گرفتم جلو رو هامدست. بود آب جوى بدم، شانس از ولی کنار؛ کردم پرت
 !نکن گریه خدا رو تو نیلى. رفت پوستش هم یکى این و شکست دستم مچ
 . کردم پاک رو هامچشم تند! بود؟ شده خیس صورتم کى

 آره؟ خوبى؟ االن -
 . بست محبت با رو قشنگش هاىچشم

 . بخواب برو. خوردم مسکن خوبم، -
 کیه؟ قرصات بعدى وقت -
 . صبح نماز وقت -
 خنده و شوخى با. دادم خوردش به گرم شیر با رو هاشقرص و کردم بیدار رو کیان آروم اذان، صداى با

 . ذاشتممى سرشسربه من اما شد؛مى اذیت. کنه تیمم تا کردم پاک و شستم رو صورتش
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 خوشحال تو کردممى خیست آب شیر زیر حیاط تو بردممى و کردممى بغلت بودى، کوچیک یادته -
 میزدى؟ جیغ

 !ندادى سرما رو بچه این اگه زد،می داد سرت مامان هم بعد آره، -
 شونسرکوچه بگیره؛ پاچه کله برام بیدارشد، وقت هر دادم پیام فرح به و گذاشتم قلم آبگوشت برایش

 صداى با و زد زنگ بالفاصله فرح. بود آش و پاچه کله و حلیم اشصبحونه که بود خورى غذا یه
 . کرد قطع گفتم، رو کیان تصادف ماجراى کردم؟ پاچهکله س*ـو*هــ که شده چى پرسید دورگه

 . میره ضعف کیان براى و کنهمى پیچمسؤال چقدر االن کردممى فکر دیوونه، دختر 
 :اومد پیامک که دادمى گوش هاموراجى به داشت و بود نشسته میز پشت آشپزخونه تو کیان

 . امخونه در پشت کنین، باز -
 . گذشتمى من تلفن از ربع یه فقط

 . شد خونه آشپز و سالن وارد صدا با زدم، رو آیفون دکمه
 چرا میرم،می براش من دونینمی که شما الهى، بمیرم خوبه؟ که حالش شده؟ چى کیان خدا رو تو -

 ... چیزى دیشب
 رو لبـش و شد سرخ بعد و پرید رنگش شد، چشم تو چشم کیان با که گذاشت میز روى رو پاچهکله

 . رفتم کمکش به و خوردم سختى به رو امخنده. گرفت گاز محکم
 . دیده آسیب دستاش فقط خوبه، -
 . گذاشت کنار رو خجالت و شد خیره کیان هاىدست به
 شده؟ چى دستتون االن. دستاتونه فقط خوبین؟ -

 . کرد نگاهش بهت تو کیان
 . شده خراشیده یکى شکسته یکى دستام، این[ خندیدم بلند! ]بگیر نفس -

 زده بیرون سبزآبیش روسرى از نامرتب کمى سرش جلوى موهاى و بود افتاده اششونه رو فرح چادر
 کامل رو کیان هاشچشم با. نداشته رو موهاش بستن فرصت و زده بیرون عجله با بود مشخص. بود

 کرد رصد
 !شده؟ چى سرتون! واى نشده؟ هیچى شکم، ـمر،*کــ پاهاتون، -
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 . زد چرخ یه آهسته و اومد بیرون میز پشت از و شد بلند آروم کیان
 . من خواهر سالمه جامهمه ببین -
 :گفت من به رو 
 . بخوابم کمى میرم -
 !جونت به ندازممى رو اعجوبه این وگرنه میرى؛ بعد خورى،مى پاچهکله اول -

. بخوره رو صبحونه راحتى به کیان تا کنه مرتب کمى رو اونجا و اتاقم بره خواستم فرح از. شد تسلیم
 دستمال با رو صورتش وقتى. بردممى لذت هم و خوردممى غصه هم. دادم خوردش به قاشق قاشق
 :پرسید آروم رفتن، از قبل. کرد تشکر کردم، پاک

 بود؟ خوب حالش نیلى، کرد؟ طورىاین چرا این -
 . وقتشه االن کردم احساس

 و کنه سالم بره یادش و بیاره پاچهکله تو براى سحر کله باید چرا کنى؟مى فکر چى خودت کیان -
 بمیره؟ برات
 . شد رنگ به رنگ کمى

 ... که بگى خواىنمى  -
 بشه، دارجریحه غرورش و قلب ندارم دوست عزیز؛ و خواهرمه مثل اونم عزیزم، و برادرمى تو -

 نه؟ مگه میگم، چى دونىمى
 . کرد پیشونى نقش عمیقى اخم. کرد نگاهم خیره

 ... اصالً! ستبچه یه فقط اون آخه... یعنى -
. اومدمی کنار هم سردرگمیش با باید هاشدست درد کنار طفلک. رفت کالفگى با و داد تکون سرى
 !فکربى خانم خدمت رفتممى باید حاال
 رو دست! خرابکاریش اون با خندید،مى هم باید. خوردمى تکون هاششونه و بود نشسته تخت روى
 . گذاشتم اششونه

 ... خیلى فرح -
 !کنهمى گریه داره اینکه واى،. کرد بـغلم محکم و برگشت
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 !الهى بمیرم واى، کنم؟ کارچی براش من آره؟ داره درد خیلى مامان، -
 تعالقه از کیان نبود قرار مگه! نکشتمت خودم تا بمیر برو خب! انداختى راه بمیرم بمیرم. دیگه بسه -

 نفهمه؟ چیزى
 . کشد باال رو دماغش

 کجاى آخ! شد خوب هم خیلى اصالً شد؟ بد حاال ست،آشپزخونه تو اون... دونستمنمى که من... من -
 . میدم انجام خودم بگین، داره هرکارى گچه؟ توی چندوقت شکسته؟ دستش

 کنم؟ کارچی تو خرابکارى با بگو میشه؛ اول روز مثل دستش دیگه ماه یه. خوبه کیان فرح، -
 . داد تکیه امشونه به و نشست کنارم آروم

 میاد؟ بدش من از حاال شد؟ بد خیلى یعنى -
 نباید فرح! )پروندى نگرونى از چیزى یه کنه فکر بذار باشى؛ حرفات مواظب بیشتر باید. دونمنمى -

 . خبرهبى هنوز یعنى کرد؛ صدات خواهر که خودش!( فهمیدمی رو حقیقت
 سرى چپ على کوچه به مرتب و کنن بازى فیلم هم براى بودن مجبور هردو اما بود؛ سخت گرچه
 !بزنند
 خط هاىکالس مورد در و شدمى امخیره فقط سکوت در اما بزنه؛ حرف تا اومد سراغم به چندبار کیان

 فکر هاشرسیدگى و هاشیطنت تمام از بیش فرح نگرانى دونستممى. کردمى نگرانى اظهار گرما و
 . کرده مشغول رو کیان
*** 
 :گفت زیربهسر شرم، با مهربان آقاى

 خسرو وجود با میگه نمیره، شخاله یخونه. کنم کارچی دونمنمى ولى زیادیه؛ خواسته خیلى دونممى -
. باشه اینجا داره اصرار کنه، پیدا شوهر برام اونجا عمه ندارم دوست میگه نمیره؛ تبریز نداره، خوبیت

 مادر یا تربزرگ خواهر یه مثل سال؛ چند این تو دونممی. باشه تنها نمیشه دونین،می خوب شما
 کالفه] ولى بزرگیه؛ یخواسته دونممی دارم، اعتماد چشمم از بیشتر شما یخانواده به بودین، مراقبش

 بمونه؟ شما یخونه گردمبرمی حج از من تا تونهمی[ فشرد هم به رو هاشدست
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 به محارم، به سپردن جاى به رو جوونش و زیبا دختر من کوچیک و سنتى شهر تو مرد یه وقتى
 کیان یعنى اطمینان؛ اوج یعنى چى؟ یعنى کنه؛مى زندگى داخلش جوون مردى که میاره من یخونه
 . داره انسانى و عالى تربیت من
. هستم مواظبش چشمم مثل برگردین؛ تا باشین مطمئن عزیزه خیلى من براى فرح مهربان، آقاى -

 هستین؟ عازم کى
 . شد پر تشکر و شادى از صورتش تمام

 . عازمم دیگه روز دو. شد راحت خیالم مین،ٓ ا خانم ممنون خیلى -
 فرودگاه عازم اتوبوس با کردیم؛ بدرقه رو مهربان آقاى خسرو، خانواده و فرح با شبنیمه بعد روز دو

 :وگفت کرد بغلش خاله. بود کرده دهن تو رو دستش هایانگشت و کردمى گریه فرح. شد مهرآباد
 . خونه بریم بیا عزیزم، نکن گریه -

 . کشید کنار رو خودش فرح
 . میرم معلمم یخونه فقط من زد، حرف باهاتون بابا -

 :گفت خسرو بزنه، حرفى اینکه از قبل اما نیومد؛ خوشش خاله

 . مینٓ ا خانم یخونه بریممی رو تو اول بده؛ آدرس جان، فرح -
 . برد خسرو ماشین سمت به و گرفت رو دستم فرح. شدنمى فرح مزاحم دیگه خسرو ماجرا، اون از بعد

 خونه کردنشمشغول براى که شدمی خیس هاشچشم و شدمى باباش تنگدل کمى اول، روزهاى
 :گفت لجبازى با. انداختم راه تکونى

 !میشه نظافت اونجا هم اول من، با کیان اتاق -
 . کردم پرت سمتش به بالشى

 کنى؟نمى حیا چرا دختر -
 . داد چرخشى گردنش و دست به
 !جونم کیان و شما ندارم؛ خجالت نفر دو مورد در  -
 فهمیدى؟ نمیشى، نزدیک لباسش کمد و کامپیوتر به فرح -
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 رنگارنگ اى دختر دوست برادرشون براى خودشون خواهرا االن! مرتجعى خیلى خانم، مامان باشه -
 و من شانس از هم این! کنینمى ناز برام و داداشتون سراغ اومده پرى شما وقتاون کنن،مى جور

 !کیان
 این به من. بشه هیجان تخلیه کمى بذار زد؟نمی ما به ایلطمه که بودنراحت حرف تو حاال. خندیدم

 . بود پاک آب مثل اون داشتم، اطمینان قلبم مثل دختر
 با و گذاشتمى کیان براى رو غذا قسمت بهترین. بود جالب هم غذایى وعده هر سر نفر دو دیدار

 فرح روشن و اىقهوه هاىچشم توی رو خواستن و عشق درخشش من. شدمى کیان اخم باعث وراجى
 . بود خوددار عالى خیلى کیان. دیدممى

 براى بار یه خسرو. کردمى صحبت فرح با تلفنى گهگاه. گذشتمى مهربان آقاى رفتن از روز بیست
 . بود اومده منزلشون به فرح بردن
 چندبار خسرو خانم،»: گفتمى خسرو هاىاخم و خاله یصدقهقربون از و خندیدمى فقط برگشت، وقتى

 که گفتم منم دادى؟ ترجیح ما یخونه به داره، نامحرم جوون که رو غریبه یه ىخونه چرا که پرسید
 «.کشید خجالت اونم کنه،مى بازخواستم نه داره، ازم توقعى نه کسى ترم؛راحت خیلى معلمم یخونه

 از چندتا با داشت تصمیم فرح. دیگه یهفته یک بود؛ شده شروع مهربان آقاى بازگشت روزشمار
 هماهنگ غذاخورى با و بده سفارش حج از حاجى بازگشت پارچه کنه، فیکونکن رو خونه هاشدوست

 سفارش شیرینى و میوه. بده رو باباش حج غذاى خودشون یخونه تو داشت دوست. ناهار براى کنه
 توی روز چند میان بابا یبهونه به شونهمه»: گفت گیره؟نمى کمک فامیل از چرا پرسیدم وقتى. بده

 «!میدن فرمایش خرده فقط و میشن خراب خونه
 !شب اون از امان اما بگیره؛ کمک خسرو از شد قرار من، اصرار با

 داده تشخیص درد معده و پایین فشار فقط اما رفتیم؛ دکتر دوبار نالید،مى درد دل از که بود روز چند
 از شبنیمه. بود مونده حج از حاجى بازگشت به هفته یه درست. آمپول و سرم به بستنشمى و شدمى

 . زدمى فریاد و پیچیدمى خودش به پریدم، خواب از جیغش صداى
 :زدم صداش و رفتم سمتش به آشفته

 شده؟ چى جون، فرح -
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 :گفت ناله و باگریه
 !واى... میرم... مى... دارم -

 . اومد اتاق در کوبش صداى
 !نیلو؟ شده چى نیلو؟ -
 . کردم باز رو در
 !باش زود آژانس، بزن زنگ. داره درد -
 آژانس؟ یا اورژانس -
 !میره دست از داره دختره. کنهنمى کارى اورژانس آژانس، -

 خم و آوردمى بدنش به که فشارى و بلند قد با. کشیدم سرش به روسرى و کردم تنش مانتو فورى
 :گفتم و جویدم رو لبم. بدم حرکتش تونستمنمى  بود، شده

 !کمک بیا کیان، -
 :زدم فریاد. کرد نگاه من به گشوده هاىچشم با
 !من برادر باش زود بحرانیه، وضعیت کیان -

 با و زد فرح بـغل زیر دست و گفت خدایى یا اومد، جلو. داشت تن به ایسرمه شرتتى و سفید گرمکن
 :گفت و کشیدش باال برخودش، تکیه

 . بریم -
 . عابر کارت شناسایى، کارت بیمه، یدفترچه کردم؛ چک رو مدارک

 از فرح. گفت راننده به رو بود کشیک اونجا هاشدوست از یکى که بیمارستانى اسم و نشست جلو کیان
 یه با. بود ایستاده برانکارد با بیمارستان روبروى کیان، دوست رضایى دکتر. بود شده حالبى درد شدت

 . شد داده آپاندیس تشخیص معاینه،
 و رفتممى راه فقط استرس با سالن تو. عمل براى بردنش و کردم امضا رو نامهرضایت پدرش، نبود در

 . جویدممى رو لبم
 !باش آروم رسوندینش، موقع به گفتمى محمد نیست، چیزى جان نیلو -
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 سوادبی دکتراى اون چطور آخه! کشید درد چقدر طفلک بشه؟ طوریش اگه امانته؛ کیان، واى -
 . کردممى دق منم شد،می طورى اگه ندادن؟ تشخیص

 :دادم ادامه بغض با
 . زنممی زنگ بهت شد، خبرى اگه. خونه برو تو -

 . گرفت رو دستم
 . بشین بیا -

 . نشوند کنارش رو من و نشست صندلى روى
 . مونممی پیشت کنن، رد برام مرخصى امروز زنممی زنگ -

 باز ترسیدمى شاید داد، تکیه صندلى پشتى به و بست رو هاشچشم بود، گرفته رو دستم که طورهمون
 . کنم گز رو بیمارستان سالن هم
 . آوردن بیرونش عمل اتاق از که بودیم خونده رو صبح نماز

 . مهربان همراه -
 . بگیره قرار تخت روى تا کرد کمک و برد، زنان جراحى بخش به پرستار دنبال به رو برانکارد کیان

 :پرسید بخش بیرون
 بیارم؟ دارى الزم چیزى -
 . باشه اینجا باید روز دو. قند و لیوان و چایى فالسک فقط -

 . کردم شکر داشتنش براى رو خدا و کردم نگاهش بارچندمین براى شد،می خارج بیمارستان از وقتى
 . زد سرم تو رو مسکنش پرستار. نالیدمى همچنان درد از اومد هوش به وقتى فرح

 مجبورش هم دیگه ساعت چند و کنىمى تر پارچه با رو لـباش فقط خوره،نمى هیچى غروب تا -
 . بره راه که کنىمى
 :گفت شد، آروم وقتى فرح

 اىکنندهدلگرم حرف هیچ که اونم زمینى، سیب گونى مثل باشى یار بـغل تو! من شانس اینم بیا -
 !نوبره نزنه،
 :گفتم لبخند با. بود شده خوب حالش شکر، رو خدا
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 !ترسوندى رو ما بدجورى اما -
 . کرد ناله و خورد تکانى

 شد؟ من ناراحت بگین، راست خدا رو تو... اى -
 . بگیره مرخصی خواستمی. خونه فرستادمش زور به اومدى، بیرون عمل اتاق از تا دیوونه -

 . نشست اششدهخشک هاىلب روى لبخندى
 . ببخشید کیانه؛ و شما با دردسرام یهمه خدا به ممنون، مامان -
 . زیاده تشکر براى وقت شى، خوب زودتر کن سعى تو -

 که درحالى بسیار درد با. برداره قدم چند اتاق داخل کردم وادارش بارها غروب تا. زد جونىکم لبخند
 تاتى مثل کرد؛مى جاجابه رو پاهاش من هایدست کمک با آهستهآهسته شد،مى خم پهلو به دست
 که بود ایکردهآرایش کامل دختر ها،اون تریناسفناک که بودند هم دیگه بیمار سه اتاق، تو! هابچه

 اتاق وارد مرتب شوهرش یخانواده. بود شده کشیده عمل اتاق به عروسیش غذاى سفره از مستقیم
 واقعاً. ریختمى اشک و کردمى ناز چهارساله کودک مثل اون اما رفتند؛مى اشصدقه قربون و شدنمی

 !بود نکرده رحم هم عروستازه اون به که حیایىبى آپاندیس عجب
 :گفتمى و خندیدمى آهسته فرح 
 !کنهنمى ناز برام دیگه آپاندیس این عروسیم شب راحته خیالم حداقل آخیش، -

 آب به بستمش. دادن فرح به رو سوپ شبیه چیزى خوردن اجازه مغرب، نماز خوندن از پس
 براى کیان که برخورد فرح به چقدر بگذریم. داد بیمارستان دم مالقات وقت کیان که هایىکمپوت
 . نشد بخش وارد دیدنش

 !بزنه من به سر یه نکرد انصافبى! کنممى قهر باهاش -
 . کردم ناز رو سرش آروم و خوردم رو امخنده

 . ذارهنمى پا زنونه محیط تو اون دونىمی خوب خودت -
 !ببره رو ایمانش باد ترسهمى آقا پیرایشیم، و آرایش مشغول اینجا آره، زنونه؟ محیط -
 :گفت بغض با و کرد اشاره بیمارها یبقیه و خودش به
 !چندشیم اومده، بیرون قبر از شکل همه! هستیم؟ لطیف جنس شکل ما االن اصالً -
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 . برد پتو زیر رو سرش
 . ببینمش خوادمى دلم کنم؟ کارچی! احمق انصافبى. زنمنمی حرف دیگه باهاش خدا به -

 هاشترکش حاال و بود کرده زودرنجش حسابى  پدرش براى تنگىدل درد، و بیمارى. کردمى گریه
 . شدمى من برادر نثار
 . زدم عقب رو پتو
 بزنم؟ زنگ تخاله به بشه؛ خبردار عمل از اقوامت از یکى باید فرح، ببین -

 . کشید باال رو دماغش سریع
 بفهمه بابا اگه تازه! کرد جمعشون نمیشه اصالً دیگه اینجا ریزنمی همه نگین، کسى به خدا رو تو نه -
 !کنهمى سکته برگرده تا
 . میگم خسرو به اصالً باشه، داشته خبر یکى باید -

 رو محکم که بگیره ازم رو گوشی خواست شد، گرفته که شماره. ندادم اجاز که کنه مخالفت خواست
 . زدم دستش

 !بشنوم خوامنمى هیچى کوتاه، خر دست -
 . گرفت سؤال به رو من خبر، شنیدن با خسرو شدم، خارج اتاق از. شد خفه

 چه خونه اون تو معلومه اصالً! هستیم؟ غریبه ما مگه نگفتین؟ باباش به چرا ندادین؟ خبر زودتر چرا -
 نداره؟ رابطه هم کسهیچ با رفته دختره که خبره
 . آورددرمى رو شورش داشت دیگه واقعاً

 با هم االن نیاد؟ شما خونه میگم فرح به من مگه گرفته؟ اجازه من از بیمارى مگه بدین، اجازه آقا -
 گرفته قول ازم! اومده سرش بالیى چه طفلک این بدونه یکى حداقل که گرفتم تماس مخالفتش وجود

 !تدخترخاله اینم و شما حاال. ندم خبر ایدیگه کس به
 خواب ـست*مـ فرح تخت باالى رو خودش و زنان بخش بیاد شب وقت اون تونست چطور دونمنمى

 . رفتم عقب خودم و کردم بیدار رو فرح آهسته! برسونه
 . خورد جا حسابى فرح

 !کنى؟مى کار چی اینجا سالم، -
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 و زدنمى حرف آهسته داشتن. داد جواب حوصلهبى فرح. پرسید سالمتیش و بیمارى مورد در خسرو
 . شد بلند فرح صداى که زدممى چرت دیوار به داده تکیه من
 . شو گم برو شعور،بى شو خفه -

 :گفت آروم صدایى اما عصبانیت، با خسرو. رفتم جلو متعجب
 !ما ىخونه میاى هم فردا از! میارم در رو قضیه وتوىته من. میشم خر بازىکولى با نکن فکر -

 :زد فریاد و خسرو صورت تو کوبید و شد خیزنیم تخت تو چطور فرح نفهمیدم اصالً
 !شو گم شو، خفه فقط -

 :گفت و شد خیره من به غیظ با خسرو. بیرون بره خواستم خسرو از ریخت، همم به اشگریه صداى
 !آوردین؟ سرش بالیى چه! اومدى؟ ما زندگى تو جهنم کدوم از -

 . دادم قورت رو دهنم آب. شدم الل ایلحظه براى
 شما فرحنازین، اَمین کردم فکر که متأسفم! ما حال نه مناسبه، شما حال نه بیرون، بفرمایین -

 !نیستین دوستشم
 . ریختمى اشک غصه و خشم با کنم، آروم رو بیمارم دخترک کردم سعى. رفت پوزخند با
 کردى؟ بدبخت دستىدستى رو خودت چرا شدى؟ جراحى چرا بگو رو راستش میگه من به کثافت -
 و بیست میگه من به کنه لعنتت خدا... من... من! کردم؟ بدبخت رو خودم من. [ زد اشسینه روى]

 آبروریزى این با ببینم بیاد حاجى بذار بشه، همین بایدم جیکین تو جیک برادره اون با ساعته چهار
 !کنه؟مى کارچی

 و من به خطاب بهتان و تهمت این دیدم؟نمى خواب. شدم آوار صندلى روى شد، جدا فرح سر از دستم
 . کرد نزدیک لبم به آب لیوانى ترسیده فرح! گرفت نفسم! خدایا! بود؟ نازنینم برادر

 !بخورین رو، لعنتی آب این بخورین! ببخشین خدا رو تو کرد، غلط خسرو کردم، غلط جون مامان -
 :کردم زمزمه بود؟ کرده گناهى چه فرح اما شدم؛نمى آروم

 . آرومم من بخواب، -
 بیمارستان زنان متخصص پزشک پیش رو فرحناز پزشکى، یپرونده گرفتن و ترخیص از پس فردا
 :پرسید تعجب با فرح. بردم
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 !شده؟ چى اینجا؟ چرا -
 :پرسید ناراحتى با و نشست ناالن هم فرح نشستم، صندلى روى

 !آخه؟ شده چى ؟اینجاییم چرا -
 :گفتم و شدم خیره هاشچشم به
 تهمت از بدتر هم ایپستى هیچ. نیست آبروش از ارزشمندتر مسلمون یه براى هیچى دنیا توی -

 سالمت برگه یه میگى تو میرى االن. شه زده تهمت خانواده دو آبروى به راحتى به ذارمنمى نیست؛
 فهمیدى؟ میدى، انجام دکترگفت خانم هم هرچى. بدن بهت

 :پرسید متعجب
 !کردم؟ اشتباهى کار چه من! کى؟ آبروى چیه؟ سالمت برگه -

 !بود؟ ساده قدراین چرا دختر این خدایا
 دهنى تو نادرست یکلمه یه فرح کلمه، یه اگه. بشه پاک خسروخان کثیف ذهن امروز همین باید -

 نه؟ یا گفتم چى فهمیدى میشن، نابود من برادر و تو باباى بچرخه،
 . انداخت پایین رو سرش. اشک پر صورتش و شد سرخ شرم از رنگش

 . باشین جاهمین شما باشه! کنه لعنتت خدا خسرو، کنه لعنتت خدا -
 . نشه خبردار عمل از کسى داشت اصرار که میدم حق بهش حاال
 اشمچاله کیفم تو ندیده داد، دستم به ایبرگه. کاویدمى رو زمین هاشچشم با اومد، بیرون وقتى
 . کردم

 . عزیزم نخور غصه بریم، -
. کردم آماده غذایى سریع و آشپزخونه توی رفتم و گذاشتم خودش حال به رو فرح رسیدیم، که منزل به

 به سرى و سرکردم رو چادرم. بود مونده باقى حاجى اومدن به روز پنج و بود رفته دست از هم امروز
 . بود خواب. زدم فرح

 و پزشکى مدارک تموم از. زدم سر دادمی انجام کپى کار که تحریر لوازم اولین به و زدم بیرون خونه از
 کوچیک شهر توی معتبر و بزرگ شرکتی رفتم؛ حامى دارویی شرکت به و گرفتم کپى سالمت کارت

 :پرسیدم شرکت اطالعات از. من
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 دارن؟ تشریف مدبر خسرو آقاى -
 . مدیریت اتاق دوم طبقه بله، -

 به آهسته و فشردم دستم تو رو مدارک. کشیدم چادرم به دستى مدیریت، اتاق در پشت بعد دقیقه چند
 :گفت بود، خودش صداى. زدم ضربه در
 . تو بفرمایین -

 جا از حیرت با دیدنم با و آورد باال رو سرش. نوشتمى مطلبى و بود شده خم میز روى شدم، وارد
 . برخاست

 !شما؟ -
 فرو سفیدش روپوش جیب توی رو هاشدست شد، سرخ عصبانیت از آرومآروم اشچهره و زد پوزخندى

 . کرد
 ... نکنه دارین؟ کار چی -

 . ندادم زدن حرف اجازه
 بعداً خواستممى و نداشتم اطمینان کسى به چون اومدم؛ خودم دادم،مى بهتون رو چیزى باید فقط -

 !نشین منکرش
 اون که مکانى توی هم دقیقه یه حتى خواستمنمى. زدم بیرون اتاق از و گذاشتم میز روى رو مدارک

 !اهلل اال اله ال... یمرتیکه بکشم؛ نفس بود
 چندتا شد قرار کردم، صحبت هوشنگ آقا تولیدى، سرکارگر با. مهربان آقاى تولیدى رفتممى باید حاال

 سردر دیگه روز دو رو اون و بره استقبال پارچه تهیه دنبال یکى. کنن نظافت رو خونه فردا هابچه از
 . بخرن میوه نوع سه بارتره میدون از حاجى، اومدن از قبل روز یک هم هابچه از تا دو. کنه نصب خونه
 شکم و پذیرایى نگران حالش این با تونهنمى که فرح. پذیرایى سالن و ناهار مونهمى حاال خب،

 . باشه هامهمون
 مرتبه یک و زد نق کمى کردم، صداش آروم. بود خواب هنوز رفتم، فرح سراغ و رسیدم خونه به خسته

 . گذاشت پام روى رو سرش زور به و کشید خودش طرف رو من
 . کنهمى جدا عشقش از رو آدم بیمارستان؟ چیه. بود شده تنگ براتون دلم چقدر آخیش، -
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 !سرش تو زدم
 !میدى مریضى بوى خیلى. بخوریم ناهار خوایممى میاد کیان االن پاشو،! خاک یعنى -

 . شد بلند
 بیام و کنم عوض رو لباسام میرم پس. نرم حمومم نخورم، سفت غذاى روز سه تا گفت دکتر باشه، -

 . میشم آماده االن آشپزخونه،
 :پرسید و شد آشپزخونه وارد شدهبافته بلند موهاى و ارغوانى شلوار و بلوز با
 بدم؟ انجام هست کارى -
 تغییرى خسرو با رفتارت جمع توى کنى،مى فراموش رو امشب و دیشب اتفاقاى بده، گوش و بشین -

 فهمیدى؟ میشه، چال جاهمین خسرو هاىحرف. کنهنمى
 :گفت و شد بلند

 . کرده کار چی میگم بابا به نگم؟ هم هیچى حاال داده، جوریاین رو شما محبت جواب چرا؟ -
 رو هاحرف جوریچه بابات بچرخه، فامیلت زبون تو حرف درصد یه کن فکر فقط گفتنش با! ابله -

 کنه؟ پخش فامیل بین و بگیره کپى صدتا سالمتت برگه از! هان؟ کنه؟ جمع
 . شد سرخ شرم از
 . کنممى واگذار خدا به رو شعوربى اون من باشه. نگین چیزى خدا رو تو -
 چیزى نگران. کردم هماهنگ رو حاجى استقبال کارهاى کمى هوشنگ آقا با تولیدى رفتم امروز -

 !نباش
 . کنم تشکر چطور دونمنمى -

 . کردم پرت سمتش به رو ایسرمه چادر. داد نجات تعارفاتش شنیدن از رو من خونه، زنگ صداى
 استراحت حسابى روز چند این. نذار سرشسربه ست؛خسته و گرسنه االن جونکیان بکش، رو غذا -

 . بود نگرانت. زد زنگ بودى خواب دیشب بزن، بابات به زنگم یه و شى خوب زودتر تا کن
 آش یا سوپ باید که اون البته بخوریم، هم با تا اتاق تو بردم رو ناهار بود، سخت براش کمى نشستن

 . خوردمى ساده
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 از شد قرار کنه؟ جور حاجى ناهار براى سالنى یا رستوران یه تونهمى که پرسیدم کیان از ناهار، از بعد
 ناراحتى با فرح. رفتم اتاقم به ناهار از بعد چرت براى. زدنزنگ به نشست تلفن پاى. بپرسه نفر چند

 . کردم مرتبش هامانگشت با و کشیدم کوتاهم موهاى به دستى. زدمی زانوش به رو گوشى
 ناراحتى؟ چرا شده؟ چى -

 :گفت عصبانیت با من، به کردننگاه بدون
 . میده پیام یا زنهمی زنگ داره مرتب شخصیتبى -

 :پرسیدم کنجکاو
 میگه؟ چى -
 . گرفت رو اششدهسرخ هاىچشم اشک نم کشیده، انگشت با
 . نمیدم جواب هم رو گوشی. کنممى حذف خونم،نمى اصالً -
 ... ببینى نیست بهتر چرا؟ -
 آهان. کنممى خاموشش اصالً. نکنین اصرار هم شما لطفاً. خوامنمى. دارم حیثیت دارم، غرور منم -

 !خالص
 مسکن قرص. بود عیان صورتش تو درد آثار. کشید دراز و کرد پرت تخت پایین رو شدهخاموش گوشى
 . خوابید و خورد
 ترجیح من. رفت مسئولین از یکى سراغ مراسم براى مخابرات مرکزى سالن کردنهماهنگ براى کیان
 . بزنم زنگ خوشنویسى جدید ترم براى چندجا به خوابیدن، جاى به دادم

 بیرون کشیدنخمیازه خوب حس از رو من خونه، زنگ صداى. کشیدمى رو آخرش هاىنفس شهریور
 کار چی ما یخونه در پشت حامى داروى شرکت سهامداران از یکى! شیمى مهندس جناب آورد؛

 هاىچشم به چشمم و کردم باز رو در آهان،! عمیق نفس یه. دویدم حیاط به کرده سر به چادر داشت؟
 کوتاه. بودیم دیگرى توسط سکوت شکستن منتظر دو هر انگار. سکوت لحظه چند. افتاد آقا تیز و سبز

 . اومدم
 بود؟ امرى بله، -

 . بود خیره همچنان نگاهش. بودم کرده شروع خصمانه
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 حیاط؟ تو بیام هست اجازه -
 :گفت شرمگین و شد وارد رفتم، عقب تعارف بدون

. نمیده جواب رو تلفنام آخه بخوام، معذرت ازش شخصاً و ببینم رو فرحناز خواممى. متأسفم... من -
 دین؟نمی حق من به شما... من به شما خب
 :گفت بیشتر شرمندگى با! دارم جایگاهى چه من تهمتش تو بود شده متوجه تازه اینکه مثل

 فرح و کنم خواهى معذرت خواممى االنم. شرکت بیاین نبود نیاز. زدم حرف احمقانه خیلى من خب، -
 . ببرم رو

 «.بزن حرف بردن از بعد کنه،می نگاه روت به اصالً ببین بدبخت»: گفتم دلم تو و جهید باال ابروهام
 :گفتم سردخون

 شده؟ جراحى تازه که دونینمی نیست، خوب هم حالش و خوابه فرح -
 . انداخت زیر به سر خجالت از
 . بیاد من با که بزنین حرف باهاش شما -

 . بود پررو چه
 من. مونهمی اینجا بخواد خودش فرح که هم وقتى تا سپرده، من به رو اون فرح باباى مدبر، آقاى -

 !همین ببینه، رو شما کنم، خواهش ازش تونممى فقط
 اما بزنه؛ حرف اشپسرخاله با خواستم ازش و کردم بیدار خواب از آهسته رو فرح. نکرد اصرارى دیگر
 . کردم بـغلش. کشید جیغ فقط فرح

 !میدم تشکنجه دارم کنهمى فکر االن! دیوونه؟ چیه کارا این -
 زوره؟ مگه ببینمش، خوامنمى -
 !شى خالص شرش از زودتر تا ببینش زوره، آره -

 . داد لم تخت روى عصبانى طورهمون و کشید سر به حرص با رو چادر
 خواد؟مى جونم از چى ببینم بیاد باشه، -
 تلسکوپ مثل هاشچشم با. شد راهنمایى اتاقم به خسروخان! دونستمنمى من و بود کولى قدر چه اَه،

 :گفت بلند فرح. کرد مى رصد رو خونه جاىهمه
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 !اینجا بیاین هم شما خانم -
 . نداد جواب فرح. پرسید رو حالش خسرو. لجباز ىدختره

 :کرد زمزمه بیچاره مرد 
 میشه؟ ببخشى، رو من خوام مى اما رنجوندمت؛ دونممى. کردم اشتباه من فرح، -

 . شد خیزنیم فرح. دراومد صدا به خونه زنگ موقع، همون
 بده خبر اینجا نامحرم به خوادمى زنه؟می زنگ چرا دونىمى. کیان آقا خونه،صاحب کیه؟ دونىمى -

 از کلمه، یه نگاه، یه ماهه یه. اینجاست همیشه خواهرش دونهمی اینکه با! خودش یخونه تو میاد داره
 رو فکرها بدترین راحتى به تو وقتاون. نشنیدم هستم مزاحمش ساعت چهار و بیست که کسى

 بودم؟ کرده خطایى حاال تا من مگه! نکشیدى؟ خجالت پدرم و مادرم از من، از واقعاً! کنى؟می
 خوامنمى دیگه برو برو،! کنى خواهىمعذرت آقا اون و خانم این از باید بگیرى، بخشش خواىمى

 !ببینمت
 . خورد اتاق در به ایضربه که بود بهت تو خسرو. گفت فریاد با رو آخر یجمله

 اینجاست؟ کسى شده؟ چیزى نیلى، -
 . زد پوزخند خسرو صورت تو فرح

 . کن نگاهش خوب برو؛ بیرونه االن ببینى، مرد یه خواىمى دیدى؟ رو معرفت -
 فرح سمت به کرد، مکث لحظه چند شد، بلند. دیدم رو شکستنش خودم چشم به من شکست، خسرو
 :گفت رنجیده و چرخید

 درسته؟ نداره، خبر خودش که کسى دارى؟ دوست رو آقا این پس -
 جا از خسرو دیدن با. بود نشسته تلویزیون روبروى دست به چایى کیان. شد خارج اتاق از و کشید آهى

 از پر برادرم تفاوت، یک با اما کنجکاوى؛ از پر دو هر کالمى، بدون شدن خیره هم به دو هر. برخاست
 :گفتم سریع. خشم و حسرت از پر خسرو معصومیت، و اطمینان

 . کیان برادرم ایشونم جونه، فرحناز یپسرخاله خسرو آقا ایشون -
 ببرى مثل سرخ و سبز درشت هاىچشم اون با خدا به. برداشت زخمى ببر طرف به را اول قدم کیان

 . ترسیدم که من. جهیدن یآماده بود
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 . باشیم خدمت در بفرمایین. اومدین خوش سالم، -
 :گفت کرد،مى رصد رو جذابم برادر سرتاپاى همچنان که خسرو

 محترمتون خواهر و شما محبت بابت و رسیدممى خدمت زودتر باید البته نمیشم، مزاحم دیگه نه -
 . ببخشید باید دیگه خب. کردممى تشکر شخصاً فرحناز جهت
 در وحش طبیعت مثل بده، نشون رو واقعیش خود خواستمى اگه حاال! زدمی حرف قلم لفظ چه واى،
 . بود کیان گلوى دریدن حال

 برادر اما نه؛ یا کشهمى کنار باالخره دونستمنمى. شناخت رو رقیب سریع و بود کیان از تیزتر خسرو
 . دید نگران یکنندهمالقات یک فقط رو اون!( موضوع این تو فقط البته) من یساده
*** 
 . گرفت طرفم به رو شکالتى کرم زیباى مسافرتى ساک فرح

 !کرده چه بابا ببین. ببین بیا رو هاسوغاتی خانم -
 حاجى، اومدن از قبل روز یک تبریز از هامهمون اومدن بود؛ سرگذاشته پشت رو ایکنندهخسته یهفته
 درد لحظات، تمامى در خسرو و خاله دهندهآزار حضور. خوابیدن و خوردن روز دو از بعد هااون رفتن
 من و رفتیم فرودگاه کیان با استقبال براى فقط) منزلشون به رفتن از من خوددارى ها،بخیه جاى

 . نده کسى دست بهونه و باشه خونه روز چند این که من اصرار و. ( دادم باباش تحویل رو امانتى
 . آوردمى بیرون برام رو هاسوغاتى خسته و آسوده حاال

 کیان براى ایسرمه جین یه هم این آورده، هم شما براى من،( کنکن) مشکى چادر از خانم، ببین -
 !جون

 :خندید
 تیشرت دوتا نکرده، نامردى هم اون بیاره، آدیداس کفش و شلوار کیان براى گفتم بابا به خودم -

 !من پسر بشه تیپخوش چه گذاشته، روش هم رو آمریکایى جین این و ایتالیایى
 . سرش تو زدم

 یه یعنى میاد؛ بیرون کیان تاپنج توش میگى کلمه چهارتا! النفستضعیف سر اون تو خاک یعنى -
 . باشه نداشته دومى بشى ذلیل شوهر
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 . شد باز نیشش
 یه به ساعت یه البته! ن... یا... کى میگه قلبم هفترنگ و سفید و قرمز آئورت کنم؟ کارچی خب -

 !مامانى اولم عشق میگه ساعتم
 . داد تکون سرى

 چقدر شما مال واى سبز، مانتویى پارچه قواره یه اینم نماز، چادر قواره یه این آهان،. کن ولش حاال -
 مقدس هاىمکان از کتاب یه و روسرى و جوراب کوچیک، چیز چندتا اینم. کرمیه من مال!  خوشگله

 چادر، قواره یه هاخانم یهمه به بابا. بود بریده رو بابا سر عمه وگرنه نکرد؛ رو عمه جلوى بابا که مکه
. شام ما ىخونه بیاین شب فردا حتماً باید گفت راستى. داد پیرهن سفید پارچه قواره یه مردها به

 وقتبى و وقت آخه. بیاد تونهنمى خودش که کرد عذرخواهى. بزنه حرف کیان و شما با شخصاً خوادمى
 . دیدنش میان همکاراش و دوستا

 . کردم جمع رو هاسوغاتى
 . جوجه و کباب گیرین،مى بیرون از غذا باشم؛ گفته. شیممی مزاحم باشه -

 . داد جا بـغلم تو رو سرش و خندید
 !بخوابم خواممى آخیش،... هوم شده تنگ یاسم عطر براى دلم... اوم. کنین امر شما هرچى باشه، -
 موهاش. بود خسته و تنگدل من داشتنىدوست دخترک. شد بلند منظمش هاىنفس نکشید دقیقه به
 مونده ناکام که کردمنمى حس درخودم ایمادرانه نیاز وقتهیچ کیان داشتن با. کردم ـوازش*نـ رو

 داده سوق مادرانه کامالً رفتارهاى به رو من اش،دخترانه محبت و سال چند این تو فرح حضور باشه،
 شد،مى فشرده قلبم که روزها بعضی! شده تشکیل وجودم از و من خون از راستىبه کردممى حس. بود
. کردمى فرزندى برام اون که طورىهمون کردممى مادرى براش افتاده، اتفاقى اون براى دونستممى
 خصوصیات البته. هست من به بیشتر نزدیکى و من به عالقه راستاى در هم کیان به عالقه دونستممى

 دو ازدواج تصور از رفتمى غنج دلم که واى. نبود تأثیربى کیان مردونه هاىجذابیت و اخالقى
 روشن، پوست. بود هردو اندام و چهره جالب نکته. داشتم دوستشون دنیا تو همه از بیشتر که موجودى

 خواهر هااون رسیدمى نظربه بیشتر! بود مشترک دو هر در بلند قد و اىقهوه چشمان اى،قهوه موهاى
 برده ارث به رو مامان روشن هاىچشم و سفید پوست و بابا هیکل و قد کیان! کیان و من تا برادرن و
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 پر و کوتاه هیکل و قد و بابا سوخته ایقهوه هاىچشم و گندمى پوست من. هرکدوم بهترین یعنى بود؛
 بیشترین با رو مهربونمون والدین ایمان و محبت و هوش هردو و شکر،. بودم برده ارث به رو مامان
 . بودیم برده ارث درجه
 . کرد شروع رو شیطنت و شد بیدار

 . میاد بهم ببینم بپوشم رو قرمز شرت تى این بذار -
 !نریز هم به رو اونا... اِ! کنار بذار رو ساک اون فرح -

 و بلند. کنهمی عشق رنگیش هاىتیله با که پسرکى مثل درست شد؛ مشغول کیان سوغاتی با سرخوش
 :گفت زدههیجان

 . دارممى برش خودم اصالً! میاد من به رنگ این چقدر واى -
*** 

 . بستم رو هامچشم و کردم راست ـمر*کــ. زیبا و سبک قاصدک چهار گرفتم؛ دستم توی رو قاصدکا
 . باشن خوب هم هااون خوبه، حالمون بگین بابا، و مامان پیش برین خواممى -
 خواستممى حاال بود، شده تموم حیاط جاروکردن. سپردم مالیم باد دست به رو تکشونتک فوت با

. کردممى شلیک فشار با رو آب و گرفتممى حیاط طرف چهار به رو آب شلنگ. کنم بازىآب کمى
 و زدنزنگ. بشه وارد تا گرفتم قرار دیوار پناه تو. گرفت ازم رو بازى یاجازه کیان موتور صداى

 :کرد نجوا شیطان. لوال روى در چرخش
 !سمتش بگیر رو آب خوبیه؛ فرصت االن نکردى، شوخى باهاش وقته خیلى -
 :کردم پرخاش شیطان به
 تو شد، مریض کیان اگه کنم؟ شوخى ناجونمردونه شادى، لحظه یه خاطربه! ترتبزرگ کاراى رد برو -

 کمکم؟ میاى
 . کرد اخم شیطان

 !کردم کسى چه صرف رو ارزشمندم وقت ببین رو من -
 کنى؟مى کار چی اونجا نیلى، -
 . کشیدم جلو دیوار از رو خودم باز نیش با
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 بازى؟ میاى. بازىآب سالم، -
 . شد تزئین لبخند با متعجبش یچهره

 . فرصت سر بذار ندارم، رفتنحموم حال م،خسته خدا به -
 به سرعت با. گرفت قرار سرش روى تورى چترى مثل آب و شد چسبیده شلنگ لب اماشاره انگشت

 . دوید سالن
 !دیوونه نکن -

 . کردم جمع رو شلنگ
*** 

 . بودم غضروفا این عاشق. جویدم دندون زیر رو مرغ رون غضروف
 . نریز ایبرنامه شب براى دعوتیم، فرح یخونه امشب کیان، میگم -

 . خورد دوغ کمى
 !دیگه برو خودت بیام؟ باید چرا من آخه -

 . کردم اخم
 کرده، دعوت هردومون از اصالً میشى، مشغول اون با تو حداقل! بزنم؟ مرد یه با دارم حرفى چه من -

 . برم تنها زشته
 . زدم لبخندى

 زودتر کارا وقتاون! گرفتى جا اونم دل تو شاید میشه، آشنا باهات باباهه نفعته؛ به خیلى بیاى کیان -
 . میشه ردیف
 برادر این کردم،مى فرح عالقه به ایاشاره غیرمستقیم بود بار اولین کیان مچ شکستن ماجراى از پس

 . نبود وقتش هنوز دادم،می حسابى هل یه باید، رو مثبت خیلى
 :گفت و زد لبخندى

 !هست حواسم زنى،می توهم خیلى جدیداً نیلى -
 . شد بازتر نیشم

 . دارم پسرىگل چه ببینه خواممى بپوش، مشکیت جین با رو قرمز تیشرت اون راستى توهم، من باشه-
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 . داد تکون تأسف به سرى
! خوند فاتحه برات باید راستى راستى دیگه شدى، همنشین هم، دیوونه وروجک این با بودى خل -

 !بودى خوبى آبجى
*** 

 !دیگه میایم نماز از بعد باباجان! زنى؟می زنگ قدراین چرا فرح، -
 ... سرم رفت، سر محوصله گرفت، ته خورشتم جوشید، چاییم! باشین زود خوب -
 !بزن غلت نظم و نثر تو فعالً تو رفتم، من فرح -

 . دادم رو نماز سالم
 بشم؟ آماده کیان، -

 :گفت گوشم کنار
 چى؟ تو هستم، آماده که من -
 :برگشتم عقب به
 !شدى؟ آماده کى... اِ -

. خاکسترى جوراب ای،سرمه مقنعه روشن، آبى شلوار مانتو. جستم جام از و زدم کنار رو چادرنماز سریع
 نبود قرارم! دیگه بودم همین. لباس و جوراب و کفش و کیف کردنست اهل نه بودم آرایش اهل نه

 رو سفیدش کتونى داشت کنارم هم االن بود، ایدیگه کس دلبر. کنم دلبرى یا بردارم مهمونى تو چادر
 رو دلبر هاىلباس کرمى پاییزه کت و کرم کتان شلوار آبى، - ایسرمه خونه چهار لباس. پوشیدمى

 و شدهاصالح صورت. خندیدم اختیاربى! شدمى جزغاله دستش از امشب دلى چه بمیرم داد،مى تشکیل
 . دوخت من به تحیر با رو مهتابیش

 !نامرتبم؟ -
 سرش نریزه، هم به مرتبش موهاى که طورى. بودم ایستاده سرش باالى من و بود شده خم زانو روى

 . کردم ـوازش*نـ رو
 !ماه ماهى، تو نه؛ -
 «!بشم فدات من الهى»: گفتم دلم تو
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 دست تو شیرینى جعبه که کیان به. داشت روىپیاده دقیقهبیست فرح ىخونه با ما، ىخونه یفاصله
 :گفتم داشت،

 بریم؟ پیاده نزدیکه، شونخونه -
 :پرسیدم. بود داده بهم خوبى خیلى حس هوا، خنکى و شب و سکوت. کرد موافقت

 بوق؟ بوق بریم هاشب گیرىنمى ماشین یه چرا کیان، -
 . کرد نگاهى

 دوردوره؟ منظورت عروسیه، مال که بوق بوق -
 . کشیدم هم تو رو صورتم

 سبقت هى بوق، هى ترافیک هى. بوق بوق همون! میاد بدم بازیاسوسول این از... اَه چیه؟ دوردور -
 ... !هى بوق، هى خطا هى بوق، هى
 . داد تکون رو خوشگلش سر همیشه مثل

 !اىسالهنه-هشت ىبچه یه کنهمی فکر نبینه رو تو کى هر! نیلى کن بس خدا رو تو -
 عاشق اندازه این کسى یعنى بکنه؛ رو خوشگلش حرکت اون تا میدم حرصش دونستنمى واى،

 سال وقت فقط حیف،! اساسى اونم کردممى ماچش صدبار روزى کشیدم،نمى خجالت اگه بود؟ برادرش
 . کنم ـوس*بـ رو صورتش تونستممی گشت،برمى سفرى از که وقتى یا تحویل

 . شد بلند فرح یزدهذوق صداى. زد رو خونه زنگ
 !اومدینمى صبح ذاشتینمی عجب، چه اومدین؟ سالم -

 :گفتم بلند
 بدى؟ شام بهمون بیرون خواىمى نکنه! کن باز رو در دختر -

 :گفت شرم با کرد، باز رو خونه در وقتى
 . هستین هم شما کردم فراموش ببخشین. کیان آقا سالم -

 :گفتم دلخور
 !چغندر برگ منم دیگه آره -

 . گرفت رو دستم



 

 

59 

 

 ارزشمندم ی بقچه و من رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.نیلوفر

 . اومدین خوش بفرمایین،. خدا رو تو نگین -
 :گفت آهسته و کرد دنبال رو اون چشم با فرح. رفت جلو و گفت اهلل یا کیان

 . سرده بس از بیاد کردمنمى فکر -
 . نمیده رو جماعتم دختر به آقاست، خیلى فقط سرده؟ مبچه کجا -
 چه المصب. نمیره هرز وقتهیچ چشاش راحته، خیالم کردن،تربیت پسر این با بده خیرت خدا خانم -

 !زده هم تیپی
 . آوردم در رو کفشم

 . تو بریم نکن، وراجى! جان فرح -
 . شد شروع تعارفات و شد بلند من دیدن با بود، سالمتى چاق مشغول کیان با مهربان آقاى

 ... اومدین خوش -
 تعارف کیان. پرسید میهمانى مخارج از مهربان آقاى هم اون از بعد شد، صرف دوستانه محیط در شام
 طبق. بسپارم خودشون به رو مردونه حرف و برم فرح اتاق به دادم ترجیح من. اصرار حاجى و کرد

 از یکى دادن پیچ سه گیر اون، از خاله مجدد خواستگارى! شد شروع زنکىخاله هاىحرف معمول
 تیر و کیان امشب دلبرى همسایه، پسراى از دوتا ىآزاردهنده هاىنگاه شماره، گرفتن براى دانشجوها

 قلبش قطب دو که وقتى هم اون داشت، فرح از علمى یا دینى بحث انتظار نباید. دیگه همینه! خالص
 !فروتنم و محجوب من چقدر واقعاً! هستن مجاورتش در

 . گذاشت دستم تو رو ایبسته فرح رفتن وقت
 . داده رو هدیه این بودم، شما یخونه که روزىوپنجسی خاطربه بابا -

 . برگردوندم دستش داخل بسته با رو دستم
 هان؟ بود، چى هاسوغاتی اون پس -

 . کرد التماس
 پیش بیام بذاره تا بیارم دلیل صدتا باید وقتاون گیرم، من وقتاون. میشه ناراحت نگیرى مامانى، -

 !لطفاً من، خاطربه شما،
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 به رو سرم بودیم، توحیاط بودیم؟ کرده فراموش همه چطور افتادم، چیزى یاد مرتبه یک. کردم قبول
 . بردم حاجى سمت

 . گفتممى زودتر باید شده، فراموش اىمسئله مهربان، آقاى -
 :پرسید حاجى. شدند امخیره تعجب با سه هر
 !اى؟مسئله چه -

 . شدم تردیکنز فرح به قدمى
 . کرد عمل رو آپاندیسش فرح بودین، حج وقتى -

 . شد گشاد حاجى هاىچشم
 !نگفت؟ چیزى کسهیچ مدت این تو چرا! آپاندیس؟ عمل فرح؟ -
 اونجا شما خواستنمى فرح و بود اومدنتون نزدیک چون دونه؛نمی چیزى کسى خسرو، آقا جز به -

 . بفهمه کسى نداد اجازه بشین، نگران و خبردار
 :گفت کشید، خودش طرف به و گرفت رو فرح یشونه و کرد دراز دست اومد، طرفمبه حاجى

 باباجون؟ نگفتى چیزى چرا خوبى؟ االن! بابا؟ دختر آره -
 و برد صورت به رو باباش دست و شد خیس فرح هاىچشم که زد رو حرف این عاطفى اونقدر

 . ـوسید*بـ
 . بودم کرده فراموش که خوبه حالم انقدر ببین خوبم، االن. پیشه هفته دو مال باباجون -

 :گفت بود چسبونده خودش به رو فرح که طورهمون حاجى
 کنم؟ تشکر برادر و خواهر شما از چطور من -

 :گفت تنها کیان
 . بود وظیفه -

 :گفتم و خندیدم هم من
 . بشیم مرخص ما بدین، اجازه اگه -
. کرد بابا تنگدل رو وجودم تموم داشت، بزرگى ىپدرانه قلب که سیاهچشم قدبلند مرد. تشکر هم باز

 . برادرم خصوصبه دید؛مى رو من درد نباید کسى. بلعیدم رو بغضم
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 . شدممى سرتق کمى باید. نازنینم خونهم با نشیندل روىپیاده هم باز
 نه؟ مگه محترم، و مهربون خوبین؛ هاىآدم -

 :داد جواب داشت،برمى کوتاه هاىقدم کنارم کت، جیب در دست که کیان
 تا و کرد رو خودش کار آخر. کتاب حساب اهل هم خیلى زحمتکشىه، و شریف مرد مهربان، آقاى -

 . بانک بذار رو چک مبلغ فردا. داد چک و کرد حساب رو مخارج آخر قرون
 مبلغ که رو هردو عمر بیمه شدند، کشته و کردن تصادف اتوبوس با مشهد راه تو مادرم و بابا وقتى
 با اول سال دو. آینده براى گذاشتم، کیان و خودم مشترک حساب به بانک تو من بود، توجهى قابل

 حقوق با من اون از بعد کردیم؛ سپرى رو روزگار گرفت،می تعلق هردومون به که بابا ىوظیفه حقوق
 شدنشاغل از بعد بابا حقوق. چرخوندیممى رو زندگیمون کارمندى حقوق با هم کیان و خط کالس

 براى ذاشتم،می حساب توی مستقیم رو اون ریالى برداشتن بدون من اما رسید؛می من به فقط کیان
 مدرک نمرات بهترین با و گرفت دیپلم سالگیپونزده تو که امنابغه برادر. داشتم زیادى فکرهاى اون

. رفتنمى بار زیر اما بده؛ تحصیل ادامه دکترا مقطع تا داشتم دوست. آورد دست به رو برق لیسانسِ
 و پرتر ماه هر حساب اون. دادمى رنج رو من این و نمیده تحصیل ادامه من خاطربه فقط دونستممى
 و اداره به رفتن براى سرما و گرما تو تا بخره ماشین یه بودم خواسته ازش چندبار. شدمى پرتر

 نه نیلو تویى اون سخته، کسى شرایط اگه»: گفتمى و رفتنمى بار زیر اما نشه؛ اذیت هاشمأموریت
 «من

 نگاهى آرومش صورت به. بکنم بزرگی کارهاى براش کوچیک، یسرمایه اون با خواستممى حاال
 . انداختم

 . خوبه خیلى دخترشم -
 :گفت و بست نقش هاشلب روى محو لبخندى

 بگى؟ خواىمى چى نیلو -
 :گفتم خواهش با. بود اومده راه تو هم اون خوبه،



 

 

62 

 

 ارزشمندم ی بقچه و من رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.نیلوفر

 شرایط اون هم کنم، تأییدش و بشناسمش کامل هم که کنم پیدا برات رو نفر یه برم کجا من خب، -
 سفید دندونات مثل موهات تا باشه تو به اگه هان؟ بشینه، هردومون دل به هم باشه، داشته قبول رو ما

 !برادر خودمى ریش بیخ بشه
 . خندید بار این

 !تیپشخوش نوع از خصوصبه پسرا؛ ما براى نه زننمی رو حرف این دخترا براى معموالً -
 !بودن داده قرار جایش دیگه یکى و بودنش برده هافضایى شاید! بود؟ کیان راستى راستى بابا نه

 . فشردم رو بازوش آروم
 !کیانى؟ واقعاً االن تو -

 . شد خیره صورتم به لبخند با و ایستاد
 از! بازیمجنگولک اهل نه کنم، کارچی بلدم نه. خودت با کاراش یهمه باشم گفته اما خواهر؛ قبوله -

 !نمیاد خوشم خیلى هم خسرو پسره اون
 !شدنمى باورم کردم، کپ رسماً

 . فشردم دستم تو محکم رو دستش 
 !خوشحالم خیلى واى،! افتاد کار فکرت کمى باالخره! برم قربونت الهى -

 باز رو عزیزم زبون قفل مهتاب، و سکوت هم شاید. بود زندگیم هاىشب زیباترین از یکى شب اون
 . بشکنه طلسم خواستمنمى نزدم، حرفى خونه تا. بود کرده
 داخل و کشید پنیر و کره سنگک نون روى سردخون هم اون. کردم نگاهش فقط صبحونه وقت صبح

 هنوز. گفت الحمدهلل و شد بلند جاش از. داد باال دبش نبات چایى لیوان یه بندشپشت. گذاشت دهنش
 . کرد نگام مهربون. بودم اشخیره

 رو تو خوبیه، دختر کنم؛مى فکر درموردش دارم ماهه یه. بود جاش سر عقلم دیشب جون، نیلى -
 . حله پس نیست، میلبى منم به دونممی داره، خوبى رفتار و اخالق داره، دوست

 :پرسیدم آروم
 ندارى؟ عالقه بهش چى؟ خودت -

 . لغزوند موهاش داخل رو راستش دست
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 فکر هم اىدیگه کس به وقت هیچ دونممى. نیست ذهنم تو هم اىدیگه دختر نمیاد، بدم ازش خب، -
 نکنم؟ استفاده مناسب موقعیت از چرا پس کنم؛نمى

. بود عاقل و سردخون قدراین بشر این چرا دونمنمى. بود عاقالنه و منطقى همیشه مثل هاشحرف
 . ترهبزرگ من از اون کردممى فکر هاوقت بعضى
 . ایستاد و پوشید رو هاشکفش

 بدونه، باید که دارم هم کوچولو شرط چندتا من ضمن در. نگو بهش چیزى دوهفته-یکى این تو اما -
 . خواستگارى روز براى ذارممی رو هااون

 اون کالس و ستوده آقاى به زدم زنگ. کردممى ریست و راست رو خودم باید بودم، گیج هنوز. رفت و
 . نداشتم رو خیابون سر تا روىپیاده یحوصله. آژانس به زدم زنگ و شدم آماده. کردم کنسل رو روز

 . دادم سالم و کردم خم سر امامزاده روبروى. کوچیکم بهشت به رسیدم
 هستین؟ مامانم و بابا مواظب خودتون؛ دختر منم آقا سالم -

. شدممی نزدیک عزیزام ىخونه به و زدممى قدم سیاه و سفید سردِ و اندازهیه هاىخونه روى آهسته
 . شستم رو سفید سنگ گالب، و دستمال با و نشستم ایروزنامه تکه روى کنارشون

 . کردم نثارشون اىبوسه توحید، سه و فاتحه خوندن از بعد
 باباى وقتى شدم تنگتدل قدراون دیروز بابا. سرسبدتون گل نیلوفرتون، منم. مامان سالم بابا، سالم -

 و بودى خواستممى. رو خودم خوب باباى خواستم،مى رو تو فقط کرد،مى نگاه رو دخترش طوراون فرح
 گاهىتکیهبى غم تا /نیلوفرینم ىشاخه اى ام،برشانه کن تکیه»: گفتىمى همیشه مثل کردى؛مى بغلم

 !خوادمى رو تو دلم غمگینم، بابا« .نبینم چشمانت به رو
 پدر، ىسینه جاى به گورستان ىمهربانانه خلوت اون در من و کرد خیس رو صورتم و دست هاماشک

 . گریستم و گذاشتم گور، سنگى ىسینه بر سر
 . رفتم مادرم سراغ شدم، آروم که کمى

 هابچه نگو داریوش گفتىمى گل، خانم گفتمى بهت بابا وقتى یادته. گل خانم سالم مامان، سالم -
 غلط هاپدرسوخته این خودمى، گل خانم فقط تو گفتمى بهت بابا بعد. نازم گل من گیرن،مى یاد
 !گلى مامان نهایتش مامان، بگن باید اینا کنن،مى
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 . خندیدم خیس هاىچشم با
 معلم گفتمی بابا وقتاون کشن؟می چى تو دست از مردم هاىبچه داریوش گفتىمى یادته مامان -

. کشنمى چى تو دست از ماماناشون بگى باید! باشى چهرهخوش باشى، اخالقخوش باشى، ریاضى
 فردا خواىمى گفت،مى بابا! ندارى هامعرضه این از دونممى گفتى،مى و خندیدىمى تو وقتاون

 گفتىمى و خندیدىمى هم باز و رفتىمى جلو تو بابا، تا چند میاد مادر تا چند ببینى بذارم والدین جلسه
 جنس جلوى من، هاىپدربچه دونممی خبره، چه اونجا دونممی که من بشم، مخونه مرد فداى من

 . میشن خفه و کننمى گم رو پاشون و دست که میشه خشن قدراون لطیف
 نه اسمش کیان داریوش، آخه زدىمی غر شهمه که تو ناز پسر خوشگله، بابا همین پسر حاال مامان

! گرفتىنمى دیر قدراین که تو گل خانم واى گفتمى بابا بعد. نیلوفر و خودت به نه خوره،مى من به
 مامان،! بشه داماد خوادمى جونمون کیان همین آره. خانواده یعنى وطن، یعنى چى،همه یعنى کیان
 و شیطون خودت مثل بگیرم؛ عروسى براش خواممى. مؤمن و عاقل و مهربون. شده بابا مثل کیان؛
. ترهخوشگل بابا از پسرت که طورهمون! ترهخوشگل خودت از نشى ناراحت مامان. مهربون و نجیب

 مثل اسمشم بخش یه تازه اومده، اینجا دیدى رو عروست مامان. اونا بشن دومادى و عروس چه واى
 غصه کمتر که گذاشتین برام اىهدیه اما غمگینم؛ من و نیستین شما مامان بابا،. ناز فرح. ناز خودته،
 . برسونم هم به رو نفر دو این بتونم کنین دعا. کنین دعام لطفاً. ممنونم ازتون. بخورم
 فشارِ شد، آروم قلبم انگار. شدم آروم اما دونم؛نمى رو گذشت چقدر. بستم رو هامچشم و کردم سکوت

 خدا انگار کردن، نازم و ـیدن*ـوسـ*بـ رو صورتم و سر بابام و مامان انگار شد، برداشته امسینه روى
 . فرستادم ـوسه*بـ براش و زدم لبخند هم من. زد لبخند بهم

*** 
 صورت به مدرسه یه توی و داد نتیجه تالشش و دوندگى. بود کار دنبال نداشت، مالى نیاز اینکه با فرح
 . شد ادبیات تدریس مشغول التدریسحق
 رو عملیات تا بودم کیان آقا فرمان منتظر من و گذشتمى انگیزخاطره مهتابى شب از ماه یک
 . بود برگشته برادرم و بود رفته فضایى موجود انگار اما کنم؛ اندازىراه

 . انفجار منتظر و بودم عصبانى کمى
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 گرم آب آخیش. حموم تو رفتم لباس با. اومدم خونه به کالس از گرسنه و خسته من و بود شب دوشنبه
 :گفت و دید رو من آشپزخونه تو کیان. اومدم بیرون و پوشیدم رو هاملباس. بود خوب چقدر

 خورى؟مى چایى باشه، عافیت -
 . نشست کنارم و گذاشت روبروم رو چایى. دادم تکون سرى

 !خورىمى سرما کنى؟نمى خشک رو موهات چرا -
 :گفتم احمقانه

 شامم و اومدممی سرکار از راحت خیال با من داشتى زن حاال اگه میشه، دیر شاممون کشه،مى طول -
 . بود ردیف

 . کرد نگاهم گردشده هاىچشم با
 !داره؟ ربطى چه خوبى؟ نیلى -
 :گفتم آویزون هاىلب با
 چقدر دونىمی کردن،آماده رو شام وسایل کردن،موخشک رفتن،حموم همین خب! نیست ربطبى -

 بره؟مى زمان
 . گذاشت پیشونیم روى دست

 !بخرم؟ غذا برم اصالً بشى؟ آروم تا بزنى داد سرم خواىمى! شده؟ چى جون نیلو ندارى، که تب -
 . کردم بغض

 . دادم قول بابا مامان به بشى، داماد دارم دوست من خواستگارى؟ بریم کى نمیگى چرا خب، -
 کاناپه روى گرمش و قرمز کاله. کردمى آرومم مامان وقتى مثل شد؛ مهربون و مالیم چقدر نگاهش

 . کرد جمع داخلش رو موهام مهربونى با و کشید سرم روی رو اون بود،
 درسته؟ عصبانیه؛ شعرضهبى برادر دست از خانم نیلو خب -
 . رفتم ور انگشتم با
 ماه یه االن بدى، جواب بهم ایهفته دو بود قرار خب! نیستى عرضهبى هیچم. نزن حرف بیخود -

 !گذشته
 . زدم زل صورتش تو نگرانى با
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 آره؟ شدى، پشیمون نکنه -
 . زد زیردندون رو کوچیکش انگشت

 . بکشى پیش رو قضیه تو بودم منتظر. [ انداخت پایین سر شرمگین] نه پشیمون -
 به رو سرش باشم، خودار نتونستم. کشیدمى خجالت داداشم بمیرم، الهى! گفت؟مى چى شدم، متعجب

 طول لحظه چند. نداشت رو رفتار این انتظار. ـوسیدم*بـ رو سرش روى محکم و کشیدم خودم طرف
 . زد لبخند. بیاد خودش به تا کشید

 . کن هماهنگ خودت پس -
 هاساعت خوشحالى از وگرنه نبودم؛ بلد موزون حرکت من. انداخت اتاقش تو رو خودش و شد بلند جا از

 !کردممى مشغول رو خودم
 باید اول. ریختم برنامه و موندم بیدار دیروقت تا شوق از شب اون. بود هردومون حق خوشمزه شام یه
 بعد. ببرم لذت کمى و ببینم رو واکنشش خواستممى! حضورى نه، تلفنى دادم؛مى خبر خانم عروس به

 نبودم؟ بودم، شیطنت کمى مستحق تالش همه این
. خوردن رو سرم هابچه این خانم! کالس تو برو میام، االن نمیشه؟ تلفن با که بگین خواینمى چى -

 بگیرم؟ راه سر ندارین الزم چیزى. میام مدرسه بعد
 . بخر مایونز سس فقط -
 !داریم الویه جون، آخ -

 من. بود نفرمونسه هر مشترک و داشتنىدوست غذاى الویه. گذاشتم رو گوشى و گفتم پررویى زیرلب
 . کردنمى خالى سس داشت جا تا کیان و فرح اما زدم؛می کمى سس وزن اضافه خاطربه

 و همان در بازشدن! آشى چه اونم! پختم آش برات که جون فرح بیا. اختیارمبى لبخند و زنگ صداى
 !همان من روى هیکل اون آوارشدن

 . ندیدمت روزه دو. [ گونه رو ماچ شلوپ شلپ] نفس؟ چطورى هوا، چطورى -
 . کردم پاک آستین با رو صورتم کشیدم، هم در چهره دادم، هلش عقب به
 !آدمخوار دراکوال، چندش، نکن -
 . رفت سالن سمت به خنده با
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 . کنیم تحمل رو همدیگه جور یه باید میاد، بدتون هم شما دارم، دوست من کنم؟ کارچی خب -
 :گفتم و گرفتم رو مایونز سس

 . جایى بریم هفته این قراره کنى، کوتاه رو موهام خواممى -
 . کرد آشپزخونه صندلى دسته آویزون رو اشمقنعه و کیف و چادر

 سالمتى؟ به کجا -
 . جویدم زیردندون رو لبم و چرخیدم سمتش به
 کارى به مجبور رو کیان رقمههیچ نمیشه اما دارم؛ دوست چقدر دونىمی خودت جون، فرح ببین -

 !کرد
 :دادم ادامه شد، خیره صورتم به باز دهان و چشم با
 . خواستگاریش بریم هفته این که داد پیشنهاد رو نفر یه دیشب -

 :گفت و کشید نفسى سختى به شد، زده چندبار هاشپلک
 کیان! خانم؟ آره گفت؟ کیان خود! کرده؟ معرفى رو کسى خودش! کیان؟ براى خواستگارى -

 !خودمون؟
 به آب لیوانى! افتادمى پس داشت طفلک اما بذارم؛ سرشسربه بیشتر خواستممى. رفت براش دلم

 :گفتم و گرفتم سمتش
 !نشده چیزى که حاال. بخور رو این بیا -
 :کرد زمزمه و شد خیره لیوان آب به
 . میرممى من بگیره زن اون -

 . فشردم رو هاششونه
 . کن جمع رو خودت کردم، شوخى -

 . گرفتم دستم تو رو صورتش. شد سرازیر هاشاشک آب لیوان به خیره نشنید، رو من صداى
 . بود شوخى رو، من ببین. کردم شوخى عزیزم فرحناز، -

 با. شد صورتى کمکم اشپریده رنگ. پاشیدم صورتش به هم کمى کردم، خالى حلقش تو رو آب لیوان
 :گفت بغض
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 خواستگارى؟ برین نیست قرار دیگه؟ گینمی راست االن -
 قدراین یعنى واى؛. ذاشتممی سرتسربه داشتم خورى؟مى گول زود و ایبچه قدراین چرا فرح -

 خواى؟مى رو من چلغوز داداش
 :گفت رمقبى فرح. خندیدم

 من براى دنیا تو هیچى. بابام و کیان و خودتون نکنین؛ شوخى من با نفر سه مورد در خدا رو تو -
 !نیست نفر سه شما از ترمهم

 :گفتم رفت پایین که لقمه اولین. شدیم مشغول و چیدیم رو ناهار میز هم کمک با
 . کنم کوتاهش حسابى خواممى شده بلند سرم موهاى ولى -
 :گفت اخم با
 االن خدا به. کنینمى کوتاه فرت فرت! بشن؟ بلند سانت چند هابدبخت این ذاریننمی شما چرا آخه -

 ... !شما وقتاون کنن؛مى فر رو موهاشون همه مده
 . داد تکون سرى

 شد آرزوهام از یکى اونم از بعد. برخورد بهم کردین سر روسرى تون؟خونه اومدم بار اولین یادتونه -
 رو روسریتون که بودم فرصت یه منتظر شهمه! شدم هیزتر پسرى هر از نه؟ دارهخنده. موهاتون دیدن

 و افتاد بردارین یخچال تو از اومدین یادتونه؟ رو، گوجه رب بده خیر خدا[ خندید! ]بکشم سرتون از
 وقتهیچ دیگه. سینک تو کردین پرت و درآوردین رو روسریتون و آه گفتین. کرد قرمزتون سرتاپا

 . نپوشوندین رو سرتون
 . دادم فرو رو بعدى لقمه. بود یادم

 . کن ول دیگه رو اینا بفرمایین، بردارین، باشی؛ راحت باهام زدنحرف تو خواممى ازت فرح -
 :گفت خنده با
 !بتونم شاید شدى خواهرشوهرم وقتى اما تونم؛نمى ،تربزرگ هم و معلممى هم مامانى، هم -

 . دادم تکون سر و کردم نچى نچ
 . کنى خرجم احترام کامیون کامیون باید دیگه وقتاون -
 . ذارممی احترام بهتون میراژ با بگیره، رو من کیان -
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 . شد سرم موهاى کردنکوتاه مشغول حیاط تو چایى، خوردن و ظروف شستن از بعد
 عروس نمیگن کنین شوهر خواستین هفته همین اگه اصالً! قشنگى و نرمى این به حیفه، خدا به -

 کچله؟
 . زدم پهلوش به مشتى

 !بکن رو کارت و شو خفه -
 . چرخوند موهام الىالبه رو قیچى

 چه؟ من به اصالً -
 . کشید سرم به اىشونه. کرد بود شنیده تازه که اىترانه خوندن به شروع

 !عالیه دیگه بکشم گوشت کنار تیغم یه! آقا نیلى شد تموم -
 . رفتم حموم سمت به
 !نخوابى میام؛ اول دست خبر با االن اتاقم، تو ببر چایى یه -

 اتاق تو رو خودم دو با حموم از و بپوشم رو گرمم کاپشن تنها هاملباس روى کرد وادارم پاییزى سوز
 . اتاق کوچیک بخارى سمت ببرم یورش و بندازم

 !سرده ووى، -
 . داد لم کنارم و اومد سمتم به و شد بلند تخت از بسته هاىچشم با فرح

 چیه؟ خبرتون خب،. بخارى رو گذاشتم رو چاییتون باشه، عافیت -
 . کردم نزدیک بخارى به رو سرم

 . خبرت رو، چاییت کن، تمرین حاال از فرح، -
 . کشید ایخمیازه و کرد باز رو هاشچشم

 گذاشتى؟ خمارى تو رو من صبح از که چیه خبر! خدا رو تو کن ول مامانى، -
 . زدم محوى لبخند

 یادته؟ تونخونه اومدیم پیش ماه یه فرح،! آفرین -
 . شد باز نیشش
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 چى خب. اومد خوشش کیان از بابا چقدر که گفتم براتون کنم؟ فراموش رو شب اون میشه مگه -
 شده؟

 . بود مثبت تو به نسبت نظرش. [ شد جاجابه زده هیجان] پرسیدم؛ کیان از تو درمورد شب اون -
 . نشست کنارم

 گفت؟ چى شد؟ چى بعد! گین؟می راست -
 خانم عروس دیگه، هیچى! اصرار تو کنهمى ناز من داداش خان شده، برعکس چىهمه! هولى چقدر -

 . داد رو بله دیشب
 شده؟ سرم تو خاکى چه! باشین جدى خانم -

 . کشیدم خودم سمت به رو موهاش
 . خواستگارى بیایم فردا زنممی زنگ امشب خودمى، ریش بیخ -

 چنان! بلند جیغ بعد و تغییرکرد سرخ به سفید از رنگش شدم، اشخیره لذت با. شد ساکت لحظه چند
 !شدم له اشتنه زیر که کرد بغلم وحشیانه

 :زدم فریاد 
 !کنار برو شدم، خفه فرح کن، ولم وحشى -

 و گرفتم هامدندون میان که پاش یا بود بازوش دونمنمى. کردمی احساسات ابراز. نبود بدهکار گوشش
 . کشیدم بلندى نفس. کشید عقب رو خودش و کشید جیغ درد از. فشردم

 !دونستمنمى من و بودى وحشى چقدر کردى،مى مخفه داشتى دیوونه -
 . دادم تکون سرى. نبودم بلد من که کرد موزون حرکات همون به شروع و شد بلند

 !کردم بدبخت رو داداشم خودم -
 :گفت و داد قرى

 !شیممی شوهر و زن بهترین یعنى واى؛ -
 پخش روی رو آهنگ شادترین و کیان رایانه سراغ رفت کرد؟ جمعش رو اون شدمی مگه دیگه

 . شد ولو تخت روى خسته بعد ساعتى. کرد شادى ابراز انرژى با و گذاشت
 . دیرکرده امروز نمیاد؟ کیان چرا -
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 . کنم اتو رو لباسا من کن کمک بیا هم تو مشغوله، غروب تا امروز -
 . زد رلبخند. ریختم جلوش نبود و بود هرچى نکردم نامردى. شد اتوزدن مشغول و گفت چشم سرعت به
 کل هاىلباس حاضرم که خوشه حالم انقدر اما نیست؛ حواسم نکنین فکر مامانى، باشه -

 . کنم اتو هاتونم،همسایه
 . شد مظلوم

 گین؟می رو راستش بپرسم سؤال یه -
 . شدم هالباس کردن تا مشغول

 . بپرس -
 نشدین؟ عاشق حاال تا شما -
 . زدم لبخند و افتادم شیرینى چهره یاد به
 . شدم بار یه چرا بیفتى، خوراک و خواب از که مرد یه زیاد داشتندوست منظورت اگه -

 :دادم ادامه.  شد خیره دهنم به مشتاقانه
 که بود بار اولین بود، دلون الن اشهنرپیشه سیاه، تولیپ اسم به آورد فیلمى یه بابا بودم، سالهچهارده -

 تو مدرسه، تو دیدم؛می رو اون شهمه. رفتمی دلم بود اسب سوار یا خندیدمى وقتى. دیدمشمی
 قفسه و بکشم نفس تونمنمى وقتا بعضى حتى فهمیدم که شدم خطر متوجه وقتى. خونه تو خیابون،

. بود شده سیاه برام شب و روز کردم،مى بغض. خواستمشمى شدت به. گیرهمى درد خیلى مسینه
 تونستم تا کردم خونه کار و خوندندرس دوستام، سرگرم رو خودم قدرى به میشم، دیوونه دارم فهمیدم

 رو همه االن. بیاد خوشش مردى از ندم اجازه دلم به وقتهیچ دیگه شد باعث همون شاید. بشم آروم
 . نه عشق اما دارم؛ دوست

 . بود عمیق نگاهش
 شدین؟ اذیت خیلى -

 . زدم تلخى لبخند
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 جاى به اگه. باشه مراقبم همیشه تا بده نشون رو من دل ضعف خواست خدا میگم همیشه اما خیلى؛ -
 دست از رو ایمانم و شدممی نابود بودم مطمئن شدم،می فامیل یا همسایه پسر عاشق دلون الن
 . بود من به حواسش خیلى خدا. دادممی
 . کرد بغض فرح

 باشم، دوستتون اینکه الیق من اما صبورین؛ سنگ برام شهمه شما! دونمنمی هیچى شما از من -
 . ضعیفم خیلى من. نیستم

 . شدم بلند جا از
 . عزیزى برام خیلى. نشو لوس و کن جمع رو خودت دوست، کیان شام یه وقت سر بریم پاشو -

 :پرسیدم و کردم تن به کرم شلوار و مانتو
 رنگه؟ایسرمه اون یا بهتره رنگ این کیان، -

 . کرد مرتبش و کشید سفیدش بلوز یقه به دستى کیان
 . ایسرمه -

 :زدم غر لب زیر
 نپوشم؟ روشن وقتاون خواستگاریته، شب -
 . اومد کش کمى هاشـب*لـ
 کنم باور تره،شیک ایسرمه نیلى. خواستگارى ریممی داریم بابا! من؟ خواستگارى شب -

 نه. اومدمى خوشم رنگش و طرح از که خریدممى لباسى همیشه. نداشتم سلیقه لباس توی کردم، باور
 . بود طرح یه هم هاوقت بیشتر نه، یا میاد بهم اینکه از نه داشتم خبر مد از

 :گفت و برداشت بود خریده قبالً که هم شیرینى و گل کرد، تن به طوسى شلوار و کت کیان
 . میاد ماشین االن -

 . کردم سر رو چادرم
 . مآماده من بریم، -

 داماد بودم؛ کرده خالى لباسش روی بودم خریده براش تازگى که رو بویىخوش ادکلن چشمش، از دور
 !کنه حموم ادکلن تو باید
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 :پرسید شدیم، پیاده ماشین از
 !داره خوبى بوى گرفتى؟ کجا از -

 . داشت ارزش خیلى برام کوچیکم چیزاى همین! رفت ضعف دلم
 . گیرممى برات خودم شد، تموم وقت هر نمیگم؛ -

 :شنیدیم رو حاجى صداى و زدیم زنگ
 . بفرمایین -

 به مهربان آقاى! داشتن؟ مهمون. شدمى دیده مردونه و زنونه کفش جفت چند سالن ورودى در پشت
 و خاله به چشمم. کرد تقدیم رو گل و شیرینى داد، دست بهش احترام با کیان. اومد استقبال

 با خاله. دادیم سالم. بودن نشسته اىدیگه جوون و خسرو کنارشون افتاد، فرحناز ىشوهرخاله
 با غریبه مرد. گفت چیزى زیرلب درهم ابروهاى با و شد خیره کیان به خسرو. داد جواب خورىدل

 خانواده و داشتیم قرار خاله و حاجى روبروى کیان و من که بود چنان هامبل چیدمان. داد پاسخ لبخند
. گرفت قرار میز روى شیرینى. اومد بیرون شیرینى ظرف با آشپزخونه از فرح. راستمون سمت خاله

 اجبارى لبخند و درهم نگاه همون با خاله. نشست پدرش کنار من به نگاهى با و کرد سالم شرمگین
 :پرسید

 آوردین؟ تشریف تنها -
 رو خاله مستقیم کیان. شد ترسرخ فرح صورت. شدن فوت مادرم و پدر دونستمى که اون چى؟ یعنى
 . کرد نگاه

 رو ما قدراون هم آقاحاج خواهرمه، فقط شهرمون تو من تربزرگ رفتن، خدا رحمت به مادرمون و پدر -
 !نباشه کشىقشون به نیاز که شناسنمى

 کرد؛ معرفى مدبر آقاى برادر رو غریبه مرد حاجى،. کرد جاجابه رو پاهاش خسرو و شد تیره خاله صورت
 داشت؟ کار چی اینجا اون. خسرو عموى یعنى
 :گفت حاجى. برد جلو رو زمان آبکى هاىشوخی کمى و توضیح کمى جواب، و سؤال کمى
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 تا سال چند این تو بوده شما خونه دختر بیشتر انگار من فرح شناسیم،مى خوب رو همدیگه ما خب، -
 فرح خود یعنى اصلى؛ نظر مونهمی نیست، وصلت این براى مانعى که من نظر از! خودمون خونه دختر
 چیه؟ تو نظر بابا، خب. جون

. داره خبر خوب اشدردونه نظر از که فهمید شدمی بود، شده جمع حاجى هاىلب زیر که ایخنده از
 !دیگه بود مراسم خب
 :گفتم بلند کنه، نظرى اظهار خواست خاله تا. نگفت چیزى زیر،بهسر شرم با فرح

 کنن؟ صحبت هم با دقیقه چند دینمی اجازه آقا، حاج -
 . زد لبخند حاجى

 ... جان فرح بفرمایین، کیان آقا بله، -
 با آشکارا خسرو. شد راهى دنبالش و کرد خم سرى شرم با کیان و رفت پدرش اتاق طرف به فرح

 که بود عمو ترسردخون همه از. اومدمی ابرو و چشم شوهرش براى خاله و زدمی زانو روى انگشت
 جوون دو گذشت، ربع یک. زدمی حرف دوم دست موبایل بازار از و کندمى پوست نارنگى آروم

 . اومدن بیرون اتاق از محجوب
 :پرسید حاجى

 رسیدین؟ توافق به هابچه -
 :گفت زیرسربه کیان و رفت آشپزخونه به سریع فرح

 . بله -
 :خندید بلند حاجى

 !داد بله داماد بیار، چایى جون فرح بابا -
 به رو چایى فرح. زدممی قهقهه منم نداشت، زشتى صورت اگه. شد بلند شوهرخاله و عمو خنده صداى

 :گفت حاجى. کرد تعارف همه
 ندارین؟ نظرى شما آمین، خانم. کنیم تعیین رو عروسى و عقد وقت باید دیگه پس -

 . نکرد کنترل رو خودش دیگه خاله
 !بدین جون فرح به فکرکردن براى فرصت کمیه تحقیقى، یه! حاال؟ هست اىعجله چه آقا، واى -
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 :پرسید مهربان آقاى
! نکردم؟ تحقیق موردش در که بره کسى ىخونه مبچه تنها ذاشتممی من کنینمی فکر تحقیق؟ -

 که خانمم این کردم؛ وجوپرس کوهنوردى تیم حتى کوچه، اداره، از آقا این مورد در من پیش چهارسال
 باشم؛ داشته دامادى چنین افتخارمه باعث. نکرده مادرى کم دخترم براى مدت این نداره، گفتن به نیاز

 . ستتأییدشده منش و ادب و اخالق از
 !کرد شخصیتى ترور رو خاله عمالً

. نکردم نگاه هم خسرو به بود، نشسته عبوس هنوز خاله. اومدیم بیرون فرح خونه از زودتر کیان و من
 کردار و رفتار اما دونستم؛مى ترمناسب کیان از رو اون شغل و قیافه نظر از. سوختمی براش دلم کمى
 دهن و علف! )برادرم به فرح عالقه و بود علف قضیه ترمهم همه از بدرخشه؛ برادرم شدمی باعث کیان
 (بزی

 :پرسیدم کیان از و پوشیدم راحتى لباس
 خورى؟مى چایى -

 :گفت داد،می قوس و کش بدنش به که درحالى
 . نشن خراب اینجا فوتبال دیدن براى فردا هابچه بزنم زنگ یه برم میشه، آماده تا -
 . شدم نزدیک سالن بخارى به و کردم پر( به) چایى از لیوان دو
 . بیا شد، آماده کیان -

 هاىمبل روى تا کرد پیدا زمین روى رو صمیمیت باید گاهى. نشست و داد تکیه دیوار به کنارم
 . انداخت چین بامزه رو بینیش. نفرهسه
 (به نوش دم میگن روزا این. )چسبهمی خیلى به؟ چایى -

 . فشردم دستم تو رو لیوان و زدم لبخند
 . خورد باید خاص هاىلحظه تو فقط آره، -

. کردمى درست خودش رو بابا چایى سال یه مصرف زمستون هرسال مامان. بود به چایى عاشق بابا
 با که کیان و من هاىداشته ارزشمندترین از یکى شد و موند چایى داد، رخ ماه بهمن والدینم تصادف

 . کردیممی مصرف رو اون خساست
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 :پرسیدم آرومى به! بود شده طعمخوش چقدر واى،
 بکنیم؟ دعوت رو کسى ما شد، برونبله قرار دیگه یهفته -

 . برد فرو موهاش داخل رو هاشانگشت کیان
 بعدش میاد، دایىزن اما کنه؛می بهونه رو کارش هم دایى. گیممی بهشون اما نمیان؛ که عمه و عمو -

 جون به برى دیدنشون یا کنى خواهش ببینم اگه نیلى ولى گیم؛می همه به هم باز که عقد مراسم هم
 !زنممی هم به رو مراسم خودت
 :گفتم سریع. شدمی عصبانى نباید. زد موهاش به چنگى

 . باش آروم میگم، بهشون بار یه فقط کیان جون به -
 . کشید بلند آهى و شد پایین و باال اشسینه قفسه

 !سخته کردنشونفراموش چیزا بعضى -
 :گفتم شیطنت با
 داد؟ بله موقع همون خوندى، سحرى چه عروس گوش زیر اتاق تو آقا -

 . خندید
 اى آهنگ فقط عقدم روز بگم خواممی راستى،! داده بله وقته خیلى که عروس نیلوفر، تو دست از -

 چیه؟ نظرت بذارن، رو نیلوفر صحرا دختر
 . پاش رو زدم

 رفیقات با وسط اون باید خودت اولم خوبه، خیلى قصن*بر باید خوشگال آهنگ! صفره تسلیقه اَه، -
 !بندازى تخته شلنگ

 !بکنى قاصـم*ر مونده کم میره، باال توقعت داره که شم بلند -
*** 

 . کردم دور صورتم از رو گوشى و رفتم آبیم پتوى زیر
 صبرکنى؟ فردا تا شدنمی حاال! نزن داد شنوممی آروم، فرح -
 نه؟ یا کنم تعریف یکى براى باید بشم؟ مرگذوق من میاد دلتون شما نه، -
 !محلبى خروس بگو -
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 میشه؛ عروس داره که دخترت کنى،مى تأیید که رو دوماد آقا. دیگه باش اخالقخوش مامانى -
 به من بکن، رو فکرات گفت گفت؟ چى بهم اتاق تو کیان دونىمی بگذریم، خب بداخالقى؟ وقتاون
 آدم کسهمه همسر. اون به احترام و هست خواهرم با زندگى شرطم تنها ندارم کسىهیچ نیلى جز

 خواستممی خانم، واى بیاى؟ کنار قضیه این با تونىمی. منه ندار و دار ىهمه همیشه، نیلى اما میشه؛
 گفتم که کردم ذوق انقدر! جاهمه و همیشه باشیم، هم با باید که بود این منم شرط آخه! کنم ماچش

 دیگه من گفت و زد لبخند دادم، سوتى چه فهمیدم بعدش منه، چیهمه مامان گفتیننمى هم شما
 شد جور شرایط اگه گفتم. بودم داده قول بهتون که زدم رو حرفی بهش منم چى؟ شما ندارم، شرطى

 رو بابا رأى خواستمی هى! بگو رو خاله واى. شماست حرف فهمید ناقال ولى بدین؛ تحصیل ادامه باید
 هم داره، دوست رو دخترم هم. نمیاد گیرم پسر این مثل خانم، ملیحه گفت بهش بابا. نتونست اما بزنه؛

 !بشم آب خواستممی خجالت از. خوادمی رو اون دخترم
 بود؟ اومده خسرو عموى چرا فرح، -
 که بیاد شیرین بزى دهن به باید علف داداشزن گفتمی خندیدمی! خوبیه آدم چه دونیننمی واى، -

 چند امید آقا. کردمی نگاهش چپچپ خسرو! شده فرارى دختره تلخه عمو علف این بس از اومده،
 پلیس شنیدم. بود اومده همراهشون بمونه، تنها بودن نخواسته برادرش، خونه اومده شیراز از روزه

 چطوره؟ کیان چه؟ ما به اصالً شلوغه، و شاد خیلى اما سالشه؛٣١بزرگتره، خسرو از. رانندگیه راهنمایى
 خوشحاله؟

 . بخوابم بذار. دیده خواب رو ملکه هفت االن کیان بخواب، برو کیان جون فرح، -
 !ببینه باید رو من خواب فقط بعد، به این از! کنممی رو هاملکه تکتک موهاى میام بیخود، -

 خستگى. بخوره رو من مغز ریزیه صبح تا خواستمی. انداختم زیرتخت رو گوشی کردم، قطع رو تماس
 . داد سوق خواب ىآستانه به رو من زود خیلى
 چیزى رسوماتشون و رسم از فارس؛ ما و بود ترک مهربان آقاى رفتم، فرو فکر به نماز از بعد صبح

 آقاى افتاد یادم. ببینن آسیب مهربون چنداننه فامیل دو بین وسط این فرح یا کیان خواستمنمى نگفت،
 عقد و برونبله مراسم درمورد یکى از باید حاال. کردممى مشورت باهاش باید تبریزه، ترک هم ستوده
 فکر کمى کنم؟ کارچی باید کیان تربزرگ عنوان به عقد سر اما عروسه؛ خانواده با که مهمونى. بپرسم
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 موچول کوچول خانم از هم این خب،. بود برادرش عقد پیش هفته افتادم؛ احمدى خانوم یاد کردم،
 خبر فردا هم دایى و عمو و عمه به. کنه کمک تونهمی هم ستوده آقاى زمینه این تو البته پرسم؛مى

 و بابا مراسم تو. نکنم فکر هااون ىگذشته زشت رفتار به کردممى سعى. نکنن پا به آشوب که میدم
 . دادنمی دستور کیان و من به مرتب کمک بدون مامان

 «.بگیرین سفارش خوب جاى یه از ناهار براى کیان، عمو -»
 «.موننمی مهمونا بعضى بده شامم سفارش کیان، دایى -»
. ( بود بانک کارمند عمو. )میان منم همکاراى بگیرین تربزرگ مسجد یه تو رو هفت مراسم نیلوفر -»

 «!داریم آبرو ما آره،
 «.بیان خوانمی هم( شوهرعمه) مهدى آقا هاىفامیل جون، عمه نیلوفر -»

 تقاضاى مامان، و بابا چهلم به هفته یک وقتى اما گفتیم؛نمى چیزى خونین دل و چشم با کیان و من
 و نابغه کیان خواستنمى پدرم برادر و خواهر. داغون من و شد عصبى کیان شنیدیم، رو عمو و عمه

 آمین اسم وارث هم کنه، عقد رو عمو دختر هم تا ببرن عمو یخونه به مراسم از بعد ماه یه رو عزیزم
 براى من و بشه فروخته خونه مراسم بعد کرد مطرح عمه. داشت دختر دوتا عمو. باشه عمو نظر زیر

 پرداخت ما به پول سود هم باشه؛ شوهرش دست سرمایه عنوان به خونه پول و برم اون پیش زندگى
 و حسابرسى حد چه تا یعنى! فروش براى بسازه و بخره زمین ما پول با عزیزش شوهر هم بشه،

 !شرفى؟بی
 تونستمنمی و بود شده قفل دهنم زندگیم توی بار اولین براى هم من. رفت اتاقش به ساکت کیان
. ریختیم اتاقش تو همه اومد، کیان اتاق از وسایل خردشدن صداى بعد و طوالنى سکوت یه. بزنم حرف

 کیان نعره با اما داره؛ نگهش جلو رفت عمو. کوبیدمى وسایل به و بود گرفته دست به رو صندلی
 !زد خشکش

 قیم مگه شما نداریم؟ خونه خودمون عمه؟ ىخونه بره خواهرم مُردم من! ایم؟بچه کردین فکر -
 مایین؟
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 شوهر رو نیلوفر خواینمی فردا حتماً گیرین؟می زن من براى نشده، برادرتون چهلم هنوز شرفا،بى
 ما زندگى از بیرون، ما ىخونه از برین! خوایمنمى وصى وکیل سالمه؛١٨ من سالشه،٢٢نیلوفر. بدین
 !کفتارها بیرون برین
 . ایستادم روبروش سریع. برد باال رو دستش عمو

 برین نمیریم، جاهیچ. مونهخونه اینجا! کنى بلند دست برادرم رو ندارى حق. پایین بیار رو دستت -
 !بیرون
 . کشیدم بیرون کیان دست از رو صندلى و رفتم نکردم توجه بهشون دیگه
 کوچیکى تو وقتى مثل کودکیش، مثل کردم؛ ـغلش*بـ فقط. زدمى حرف لب زیر و لرزیدمى کیان

 و شد آروم تا مالیدم رو پشتش قدرى به. دیدمى کارتون و خوابیدمى من به چسبیده تلویزیون روبروى
 . بود عصبى حمله از بعد بیهوشى یه نه، خواب. خوابید امشونه روى سر

 تو هااون و زدممی زنگ اوقات گاهى فقط. ندیدیم رو هااون دیگه ما و رفتن و کردن قهر عمو و عمه
 نداشت، ما با ارتباطى چندان بود شهرى بین اتوبوس راننده چون دایى. دادنمی جواب رودربایستى

. ترسیدممى هاشنگاه از اما بود؛ گرمخون و مهربون دایىزن. دیدیممی رو همدیگه دوبار-یکى سالى
 فروشىکفش مغازه یه نبود، بیکارم البته. بیکارش پسرکفترباز براى بگیره لقمه رو من نکنه ترسیدممى

 . کفتراشه پیش بوم پشت باالى بیشتر، گفتمی دایىزن اما بود؛ کرده باز دوستش با
 بهونه نگفتن، هم تبریک حتى عمه و عمو زدیممی حدس که طورهمون. داشتم من فهیمى فامیل چه

 . بیاره هم رو دایى و احسان کنهمی سعى میاد حتماً گفت دایىزن. بیان تونننمی که آوردن
 فرح ىخاله خواستمنمى کنیم؛ دعوت عقد براى کردم یادداشت رو خودم و کیان دوستان از تا چند اسم

 . بشه حالش به خوش خیلى
 . کردم استفاده احمدى خانم و ستوده آقاى اطالعات از. گذشت سرعت به روز چند
 طرف از. هاخانواده اعتراض از جلوگیرى براى ظاهرى خواستگارى مراسم یه فرارسید، شنبه پنج شب

 و پسر همراه به داشتن حضور هم فرح عمه و خاله خانواده. بود دایى نفرهسه خونواده فقط ما
 نشون عنوان به کردم فرح دست تو رو مامانم یحـلقه من. شد زده هاحرف همون. دخترهاشون

 بزرگ نگین کنار کوچیک نگین دو. رفت کیان دست تو هم بابا ى فیروزه ىنگینه سه انگشتر نامزدى،
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 جا فرح دست تو بودم کرده فراهم ستوده آقاى ىتوصیه به که هم پارچه و چادر و قند کله. فیروزه
 . گرفت

 هم شیربها. سکه١١٤ فقط گفت مهربان آقاى اما داشت؛ اندازىسنگ قصد فرح ىعمه مهریه، سر
 :گفت کیان که اومد ابرو و چشم قدرى به خاله اما شد؛ حذف ما خانوادگى رسم طبق

 . کنیممى قبول شماست، رسم هرجور -
 خسرو. بود گرفته گرم خسرو عموى با احسان. برد پیش رو مراسم سروصدا کمى و مختصر شام یه

 و آروم همیشه مثل کیان. بود فرح روى نگاهش اما زد؛می گپ فرح، ىپسرعمه فریدون، با ظاهراً
 جت مثل فرح آشپزخونه، تو رفتم. دادمى پاسخ مهربان آقاى و دایى هاىسؤال به باحوصله زیرسربه

 . رسوند من به رو خودش
 . کنم بـغلتون کم یه بذارین شدم، خسته واى -
 !نیست بد بشى سفید و سرخ کمیه عروسى، مثالً تو! زشته فرح -
. کنه کارى تونهنمی هم کسىهیچ فامیلتونم، دیگه حاال من ببین، رو حـلقه این خانم ببین! کن ولم -

 . شدم راحت آخیش،
 . کردم بغـلش اختیاربى
 کن کارى کن، بختخوش رو برادرم فرح،. کیان و من دل عزیز دخترمى، تو نیستى؛ فامیل تو -

 . بخنده همیشه
 . ـوسید*بـ و زد چنگ رو راستم دست فرح. زدم لبخند و نکردم اعتنایى فشرد، رو گلوم بغض
*** 
 صادرات بانک در سر نور کردم؛ نگاه زد،می چشمک پنجره از که آبى نور به گنگى با. شد باز هامچشم

 سرویس به رفتن حال در. شدم بلند جا از. کردممی غریبى خونه با کمى هنوز. بود خونه روبروى
 :شد بلند خیابون داخل مسجد از اذان صداى. خوندم رو همیشگى الکرسى آیۀ پله،راه بهداشتى

 !اکبر اهلل -
 خدا پایانبى لطف بر سجده و خوندم رو نماز شدم؟ بیدار زود قدراین چرا اما بودم؛ خوابیده دیر دیشب

 . زدم
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 هم حاال از بودى، داریوش یتیماى مواظب حاال تا خدایا. دستگیر تنها تویى و امید تنها تویى خدایا، -
. کن عطا عشق و ایمان و روزى و رحمت و نور برادرم زندگى به خدایا! بیشتر و بیشتر باش؛ مواظبمون

 هاآزمایش و مشکالت توى خدایا. هاسختی ىهمه از ها،مصیبت یهمه از کن حفظشون خودت خدایا
 !مهربانان ترینمهربان اى نذار، تنهامون

 . بردم باال رو سرم و کشیدم چهره به دستى
 !ممنون بار هزار بشم، قربونت خدایا -

 خونه به. کشیدم کبریت زیرش و گذاشتم اجاق روى رو آب پر کترى و آشپزخونه رفتم. اومدنمی خوابم
 ورودى اتاق. سالن ورودى خواب اتاق یه آشپزخونه، کنار خواب اتاق یه مربعى، سالن یه شدم؛ خیره
 . مهمون اتاق و مطالعه و کار اتاق بودم کرده رو سالن
 رو یشمى سبز ىپرده خواب موقع که خیابون به رو سراسرى پنجره یه. بود خوشگل خیلى خودم اتاق

 از اتاقم کردم،می خاموش رو خونه هاىمهتابی تموم چون. زدممی دید رو بیرون و زدممی کنار کامل
 تشکیل رو اتاقم وسایل نفره، سه کاناپه و کامپیوتر میز و بزرگ نسبتاً تخت یه. نداشت دید بیرون

 از عکس قاب یه هم تخـت روبروى. شدمى دیده نقاشی و خط تابلوى چند هم دیوار دو روى. دادمى
 تو خودم و فرح و کیان از خوشگل عکس یه هم قاب زیر خورد،مى چشم به نفرمون چهار یخانواده
 . عقد مراسم

 :گفتم خودم با و کشیدم دراز تخـت روى
 !گذشت سخت و فشرده و هیاهو پر چقدر ماه سه این -

 حساب. کشید طول ماهى دو طبقه، دو یخونه این خریدن و خونه فروش به کیان کردنراضى
 و هاکوچه فرح با چقدر. شد خالىً تقریبا عروسى، مراسم و اینقره پراید یه و خونه خرید با بانکیمون

 کیان التماس چقدر. کردنمى سفارش هاامالکى که هایىخونه دیدن براى کردیم گز رو هاخیابون
 :گفتمى و کردنمى قبول بیاد، همراهمون هم اون که کردیممى
 . خوبه خودمون یخونه -

 :گفتم بهش آخر
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 بفهم نمیشه، روش هستم من وقتى بگرده؛ عریان شخونه تو خوادمى تو زن این شاید جان، بابا -
 !کیان

 :گفت و انداخت پایین سر طفلک
 !نمیشم دوتا شما حریف من بکنین، دارین دوست کارى هر -
 و بود کالنترى راستش سمت که خیابونى داخل ساخت چهارسال سفید سرامیک طبقه دو ساختمون یه

 توقتق یحوصله من گفتم اول همون از. بود روزىشبانه درمونگاه فاصله، ایستگاه یه با چپش سمت
 . کیان نام به دونگ سه شد، زده من نام به دونگ سه خونه سند. کردم تصاحب رو باال طبقه و ندارم
 به و کنه برخورد مهربون خاله با خواستم فرح از. پذیرفت رو فرح جهاز یباقیمونده خرید مسئولیت خاله

 کرده عصبیمون و خسته کمى بودن جهاز و خونه و عروسى کاراى دنبال روز هر. بذاره احترام نظرش
 تو هاشملباس عمالً دیگه حاال فرح. شدیممی آروم کمى زدن،گپ و شام خوردن با شب هر اما بود؛
 بریم اینجا بیام بعدش مدرسه، برم باید صبح که من گفتمى رفت؛نمی خونه و بود آورده من اتاق

 !خوابممی جاهمین شب مریضم؟ مگه خب خونه، دنبال
 هنگام کیان یشونه به زدن گهگاه و حجاب برداشتن فقط بود، نکرده تغییرى کیان با شرابطه

 . فرستادمشونمی سینمایى یا پارک به خستگى، بهانه به گاهى! عصبانیت
 یه. بیرون تا باشم خونه تو بیشتر دارم دوست نیست، شوخى و زدنحرف اهل بیرون کیان گفتمى فرح
 خونه این تو هاستسال درسته گفتم بهش کنه، اذیتش و بره کیان سراغ که کرد اصرار فرح شب

 تو رو شبت بخواى عروسى از قبل تا بینمنمى صالح من اما برادرمى؛ محرم هم حاال و رفتى و اومدى
 مخالفت دین هستیم، هم عقد ما تازه کنم؟ کارچی خواممى مگه که کرد اعتراض. باشى اتاق اون

 و کوچیک یجامعه تو گفتم براش! ما ىرابطه تو اصطحکاک اولین! سختگیرین خیلى شما نداره،
. داد خطا احتمال باید هم باز باشم، داشته اعتماد شما به هم هرچقدر بشه؛ رعایت باید عرف ما، سنتى
 . اجبار به یا پذیرفت قلبش با دونمنمى. باشى اینجا روزشبانه که میده اجازه من ىپشتوانه به پدرت
 خودمم همکارهاى فرح، همکارهاى کیان، همکارهاى اومدن؛ هم عمو و عمه عروسى، مراسم براى

 خانم آدرس خاله! جالب رخدادهاى بستنٓ ا و بود زیبایى و پرهیجان شب دیشب. داشتن دعوت
 رو کیان زور به چوپى ـص*رقـ هنگام اکبر گرفت، پلیسش شوهر برادر براى موچولو کوچول احمدى
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 آب از فرح عمه دختر پریوش، که گرفت شیطون طالیىچشم دختر به راجع اطالعاتى و کشید کنار
 مراسم به رو خانمش همکارهاى از یکى بود، شده کنده امیدش دیگه انگار که هم خسرو! دراومد
 فرح وقتى. بود ایبرازنده و نجیب خانم دختر اتفاقاً نذاره؛ تنهاش سپرد مامانش به و کرده دعوت

. شد آب پر خوشحالى از هامچشم شدند، گل با شده تزئین ماشین سوار پوشمشکى کیان و سفیدپوش
 زیر روشن سبز لباس با من. کنه کم رو خوشیم نتونست هم «خودته نوبت دیگه» گفتن با دایىزن

 . خوندم دعا و خوندم دعا رفت،مى بوقبوق براى که اینقره پراید سمت به رو مشکى چادر
 و غلتیدن هم روى به متراکم ابرهاى. شدند راهى داماد و عروس دنبال به ماشین و موتور با هاجوون
 با رو هااون و کرد خیس رو خیابون داخل هاىمهمون دقیقه، چند عرض در اسفند آساىسیل بارون

 :پرسید و ایستاد کنارم دایى. کرد روانه طاووس تاالر سمت به سوت و خنده همراه پرهیاهو یورشى
 ما؟ ىخونه میاى امشب -

 . خندیدم
 . ببندم رو باروبندیلشون برم سفر، میرن فردا هابچه. شدم وارعیال دیگه، نه -
 کنى؟ فکر خودت به خواىمی کى چى؟ خودت جون،دایى -

 :گفتم خندان لحن همان با. تکرارى هاىنگرانی و هاسؤال همون
 . ندارم هم کمبودی کنم،مى رو زندگیم خوشى به دارم من دایى -

 :گفت و داد تکون سرى
 . خونه برسونمت بیا -

 میز روى چایى فالسک با و کردم گرم براشون رو عروسى غذاى پرس دو ها،بچه اومدن از قبل شب
 فقط بود، باال مثل هم پایین یطبقه. کردم روشن سالن تو بلندم رنگى شمع چندتا گذاشتم، آشپزخونه

 گیاهش و گل با رو پایین سالن و کوچیک حیاط فرح اما داشتم؛ گلدون چندتا با کوچیک بالکن یه من
 . بود کرده بهشت

 که محوى آرایش از رو صورتم و کنم عوض رو لباسم داشتم جون فقط اومدم، باال هاپله از خمیازه با
 . کنم پاک بودم، کرده تحمل فرح دل خاطربه
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 منتظر دست، در باز بادبادک کتاب آشپزخونه تو شده، بیدار ناقابل خواب ساعت چهار از بعد حاال اما
 رو قلمش دوختم، حسینى خالد معجزه به چشم و کردم دم به چاى. بودم کترى آب اومدنجوش
 خوبى حال چه. نشستم تخت روى کتابم و خرما چندتا و وبورنگخوش چایى لیوان یه با. داشتم دوست
 . داشتم
 ... و خورد گوشم به کسى باالاومدن صداى

 :گفت و دوخت بهم رو بازشنیمه هاىچشم آبى، صورتى خرسى شلوار و بلوز با آلوخواب عروس بله،
 . سالم -

 . کرد جمع گـردنم طرف دو به رو هاششونه و خزید نازنینم آبى گلبافت پتوى زیر کنارم حرفبى
 گرمین؟ شما قدراین... چرا. نشه... کوفتت... اوم -

 خالق؛ جلل بخوابه؟ من پتوى زیر اومده مشترکش زندگى سحر اولین یعنى بود، میخکوب روش نگاهم
 . افتادم خنده به اختیاربى چى؟ یعنى

 . پاشو کنى؟می کارچی اینجا فرح میرى؟ راه خواب تو نکنه دختر، ببینم پاشو -
 :زد نق
 بذار... جدت جون... منم... خونهمی... نماز داره[ کشید خمیازه... ]آ...  کیان. خوابممی... م... دار خب، -

 . بخوابم... 
 . عجیبش دوپاى موجودهاى این از خدا به پناه
 . زدم سالن در به ضربه چند. رفتم پایین و گذاشتم دیگه چاى لیوان یه کوچیکم سینى تو
 . بفرما -

 . لرزوند رو دلم مهربونش، نگاه. داشت دست تو مفاتیح و بود نشسته قدیمیش سبز سجاده روى
 کرد؟ بیدارت سالم، -

 . نشستم کنارش
 . بیدارم وقته خیلى ست؟آماده چاییم بینىنمى بابا، نه سالم، -

 . برداشت رو داغ چایى لیوان
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 بخورم، چیزى نذاشتن وپرتشونچرت با هابچه. بود موقع به خیلى هم دیشب غذاى نکنه، درد دستت -
 . بودیم گرسنه حسابى

 :پرسیدم لبخند با
 افتین؟می راه کى حاال -

 کردنشونراضى. بودم کرده رزرو براشون اصفهان هاىهتل از یکى تو اتاقى عروسى، کادوى براى
 :گفتمى قیمتیش و زیبا بنددست دادننشون با فرح. نکشید طول خیلى

 . کافیه خب دیگه، بود شما کادوى این -
 :گفتمى هم کیان

 :گفتممی پررویى با منم. نیلو نمونده اتوبوسم بلیت پولت کیف تو دیگه -
 . شینممی دستتون بغل میام اجاره، میدم رو باال بیارم، کم اگه -

 . نوشید ایجرعه کیان
 بیاى؟ خواىنمى واقعاً افتیم،می راه ١٠-9 ساعت -

 . دادم ماساژ دست با رو راستم پاى کمى
 بیام؟ کجا من کنین، در خستگى برین خواینمی روز دو باباجان -
 . برو داشتى دوست هرجا نداریم، باهات کارى. بیا هم تو -
 . شدم بلند جا از
 . بخواب ساعت چند هم تو دنیا، کیف و کنممی خلوت اینجا روز دو منم -

 . کرد جمع رو سجاده
 . کن صبر -

 . رفت دندان زیر به کوچیکش انگشت و شد خیره صورتم تو. نشستم کنارش
 . گرفت شکل لبخند و اومد کش هامـب*لـ
 بگى؟ خواىمى چى بگو -

 . کشوندم طرفش به رو خودم. بود پرحرف و شرمگین نگاش چقدر
 شده؟ چى جونم، -
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 خشکم و تر و نشستى من پاى به نشدى؟ اذیت تو موندیم، تنها ما مامان و بابا از بعد خوشبختى؟ تو -
 نشدى؟ اذیت کردى،

 . پاش رو زدم
 کردم سعى منم بودى، کسهمه من براى تو بودیم؟ تنها کجا. بگى خواىمی چى حاال گفتم اُه، -

 کردن خشک و تر سالههیجده قامت و قد خوش جوون مگه آجى، گنده خرس بعدم. باشم همه برات
 خواد؟می

 داد؛ بهم خوبى حس. بود محکم و کشیده چقدر گرفتم، گرمم هاىانگشت تو سرعت با رو هاشدست
 . فشردم صورتم به. بود بابا دست انگار

 براى هم زندگیمون، به فرح اومدن با االن و خوشبختم خیلى تو با دونىمی خودتم. منى چیهمه تو -
 . خوشحالم تو براى هم و خودم

 و مهربون باهاش همیشه بدى قول خواممى اما کنى؛می ما راحتى براى رو تالشت ىهمه دونممی
 . داریوش بابا مثل باشى، صبور
 نفسى و کرد ـغلم*بـ محکم برداشت، نم نگاهش. گرفت رو هامشونه و کشید بیرون رو هاشدست

 . کشید بلند
 ىهمه مهربونى، ىهمه خاطربه نیلوفر. کنممی سعى اما کنم؛ جبران رو محبتات تونمنمى -

 . نوکرتم عمرم آخر تا مدیونتم؛ بخشندگیت
 چهارسالگیش مثل و کردم استفاده فرصت از. میشه ناراحت نه،. کنم گریه خواممى که بازم واى،

 . بود من مال فقط اون بلند پیشونى. کردم ـوسه*بـ غرق رو پیشونیش و موها و کردم ـغلش*بـ محکم
. اومدنمى خوابم نه،. زدم غلت چندبار. بخوابم ساعت یه تونستممى خزیدم، پتو زیر. بود خواب غرق فرح
 . شدم سرگرم حسینى خالد جالب تخیالت با هم باز و شدم خیالشبی

 . فشرد پهلوم به رو صورتش گربه مثل کنارم داشتنىدوست موجود گذشت، ساعتى
 . بخوابما ظهر تا باید عروسم، مثالً بخوابم؛ ذارىنمى -

 . شدم خم سمتش به نشسته طورهمون و زدم کنار سرش از رو پتو
 . داماد خواهر ـغل*بـ تو نه باشه، داماد ـغل*بـ تو باید عروس -
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 . خندید
 براش دلم حاال تا دیشب از چون مامانم؛ پیش اومدم من خیر، نه. خوارْشُوَرى حاال میگى راست اِ، -

 براى دلش هم اون بود؛ خوابیده پیشمون االن هم اون کشید،نمى خجالت کیان اگه تازه. شده تنگ
 . بود شده تنگ باباش
 مهم لحظات تو یتیم افراد بودم شنیده قبالً. سوزوند جورى بد رو جیگرم فرح هاىحرف و بغض

 مامان و بابا دیگه بار، یه جز به دیشب اما مىشن؛ مادر و پدر تنگ دل ازدواج خصوص به زندگیشون
 و کشیدم دراز کنارش بود؟ غصه این کیان و فرح بیدارىشب دلیل یعنى... اما نیومدن؛ خیالم تو
 . کردم ـغلش*بـ
 االنم خورده، جونم کیان دادم بردم تازه کردم، دم چایى برات ببین. لوس دختر هستم که من -

 . هستم پیشت همیشه دیگه که من عزیزم، پاشو. بدم بهتون عالى صبحونه یه خواممى
 جدا قالى، دار از آویزون ابریشمى نخ هاىرشته مثل هاشمژه. دوخت بهم رو خیسش زیباى هایچشم

 بیننده رخ به رو زمـستون سرماى و لرزیدمى اششدهجمع هاىلب و سرخ بینى. بود شده بلند و هم از
 سردى؟ و تنهایى همه این. کشوندمى

 بهارى بارون کرد، طلوع بهار شد؛ شکفته و باز تا کردم ـوازش*نـ قدرى به هامدست با رو صورتش
 . بخشید گرما خورشید رفت، و زد رگبارى

 :گفت و شد بلند
 . شدنخراب براى منى دیوار شما شم؛ خراب روش تا نیست دیگه کسى خب کردم، ناراحتت ببخش -

 مادر سالم، زن مادر بیایم بزن صدامون شد، آماده صبحونه. تنهاست داره گناه اونم کیان، پیش برم
 . سالم شوهر

 . رفت پایین سروصدا با و زد لپم روى ایـوسه*بــ خوش سر
 یا خوابى یادگار، عمو اى. خوابى هنوز شما اما بردن؛ رو عروست عروسى صبح. نداشتیما کیان آقا -

 بیدار؟
 بود؟ من از ترخوشبخت لحظه اون تو کسى یعنى
*** 
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 :زد فریاد و رفت حیاط سمت به پا لنگه فرح
 ما قربونت،. بذار برامون برنج پیمونه دو یخچاله، تو خورشت. دارم جلسه کالس بعد امروز جون، نیلى -

 . رفتیم
 :گفتم و ایستادم آخر پله رو
 . سالمت به -

 نامرتب صبحونه میز زدن،می بیرون خونه از هم با دو هر که روزهایى بیشتر مثل شدم، آشپزخونه وارد
 رو سنگک نون و چایى قورى و کیان پنیر و کره فرح، محبوب صبحونه کره و مربا. بود شلوغ و

 خواب، اتاق جاى به هم باز انداختم؛ سالن به نگاهى و شستم رو ظرف تیکه چند کردم، وجورجمع
 آخر سریال یا بود نود یبرنامه خاطربه دونمنمی. بودن کرده پهن رو خواب بساط تلویزیون روبروى

 شب؟
 تخـت روى و زدم کنار رو پنجره جلوى رنگ یاسى پرده. گذاشتم تخـت روى مرتب رو پتوها و بالش

 از یکى کنارش و بود نصب دیوار به تخت روبروى خوابم اتاق عکس قاب مثل عکسى؛ قاب. نشستم
 تو چشم شده،دادهصیقل جواهر تیکه دو خورد؛می چشم به داماد و عروس هاىعکس ترینقشنگ
 . بهارى لبخندى با هم چشم

 بدون خونه، میاد وقتى کیان اگه دونستمى فرح حاال گذشت،مى مشترکشون زندگى از ماه سه
 سؤالى ازش نباید و ناراحته شدت به چیزى از یعنى میره؛ خواب به و کشهمى دراز فقط احوالپرسى

 نشینىشب اهل باشیم، بیرون فرح و من که میاره خونه رو مجردش هاىدوست وقتى فقط پرسید؛
 کاپیتان همچنان و میره سالن داخل فوتبال هابچه با شب دو ایهفته اما نیست؛ هاشدوست ىخونه
 . مخابراته تیم

 باید همسر آقاى و کنهنمى عوض هیچى با رو صبحگاهی خواب کدبانوش خانم دونستمى هم کیان
 سرما باشه مراقب باید و دقتهبى و سرمایى خانمش بدونه باید. بکشه رو صبحونه کردنآماده زحمت
 روزا بعضى و نکنه ضعف مدرسه تو که بذاره کیفش تو غذا لقمه یه کنه وادارش شده هم زور به نخوره،

 . شدمی من نصیب یکیش که شاخه دو هم اون بخره، گل براش مناسبتبى و مناسبت با هم
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 آماده عمادى استاد خط کالس براى رو خودم باید. کردم رهاش ورغوطه آب توی و شستم رو برنج
 . کردممى

 فرح یخاله. بودیم اعتنابى بعضى هاىحسادت و هامتلک به بود، حاکم نفرمونسه زندگى بر آرامش
 این شیطنت با فرح اما کنه؛ بازى فرح براى رو بزرگ نقش ما زندگى تو کشیدنسرک با خواستمى

 هم بیچاره زن داد،نمى رو خاله به حرافى اجازه و چسبوندمى خودش به اصرار به رو من نداد، رو اجازه
 :گفتمى مرتب هم دایىزن. نکشه سرک ما زندگى تو دیگه و کنه جمع رو وپاشدست داد ترجیح

 بفرسته؛ تو براى بشقابم یه عروس اون حاال کنى؟مى درست غذا جدا خودت براى چى یعنى عزیزم؛ -
 ... فردا زدین؟ اسمش به رو خونه دونگ دو رفتین چى یعنى
 :گفتممی
 داره، رو جون فرح قابل چه هم خونه. کنیمنمى دخالت هم زندگى تو تریم،راحت جوراین دایى زن -

 . زدیممی اسمش به قصر داشتیم، اگه
 هر حاال. زدیم فرح اسم به رو خونه دونگ دو و رفتیم محضر به من اصرار به عروسى، از بعد ماه یک
 . داشتیم سهم خونه از اندازه یک سه

 :گفتمی خنده با فرحناز
 . باشن تشنه شما و من خون به دارن حق یعنى -
 فرح باباى. کردیممى قمع و قلع نمه یه همچین رو بالشون و دست حاضرجوابى، و شیطنتا با ما و

 کارگراى از یکى خواهر که بود رسیده گوشمون به. بود پایین یطبقه عزیز مهمون شب چند ایهفته
 مربا و ترشى یا خونگى غذاى هم تولیدى صاحب براى گهگاه و زنهمی سر برادرش به خیلى تولیدى

 . برهمی
 . کرد زیروروش جمله چند با کیان اما خورد؛ جا شنید وقتى فرح

 از اون سخته تو برای حاال کرد، محروم رو خودش صحبتهم یه داشتن حق از تو خاطربه بابات -
 مامانت؟ براى عزادارى یا ترهمهم بابات شادى باشه؟ شاد خونه اون تو و دربیاد تنهایى

 :گفت ولى پذیرفت؛ فرح
 . نمیگم مامان وقتهیچ اون به من -
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 دست تو گذاشت رو خانمعروس دست هفته یه به خواسته خدا از عمه کرد، مطرح اشعمه با بعد روز
 . داماد آقا

 براى شدنآماده مشغول آسوده، نسبتاً خاطرى با هم کیان طلبید،مى حریف وحشتناکش گرماى با مرداد
 . بود فوق امتحان

 که ساده انقدر بود، مهم اما و ساده بسیار جزئى مطلب یه مستقل، ىجوجه سه ما اختالف تنها... اما و
 مانع یک اما بود؛ براش مانعى نه و خواستمى مقدمات نه و داشت خرجى نه و دادمى رخ ثانیه هر

 . غریبش احساس و کیان اسم به مانعى داشت؛ وجود بزرگ
 :گفت التماس با فرح

 کنه؟می اذیت قدراین چرا بگین، داداشتون آق این به چیز یه شما -
 . کشید رو جزوه عصبانیت با فرح. آوردنمى مبارکش روى به و بود مشغول جزوه با سکوت در کیان

 . بگو چیزى یه شمام، با تیپخوش -
 رو جزوه آروم من، خیالبى برادر برم قربونش. شدمى خشمگین داشت اژدها کردم، پنهون رو امخنده

 . گرفت
 خانم؟ ناز گل بگم چى -

 . کردمى صدا گل خانم رو مامان وقتى پیچید گوشم تو بابا صداى و تن. رفت دلم
 . کرد نازش و گرفت رو کیان دست آروم فرح

 کنى؟ اذیت رو من میاد دلت آقایى، انقدر خوبى، انقدر که تو -
 :گفت خنده با کیان

 . نیست وقتش االن نمیشه، من عزیز کنم؟ اذیت رو تو برمیاد من از آخه -
 . نشست شکالتى نفره دو مبل روى کنارم اومد و کرد رها رو کیان دست فرح

 . دیگه بگین چیز یه شما -
 . باش آروم کمى باشه، -
 :پرسیدم و کردم نگاه کیان به
 . زمانه بهترین االن اتفاقاً نیست؟ وقتش االن چرا چیه؟ مشکل -
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 کدومهیچ. بود افتاده گیر نفر دو ما بین اما کنه؛ صحبتى مورد این در خواستنمى بود، کالفه کیان
 :گفت و کشید صورت به دستى. شدمى زده هاحرف باید امروز اومدیم،نمى کوتاه

 باید دیگه شهر یه تو شم، قبول اگه بدم؛ امتحان فوق براى قراره و ریممی کار سر داریم دو هر ما -
 هم تونمنمى. میشه بیشتر زندگى فشار میره، باال هاهزینه مونین،می تنها اینجا شما که برم دانشگاه

 حال کمى. نیفته براشون اتفاقى من نبود در که باشم نفر سه نگران هم برم، کار سر هم بخونم، درس
 . بفهمین رو من
 . بردم باال رو دستم که بده جواب خواست فرح

 دانشگاه، به شدن وارد و نتیجه اومدن و امتحان دادن تا شما. قدم به قدم کیان، آقا خب. کن صبر -
 من برادر. باشه نگرانمون کسى داریم احتیاج نه خوایم،می بپا نه فرح و من هم بعد. دارى وقت ماه چند

 یاشارخان کنارمونه، که هم درمونگاه و کالنترى داریم، اطرافمون هم چیهمه و ارتباطاتیم عصر تو ما
 این تو بیفته، اتفاقى باشه قرار هستى؟ چى نگران دیگه داره، فاصله باهامون کوچه دوتا فقط( فرح پدر)

 سند با تونیممی کنیم؛می حل جورى یه اونم مالى، مشکل مونهمی. نداریم کم هم آشنا و دوست شهر
 . بگیریم وام خونه
 :گفت آرامش با کیان

 خودتم نیستم، خونه رو روز بیشتر که منم باشه، خونه باید و کار سر بره شرایط اون با تونهنمى فرح -
 کنه؟ نگهدارى ازش باید کى دارى؛ کالس

 . رفت کیان طرف به و پرید جا از فرح
 رسمى کارمند بیرون؛ میام مدرسه از شد، سخت شرایطم اگه. بشم بسترى نیست قرار که من ببین -

 . میره کالس روز سه ایهفته که هم نیلوجون. نیستم که
 . کرد ـوازش*نـ و گرفت رو کیان دست هم باز
 کیان. داریم هم نازى ناز جوجه یه وقتاون گذره؛می خوبى به چیهمه خدا به سرورم، آقاجون، ببین -

 . خواستمی سرتق دختر یه دلم سالگىهیجده از من
 . کرد نگاه من به هیجان با
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 با شستنش باشم؛ گفته حاال از من. دربیاره رو پدرمون که لجوج سرتق دختر یه! میشه چى واى، -
 . گیرممى گازش فقط من شماست،

 . بود شده خیاالت دچار خانم بحث، اوج در
 . باش گازگرفتنش و شستن فکر به بعد بشه، راضى بچه باباى اول بذار خانم فرح -

 :گفت و زد کیان گـونه روی ایـوسه*بــ زدهشتاب فرح
 دیگه؟ هستى راضى نه؟ مگه شد، راضى -

 :گفتم و رفتم حیاط سمت به خنده با. داد تکون سرى کیان. بود تأیید منتظر و شد خیره او به مشتاقانه
 . نمیره پایین گلوت از خوش آب یه وگرنه کن، قبول کیان -

 برگ چند زدم، دستى قدکشیده یاس به. بود سوزونده رو باغچه انگور و توت درخت مرداد گرماى
 باعث که دلیلى تنها دونستممی. نشستم باغچه کنار چوبى صندلى روى. ریخت زمین روى شده خشک

 این علت وقتهیچ. بیاد دنیا به خوادمى که انسانىه آینده از ترس کنه، فرار پدرشدن از کیان شده
 . نفهمیدم رو ترس

 کوچولو یه داشتم دوست بده، اطالع بهم رو کیان موافقت و بشه پیروز فرح که بودم منتظر صبرانهبى
! خدایا واى. رفتمى اشکودکانه ى قهقهه و خنده شنیدن براى دلم کنم، رصد جوونیش تا تولد از رو

 به فرح عشق چون باباشه؛ شکل بودم مطمئن که کوچولویى ببینم؟ رو کیان کوچولوى من میشه یعنى
 . بود نشدنىوصف کیان

 توجه بدون و شدمی سفید و سرخ برادرم دیدن با هم هنوز گذشت،مى ازدواجشون از ماه شش اینکه با
 توی اون از کردمی سعى کیان اوایل. کردمى ـوازش*نـ رو کیان صورت و دست عاشقانه اطراف، به

 تونست که بود ساده و صمیمى رفتارها این قدرى به اما بده؛ تذکر بهش خلوت در یا کنه دورى جمع
 . کنه خیالبى رو من محجوب برادر

 . بشه موفق فرح کردم دعا دلم تو
 که همین اما اومد؛مى قهر براى من پیش باال هم گاهى گذشت، فرح تهدیدهاى و هاالتماس با مرداد

 :زدممى داد سرش حالت اون تو من. بردمى هجوم هاپله سوى به زدهشتاب شنید،مى رو کیان صداى
 . کردىمى صبر دقیقه ده حداقل مردذلیل، ىشوهرندیده -
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 :دادمى جواب پله راه تو از هم اون
 مرد اصالً سوختگیشونه، از نباشین شوهرذلیل گفتن که هم هااون. شوهردوستم نیستم، مردذلیل -

 . ندیدن خوب
 . اومدمی اشصدقهقربون صداى بعد و
 بشه، تگرى فریز تو گذاشتم گرفتم طالبى آب برات اومدى، وقته خیلى خواى؟مى چى عزیزم، جونم -

 . دارى دوست که طورهمون
*** 
 به بود؛ شیرینى سفر. رفتیم مشهد به روز پنج هم همراه و گرفت مرخصى کیان شهریور، اول هفته

 لبخند. شد تسلیم ریخت حرم تو فرح که هایىاشک مقابل در جانکیان عاقبت روز، سومین خصوص
 دیگه سال تا اگه کرد نذر جاهمون. بود دیدنى رضا امام آقا حرم سوى به روشنش نگاه و فرح شاد

 . فاطمه نازنین هم شد دختر اگه و علیرضا بذاره رو اسمش شد، پسر صاحب
 خواهش با. خواستمى رو حرم پرهیاهوى مبهم سکوت دلم من اما سنگى؛ کوه بریم داشت اصرار فرح

 با. کنم درددل رضا امام با کمى اینجا بذاره و تفریحش دنبال بره کیان با کردم راضیش تمنا و
 بودم، داده تکیه حرم انتظامات اتاقک دیوار به که طورهمون. رسید پایان به من تحمل انگار رفتنشون،

 به رو تمرکزم که سکوتى بود، پذیردل سکوتى به شبیه حرم هیاهوى. دوختم طالیى گنبد به رو نگاهم
 . بزنم حرف براش و باشم آقا حضور مشغول فکرم و دل با هاساعت تونستممى و زدنمی هم
 :گفتم آقا به
 خیلى. کنین حفظش برام دارم، چیهمه گفتم بهتون پیشتون؟ اومدم پیش سال ده بار آخرین یادتونه -

 سال داشتم خودمم نابغه، داداش هنرمند، مامان معلم، باباى داشتم؛ خوب ىخانواده یه بودم، خوشحال
 . رفتممی رو دانشگاه آخر
 :دادم ادامه و کشیدم آهى

 یعنى برنگشتن؛ دیگه اما دیدنتون؛ اومدن مامان و بابا. ریخت هم به چیهمه بعد، سال یه آقا اما -
 ... اما برگشتن؛

 . دادم قورت رو دهنم آب. ببارن سرعت با هاماشک دادم اجازه و کشیدم سرم رو چادرم
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 مقابله تنهایى و فامیل مهرىبی کیان، غصه و غم خالى، یخونه با باید! خیلى آقا، بود سخت خیلى -
 . ریختمی فرو اونم دادم؛می دست از رو داداشم ریختم،می فرو اگه. زدمنمى دم و کردممى

 . کشیدممى هامچشم روى که بود هشتم یا هفتم دستمال
 کنم،نمى ناشکرى. کردم حفظ رو مامان و بابا امانتى و خونه کردم، تحمل و موندم تنهیه آره، -

 دونممی بدم؟ سروسامون رو کیانم تونستممى چطور وگرنه گذاشتین، راهم سر رو فرحناز شما دونممی
 . بیاد کنار ترسش با برادرم که شدین واسطه خودتون اینجا حتى خودتونه؛ کار هم هااون بین محبت

 :دادم ادامه کنانفین. کشیدم بیرون دیگه دستمال یه و کردم فرو جیبم تو رو شدهمچاله دستمال
 من عزیزاى مواظب خواممی ازت هم حاال داشتین، رو هوامون و نذاشتین تنهامون که ممنونم ازتون -

 . باشم اونا فدایى حاضرم من. باشین
 . سوزان و بود شور چشیدم؛ لغزید، لبم ى گوشه اشکى قطره. زدم لبخندى

 نگه گرم همیشه رو زندگیشون باش؛ زندگیشون مراقب همیشه هستم، لطفتون منتظر هم حاال آقا -
 خدمتتون؟ بیایم کوچولو یه با دیگه سال میشه چى آقا، واى. بده بهشون سالم کوچولوى یه و دار
 و مغرب نماز از بعد. دونستمنمى خودم و بود پر دلم چقدر زدمم حرف رئوفم امام با مغرب اذان تا و

 . رفتم هتل به زد،می موج قلبم تو که شعفى با سالنهسالنه عشاء،
*** 

 :زدم فریاد خواننده همراه و کردم بلند رو موسیقى صداى
 کجایى؟ تو کجایى؟ -
 قارچ، ریختم؛می پیتزا خمیر روی رو بود دستم دم هرچى. درآوردم فر از رو پزنیلى پیتزاى آشپزخونه تو

 خوشمزه خیلى وقتا بعضى. هویج و گوجه رب پیاز، با شدهدادهتفت کردهِچرخگوشت دلمه، فلفل مرغ،
 . شدنمى بد نگى بگى... اِى وقتا بعضى شد،مى

 نوشابه شیشه داخل نمک مقدارى و برابر سه آب با ترش ماست نیلى، مخصوص دوغ سراغ برم حاال
 ترمهم همه از آهان،. بمونه ذاشتممی کابینت زیر روز دو خوابیده بعد دادم،می تکون چندبار و ریختممى
 هم نعناع فرح البته! شدمى خوشمزه چقدر واى،. انداختممى توش نخود دونه تا دو درش، بستن از قبل

 . کردمى اضافه بهش
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 :زدم فریاد باال ىپلهراه از. رفت پذیرىدل سکوت تو خونه کردم، خاموش رو رایانه. شد آماده ناهار میز
 . ناهار بیا فرح، -

 . اومد باال غذا بشقاب یه با بعد، لحظه چند
 چطوره؟ مامانى سالم، -

 . گذاشت پیتزا کنار رو سبزى کوکو از پر بشقاب
 سلیقه با کنارشون رو خردشده گوجه و خیارشور فرح گذاشتم، بشقاب هر تو کوکو دوتا و پیتزا برش یه

 . چید
 :گفت مقدمهبى فرح که بود نرفته پایین کوکو اول ىلقمه

 . دادم رو شما اسم منم خواد،می تاریخ معلم مدرسه -
 داد؟ رو کسى هر اسم میشه طورىهمین مگه! چى؟ یعنى -
 شوهرش انتقالى خاطربه جغرافى و تاریخ معلم گذره،می هامدرسه شروع از ماه یه االن نه، کسى هر -

 مدیرمون. هابچه جغرافى و تاریخ براى گذاشته رو ورزش معلم یه هم اداره و شاهرود رفته دوم هفته
 دارین، تاریخ لیسانس شما که گفتم امروز. کننمى شکایت مرتب هاخانواده و هابچه شده، کالفه

 . مدرسه بریم هم با فردا شد قرار کنین؛ مى تدریس خط هنرى هاىآموزشگاه تو چندساله
 گفتى؟می خودم به اول نباید بگم؟ بهت چى دختر -

 . ریخت گوجه سس پیتزا روى
 حسودى انقدرِ یعنى میشه؛ من حال به خوش چقدر بشه، اگه! جون آخ. نه میگى باشه، شما به -

 و خط نوشتن حال در خونه تو شما اما زنم؛مى سروکله سرتقا اون با دارم مدرسه تو وقتى کنممى
 . بوده پسرش معلم باباتون گفت مدیرمون نیلوجون، راستى. هستین چایى خوردن و کتاب خوندن

 گفت،مى نیلو و نیلى کیان مثل عادى حال تو مامانى، و مامان گفتمى بهم شدمی احساسى وقتى فرح
 . نیلوفر گفتمى بود، جدى و مهم موضوع هم وقتى

 :گفتم و کشیدم مایونز سس قاشق یه سبزیم کوکو روى وزن، اضافه خیالبى
 . بیان اتاقم کردنرنگ براى قراره بیام، تونمنمى که فردا -

 :گفت و زد لیس رو گوجه سس به آغشته انگشت لذت با فرح
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 . میره و زنهمی رنگ میاد خودمونه، ىستوده آقاى داداش بچه نیست؛ که غریبه بابا، اى -
 :گفتم! دختر این دست از امان دادم، تکون سرى

 کارش روز نیم یه تو اتاقم کنىمی فکر بعد نه؟ یا بدم چایى یه دستش باید نباشه، غریبه من، عزیز -
 میشه؟ تموم
 :گفت و انداخت راه ملوچى ملچ

 !آخه؟ بود اتاقتون کردنرنگ وقت چه حاال -
 سر رو نشى هوار شد، رنگ اگه. کنهمی تازه رو روحم روشن بنفشِ اما زنه؛می رو چشمم سفید رنگ -

 !خواممی منم که پسرمونگل
 . زنممی رنگ خودم اومد، خوشم نهایتش دارم؟ پسرتگل به کارچی نه، -
 :گفتم و دادم دستش به رو کیان غذاى بشقاب و شدم بلند جا از
 . کرد دعوتتون شام براى و زد زنگ یاشارخان ظهر از قبل راستى،! پایین برو پاشو -
 . ایستاد دوم پله رو
 نمیاى؟ شما مگه -

 وقت یه و زدمى جمع رو فعل وقت یه شما، گفتمى هنوز! پاتیشقاتى ادبیات این با بود کشته منو
 !بود ادبیات معلم مثالً مفرد؛

 . بیارم بیرون فردا براى رو اتاق وسایل همه باید نه، -
 . کنیم کمکتون کیانم و من کنین صبر -
 . بکشم کار ازش نمیاد دلم خونه،می درس داره بند یه میاد، خونه وقتى طفلک کیان -

 :گفت و خندید
 . داره آزمون بهمن بخونه، کردیم وادارش خوب میاد خوشم -

 :گفتم بلند رفت، پایین رو سوم و دوم پله و برداشت خش صداش
 شد؟ چى ببینم، کن صبر -

 :گفتم. بودیم قدهم تقریباً حاال رفتم، دوم پله روى. نگفت چیزى
 . منتظرم -
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. موندم منتظر و آوردم باال رو سرش. کرد بغض و کرد جمع رو لبش و پیچید هم در رو هاشانگشت
 :گفت آهسته. نکرد رها اما برد؛ پایین و گرفت رو دستم آروم

 . نیست خبرىهیچ شده، راضى که حاال -
 !بچه فرستاد؛ اطالعاتى فرکانس سریع مغزم چى؟ یعنى شدم، گیج

 :گفتم خنده با
 . شو نگران بعد بگذره، ماه شیش یه بذار داده؛ بله آقا ماهه یه تازه! شده چى گفتم دیوونه، -
 :گفت ژست همون با
 چطوریه؟ میشن حامله اول یهفته همون که اینا پس -

 . دادم هلش آروم و سرش تو زدم
 االن. شما نه خودشه دست اصلى خلقت این،وسیله شما! نکن دخالت هم خدا کار تو و برو دختر، برو -

 جاى به. بغلت تو ذارهمی ناز نىنى یه بدونه، صالح خودش هروقت نداره، وجود مانعى دیگه که
 . برس من داداش به کمى برو خوردن،غصه

 :گفت و شد خوب حالش
 این چطور مونممى وقتا بعضى! داداشى ذلیل واقعاً! داریم؟ ذلیلى برادر اسم به چیزى موندم یعنى -

 نشده؟ لوس دستتون از بنده همسر آقاى
 یعنى. رفتم پایین خواب براى و گذاشتم باز رو اتاقم ىپنجره رنگ، ى آزاردهنده بوى دست از روز دو

 یاسى یا بنفش خوابمون اتاق خواممى منم گفتمى خانم حسود معمول، طبق! بود شده محشر رنگش
 . امتحان بعد گفتمى سردىخون با هم کیان باشه،

 اسم به کارى ساعت برم، کالس هفته در روز دو شد قرار کردم، صحبت مدرسه مدیر با هفته همون
 . بگیرم مدیر از ماه هر رو حقوقم اما بشه؛ رد بود پرورش و آموزش رسمى کارمند که ورزش معلم
 آموزشگاه دوتا تو هم ظهر از بعد ثابت روزسه و رفتممى مدرسه فرح با صبح ثابت روز دو دیگه حاال

 . داشتم خط کالس
 که تخس هاىبچه بعضى گیرىجبهه از اگه البته نداشت، فرق خیلى آموزشگاه با برام مدرسه محیط

 پوشىچشم دیگه تخس چندتا ىنوجوانانه شیفتگى و ببینن قبلى معلم جاى به تونستننمى رو من
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 با که تدریسم یشیوه وقتى اما گذشت؛ هابچه اعتراض و من سختگیرى با دوم و اول هفته. کردممی
 . داد تمجید به رو خودش جاى اعتراض دیدن، رو تاریخ درس پیشرفت و بود همراه داستان
*** 

 روى ضربه چند بود، شلوغ کمى کالس. بود مونده زنگ به دقیقه ده دوختم، چشم کالس ساعت به
 . زدم میز
 . سرگروهش پیش میره کى هر کنین، گوش -
 . رفتم کالس وسط و شدم بلند جا از
 . کنین شروع دین،می من به رو هاشوننمره وقت آخر و پرسینمی سؤال دوتا کسى هر از هاسرگروه -

 باید کردم، نگاه پرشورشون و زدههیجان هاىصورت به! بود کردنشونساکت براى روش بهترین یعنى
 ریز نسبتاً و کشیده هاىچشم روى نگاهم. داشتم دوستشون و شده دلبسته ماه دو این تو کردممی اقرار

 چیه؟ یعنى دادم؛ تکون رو سرم. بود شده صورتم ىخیره و بود زد چونه زیر دست. شد ثابت خلیلى
 دیگه دوبار بخوره، زنگ تا. شد کتابش خیره و گرفت ازم شرمگین لبخندى با رو نگاهش فورى

 :گفتم بلند خورد، زنگ! دلم دست از شناختم،مى نگاهش تو رو غم جنس کردم؛ شکار رو نگاهش
 . دارم کارت بیا خلیلى. گیرممى امتحان آخر درس دو از بعد، یجلسه ها،بچه -

 :پرسیدم تمسخر با و شدم خم میز روى. شدند جمع میز دور هابچه. اومد جلو متعجب خلیلى
 !خلیلیه؟ شریفتون اسم خانما -

 :گفت آهسته و کشید اشمقنعه به دستى خلیلى. رفتن کنار و خندیدن ریز
 دارین؟ کار من با خانم -

 :پرسیدم. بذارم سرشسربه کمى داشتم دوست وگرنه نداشتم، وقت
 . نبودى کالس تو امروز شده؟ چیزى -

 :گفت و شد باز زبونش قفل و شد کارساز من اصرار کمى و اون انکار کمى
 ما خوام؛نمى من اما منه؛ خاطربه میگه بابا. بکنه رو کار این خوامنمى... من بگیره، زن خوادمى بابام -

 . کنیممی زندگى خوب خودمون داریم
 :پرسیدم
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 دادى؟ دست از رو مادرت وقته چند -
 :گفت و انداخت پایین سر و شد اشک پر هاشچشم

 . کرده شوهر و گرفته طالق ساله دو ست،زنده مامانم -
 بدون پدر. کردنمی دعوا مرتب مادرش و پدر. ریختمى بیرون هاشاشک مثل تند و تند کلمات
 خونه، گرمى تنها و شدمى سردتر روزروزبه مادر فکرىبى با که ازدواجى بود؛ کرده ازدواج عالقه

 اونا بین ما که معصومى الهام،. خونه دخترک ىگریه و بود خونه زن و مرد نشدنىتموم مشاجرات
 پسر با مادر برد پى وقتى اما نبود؛ طالق به حاضر پدر وجود، این با خورد؛مى هم لگدى یا سیلى گهگاه

 توافق و میده طالق رو مادر اعتراضى و فریاد بدون داره، تلفنى ارتباط مادریش ى خونه ىهمسایه
 مثل واردتازه زن ترسیدمى اما داشت؛ دوست رو پدرش الهام. بمونه پدر پیش سالهده دخترک کننمى
 . بگیره رو پدر ىعالقه ىهمه اینکه یا بشه خیانتکار مادر

 . گرفتم رو الغرش ىشونه. کرد پاک آستینش با رو بینى آب و اشک
 . دفتر بیا بعد بشور، رو صورتت برو اول -

 کارى دیگه که ادبیاتش معلم از الهام یاجازه گرفتن برم، کالس دیرتر گرفتم اجازه مدیر از ساعتنیم
 . نداشت
 تنهایى از رفت؛مى بین از سال دو این تو بره، بین از بود قرار اگه که گفتم پدرش محبت از براش
 خودش دست اگه که باباش روح و دل فاز تو بردمش قدرى به. داره دلش تو که غمى و گفتم پدرش

 قبول اما بود؛ سیندرال نامادرى همیشگى داستان نگران هنوز! خواستگارى رفتمى موقع همون بود،
 صحبت هم پدرش با باید داشت، رو پیش زیادى راه. بپذیره جدید دوست مثل رو نامادرى کرد
 . باشه دخترش احساس مواظب تا کردممى
 قبل. کنم صحبت الهام پدر با باید که کرد تأیید هم اون کردم، تعریف فرح براى رو ماجرا خونه، راه تو
 :گفت تندى به بشیم، تاکسى سوار اینکه از
 بیشتر رو کسى ببینم اگه یعنى کنین؛مى دلبرى هابچه بین دارین و نیست بهتون حواسم نکنین فکر -
 !باشم گفته کنم؛می ترورتون دارین، دوست من از

 :گفتم آروم
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 !چقدر؟ دیگه من، کیان، بابات،! نمیشى؟ خفه محبت جذب از یعنى -
 . اومد صورتم تو
 !بگیره ازم رو شما کسى ذارمنمی خودمین، مال -

 . زد لبخند
 !برم قربونش نازم، نىنى مونده؛ دیگه یکى فقط البته -

 با و بیاد که منتظرم روز هر منم دونستنمى! نىنى به کردمى وصل رو چىهمه آخر بود، همین فرحناز
 . میاد داره نىنى بگه افتخار
*** 

 :گفتم و رفتم کیان طرف به کنپاک و مداد با
 !چرک نه کنهمی پاک تمیز هم پاکنش کنه،می رنگ ترسریع و نرمه مداده این نوک بیا، -

 . شد نزدیک کیان به چاى لیوان و لقمه با فرحناز
 !سوزهنمى دهنت و خنکه االنم کردم، شیرین رو چاییت برم، قربونت بیا -

 :گفت و خندید انداخت، فرح و من به نگاهى و ایستاد پایین سالن وسط طورهمون کیان
 !نیستم بچه خدا به -
 . کرد من به رو
 !نباش نگران خواهرم گذاشتى، کیفم تو تراش تا دو و کنپاک دوتا و مداد تاسه دیروز جون، نیلى -
 . انداخت فرح به خندانى نگاه و
 هم اونجا کردى؛ حلقم تو که عسلم و شیر خوردم، که صبحونه! کارگرى؟ میرم دارم مگه من، عزیز -

 ... وقتاون باشم، دستشویى تو رو امتحان وقت بیشتر مجبورم بخورم خیلى میدن، تغذیه
 :گفت و کرد نزدیک کیان دهن به رو لیوان فرح

 !نکن لوس رو خودت بخورى، باید رو این -
 :گفت خنده با و کرد ـغل*بـ رو ما هردوى دلم عزیز

 بده؛ رو مدادا هم تو بخورم، بده! کنینمی جدا تنم از رو سرم شما کنم فکر نشم، قبول اگه یعنى -
 . خورد کسى درد به شاید
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 :گفت و ـوسید*بـ رو صورتش فرح
 !شدى خوبى پسر آفرین، -

 . رفت حیاط طرف به و کرد سر به رو سیاهش و گرم دارلبه کاله و پوشید رو اشتیره سبز کاپشن کیان
 :زدم فریاد

 !کن صبر کیان -
 روى و ـوسید*بـ رو اون و کرد عبور قرآن زیر از. رفتم سمتش به و برداشتم اتاق تو از رو قرآن
 :پرسید. کشید هاشچشم

 دین؟می اجازه گرامى، بانوان -
 . زد بیرون خونه از ما رضایت با

 :گفت و فشرد و گرفت رو امشونه فرح. خوندم الکرسى آیۀ برایش
 . سخته ارشد میگن آخه میشه؟ قبول نظرتبه -
 :گفتم اطمینان با
 !کنممی عوض رو اسمم نبود، برتر نفرات جزو اگه! ستنابغه شوهرت نشده باورت هنوز کنم فکر -

 :پرسید شوخ فرح
 اسمى؟ چه وقت اون -
 !خانم شهناز -
 . بخوریم صبحونه قبل، دقیقه چند استرس از خالى تا رفتیم آشپزخونه به. اومدمى بدش اسم این از

 :گفتم تعجب با خندید، فرح
 !شده؟ چى -

 :گفت سختى به و زد قهقهه
 گیرى؟مى کیان سر باال قرآن نفسى به اعتماد چه با کوتاه قد اون با آخه -

 . خندیدم همراهش و انداختم طرفش به قندى حبه
 :پرسید و آورد باال رو چاییش لیوان فرح

 کردى؟ کارچی الهام باباى با راستى، -
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 . کردم لوله رو پنیر و نون یلقمه
 . نشه بد الهام براى که بگم چى کنم فکر باید. بیاد فردا باباش قراره دادم، وشوشست رو خودش مغز -

 :گفت فرح گذاشتم، دهن تو رو لقمه
 . ایهفهمیده مرد ظاهراً و صنعتیه طراحى دیپلمفوق تحصیالتش. داره عکاسى باباش -

 :گفتم و کردم گرد رو هامچشم
 !فهمیدى؟ کجا از -

 :گفت و زد لبخند
 . کشیدم بیرون اشپرونده از رو اطالعات و رفتم راه دفتردارمون مخ رو چندبار هفته این منم خب -

*** 
 . بود امتحان از رضایتش ىدهندهنشون هاش،چشم زدنبرق و کیان دیدن

. کرد دعوتمون شام براى تکمون،تک بردن اسم با و زد زنگ یاشارخان، حاج همسر خانم،زهره غروب،
 هم برادرش و مادر بله، که شدیم متوجه رسیدیم، وقتى! کردمنمى خراب رو شبم و رفتمنمى کاشاى

 و من مخالفت با وقتى. برداریم رو چادرمون و خودمونیه مهمونى داشت اصرار که اول! دارن تشریف
 سؤال به رو کیان و من مرتب هم شام موقع. گرفت دهن به زبون فوراً شد، روبرو حاجى اخم و فرح
 !سؤاالیى چه اونم گرفت،می
 !گل خودش مثل هم خواهرش گلى، داماد چه ماشاءاهلل -

 !آقا خودش مثل نگفت خوبه
 !نباشه براش خوبى مرد دنبال و باشه داشته خوبى این به خواهر آدم حیف واى، -

 از حرف دیدم،می باراولین که مادرى و برادر جمع تو احمق زن. کنم اشخفه خواستممی رسماً
 و کرد برداشت حیا و شرم رو شدنمسرخ خانمزهره اما شد؛ شدنمعصبانى متوجه فرح! زدمی هاممنوعه
 . کشوند آقایونس، برادرش، فضایل به رو صحبت

 ... و دوستهخانواده کوش،سخت نجیبه، و مهربون گلم داداش یونس آقا _
 :گفت و شد بلند جا از کیان

 . نکنه درد دستتون بود، خوشمزه غذا -
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 :گفت خانمزهره
 . نخوردین چیزى که شما جون،نوش -

 :گفت حاجى به رو کیان
 . اومدم رو مهمونى شما احترام به و ناخوشم کمى بشیم؛ مرخص زودتر بدین، اجازه اگه -

 موندن به اصرار و زدنمی لبخند مرتب نبودن؛ باغ تو همسر، ىخانواده اما شد؛ بیشتر حاجى اخم
 :گفت و شد بلند جا از فورى هم فرح. کردنمى
 . اومدیم شما احترام به فقط داشتیم؛ کار خیلى امروز بابا، آره -

 :گفت آهسته و کرد مونبدرقه در دم تا یاشارخان
 . دادمنمى اجازه وگرنه نبودم، جریان در من. ببخشید آقاکیان -

 :گفت تحکم با حاجى که بزنه حرفى خواستمى خانمزهره
 . تنهاست مادر! تو بفرمایین خانمزهره -

 . کرد خداحافظى ما از و گفت چشم فورى خانمزهره
 پشت به بعد چرخید، کیان سمت به کمى فرح. من عصبانیت و کیان اخم و بود سکوت ماشین تو

 :زد داد مرتبه یه و انداخت من به نگاهى و چرخید
. اَه! من نامادرى داداش زن میشى وقتاون کن، قبول! کردمى خواستگارى ازت داشت نیلوجون، واى -

 !من دایىزن میشى. سخته نه،
 دوخت. [ برد باال رو صدا] وطنى، شلوار و مانتو نمیدى؛ شلوار و مانتو پاى پول دیگه تر،مهم همه از

 !یونسآقا توسط
 . خندید و زد هیجانى آهنگ یه

 :گفت آروم اما شد؛ باز کیان اخم
 . کافیه -

 :گفت فرح. شد باز خنده به هم من هاىلب
.... 

 است شده ومنتشر ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این
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www.negahdl.com 
.... 
 !حسودى خیلى تو کیان، ببین! بخونم رو بادا مبارک یار اى نذاشتین واى، -

 فکر اطرافیانم حماقت به ساعتى تا من شب اون اما کرد؛ تغییر فرح زیرکى با سنگین، فضاى گرچه
 . باشم رفتارها این منتظر باید گرفتم، زندگیم براى که تصمیمى با اینکه و کردم

 توى تا باشن کالسا تو دادنمی ترجیح هابچه بیشتر ماه، بهمن هواى سردى خاطربه. شد آغاز بعد روز
 و متلک و شیطنت از باشم، هابچه بین داشتم دوست. رفتم حیاط به و برداشتم رو چاییم لیوان. حیاط
 . کردن شروع و شدن جمع دورم نفرشون چند. اومدمى خوشم شونبچگونه ىعالقه

 . بخورین خودتون خوایم؛نمى خودمون جون به خانم، نه -
 . خودتونه برازنده فقط چایى خانم، آره -
 !کنیم قبول نداره راه اصالً یعنى-

 :گفتم و خندیدم
 . نشده سرد تا بخورین رو لبوهاتون برین نکنین؛ نمایىمظلوم بیخود. جونم نوش -

 کنه، قانع رو مدرسه قانونمند مدیر بود تونسته چطور. بود آورده فروش براى داغ لبوى مدرسه بوفه
 . دونمنمى
 :گفت و زد در معاونین از یکى که بودم دادندرس مشغول. داشتم کالس الهام با سوم زنگ

 . اومده پیش واجب کار دفتر، بیاین لطفاً آمین خانم -
 :گفت معاون بشم، وارد اینکه از قبل. رفتم دفتر سمت به و سپردم نماینده به رو کالس

 . داره کار شما با که دفتره تو آقایى یه -
 . برگشت سیاهم چادر با و رفت داخل فورى داشت، خبر چادر روى تعصبم از

 :گفت دیدنم با بود، صحبت مشغول جوونى آقاى با مدیر. شدم وارد
 . خلیلى آقاى هستن، آمین خانم ایشون -

 . دارن کار شما با خلیلى الهام پدر آمین، خانم
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 کردم،می فکر که بود اونى از ترجوون. نشستیم معاون میز پشت هم روبروى و کردیم ردوبدل سالمى
 . خودم سنهم تقریباً
 و ساکت و لجوج دخترى الهام که گفت. زدمی حرف متین، و شمرده. کنه شروع اون اول شدم منتظر
 ازدواجش به تصمیم مقابل در و کنهمی صحبت اون با. شده کم لجاجتش از مدتیه اما بوده؛ عصبی
 خنده،مى تلویزیون هاىبرنامه با شده، بهتر خوراکش خوره،می کمتر رو هاشناخن کنه،نمى گیرىجبهه
 !بگیرن کشتى حتى و کنن بازى منچ بندازن، مچ کنن، بازى هم با میده پیشنهاد بهش گاهى
 ناخن خوردن از که پدرى. بود دقیقى و مهربون پدر واقعاً بودم، شده جذابش و پدرانه ىچهره محو

 رفتار جوریاین هم همسرش با اگه! بود ستایش قابل پدرى داره، خبر اشعالقه و خنده از و دخترش
 !میشه زن اون حال به خوش کنه،

 :پرسیدم
 بدم؟ انجام براتون تونممى کارى چه من -

 :گفت
 زن یه به و دختره الهام اینکه خاطربه من واقعیتش داره، قبول حرفتونم و داره دوست رو شما الهام -

 دارم؛ گزینه دوتا. منه ازدواج شرطه الهام نظر هم همین براى کنم؛ ازدواج مجدداً خواممی داره، احتیاج
 یکى خواهر دومى و داره سالهپنج پسر یه و داده دست از رو همسرش تازه که خودمه ىدخترعمه اولى

 رو کسی خواممی اما خوبین؛ خانماى هردو کدوم، خواستگارى برم کنهنمی فرقى من براى. دوستامه از
 . باشه داشته دوست رو اون الهام که کنم انتخاب
 . دوخت هامچشم تو و آورد باال رو نگاهش

 صدف؟ یا رضوانه با کدومه، با الهام دل ببینین و کنین خواهرى شما خواممى -
 نتیجه و کنم صحبت الهام با کردم قبول. اومد خوشم مرد یه رفتار و فکر از هامدت از بعد. اومد خوشم

 . الهام عکاسى داد، بهم رو عکاسى کارت. بگم رو
 علت باید اول. گذاشت من دوش بر بارى و رفت و کرد خداحافظى مدرسه مدیر از تشکر با الهام پدر

 شرایط نداشتم دوست. گفتم کرد قانعش بشه که حدودى تا. دادممى شرح مدیر براى رو آقا این حضور
 . بزنم حرف جوون مرد مجدد ازدواج احتمال از نبود الزم یعنى بدونه؛ مدیر حتى رو الهام خانوادگى
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 منتظر گفت هم اون خونه، بره خودش و مونممی مدرسه ساعتى یه گفتم فرح به خونه، زنگ از بعد
 . بریم هم با مونهمی

 بدون که بود دلباخته و ساده قدرى به دخترک. شدم صحبت مشغول و بردم دفتردارى تو رو الهام
 هم دنیاش حرفیه،کم و مهربون زن که گفت خانمرضوانه از. داد جواب پرسیدم هرچى رفتن،حاشیه

 میاد( صدف برادر) عموصادق با هروقت و مهربونه و شیطون که گفت صدف از. کوچیکشه پسر
 بیمارستان کارش، محل بارم یه سینما، رو اون چندبارم. کنهمی درست خونگى کیک براش شون،خونه
 . بود ترراحت صدف با اما داشت؛ دوست رو خانم هردو. بود پرستار صدف آخه. برده
 :گفت و پیچوند انگشتش دور رو مقنعه از اومدهبیرون موى

 رو پسرش فقط جونرضوانه اما فهمم؛مى جوریه،یه داره؛ دوست رو بابام صدف خانم، دونینمی یعنى -
 فدا خودش کمک، رفته سوزىآتیش یه تو و بوده نشانآتش آرش، آقا شوهرش میگن. داره دوست

 !شده
 . پسرشه نادر خاطربه فقط کنه؛ شوهر اگه االنم بودن، مجنون و لیلى
 :داد ادامه و کشید رو سرش موى

! خوبه خیلى بابام خدا به. میشه خوب بابام حال دونممی وقتاون بشه، مادرم صدف دارم دوست من -
 ندارم، کارت به کارى اگه گفتمى و کردمی دعوا باهاش شهمه بابام زد،می رو من مامانم که وقتااون
 ... و آورددرمى رو بابا حرص مامان که بود این خاطربه زدمی رو مامان بابام وقتی. دخترمه خاطربه فقط
 . کنم عوض رو حرف و ندم گوش دیگه کردم سعى

 بگى؟ بابات به خواىنمى. میشه خوبى مامان خانمصدف این پس فهمیدم، باشه -
 . برد فرو مقنعه تو رو اون و برداشت سرش موى از دست باالخره

 !کشممی خجالت خانم، واى -
 بزنم؟ حرف بابات با من خواىمی -
 :گفت زده ذو
 شهمه مرد پرستارهاى از یکى بیمارستان، رفتم که باریه همون تازه! میشه خوب خیلى آره، -

 !نیومد خوشم ازش. ضیایى خانم ضیایى، خانم گفتمى
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 !خدا بر پناه فهمید؟می چیزى زن و مرد پنهونى هاىحس از ساله، ١٢-١١ دختر این واقعاً یعنى
 لب با و کرد خداحافظى. بود نزدیکى همون الهام یخونه. رفتیم خیابون سر تا الهام و فرح همراه

 :پرسید کنجکاو فرح. رفت خندون
 مشاور؟ خانم خبرا چه -

 . داد تکون سرى و کرد گوش دقت با گفتم، براش رو الهام پدر با مالقات
 و بابا دختر، زدین؛ نشون سه تیر، یه با شما. ارزشمنده خیلى هم نفر یه مشکل حل بده، خیرتون خدا -

 !ایول. عاشق زن
 . شد شیطنت از پر لحنش

 اومده؟ خوشتون ازش خیلى نمیگی مگه جذابه؟ و آقا باباش نمیگى مگه نیلوجون، راستى -
 !کردمى شیطنت دارجهت داشت

 رو خودتون دفعه یه خب مهمه؟ دخترش فقط براش باباش و شماست عاشق الهام گیننمی مگه -
 !دادینمى پیشنهاد

 رو محکم راستم پاى با بودن، روبروم دبیرستان راهى که جوونى پسراى فوجفوج و خیابون به توجهبى
 . کوبیدم چپش پاى

 !چرخهمى مزدوج و ازدواج پوکت کله تو فقط که بمیر فرح، بمیر -
 . کرد ایناله خنده با
 فرستممی رو الهام باباى دارم چرا اصالً چه؟ من به اصالً! باشه حواستون شدین، وحشى تازگى -

 !گشت شما براى آتیالیى چنگیزى، دنبال باید مسلخ؟
 . داد سرعت بلندش هاىقدم به هم فرح. دادم سرعت رفتنمراه به و کردم اخم ظاهر به
 انقدر خوبه؟. بگیرتتون بیاد خانمزهره داداش همین میگم اصالً. کردم شوخى دیگه، نکنین قهر حاال -

 !خدا به خوبیه مرد
 . خندیدم و کردم نثارش ایدیگه لگد

 رو گلمدسته داداش چطور. باد خودم بر لعنت که کردم خودم! دارى کم تخته یه کنن، جونت به جون -
 !عجوزه؟ توى به دادم
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 جلو؟ کشىمى رو من آقاى پاى میارى، کم تا چرا! واى -
 . شد جدى

 خسروئه؟ عقد هفته این دونىمی مامانى، میگم -
 همکارش؟ همون با -
 کار سر زنم خوامنمى. دارخونه فقط بود گفته خسرو اما داشت؛ دوست خیلى رو دختره اون خاله. نه -

. دوستاشه از یکى دختر کرده، معرفى رو خوب دختر یه م،شوهرخاله. نکرد قبول هم همکارش بره؛
 هم گفتمی خاله. کنه هنرى کاراى خونه تو داره دوس بیشتر اما داره؛ روانشناسى لیسانس میگن

 دارم دوست خیلى. داره عجله عقد براى خسرو. خواستگاریش رفتن پیش هفته. ادبهبا هم خوشگله
 . ببینمش

 بودى؟ نگفته من به چطور -
 حاال، تا صبح از که منم. کرد تعریف رو اینا یهمه و کنه دعوتمون عقد براى زد زنگ خاله دیشب -

 هان؟ وقتت؟ سر بیام آشامخون مثل شب، نصف خواستىمی نکنه. کردم وقت االن
 . رسیدیم خونه نزدیک

 رو دیشب بادمجون کشک اون تو. زنممی زنگ خلیلى آقاى به غروب. کنم عوض لباس میرم فرح، -
 . نخوردم چیزى مدرسه چایى دوتا اون جز به حاال تا دیشب از! میرممی گرسنگى از دارم که کن گرم
 . بشم داخل من تا رفت کنار کرد، باز رو در خوردل فرح

 نگفتین؟ چیزى من به چرا -
 . موندم خواب صبح خونه، رسیدیم دیگه که حاال -

. کردم زمین پخش رو کیفم و مانتو چادر، مقنعه، راهرو توی. رفتم باال هاپله از غرغراش، به توجهبى
 خودم و شستم رو صورتم و دست فقط. نداشتم رو کردنشونمرتب حالِ و بودن سنگین برام لحظهاون
 !آخیش. انداختم اتاقم تخت روى رو

 در. کرد تشکر و شد خوشحال خیلى من هاىصحبت از خلیلى آقاى. زدم زنگ الهام عکاسى به غروب
 و شهربازى پارک، بگذرونه؛ وقت برادرش و صدف با الهام همراه چندبار کردم توصیه بهش فقط آخر

 . بشه ترنزدیک صدف با الهام تا خانوادگى مهمونى
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 جعفرى، خانم. نداشتم آشنایى استاندارد صورت به سؤاالت با. بود شده شروع هابچه ترممیان امتحانات
 از گفتمى فرح. کردنمى همکارى من با هم داشت رو مدرسه دیگه کالس سه که درس همون دبیر

 گفتممى اما میگه؛ درست فرح دونستممى اینکه وجود با. بهتره شما کالساى نمرات چون حسادتشه؛
 . بیام کنار جعفرى خانم با کردممى سعى و نیست طوراین
 کردم؛مى پاساژگردى مناسب، لباس خریدن براى فرح دنبال روز دو باید و بود خسرو عقد هم شنبهپنج

 :گفتم فرح به! بودم متنفر ازش که چیزى
 !خط کالس برم باید ندارم وقت خدا به. برو کیان با عزیزم -
 . میاد راه باهام کالفه فقط نمیاره، در سر چیزى زنونه خرید از کیان دونىمى خودت مامانى، -

 . کرد لوس رو خودش
 !بریم پاساژ دوتا فقط میدم قول. ندارم اىدیگه کس تو جزبه که من. دیگه بیا -

 له داشت هامانگشت! کشید شهر معروف خیابون پاساژهاى کل به دوتا معمول، طبق اما کردم؛ قبول
 :نالیدم. شدمى
 !دیگه بریم بگیر چیز یه. شکست پاهام فرح -

 ریز هاىگل با آستین و یقه روى که کرد انتخاب ارغوانى بلند لباس یه و داد رضایت خانم باالخره
 . بخشیدمى لباس به خاصى شادى زیبایى، بر عالوه و بود شده تزئین سفید
 . شدیم خونه راهى و گرفتیم کباب چلو پرس سه. نپخته شام افتاد یادش تازه خانم و بود شده شب
 :بود شده بلند فرح صداى. بردم گرم آب دوش زیر رو امزدهیخ بدن

 . شام بیاین -
 !خریدنتلباس این با فرح بمیرى. داشت حسابى ماساژ یه به احتیاج هامانگشت

 سروصدا که آوردم بهونه معمول طبق مراسم، رفتن گلدسته یه مثل جوون زوج. فرارسید هم شنبهپنج
 . موندم خونه و کنهمی اذیتم

 که هایىزن ىبقیه و خانمزهره دیدن ىحوصله نداشت، من به ربطى که مراسمى برم نداشتم دوست
 خودم براى شوهر یه شده هرطور که کنن سوزىدل و کنجکاوى به شروع من، دیدن با خواستنمى
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 از بدگویى و شوهربى مؤنثاى شوهردادنِ جز به زنونه جمع تو دونمنمى یعنى. نداشتم رو کنم پا و دست
 نه؟ یا داشتن ایدیگه کار بدبخت، شوهراى

 خودم براى و بدم گوش حبیب صداى به تونستممى خودم، پذیردل خلوت و خونه سکوت تو االن اما
 ترکى فرح از نتونستم وقتهیچ. داشتم دوست رو آذریش ىلهجه ته اون با دارخش صداى. بپزم کیک

 زدنمی حرف ترکى ىلهجه با رو فارسى که هایىترک از اما نداشتم؛ دوست ترکى یعنى بگیرم؛ یاد
 حبیب، صداى هم باز! رفتمى غنج دلم کردن،مى تلفظ رو ج حرف وقتى مخصوصاً اومد؛مى خوشم

 . خوش حالِ تو برد رو من
 بمیرد، زیبا قوى چون که شنیدم -

 !بمیرد فریبا و زاد فریبنده
 . ریختم قالب تو رو کیک مواد و کردم همراهیش منم

 :خوند وقتى
 . بمیرد جاهمان کرد؟ عاشقى کجا -

 زیرورو که داره کلمات این با من روح ای،نزدیکى چه دونستمنمى. شد اشک پر هامچشم همیشه، مثل
 . بریزم اشک قطره چند بتونم و باشم تنها که کردممى گوش وقتى همیشه. میشه
 :زدمى فریاد رو شهالش داشت حبیب

 !وفایىبى چه شهال کجایی؟ من شهالى -
 رو ایرجین کتاب هامانگشت. گشتم عاشقانه یه دنبال عزیزم، ىکتابخونه یعنى دوستم، روبروى منم

 بار هر و بودم خونده رو کتاب این باروپنجبیست از بیش کنم فکر. گرفت خود در و کرد لمس عاشقانه
 . بردممى لذت جین، و روچستر بین گفتگوى از

 خیلى اسکارلت و باتلر بین هاىصحبت و هاصحنه گفتمى دبیرستانیم، هاىدوست از یکى طاهره،
 ندارى؟ دوست قدراین رو رفته باد بر چرا تره؛جذاب
 :بودم گفته بهش

 . میدم ترجیح باتلر به رو روچستر مثل مردى، و کنممى همزادپندارى جین با چون -
 :گفتمى طاهره
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 !ذوقىبى و یخ خیلى چون -
 . دادممى ترجیح پرهیجان، و شیطون مرداى به رو باثبات و آروم مرداى کالً. بودم طورهمین شاید
 نداشتم دوست مطالعه وقت. بود رفته فرو سکوت توی خونه. کشیدم دراز محبوبم و چوبى تخت روى

 . رفتم ایرجین میهمانى به دلم و چشم با. کنم گوش آهنگ
 کیان باشن؟ مهمونم خوانمی کجا پرسیدم ازشون ناهار براى. بود زیبایم قوهاى ازدواج سالگرد جمعه
 :گفت

 . کنم استراحت و باشم خونه فقط خواممى فردا -
 :کشید جیغ فرح

 خواممى. گردىخیابون ببرى رو من باید ندارم، خانمت آبجى به کارى من! سالگرده اولین آقا -
 بهونه هم رو سرما. شب تو روىپیاده بریم باید کیان. واى. بخورم زغالى چایى و تنورى زمینىسیب
 !نخورم سرما میدم قول منم هستى، قوى اءاهللماش که تو نیار،

 :گفت کیان
 !بمونه اونجا باید بشه خوب تا حاجی، ىخونه فرستمشمى بخوره، سرما اگه باش؛ شاهد نیلى -

 . ـوسید*ب محکم رو کیان و زد جست فرح
 !منى نگران قدراین بشم فدات -

 پیش یعنى شد،نمى بزرگ وقتهیچ دختر این. نبینم رو کیان شدنسرخ و اخم تا انداختم پایین رو سرم
 نده نمایش من جلوى رو احساسى هاىحرکت بودم داده تذکر بهش بارها! نبود حالیش حیا و شرم من

 مراعات شما جلوى تونمنمى اصالً گفتمى و خندیدمی سفیدچشم دختر اما نشه؛ برادرم شرم باعث و
 . مایین پیش همیشه شما. کنهمى عادت داره کیان کن باور! خودمى انگار اصالً کنم،

 با فرح اما باشن؛ راحت جوون شوهر و زن تا کردممى خوددارى همراهیشون از ایبهونه به بار هر
 این از و بگذرونه وقت بیشتر شوهرش با باید که گفتممى بهش وقتى. کردمى اعتراض خورىدل

 بزنیم، که حرفى هر کنیم؟ کارچی خوایممى مگه گفتمى بیاد، باال کمتر و کنه استفاده حسابى دوران
 اول هفته رفته یادتون! میشم خفه نگم، شما به و باشه هم خصوصى اگه کنه؛مى پیدا ربط هم شما به
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 گره ما زندگى تاروپود با شما بشه؟ حل مشکلمون تا بزنم حرف شما با کرد پیشنهاد کیان خود عروسیم
 . شدین خسته دستمون از کنیممى فکر بکشین، کنار بخواین اگه و خوردین

 داشته عاشقونه شام یه حداقل یا مسافرت برن روز دو دادم پیشنهاد اول هم ازدواجشون سالگرد براى
 و کیان موهاى کردنکوتاه و خودمه ىخونه تو موندن من ىعاشقونه گفت دیوونه دختر هم باز. باشن

 . آمریکایى ىعاشقونه فیلم یه دیدن و پاش رو خوابیدن
 به فرح، سؤاالت با اما نابالغه؟ هنوز زیبا زوج این هاىهورمون نکنه پرسیدممى خودم از اوقاتبعضى
 !گفتممى احمقاى خودم،
 شکالتى کوچولوى کیک یه همراه به دیدم تهیه دوغ و ترشى ساالد، مرغ، با پلوزرشک براشون ناهار
 چایى همراه و کیک وقتى. شد خورده کیان لبخندهاى و من حاضرجوابیاى و فرح شیطنت تو ناهار
 :گرفت فرح طرف به ایکادوشده کوچیک ىجعبه کیان گذاشتم، میز روى

 . مهمى برام خیلى بدونى خواستم فقط اما ناقابله؛ -
 :گفت و کشید جیغ فرح

 !پسر میرممی برات من یعنى -
 راحت جادویى ى کلمه دو گفتن براى کیان و عالقه ابراز براى فرح تا آشپزخونه رفتم ایبهونه به

 . باشن
 :گفتم و کشیدم دستى کوتاهم موهاى به. کشوند سالن به رو من فرح، ىقهقهه صداى

 . بِبُر رو کیک این بیا -
 :گفت شدهمسخ شد، سیاهم موهاى میخ کیان نگاه

 باشه؟. نیستن راضى هاماون نکن؛ کوتاه رو موهات دیگه نیلو -
 :گفت تعجب با فرح. دادم تکون سر و گزیدم رو لـبم متحیر

 !گفتین؟ چى شد؟ چى -
 :گفت و گرفت رو دستش کیان

 شب خواممى کنیم، استراحت باید بعد! بده رو من سهم باش زود داره، خوردن کیک این خانم -
 . شهربازى ببرمتون
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 . کنه کنجکاوى نباید فهمید فرح
 رفتممى باید. زدم بیرون و پوشیدم گرم لباس. نرفتم همراهشون خوریشون،دل وجود با عصر

 آسمون مثل شد؛ گرفته زیبا روز این تو دلم! روزها همون به بود برده رو من کیان نگاه سراغشون،
 . سرم باالى ابرى
 اینجا صبح دیروز. بود من میعادگاه هفته هر که رفتم ایساده گور دو سوى به و شدم گورستان وارد
 دفن خاک زیر پیکرهاشون وقتى کردم؛ سفر پیش هاىسال به. فروریخت نمنم بارون قطرات. بودم
 بلندِ و پرپشت موهاى. کردم کوتاه گوشم زیر از قیچى با داشت دوست خیلى بابا که موهایى شد،

 ندادم اجازه دیگه کردم، دفن مامان و بابا خاک زیر رو کردمى دلبرى ـمرم*کــ روى روزى که سیاهى
 . بودم برادرم ادراک و چشم از غافل اما نداره؛ خبر رازم از کسى کردممى فکر. بشه بلند موهام

 . بشم مسجد راهى کرد وادارم اذان صداى. ریختم اشک بارون با
 کرده نفوذ هامکفش داخل تا آب و بود شده گلى ـمر*کــ تا چادرم بودم، آب خیس رسیدم، خونه وقتى
 . کردممى آرامش احساس وجود، این با بود؛

 برقرار خط هاىکالس. بود نشده کم هوا سرماى شدت از اما کشید؛مى رو آخرش هاىنفس زمستون
 رو عروسیش مراسم عید بعد تا بود جهاز تهیه مشغول احمدى خانم. داشتیم غایبى چندتا بار هر اما بود؛

 کرد؛مى سرمـست رو آموزشگاه مدیر مدت،طوالنى هاىتلفن با هم امید آقا. کنه برگزار شیراز تو
 . شدمی چى آموزشگاه تکلیف دونمنمى

 با الهام و دادننمى درس به دل خیلى هابچه بود، کرده پیدا خاصى هواى و حال هم مدرسه
 کام به بابا، اسم به کردن؛می طى رو آشنایى مراحل داشتن فعالً بود؛ اومده کنار راحت جونصدف

 . شیطونک
 فورى هم من و زدنمى حرف اول شب چند. زدمى زنگ یازده الى ده ساعت بین ناشناسى بود مدتى
 :گفتمى فقط چهارم شب زد،مى زنگ عمومى تلفن از. کردممی قطع

 خوبى؟ سالم، -
 :پرسیدممى
 شما؟ -
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 :گفتمى هم باز
 خوبى؟ -

 :گفت سریع و گرفت تماس ایرانسل اعتبارى شماره یه با عید، شب یعنى دوم، یهفته
 . بخونم شعر خواممى نکن، قطع -

 :گفتم و کرد گل شیطنتم! بودم نشنیده حاال تا رو مدلیش این پرید، باال ابروهام
 !باالتره کوچه دوتا شعر انجمن گرفتى، اشتباه باباجان -

 :خوند تغییرى بدون آرومش صداى
 خستگی، انتهاى یعنى شب-

 وابستگى، بغل یک یعنى شب
 شبم،بى همیشه من یعنى شب
 همرهم؛ عزیز اى یعنى شب

 زمین؟ بر نگاهت بینم کى به تا
 !ببین رویم خدا محض عزیز، اى

 آشنا صداش! خستگى از پر آشنا حس یه بود، عجیبى حس از پر صداش. خوندمى زیبا خیلى شدم، مات
 . صدا یه عاشق بار این اما شدم؛ عاشق باردومین براى کنم فکر. بود آشنا احساسش نبود،

 . نه یا بگم مزاحم شاعر این از کیان به که بودم درگیر خودم با
 بودم؛ شده دارخنده. بیفته اتفاقى شاعرکم براى نداشتم دوست لطیف، احساسات با بودم زن یه منم
 فهمیدمنمى اما هست؛ انداختن دام به براى فراوونى رنگى تورهاى دونستممی شدم، احمق دونستممی
 شماره. باشه تونستمى کسى چه که بود مشغول فکرم کنم؟ گیر تور توى باید چیزى چه براى من

 خوشم شعر از و بعده به شب ده فرح، هاى مزاحمت از دور به آزادم وقت دونهمى داره، رو من تلفن
 باشه؟ تونهمی کى اون. میاد

 این از نکنم، حس خطرى وقتى تا اومدم کنار خودم با. نشد خبر سمج مزاحم از فروردین شش تا
 . نمیگم چیزى کسى براى ناشناس
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 همون) خانم هاله و امید آقا خسرو، نامزد بودن؛ دعوت خاله ىخونه کیان با فرح فروردین، هفتم شب
 پا عمراً اما بود؛ شده دعوت هم من از البته بودن؛ دعوت هم خانمش و یاشار آقا( خودمون احمدى خانم

 . ذاشتمنمی اونجا رو
 تلفن که بودم ریخته رو موادش تازه. شدم ماکارانى پختن مشغول آشپزخونه تو منم رفتن، که هابچه
 . کرد قطع و شد خسته خودش که زد زنگ قدراون دادم؛ ادامه کارم به اعتنابى زد، زنگ
 لـذت در شدم مشغول! شود چه تلویزیون، کم صداى و حسینى خالد جدید کتاب و خرما و چاى لیوان
 ایقهوه گوشى به چشمم و پرید دهنم تو چایى آزرد، رو گوشم تلفن صداى که دهان و گوش و چشم
 . کردم نزدیک صورتم به رو گوشى. موند خیره

 بله؟ -
 . میرممی نیستى کنارم که تو نامهربون، -

 . گیرممى جون ازت بیاى، وقتى
 ... روز یه اگه

 :پریدم خوندنش شعر مابین
 !چى؟ یعنى شعرا این هستى؟ کى! کن صبر مادرت جون -

 خبر ما ىخونه تو حوادث از ناشناس این. بود نُه ساعت دوختم، دیوارى ساعت به چشم. کرد قطع
 باال. کردم چک رو خونه در قفل و حیاط تو رفتم و داد دست بهم ناامنى احساس ترسیدم، کمى. داشت

 خونده اما باشه؛ بیمارى مرد اومدنمی خوندنش لحن و صدا به. کردم قفل هم ورودى در برگشتم، که
 پایین جنایتکار حد تا رو شاعرکم ببین خدا، آى. دارن زیبایى رفتار و صدا روانى، بیماراى بعضی بودم

 !آوردم
 . بود خودش کردم، چک رو شماره. تلفن زنگ هم باز
 زنى؟می زنگ چرا هستى؟ کى آخه -
 . پیالههم یه دنبال دردربه آواره شاعر یه کن فکر -
 زنى؟می زنگ چرا بگو شاعر، آقاى -
 . برسه که وقتش حاال، نه اما میگم؛ -
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 کیه؟ وقتش -
 . نداشتى واهمه کسهیچ و هیچى از دیگه و شدى معتاد من مثل وقتى -

 :کردم تکرار اختیاربى
 معتادى؟ تو معتاد، -
 . مقدسه برام خیلى آدما حریم نترس؛ من از اما معتادم؛ آره -
 که من اما بود؟ کوچه تو اون یعنى کردم؟ چک رو خونه در که بود شده متوجه یعنى کرد؛ قطع هم باز
 معتاد یا کنه صداش معتاد رو من خواستمى بشم؟ معتاد چى یعنى میشم، گیج دارم. نکردم باز رو در

 شعراش؟
 چرا؟! باشه؟ داشته خبر کسى خواستمنمى چرا. میگم کیان به بعد یدفعه گفتم خودم به

 :گفت و دوید باال نکرده عوض لباس اومد، مهمونى از وقتى فرح
 !دارم کار نیلى با من جون،کیان -

 :کرد شروع و نشست تخت روى من کنار بود شده کمتر خیلى گفتناش مامان
 که بگو رو بدبخت یونس اون تازه نیومدى، شما که خورد پرشون تو چقدر خاله و زهره دونىنمی-

 کارگر داداش اون تونهمی کنه فکر میشه روش چطور زهره این موندم. بودن آورده همراهشون
 . بندازه تو به رو دیپلمش
 . زدم عقب امشونه روى از رو دستش

 . ستاحمقانه که کارشون البته! باشه کارگر بذار، احترام آدما به فرح-
 :گفت و خندید

 ندیدى؛ رو امید آقا میشه دوست آدم با زود مهربونه، چقدر خسرو زن دونىنمى راستى،. همون حاال-
 سراغ هى که هم بابا. نخورد تکون جونش هاله کنار از هم لحظه یه! زرشک گفته کیان و من به یعنى
 . نیست مهمونى اهل خیلى نیلوفرجون گفت کیانم. گرفتمى رو شما
 شاعرکم چرخید؛مى فرح و کیان فقط فکرم تو رفت، پایین وقتى. کرد تیلیت رو مخم ساعتى تا فرح
 . بود شده محو
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 معتاد رو من داشت بودم؛ شاعرکم منتظر بود؛ ساعت به چشمم و تلفن زنگ به من گوش شب هر
 . کردمی
 رفته شیراز به فروردین هشتم روز هم خسرو ىخانواده بود، خانمهاله و آقاامید عروسى فروردین ده

 کیان نیست، نیاز من حضور به که آوردم بهونه هرچقدر بیان، ما با همسرش و یاشارخان شد قرار. بودن
 . بذاره تنها روز سه براى رو من تونهنمى گفت و نکرد قبول

 نده اجازه و بشینه ما بین راه تموم در داد قول فرح. نداشتم خوبى حس یاشارخان و زهره همراهى از
 . بگه چرت خانم زهره

 . کنم شرکت مراسم تو نکنه مجبورم و ببره چراغشاه رو من رسیدیم، که شیراز گرفتم قول کیان از
 هامچشم شد،مى پخش که آرومى موسیقى. شد کیان با صحبت مشغول سفر اول همون از یاشارخان

 . شد مشغول فرح با هم زهره. بستممى رو هامچشم فقط بخوابم، ماشین تو نداشتم عادت. کرد گرم رو
 :داد ای ترانه به رو خود جاى مالیم آهنگ

 ... ستاره میشه من اشک غم، ىکوچه تو میشه، که شب شب، -
 من؟ یا شدمى سرگشته اون امشب افتادم، شاعرکم یاد به اختیاربى! صدا در نهفته بغض این از امان
 نه بودم؟ ضعیف اندازه این تا صدا یه مقابل در چرا شده؟ اهلى روباه من و بود کوچولو شازده اون نکنه
 داشت؟برنمى سرم از دست چرا غریب حال این دلدادگى؛ از خبر نه بود، عالقه و عشق از حرف

 :خوندمى همچنان سیاوش
 !کرد داغونم تو عشق فرنگیس، دیگه که آخ -
 ... چشمات که بگم کى به

 :گفت بلند زهره
 مانکنى، ساسى تتلویى، بذارین؛ امروزیا این از جوونین، ماشاءاهلل! دین؟می گوش چیه اینا کیان آقا -

 ... !هومن کامران
 سر پشت ناموفق ازدواج یه که دبیرستان دوم باسواد سالهچهل زن این. بود مونده باز دهنم رسماً دیگه

 !بود امروزى و خوش دلش خیلى بود، گذاشته
 :گفت و زد پهلوم به ایسقلمه فرح
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 حال زمان تو دیروزى این اما کنیم؛مى سیر دیروز تو داریم که ما سر تو خاک یعنى. باش داشته -
 !زنهمى وارو پشتک

 :گفتم گوشش زیر آروم
 !بابات بغل نذاره بچه دوجین یه فردا -

 :کرد زمزمه و کرد کنترل رو اشخنده
 عقب قافله از کنه پیدا جدید ترانه چندتا یه کیان بگم حاال. دادن طالقش همین برای نازاست، -

 . نمونیم
 :پرسید بلند

 کیه؟ کامران هومن این جون،زهره -
 !ماهى چه به داداش دوتا! ندیدى؟ ماهواره تو مگه. وا -

 . شد بلند یاشارخان ىخنده صداى
 !داره قباحت هاحرف این بسه، خانم -
 :گفتم لب زیر و زدم خنده زیر پقى و دیدم رو کیان خندون هاىچشم آینه تو از
 !شود چه تتلو، -

 مطرحى و جدید فیلم هر کیان! نه ماهواره اهل اما رکیک؛ و جلف جز به بودیم موسیقى نوع هر اهل
 بیشتر و اومدنمى خوشش محرک و دارصحنه صرفاً فیلماى از اما آورد؛مى خونه تماشا براى رو

 داره، خوبى و پخته داستان که ببینم فیلمى دادممى ترجیح من. رزمى یا دیدمى رو اسکارى هاىفیلم
 . بود شده دیدنفیلم اهل کیان خاطربه ساال این تو هم فرح

*** 
 ىخاطره با برگشتیم؛ خودمون شهر به ما و رسید پایان به شیرینیش و خستگى تموم با شیراز سفر

 دیدنى شکوه رستم، نقش موندنى بیاد گورهاى جمشید، تخت تمدن دروازه از عبور چراغ،شاه زیارت
 و سخن شیرین سعدى اجل شیخ با دیدار فال، گرفتن و حافظ مزار بر ـوسه*بــ عزیز، پاسارگاد
 . ماهى حوض تو پول انداختن
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 زیبا شهر این به دیگه بار یه مناسب، فرصت اولین در کردم عهد خودم با من و بود شیرین راستى به
 . کنم سفر

 که بودم نکرده میزون سرم زیر رو بالش هنوز انداختم، تخت روى رو خودم خسته. بود شب ده ساعت
 . خطه پشت شاعرکم همون یعنى کوچولو، شازده دونستممی. شد بلند تلفن زنگ

 داشتى؟ خوبى سفر سالم، -
 :گفتم آرامش با
 هستى؟ کى بگى خواىنمى هنوزم سالم،. بود خوب -
 قراره! کن انتخاب برام اسم یه خودت اصالً سیروس، یا احمد یا کیان باشم؟ کى کنهمى فرقى چه -

 . رو خودم شعراى بخونم، شعر برات فقط
 خونى؟نمى دوستات براى چرا یا شعر؟ انجمن برىنمی چرا -
 زمان، از کرد صدا باید را دوست -

 !آسمان از گرفت باید را دوست
 بزد، من بر را تو اسم آسمان

 !زمان در آیم تو دنبال به من
 . کنى اصالح کنهمى کمکت برى، انجمن اگه نیست؛ ایرادمبى شعرات -
 و اصالح اگه! کننمى پیدا رو من خودشون چون دارم؛ دوست زمخت و وحشى طورهمین رو شعرام -

 خوانمى که هستن ایآراسته هاىجوون نیستن؛ من کوچولوهاى دیگه بشن، پیرایش و آرایش
 . کنن عرضه رو خودشون

 چشم تو هنرش باشه نداشته دوست و نباشه هنرش ارتقا دنبال هنرمند میشه مگه! عجیبیه عقیده -
 بیاد؟ مردم

 تنشون، به عاریه لباس و کنممى وپیشپس رو هاحرف بعضى فقط من هنرمندم؟ من گفته کى -
 ذارى؟مى چى رو اسمم حاال. کنن بازى لبم و ذهن با دارن دوست کلمات

 :گفتم اختیاربی
 . وپیشپس شاعر -
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 خودم، از. گرفت گر بدنم تموم. زد امسـینه بر آتیشى و پیچید گوشم تو باراولین براى اشخنده صداى
 . ترسیدم کرد،مى بازى وجودم تاروپود با که صدا اون از

. کشیدم پریز از رو تلفن سیم و دادم قورت رو دهنم آب. کردم قطع رو تماس بزنم، حرفى اینکه بدون
 ایمانم یعنى! کردممى چه خودم با داشتم روح، تزکیه و پاکى عمر یه بعد کردم؟مى کارچی داشتم

 کنه؟ مقابله صدایى با که نداشت قدرت قدراین
 اظهار ترینکوچک ىاجازه شد،مى روبرو من با انسانى پیکرى با صدا اون اگه دونستممى خوب

 جادویى رو کلماتش که صدایى با آروم. بود زیرک اون اما شدم؛مى رد و دادمنمى بهش وجودى
 . دادممى پیشروى اجازه نباید بود؛ کرده افسون رو من کرد،مى
 تونممى زیبایم، چنداننه جسم به اعتنا بدون که هستم نیلوفرى همون من کردممى ثابت خودم به باید
 . پیچیدمى قلبم تو برادرم صداى جز صدایى نباید باشم، تفاوتبى مذکرى جنس هر مقابل در
 رو فرح حوصله بودم، شده کسل و حوصلهبى رفت،مى پام و دست از نیرو شدم،مى غ*ا*د بود روز دو

 . نداشتم هم
 :پرسیدمى مرتب فرح

 دکتر؟ بریم شدین؟ مریض شده؟ چى -
 . بود آویزون شکالتى مبل کنار عسلى از هنوز تلفن پریز. هستم حوصلهبى گفتممى فقط من و

 کنه خدا منتظرم، گفتمى قلبم. زنهنمى زنگ دیگه گفتممى خودم با کردم، وصل رو تلفن هفتم روز
 . شدنمى اما بدم؛ گوشمالیش کمى و بکشم بیرون رو شده کودک قلب این خواستممى. بزنه زنگ

 منتظر هردو کردن،نمى یارى من با قلبم و گوش. کردم خط نوشتن مشغول رو خودم ده ساعت تا
 که من شد؟ طوریاین چرا... اِ انداختم، نگاهى نوشته به و کردم پاک رو جوهریم دست. بودن

 !بود دل فرمان به گوش که دستى از امان. بنویسم اىدیگه چیز خواستممى
 :بود شده خطاطى

 !شودنمى سر به تو بى شود، سر به همگانبى -
 . دلم این دارد تو داغ

 . کردم دعوت آرامش به رو اون و گذاشتم سـینه روى دست
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 یه جلوى اما ایستادى؛ هاخیلى مقابل در تو بیاى؟ راه من با دیگه خواىنمى دلم؟ کنم کارچی تو با -
 دیگرى؟ مطیع یا باشى من مطیع باید تو رسمش؟ اینه آره؟! دادى وا صدا

 . بستم چشم
 بشنوم؛ رو خنده اون دیگه باریه فقط خواممى دارم، دوست رو کلمات اون دارم، دوست رو صدا اون -

 !باریه فقط بده، من به شنیدن فرصت دیگه باریه! نخوام ازت هیچى دیگه میدم قول بار،یه فقط
 رو گوشی شیطنت و خوشحالى با دستم که شد باعث تلفن زنگ. شدم قلبم سوزناک نداى تسلیم من و

 . کنه نزدیک امتشنه گوش به
 . بود ضعیف و آروم صدا

 شدم؟مى تنبیه طوراین باید که کردم اشتباهى چه -
 من با. بود عمیق و فاصله با اومد،مى هاشنفس صداى. کردم سکوت. کرد حمله چشمم به اشک
 . کردمى گالیه من به هانفس اون زد،می حرف

 :گفت زبونم به دلم
 . بشه آروم تا بزن حرف بزن، حرف -

 :گفت عقلم
 !نشو بچه زبون، نشو بچه تو؟ چرا کن سؤال -
 :پرسیدم بغض با
 شناسى؟مى چطور رو من چیه؟ هدفت زنى؟می زنگ من به چرا -

 :گفتمى که افسونگرى قدرت همون با بود صدا همون
 که خواممى گوش یه فقط من نه؟ تو چرا. زدمى رو حرف همین هم بود ایدیگه کسی اگه خب -

 هستى، درستى و صداقت اهل بدونم که شناسمتمى قدرىاون! بزنه حرف گهگاه که زبون یه و بشنوه
 . میشن کمتر روز به روز دارن افرادش که سرزمینم همین اهل منم

 :نالید عقل قدرت زیر زبونم و لرزید دستم
 کنم؛ تهدید خوامنمى. نیستم هابرنامه این اهل دونىمی بشناسى، رو من اگه! نزن زنگ من به دیگه -
 !نگیر تماس دیگه لطفاً اما
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 :گفت صدا و
 باهات اگه. شاعرى نه شعریه نه تو بدون جوشه؛مى تو براى شعرام که هستم شاعرى برات من -

 رو این تو دل! ببره فراموشى سرزمین به منو تا بخوابم مرگ کنار نگفته شعرهاى با باید نزنم، حرف
 خواد؟مى
 :زد فریاد عقل. آورد در عقل چنگ از رو خودش و لرزید دلم

 !باش ساکت و بگیر آروم -
 :گفت زبون به و کرد نافرمانى و کوبید سـینه دیوار و در به رو خودش قلب

 !بشم آروم خواممى من که حاال بخورى، تکون باید حاال! لعنتى بزن حرف -
 :گفت و رفت دل طرف به دل، و عقل بین و لرزید زبون

 . نزن زنگ دیگه دلم، خاطربه اما دلت؛ براى کن زندگى و بگو شعر شاعرکم -
 . بیرون بکشه رو پریز و زمین بکوبه محکم رو گوشی داد فرمان دست به و کوبید خودش سر تو عقل
 فریاد دو هر سر و رفتم راه. شدم عقلم و دل وگوىگفت مات و رفتم راه نخوابیدم، سپیده تا شب اون
 راه. ریختم اشک و رفتم راه. گفتم بدوبیراه خودم به و رفتم راه. خواستم کمک خدا از و رفتم راه. زدم

 بازی این باراولین همون چرا کردم لعنت رو خودم و رفتم راه. زدم صدا رو دامنپاک بانوان تموم و رفتم
 . نکردم قطع رو

 :پرسیدم شد، بلند که اذان صداى
 باشه؟ دیگه کسى با دلم و باشم تو مقابل میشه خدایا، -

 غمگین روبروم که ماه به کردم، نگاه وکورسوت خیابون به و زدم کنار رو سراسرى ىپرده. خوندم نماز
 . بود گرفته ازم نگاه اخم با که صادرات بانک آبى نور به و کردمى نورافشانى آهسته و

 پتوى زیر! کنى شک عقلت به هم باید بشى، صدا یه عاشق وقتى دیگه، آره. بودم شده دیوونه رسماً
 :کردم زمزمه و رفتم سبکم

 !سخته خیلى دونممی اما کنم؛ ترک باید. کردى معتاد رو من و اومدى -
*** 
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 رو همراهم شماره همه هامدوست بودم، کرده جمع رو تلفن. کردممى قرارىبی و شده حوصلهبى
 . داشتن
 رو هاعقربه قدرى به هامچشم هاشب. رفتنمى بیرون بدنم از شیفتگى آثار اما گذشت؛مى روز بیست
 با و گرفتمى درد قلبم و چکیدمى اشکم شد،مى ده ساعت وقتى. گرفتممى سردرد که کردمى دنبال
 داد،نمى جواب دل بهتره؛ همه براى طوراین گفتمى و رفتمى نازکشى به عقلم کرد،مى قهر عقلم
 . سوختمى فقط
 دیده تهیه معلم بزرگداشت براى اىبرنامه مدرسه طرف از. نداشتم کالس روز اون فرارسید، معلم روز

 . کنم نگاه رو هابچه بازى و خیابون سر پارک برم دادم ترجیح برم، خواستمنمى بودن؛
 پسراى پارک، هاىچمن روى. کردنمى سرسره یا تاب سوار رو هاشونبچه مادر چند بود، ظهر از قبل

 دختر توکى و تک. بودن بازى شطرنج یا درس خوندن مشغول بودن، کرده درست حـلقه چند نوجوون
 . کردنمى بازى نظر هم، کنار یا جدا پسر و

 بامزه نارنجى کاله و دهان به ماسکى با مردى. بودن نشسته زن و مرد چند سنگى هاىنیمکت روى
 طرف به آهسته. بود نشینتک من نیمکت فقط انداخت؛ پارک سراسر به نگاهى شد، پارک وارد سر به

 پدر هاىدست و رفتمى باال سرسره هاىپله از سختى به که دوختم دخترکى به چشم اومد، من
 . داشت قرار کنارش حمایتگر

 به توجهبى و کشید بیرون دوشش روى کیف از کتابى و نشست کنارم فاصله با نارنجى کاله مرد
 . شد مطالعه مشغول اطراف،
 بلند درخت به. جوشید چشمم تو اشک اختیاربى. مرده شاعران انجمن نشست، کتاب روى نگاهم
 و سخت اندازه این مرتبهیه دنیام چرا. نکنم فکر شاعرکم به کردم سعى و شدم خیره پارک انتهاى

 !صدا یه خاطربه بود؟ شده تحمل غیرقابل
 وحشتناک که اونجا واى،. بردم پناه پرآشوبم درون به پارک، داخل صداى به توجهبى و کشیدم آهى
 ساعت چند دونمنمى. بود گرفته بدجورى دلم تاختن؛مى هم به هنوز قلبم و دل! بود شلوغ و سرد

 . آورد خود به رو من دماغم، به توپى ىضربه که بودم نشسته ساکت نارنجى کاله مرد کنار طورهمون
 !آخ -
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 . دوید جلو کوچولویى شیطون پسرک
 !میاد خون داره دماغتون... آى! نبودم من خاله خدا به! بود حامد نبودم، من -

 تشکر سر با گرفت، طرفم به دستمالى نارنجى کاله. کردم متوقف دست با رو صورتم روى گرم جریان
 . کردم

 :گفت آهسته
 . بگیرین دماغون ىتیغه روى باید -

 روى که بود بسته هامچشم. کرد فرار سرعت با و برداشت رو توپش کوچولو پسرک. رفت و شد بلند
 . شد سرد پیشونیم

 . بود چـسبونده پیشونیم به رو زدهیخ معدنى آب بطرى نارنجى کاله
 . میشه قطع خون جریان طوراین بمونه، چنددقیقه بذارین -
 پیشونى سرماى. بستم رو هامچشم هم باز و گذاشتم بطرى روى دست. کردم تشکر محشرم صداى با

 . نبود ایچاره اما کرد؛مى اذیتم
 بطرى. بود مونده جا نیمکت روى کتاب و بود رفته امهمسایه. کردم باز رو هامچشم آروم بعد، دقیقهپنج

 . نبود کردم، پایین باال رو کوچیک پارک دست به کتاب و
 . برگشتم خونه به و شستم معدنى آب با رو صورتم

 به رو من فرح. شد فوتبال زمین راهى آب، سازمان تیم و مخابرات تیم بین ىمسابقه براى کیان عصر
 . گذاشتیم میز روى چایى با و کردیم درست شکالتى کیک هم با کشوند، پایین کیک ىتهیه ىبهونه
 :گفت و دوخت بهم رو کنجکاوش نگاه فرح

 نه؟ مگه شدم، دور ازت خیلى -
 :پرسیدم تعجب با
 !چى؟ یعنى -
 و برنامه تو اما بودى؛ مدرسه معلم که بود سالى اولین امروز مثالً غمگینی؛ ساکتى، خیلى مدتیه -

 گیردل که کردیم ناخواسته کارى ناراحتى؟ کیان یا من از خانم؟ شده چى! نکردى شرکت مدرسه جشن
 شدى؟
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 . قبل مثل بخندم؛ طبیعى کردم سعى
 و دخترگل تو دست از میشه مگه! همین فقط هستم، حوصلهبى و دارم سردرد کمى دیوونه، دختر نه -

 بود؟ ناراحت سرتاج اون
 :گفت و برچید رو هاشـب*لـ
 نیستى؟ ناراحت ما از یعنى -
 بعد، ایلحظه و آورد یورش من سوى به صندلیش از مرتبهیه. کردم باال رو سرم و خندیدم هم باز

 :گفت و ـوسید*بـ رو صورتم. بودیم زمین نقش
! شد راحت خیالم آخیش، ناراحتى؟ دستم از کردم کار چی پرسیدممى خودم از شهمه روزه چند -

 . نیلوجون بیاى بیرون هوا و حال این از تا کنم جور برات خواستگار دوتا-یکى باید شدین، افسرده
 :پرسیدم

 نشده؟ خبرى عمه عزیز از هنوز -
 :گفت و کشید دستى بلندش موهاى به
 برم قراره نشد، خبرى هم ماه این اگه. زدم حرف ماماست خواهرش که هامعلم از یکى با. نه که فعالً -

 . اون پیش
 اومد، داخل ورزشى ساک با کیان وقتى. خندیدیم ایمسخره چیز هر سر و کردیم غیبت شام وقت تا

 :پرسیدیم دو هر
 شد؟ چى -
 :گفت حوصلهبى و داد تکون سرى و رفت حموم سمت به
 . شدیم مساوی... اما بودیم؛ زده گل داد،مى پاس خوب حامد اگه -

 :گفت و اومد بیرون شده، آماده تگرى خاکشیر لیوان با و کرد باز رو یخچال در فرح
 . نشده گرمازده تا بخوره آقاجونم بدم رو این برم -

 . کردم مشغول باصفا و کوچیک ىباغچه با رو خودم کمى رفتم، حیاط سمت به و گفتم خیربهشب
 اما کردم؛ وصل رو تلفن. بشه شاعرکم از خبرى دیگه نکنم فکر! من تنگىدل و شد شب هم باز

 . نبود اون ىشماره کردم، نگاه شدهثبت یشماره به. پریدم جا از تلفن زنگ با بعد دقایقى
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 بله؟ -
 کنى؟مى تنبیه رو من چرا سالم، -

. بود شده سخت برام کشیدننفس داد، فشار خودش تو محکم رو گوشی هامانگشت شد، سرد بدنم
 . بودم شده الل بزنم، حرف تونستمنمى

 ... من کن باور بترسى، ازم نباید گفتم که من زنى؟نمى حرف من با چرا -
 . کرد سکوت

 زده زانو زمین رو دست تو گوشى مدت چه دونمنمى پیچید، گوشى تو خراشىگوش زنگ کى دونمنمى
 باال سختى به رو سرم منگ و گیج. آورد خود به رو من ام،شونه روى دستى نشستن. بودم نشسته
 :شنیدم رو صداش. دادمى تکونم و بود شده خم کیان بردم،

 شده؟ چى نیلوجان، -
 :گفتم زدهشرم و کردم صاف رو گلوم بودم، منگ هنوز

 . هیچى -
 :گفت و کرد نگاه من به ناباورانه

 !خوبه؟ حالت مطمئنى -
 :گفتم و کردم بغض نبود، خوب حالم

 !نیست خوب اصالً حالم کیان نیست، خوب حالم -
 کنترل در سعى سختى به حاال اما نه؛ دیگران پیش کردممى گریه خلوتم تو نبودم؛ گریه اهل خیلى من

 . داشتم هماشکا
 :گفت و انداخت سالن در به نگاهى

 . بزنیم حرف باید گردم،برمى دیگه ساعتیه. بخور رو شامت -
 خودنمایى زمین روى غذا سینى. اومدنمى باال اون معموالً! بود؟ اومده کى کیان زدم، موهام به چنگى

 خودم حال تو چرا اومده؟ باال نفهمیدم چطور گفتم؟مى چى باید حاال. بود آورده شام برام کرد،مى
 نتونسته کسى حاال تا چرا! بود کرده رسواش طوراین صدا یه که ضعیف دل این به لعنت اى! نبودم؟

 ... اما بلرزونه؛ رو دلم بود
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 رو ذهنم حداقل کیان اومدن تا طوریاین خواستممى شدم، فردا ناهار براى ماکارونى پختن مشغول
 اما بپزم؛ رو غذا تا سوزوندم آب بخار با رو دستم مچ بار یه و بریدم رو انگشتم دوبار. دارم نگه آروم

 . بود درگیر خودش با هنوز ذهنم
 . نشست سالن در قاب تو برادرم داشتنىدوست و بلند قامت و شد خورده در به اىتقه

 تنگ حرکتش این براى دلم بود وقتخیلى رفت، دندون زیر کوچیکش انگشت. نشستیم هم روبروى
 :پرسید آروم. بود شده

 !بزن حرف برام نگرانتم، نیلوفر اومده؟ من نیلوفر سر بالیى چه چندوقت این -
 :پرسیدم شده، خیره درشتش و اىقهوه هاىچشم تو
 دارى؟ اعتماد من به چقدر -

 . بود سؤال از پر نگاهش شد، بلند و نشست هاشچشم رو درد با هاشپلک
 !نهایتبى -
 کنى؟مى باور دارم، قرار کسى با یا زنممی حرف مردى با بشنوى اگه -

 :گفت و کرد نزدیک بهم کمى رو خودش
 شک بهت هم باز رفتى،مى نباید که رفتى جایى که ببینم کسى با رو تو خودم چشم با من اگه -

 !منى زندگى آدم اعتمادترین قابل تو. کنمنمى
 :نالیدم

 . کردم سوءاستفاده آزادیم از من من، نه -
 سرم و شد پیچیده بدنم دور کیان هاىدست. کرد باز امگونه به راه اشک انداختم، پایین شرم با رو سرم
 :کرد زمزمه گوشم و آروم گرفت، قرار اششونه روى

 !کردى؟ کار چی خودت با -
 :گفتم اختیاربى
 !عاشقى -
 . گفتم رو چىهمه گریه، هقهق میون من اما نپرسید؛ چیزى کیان. گریستم بلند و
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 کنار و عزیزم خونهم ىشونه به سر جاهمون خواستممى کردم،نمى گریه دیگه. بود گرفته درد گلوم
 . نشم بیدار دیگه و بخوابم فقط بخشش،آرامش هاىنفس

 :کردم زمزمه
 !نکردم خطا من تو جون به کیان، ببخش منو -

 :گفت و کشید سرم به و کرد باز دورم از رو هاشدست از یکى
 تو نکردى، اشتباهى هیچ تو. بشم بابا برات خواممى من حاال شدى، مامان من براى تو وقتى یه -

 کنه کارى همیشه دلت که نیست قرار گیرى؟مى سخت خودت به اندازه این تا چرا. بابایى نیلوفر هنوز
 روزگارت از دمار وگرنه چشم؛ بگى باید تو و میده دستور اون وقتى یه میدى، دستور بهش تو که

 . بده من به رو برگشتهبخت شاعر این ىشماره هم حاال. االن مثل درمیاره؛
 . شدم خیره چشمش تو و کردم کج رو سرم

 کنم؟ کار چی -
 :گفت و زد مهربونى لبخند

 هاشتماس به ندادم اطالع بهت وقتى تا اما نکن؛ قطع رو تلفنت. بده رو شماره و کن اعتماد من به -
 . زنهمی زنگ تو به چرا و کیه ببینم باید. نده جواب
 :گفتم ترس با و کشیدم کنار رو خودم

 !نشه درست دردسر برات کیان -
 بلند خودش همراه رو من و شد بلند. کشید من رخ به رو زیباش و سفید هاىدندون و خندید باراین
 :گفت و کرد

 دعوام اهل من نه نیست؛ نگرانى جاى! بخواب راحت و بخور شامتم معلم، خانم بشور رو صورتت برو -
 . باشه اهلش شاعر این کنممى فکر نه و
 . بدونه چیزى فرح خوامنمى -
 !دادىنمى رنج رو خودت قدراین و گفتىمی بهم زودتر کاشاى. خواهرم برو تو، و من بین راز یه -

 گرفته کیان حضور از که خوشى حال با دلتنگى، و شرم و بغض هر از خالى هامدت از بعد شب اون
 . کردمى آرومم این و داشت تعلق هم ایدیگه کس به من راز حاال. خوابیدم آسوده بودم،
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 براى راهى داشتم، سـینه تو که غمى گفتن با انگار کرد؛ تغییر من ىروحیه بعد، روز صبح از
 :گفت فرح. رفتم مدرسه شادى و صحبت با همیشه مثل فرح با. بودم کرده باز کشیدننفس

 خانم نیلى اومد، پایین کى کیان نفهمیدم و برد خوابم من که دیشب! زنینمى مشکوک داداشت و تو -
 تو کنه،مى خوب رو هاترشیده ىروحیه قدراین خواستگار دونستممى اگه! شده خوب حالش که هم

 مگه خوبه! خواستگار نداشتن و هاترشیده افسردگى بین ىرابطه دادممى تحقیقى ىنامه پایان دانشگاه
 نه؟
 :گفتم و سرش تو زدم محکم. نبود نزدیکمون کسى انداختم، اطراف به نگاهى یه
 رو خودت داشتى کیان خاطربه رفته یادت! کنیمى قضاوت خودت وضع با رو همه که بمیرى -

 !ادبیاته ترشته خوبه میدى؟ روانشناسى تز من براى حاال کشتى؟مى
 :گفت و خندید

 شده؟ خوب حالت که کرد کارچی کیان بگو، رو راستش -
 . کردیم برادرى خواهر درددل هم با کمى -
 روز چند. رفتمى شاعرک سمت به کمتر فکرم اما بزنه؛ حرف تحقیقش از کیان بودم منتظر اینکه با

 قبول برتر ىرتبه با عزیزم. شد پاک غصه از کامل ذهنم ارشد، کارشناسى آزمون ىنتیجه اومدن با بعد
 !شکرت خدایا بود، شده

 :گفتم فرح به
 نشد؟ خانم شهناز اسمم دیدى -
 دادم، سفارش مرغ با پلو زرشک من. کیان قبولى شیرینى بودیم؛ فرح مهمون شام سنتى، رستوران تو

 :گفت فرح. کوبیده کیان
 !بده نشون دکتر به رو خودش بره بهتره نخوره، دیزى اینجا بیاد آدم یعنى -

 . داد ترشى و پیاز با دیزى سفارش هم بعد
 :گفت کیان

 از غذا بذار کردى، مهمون رو ما عمرت تو بار یه حاال میزبان، خانم... بعد. میاد بدم دیزى از که من -
 . بره پایین راحت گلومون
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 . کنممى آشپزى خودم شهمه خونه تو خوبه! کردم؟ مهمونت بار یه فقط من نامرد، -
 ببندم؟ پیشبند خودم و بگیرم زن داشتى انتظار نکنه -

 با هامچشم که بردم باال رو دوغ بطرى! بود باحال خیلى زرد پیشبند با کیان تصور واى،. خندیدم هردو
 . شد گرد نارنجى کاله دیدن

 تنش کرمى روز اون بود، کرده تغییر شلوارش و پیراهن رنگ فقط ماسک؛ با کاله همون بود، خودش
 . پاسدارى سبز گفتمى داریوش بابا. پررنگ سبز االن و بود
 :گفتم داده، نشون رو مرد انگشت با و کردم کیان به رو
 . ببین رو نارنجى کاله آقا اون جان، کیان -

 :پرسید و کرد دنبال رو انگشتم مسیر و برگشت کیان
 خب؟ -

 :گفتم و کردم تعریف براش رو پارک ماجراى
 . ببریم براش رو کتاب تا بگیر آدرس ازش برو گذاشت، جا روز اون رو کتابش -

 رو غذاش هنوز بود، نشسته تخت روى تنها مرد. رفت نارنجى کاله سمت به و شد بلند خوبم پسر
 . بودن نیاورده

 شلوغ همیشه کالً کرد؛مى طبخ اىخوشمزه غذاهاى هم بود، مناسبى و سرسبز جاى هم رستوران این
 ٥-٤ سالى شاید. داشت ارزش اما کشید؛مى طول هم دقیقه چهل تا غذا شدنآماده هاوقت بعضى. بود
 . اومدیممى اینجا بار
 بردارم، کباب کمى بردم دست. دادیممى باال رو هالقمه صحبتش،هم و کیان دیدزدن حال در فرح با

 . دستم رو زد قاشق با و نکرد نامردى فرح
 دارى؟ کارچی ما آقاى غذاى با -
 !گرفت درد دستم الهى، بمیرى -

 رو کیان صحبت داشت یا داد سالم نفهمیدم داد، تکون سرى و دوخت من به رو نگاهش نارنجى کاله
 مجبوره غذاخوردن وقت اما داد؛ تشخیص رو صورتش شدنمى. دادم تکون سرى هم من. کردمى تأیید

 . دیدش نظر یه میشه وقتاون بزنه، کنار رو ماسک
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 :گفت و برگشت کیان
 . حله -

 . بود نشده آماده سفارشش هنوز انداختم، نارنجى کاله به رو نگاه آخرین. شدیم بلند و خوردیم رو شام
 و من روز، اون صبح. بپرسم چیزى کیان از داشتم شرم گذشت،مى رازم کردنفاش از هفته یک دقیقاً
 . ایستاد و رفت ماشین سمت به کیان. دادممی آب رو باغچه حیاط تو. نداشتیم کالس فرح

 . ببرى رو کتابش تونىمى شدى، دماغخون که جاهمون میاد یازده ساعت امروز کتاب صاحب نیلى، -
 :گفتم و دادم تکون سرى

 . باشه -
 :گفت و کرد باز رو ماشین در
 . باشین خودتون مواظب خداحافظ، -

 :گفتم و زدم لبخند
 !بیشتر تو -

 . شد فرستاده سرش پشت همیشه، مثل من الکرسى آیۀ و رفت
 نارنجى کاله اومدن تا. بود رفته یاشارخان دیدن به فرح. نشستم سنگى نیمکت روى نیم و ده ساعت

 رابین بازى با هم رو فیلمش بودم، خونده قبالً. شدم مشغول و گرفتم دستم تو رو کتاب داشتم، وقت
 !بود محشر همیشه ویلیامز رابین بازى یعنى بودم؛ دیده ویلیامز

 . افتادین زحمت تو سالم، -
 . شدم خیزنیم! صدابی چقدر خوردم، تکون لحظه یه
 . نشدم متوجه ببخشین سالم، -

 . بود قرمز بود، کرده عوض رنگ کالهش و بود ایسرمه هاشلباس امروز
 :گفت و نشست فاصله با کنارم

 . داشتینمی نگهش نبود، مهم خیلى -
 . کنم تشکر ازتون نشد وقت حتى من کردین، لطف خیلى روز اون شما خب -
 چى؟ بابت -
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 . معدنى آب خریدن و دستمالتون -
 :گفت تفاوتبى
 . کردمى رو کار همین بود، کسى هر نبود؛ مهمى چیز -

 داشت، سوخته ایقهوه هاىچشم با پریدهرنگ روشنِ پوست شدم؛ خیره صورتش تو اىلحظه براى
 لعنت! کجا؟ من معمولى هاىچشم و کجا اون خوشگل و درشت هاىچشم اما خودم؛ هاىچشم رنگ

 !شیطون به
 یعنى رفت؛ باال اشبامزه کاله با پیشونیش. کردم تقدیمش بسته یه با رو کتاب و گرفتم ازش رو نگاهم

 بود؟ داده باال رو ابروهاش االن
 !چیه؟ این -
 . کتاب هشت اسم به سهراب از شعر کتاب یه -

 ماسک اون زیر از اصالً. نه صداش اما درخشید؛ و خندید هاشچشم خودم جون به خندید، هاشچشم
 زد؟ حرف واضح شدمى مگه سفید

 چى؟ خاطربه -
 . نیست گردنم به دینى کنممى حس منم طوراین بگیرین، کنممى خواهش -

 با. داشت آرامش بود، عجیبى مرد. شد خوندن مشغول من، به توجهبى و کرد باز رو بسته. کرد قبول
 جاهمون دادم ترجیح فراری، و شدممى معذب آقایون کنار در حضور از همیشه که من رفتارش آرامش
 سرش و شد متوجه شدم، بلند جا از ظهر، اذان صداى با. کنم نگاه رو بازى مشغول هاىبچه و بشینم

 . گرفت باال رو
 :گفتم و دادم تکون سرى

 . خداحافظ آقا -
 :گفت و شد خیزنیم
 . ممنون کتاب بابت شما، خداحافظ -

*** 
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 هابچه براى که هایىبرنامه فوق و هاکالس کارى حجم. شد سپرى هم اردیبهشت سوم ىهفته
 . کنه خالى ناشناس صداى حضور از رو ذهنم نتونست هم کنیم دوره رو هادرس تموم تا بودم گذاشته

 :گفتم فرح به خسته اومدیم، بیرون مدرسه از
 . بگیریم تاکسى بذار ندارم، رفتنپیاده کشش دیگه -

 :گفت مشتاق من از بدتر فرح
 !افتادم وکولکت از خدا، به آره -

 برق فرح هاىچشم. کرد ترمز روبرومون رنگى سیاه ماشین که بودیم تاکسى عبور منتظر خیابون کنار
 :گفت و زد
 !ملوسک آه،! ماشین میگن این به یعنى -

 :گفتم آوردم،درنمى سر چیزى ماشین از که من
 باالست؟ قیمتش یعنى -

 :گفت ایدخترونه صداى بده، جواب فرح اینکه از قبل
 . برسونیمتون باال بفرمایین -
 داشت؟ درآمد چقدر عکاسى یه مگه باشه، توپ باباش مالى وضع کردمنمى فکر! بود الهام اینکه... اِ

 راست فرح. شدیم سوار شد،می ادبىبى دیگه کرد، اصرار پدرش بار این. کردیم تشکر چه؟ من به اصالً
 همون الهام پدر! کردنمی عشق داشتن پاها این یعنى گرم؛ و نرم هم و بود جادار هم گفت؛مى

 و کنممى خواهش و دادیممى تکون سر ابلهانه هم ما کشید، پیش رو معلم از تشکر تکرارى هاىحرف
 پرسیدم؟مى رو خانمصدف نامزدش حال گفتم؟مى چى خب. کردیممى بلغور رو هست وظیفه

 و کرد باز رو در فرح. شد هامونحرف پایان خدانگهدار و تشکر تعارف، هم باز. داشت نگه خونه روبروى
 :گفت

 . سفید اما باشیم؛ داشته ماشینى همچین یه دارم دوست بشیم، پولدار اگه -
 :گفتم و دادم تکون سر
 !نیست عیب جوانان بر آرزو -
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 رو هااون باید امروز کردم، پرت حموم تو رو هاملباس. رفتیم خودمون ىطبقه طرف به هرکدوم
. حموم تو رفتم و کردم دم چایى داشتم، الویه کمى ناهار. گرفتممى گرم آب دوش یه خودم و شستممى
 سرم دور حوله یه و کردم تن به رو رنگمکرم و بلند حموم لباس. کرد بیرون تنم از رو خستگى گرم آب

 کرده رو جونم قصد دلم اینکه مثل اما دادم؛ لم کاناپه روى و ریختم چایى لیوان یه خودم براى. بستم
 کیان بخشآرام انگار بودم، قراربى. کردم تن به سفید کلوش دامن و آبى بلند شرتتى و شدم بلند. بود

 صداى اون از اىنشونه دنبال مواده، جستجوى در که معتادى مانند داد؛مى دست از داشت رو تأثیرش
 . بودم عزیز

 زمین نقش رو خودم تلویزیون روبروى و گذاشتم دستگاه تو رو هاول متحرک یقلعه کارتون کالفه
 براى. بردممى پناه بهشون شدنآروم براى و داشتم دوست خیلى رو هاکارتون از بعضى. کردم

 . کردم مزهمزه رو عشق سکوتِ مترسک، با و گذاشتم جادوگرا دنیاى به پا سوفى با بارچندمین
 و لغزید سادگى به که دلى به لعنت اى. گرم هاىاشک از خیس من صورت و بود شده تموم کارتون
 !ریخت بهانهبى که اشکى
 کنم؟ سؤالى ازش دادمى اجازه شرم مگه اما داد؛ خبر دردم مسکن حضور از کیان ماشین صداى
 نزدیک لبش به رو چایى لیوان. مترى یک میز یک ىفاصله با بودیم نشسته هم روبروى بعد، ساعتى

 :پرسید و کرد
 بهترى؟ -

 . کردم سکوت بگم؛ دروغ اومدمی دلم نه بگم، رو راستش تونستممی نه گفتم؟مى چى باید
 نترسیدم، رفتارش یا حرف از. ترسیدم کوچیکم برادر از بار اولین براى. دوخت هامچشم تو رو نگاهش

 . ترسیدم بگه خوادمى چى اینکه از
 :گفت سریع و دزدید ازم رو نگاهش رفت، دندون زیر نازنینش کوچیک انگشت

 . بستى دل کسى بد به -
 لب زحمت به. کرد سقوط درونم در چیزى و شد تند قلبم تپش کردم، حس رو صورتم به خون هجوم
 گلوم تو. بود غمگین هاشچشم نىنى دوختم، چشمش تو چشم. کردم خیس زبون با رو امشدهخشک
 :پرسیدم سختى به ریخت، بغض
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 بود؟ ناجورى آدم -
 :گفت و شد جاجابه و کشید آه
 . حسابیهآدم هم خیلى بود، ناجور کاش -

 :گفتم و شدم پررو
 !بزن حرف شد؟ چى کیان -
 خودت نشده، دیر تا بهتره! نکن کنجکاوى دیگه نیلو، اما اصیله؛ و کرده تحصیل بااخالقه، خوبیه؛ آدم -
 . بکشى کنار رو
 چیه؟ قصدش و کیه نمیگى چرا آخه بکشم؟ کنار چى از -

 :پرسید ناغافل
 دارى؟ دوسش -

 :گفتم و شدم ترسرخ
 . دونمنمى ازش چیزى ندیدمش، هنوز که من آخه... من -
 بکشى؟ کنار خواىمى چطور وقتاون بشه، جدى قضیه یا ببینیش اگه دیگه؛ همین -

 :پرسیدم و حیا و شرم هرچى زیر زدم شدم، کالفه
 من براى االن کنم؟ فراموشش تونممى چطور داره، قصدى چه و هست کسى چه ندونم تا خب -

 بشه، همراه تصویر با صدا اون اگه شاید نه؟ یا بشکنمش بتونم تا ببینمش باید شده، بت یه به تبدیل
 !بگو رو چیهمه بهم. بشناسمش باید کیان اما بشه؛ خارج ذهنم از راحت خیلى

 . بزنه حرف باهات خودش بهتره بگیره، تماس امروز میگم بهش -
 :گفت و شد بلند کیان. شدم خیره بهش و خوردم جا
 . نشى دلت شرمنده بعداً کباب، نه بسوزه سیخ نه که بگیر تصمیم جورى اما عاقلى؛ دونممى -
 . بودم منگ همچنان من و رفت پایین. زدمى حرف پهلو دو
 بود، دیده رو اون کیان شد؛ تکرار ذهنم تو بارها و بارها کیان هاىحرف. کردم پیدا رو خودم کمکم

 رو کیان که لنگیدمى چى بود؟ نادرست چى وسط این پس کرد؛مى تأییدش بود، زده حرف باهاش
 بود؟ ترسونده
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 تو آشفتگی، عین در. زنهمى زنگ ده ساعت دونستممى. بود هفت ساعت! ترکیدمى داشت سرم واى،
 رو لبخندى هااحمق مثل. شدمی دلم و گوش مهمون صدا دیگه، ساعت چند تا. بود پا به جشن دلم
 . کنه جمعش تونستنمى خیالى و فکر هیچ که بست نقش لبم
 رو وشوشست ىدکمه و کردم منتقل لباسشویى به حموم سبد تو از رو هالباس. شدممى مشغول باید
 وسط میز یه عسلى، دوتا. افتادم سالن تو وسایل جون به و برداشتم رو کنپاکشیشه و دستمال. زدم
 ساعت رنگ،آب تابلوى یه و خط تابلوى دوتا اپن، و میز روى مجسمه و گلدون تا چند نفره،شش مبل

 . اومدن بیرون تمیز دستم زیر از همه تزئینى، کوچیک هاىمجسمه و تلویزیون میز دیوارى،
 :گفت شیطنت با فرح زدم، در به و رفتم پایین

 . نیست خونه کسى -
 بود؟ تخمه عاشق بودم گفته. شکستمى تخمه تندتند داشت و بود رفته فرو مبل روى. تو رفتم
 . نیستم کنول درنیارم، رو تهش تا شیطانه؛ تخمه گفتمى

 :گفتم و نشستم کنارش
 کجاست؟ کیان! بده من به چایى یه پاشو -
 ىخونه فوتبال دورهمى رفت اکبر با کیان. بریز من براى یکیم بریز، چایى خودت خودته؛ ىخونه -

 . مسعود
 :گفت و شد خیزنیم مرتبه یه
 . بیا هم تو دعوتیم، ما. حامده عقد فردا جدید، خبر راستى -
 . کنارش برگشتم و ریختم رنگخوش چایى لیوان دو و رفتم خونه آشپز تو
 اما شیراز؛ اومدى میگه دلخوره، ازم هنوز نرفتم احمدى خانم عروسى! خوشه؟ دلت بیام؟ کجا -

 دوست خیلى نیلوفرخانم میگه تازه کنه؛نمى قبول میارم، دلیل براش هرچى حاال. نیومدى من عروسى
 . نمیاد دلم اما شه؛ خنک دلم تا بخواد رو عذرت ستوده آقاى بگم دارم
 :گفت و کشید خمیازه و پام رو گذاشت رو سرش فرح

 دست نشده دیر تا هست، هنوز یونس خدا به! سخته عشقى شکست بمیرم، نمیاى؟ حامد عقد یعنى -
 . بجنبون
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 :گفتم و کشیدم کنار رو خودم کمى
 . کنهمى یخ چاییت پاشو -

 :گفت و کرد جاجابه رو سرش
 !خوابیدن برای میده جون برادر و خواهر شما پاى یعنى... اوم. میشم بلند حاال -
 :گفتم بدجنسى با
 دیگه؟ آره پامون، فقط -

 :گفت و فشرد پام روی رو خودش بیشتر
 !برهمی خوابم فورى ـغلتون،*بـ تو میام تا یعنى نداره؛ حرف که ـغلتون*بـ -

 :گفتم و سرش تو زدم و خندیدم
 !زن تا گرفتم تنبل خرس براش گلم، داداش بیچاره -

 :گفت و پرید جا از سریع و خندید سرخوش
 از وقتى یا دربره خستگیش تا میدى ماساژ رو کتفش و گردن ساعت یه تو میاد، فوتبال از وقتى... اِ -

 ... یا بیاد بیرون سفتى از تا مالىمى رو پاهاش ساعت یه تو میاد، کوه
 :گفتم و دهنش رو گذاشتم رو دستم

 . گیرىمى سرویس ازش بعد میدى، سرویس بهش اول. فهمیدم باشه -
 . کردم ترکش و گفتم خیربه شب ها،ظرف شستن و شام خوردن از بعد. گرفت گاز رو دستم

 میان؟ کش قدراین هادقیقه چرا
 تکتک روى هامچشم. رفتم امکتابخونه سراغ به. خوردنمى تکون و بود صورتم میخ ساعت ىعقربه
 جلد کردم؛ پیدا آهان کودک، کتاب عمومى، اطالعات روانشناسى، تاریخ، رمان، شعر، چرخید؛ هاکتاب

 اندرسن کریستین هانس داستاناى اول
 پرغم فضاى خاطربه رو فروش کبریت دختر اما داشتم؛ دوست خیلى رو زشت اردک جوجه داستان
 و کلمات تو. کردم باز رو کتاب و نشستم سفید صندلى روى. بودم نخونده بار یک از بیشتر داستان،
 ناقوس مرگ براى انتظار؟ ناقوس گفتم؟ چى شد، زده انتظار ناقوس که بودم اسیر جادویى جمالت

 !زننمی
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 . اومدمی دهنم تو داشت قلبم گرفتم، دست تو رو گوشى و دویدم سالن به استرس با. خندیدم خودم به
 :پیچید گوشم تو محبوب صداى

 . سالم -
 «هستى؟ اما نیستى؛ چرا شدى؟ دلم غارتگر چرا تنگم،دل سالم،»: گفتممى باید

 :پرسید که کرد برداشت بد رو سکوتم
 کنم؟ قطع خواىمی زدم؟ زنگ ناراحتى -

 . شد باز زبونم قفل و لرزید پام و دست
 . سالم -
 زد؟ حرف باهات دارى، نازنینى برادر -

 . موضوع تریناصلى سراغ رفت حاشیهبى و مـستقیم یعنى
 پنهون رو چی. نبود خوش حالش اما گفتین؛ کیان به چى دونمنمى من. بزنین حرف شما شد قرار -

 کنین؟می
 :گفت و شد ترمهربون صدا

 هماهنگ کیان آقا با بدونین، رو واقعیت خواستین بازم اگه بعد بگم، قصه یه براتون امشب خواممی -
 قبوله؟ کنیم، صحبت و ببینمتون نزدیک از کنممی

 :گفت اجازه بدون زبونم
 . قبوله -

 . کن ثبت دقیق رو لحظه لحظه گفت گوشم به توجه،بى دلم. کرد ترش رو عقلم و زد دست براش دلم
 زیباى هاىبادبادک! همسایه پسر بادبادک بود، بادبادک یه عاشق فقط دنیا تو که بود پسربچه یه -

 رو سفیدى ىساده بادبادک همون فقط پسربچه اما چرخیدن؛مى سرش باالى آسمون تو زیادى
 پسرک. امید بود شده نوشته فقط سفید بادبادک روى. داشت آبى و زرد ىدنباله که خواستمى

 کردمى نگاش و بوم پشت رفتمی فقط من، بده رو بادبادک لحظه یه بگه همسایه به حتى تونستنمى
 و همسایه بام روى رفت و داد اجازه خودش به شب یه. خوردمى غبطه همسایه پسر هاىخنده به و

 خاصى چیز بود، ساده. گرفت دستش تو آروم و رفت نیاورد، طاقت دیگه. دید بام ىگوشه رو بادبادک
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 دستش تو قیمتى شىء یه مثل رو؛ اون بود؛ ایگنجینه هر از ارزشمندتر پسرک براى اما نداشت؛
 دیگه پسرک اما برد؛ پسرک براى رو بادبادک بعد، روز چند و دید رو ماجرا همسایه پسر. کرد نـوازش

 بره تونستنمى دیگه بود، داده دست از رو پاهاش اىحادثه تو چون بگیره؛ رو بادبادک تونستنمى
 . ببینه رو بادبادک ىدنباله رقص و بدوه یا کنه بازى بادبادک و بام باالى
 . شد ساکت
 :پرسیدم سختى به. بود ویرانگر صدا حزن

 شد؟ چى بعد -
 . پردرد اما خندید؛ صدا

 کرد، هوا باید رو بادبادک اما کرد؛مى نگاهش فقط بازم باید اما داشت؛ رو بادبادک حاال پسرک خب -
 . کرد نگاه فقط نه

 :پرسیدم گفتم،مى چیزى باید
 بگردم؟ چى دنبال باید -
 . باشه داشته حس بادبادک اگه بادبادک، حس و پسرک حس دنبال -
 اما! محبوب صداى پسرک و بادبادکم من کردممى فکر اگه بود؛ ساده. کردم فکر داستان به دیروقت تا

 باال نقاب کى بود؟ کى اصالً خواستم؟مى رو اون منم یعنى گفت؛مى نتونستن و خواستن از داشت اون
 رفت؟مى
 . بودم شده خسته راز و بازى این از آوردم،درمى چىهمه از سر و دیدمشمى باید داشتم، جواب یه

 کجا به محبوبم صداى دیدن و کردنصحبت با بود قرار. شدم بیدار خواب از عجیبى سؤال با شبنیمه
 و جوون زن یه بشه؟ چى آخرش بود قرار عالقه این کنم؟ چه صدا صاحب با خواستممى اصالً برسم؟

 . بشن هم قراربی و تنگدل ببینن، رو همدیگه بخونن، شعر بزنن، حرف هم با جوون مرد یه
 !میرى خواستگارت دیدن به دارى نیلوفر خورد، محکمى ىضربه سرم به انگار
 !بودم خودم ىگمشده ىنیمه دنبال به ناخواسته مدت، این تموم تو یعنى
 کنم؟ فکر مشترک زندگى به تونممی بود؟ من ىنیمه همون صدا
 !میشم دیوونه دارم واى،
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 . شدم خیره آسمون به و نشستم زمین رو رسوندم، داشتنیمدوست بالکن به رو خودم
 . کنم کارچی خواممى دونستممى. شدم بلند آرامش با اذان، صداى شنیدن با

 :فرستادم کیان براى پیام یه همین براى بزنم؛ حرف کیان با مستقیم تونستمنمى
 . بپرس رو قرار زمان و جا -

 . داد پیام بهم غروب هم کیان
 . کالنترى روبروى پارک صبح ده ساعت فردا -

 قول خودم به اما نذاشتم؛ درمیون فرح با رو موضوع این چرا که وجدانعذاب هم کمى داشتم، استرس
 . میگم بهش رو چىهمه امشب دادم

 غیر ظاهرى با خواستمنمى. کردم پا رو سفید خط دو با ایسرمه کتونى و کردم سر رو اىسرمه مقنعه
 . کردم آویزون شونه و گردن از رو مشکیم کیف. برم دیدنش همیشگیم ظاهر از

 ظاهرش از نشونى یا بدم نشونى نبود الزم پس شناخت؛مى رو من. بود من همیشگى پارک همون
 :گرفت امخنده. کردمی پیدا رو من خودش بگیرم،

 !پیداکردن -
 ساعتنیم. نبود کسى کوچیک، دخترى و مادر جز به. نشستم هابچه بازى زمین روبروى نیمکت روى
 :گفتمى مادرش به و دویدمى دخترک. بودم اومده زودتر

 . برم باال تونممى خودم -
 . معکوس جهت از اونم رفت؛مى باال سرسره از تپل پاهاى اون با لجوج کوچولوى

. داشت تن به شکالتى کرم شلوار و پیراهن بود؛ نارنجى کاله هم باز نشست، کنارم فاصله با کسى
 :کردیم ادا کلمه یه و دادیم تکون هم براى سرى

 . سالم -
 نیمکتم نبود الزم. شد مشغول همشهرى روزنامه با نارنجى کاله و شدم خیره سرخوش دخترک به من
 . نداشتیم هم خلوت به کارى بره، اىدیگه جاى بخوام ازش یا کنم عوض رو

 :پیچید راستم گوش تو دقیقاً آره گوشم، تو محبوب صداى که بود گذشته چقدر دونمنمى
 . بزنیم حرف االن شد، ده ساعت -
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 فشرد، چونه به محکم رو سیاهم چادر ىلبه راستم دست. کرد ناله گردنم استخون که برگشتم چنان
 . دیدمنمى رو اون اما بود؛ خیره ماسکش بدون صورت به هامچشم

 :اومد کمکم به محبوب صداى هم باز
 . ترسوندمت اینکه مثل ببخش، -
 حرکاتم روى کنترلى بودم، شده گیج چرخیدم؛ خودم دور کمى. رفتم عقب قدم دو و شدم بلند جا از

 :گفتم سختى به. نداشتم
 . گردمبرمى دیگه لحظه چند من -
 . زدم صورتم به کمى و خوردم کمى گرفتم، معدنى آب بطرى دو پارک، روبروى ىدکه از

 بودم؟ نشده متوجه قبالً چرا بود؟ محبوب صداى همون بامزه نارنجى کاله خدایا،. شد باز ذهنم
 !ندیدمش اصالً بود؟ شکلى چه داشت، فرق گوشى پشت با ماسک زیر صداش

 قد شد، بلند جا از. بود کرده دنبال رو من نگاهش با. برگشتم لرزون پاهاى با و خوردم آب دیگه کمى
 . شدمى دیده بلند الغرى خاطربه که داشت متوسطى

 . سالم -
 :پرسید آرامش با و خندید

 شدى؟ بهتر سالم، -
 . شد منتقل من به صداش آرامش و هاچشم نجابت نرنجیدم، کلماتش بودنصمیمى از

 :گفتم و کردم دراز سمتش به رو دوم معدنى آب
 . بفرمایین ممنون، -

 :گفتم مقدمهبی و نشستم
 شناسین؟مى کجا از رو من میاین؟ اینجا چندوقته! باشین آشنا صداى همون شما نداشتم انتظار اصالً -
 :گفت چهره بر نشسته لبخند با
 ازم قریشى دکتر بار یه. بودم سوم سال من اول، سال بودى تاریخ ى رشته دانشجوى دانشگاه تو -

 انقالب به راجع که دادمى کنفرانس پسرا از یکى باید روز اون کنم، اداره رو کالس جلسه یه خواست
 بخواد که بود نکرده توجه درس به کسى نیست، سؤالى پرسید همکالسیت کنفرانس، بعد. بود فرانسه
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 و ستاره ورقى روى ساعت کل تو که محجبه زیادى چادرى دختر یه اول، ردیف تو اما بزنه؛ حرفى
 !گرفت پسر از ایراد تاهشت دقیقاً... تاهشت و شد بلند کشیدمى چشم
 دقیق رو صورتش تونستم من و بست اىلحظه براى رو هاشچشم برد، عقب رو سرش کمى و خندید
 . ببینم
 :داد ادامه

 خوامنمى بنویسین؟ برام رو ایرادا میشه آمین، خانم گفت فقط اما کنه؛ اعتراضى پسر بودم منتظر -
 دکتر از رو اسمت تصادفى هم چندبار! بودى یعنى بود؛ کالس تاریخ مخ فهمیدم. بشه کم منمره

 . محترم و بودى حاشیهبى بودم؛ مواظبت دور از چهارم سال. بود قائل احترام برات خیلى شنیدم، قریشى
 جنس به توجهبى بودم؛ خودت مثل درست. بودم کرده فراموشت برگشتم، وقتى. تهران رفتم فوق براى

 خاصى بوى کشى،مى صورتم روی رو، چادرت دیدم خواب شبى که دادم امتحان دکترا براى. مخالف
 . دادمى
 :گفت و خندید هم باز
 اون خودم اما دروغگو؛ یا ستدیوونه یا میگم شده، عاشق خواب تو بگه بهم کسى االن اگه حتى -

 . شدم چادرت خاص بوى اون و تو عاشق شب
 . گرفتم گر و شدم جمع خودم تو داشت راه که اونجا تا اشجمله این شنیدن با
 تقدیرم تو اگه گفتممى خودم به. دکترا گرفتن براى تهران رفتم هم باز. نکردم پیدات گشتم، دنبالت -

 کردم، پیدات خیابون همین تو امسال خب،. باشه مونده عمرم از روز یه اگه حتى کنم؛مى پیدات باشى،
 حتى رهاست همیشه که سرکردنت چادر نوع این اما بودى؛ کرده تغییر. کردم پیدات تا گذشت سالده

 وجوگرجست همیشه که نگاهت نابت، فامیلى اىه،سرمه کتونى همیشه که کفشات بیاد، بارون اگه
 سال که دارى نابغه برادر یه دونستنمى همه دانشگاه تو! کیان برادرت تو، نشونى ترینمهم و زمینه

 کنارً دقیقا ما ىخونه راستى،... شدممى رد تونخونه روبروى از کشى، اسباب اول روز. برقه رشته اول
 هر آخه میگه بلند جوونى خانم شنیدم که شدممى رد داشتم بله. شماست خونه روبروى صادرات بانک
 کردمى اعتراض داشت جوون مرد. کرد کنجکاوم کیان اسم! نکرده تور نابغه کیان یه من مثل کسى

 از لحظه همون کشه؟مى زحمت خودش داره و نگرفته خونه تمیزکردن براى کارگر چندتا نیلى چرا که
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 رو برادرت مهربونى با بیاره، کیان رو سنگین وسایل ندن اجازه گفتى کارگرا به و اومدى بیرون خونه
. بگیرم نظرت زیر روز چند شد باعث کیان اسم و چادرسرکردن و صدا! سیاه نخود دنبال فرستادى

 که کردممی راضى رو خودم باید حاال نداشت؛ کارى هم خونه تلفن شماره پیداکردن بودم، کرده پیدات
 مزاحم بشم کرد وادار رو من و بود حاکم دلم خب. بود قبیح خودم نظر از که بزنم کارى به دست
 . نداشتم اىدیگه راه ببخش،! تلفنى
 . خواب یه فقط من؟ چرا کردم فکر. شد ساکت

 !شدى؟ مندعالقه من به خواب یه خاطربه کنم باور یعنى -
 !بود سخت خیلى عشق ىکلمه گفتن

! زد هستیم به آتیش خواب اون. نگرفتم جدى من شد، زده دانشگاه کالس تو که شجرقه -
 دیگه؟ همینه اسمتون نیلوفرخانم،

 سرخى اشپریدهرنگ ىچهره به. کردمى سرمـستم زبونش از اسمم شنیدن که بود مردى سومین
 !شدن؟سرخ و مرد یه. دوید لطیفى

 !دانشگاه تاریخ استاد هستم پژوهش سیروس نکردم؛ معرفى رو خودم هنوز من ببخش، -
 . خندیدم منم بار این

 مطرحش و بزنم زنگ امشب بدین، اجازه اگه. دیگه مهم چیز یه مونده فقط زدم، رو حرفام بیشتر -
 . کنم

 بگین؟ االن نمیشه -
 . سخته برام کمى تونم،نمى -
 . بگیرین تماس قبول، -
 . رم... گى... مى تماس -

 یه تا بود شیطون و مهربون دانشجوى یه شبیه بیشتر. باشم راحت خودش مثل بفهمونه خواستمى
 اون رنگ و نگاه. خودم هاىچشم تو بودم، دیده جا یه فقط رو هاشچشم مهربونى رنگ! دانشگاه استاد
 . کنه راضى بود تونسته رو کیان طورهمین حتماً بود، خودم هاىچشم مثل درست هاچشم
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 تموم که حالى در خونه؛ برگشتم من. کردیم خداحافظى پارک همون تو بود، یکى مسیرمون اینکه با
 . پژوهش سیروس مهربون صداى و هاحرف از بود پر ذهنم و گوش

 باور باید دلم؟. بود دلم گنجایش از بیش بودم گرفته که اطالعاتى حجم زدم،می حرف کسى با باید
 گرفت؟ رو دلم از وسیعى فضاى و شد وارد اجازه بدون و صدابى عشق سالگى،ویکسی سن تو که کنم

 بود؟ مرد ضد قلبم نداشتم، برخورد امگمشده ىنیمه با حاال تا چون بپذیرم یعنى
 کنه؟ پیدا راه دلم تو تونستنمى کسى وقتهیچ نبود، سیروس اگه یعنى

 دو هر. امروزى شیک حال عین در و باستانى اسم یه شیکى؛ و آهنگ خوش اسم چه سیروس،
 . بود سیروس کبیر، کوروش اسم دونستیممى و بود تاریخ مونرشته
 هاشچشم. جنس یه سنگینى از خالى و مهربون چشم جفت یه بود، شده ذهنم و روح نقش هاشچشم

 دختر آمین نیلوفر من کشیدم، خجالت خودم از. بود مهربون و عمیق فقط نبود؛ آلوده بود، جنسـیتبى
 . بردممى لذت مردونه مهربون چشم جفت یه و آهنگ خوش اسم یه از داشتم آمین، داریوش

 . فرح یآشپزخونه به حیاط از حیاط، به آشپزخونه از آشپزخونه، به اتاق از زدم؛مى چرخ خونه تو
 !بیا زودتر نمیاى؟ چرا دارم، احتیاج تو هاىگوش به امروز فرح، واى
 . گذاشتم اشدسته روى رو امخسته پاهاى و کشیدم دراز نفرهسه مبل روى

 :گفتم و چرخوندم سمتش به رو سرم فقط نخوردم، تکون. اومد در بازشدن صداى
 اومدى؟ سالم، -
 :گفت لبخند با
 . بترسونیم نیاى جن مثل که نکردم قفل رو پایین در اگه من یعنى. سالم -

 :گفتم آروم
 !اینجا بیا فقط نگو، هیچى فرح -

 :گفت گردشده هاىچشم با اومد، سمتم به و انداخت میز روى نگرانى با رو اشمقنعه و کیف
 شده؟ چى -

 . گرفت محکم رو دستم و کرد دراز دست. داد تکیه مبل به و نشست کنارم زمین روى
 !نگو هیچى کن، گوش فقط فرح -
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 اما شد؛مى جاجابه گاهى و کردمى نگام دلخورى با گاهى زد،مى لبخند گاهى نپرید؛ هامحرف مابین
 . نپرید هامحرف مابین

 ... و گیج فرح! بگم باید چى دونمنمى بگه، خوادمی مهمى مطلب چه دونمنمى من -
 کیان سر یادتونه. بشه خنک دلم من کن جلزولز آتیش رو بشین حاال! کارش پى رفت شدین عاشق -

 . ماهسه تو رفتین تازه که شما! سالسه کشیدم؟ چى
 :گفتم معترض

 خودت به نسبت حسش دونستىمى بودى، باخبر کیان روز و حال از لحظه هر نبودى، دور کیان از تو -
 تو هاستسال بگه که غریبه یه نه بود؛ آشنا یه خواستگاریت، اومد وقتى. بودین آشنا هم اخالق با چیه،

 . داره نظرت زیر ساله یه و شناسهمى رو
 دستت، کف ذاشتممى بود چى هر من بَدى؟ چقدر بره یادم من که زنىمی رو هاحرف این نکنه -

 مارمولک کیانِ اون حساب به یعنى نگفتى، هیچى من به اما شده شروع چندماهه ماجرا این وقتاون
 !کن صبر رسم،می
 !مارمولک نگو کیان به باشه، حواست هوى -
 مارمولک،! مارمولکه خواهرشوهر گفتن راست اصالً! مارمولک میگم خودتم به هیچى، که اون به -

 !برات بمیرم کشیدى؟ عذاب خودت تنها و نگفتى هیچى من به چرا
 . نشست کنارم و کرد بلندم مبل روى از
 . میره آب روزروزبه داره شده، چیزش یه نیلوفر آقاجون، میگم کیان به هى -

 :داد ادامه و کرد ـغلم*بـ محکم
 غصه حاال! الهى شمفدات شدى، اذیت خیلى کنى؟ دردودل من براى نباید ندارى، مادر که تو آخه -

 . خونه به میاد داماد چونه، نه زدیم چک نه بهتر؟ این از چى داره، دوسِت که اینه مهم نخور،
 شاید خوشه، شنیدن دور از دهلُ صداى میگن. بشه زده هایىحرف یه باید نیست، معلوم چیزى هنوز -
 خوشم که ببینم چیزى رفتارش تو من دونم؛مى چه... یا. بره یادش از عاشقى و بشه آشنا من اخالق با

 . نیاد
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 و رفتار نشسته، دلت تو محکم معلومه زدى،می حرف ازش داشتى تو که طوراین! غیرممکنه -
 قرار هم اون قرار، سر برى تنهایى به داده اجازه کیان وقتى اصالً. خودتونه کپى انگار که هم اخالقش

 . کنم عوض رو لباسم برم. شده تأیید نظر هر از که معلومه عاشق، یه با
 :گفتم و گرفتم ازش نگاه شلوارش، سمت برد رو دستش. درآورد رو مانتوش و ایستاد روبروم

 !دربیار اتاق تو برو! نمیشى آدم یعنى -
 . هَمَن مثل برادر خواهر! باطن نه ظاهر نه ندارم، پنهونى هیچى شما از من -
 :گفت و اومد بیرون نخى سفید شلوار و بلوز با رفت، خواب اتاق به
 کنه؟ خواستگارى ازت خوادمى امشب حاال -
 . باشه داشته خواستگارى به ربطى نکنم فکر -
 :گفت و رفت آشپزخونه به
 قرمز نیلى شود؟ چه. کنه جبران تلفنى خوادمى حاال بره، قربونت اول جلسه نشده روش دیگه، همینه -

 بدم؟ یادت خواىمى بزنى؟ بهش عاشقونه حرف بلدى یعنى! شودمى
 . گذاشت کابینت روى و درآورد یخچال از رو کوکوسبزى مواد. زدم تکیه آشپزخونه دیوار به
 باهام خودش سیروس داده اجازه که دونهمى چیز یه کیان دیدم، غم کیان هاىچشم تو من فرح، -

 . مهم چیز یه بزنه، حرف
 :گفت و شوخى به زد فرح

 !مبارکه بَه، بَه! سیروس افتاده؛ راه خانماخانم -
 . ندارم خوبى حس کنم،نمى شوخى -

 :گفت و ایستاد روبروم
 فکر این به االن. بخور غصه بود درست حست اگه بعد بزنه، رو هاشحرف بذار کنى؟مى بد فکر چرا -

 . داره دوست رو قوارهبى ىسوختهسیاه توى چندساله که کسى صداى کیه؛ صدا اون فهمیدى که کن
 :گفتم و زدم ـمرش*کــ به محکم که رفتمى اجاق طرف به
 . همین قدکوتاهم ام؟قوارهبى کجا من! بخیل. عروسى کنن جونت به جون -

 :گفت و خندید
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 شکلیه، چه نگفتى راستى،. میاد کیان االن که درست ساالد جوننیلى بیا. امقوارهبى من اصالً -
 ست؟قیافهخوش
 . بود شکلى چه سیروس کردم فکر برداشتم، رو گوجه و خیار ظرف

 :گفتم مکث با
 مثل اما خودمه هاىچشم رنگهم هاشچشم روشنه، خیلى صورتش پوست داره، متوسط قد الغر، -

 . فر هاىمژه با خوشگله و درشت هابچه چشم
 . آورد خودم به رو من فرح، سوت صداى

 شکلیه؟ چه صورتش چى؟ دیگه خوشگله، سیروس آقا هاىچشم خب -
 جذابى صداى که مرتب و تمیز جوون یه. بود خودش شکل فقط نبود، کسهیچ شکل کیه؟ شکل
 . مهربون هاىچشم و داشت

 . خودشه شکل فرح، دونمنمى -
 چیزایى چه کنى فکر و باال برى بهتره. دارم تجربه تو از بیشتر من دیگه اینجا فهمم،مى رو حالت -

 . بپرسى ازش باید
 تونمنمى که رودررو. باشه داشته خبر چىهمه از خواممى بگو، کیان براى رو امروز ماجراى باشه، -

 . باش ما بین ىواسطه تو بگم، بهش
 نگاه ساعت به چندبار دونمنمى. بود ترسخت برام هم کنکور آزمون از مونده،باقی ساعت چند استرس
 . شد خالى که چایى قورى خوردم؟ شام و ناهار اصالً. خوندم نماز رکعت چند دونمنمى کردم،

 . باشم راحت تا ندادن نشون کنجکاوى و نیومدن باال هابچه
 من مثل هم اون پس خوبه،. بود نُه که ساعت نه، بود؟ شده ده ساعت. شد بلند تلفن زنگ صداى

 . بود قراربی
 :گفتم وقتى بود آروم صدام روحیم، شرایط برخالف

 . سالم -
 خوبى؟ سالم، -

 ... یا چطورى تو خوبم، بله بگم مثالً گفتم؟مى چى باید حاال
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 خوبى؟ نیلوفرخانم، -
 !بودم شده پرت چقدر

 چطورین؟ شما خوبم، بله بله؟ -
 مزاحم یه فقط وقتى! خوبم خیلى کنم، صحبت خودم موجودیت با االن تونممى اینکه! عالیم... من -

 . بدیه حس باشى،
 !نبودین مزاحم وقتهیچ -

 :گفت وقتى ببینم رو لبخندش تونستممى
 کردین؟مى فکر چى موردم در قبالً! خوب چقدر جدى؟ -
 . باشه داشته بدى منظور تونهنمى که خوب صداى یه -
 نیلوفرخانم؟ یا آمین خانم بگم باید یا بگم رو اسمت تونممى -
 . ترىراحت هرجور -
 کردم؛ تکرار خودم برای رو اسمت چقدر سال چند این تو دونىنمى. نیلوفر بگم فقط دارم دوست -

 دارم؟ اجازه حاال. گنگه و عجیبه برام کمى بگم، اىدیگه چیز اگه حاال
 . پژوهش آقاى دارین دوست هرطور -
 !سیروس فقط باشم؛ سیروس باید باشى، نیلوفر قراره اگه دیگه، نه -

 :پرسیدم. بود کرده رو جونم قصد انگار بود، باالرفتن حال در بدنم دماى
 بگین؟ چیزى موردش در خوایننمى کردین، تعریف برام داستان یه -
 . امروزم هاىحرف مورد در حالت و حس از بزنى، حرف برام تو دارم دوست قبلش -

 :گفتم اختیاربى و فشردم امسـینه ىقفسه به رو زانوهام و کردم جمع مبل تو رو خودم
 رو من چندساله که عاشق دانشگاه استاد یه شدى دفعه یه اما بودى؛ صدا یه فقط! گیجم هنوز -

 . برسم نتیجه یه به راحتى این به نمیشه خب مختلف، چیز سه. شناسىمى
 چیز؟ سه چرا -
 . بامزه نارنجى کاله یه استاد، یه صدا، یه -
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 اون. شدم مسخ هم باز من و پیچید گوشم تو اشخنده صداى. بود شده دیر اما گرفتم؛ گاز رو لـبم
 آروم بهار، تو آفتابى صبح یه مثل برد؛ بین از و کرد حل خودش تو رو آشفتگیم و استرس تموم خنده
 . شدم

 وگرنه نکردم، سر دانشگاه تو خوبه. شیکه فقط کردممى فکر حاال تا ست؟بامزه واقعاً من کاله -
 . بندازن دستم دانشجو دختراى تا شدمی اىبهونه

 . شیکه هم خیلى مسخره، نه بامزه گفتم -
 . کالمههم من با که هاستسال انگار دادن،سوتى نبود مهم برام دیگه

 چیه؟ امروزم هاىحرف مورد در نظرت بگى بادبادک، داستان از قبل میشه. قبول -
 تقریباً آقاى یه که قبوله غیرقابل برام هم کمى. نمیارم یاد به رو شما اصالً من بود، غیرمنتظره خب -

 باورش. باشه عاشق باالتر، پله یه تازه بوده؛ من شرایط با دخترى یه دنبال چندسال تموم، چیزهمه
 چیز خودم وجود تو نه وصلم، کلفت دم یه به نه دارم، ثروت نه کنیم،نمى زندگى که قصه تو. سخته

 . نیستى درک قابل برام کنم، درک و بفهمم رو تعالقه دلیل که دارم استثنایى
 اینکه تازه. مهمه من براى بودنخالص و نداشتنتعارف و بودنرک نفس،اعتمادبه این. همینه آفرین، -

 . تو شدم برات حاال
 . هاشجمله به فکرکردن و سکوت کمى

 . بپرس بگو، فکرته تو هرچى نیلوفر -
 حرفات و صدا اما کنم؛ فکر خواستمنمى نکردم، فکر مشترک زندگى براى کسى به حاال تا من -

 حرف من با شب هر که صدا یه... خواممى چى واقعاً دونمنمى االن ریخت، هم به رو من روح و زندگى
 !گیج پژوهش، آقاى گیجم گیج باشه؟ کنارم که آدم یه یا بزنه،

 بار یه کافیه دارم؛ قشنگى اسم کن باور. سیروس کن تکرار اینکه اول کنیم؛ شروع هم با بیا خب -
 . آهنگهخوش چقدر بفهمى تا کنى صدام
 . کردمى فکر خودم مثل اومد؛ کش لبم روى لبخند

 ... ولى دارین؛ خوبى اسم دونممى -
 !باش زود کن، صدا رو اسمم -
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 :گفتم و شدم مسخ
 . سیروس سیروس، -
 که؟ نبود سخت آفرین، -

 . شدم پررو و خندیدم
 کنین؟مى مجبور رو بقیه طورهمین هم کالس تو معلم، آقا نه -
 بگم تو به رو چىهمه زودتر خواممی من نیلوفر،! بگه رو اسمم بخواد کسى کنهمى بیخود کالس تو -
 . بگیرى تصمیم ترسریع تا

 سازه؟مى چشم به اشک و ترسو یه شجاع، آدم یه از عشق چرا. ترسیدم داد، تکونم صداش تو جدیت
 چیه؟ اون کیانه، و شما نگرانى باعث وسط این چیزى یه -
 . دربیاره پا از رو من تونهمى لحظه هر نیست؛ ساده چیز یه من بیمارى بیمارم، من -

 دهنم از سختى به صدا. شدم فشرده خودم تو بیشتر و کردم یخ تو از شد، فشرده هم به هامدندون
 :شد خارج

 هست؟ ایبیماری چه! بیمار؟ -
 شد؟ چى خوبى؟ تو -
 :کردم تکرار سختى به
 دارى؟ ایبیماری چه -
 . میگم بهت حضورى بعداً بذار اصال... من خوبم، االن من باش، آروم نیلوفر -
 !بشنوم االن همین خواممى -

 گذشت؟ ساعت یا دقیقه ثانیه، چند کرد؛ سکوت
-  ... 
 بیرونت راحتى به یا باشم توجهبى تونمنمی نشستى، دلم تو و اومدى دعوتبى که حاال سیروس، بگو -

 شده، تو و برادرم آشفتگى باعث چى بگو! نمیره بیرون دیگه دلم، حریم تو میاد کسى وقتى اصالً. کنم
 هیچ که کنممى اعتراف راحت من بمونین؟ نگفتن و گفتن بین شما هردوى که شده باعث چى
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 یا بگیره گاز رو طعمه داره عجله خیلى دختر این میگى خودت به حتماً نیست، مهم برام اىبیماری
 !حیامبى و مغزسبک و پروابى خیلى کنىمى فکر زنم،مى رو هاحرف این دارم چون
 کنم؟ نگاه بهش دیگه شدمی روم یعنى بودم؛ نذاشته آبرو خودم براى دیگه. نداشتم رو زبونم اختیار
 . بود ریخته هم به زبونم و فکر مثل بدنم سیستم شد،می گرمم و سرد

 :گفت مالیمت با
 آشفتگیت باعث فکریمبی با من! کنى توهین خودت به ندارى حق خودتم حتى نگو، چیزى دیگه -

 نمیرم گفتم بابام به وقتى بار یه شدم؛ خودخواه دوبار زندگیم تو من. میگم رو چىهمه باش، آروم. شدم
 یه تاریخ، ىرشته رفتم و کردم شرکت انسانى کنکور تجربى، ى رشته باالى معدل با و پزشکى رشته
 خودخواه عاشق یه خواممى گفتم خودم به و کنم مقاومت معالقه مقابل در نتونستم که امسال بارم

 بتونم تا کنم عمل و بشه پیدا برام اهدایى قلب یه باید دارم، قلبى بیمارى من. فداکار عاشق تا باشم
 منم زندگى به بکشه، طول انتظار این چقدر نیست معلوم. قلبه ىگیرنده فهرست تو اسمم. کنم زندگى

 تونممى سال یه تا باشه طورهمین شرایطم اگه میگه پزشکم سال، یه ماه، یه هفته، یه نیست؛ اعتبارى
 صبورم، هم. امیدوار و باشم صبور باید بگیرم، قرار آلوده و پراسترس و سخت شرایط تو نباید بدم، ادامه
 خواممى فقط االن من. کنار بکشم رو خودم و کنم سکوت نتونستم که خودخواهم فقط امیدوار، هم

 نمایش به رو عاشق یه خودخواهى و رحمىبی اوج کنى، قبول رو من اگه دونممى. باشى کنارم
 بیمارِ آدم یه به تونىمى تو. گیرممى تو از رو خوب و آروم زندگى یه فرصت خودخواهیم با. گذاشتم

 نتیجه به هروقت. بزن زنگ من به تو بار این. کن فکر نگو، هیچى االن کنى؟ فکر رحمبی خودخواهِ
 . بزن زنگ رسیدى،

 :پرسیدممى باید
 بود؟ چى جوابت شد،می جاجابه شرایطمون تو و من اگه -

 :کرد زمزمه گوشم تو مهربونش صداى
 . منتظرم. کردنهعاشقى نوح عمر ىاندازه به من، براى سرکردن نگار با ساعت یه -

 . کرد قطع
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 تو. شدم مچاله پتو زیر و تخـتم به رسوندم رو خودم فقط شد، رمقبى بدنم روز، آن در بارچندمین براى
 دلم، تو گوشم، تو هاشحرف و خنده هاساعت! بود کرده حمله من به زمـستون سرماى خرداد، گرماى

 . برد خوابم حالت همون تو. شدمی تکرار و چرخیدمى روحم تو
 از کمى داشت، نشینىلد صورت. ماسک بدون اما بامزه؛ نارنجى کاله همون با بود نشسته کنارم

 کاله و بردم دست بودم، ندیده رو موهاش هنوز من. شدمى دیده هاشگوش کنار کوتاه و سیاه موهاى
. لرزید چیزى دلم توى. بود درخشان و سیاه داشت؛ لـختى و کوتاه موهاى. برداشتم سرش از رو
 رو هامانگشت نوک. کنم لـمس رو موهاش داشتم دوست گرفت؛ خودش تو رو من قدرتمند ـوسى*هـ

 موهاش داشتم دوست. ببندم هامانگشت گرماى با رو هامچشم و بکشم لغزانش و آروم امواج روى

 صداى. شدمی کشیده عقب اون رفتم، جلو هرچی…اما رفت؛ جلو دستم. بشه هامانگشت ىخونه
 که التماس من به و کردنمى گریه داشتن بود؛ جارى اشک هامانگشت نوک از شنیدم، رو دلم ىگریه
 !برگردونم رو اون

 نفس عمیق چندبار و نشستم. بود کرده قفل خودش تو رو پاهام پتو. پریدم خواب از خفگى حس با
 انگار. کردم آزاد آهستگى به رو پاهام. بود خیس عرق و گریه از صورتم. بشه باز گلوم راه تا کشیدم
 . بودم درد از پر باشه، کوبیده رو بدنم لگد و مشت با ساعتى کسى

 دیدن ىاجازه شب، سیاهى و مکانى ىفاصله دوختم، بانک کنار ساختمون به رو نگاهم تخت روى از
 رو اتاقم. زدم لبخندى هست، آشفتگیم دلیل که کشهمى نفس کسى مکان اون تو اینکه به. دادنمى

 روشن کترى زیر کبریتى و زدم آبى رو صورتم و سر. رفتم آشپزخونه به و کردم پنهون پرده پشت
 . بشم آروم کمى شبنیمه چایى با تا کردم
 تو دادمى اجازه که بودم زده کنار مجدد رو پرده. نشست تخت برآمدگى روى شدهآماده چایى لیوان

 :گفتم بهشون و آوردم صورتم جلوى رو دست دو هاىانگشت. بکشم دراز راحت خیال با اتاق، تاریکى
 انجام خواستم ازتون هرچى و کنینمى خدمت منتبى سالهیکوسی هستین، خوبى سربازاى شما -

 . بودین ساکتى عزیزاى برام استراحت؛ نه و ماساژ نه و خواستین دستکش نه الک، نه کرم، نه. دادین
 و ـوسیدم*بـ رو تکشونتک. گل ىغنچه تا دو شدن کردم، نزدیک هم به رو دستم هر هاىانگشت

 :گفتم
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 . رسونممى آرزوتون به رو شما بریزین، اشک ذارمنمى -
 زیر آرومى ضربان تا کردم صبر قدراون گرفت، قرار قلبم روى و رفت لباس زیر به راستم دست

 . شد احساس هامانگشت
 راههبی به رو من و نلغزیدى وقتهیچ مهربون، و محکم بودى؛ افتخار باعث برام همیشه تو -

 گریه انگشتام و تو ذارمنمى من هستى، الیقش که خواىمى رو چیزى هم االن دونممی. نکشوندى
 . دونممى کنین؛ کمکم خواینمى هنوزم شما گیرم،نمى ازتون رو شما آرامش من. کنین
 . شدم صبح منتظر و خوردم رو چایى نبود، خبرى آشفتگى از دیگه
*** 
 . کردم سالم و رفتم طرفش به. دید رو من که بود کرده باز رو خونه در کیان
 :گفت آروم

 خوبى؟ سالم، -
 . گرفتم طرفش به رو تازه نون و زدم لبخند

 . بزنم حرف باهات خواممى نمیشه، دیرت اگه. خوبم آره -
 دهن تو و کند تازه نون از کمى. نشستیم حیاط ىپله تنها روى. شدم خونه وارد شده، رد کنارش از

 :گفتم و شدم خیره برورو هاىگلدون به کنم، نگاه بهش تونستمنمى. گذاشت
 فکر بارم یه حاال تا من. منى ىآینده نگران دونممى. گفت هم بیماریش از زد، حرف من با دیروز -

 و تو تو؛ و بودم خودم همیشه باشم، داشته مشترکى زندگى کسى با روزى شاید نکردم فکر...  نکردم
 وجود به که هایىموقعیت. عمه و باشم خواهر خواستممى فقط همیشه. هاتبچه زنت، ت،خانواده

... اما اومد؛مى بدم جماعت مرد از اصالً نداشتم، رو کسى به فکرکردن گنجایش کرد؛مى اذیتم اومد،مى
 مطمئن حاال اما ترسیدم؛ احساسم و خودم از. ترسوند رو من اول دیگه، انسان یه آرومآروم اومدن
 باید؛ یا داره که شرایطى هر با بدم ادامه سیروس آقا با باید یا. آدمه اون من ىگمشده ىنیمه هستم

 !بذاره حریمم تو پا کسى ندم اجازه گذشته، مثل
 ... !و کردم مکث

 . نبرم رنج و نکنم فکر بهش که نمیشه دلیل دادنمنفى جواب البته -
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 :دادم ادامه. بود پایین سرش دوختم، زندگیم موجود ترینمحبوب به رو نگاهم آهستگى به

 . دلمه نظر از ترمهم برام تو نظر خوام؛نمى منم نخواى، …تو اگه اما... دارم قبولش من -
 !شد تموم حرفم تا مُردم بگى، بستندل از کیان با بخواى سخته چقدر! شدم راحت آخیش،

 :پرسید کیان
 فکر دادنشازدست به تونىمى بدى؟ ادامه خواىمى بازم باشه، کوتاه عمرش اگه... این عمر اگه -

 کنى؟ تحمل و ببینى رو شدنشآب و دردکشیدن تونىمى کنى؟
 اعتنابى بهش نسبت تونمنمى دیگه بدم، رد جواب اگه حتى افتادم، ماجرا تو نخوام چه بخوام چه -

 ... و خیال و فکر از اىتکه به شده تبدیل دیگه االن باشم؛
 . بدم ادامه نتونستم

 :گفت و کشید آهى
 . بگیره تماس من با بخواى ازش بهتره. کرد نمیشه کارى دیگه دادى، دست از رو دلت اختیار -

 . برنگشت اما ایستاد؛. رفت در سوى به و شد بلند
 . داماد آقا خواستگارى رفتم که هستم برادرى اولین کنم فکر -
 . کرد پخش صورتم تو قرمز رنگ قلپ یه قلبم و گرفت گر بدنم تموم. زدمى موج خنده صداش تو
 نمایش به رو راستش عریان ىشونه که گشادى بلوز با فرح. دویدم پایین سالن به سرعت به

 . بود کشیده دراز مبل روى گذاشت،مى
 اىتکه هاشانگشت نوک با آرومآروم بود، نشده من متوجه هنوز. کردم نگاه گلبهیش نخى شلوارک به
 . کردمی شونه رو موهاش از
 . چنانىآن لباس یه آرایشى، یه کنه؟مى تحمل رو تو چطور شوهرت بیچاره آخى، -

 :گفت و شد خیزنیم
 !زده؟ جن یا شدى جن صبحى اول -

 . کشیدم رنگشخوش و نرم موهاى به دستى و نشستم کنارش
 . دارى خوب چیز یه انگار نه، -
 :گفت و زد اىضربه امشونه به
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 زن میگه نمیاد؛ خوشش هالباس اون از کیان خب! داریخونه و آشپزیم اخالقم، خوبه؛ چیمهمه من -
 وسایل ىهمه. مالیم رژ یه فقط میگه میاد؛ بدش آرایشم از! نپوشه رو هالباس اون اما باشه؛ لـخت
 خواىنمى ندارى؟ مردونه حس تو اصالً میگم بهش هاوقت بعضى اصالً. میشه خشک داره آرایشم

 اون بدون تو میگه و ـوسه*بمى رو صورتم باشه؟ مامانیا لباس اون با کرده آرایش و خوشگل زنت
. نیستن مطمئن خودشون از که کساییه مال وسایل اون خوشگلى، برام مزخرف هاىلباس و آشغاال آت

 . داره دوست اون که باشم جورى خواممى منم خب
 :گفتم خنده با
 دیگران رو چشمش مطمئنى نیست، چیزا جوراین اهل که کردى تور رو کسى آوردى شانس خیلى -

 . چرخهنمى
 . شد بلند جا از
 خبر؟ چه شما آقاى از بگذریم، ما آقاى از! تازه نون به، به -
 . زیاده حرف بشین، بیا -
 مرغ تخم برام خوشگله آقا بیارم، کره و پنیر برات کن صبر. خوبه چىهمه میگه که صورتت رنگ -

 . کرده پزآب
 . دادم لحظهبهلحظه گزارش من و فرودادیم رو هالقمه آشپزخونه تو
 سرش بالیى نکرده خدایى یا باشه بیمار طورهمین آخرش تا اگه عمره، یه حرف دونىمى جون، نیلى -

 کنى؟ تحمل تونىمى بیاد،
 !میرممی حاال از اون بدون اما مُردم؛ منم شاید تونم،نمى نه -

 :گفت و سرم تو زد بعد کرد، نگاهم کمى
 آقا این که فضولى از میرممی دارم جون، نیلو واى! خلیم و دیوونه هردومون کنن، جونمون به جون -

 . بخونه شعر برات بگو و بزن زنگ بهش برو پاشو پاشو. ببینم زودتر رو صداخوش سیروس
 !وروجک این دست ىملعبه بود شده نیومده هنوز سیروس طفلک. خندیدیم هم با هردو
 سرشونه تا گرفتم؛ اندازه رو سرم موهاى شامپوزدن، موقع و رفتم حموم. بودم عالى بود، خوب حالم
 :گفتم دلم تو. بود اومده



 

 

156 

 

 ارزشمندم ی بقچه و من رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.نیلوفر

 . نیست کچل عروس دیگه -
 !واژه ترینرؤیایى شدمى نشست،مى سیروس اسم پیش کلمه این وقتى... عروس

 . کنم عملى خواستممى که دادم قولى هامانگشت و دل به من. خندیدم دلم خوشى از
 :پیچید گوشم تو آشنا صداى بعد و شد پخش مالیمى آهنگ گرفتم، بودم حفظ که رو اىشماره

 . خیربه عالى صبح سالم، -
 :گفتم شاد

 نیستم؟ که محلبى خروس سالم، -
 !سعادت هماى خبرى، خوش هدهد همیشه من براى تو -

 . هستش ایحرفه باززبون جونور این گفتمى بود، فرح اگه
 دارى؟ وقت زدنحرف براى االن -
 !تو مال من وقت ىهمه بله، -

 بودم؟ ظرفیتبى یعنى شد؛مى ترعمیق مرتب لبخندم
 و عزیزن برام که خانمش و برادرم به تو، به خودم، به شرایط، ىهمه به کردم فکر رو دیشب تموم -

 . نباشم خودم بدهکار و نشم پشیمون ازش وقتهیچ که تصمیمى گرفتم؛ رو تصمیم بهترین
 :گفت محکم و آروم صدایى با
 ... بخوام که ندارم ارزشمندى چیز من محترمه، من براى باشه هرچى نظرت -

 :گفتم و کردم قطع رو اشجمله
 . مثبته جوابم من -
-  ... 
 سیروس؟ آقا -
-  ... 
 دارین؟ رو صدام سیروس، آقا -
-  ... 

 :گفتم ترسیده و شدم نگرانش
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 !بگو چیزى یه خوبه؟ حالت سیروس -
 بعد بزنم، حرف ترسممى. بده ادامه قشنگش خواب به خوادمى و خوابه آدم که وقتى بگم چى نیلوفر -

 !زدى؟ صدا رو من تو و بیدارم واقعاً االن! خوابم ببینم
 :گفتم عصبانى

 ... بیام خواىمى خوابى، نه -
 به که جوابى خواستممى بود؛ محترمم خواستگار که تاریخى استاد بود، سیروس. اومدم خودم به سریع
 بدم؟ بهش دادممى فرح

 کدوم؟ حاال بگیرى؟ گازم ترخشن کمى یا بریزى آب یا سرم تو بزنى -
 دارین؟ دوست چى شما -
 . مثبته نظرت بگى و بزنى صدا رو اسمم دیگه بار یه دارم دوست -
 . بزن زنگ کیان به امروز مثبته، نظرم -
 ... شرایطم دونىمى کردى؟ رو فکرات ىهمه واقعاً -
 بدونین؛ رو چیزایى یه برادرم، به زدن زنگ از قبل باید. نمیشم پشیمون وقتهیچ گفتین، رو چیزهمه -

 سالى اونم که دایى یه فقط نداریم، مهربونى فامیل نداریم، رو کسىً تقریبا خودمون جز به برادرم و من
 و زمان هر نیست؛ کیان از ترمهم کسهیچ دنیا تو من براى. شدن فوت مادرم و پدر. بینیممى بار یه
 رو بینمون انداختن فاصله اجازه کسهیچ به و میرم پیشش باشه داشته احتیاج بهم که مکان هر

 ... نمیدم
 پیش میام من اصالً باشین، راضی برادرت و تو. کنه جدا برادرت از رو تو کسى نیست قرار باش، آروم -

 یه منم. امخانواده براى نه و من براى نه نیستن؛ مهم برام خویشان و فامیل. کنممى زندگى خودتون
 ازدواج که دارم خواهرم یه کنه،مى زندگى باالتر خیابون دوتا هاشبچه و زن با که دارم تربزرگ برادر
 ازدواجمون شرط نظرتبه حاال. داره خونه مادرجونم ارتشه، بازنشسته بابام. کنهمى زندگى کرج و کرده

 کنیم؟ مطرح خواستگارى مراسم تو یا بگیم االن رو
 !ذاشتمى سرمسربه راحت آقا سوختم،مى خجالت از داشتم! بودم راحتیش این ىمرده یعنى

 !دارین تشریف شیطونم پس -
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 . نه کم -
 چرا؟ بودم؟ من بادبادک اون بگین؟ داستان اون از میشه حاال -
! امید بودى؛ بادبادک روى ىنوشته نبودى، بادبادک تو. باشه ذهنت تو تریمهم چیزاى کردم فکر -

 نشونم،مى کنارش و کنممى پیدا رو تو دادم قول بهش که اینه براى اومده، راه باهام حاال تا قلبم اگه
 . برسونم گوشت به رو صداش دادم قول
 داده وصلت قول هم به چطور بودن؟ دیده رو همدیگه کجا دل دو این افتادم، خودم دل خواهش یاد

 بودن؟
 زنى؟مى زنگ کیان به -
 . رسیممى خدمت امشب کنه، قبول داداشت خان اگه عجولم؟ خیلى که دارى شک -
 :گفتم سرعت به
 . خداحافظ -
 . بخشید بهم اشخنده با رو هدیه زیباترین و

 از نبود؛ خبرى عزیزم و جانم و صدقهقربون از. زدیممى حرف هم با ساعتى شب هر گذشت؛ اىهفته
 . زدیممى حرف هامونعالقه و زندگیمون حوادث خاطرات،

 استاداى از تا دو یکى حتى که گفتمى کیان از تحسین و خنده با. خوندمى برام شعرهاش از گاهى
 حتى نیست؛ من ىعالقه از کم برادرم عشق داشت عقیده کرده، پیدا تحقیق براى رو تهران دانشگاه

 !بشه عشقیش رقیب قراره نکنه گفتمى
 . شدیممى هم ىدلبسته و شناختیممى رو همدیگه بیشتر و بیشتر
 :گفت و کرد بغلم خوشحالى از فرح. داد خواستگارى ىاجازه کیان تیر، اول ىهفته

 !میشى خوشبخت سیروس با دادى، تله به دم که خوشحالم خیلى -
 هم سخت کار این. بودم مجبور اما نداشتم؛ خوبى حس بدم اطالع دایى و عمو و عمه به باید اینکه از
 . رسید پایان به
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. شد کم استرسم خوشحالیشون، دیدن از. شدن وارد خوشحالى با دایىزن و دایى مغرب، اذان از بعد
 شد؛ وارد هم کامبیز عمو تعجب کمال در بعد کمى. باشه داشته سردى برخورد دایىزن کردممى فکر
 :گفت صدایى و فشرد رو امشونه دستى. نگران هم بودم خوشحال هم
 . بیفته بدى اتفاق نیست قرار نباش، نگران -

 تو خودش با رو من فرح اما بگیرم؛ آرامش بیشتر کمى و مهربونم خونهم بغـل تو برم داشتم دوست
 :گفت و برد آشپزخونه

 رو اخمات کمى. اومده که بودى مهم عموت براى ببین،. دشمن نه فامیلتن هااین نباش، نگران نیلى -
 . بشه آروم هم کیان بذار کن، وا

 . داد توضیح براشون کیان و پرسیدن خواستگار مورد در دایى و عمو. نشوندم لبم رو جونىکم لبخند
 :گفت حسرت با دایىزن
 و تو مثل که همه نرفته، دانشگاه و داره بازیگوشى کم یه حاال نبود، پسرى بد منم پسر نیلوفرجون -

 . نیستن خوندرس جون کیان
 . کردمى پذیرایى چایى با فرح
 بودم، ندیده رو سیروس خانواده. پریدم جا از. کردن وصل برق بدنم به انگار شد، زده که خونه زنگ

 و بلند قد پدر. شدن وارد مادرش و پدر. هستن صمیمى و ساده خودمون مثل که بود گفته برام سیروس
 تپلى و بلند قد مادر. شدمى حس خوبى به شغلش استوارى و صالبت داشت، محکمى و چهارشونه

 آستین روى سنتى طراحى با داشت تن به براق مشکى شلوار و مانتو مهربون، گردِ ىچهره یه با داشت
 . ـوسید*بـ محکم رو فرح و من. یقه و

 و زیبا زن هم خانمش تر،مالیم هم کمى و ترقیافهخوش و ترجوون اما بود؛ پدرشون کپى برادرش
 . روشن بلند شال با شیک بژ شلوار و مانتو بود؛ شیکى

 لبریز رو وجودم تمام نگاهش و لبخند. بهشت بزرگى به لبخند یه و شیک گل سبد یه با من عزیز و
 . گرفت سمتم به رو گل سبد سالم، گفتن با. کرد آرامش
 نرن، بیراهه که فشردم هم تو رو هامانگشت. خوابم مثل بود؛ براق و سیاه کوتاهش و ـخت*لـ موهاى

 «!نکنین آبروریزى خدا رو تو کن، صبر کمى»: زدم فریاد قلـبم سر
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 :کرد نجوا و کوبید پهلوم به آروم فرح
 !ایخواستگارندیده چقدر فهمهمى ملت االن دیگه، بگیر شدى؟ خشک چرا -

 :گفتم و زدم لبخند
 . بفرما اومدى، خوش سالم، -

 احوالپرسى، و سالم شلوغى تو باشه؟ این که بوده همه شبیه چى استقبال؟ میره عروس مگه اصالً
 . نشد من شرایط ىمتوجه کسى
 . خودش با هم چایی کنه، پذیرایى هامهمون از کیان و بشینیم سالن تو همه بود قرار
 شلوار و کت و تمیز و تر صورت با پسرا و پدر. زدنمى دید رو همدیگه لبخند با دقیقه چند ساکت همه

 ىچهره و الغر اندام و متوسط قد با سیروس نه، اما رسیدن؛مى نظربه هم شبیه طوسى شیک
 !دقیق و جذاب محافظ دو بین بود فرشته یه شبیه بیشتر داشتنیش،دوست

 :کرد شروع رو بازى عمو
 چیه؟ آقازاده شغل اومدین، خوش -

 من. کرد هیجان و صدا امواج از پر رو فضا خانواده، دو تمجیداى و تعریف و توضیحات و جواب و سؤال
 :پرسید من از و شد خم کمى فرح، کنار خانواده عروس و بودیم نشسته کیان طرف دو فرح و
 هستین؟ کارى چه مشغول -

 . شد جاجابه من با ما، راحتى براى کیان
 :گفتم و کردم نگاه ملوسش صورت به. من جارى بشه خواستمى بود، خوشگلى عروس

 . اونجام خط مربى دارم، رو هنرى آموزشگاه یه سرپرستى -
 دارین؟ هم مدرک -

 بود؟ نپرسیده مغرضانه کمى
 . ممتازم خط تو اما تاریخه؛ لیسانس که خودم مدرک -

 که سیروس به آروم. نیاوردیم مبارکمون روى به ما شد، برورو جمع متعجب نگاه با که آورد چایى کیان
 . دادمى گوش عمو هاىحرف به لبخند با کردم، نگاه بود نشسته عمو و پدرش بین
 :گفت بلند سیروس مادر
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 اصلى؟ حرفاى سراغ بریم دینمى اجازه -
 !شد شروع بازى دوم دور

 . بذارن میون در هم با رو دارن شرطى و حرف هر برن پسر و دختر -
. بود شده پر کامپیوتر و کتابخونه همراه صندلى تا دو و میز یه با که اتاقى شدیم؛ کیان کار اتاق وارد

 . نشستیم هم روبروى
 :گفتم آروم بودم، کرده عادت بهش مدت این تو
 خوبى؟ سالم، -
 :گفت خنده با
 چقدر خودمونیم، اما! مایى با همیشه هم خدا... تنهایى و نگار و شب نباشم؟ خوب چرا سالم، علیک -

 . هست بلبشو بیرون اون
 . دادم تکون رو سرم

 بگین چیزى فقط چیه؟ بنده قبولى براى شما شرط محترم خانم. ترنمقدم خانما بگیم؟ باید چى حاال -
 . بدم انجام بتونم که
 باال طبقه یا باید من دونى،مى بعد. صمیمى صادق، مهربون، باشى؛ طورهمین همیشه خواممى -

 . باشم دور کیان از تونمنمی کنیم؛ اجاره رو کنارى یخونه یا کنم زندگى
 :گفت چشم بستن با و گذاشت راستش چشم پلک روى دست لبخند با
 خواى؟مى چى دیگه چشم، -
 کرده؟ حس هاشانگشت هاىسلول تموم روى هاش،چشم سوراخ تو قلبش، توى رو بهار کسى حاال تا

 !نکشم ـوش*آغـ به رو نازنینش جسم تموم که کردم کنترل رو خودم سختى به و کردم حس من
 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب
 . بگو تو حاال مونه،نمى چیزى دیگه -

 . بودم حرکاتش این هالک. گذاشت میز روى رو، راستش دست آرنج
 شک چیزى به یا کرد اذیتت چیزى وقت هر! عاشق محکم، مهربون، باشى؛ طورهمین خواممى -

 . بگى خودم به فورى کردى،
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 چى؟ کارم با ندارى؟ مشکلى من حجاب با -
 خودت اگه. تدریس خودمه، مثل هم تو شغل. مؤمنن و مقید اما نیستن؛ چادرى درسته من ىخانواده -

 . نیست حرفى نمیشى، اذیت
 !هفته همین مثالً کنیم؛ عقد زود خواممى من سیروس -

 :پرسید و پرید باال ابروش
 بدون یا محرمیت با یا بمونیم؛ نامزد نشده عمل قلبم که وقتى تا دارم دوست من! زودى؟ این به چرا -

 . اون
 نامزد نامعلومى مدت نامحرم یه با خوامنمى نمیاد؛ خوشم شدنصیغه از من نیست معلوم عملت زمان -

 . دارم همسر بگم همه به خواممى باشم،
 . گفتممى باید اما کردم؛مى حیایىبى احساس

 خواممى کنن، عملت قراره کى نیست مهم برام هم اصالً باشه، قانونى و ثبتى مونرابطه دارم دوست -
 . خجالت بدون باشم، مواظبت خودم

 ... یه بعد ت،شناسنامه تو بره اسمم خوامنمى. کنم بازى تآینده با تونمنمى من، عزیز نیلوفر، -
 :گفتم عصبانیت با
 مدیون خواممى باشه، محضر دفتر تو اسمم کنار خواممى باشه، مشناسنامه توی تو اسم خواممى من -

 ... چرا که نباشم قلبم
 !باش آروم نیلوفرجان! باش آروم نکن، گریه -

 !بودم؟ جانش نیلوفرجان، گفت! گفت؟ چى من به شد؟ خیس کى صورتم! کردم؟مى گریه داشتم من
 !همین کنیم؛ عقد باید اما کنم؛نمى گریه -

 . داد بیرون عمیقى نفس و کشید صورتش به دستى
 گفتم؟ شرایطم از یادته. ببینى آسیب خوامنمى من سخته، -
 حالت، دو در نامزد؟ یا باشیم عقد کنهمى فرقى چه ترسى،مى وقتى خواستگاریم؟ اومدى چرا پس -

 کسى نیست قرار تو جز نباشى، یا باشى سیروس حال، همه در و همیشه. میشم متعهد تو به فقط من
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 رو خودم دادم، مثبت جواب تو به که روز همون از من. بیاد من اسم با اسمش یا بگیره جا دلم تو
 !دارم دوست بفهم لجباز، ىدیوونه آخه! بفهم استاد، عزیز، من، آقاى. دونممى همسرت

 . کردم تقدیمش رو قلبم من نبود؛ مانع ما بین چیزى دیگه بستم، رو هامچشم
 تو اسمت زودتر دارم دوست منم نیست؛ و نبود دورى این به راضى خودم دل گفتم، تو خاطربه -

 . بدم دستت از مبادا نترسم دیگه تا بره مشناسنامه
 !کن قبول باشه، بگو! بشیم؟ اذیت دو هر باید چرا میگى؟ چى پس -

 :گفت و تابید اشچهره تو آفتاب
 بیرون؟ بریم حاال. قبول ذارم؛مى عقلم رو پا دارم، دوسِت اینکه خاطربه -

 :گفتم
 . بذارن شروط و شرط هم براى خوانمى هاخانواده تازه االن. بریم -
 :پرسید داشت رو مجلس بزرگ حس که عمو جمع، به ورود با
 رسیدین؟ اىنتیجه چه به -

 :گفت لبخند با من ىفرشته
 بگه خانم عروس هرچى -

 :پرسید سیروس باباى. زدن دست و خندیدن حضار
 بخوریم؟ عروس دست از چایى یه داریم اجازه حاال -

 تو. بود کرده دم چایى دیگه قورى یه فرح شکر رو خدا. رفتم آشپزخونه به و انداختم زیر رو سرم
 کنار آبى و بلند شال روى از که کردم مرتب سرم رو چادر ریختم، طالیى ـمرباریک*کــ هاىاستکان

 چشم اما خندید؛مى بیشترشون هاىچشم. کردم تعظیم تکتک مقابل دست، به چایى سینى. نره
 هم آخر راضى؛ و جدى سیروس باباى هاىچشم جدى، و عبـوس عمو هاىچشم بود، غمگین دایىزن

 :گفت آهسته که فرح اىقهوه و خندون هاىچشم
 !شود چه حاال -

 بشه، من ىمهریه سکه تولد سال تعداد به داد پیشنهاد عمو! مراسم و شیربها و مهریه بازى، سوم دور
 :گفت احترام با همه از قبل کیان
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 تعیین سکه خوشبختیش براى تونیمنمى تره،باارزش دنیا جواهرات ىهمه از خواهرم جون، عمو -
 . عبا آل اسم به سکه پنج پیامبره، سنت اینکه براى اما کنیم؛
 . نداشتم نظرى من. شد متعجب هم دایى! کرد اخم عمو واى،
 :گفت و کرد تشکر کیان از سیروس باباى

 . باشه سکه چهل و صد همین بدین اجازه مهرشه، سکه چهل و صد اولم عروس -
 :گفت سیروس مامان

 . بشه مشخص عروسى و عقد زمان تا بشن محرم هابچه پس -
 :گفت بلند سیروس

 . باشه عقد مراسم( ع)على امام تولد خوایممى خانم نیلوفر هم من هم بدن، اجازه مجلس بزرگاى اگه -
 . بیفته جریان در چىهمه سرعت این به نداشتن انتظار رفتن؛ بهت تو همه
 :گفت دایى

 !نیست؟ زود دیگه؟ ىهفته ىدوشنبه یعنى -
 :گفت و خندید سیروس باباى

 . کنه فرار خانمعروس ترسهمى هستن، عجول دو هر من پسراى -
 کیان آرامش. کرد پیدا ادامه خنده با هاصحبت. شد ـمرنگ*کــ هم عمو اخم جمع، ىخنده با

 . بود مراسم تو من دلگرمى ترینبزرگ
 اتاق، تو هاىحرف ما، ىعجله سیروس، شیرین ىقیافه از کرد؛ اذیت و زد حرف شب از پاسى تا فرح
 عنوان به سیروس مادر که اىساده انگشتر از و سیروس برادر زن و برادر خوشگلى عمو، هاىاخم

 . بود کرده دستم پسرش ىکردهنشون
 !بخواب برو! زدى؟ حرف قدراین نشدى خفه دختر، واى -
 نیست؟ قدبلند داداشش و بابا مثل سیروس چرا نیلو، -
 نیستم؟ سفید و بلند کیان مثل من چرا -
 !میشه شطرنج سفید و سیاه ىصفحه تونبچه بازم نیلو، واى! میگى راست -

 :گفتم و فشردم مشت تو رو بازوش
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 . بخوابم خواممى شدم، خسته! پایین برو فرح جون -
 :گفت و شد بلند

 سیاه عروس به زنهمی زنگ آقا یا اعظم استاد به زنىمی زنگ تو یا االن! خوابىمى امشب حتماً آره، -
 . سوخته

. بردم داخل رو چای سینى. بودن دیگه روزپنج براى مراسم تنظیم مشغول کار اتاق تو سیروس و کیان
 هم تو نازنین سر دو داشتمومى نگه ثابت هاسال براى رو لحظه اون هامچشم با داشت، راه اگه

 . بودن ورق روى نوشتن مشغول فرورفته،
 :گفت که شنیدم رو فرح آروم صداى

 هست؟ حواست هپروت، عالم تو میرى خیلى جدیداً -
 :کردم زمزمه

 بشم؟ فداشون خواممى چرا دارم؟ دوست قدراین رو نفر دو این من چرا -
 :گفت و خندید آروم

 . خانم کرد یخ چایى. عاشقى چون -
 . کرد خداحافظى زیاده، وقت حاال گفتن با و بمونه ناهار نکرد قبول سیروس کیان، اصرار وجود با

 :گفت و انداخت صندلى ىدسته روى رو چادرش فرح
 . باال بیا شد، تموم کارت هم تو رفتم، من. هستیم باال ناهار کیان -

 با رو هامهمون و کارها لیست تا بود گرفته مرخصى شد، نوشتن مشغول و داد تکون سرى کیان
 و کنیم عقد محضر تو شنبهیک آزمایشگاه، بریم شنبه قراره دونستممى فقط. کنه هماهنگ سیروس
 . بشه برگزار عقد مراسم هم ظهر از بعد دوشنبه

 :گفتمى مرتب نکنم، خودم کسىبى یاد اینکه براى طفلک فرح
 . آرایشگاه بریم گرفتم نوبت عصر امروز! ردیفه کارا ىهمه نشى، نگران -

 :نالیدم
 . نیست که عروسى عَقده،! بردار سرم از دست جدت، جون فرح -
 :گفت و دستش رو زد
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 اون بزنی؟ پرمو صورت اون به دستى یه نباید نیستى؛ که مطلقه و بیوه بشى، عروس قراره باباجان -
 کنى؟ مرتب خواىنمى اَبروتو

 . رفت اَبروم و صورت روى ناخوداگاه من دست کالمش، با
 . مرتبى این به ابرو پرموئه؟ صورتم کجا -
 . میشه روشن صورتت چقدر بینىمى وقتاون شد، تمیز وقتى! خوبه خیلى آره، -
 . خوادمى رو من طورىهمین سیروس اصالً م،سوخته سیاه من -

 :نالید و برد باال رو دستش
 !کنهمی لجبازى هابچه مثل داره اما سالشه؛ویکسی مامانم! بده صبر من به خدایا -

 :گفتم آروم
 !سرم واى...  دفعه یه آخه طور،همین سیروسم از کشم،مى خجالت کیان از من فرح تو، جون به نه -

 :گفت بغض با کرد، بغلم و نشست کنارم فرح. نشستم زمین روى و گرفتم سردرد
 از نه... رو کیان هم تو داشتم، رو بابام من نداشتیم؛ خودمون کنار زنى تو و من میشى، اذیت دونممى -

 باید بودم مونده گرفتم دستم رژ بار اولین دونىمی. زنونه وسایل از نه فهمیدیم،مى چیزى ـانگى*زنـ
 ... یا لـبم روى بکشم
 :داد ادامه و خندید

 تو باید ببینى فوتبال بخواى خوابم،مى زود شبا من بگم؛ حاال از گفتممى کیان به عروسیم شب -
 خودت بزنى، لگد خواب تو اگه فرح گفتمى بدتر من از طفلک اون. نشم بیدار من که بخوابى راهرو
. شوهر و زن تا بودیم برادر خواهر بیشتر اول ىهفته تو ما دونینمی خودتون. خوابىمى بیرون میرى
 و بابا ىرابطه داشته، کامل ىخانواده یه اون نیست؛ کیان مثل سیروس اما من؛ مثل هم تو االن

 عادت دارى؛ کم بقیه از چیزى کنه فکر نباید خب... دیده رو خانم ریحانه و سروش برادرش مامانش،
 . کن تحمل. نیست سخت برات هیچى وقتاون داره، دوست خیلى سیروس اینکه خصوص به کنى،مى

 :گفتم و کردم لمس رو صورتش
 کنه؟مى راهنمایى رو من داره که شده بزرگ قدراین کى من دختر -

 :گفت و ـوسید*بـ رو دستم کف
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 . گفتم متجربه از فقط من کردیم، بزرگ رو خودمون خودمون یتیم تا سه ما -
 کیک تا رفت آشپزخونه تو فرح. شد سه شبکه دیدن مشغول و کشید دراز مبل روى کیان ناهار، از بعد

 بدم، استراحت فکرم به اینکه براى. انداختم تخـت روى رو خودم کرده استفاده فرصت از منم بپزه،
 یوستاین سحرآمیز قلم تو و شدم کنده جاهمه و چیزهمه از. شدم پرتقالى دختر کتاب خوندن مشغول

 . شدم غرق گاردر
 :گفت کنه،مى عصبانیم دونستمى که لوس صدایى با و کشید دراز کنارم فرحناز

 ماما؟... جونم مامانى -
 :زد داد و فشرد سرم به رو صورتش و زد پهلوم به اىسقلمه نشنید، من از جوابى وقتى

 !توام با... هوى -
 :شدم خیزنیم و گذاشته کنار رو کتابم

 !شدى وحشى و ادببى دوباره چته؟ -
 :زدم کنارش ـوسید،*بــ محکم رو لپم و خندید

 . کیان نه نیلوام من ببخشید، -
 :شد بلند بود، فرحناز مهمون همیشه برم قربونش که عزیزم تخـت روى از و خندید هم باز
 . میره یادت خودتم اسم شده، چى بدونى اگه بداخالق، -
 . زدمی مشکوک شدم، خیره خندونش همیشه هاىلب و اىقهوه درشت هایچشم به
 شدى؟ رسمى استخدام -

 . انداخت باال رو سرش
 شده؟ زیاد حقوقت -
 . حرکت همون هم باز
 اومده؟ در اسمم بانک کشى قرعه -
 . عقب دادم هلش دست با! حرکت همون هم باز اَه،
 گرفتى؟ رو ما مسخره، شده چى بگو خب -
 :کرد ـغـلم*بـ و حمله سمتم به مرتبه یه
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 چطورى؟ خانمعمه -
 عمراً کیلویى، هفتاد وزن و سانت پنج و هفتاد و صد قد با. نبودم موفق اما بزنم؛ عقبش کردم سعى
 !بشم موفق تونستممى
 ... و خودتى عمه -

 :پرسیدم شمرده و آروم زد، خشکم
 !من؟ کى؟! عمه؟ -

 از پر زیباش و روشن صورت شدیم، خیره هم هایچشم تو. گرفت فرا سکوت رو جاهمه کردم احساس
 :زدم جیغ. بود شادى

 !شدم عمه دیگه، آره. [ چرخیدم سمتش به! ]شدم عمه واى، -
 . کشید عقب اون بار این

 !آره دیوونه، ترسیدم -
 . چرخیدم خودم دور

 !شد گرم آبى یخ، آب کیان اون و تو از باالخره آخیش، -
 :پرسیدم و نشستیم هم کنار تخـت روى و کشیدم رو دستش

 اومده؟ من جوجوى فهمیدى کى کى، -
 :خندید ریز
 . میشه هفته یه -
 :گفتم عصبانیت با
 !میگى؟ من به حاال وقتاون ست،هفته یه! مرض -
 :گفت و خندید هم باز
 بازم اما بگیرم؛ انتقام ازت دادم قول خودم به گفتى، من به بعد ماه سه رو سیروس آقا ماجراى وقتى -

 . بندازم فاصله برادرزاده و عمه بین هفته یه از بیشتر نیومد دلم
 . بردم باال رو!( پاهام داشت راه اگه) سر و دست و خندیدم

 !ممنون تهدیه خاطربه شکرت، خدایا -
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 با هم دیگه روز چند رسیدم،مى بزرگم آرزوى به و شدممى عمه داشتم. بود وصف غیرقابل خوشحالیم
 تکمیل رو من شادى تا بود مونده چى دیگه. کردممى عقد بود لرزونده رو روحم و دل که مردى تنها

 کنه؟
 . زدم لبخند بود، شده ملیح اما بود؛ ساده هنوز که صورتم دیدن با و کردم تحمل رو آرایشگاه ىشکنجه

 آره؟ بدى، حرص منو خواستىمى فقط اومد؟ خوشت شد؟ چى -
 . ندادم محل فرح اعتراض به

*** 
 عموهاى و خواهر و برادر بودن، گرفته قرار سیروس مادر و پدر کنار دایى و عمو. بود شده شلوغ محضر

 نشسته خجالت و خوشحالى با سبزپوش سیروس کنار سفید چادرى با من. داشتن حضور هم سیروس
 این در تا بود من پیش کیان. کردممى آرامش و امنیت احساس برادرم، بازوى با امشونه تماس از. بودم

 . داشتن حضور کیان وجود در هم هااون نده؛ رنجم مامان و بابا نبود حساس، ىلحظه
 :شد پرسیده بار اولین براى

 وکیلم؟ -
 :گفتم کنه، شیطنت فرح اینکه از قبل

 . بله ترها،بزرگ و برادرم کیان ىاجازه با -
 رو صورتم حاضر خانماى یهمه. شد بلند کف و سوت و تبریک صداى. گفت رو بله هم سیروس

 زیر رو سرم آقایون، ىبقیه تبریک مقابل در. دادم دست دایى و عمو با. گفتن تبریک و ـوسیدن*بــ
 . بگذرم برادرم ىـوسه*بــ از شدنمى اما کردم؛ تشکر و انداختم

 :گفت و زد پلک لبخند با. ــوسید*بـ رو پیشونیم و کرد خم سر
 . باشه مبارک -

 !امضا چقدر واى،
 عقد جشن تو فردا تا رفتن همه شد؛ خلوت آرومآروم محضر. کردیم تشکر افراد حضور از سیروس و من

 . کنن پیدا حضور
 :پرسید کیان از سیروس
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 بگیرم؟ قرض امروز رو خواهرت دارم اجازه -
 :گفت و خندید کیان

 . من خواهر بعد خودته، زن اول دیگه حاال -
 :کرد زمزمه گوشم زیر فرح

 !موقوف شیطونى بگم منه نوبت حاال -
 :گفتم و شدم سرخ

 !مثبتیم زیادى هردو ما شو، الل -
 :گفت و داد تکون سر
 . داریم کار خیلى فردا براى بریم، کیان آقا -

 :گفتم بلند
 . کنممى جبران تبچه تولد فرح، شرمنده -

 . کندنمى رو سرم داشت، جا یعنى! گفتم؟ چى واى،
 :پرسید کیان

 برسونمتون؟ رینمی کجا -
 . دیده رو پسرش دامادى ناهار اولین تدارک مامان خونه، -
 . خندید و گفت چرت آهسته صداى با فرح ماشین، داشتننگه تا

 :گفت و کرد باز رو در. کردیم خداحافظى شده، پیاده
 !من بهار اومدى خوش خودت ىخونه به -

 . امشناسنامه تو اسمش ثبت از بعد جمله اولین
 «!منى بهشت تو بهارم، اگه من»: گفتم دل در

 . ـوسید*بـ رو صورتم بار چندمین براى خوشحالى با مادرش
 . خانم عروس اومدى خوش -

 . بشه آماده ناهار تا باال ىطبقه فرستادمون سیروس مادر خنک، شربت خوردن از بعد
 . کردمی نـوازش رو چشم سفید،-طالیى مبلمان و الجوردى هاىفرش ترکیب شدم، بزرگ سالن وارد
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 خواب اتاق یه طبقه هر و بود تربزرگ حیاط فقط بود، خودمون ىخونه مثل خونه معمارى سبک تقریباً
 . داشت اضافه

 چشم و نشستم تکى مبل روى سفید چادر همون با بودم، معذب کمى من. رفت اتاقی داخل سیروس
 . دوختم سیروس اتاق به
 در من نظر از بپوشه، چى کردنمى فرقى. ایستاد روبروم و شد خارج اتاق از سفید شلوار و آبى تیشرت با

 . بود داشتنىدوست لباسى هر با و حالتى هر
 کنم؟ آویزون رو چادرت خواىمى -

 مبل روى. گرفت قرار مبل ى دسته روى تاکرده چادر. شدم بلند! خیال و بود حس نبود، بود؟ سؤال
 :گفت و گشود رو هاشدست نشست، نفرهسه
 کنم؟ معرفى قلبم به رو تو دارم اجازه حاال -

 :گفتم زیربهسر. افتاد خارش به هامانگشت. کردم نگاهش اما کشیدم؛ خجالت
 . کنم عمل باید دادم، قولى یه من -

 . شد هاشـب*لـ نقش مالیمى لبخند و انداخت رو هاشدست
 کى؟ به قولى؟ چه -

 :گفتم و رفتم طرفش به آهسته
 ... بذار فقط نپرسى؟ هیچى لحظه چند میشه -

 کردم، نگاه صورتش اجزاى تکتک به. شد کنجکاوى از پر مهربون هاىچشم. ایستادم روبروش
 . مهتاب روشن رنگ به گرد تقریباً و ظریف صورت

 بودم؛ نکرده فکر چیزى چنین به خیال تو حتى بودم، نکرده لمس رو مردى صورت زندگیم تو حاال تا
 موهاى برده، جلو رو دستم و نشستم کنارش اندک ىفاصله با! نداشت طاقت دیگه شرممبى دست اما

. بشه لـمس هامانگشت توسط گردنش پشت تا پیشونى از دادم اجازه و کردم ـوازش*نـ رو سیاهش
 . منه شاعرک این اندیشیدم و بستم رو هامچشم
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 معارفه مراسم یه داشتم انگار کردم؛ لـمس رو صورتش اجزاى تمام گستاخى با و کردم باز رو هامچشم
 دادمى جون که بامزه کوچک و گرد بینى. داشت کشیده تقریباً ابروهاى! دادممى انجام دستم و اون بین

 . بزرگ نه و بود ظریف نه داشت؛ قشنگى خم و پیچ هاشـب*لـ! کشیدن براى
 شیرین زیباییش بود، شیرین اون یچهره! شیرین: زدمى فریاد رو کلمه یک برام تنها اشچهره تموم
 . مـردونه تا بود شعرگونه بیشتر جذابیتش بود؛

 :کردم زمزمه کرد، پر رو قلبم تموم آرامش
 . کردم عمل قولم به من -

 . شدم سرخ و دادم هاشچشم به چشم
 :گفت و خندید

 بودى؟ داده قول کى به -
 سیاه موهاى این خصوص به خوان،مى من از رو تو و کننمى گریه دیدم خواب شب یه! انگشتام به -
 !رو

 :گفت و شد جابهجا کمى
 هست؟ اجازه دادم، دیوونه و بیمار قلب این به قولى یه منم -
 . بله -
 خودش طرف به و کرد ـلقه*حـ دورم به رو دستش زد، کنار سرم روى از رو سفید شال آرامش با

 :کرد زمزمه و داد قرار سرم رو رو خودش ىچونه و گذاشت قلبش روى رو سرم. کشوند
 !بگیر آروم دیگه کنارته؛ االن آرزوت و امید تابم،بى قلب ببین -

 قلبخوش ىفرشته این بود؟ بیمار مهربون قلب این. کرد اشک از پر رو هامچشم قلبش، آروم صداى
 . کردمى عوض رو قلبش باید

 که داشتن رو شانس این نفر چند. هستم خاکى ىکره روى آدم ترینخوشبخت االن من نکن، گریه -
 خیال با من بذارن؟ قلبشون رو معشوق کامل رضایت با شرعى و راحت خیال با رو معشوق سر بتونن
 بخوام؟ خدا از تونممى چى دیگه دارم؛ بغل تو رو دلم نیلوفر آرامش، و راحت
 :گفتم و کردم پاک رو صورتم کشیدم، کنار رو خودم
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 . کردم ثبت مشناسنامه و دل تو همیشه براى رو نارنجی کاله شاعر اسم که آوردم شانس منم -
 :گفت و کاشت موهام روى اىـوسه*بــ
 . دارم دوستت -

 :گفت و شد بلند
 . ببینى رو چیزى یه خواممى بیا، -

 چرخوندم؛ اتاق در چشم. بود شده داخلش لباس تعویض براى که شدم اتاقى وارد دنبالش به کنجکاو
 چرخون صندلى و مطالعه میز یه آبی، تختى رو و نفره یک تخت فیروزه، رنگ به پرنور و ساده اتاق یه

 یه پوشه، و ورق طبقه یه چوبى، کوچیک اشیاء طبقه یه کتاب، طبقه سه با چوبى ىکتابخونه اى،قهوه
 ... و روش اینچ چهار و بیست تلویزیون و سوخته اىقهوه دراور
 . اىسرمه و زرد قلم یه دور به آبى نیلوفر یه پیچش از بود؛ ظریف قاب یه فقط دیوار روى تخـت باالى

 :گفتم اختیاربى
 !قشنگه خیلى -
 . ببین رو اینجا بیا حاال دونم،مى -

 . بود ما ىخونه خیابون سمت اون زد، کنار رو سفید تورى ىپرده
 و بود تاریک همیشه که هم شبا... نیست پیدا چیزى البته دیدم،مى رو اتاقت اینجا از همیشه من -

 . دیدممى پنجره پشت یا بالکن توى ازت شبحى یه وقتا بعضى اما نبود؛ معلوم چیزى
 :گفت و خندید آروم

 !کن باورم نکن، نگاه تعجب با طوراین. زدممى حرف و خوندممى شعر برات باشى، کنارم انگار -
 . نداشتم باور خیلى امروز تا اما بودم؛ شنیده رو خنده بودنمسرى. خندیدممى اختیاربى هاشخنده از

 :گفت و نشست تخت روى
 بیام خواستممى دادى،نمى رو جوابم که آخر ماه یه. زدممی زنگ بهت و کردممى نگاه اتاقت به -

 آروم و دیدمتمى دورادور پارک؛ اون ساختن با بیامرزه رو شهردارى پدر خدا. بزنم رو تونخونه زنگ
 . دراومد دماغم از خوشیش توپ اون ىضربه با بشینم، کنارت دادم اجازه خودم به که بارم یه. شدممى

 :پرسیدم و شدم کنجکاو
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 زدى؟می ماسک چرا -
 . بدى تشخیص رو صدام خواستمنمى -

 . کردممى فکر
 . نیست آقایون میل باب زیاد آبى رنگ -
 خب،. نیستم ورزشى تیم یا سیاسى ىفرقه هیچ اهل هستم، آرومى مردً کال من. آرامشه آبى رنگ -

 . متأسفم برات کمى
 . شدم خیره بود، مهربونى و شیطنت از پر که درشتش و سوخته اىقهوه هاىچشم به
 چرا؟ متأسف -
 حتى و کنم ـغلت*بـ تونمنمى متأسفانه باال؛ جسمانى قدرت نه و دارم قطور بازوى و بر نه بینىمى -
 . ببرم باال پله یه
 :داد ادامه خنده با شدنم،رنگبهرنگ دیدن با
... اِ میگه ببینه رو من هرکى بگى، شوهرت ىوزشکارانه و ورزیده هیکل از دوستات پیش تونىنمى -

 غذایى هر حتى نیست، خبرى هم رفتنکوه و ساعته یه روىپیاده از! شوهرته؟ قلیون نى اون نیلوفر،
 ... و باشى گاهمتکیه کنى، تکیه بهم اینکه جاى به باید منى با هروقتم. بخور من با تونىنمى

 . گرفتم رو دستش و نشستم کنارش
 و عشق که گرفتم یاد مادرم و پدر از. بزنى رو حرفا این نباید شناختى، منو اگه! نگو چیزى دیگه -

 حرف نه بدنى، قدرت نه مهمه، قواره و قد نه من براى! قلبه اونم داره، کار و سر عضو یه با فقط محبت
 و تک هم خیلى من استاد ىقیافه و تیپ نه؛ دارم، قبول رو حرفات کنی فکر اینکه نه. اطرافیان

 رو؟ العادهفوق صداى این یا داره؟ رو قشنگ چشماى این کى. قشنگه
 کردم؟ ناراحتت -

 . ترسیدم خودم از که بود عشق و محبت ماالمال چنان فضا
 مامانت؟ پیش پایین بریم میشه نه، -

 :گفت و داد تکون سر
 . بریم -
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 محرمم پسرش مثل که سیروس پدر پیش حتى نبودم، راحت چادر بدون. کردم سر به چادر و روسرى
 . بود شده
 :گفت مادرش. شد صرف آرامش از پر اما ساکت محیط تو ناهار

 یه باید حاال خوره؛نمى غذایى هر هم خونه تو نیست، بیرون غذاى خوردن اهل من پسر این دخترم، -
 ... و بشینیم روز
 مامان؟ آره بذارین، بار رو من ىپاچهکله -

 :گفت و خندید مادرش زد، لبخند پدر
 . چیزى یه بود سروش اگه حاال! داره؟ خوردن تو ىپاچهکله آخه -

 قابل کجا من آروم کبوتر گفت؛مى راست خب. درخشید پژوهش خاندان هایچشم. خندیدم اختیاربى
 بود؟ عقابش برادر با قیاس

 به بلندى و سفید لباس. شد وارد عقد مراسم بابت کمترى استرس من به فرح، و کیان ریزىبرنامه با
 باال ىطبقه و آقایون پایین ىطبقه شد؛ برگزار خونه تو مراسم. بود زیبا سادگى، عین در که داشتم تن

 . بود شده تزیین آبى و سرخ رز هاىگل و سفید تور با و بود شده عقد اتاق به تبدیل مهمون اتاق. خانما
 از سیروس فامیل مجرد دختراى تعداد. بود الزم فامیل هیجان ىتخلیه براى ظاهرى مراسم یه

 . زدمى موج حسرت نفرشون سه چشم تو خودم جون به. کردمى ـجاوز*تـ دست هایانگشت
 :گفت و کرد تعارف بهم شربتى و اومد کنارم ایلحظه فرح

 !بزنن تیر با رو تو یسایه خوانمى هابعضى االن ندارى، صورت به رنگ بخور -
 قسم دارن، فامیل تو خوبى و خوشگل دختراى چه ببین کرد؟ قبول رو من مامانش چرا فرح، -

 . میرنمى سیروس براى تاشون سه خورممى
 بار یه اگه نیلو، ببین! اونا نه قشنگى و عزیز سیروس براى تو که اینه مهم باشن، ترخوشگل. بمیرن -

 ... و ذارممى کنار رو بزرگى کوچیک بگیرى، کم دست رو من مامانى دیگه
 . بشه ناراحت عمه عزیز ترسممى! نخور حرص عزیزم، باشه -
 :گفت و اومد کش هاشـب*لـ
 !شده دیوونه چقدر شعمه دونهمى قربون، رو مبچه -
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 . شد دلبرى مشغول و مجلس وسط رفت طالییش و بلند لباس با
 پایان به خوبى به مراسم بگذریم، نامهربونم ىعمه و سیروس مشتاق دختران و خانم زهره نگاه از

. شد آویزون گردنم و گوش به مامان ىفیروزه سرویس. شد تلنبار اتاقم تو عروس کادوهاى. رسید
 بود کیان ىهدیه که اىفیروزه انگشتر کنار بود شده دستم مهمون دیروز از که رو قشنگم ىحـلقه

 . گرفتم وضو و گذاشتم
 . شد بلند تلفن زنگ

 !دلم بانوى بر سالم -
 !سرورم بر سالم -
 . افتممى جادو چراغ غول یاد نگو، طوراین -
 خوبه؟ دلم، عزیز بر سالم خب -
 کردى؟مى کارچی خیلى، -
 بیرون؟ بریم میاى فردا. نماز برای گرفتممى وضو -
 . بگم رو جمله این من بود قرار نشد، -
 . بگو خب -
 گفتم؟ خوب عزیزم، بیرون بریم دنبالت بیام باش آماده صبح فردا -

 . خندیدم
 بریم؟ کجا! بیسته تنمره دلم، عزیز بله -
 !کنه پَلِم و شل نشه غیرتى کیان آقا این نیلوفر، میگم. فردا تا بمونه باید رازه، این دیگه -
 قرار! داره؟ شوهر و زن یه رفتنبیرون با کارچی نمیشه؛ پیدا اون از ترمهربون دلمه، عزیز کیان واى، -

 رعایت عقدش زمان کیان هم که هست حرمتایى یه البته کسى، نظر زیر و باشیم نامزد مثل نیست
 . کنم رعایت خواممى من هم کرد،

 . خداحافظ. بینمتمى صبح فردا برس، نمازت به برو. باش مطمئن معتقدم، حرمتا این به منم -
 . خداحافظ -

 . شد موندنى ذهنم تو همیشه براى( ع)امیرالمومنین آقا تولد هشت، و هشتاد سال تیر پونزده
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*** 
 :اومد پیام

 باشیم؟ رکاب در هستى آماده عالم، دخت بانو بر سالم -
 !داشت کیف باستان، ایران گرایش اونم تاریخه، استاد که همسرى داشتن. گرفت امخنده
 :دادم پیام

 !نثاریمجان ى آماده شاهنشاها سالم، -
 :گفت و نشست پله روى کنارم فرح

 آره؟ دیگه، نامزدبازى میرى چطورى؟ خانم عروس -
 :گفتم اش،جمله به توجهبى
 . بخوریم پزفرح کیک و بزنیم حرف حسابى خواممى نمیرى، جایى غروب امروز -

 :دادم ادامه زد، که لبخند
 . کنم سالم یه عمه عزیز این به بذار حاال -

 :گفتم و زدم باال رو تیشرتش ىلبه
 کجاست؟ دقیقاً حاال -

 :گفت و گذاشت گرمش و تخـت شکم از قسمتى روى رو دستم
 . اینجاست نازدونه ش،عمه -

 :گفتم و ـوسیدمش*بـ و شدم خم
 . بشى خوشگل و تپل تا بخواب و بخور خوب! نیلو عمه منم سیب، ىهسته سالم -

 . کردم مرتب رو لباسش
 !باش خودت مواظب خیلى فرح -

 . شد زده خونه زنگ
 :گفت فرح

 . نباشه تنها تا نىنى دوتا بشن شاید اصالً. هستم نىنى و خودم مواظب من عمه، برو -
 :گفتم و سرش تو زدم
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 . خوبه نشه پررو خودت مثل حاال از بچه! دختر داره قباحت -
 . شدم خارج خونه از و کردم خداحافظى

 و داد سالم همیشگى لبخند با و شد پیاده سیروس بود، داشته نگه خونه روبروى محل آژانس اتومبیل
 . گرفت سالمى

 . دادم سالم جوون ىراننده به و نشستم عقب صندلى روى
 :گفت و نشست کنارم سیروس

 . همیشگى جاى همون برین مرتضى، آقا -
 . کرد حرکت و گفت غلیظى استاد چشم راننده

 و من متانت گفتمى سیروس. زدیم حرف اطرافیان برخورد و رفتار و دیروز مراسم از آهسته صداى با
 من ىدلبسته اول همون از که هم مامانش نشسته، برادرش و پدر دل به خیلى( فرح و کیان) امخانواده

 خویشانم العملازعکس هم من. کردم قبول شروطى و شرط هیچ بدون رو بیمارش پسر چون شده؛
 . نبودن خوشحال واقعاً کدومهیچ دایى، جز به که گفتم

 :گفت سیروس
 . هستیم راضى وصلت این از که خودمونیم مهم -

 :پرسیدم تعجب با شد، خارج شهر از اتومبیل
 . نیست همراهم چیزى دستى، کیف جز به من! ریم؟می کجا -
 . نیست احتیاجى هم چیزى به رسیم؛مى االن کن، صبر کمى -
 . ایستاد اىقهوه ىدروازه مقابل و رفت باال امامزاده کنار ىکوچه از ماشین. رسیدیم روستایى به

 :گفت سیروس
 . شین پیاده بانو، رسیدیم -
 در کنار و درآورد سبدى عقب صندوق از مرتضى آقا. کرد باز رو بزرگ در. بودم کنجکاوى از پر

 :شنیدم رو سیروس صداى و شدم وارد. گذاشت
 . دنبالمون بیا چهار ساعت مرتضى، آقا -



 

 

179 

 

 ارزشمندم ی بقچه و من رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.نیلوفر

 نسیم. کردمی سالم بهم گذشت،مى درختا میان جوى از که آبى خندید؛مى بهم پرطراوت و زیبا باغ
 . بودم شده پرُدرخت و زیبا باغ محو. خوندمى ترانه بود، پیچیده هادرخت موهاى توى که خنکى
 . کرد لـمس رو بازوم دستى

 خونه؟ داخل بریم -
 :پرسیدم و برگشتم عقب به
 نیست؟ باغ مگه اینجا -
 ... و بزرگ باغ خونه یه باغه، -
 !قشنگه خیلى اینجا قشنگ، خیلى -
 اومد؟ خوشت -
 !خیلى -
 رنگارنگشون لباساى مختلف فصالى تو نشدى، آشنا درختاش با ندیدى، رو زیباییاش ىهمه هنوز -
 !میشى عاشقش ببینى ندیدى، رو

 . زنهمی حرف اشبچه از داره که پدرى مثل گفت؛مى محبت و عشق با چقدر
 دارى؟ دوست خیلى رو اینجا -
 تو، بریم. زنهمى رقم داره رو خاطره بهترین هم تو اومدن دارم، اینجا از زیادى خوب خاطرات... خیلى -

 . نخوردم صبحونه هنوز من
 . رفتیم جلو خاکى و باریک راه یه از

 شدیم رد هادرخت الىالبه از چندبار. شد ناپدید چشمم از آب جوى بودن، هم کنار تنگاتنگ هادرخت
. سنگى ىدوطبقه ى خونه یه اومد؛ چشمم جلوى زیبایى ىخونه و رسیدیم باز نسبتاً فضاى به تا

 . درخشیدنمى هادرخت سبزى همه اون میون نارنجى و اىقهوه هاىسنگ
 !قشنگه خیلى کیه؟ مال اینجا -
 . اومده خوشت خوشحالم خانوادگیمونه، باغ -

 سفید، کتونى و قرمز یبهاره کت یه با داشت تن به کرم شلوار و پیراهن. کنه باز رو در تا رفت جلو
 نرم؟ قربونش و ببینمش تیپ این با شدمى مگه. بود پوشونده رو مشکى موهاى من محبوب کاله
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 . کردم همراهیش و گفتم خودم به ناسزایى
 . بود شده پر ناهارخورى صندلى و میز دست یه و مشکى چرم مبل دست دو با بزرگ سالن
 :گفت و رفت آشپزخونه سمت به دست در سبد بود، آشپزخونه سالن راست سمت

 . کنم راه به رو صبحونه بساط هم من کنی، نگاه رو اینجا تا -
 . رسوندم کنارش رو خودم

 . من با صبحونه آقا، نه -
 . کردمی خودنمایی قدیمی گاز اجاق کنار چوبی صندلی دوتا و میز یه. بود دلبازی و روشن یآشپزخونه
 . چرخید من سمت به و گذاشت میز روی رو سبد سیروس

 ببینی؟ رو اینجا خواینمی -
 :گفتم گشاد لبخند با و گذاشتم میز روی رو کیفم و چادر

 داری؟ شک من به مگه نه؛ کنه، درست صبحونه خونه مرد قراره اگه -
 . انداخت باال ابرو

 !نه دلم؟ عزیز تو به! شک؟ -
 . کردم هدایتش سالن طرف به آروم و گذاشته بازوش روی دست

 . انگور و خواممی هلو من دیدم؛ میوه درختای اومدیممی آهان،! بیرون برین لطفاً پس -
 آویخت ورودی در کنار فلزی آویز رخت به رو کالهش و کت. رفت بیرون آشپزخونه از و گفت چشمی

 . رفت بیرون و
 و پیاز و کاهو بربری، ی تازه نون خیار، گوجه، پنیر، مرغ، تخم آوردم؛ بیرون رو سبد داخل وسایل
 . زمینیسیب

 خودش؟ یا مامانش بوده؟ کی فکر خندیدم، اختیاربی
 . بیاد داخل به خنک هوای دادم اجازه و کردم باز داشت، باغ به بزرگ کشویی یپنجره یه آشپزخونه

 . چیدم کابینت روی و کردم پیدا رو ادویه و قند و چایی بود، کشویی سه کابینت گاز اجاق کنار
 و رنگخوش املت گوجه، چهارتا و مرغ تخم تاسه با. بیاد جوش آب تا کردم روشن رو کتری زیر

 . دادم قرار میز روی کنارش هم پنیر و خردشده گوجه و خیار از بشقاب یه. کردم آماده اشتهاآوری



 

 

181 

 

 ارزشمندم ی بقچه و من رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.نیلوفر

 . دادم جا کابینت یا یخچال داخل رو وسایل بقیه
 . کشیدم موهام به دستی روسری، برداشتن با و کردم آویزون رنگخوش کت کنار رو چادرم و مانتو

 یه آشپزخونه مثل که بزرگ نسبتاً اتاق. برم داخل کرد اموسوسه ایقهوه در بود، اتاقی سالن انتهای
 دیواری کمد یه اتاق وسایل تنها. بود شده پنهان طالیی ایپرده با که داشت باغ به کشویی پنجره

 یا مهمون خوابیدن برای فقط کردم فکر. وجورجمع سبز ینفرهشش مبل دست یه و بود سراسری
 باغ این زدم حدس متعدد، هایخوابرخت دیدن با دیواری کمد داخل. مناسبه لباس کردنعوض

 . پژوهشه یخانواده استراحتگاه بهترین
 :رسید گوشم به سیروس صدای

 . تنهایی از مردم کجایی؟ بانو -
 . خندیدم اشبامزه لحن و لوس شعر به
 . گرفت طرفمبه رو هلو و انگور سبد دیدنم، با. شدم خارج اتاق از
 !درویش یتحفه سبزیست برگ -

 :گرفتم امخنده یموندهته با رو سبد
 !ایتازه و سنگین برگ چه -

 :گفت و زد لبخند هم باز. نشستیم هم کنار و شدیم آشپزخونه وارد
 . میشه عالی بگیری، برام هم لقمه یه اگه حاال... کشیدی زحمت -

 کردنمی شوخی کردم، نگاهش متعجب
 تکون سری خوردنش با و گرفت رو لقمه گرفتم، طرفشبه پیچیده املت ایلقمه و دادم تکون سری

 :گفت و داد
 . دیگه لقمه یه ست،خوشمزه -
 :گفت خورد، رو دومی وقتی. گرفتم طرفشبه هم رو لقمه دومین خنده با
 . کردممی اقدام خوردنش برای زودتر ست،خوشمزه قدراین املت دونستممی اگه -

 . خندید دید، که رو تعجبم
 . نیمرو فقط نمیاد، خوشم املت از من آخه -
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 . گزیدم ـب*لـ
 کنم؟ درست نیمرو برات شده؟ بد خیلی -
 . بدم نشونت رو باغ قسمت یه ببرمت خواممی که بخوریم زود. شده خوشمزه که گفتم نه، -

 :گفت و شد بلند چایی خوردن از بعد
 . ببریم باید هم بالش و پتو دوتا فقط داره، دیگه مزه یه اونجا چایی که بریم بیا -

. گذشتیم پربار و بلند هایدرخت میون از و رفتیم خونه پشت. زدیم بیرون خونه از بغـل به بالش و پتو
 . بود کرده پر رو فضا شیطون، هایگنجشک صدای
 . گفتمی مقدم خیر من به بازو نـوازش با ایشاخه گاهی

 . راست سمت بپیچ حاال خب، -
 . داد سالم من به زیبایی یمنظره توت، پربرگ درخت دو میون از گذشتن با و

 . شدم خیره لـذت با و ایستادم
 !قشنگه خیلی -
 . دونممی -
 دو تربزرگ مجنون بید زیر. بود شده محاصره مجنون بید هایدرخت توسط که رؤیایی فضای یه

 گم هادرخت میون پیچ یه با و گذشتمی روبروش از آبی جوی که داشت قرار هم کنار بزرگ تخـت
 . شدمی شنیده خوبی به آب فرود و فراز صدای. شدمی

 . شدم آب جوی موسیقی و مجنون بید ـص*رقـ دیدن محو
 . بفرما بانو -

 . کشیدم کنار رو خودم
 . نبود حواسم ببخشید، -

 . گذاشت جلو به قدم
 . اومده خوشت خوشحالم -

 . گذاشتم اول تخـت روی رو هابالش
 . قشنگه خیلی -
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 گوش لـذت با و بستم رو هامچشم بودم؛ آب صدای عاشق. شدم آب به خیره و ایستادم جوی کنار
 . دادم
 :گفت و کرد پهن تخـت روی رو هاپتو
 . داره خوردن اینجا چایی -

 توخالی ایکنده میون. کردم نگاه کنجکاو رفتم، کنارش. نشست زمین روی و شد خم دوم تخـت کنار
 از و آورد بیرون ایدودگرفته کتری تخـت زیر از. بودن کرده درست سازدست اجاقی سنگ و آجر با

 :گفت اون، روی آب کتری قراردادن و آتیش کردنروشن از بعد و کرد پر بود کنارش که آبی یدبه
 اومد؟ خوشت خب، -

 . زدم چرخی شاد
 . نشست دلم تو حسابی قشنگه، خیلی -
 نگرفته؟ که منو جای -
 . بگیره تونهنمی کسهیچ رو تو جای -

 :گفت و درآورد رو هاکفش
 ... یه و بیاد جوش آب تا کشممی دراز کمی من. بشین اینجا بیا -
 :گفتم خنده با
 . بدی من به عالی چایی -

 برد سرش زیر رو هاشدست. نشستم قرمز نرم پتوی و تخـت روی کنارش و درآوردم پام از رو کتونی
 :گفت و
 و ببندم رو هاچشم و بکشم دراز خواممی فقط میشه؛ تزریق بهم آرامش فقط انگار اینجام، وقتی -

 . بدم طبیعت صدای به گوش
 . کردم پیدا رو حس همین منم -
 ... . و گرفتم بلندی دم بستم، رو هامچشم و دادم تکیه تخـت چوبی برآمدگی به
 . اجازه با -

 . شد باز خندونش صورت تو هامچشم
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 . کرد جاجابه کمی پام روی رو سرش
 . گفتهمی رو یار و جوی همین حافظ حتماً -

 . بود شده شیطون
 . نشست نرمش و لغزان موهای روی حـیابی دست

 . خودتونه به متعلق باشین، راحت -
 :گفت خمیازه میون و گذاشت هاشچشم روی رو دستم و خندید

 بزنم؟ کوتاه چرت یه من -
 . خوردم رو امخنده

 . سفیدبرفی بخواب -
 . نشنید مطمئنم

 بار برای رو دستم. داد رفتنش خواب به از خبر دستم روی از هاشانگشت بازشدن و عمیق هاینفس
 یه خوندن مثل مشکى کوتاه موهاى با بازى. کردم ـوازششون*نـ آروم و بردم سرش موهای روی دوم

 . بود بخشلـذت لطیف، موسیقى یه شنیدن یا عاشقونه رمان
 این تا عشق امواج کردمنمى فکر گرفت؛ فرا رو قلبم گرم آرامشى اش،خفته نیمرخ به شدنخیره با

 تن هاش،ـب*لـ بر لبخندى آوردن و سیروس رضایت براى بودم حاضر. باشه زاانرژى و قدرتمند اندازه
 . بدم ایسختى هر به
 :گفتم دل در و انداختم باال ایشونه. اومدم بیرون خلسه از کترى، آب قلقل صداى با
 . کنم بیدار رو اومده دست به تازه عزیز که نیست مهم قدراون باشه، اومده جوش خب -

 انسانى سکوت در و کردم دم چایى. گذاشتم بالش روى و کرده بلند رو سرش آرامش با. گذشت ساعتى
 . چسبید عجیب خوردم، رو دودگرفته چایى از لیوانى باغ، درختاى و هاپرنده هیاهوى و
 گرسنگى نبود قرار بپزم، ناهار خواستممى. رسیدم سنگى ساختمون به چرخیدن، خودم دور چندبار با

 . بکشیم
 و دادم ماساژ نمک و پیاز و کارى پودر و فلفل با و کشیدم بیرون مرغ رون یه و سـینه یه یخچال تو

 . بگیره مزه تا گذاشتم کنار
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 تفت کمى رو مرغ تکه دو. کردم خیس و شستم پیمانه دو بود، سفید سطلى داخل گاز اجاق کنار برنج
 به راحتیه؛ کار دارى دوستش که کسى براى آشپزى. گذاشتم شعله روى رب و پیاز سس داخل و دادم
 برنج دیس کنار هم ساالد ظرف. باشه درنیومده آب از خوب مبادا باشى نداشته استرس اینکه شرط
 . کرد اخم کمى. شدم خفته زیباى هاىچشم تو چشم رفت، باال که سرم. دادم قرار میز روى

 بکشیم؟ بیگارى خانم از یا ببریم فیض باغ از اینجا اومدیم -
 :گفتم و رفتم کنارش رویىخوش با
 . بدونم آشپزیم به راجع رو نظرت کار اول همین داشتم دوست. کن بازشون نمیاد، بهت اخم -

 :گفت و کرد جاجابه لبخندى با رو اخمش
 . کنیم آشپزى هم با کردىمى صبر حداقل شدم، دلخور من ولى -
 بلدى؟ آشپزى! مىگى؟ راست -

 :گفت و خاروند رو بانمکش بینى کنار اشاره انگشت با و شد مظلوم و جمع هاشچشم
 . بلدم املت و ماکارانى و برنج فقط... خب -
 پاچهکله و فسنجون و الزانیا ازم فردا بلدم؛ غذا نوع چند فقط من آقا کار، اول همین. خوبه خیلى -

 . نخواى
 :گفت خنده با
 این انگار امروز که غذا سراغ بریم. گیریممى یاد و خریممى رو کتابش هم با باشه، الزم هروقت -

 . شده حیابى خیلى من شکم
. شد سخت و سفت تنم تموم. شد فشرده هاشپنجه میون هامشونه که بردارم قدمى تا کردم پشت

 :کرد زمزمه و نشوند سرم روى ایـوسه*بـ
 . لحظه این و تو و من فقط بمونم، ثابت لحظه این تو دارم دوست -

 نسبت نباید بود، من عزت و حرمت مرد این شد، خارج سفتى از عضالتم. بود آهسته و گرم هاشنفس
 . بذاره باقى برام اىدیگه یادگارى آرامش جز به محاله بترسم؛ یا باشم بدبین اون به

 :گفتم محبتم تموم با و کشیدم بازوش  روی دست و برگشتم
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 بریم بهتره حاال. دیگه هرجاى چه باغ، این ىتو چه بخواى؛ که لحظه هر هستم، پیشت همیشه من -
 . همسر ناهار اولین سراغ
 . کرد ــوازش*نـ باریکش و بلند هاىانگشت با رو دستم

 . هستی که ممنون دلم، عزیز ممنون -
 سالپنج که سروشى گفت؛ برادرش از برام. شدیم باغ رباىآهن جذب آهن ىبراده مثل ناهار از بعد

 تو خانمش با. بود قالى نقش طراحى هم خودش ىرشته و داشت بافىفرش کارگاه بود، تربزرگ
 و سیاوش. داشتن شیطون ىسالهده دوقلوى یه و بودن کرده ازدواج هم زود و بود شده آشنا دانشگاه
 ترشکوچیک خواهر با. خونهم تا بود دوست بیشتر برادرش با. بودم ندیده هنوز رو اونا سیامک،

 چندتا و بود جمهور رئیس معاوناى از یکى پسردایى که دامادشون رفتار از اما داشت؛ خوبى ىرابطه
 خوب موقعیتش از و خودخواهه خیلى گفتمى. اومدنمى خوشش کردمى مدیریت رو کارخونه

 . بود دایى دل عزیز که داشتن هم چهارساله دختر یه. کنهمى سوءاستفاده
 کردنمى رانندگى قلبى ىحمله از ترس و بیمارى خاطربه اما دنبالم؛ بیاد خودش ماشین با داشت دوست

 مامان یعنى دخترش، تنها به که گفت بابابزرگش باغ از. رفتمى طرف اون و طرف این آژانس با و
 . زده فرزندش تاسه اسم به سند هم مامان و رسیده

 . بودن خوبى دختراى نبودى؟ فامیل دختراى خواستگار چرا -
 . بود کرده شیدا رو من که سحرآمیز ىخنده همون خندید؛ و فشرد رو دستم

 توام؟ عاشق هاستسال بگم بازم دارى دوست -
 بازى هامانگشت با. کردم همراهیش نشست، آب جوى کنار. شد عمیق چقدر نگاهش. ایستاد روبروم

 :گفت و کرد
 . نداره خبر ازش کسهیچ که بگم برات رو راز یه خواممى -

 . نشست دستش روى امدیگه دست. نداشتم خوبى حس
 بگى؟ الزمه -
 . باشى داشته خبر زندگیم تو جایگاهت از تا بگم تو براى دارم دوست -

 . موند حرکتبى دستم. دوخت روبرو به رو نگاهش
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 . آدمام اون از یکى من شنیدى؟ کردن تجربه رو مرگ که آدمایى مورد در چیزى -
 :پرسیدم تعجب با
 !چى؟ یعنى -
 اوج آروم شد، قطع نفسم خورد، قلبم به سنگینى ىضربه زد؛ بهم موتور یه خیابون تو پیش سال دو -

 شعاع روبروم. کردمى حرکت شناور بدنم. خلوت و ساکت تونل یه به شد تبدیل چىهمه بعد و گرفتم
 احساس شناورم جسم مثل داشتم؛ خوشى حال. کشوندمى طرفشبه رو من عجیبى میل که بود نورى

 صدام که شنیدممى نبود بابا و مامان صداى به شباهتبى که ضعیفى صداى گهگاه. کردممى سبکى
 سبزى و بود آسمون آبى فقط شدم، خارج تونل از. داشت اىدیگه لـذت نور اون به رسیدن اما زدن؛مى

 . داشت جریان فضا توى داشت، نبض رنگ دید، مىشه اینجا که سبزى نه اما چمن؛ و درخت
 :داد ادامه خاصی هیجان با آرامش صدای. درخشیدمی هاشچشم بودم، صورتش به خیره

 دوسش خیلى کرد؛ فوت صبح نماز سر بودم، سالههشت وقتى. باغ همین صاحب دیدم، رو پدربزرگم -
 :شنیدممى رو صداش هاشچشم از. اومد طرفمبه لـبخند با. بود مومنى و عارف مرد داشتم،

 . اومدى خوش پسرم، سالم -
 :گفت شنیدم،مى قلبش از که صدایى با. رفتیم درختا طرفبه و کردیم بغـل رو همدیگه

 ندارى؟ کارى اینجا بریم؟ باباجون -
 :گفتم لـب تکون بدون منم

 . ندارم کارى بریم، -
 هاىدست. بود بیشتر آرامش و پدربزرگ کشش اما شنیدم؛ رو بابا ىناله و مامان ىضجه صداى

 و پیچید فضا تو لطیف بوى یه بو، یه اما... گرفت خودش تو رو من حمایتگر و قدرتمند پدربزرگ
 . خوش بوى از پر حباب یه تو گرفتن قرار مثل گرفت؛ خودش تو رو سرتاپام

 :گفت پدربزرگ به قلبم و کشیدم کنار رو خودم
 باشم؛ داشته کنارم شده که هم لحظه یه براى رو بو این صاحب خواممى دارم، ناتموم کار یه -

 . لحظه یه براى حتى بکشم، مشام به وجود تموم با رو بو این خواممى
 :گفت و خندید بزرگ پدر چشم و ـب*لـ و قلب
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 . پسرم برو باشم، منتظرت تونممى من. برس آرزوت به و کن پیداش برى، تونىمى تو -
 شنیدممى سروصدا. پیچید درد وجودم تو گرفت، سرعت شناورم بدن برگردوند، تونل به رو من ضربه یه
 :گفتمى که
 . برگشت -

 قلبى ایست دوبار گفتن برام بعدها. بودم قلب ىویژه مراقبتاى قسمت بیمارستان تو کردم، باز چشم
 . بودن شده ناامید برگشتم از دوم بار کردم؛

 :گفت و فشرد محکم رو کردهیخ هاىدست و کرد نگاه صورتم به
 جایگاهت دونىمى. برگشتم تو پیداکردن امید به فقط من. بود خوابم توى چادرت بوى بو، اون -

 . قلبم ىهمه قلبمه؟ کجاى
 رو هامچشم و گذاشتم اششونه روى سر. فشرد خودش به رو من و کرد ــلقه*حـ دورم به رو دستش

 !اون قلب و من قلب حدیث بود حکایتى عجب. بستم
 الینفک جزو لبخند و شد بیشتر من مالیمت ماجرا اون با اما بودم؛ آرومى مرد من ماجرا، اون از قبل -

 اگه. زنمنمى آتیش و آب به رو خودم چیزى آوردن دست به براى کنه،نمى اذیت رو من چیزى. صورتم
 رو من خدا بودم مطمئن گرچه ببینمت؛ دور از فقط کردممى سعى دادى،مى منفى جواب من به تو

 . باشم تو کنار تا برگردونده
 . بود عالم ىگنجینه ترینقیمتى داشت، جریان طرفمبه اششونه و دست از که افسونى و آروم صداى

 حرف. کنم ازدواج وقتهیچ نداشتم خیال اومد،نمى خوشم کسىهیچ از تو شناختن از قبل تا من -
 به نسبت. کرد شیفته رو من تو ىخنده و صدا اما بود؛ برادرم فقط زندگیم مرد تنها نبود، مهم برام مردم
 بدم گناه این از. میشم گناه مرتکب دارم کردممى فکر شدم، صدا یه عاشق که داشتم بدى حس خودم
 تو گفتم، رو قضیه کیان به وقتى. کنم تحمل رو فشار این تونستمنمى... رنجیده و بودم گیج اومد،نمى
 برام تونهمى و داره فرق همه با که کسى قرارته، بی قلبم که باشى همونى تو کردممى دعا مرتب دلم

 تو با گیرم،مى یاد رو عاشقی تو با دارم لحظه هر من بودى؛ تصورم از بهتر خیلى تو. باشه آرامش منبع
 سـینه از رو قلبم خواممى که میشه زیاد چنان عاشقى این قدرت وقتا بعضى. کشممى نفس رو عاشقی
 . کنم آرومش کمى تا بکشم بیرون
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 :گفتم و شدم خیره مهربونش صورت به برداشتم، اششونه روى از رو سرم
 من براى رو تو که کنممى شکر رو خدا. باشه داشته ربط تو به که چیزى هر عاشق توام، عاشق من -

 . برگردوند
 :گفت خندونش هاىـب*لـ و خندید ایشقهوه و درشت هاىچشم

 . زدم کنار رو مرگ چون ترم؛عاشق من -
 . کاشت سرم رو اىـوسه*بـ و کرد خم رو سرش

 چىهمه خواممى آرزوهات؛ و نگرانیا از مادرت، و پدر از بگو، تخانواده از برام تو حاال. بریم راه کمى -
 . بدونم رو

 :داد ادامه و خندید
 . خواستگارات از حتى -

 . داد گوش راستم بازوى فشردن با اون و زدم حرف من و زدیم قدم هم به داده تکیه شدیم، بلند دو هر
 :گفت و دوخت دهنم به چشم فرح

 بود؟ قشنگى باغ -
 :گفتم و زدم ترد خیار به گازى

 . طرف یه دائمیه بود معلوم که آب جوى اون طرف، یه زیباییاش ىهمه -
 . کشیدم دستش از خوردن از قبل. ریخت نمک خیارش روى فرح

 !کن مراعات کمى داره؛ ضرر بچه براى نخور، نمک قدراین -
 !خواممى نمک من. اینجا که هم تو نمیده، اجازه پایین که کیان. کم یه جون نیلو -

 :گفتم و بردم جلو رو دستم مچ
 . نمکه پر بیا، -

 . گذاشت باقى مچم روى درشت دندون ردیف دو جاى نکرد، نامردى کم و گرفت رو مچم محکم
 کردى؟ کارچی روانى -
 . شدم هار دیدم نمک کوه -
 :گفت و خندید بلند صداى با
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 مواظب باید حامله زناى گفتمى بخورم؛ قند حبه سه با رو چاییم نذاشت کیان دیشب تو جون نیلو، -
 . گیرهمى اطالعات کجا از دونمنمى نگیرن، باردارى دیابت باشن
 :گفتم و گرفتم گاز رو بازوش منم

 . نزد جیک طفلک قند، جاى به این شیرینى -
 . کشیدم کنار رو خودم و خندیدم بلندبلند

 . نداشتى عادتا این از. بزنى واکسن بریم باید گرفتى، هارى خودم جون فرح -
 :گفت و گذاشت پام روى رو سرش و خزید طرفمبه زمین روى

 نه؟ خوبیه، آدم چطورى؟ سیروس با -
 . کیان ىدیگه ىنسخه تقریباً شریفه، و مهربون خیلى -
 بپرسم؟ سؤال یه نیلى، مىگم. باشه خودش ىنسخه باید اون نمیشه؛ من کیان کسى نه، -
 . گفتم بهت رو چیهمه که من بپرس، -
 بدبخت؟ منِ مثل زنىمی چنگش کنه، ـوست*بـ خوادمى وقتى -

 فقط زده،هیجان نه و شدممى داغ نه افتادم؛ سرم روى ىـوسه*بـ یاد. نشست هامـب*لـ روى لبخند
 . کردمى منتقل من به رو وجودش آرامش

 . کرده عوض رو خونیت گروه سیروس آقا این اصالً. هپروت تو رفتى خانم؟ شد چى -
 سرم روى دست] اینجا. کرده هاشـوسه*بـ مهمون رو من بار دو حاال تا آرامشه، از پر وجودش -

 سعى بیزارم، نزدیک تماس از چقدر من دونهمى اینکه مثل حاکمه؛ بینمون خاصى حریم یه. [ گذاشتم

 …کنهنمى
 :گفت و شد خیزنیم فرح

 سن تو آخه. نابالغه هورموناش خودت مثل اونم کنه،مى پیدا رو شچاله گردهمی آب مىگن راست -
 رو زنش سر بکشه زحمت بعد خوشگل و درندشت باغ یه تو ببره رو زنش آدم سالگىسهوسی
 !خدا به نوبره ـوسه،*ببـ
 ناکام و نمیده کفاف عمرتون شما چى، یعنى مرد و زن بفهمیم تا کشید طول چندوقت کیان و من اگه
 . دینمی دنیا تحویل دیگه ناکام یه وگرنه نیفته، تو دست مبچه تربیت باشه یادم باید. رینمی دنیا از
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 . گذاشتم شکمش روى رو دستم
 خبر؟ چه بگو من ناناز از. نداریم مشکلى که سیروس و من -
 نوشته؛ رو بچه چندماهگى تا جنین اول ىهفته از گرفتم، آمریکایى کتاب یه. خوبه حالش که فعالً -

 . کامله کاملِ کالً و بخوره چى میشه؟،مادر تشکیل داره قسمتش کدوم چیه، ىاندازه جنین
 :پرسیدم و کردم ـوازش*نـ رو شکمش

 کرد؟ کارچی فهمید باباش وقتى... بپرسم نشد وقت -
 :گفت و زد لبخند

 از کیان دونممی. مونبچه مادر بشى؛ مادر قراره چون شده؛ ترواجب احترامت برام االن از گفت بهم -
 نیست؟ دوستبچه کیان چرا. عزیزه برام داده خدا که حاال میگه اما نمیاد؛ خوشش بچه

 به نداره؛ دوسشون گفتمى فقط رفت،نمى سالپنج زیر هاىبچه طرف وقتهیچ اصالً دونم،نمى -
 . کنهمى فرق خودش ىبچه حتماً اما رو؛ سال دو زیر هاىبچه خصوص

 :گفت و شد بلند فرح
 . بخونه هم الالیى براش کنممى مجبورش بسازم، ازش ذلیلى بابا یه -

 چطور دونمنمى داشت، کالس تهران دانشگاه روز سه اىهفته کیان. شد آغاز مسئولیت انبوه با مهرماه
 ظهر از بعد هم دوشنبه جمعه، غروب تا رفتمى شنبهپنج صبح بود؛ شده هماهنگ مخابرات با

 . موندمى ارشد هاىبچه خوابگاه تو اونجا شب یه. گشتبرمى
. چهارشنبه و دوشنبه و شنبه روزاى التدریس؛ حق عنوان به رفتمى مدرسه هفته تو روز سه فرح

 دیدن و بازار رفتن بدم؛ رشوه بهش کردمى وادارم و کردمى گیرىبهانه مرتب نبود، کیان که روزایى
 . نداشت ضررى براش و داشت دوست که هایىخوراکی خریدن و بچه وسایل

 هم ستوده آقاى. داد ستوده آقاى به رو آفتاب آموزشگاه ىاداره و شد شیرازنشین رسماً احمدى خانم
 در روز سه بود، هامدرسه فصل چون. کنم مدیریت براش رو آموزشگاه باید که داد قرار منگنه تو رو من

 . نداشتیم کالس ظهر از بعد هاشنبهپنج البته شنبه،پنج و چهارشنبه و دوشنبه بود؛ باز آموزشگاه هفته
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 جز به. کردمى همکارى تحقیق گروه با یا داشت کالس یا دانشگاه هاصبح هفته، اول روز پنج سیروس
 تا برگشت و رفت ىاندازه به هادیدار این اگه حتى دیدیم؛مى رو همدیگه روز هر شب، هر تلفناى

 . بود آموزشگاه
 حضور هم همسرش و سروش مهمونیا این ىهمه تو بودم؛ مادرش و پدر مهمون شام شب یه اىهفته

 با که متین و جدى برادر یه باشم، داشته دیگه برادر یه تونممى که پذیرفتممى کمکم من و داشتن
 اومدن از همسر فعالیت خاطربه معموالً خواهرش. هست سیروس برادرش، مواظب وارشعقاب نگاه

 . کردمى خوددارى
 شطرنج استاد سیروس باباى الحق آوردن،مى ما لـب به خنده کردنکلکل و شطرنج با خانواده مردان

 . بود
 سیروس براى بار اولین وقتى. هستم هاکوچولو ىقبیله جزو کردممى حس رفتم،مى اونجا وقتى

 و چرخید طرفمونبه خانواده ىدیگه مرد دو سر که بلند قدرى به خندید؛ بلند دادم، شرح رو احساسم
 :گفت مهربونى با مامانش

 . ببریم فیض هم ما بگو -
 :گفت و برد باال رو هاشدست سیروس

 . کنمنمى فاش رو خانم اسرار من -
 :گفت مامانش به. شدم سرخ خجالت از و فشردم چنگم تو رو پهلوش آروم

 بشى؟ پسربى که خواىنمى کنه؛مى قصاصم داره نگفته چیزى ببین، -
 :گفت تحکم با پدر اما خندید؛ مادرش

 !نکردى کردى اذیت رو عروسم -
 :گفت محکم و زد هم به رو پاهاش جفت و شد بلند سیروس

 . فرمایین امر هرچى قربان، چشم -
 الـبته بکشونه، فوتبال به رو برادر دو هر بود تونسته کیان. بردممى لذت پسرا و والدین بین صمیمیت از

 . کردمى همراهیشون دیدن براى بیشتر سیروس
 . عالیه بانىدروازه براى تیزبینش چشم و بلند قد اون با سروش گفتمی کیان
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 وقتش بیشتر. بود تلفنى تماساى اندک حد در خانواده، ىسالههشتوبیست خواهر سیما، با من ىرابطه
 درگیر حسابى رو خودش که آقارضا، همسرش، درشت و ریز سفارشاى و شدمى دخترش فرشته صرف

 . بود کرده کار
*** 
 و فکر تموم روز دو. کنم تهیه چى براش دونستمنمى. بود سیروس تولد آبان دوم و شدمى نزدیک آبان

 . بود کرده امخسته خیال
 که بود باردارى زنان معدود از فرحناز. بودیم حلوا ىتهیه مشغول آشپزخونه تو فرح با عصر شنبهپنج

 تهران به کیان آمدورفت با. بود نشده برجسته هنوز شکمش. نداشت غذا بوى از فرار و باردارى تهوع
 اجازه باردارى خاطربه که بود دلیلبى دردهاى ناراحتى تنها. شدنمى تنگدل خیلى و بود اومده کنار

 این دوم ماهه سه از بعد بود گفته متخصص، پزشک شبیرى، دکتر خانم اما نداشت؛ دارو مصرف
 این باعث کیان نبود که بودم فهمیده سردردش فرود و فراز به توجه با من. میشه طرف بر ناراحتى
 منصرف دانشگاه به رفتن از کیان یا بشه ترحساس خواستمنمى. گفتمنمى چیزى اما شده؛ ناراحتى

 یک با تنها و نکرد ازدواج عشق با برادرم شاید. بود محسوس کامالً دو این بین عشق و عالقه. بشه
 بدجورى طناز ترک این. دیدممى هاشچشم تو رو داشتندوست ىشعله من اما گذاشت؛ پاپیش عالقه
 . بود کرده خودش ىدلبسته رو من برادر
 . خورد و برداشت حلوا قاشق نوک فرح

. مادرت و پدر و من مامان خیرات. ببریم هاهمسایه براى شد خنک کمیه. شده خوشمزه... . اوم -
 . خوبه شیرینیش ببین بخور کمیه

 :گفتم و کردم مزه کمى
 بخرم؟ چى براش. سیروسه تولد شنبه فرح. شده خوب -

 :گفت و نشست صندلى روى
 گیره؟مى جشن چى؟ مامانش. باشه انگیزخاطره باید سال اولین هم اون تولد، کادوى -
 . بگن تبریک شاید. بگیرن جشن کسى براى بچه جز به که باشن هایىخانواده از نکنم فکر -
 . داره دوست که بگیر براش چیزى کادو. بخورین شام برین بیرون یا خونه کن دعوتش شام -
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 . کردم صافشون قاشق پشت با و ریختم سرخ گل چینى کوچیک بشقاباى توى رو شدهخنک حلواى
 دوست اىقهوه-کرم و آبى لباساى. هست تاریخ و شعر کتاب اهل البته. داره دوست چى دونمنمى -

 مردونه مهمونیاى براى بیرون میگه. میاد خوشش بیشتر خونه تو غذاخوردن از... دونمنمى. بپوشه داره
 . مناسبه

 . دیگه خوبه. ـوسه*بـ و نشینىشب و شام یه. خونه کن دعوتش خب -
 . کنم فکرى یه باید خودم. کنممی مشورت کى با ببین. باش جدى. نگو مزخرف فرح -

 . شد پسته و نارگیل پودر با حلواها روى تزئین مشغول
 هم خودت خطاى تابلو از یکى. کن پذیرایى ازش وکیک شام با خونه کن دعوتش شب میگم. جدى -

 . بده کادو
 طبقه برادرم اینکه از داشتم شرم هنوز کیان؟ وجود با میزبانى و سیروس دعوت اما بود؛ خوبى فکر

 . باشم تنها سیروس با من و باشه پایین
 . گذاشتم میون در فرح با
 وادار رو کیان. هستى خجالتى و ـمرو*کــ شما دارم، تشریف پررو زمینه این تو من هرچى یعنى -

 چطوره؟ نباشیم، شما سرخر تا بابا ىخونه ریممی خودمون بعد شام، کنه دعوت رو سیروس کنممى
 !شیطون عالیه -

 :گفت و درخشید شیطنت با هاشچشم
 . داد مشاوره نمیشه که الکى. بگیرى من براى هم کادو یه باید البته -

 کادوى رو دستبندش که مامان طالى سرویس. کردم خالى تمیزى ىپارچه روى رو ارزشمندم ىجعبه
 به دامادى وقت رو اشفیروزه که بابا انگشتر دوتا مامان، طالى انگشتر دوتا. بودم داده فرح به عروسى

 تولد موقع خواستممى که مقصود شاه تسبیح یه. بود مونده باقى عقیق انگشتر یه االن و دادم کیان
 . بودم داشته نگه خاصى روز براى رو تیکه هر. بدم کیان به امبرادرزاده
 امشب از بود قرار که مردى مثل بود؛ محکم و زیبا. چرخوندم و کردم توانگشت رو عقیق انگشتر

 :گفتم و ـوسیدم*بـ رو انگشتر روى عقیق. باشه صاحبش
 . باش مواظبش. منه قلب از نیمى صاحب که میرى کسى دست تو امشب از -
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 اشموردعالقه غذاى دونستممى. کرد دعوت شام براى رو سیروس کارش سر از کیان شنبه، ظهر
 از رو چاى. ماست و ساالد به رو سبزى و میده ترجیح نوشابه به رو دوغ. ماکارانیه و مرغ با پلو زرشک

 . پسندهمى بیشتر شربت و قهوه
 تن به روشن آبى دامن و بلوز. گذشتمى فرح و کیان رفتن از ساعتى دراومد، صدا به پایین زنگ وقتى

 خودم و کردم سر به سفید چادر. بود گردنم و گوش بخشزینت هم مامانش ىهدیه سرویس و داشتم
 . رسوندم حیاط به رو
 . شدم زدهذوق دیدنش از اول بار مثل من و شد باز در
 . سالم -

 داشت تن به اىسرمه کاپشن و آبى پیراهن. سمتم به شده دراز گلدسته و نگاه همون لبخند، همون
 ـوش*آغـهم موهاش با هنوز من محبوب نارنجى کاله. شدمى کامل تیپش اىسرمه کتان شلوار با که
 . بود
 . دخت بانو سالم -

 . بیاد باال همراهم کردم دعوتش و گرفتم تشکر و لبخند با رو هاگل. شد وارد
 خودت؟ یا برادرتم دعوت شام -
 . میشى متوجه باال، بیا حاال -
 :پرسید میز روى تنقالت و کوچیک کیک و شمع دیدن با
 خبریه؟ امشب -

 کنارش. بود ایستاده سالن وسط هنوز. گذاشتم آبى پر بلند لیوان داخل رو هاگل و برداشتم سر از چادر
 :گفتم و رفتم

 . دربیار رو کاپشنت -
 :خوند شدهجمع هاىچشم با و کیک روى. نشست میز پشت و کرد آویزون رو کاله و اىسرمه کاپشن

 . من خوب احساس ىهمه مبارک تولدت -
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 غرق و ایستادم کنارش لـذت با. شد خنده به تبدیل و گرفت بیشترى وسعت هاشـب*لـ روى لبخند
 جا از سرعت اون با چطور نفهمیدم و شد بسته هامچشم اىلحظه براى. شدم اشخنده خوش صداى

 . کشید ـوش*آغـ تو رو من و شد بلند
 بشه؟ متوقف ضربانش خوشى از شاید نکردى فکر نیست، سالم من قلب دونىمى که تو -

 :گفتم شاد اما لرزون باصداى
 . کیکه یه فقط نبود، خاصى کار آخه. نکنه خدا -

 :کرد زمزمه گوشم باالى درست صداش و شد بازوهام قفل ترمحکم هاشدست
 من به چیزیه؟ کم دادى من به رو خلوتت تو چیزیه؟ کم بگیرم جشن رو تولدم شب تو کنار -

 . بهشتیه بوى همون بو این چیزیه؟ کم کنه،مى سرمـستم که رو وجودت عطر دادى، رو ـوشت*آغـ
 . کرد تجربه رو ـوسه*بـ اولین پوستم و شد داغ امشقیقه کنار
 :گفت و کرد باز رو هاشدست آروم

 خوردنمچای وقت. پرغذا بشقاب هم خوام،مى کیک بزرگ برش هم کنممى ناپرهیزى کامل امشب -
 قبول؟. مىشه کامل تولدم طوراین. بخونى شعر کمى برام باید

 . دادم هلش صندلى سمت به و گرفتم رو بازوش
 . نه یا پسندىمى رو مسلیقه نه؟ یا میاد خوشت ببینم کن باز رو کادوت و بشین -
 :گفت و داد تکون سرى انگشتر دیدن با و کرد باز رو کوچیک کادوى حیرت با
 برای دلم و دست وقتهیچ چرا دونمنمى اما داشتم؛ عقیق انگشتر یه داشتم دوست همیشه قشنگه، -

 . بود داده قرار اینجا رو روزیم خدا نگو. رفتنمى خریدنش
 . ـوسید*بـ رو نگینش و کرد دستش تو رو انگشتر

 به بابام ىهدیه. ترهمهم من براى هم دستت تو ىحلقه از انگشتر این. نکن دور خودت از وقتهیچ -
 باشه؟. دامادشه

 . خواستگارى شب زیباى حرکت همون و گذاشت چشم روى دست
 . چشم -

*** 
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. رفتم حیاط تو کیان ىبدرقه براى دوماه این هاىدوشنبه تموم مثل نماز، خوندن و صبح اذان از بعد
 . بود شده خیس. باریدمى نمنم حاال که دیشب شدید بارون از زمین روى

 . کردممى حس صورتم تو لـذت با رو قطرات ریختن
 بدم؟ چى رو بابایى یه جواب من بخورى سرما اگه -

 . پاشیدم روش به رو پرخنده نگاه و لـب
 . بانو و کیان آقا سالم. بارونم عاشق چقدر من دونهمى بابا اون. سالم -

 :پرسیدم که بودن نذاشته حیاط به قدم هنوز. دادن رو سالم جواب جوون شوهر و زن
 کو؟ کیان چتر فرح،-

 . دوید سالن درون به سراسیمه و انداخت کیان به نگاهى فرح
 ندو؟ طوراون بگم چقدر -
 . ماشینم تو که من. نبود چتر به نیاز حاال -
 . گیرىمى بست در ماشین کالس تا دانشگاه در از آهان، -
 . خورىمى سرما آخر. بودى خودت نگران کمیه کاش -

 . بود کنندهدلگرم کنارم بامحبتش حضور
 ... از خبرى هنوز چطوره؟ حالش -

 نوبتش رسیدن خبر. بودیم خوب خبر یه رسیدن منتظر صبرانهبى همه. شد غم از پر دلم. کرد سکوت
 . سالم قلب یه آوردن دست به و عمل براى
 :کرد زمزمه مهربونش صداى با و نشست امشونه روى گرمش دست

 دلم خیلى. ( شد شیطون کمى. )بیاره دست به رو سالمتیش زودتر کن دعا کن، دعا نخور، غصه -
 . پرهمى وراون و وراین توپ دنبال که ببینم ورزشى شـرت با رو اون خوادمى

 . خنده زیر زدم گفت کیان که وضعیتى تو شیک، همیشه و آروم مرد  تجسم با
 . بخند داداشت با سیاه لوبیا دنبال بفرست رو من بله -
 . میام امیر جدید جوکاى با امشب. قندى نشو ناراحت -

 نداشتم؟ خبر که بود اطرافم اىتوطئه چه. قندى امیر، امیر؟
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 . شد ماشین سوار و گرفت دست تو رو سیاه چتر کیان
 . کردیم راهش ىبدرقه بودیم بلد دعا هرچى و خورد تکون تندتند جادوگرا مثل فرح و من هاىـب*لـ
 چیه؟ قندى و امیر ىقضیه خانم فرح خب -

 . گذاشتم تخت بود آویزون که رو پاهاش کشید، دراز تخت روى
 . گذاشت شکم رو و گرفت دست تو رو کناریش بالش آروم

 چیزى یه با باید. مىشه قایم دلم ىگوشه میره کنهمی قهر وروجک دانشگاه، میره باباش هروقت -
 . کنم آرومش
 :گفتم و گذاشتم شکمش روی رو دستم و خزیدم کنارش

 میشه؟ ناراحت هم بابا بشه اذیت مامان نمیگى کنى؟مى اذیت رو مامان نازنین؟ آره -
 :گفتم زدههیجان و کردم حس پوست زیر از رو لگدش ىضربه

 . شیطونک زد، لگد -
 . بود کرده تزریق آرامش وجودش تو مادرشدن چقدر. کرد نگاه شکمش به لبخند با فرح

 دست زیر رو خودش که فهمممی کنه،مى حس که رو باباش دست. آرومه اینم پیشمه کیان وقتى -
 . کنهمى قهر وگرنه باشه؛ شکمم رو اونه مال که چیزى بالشى لباسى، باید نیست کیان وقتى. کشونهمی
 . اومدمى بیرون باالخره. ـوسیدم*بـ رو سفت و گوشتى پتوى اون زیر نازنین و شدم خم
 . بگو قندى از خب -

 :گفت و کشید خمیازه
 دو خواسته خدا از اونم. قندى بذار رو اسمم پس گفتم منم. قندى خودت میگه بخورم، قند ذارهنمى -

 یه بار هر. شده جور حسابى کیان با. قمىه دانشگاهه، هاىبچه از یکى امیر. قندى میگه بهم ایههفته
 رو اشکم حسابى و میگه من براى هم کیان. کنهمى تعریف کیان براى اول دست جوک تا ٢٠-١٠
 . درمیاره

 :گفت و شد پهلو به آروم
 . نمیرم امروز بگو مرادى به بزن زنگ یه نیست، خوش خیلى حالم امروز من نیلو، -
 درمونگاه؟ بریم خواىمى -
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 . میشه خوب کنم استراحت نه -
 چى؟ رو آهن قرصاى خوردى؟ صبحونه -
 . بخوابم خواممى فقط آره، -
 . کن صدام داشتى کارى. بیرونم من. بخواب -

 . اومدم بیرون اتاق از و کشیدم رویش پتو
 . پیچیدمى خودش به درد از. رفتم اتاق تو عجله با. شد بلند اشناله صداى بعد ساعتى
 . زدم کنار رو پتو و نشستم تخت روى کنارش

 شد؟ چت جانفرح شده؟ چى -
 خشکم بلندش جیغ با اما کنم؛ بلندش آروم کردم سعى. داره شدیدى درد گفت بریدهبریده و کرد ناله
 . زد
 . مچه... بَ... . ی... وا -

 . کردم وحشت خون از خیس بنفشِ پیراهن و شلوار دیدن با و رفت کنار پتو
 به کردم شروع. نزنم زنگ کیان به کرد ناله فرح. گرفتم رو سیروس ىشماره و برداشتم رو تلفن سریع

 :گفتم و پشتش نوازش
 ... دارم. عزیزم باش آروم. زنمنمى زنگ کیان به -

 :پیچید گوشم تو آرومش صداى
 ... سالم -

 :گفتم سریع
 . وخیمه فرح حال. اینجا بیاین مامانت با جان،سیروس -
 . اومدم -
 نابودشده ىبچه از و کردمى ناله و گریه فقط. کنه عوض رو لباسش تا کردم کمکش سختى به

 . گفتمى
 . باش آروم فقط نیست، معلوم چیزى هنوز گفتممى سرهم پشت هم من

 . شد وارد سراسیمه خانم پروین. زدم رو آیفون ىدکمه. شد زده خونه زنگ
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 عروسم؟ شده چى -
 بغل زیر و اومد طرفمونبه سریع اما موند؛ مات اىلحظه هاش،ناله و فرح ىپریدهرنگ صورت دیدن با

 :گفت بخشىآرامش صداى با. کرد بلندش و گرفت رو فرح
 . نترس. دخترم نیست چیزى -

 ما روز و حال دیدن از سیروس. کردیم ماشین سوار خانم پروین کمک با و انداختم سرش به چادرى
 :گفت و گزید رو ـبش*لـ
 . نیست چیزى شاءاهللان. درمونگاه ریممی االن -

 کنترل در سعى هاشـب*لـ گازگرفتن با و زدمى چنگ رو دستم فرح. کرد حرکت آژانس راننده
 . دادمى دلداریش آرومآروم خانم پروین. داشت هاشناله

 بخش داخل رو فرح. بده انجام رو پذیرش کاراى تا رفت و گرفت ویلچر سیروس درمونگاه، روبروى
 سؤال چندتا و کرد معاینه. بود کیان دوست محمد آقا. اومد سرش باالى کشیک دکتر و بردیم اورژانس

 :گفت و نوشت نسخه. پرسید
 . بیاد خودش دکترِ باید اما نوشتم؛ براش آرامبخش و سرم یه فعالً -

 . داشت بیمار پذیرش درمونگاه همون تو دوشنبه روزاى شبیرى خانم خوشبختانه
 . دویدم دنبالش به هم من و رفت بیرون اتاق از محمد آقا
 چطوره؟ حالش دکتر آقاى -
 شبیرى خانم تا. باشه ندیده آسیب کنه خدا. سالمه جنین اما بده؛ نظر خودش دکتر باید آمین خانم -

 . بدین اطالع من به شد شدید دردش اگه بیاد
 ناله ناى دیگه یا بود شده ترآروم یا فرح. بود کرده وصل رو سرم پرستار. برگشتم اتاق به و کردم تشکر

 :گفتم و گرفتم رو فرح دست. بود ایستاده سرش باالى خانم پروین. نداشت
 . ستزنده بچه گفت محمد آقا جان فرح -

 :گفت و بازشد هاشچشم
 مامان؟ آره بدى، دلداریم خواىنمى میگى؟ راست -

 :گفتم و ـوسیدم*بـ رو پیشونیش
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 . ستزنده عمه نازنین گفت دکتر خدا به -
 . کردم پاک صورتش از رو اشک قطرات
 :گفت لبخند با. خورد خانم پروین بامحبت هاىچشم به نگاهم

 هم خودت بگیره برات چیزى اىمیوهآب یه سیروس بگو برو. دارم تو مثل خوبى عروس خوشحالم -
 . نمونده صورتت به رنگ

 کمى به احتیاج. بود نشسته آبى صندلى روى من به پشت سیروس. رفتم سالن به و گفتم چشمى
 در. رفتم بود سبز فضاى که درمونگاه حیاط به آهستگى به. بشه کمتر استرسم تا داشتم خلوت

 نه،... افتادمى فاطمه نازنین براى اتفاقى اگه. زدم قدم بود نمنم هنوز که بارون زیر هادرخت مجاورت
 ىاجازه صدا و کرد لمس رو بازوم چادر روى از دستى. موندممی دکتر خانم منتظر باید. نه منفى فکر

 . نداد ترس
 شد؟ چى خوبه؟ حالت نیلوفر -
 ... اگه. بود زیادى خون سیروس اما نیست؛ چیزى میگه دکتر -

 و نشست کنارم. بشینم کرد وادارم و کشوند درختى زیر خشک تقریباً نیمکت سمت به خودش با رو من
 :گفت

 باشه؟ کنى آروم رو دخترت بتونى تا باشى آروم و قوى باید. خوبه حالشون -
 . دادم تکون سر
 :گفت و کشید بیرون کیک و آبمیوه نایلون اىقهوه چرم بارونى تو از
 که خبر بهش. کنى آروم رو پسرت عصر باشى داشته جون باید. نکردى غش تا بخور رو این فعالً -

 ندادى؟
 . بیاد سرش بالیى نکرده خدای و برگرده سرعت با ممکنه فقط. بکنه تونهنمى کارى االن کیان نه، -
 :گفتم و شدم خیره نگرانش صورت به
 . هست پیشمون مادرجون دانشگاه، برو -
 :گفت و زد باال رو کالهش لبخند با
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 کیان آقا جواب بخورى سرما اگه. نشدیم خیس حسابى تا شو بلند. نمیرم امروز دادم خبر. هستم فعالً -
 بدم؟ چى رو

 درخشید خوشگلش هاىچشم تو برقى. شد هامـب*لـ نقش لبخندى و اومد یادم کیان صبح هاىحرف
 :پرسید شیطنت با و
 . منتظرم. مشکوکه خیلى لبخند اون -

 . کردم تعریف براش و شد ترپررنگ لبخندم
 :گفت و انداخت پاهاش به نگاهى

 . شطرنجه فقط من ورزش بگو محترم برادرزن اون به. بشم ـخت*لـ دانشجوهام جلوى مونده همین -
 . بشم آروم تا کرد پرت رو حواسم کامل زیرکى با
 چى؟ خودت خورده؟ صبحونه مامانت -
 . نپوشیدى گرمم لباس. سالن تو بریم بیا. خوردیم صبحونه هردو نباش، نگران -

 . زنان متخصص اتاق تو ببرنش تخت همون با داد دستور رسید، وقتى دکتر خانم
 :گفت و داد انجام سونوگرافى یه. کرد اشمعاینه کامل

 کردى؟ بلند سنگینى چیز کرده؟ قهر گوشه اون رفته که کردى دخترمون این با کارچی -
 :گفت داشت بغض هنوز که صدایى با فرح

 گین؟مى راست دارین آره؟ خوبه؟ حالش -
 :گفت و خندید شبیرى خانم

 . شده لوس کنم فکر شیطنتا این با البته. نشه لوس تو مثل کنه خدا -
 بود؟ چى خون همه اون پس -
 سرم برات. مطب میاى داشتى ریزىخون بازم اگه خورى،مى رو داروهات. بگم چیزى تونمنمى االن -

 . میاد دنیا به ماهههفت و عجوله دخترمون احتماالً. مطلق استراحت هفته یه. زنىمى شب نوشتم
 . شدیم متعجب و خوشحال

 . معاینه براى میاى دیگه ىهفته مرخصى، بعد مونى،می اینجا ظهر تا -
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 سالن تو ظهر تا و نرفت سیروس اما خونه؛ بره کنم راضى رو خانم پروین تونستم تمنا و خواهش با
 به ما رسوندن از بعد. آورد برامون بود مجاز که هایىخوراکی هم چندبار. زد قدم حیاط تو یا نشست

 . کنم تشکر ازشون چطور دونستمنمى. بیاره ناهار برامون تا رفت خانم پروین تماس با خونه
 :گفت و کاشت سرم رو اىـوسه*بـ سریع و گذاشت دستم تو رو غذا ىقابلمه

 . باش خودت مواظب. داره احتیاج بهت دیگه یکى االن دونممى اما بمونم؛ پیشت دارم دوست -
 . کرد بیرون تنم از رو خستگى ىهمه وکالمش ـوسه*بـ
 . بخور رو غذات خوب ىبچه مثل شو بلند -
 . نیستم گرسنه. خوامنمى -

 . بود بغض صداش تو هنوز
 هیچى، خودتم حاال. بخورى گاو یه اندازه باید دادى دست از تو که خونى اون خودته؟ دست مگه -

 . خوادمى غذا عزیزکم
 . کرد مرتب پشتش رو بالش و کشید باال تخت تاج از رو خودش آروم

 . بدم چى رو کیان جواب دونستمنمى. مردممی من شدمى طورى اگه -
 . دستش کف نذارى رو همه موقع همون اومد کیان. نشده چیزى که شکر رو خدا -
 :گفت و ورچید ـب*لـ
 . کنم راضى رو تو ىدندهیه داداش اون تونستمنمى دیگه شدمى طوریش اگه -

 . گذاشتم زانوش روى رو غذا ظرف و کشیدم سرش به دستى
 آروم رو ناناز اون تونىمى تو االن. نیست خوب بچه براى استرس که؟ شنیدى. باشى آروم کن سعى -
 خوب؟ دختر باشه. دارى نگه شگهواره تو
 :زد ـب*لـ
 . باشه -

 لباسشویى تو رو آلودخون هاىلباس و روتختى. خونه تمیزکردن مشغول من و شد خوردن مشغول
 . انداختم
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 راه از خسته کیان که وقتى براى گرفت؛ قرار بخارى روى غذا ظرف و کترى روى دمتازه چایى قورى
 . باشه نداشته کردنگرم به نیاز رسید،مى

 به رو زدهبارون و سرد نسبتاً هواى. ایستادم حیاط خیس ىپله روى و گرفتم دست تو رو چای لیوان
 :گفتم و کشیدم مشام

 دنیا به سالم بچه این کنممى نذر خدایا. کردى دور من ىخانواده سر از رو بال این که شکرت خدایا -
 زودتر سیروسم اگه خدایا. بدم بیرون آش تاسوعا روز حسین امام ىسالهسه نیت به سال هفت تا اومد
 غذا مالیم وضع فراخور عاشورا روز عمر آخر تا کنممى نذر کنه کار ساعت مثل قلبش و بشه عمل

 . بدم بیرون
 . سرکشیدم رو چای آخر ىجرعه و کشیدم بلندى نفس
 . افتاد بدنم به لرز کمى

 . داد کیان اومدن از خبر حیاط در بازشدن صداى
 . شدم داشتنیشدوست و خسته قامت قربون دلم تو. رفتم حیاط تو

 . شد کنارم خالى فضاى ىخیره متعجبش نگاه. دادیم سالم
 !نیست؟ فرح -
 . خوابیده. هستش چرا -
- ... 
 . دارم کارت بشین لحظه یه -
 شده؟ چیزى -
 باال میرم من. کنه استراحت فقط باید نیست مهمى چیز گفت دکتر، رفتیم شد، بد حالش کمى امروز -

 . کن خبرم داشتى کارى
 . رفت خواب اتاق سمت به و داد تکون سرى

 . بشه بد فرح حال امروز، ىحادثه گفتن با مبادا که شدم نگران من و گذشت ساعتنیم
 . زدم سالن در به ایتقه و رفتم پایین

 . فرح. کیان -
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 . بود بخارى روى نخوردهدست غذا. بشم داخل کرد دعوتم سکوت
. دیدم رو خلقت تصویرهاى زیباترین از یکى در ىآستانه در من و بود باز در. رفتم خواب اتاق طرفبه

 جا اشسـینه روى فرح سر و هاشونه و بود کشیده دراز تخت روى بیرون هاىلباس همون با کیان
 نازنین حتماً که جایى-شکم روى چپ دست و همسرش دور به کیان راست دست بود کرده خوش
 . بودن خواب من عزیز ىخانواده ىهمه. داشت قرار -بود اونجا

. کردم فکر بود من از دور که عزیزى به. زدم بیرون و کشیدم  روشون گرمى و سبک پتوى لبخند با
 :پیچید گوشم تو صداش بوق اولین با. داشتم صداش شنیدن به نیاز
 . من جان آرام سالم، -

 رسیده؟ پایان به عشقا این عمر گفته کى بازیه؟لوس کلمات این گفته کى
 !تنگه دنیا یه برات دلم. من دل عزیز سالم -

*** 
 بازدید براى روز هر مادرجون. شد سیروس ىخانواده با من ىخانواده بیشتر نزدیکى باعث فرح وضعیت

 و من نـوازشاى و ناز فرح، هاىبازیلوس گاهى و هاشیطنت با ما ىزنونه و نفرهسه جمع. اومدمى
 و داشتن رو خودشون یمـردونه جمع هم سیروس و کیان. شدمى گرم حسابى مادرجون هاىتوصیه

 استفاده مادرجون هاىتجربه از فرح. بودم پذیرایى مسئول داشتنىدوست گروه دو این مابین من
 . اومده دنیا به ماهههفت هم سیما بود فهمیده که وقتى از خصوص به کرد؛مى
 کردممى ریزىبرنامه باید. شد مدرسه راهى صلوات و سالم با و رسید پایان به فرح استراحت هفته یک
 . باشم نانازم و فرح مراقب بیشتر تا بفرستم آموزشگاه خودم جاى به رو دیگه نفر یه روزا بعضى که

 . شد بلند تلفن زنگ صداى
 . بفرمایید -
 . دخترم سالم -

 قراره دونستمى فقط نداشت، خبر دخترش وضعیت از خدا ىبنده. بود یاشار حاجى گرم و بم صداى
 . بشه متولد ماهههفت عزیزش ىنوه
 خوبن؟ خانم زهره خوبین؟. آقا حاج سالم -
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 ما؟ زحمتاى با چطورى خوبن؟ جان کیان و فرح. خوبیم ما -
 . شکر رو خدا خوبیم هم ما. نفرمایین -
 . اونجا بیام سر یه من دارى وقت االن دخترم -
 :گفتم مکث با
 . بفرمایین بله،... بَ -

 خواستمى چى یعنى نداشت؛ من با خصوصى صحبت حاال تا یاشارخان. رفتم فکر تو. کرد خداحافظى
 بگه؟
 . کنم پذیرایى ازش باال ىطبقه دیدمنمى نیاز. پایین سالن کردم راهنمایش کردم، باز رو در وقتى
 :گفت و نشست بود تلویزیون مجاور که فرح محبوب مبل روى

 . رسهمی جدید سفارشاى امروز. برم زود باید. نیار چیزى -
 . گذاشتم کنارش عسلى روی رو شیرینی و چاى سینى

 . بفرمایین -
 . بودم منتظر. کرد تشکر و خورد رو چاى. نشستم روبروش تک، مبل روى

 . گذاشت سینى روى و آورد بیرون پاکتى اشمردونه و مشکى دستى کیف از
 کسى به تونستمنمى خودت جز به اما شلوغه؛ سرت دونممى. بدم بهت زحمتى یه که شدم مزاحمت -

 . بگم
 آقا؟ حاج زحمتى چه -
 گرمه، خودش عروس با سرش فرح ىخاله. بزنم رو دیگه کس به تونستمنمى منَوَه سیسمونى براى -

 فرح میل باب سیسمونى خواممی. نیست فرح مثل هم زهره ىسلیقه نیست، اینجا که خودمم خواهر
. نیارین ما ىخونه اما بخرین؛ بود الزم هرچى. فرحه تولد کارت رمز. شدم خودت مزاحم دیگه. باشه
 اومد کم پول اگه. بخرن خودشون بود الزم هرچى دادم پول مىگم بهش. بربخوره زهره به خوامنمى
. باشم مادرش ىشرمنده خوامنمى. دخترم میل باب و باشه کامل دارم دوست. کنم واریز بدین خبر بهم
 . ببینم رو شبچه نیست دلم تو دل

 . جوشیدمى وکالمش چشم تو عشق و محبت
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 :گفتم
 . نباشین نگران. جورکنم براش کامل سیسمونى یه کنممى سعى. چشم -

 :گفت لبخند با و برداشت شیرینى
 میدى؟ من به دیگه چای یه حاال. شد داشته ور دوشم رو از بارى یه. بیامرزه رو مادرت و پدر خدا -

 و بهانه با کردمى سعى هربار. کردم فکر کیان و فرح با اشرابطه به. گذشتمى رفتنش از ساعتى
. کردنمى فراموش رو من کادوى رفتمى که سفرهایی تو. بده دامادش یا دختر به اىهدیه بهانهبى

 وَاِن یه با رو اون خواستممى. بودم ننداخته گردن بود داده هدیه حج سفر از بعد که طالیى زنجیر هنوز
 . بدم کادو عزیزم ىبرادرزاده به یکاد

 . زدم زنگ و برداشتم رو تلفن گوشى
 مادرجون؟ خوبى. عروسم سالم -

 . بود خودم عشق مامان چون باشه؛ داشتنىدوست باید. بود داشتنىدوست تپل و قدبلند زن این چقدر
 خوبن؟ هابچه و آقاجون خوبین؟. مادرجون سالم -
 . پرسید تو از باید رو اون حال گرچه. خوبه هم سیروس. خوبن همه. خانم آره -

 . دوید لپم به خون
 نیلوجون؟ خبر چه -

 . بشم مادرجون نیلوى که داشت رو تأثیر این فرح با نشینىهم
 اونجا؟ بیام بیکارین -
 . اینجا بیان ناهار هم جونکیان و فرح بزن زنگ اصالً. بیا چشم سر قدمت -
 . میشه زحمتتون نه -
 خواممى. نگو پسرم به راسى. ـوسه*بـمى رو خودت دست آشپزى که بیا پاشو زحمتى؟ چه -

 . ببینم رو چشاش گشادشدن
 . خندیدم شیطنتش به
 بگیرم؟ راه سر دارین الزم چیزى. چشم -
 . بیا زود مادر، نه -
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 و عشق ىسرمایه ىهمه و بود بانک جنب که روبرو ىخونه به رو خودم فرح کردنمطلع از بعد
 . رسوندم بود ساکنینش از یکى دل صندوق تو عاشقیم

 بامزه و خوشگل واقعاً اىقهوه ىشدهرنگ بلند موهاى با بافتنى سرخ دامن و بلوز اون تو جون مادر
 . بودم شده هاغول سرزمین وارد هم باز. ـوسید*بـ رو صورتم و کرد بغلم بچه مثل. بود شده

 نیست؟ خونه آقاى -
 . بزنه سر دخترش به رفته امروز خونه آقاى -

 و گفتم حاجى ىخواسته از برایش. شدیم مشغول و آشپزخونه تو رفتیم. درآوردم رو روسریم و چادر
 معرفى هم معتبر فروشگاه چندتا بنویسه، برام رو وسایل لیست شد قرار. کنه کمکم خرید تو باید اینکه
 خوادمى دونستممى. نداره خرید ىحوصله خودش گفتمى. بریم خرید و دیدن برا سیروس با تا کنه

 . کنه جور سیروس و من همراهى برای بیشتر موقعیت
 کنار فرح. بیان کار سر از مردا تا گذروندیممى رو زمان مشغولىدل با و بودیم هم کنار در زن سه

 رج و کردمى پایین و باال تندتند رو بافتنى هاىمیل مادرجون گفت،مى جسمیش وضعیت از مادرجون
 راهنمایى رو فرح بود، آقاجون براى کاله و گردن شال یه بافتن مشغول که طورهمون. آوردمى رج رو

 . کردمى
 :پرسیدم

 بافى؟مى آقاجون براى فقط -
 آقاى براى هم اول بافه،مى هاشنوه و خانواده اعضاى براى کاله و شال جفت هفت هرسال گفت
 . خونه
 :پرسیدم. اومد خوشمون فرح و من
 ببافم؟ جلیقه دینمی یاد من به -
 ببافى؟ خواىمى کى براى حاال. عزیزم حتماً -

 . آورد فرح و من ـب*لـ به لبخند کالمش شیطنت
 خواد؟مى کاموا چندتا مادرجون راستى. سیروس و کیان. خونه آقایون براى -
 . نویسممى لیست همون تو برات رو الزم وسایل -
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 :پرسید فرح
 لیستى؟ چه -
 . بدن انجام برام نیلوفر و سیروس خواممى دارم خرید کمى - 

 :گفت مادرجون نشده، تعطیل هنوز کیان دونستیممى. شد بلند زنگ صداى
 . نشه خیس پسرم مىاد بارون داره. کن باز رو در جان نیلوفر -

 فانوس مثل هاشچشم دیدنم با. بودم منتظرش ایستاده حیاط تو. هاشمادرانه این براى مردممى
 :گفت و کرد نورافشانى دریایى

 خوبه؟ من دخت شاه. سالم! خوبیه روز چه امروز بهبه -
 . خندیدم شادى، لبریز و رفتم کنارش

 خوبى؟ سالم. بهشته باشه یار بوى و رنگ هرجا -
 . گرفت محکم و برد بازوم زیر دست

 . داره خوردن امروز ناهار که تو بریم -
 . بیاد جانکیان تا کنىمى بندىته کیک و چاى با ببخشید -
 خوبین؟ شما. خانم فرح سالم. داریم مهمون امروز نگفتى. مادر سالم -

 :گفت و رفت آشپزخونه طرفبه جون مادر
 . پیچوندىمى رو دانشگاه داشتى خبر اگه -

 . شد بلند اشخنده صداى
 دارن؟ تشریف کجا آقاتون. ندارم شوخى دانشگاه و درس با مادرجون -

 . گذاشتم میز روى و گرفتم مادرجون از رو چای سینى
 . داره نگه رو باباجونش که بود فرشته نوبت امروز - 

 . کنه عوض رو هاشلباس تا باال رفت ببخشید با سیروس
 :گفت گوشم زیر. نشستم فرح کنار

 . بودم نشنیده حاال تا. قشنگه شخنده صداى گفتىمى راست -
 . کردم پهلوش نثار سقلمه آروم
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 !حسابى برهمی دل. نشنیدى رو خندیدنش دل ته از هنوز گفتم؟ دروغ کى -
 . باشه سنگین باید عروس. کن جمع رو خودت حاال -
 میدى؟ گیر من به گذشته پل از خرت مادر، باشه -
 . شد کور فرح نطق ما، روبروى نشستنش و سیروس ورود با
 ما؟ برادرزن از خبر چه -

 بریم هم با همه چهارشنبه کرد اصرار سیروس. شد کامل کیان ورود با صمیمى و شاد خونگى مهمونى
 سیب قراره هم باغ تو گرمه که خونه تو گفتمى سیروس اما سرده؛ هوا که آورد بهونه مادرجون. باغ

 . بخوریم داغ چاى و سوخته زمینى
 :کردمى وزوز گوشم زیر فرح

 . ببینم رو تعریفى باغ این خوادمى دلم خیلى من. کن راضى رو خوشگلت مادرشوهر این من، جون -
 بریم. بره سفر تونهنمى چندماه تا که هم فرح. پوشیممى گرم لباس نیست، سرد خیلى هوا مادرجون -

 . کنیم عوض هوایى یه باغ
 :گفت سیروس به رو و کرد جاجابه رو اشکشیده و بلند پاهاى کیان

 . ببینم حسابى رو تماشایى باغ این گیرممى مرخصى منم -
 :گفت لبخند با و گذاشت برادرم ىشونه رو دست سیروس

 . کنیممى حرکت صبح چهارشنبه. شد تصویب پس بیشتره ما آراى خانم مادر -
 :گفت و شد تسلیم مادرجون

 . بیاد نداشت واجب کار اگه مىگم هم سروش به -
 . کرد خوش جا فرح هاىـب*لـ روى پهنى لبخند

 . فوتبال دیدن براى باال ىطبقه رفتن تخمه و میوه با آقایون چاى، خوردن و ناهار از بعد
 . کشید دراز مبل روى و کرد عذرخواهى فرح. شستیم رو ظرفا مادرجون با

 . طوسى رنگخوش کامواى مابین بافتنى هاىمیل سریع حرکت به دوختم چشم هم من
 !شدمى چى نارنجى کاله اون با بافتنى نارنجى ىجلیقه واى

*** 
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 استاد براى. کننمى تمیزکارى هابچه کالس هر بعد میای، همه از زودتر. نکنم سفارش دیگه مؤمنى -
 ... اعظمی استاد براى. خورهنمى چای. ببر کیک و آب فاطمى

 . نیست که اولم دفعه آمین خانم. بیسکویت و ـمرنگ*کــ چاى -
 به رو کاربردى،-علمى کامپیوتر دانشجوى مؤمنى، گاهى بود شده باعث فرح باردارى. گفتمى درست

 . فرح از نگهدارى سراغ برم و بذارم آموزشگاه اداره براى خودم جاى
 پرادوى یه و اىنقره پراید یه. افتادیم راه سروش آقا و کیان ماشین با هفت ساعت صبح چهارشنبه

 :گفت و نشست عقب صندلى من کنار سیروس! شود چه. مشکى
 میدى؟ جا این تو چطور رو بلندت قد کیان آقا -

 . کرد پر رو جذابش ىچهره لبخندى
 تو دائم باید و شیننمی جا ماشینى هیچ تو چرا شما. میشى جا هم چرخه سه تو باشى مجبور استاد -

 بپلکین؟ آژانس ماشیناى
 . کرد رها رو ـبرانه*دلـ هاىخنده همون از یکى سیروس

 اینکه از بعد. باشه خوش دل یکى به تونهنمى بازه،ـوس*هـ ماشین مدل تو من قلب این مهندس، -
 . نیلوفرجان میل باب گیرممى ماشین یه حتماً کردم جاشجابه
 . خندیدمى زیرلـبى فرح

 . رسیدیم باغ به سیروس و کیان هاىشوخى با
 خشک چوب دوتا سیاوش و سیامک. شدن پخش باغ توى همه ها،خوراکی و اسباب جایىجابه از بعد

 . حیوانات شکار و جهانگردى رفتن و برداشتن
 . کردیم پر پشتى و بالش و پتو با رو تخت دوتا خانما و من. کردن راه به رو اُملت و چایى بساط آقایون

 . کردمى نصیبمون برگ و شاخ میان از رو گرماش و نور چسب،دل آفتابى خوشبختانه روز اون
 رفتن مادرجون و پدرجون ریختن،چایى سر سیروس و سروش شیطنت دیدن و صبحونه خوردن از بعد
 . بزنن سر باغ هاىدرخت به

 بار سازدست اجاق سوزنیم هاىچوب و خاکستر تو رو سنتى -دیزى-آبگوشت یه خانواده مردهای
 . گذاشتن
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 ترخوشگل سیاوش بود، ترروشن و بلندتر سیامک. سوزوندنمى آتیش هم کنار آشکار تفاوتى با دوقلوها
 ـبر*دلـ هاىچشم کپى قشنگشون هاىچشم و بود مامانشون مثل دهنشون و ـب*لـ. ترشیطون و

 . بود نازنینشون عموى
 . بردن یورش پشتى به داده لم مرداى طرفبه توپ با مرتبه یه و گفتن چیزى هم گوش زیر

 . گرفت رو سیروس بازوى سیامک
 . والیبال بیا عمو -

 . کرد پدر گردن ىـلقه*حـ رو دستش سیاوش
 . بَده تنبلى پاشو بابا -
 . بود آورده کم اما بیاره؛ کم وروجکا اون مقابل که اومدنمى سروش جدیت به
 . بیاد بابابزرگ بذار بابا، باشه -

 :گفت بود نشسته پدرش ىسـینه رو عمالً که سیاوش
 . نخودى هم عمو. مساوه تعدادمون خب-

 و سیروس ىقهقهه با اما بگیرن؛ رو اشونخنده جلوى تا فشردن رو هاشونـب*لـ سروش و کیان
 . کردن رها رو خنده ناسزاش

 نخودیم؟ من حاال پدرسوخته -
 . دادنقلقلک به کردن شروع و شدن خم سیاوش روى برادر دو

 :شد بلند سیاوش فریاد
 نفر؟ یه به نفر چند نامردا. کردم غلط -
 . رسید کمکى نیروى داداش -

 میون ناخواسته داشت، رو جداییشون قصد خنده با که کیان. پرید پدر کول روى و گفت سیامک
 . شد محصور پاهادستو

 . بودیم نمایش تماشاگر لذت با همراهانم و من
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 و سیاوش و سروش. شدن آماده والیبال بازى براى همه و شد تموم مـردونه نمایش پدرجون اومدن با
 فقط. شد شروع بازى خانما تشویق و آقایون کرکرى با. سیامک و سیروس و کیان مقابل در آقاجون
 . کنه تشویق رو تیم کدوم باید دونستنمى من آروم و خوشگل جارى
 به پاش و رفت عقب بود انداخته ون آقا که توپى زدن براى کیان که بود گذشته بازى از دقیقه بیست
 . شد زمین نقش و کرد گیر شکسته اىشاخه
 کیان طرفبه کفش بدون و پریده پایین تخت از کرده، جمع خودم دور به رو چادر چطور دونمنمى

 . دویدم
 خوبى؟ جانکیان -

 . زد لبخند و شد بلند جا از آروم
 . که نشد چیزى -

 . گرفتم رو دستش
 . خورد زمین چپت زانوى. ببینم رو پات اول بشین -

 . گرفت گرمش هاىدست تو رو هامدست
 . خوبم من نیلو، -
 . ببینم رو پات بذار پس -

 . شد شنیده کنارم از فرح صداى اعتراض، از قبل
 . ببینیم رو پات بذار میگه راست -

 . بودن زده حـلقه دورمون نگران و کنجکاو همه. شدم اطرافم متوجه تازه
 زخم سکه یه ىاندازه به. زد باال چپ پاى روى از رو شلوارش کیان. نیومدم کوتاه اما کشیدم؛ خجالت

 . بود شده
 رو کیان زانوى و کردم تشکر. کیه دونستممى. گرفت جلوم دستمالى دستى. کشیدم روش رو چادرم
 . بستم
 :گفتن شیطنت با دوقلوها شدم که بلند

 . کنهمى پیدا ادامه وقفه با بازى مصدوم، یه-
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 :گفتم بلند
 . بازى نمیاد مصدوم 

 . خندید بلند سروش
 اگه. کردنمى کپ داشتن رسماً خواهرت و خانم کجاست؟ مارت ىمهره کیان آقا. شانس بده خدا-

 ... آبجیم و عیال بشه قطع پام من
 :کردن اعتراض عروسش و مادرجون

 . نکنه خدا. بگیر دندون به زبون! سروش-
 :گفت سیاوش

 . کردمى غش داشت مامان شدى دماغخون که روز اون بابا- 
 . بود سؤال و حرف از پر. شد مسخ نگاه ترینشیرین تو نگاهم

 :گفت کیان به توجه بازار تو و اومد کنارم به آروم
 . بیاریم ناهار براى رو ظرفا ریممی ما -

 . برد همراهش رو من و نشد بقیه واکنش منتظر
 در رو صورتم هاشدست با و ایستاد عور نسبتاً هاىدرخت حجم میون گرفتیم، فاصله که کمى

 حسرت؟. کردممى اشتباه نه... از پر هاشچشم رنگ. کردمى نگاه فقط گفت،نمى چیزى. برگرفت
 !وقتهیچ

 کردم؟ اشتباهى من شده؟ چى سیروس -
 :کرد زمزمه

 کردم؟ سرزنشت من -
 . شده چیزى یه -
 :پرسید هامچشم تو خیره فاصله همون با
 باشى؟ داشته دوست کیان ىاندازه رو من روز یه میشه یعنى -

 گفت؟مى چى. شدم الل زدهحیرت
 . سوزناک صداش و شد بیشتر کمى صورتم به هاشانگشت فشار
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 تو. نشنیدى رو پدرم صداى. ندیدى رو چىهیچ و کسهیچ پریدى، پرنده مثل تو افتاد برادرت وقتى -
 بشى؟ هم من عاشق مىشه یعنى. برادرتى عاشق تو. نشدى تبرهنه پاى ىمتوجه. شدى غرق کیان
 . ترکیدمى داشت قلبم صداش سوز از. بردم قلبم طرفبه رو هااون و گذاشتم هاشدست روى دست

 مثل کیانم، عاشق آره. نبود انصافبى من عزیز. زننمى تو براى فقط االن شنوى؟مى رو ضربانش -
 عاشق یه همسرش، به زن یه. مرد یه به زن یه عشق مثل هستم تو عاشق. برادر به خواهر یه عشق

 . نکن شک من به وقتهیچ دیگه. دارم دوستت هرکسى از بیشتر دونىمى خودت. معشوق به
 . کرد آزاد رو هاشدست و کشید آهى

 . بشنوم داشتم احتیاج -
 از پرگلى گلستان سرم زودى به. کاشت سرم روى دیگه اىه*س*بو و کشید ـوش*آغـ تو رو من
 . ایمان و عشق امنیت، آرامش، بوىوخوش گرم هاىه*س*بو. شدمى هاشه*س*بو

*** 
 و کودکى دوران از سروش و سیروس خاطرات دوقلوها، شیطنت. شد نشینیدل بسیار ىروزهیک سفر

 جمع عاشق زنان هاىمحبت. دادمى مزه همه به عجیب آتیش داخل داغ و سوخته هاىزمینى سیب
 و کندمى پوست پرتقال آقاجون براى مادرجون. بود کرده چراغونى رو جمع مرداى هاىچشم بدجور

 براش و گفتمى چیزى گوشش زیر و بود داده لم شوهرش کنار خوشگلم جارى. دادمى دستش پرهپره
 به فرح. بودن رفته خواب به خستگى از پدر کنار سیامک و مادر پاى روى سیاوش. کندمى پوست سیب
 . کرد ترپررنگ رو لبخندم و نشست بازوم روى دستى گرماى. خوردمى چاى و داده تکیه کیان

 کنه؟مى سیر کجا من نیلوفر -
 . داشتم سالن تو نشسته داشتنىدوست جمع به چشم

 از خبرى. شدن هم جذب محبت و عشق با همه. فضا تو جارى محبت همه این از برممى لذت دارم -
 . نیست نفرت و بدى

 مهربونیش اهلى. بودن کرده عادت هاشدست به سرم و دست. داشتم دوست رو بازوم روى ـوازش*نـ
 . بودن شده
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 از هم گوش زیر و کنیم دعوت رو جمع این مونخونه سقف زیر تونیممى هم تو و من دیگه سال -
 عقب برادرم از تا داد ما به هم شیطون دوقلوى یه و کرد لطف خدا شاید. بگیم مشترک هاىعاشقانه

 . نمونم
 :گفتم خجالت با. بود نجیبانه هم کالمش شیطنت

 بیارم؟ برات خورىمى چایی -
 :گفت و خندید آروم

 و نگاه زیر که هم االن نداشتم، جرئت که حاال تا. بکشم رو لپت دارم دوست مىشى گلىلپ وقتى -
 . نمیام کوتاه بعد ىدفعه کنممى اعالم رسماً اما نمیشه؛ کیان ىجذبه

 :گفتم ـب*لـ زیر
 شب وروجک فرحِ این. نکن سفید و سرخ رو من انقدر جدت رو تو اما. شما خدمت من صورت تموم -

 . شدم سرخ چرا بفهمه تا کشهمى رو من
 :گفت و شد بلند مرتبه یه
 جاشه؟ سر هنوز آقابزرگ عکس بابا -

 . شد ما ىخیره هاچشم
 . همیشگى جایهمون آره -

 . رفت هاپله طرفبه سیروس. کرد نگاه سیروس به سؤالى
 . رفته کى به قدم بگم خواممى نرفته، شما به من قد فقط مىگه نیلو -

 . خندید مادرجون
 . عزیزم ببین برو. منه پدرجون کپى پسرم -

 . نشست ـمرم*کـ رو چادر روى از سخاوتمندانه دستش
 . کنم معرفى بهت رو بابابزرگم تا بریم -

 باال کوچیک راهروى تو. کنه غ*ا*د هاشحرف و دست گـرماى با رو من رسماً خواستمى امروز
 سراسریش و بزرگ ىپنجره از. شدیم هااتاق از یکى وارد. داشت بزرگ بالکن یه و اتاق دو. ایستادیم

 یه. بود شده فرش قرمز و خاکسترى هاىگلیم با. بود اىساده اتاق. بود شده زمین پخش جونىکم نور
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 بزرگى نسبتاً عکس تخت باالى نه، اما بود؛ اتاق وسایل تنها کنارش چوبى کوچیک میز و ساده تخت
 چادر با مادر کوتاه، محاسن و عمامه بدون روحانیت لباس با پدر. نفرهسه ىخانواده یه شد،مى دیده
 با اسبى روى که خرگوشى موهاى و کوتاه هاىلباس با بانمک و خوشگل دخترکى و سفید ىساده
 . اومدنمی نظربه آشنا هاچهره. بود نشسته غرور
 . شد محکم هامشونه دور و زد کنار رو چادر آشنا هاىدست

 . مادرم و جونم خان و بابابزرگ -
 عکس تو هاىچشم. زیبا و شیرین اىچهره با داشت متوسطى قد پدربزرگش بود، قدبلند مادربزرگش

 . برد می تخت سمت رو من داشت که عزیزى هاىچشم مثل درست درخشید؛مى
 .  نشستیم تخت روى

 . ترقشنگ و ترجوون اما پدربزرگتى؛ شبیه واقعاً -
 . گفتىمى چیزى یه داشتى پایین خب ترم؟قشنگ واقعاً -
 . کردم نگاهش تعجب با
 !گفتم؟مى چى -
 آره؟ دیگه بود همین. خدمت در صورت و گلى لپ -
 . گرفت سریع رو بازوم شم، بلند خواستم تا
 ... برای ستآماده و سرخ که هم صورتت. کیان نه خانمه فرح نه. نشد دیگه نه -

 حتى نکردم، حرکتى. کرد ـوازش*نـ و گرفت رو امگونه آروم آزادش دست با. ترغ*ا*د و شدم ترسرخ
 . کشیدمنمى هم نفس

 :کرد زمزمه
 . فرشته مخواهرزاده صورت مثل هاست؛بچه پوست نرمى به صورتت پوست -

 ـردنم*گـ به صورتش. نبودم حرکات این ىآماده هنوز. بودم شده خشک. کرد نزدیک رو صورتش
 . کشید کنار بعد و کرد تکرار چندبار. کشید بو و چسبوند
 . کنم نگاه هاشچشم تو کشیدممى خجالت

 . ـوسید*بـ رو دستم
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 ترسیدنت، لپات، سرخى حیات، و شرم تنت، بوى پوستت، لطافت. هاستبچه مثل خصوصیاتت همه -
 ... چی دیگه. اوم... کیان با رفتارت

 . کردم نگاهش و باالرفت آرومآروم سرم
 . خاروند رو سرش

 که خورىمى رو کسایى گول هم فقط نیستى، بلد لجبازى البته. لجبازیت و خوردنگول... . اوهوم -
 . من مثالً دارى؛ دوستشون

 :گفت و کرد ـغلم*بـ محکم که بودم هاشحرف تفسیر درگیر هنوز
 !وقتهیچ. نکش خجالت وقتهیچ من از اما -

 شنیدممى بود اومده باال گلوم تا که رو قلبم ضربان صداى... نه اما حضورش؛ گرماى و بود سکوت فقط
 . کردم ـلقه*حـ دورش رو هامدست و دادم جرئت خودم به. سیروس قلب آروم تپش و

 دنیا هاىزیبایی تمامى قشنگش صداى با. دنیا عطر بهترین موهاش بوى و شد سرم گاهتکیه اششونه
 . بود ـوشم*آغـ تو دنیا زیبایى تمام. داد هدیه من به جا یه رو
 دست از حجاب یه بشم برات که محترمى انقدر. بخونم رو نگاهت نگفته که عزیزى برام انقدر -

. روحمى مال قلبمى، مال تو. کنم کشفت آرومآروم بخوام که داشتنىدوست انقدر. خودم هاىخواسته
 . نکش خجالت من از وقتهیچ پس

 خودم شاعرک این. کشیدم مشام به رو عطرش و ـوسیدم*بـ رو موهاش. نکشم خجالت خواستم من و
 . دامنیمپاک و صبورى تموم ىهدیه. زندگیم تموم شعر. بود

 . کرد کامل رو هدایا ىسفره اشخنده صداى
 کنى؟مى شیطونى وقتى بگذرم ازت چطور من حاال -

 . کرد دورم خودش از آروم
 . کنممى بسنده فعالً کشیدنتلپ همون به من. پایین بریم -

 . امسینه ىگنجینه تو طالیى و عاشقونه شد اىخاطره روز اون
 :گفت و کرد رها تخت روى رو خودش فرح



 

 

219 

 

 ارزشمندم ی بقچه و من رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.نیلوفر

 اسم... اِ... و سروش کردمنمى فکر اصالً. هستن صمیمى و گرم ىخانواده چقدر! خوبى روز چه واى -
 چیه؟ زنش

 . ریحانه -
 . ترسیدممى کمى باباش و سروش جدی نگاه از اول روزاى. باشن صمیمى قدراین ریحانه، آهان -

 . شد خیزنیم
 از و باشه شیطون طورهمین نازنین دارم دوست. برد رو دلم یعنى بود؟ شیطون چقدر سیاوش دیدى -

 . بره باال کیان سروکول
 . زد مشکوکى لبخند

 . بودى شده لبو مثل اومدى باال؟ اون از خبر چه -
 . بردار بازیاجلف این از دست میشى، مامان دارى. نباش فضول و منحرف قدراین فرح -

 :گفت سرخوش و خندید
 خدا که بود حقت یعنى. خوشحالى و شاد سیروس با بینممى وقتى میشم خوشحال چقدر دونىنمى -

 ... دیگه که تو. سیروسم رفتار و منش عاشق خودم من. تقدیرت تو بذاره رو مردى چنین
 . گرفتم دست تو رو موهاش شوخى با
 شدى؟ من آقاى عاشق سفید؟ چش میگى چى -

 . داد نجات رو خودش و خندید. کشیدم رو اونا کمى
 . نیست اىدیگه مرد برای جا اتم یه حتى قلبم تو دونىمی خوب خودت. نکن واى -

 . کردم ـوازش*نـ رو شکمش آروم ماه پنج این مثل و کشیدم دراز کنارش
. بشم عاشقش اینکه به برسه چه کنم نگاه کسى به حتى کنم پیدا تمایل کردمنمى فکر وقتهیچ-

 کنم، عرض چه که عادت. داد عادت اون صداى به رو من که بود اىمعجزه چه دونمنمی هم هنوز
 . کرد اسیر

 . کشیدم بلندم نسبتاً موهاى به دستى و شدم بلند تخت روى از
 انسان کردممى فکر دیدنش از قبل تا. کامله واقعاً نداره، وجود پستى و ضعف هیچ مرد این وجود تو -

 مرد این کنممی فکر چى هر اما باشه؟ نداشته ایرادى و عیب آدم یه میشه مگه. نداره وجود اصالً کامل
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 و صادق عاشق یه هم من براى... مؤمن انسان محترم، استاد مهربان، برادر خوب، فرزند. نداره ایرادى
 این بیدارى تو دارم یعنى بیدارم؟ یعنى میگم خودم به شب هر. کنممی تعجب نجابتش از گاهى. نجیبه

 زیریه بریم و بگیریم ساده مراسم یه بیا بگم بهش خواممى وقتا بعضى کنم؟می تجربه رو خوشبختى
 . کنهنمى موافقت نکنه عمل تا دونممى اما سقف؛

 . کشیدم سرد آهى
 !باشه کوتاه خوشبختیم عمر ترسممی. ترسممى -
 صداى. کوبیدم دهنم روى محکم و ترسیدم شد، جارى زبون به روحم از که ممنوعه کلمات از

 :شد بلند فرح یکنندهدلگرم
 کن تعریف برام بیا خب. بخوره هم به مراسم ترسیدممى عروسى شب تا خودم من. طبیعیه ترس این -

 . بود پدربزرگش شبیه چقدر آقاتون
 مثل هم هاشچشم. بود متوسط پدربزرگش قد اما بود؛ قدبلند بزرگشمامان. پدربزرگشه شبیه خیلى -

 مدرسه؟ برى تونىمى کى تا وضعت این با تو فرح، میگم. اونه
 برام چىهمه از کوچولو این ارزش. کشممی کنار فورى بیاد فشار بهم وقت هر. نمیشم اذیت فعالً -

 . بیشتره
. بود مهم خیلى اون نظر. بگم براش سیسمونى مورد در گرفتم تصمیم و زدم اشمادرانه به لبخندى

 :گفت خوشحالى با شنید، وقتى
 . بیام هم خودم بذار. بود این لیست ىقضیه پس. کلک اى -
 اما ریم؛می خودمون سیروس و من. باشى سرپا ساعت چند هوا و آب این تو نیست خوب برات نه -

 . بگى رو وسایل و هالباس رنگ تونىمی
 :گفت و ورچید لـب

 بخرى؟ بعد بدى، نشونم بگیرى عکس نمیشه -
 . سوخت دلم

 . ریممی کیان همراه و کنیممی انتخاب فروشگاه چندتا باشه -
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 قیمت و جنس من و زدممی سر سیسمونى فروش مراکز به سیروس با روز هر غروب هفته یک تا
 . زدممی محک رو وسایل
 ابروهاى کشیدم، بو و کردم نزدیک بینى به رو نوزاد رنگلیمویى هالباس دست یه که بار اولین

 . کنى می کارچی یعنى که داد تکون سر تعجب با و شد نزدیک هم به سیروس
 :گفتم آهسته

 کنممی بو وقتى. خوبه بچه پوست براى میگن که ایکره نخ اونم. نخى تا پالستیکه هالباس بعضى -
 . میده نفت بوى تقلبى جنس. میشه معلوم بوش از

 . بودم گرفته بود، خریده رو دخترش سیسمونى تازه که شاگردام از یکى مادر از رو اطالعات این
 و ترنجبین عطارى بریم هم سر یه باید. نشه اذیت بچه تا باشه لطیف و نرم باید هالباس کشِ تازه -

 . خوبه بچه زردى و درددل براى بگیریم، دیگه چیز چندتا
 :دادم ادامه و برداشتم رو «پو» خرسى طرح با سفید شورت و رکابى یه
 گیرن؟می زردى تولد اول روزاى هابچه بیشتر تقریباً دونستىمى -

 :گفت و کرد نزدیک بینى به و گرفت دستم از رو رکابى سیروس
 . نمیده بو... اوم -
 . گرفت امخنده همراهیش از

 :گفت و زد چشمکى
 کرد؟ کارچی باید وقتاون گیرنمی زردى. فرمودىمى خب. خوبیم شاگرد -

 :گرفتم ازش رو هالباس
 . بپرسم باید خب -

 قرمز کاله با گرم هالباس این تو نازنین تصور از. افتاد آبى و قرمز بافتنى لباس دست یه به چشمم
 . بود لطیف و نرم خیلى کردم؛ لمس رو لباس. شدم لذت لبریز

 نه؟ مگه قشنگه، خیلى سیروس ببین -
 . شد ترپررنگ لبخندش

 میشى؟ مهربونى خیلى مادر دونىمی... خیلی بله، -
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 . کردم نگاهش گیج
 !فرح؟ یا من کى؟ -
 کنى؟مى کارچی خودمون ىبچه براى میرى، ضعف و غش نازنین براى همهاین که تو -

 :کردم زمزمه لـب زیر
 !میشه ناز چقدر تو؟ و من ىبچه یعنى خودمون؟ ىبچه -

 . شدم شعف لبریز و رفت ضعف دلم اىلحظه براى
 :داد تکونم سیروس صداى

 کنیم؟ انتخاب هم خودمون براى خواى می -
 ىخنده صداى. رسوندم هاکالسکه قسمت به رو خودم و کردم داغ خجالت از پا نوک تا سر فرق از

 ربطبى سؤاالت با و اومد کنارم به. فرستادم لعنت پرتیمحواس به. پیچید فروشگاه تو پژوهش آقاى
 . کرد مشغول رو فکرم

 . کرد کامل رو شیطنتش پیامکى دادن با خواب از قبل شب اما
 «.باشه مشکى-نارنجی باید خریممى مونبچه براى که لباسی اولین نیلوفر»
 :دادم پیام شرمگینى عین در
 ها؟رنگ این چرا -
 . من کاله و توئه چادر رنگ چون -
 . رفتم خواب به نارنجى کاله مرد ىچهره شیرینى و صدا با

 و بازار تو همسر با همراهى شیرین حس و خاطره از پر برام ماه آذر اول و آبان آخر هاىشب و غروب
 خستگى رفع بر عالوه تا پارک یا رستوران به شدمى ختم نشینىشب  اون انتهاى که شد فروشگاه

 پاییز سرماى و باد گاه و باران. کنیم سیراب اندکى گفتگو و شوخى با رو ترتشنه لحظه هر روح پاها،
 . کنه وارد قلبمون گرماى به خللى تونستنمى هم
. ببنده ترمحکم رو گردن شال بپوشه، ترگرم لباس که کردممى غرغر دائماً فرزندهتک مادرى مثل من

  مثل اىحوصله من، یپُرحوصله مرد. زدنمى هامنگرانی به آتیش و کردمى گوش حوصله با سیروس
 . دادمی نشون هافروشگاه تکتک دیدن
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 با منزل در حضور براى اصرارم مقابل. گفتمى خیربه شب و دادمى اىهدیه خونه در مقابل شب هر
 «.برو اى،خسته»: گفتمى شیرین لبخندى

 و بود آبى-سفید بافتنى کفش جفت یه اول شب. نبود عاشقى مرد هیچ ىهدیه مثل هاشهدیه
 دوتا قرمز، کتونى جفت یه نارنجى، ىدخترونه بارونى و چتر یه زشت، هاىعروسک سرى بعد هاىشب

 با اىفیروزه کوچولوى خورىقهوه دست یه جنگل، پسر طرح با لیمویى بالشى و پتو اى،پارچه کتاب
 دیدن با اول شب. کودکانه ىوسیله تیکه هشت و شب هشت. کرمى زیرپوش و شورت. زرد هاىگل

 براى. کردم ذوق دوباره و کشیدم خجالت بعد و کردم ذوق خرید، کوچیک ساک تو بافتنى کفش
 ساک تو ببینم بودم منتظر اشتیاق با و کردممی ذوق فقط بعد هاىشب. بود کرده خرید آینده کوچولوى

 . بودیم دوستبچه دو هر. گذاشته چى خرید
 ىسینه انتظار در قلبى و شده اون نوبت که بدن اطالع قراره کى رسه؟می سر به انتظار کى! خدایا

 کى؟ هست؟ پرمهرش
 ناگهانیش هاىشدنخم و گاهبهگاه هاىزدننفس. دیدممى رو صورتش کبودشدن گاه یا پریدگىرنگ

 کمک لبخند با ظاهر در اما کردم؛مى صدا رو خدا و زدممی ضجه کردم،مى گریه دلم تو و دیدممی رو
 اون کردممى کمک شوخى با و بخوره رو هاشقرص کردممى کمک بشینه، مناسبى جاى کردممى

 . بود هاشـب*لـ و نگاه تو خورشید طلوع پاداشم. کنه رد رو گیرنفس ىلحظه
*** 
 . غدیر عید و قربان عید داشتیم؛ رو پیش عزیز عید دوتا
 عید از قبل شب. باشیم مهمونشون صبح از که بود کرده دعوت قربان عید براى قبل روز دو از فرح پدر
 شش خواهرش، جز به سیروس ىخانواده فهمیدم تازه من و کرد دعوتمون منزلشون سیروس پدر هم

 !سیروس حاج. خندیدم لحظه یه. شدن حاجى و رفتن حج پیش سال
: گفت و گرفت دستش تو رو دستم ،«ندارى؟ حج از عکسى آلبوم، تو چرا پس»: پرسیدم تعجب با وقتى

 «.بینیممى رو عکسا هم با فردا. بدم نشونت کردم فراموش که اختصاصیه آلـبوم یه»
 . سیروس پدر سهم هم من و شد کیان و فرح یاشار، حاج سهم. شدیم قسمت دو عید روز
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 از که دادممی تذکر خودم به مرتب. داشتم اضطراب کمى. رفتم منزلشون به سیروس همراه زود صبح
 آقا و مادرجون اینکه به کن؛ فکر ها خوبی به فقط. شوخیه کنىمى فکر رنجى،نمى هاکنایه و نیش
 نانازبودن و دوقلوها شیطنتاى به کن، فکر سیروس عشق و خوشحالى به. دارن دوسِت چقدر جون

 . فرشته
 بر عالوه و میده رفتار تغییر ریحانه باشن، هم کنار سیما و ریحانه اگه مهمونى هر تو بودم شده متوجه

 هاشخنده و لبخند با سیما ها،موقعیت این تو. کنهنمى خوددارى هم گفتنمتلک از من، از کنارگرفتن
 براى دو اون داشتیم، حضور سه هر وقت هر اینکه ترجالب و کنهمى رفتارش ىادامه به تشویق رو اون

 دادن؛نمى ما به کارى انجام ىاجازه خانواده مرداى گرچه. کردننمى تالشى هیچ مادرجون به کمک
 . نبودن انجامش به قادر که بود زنونه کارى آشپزى، اما
 حوا؟ دختر ندارم خبر خودم کنى قربونى رو من امروز قراره نکنه. گیرىنمى تحویل بینممى -
 :وگفتم اومدم خود به
 اله ال... و کنم فراموش رو استادبودنت و تربزرگ دارم دوست که زنىمی حرفایى گاهى یعنى -

 ... االاهلل
 :گفت خنده با
 کردى؟مى کارچی نبودم استاد و تربزرگ. کن کامل رو حرفت سیروس جون -

 . زدم دستش روى آروم. نبود خیابون تو کسى خوشبختانه
 رو سرت خودم، دارم دوست و مىشم ناراحت کنىنمى فکر... قربونی از حرف چى یعنى. بد پسر -

 بکنم؟
 :گفت خنده با و گرفت رو بازوم

 . هستى که جونم قاتل البته. جسمم قاتل و النصر بخت خواهر میشى که هم طوراین کرد؟ فرقى چه -
 . عیده امروز. نمىاد خوشم! نزن قربونى و قتل و مرگ از حرف! نگو -
 بیاین پاشین میزنن زنگ. خودمونیم ىخونه تو دیگه سال کن فکر. زنممى خوب حرفاى باشه -

 خوبه؟. بشم زنم قربون خواممى. داریم شدن قربون مراسم امروز خودمون میگم منم. داریم قربونى
 . شد زمانهم دستم گرفتن و خنده صداى شنیدن. کردم تند قدم شدهسرخ و گرفتم فاصله ازش
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 . اومده پیش برام سؤال یه اما نمیگم؛ چیزى. دلم عزیز باشه -
 . کردم استقبال صحبت تغییر از
 سؤالى؟ چه -
 نکنه خدا واى گفتیمى و کردىمى ناز باید االن مثال حوا؟ دختر ندارى رو خواهرات اداى و ناز چرا -

 ... که بیاى ایعشوه یه هم بعد. عزیزم
 آره؟ کردنمى رو و بود بلد حرفام این از آقامون خب -
 :گفت و داد تکون سر خنده با
 . میگم هم شعر تازه. بلدم زیاد خوب خوب حرفاى دیدى؟ رو کجاش -
 . افتادم خنده به شوخش لحن از
 . کردم قبول -

 . بود کرده پرت نگرانى از رو من حواس هم باز هاشحرف با. رسیدم منزلشون مقابل
 پدر کنار سروش اما شدن؛ خونه وارد سروصدا با قلوها دو و ریحانه. رسیدن هم دیگه مهموناى کمکم

 و سینى هیجان با قلوها دو. رسیدن راه از گوسفند سه با شاگردش و قصاب. ایستاد حیاط تو برادرش و
 شدن قصاب فعالیت به خیره و نشستن هم کنار پله روى و بردن حیاط تو رو بزرگ روحى هاىآبکش

 . دادمى آب گوسفند سه به زور به شاگردش و کردمى تیز چاقو که
 . گرفتم فاصله پنجره از من و شد سالن وارد سیروس

 :گفت و شد نزدیک چایى سینى با مادر
 . بخور ناشتایى آشپزخونه تو برو سیروس با مادر نیلوفرجون، -

 . گرفتم دستش از رو سینى
 . شه مشغول ببرین رو پسرتون گل. خوردم خونه -

 . درآورد دستم از رو سینى سیروس
 . بیام تا گیرینمى لقمه من براى شما -

 :گفت ریحانه و خندید مادرجون
 . عزیز بده شانس خدا -
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 . گفتنمى عزیز مادرجون، به سروش یخانواده
 :گفت شیطنت با مادرجون

 خورد؟نمى چیزى خودش گرفتنمى برات لقمه سه تا سروش یادته. داده شانس پسرم به خدا -
 :گفت تندى به ریحانه

 . بزنم پسرا به سر یه برم. دارین اىحافظه چه هم شما عزیز واى -
 گوسفند و محروم ىمدرسه یه نیازمندان سهم گوسفند دو. بود شده تموم هاگوشت تقسیم سیما ورود با

 . بود فامیل و خانواده سهم سوم
 سیما. کردنمى تمیز رو حیاط پژوهش برادران و شد قلوه و دل و جیگر کشیدن سیخ به مشغول رضا
 . نشستم روبروشون. گذاشت نمایش به رو جدیدش النگوى و دستبند و نشست ریحانه کنار مبل روى

 :پرسید و گرفت دستش تو رو بنددست ریحانه
 خریدى؟ کى خریدى؟ چند -

 :گفت خوشحالى با سیما
 !نگم گفته رضا شرمنده، هم قیمتش. گرفت عیدى برام رضا دیشب -

 :گفت و بست دستش توی ریحانه
 . بزنم سرى سروش با خریدى؟ کجا از. میاد دستم به -
 . داره خوشگلى ایتالیایى طالهاى شده، افتتاح امامزاده نزدیک جدیداً طال پاساژ یه -

 من بود؟ عالى خیلى دار،فرش کارگاه و دارکارخونه شوهر داشتن. انداختن من به نگاهى زیرچشمی
 :گفتم بلند. بشه جابهجا دنیا شغل ثروتمندترین با سیروس ىشرافتمندانه شغل نبودم حاضر

 . سیماجان باشه مبارکت -
 و بلند قد به واقعاً. بود کوتاه و چسبون سیما دامنوکت. داشتند تن به زیبایى و روشن هاىدامنکتو

 هر کنم فکر. بود کرده رنگ هم باز رو کوتاهش موهاى. اومدمى خوشگلش صورت و ظریف اندام
 زیباش شال هم ریحانه. اومدمى بهش هم خیلى. بود شرابى که االن. کردمى عوض رو رنگش هفته

 قد و چهره زیبایى به. کشوندمى رخ به رو زیبایش مالیم، آرایش با و بود بسته جالبی مدلى با رو
. بود داده هدیه بهم خدا که داشتم اىچهره و هیکل و قد. بودم همین من. خوردمنمى غبطه بلندشون
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 سبزروشن چادرى و کرم شال روشن، ایقهوه شلوار و مانتو وجود با. بود آرایش بدون و مرتب صورتم
 . داشتم سر به سفید ریز هاىگل با

 :پرسید سیما
 . نداریم که غریبه دارى؟برنمى رو چادرت چرا نیلوفر -

 با دونه؟مى اُمُل رو من کردممى فکر باید یعنى. کردمى سؤال هم باز اما دونست؛مى رو جوابم
 . دادم صدام به ساده لحن بدجنسى،

 برن؟ جایى قراره آقارضا و آقاسروش مگه -
 . شدم بلند جا از. شد گشاد دو هر هاىچشم

 . کنم کمک مادرجون به برم -
 بیشتر آقایون ورود با که هااون اداواصول از ناهار از قبل. بیاد کش هامـب*لـ دادم اجازه آشپزخونه تو

 با. گفتمى کارخونه وضعیت و درآمد از مرتب فخرفروشى با هم آقارضا. شد تکمیل ظرفیتم بود، شده
 . برم خونه به کنه جور ایبهونه و کنهمى درد سرم دادم پیام سیروس به گوشیم

 :گفت ذوق با برگشت وقتى. رفت حیاط به حرف بدون پیام خوندن از بعد سیروس
 . بریم بیرون شو بلند زدن،قدم براى میده جون هوا نیلوفرخانم -

 :گفت مادرجون. شد اشخیره هانگاه
 . ناهار از بعد بذار. کشیده زحمت نیلوفرجون. ناهاره وقت االن -

 . اومد کنارم سیروس
 . گردیمبرمى. بذار کنار ناهار ما براى مادرجون -
 . کرد نگاه من به
 . بشم آماده من باال بریم -

 . گرفت رو دستم باال سالن تو. کردم همراهیش خوشحال واقع در اما شرمنده، ظاهراً
 کنى؟ فرار خواىمى چرا کنه؟مى درد سرت چرا بگو حاال -

 :پرسیدم و گرفتم جلوش رو هامدست
 بینى؟مى طال چقدر من دست تو -
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 . شد صورتم ىخیره مهربونش و شیطون هاىچشم
 چى؟ یعنى -

 :گفتم و چرخوندم رو دستم
 تو. هستن اتاقم میز رو شونهمه. نیست هیچى بنددست یه و کیان ىهدیه انگشترِ حـلقه، جز به -

 بینى؟مى کردهرنگ موى و آرایش صورتم
 . شد ترنزدیک قدمى بود، گرفته رو دستم که طورهمون

 ... ظاهراً که صورتت. میگی راست بله، -
 . کرد راست و چپ کمى و آورد صورتم روبروى رو صورتش

 ... یا خودشونه رنگ ببینم بکشم دست بذار آهان -
 . شد کشیده ابروهام و مژه و چشم روى نرمى به هاشانگشت

 . خودشونه خم و پیچ و سیاهى اینکه خب -
 . دهانم سمت رفت و کشید هامگونه روى

 . خدادایه که هم این-
 . خندید و کرد ـغلم*بـ ناغافل که دیدمى رو هاشانگشت هامچشم

 . بگو رو همون بگه؟ خوادمی چى من کوچولوى زن -
 . گرفتم فاصله کمى زمینیم بهشت از
 هستن پایین که هایىاون با آخه. میشم خسته زود باشم نداشته کسى با مشترکى نظر و حرف وقتى -
 بگم؟ شوهرم درآمد و مهمونى جواهرات، آرایش، از

 . پیچید گوشم تو عمیقش نفس
 . سخته هم رضا تحمل آخه. کنممى درکت کامل -

 . رفتیم پایین و کرد تن به رو گرمش و اىقهوه پالتوى! داشتیم تفاهمى چه. خندیدیم هردو
*** 

 . دیممی انجام رو کارها مردهننه تا دو ما بده، دستور بشین تو فرح-
 :گفت فرح
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 . نمیشه که طوریاین آخه -
 . نشوندش سالن داخل مبل تک روى زور به و رفت طرفش به کیان

 . همینه کمکت بهترین. نمیاى ما وپاىدست تو و شینىمی اینجا شما -
 با که رو وسایلى. زدیم چرخ شده،انتخاب هاىفروشگاه توی فرح، و کیان همراه گذشته روز چند

 بازدید خوشبختانه. کردیممى بازدید آینده باباى و مامان با بار این بودم کرده انتخاب قبالً سیروس
 کالسکه درشت، و ریز هاىبازیاسباب کودکانه، رنگارنگِ هاىلباس. گرفت قرار پسندشون مورد مجدد

 طالیى هاىستاره با صورتى ىپرده. بود شده بچه اتاق به تبدیل کیان، کار اتاق. بود پهن سالن تو... و
 . دادیم قرار هم کنار رو طالیى و سفید کمد و تخت. بود بخشیده اتاق به شادى ىجلوه سفید، و

 :پرسیدم
 بچینم؟ کمد هاىقفسه تو یا تخت روی رو عروسکا فرح -

 . چرخید و چرخید گرمش و اىقهوه هاىچشم. انداخت اتاق به نگاهى لـذت با و ایستاد درگاهى تو فرح
 :گفت لبخند با
 . شده خوشگل! نکنه درد دستتون -

 :پرسید و داد قرار تخت بروىرو دیوار به تکیه رو کودک فانتزى صندلى و میز کیان
 خوبه؟ اینجا -

 . فرستاد اىـوسه*بـ فرح
 . آقاجون عالیه -
 :گفتم و زدم کنار آروم رو فرح خنده با
 !بریز زبون کم -
 و تن حتماً. کردم ـوازش*نـ دل و چشم با رو اونا تکِتک و نشستم هالباس و عروسکا مابین سالن تو

 . شدمى معرکه هالباس این توی ام،برادرزاده کوچولوى بدن
 یعنى. شد کشیده شیرینى رؤیاى به فکرم و لرزید دلم بود، کیان انتخاب که نارنجى کاپشن دیدن با

 اىقهوه درشت گوى دوتا با سفید و الغر پدرش مثل شد؟مى شکلى چه سیروس و من کوچولوى
 شد؟مى شیرین ىسوخته
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 خانم؟ کنىمى سیر کجا -
 . بودم چسبونده سـینه به رو کاپشن. اومدم خودم به

 . آوردم پایین رو کاپشن
 . بخورمش خواممى میاد؟ کى نازنین. خوشگلن خیلى -

 :گفت و داد اشخسته تن به قوسىوکش کیان
 . مگرسنه خیلى که بده هم من به بخورى؟ خواىمى چى -
 . شدم بلند جا از و خندیدم فرح با
 . بذارم گلم داداش براى خوشمزه شام یه برم -

 . خندید زیرلبى فرح
 . رسهمی هم من نوبت! عروس بخند -

 آشپزخونه توی رو خودم فقط کیان، لبخند و فرح غلیظ اهللشاءان با اما زدم؛ رو حرف این قصد بدون
 . انداختم

 رو من دارشدنِبچه س*ـو*هــ مسئولیت، این با که بیامرزه رو یاشارخان پدر خدا. بود شده داغ لپام
 خودم دل همه از ترشدید. طرفاین فرح و کیان طرف،اون مامانش و سیروس ریخت؛ همه سر توی
 . شدمى گرم و تپیدمى کوچولو یه داشتن هواى در که

*** 
 :گفتم نگرانى با
 . برگرد شد، بد فرح حال اگه راه تو! نرى سرعت با کیان -

 . برم ژستاش این قربون. کرد خم رو سرش و زد ـمر*کــ به دستى کیان
 . مواظبم. راهه ساعت دو شهمه نیلوجون، -

 حتماً و بود غدیر عید که هم فردا. بود کرده دعوتشون عقد جشن براى کیان، قُمى دوست امیر،
 . برگردن ذاشتنمى

 . باشن نىنى و خودشون مواظب کردممى سفارش فرح به
 :گفت فرح
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 !که ریمنمی قندهار سفر قم، ریممى داریم بابا. مواظبیم -
 :گفت آهسته

 سیروس؟ ىخونه میرى امشب؟ اىکاره چه تو -
 . اینجا بیاد اون میگم. نه -

 !دختر نکنه اتخفه خدا. زد چشمک بدجنسانه و خندید
 !ندى سرما رو بچه و خودت. نخورى سرد آب فرح. منحرف برو -

 . برد حیاط تو آروم و گرفت رو من بازوى کیان
 . باش جانسیروس و خودت مواظب. نشدم منصرف سفر از تا خواهرم برو -
 . کردم فوت و خوندم دعا. کنن حرکت و بشن ماشین سوار تا شدم منتظر و دادم تکون سر لبخند با
 . شد شنیده خونه زنگ که بودم خودم آقاى براى خوشمزه کیک یه ىتهیه مشغول آشپزخونه تو

 . برداشتم رو آیفون گوشى
 بله؟ -
 . بیا پایین لحظهیه و کن رنجه قدم لطفاً. بانو گل سالم -

 باز رو در و رفتم پایین متعجب. ببینیم رو همدیگه بعدازظهر بودیم گذاشته قرار و بود صبح ده ساعت
 . کردم

 . شد وارد و کرد سالم مریم گل ىشاخه با
 دارن؟ رو حس همین عاشقا ىهمه یعنى لرزونه؟مى رو دلم دیدنش با هربار چرا

 . بریم باال کردم دعوتش
 . میشم مزاحمت غروب. برم جایى باید -

 :پرسید و شد خیره هامچشم تو. بودم منتظر. کشید بیرون اششونه رو مشکى کیف از رو ایبرگه
 بکنى؟ رو کار این کن، امضا رو ورقا این زیر اما نپرس چیزى بگم اگه که دارى اعتماد بهم قدراون -

 . کنم فداش بودم حاضر کلمه، یه با رو جونم من اعتماد؟
 ... اعتماد -

 . بود رفته لبخندش و بود منتظر
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 . هستم شرطت و قیدبى مطیع من چیه؟ باالتر اعتماد از -
 . برخاست و نشست نرمى به هاشپلک و برگشت لبخند

 . کن امضا رو اینجا حاال. بده روحیه من به طورهمین همیشه -
 . زدم انگشت و کردم امضا خواست که تعداد هر سؤالى هیچ بى

 :وگفت کرد لمس رو امشونه اىلحظه براى
 . بذارم تنهات بود محال وگرنه دارم؛ عجله. منى به خدا ىهدیه بهترین تو -

 . بره راحت خیال با دادم اجازه و نکردم سؤالى اما بودم؛ کنجکاو
 . بود خوبى ىگزینه نیمرو، هم ناهار. رفتممی شام ىبرنامه و کیک سراغ باید

 . کردیممى شعرخونى باهم و بودیم نشسته خاموش تلویزیون روبروى
 . خوندمى تهران متروى بهراجع فکاهى شعر یه و بود کرده باز رو نارنجیش فنرى برگدویست دفتر

 . کردم پاک رو هاماشک
 . گرفت نفسم نخون؛ خدا رو تو. خنده از مردم واى -
 . آورد برام آب لیوانى. رفت آشپزخونه تو خندون و شد بلند مبل روى از
 جاش سر بیاد نفست تا بخور -

 دادم دست از اختیار بود، شده مقایسه هااالغ کاروان با مترو که قسمتى آوردن یاد به با اما خوردم؛ کمى
 . همانا روبروم میز کشیدن افتضاح به و همانا خنده. زدم خنده زیر پقى و

 :گفت و داد سر ایخنده سیروس
 . صفره ظرفیتت طنز تو دونستمنمى -
 . گرفتم آب زیر رو صورتم و دویدم آشپزخونه تو

 . شدم آروم کمى
 :گفتم و زدم ـمر*کــ به دست

 بودى؟ کرده قایمش کجا حاال تا. طنازى قدراین دونستمنمى هم من -
 . اومد طرفم به و شد بلند

 . باال زنهمى طنزم و شعرخونى استعداد شبا ببینه تا نبودم تنها عزیزدلم با شب حاال تا -



 

 

233 

 

 ارزشمندم ی بقچه و من رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.نیلوفر

 سینک کنار دستمال آشپزخونه تو گشودم، وقتى. بستم رو هامچشم اىلحظه براى. شد ترنزدیک کمى
 . شدم سرخ بودم کرده که فکرى از. اومد بیرون و برداشت رو
 . گرفتم دستش از رو دستمال و دویدم طرفش به سرعتبه. کنه تمیز رو اون تا شد نزدیک میز به
 . منه کثافتکارى -

 :گفت مهربون
 . شدم باعثش من -
 !کنم خراب رو خودم بار این ترسممى که نگو علتش از چیزى سیروس، جدت جون -
 . آرزوهامون و رؤیاها از گفتن و بود خنده شبنیمه تا

 . کشیدم اىخمیازه
 . خوابممى بخارى همین کنار من، بده هم پتو یه. بخواب برو -
 . بودم کرده فکر بخوابیم کجا اینکه به

 . کشوندم اتاقم طرف به و گرفتم رو دستش
 . شدى من مهمون شب یه حاال. بخوابى جا بهترین باید تو -

 :گفت متعجب
 !تو؟ اتاق تو -

 :داد ادامه و برد باال ابرویى
 . نداشتیم قرارا این از -

 . زدم اششونه به اىضربه
 . میشى بدى پسر دارى دوباره -

 یه تاریخ، استاد یه شاعر، یه دست. کردم نگاه اشکشیده و بلند هاىانگشت به. نشستیم تخت روى
 . نظیربى همسر

 . کردم ـوازش*نـ و گرفتم دست به رو هاشانگشت
 :کردم زمزمه
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 شدّتش از گاهى... گاهی بودن؛ تو با از عشق، این از داشتن،دوست این از من. نظیرىبى تو -
 . شد آب پُر هامچشم. بدم دستشون از مبادا که ترسیدم نظیربى خیلى چیزهاى از همیشه. ترسممى
 ... این سر بالیى ترسممى من -

 . بدم ادامه نذاشت
 . کن نگاه من به. نگو چیزى. هیس -

 . برد باال و گرفت دست تو رو امچونه دیگه دست با. کنم ناز یکىیکى رو هاشانگشت دادم ترجیح
 معتقدى؟ تقدیر به. نترس چیزى از -

 . بودم معتقد
 . بله -

 :کرد زمزمه هاشلب
 ... باشه ایدیگه چیز بر خدا نظر و تقدیر اگه. بودنه هم کنار در تو و من تقدیر، -

 . آورد نزدیک را صورتش
 بهترین ما براى که خدایى تسلیم. باشى تسلیم هم تو دارم دوست و... و تسلیمم من باشه، چیزى هر -
 . خواسته رو

 . پیچید دورم به دستش
 . زده رقم رو شیرین لحظات این و رو تو و من االنِ که خدایى همون -

 :پرسیدم لجوجانه اختیاربى. نداشتم گفتن براى چیزى
 ـوسى؟*بـنمى وقتهیچ رو من صورت چرا -

 صداى. بکشم کنار رو خودم خواستم خَجل بود؟ اومده کجا از دیگه سؤال این. خوردیم جا هردو
 :گفت خنده با و چسبوند خودش به رو من ترمحکم. پیچید گوشم تو اشقهقهه

 من؟ پرشرم بانوى آوردى، کجا از رو حرف این -
 . داشتم گریز قصد. شد شل هاشدست بار این و خندید هم باز
 . بشین کنارم بیا. نرو سیروس جون -

 . گرفتم قرار جام سر
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 . فشرد اششونه روى رو سرم و داد تکیه دیوار به
 هم همسر شرعاً درسته. مقدسى و باارزش خیلى برام. دارم خاصى اخالق من فهمیدى حتماً خب -

 عمل از بعد خودمون، ىخونه سقف زیر رفتیم که باشه وقتى هااولین ىهمه دارم دوست اما هستیم؛
 رو سرت روى هاىـوسه*بـ و ساده هاىـوش*آغـ همین تونممى بدم خرج به شجاعت خیلى من. من

 . کنم هدیه بهت
 . برد موهام میون دستى

 . بگى تو هرچى حال، این با اما م؛دیگه ىنیمه درست خودمى، مثل هم تو دونممى که من -
 . بشنوم رو قلبت صداى خواممى اما راحتم؛ طورهمین من -

. دلنوازش صداى مثل آروم،. آرومِ آروم تپید؛مى آروم. بستم چشم و سروندم قلبش سمت به رو سرم
 . نظیرشبى وجود مثل آروم،. پرمهرش صورت مثل آروم،. قشنگش نگاه مثل آروم،
 . کردم بلند سر و زدم ـوسه*بـ قلبش روى

 . بخوابى تخت این روى امشب دارم دوست -
 . گذاشتم کنارش رو هاشقرص و بردم آب براش. پذیرفت و شد تسلیم. شدم بلند جا از
 . بخوابى خوب! خیربه شب -
 . من دل عزیز خیربه شب -

 فکر هاشحرف به. بود پریده سرم از خواب. کشیدم دراز گرم، پتوى روى راهرو، توى بخارى کنار
 . بودن خدا تسلیم و تقدیر. کردممى

 «.دارنگهش برام خودت پس دادى، من به رو اون تو خدایا»: گفتم دلم تو و کشیدم آهى
 نشدم متوجه که کرد شعف از پر رو وجودم چنان بود، شده صاحب رو تختم که موجودى به اندیشیدن

 . شدم خواب اسیر کى
 . کردمى حکایت دور ىگذشته از صدا، نواى. رسید گوشم به آشنا صدایى بیدارى، و خواب بین
 . شدم هوشیار و کردم دور وجودم از رو خواب سختى به
 . والالضآلین...  -

 . کرده کوچ هاستسال که بابا نه، خوند؟مى نماز که بود بابا
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 ... اهلل هو قل. الرحیمالرحمناهللبسم -
 . بود کیان صداى از ترنرم صدا کرد؟مى کارچی باال کیان! کیان؟

 صبح نماز خوندن مشغول مهمونم. شدمى شنیده اتاقم از صدا. شدم هوشیار کامل. خوردم وول جا تو
 . کردم دنبال رو صداش لذت با و گذاشتم بازو روى به سر لب، به لبخند. بود

 . شد شنیده اى زمزمه تنها گفت،مى آهسته رو تسبیحات. داد رو نماز سالم
 . شد کشیده سالن به صادرات، بانک در سر آبى نور از اىباریکه و شد گشوده کامل باز،نیمه درِ
 . سالم -
 . چرخید سمتم به
 کردم؟ بیدارت. سالم -
 . شدممى بلند نماز براى باید -

 . شدم خیزنیم
 بذارم؟ چاى خواى؟مى چیزى -
 . بریم ما ىخونه بعد بخوابیم، دیگه ساعت چند. نه -
 . رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند جا از
 نمونم؟ ناهار اگه میشه ناراحت مامانت -

 :پرسید و شد نزدیک
 شدى؟ اذیت خیلى پیش ىدفعه -

 . کشیدم رو سرم مسح
 . شدم خسته. نشدم اذیت -
 بریم؟ کجا دارى دوست -

 . داد دستم به رو حوله
 . باغ بریم دارم دوست خیلى من بعد بریم؛ امامزاده اول غدیره، عید چون -
 نیست؟ سرد! االن؟! باغ؟ -
 . بمونیم باغ تو که خوایمنمى. شینیممى بخارى کنار خب -
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 خوابم دیگه من اما خوابید؛ سیروس. ایستادم قبله به رو و کردم سر رو چادرم خوشحال. شد تسلیم
 . اومدنمى
 . رفتم اتاق تو و برداشتم رو نارنجى دفتر و گذاشتم چای
 قرار کنارش چپ دست و سینه روى راست دست. بود خوابیده پاها کردنجمع بدون ـمر*کــ روى

 . بود گرفته
 اش،بامزه و گرد بینى. بردمى دل خمیده، و بلند هاىمژه. داشت لبخند طرح هم خواب در هاشـب*لـ

 با. گذشت چقدر دونمنمى. کنم نگاهش فقط داشتم دوست. بچلونمش کردمى اموسوسه
 . زدم بیرون اتاق از سریع و اومدم خودم به خوردنش،تکون
*** 

 گذشت؟ خوش -
 :گفت ذوق و هیجان با فرح

 اون. گفتمى جوک دوماد گوش زیر ریزیه فقط. بود بامزه چقدر امیر دونىنمى! بود خوب خیلى -
 . بخنده راحت تونستنمى و بود شده سرخ هم طفلک

 :داد ادامه و کیان سمت به برگشت
 شه؟ زمین نقش خدا بنده بود نزدیک اومد، پله پا یه رقص تو دیدى کیان -

 :گفتم متعجب
 !نبود؟ امیر عقد مگه! کیه؟ دوماد! ببینم کن صبر -

 . خندید بلندبلند و کشوند زمین روی رو خودش مبل روى از فرح. خندیدن بلند فرح و کیان
 :گفت رفتمى اتاق سمت به کهدرحالى کیان

 رو ما که بود نوشته رو دخترداییش و خودش اسم خواهرش، کارتاى از یکى رو. بوده کارى سر بابا نه -
 . بکشونه اونجا حتماً

 :گفتم فرح به
 میگه؟ راست -
 چندسالشه؟ دخترداییش بگو حاال. آره -  
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 . ساله٨-٧ حتماً بگم، چى -
 . ستماهه دو بابا نه -
 بود؟ مختلط عروسیشون مگه -

 . آورددرمی رو هاشلباس آرومآروم نشسته طورهمون
 دیوار کنار همه چوپى، ـص*رقـ دیدن براى. بودن پوشونده بِرِزنت با رو شونخونه بزرگ حیاط. نه -

 . بود ـص*رقـ گروه سر خودش برای. بود ـاصى*رقـ چه دونىنمى شدیم، جمع
 . کردى نگاه رو غریبه مرد ـص*رقـ! روشن چشمم -
 رو پاهاش و شدمى راست و خم چطور دونىنمى نیلو،. ذارهمى هم تلویزیون رو ـص*رقـ این بابا -

 آدم ىبچه مثل امیر، که اومد اخمى چنون کیان. ببره رو کیان اومد رقص وسط. دادمى حرکت
 . برگشت

 . نشست کنارمون دست، به جزوه و برگشت راحتى لباس با کیان
 کردین؟ چه امروز سیروس؟ از خبر چه -
 . باغ رفتیم هم بعد. بودیم خانمپروین پیش هم ساعتیه امامزاده، رفتیم اول که صبح خوبه حالش -

 . ورچید لب فرح
 . رفتیممى هم با همه باشم، هم من روز یه ذاشتىمى خب -
 . بعد ىدفعه -
 بود؟ باهاتون هم کسى یا بودین تنها گذشت؟ خوش حاال -
 . رفتم آشپزخونه سمت به
 . دختر بگیر نفس دقیقه چند -
 . رفتم سمتشون به شیرینى و چاى سینى با
 . سیروسه خرید شیرینى -

 :پرسید بلعیدنش از بعد و کرد فرو دهن تو رو بزرگ رولت فرح
 آورد؟ چى برات -
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 قول ازش. گرفت سنگین نسبتاً النگوى یه که بار اولین. آوردمى هدیه برام مذهبى عید هر سیروس
 خیلى امروز عیدى»: گفت داشتنىدوست باغ تو امروز و ندارم دوست چون نگیره؛ طال برام دیگه گرفتم
 کوچیکى وکادوى« .باش داشته رو قلم یه این فعالً ولى کشه؛مى طول روز چند شدنشآماده اما خاصه؛

 زیر زدن قدم» شعر مجموعه. دیدم مشکى و نارنجى جلد با جیبى کتاب و کردم باز. گذاشت دستم تو
 «شب چادر

 «عزیزترینم به تقدیم». زدم ورق زده هیجان
 . کرده اصالح دانشگاه، معروف شاعر حجتى، دکتر رو شعرها ایرادهاى که گفت صادقانه

. گرفتم اىهدیه و دادم اىهدیه اعتراضش و حیرت به توجهبى هم من. بود هدیه ارزشمندترین
 . نجیبش و مهتابى صورت جزءبهجزء ـوسیدن*بـ. ابدى و یادموندنى به ایهدیه
*** 

 !باش آروم کمى. نکن بدجنسى -
 . خندیدمى و شدمى راست و خم شیطنت با
 . کن باور. نیست خودم دست و هستم قلقلکى من -

 . کردم دور اشسینه از رو بافتنى کالفه،
 . نیست مربوط من به شد گشاد یا تنگ باشه، -

 :گفت و گرفت رو دستم
 . مونبچه برا ذاریممى بشه تنگ پوشم،مى لباس رو بشه گشاد -

 . ساییدم اششونه به سر
 . بپوشى رو این دارم دوست من -
 . کرد باز رو هاشدست و شد بلند جا از
 . کنممى تحمل. من بانوى ایزد بیا -

 نارنجى بافت سانت پنج بفهمم دقیقاً من تا کرد کنترل رو خودش دشوارى و سختى به طفلک
 واکنش سریع. دادم قلقلک بود حساس خیلی که رو پهلوش و کردم بدجنسى. نه یا هست اشاندازه
 :گفت و گرفت بازوهاش بین رو من گریختنم از قبل و داد نشون
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 داشتیم؟ نداشتیم، -
 باعث حرکت این چقدر دونستمى. کنم التماسش که بود من نوبت حاال. کرد فوت گوشم کنار و

 . زدمى شونه رو بدنم قالى، دارآهنى ىشونه با کسى انگار. میشه مورمورم
 !کردم غلط. نکن سیروس، جون -

 روز یه در یار، ـوش*آغـ در. گرفتیم آروم هردو. نشست سرم روى اشچونه و گرفت فاصله صورتش
 . بود کرده تسخیر رو وجودم که قلبى منظم کوبش جر خواستمنمى چیزىهیچ آذرماه، سرد

 . هابچه پیش پایین بریم -
 . بریم -

 . کرد دراز سیروس سمت به رو دستش و اومد سمتمون به کیان
 !دیدیم رو عزیزمون داماد ما عجب، چه -

 . کشوند خود سمت به رو اون لبخند با سیروس
 . ببین رو پایین کمى شماییم، بلند ىسایه زیر ما برادرجان -

 :گفت و خندید اختیاربى فرح
 داشتى؟ رو متلک کیان آقا -

 . خندید کیان
 کنى؟مى حسودى شمشادم قد به دارى که نگو -

 . نشست مبل روى همراهش سیروس
 . مونهنمى شما براى جایى هست، سروش وقتى تا داداش، جون نه -

 . داد تکون رو گردنش کمى و بازکرد رو گرمش و قرمز بافت اول یدکمه کیان
 :پرسیدم و رفتم کنارش

 کنه؟مى درد -
 . کشید گردنش به دستى

 . دارم استراحت وقت هفته دو فعالً. دانشگاهه خستگى -
 :گفت و رفت کیان پشت. شد بلند و کشید باال رو سفیدش بافت آستین سیروس
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 . جانبرادرزن دارى الزم حسابى مال و مشت یه -
 ریختنچای مشغول فرح. شدممى سرخ کلمات بعضى شنیدن با هنوز. رفتم آشپزخونه تو زدهخجالت

 رو سینی. بود داده قرار بزرگى سینى داخل زیبا رو یلدا شب تنقالت. بود طالیى هاىفنجون توی
 . گذاشتم هامبل مابین میز روی برداشتم،

 و خواهر. بود کرده خالى شونه مادر دعوت از زیرکانه، سیروس. بود سیروس و من یلداى شب اولین
 به بود نشده حاضر و کرده بهونه رو خودش سنگینى هم فرح. بودن جمع پدرى منزل امشب برادرش

 . بره پدرش منزل
 . بود کرده سنگین رو همه فرح، مفصل شام همراه به میوه و تنقالت. نخوردن جم جا از که آقایون

 . کرد جدا رو سرش چاقو با و برداشت انارى سیروس
 دارى؟ جا هنوز -

 . کرد پرتاب کیان طرف به رو همیشگى لبخند
 . عزیزدله نیلوفر براى -

 :کردم اعتراض
 !سیروس -

 . خندیدند کیان و فرح
 :پرسید سیروس

 هست؟ خانمم به حواسم کنممى اشتباه جان کیان -
 . زدم بازوش به آروم و نشستم کنارش

 :گفت مهربونش و شاد نگاه با کیان
 . باش داشته رو ما عزیز این هواى همیشه. درسته کارت -

 . گرفت طرفم به رو انار از اىتکه سیروس
 . فهمهمى رو من حال داداشت فقط. بفرما -

 :گفت و نشست کیان کنار هم فرح
 خونى؟مى حافظ برامون آقاسیروس، -
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 . حتماً بیارین، برام رو کتابش اگه -
 تموم عمه، فسقل کالً. رفتم سالن ىگوشه ىکتابخونه سمت به و دادم سیروس به رو انار شدم، بلند

 اتاق تو وسایل تموم نازنین، اتاق به کیان کار اتاق تبدیل با. بود زده هم به رو باباش ىخونه دکور
 مفاتیح، کریم، قرآن مثل احتیاج مورد هاىکتاب با کتابخونه اول ردیف. بود شده جاجابه سالن و خواب
 . کشیدم بیرون رو حافظ دیوان. بود شده پر... و انتظار ماه نه حافظ، دیوان

 :پرسید و گرفت رو کتاب سیروس
 کنم؟ شروع کى با -

 :گفت کیان
 . کن شروع نیلو از -

 :گفت سریع فرح
 . نفر ترینکوچیک از آقا، نه -

 :گفت سیروس و دادم تکون سرى
 . کنه نیت هم بعد بفرسته، اهلل هو قل سه و فاتحه شیراز ىخواجه براى اول خواد،مى فال هرکسى -
 :گفت فرح به
 برم؟ آشپزخونه تو تونممی. بگیرم وضو برم من مشغولین، شما تا -
 . باشین راحت. بفرمایین -

 . شد خوندن مشغول و بست چشم فرح
 ایقهوه درشت چشم جفت یه تو رو نگاه جنس همون. کردمى نگاه همسرش به لبخند با کیان

 انگشت. بست رو هاشچشم و نشست نزدیکم نگاه همون صاحب. داشتم خودم همراه روز هر سوخته،
 :گفت آهسته و کشید کتاب روی

 . من آبروى و تو کرَمِ حافظ، جناب -
 :خوند و کرد باز رو کتاب

 باد تو چوگان خم در فلک اگوى خسرو، -
 باد تو میدان ىعرصه مکان و کون ساحت



 

 

243 

 

 ارزشمندم ی بقچه و من رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.نیلوفر

 شوریده، شاعر و شد گشوده دیگه بارسه کتاب. بود صورتش ىخیره نفر سه ما نگاه و خوندمى سیروس
 رو خودش نیت تا گشود رو اون بار، چهارمین برای وقتى. داد رو آرزوهامون شدنبرآورده نوید بار هر

 اطرافش و سر باالى. بود شده احاطه سبز نور از اىهاله تو اشچهره. لرزید قلبم اىلحظه براى. بخونه
 !بود؟ اومده کجا از نور این. نبود روشن چیزى

 دل تو دیدن؟نمى چیزى اونا یعنى بود؛ نکرده تغییرى فرح و کیان نگاه دادم، قورت رو دهنم آب
 . عجیب حال این از بردم خیر گمان و فرستادم صلوات

. برداره رو کالهش و چتر و کاپشن تا اومد باال اىلحظه و کرد خداحافظى هابچه از. بود خوبى شب
 روى رو کالهش تا کرد خم کامل رو سرش هم سیروس. ایستادم پنجه روى. بود شده شدید بارون

 . دارم دوست خیلى رو کار این دونستمى. بذارم موهاش
 :گفت و گرفت رو بازوم

 . یلدا شب و غدیر عید ىتحفه سراغ بریم حاال -
 :گفت و کشید بیرون پاکتى شکل،مستطیل اىقهوه چرم کیف از
 . خودم بانوىشه مال جونم، مثل هم این دارم، که چیزیه ارزشمندترین جونم از بعد -

 . لرزید باز ضعیفم قلب
 چیه؟ این -

 . گرفت وسعت لبخندش
 . داریم پیش در رو سال شب بلندترین که بده رو من ىجیره فقط االن. کن نگاهش رفتم وقتى -

 نى قلم با قرمز و سبز جوهر با بیت یه. گذاشتم دستش تو کوچیکى تابلوى. کرد آرومم شوخش لحن
 «.ماند نخواهد غم، ایام که مژده رسید»: بودم نوشته درشت،
 لبخندش،. بود اصفهان خاتم تابلو، خود. بودم زده اتاقش داخل نیلوفر مثل نقشى برگه، ىگوشه

 . شد پیشونیم روی اىـوسه*بـ
 یاد اختیاربى. رفتمى آبى نور سمت به زنانقدم بارون زیر چتر با. کردم نگاه رو بیرون اتاق ىپنجره از

 «.آمد باران در مرد آن. آمد مرد آن». افتادم اول کالس هاىدرس از یکى
 :کردم اضافه
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 . دارم دوست را مرد آن من -
 دارم دونستمى بود، خاموش اتاق مهتابى اینکه با. داد تکون رو چترش و برگشت خونه به ورود از قبل

 . کنممى نگاهش
 !چى؟ یعنى. زدم ورق سریع رو زرد ىدفترچه. شد درشت هامچشم. کردم باز رو پاکت کنجکاوى با

 . شد برقرار تماس دوم بوق با. گرفتم رو همراهش ىشماره سرعت به. متعجب تا بودم عصبانى بیشتر
 . شد تنگ برام دلت زود چه -

 . کنم صحبت آرامش با کردم سعى
 کردى؟ که بود کارى چه این سیروس -
 . کردم استفاده فرصت از همین براى بیاد؛ خوشت چیزى از بودم ندیده حاال تا. نبود خاصى کار -
 نشد؟ ناراحت بابات اصالً. گرونه و ارزشمند خیلى این آخه -
 هست؟ اجازه به نیاز خودمه، مال که چیزى براى نیلوفرخانم، -
 دونن؟نمى اینا بابا یعنى -
 . دوننمى همه اتفاقاً چرا، -

 . پیچید گوشم تو اشخندهتک صداى
 . دختشاه داشتم، دیگه العملعکس یه انتظار من -
 :گفتم التماس با
 . خودت اسم به بزنم بریم فردا -

 . شد طوالنى سکوتش
 :گفتم نگران

 شد؟ چیزى... سیروس -
 . بدى پس رو من ىهدیه بخواى کردمنمى فکر -
 ... آخه -
 . میشم ناراحت واقعاً چون کنى؛ اعتراض ندارى حق نیلوفر -

 :گفتم و چسبوندم سـینه به رو باغ سند. بدم ادامه نتونستم. شدمى دلخور ندرت به. بود دلخور صداش



 

 

245 

 

 ارزشمندم ی بقچه و من رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.نیلوفر

 کنم؟ تشکر تونممى چطور بود، نیومده خوشم باغ این ىاندازه به چیزى از حاال تا -
 . نداریم تو و من. زدم تو اسم به رو خودم سهم من. نکن اعتراض وقتهیچ دیگه -

 بگم؟ تونستممی چى. شدم الل راستى به من
*** 
*** 

 رو بهار بارونى هاىماه به فخرفروشى قصد ماهبهمن گویى بارید؛مى سرهیه شدیدى بارون قبل، شب از
 . داشت

 . دادم ماساژ آروم رو متورمش پاهاى و دست. نشستم فرح کنار
 :گفت و داد سر ناله دردناک

 کنه؟ اشتباه ممکنه. دیگه ىهفته گفته دکتر -
 ندارى؟ که درد فعالً شاید، -
 . شدم طوراین دفعهیه. میرم می دارم درد؟. واى اى -

 آخرین دادن براى کیان. بود زده باال فشارش باردارى، توی. شد نگرانى باعث صورتش سرخ رنگ
 . بود شده تهران راهى امتحان،

 . گرفتم رو شونخونه شماره گرفتم،مى کمک مادرش و سیروس از که مدت این تموم مثل
 . سالم -
 ... جون فرح خوبى؟. عزیزم سالم -
 اینجا؟ میاین نیست، خوب فرح حال. خدا رو تو ببخش ادرجونم -
 . بردار هم رو بچه ساک. کن شآماده فقط. میام االن نترس؛ مادرجون -
 . چشم -

 سریع مادرجون. نکشه فریاد تا گرفتمی گاز رو دستش و پیچیدمی خود به مبل روى آماده، فرح
 . رسوند رو خودش
 داد دستور معاینه، با شبیرى دکتر خانم. شد پذیرش زایمان، و زنان قسمت بیمارستان، تو بعد ساعتى

 . کنن منتقلش عمل اتاق به فوراً
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 :گفت و گرفت رو دستم فرح عمل، بخش به ورود از قبل
 . باش کیانم مواظب. باشه تنها نذار. باش مبچه مواظب شدم طورى اگه جون، مامان -
 :گفتم و کردم غلبه قلبم درد به
 . اىبچه هم باز اما بشى؛ مادر میرى دارى -

 :گفت توجهبى
 . باشه کامل بشمار، رو انگشتاش حتماً -
 . باشه داشته کمتری هایانگشت نوزاد وپایدست مبادا که بود شده فوبیا این دچار باردارى اول از

 :گفتم و ـوسیدم*بـ رو پیشونیش
 . بغلته تو وروجکت دیگه ساعتیه نترس. برو -

 . بودن نشسته منتظر هم دیگه زن دو. نشستم دیوار کنار. بردن رو ویلچر
 :گفت و اومد کنارم مادرجون

 بگى؟ کیان آقا به خواىنمى. دادم خبر سیروس به رفتم. نمیشه چیزى. نترس -
 . میگم بهش زنهمی زنگ رسید وقتى. ببینه آسیب نکنه، رعایت ترسممى خرابه، که هوا نه، -

 :گفت و اومد بیرون پرستارى بعد ساعتى. خواستممى کمک خدا از و خوندممی دعا لب زیر
 کیه؟ مهربان همراه -

 . رفتم جلو
 . خانم منم -
 . بدین رو بچه پوشک و پتو لباس، -

 :گفت لبخند با مادرجون. رفت داخل. دادم سریع رو وسایل
 . روشن چشمت. اومد دنیا به -

 . بودم سالمتیش و فرح فکر به باشم، نوزاد فکر به اونکه از بیشتر
 عمل اتاق هاىخدمه از دوتا. رسیدمی گوشم به ایشیشه دیوار یه ىفاصله با نوزادا، گریه صداى

 :گفت و کرد نگاه من به پرلبخند ىشدهخشک هاىلب و باز هاىچشم با فرح. آوردن بیرون برانکاردى
 . ممنون جونمامان -
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 :گفت مادرجون. شد آروم قلبم
 . کنممى همراهیش من. بدن نشونت رو بچه کن خواهش برو -
 :گفت و آورد باال سر. شدم نزدیک اىشیشه اتاق به پرستار با
 . بیرون بفرما. ممنوعه اومدن اینجا خانم -
 . ببینمش لحظه یه فقط کنم،مى خواهش خانم -

 :گفت و انداخت نگاهى
 . باش زود دقیقه، چند فقط. داره مسئولیت ما براى -
 . بودن گریه و اعتراض مشغول سمتى هرکدوم، که رفتم نوزاد سه سمت به و کردم تشکر خوشحالى با

 به رو من بود، خودم ىهدیه که شده گلدوزى مهربون خرس دو با روشن آبى پتوى بود؟ ما نوزاد کدوم
 و بود شده پوشیده پتو با عریانش کامالً بدن. کرد راهنمایى پرسروصدا، و درشت نسبتاً نوزاد سمت
 قوى صدای و باز دهنى با سرخ تقریباً صورتىِ یبسته چشمان کردم، نگاهش. نداشت تن به لباسى
 . شد خارج دهنم از اختیاربى کلمات. داشت

 !عزیزدلم نازى، عزیزم، جانم، -
 . فرستادم صلوات و گذاشتم اشسـینه روى آروم رو راستم دست

 . آفرین. باش آروم -
 . بود کامل شمردم، رو هاشانگشت. بود کرده برقرار اشعمه با رو پوستى تماس اولین. شد آروم زادنو

 شکل،بى تقریباً کوچولوى این. داشت عجیبى حس چه خدا، ىهدیه ترینپاک و ترینناب دیدن
 . بود خدا ىآفریده عزیزترین

 پا به غوغا دلم تو شوق و بغض. بلند تقریباً هاىناخن با بود باریک کردم، لمس رو هاشانگشت آروم
 دختر بود، برادرم دختر. داشت نازنینم کیان از نشون. داشت پدرم و مادر از نشون کوچولو این. بود کرده
 رو صورتم. کنم اشآلوده نفسم با و ـوسمش*ببـ ترسیدممى. کیان دختر بود، آهنگخوش چقدر. کیان

 !بهشت بوى داشت، خوشى بوى. کشیدم بو و کردم نزدیک گلوش به
 :کردم زمزمه گوشش تو. کشیدمى نفس آروم

 ... اکبر اهلل -
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.... 
 است شده ومنتشر ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
.... 

 :گفت پرستار
 . بیان خوانمی هم بقیه االن. بفرمایین خانم -

 . میدنش تحویلمون کى پرسیدم و کردم تشکر
 . دیگه ساعتیه -

 سالمى طفل. بود بخششادى برام که اىگریه آمیخت؛ درهم اشگریه و شدنگشوده با نگاهم آخرین
 . بود
 :پرسیدم و زدم زنگ کیان به بخش، به ورود از قبل

 کجایى؟ االن دادى؟ خوب رو امتحان -
 . اونجام دیگه ساعت یه. خونه میام دارم -
 . بیرونیم سیروس مادر همراه فرح و من بزن زنگ رسیدى -
 خوبن؟ هابچه نیلو -
 :گفتم و خندیدم -
 !خیلى خوبیم، خیلى -

 مادر و بود خوابیده اول تخت روى فرح. زائو سه و بود تخت تاسه. شدم چهارده شماره اتاق وارد
 . کردم نگاه اشخسته و آروم صورت به و رفتم کنارش. بود نشسته صندلى روى کنارش سیروس
 :گفت و اومد کنارم مادرجون

 !دارم دوست خیلى رو شوهر و زن این من باورکن. آقاکیان و جونفرح مبارک. باشه مبارکتون -
 باشه؟ نداشته دوستشون و ببینه رو فرح و کیان کسى داشت امکان مگه. زدم لبخند

 :پرسیدم
 دادین؟ اطالع سیروس به -
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 . خندید
 . شیرینیه و گل دنبال االن باشه؟ نداشته خبر میشه مگه -

 :پرسید کرد باز چشم وقتى فرح
 کجاست؟ مبچه -

 :گفتم و کردم ناز رو موهاش
 . گذاشته سرش روی رو اتاق. پُرقدرته هم صداش. بود کامل هم انگشتاش. میارنش االن -

 از پر موجى شاد، و شیرین لبخند اون با سیروس ورود. بود شادى و هیجان از پر روز، اون ىلحظه هر
 . رفت بیرون اتاق از مادرا، راحتى براى و گفت تبریک. کرد پخش انرژى
 جوننوش رو زندگیش ناهار اولین مادرجون، و پرستار راهنمایى با و بود خوابیده مادر بغل آروم نوزاد
 . کرد

 . داد تکون دستى من، دیدن با و شد سالن وارد زدهشتاب کیان
 . نداشت همراه گلىشاخه حتى گیج، و زدهشتاب باباى. شد نزدیک

 کجان؟ نیلوجان، -
 . بعد به امروز از باباى سالم -
 . سالم. ببخش -

 . کرد التماس چشم با و کشید حالتشخوش و زیبا موهاى میون دستى
 . منتظرن دخترت و زن. تو برو بیا -

 . بدم دست از رو هااون رویارویى ىصحنه بود محال. شد اتاق وارد
 بکر ىصحنه این از گوشیم با. ـوسید*بـ رو فرح صورت و شد خم هامچشم جلوى بار اولین براى

 سرهم پشت هاعکس گرفت، قرار کیان بازوان میون درونش، موجود و آبى پتوى وقتى. گرفتم عکس
 . کردم ترک رو اتاق. گفت اذان گوشش تو و ـوسید*بـ رو آمین فاطمهنازنین دست آروم. شدن انداخته

 دونستممی. نبود کنندهناراحت برام جیغش. بزنه رو واکسن اولین تا بردم رو کوچولوم زود، صبح فردا
 . سالمتى ىجاده به ورود یعنى جیغ این

 :کردم زمزمه نازنین گوش تو. بود کرده غوغا برف و بارون
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 . اومدى دنیا به خدا، روزهاى ترینبرکت با تو و برکتى خودت خوشگلم، -
 آزمایش و دوم واکسن براى سیروس با من و بودن فرح مواظب مادرجون، همراه کیان آینده روز دو

 . رفتیممى بیمارستان به نازنین، تیروئید
 . بلعیدمى رو نوزاد درخشان هاىچشم با سیروس
 :گفتم و خندیدم

 . ماست دست امانت و داره صاحب بچه این آقاجون -
 . کرد دراز طرفم به رو دستش

 هدیه بهش بازىهم یه هم ما شاید حاال. داره صاحب دونممی. ببینم رو بهشتى کوچولوى این هبد -
 . دادیم

 . استاد ظرفیتىبى هابچه درمورد کالً -
. نخوره لیز پتو از کردممى چک اول شدم،مى پیاده ماشین از وقتى. بودم پوشونده رو نازنین پتو دوتا با

 . کردممى جمع رو پتو طرفسه بقچه مثل. بود گرم و آبى دومى و کرم و لطیف اول پتوى
 با که رو نازى. اومد مادرش و نازنین عیادت به کودکانه، خورىچای سرویس با سیروس سوم روز

 :گفتم و دادم سیروس بغل بود من به خیره رنگشخوش چشماى
 . عالم ىبقچه ارزشمندترین اینم. بفرما -

 :پرسید و زد شیرین لبخندى
 بقچه؟ چرا حاال -
 :گفتم و کردم لمس رو نازنین لب ىگوشه انگشت نوک با
 . ستبقچه تو گنجه یه مثل پتوش، توی آخه -

 :گفتم بازى این محو. بگیره دهن تو تا شدمى کشیده انگشتم سمت به نازى شیرین هاىـب*لـــ
 . نداره وجود عمه ناناز از ترخوشگل ببین، -

 . بیام خودم به شد باعث مادرجون اعتراض صداى
 ببینم؟ رو جواهر ىبقچه این منم ذارینمى مادر، سیروس نیلوفر، - 
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 تو رو اون و کشید بیرون نازى سر زیر از بازو احتیاط، با سیروس. کشیدم کنار رو خودم شرم با
 . گذاشت مادرش ماهر هاىدست

 همراه به فرح، ىعمه و خاله ىخانواده شام. کرد قربونى اش،نوه و دختر براى فرح پدر. بود شلوغى روز
 . متفاوت هاىاخالق با درشت و ریز مهمون سی حدود یعنى این شدن؛ دعوت سیروس خواهر و برادر

 :گفت تعارفبی و گرفت همسرش از رو نازنین خسرو،
 . شکنهمی دل و برهمی دل حسابى بشه بزرگ -

 :گفت بلند سروش
 . نشدى بابا هنوز که شما دارم، پسر شازده دوتا که بلرزه دلم و دست باید من آقاخسرو، -

 :گفت و کرد ظریفى اخم ریحانه
 . نیستن دخترکش کم هم من پسراى آقاسروش، -

 شکلک و بود خیره نازنین صورت به شده خم که سیامک ىشونه روى زد و خندید بلند سیروس
 . آورددرمى

 . پرید دخترکشا از یکى انگار داداش، زن -
 . کردن عوض رنگ یا زدن لبخند یا خانما و خندیدن جمع مرداى

 :گفت بلند سیما
 . کن بازى فرشته با بیا عمه، سیاوش -

 :گفت تفاوتبى و خزید پدرش بازوى زیر سیاوش
 . خواممى هانىنى این از هم من بابا -

 . کرد نگاهى ریحانه طرف به و کرد نچىنچ سروش
 . پریدن پسرامون جفت خانم -

 . نبود حرکت به قادر هنوز فرح. اومد بیرون خواب اتاق از کیان
 . بود کرده شرمنده رو ما حسابى هاشمحبت با روز سه این. اومد بیرون کیان سر پشت مادرجون

 . بده تحصیل ادامه خوادمی دخترم باشم گفته. ببینم بدین رو دخترم -
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 رو چادر. دونستمنمى و بود شیطون هم ما برادر این. کنم کنترل رو خودم نتونستم. شد بلندتر خنده
 . کشیدم صورتم روى

 :گفت خنده با پدرجون
 . کیان آقا بودى گذاشته جا اینجا رو گوشات پس -

 :گفت و کرد جابهجا اششونه و بازو روى احتیاط با رو نازنین کیان
 . دخترمه پیش بعد به این از چشمام، و گوشام -

 . زد دست محکم سیروس
 . دخترم ىخانواده طرف من باشم، گفته اما آفرین؛ -

 . زد سیروس بازوى به محکم سروش
 !خیانتکار اى -
 :گفت و خورد تکونى آقاجون کنار از یاشار آقا
 . ببینم بیار رو بادوم مغز این دوماد -

*** 
 ىتوصیه کنم؛ کمکش شد، مشکلى دچار فرح اگه تا خوابیدممى پایین سالن تو من سوم، روز تا

 . بود جونمادر
 تو رو جیغوجیغ دختر میل،کمال با من و کردمى گریه بند یه نازنین خاصى، ساعت از هرشب

 شعر یا کردممى پیشپیش گوشش، کنار رفتممی راه سالن تو که طورهمون. گرفتممى ـوش*آغـ
 . خوندممى
 و بردم آناناس آب براش. بودمش ندیده مدلى این حاال تا. کردمی بدخلقى فرح صبح، از چهارم روز

 :پرسیدم
 شده؟ چى -
 :گفت اخم با
 . خواممی کاچى من -
 . کنم می درست االن باشه -
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 . نیستى بلد نه -
 :گفتم متحیر

 !کردم درست خودم هم اول روز دو -
 :زد نق
 . کن بیدارم کرد، گریه نازى. خوامنمى اصالً. کاچى تا بود حلوا -

 چى؟ یعنى بود، برخوردخوش کیان با صبح کرد؟مى طورىاین چرا
 گفت شنید، رو ماجرا وقتى. زدم زنگ مادرجون به و رفتم تلفن طرف به آهسته. بود خواب نازنین

 . رسونهمی رو خودش
 :گفتم شرمندگى با
 . انداختین زندگى از ما خاطربه رو خودتون. نکشین زحمت -

 در. شد فرح اتاق وارد زعفرونى، کاچى از پر ایکاسه با بعد ساعت نیم. بود تلفن قطع بوق جوابش
 :گفت در ىآستانه

. کنهمی ترقوی رو حالوحس این مادر نداشتن. میشه زایمان افسردگى دچار داره جون فرح عزیزم، -
 امروز من. مادرجون برو. کن عوض احوال و حال کمى بیرون برین. میاد سیروس. شو آماده برو هم تو

 . برس من پسر به برو هم تو اینجام،
 . نیاد سیروس زنممی زنگ. نیست درست که طوریاین آخه -
 دلش ندیدتت؟ سیر دل یه پسرم آخر ماه این نیست حواسم کنىمی فکر. دیگه برو. عروس بیخود -

 . گرفت
 براى دلم. بشم آماده تا باال رفتم و ـوسیدم*بـ رو مادرجون ىگونه. کرد سرخ رو لپام شوق و شرم
 شده تنگ نگاهش مهربونى و خاص القاب براى هاش،دست گرماى و خنده صداى براى وگفتمون،گپ
 . ریختمى چادرم رو آسمون سقف از برف ریز هاىدونه. بود
 بانو؟ ایزد بریم، کجا بفرمایین خب -
 :گفتم و کردم نگاه نارنجى کاله مرد به
 . باشى تو که هرجا -
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 . خودته با جوابش و افتممی پس دفعه یه. مریضه قلبم من خانم، نیلوفر ببین -
 . استاد نیست خوب تو براى سرما اما کنه؛نمى فرقى خب! نکنه خدا -
 . شد خیره صورتم به
 . کن باور. میره یادم گرما و سرما توام با وقتى -
 باغ؟ بریم -
 ها؟جاده لغزندگى و سرما این تو االن، -
 چطوره؟ شما، ىخونه بریم هم بعد آموزشگاه سر یه بریم خب -
 . تعطیله که پارک و سینما. نداریم ایدیگه گزینه که فعالً -

 ستوده آقاى به باید. کردمى اداره خوب رو اونجا من، غیاب در مؤمنى. رفتیم آموزشگاه تا زنانقدم
 برامون. بود خوبى ىگزینه مؤمنى. بمونم اونجا جیغو،جیغ ىبقچه وجود با تونمنمى دیگه که گفتممی

 . گفت طراحى جدید مربى پرتىِحواس از کمى و آورد چاى
 . کنیممى پیدا براش جایگزین شد تکرار. کنممی صحبت باهاش -
 چى؟ خودتون کالساى خانم -
 گفتم. کن نصب دوباره رو سیاه هاىپرچم اون درضمن. نکن نام ثبت فعالً. بیام تونمنمى عید بعد تا -
 درآوردى؟ چرا باشه؛ صَفَر آخر تا

 . پرید رنگش
 . شده تموم محرم گفتم. ببخشین -
 . واجب هم احترامشون. بیته اهل از داریم هرچى عزیزم، مؤمنى،. صفر و محرم. نشده تموم که صفر -
 . ببخشین -
 . برگشتیم زنانقدم برف، لطیف هاىنرمه زیر هم باز

 ىخیره رو چشم سپیدى از اىالیه زیر صفر و محرم عزادارى سیاه هاىپرچم هاخونه و هامغازه سردر
 . کردمى خود

 دارى؟ میل چى ناهار. سروشه ىخونه امروز بابا -
 . بلدى چى ببینم بذار، چای یه فعالً -
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 . کشید رو موهام از اىگوشه خنده با
 . بگیر رو من توروخدا. پزممی خوب هم ماکارانى. بلدم چایی -

 . کردم آزاد رو موهام و خندیدم
 . بدم نظر بعد بخورم، رو ماکارانى باید حاال -

 زنگ که گرفت رو جلوم سیروس بار هر اما رفت؛ عمه ىبقچه براى دلم چندبار. بود خوبى و آروم روز
 . نزنم

 . تو و من فقط. باش من با امروز نیلوفر، -
 :گفت و داد هل اتاقش به رو من
 . کنم آماده رو ناهار من تا کن استراحت کمى برو -

 رو هامچشم نرم تخت و گرم پتوى. کردم رها تختش روى رو خودم و پذیرفتم. کنم منصرفش نتونستم
 . کرد سنگین

 حرکت مردى روبروم. نبود و بود سه هر مثل دونمنمى دشت؟ یا خیابون یا بود بیابون بودم؟ کجا
 . بود نشسته مرد سر روى برف. شد آلودمه فضا. کردمی
 . شدنمى خارج گلو از صدایى اما ؛«آقا» کنم صداش خواستممى
 . روشن و بود خندون صورتش تموم. بود سیروس. برگشت غریبه. بودم باغ یه تو. شد روشن هوا

 ىپرنده آورد، بیرون وقتى. کرد سینه داخل رو دستش و زد کنار رو پالتوش. رفتم سمتش به لبخندزنان
 :گفت و گرفت سمتم به رو اون. بود دستش توی زیبایى و کوچیک

 . تو مال -
 . زدم می صداش و چرخیدممى خودم دور. شد ناپدید هم سیروس. شد ناپدید و پرید پرنده

 !س... رو... سی... سیروس-
 :زدم فریاد اختیاربى و گشودم چشم. داد تکونم گریه هقهق

 . سیروس -
 . داشت دست تو کتابى. شد اتاق وارد

 . نشست کنارم و گذاشت تخت روى رو کتاب. اومد سمتم به آشفته
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 !باش آروم. نکن گریه! عزیزم؟ شده چى-
 . شد مبهوت و متعجب. شدم عریانش ىسینه ىخیره و بردم باال رو اون و زدم چنگ لباسش به تاببى

 :گفتم و گذاشتم بود قلبش شکبى که قسمتى روى آرومى به رو دستم
 . بمون تو -

 :زدم ضجه و بردم باال رو سرم
 !قربونیش من بمونه این خدایا-

 . گرفت رو هامشونه و خورد تکونى
 . باش آروم. دیدى خواب -

 و ـوسیدم*بـمى رو اون. گذاشتم قلبش روى سر و کردم آزاد رو هامدست. نداشتم رو حرکاتم اختیار
. بود شده خرابم حال ىمتوجه. نگفت چیزى سیروس. بمونه باز حرکت از خواستمنمى. ریختممی اشک

 هقمهق و شد گرم هامچشم آرومش قلب صداى با. کرد ـغلم*بـ محکم و داد جا کنارم رو خودش
 . شد خاموش

 بوى شبیه. پیچید بینیم تو خاصى بوى. کردم باز سختى به رو هامچشم. شدمی ـوازش*نـ موهام
 . شدیدتر خیلى اما بود؛ سیروس

 بودم؟ کجا. شدم جابهجا
 . بود نشسته تخت روى و بود باال لباسش هنوز. شدم بلند تندى به و شد هوشیار سریع ذهنم

 . گرفتم گر خجالت از
 . کنممی کارچی نفهمیدم. ببخش -

 :گفت مهربونش و غمگین نگاه با و آورد باال رو صورتم
 بهترى؟ -
 . بله -

 :گفتم و کردم مرتب رو لباسش
 . دیدم بد خواب -
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 تا. خداست دست عمر کنى؟می ناراحت نداده، رخ که چیزى براى رو خودت چرا من، عزیز نیلوفر، -
 . نمیشه چیزى نخواد اون

 چى؟ خواست خدا اگه -
 . سپاسگزارشم داده، من به رو بهترینا خدا. بود خدا تسلیم باید حالت هر توی -
 . بدم دست از رو تو خوامنمى -

 :گفت و ـوسید*بـ رو پیشونیم
 . کنمنمى ترکت وقتهیچ من -

 هردو. بگیریم فاصله غصه از ماهر، آشپز ماکارانىِ خوردن و مختلف وگوهاىگفت با کردیم تالش هردو
 . نبود خوب من حال و کردیممى بودنخوب به تظاهر
*** 

. کردمى دنبال رو مادرش و پدر حرکات درشتش، هایچشم با نازنین. گذشت شیرینى و سختى با ماهیه
 رفتیممى سیروس و من همراه نبود، کیان اگه. شدمى آروم ترسریع کیان ـوش*آغـ تو قرارىبی وقت
 . ددر

 . خوابیدمى راحت و کردمى آرومش سریع ماشین، حرکت
. آدم اون خود یعنى هرکس پاى»: گفتمى و رفتمى ور کوچولوش پاهاى و هادست به بیشتر سیروس

 «.کسیه هر نشون من براى کفش هم وسایل تو
 رو تنش بوى اىبهونه هر به. بودم تنش بوى ىمرده و اومدمى خوشم نازنین هاىچشم و دماغ از من
 . دادمى بهم عجیبى آرامش عطر، و بو اون. کشیدممى مشام به

 کوچولوى ىشیفته بیشتر روز هر کیان. بود شده قبل فرح همون مادرجون، صحبت با هم فرح
 . شدمى خوشگلش

 :گفتمى فرح
 . بیاریم براش خواهر یا داداش یه شد، بزرگ این پس -

 :گفتممى پوزخند با من
 . بعدى تا دربیاد گل و آب از این بذار! هولى چقدر -
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 :گفتمى سردخون هم کیان
 . یکى همین فقط فرح -

 مخوفى مار مثل ترس. شدمى نگرانیم موجب سیروس، از خبرىبی لحظه هر عجیب، خواب اون از بعد
 . شدمى شنیده ازش «فیش فیش» صداى مرتب و بود زده چنبره امسینه تو

 رو فکرشون کردممى سعى من اما کردن؛مى کنجکاوى و بودن شده قراریم بی ىمتوجه کیان و فرح
 . عمه ىبقچه از بهتر کسى چه و ببرم اىدیگه سمت به

 . پرسیدنمى من از رو حالش کلمه همون با گاهى و بودن شده نازنین عجیب صفت ىمتوجه دیگران
 چطوره؟ بقچه حال نیلوفرجون، -  
 شده؟ بزرگ عمه ىبقچه -
 نشده؟ چهلمش هنوز بقچه این -

 . من پیش خونه، بیاد یا ببره خودشون ىخونه رو من یا کردمى سعى و کرددرکمى رو حالم سیروس
 سیروس منتظر اهدایى قلبى. سیروس قلب پیوند زمان رسید؛ بودیم منتظرش هاماه که خبرى باالخره

 . بود
 تونست پدرجون. سیما و رضا سروش، خودش، ىخانواده کنن؛ همراهى رو سیروس خواستنمى همه
 محکم رو سیروس دست اشک، از خیس صورت با مادرجون. مادرجون اال کنه موندن به راضى رو همه

 «.باشم پسرم پیش باید. بیام باید»: گفتمى و بود گرفته
 پدرجون. سپردیم ریحانه و سروش به رو نازنین و فرح. نشست پدرجون ماشین فرمون پشت کیان

 :گفت و شنید رو سروش و سیما هاىسفارش
 . میدم خبر بهتون لحظه به لحظه. باباجان باشه -

 رو سیروس چپ دست فرستاد،مى صلوات تندتند و بود چسبیده شیشه به که مادرجون چشم از دور
 . شد شنیده آروم صداش و شد فشرده هامانگشت. دادممی فشار استرس با و بودم گرفته

 . استرس نه بدى، امید من به باید االن. نباش نگران قدراین -
 . باشم داشته رو خودم صبور و آروم لحن کردم سعى. بود جایىبه و منطقى سخن

 کیه؟ عمل آقاجون -
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 هست، صاحبش ىسینه تو هنوز قلب چون البته. امروز باشه، مناسب شرایط اگه گفت مرتضوى دکتر -
 . داریم فرصت روز چند

 :گفت همیشگى لبخند با سیروس
 . بگیرم اجازه اولى این از باید بشه، دومم قلب قراره اگه -

 :گفت کیان
 بگیرى؟ دوم زن خواىمى مگه برادر -
 !بودیا غیرتى زمانى یه کیان آقا -
 . ببینى رو غیرتم تا بیار دوم زن اسم. هستم هم االن -

 . کرد کم مادرجون و من استرس از زیادى حد تا کیان، و سیروس کلکل
 تهران به. داشتم گرفتنشنادیده در سعى اعتنایىبى با اما کردم؛مى حس امسینه تو خفیفى سوزش
 . شدیممى نزدیک

 :گفتم آروم
 . بگیریم مراسم فروردین خواممى. شى مرخص زود باید سیروس -
 . روش هم ماه دو کردیم، صبر مدت این! ایهعجله چه -
 دوماه؟ چرا -
 ماه؟ چند پس -

 . خندیدم اختیاربى
 کنیم؟مى بازى مگه -

 :گفت مادرجون
 . باشین خنده به همیشه شاءاهللان-
 سعى خودش خاص شوخیاى با سیروس. رفتیم مدیریت اتاق سمت به بیمارستان، اطالعات راهنمایى با

 . کنه آروم رو مادرجون و من کردمى
 همون و پدرجون سنهم. بود بیمارستان مدیر و داشت قلب جراحى تخصص فوق مرتضوى، دکتر
 . کردن تنش به پزشکى روپوش که بود ارتشى ىفرمانده یه شبیه بیشتر. بود محکم و جدى اندازه
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 . داد سالم و کرد خم سرى مادرجون و من براى داد، دست آقایون با
 :گفت و نشست اىقهوه چرم صندلى روى دکتر چپ سمت سیروس

 . بشکافى رو سینه این قراره باالخره عموجان، خب -
 :گفت گوشم زیر آروم مادرجون

 همون تو اىالعادهفوق هاىجراحی دکتر. بودن ارتش تو هم با مدتى جنگ زمان پدرجون و دکتر -
 . بوده سیروس معالج پزشک هم سال چند این. داده انجام صحرایى هاىبیمارستان

 . آشناست دکترى سیروس جراح که شد راحت خیالم. شدم آروم کمى
 انجام مجدداً آزمایشا سرى یه و بشه بسترى سیروس ساعت همون شد قرار وگو،گفت ساعتى از بعد

 منزلشون داشت، اصرار مرتضوى دکتر. بگیره صورت عمل فردا نبود، مشکلى که درصورتى و بشه
 . کرد تشکر و نپذیرفت آقاجون اما بریم؛
 . بشن بخش وارد تا کرد همراهى رو سیروس دکتر،
. بود ممنوع مردان، بخش به ورود اما باشم؛ همراهشون خواستممى. کوبیدمى سینه به محکم قلبم

 امخیره چنان دکتر، زمردین و عمیق هاىچشم. گفت دکتر به چیزى آهسته و خوند رو نگاهم سیروس
 . انداختم پایین سر که شد
 پسر این. نباشین ناراحت خیلى هم خانما. باشه پسرمون پیش همراه عنوان به تونهمی آقایون از یکى -

 . گردهبرمى خونه به ماههیه ما شجاع
 . زد سیروس ىشونه به دستى

 . کنى خداحافظى خانمت از بخش تو تونىمى هم حاال -
 . کردم نگاه مادرجون به زدهخجالت

 . داد هلم جلو به آروم دست با
 . دخترم برو -

 براشون. دادنمى سالم احترام، با دکتر دیدن با پرستارها. گذشتم اىشیشه در از سیروس و دکتر همراه
 . بود عجیب بخش توی ساعت اون دکتر، حضور
 . شدمى دیده اتاق تو تخت دو. شد پرستارى ایستگاه روبروى اتاق وارد دکتر
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 :پرسید دکتر
 . باش آماده و بپوش. بیارن لباس برات میگم پسرم -
 جا کنارش. نشست تختا از یکى روى و گرفت رو دستم سیروس. بست رو در و رفت بیرون اتاق از

 . گرفتم
 . داشت وحشتناکى فشار گلوم تو بغض

 . ببین رو من خانم؟ نیلى نیلوفر، -
 . فروریخت قطره اولین. شدم خیره صورتش به

 :گفتم و کشیدم صورتش روى دست. شد فشرده هم روى هاشلب و شد ناراحت
 . نشو ناراحت -
 تو منتظرشم، هاستسال من که روزیه همون روز این عزیزم. باشى خوشحال باید االن تو نیلوفر -

 رو لبخندت بذار حاال. برم دکتر عمو تیغ زیر راحت خیال با بذار. باشیم قوى باید. منتظرشى هاستماه
 . میارم کم نیست، خنده اهل دکتر دیدى خودت. ببینم
 . اومدم پایین تخت از و زدم لبخند. شدممى همیشگى قوى نیلوفر همون باید

 . کنم عوض رو لباسات خواممى خودم -
 . گرفت طرفمبه رو هاشدست

 . بفرما -
 . رفت و داد دستم به رو بیمارستان لباس پرستار. گذاشتم تخت روی رو نارنجیش کاله و پلیور پالتو،

 . سیروس دربیار رو لباست -
 االن؟ -
 . رفتم طرفش به
 . نداشتى اول از بگن نرن، کش چیزى بعداً کنم چکت خواممی. االن. بله -

 . درآورد رو لباسش و خندید
 :گفتم و کردم راست و چپ رو سرم کمى

 . پسرم ببینم بچرخ حاال. آفرین -
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 و شدم نزدیک. بدم نشون رو تنگیمدل راحت تونستممى نبودم، نگاهش زیر که حاال. کرد من به پشت
 . گرفت جاى چپش کتف روى صورتم. کردم ـلقه*حـ دورش به رو دستام
 :گفتم شمرده و آهسته

 برات اتفاقى اگه... اگه. گیرمنمى آروم نبینمت خندون و سالم تا. بیاى بیرون سالم عمل، اتاق از باید -
 !میرممى هم من باش، مطمئن بیفته

 . کردم ـوازش*نـ رو قلبش دست با
 . بتپه سینه این توی دیگه، قلب یه بذار باش؛ خوبى قلب هم تو-
 . بود سرخ مهربونش ىسوخته اىقهوه هاىچشم. چرخید سمتم به
 ... تو خاطربه فقط. نکن قرارىبی -

 . نگفت چیزى
 . گرفتم سمتش به رو بیمارستان پیراهن و کشیدم بلندى نفس

 لطیفه؟ و سفید پوستت قدراین که کنىمى حموم شیر تو مگه سیروس -
 . زد قهقهه

 هام؟قصه خانم شازده مگه شیر؟ حموم -
 . منى دل پسر شازده نه -
 ىذخیره کردم؛ ذخیره ذرهذره رو لبخندش و صدا نگاه، بفرسته، بیرون رو من پرستار که ایلحظه تا

 . تنگیمدل لحظات
 پسرش کنار رو شب پدر و باشه سیروس همراه شب تا کیان که رسیدن نتیجه به کیان، و پدرجون
 . بگذرونه
 :گفت پدرجون

 ... اومد پیش اىمسئله آقاکیان پس -
 . گذاشت چشم روى دست کیان

 . هستم من راحت؛ خیالتون بفرمایین. آقا چشم -
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 اختیاربى و شدمى بیشتر قلبم تپش گرفتیم،مى فاصله بیمارستان از هرچی. شدیم ماشین سوار
 . جویدممى رو هامـب*لـ
 :گفت و برگشت مادرجون 
. کنهمى رد خوب رو عمل این ساخته، بیمارى این با حاال تا من پسر نباش، طاقتبى قدراین عزیزم -

 . مادرجون باش مطمئن
 . زنهمی بیرون دهنم تو از داره قلبم. نیست خودم دست -

 به ماشین ىآینه تو از بود، محبت از مملؤ باراین که رو اشپرجذبه هاىچشم اىلحظه براى پدرجون
 :گفت و دوخت من
 . کنهمی تحمل تو خاطربه -

 . انداختم پایین رو سرم زدهخجالت
 به کارتى پدر. دوید بیرون سرایدارى و زد بوق پدرجون. کرد توقف ماشین «نیلگون» مجتمع روبروى
 . اومدیم چى براى اونجا دونستمنمى. برد مجتمع پارکینگ داخل رو ماشین و داد نشون سرایدار

 چپ سمت واحد سمت به پدرجون. داشت قرار هم روبروى واحد چهار رفتیم، شیشم ىطبقه آسانسور با
 . ایستاد رنگش اىسوخته در مقابل و رفت آسانسور کنار

 :گفت مادرجون
 . خریدیش پس -
 . نشد که بگم بهتر موقعیت یه تو خواستممى آره، -

 روشن بسیار سالن. شدم داخل. بشه وارد مادرجون تا ایستادم کنار. شد داخل و چرخوند قفل تو رو کلید
. خوردمى چشم به ساده ىنفره شیش مبل سرویس یه تنها، سالن توی. داشت بلندی هاىپنجره و بود

 سه با کوچیک راهروى یه سالن راست سمت. بود چپ سمت آشپزخونه. اىدیگه ىوسیله هیچ بدون
 . بود در

 رو روسریش و کیف مادرجون. بود بهداشتى سرویس. شد داخل و کرد باز رو راست سمت در پدرجون
 . رفتم سمتش به. شد کوچیک ىآشپزخونه وارد و گذاشت مبل ىدسته روى

 . کنم درست چایی من بدین اجازه -
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 . نخوابیدى دیشب مطمئنم. کن استراحت کمى برو دخترم، نه -
 . بود شده فرش کرم، پُرزبلندِ موکت با کوچیک اتاق. رفتم اتاقا از یکى سمت به و کردم تشکر

 . پتو یه و بود بالش یه فقط دیوارى کمد تو
 رو شوفاژ بود سپرده آقاجون حتماً. نبود سرد اتاق. کشیدم دراز و کنارگذاشتم رو کیفم و مانتو و چادر

 . کنن روشن
 نگرانى و ترس یعنى شد؟مى تموم استرسا ىهمه دیگه روز چند یعنى. بود سفید دیوار مات هامچشم

 . بکشه پر و کنه ترک رو من سیروس ترسیدم مى دائماً عجیب خواب اون از بعد بود؟ موردبى من
 . شدم خیزنیم. شد وارد مادرجون و شد باز در که بودم حالت اون تو قدرى به
 . باش راحت -

 آرومآروم سیروس، کپى هایچشم. گذشت سکوت تو دقیقه چند. شد صورتم ىخیره و نشست کنارم
 . شد اشک از لبالب

 . فهمیدمى رو من قراربی حال مادر، این فقط شکبى. کردم بغلش و خزیدم طرفش به طاقت،بى
 . شد بلند آقاجون صداى

 دین؟نمى من به چاى یه خانما -
*** 

 زنگ حتماً میگم اومد وقتى امشب. کرده خاموش رو گوشیش حتماً. بیمارستانه تو کیان جون،فرح -
 . بزنه

 شده؟ قطعى عملش زمان -
 . کنن دعا براش بسپر همه به. بشه عمل فردا قراره آره -
. میشه خوب سیروس باش؛ آروم. باش خودت مواظب هم تو. کنیممى دعا براش اینجا همه نیلوجون، -

 . باش مطمئن
 چطوره؟ من ىبقچه. باشه -
 . میشه حالش به خوش حسابی. بابا ىخونه میرم امشب. خوبه حالش -

 :گفتم اختیاربى
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  .باش نازنینم و کیان مواظب همیشه. دارم دوستت فرح -
 . برسون سالم سیروس باباى و مامان به. باش مراقب هم تو. طورهمین منم -

 :گفت و نشست کنارم مادرجون
 . برسون سالم -
 . خداحافظ. رسونهمى سالم مادرجون -
 . خداحافظ -

 :گفت مادرجون
 . بخوره چیزى هم آقا تا باش کنارمون شام بیا نخوردى، چیزى که ناهار -

 نگرانى از مهربون زوج این تا بخورم غذا لقمه چند کردم سعى و نشستم سیروس مادر و پدر کنار
 . دربیان
 :گفتم و رفتم کنارش کرده سر به چادر هم من شد، آماده پدرجون وقتى

 . میام هم من -
 . بیاى بخش تو نمیدن اجازه -
 . بیام هم من بذارین. دادن اجازه شاید پدرجون -

 و سالم از بعد. شد نمایان راهرو پیچ از کیان. بودیم منتظر صبرانهبى بیمارستان، سالن تو. شد تسلیم
 . داد پدرجون به رو بیمار همراه ىبرگه احوالپرسى،

 «.خوبه عمل براى شرایطش»: گفت و اومد سرش باال شخصاً خودش دکتر. بفرمایین -
 دیدنش؟ برم نمیدن اجازه کیان -

 . کرد نگاهم دلسوزانه
 . نداره فایده رفتنت. نمیشه بیدار صبح تا داروها اون با. خوابه سیروس نیلوفر، -

 . برگشتیم کیان با. نداد جواب اصرارم
*** 

 اتفاق قراره کردممى احساس. بودم قراربی. بخوابم تونستمنمى. شدمى باز هامچشم دقیقه چند هر
 . خوندممى دعا مرتب و کردممى لعنت رو شیطون. بیفته ناگوارى
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 . گرفت درد بدنم شدن، دنده به دنده از 
 نیاز و راز درحال سجاده روى عاقبت. شدم نماز مشغول و گرفتم وضو. رفتم سالن به و شدم بلند آهسته

 . برد خوابم خدا، با
 . مادر بلندشو نیلوفرجون، -

 . کردم باز رو پردردم هاىچشم
 . سالم -
 !کردى؟ کارچی چشمات با. سالم -
 . شدم بلند جا از
 . برد خوابم صبح نماز بعد. موندم بیدار سحر تا. بردنمى خوابم -
 . بیمارستان بریم بخوریم، صبحونه کن بیدار رو برادرت برو -

 از رو ایقهوه موهاى. ایستادم سرش باالى. داشت خود درون اىنفرهیه تخت و بود تربزرگ کمى اتاق
 . کردم ـوازش*نـ رو هاشگونه آروم و زدم کنار جذابش و مهربون صورت

 . بیمارستان بریم شیم،آماده باید. شو بلند. جان کیان -
 :پرسید آلودخواب و کرد باز رو هاشچشم

 بیمارستان؟ -
 شدى؟ بیدار کیان -

 . شد بلند سریع و شد هامچشم قفل نگاهش ثانیه چند
 چنده؟ ساعت -
 . داریم وقت -
 !شده؟ چى چشمات -
 . نخوابیدم خوب -

 . گرفت رو دستم
 . باش مطمئن. میشه خوب نیلو -

 . بزنم لبخند کردم سعى
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 . دونممى -
*** 

 . کردمى پرواز پسرش سمت به انگار. کردمی حرکت جلوتر مادرجون. بودیم بیمارستان ورودى
 نیلو؟ -

 . گزید هاشدندون میون رو انگشتش کیان
 شده؟ چى جانم، -

 . گرفت نشونه رو چونه زیر سوراخ و شد اشچونه راهى دهان از انگشت
 . کیان -
 داره احتیاج. بذاره سر پشت رو زندگیش ىمرحله ترینسخت خوادمى سیروس پریشونى، نیلو -

 . باش آروم جون نیلو. بشه آشفته تو، آشفتگى از اینکه نه کنى؛ آرومش کنى، دلگرمش
 . گفتمى درست کیان بود؟ چشم تو آشفتگیم قدراین چرا خدا
 . خواستم کمک خدا از. بدم آرامش نازنینم شاعر به باید گفتم خودم به و کشیدم عمیق نفس چند

 . رفتم دیدارش به لبخند با
. بیارن سیروس لب به لبخند شوخى، با کردنمى سعى هرکدوم. بودن اومده هم رضا و سیما سروش،

 . بود پررنگ و همیشگى اون لبخند. نداشت کارا این به احتیاجى من عاشق شاعر
 :پرسیدم لبخند با و رفتم کنارش

 . باشى اینجا مهمون ماهیه قراره چطوره؟ اینجا هواى و آب -
 . نازنین ای باش کنارم در -
 جبین مه است بهشت هرجا تو با

 من سوی رو گردد خم سرت گر
 سویت کشممی پر آدمم،
 نازنین ای بهشت، یک برایت هرجا کنم

 . خندید کیان
 . شاعرپروره اینجا هواى و آب انگار، نه -
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 . دوخت من به رو نگاهش مهر و ناز تموم سیروس
 . خواهرته ىمعجزه جان؛ کیان نه -

 :گفت خندان مادرجون و شدم سرخ
 . ببرن فیض شعرت از هم بقیه نیست بد مادر، جانسیروس -

 :گفت پروایىبى با سیروس
 . کنى طلب پدر از باید خواى،مى رو مدلش این اگه مادر؛ شرمنده -

 . کشید صورتش به دستى پدر
 . تالفى براى زیاده وقت حاال کنى،مى استفاده موقعیت از خوب -

 . کردم تقدیمش رو عاشقم نگاه و خندون صورت آخر ىلحظه تا من و دورکردن ما از رو دارچرخ تخت
 ذکر درحال ایستاده و نشسته نفر هفت عمل اتاق پشت. قرارىبى و استرس از پر. گذشت ساعت شیش
 . بودیم دیوار به گردوندنچشم و گفتن
 وادارمون کیان، باریه و رضا باریه. نکرد ترک رو سالن نمازخوندن براى جز کسى نخورد، غذا کسى
 . بخوریم آب و چاى کردن
 . گذشتمى ما هراس از ساعت هشت شد؛ ساعت هشت
 :کردم زمزمه آهسته

 . داریم احتیاج اون به ما. کن کمکمون قسم خودت به خدایا -
 . پرسیدیم عمل از و رفتیم طرفشونبه. اومدن بیرون پدرام دکتر و عسگرى دکتر

 :دادن جواب
 . بپرسین ازش میاد االن مرتضوى دکتر -
 . بود شده آلودخون هامـب*لـ گزیدن، شدت از

 . درخشید زمردى هاىچشم. اومد بیرون آرامش با مرتضوى دکتر
 ... چون ندارین؛ رو دیدنش اجازه شما اما بود؛ خوب عمل -

 :شد بیان کلمه چند با واقعیت ترین تلخ. شد قطع سبزپوشى مرد بلند صداى با کلماتش شیرینى
 ... قلب کنین عجله دکتر -
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 . مُرد تصویرها عمل، اتاق ىکلمه جز به. شد محو صداها تموم
 زمین نقش و برداشتم جلو به قدمى. کردم احساس فروریخته، ىشیشه مثل رو قلبم شدنتکهتکه 

 . شدم
 . مُردم همسرم قلب همراه من 

*** 
 . بود بهبودى به رو بیمار، تنفس و نبض فشار،. کرد چک را بیمار وضعیت دیگه بار مرتضوى، دکتر

 . کرد را آخر هاىتوصیه شب، سرپرستار به
 . کن مطلع رو من تغییر ترینکوچک با -

 :گفت سرپرستار
 ... شما امشب اما چشم؛ -
 . جامهمین امشب -
 دوست سوى به و برداشت دیوار از تکیه دکتر خروج با پرویز. شد خارج ویژه هاىمراقبت بخش از

 . رفت سخت دوران
 . بود تشویش از پر سرخش چشمان

 چطوره؟ حالش احمد، -
 . نخوردم شام هنوز من. بخوریم چیزى بریم بیا مرد؟ کردى کارچی خودت با -

 و داد شام سفارش آشپزخانه به مرتضوى دکتر. کرد اشهمراهی اعتراضى، ترینکوچک بدون پرویز
 . کرد دراز را پاهایش مبل، ىدسته بر تکیه

 . کنم تحمل رو نیمه و نصف رفیق این روى فشار خیلى تونمنمى. ببخشید -
 . باش راحت -

 . گذاشت کنارى و کرد جدا زانو از آرام را چپ مصنوعى پاى دکتر
 ... وضعیت از احمد -

 . داد ماساژ را اشپیشانی دورانى و آهستگى به دکتر
 . میاد هوش به فردا کنه رد اىحادثه بدون رو امشب. نرماله شرایطش. خوبه حالش -
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 . کشید هم در چهره مطلبى آوردن خاطر به با اما کشید؛ آسودگى از نفسى پرویز
 بگیم؟ بهش چطور احمد -

 . دوخت بازنشسته سرهنگ به را زمردینش سبز چشمان دکتر
 . باشین گفتارتون و رفتار مراقب باید. خالصه تیر پسرت براى استرس ترینکوچک -
 کنیم؟ کارچی پس -
 حال هر به. کنه تغییر شرایط شاید خدا، لطف به توکل فقط ندارین، مالقات ىاجازه که اول روز چند -

 . اول روزهاى حداقل بدونه، چیزى نباید سیروس
 . داد بیرون سینه از عمیق آهى پرویز

 . عاشقه واقعاً اون. ضعیفه مورد این تو چقدر دونىنمى. بره دست از پسرم ترسممى. احمد ترسممى -
 به چشم و زد کنار را روشن سبز ىپرده. رفت اتاق قدتمام و بلند پنجره سوى به آهسته و شد بلند جا از

 هاىچراغ نور شعاع در پرویز و بود روشن تقریباً بیمارستان حیاط فضاى. دوخت بیرون روشن تاریکی
 . نشستندمى زمین بر کنانـص*رقـ که دید را برف ذرات سفید و زرد
 از روز دو. گذشتمى جدید قلب ناگهانى و قلبى ایست از روز دو. گذشتمى سیروس عمل از روز دو

 دانستمى خوبى به بگوید؟ عاشقش پسر به توانستمى چطور. گذشتمى تاریکى دنیاى به نیلوفر رفتن
 . آوردنمى دوام

 چه نیلوفر غیبت و نبود در که داشت استرس سیروس، وخیم حال از نگرانى همراه روز دو این تمام در
 . بکنند باید

 جواب رو مرگ پسرت چطور پیش، چندسال رفته یادت. نیستیم غریبه حوادث این با که تو و من -
 . برگشت و کرد

 :گفت خیره سبز، نگاه آن در وقتى بود آشفتگى و ترس از پر پرویز، ىپرجذبه چشمان
 . کنممى تحمل دارم خدا امید به -

*** 
 . دوختند مرتضوى دکتر دهان به چشم کیان همراه به پرویز ىخانواده
 . بود خوشایند دکتر لبخند
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 . اومده هوش به الحمداهلل -
 :گفت مادر. دوید هانگاه در آرامش

 . ببینمش دقیقه یه بذار دکتر -
 . بگذره روز چند باید. نداره امکان فعالً -

 . فشرد و گرفت را قرارشبی همسر بازوى پرویز. کرد التماس مادر
 . میدن اجازه حتماً باشه امکانش اگه خانم، -

 :گفت دکتر
 . نیست مالقات امکان روز سه تا. کنین استراحت و برین همه بهتره -

 :گفت و رفت طرفش به. خورد گره کیان پردرد و سرخ نگاه در پرویز نگاه
 . هستیم ما. انتظارن چشم تبچه و زن. برین هم شما کیان، آقا -

 . دوید هایشمژه میان که بود اشک ایقطره تنها کیان، جواب
*** 
 . داد باال را هایشپلک سختى به جوان مرد. کرد پرش چندبار هاپلک
 . آورد یاد به را چیزهمه. بود آشنا برایش محیط، عجیب بوى. نشد چیزى متوجه اول دقایق و بود گیج
 . تپیدمى اشسینه در سالم قلب یک. بود داده انجام قلب عمل

 :پرسید مهربانى و آشنا صداى
 . شدىمى بلند باید دیگه جوون؟ خوابیدى خوب -

 . دید را مرتضوى دکتر صورت و برد باال را نگاهش
 :خورد تکان هایشـب*لـ
 . مو... ع -

 :لبخندگفت با احمد
 بستن با من سؤاالت به االن. میشه بهتر حالت دیگه ساعت چند. نزنى حرف بهتره. عمو جان -

 . نه بازبودن آره، بستن هستى؟ بلد که رو بازى. بده جواب چشمات
 . دهد جواب هایشـب*لـ حرکت با دکتر سؤاالت به تمرکز با کرد سعى سیروس
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 . کشید سیروس بازوى روى دستى مالیمت با دکتر
 . شى بلند زودتر تا کنى گوش پرستار حرفاى به بهتره. خوبه حالت -

 :خورد تکان هایشلب سیروس شود، جدا بیمار از اینکه از قبل
 کى؟ -

 :گفت ساختگى اخم با دکتر
 . کنى استراحت قراره کى؟ چى -
 . نیلوفر مادر، بابا، -
 پاشون رو خوشحالى از اومدنت هوش به شنیدن از هم االن. هستى المالقاتممنوع روز سه تا پسرم -

 . نیستن بند
 بلند توانستمى زودى به. بود فعالیت مشغول هوشیار ذهنش اما شد؛ بسته مهربان ایقهوه چشمان

 و جانکم لبخندى. کاشت هایشلب بر لبخند همیشه مانند نیلوفر فکر. ببیند را عزیزش و خانواده شود،
 خواب در طوالنى هاىساعت بخش،آرام تزریق با اما برید؛مى را امانش درد و سختى. سخت

 . گذشتمى
. کردمى فکر اششادی از پر چشمان دیدن و نیلوفر به هاساعت. کردمى تحمل اما بود؛ شده طاقتکم

 زندگى تا مانده زنده که بود خوشحال. نشست نخواهد چشمانش بر اشک نم دیگر که بود خوشحال
 . است لطف از پر و ساده باران مانند که دخترى با ساده، مشترک زندگى یک کند؛ شروع را شادى

 . دهد مالقات ىاجازه و بیاید مرتضوى دکتر تا شد خسته چشمانش سوم روز
 :گفت لبخند با روز، شیفت پرستار احمدى، آقاى

 . ببینى رو خانواده خواىمی که نیست دلت تو دل حتماً. شده بهتر روت و رنگ امروز -
 . شد ترپررنگ سیروس لبخند

 . بشم تنگدل اندازه این روز یه کردمنمى فکر. درسته -
 . کرد پیدا را یارش تا کشید دوش بر را تنگىدل هاسال که نگفت و

 :گفت و نگریست کنندهمالقات چهار به جدیت با دکتر
 . باشین رفتارتون حرفاتون، مراقب. پرخطره هنوز شرایطش کنم،نمى تکرار دیگه -
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 . نگریست مادر به
 . ممنوع گریه خانم -
 :گفت کیان به
 . کنین آماده رو خودتون. ترهسخت شما کار -

 . رفت سیروس دیدن به و پوشید را مخصوص لباس که بود نفر اولین مادر
 . آوردند هجوم چشمانش به اشک قطرات و لرزید قلبش پسرش رنجور ىچهره دیدن با
 . مادر بشه فدات. دلم عزیز سالم -
 :گفت آهستگى به
 . نکن گریه لطفاً. مادرجون نکنه خدا -

 برگردانده مرگ از را او خدا دوم بار براى که شد عزیزى ىچهره ىخیره عشق با و ایستاد کنارش مادر
 . بود
 . پسرم خوشحالیه از -

 آورد؟مى طاقت پسرش یعنى. گفتمى دیگرى چیز قلب سوزش
 :گفت رویىخوش با و زد حرف پسرش با محبت با لحظه چند مادر، مانند هم پدر
 . ببینیمت بتونیم بود محال نبود بیمارستان رئیس اگه داد، اجازه که بیامرزه رو احمد پدر خدا -

 شده حالبی و شده جمع کمى درشتش چشمان. بود جواب بهترین پسرش، مهربان چشمان و لبخند
 . بود
 «.ندارم رو شپژمرده چشماى دیدن طاقت. بگذره خیر به امروز خدایا»: گفت دل در

 متحیرش سروش ورود. بیندمى سبز لباس در را نیلوفر االن بود مطمئن. خورد مختصرى تکان سیروس
 :گفت خندان سروش. کرد

 بیام؟ دیدنت دیگه ماه یه کنممى صبر کردىمی فکر نکنه داداش؟ چیه -
 :پرسید سیروس

 کجاست؟ نیلوفر -
 . فهمىمى خودت بعداً. نیست سوزدهن آشش کن باور! داداش عجولى چقدر -
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W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر
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 . بیاید دیدنش به سروش اول کرده اصرار اشمهربانی با حتماً نیامد؟ نیلوفر چرا
 دودو سرخ ىبرکه داخل ای،قهوه چشمان. نبود درست چیز یک. شد تند قلبش تپش کیان دیدن با

 . زدمى
 . رفت سینه سمت به دستش آرام

 نیلو؟ نیلو، -
 :گفت آرام کیان

 استاد؟ بینىمى. دارن حساسیت هامچشم. میاد بدم بیمارستان بوى از چقدر -
 . شد آرام سیروس نفس. گفت نیلوفر لحن همان با
 . بودى قائل برام احترامى یه قبالً داماد آقا -

 . زد جانىکم لبخند
 نیومده؟ چرا نیلو. سالم -

 :گفت شوخى با و کشید آهى کیان
 . برگشتى و رفتى عمل روز که نگفتن بهت حتماً جانسیروس. ذارنمی من براى رو سخت کاراى -

 . بود جواب تنها سیروس متعجب نگاه
 زخم و شکست دستش آرنج. خورد زمین و دوید نیلوفر که داد خبر هول چنان خدایى، بنده یه خب -

 خطر و عفونت ویروس، امکان میگه. نمیده حضورى دیدار ىاجازه هم مرتضوى دکتر. برداشت بدى
 . داره وجود

 . نشست اششانه روى احتیاط با کیان دست سیروس، تکان با
 بعد. کنه ممنوع رو دیگه هاىمالقات ترسممى. داره جذبه خیلى دکترت این. نخور تکون برادر جان -

 . بشه خرد من سر تو هاکوزه کاسه تموم هم
 . نشد آرام سیروس

 خوبه؟ حالش کیان -
 :گفت لبخند با کیان

 . دیده آسیب دستش. استاد نگفتم دروغ حاال تا من -
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 . کرد هدایت بیرون به را کیان پرستارى
 . ببینمش خواممى -
 . خودته مثل حالش هم نیلوفر. کن راضى رو دکتر داداش، -

 چشم جفت سه. گذاشت زانو روى سر و نشست صندلى روى. رسید پایان به تحملش آمد، بیرون وقتى
 . کردندمی نگاه او به ترس با

 . نشست کنارش و رفت سمتش به هاشانه خوردنتکان دیدن با پرویز
 . پسرم کن توکل جانکیان -

 . گریست صدابى روز،پنج تمام مثل. شد بیشتر تکان
*** 
 :پرسید خنده با دکتر

 . کردى پا به خاک و گرد شنیدم پسر -
 مرد نبض و تنفس فشار، گذشته روزشش تمام مثل دکتر. دزدید دکتر از را خورشدل نگاه سیروس

 . کرد کنترل را جوان
 . نبود خوب این. داشت نوسان هنوز فشار

 . ایستاد تخت پایین روبرویش
 . گذشته قهرکردن از سالت و سن کردممى فکر - 

 . شد دوخته دکتر به معترضش هایچشم
 دین؟نمى اجازه چرا... چرا. ببینم رو همسرم خواممى -
 سخته؟ خیلى فهمیدنش. نیست سرماخورده و زخمى بیمار یه دیدن مناسب تو شرایط -
 دین؟نمى هم کردنصحبت ىاجازه -  

 . رفت باال دکتر بلند ابروى
 بیرون که اینجا از. هستم سالمتیت مسئول االن من کنى؟مى شوخى اتاق؟ تو بیارن موبایل بذارم -  

 . بکنى کارى هر آزادى رفتى،
 . رفت هم در اشچهره و کشید تندى نفس قراربى سیروس
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 ... دی... دی... نمش... نبی تا... تا... دکتر -
 . دوخت مانیتور اعداد به چشم و گذاشت سیروس دهان روى را اکسیژن ماسک سریع مرتضوى دکتر

 . پسرم باش آروم -
 . رفت هم روى هاچشم و شد آرام کمى هانفس

 باشه؟ ببینى، رو اون بدم اجازه بود مساعد حالت وقت هر میدم قول من -
 . کشید آهى دکتر. داد تکان طرفین به را سر و گشود چشم سیروس

 . میدم مالقات ىاجازه فردا. کن استراحت امروز -
 . درخشید سیروس نگاه در امید از اىبارقه

 . ببینى رو خانملیلى دارى اجازه بودم، راضى وضعیتت از اگه فردا -
 «!لیلى واقعاً لیلى،»: کرد تکرار دل در

 . داشت هراس هم و بود خوشحال هم داشت؛ هیجان زد، زنگ نیلوفر به بار اولین براى که شبى مثل
 خودنمایى ىاجازه ناخوشایند حس آن به کردمى سعى. نیست درست وسط این چیزى یک دانستمى 

 . ندهد
 . بود گرفته خود به بیشترى معصومیت چندروزه، ـمرنگ*کــ موهاى با پوشیده پریده،رنگ صورت

 :گفت مرتضوى دکتر
 . ممنوع هم هیجان و استرس. ببینیش تونىمى لحظه چند فقط -
 «.قتلگاه میره داره پسر این. احمد اس مسخره تتوصیه دونىمى هم خودت»: گفت دل در
 همان با کیان. دید منتظر را کیان تنها اتاق از خروج با. نشست ویلچر روى پرستار، کمک با و آرامى به

 براى سرى مرتضوى دکتر. شد نزدیک او به است، شده آب چندروزه گویى که بدنى و سرخ چشمان
 . داد تکان کیان
 :پرسید و کرد سالمى کیان

 عاشق؟ شاعر بهترى امروز -
 اىـوسه*بـ و رفت سیروس کنار سختى به. نه حاال نه،. نشست درگلویش بغض گفت؟ نیلوفر مثل چرا
 . شد پررنگ کمى سیروس لبخند. کاشت اششانه بر
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 ... هنوز چشمات. سالم -
 . کشید چشمانش بر دستى کیان

 . بیمارستانه به حساسیت گفتم -
 . ایستادند اتاقى مقابل بخش همان. کردندمى حرکت آهستگى به
 :گفت و داد قورت را نداشته دهان آب کیان 
 ... کمی حالش خب. همیشه مثل نه اما منتظره؛ اتاق این تو نیلوفر -

 . گذاشت سینه بر دست آرام. آورد هجوم سینه به درد و کرد سرکشى قلب
 کیان؟ چیه حقیقت شده؟ چى نیلوفر شده؟ چى -

 . شد کشیده سوزان آهى و شد بسته هاچشم
 . نیومده هوش به هنوز من خواهر. شد هوشبی و نیاورد طاقت رفتى، تو شنید وقتى -

 . شد همراه اتاق در شدنگشوده با خبر شنیدن
 . جلو ببر رو من -

 ىگمشده دنبال. ببیند را تخت روى خواستمى. کند فکر کیان هاىحرف به خواستنمى هنوز
 . گشتمى اشچندروزه

 . رفت جلوتر ویلچر
 و بود سرم گیر هادست از یکى. نبود پذیرامکان ماسک، و هادستگاه آن میان نیلوفر دادنتشخیص

 . گچ گیر بازو تا دیگر دست
 . شد رانده جلوتر. شد حرکتش مانع دکتر هاىدست. کشاند طرفش به را خود و کرد صدا را اسمش

 . بیرون برین -
 ... تونمنمى -
 . بیرون برین -
 . ماند منتظر و داد تکیه دیوار به در کنار مرتضوى دکتر اما رفتند؛ بیرون پرستار و کیان دکتر ىاشاره با

 . کرد نگاهى چسب زیر چشمان ماسک، زیر صورت به سیروس
 . موندى منتظر روز چند ببخش. اومدم من. سالم -
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 . غلتید هایشگونه بر آرامى به اشک
 . دارى جا تو فقط هم قلب این تو بگه اومده. اومده تازه قلب یه با عاشقت شاعر ببین -

 . کرد نــوازش را گچ از ماندهبیرون انگشت چهار
 ... من نیلى جان، نیلو -

 :کرد ناله. شد شدید قلب ضربان. گذاشت تخت ىگوشه بر صورت
 . میرممی تو بى -
 . رفت هوش از

*** 
 . بود خوابیده آرامى به پدر ـوش*غــ*آ در نازنین
 گویى شد؛مى مکیده آرامى به هایشـب*لـ و بود گرفته محکم را کیان انگشت سفیدش، و تپل دستان

 کیان. بود مانده همسر بر خیره دقایقى اتاق، دیوار بر تکیه فرحناز. دیدمى شیرخوردن خوابِ دخترک
 . شدمى غافل است، آن در هرچه و دنیا از و رفتفرومى خود در زیاد روزها این سرد،خون و آرام
 . کردمى سنگینى اشسینه بر برادر و خواهر درد. کرد پاک را هایشمژه بر نشسته قطرات و کشید آهى

 ترسیدمى. ترسیدمى اما بگرید؛ نیلوفر نبود براى هاساعت و همسر ىسینه بر بگذارد سر داشت دوست 
 . کند بدتر را کیان ىخوردهزخم قلب سوزش هایش،اشک

 بیارم؟ خورى،مى چیزى جانکیان -
 :پرسید و خورد تکان کیان. نهاد اششانه بر دست و رفت نزدیک. نشد متوجه کیان

 گفتى؟ چیزى -
 چپ دست و کرد ـلقه*حـ کیان دور به را راست دست. نشست تخت روى کنارش پاسخ بدون فرحناز

 . نهاد کودکش سر روى را
 :کرد زمزمه همسر ىشانه بر سر
 . نخور غصه قدراین. گردهبرمى پیشمون و میشه خوب نیلو. میشه خوب عزیزم، کیان -

 بوى چقدر. نهاد معصومش طفل ىسینه بر سر و فشرد خود به را همسر و دختر پاسخ، جاى به کیان
 . دادمى را نیلوفر
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 چشمانش. بود کرده بـغل را سرش دلیلبى چندبار نیلوفر مادر، و پدر رفتن از بعد که روزها همان مثل
 . کند باز چشم زودتر نیلوفر دعاکرد بار هزارمین براى دل در و بست را
 . گذشتمى مهربانش لبخند ندیدن و صدایش تن نشنیدن چشمانش، رنگ ندیدن از روز سی از بیش 

 :گفت و کشید پیشانى به دستى کالفه مرتضوى دکتر
 . باش جدیدت قلب فکر به کنى؟مى لجاجت قدراین چرا -

 :گفت بود، شده همیشگى همراه جدیداً که تلخى لحن با سیروس
 . خوامشنمى. بایسته قلب این بذارین نشه باز اون چشماى قراره اگه. خوامنمى رو قلب این -

 . فشرد را سیروس ىشانه آرام و شد نزدیک. نشست دکتر هاىـب*لـ بر تلخى و محو لبخند
 چى کردى، چه مهربونش مرد با که کنه بازخواست رو تو و شه باز چشماش که کن فکر این به -

 میدى؟ جواب
 . نهاد هم روى را زیبایش چشمان و زد پوزخندى

 . گردهبرمى هم مرد اون کرد، باز رو چشماش وقتى - 
 . چرخید دکتر سمت به
 . کنارش باشه، اتاق اون تو تختم خواممى -
 . داره قانون بیمارستان. نمیشه -  
 پرستار براش و خونه برمشمی اصال دیگه؛ بیمارستان یه برمشمى ندین اجازه. شمایین قانونش -

 . گیرممى
 . شد پایین و باال عمیق نفسى با دکتر ىسینه

 . میشه چى ببینم تا دیدنش برو فعالً -
 :کرد زمزمه سیروس

 . دارین وقت فردا تا دکتر، فردا تا -
 . بود شده عزیزش میزبان روز، پنجوسی که رفت اتاقى سمت به و

 . کرد نگاه نیلوفر ىخوابیده و نزار صورت به. نشست صندلى روى تخت کنار
 دارى؟ دوست رو راپونزل کارتون گفتىمى یادته. خوابى تو و اومدم من هم باز نیلوفر. سالم -
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 . گرفت دستش میان را گچ در شدهحبس دست انگشتان آهسته
 . هستى خفته زیباى عاشق و کنىمى اشتباه کنم فکر اما -
 از بعد که همسرى به. کشیدمى آه و کردمى فکر فقط دقایق و هاساعت روزها، این تمام. کشید آه

 و خندیدن شنیدن، گفتن، او با هاىلحظه تمام به. کردمى فکر بود، یافته مرتبه یک جستجو هاسال
 . کشیدمى آه و کردمى فکر. کردمى فکر بودن

 سعى و شدمى اتاق وارد چندبار اصرار با روز هر. بود کرده قهر هم لبخند با خندانش، همیشه هاىلب
 چیز هر از اش،کودکی دوران از بگوید؛ کوتاهشان مشترک شیرین خاطرات از و بزند لبخند کردمى

 . کردمى خراب را کار لعنتى هاىآه اما بگوید؛ اشخفته بانوى براى جالبى
 مقدسى، شىء مانند و ـوسید*بـ. ـوسید*بـ تکتک را نیلوفر سرد و حسبى انگشتان و کرد خم سر

 . کشید هاآن بر را چشمانش
 بذارى؟ تنها رو ما میاد دلت نازنینى، و مهربون قدراین وقتى. گردىبرمى دونممى. گردىمى بر تو -

 اون تو من اما کیانه؛ مثل چشماش میگن همه ببینیش؟ خواىنمى. شده بزرگ کمیه کوچولوت بقچه
. شده تنگ صدات شنیدن براى دلم نه، جدیدم قلب دلم، نیلوفر،. بینممى رو تو نگاه نقش فقط چشما،
 !شو بلند. کافیه خواب دختر. شده تنگ خیلى

 . شد بیرون ىخیره روبرو ىپنجره از و کرد بلند سر
 . ندارم و دارم رو تو که بهارى اولین. اومده که هاستمدت بهار عزیزدل، -

 کمى گرفت،مى قرار کنارش گونهاین وقتى. بست را چشمانش و نهاد تخت بر صورت و کرد سکوت
 . برود او بدون نیلوفر و نباشد اتاق در که ترسیدمى اىلحظه از. شدمى آرام

 بوى دنبال به پتو و ملحفه داروها، و بیمارستان ىکنندهضدعفونى بوى میان در روحش و ذهن
 هامدت که بویى همان. کرد استشمام چادرش از صادقه، رویاى یک در که بویى همان. بود نیلوفرش

 رنگ به چشمانى. مهربانى از بزرگى حجم میان مشکى، چادر یک میان نه اما داشت؛ جریان کنارش در
 با بود؛ او خود نیلوفر. خیال آرامش از پر صدایى خودش، دستان مالیمت به دستانى خودش، چشمان
 . دیگر نامى و دیگر جسمى

 . سپرد جان به و کشید بیرون بوها آن میان از را محبوب عطر
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 :کرد زمزمه آرام
 که دونىمى. کنممى پیدات و میام دنبالت هم باز برى، و بذارى تنهام اگه. منى ىگمشده ىنیمه -

 . میدم انجام رو کار این
 . داد ادامه و کرد پاک همسر حرکتبى انگشتان با را اشک قطرات

 !نکن شک. میرم می بمیرى، - 
 . زد عشق نقش حرکتبى و سرد دست بر اشک، از خیس و گرم هاىـوسه*بـ هم باز
 . نهاد اشبرشانه دست و شد نزدیک مرتضوى دکتر 
 . خانمت و تو دیدن اومدن. پسرم شو بلند -

 . نکرد اعتنایى سیروس
 :داد ادامه دکتر

 . میشه باز هم آزارمونبى بیمار این دست گچ. میشى مرخص امروز -
 ... کنی اصرار. جاستهمین من جاى امروز از. نمیرم جاهیچ من -

 :گفت آرام دکتر
 از زودتر و شد معجزه شاید خانم، عروس کنار بذارن تخت یه امروز از میگم باشه. پدرتی مثل لجوج، -

 . بشه بلند خواب
 و داشت نوسان بیمار فشار. شدمى طوالنى کمى داشت کما. نکرد کم واقعیت تلخى از دکتر شوخ لحن

 . نکند افت شدمى چک مرتب
 ... . شدمى طوالنى اگر. بود نشده خطرناک هنوز اما آورد؛درمى بازى کمى کلیه 

 جوان به را خود بقیه از زودتر مادر. کردند دنبال را سیروس شدنخارج غم، و تأثر با چشم جفت چند
 . کشید ـوش*آغـ در را او عشق با و رساند غمگین

 خوبى؟ عزیزم -
 :گفت ترتلخ کالمى با و نشست صورتش بر محو و تلخ لبخند همان باز
 . برم اون پیش باید من یا بیاد طرفاین باید اون یا. نیستم خوب جداییم، هم از وقتى تا -

 :گفت و زدود چهره از اشک مادر
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 . میشه بلند نیلوفرجان. باش خودت مواظب تو. مادر میشه خوب -
 بار هزارمین براى ناتوان، دست آن گرفتن با و رفت جلو مقاوم پراسترس، روزهاى این تمام مانند پرویز

 . کشدمى نفس فرزندش که کرد شکر را خدا
 در را او. رفت سیروس سوى به و کرد رها فرح ـوش*آغـ در را زیبایش و شیرین طفل کیان

 :گفت و کشید ـوش*آغـ
 چطوره؟ حالش بگو تو -

 و تلخ اندازه همان داشت؛ خودش مانند نگاهى هم کیان. بود شبیه او به برادر این احساس چقدر
 . مضطرب

 که داره دوستمون قدراون یا[ شد کیان ىخیره] کنه؟مى ترک رو من خواهرت بگو تو. کیان بگو تو -
 !بگو تو برگرده؟

 . کرد خیس را جوان مرد ىشانه کیان اشک
 . دونمنمى سیروس، دونمنمى -

 بر سر و نشست زمین روى تخت کنار. نگریست خواهرش صورت به. شد دور او از سرعت به کیان
 . داد قرار تخت ىلبه

 نامهربون آخه کنه؟ چه تو بى کیان نمیگى میشم؟ خاکشیر و خرد درون از دارم نمیگى. وفابى سالم - 
 . نبودى

 . کشید آهى
 !نذار تنهامون. نذار تنهام پدرم، مادرم،. بودى تو من، کسهمه نیلوفر -

 . کردند خیس را خواهر دست روى ىملحفه سرعت،به هااشک و ترکید بغضش
 نظارگر و بودند بیهوش جسم با فرح و سیروس مادر و پدر مالقات شاهد روز یک ایهفته نیلوفر اتاق

 . بود قلبش ضربان آهستگى به کشیدنشنفس که جوانى زن با همسر و برادر ىهرروزه مالقات
 خود بیگانه یک چشمان با و شد خیره خود به آینه در. رفتمى باال را طبقات مالیم آهنگ با آسانسور

 صورت به دستى. بود زدهمصیبت یک تداعى سرخش، چشمان و پریدهرنگ ىچهره. کرد رصد را
 :پرسید آینه داخل ىغریبه از. کرد لمس را ریز موهاى و کشید اشتکیده
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 انتظار روز و حال این با چطور اى؟مرده زندگى، درعین چندوقته پدر؟ یا شوهر برادر، هستى؟ کى تو -
 دارى؟ رو خواهرت سالمتى
 حال شدنخوب تا بود کرده مجبورش پرویزخان. چرخاند در قفل در کلید و شد خارج. ایستاد آسانسور

 دانشگاه به هم و نیلوفر به هم طوریاین. کند زندگى آپارتمانى واحد این در اشخانواده با نیلوفر
 . کند شروع را هایشکالس شد مجبور فرح و امیر اجبار با چطور که آورد خاطر به! دانشگاه. بود نزدیک

 خواهر. لرزید. است مرده خواهر انگار که کردندمى رفتار طورى بود؛ فرارى هاهمکالسی اندوه دیدن از
 !بمیرد نیلوفرش که نکند خدا. مرده

 صورتى-آبى ىگهواره. بود شده چیده موقت زندگى یک حد در اسبابى با که شد اىخانه وارد آهسته
 کودکش سمت به و گذاشت مبل ىدسته روى را بهاره کاپشن و کیف. بود تلویزیون روبروى نازنین
 . رفت

 طفلش بوى خوش صورت به صورت و شد خم. بود خوابیده عمیق و شیرین دهان، در دست مچ نازنین
 :کرد زمزمه و کشید عمیقى نفس. چسباند

 ریممی هم با همه بشه، خوب که عمه. نیست سرحال روزا این اگه ببخش رو بابا. بابا خوشگل سالم -
 . کن دعا تو بابا کوچولوى. سفر
 سمت به. شنید آرامى هقهق بزند، صدایش آنکه از قبل. نبود فرح. کشید سرک آشپزخانه به و شد بلند
 . رفت صدا
 بود؛ نامفهوم گرچه. زدمى حرف و گریستمى آرام آلبوم درون هاىعکس محو دیوار، به زده تکیه فرح
 . انداخت طنین کیان گوش در برگرد، و کیان نیلو، مادر، کلمات اما

 . کردمى حفظ غم هجوم از را کوچکش ىکاشانه و خوردمى تکان باید. داد فرو را نیامده بغض
 . خونه بانوى بر سالم - 

 . ماند خیره کیان به و شد کنده چهارنفره عکس و آلبوم از فرح زیباى و خیس چشمان
 :گفت و زد کنار سرعت به را آلبوم

 اومدى؟ کى سالم -
 :گفت شوخى لحن با و انداخت دورش به دست. نشست کنارش
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 . خانم فرح کردى فراموش رو کیان که شدى من هووى محو قدراون دیگه، آره -
 !نبود اخیر روز چهل کیان این. کرد حیرت فرح

 . باشى خبرخوش! شده؟ چى کیان -
 :گفت لبخند با و فشرد خود به بیشتر را او کیان

 هستى؟ بزنیم، دودزده شهر این تو حسابى وگذارگشت یه بریم خوایممى اینکه خوش خبر -
 :گفت و ـوسید*بـ را فرحناز حیران چشمان

 . نبود شما به حواسم مدت این تو ببخش. باش مطمئن میشه خوب نیلوفر -
 . شکفت اشچهره در که بود شادى لبخند فرح پاسخ

 ببینه؟ رو شعمه ببریم رو نازى امروز-
*** 

 :گفت و کرد نوازش را انگشتانش تکتک. کشید آهى صورتش به خیره. نشست تخت روى کنارش
 . نشنیدم رو صدات روزه وهفتپنچاه. شد روز وهفتپنجاه -

 . کشید اشچهره بر و آورد باال را حسبى دست
 هاىزدهقحطى شکل از و کنم اضافه کیلو چند تا برسى بهم عمل از بعد بود قرار. شدم الغرتر ببین -

 . کردم کم کیلو چهار. زدى جا[ دیگر آهى... ]اما دربیام؛ اتیوپى
 . داد قرار قلبش روى را دست

 به کیان، جان به رو تو. بُرممى دارم نیلوفر. زنهمى صدا رو تو منه؛ قلب صداى شنوى؟مى انگشتات با -
 !شو بلند من جان به رو تو. شو بلند فرح جان

 :کرد زمزمه و قرارداد اشگونه روى را حسبى و خنک انگشتان دیگر بار
 ماندم جا اتپى ز من سفر، به رفتى -

 ماندم تنها خسته، و غریب تو از بعد
 هنوز نیست باورم و گذشت عمر یک

 ماندم دنیا به امیدى چه به دیگر
 مرا چشمان سوى گرفته تو داغ
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 مرا جان ىشیره باد به است داده
 کار آخر ببرد دستم ز که ترسم
 مرا ایمان تمام زدگىماتم
 بال و رنج این باشد خواب که کاشاى

 هاولوله از پر است عجیبى کابوسى
 نرسید هرگز تو به دستم و دورى تو

 هافاصله این پس در شدم پیر من
 «سعادت زهره»

 . کرد خیس را نیلوفر دست اشک، قطرات
 . بشه دیر نذار. سرودم تو براى امروز -

 :کرد زمزمه و نهاد اشپیشانی بر پیشانى
 . نگار اى برخیز. میردمى غصه از شاعرت -

 . خسته خیلى بود، خسته
 به را بدنش عِطر خستگى، تمام ىاندازه به و داد قرار نیلوفر چپ ىشانه روى مالیمت با را صورتش

 . کشید مشام
 . شد بسته چشمانش حال همان در. باریدندمى آهسته اشک قطرات
*** 
 . درخشید زمردى هایچشم. اومد بیرون آرامش با مرتضوى دکتر

 ... چون ندارین؛ رو دیدنش اجازه شما اما بود؛ خوب عمل -
 . شد قطع سبزپوشى مرد بلند صداى با کلماتش شیرینى

 :شد بیان کلمه چند با واقعیت ترینتلخ
 ... قلب. کنین عجله دکتر -

 اىشیشه مثل رو قلبم شدنتکهتکه مُرد، تصویرها. عمل اتاق ىکلمه جز به شد، محو صداها تمام
 . کردم احساس فروریخته
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 استخون خردشدن صداى. مُردم همسرم قلب همراه من. شدم زمین نقش و برداشتم جلو به قدمى
 . نبود برخاستن توان اما افتادم؛ زمین روى. نداشت دردى اما شنیدم؛ رو دستم
 بدنم. میرم باال دارم نرفتم، عقب نه اما کشوند؛ عقب رو من نیرویى. کرد بغلم و اومد سمتم به کیان
 . حجم نه و وزن نه نداره؛ وزن
 به و میگه چیزى مرتضوى دکتر. میرن کنارش به بقیه و پدرجون خواد،مى کمک که بینممى رو کیان

 و باشم کنارش باید پیشش، برم باید. اونجاست سیروس... عمل اتاق. میره عمل اتاق طرف به سرعت
 . نباشه تنها باشم مراقب
 نور؛. میشم کشیده باال به. گیرهمى رو پیشرویم جلوى نامرئى مانعى اما شناورم؛. درسته. شناورم

 عجیبى رنگ. نیست و هست آبى. نیست و هست سفید که نورى. میشه نمودار جلوم نور از راهرویى
 دور و محو خاطرم از کسهمه. کنممى فراموش رو چیزهمه. نیست دیدم که رنگى هیچ مثل! داره

 . میشه ختم کجا به گرم و مهربون نور این بدونم کنجکاوم فقط. میشن
 و حزین عجیب اما چیه؛ دونمنمى. رسهمى گوشم به خفیف هایىزمزمه. میشم رونده جلو به آروم

 قسمت همون تو درد کمى فقط. گفتنمى قلب بهش زمان یه که میره چیزى سمت به دستم. دردناکه
 . کنممى حس
! بخشهروح و بوخوش خیلى. آه. کنهمى پر رو مشامم بویىخوش و مالیم نسیم اما کنم؛ گریه خواممى

 و لبخند. گیرهمى رو وجودم تموم لبخند و کنممى بو. میشه فراموش درد. آروم خیلى میشم، آروم
 ... خوشى

 . آرامشم ـوش*آغـ در من. خوشم من
 بیشتر کنجکاوى و آرامش میرم، جلوتر هرچقدر. گیرممى سرعت آرامش، از پر جادویى راهروى اون تو 

 فضاى وارد و رسهمى پایان به باالخره نورانى تونل. بیفته برام قراره خوبى اتفاقات کنممى حس. میشه
 رو فضا تموم عجیبی، انگیزدل بوى. براق و روشن عجیب هاىچمن با زارىچمن. میشم پرنورى و سبز

 از خدا اسم اما خوره؛مى تکون هاملب. ترسممى محیط بکربودن و سکوت از اىلحظه براى. کرده پر
 :زنهمى بیرون قلبم از انبوهى و بزرگ حجم با خدا اسم. نمیاد بیرون میونشون

 !دریاب رو من خدایا! خدایا -
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 . شنوممى آشنایى صداى
 !بابا نترس! نیلوجان -
 . ایستاده روبروم انتظار، هاسال آرزوى و حسرت تموم بینم،مى و

 با رو صداشون اما خوره؛نمى تکون هاشونلب. کننمى نگاهم لبخند با و ایستادن روبروم مامان و بابا
 :میگن که شنوممى قلبم

 . نترس دخترم، بیا -
 ناب تابلوى یه به. کشنمى ـوش*آغـ در رو من دو هر. رسیده سر به انتظار. کنممى پرواز طرفشونبه

 طوالنى مدت. کشممى تن به رو وجودشون گرماى و بندممى رو هامچشم خوشحالى از. شیممى تبدیل
 از سبزى پرچین... نه دیوار، سرشون پشت من و کشنمى کنار. بودم دور گرما و ـوش*آغـ اون از

 تا رو رنگش نظیر که عجیب روشن در یه. میشه ختم روشن درى به که بینممى درهم تنیده هاىگل
 . میشه نامیده چى دونمنمى و ندیدم حاال
 سر تو بابا صداى. کنممى حرکت کنارشون رغبت و میل با هم من. میرن در طرف به پدر و مادر
 . پیچهمى
 بیاى؟ ما با خواىمى مطمئنى -
 . کنهمى خم رو زانوم ضعیف و دردناک صدایى که بدم جواب خواممى لبخند با
 !برگرد نیلوفرجان نیلو، -

 رو سرم. زنهمى صدام داره عزیزم کیان. نازنینمه برادر صداى. میشه متولد چشمم تو اشک
 . گردونمبرمى

 . نذار تنهامون -
 بابا هاىدست به. برگردم خوادمى ازم دردناک نوایى با هم فرحناز. صادقمه همراه و دخترخونده صداى

 . میشم خیره مامان و
 رو هامچشم. کنهمی آرومم نشین،دل عجیب بوى اون همراه به وجودشون گرماى و مهربون نگاه
 . بندممى
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 و عشق با اونا. میشه ترپهن لبخندم. میشه سرازیر طرفمبه قدرت با کیان و فرح بین عشق حقیقت
 و کنهمى آرومشون سریع عشق اون. بیان کنار من نبود با توننمى دارن که قدرتمندى ىعالقه

 . میرم بابا کنار. بکشن رنج خیلى ذارهنمى
 . میام هم من -

 . ریممى عجیب در طرفبه. بزنه حرف باهاشون صدا و زبون و لب بدون گرفته یاد قلبم
 به ایخاطره دامن، پیچش یه تو. خوردمى پیچ کمانرنگین مثل. افتاد مامان لباس دامن به چشمم
 بود؟ چى. شدم متوقف. کرد حمله ذهنم
 اىبقچه شدمى جمع وقتى که بود پارچه پیچش. نبود لباس رنگ. شد میخکوب لباس روى هامچشم

 بقچه؟. گذاشتمى نمایش به رنگارنگ
 ارزشمند ىبقچه بود، فاطمه نازنین. برداشتم عقب به قدمى. پیچید گوشم تو کودکى ىخنده صداى

 . من
 کوچیک دخترک مامان، لبخند تو. گفت براش رو نگرانیم صدا موج و دادم فشار رو مامان هاىدست

 اونا. گفتمى درست مامان. چرخیدمى فرح و کیان هاىدست بین شاد ىخنده با که دیدم رو قشنگى
 . اومدنمى کنار من نبود با. بودن شاد

 ... رفتم جلو قدمى
 کجا از بو و عطر این منبع بود؟ چى. ایستادم. برگرفت در رو وجودم گرم حبابى مثل آشنایى ىرایحه
 . شد فشرده قلبم بود؟
 . بود انگیزشگفت ىرایحه منبع. بود ایستاده. دیدم رو محوى پیکر

. مُرد لبخندم ایشقهوه درشت هایچشم نگاه با اما زدم؛ لبخند. بود سیروس. رفتم طرفش به اختیاربى
 . آدم یه توان از فراتر اندوهى و غم بود؛ غمگین
 :گفتم نگاه با و رفتم کنارش

 . خوبه حالم من. نباش غمگین -
 . انداخت لرزه به گفتم،مى قلب بهش زمانى که رو چیزى حزین صدایى

 !نذار تنهام. نرو -
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 . کن زندگى و باش شاد هم تو. شادم اینجا -
 . شد بیشتر صدا حزن

 !نذار تنهام. برگرد -
 رو ریزخون قلب و هاچشم تونستمنمى. کردم نگاه مادرم و پدر به. ریختمى خون قلبش و چشم از

 . بذارم تنها
 نـوازش و گرفتن نگاهشون تو رو من لبخندزنان والدینم. بود خودش بوى و عطر. بود آشنا برام رایحه
 . کردن
 :گفت بابا صداى

 بذارى؟ تنهاش و بیاى خواىمى -
 . بود سرگردون سیروس و بابا بین نگاهم. شد فشرده بیشتر قلبم

 !نگار اى برخیز... میردمى قصه از شاعرت -
 . بود خسته خیلى بود، خسته

 به. بشنوم رو صداش خواستمى دلم. برگردم خواستممى. شد محو برداشتم، سمتش به که قدمى با
 موند؛ باقى رایحه فقط. شد محو تونل، و نور و صدا. گرفت درد بدنم. شدم کشیده تونل به سرعت
 . من نجیب و صداخوش شاعر ىرایحه

 به برگشت به میل هم. کشنمى دارن رو بدنم تاروپود انگار که بود شدید قدرى به حرکت سرعت
 نداشتم؛ جسم. باشم عزیزام پیش و برگردم جسمم به داشتم دوست هم داشتم، رو مامان و بابا سمت

 و کردممى تحمل پیشمه، خدا اینکه به اتکا با تنها. کردمى مچاله خودش تو رو من شدیدى درد اما
 . ترسیدممى کمتر

. نداشتم هم کردنناله قدرت حتى. کردم حس رو زمین روى شدنکوبیده و رسیدم پرنورى فضاى به
. نداشتم قدرتى هیچ. کنم باز رو هامچشم تونستمنمى. کردنمى اطاعت ازم صدا. کردنمى حرکت هاملب
 و کردممى حس سـینه و گردن روى خاصى سنگینى. اومد کمکم به المسه حس بویایى، حس از بعد
 . زدمى حرف هانفس اون الىالبه. شنیدممى رو آشنایى آلودبغض و عمیق هاىنفس صداى. شنیدممى
 !شو بلند من جون به رو تو. شو بلند. شد روز وسهشصت نیلو -
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 :دادمى ادامه که صدایى و کردم حس گلوم روى هم با رو خیسى و گرما
 !عزیزم شو بیدار. شو بلند. بُرممى دارم -

 هامپلک به اختیاربى اشک. کردمى گریه بغض با من داشتنىدوست و نجیب مرد. کردمى گریه داشت
 . آورد هجوم

 پا به غوغا گوشم تو صداش و پیچیدمى بینیم تو عطرش. شد باز سختى به هامپلک اشک، کمک با
 . کردمى

 متوجه سیروس که بودن ضعیف قدراون. کردن لمسش و رفتن جلو و گرفتن جون آهسته هامانگشت
 . سیروسم کردنآروم داشتم؛ خواسته یک فقط لحظه اون در. نشد
 فشار پهلوش به که هامانگشت به اول نگاهش. آورد باال رو صورتش و خورد تکون. کردم تالش باز
 من. شد ریخته وجودم تو آرامش حس. گرفت دستش تو عجوالنه رو هامانگشت. شد دوخته آورد،مى

 . بودم زمینى هنوز
 بود؟ سیروس مال پرخون و قشنگ هاىچشم این خدایا. شد خیره صورتم به ترسریع

 نیستم؟ خواب خدایا شدى؟ بیدار یعنى من نیلوى! کنم؟مى تصور هم باز دارم یا بیدارى واقعاً -
 هامچشم. شد هاشـب*لـ نقش همیشگیش لبخند شد، مطمئن وقتى. کرد لمس رو هامپلک آهسته

 :کرد زمزمه و فشرد صورتم به رو صورتش ـوسید،*بـ رو
 !نذار تنهام دیگه -

: بگه تونست فقط هاملب. بودم خسته چقدر. کرد آرامش از پر رو قلبم آرومش، هاىنفس و لبخند
 «.تم... گش... بر... تو... ی... برا»

 . رفتم خواب به و شد بسته هامپلک
 :زدمى نهیب نیرویى و پیچیدمى گوشم تو صدا هم باز
 !کافیه خواب. شو بلند -

 . شد ترقوی ذهنم از بیرون صداى
 . بده من به جواب یه عمو دکتر، دکتر،-

 . کردم باز رو هامچشم. کردمى قرارىبی عزیزم شاعر. بود عجز و خشم از پر بلند، صداى
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 . دادنمى بهم رو شاعرم دیدن ىاجازه و بود ایستاده من به پشت دکتر
 . کنم شمعاینه تا بگیر آروم. نکن نگاه من به وحشى گاو مثل. میشه بلند. خوابیده شده، رفع خطر -

 :گفت و زد لبخندى بازم هاىچشم دیدن با و برگشت
 . کردى بیدارش. بفرما -

 . گرفت رو دستم دکتر به توجهبى و دوید طرفم به سیروس
 بیدارى؟ شنوى؟مى رو صدام -
 . م... ال... س-

 . خندید
 . سالم. سالم -

 . شد اشک از پر درشتش هاىچشم خنده، میان و کشید صورتم به دستى
 :گفت دکتر

 . چطوره حالش خوابمونخوش دختر ببینم بذار. پسر کنار برو -
 هایىتوصیه بودم، نشده حضورش متوجه حاال تا که پرستارى به. کشید طول کمى دکتر سؤال و معاینه

 . کرد
 . بده انجام زیادى هاىآزمایش باید امروز. نکنى شخسته -
 . زدمى موج محبت زمردین هاىچشم تو
 . بده نجات اخمو پسر این دست از رو من و شو بلند زودتر هم تو دخترم -

 دستم تو رو سُرم پرستار. کردنمى آشتى باهام داشتن بدنم اعضاى. نشست لبم رو ترراحت لبخند
 . رفت بیرون اتاق از و کرد تنظیم
 :پرسید و نشست تختم روى

 ندارى؟ درد خوبى؟ -
 خوبى؟ تو. خوبم -

 . کردمى نـوازش رو صورتم وقفهبى هاشدست
 . خوبم خیلى. خوبم -
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 ... و بود عمل اتاق تو اون بود؟ شده چى مگه. کرد اشک از پر رو هامچشم صداش، لرزش
 . شدم بیهوش من و بود قلبش ضربان توقف از حرف. آورد یورش ذهنم به ماجرا تموم

 از اشک مهربونش، هاىانگشت با. بودم بسترى من و بود نشسته کنارم سالم سیروس االن، اما
 . کرد پاک هامچشم

 . راههروبه چىهمه. دلم عزیز باش آروم -
 . رفت طرفش به اختیاربى دستم و شد اشسـینه میخ هامچشم
 ـص*رقـ دستم زیر قلب آروم ضربان. داد قرار قلبش روى اش،سینه روى رو دستم و زد لبخند

 . بود کرده شروع رو طربناکى
 . بشه جارى هامرگ تو ضربان اون انرژى دادم اجازه و بستم رو هامچشم

 !خیلى نیلوفر، خوبه خیلى حالم من -
 . کنی استراحت االن باید تو شده؟ چى بگو -

 . گذاشت هامـب*لـ روى دست
 . کنیممى صحبت بعداً. نیار فشار خودت به -

 . برد فرو خواب دنیاى به رو من هم باز بدنم عجیب خستگى و دستش خوش بوى
 روز هر ىمعاینه کلیه، متخصص اعصاب، و مغز متخصص پزشکِ ىمعاینه از زود خیلى اول روزهاى

 شکسته و مونده بدنم زیر شدنبیهوش موقع که راستم دست فیزیوتراپى. شدممی خسته مرتضوى دکتر
 احتیاج که افتاده اتفاقى چه دونستمنمى. بدم حرکتش کمى تونستممى حاال. بود ترسخت همه از بود،

 . داشتم متخصص و معاینه همه این به
 رو سرم روى الجوردى و بلند روسرى پزشکى، هر ورود با و ذاشتنمى تنها رو من ایلحظه سیروس

 وقتى ترعجیب همه از. کنم تحمل رو معاینه کردمى تشویقم مهربونش نگاه و لبخند با و کردمى مرتب
 . دیدم رو کیان برادرم، ىخانواده که بود
 . شد اتاق وارد کیان همه از قبل
 . آوردم زبون به رو اسمش فقط و لرزید براش دلم. بود داشتنىدوست و مرتب همیشه مثل

 !کیان -
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 میون هامشونه و سر. آورد یورش طرفم به محبت و عشق از موجى روان، و سیال جریان یه مثل
 چشم اشک میون زد،مى صورتم و سر به که هایىـوسه*بـ با. شد متوقف زمان. گرفت جاى اشسـینه

 . خندیدم
 . کنىمى زیارتم دارى که نیومدم حج سفر از جانکیان -

 . گرفت بغض از طرحى مهربونش و عمیق صداى
 . میدى بهشت بوى. برگشتى بهشت سفر از -
 کجا؟ اما کیان؛ کلمات نزدیک بودم جایى من. سفر. بهشت. شد متوقف زمان هم باز
 . دیدنت بیان خوانمى هابچه نیلوجان -

 گردنش پشت رو سالم دست. کنه آرومم تونستمى هم خودش. سوزوند رو جیگرم خیسش هاىچشم
 رو ـوسیدنشون*بـ ىوسوسه گفتم،مى اگه بود دروغ. ـوسیدم*بـ رو هاشچشم. کشیدمش جلو برده،

 . گرفت وقرارآروم دلم. نداشتم عمر یه
 بیدارم؟ یا خوابم افتاده؟ اتفاقى چه من اىبر شدى؟ الغر قدراین چرا کیان -

 . بود ایستاده من چشم از دور سیروس، که جایى شد؛ خیره روبرو به اىلحظه نگاهش
 . ماه دو از بیشتر. بودى بیهوش طوالنى مدت یه تو نیلو، -
 بود؟ خواب یه مثل چرا بودم؟ بیهوش ماه دو
 . بودى کما تو حقیقت در یعنى -

 مرتب باید من چرا کنه؟نمى استراحت عمل از بعد سیروس چرا بود؟ من هاىسؤال پاسخ این کما؟
 از قدراین چرا شدن؟ الغر قدراین عزیزام چرا ضعیفه؟ اما سالم االن امشکسته دست چرا بشم؟ معاینه
 خوشحالند؟ و متعجب دیدنم
 اما نرفتم؛ بهشت من. برگشتم بهشت از گفت کیان. بودم برگشته مرگ از من. بود همین جوابش کما؛

 کجا؟. بودم رفته جایى یه
 . نداد من به رو فکرکردن ىاجازه کیان صداى

 خانم؟عمه ببینى، رو من خوشگل دختر خواىنمى -
 . ببینم رو عزیزام خواستممى فقط االن. کردم پاک کننده،گیج افکار از رو ذهنم
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 به کیان و ایستاد کنارم سیروس. شدم کیان ورتص ىخیره مشتاقانه کویر، در مونده ىتشنه مثل
 . رفت اتاق بازنیمه در سمت
 اما شم؛ بلند تا خوردم تکونى اختیاربى شدن، اتاق وارد سبزپوش کوچولوى با چادرپوش فرح وقتى

 :کرد زمزمه و فشرد امشونه به دست ها،شب و روزها این بادیگارد
 . میارم باال رو تخت االن. نکن حرکت -
 . بدم تکیه راحتى به تونستم تخت، باالى به رو حرکت با

 و ـوسید*بـمى فقط. گفتنمى هیچى. شد خم من روى فرح و رفت باباش بغل کنجکاو کوچولوى
 . شد بیشتر من صداى با آرومش هقهق. کردمى خیس هاشاشک با رو صورتم

 خوبى؟ من، لوس فرحِ -
 :کرد اعتراض کیان

 . بود خوشحال باید االن چرا؟ گریه بابا -
 :گفت و کرد دراز نازنین سمت به دست سیروس،

 . عمه ىبقچه ببینمت دایی بغل بیا. شوقه اشک -
 . ـوسیدم*بـ رو فرح صورت

 . نکن گریه دیگه -
 شدى؟ بیدار دیر قدراین چرا معرفت،بى. بود شده تنگ برات دلم خیلى نیلو، -

 . خندیدم
 . دختر نبود خودم دست -
 . بده اجازه فرحنازخانم -

 عروسک تپلش، دست با. شد خیره من به خوشگلش و درشت هاىچشم با نازى. ایستاد کیان کنار فرح
 . بود گرفته محکم رو کوچیکى اىپارچه

 . بردم طرفشون به رو چپم دست 
 . نانازم ببینمت بیا. من نازگل سالم -

 :گفتم و فشردم سینه به رو کوچولو و متحرک و گرم حجم اون
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 . سالم عزیزدلم -
 آروم. کرد خوش رو حالم بدنش بوى. ـوسیدم*بـ رو نرمش صورت. بود شده خواستنى و بزرگ چقدر

 . کرد ونوقنق
 من؟ ىتربچه میگى چى -

 . انداخت نگاهى کیان طرف به فرح
 بود؟ درست من حرف دیدى کیان؟ آقا دیدى -

 :گفت و زد صورتم تو عروسکش با نازنین
 . بَ... بَ -

 . کرد جدا صورتم از رو کوچولو دست سیروس
 . زنیمشمى هم با وقتاون بگیره، جون تعمه بذار جون دایی -

 . اومد جلو کیان
 !شنوممى تازه حرفاى به،به -

 . گرفت جاى سیروس بـغل تو نازنین
 . کرد شروع خودت دختر داداش، جون -

 :گفت فرح
 . نکن عوض رو حرف کیان آقا -

 ایستاده کنارم زمین متر چند تو من عزیزاى تمام. چرخیدمى و پیچیدمى فضا تو محبت و عشق امواج
 . محاله ترخوشبخت این از. خندیدنمى و بودن

 چیه؟ جریان میگه من به یکى -
 . کرد مرتب پشتم رو هابالش عزیزم، شاعر هاىدست هم باز
 میگى بهش گفتمى داداش آق اما تربچه؛ میگى بهش ببینى رو نازنین وقتى گفتمى خانم فرح -

 . پیازچه
 :کرد زمزمه و شد خم سمتم به پتو کردنمرتب ىبهانه به. خندیدم بلند

 . بانو بود صدات ىدیوانه شعرم تمام. بانو بود هاتخنده تنگ عجیب دلم -
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 کرد؟مى اممعاینه مرتب چرا. بود قلب متخصص مرتضوى دکتر. داشت وجود مشکوکى چیز هم باز اما
 . گذشت هفته یه
 سیروس درمان ىماههشش ىدوره تا کردیممى زندگى بیمارستان نزدیک مدتى باید دکتر، دستور به

 . داشت فیزیوتراپى به احتیاج هنوز من دست. داشت وجود قلب زدنپس امکان. بگذره
 اصرار با. رفتن شهرمون به آسوده خیالى با بودن، پدرجون آپارتمان تو مدت این تموم که کیان و فرح

 شده، مبله کامالً صمیمى آپارتمان. بگذرونیم آپارتمان تو رو مدت این سیروس و من شد قرار پدرجون
 . شد ما پذیراى

 جور محیط با و بیارم دست به رو تندرستیم کمکم من تا بودن ما همراه مادر، و پدرجون اول روزده
 . بشم
 هاىقراریبى از ،(خودش اصطالح) نحس ماه دو اون از و کشیدمى دراز کنارم مادرجون هاشب

 . کردمى تعریف برام پسرش عشق از شیطنت با. گفتمی اطرافیان
 بیمارستان تو. پیشت بیاد تا کما تو رفتمى هم من پسر این اومدى،مى هوش به دیرتر اگه دختر -

 . بود شده مجنون لیلى اسمتون
 . کشید آهى

 . اومدمى سیروسم سر به بالیى چه شدى،مى طورى الل زبونم اگه دونمنمى -
 . کردم ـوازش*نـ رو دستش

 . خوبه خیلى حالمون سیروس و من. رو روزها اون کن ول مادر -
 یه و نیمکت چندتا با کوچیک سبز فضاى یه بودیم؛ نشسته مجتمع روبروى ىمحوطه تو دهم شب

 . تاب دوتا و سرسره
 . داد دستم به رو پسته از پر سنتى بستنى مادرجون

 . شه خنک جیگرت بخور مادر، بیا -
 . کرد خم سر مظلومانه سیروس

 . گیرىمى تحویل رو عروست خوب مادر -
 . داد سیروس دست به رو دوم بستنى لبخند با مادرجون
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 . سیاهه دختر این بند جونش و نیست حسود عزیزدلم دونممى. نکن بازى فیلم مادر، بیا -
 . شد بلند اول آقاجون ىخنده. شد خیره مادرجون به متحیر چشم جفت سه
 !گندمزاره طالى من عروس. شیربرنجه خودت پسر سیاهه؟ من عروس پروین؟ میگى چى -
 . امسبزه پوست از تعریف زیباترین. شد آب قند دلم تو

 :گفت خنده با سیروس
 . شستى رو من هم تو گذاشت، کنار و شست رو من خانم تو، زن ذارى؟مى مایه من از چرا بابا -

 :گفت خیالبى و کرد تعارف پدرجون به رو سوم بستنى مادرجون
 . باشیم شیربرنج و خانمگندم این عروسیِ فکر به زودتر باید -

 . انداختم پایین رو سرم
 :گفت سیروس

 . بده مرخصى ىاجازه عمو تا اینجاییم چهارماه فعال -
 :گفت مادر

 بگیریم؟ ساده عروسى یه ماه این خواینمى خب -
 :گفت مالیمت با پدر
 . بگیرن تصمیم خوشون بده اجازه -

*** 
 . گذشتمى سیروس مادر و پدر رفتن از ساعتى

 کردیم دلگرمش سیروس و من اما دارین؛ مراقبت به احتیاج و بیمارین هردو گفتمى بود نگران مادر 
 . هست مراقبمون عمو نه، مرتضوی، دکتر ترمهم همه از. هستیم خودمون مواظب خوبه، حالمون

 به احتیاج خودش که نحیفم پرستار شدم؛ روزهام این پرستار به خیره و زدم اى،سرمه مبل به تکیه
 . داشت مراقبت

 همیشه مثل نگاهش. نشست کنارم و گذاشت میز روى رو میوه آب لیوان دو حاوى سینى لبخند با
 . بود نـوازشگر

 خوبى؟ نیلوفر -
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 . کردم نزدیک دهنم به رو میوهآب لیوان
 . کن باور. خوبم -

 . نشست ترنزدیک کمى
 تو و نشده بیدار من عزیز هنوز و خوابم نکنه میگم خودم به. هستم بیدارى و خواب بین لحظه هر -

 کماست؟
 به دست موذى افکار کردنخارج براى. بود شیرین بسیار و پریدهرنگ هنوز. کردم نگاهش محبت با

 . کردم لـمس رو هاشگونه و بردم صورتش طرف
 . دارى کامل اصالح یه به احتیاج. خوامنمى هپلى شوهر من ببین، -

 . کرد تقلید رو من حرکت
 . خوامنمى هپلى زن یه هم من -
 کنم؟ کوتاه رو موهام برم هپلیم؟ من -

 . کشید آروم و گرفت دست تو رو شدهبافته موهاى
 . میدم طالقت! کن کم ازش سانت یه دارى جرئت -
 . زد غر و شد بلند جا از
 کوتاهش بذارین آقا»: گفتمى مرتب پرستارا از یکى مخصوصاً کنه؛ کوتاهش کسى نذاشتم دوماه تو -

 نگهش تمیز خودم. باشین نگران شما نکرده الزم»: گفتم بهش« .مشکله داشتنش نگه تمیز. کنیم
 ... حاال« .دارممی
 . داد تکون صورتم جلوى رو اشکشیده انگشت و برگشت رو رفته قدم

 ... بشه کم نیلو سانت، یه حتى -
 . شدم بلند خنده با و گذاشتم کنار رو لیوان. بود اىخوشمزه و خنک ىمیوهآب

 :گفتم و گرفتم آرومى به رو انگشتش
 کنى؟می کارچی -

 . خندید و انداخت نگاهى
 . شکست رو عاشق یه دل موهاش، کردنکوتاه با که زنى از میگم شعر برات -
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 . کردم رها و ـوسیدم*بـ رو انگشتش
 . حموم برو هپلى عاشق -
 . نامهربون دلبر چشم -

 پیراهن سمت به دست. نبود خوب قلبش براى گرما و بخار. ببنده رو در ندادم اجازه. شد حموم وارد
 . برد اىسرمه و آبى ىمردونه

 . بودمش ندیده هنوز. بود شده باز دکمه تاسه دوتا، یکی،. کردممى دنبال رو حرکاتش ستون به تکیه
 :کرد زمزمه حیرت با. بردم لباسش سمت به دست رفته جلو. شدم جذبش آهنربا مانند

 !شد؟ چى -
 صورت اون دست اما نرسید؛ اشسـینه به من دست. بود من هاىدست از ترسریع مهربونش هاىدست
 . کرد پاک رو خیسم

 !بزن حرف نیلوفر -
 . شدى خوب بشم مطمئن و کنم لـمسش. ببینمش خواممى -
 . دیوونه اى -

 . کرد در به تن از پیراهن
 . من بهارى بانوى بفرما -

 . داد می نشون رو عمل گستردگى هابخیه جاى
 دستم کف. شد هاملب مهمون لبخند. بود تپنده و گرم. کردم لمسش ناباورى و عشق با زائر یک مثل

 مهمون حرکتى با که بودم جدید کشف سرمستى و لذت غرق. شد گرم ایثارگر، قلب ضربان از
 . شدم شاعرم ـوش*آغـ
 . کردم گرانبهاش قلب خرج رو هامـوسه*بـ ىذخیره تمام کرده، بهینه ىاستفاده موجود وضعیت از

 :کرد نجوا گوشم زیر
 . من عشق راحت خیالت. قویه قلب این. خوبه حالم من -

 «.کنی رو هستى منشأ به باید تو. امزنده من»: زدمى نهیب قلب تپش و بخشآرامش صداى
 . بود العالمینرب خود مقدس وجود من، آرامش مایه و هستى منشأ. گفتمى درست
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 :کردم زمزمه
 . سالمى کنم یقین خواستممى -

 جمع انسان این وجود تو عالم مخدرهاى تمام چرا. خوند برام آرامش افسون همیشه مانند اشخنده
 . بودن مخدر همه آروم، صداى نگاهش، مهر از پر آسمون خنده، زنگ بود؟ شده
 ادکلنى چه از بودم نپرسیده ازش حاال تا. نبود سازدست ىرایحه و عطر هیچ شبیه که عجیبى بوى بو،

 . کنهمى استفاده
 . گرفتم فاصله

 کنى؟مى استفاده خاصى ادکلن -
 . کشید امگونه به دست آروم. کردمى بیشتر رو یقینم هاشچشم ىجرقه

 نه؟ یا حموم برم باالخره -
 . خندیدم

 . چیه مارکش فهمممى باالخره من. فرارى برو -
 . خندید

 !فردمنحصربه اعال،. تکه مارکش -
 عطر با دمتازه چاى لیوان. نبودیم ترکش به قادر کدومهیچ اما بود؛ شده ممنوع برامون مدتى تا چاى

 روبرو حموم سفید ىحوله لباس با. کردم باز چشم. کشیدم بو و کردم نزدیک بینى به رو بهارنارنج
 آب گرفتن و راست ىشونه طرف به سرش کردنخم با. کردمى خشک رو هاشگوش و بود ایستاده

 . جستم جا از گوش، داخل
 . سفیدبرفى کنم کمکت بذار بشین -

 . شد گرد هاشچشم
 !بودى؟ من با االن -
 ... مونهمى پس زغالم که من هستن؟ اینجا نفر چند خب-
 ... من زن. بگى زغال ندارى حق من زن به باشم؛ گفته نیلو-
 . ذلیلزن آقاى چى؟ تو زن -
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 . چرخوند هاشچشم روبروى و گرفت رو دستم
 . بهشتى گندم زاره؛گندم -

 . داشت بغض صداش کردم؟مى اشتباه یا بود من احساس
 من؟ عزیز شد چى! سیروس -

 . فشرد خود به رو من. کنه باز سر تا بود اون تنگىدل نوبت
 . نمیارم طاقت نباشى نباشی،. ضعیفم من نیلوفر. نذار تنهام -

 تونستمى لـمسى چنین انگار. رفتیم فرو هم ـوش*آغـ به بیشتر هم، دادن دست از ترس از هردو
 «.هم کنار و زنده. ایدزنده هردو»: بخونه گوشمون به و کنه آروممون

 . کشیدم کنار آروم و کردم ـوازش*نـ رو دارشنم موهاى
 . کنم خشکش بذار. خورىمى سرما. خیسه موهات سرم، تاج پسرم، -

*** 
 هم. کردمى تجربه رو اشتیاق و ترس عجیب حس دو وجودم. آورد هجوم طرفم به گرما و بو صدا،
 . شدمى واضح کمکم صدا. کردمى دور رو من نیرویى هم برم، سمتش به خواستممى
 . افتاده کار از قلب -
 . بدین شوک -

 . شنیدم رو مامان صداى. بودم سالم من کردن؟مى رو کار این چرا. کردن فرو دستم به آمپولى سوزن
 . بریم پارک خوایممى بیا کجایى؟ مامانى نیلوفر، -

 . بود سالم شیش بود؟ سالم چند
 . شد بلند کوچولو کیان صداى

 . دیده بیا نیو -
 . بیرون پریدم. لباسا کمد پشت بودم؟ کجا من
 . اینجام من -
 . میرممی بذارى تنهام باراین اگه -

 . بردم قلبم طرف به رو هامدست. گرفت درد قلبم. بود سیروس صداى
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. بود قلب تا دو... اما داشت؛ تندى نبض که دیدممى رو قلبم وضوح به و بود رفته کنار گوشت و پوست 
 . هم کنار تا دو
 . باش مواظبش. تو به دادم امانت. منه مال اون -

 ... . و اومد سرم به سختى فشار
 آهسته. ببلعم رو هوا از بیشترى حجم کردم سعى و کشیدم عمیقى هاىنفس. شد گشوده هامچشم
 . کشیدم باال رو خودم
 و ترسیدممى اگه. نبود ترسیدن وقت. قلبم تو سوزشى و کردممى حس پام و دست تو شدیدى ضعف
 . ببخشم رو خودم تونستمنمى فهمید،مى اتاق سوى آن ىخفته مهربون انسان
 به خنک آب اىجرعه و بلعیدم رو زیرزبونى قرص. رفتم آشپزخونه طرف به و شدم بلند تخت از آروم

 . رسوندم خشکم گلوى
 . کردمنمى فکر قلبم ضربان شدنآروم جز به هیچى به. بیاد باال نفسم تا نشستم صندلى روى

 خوبى؟! نیلوفر -
 . فهمیدمى چیزى نباید

 . زدم لبخند سختى به
 کردم؟ بیدارت. ببخش. خوبم -

 . شد نزدیک مشکوک
 . ببینمت -

 . شد صورتم ىخیره و گرفت رو راستم دست
 . بخورم آب اومدم شدم تشنه بگیرى؟ فال خواىمى شبنیمه استاد -

 . بود نکرده رها رو دستم هنوز. نشست و کشید بیرون میز زیر از رو سفید صندلى
 خوبه؟ حالت -

 . بودم شده آروم و بود کرده اثر قرص
 . دیدم عجیبى خواب. خوبم -
 . کن تعریف -
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 داروخونه از تونممى بخورم؟ رو داروها این هنوز ماهیک از بعد باید چرا نگفتین من به هنوز سیروس -
 . بگى خودت خواممى اما بپرسم؛ پرستارا یا

 . بود شده امخیره دقت با نگرانش هاىچشم
 بدونى؟ خواىمى رو چى -

 کم چیزى بود، شده دستم ىـلقه*حـ که گرم و محکم هاىانگشت اون فشار از اما شدم؛ جاجابه کمى
 . نشد
 :گفتم شمرده،شمرده و فشردم هم روى رو هامپلک

 هوشبه از ماهیک االن. درست همه بودم؛ کما تو دوماه از بیشتر شکست، دستم. شدم بیهوش من -
 و زنهمی زنگ دوبار روزى کیان هستى؟ مراقبم قدراین چرا بخورم؟ دارو باید چرا. گذرهمی من اومدن
 آره؟ خوبه؟ حالم من... من سیروس،[ کشیدم آهى... ]اتخانواده فرح،. پرسهمى رو حالم

 کشیده اشچونه راست طرف به چپ چشم کنار از طوراین هاشانگشت وقتى. کشید صورتش به دستى
 . بود کالفه یعنى شد،مى

 . داد بیرون سینه از بلندى نفس
. کردى قلبى ایست تو... تو. نیست پیچیده خیلى قضیه ساختى؟ جنایى سناریوى خودت براى چرا -

 کما تو... کما تو. کردمى تمعاینه خودش عمو همین براى. قلبى ایست. ایستاد لحظه چند براى قلبت
 اومدى،نمى بیرون کما از زودتر اگه. بودیم ترسیده خیلى خب شد؛ دارمشکل کمى تکلیه بودى، که

 . بودیم ترسیده خیلى. بودیم ترسیده همه ما. شدمى خطرناک
 . شد دورش ىـلقه*حـ و رفت بازوم سمت به هاشانگشت

 شده؛ رفع کامل خطر شدیممى مطمئن تا شدىمى معاینه کامل باید اومدى، هوش به باالخره وقتى -
 ... کنی مصرف وقت سر و مرتب باید رو قلبت و کلیه داروهاى. بگذرونى رو درمانت ىدوره باید اما
 . خندیدم اختیاربى
 :پرسید حیرت با
 !خندى؟مى چرا -

 :گفتم خنده میون. بود جورىاین من روز و حال کنین؟ جمعش نتونین و بخندین انفجارى شده



 

 

304 

 

 ارزشمندم ی بقچه و من رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.نیلوفر

 حسودم، قلب اما هه،هه بودم، هه،هه تو، قلب هه،هه نگران، من داره؛ هه،هه خنده، ببین هه،هههه -
 ... هههه
 بغلم آروم و داد خوردم به آبى لیوان سرعت به سیروس. بود گرفته درد صورتم خنده از. اومد بند نفسم
 . کرد

 . باش آروم. عزیزم باش آروم -
 !گریه یا بود خنده اشک دونمنمى. شد اشک از پر صورتم کمکم

 شدم؟ عجیب حالت این دچار چرا شدم؟ آروم تا کشید طول چقدر
 . هستیم هم کنار خوب و سالم دو هر ببین. باش آروم تو. عصبیه فشار یه -

 . پاشید عصبیم ىخنده و بغض روى آبى پُرمحبتش، و مهربون نواى
 . کنم ناراحتت خواستمنمى. ببخش لطفاً -

 :گفت و رفت اتاق سمت به بازوم، رهاکردن بدون. شدم کشیده همراهش و شد بلند
 . کنممى آماده کامل ىسحرونه یه من کنى،مى مرتب رو پریشونت موهاى این کمى تو تا -

 :گفتم زدهخجالت و کشیدم امژولیده و مجعد موهاى به دستى اختیاربى
 . کنى تحملش صبح هر مجبورى. کنم کوتاهش نمیدى اجازه خب -

 :گفت و داد اشچهره به اخمى
 . کنم تموم االن همین رو موها ىمسئله این باید من -

 . نشوند کنارش رو من و نشست تخت روى
 میدى؟ تحویلم لبخند تو بانو، زنممی حرف جدى دارم -

 . کشیدم طرفین به و گذاشتم ـبش*لـ طرف دو رو هامانگشت و زدم کنار بازوم از رو دستش
 . شدی خودم روىخوش پسر حال. آهان. کن باز رو اینا. سرور نکن اخم من براى -

 . خندید و زد کنار رو دستم
 . نداره پشم تو پیش کالهم اما باشم؛ جدى خواستممی مثالً -
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 تو سیروس خشم و عصبانیت درمورد بقیه هاىحرف هنوز. گنجیدنمى مخیلم تو اون اخموبودن تصور
 مثل نسیم، یه مثل بود؛ رفتار و احساس ترینلطیف داراى مرد این. باورکنم تونمنمی رو بیماریم دوران

 . روون آب یه
 دختر؟ کجایى -

 . کردم هاشچشم نثار رو لبخندم ترینپررنگ
 . جاهمین -
 ... بشه کم موها این از میلى یه اگه -
 خب؟ -

 . خاروند رو گوشش ىالله کنار
 . شه بلند کنممی صبر. هیچى -

 موهاى روى اىـوسه*بـ. کنه دور کابوس از رو فکرم ساده موضوع یه با بود شده موفق. خندیدم
 . زد امژولیده

 . دارم دوستت جورههمه-
 بافت یه با و زده شونه بود شده عزیز برام اون خاطربه که رو موهایى بشه، آماده سیروس ىسحرونه تا

 . انداختم سرم پشت بلند،
 میشه، تکرار باریک روز چند که خواب این گفتمى من به حسى. گفتممى عجیبم خواب از باید
 سراغم بارچندین که خوابى. کردممى تعریف سیروس براى رو اون باید. باشه ساده خواب یه تونهنمى

 . تپیدمى من ىسینه تو سیروس، ىسینه جاى به که قلبى. زدمی حرف من با که قلبى. بود اومده
 و کوچیک چیز هر به و کردیممى تعارف لقمه هم به مهربونم همسر و من شب،نیمه سه ساعت

 سراغم مجدد سخنگو، قلب ترسیدممى من. نداشتیم خواب به میل کدوم هیچ. خندیدیممى اهمیتىبى
 . بشم استرس و ترس دچار خواب تو من ترسیدمى حتماً هم سیروس و بیاد

 چطورى؟ روىپیاده یه با -
 . دادم باال رو چایی ىجرعه آخرین

 . موافقم -
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 . شد بلند و داد عقب رو صندلیش
 . شوآماده پس -

 . رفتم لباس کمد سمت به و گرفتم وضو شستم، رو صبحونه ظروف تیکه چند سریع
 . رفتم کنارش و کردم سر رو چادرم شده آماده. بود ایستاده خروجى در کنار شدهآماده استاد

 ریم؟می کجا حاال. بریم -
 . انداخت باال شونه

. کنه راهنمایمون خودش یازده، خط این به بدیم اختیار امروز بیا نیلو. کنن میل پاها این هرجا-
 موافقى؟

 . بگه آقامون هرچى -
 حضور اما کرد؛مى ایجاد آلودوهم فضایى برق، چراغ نارنجى قرمز گاه و سفید نور و بود خلوت خیابون

 . کردمى محو و شستمى قلبم از رو هراس و وهم تمام دلم، عزیز
 . سکوت از پر گویىوگفت شد؛مى ردوبدل بینمون وگوگفت زیباترین و رفتیممى راه هم کنار سکوت در
 هیچ به نیاز. شدم خیره بزرگ مسجد روشن و سبز ىگلدسته به اذان، قبل قرآن نواى بلندشدن با

 مسجد سمت به. بود وقت اول نماز هااون از یکى. بود هم مانند اخالقمون و عادات. نبود پرسشى
 . رفتیم

 بازوش. بودن بزرگ حوض کنار وضوگرفتن مشغول اومدن؛ چشم به مرد چند مسجد، بزرگ حیاط در
 . کردم لـمس رو
 . کن دعام -

 . کرد ـوازش*نـ رو هامچشم همیشه مثل لبخندش
 . طورهمین هم تو -

 همراه بزرگى سماور و بود باز پارک کنار ىدکه. رفتیم مسجد روبروى پارک سمت به نماز، از پس
 . بردمى دل کنارش قرمز، قورى

 . خواممى چایی سیروس -
 . شد بلند اشخنده صداى
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 چایى؟ هم باز. کندمى رو پوستمون بود عمو اگه -
 . ایستهمى قلبم نخورم اگه -

 و بودیم نشسته ایقهوه( داشت چوبى طرح اما بود؛ سنگى البته) چوبى نیمکت روى بعد دقیقه چند
 . کردیممى مزهمزه آروم رو داغ چای از پر کاغذى هاىلیوان
 با پارک درختان الىالبه هاىپرنده. بود شده بیشتر هااتومبیل عبور صداى. بود بیدارشدن حال در شهر
 . کردنمى منتقل خوبى حس صداشون، و سر

 . کشیدم مشام به رو پارک هاىسبزه بوى
 . شده تنگ دلم -
 چى؟ تنگ -
 . تپلیم ىبقچه[ کشیدم آهى] کیانم، اتاقم، م،خونه تنگ -

 . شدم نگرانش صورت ىخیره
 . تونخونه کنار بانک در سر آبى نور حتى زدیم،می حرف تلفنى هم با که هایىشب مامانم، و بابا -

 . کرد ـوازش*نـ رو صندلى روى نشسته دست مچ شست، با. شد لبخند به تبدیل نگرانى
 هستم؟ کم برات من. کنیممى تحمل هم کنار داریم رو سختى این اما سخته؛ دونممی. کن تحمل -

 . گرفتم رو مچش و چرخوندم رو مچم
 ... من که نبودى تو اگه. تنگمدل ولى آرزوها؛ ها،خوبى ىهمه. چیزىهمه من براى تو -
 . نگو چیزى. هیس -

 گهگاه و گنجشکان صداى و سکوت هم باز. نداشت رو مردن و مرگ ىکلمه شنیدن طاقت حتى
 . رسیدمی گوش به تنها کالغى قارقار

 سیروس؟ -
 جانم؟ -
 . کنم تعریف برات خواممی. کرده مشغول خیلى رو فکرم. بینممى خوابى یه مدت یه من -

 . چرخید سمتم به کمى و کرد آویزون نیمکت از رو چپ دست و گذاشت کنار رو خالى لیوان
 کرد؟ بیدارت امشب که خوابى همون -
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 . دادم تکون سر
 ... بار اولین نیست، معمولى خواب دونممی. اوهوم -
 . داد گوش دقت با
 چیه؟ معنیش نظرتبه -

 . شد وسیع لبخندش
 . من بانوى خودت از مواظبت با باشى، مواظبش باید و پیشته که منه قلب خب -

 . دادم تکون سرى
 ... اما هست؛ تو قلب -
 چى؟ اما -
 !کوچیک؟ یا بزرگ مرد؟ یا بوده زن زدن؟ پیوند بهت رو کسى چه قلب دونى می -
 . نداد جواب اما پرسیدم؛ عمو از چندبار. دونمنمى نه، -

 . کشید آهى
 . باشه داشته خبر عضو، ىدهنده از گیرنده که اعضائه پیوند قوانین مخالف میگه -

 . فشردم دستم دو میون آرامى به و گرفتم رو نیمکت از آویزون دست
 . بگه من به چیزى یه خوادمى هست کى هر. بوده کى بفهمیم باید -

 . کشوندم ریه به بیشتر رو خوردهآب چمن بوى و بستم رو هامچشم. کرد خوش جا بینمون سکوت
 لحظه هر اگه داشتنش براى و بود خدا نعمت ترینبزرگ من، هاىدست میون گرم دست اون وجود

 اگه دونستممى خوبى به چون نبودم؛ دادنش دست از نگران. بود کم هم باز بودم، خدا سپاسگزار هم
 ازل از انگار. رسونهمى اون به رو خودش و کنهمی طى رو رفتنراه سریع قلبم بدم، دستش از روزى
 . مرگ هنگام حتى بود؛ خورده پیوند هم به ما اسم

 فکریه؟ چه تو من، نیلوفرِ -
 :گفتم و زدم لبخندى هامچشم بازکردن بدون

 دارم؟ دوست رو صدات چقدر دونىمى -
 . شد بلند خرسندش صداى
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 . دونممى -
 دارم؟ دوست رو هاتچشم چقدر دونىمى -

 . شد خنده از پر صداش
 . دونممى بله -
 هاتم؟خنده عاشق دونىمى-  

 . کرد کوتاهى ىخنده
 زنى؟مى گولم دارى -
 وجودتم؟ آرامش عاشق دونىمى -

 . شد کشیده دستم
 و مهربونى ىهمه منه؛ مال دختر این بزنم داد و کنم ـغل*بـ رو زنم کنىمى اموسوسه دارى ببین -

 . کن رعایت من جون. منه مال زبونیششیرین
 . کردم باز صورتش تو رو هامچشم

 دارم؟ دوستت چقدر دونىمى پس-
 . کرد بلند نیمکت روى از همراهش رو من و شد بلند

 !بانو کن رحم عاریه قلب این به کمى کنى؟ در به راه از رو من خواىمی واقعاً تو نه،-
 . بود عالم موسیقى بهترین اشخنده

 زمزمه و فشردم بازوش به رو سرم کمى. بود چپش دست انگشتان در تنیده راستم دست انگشتان
 :کردم

 . هستى زندگى براى نفس من، براى تو. زمینه روى خداى مثل همسر، چرا که فهمممى حاال -
 لباسى کنار، بندازى و دربیارى که پارچه جنس از لباسى نه اما تنه؛ لباس همسر دونىمى هم تو پس -
 . زندگى و روح جنس از

 . نشست سرم روى اىلحظه براى سرش و شد فشرده بیشتر هامانگشت
 هستى؟ چى من براى دونىمی هم تو -

 . کرد گرم رو سرم بلندش نفس
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 . بمون من با همیشه. کردنمزندگى دلیل بودنم،زنده دلیل ىهمه-
 اندازه چه تا و هستیم هم محتاج چقدر کردیممى اعتراف زندگى، به بازگشت از بعد که بود بار چندمین
 داریم؟ دوست رو همدیگه

*** 
 . صدا بدون اما پرصدا،. خورشید بدون اما پرنور، محیطى. کردممى غریبى احساس اما بود؛ آشنا محیط

 . نبود آزار؛دهنده اما پیچیدمى گوشم تو همه اطرافم فضاى ها،گل ها،سبزه درختان، آرام هیاهوى
 . پیچید وجودم تو صدایى. بود آشنا. گرفت رو نگاهم جلوى بلندى پرچین رفتم، جلو کنجکاو

 . باش من مواظب -
 . بود جاهمون از صدا. تپیدمى سینه تو دومى قلب. نشست امسینه روى و رفت پایین نگاهم
 :گفتم و بردم طرفش به دست

 کنم؟ کارچی من -
 . کن پیدام -

 . برید رو نفسم درد
 :کرد زمزمه گوشم تو نگران صدایى و شد فشرده هامشونه

 . نیلو شو بیدار. شو بیدار -
 . دیوار سمت به شد کشیده بدنم. شد باز هامچشم

 . بخور رو این -
 . نداشتم تمایل و بودم خسته. بود آب لیوان و قرص

 . سیروس جون بخور، نکردى سکته تا -
 بود، کنارم که هایىشونه به و بلعیدم رو قرص. داد نشون واکنش بدنم باشه؛ شده گفته رمز اسم گویى
 . دادم تکیه
 . شد باز صداش با بسته هاىچشم

 دکتر؟ بریم -
 شدم؟مى زیبا بسیار ىسوخته ایقهوه هىچشما این نگرانى باعث چرا
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 . کرد لمس رو بلندش هاىپلک هامانگشت
 خوشگلن؟ قدراین چرا -

 . شد نور از پر انفجارى ایخنده با متحیر نگاه
 ... تو کنممى سکته دارم من. دختر اىدیوونه -
 . نزن حرف سکته از هیس -

 :پرسید و نشست کنارم
 بهترى؟ -
 ... اما دیدم؛می خواب داشتم -

 . نیومد یادم کردم فکر هرچی
 . نمیاد یادم -
 . بخواب. نکن خسته رو خودت -
 . کردم مقاومت هاشدست فشار مقابل در
 . نمیاد خوابم -
 . شد صورتم ىخیره نگرانى با
 . نیست خوب خونت فشار رفتن پایین باال این باره،سومین هفته این -

 . گرفتم رو آزادش دست و بردم باال رو ناتوانم دست
 . خوبم من -

 قلبم ضربان. کرد سکوت و کشید آه فقط. کرد رسوام کارانهخیانت و زد بیرون چشمم از اشک قطرات
 . کوبیدمى سینه به وحشیانه هنوز
 . من پریشونى و آرامش دلیل بود؛ جاهمون. اشسینه چپ سمت دادم سُر رو سرم
 :گفتم و بستم رو هامچشم

 . میشم آروم من باش، آروم تو. کردم ناراحتت باز ببخش -
 . دادمى صدا پرقدرت و آروم گوشم زیر طالیى ضربان

 . شبنیمه کابوس زدودن براى شد الالیى آهنگش
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 رو شبنیمه ىشدهفراموش کابوس تا بود کافى زمان ثانیه چند. شد زمانهم امخمیازه و چشم بازشدن
 . بیارم بیاد

 . زدم بیرون اتاق از قضاشده، صبح نماز ناراحتِ
 کنم؟ کارچی میگى عمو -
- ... 
 ... بوده دوبار هفته این. میشه کمتر داره هافاصله -
 کلماتش تو ناراحتى و کالفگى. بود نشسته مبل روى من به پشت. دادم تکیه دیوار به کنجکاوى با

 . زدمى موج
 ... آخه -
- ... 
 . کنممى خواهش عمو. تونینمى شما. بکنین کارى یه -
- ... 
 هستم مواظب باشه باشه، -
- ... 
 . خداحافظ -
 . سالم -

 . کنه نگرانم خواستنمى هم شرایط بدترین تو. کرد عوض رنگ نگاهش و چرخید
 . خانم سالم -

 . شد ترپررنگ لبخندش
 . خوابىمى راحت خودت و کنىمى بیدار رو من. نداشتیم -
 گفتین؟می چى بود؟ عمو -
 . بده دستم دَم،تازه چاى یه عزیزم زن منتظرم. نخوردم صبحونه هنوز من -
 . دارى فرارکردن فرصت میارم چایی و شورممى رو صورتم و سر من تا. باشه -

 :گفتم و کشیدم عقب کمى رو صندلى
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 . خب -
 . مکید رو انگشت ها،اون جذب با و زد سفره روى شدهریخته کنجدهاى روى انگشت، نوک با
 بانو؟ ایزد نگم نمیشه -

 . کردم کج کمى رو سرم
 . کنممى خواهش -

 . شد سرخ کمى اشپریده و مهتابى رنگ. کرد هم قفل میز روى رو هادست کالفه
 . بگو سیروس -

 . کشید آهى
 . بریم روانشناس پیش باید نداره، جسمى دلیل میگه. کردم صحبت عمو با. کرده نگرانم هاکابوس -

 :گفتم سریع
 . نیست زیمچی من -

 . رفت سمتش به اختیاربى دستم. کرد دراز رو دستش و شد خم جلو به کمى
 . شد خیره هامچشم تو
 ... اما بریم؛ روانشناس پیش نیستم راضى هم من -

 . شد ـوازش*نـ دستم پشت
 . بگیریم کمک کسى از باید -

 . کردم بغض اختیاربى
 . بشم دور تو از خوامنمى ببینم، رو کسى خوامنمى -

 . اومد سمتم به و شد بلند
 . بشی دور من از نیست قرار -
 . کرد گم رو پاش و دست گریونم، صورت دیدن با
 !نکن گریه من جون نیلوفر، نیلوفر، -
 :گفتم گریه با
 . نخور قسم رو جونت بگم چندبار. نخور قسم رو جونت -
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 . برم قربونت باشه -
 . سیروس -
 عزیزم؟ عمرم، بگم چى خب -

 . بخندم اشکى چشم با شد باعث سردرگمیش
 . کشید سرم به دستى

 خشکونممى رو هاکابوس این. کنه اذیتت هیچى ذارمنمى. کنممى حلش خودم. بخند فقط تو. آفرین-
 . باش مطمئن

 . خودم داشتنىدوست شاعر عشق فقط عشقى، هر نه بودم، معتقد عشق ىمعجزه به من
*** 

 . بودم خسته نکردنفعالیت و جانشستنیک از. کردمى کالفه رو من خرداد، گرم روزهاى
 والدین و کیان برادرم، گهگاهِ هاىسرزدن اگه. باشیم نظرتحت و تهران باید ما داشت اصرار هنوز عمو

 ... اما بود؛ کنارم سیروس چون نه؛ که دق. کردممى دق نبود، سیروس
 . بود شده زندگیم شتنىدادوست آدماى و شهرم تنگ دلم خب

 به ماه چند از بعد. بزنم شونه موهام به تا ایستادم آینه روبروى. بود رفته بیرون صبحونه از بعد سیروس
 من، زیباى مرد چطور آخه. بودم زشت و هپلى بود، شده زرد و الغر صورتم. کردم نگاه خودم به دقت

 به نسبت چرا. کشیدم خجالت خودم از بود؟ داشتنىدوست قوارهبى بیمار دختر این! داشت؟ دوستم
 بودم؟ تفاوتبى اندازه این ظاهرم

 دو. داشت قرمز ریز هاىگل از پر ایحاشیه که آوردم بیرون روشنى سبز شلوار و بلوز لباس، کمد از
 . بودیم خریده حراجى از شبونه روىپیاده تو پیش هفته
 گشادى باعث الغرشدن کیلوده کردم؛ جدا شلوارم ـمر*کــ از رو قفلى سنجاق. شدم حموم وارد

 لباس، دست چند یا کردم می تنگ رو شلوارها یا کردم؛می اساسى فکر یه باید. بود شده هاملباس
 . خریدممى تنم ىاندازه

 . زدم آواز زیر اختیاربى. زد سرم به خوندن هواى دوش زیر
 نشیند نشیند، دل ىخانهنهان اندر غم اندر، غم -
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 نشیند نشیند، محمل به لیلى که روزى به
 وحشى مرغ این که را دلم مَرَنجان

 نشیند نشیند، مشکل و برخاست که بامى ز
 . زد نیش امگونه به اشک

 گریم و زار چنان محمل دنبال به -
 نشیند گل در ناقه امگریه از که
 . بود شجریان استاد پرغم و زیبا صداى با کیان و بابا محبوب آواز

 حموم از خوبى حس با. بود تنم ىاندازه شلوار و بلوز این خوشبختانه. کردم پیچحوله رو بلند موهاى
 . اومدم بیرون

 !باشه عافیت-
 اومدى؟ کى. ممنون... وای-
 . کرد اشاره کنارش به دست با
 . اینجا بیا -

 . کرد ـلقه*حـ دورم به دست. نشستم کنارش. نداشت همراه رو لبخندش. بود تنش بیرون لباس هنوز
 کرده؟ خونه دلت تو غم چرا -
 . بود آواز یه فقط -

 . نشست لبش روی محو، تلخندى
 . غمگینه من نیلوى نه، دیگه آواز چرا-

 . بباره هااشک گذاشتم و گذاشتم اششونه به سر. شکست رو هامچشم سد غمگینش و عمیق صداى
 هاخواب. هستم شهرمون توی روىپیاده خط، نوشتن آموزشگاه، مامانم، و بابا فرح، برادرم، تنگدل -

 کابوس باز ترسممى خواب قبل شب هر کنم؟ کارچی دونمنمى. هستم کالفه. کرده ناراحتم و خسته
 . ببینمت ناراحت خوامنمى. میشم ناراحت نگرانیت از. نگرانمى بینممى. بیاد سراغم
. کرد ـغل*بـ رو سرم و داد گوش فقط من، سیروس. زدم حرف و کردم گریه. کردم گریه و زدم حرف

 نموند، باقى اشکى دیگه وقتى. ناآرومم و طغیانگر روح آرامش براى شد اىگهواره بدنش و هادست با
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 ماساژ رو پیشونیم و هاشقیقه رو، سرم پوست. برد نامرتب موهاى میون دست و کرد باز سرم از رو حوله
 . داد
 ندارى حق. باشى من نگران ندارى حق اما باشى؛ خسته دارى حق باشى، تنگدل دارى حق -

 براى باشه؟. بزنی حرف و پیشم بیاى میشى، غمگین که هرلحظه و ساعت هر باید. کنى خودخورى
 . بزن حرف من

 . کشیدم باال بینى
 . میشى ناراحت -
 . نشوند پیشونیم بر ـوسه*بـ
 . میشم ناراحت بیشتر نزنى، حرف اگه-

 . کرد قاب هاشدست با رو صورتم
 دختر؟ کردى کارچی من هاىچشم با! ببینمت -
 کار؟چی خواىمى زشت زن خوشگلى، خیلى تو تازه -

 محکم چنان. ثانیه چند فقط اما رقصید؛ صورتش توی خنده، کنترل خاطربه هالب فشار و مکث بهت،
 ... که فشرد خودش به رو من
 !آخ-
 . عقلکم ىدختره. حقته -
 . شدم فشرده ـغلش*بـ تو ترمحکم هم باز
 . بودم سرتاج و دلبر و ایزدبانو که دیروز تا عقل؟کم شدم االن. آخ-
 . گذاشت امشونه روى سر خنده با
 زن! تو فقط. تویى هم اون منه، چشم و قلب تو زن یه فقط دنیا تو من، ىدیوونه عقلى،کم فقط االن -

 . قشنگه و خوشگل هم خیلى من
 . ایستادم روبروش و دادم نجات رو خودم سختى به
 . بود نافرم اول از که دماغم. شده ریز چشام زردم، و الغر ببین -

 . برداشت خیز طرفم به. بدم نشونش رو خودم الغرى تا چسبوندم تنم به رو لباسم
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 !نیلوفر -
 . بستم رو در و دویدم اتاق طرف به خنده با
 . ببخشید. کردم غلط -
 !کن باز رو در میگى؟ بد زنم از من چشم جلوى کشىنمى خجالت خانم. کن باز رو در این -
 :داد ادامه خنده با
 . کردى حالل رو خونت سفید؟چشم گیرى،می ایراد من نگار دماغِ و چشم از -
 . پسرخوشگله آقا سرى زنت به خیلى تو خب -
 خوبه؟. گیرممی رو تو میدم طالق رو زنم. معامله یه اصال -
 . کردم باز رو در
 بدى؟ طالق رو لیلى میاد دلت -

 . بود مهربون و خندون صورتش و هاچشم
 مجنون نباشه لیلى خواد؟مى فقط رو لیلى همین دونىنمى. نلرزون حرفات با رو مجنون دل لیلى، -
 ... مُر

 . گذاشتم دهانش رو دست و رفتم جلو قدم چند
 . نگو -

 . بودم رسیده آرامش به هاچشم اون میون من. خوابید هاچشم روى هاپلک
 :گفت و ـوسید*بـ رو دستم کف

 . بریم بیرون خوایممى شو؛آماده برو -
 :پرسیدم متعجب

 کجا؟! گرم؟ هواى این تو -
 . گرفت وسعت لبخندش

 . دارى وقت ساعتنیم فقط. باش زود. رازه یه -
 کجا؟ -

 . داد تکون سرى
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 . رازه گفتم -
 . زد لب و زد چشمکى کردم، نگاش لحظه چند

 . برو -
 . کشیدم سر به ای،سرمه ىمقنعه و کردم تن به سبزسیر، شلوار و مانتو

 . اومدم بیرون اتاق از
 . مآماده من -
 . خوبه بودى پوشیده که شلوارى و بلوز همون. بردار هم راحتى لباس دست یه -  
 بریم؟ خواى می کجا. سیروس -
 . نکن فراموش رو داروها راستى. برداری لباس خوادنمى من براى -

 :گفتم بلند
 . بگو. نکن اذیت -

 :گفت سرسختانه
 . باشم منتظر پایین رفتم من. نیلو باش زود گیرى،نمى جواب کنى اصرار هم صبح فردا تا -
 . دارمبرمى االن کن، صبر نه -
 . کردم فرو چرم اىقهوه شکلمستطیل کیف داخل رو داروها و راحتى لباس سرعت به
 برندارم؟ دیگه چیز -

 :گفت در چهارچوب به تکیه طورهمون
 . کافیه همینا دیگه نه... و مسواکا شونه، -

 . کردم سر رو چادرم
 . بریم -
 باز رو جلو در وقتى شد بیشتر تعجبم. رفت اىنقره پرشیاى اتومبیل سمت به. زدیم بیرون مجتمع از

 :گفت و کرد
 . بفرما -
 ... این سیروس -
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 . میگم برات راه تو بشین -
 !گفت؟ نه صفا، و محبت از پر چشم دو اون به شدمی مگه. شدم تسلیم هم باز

 :گفت و چرخوند رو سوئیچ
 . اهللبسم -

. کنه رانندگى بودم ندیده حاال تا. کردم دنبال کنجکاوى با رو حرکاتش تکتک و بستم رو ـمربند*کــ
 . زد لبخند کردننگاه بدون

 . روزگارم باوفایم، نگارم، عجیبه قدراین -
 . شعر و شوخى فاز تو بود رفته

 اسرار ز پر و باوفا آقاى -
 ... پر گونهاین گشته چه حالت بگو

 . خندید. کردم سکوت و نیافتم کلمه
 . نگار بزنى من دست رو خواىمی. افتادى راه -
 چیه؟ جریان بگو حاال -

 . انداخت اتوبان تو رو ماشین و انداخت بهم نگاهىنیم
 . کنم صبر فردا تا ندیدم صالح دیگه امروزت حال با اما خونه؛ ببرمت فردا بود قرار خب -

 . زدم نمادندون لبخندى زدههیجان
 خونه؟ شهرمون، ریممی داریم -
 . دیگه بله -

 . ـوسیدم*بـ رو اشگـونه سریع و شدم خم
 !خدا به عاشقتم یعنى -

 . برداشت چین پیشونیم و شد نزدیک هم به ابروهام. نگفت چیزى و خندید فقط
 داره؟ خبر عمو دارى؟ رانندگى ىاجازه روزت و حال با اومده؟ کجا از ماشین این -
 ناچار به اما نبود؛ راضى خیلى عمو. کردم کرایه روز دو آشنا، آژانس یه از رو ماشین. یکییکى -

 . پذیرفت
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 . خندید هم باز
 حاال اما شینم؛نمى فرمون پشت بیماریم خاطربه بودم گفته[ کشید آهى. ]کرد هم توصیه کلى البته -

 . نیستم نگران دیگه
 :داد ادامه و گرفت رو دستم

 . نگار نباش نگران هم تو باشى، شاد خواممى و کنارمى تو که حاال مخصوصاً -
 گفت؟می نگار بهم که بود بار چندمین امروز
 :گفتم

 . باش مطمئن شادم، هستى پیشم تو تا. خوشحالم -
 چیزى «استاد». داد بیرون کلمه یک و کرد وجوجست سریع ذهنم ذاشتم؟مى روش اسمى چه باید خب
 . گفتممى بهش اوقات بیشتر که
 . استاد باش مطمئن آره -

 :پرسیدم متعجب شهرم نام دیدن با که بودیم شعر و شوخى سرگرم چنان
 !رسیدیم؟ -
 بریم؟ کجا اول دارى دوست حاال. که بینىمى -
 . امامزاده -

 . پیچید فرعى خیابون به کیلومتر چند از بعد و شد امام خیابون وارد اتومبیل
 . ایستاد امامزاده روبروى

 . بفرما -
 . دوختم بهش رو شادم و اشک پر هاىچشم

 . عزیزى برام خیلى -
 . فشرد هم روی رو هاشلب
 داشتیم؟ نداشتیم، گریه قرار نیلوفر -
 . کرد پاک رو هامچشم هاشانگشت با
 . خوشحالى از شوقه، از -
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 رسیدن براى. بود آروم و ساکت گورستان ظهر، دو ساعت یعنى روز، وقتِ اون توی. شدیم امامزاده وارد
 . داشتم عجله مادرم و پدر به

 . داشت نگهم اىلحظه براى
 . دختر کن صبر لحظه یه -
 . زد زل هامچشم تو
 قبول؟ کنى،نمى زارى و گریه -

 :گفتم و جویدم رو لبم
 بگم؟ دروغ -
 . باش صبور. نگو دروغ -
 . استاد نکن سختگیرى. مشکه دم اشکم هم االن اما نزنم؛ ضجه میدم قول -

 . گرفت رو بازوم
 . نیست اعتبارى تو به. بریم هم با باشه -

 و نشستم زانو دو. بود کرده پر رو فضا کوچولو، هاىگنجشک صداى. شدیم نزدیک مزارشون به آهسته
 . نهادم داغ سنگ روى بر دست

 . شد دیر ببخشید. اومدم. منم. سالم -
 . گرفت فاصله ما از کمى و شست رو مزارها سنگ بطرى آب از نیمى با سیروس

 . کنن گوش هااون و بزنم حرف من یعنى بزنیم؛ حرف راحت تونستیممى حاال
 دلم ها،موقع بعضى بیمارستان تو دونىمى مامان. بود شده تنگ اینجا براى براتون، دلم دونینمى -

 بودین، مواظبش بود؟ تنها کیان چقدر بودم، کما تو که مدت اون دونینمى. باشى پیشم تو خواستمى
 بخوره؟ غصه کمتر زدینمی سر بهش
 محکم دستانى. شدم کشیده طرفى به و شد سیاه هامچشم جلوى که بودم زده حرف چقدر دونمنمى
 . گرفتم قرار آرامش از عجیبى پناهگاه در و گرفت رو من

 . آورد خود به رو من آب قطرات گذشت؟ لحظه چند 
 !نیلوفر نیلوفر، -
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 . بودم آورده ارمغان ناراحتى ترسیده، زیباى صداى این صاحب براى هم باز
 . خوبم -
 امشامه تو عجیبى بوى. کرد بـغل رو سرم و کشید آهى. نداشتم حرکت و چشم بازکردن ناى اما

 صداى. کرد حمله ذهنم به رایحه با نجوایى. بود آشنا عجیب عطر این نه. کشیدم بو ولـع با. پیچید
 ... و کردم بو و فشردم اشسینه به بیشتر رو صورتم. بود سیروس

 توش و بشکافم رو سینه اون خواستممى. بود شیرین حسى. آورد یورش ذهنم به عجیب هاىصحنه
 مُنزل وحى برام داره، قرار امیدم آرامشم، مادرم، و پدر سینه، اون تو اینکه حس لحظه اون. بگیرم قرار
 . بود

 . شدم دیوونه کردنمى فکر دیگران گفتم،مى افکارم از اگه شاید
 درسته؟. آوردى دنیا اون از رو عطر این تو... این سیروس -
 . شدى گرمازده. عزیزم بریم شو بلند -

 . گرفتم محکم رو هاششونه
 . کردم استشمام دنیا اون تو رو بو این من بو، این! نکن فرار. نه -

 . آوردم یاد به رو چىهمه
 درسته؟. بودم مرده هم من. اینجا به شدم گردونده باز تو مثل هم من -

 . بود استیصال از پر سیروس نگاه. داشتیم هم نگاه در نگاه. کرد سکوت
 . بگو رو چىهمه برام. بگو -

 . کشید صورتم به دستى و کشید آهى
 . میگم بخواى هرچى خونه بریم نکن، گریه. میگم -
 !االن-

 . گذاشت هم روى چشم
 پدر تن عطر. گرفته رو عطر این بدنم شدم متوجه تا کشید طول روز چند شدم، زنده مجدد وقتى من -

 . دنیاست اون به متعلق عطر این درسته،. مونهمى یاس عطر مثل که بزرگم
 . شد جاجابه داغ هاىسنگ روى
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 بهونه خواستمنمى. کنه باور رو هامعجزه این تونهنمى کسى هر. چیه جریان بدونه کسى خواستمنمى -
 مثل هم تو. مردی لحظه چند هم تو... تو و کردم سکوت همین براى بدم؛ تمسخر براى اىعده دست
 . برگردوند ما براى رو تو خدا دونممی. مجدد زندگى ىبرگزیده. منى

 :کردم زمزمه. آوردممی خاطر به کمکم. شد کشیده اسرارآمیز تونل به ذهنم
 . من منتظر بودن، اونجا مامانم و بابا -

 :دادم ادامه و کشیدم مشام به رو رایحه و بستم چشم
... من. خوشحال ومادرم بابا دیدم. خوشبختن فرح و کیان دیدم من. برم همراهشون خواستممى من -

 . برم نذاشت تو صداى و بو این بو، این اما... اما رفتم؛ جلو. زد مى صدام که دیدم باغ یه من
 سرعت هاماشک و سوخت قلبم خوند،مى خودش به رو من که صدا اون درد عمق آوردن یاد به با

 بود؟ کشیده درد بیمارستان، تخت روى من خاموشى لحظات تو چقدر عزیز مرد این. گرفت بیشترى
 . باشه غصه صدات تو خواستمنمى. تو خاطربه فقط برگشتم؛ تو خاطربه من -

 . بود شده ایگهواره من رمقبى و خسته جسم براى اش،سینه و هادست
 در والدینم مزار کنار گورستان، در خردادى گرم روز یک خلوت و بود سکوت فقط طوالنى دقایقى

 . دنیا مرد باشعورترین و ترینمهربون ـوش*آغـ
 خندى؟نمى بگم، چیزى یه نیلوفر -

 اشک نم میون هاشچشم. کنم نگاه صورتش به کردم سعى و کشیدم کنار رو خودم آهسته
 . زدمى برق هاشچشم نىنى تو ریزى شیطنت اما درخشید؛مى
 . خندمنمى -
 کردم خبرت حادثه از خوددانى، دیگه. میشم درازکش اینجا دیگه، لحظه چند تا گرسنگى از من -

 . باشى باش،آماده
 :گرفت امخنده

 . بریم باشه -
 . نداشت حرف کبابش چلو. خوردیم امامزاده کنار غذاخورى، توی رو ناهارمون

 :داد حرکت رو ماشین نرم و آروم
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 . باغ ببرمت خواممى خب -
 اینجاییم؟ دارن خبر شما؟ ىخونه چى؟ خودمون ىخونه -
 ببرمت خواىمى اومدیم، زودتر روز یه دیدم جوراون تو حال که بعد میایم، فردا دادم خبر صبح. نه -

 خودتون؟ ىخونه
 :گفتم خجالت با
 . باغ بریم االن باغ، بیان همه بگیم فردا -

 :انداخت نگاهى
 نشده؟ تنگ خونه براى دلت -
 :کردم بازى هامانگشت با
 . میشه تنگ برات دلم صبح تا شب خونه، بریم اگه -

 . بود اتومبیل فضاى توی شادش، خنده طنین شدنپیچیده جوابش
 :پرسیدم اختیاربى. کرد پر رو ذهنم جالب و شیرین خاطرات. داشتم دوست رو اینجا. شدیم زیبا باغ وارد

 باشیم؟ اینجا مدت یه تونیمنمى -
 . زد عقب صورتم جلوى از رو انارى درخت سرکش ىشاخه

 بمونیم؟ اینجا دارى دوست -
 :گفتم و کردم لمس بود، برومرو که رو اىشاخه سبزِ هاىبرگ

 . میشه بهتر حالم اینجا کنممى احساس -
 . شد باز در خفیفى تق صداى با و چرخوند خونه قفل داخل رو کلید

 . کنم سؤال عمو از باید -
 . کشید سیاهش و کوتاه موهاى به دستى و داد تکون سرى

 . کنهمى مخالفت مطمئنم اما -
 . زدیممى حرف اون از بعد و مرگ ىحادثه از هردو و زدیممى قدم باغ توى بعد ساعتى
 به و کرد پر گرفته دود بوى چاى از لیوانى. بودیم نشسته مجنون بیدهاى زیر چاى بساط کنار غروب
 . کرد دراز طرفم
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 . کرد کنجکاوش کوتاهم ىخنده. درخشید ذهنم توی اىخاطره روشنش، و کشیده دست دیدن با 
 . نگارم بخندیم هم با -
 . گرفتم رو لیوان! فرح تو دست از
 . افتادم فرح حرف یاد -
 خب؟ -
 داشتم؟ روشن خیلى پوست با خواستگار، یه من دونستىمى -

 . درخشید شیطنت با هاشچشم و رفت باال ابروهاش
 خب؟. خواستگار بله؟ -

 . چرخوندم دستم تو رو چاى لیوان
 . خودت مثل بود، روشن پوستش اون خب -

 . شد جاجابه کمى
 ندازه؟می چى یاد رو تو شطرنج -
 :پرسید تحیر با
 . گفتىمى پوستت روشن خواستگار از داشتى خب میگه؟ چى وسط این شطرنج شطرنج؟ -
 . خوردم چایی قلپ یه
 ... شطرنج دارن، ربط هم به -
 . فکرى دقیق بازى یه ذکاوت، و هوش یاد -
 دیگه؟ -

 :داد ادامه و خورد رو چاییش هم سیروس
 . بینىپیش قابل غیر هاىحرکت اسب، وزیر، قلعه، -

 . خندیدم
 . سفید سیاه هاىخونه سفید، سیاه -
 . شطرنجه ىصفحه که اون چى؟ -
 :داد ادامه مکث کمى با
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 داره؟ ربطى چه حاال -
 . گرفتم فاصله کمى

 . سفید سیاه میشه، شطرنجى مونبچه کنم، ازدواج سفید مرد یه با اگه گفتمى آخه -
 . شد همراه هم با خیزشش و قهقهه

 آره؟ شطرنجى، بچه. ببینم اینجا بیا -
 و کرد محصورم ـغلش*بـ تو سیروس اما بگیرم؛ فاصله ازش کردم سعى خندیدممى که طورهمون
 نگاه رو خودش سفید هاىدست و من ىسبزه هاىدست. برد باال و گرفت دستش دو با رو هامدست
 :گفت مهربون و کرد

 . میاد هم به رنگشون چقدر -
 :داد ادامه گوشم زیر
 . برنجى و گندمى -

 پدرجون. کردمى اشاره پوستمون رنگ مورد در مادرش پدر اصطالح به داشت. نداشتم رو امخنده اختیار
 . شیربرنجه مثل سیروس بود گفته مادرجون مونه،مى زارگندم مثل من پوست بود گفته

 . خندهمى آقاش پیش همیشه خوب زن یه آفرین، -
 چطوره؟ خانمش پیش خوب مرد یه -

 . بود مسحورکننده صداش
 . ندزدنش که ستخنده اون نگهبانِ خوب مرد یه -

 . شد ترعاشق و پروابى زبونم. شد پروابى و قراربى دستم. شد قراربى و حیابى قلبم
 :گفتم و بردم فرو لـَختش و کوتاه موهاى تو رو آزادشده هاىدست و چرخیدم

 فکر که منى چرا میشم؟ ترعاشق لحظه به لحظه چرا هستى؟ داشتنىدوست من براى قدراین چرا تو -
 هستم؟ تو قراربى قدراین کنم، فکر مردى به روز یه حتى کردمنمى
 به ـوسه*بـ هاده و فشردم قلبم به رو صورتش. عشق این شدت از شدمى کنده جا از داشت قلبم

 . شد آروم کمى قلبم. زدم لطیفش و نرم موهاى
 :گفت و کرد جاجابه کمى رو سرش
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 . عشقه مهمون قلبمون که هستیم آدمایى معدود از چون خوشبختیم؛ تو و من -
 :گفت و ـوسید*بـ رو راستم دست

 . میشه خوردنى و شکالتى نمیشه، شطرنجى ما ىبچه درضمن -
 . چسبید عجیب آرامش، از پر باغ اون توى خواب

 . بپره تا جنبوندم سر و دادم دماغم به چینى. بود ساکت هم چقدر. نشست دماغم روى مگسى
 رو سرم. بیام بیرون خواب گرماى از و کنم باز رو هامچشم خواستمنمى. نشست باالم لب روى دوباره 

 . رفتم فرو تشک تو بیشتر و بردم فرو امشونه تو
 . بود گوشم کنار مزاحم حاال

 . کن ولم جدت جون. اَه -
 . کاموا ىگلوله یه مثل کردم؛ جمع بیشتر رو بدنم و کشیدم سرم باالى تا رو پتو

. بپرم جا از شد باعث امگونه روى مزاحمى هاىـب*لـ فشار که کردمى بـغلم داشت مهربونى با خواب
 . نبود هاشیطنت این اهل سیروس

 . کرد رسواش بلندش ىخنده مزاحم، دیدن از قبل اما شد باز حد آخرین تا هامچشم
 فرح؟ -

 . شد دور تخت از سرعت به خوشگلم، و بلند قد دختر
 خفته؟ زیباى چطورى. بله -

 . دویدم سمتش به و کرده آزاد شکالتى پتوى از رو وپامدست
 کنى؟مى بیدارم جوریاین کنممى سکته نمیگى. دیوونه اى -
 و داد فشار خودش به رو من. ـوسیدیم*بـ رو همدیگه. کردم ـغلش*بـ و گرفتم رو بازوش دست با

 :گفت
 چطوره؟ من مامان -

 . زدم لبخند
 . خوبم -

 :پرسیدم تعجب با و گرفتم فاصله
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 کجان؟ امبقچه و کیان! کنى؟مى کارچی اینجا -
 . کرد ـغلم*بـ مجدد

 . هستن پایین - 
 :گفت شیطنت با
 کنه؟مى بیدارت چطور ما سیروس آقا این پس مامان، -

 . زدم سرش پشت محکم
 . نمیشى آدم تو! خفه -
 . ـوسید*بـ محکم رو لپم خنده با
 . نیلوجون بود شده تنگ برات دلم خیلى -
 . دیدیم رو همدیگه پیش ىهفته -

 . کشید رو دستم و نشست تخت روى
 . نداشت فایده -

 :داد ادامه. نشستم کنارش
 . کنیم اختالط کلمه چهار نتونستیم اصالً -
 فهمیدین؟ جورىچه -
 . باغ اومدیم و کردیم حرکت هم ما زود صبح. اینجایین گفت و گرفت تماس سیروس دیشب -
 خب؟ -

 سفیدش و درشت هاىدندون میون رو پایینش لب ىگوشه. شد صورتم ىخیره کنجکاوانه نگاهش
 . گرفت

 !خب؟ -
 . گذاشت امگونه روى رو راستش دست کف شد، آزاد هادندون میون از لب
 نمیشى؟ اذیت ندارى؟ درد االن خوبى؟ -

 . فشردم مشت تو و کرده جدا صورتم از رو دستش
 . سیروسه قلب عمل از اطمینان براى تهرانیم هنوز اگه. خوبم خیلى. خوبم من فرح -



 

 

329 

 

 ارزشمندم ی بقچه و من رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.نیلوفر

 :دادم ادامه بودم، گرفته محکم رو دستش که همچنان و کشیدم آهى
 . نمیشه زده پس قلب شیممطمئن تا بگذره ماهشیش باید -
 دیگه؟ ماه دو تقریباً -

 . دادم تکون سر
 . شد بلند خوشحال

 آره؟ عروسیه، دیگه دوماه پس -
 . دیگه ماه سه -
 چرا؟ -

 . خندیدم
 . رمضونه ماه دیگه دوماه خانما،خانم آخه -

 . کشید دراز تخت روى و شد پنچر
 ... آخه. اَه -

 . نداد ادامه
 . زده لک براش دلم خوابیده؟ نازنین فرح، -
 . شد بلند تخت روى از
 . خوابهمى ده، ساعت تا بخوره رو شبش نصف شیر آره، -

 :پرسید و ایستاد که داشتم رو اتاق از رفتنبیرون قصد همراهش
 پایین؟ میاى طورىاین -

 . داشتم تن به مناسبى شلوار و دارآستین بلند، بلوز. انداختم خودم به نگاهى
 چشه؟ مگه آره، -
 . کرد اشاره سرم به دست با
 موها؟ این با -

 تکون سرى تأسف با. داره شدنمرتب به احتیاج و شده بلند هاستمدت موهام کردم فراموش باز واى
 . داد
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 . بینهمى رو فوالدزره مادر روز هر خدا، بنده سیروس یعنى -
 . میام بشم، آماده هم من. بچه برو -

 خودم ىخیره آینه تو و ریختم صورتم به آب مشت چند. شدم سالن انتهاى بهداشتى سرویس وارد
 . شدم

. زدم شونه و کردم باز رو موها بافت. بود زده بیرون مو درشت هاىطره طرفش، هر از که بافته موهاى 
 و کرم بلند روسرى. بستم قرمز و آبى درشت هاىمهره از پُر مشکىِ سر کش با پشت از رو موهام

 . رفتم پایین هاپله از و کردم سر بود، اشکناره طرح آبى نیلوفر یه تنها که رو شکالتى
 بودند، شطرنج ىصفحه ىخیره هم کنار سیروس و برادرم. دیدم رو دنیام ىهمه هامچشم روبروى

 مشغول صورتى گیردندون با مادرش ـوش*آغـ تو نازنین و بود نشسته کنارشون دونفره مبل روى فرح
 . بود درگیر و

 . بودم خوشبخت من. گرفت وسعت صورتم روى لبخند
 . سالم -

 فشردیم، رو همدیگه دست محکم. اومد سمتم به و شد بلند جا از کیان. شد امخیره چشم جفت چهار
 :کرد زمزمه

 خوبى؟. خواهر سالم -
 دیگه اومدن، هوش به اول روزهاى جز به. کردمى رعایت رو ها فاصله هنوز. بود کیان همون هنوز
 بهم رو آرامش همون صمیمیش، و گرم و محکم هاىدست اما نکردم؛ تجربه رو مهربونش ـوش*آغـ

 . کردمى منتقل
 . خندیدم

 . برادر خوبم -
 به کیان. شد جدا هاموندست آرومى به. رفتیم نفره دو مبل سمت به هم با و نکردم رها رو هاشدست
 . نشستم فرح کنار من و برگشت اولش جاى

 . ببینم رو عمه ىبقچه این -
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 مامانش هاىدست میون از. کردمى رصد رو من کنجکاوانه خوشگلش، و درشت هاىچشم با نازنین
 . بردم سفیدش و تپلى صورت نزدیک رو صورتم و کشیدم بیرونش

 من؟ نانازى من، عروسک من، خوشگل چطورى -
 و مامان بوى. دادمى بهشت بوى. عمیق. کردمش بو. کردم فرو گردنش تو بینى و ـیدمش*ـوسـ*بـ

 . عشق و زندگى خوش بوى. بابا
 :گفتم معترض و گرفتم رو کوچولوش دست. زد چنگ رو صورتم

 ندادى؟ یاد رو عمه به احترام وجبى نیم این به فرح، -
 . شد بلند و خندید فرح

 دست بهت تونیمنمى که کیان و من. ببینیمش تونیممى دیردیربه که بزنه رو شعمه دادم یادش. نه -
 . چشامون جلو میاره رو جهنم سیروس آقا. بزنیم

 . رسید آشپزخونه ورودى به
 سیروس؟ آقا نه مگه -

 . خندید سیروس
 . نگفتین گفتین، ترنازک گل از من خانم به شرمنده، اما. کنم غلط بنده -
 . کنم استفاده کمکى نیروى از مجبورم خانم؟ نیلو دیدى. بفرما -
 . مات و کیش داداش، سیروس -

 :داد ادامه خنده با و شد صفحه ىخیره سیروس
 . ببره آقا تا کردى مشغول رو ما فکر خانمفرح. توطئه بوى -

 . فشردم صورتم به رو کوچولو دست کف
 . نظیرهبى شطرنج تو نداره، کمک به احتیاج کیان -
 . اومد سمتم به و شد بلند جا از
 داداشت؟ آقا طرف یا منى طرف باالخره -
 . داداشم طرف االن-

 . گرفت من از رو خندون نازنین و گرفت جا کنارم
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 باباتى؟ طرف هم تو. خانم خوشگل ببینمت دایى بغل بیا -
 . شد خارج دهنش از شادى اصوات و زد سیروس ىشونه به دهنىآب گیردندون با نازنین

 . دد آقو، ددددد، -
 کیان؟ بزنه حرف خوادنمى این -

 . داد باال رو ابروهاش کیان
 بگه؟ چى ماههپنج ىبچه استاد -
 ىخانواده و سیروس والدین ورود با. شد موندگار ذهنم توی خنده، و شوخى میون در خوب صبحونه یه

 . شد تکمیل شادى سروش،
 . کردمى بیشتر رو جمع گرماى سروش، پسراى شیطنت. بود شادى و انگیزخاطره روز

*** 
 بعد ماه سه
 . بشم فشرده خودم تو شد باعث سینه داخل درد

 . ببخش منو -
 . خواهش از پر التماس، از پر صدایى صدا، و داشت نبض امسینه تو دوم قلب. داشت نبض و صدا

 :کردم زمزمه و فشرد خودش تو رو اون هامدست ىپنجه
 من؟ از خواى می چى هستى؟ چى هستی؟ کى تو -

 . داشت سوزجان نوایى
 . ببخش فقط -
 . بخشیدم بخشیدم، باشه ببخشم؟ رو چى -
 . ببخش آمین. ببخش ببخش، -

 حریصانه رو هوا بود، شده تند نفسم. دادممى فشار رو قلبم راست دست با. شد باز درد از هامچشم
 آشنا کمى صدا باراین. بدم ماساژ رو قلبم آرومى به و کنم باز رو شدهبسته ىپنجه تونستم. بلعیدم

 . بود گفته رو من فامیلى بار اولین براى و رسیدمى نظربه
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. بشه بیدار داشتنیمدوست ىخفته مرد خواستمنمى. زدم کنار رو سبک پتوى احتیاط با و کندى به
 عمیق خواب در هنوز. کردم نگاهش آباژور نور زیر لحظه چند. اومدم پایین تخت از احتیاط با و آهسته

 گنبدطالیى، اون دیدن. لغزید روبرو ىپنجره طرف به خواب، غرق عزیز ىچهره اون از نگاهم. بود
 . کرد آرومم کمى

 :زدم لب صدابى
 . رضاامام یا علیکالسالم -
 . شد دور ازم آروم درد گنبدطالیى، دیدن و پنجره روبروى نشستن و قرص خوردن با

 :گفتم و زدم گنبد به لبخندى
 دارم؟ دوستون چقدر دونینمى -

 . سیروس روى خورد سر نگاهم
 . نشه من عزیز ناراحتى باعث عجیب، درد این که کنین کمک. کنین کمکم -

 . شدم گنبد ىخیره مجدد
 بفهمم کنین کمک من به. کنم تحمل رو اون چشماى تو غم تونمنمى اما کنم؛ تحملش تونممى -

 . بکنم باید کارچی
 کیه؟ مال خواد؟مى من از چى دوم قلب این

 تأیید از بعد. گذشتمى سیروس و من مشترک زندگى از هفته یک. بود مونده ساعت یک صبح اذان تا
 . شد برگزار ما عروسى ىساده مراسم قلب، پیوند ىزمینه در مشکلى هر رفع و سیروس سالمتى قطعى

 . بود کرده خودش مهمون رو ما پنجره پشت نظیربى ىمنظره و زیبا سوئیت این که بود هفتهیک
 با گذشته ماه چند هر مانند گذشته، شب شیش هر مانند و کشیدم ز*ا*ر*د نظیرمبى همسر کنار

 . شدم صورتش ىخیره وافر ىعالقه
 کنار بلندشده موهاى تا که چپش گوش کنار خفیف خط حتى بودم، حفظ رو صورتش اعضاى تکتک
. شدىنمى دیدنش به قادر بخوره، صورتت به هاشنفس که نبودى نزدیکش قدراون تا و رفتنمى

 . بود زده پیشونیش به قشنگى طرح لَـخت موهاى
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 کم زندگیم تو و اطرافم زیبا مردهاى نه،! نقصش؟بى و زیبا صورت عاشق بودم؟ مرد این عاشق من
 خداوند. یافت رو مانندش و مثل راحتى به شدنمى که داشت اىانکارنشده زیبایى مرد این روح. نبودن

 . همسرم و برادرم پدرم،. بود داده قرار نظیربى مرد سه من زندگى تو
 خودش وجود تو رو بابا روح کیان پدرم، رفتن با. شد پدرم پاک نفس با همراه من، نوجوانى و کودکى
 از رو اون اگه کردمنمى فکر. بود شده پاک روح و نفس این با همراه من زندگى ىادامه حاال، و داشت
 رنج بخواد که مونهنمى زنده دیگرى از بعد نفر دو ما از کدومهیچ دونستممى میشه، چى بدم دست

 . بکشه رو مصیبت و تنهایى
 من فر و مشکى موهاى از ترنرم باید اون موهاى چرا. شد بازى مشغول نرمش موهاى با هامانگشت
 باشه؟

 :کردم زمزمه. شدن کشیده بلندش هاىپلک سمت به پیشونى از هامانگشت
 بود؟ عاشق میشه چقدر مگه -

 . برد اشسینه سمت به و گرفت رو هاشچشم مزاحم دست و اومد بیرون پتو زیر از دستش
 . شد بلند دارشخش و خفه صداى

 ندارى؟ خواب تو نگارم -
 بود؟ شده بیدار کى

 . کردم بیدارت! واى اى -
 . فشرد اشسـینه روى رو صورتم مالیمت با
 . کنممى عشق دلم حورى تنها با بهشت تو دارم خوابم، هنوز -

*** 
 :زد غر آهستگى به مرد. بود ایستاده جوونى مرد با پیرزنى من روبروى. بود نفر شیش آسانسور ظرفیت

 حرم؟ برى صبح، نماز باید حتماً -
 . زد روم به لبخندى پیرزن

 !مادرجون زنىمى حرفا چه! نرم؟ حرم نماز وقتاون آقا پابوس مشهد اومدم عزیزجون، آره -
 . پاشید سیروس به رو نگاهش باراین پیرزن. نشنیدم که گفت چیزى لب زیر جوون مرد
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 دیگه؟ نماز ریدمی شمام -
 . بله -
 . زنهمى غر خیلى فقط خوبیه، پسر اومدیم، روزه دو منوه و من -

 توقف از و دادیم تکون سر فقط سیروس و من. نداره حضور اونجا انگار که گفتمى اشنوه از جورى
 از و کردیم خداحافظى. شد خارج آسانسور از اشنوه بازوى کمک به پیرزن. شدیم خوشحال آسانسور

 . شدیم دور هااون
 بریم؟ کجا صبحونه، از بعد امروز -

 . بودن داده قرار مغازه روبروى رو داغ شیر از بزرگى ظرف. شدم فروشى آبمیوه ىمغازه به خیره
 بخوریم؟ شیر بریم -

 . گرفت وسعت لبخندش
 . بریم -

 خوشحال و شاد اندازه همون داشت؛ رو کارى هر ىاجازه که داشتم رو کودکى حس کنارش در گاهى
 . لوس کمى و

 . کرد تشکر و گرفت فروشنده از رو داغ شیر از پر کاغذى لیوان دو و گذاشت دستم تو کلوچه دوتا
 . دادیم سالم ها،چراغ رنگى هاىریسه توی محصور طالیى گنبد به رو هردو و اومدیم بیرون کوچه از
 زائرین جریان وارد ساکت و حرفبى گروهى، یا تنهایى به افراد کوچه هر از سحرگاهى سکوت اون تو

 صداى فقط. کردنمى حرکت حرم سمت به داشتنى،دوست سکوت همون در و شدنمى آقا حرم
. گَرددوره هاىفروشنده «داغ نون و داغ شیر» صداى و رسیدمى گوش به ها،کفش لخلخ و خشخش
 . داد دستم به رو شیر لیوان

 . بخور بیا. شد خنک -
 :پرسیدم و گرفتم رو لیوان

 . بریم کجا امروز آقاجون نگفتى -
 :گفت مکث با
 طوس؟ بریم -
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 . رفتیم اول روز -
 طرقبه؟ بریم اوم،. میگی راس. اِ -
 . بودیم اونجا دیشب -
 نیشابور؟ بریم. میگی درست هم باز -

 . خندیدم
 . رفتیم سوم روز -

 عاشق. برد قشنگش موهاى میون به دستى و انداخت خیابون کنار سطل داخل رو کاغذى لیوان
 بریم؟ کجا. دادیم ادامه رو روز هر شوخى. بودم حرکاتش تکتک

 . حرم ىکتابخونه بریم امروز نگارم -
 . پاساژ و فروشگاه جاى به هاکتابخونه و هاموزه به ما رفتن نداشت تعجب جاى اصالً. بود جالب

 . مونده هاسوغاتى. خرید بریم عصر اما قبول؛ -
 پوشیدنى؟ یا خوردنیه چیه؟ سوغاتى گلکم، نازکم، -

 . گرفتم دست تو اىلحظه براى رو بازوش زدم،مى قدم کنارش که طورهمون
 . پوشیدنیه هم خوردنیه هم -
 . باشه جالب باید. خواممى هم من پس -
 . خرممى برات باشى، خوبى پسر بدى قول -
 بخوام؟ خودم هرچى قول، -
 . بخواى خودت هرچى -

 . انداخت اطراف به نگاهى
 خرید؟ شکالتى نىنى یه میشه یعنى -

. افتادم سرفه به و پرید گلوم به اىقطره. دادم قورت سریع رو شیر ىجرعه آخرین. ایستادم اختیاربى
 دستش سرعت به سیروس. شدم خم زانو رو. زد بیرون هامچشم از اشک. شد بُرنفس و شدید هاسرفه

 به محکم چندبار دست با. بزنه محکم اومدنمى دلش. زد آروم ىضربه چند و گذاشت کتفم دو وسط رو
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. رفت پاهام از توان و کردم ضعف اما نکشید؛ دقیقه به. کشیدم ریه تو شدت به رو هوا و کوبیدم سینه
 . نشستیم روپیاده تو اىمغازه درگاه کنار و داده تکیه مهربونم سفرهم به

 :پرسید دادمى ماساژ رو ـمرم*کـ که طورهمون
 دفعه؟یه شد چى شدى؟ بهتر -

 . کردم پاک رو هاماشک چادر با. شد بهتر کمى حالم
 . بهترم -

 . رفت باال ابروهاش و شد گرد هاشچشم. خندیدم
 !خوبه؟ حالت عزیزم، نیلوفر -

 . ـوسیدم*بـ خنده با رو دستش کف و آوردم صورتم روبروى و گرفتم رو دستش
 کنى؟مى ناز رو من بعد میشم خفه دارم من بزنه؟ محکم کمى تونهنمى دست این-

 . گرفت رو من دست و شد بلند جا از و کرد کنترل رو اشخفه ىخنده
 . خوبه ندى دق رو من امروز. دختر بریم پاشو -
 . رسیدیم حرم ورودى به و کردیم طى رو مسیر خنده با

*** 
 رفتن،مى صحن از بیرون و کردنمى ترک رو حرم داشتن گروهى. شدم خیره گروه دو وآمدرفت به

 و زنده هاىمکان معدود از یکى مکان این. داشتن رو صحن به ورود قصد و رسیده راه از تازه گروهى
 پذیردل خیلى برام هم، از متفاوت جنس و سن و زبان و فرهنگ با مردم دیدن. بود کشورم پرحرکت

 لذت غرق. گشتنبرمى والدین سوى به هم باز رفتنمى هرجا و دویدنمى پرشور که کودکانى. بود
 . بودم هالحظه

 . اینجاست گویند که الهى امن حرم -
 با. بود مردانه لطافت از پر باوقار، و الغر و شیک. خورد سُر روبروم پوشاىسرمه مرد روى نگاهم

 شعر یک مثل لبخندش شنیدین؟ شدن، مجذوب و مسحور. شدمى اون ىخیره چشم تموم که لبخندى
 نگاهش لطافت. شدنمى پُر وقتهیچ تیره و گرم عسل این از برکه. شدمی جاری هاچشم ىبرکه توى
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 پشت گنبد مانند بود، درخشندگى و نور از پر. دید عارفان نگاه و کودکان خلقت در جز شدنمى رو
 . بود زندگیم و آرزوها تمام ىقبله. بود لبخندش و نگاه ىتشنه زائر لحظه هر من نگاه. بود سرش

 رو موجود ترینباشکوه معمولى، انسان یک از کردار و منش. بودم پرستمنش اما نبودم؛ پرستآدم من
 . بود خلقت موجود ترینمهربون و ترینکامل ترین،عالى من براى. بود ساخته

 ساعتى و نشستیممى اینجا صبح نماز از بعد روز هر. داد ستون به تکیه و نشست کنارم زمین روى
 حرف. زدیممى حرف کردیم،مى سکوت شدیم،مى خیره زائرین به. شدیممى آقا باکرامت گنبد به خیره
 زیر به رو اون دست دزدکى ایلحظه براى من ىتشنه هاىدست هىگا. کردیم مى سکوت و زدیممى

 نیست، افسانه و رؤیا خواستن این. واقعیه آدم این. بیدارى»: بزنه تلکس قلبم به تا کشیدمى چادر
 «.داره حقیقت
 زدمى سریع قلبم، شدهعاشق تازه دخترک مثل درست فشرد،مى رو دستم آرومآروم وقتى هاشانگشت

 . کردمى عوض رنگ صورتم و
 اومد؟ سراغت هم باز نکرده؟ رهات کابوس اون هنوز -
 . بود خیره گنبد به
 بریم؟ روانپزشک پیش خواىنمى -

 . بردم بین از دادن،تکیه با رو بینمون مترىمیلى ىفاصله
 فهمیدى؟ چطور -

 . امشونه به شد بست هاشانگشت و چادر زیر ىشونه روى لغزید دستش
 رو قرصت تا. خبرىبى ىکوچه به زنممى رو خودم بفهمم، خواىنمى چون اما میشم؛ متوجه بار هر -

 . میدم جون هم من بشى، آروم و بخورى
 . نشست گلوم به بغض و خوردم تکون

 . نگو -
 میشه؟ کابوس دچار بارسه یا دو ایهفته من، نگار من، عزیزدل اینکه نگم؟ رو چى -

 . چرخید سمتم به کامل
 کنیم؟ کارچی کنم؟ کارچی نیلوفر -
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 . شد اشک ىقطره اولین چکیدن باعث صداش، تو استیصال
 . کیه چیه، دونمنمى. دونمنمى -

 عجیب شب یک که صدایى و شد ترمحکم هامشونه بست. خزیدن بیرون سرکشانه بعدى هاىقطره
 :کرد زمزمه گوشم تو تمنا با بود، کرده خودش ىدلبسته رو من
 باشه؟ دکتر، بریم برگشتیم -

 برد؟مى رنج هم سیروس وقتى داشت اىفایده چه من انکار
 . بگى تو هرچى -
 . بود امام به عشق و امید دنیا یک امام، یک طالیى گنبد سیروس، سکوت، و

 نشسته باز، فضاى اون ىگوشه. کنىمى درک کنى،مى حس شلوغى توى رو سکوت هاوقت بعضى
 . بودیم سکوت لذت غرق جورواجور هاىآدم وآمدرفت همه اون میون در و بودیم

 دعا. خوردمی خفیفى تکون هاشلب گهگاه. بود طال گنبد به خیره معروفش، لبخند بدون سیروس
 . زدمى حرف حضرت با یا کردمى
 :پرسیدم و کردم فکر نماز از قبل ىحادثه به
 دارى؟ دوست بچه تو سیروس -

 . شد من منتظر نگاه و مهربونش صورت مهمون باز لبخند و برگشت سمتم به نگاهش
 خدا آشکار حضور همیشه. هستن مکانى هر و خونه هر برکت. عزیزن و داشتنىدوست خیلى هابچه -
 . بینممى هابچه تو رو

 . خندید
 راضیم هم یکیش به. نمیشه اما[ داد تکون سرى. ]باشم داشته بچه هامانگشت اندازه به دارم دوست -
 . خدا به

 مرداى. کردم شکر هم باز رو خدا. برادرامون و پدرم پدرش، مثل شد؛مى ایالعادهفوق پدر نداشتم شکى
 از و بود چرخونده من اطراف رو هاشانگشت خدا گویى. نبودن نامهربونى و خیانت اهل من اطراف
 چکیده برادرش، و پدر و سیروس برادرم، پدرم، داشتنى؛دوست مرداى این بابرکتش، انگشتان میون
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 لطفش این از خدا ىهزارباره شکرگزار من و کرد استشمام خوبش آدماى از باید رو خدا بوى. بودن
 . بودم

 نگرانى؟ کرده؟ مشغول رو فکرت من حرف. نگارم فکرى تو -
 . زدم لبخند

 قرار من وبردور رو هاشبنده بهترین که داره دوستم قدراین خدا چرا کنممى فکر دارم نه، نگران؟ -
 یا بچه مطمئنم اینکه از. بودن خوبى مرداى پدرامون اینکه از. کنممى تشکر خودش خود از دارم. داده
 . دارن رو دنیا پدر بهترین هامونبچه

 . درخشید هاشچشم
 . داشت خواهند رو دنیا مادر بهترین چون -
 ... . طال گنبد و او چشم من، چشم هم باز و

*** 
 بعد دوماه
 سرماى و بارون درشت قطرات از. بودم تاکسى منتظر خیابون کنار من و گرفت سرعت پاییزى بارون

 دونستمنمى که اینقره ماشین. خوردممى سرما حتماً شد،مى بیشتر توقف اگه اما بردم؛مى لذت هوا
 . زد بوق و ایستاد روبروم چیه، مدلش

 به آشنا صدایى و شد کشیده پایین شیشه و اومد عقب هم ماشین. رفتم عقب قدم چند و نکردم اعتنا
 . خورد گوشم

 . شین سوار آمین خانم -
 :گفتم و دادم سالم. بود فرح ىپسرخاله خسرو،. رفتم جلو

 . نمیشم مزاحم. بفرمایین شما  -
 :گفت معترض

 . شین سوار افتاده؟ راه آسمون از سیل بینیننمى -
 . نشستم و کردم باز رو جلو در
 . شد خیس صندلى. ببخشین -
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 . کرد نگاهم اخم با
 نداره؟ ایراد بشین، خیس شما -

 شده بلند کمى بودم، دیده که بار آخرین به نسبت موهاش. زدمى غر برادرا مثل. شد گشاد هامچشم
 . بود شده سبزتر بارونى هواى تو انگار هم سبزش هاىچشم. درخشیدمى و بود
 خوبن؟ دخترش و فرح -
 بود؟ نبود؟ که غم صداش تو
 . دارین راه تو کوچولو یه انگار چطورن؟ خانمتون خوبین؟ شما. خوبن -
 :گفت جواب جاى به
 دختراى سرسربه داشت دیدم فامیال از یکى عروسى تو. دیدمشنمى انگار شد، سالهپونزده وقتى تا  -

 . خواستگاریش برم که قدراون نه اما اومد؛ خوشم ازش. خندیدمى و ذاشتمى فامیل
 مرد این از دلجویى قراربى کرد؛ قراربى رو من پیچیدمى ماشین تو که خوشى بوى و غمگین صداى

 . غمگین
 :داد ادامه بازکردنم لب از قبل

 . کردممى تالش داروسازى، شرکت سهام خریدن براى داشتم و بودم گرفته لیسانس تازه -
 . روندمى آهسته رو ماشین و بود خیره جلو به
 در به پشت حیاط تو. بود باز خونه در رسیدم، وقتى من. بودیم دعوت شونخونه مهمونى بعد سال یه -

 از هم من. زد خشکش دید، رو من و برگشت وقتى. بود باز موهاش. زدمى حرف محمدى گل با داشت
 داشتم دوست. شدم عاشقش اونجا. بود بانمک و خوشگل. موندم مبهوت گوشش پشت گل دوتا دیدن

 گفت و کرد رد رو خواستگاریم مشوهرخاله. باشه باهام شهمه که جیبم تو بذارم و بچینم رو موهاش
 خودم زن آخرش نبودین، شما اگه شاید. میشه خودم زن کردممى فکر همیشه. ستبچه هنوز فرح
 . نداره خبر روزگار بازى از کسهیچ اما شد؛مى
 . کرد سکوت. ایستاد خونه کنار

 :گفتم
 . باشین خوشحال هم شما. خوشبخته اون -
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 . بود عمیق دردى سبزش نگاه تو چرخید؛ طرفم به سرش
 دارم، دوسش خوبیه، زن همسرم. خوشحالم خوبش زندگى از. خوشحالم خوشبختیش از قسم خدا به -

 فکر بهش خسرو میگم، خودم به. میشه تنگ دلم گاهى اما... اما دارم؛ خوبى احساس. میشم پدر دارم
 . هستى اىدیگه زن شوهر هم تو. اىهدیگه مرد ناموس االن اون. نکن

 . نشست نم سبزش هاىچشم تو
 میگم؟ چى فهمینمى. ندارم رو دلم اختیار گاهى اما کنم؛نمى فکر اون به قسم خدا به من -

 . فهمیدممى رو وجدان با جدال دل، و عقل جدال. فهمیدممى
 یه به تبدیل رو عالقه این کنین سعى. دارین خوبى همسراى و خوشبختین دو هر شما خسرو، آقا -

 تبدیل عشق به رو همسرتون به عالقه کنین سعى. شدخترخاله به پسرخاله محبت کنین؛ ساده محبت
 . کنین فرح جایگزین رو اینا. کنه پدر رو شما قراره و عاشقتونه که دارین خونه تو زنى شما. کنین

 :گفت و کشید آه هم باز
 باشم، دور اینجا از وقتى. کنه سنگینى مخانواده روى عالقه این خوامنمى. میرم شهر این از دارم -

 . کنم نگاه بهش دخترخاله، یه چشم به فقط کنممى سعى. بیام کنار باهاش تونممى ترراحت
 :داد ادامه و هامچشم تو شد خیره

 . گرفتین دوباره عمر و بودین عزیز خدا پیش شنیدم. کنین دعا شما -
 . کردم حس رو صورتم گرگرفتن

 . کنممى دعا چشم،. عزیزن خدا پیش همه -
 :بگم شاد کردم سعى

 . برسونین سالم محترم ىخانواده به. رسوندین رو من که ممنون -
 تا رفتمى که شدم مردى رفتن شاهد قشنگش، صداى و بارون زیر. داد تکون سر و زد محوى لبخند
 . بشه رها زودتر کنه کمکش خدا. کنه مدفون یا محو سینه تو رو، چندساله ممنوع عشق
 و خیس شلوار. بشه شسته کامل بارون زیر تا انداختم لباس بند روى رو خیسم چادر. شدم خونه وارد

 زیباى سالن وارد و رفتم باال هاپله از سرعت با. دویدم گرم راهروى به و درآوردم حیاط تو رو جورابم
 :گفتم دیوار به شدهنصب عکس سمت به رو خونه به ورود با دوماه این تموم مثل. شدم خودم
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 !استاد سالم -
 گرمکن شلوار و شستم رو پاهام حموم داخل. بود گوپاسخ همیشه مثل مهربونش نگاه و لب روى لبخند

 با. پوشیدم روشن ایقهوه بلند بلوز و ریختم لباسشویى داخل رو شدهخیس هاىلباس. پوشیدم سفیدى
 . زدم در به ضربه چند و رفتم پایین هاپله از سرعت

 هستین؟ خونه،صاحب -
 . نشو لوس تو بیا -

 . بود هابچه هاىورقه تصحیح مشغول تلویزیون، روبروى فرح. شدم وارد
 میدى؟ بهم داغ چاى یه. سالم -
 :گفت و انداخت باال ابرویى شیطنت با
 . بریز هم من براى هست؛ آماده. سالم. نوچ -

 :گفتم لب زیر
 . تنبل -

 رفتم قند و شکالت با و کردم پر لیوان دو. دادمى دَمتازه چایی از خبر گاز، اجاق روى قورى و کترى
 موى از اىطره دیگه دست با و داشت قرمز خودکار دست یه تو که خوشگلى جوون زن کنار

 . دادم مبل به تکیه و نشسته زمین روى. پیچوندمى انگشت دور رو رنگشخوش
 کجان؟ هابچه -
 پایین؟ اومدى که نیست خونه استاد. کردى ناپرهیزى. خوابن نازى و کیان -

 . اششونه روى زدم
 . داره کالس هشت ساعت تا امروز براش، بمیرم هم، استاد! باال تو یا پایینم من یا شهمه خوبه -
 . بشى شُورى قدراین کردمنمى فکر. سوخت دلم خب -

 . چرخوندم دستم تو رو لیوان و خندیدم
 . داشتم خوبى معلم آخه -

 . شد باز بناگوش تا نیشش
 . جواهره تیکه یه برم، خودم شوور قربون -
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 . شد بلند صدایى که بودیم خنده و وگوگفت مشغول
 . آب عَمَ -
 سفیدش دارچین لباس پایین و( بود کوتاه) بود بسته موشى دم رو موهاش که آلودهخواب کوچولوى به
 . کردم نگاه بود، رفته آبیش شلوارک تو
 . ببینمت بدو. عمه خوشگل سالم -

 یاد رو رفتنراه کمک بدون و ایستادن تازه. اومد طرفم به سالنهسالنه تپلى پاهاى با ماهه،ده نازنین
 . زدم بغلش و گشودم دست. بود گرفته

 من؟ مموش من، خرگوش من، موش چطورى -
 خیلى رو بدنش خوش بوى. ـوسیدم*بـ و کردم بو رو موهاش. مالید گردنم به و کرد جمع رو صورتش

 این»: گفتمى و خندید مى میشه، آرامشم باعث نازنین بوى که گفتممى فرح به وقتى. داشتم دوست
 «!کنم عوض رو پوشکش مرتب باید و میده سبزی بوى که من دختر
 . گرفتم بغلم تو رو کوچولو بقچه و شدم بلند

 . بده آب خانم خوشگل این به عمه، بریم -
 بعد. داشت ریختنآب و بازىآب خوردن،آب به وافرى ىعالقه و بود آب گرفت یاد که اىکلمه اولین

 . رفت مادرش سوى به و کشید بیرون بـغلم از رو خودش اخم با و زور به آب خوردن از
 . مع مع -

 :گفت خنده با فرح
 ... و خوابهمى و خورهمى فقط خانم. بفرما -

 . خندیدم بلند
 . داره هم رو حرفا این شدنمامان -

 باهاش محبت با و ـوسیدش*بـ کمى فرح. شد شیطنت و شیرخوردن مشغول فرح ـغل*بـ تو نازنین
 :پرسید کنجکاوى با و دوخت بهم رو نگاهش شد، بسته کودک هاىچشم وقتى. زد حرف

 گفت؟ بهت چى ضرغام خانم بود؟ چطور امروز -
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 هنوز. داشتم مشاوره شهر، نامخوش روانشناس با دقیقه،وپنجچهل دوشنبه روزهاى که بود هفتهشیش
 :گفتم ضرغام خانم به چهارم جلسه. بودیم نرسیده اىنتیجه به
 باشه؟ داشته من مرگ از برگشت به ارتباطى تونهمى -

 . کردم نگاه فرح منتظر صورت به. نکرد هم تأیید اما نکرد؛ رد رو من نظر
 زندگى و خونه این به اومدن که رسیدیم نتیجه این به اما قبل؛ هاىحرف همون نگفت، خاصى چیز -

 . کرده کمتر رو هامکابوس کمى اینجا،
 :گفت تردید با فرح

 . باشه جن یا همزاد کار شاید بگیریم؟ دعا و کنیم باز سرکتاب، بریم خواىنمى مامانى -
 . کردم گرد رو هامچشم

 . مملکتیم ىکردهتحصیل مثال! کن ول جون فرح -
 ندارى؟ اعتقاد جن به یعنى -
. آه. نداره کارى من با جن[ دادم تکون سر] اما داریم؛ جن ىسوره هم قرآن تو. داره وجود که جن -

 ... اما هست؛ چیزى یه دونممى
 :گفتم شکالت، جویدن با و انداختم دهنم تو شکالتى

 . نکردم قبول اما داد؛ هیپنوتیزم پیشنهاد ضرغام، خانم اوم -
 . برسى نتیجه به زودتر شاید نکردى؟ قبول چرا -

 . گرفتم دستم تو رو پاهاش و رفتم سمتش به. خوردمى تکون لذت با که شد تپلى پاهاى ىخیره نگاهم
 نیست؟ خواب مگه شیطون این -

 :گفت و خندید فرح
 . بده تکون رو پاهاش شیرخوردن، موقع عادتشه. خوابه -

 . شد جاجابه کمى
 کنى؟نمى قبول چرا -

 :گفتم دادم،مى ماساژ رو نازنین چپ پاى که طورهمون
 . ندارم هیپنوتیزم به خوبى حس -
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 . گذاشت من بـغل تو آروم رو نازنین
 . آقامون خواد،مى خنک چیز یه فقط شه، بلند االن. کنم آماده رو کیان ىهندونه برم. خانم عمه بیا -
 . بود خوشبخت برادرم که شکر صدباره رو خدا و کردم نگاه زیبا عروس این باالى و قد به

 فقط خسرو هاىحرف گفتن زدم؟مى حرفى خسرو از باید چرا اما بگم؛ خسرو با دیدارم از کردم باز دهن
 . کردم سکوت. شدمى ناراحتى باعث
 دید؟مى شیرخوردن خواب داشت یعنى. زدمى مک رو کوچولوش هاىلب خواب تو نازنین

 . سالم -
 . نشدم کیان حضور ىمتوجه که بودم تربچه محو چنان

 !خواب ساعت. برادر جناب سالم -
 . کرد مرتب رو هااون و کشید رنگشخوش موهاى به دستى

 . بخوابم من بذارین تا دو شما اگه -
 . اومد بیرون آشپزخونه از دست، به چاقو فرح

 فرمودن؟ چى جناب -
 . خندید کیان

 . شدى محل قصاب شبیه چقدر -
 . برداشت خیز کیان طرف به فرح

 !کشمتمى کیان -
 . گرفت رو مسلح دست و گذاشت جلو قدمى فرار، جاى به کیان

 . فرفره کنىمى خطرناک کاراى -
 :گفت و کرد ـغلش*بـ شوخى با
 . کنممى زندگى کارجنایت یه با دارم باش؛ شاهد نیلو -

 . خندیدم
 . نداد هم کاراجنایت این از ما به. بده شانس خدا. هست هم خوشگلى کارجنایت چه -

 :پرسید و کرد حبس ـغلش*بـ تو محکم رو اون فرح، تقالى به توجهبى کیان
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 ست؟بدقیافه استادتون یعنى -
 . رفتم سمتش و شدم بلند بـغل، به نازى

 . زدیممى حرف قیافهخوش کارجنایت از. ستفرشته که اون -
 . گرفتم سمتش به و ـیدم*ـوسـ*بـ رو کوچولو دختر

 . کنم درست مرغ، با پلو زرشک استادم براى امشب باید. بگیر رو تتربچه بیا -
 . کرد بـغل رو نازى و کرد رها رو فرح کیان
 :گفت لوس فرح

 شب و کنممى فداکارى من کنهمى تموم درجا بخوره، رو غذا این هرکى گفته بهداشت وزیر خانم -
 . میام سراغش

 . رفتم خروجى سمت به
 . قصاب شیرعلى محفوظه تو سهم. باشه -

*** 
 :گفت و شد نزدیک فرح به دست به چاقو خسرو

 . خواممى رو موهات فقط -
 موهاى و خندیدمى سرخوش فرح. نداشت حرکت قدرت پاهام اما بگیرم؛ رو جلوش خواستممى

 . بشه متوجه فرح تا بزنم فریاد کردم باز دهن. کردمى افشون هاشدست با رو حالتشخوش
 و گذاشتم گلو به دست. اومدنمى بیرون صدایى کردم، بسته و باز رو دهنم کجاست؟ صدام پس

 . برم فرح سمت به خواستم
 کنه؟نمى حرکت پاهام چرا شده؟ چى خدایا

 . بود متروکه زیرزمین یه شبیه بیشتر بود؟ کجا اینجا. نبود خونه کسهیچ. کردم نگاه اطرافم به
 . کنم متوجه رو فرح زدممى بالبال. شد نزدیک فرح به خسرو

 !آشناست اشقیافه چقدر کیه؟ کوچولو ىدختربچه این شد؟ چى اما برگشت؛ فرح
 خرگوشى رو موهاش. من هاىچشم رنگ درشت، هاىچشم با سالهشیش یا پنج دخترکوچولوى یه

 . خوردمى چشم به شیرى هاىدندون خالى جاى و بود باز دهنش. بود بسته



 

 

348 

 

 ارزشمندم ی بقچه و من رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.نیلوفر

 . کردمى التماس کرد،مى گریه کوچولو دختر. بگیرم رو خسرو جلوى کردممى سعى باید
 :زدم فریاد

 !باش نداشته کارى بچه اون با خسرو -
 . درنیومد صدایى
 لباسش به و دویدم خسرو طرف به. گرفت حس پاهام. کردممى صدا رو خدا صدابى و ریختممى اشک
 صورتى و طالیى موهاى با پسر این! نبود خسرو جوون پسر این نه؛ مرد مرد، این. برگشت. زدم چنگ
 . نبود خسرو شده،سرخ

 . گرفت طرفم به رو چاقو و زد لبخندى
 . ترسناک خیلى بود؛ ترسناک و بزرگ هاشدست. اومد سمتم به دستش. نبودن فرح و بچه دختر
 کشید؟مى قد داشت چرا
 خود من نه،! شدم کوچولو دختر همون شکل من. شدممى کوچیک داشتم من. کشیدنمى قد اون نه،

 . بودم کوچولو دختر اون
 :پسرگفت

 معلم، آقا به خواممى. آقامعلم دختر موهاى. خواممى رو موهات فقط. ندارم کارى باهات! نترس -
 . بدم کادو رو دخترش موهاى

 خوادمى پسر این کجایى؟ جونم بابا بابا،»: کردم ناله دلم تو. زد خشکم. کردم خیس رو خودم ترس از
 «.بیا بابا. ترسممى من بابا. دستشه تو چاقو. کنه اذیتم
 بـغل رو پاش. اومددرنمى دهنم از هنوز صدا. کشید روش محکم رو چاقو و گرفت رو چپ موى دسته
 . برم کوچولو کیان و مامانم بابا، پیش بذاره تا کنم التماس خواستم. کردم

 . ایستادمى حرکت از داشت قلبم. پیچید گوشم تو چاقو قیژقیژ صداى 
 . پیچیدمى سرم تو آشنا و دلواپس صدایى

 !شو بیدار کنى،مى سکته دارى! شو بیدار! دختر بیدارشو! بیدارشو! بیدارشو نیلوفر! نیلو -
 . خوردمى تکون هامشونه
 :گفت و گرفت هامچشم جلوى رو شدهقطع موهاى پسر
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 . ببخش رو من -
 . ریختمى بیرون خون هاشچشم از. کرد نزدیک بهم رو صورتش

 . ببخش رو من -
 . کن کارى یه کیان -
 . بیار رو قرصش فرح -
 . ببخش رو من معلم آقا دختر. ببخش رو من -

 :زدم جیغ. برگشت صدام. کشیدم جیغ
 . بابا بابا، -

 تونستمى اون فقط. خواستممى رو بابام. شناختمنمى رو آشنا بوى با مهربون مرد. شد باز هامچشم
 . بده نجاتم

 :زدم جیغ
 . خواممى رو بابام -

 . اومد بابا صداى
 . باش آروم نیلوجان -
 به و دادم نجات مهربون مرد هاىدست از رو خودم. داشت رو بابا صداى. بود بابا مثل هیکلش و قد

 :گفتم گریه با و کردم ـغلش*بـ محکم. رفتم بابا طرف
 . نذار تنهام. کن بغلم. ترسیدم خیلى. ترسیدم بابا. برید چاقو با رو موهام بودى؟ کجا بابا -

 . کرد بغلم محکم
 . ذارمنمى تنهات وقتهیچ -

 . مردى داربغض صداى و اومد زنى ىگریه صداى
 !بخوره بده رو قرصش کیان -

 :زدم جیغ. شد باز دورم از بابا دست
 !نرو نه، -

 . چسبید امگونه به اشگونه و شد ـلقه*حـ دورم ترمحکم دست
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 . باش آروم. پیشتم نمیرم، -
 . باش زود. دهنش تو بذار رو قرصش سیروس -

 قرص و بازکرد رو دهنم دستى. کنه باز رو هاشدست خواستمنمى. بشم جا ـغلش*بـ تو تا شدم مچاله
 :گفت بابا. گذاشت داخلش رو
 . بخور رو قرص نیلو، -

 . شد ریخته دهنم تو آب. بلعیدم رو قرص
 . بمونى جوراین ذارمنمى. نمیدم دستت از دیگه -

 . مالید رو پشتم گرم دستى بود؟ کى آشناى صداى این
 . تخت رو ببرش کیان -

. کردمنمى باز رو هامچشم. تخت روى برد همراهش رو من بابا بود؟ کجا کوچولو کیان کیان؟
 . ببینم رو ترسناک و سرخ صورت اون خواستمنمى

 :کردم زمزمه و کردم فرو بابا ىسـینه تو رو صورتم و کشیدم خمیازه. اومدمى خوابم
 . بخوابم مامان و تو پیش بذار. بخوابم خواممى -

 . کرد ـوازش*نـ رو موهام دستش
 . بخواب. باشه -

 . خوابیدم
*** 

 تنها. شدم خیزنیم!( شد قضا نمازم واى. )بود شده روشن اتاق. کردم باز رو هامچشم و کشیدم خمیازه
 . بود دانشجوها اوراق تصحیح مشغول یا کردمى آماده چای داشت آشپزخونه تو یا سیروس. بودم

 . زدم بیرون اتاق از و کردم مرتب رو موهام 
 صداى آشپزخونه از کرد؟مى کارچی اینجا صبح کیان. کردم تعجب مبل روى خفته کیان دیدن با

 . اومدمى صحبت
 باید من تعجب انگار. داشت قرار چاى لیوان هرکدوم روبروى و بودن نشسته میز پشت فرح و سیروس

 . شدمى بیشتر
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 . خیربهصبح -
 لبخند با فرح. دادن رو خیربهصبح جواب وقتى. شد گرد من متعجب هاىچشم ىاندازه هاشونچشم
 . شد بلند

 . صبحونه بیا سالم -
 . کشید عقب رو خودش کنار صندلى سیروس

 خوابیدى؟ خوب. اینجا بیا -
 . نشستم کنارش

 خبره؟ چه اینجا بگین میشه -
 . کردم سرفه

 . خوردم سرما کنم فکر -
 . گذاشت روبروم رو چایی از پر لیوان فرح

 . مادرخانم فضولى، بعد صبحونه اول -
 :گفت لبخند با سیروس

 . خانم فرح نیست، فضول من نگار اما اومدى؛ خوب رو فضول -
 . بود حرکت در میز و یخچال بین فرح

 . رفته سرتون کالهى چه بفهمى تا مونده خیلى آقا -
 و زد امـونه*گـ به اىـوسه*بـ محبت با و کرد استفاده ما به فرح کردنپشت از اىلحظه سیروس

 :پرسید آهسته
 خوبى؟ -

 . بود افتاده اتفاقى یه کردممى حس و دیدممى صداشون و چشم تو رو نگرانى
 شده؟ چى. خوبم -

 . گذاشت میز روى پنیر کنار رو مربا و کره فرح
 . خدمته در سرآشپز خواین؟نمی نیمرو -

 :گفت فرح به و گرفت رو دستم سیروس
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 . بخوریم صبحونه هم کنار کن، بیدار رو من جانبرادرزن برو. ممنون -
 . رفت بیرون آشپزخونه از فرح

 . زنیممى حرف بخوریم، رو صبحونه بذار. نیست خاصى چیز -
 . شد شنیده کرد،مى بیدار رو کیان داشت که فرح صداى

 . ستآماده صبحونه پاشو. گیرهمى درد گردنت. شو بلند جان،کیان -
 . فرفره بخوابم بذار -

 . خندیدم
 . کشید رو گوشم آروم سیروس

 . ممنوع سمع، استراق -
 :زدم داد گرفته صداى با
 بچرخونى، رو تفرفره خواىمى حاال. ایمآشپزخونه تو هم سیروس و من خوابیدى، باال کیان -

 . بچرخون
 . کشید رو گوشم مجدد سیروس

 . نگار شدى شیطون -
 . کردمى درد گلوم. کردم سرفه

 . شده زخم گلوم انگار -
 . کرد ـوازش*نـ رو دستم روى

 . میشى خوب -
 :پرسید سرخ هاىچشم با و شد وارد کیان که بپرسم سؤال خواستم. بود غمگین صداش

 خوبى؟ -
 . شدم جاجابه. کردنمى پنهان رو چیزى بود؟ خبر چه اینجا

 . بزنین حرف خب شده؟ چیزى -
 :گفت لبخند با فرح و نشست کنارم کیان

 . نشده چیزى -



 

 

353 

 

 ارزشمندم ی بقچه و من رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.نیلوفر

 :پرسید و انداخت سیروس به نگاهى کیان
 کردى؟ کارچی دیشب نیلو -

 . چرخوندم دستم تو رو چاى لیوان
 دیشب؟ -

 رفتیم بقچه و فرح و من شام، خوردن از بعد. باشن ما پیش شام کردم، دعوت رو هااون گذشتهشب
 کیان. گفتم ضرغام خانم با مشاوره جلسات از من و مدرسه از فرح. شدیم ولو تخت روی و خواب اتاق

 نازى و فرح دوم ىنیمه. بود وآمدرفت در سالن و ما اتاق بین نازى کردن، تماشا فوتبال سیروس و
 به برادرم و همسر صداى گهگاه و فوتبال گزارشگر صداى با و کشیدم دراز خسته هم من. رفتن پایین
 . رفتم خواب
 . گذاشتم میز روى رو خالى لیوان و خوردم آروم رو چایی

 . دیدینمى فوتبال داشتین که هم شما. خوابیدم هیچى،-
 !مشکوک هاىنگاه هم باز

 :پرسید سیروس
 افتاد؟ اتفاقى یا کرد اذیتت کسى دیدى؟ رو کسى دیروز -

 . نداشت خاصى کار که هم اون. بود خسرو دیدن فقط دیروز؟
 :گفتم کالفه

 !شده چى بگین خب. نکنین بازىپلیس -
 :گفت فرح

 نمونده؟ یادت چیزى خوابت از -
 :پرسیدم متحیر

 !خوابى؟ چه -
 :گفت و گرفت هاشدست تو رو دستم سیروس

. زدىمى صدا رو پدرت و پریدى خواب از جیغ با. شدىنمى بیدار خواب از. دیدى کابوس شبنیمه -
 . بکشونه باال رو خانمفرح و برادرت که بود بلند قدراون جیغت و صدا
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 :گفت گوشم کنار کیان
 هست؟ یادت کابوست خوابت، از چیزى نیلو. خواستىمى رو بابا فقط -

 شده چى دیشب داد؟ و جیغ کابوس، گفتن؟مى چى. چرخوندم سه هر منتظر صورت تو رو هامچشم
 . پرسیدم بلند بود؟
 :گفت بود نشسته روبروم که فرح

 اما بیمارستان؛ ببریمت باید نشدى، آروم اگه گفت. گفتم رو حالت و زدم زنگ ضرغام دکتر به -
 . کنىمى فراموش رو خوابت احتماالً گفت دکتر. پدرته کردىمى فکر. برد خوابت کیان ـغل*بـ
 . اومدنمى یادم چیزى. آوردم فشار ذهنم به
 کردم؟ خواببى رو تونهمه دیشب -

 :گفت کرد،مى ـوازش*نـ رو دستم همچنان که سیروس
 . خوبى االن که اینه مهم -
 کیان؟ آره. کردم اذیتتون خیلى -

 . زد موهام روى اىبوسه
 توئه؟ از بخشش دنبال کى کرده؟ اذیت کوچیکى تو رو تو کى. کردممى سکته داشتم نیلى -

 . خواستمى بخشش ازم صدا اون. شد سیخ تنم موهاى
 . نمیاد یادم چیزى. دونمنمى -

 :گفت بلند صداى با و شد بلند سریع فرح. رسید گوش به سالن از نازنین گریه صداى
 . اومدم اینجام، جانمامان -
 :گفت من به و
 . کنى قبول رو هیپنوتیزم باید -

 :گفتم لب زیر
 . کنممى قبول. باشه -

 :گفت سیروس
 . نباش نگران. هستیم باهات ما -
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 :داد ادامه کیان و
 . باش مطمئن. میشه تموم هم این -

*** 
 و شدممى بیدار هربار چطور گفت و کرد تعریف برام رو شبنیمه ماجراى تمامى آرامش، با سیروس

 بابا ـوش*آغـ رو کیان ـوش*غــ*آ شب تمام و خوابیدممى هستم، بابا بـغل شدممى مطمئن وقتى
 . بودم کرده فرض
 یه از بعد ضرغام خانم. کننمى تعریف برایش رو حالم و زننمى زنگ ضرغام خانم به شبنیمه همون
 که جایى تا کنین سؤال ازش کمى. نمیاره خاطر به رو چیزى بشه بیدار احتماال»: میگه توصیه سرى
 «.نشه اذیت

 . باشم هیپنوتیزم آماده روانشناس، خانم مطب تو همسرم کنار امروز کنم قبول شد باعث اتفاق این و
 که وارد. شهر پزشکان ىچهارطبقه ساختمون دوم ىطبقه زیبا آپارتمان یه. بود پرنورى و ساده مطب

 اختیاربى خورد،مى چشم به انتظار سالن کنار و گوشه که طبیعى گل هاىگلدون دیدن از شدى،مى
. دادمى آرامش حس منتظر، افراد به روشن سالن و بود کنار اوقات بیشتر هاپرده. شدىمى شعف غرق
 سرگرم رو چشم همیشه شکالت، از پر ظرف یه و کاغذى دستمال و سرگرمى مجالت میز، روى
 . کردمى
 روى. داشت قرار ادبى و روانشناسى هاىکتاب انواع با طبقهسه اىشیشه ىکتابخونه منشى میز کنار

 :گفت بلند، صداى با خلقخوش و تپل منشى که بودیم نشسته اىقهوه چرم هاىصندلی
 . داخل بفرمایین -

 :کرد زمزمه گوشم زیر سیروس
 . هستم کنارت. نترس چیزى از -

 . دادم فشار رو هاشانگشت
 باشه؟. نمیرى بیرون اتاق از -
 . باش مطمئن -

 :گفت لبخند با ضرغام خانم. شدیم وارد
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 چطوره؟ امروز دخترمون. سالم -
 . بود حاذق مشاورى و صداخوش خوشگل، ساله،پنجاه ضرغاممژگان

 . کردم نگاه بود گرفته خاصى جلوه روشن بنفش روسرى با که بانمکش و سبزه صورت به
 . نیستم خوب خیلى -
 . کرد اتاقش سبز هاىصندلی به اشاره دست با
 درسته؟ سیروس آقا. بفرمایین -

 . داد سالم و کرد خم سرى ادب با سیروس
 . بگین دیشب از خب. اومدین هم شما کردین خوبى کار -

 سیروس. گفتم فرح موهاى چیدن به اشاشاره و خسرو با دیدارم از اما نیست؛ یادم چیزى که گفتم
 نظر زیر رو من دقت با عینک پشت از تیره هاىچشم. کرد تعریف موموبه رو گذشته شب ىحادثه
 . بگیرم آرامش ازش تا بودم چسبیده سیروس بازوى به اختیاربى. گرفت

 هستى؟ آماده نیلوفر خب -
 :گفتم دارمخش صداى با
 . باشه کنارم همسرم باید اما بله؛ -

 . زد لبخند
 . بکش دراز تخت روى برو پس. نداره اشکال -

 . کردنمى منتقل آدم به بدى حس سفید، و نارنجى روتختى با پوشیده و باریک تخت
 دراز نرم تخت روى و درآوردم پا از رو اىسرمه کتونى. گذاشتم صندلى روى کیفم کنار رو چادرم

 :گفتم لب زیر. شد تند قلبم ضربان. کشیدم
 . الرحیمالرحمناهللبسم -

 . نشست بازوم روى مهربون دستى
 . اینجام من. نترس -

 . زد لبخند طرح امشدهخشک هاىلب
 . دونممى -
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 . ایستاد سرم باالى دکتر
 شمارش با و باشى آروم خواممى حاال. نکن فکر چیزى به. کن شل رو بدنت. نباش هیچى نگران -

 . خوابىمى رسیدى، ده به کن شروع یک از من با. بخوابى من
 . کرد لمس رو پیشونیم اىلحظه براى هاشانگشت

 . شده سنگین هاتپلک سه،. میشه گرم داره هاتچشم دو،. ببند رو هاتچشم یک، -
 ... بخو ده، -

*** 
 . شو بیدار -

 محکمش و آروم صداى و کرد لمس رو پیشونیم دستى. کردممى هقهق. شد باز اختیاربى هامچشم
 . گذاشت روانم روى عجیبى تأثیر

 . باش آروم. شد تموم -
 . دوختم پزشکم آروم صورت به رو هامچشم و دادم تکون سر
 . نشوند لبش روی محو لبخندى باراین

 خوبى؟. آفرین -
 :کرد جیرجیر پیش ساعت از ترزخمى صدام

 . بله -
. رسیدم صورت و گردن شانه، به هادست از. کرد دراز سمتم به کاغذى دستمال پر چند کشیده دستى

 یا عصبانى رو سیروس کم خیلى. زدمى سرخى به رنگش. زدمى موج نگرانى و اشک نم چشماش تو
 مرطوبم صورت و گرفتم رو هادستمال. دید صورتش تو شدمى رو خشم حاال اما بودم؛ دیده خشمگین

 :گفتم زخمى صداى و نیمه و نصف لبخند همون با و گذاشتم پایین تخت از رو پاهام. کردم پاک رو
 . خوبم من -

 . شد خم زمین روى و اومد جلوتر قدمى
 . باال بگیر پاتو -

 . آورد باال رو ایسرمه کتونى
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 :گفتم سریع زدهخجالت
 . پوشممى خودم -

 . کرد کفش تو و گرفت رو راستم پاى مچ توجهبى و بود پایین سرش
 قد. گذاشت هم روى سریع دادن، تکون با رو هاشچشم و شد عمیق لبخندش. کردم نگاه دکتر به

 . گرفت رو دستم و کرد راست
 خوبه؟ حالت -
 گفتم؟ چیزى شد؟ چى -

 . داد تکون سر
 باشه؟ خونه بریم. مرتبه چىهمه -

 . میگه رو چىهمه باشه زمانش هروقت دونستممى. کردممى بدن درد و تشنگى خستگی، احساس
 :گفت دکتر خانم

 . بگیر تماس من با حتماً شد، بد حالت امشب اگه -
 :گفتم و کردم سرما احساس. شدیم خارج اتاق از و کردیم تشکر

 . سردمه من. بشینیم کمى -
 جمع خودم تو. کرد هدایت بخارى کنار صندلى به رو من دست با و گرفت دندون میون رو پایین لب

 هامچشم. شدمى بیشتر لحظهبهلحظه سرما. کردم نزدیک شومینه، طرح بخارى به رو هامدست و شدم
 . نشست کنارم کردم حس بعد دقیقه چند. بستم رو
 . بخور رو این نیلوفر، -

 و اىقهوه پالتوى. شد تنم وارد گرما اما سوخت؛ دهنم و زبون. خوردم سریع و گرفتم رو چای لیوان
 :گفت و درآورد تن از رو گرمش

 . بپوش -
 . خورىمى سرما چى؟ خودت -
 . نگارم خورمنمى سرما. خونه هم بعد ماشین، توی ریممی االن -
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 خانم تا کرد وادار رو منشى سیروس. داشت بدنم سرماى روى کمى تأثیر گرم پالتوى و داغ چاى
 و دست لمس و نبض گرفتن با دکتر. بیاره سرم باالى و بکشه بیرون مشاوره اتاق از رو ضرغام
 :گفت و نوشت چیزى برگه روى صورتم،

 . کنین تهیه سریع. هست داروخونه یه پایین -
 !بنویسن؟ نسخه تونستنمى هم روانشناسا. کردم تعجب

 روى چطور نشدم متوجه. کردم آلودگىخواب احساس و شد کمتر بدنم لرز آمپول دو تزریق از بعد 
 . رفتم باال رو خونه هاىپله مسیر و گرفتم جا ماشین صندلى

 . بخوریم شام خوایممى خانم، شو بلند. هستیم تو منتظر. خفته زیباى شو بیدار -
 . بود ایستاده سرم باالى لبخند با فرح. کردم باز سختى به رو هامچشم

 . پاشو. کنىمى لوس رو خودت خوب -
 . شدم جاجابه و زدم کنار رو نرم و سبز پتوى

 چنده؟ ساعت -
 !وحشتناکى صداى چه

 . خندید فرح
 . شبه نُه ساعت خانخروس -

 . زدم غلتى نرم و بزرگ تخت روى
 . میام منم. برو -

 . گرفت رو دستم
 . خوابىمى برم تا هم باز اما زدم؛ صدات اومدم که سومه ىدفعه. خورمنمى گول. خیرنه -

 . شدم خیزنیم
 سومه؟ ىدفعه -
 . کنن کپ مونده کم خونه آقاى دوتا اون. برم قربونت شو بلند. بله -

 . کشیدم خمیازه و بردم دهن جلوى دست
 . روت ریختم آب بخوابى، نیلوفر -
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 . خانمسرتق باشه -
 روسرى و زدم شونه رو موهام. کردم مرتب و شستم رو صورتم و سر. کردم ترک رو گرم و نرم تخت

 :گفتم بود کنارم مدت تمام که انتظار ىآیه به و کردم سرم کوتاهى
 داریم؟ چى شام. بریم -

 . خندید
 . ماهى -

 . اومد طرفم به نازنین ما ورود با. پشتش به زدم آروم. میاد بدم ماهى از دونستمى
 . ییام -

 . کردم بغلش
 . من خوشگلک سالم -

 . رفتم کیان سمت به نازنین با. کردم حس رو نگاهشون سنگینى
 . سالم -

 :گفتم فرح به و دادم جا رو خودم خواواده مرد دو مابین
 زحمت؟ تو افتادى -
 . میده بهمون ناقابل بوقلمون و نون یه و کنهمى جبران آقاسیروس جمعه. زحمتى چه -

 ؟ لَ لَ بو: پرسید نازنین
 . ـوسیدمش*بـ
 . مون لَ قَ بو بوقلمون، -

 . کرد ـوازش*نـ رو بازوم آهستگى به دستى
 خوابیدى؟ خوب -

 . کردم هدیه رو لبخندم گشادترین
 !عالى -

 . داشتیم هراس حقیقت از انگار کردیم؛نمى امروز ىجلسه به ایاشاره کدومهیچ
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 به هانگاه. نشست کیان کنار و گرفت بـغل به رو خمار نازنین فرح چای، خوردن و شام صرف از بعد
 :گفت و گذاشت مبل کنار رو شدهخورده چاى لیوان سیروس. شد دوخته سیروس

 . میگم بهتون االن. چشم -
 :گفت و شد جاجابه کمى

 براى دفاعیش سیستم که بوده ترسناک نیلوفر براى قدرى به دیشب خواب معتقده، ضرغام خانم -
 . کنهمى محافظت نیلوفر از داره یعنى کرده؛ فراموشى دچار رو اون ترس از حفظش

 . دادم قورت دهنم آب
 آوردم؟ یاد به رو خوابم -
 گفتى؟ چى بدونى خواىمى -

 دیر خواممى و وجودمه تو هیوال یه اینکه حس. کرد پا به بلوا یکسان، وجودم تو ترس و کنجکاوى
 . شدممى روبرو باید چى؟ آخرش اما. داشتم بشم، روبرو باهاش

 . گفتم چى بگو آره، -
 :گفت فرح به سیروس

 ؟اتاق توی ببرین رو نازنین میشه -
 . شد بلند جا از و فشرد بـغل تو رو آلودخواب نازى کرد، جمع رو قرمزش گل پر و خاکسترى چادر فرح

 . بیام هم من تا کنین صبر -
 . فشرد رو بازوم دستى. جوممی رو پایینىم لـب دارم استرس با که نبودم متوجه

 . باش آروم -
 بردمى رنج من از بیشتر. نبود همسرش ضعف و آشفتگى همه این مرد این حق. بزنم لبخند کردم سعى
 هاشچشم تو رو آرامش رنگ و شدمى تموم زودتر قضیه باید. بکنه کارى برام تونستنمى وقتى

 . نشست گوش تو بلندش صداى و اومد بیرون اتاق از فرح. دیدممى
 . مآماده هم من خب -

 ال انتهاى ىدونفره مبل روى سیروس و من. بود شکلال هامبل جدید چیدمان. نشست کیان کنار
 . بودیم هم دید تو نفر هرچهار و بودیم نشسته
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 :گفت و گرفت رو چپم دست پروابى سیروس
 گفتى و کردى اطالعىبى اظهار اول. پرسید دیشب خواب درمورد دکتر خانم هیپنوتیزم تو خب، -

 دکتر خانم به قبالً من و بودى کرده تکرار بیدارى از بعد رو کلمات بعضى قبال چون اما نیست؛ یادت
 خوابت از بچینه؟ رو موهات و کنه اذیتت خواستمى کى خواب تو»: گفت بهت دکترخانم بودم، گفته
 یادت داد دستور بهت دکترخانم و کردى مقاومت کمى« .کنه اذیتت خواستمى که کسى اون از و بگو
 خواستى تو بچینه، رو خانم فرح موهاى خواستمى که دیدى رو آشنایى خواب تو که گفتى تو و بیاد

 ... و بودن شده حسبى و قفل پاهات و زبون اما بگیرى؛ رو جلوش
 به چاقو موطالیى پسر از وقتى. شدمى پررنگ ذهنم محو چیزهاى گفت،مى بیشتر هرچقدر سیروس

 و افتاد لرز به بدنم. چسبوندم بهش رو خودم و کردم ـغل*بـ رو بازوش ترس از اختیاربى گفت، دست
 . داد مـاساژ رو ـمرم*کــ و شد ساکت نگران سیروس. نشست تنم تو سرما

 . نترس. ببین رو من. نیست چیزى -
 :گفت متعجب هاىچشم با فرح

 !شد؟ اینطور چرا این -
 . بیارین آب لیوان یه -

 فکر همراهم هاىدست و صدا به فقط و بریزم بیرون رو مزاحم افکار کردم سعى و بستم رو هامچشم
 . کنم

 . ببین رو من جان، نیلو -
 با و بود زده زانو زمین روى روبروم. کردم باز رو هامچشم. بود خوبم باباى صداى شبیه صدا این چقدر
 دراز طرفش به رو آزادم دست اما نکردم؛ رها رو سیروس بازوى. کردمى نگاهم سرخ صورت و چشم
 :گفتم و کردم

 . خوبم من کیان، -
 . داد فشار محکم و گرفت رو دستم

 . نترس. هستیم پیشت. همراهتیم ما -
 . کرد آرومم حدى تا شد، داده خوردم به که قرصى با همراه هااون ـوازش*نـ و مهربونى
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 :گفت سیروس
 . باال بریم -

 . دادم تکون سر
 . بگو رو خواب بقیه نه، -

 :گفت کیان
 . فردا براى باشه -

 :گفتم لجوجانه
 !کنممى خواهش. سیروس بگو رو شهمه نه، -

 خواب تموم. کردمى لمس رو امشونه و بود ایستاده کنارم فرح. بود زده زانو زمین روى همچنان کیان
 حمله ذهنم به ـمرتبه*یکــ که محوى چیزهاى. کرد تعریف برام هم رو خواب از بعد و شد گفته
 محو ذهنم از و خوردمى لیز ماهى مثل کردم،مى تمرکز یادآوری برای تا. دادمى آزارم کمى کرد،مى
 . شدمى

 رو فرح دست و شدم بلند اجبارى لبخندى با. کنن دلگرمم حرفاشون با کردنمى سعى اطرافیانم
 . کردم نـوازش

 . خوبه حالم. شامت از ممنون -
 :دادم ادامه و کردم باز و بسته رو هاپلک اىلحظه شد،مى بلند زمین از که کیان به نگاهى با
 . بخوابم قطبى خرس مثل خواممى هم االن. خوبم واقعاً -

 . کنن همراهیم دروغ در و بزنن لبخند من ىجمله به کردن سعى مهربون شوهر و زن
 . شدى اذیت خیلى امروز. بخوابى باید درسته، -
 رو اول پاگرد. رفتم باال سیروس کمک به و افتاد فرو خوددارى ماسک گذاشتم، که اول ىپله روى پا
 :گفتم که کردیم رد
 کنم؟مى ضعف احساس قدراین چرا -

 . شد بیشتر ـمرم*کـ روى به دستش فشار و شد پایین و باال عمیق آهى با اشسینه
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 خانم. کردى تحمل خوب خیلى. هیپنوتیزم سخت ىجلسه اون هم بعد و گذروندی رو بدى شب -
 . عالیه نیست، شدنبسترى به نیاز کههمین شده وارد تو به که استرسى با گفتمى دکتر

 دست با و نشستم دیوار کنار ـمرنگ*کــ بنفش مبل روى. گذاشتیم سالن به قدم و کرد باز رو در
 . نشوندم کنارم رو همراهم

 . کردى پنهون رو چى بگو حاال -
 . شد گرد زیباش و متحیر هاىچشم

 من؟! پنهون؟ -
 . کردم ـوازش*نـ رو گرمش و روشن یکشیده دست و زدم لبخند واقعاً باراین

 . شده پنهون چیزى دونممى. بگو -
 . کشید کوتاهش موهاى به دستى

 ... برای باشه نیلى -  
 . بگو کنممى خواهش سیروس، -
 . کشید عمیق نفسى هم باز
 با رو اون موهاى خواستمى که بود فرحناز ىپسرخاله خسرو دیدى، خواب تو که کسى اون خب -

 بوده؟ فرح عاشق خسرو. بودى دیده رو اون هم خواب از قبل. بچینه چاقو
 :گفتم و شدم خیره روبرو به مبهوت. دیدم رو موطالیى خسروى و رفت کنار بارهیک پرده

 صدام کرد،نمى حرکت پاهام کنه، قطع رو موهاش خواستمى. شدمى نزدیک فرح به چاقو با خسرو -
 ... بود شده قطع
 شد،مى منتقل من به سیروس بدن و دست از که امنیتى حجم اما کردم؛ تعریف رو خوابم شدهمسخ
 . شد هوشیارم ذهن وارد هم خواب از بعد حوادث. بدم ادامه ترس بدون که شد باعث

 :گفتم شرم با
 بودم؟ کیان ـغل*بـ دیشب تموم -

 :گفت من داشتنىدوست و مالیم مرد
 . کردى فراموش رو من و دیدى رو داداش. دیگه بله -
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 . کردم ـردنش*گـ آویزون رو هامدست و گزیدم لب
 . نفهمیدم هیچى من. ببخش -

 :کرد زمزمه و گذاشت پـیشونیم بر پـیشونى
 پدرت تداعى کیان که کردم خداروشکر دیشب. عزیزه من براى کنه خوب رو حالت هرکى و هرچى -

 . کنه آرومت تونست و بود
 :کردم زمزمه گوشش زیر و کشیدم مشام به رو جادویى ىرایحه و ـوسیدم*بـ رو هاشچشم

 . خدایى ىهدیه ارزشمندترین و بهترین تو -
 به از اطمینان و هانفس شدنسنگین با. دادممى گوش سیروس هاىنفس صداى به بسته، هاىچشم با

 مرتب ذهنم. اومدم پایین تخت از و زدم کنار رو دورم یشدهپیچیده دست آهسته رفتنش، خواب
 . بود هاندانسته و بیدارى خواب، تحلیلتجزیه درحال

 دراز مبل روى سالن بخارى کنار. کنم غمگین یا آشفته رو نازنینم آشفتگیم، و خوابىبى با خواستمنمى
 تاریکى تو خونه ىهمه خواب، وقت دادیممى ترجیح دو هر. دوختم روبرو تاریکى به چشم و کشیدم

 نفوذ اتاق داخل به حاشیه، صورتى هاىگل با سفید اىپرده از گاهى اتاق روبروى آبى نور تنها. باشه
 . کردمى

 بود؟ کى پسر اون اما بودم؛ خودم خرگوشى و بلند موهاى با خواب داخل دخترک
 بستن با. رفتم سالن ابتداى اتاق به آهستگى به و شدم بلند جا از. خوردم سؤاالت ىبسته در به هم باز
 چهارگانه هاىکتابخونه با دیوارى. کرد روشن رو اتاق قدرتمند، و سفید نورى مهتابى، کلید زدن و در

 ىطبقه از و کردم بازش. بود بزرگ کمددیوارى بعدى ضلع. تحقیق و جزوه و کتاب از انباشته چوبى،
 . کشیدم بیرون رو اىقهوه جلد قدیمى و سنگین آلبومى اول و باریک

 از عکسى اول ىصفحه. کردم باز رو آلبوم اشتیاق با و نشستم کتابخونه روبروى ىدونفره مبل روى
 چپقى پدربزرگم، هاىدست توی. بودن نشسته کرسى زیر که بود پدریم مادربزرگ و پدربزرگ

 نگاه هامچشم تخم تو گویى. بود شده خیره روبرو به شرمگینى لبخند با مادربزرگم و بود بلنددسته
 . کردمى
 . مادرجون و باباجون سالم -
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 گل یه و کروات با مشکى شلوار و کت تو جدى بابا. بود مامان و بابا عروسى عکس تنها دوم، ىصفحه
 گلدسته یه با و بود زده باال رو تور عروس، بلند و سفید لباس با مامان. داشت شسینه جیب تو سفید

 بابا دست دیدن. شتدا لب به روشنى لبخند و کردمى نگاه بابا به روبرو به شدنخیره جاى به ظریف،
 . داشت قشنگى و تازگى برام همیشه مامان دور

 . مامان سالم. داریوش بابا سالم -
 و بودم سالهشیش. رفتم جلو و زدم ورق سرعتبه. کشیدمى طول صبح تا رفت،مى پیش اگه طورىاین
. خوردمى چشم به شیرى هاىدندون خالى جاى و خندیدممى خرگوشى، و بلند موهاى با مامان بغل
. بود دراومده هامدندون و بود کوتاه موهام بابا، بغل تو من از بود دیگه تصویر عکس، همون زیر

 یاد به کردم سعى و شدم عکس ىخیره. بود شده قفل هم در من دور بابا هاىدست. بود مات هامچشم
 چه نمیاد؟ یادم چیزى چرا. گذاشتم کنار رو آلبوم گرفته، درد سرم. افتاده برام اتفاقى چه زمان اون بیارم

 بیارم؟ یاد به خواستنمى و زدمى عقب رو اون روانم، و روح دفاعى مکانیسم که بود افتاده اتفاقى
 . بخوابم بخارى کنار مبل روى دادم ترجیح و کردم خاموش رو مهتابى

 توی که تیره مجعد بلند موهای با دختری. شدننمی محو هامچشم جلوی از ایلحظه آلبوم عکس دوتا
 . بود بابا بغل تو ترسیده که بریده گیس و مات هایچشم با دختری و خندیدمی مادر بغل
 این بین راز گفتمی حسی. میشم نزدیک زدمی حرف من با که صدایی و قلب راز به دارم دونستممی
 . سخنگوست قلب راز همون عکس، دو
 . رفتم خواب به خستگی با
 چاقو که موطالیی پسر شدنخم. کردممی نگاه روبرو به داده، تکیه دیوار به. بودم زمین زیر همون تو
 :گفت دخترک به دست تو
 . بدم رو دخترش موهای معلم آقا به خواممی -

 و بلوز با سالهشش دختر. بود مشکی شلواری و قرمز تیشرت با ساله ١٧ یا١6 پسری. دیدممی بهتر حاال
 :گفت لرزیدمی زده سرما یجوجه مثل که درحالی کرمی، و سفید شلوار

 ... بابا... با... با -
 :گفت و خندید خشم با پسر
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 کجایی؟ معلم آقا -
 :زد فریاد و کشید موها اول یدسته روی رو چاقو

 . بچه کنی التماس باید حاال. بده نمره من به نشد حاضر اما کردم؛ بابات التماس هم من -
 بودم؟ کجا من. شدمی دیده واضح دو هر صورت. خندید هم باز و برد باال رو شدهبریده موی یدسته

. سوختمی داشت سینه تو قلبم. کرد خیس رو خودش. شد سکسکه دچار گریه هقهق میون دختربچه
 :گفت و کرد بغل رو پسر پای گریه با دختر. شدم نزدیک بهش آهسته

 . خواممی رو بابام خوام،نمی گربه. مونخونه ببر. نکش رو من -
 :گفت عصبی یخنده با و گرفت دست تو رو مو دوم دسته پسر

 . میدم دق رو بابات -
 سکته داشت ترس از دختربچه. بگیرم رو جلوش کردم دراز دست. شد کشیده دوم دسته روی چاقو
 . زد عقب رو من سوزان آتیشی مثل پسر خشم اما کرد؛می

 زمین نقش بیهوش پسر پای کنار و نیومد بیرون صدایی. کرد بسته و باز ماهی مثل رو دهنش دختر
 قلبم، آهنگ ترینجگرخراش میون در و رقصید پسر هایدست میون تابدار و سیاه موی دسته یه. شد

 . شد زمین نقش
 مردی بلند صدای و رسید گوش به هاپله از چندنفر دویدن صدای. کنم بغلش تا زدم زانو دختربچه کنار
 :زدمی فریاد که
 !کامران کامران، -

 هایچشم از. شد یکی دخترک جسم با کالبدم و کشیدم دراز زمین روی. اومد سمتم به پسر صورت
 :کرد زمزمه قبلی، خراشدل آهنگ از ترحزین صدایی و ریخت فرو اشک درشت قطرات پسر آبی

 . ببخش رو من -
 . کرد لمس رو صورتم سردش هایدست

 . معلم آقا دختر ببخش رو من -
 آبی،چشم مردی و شد کشیده عقب به پسر. بود شده دوخته هم به انگار. خوردنمی تکون هامـب*لـ

 :گفت
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 کردی؟ غلطی چه کامران؟ کردی کارچی -
. برم ـغلش*بـ تو و بلندشم خواستممی. گرفت رو هااون جای صورتی مرد، و کامران کناررفتن با

 . نتونستم اما امانم؛ در اونجا فقط دونستممی
 :زد فریاد

 تو؟ کردی کارچی! حسین یا -
. نیومد بیرون صدایی اما کردم؛ بسته و باز هی رو دهنم «اومدی؟ دیر چرا بابا»: بگم خواستممی

 . بودم دنیا ینقطه ترینامن تو. ترسیدمنمی دیگه. گرفت خودش تو رو من هاشدست
 :گفت غم و درد با بابا
 . نیلوجان -

 ؛«بابا»: بکشم جیغ کردم تالش. شدممی خفه داشتم. بودم خفه اما ؛«.خوبه حالم بابا»: بگم خواستممی
 :زد فریاد صدام اما
 . سیروس -

 بابا صدای و شد محکم دورم به دستی. زدمی فریاد رو دیگه اسمی صدام بابا، بگو دادمی فرمان مغزم
 :پیچید گوشم تو
 . عزیزم شو بلند. شو بلند نیلو جان، نیلو -

 رو بابا لباس شدهمچاله. ببینم رو آبی هایچشم اون خواستمنمی کنم، باز رو هامچشم خواستمنمی
 :گفتم و گرفتم محکم

 !نرو. نرو -
 . کن باز رو هاتچشم. شو بیدار. نمیرم جایی هیچ. اینجام من -

 :نالیدم و دادم تکون طرف دو به رو سرم و فشردم هم روی بیشتر رو هامچشم
 . میاد سراغم هم باز اون. میری تو کنم باز. خوامنمی -

 :دادم ادامه بستهچشم و بردم موهام سمت به رو دستم
 . برید رو موهام ببین -
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 این. شد باز هامچشم تعجب از. شدهبافته و بلند کرد؛ لمس رو بلندی موهای هامدست اما زدم؛ هق
 . نبود بابا بود، کرده ـغلم*بـ که مرد
 به لطیف، آمیزیرنگ با زیبا سالن. کردم نگاه اطرافم به مبهوت. کشیدم کنار رو خودم و شدم بلند گیج

 :پرسیدم نگرانش صورت به خیره. بودم غریبه مردی کنار مبل روی. زد دامن تعجبم
 رفت؟ پسر اون کو؟ بابام -

 :پیچید گوشم تو قشنگش صدای. بود من یخیره عجیب، نگاهی با زیباش هایچشم
 . سیروس منم، نیلوفر -

 اعتماد اون به اما نکرد؛ یاری امخسته ذهن بودم؟ کرده برخورد اون با کجا. بود آشنا هاشچشم و صدا
 جای اشسینه روی و رفتم طرفش به و نترسیدم کرد، دراز طرفم به رو دستش آروم وقتی. داشتم
 . گرفتم

 :گفتم و زدم چنگ رو لباسش شدهجمع هایانگشت با
 . بمون پیشم اینجا. نرو -

 :کرد زمزمه گوشم کنار صداش
 . نمیرم جاهیچ. مونممی پیشت من -

 :گفتم آلودخواب و مالیدم امن محل به رو صورت. دادمی خوبی بوی. داشتم دوست رو صداش
 . جک لوبیای مثل دراومده، دوباره اما کرد؛ قطع چاقو با رو موهام -

 . شد گرم هامچشم و خندیدم
 . میاد... خوابم -

 . کشیدم خمیازه
 . کنه اذیتت کسی ذارمنمی. مونممی پیشت اینجا. بخواب راحت -

 :کردم زمزمه بیداری و خواب بین
 . دارم دوستت. خوبی بابا مثل -
 ... . و
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 صداى. نرمى جاى به دستم و خورد سفتى جاى به پاهام. دادم کش رو وپامدست و کشیدم خمیازه
 و موند باز دهنم. کردم نگاه صدا سمت به کردم، باز رو هامچشم و جمع رو دستم. شنیدم خفیفى «آخ»
 و سفت یلبه از رو پا. شدم مبل، به دادهتکیه آلودخواب مرد ىخیره بازشده، حد از بیش هایچشم با

 . نشستم و کرده جمع مبل چوبى
 خوابیدى؟ اینجا چرا. الهی بمیرم -
 . کرد پیدا رو دستم و آورد جلو رو دستش بسته هاىچشم با
 بانو؟گل باشه. بخوابم کمى بذار -

 . گرفتم مالیمت با رو بازوش و نشستم کنارش. کشید رو «بانو» کشدارش، ىخمیازه
 . بخواب اتاق تو برو پاشو -
 ... جاهمین. نه -
 :گفتم و بردم بازوش زیر به دست خنده با. کشید خمیازه هم باز
 . پاشو جان سیروس. بخواب مبل همین روى بلندشو. شم فدات بلندشو -

 سرش زیر بالشى. انداخت مبل روى رو خودش من کمک با بسته، هاىچشم با من ىخسته مرد
 فهمیدم. بودم کرده راه،زابه شبنیمه رو عزیز این چطور. نشه اذیت تا پاهاش زیر بالش تا دو و گذاشتم

 . داشته دنبال به رو صبور همراه این خوابىبی و ـوش*آغـ من، کابوس هم باز گذشته شب حتماً که
 براى ناراحتى عین در. دادم عمیقش هاىنفس به گوش و شدم خوابش غرق صورت به خیره

 . داشتم دوست رو ملوس و داشتنىدوست پسرک این زیاد چقدر. نشست لبم بر لبخندى خوابیش،بى
 !ملوس پسرک
 نبود؟ بهترى عنوان الیق، محبوب و متین دانشگاه استاد این. شد ترعمیق لبخندم
 از آویزون دست. کاشتم رویش عمیقى ىوسه,ـ*بـ و زده کنار رو بلندش پیشونى بر ریخته موهاى

 . گذاشتم پرمهرش ىسینه روى و ـوسیدم*بـ رو مبل
 قبل، نوبت برخالف. کنم آماده رو صبحونه و چاى تا رفتم آشپزخونه به صبح، قضاى نماز خوندن از بعد
 هم باز. اومد ذهنم تو روشنىبه هم، خواب از بعد رفتارهاى تمامى. داشتم یاد به دقیق رو خوابم بار این
 . کنم تحمل تونستممى پدرم با فقط رو حادثه اون رنج. بودم برده پناه ـوشى*آغـ به بابا، یاد به
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 اتفاقى چه فهمیدممى و رفتممى حقیقت دنبال باید. بودم شده آروم پدرم، ـوش*آغـ تصور با دوبار هر
 فهمیدن با فقط. میده رنج رو من و بود کرده باز سر دمل یه مثل که بودم گذرونده سر از گذشته در رو

 سرم از دست بود، شده آبىچشم پسرى به تبدیل که سخنگو قلب اون و شدممى آروم حقیقت
 . داشتبرمى

 یاد به تونستنمى سنى، نظر از دایى و عمه عمو، فقط کنه؟ کمک من به تونستمى کسى چه اما
 از شاید و بودن ایدیگه شهر تو ما از دور که عمه و عمو. داده رخ اتفاقى چه گذشته توی باشن داشته
 . بشم نزدیک هااون به نداشتم دوست هم خودم. نداشتن خبر ماجرا
 باید. داشت لطف من به نسبت و بود مهربون همیشه. بود خوبى ىگزینه دایى زن دایى؟ زن! دایى؟

 . رفتممى اون سراغ اول
 :گفتم و گرفتم طرفش به رو پنیر و نون کوچیک لقمه

 . میشه تموم هم کابوس این صبرکنی دیگه کمیه -
 :پرسید خاطرآزرده و کرد نزدیک هم به رو ابروهاش کمی و گرفت رو لقمه

 دردانه؟ کردم اعتراضی من -
 . شدم خیره هاشچشم توی شده،گفته یکلمه ـست*مـ و نشست لبم بر اختیاربی لبخندی

 . میشی اذیت چقدر دونممی که من اما کنی؛نمی اعتراض وقتهیچ تو -
 :گفت جویدن حال در
 . نیست مهم ایدیگه چیز شو، خوب فقط تو -

 . کردم دراز رو دوم یلقمه
 . کنممی سعی -

 . نگرفت رو لقمه
 . میره یادم گرفتنلقمه جوریاین. بخور خودت -

 . کردم دراز بیشتر رو دستم
 . بگیری لقمه شوهر برای داره کیف. استاد نمیره یادت -

 :گفت و انداخت باال ابرو
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 جدی؟ -
 . خندیدم

 . جدیجدی -
 . گرفت طرفم به و کرد درست سبزی و نون و پنیر از بزرگی نسبتاً یلقمه

 . کنهمی زنده رو مرده آدم من، هایلقمه. نخوردی هیچی. بیا -
 مرده؟. ماسید ایلحظه برای لبخندم

 :گفتم اختیاربی
 . کنهمی زنده رو مرده تو، بوی و صدا -

 . آورد خودم به رو من بازو روی گرمای. کرد حمله ذهنم به اسرارآمیز، تونل و رفتناوج خاطرات
 !نیلوفر -

 . بود شده خم طرفم به نگرانش صورت بود؟ گرفته قرار کنارم سرعت این به چطور
 . افتادم تونل اون یاد لحظه یه. خوبم من. نباش حساس قدراین جانم؟ -
 :گفت دستوری و کرد میز روی یلقمه به اشاره سر با
 !بخور -
 . چشم -

 :پرسیدم پر دهن با و زدم محتویاتش و سنگک نون به گازی
 دایی؟ یخونه بریم کی -

 . بودم گفته جدید تصمیم از و کرده تعریف برایش رو چیهمه شد، بیدار وقتی
 بری؟ تنها خوایمی. بخوای خودت وقت هر -

 . زدم رو دوم گاز
 . ترمراحت باشم تو با نه، -

 در تونهمی محبتش و اون حضور تنها که نگفتم. ترسممی حالم، تغییر و حقیقت شنیدن از که نگفتم
 . کنه آرومم ترس، اون مقابل

 ... فقط. بگو من به و کن هماهنگ خودت -
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 . شد فشرده سفیدش و ردیف هایدندون میون ایلحظه برای پایین، لب یگوشه. کردم نگاش منتظر
 . سیروس -

 . شد امخیره شرمندگی با نگاهش
 . باشه خونه پسرداییت خوامنمی -

 . موند باز دهنم
 هان؟-
 . فشردم ـازوش*بـ به رو سرم خنده با بعد و
 !ممکنه غیر حسودی؟ و من آقای -

 . چسبوند خودش به بیشتر رو من و رفت امشقیقه موهای میون هاشدست
 . نمیاد خوشم پسرداییت نگاه از اما نیستم؛ حسود -

 :گفتم خنده با و گرفتم رو هامچشم اشک
 براش من از بیشتر هزاربار کفتر اون باشم، کفتر یه کنار. نیست بدی پسر. طوریههمین نگاهش -

 . داره جذابیت
 :گفت و افتاد خنده به سیروس

 . ترمراحت نباشه اما کردم؛ قبول باشه -
 . گرفتم طرفش به رو لقمه قسمت آخرین

 . نخور حرص بخور، رو لقمه این. خوشگله بیا -
 . دیوونه جز به بگه چی بهم دونستنمی وقتی کیان مثل داد؛ تکون سری و خندید
*** 

 :گفت و کرد باز رو در داییزن
 . اومدین خوش. بفرمایین -

 . بود بامحبت و ساده طورهمون نگاهش
 :گفت سیروس به و ـید*ـوسـ*بـ رو من مهربونی با
 !طرفا؟ این از! دوماد آقا عجب چه -
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 :گفت و داد سالم احترام با سیروس
 . ذارهنمی وقت درس، و کالس! خانمحاج ببخشین شما -

 دیدار تموم این. بود اومده بیمارستان دیدنم هم دوبار. بودیم اومده دایی یخونه دوبار فقط عقد از بعد
 . زدیممی حرف هم با تلفنی گهگاه. بود هم از ما

 ساده. انداختم سالن به نگاهی بزرگ، و قرمز پشتی به داده تکیه. رفت آشپزخونه به چایی آوردن برای
 رو سالن تمام که ایطاقچه با بودن سالن وسایل تنها بخاری، و تلویزیون پشتی، چهار. بود صمیمی و

 قاب کنار نگهبان مثل برنجی، جاشمعی دو با داییزن عقد اینقره یآینه. دادمی قرار شعاع تحت
 و مادربزرگ کنار مادرم و دایی از هاعکس قاب از یکی. بودن ایستاده درشت و ریز هایعکس

 پیدا هاخونه تو کمتر االن که سفید و سیاه سازِخاطره هایعکس همون از. بود مشهد توی پدربزرگ،
 . میشه

 نسبتاً سینی. نشست و شد خیزنیم احترامش به هم باز سیروس. نشست کنارمون چای سینی با داییزن
 روی پولکی، و نقل و کشمش از پر خوریشکالت سه و طالیی ـمرباریک*کــ استکان سه با بزرگ
 . گرفت قرار زمین

 . اومدین خوش خیلی. بفرمایین -
. داشت پرمهری ذات. بود گرفته قاب رو اشساده و مهربون صورت سفید، و زرد ونگارِپرنقش چادر

 . کنه ایجاد محبت این در خللی بود نتونسته هم پسرش خواستگاری به من، منفی جواب
 :گفت لبخند همون با
 . برگشته صورتت به رنگ خداروشکر -
 :داد ادامه سیروس به رو
 باش، داشته رو هواش خیلی. نمیگه کسی به رو دلش غم وقتهیچ. جواهره تیکه یه دختر این -

 . آقاداماد
 :گفت و کرد نگاه داییزن صورت به جادوییش و جاودانه لبخند همون با هم سیروس

 . کنمنمی کوتاهی بیاد، بر دستم از که اونجا تا. جواهره دونممی. چشم -
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 شانس شوهر از که خداروشکر اما[ کشید آهی] کشیده مصیبت خیلی دختر این. الهی ببینی خیر -
 . خوشبخته و آورده

 :داد ادامه و کرد طلوع صورتش تو خورشید
 . بکنم باید کمکی چه بگو و بخور رو چایت نیلوفرجون، خب -

 . بودم گفته چیزهایی یه تلفنی
 . شدن خیره صورتم به هردو. کشیدم کنار و خوردم بادومی نقل با رو چایی

 با رو موهام بچگیم تو که موطالیی پسر یه از بینممی خوابایی یه مدت یه من جون،داییزن راستش -
 . برهمی چاقو
 و گرفت دندون به رو اشاشاره انگشت و برد باال رو راستش دست گشادشده هایچشم با داییزن
 . گفت غلیظی «هی»

 . گذاشتم زانوش رو دست و کردم نزدیک بهش رو خودم. نبود خیال من خواب. داشت حقیقت پس
 . بخوابم راحت تونمنمی نفهمم وقتی تا[ دوید چشمم به اشک. ]بوده چی جریان بگو داییزن -

 :دادم ادامه و کشیدم آهی
 . بگین دونینمی هرچی مادرم روح به رو تو. بگو. کرده حروم بقیه و من به رو زندگی خوابا، این -

 :گفت بغض با و ـید*ـوسـ*بـ رو صورتم و کرد بغلم داییزن
 . میگم برات باشه یادم هرچی. بخنده باید عروس. نکن گریه برم قربونت -

 رو دستم و کرد جاجابه رو خودش هم سیروس. شد سیروس و داییزن آرامش باعث زدم، که لبخندی
 . گرفت

 . باش آروم -
 :گفت من مثل

 . نداره آرامش و خواب وقتهخیلی دختر این. بگین دونینمی چی هر جان،داییزن -
 . بگه رو حقیقت تا موندم منتظر پشتی به تکیه و شدم جدا داییزن از

 :گفت و داد قورت رو دهنش آب
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 از یکی بود سالتشیش وقتی. بزنم حرف باید االن اما نگم؛ چیزی کسی به بودم داده قول بابات به -
 که بابات از اینکه برای. افتهمی بابات درس از بود، شهر آجرسازی دارکارخونه پسر که بابات شاگردای

 . بزنه آتیش رو بابات ماشین تا دارهمی ور بنزین پیت یه بگیره، انتقام نکرده قبول رشوه و نداده نمره
 . بخرین چیزی یه برین و بیاد مامانت تا بودی منتظر خونه جلوی تو رسه،می که تونخونه در

 . شد جاجابه و کشید صورتش به دستی
 خدا؟ بود چی اسمش نه، کورش؛ نه کامبیز؛ تو، دیدن با خب -

 :گفتم آهسته
 . کامران -

 . کشید طول خیره نگاه این چندثانیه. شد من به خیره و گزید رو لبش داییزن
 بود؟ چی اسمش دونیمی کجا از -
 درسته؟. آبی چشمای و طالیی موهای با بود ساله١٧ یا١6. شنیدم خواب تو -

 . شد ترمتعجب نگاه
 !آخه؟ چطور. آره -

 . بستم ایلحظه رو هامچشم
 . بگو رو شبقیه داییزن -

 . داد ادامه داییزن. بود خوب حالم که من چرا؟. کرد ـلقه*حـ دورم رو دستش سیروس
 میگه تو به. زده آتیش بیشتر رو بابات داره، نگه روز چند و بدزده رو تو اگه کنهمی فکر پسر اون -

 میده بهت باشی، ساکتی دختر اگه که داره هم گربه یه تازه. پیشش ببره رو تو تا فرستاده رو اون بابات
 همراه گاهی آخه. میری همراهش بودی دیده بابات کالس تو رو اون قبالً انگار هم تو. کنی بازی
 چند.  کنهمی خبر رو بابات فوری نیستی، بینهمی بیرون میاد وقتی مادرت. رفتیمی مدرسه بابات

 پیش اومدم من. نبود و بردمی مسافر مشهد راه تو روزا اون داییت. نمیشه خبری اما گذره؛می ساعت
 مریض روزا اون هم کیان. گشتبرمی و کوچه سر رفتمی هی آتیش رو اسفند مثل طفلک. مادرت

 رو تو کامران بوده دیده که کامران دوست. داشت واستفراغاسهال یا بود خورده سرما دونمنمی بود،
 کامران بابای همراه بابات. میگه بوده معلمش که بابات به فوری برده، باباش یکارخونه انباری توی
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 بیمارستان رو تو. بود بریده رو موهات کامران و دیبو کرده غش تو رسنمی وقتی. کارخونه میرن
 ... ولی بودی؛ ولرزتب تو روز دو برن،می

 رو خودم. بود شده سردم. کنهمی تغییر داره بدنم دمای بودم متوجه. کشید آه و شد اشک پر هاشچشم
 . کردم جمع

 :کرد زمزمه آروم سیروس
 خوبی؟ -

 . داد قورت رو دهنش آب داییزن. بودم ـغلش*بـ تو. شد ترمحکم هاشدست. دادم تکون سر
 کسهیچ ذاشتینمی و زدیمی وپادست فقط. بودی شده الل ترس از اومدی، هوش به وقتی خب -

 فقط کرد،می تعریف مامانت.  گرفتیمی گاز رو پرستارا کشیدی،می دستت از رو سرم. بشه نزدیکت
. نشه پخش جایی خبر کرد تالش خیلی بابات. گرفتی آروم بـغلش تو رفتی دیدی رو بابات وقتی

 اون نیلوفرجون،. بود بد خیلی. کرد رد سکته یه و شد بستری هم اون شدی، الل فهمید وقتی مادرت
 . بود بد خیلی روزها

 خوبی؟ نیلوفر؟ -
 رو خوردنشون هم به و لرزش جلوی تا دادم فشار هم روی رو هامدندون. دادم تکون سر اختیاربی

 . بگیرم
 :گفت و صورتش تو زد شده، هول داییزن
 مادرجون؟ شدی طوریاین چرا تو! الهی بمیرم -

 :گفت سیروس
 . لطفاً بیارین آب لیوان یه -

 . داد ماساژ رو ـمرم*کــ هاشدست با و فشرد بغلش تو رو من
 . اینجایی االن تو. رو من ببین نیلوجان. نیست چیزی -

 شده سرد بدنم سوخت،می هامچشم. نبود خوب حالم اما خوبه؛ حالم من نباش ناراحت بگم خواستممی
 . شد پخش صورتم روی سوزان هایاشک. خوردمی هم به شدت به هامدندون و بود
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 باز یا میشه جمع اوقات گاهی راستش دست دونستممی نفهمیدم؟ وقتهیچ چرا بود؟ کرده سکته مادرم
 بشه خسته دستم. دخترم نیست چیزی»: گفتمی هم همیشه. افتهمی دستش از وسایل و میشه

 با نذاشت وقتهیچ. ذاشتنمی تنها رو کیان و من لحظه یه چرا فهمممی حاال« .میشم طوراین
 دادممی ترجیح شدم،می مشکلی دچار یا شدممی ناراحت وقت هر چرا فهمممی حاال. برم اردو مدرسه،

 ... بابا. بودم بابا ـوش*آغـ عاشق. برم بابام سراغ
 بود؟ کشیده چی بابام طفلک. گرفت شدت امگریه

 :کرد التماس و گذاشت دهنم تو رو قرص سیروس
 . نیفتاده اتفاقی هیچ اینجایی، االن. رو من ببین نیلوجان، -
 :گفتم سکسکه و گریه با
 !براشون بمیرم. کشید درد چقدر مامانم. کشید چی بابام -

 . داد خوردمبه قند آب لیوان یه اصرار، با داییزن. شدم بهتر کمی
 :گفتم ضعیف صدای با
 شد؟ چی بعد -

 :داد ادامه که گرفت رو تأیید. خواست تأیید اون از و انداخت سیروس به نگاهی داییزن
 کنار رو بابات اگه اول روزای. میشی خوب خودت گفتنمی. نداشت فایده اما بردنت؛ دکتر چندتا -

 و رسوندمی رو خودش بود، هرجا بابات. کشیدیمی رو موهات و زدیمی وپادست دیدی،نمی خودت
 کالس سر و بشه باز هامدرسه وقتی گفتمی. گرفت مرخصی سال اون همین، برای. کردمی بـغلت

 . بشی آروم تا کشید طول سال یه درست. کنه ول رو کالس تونهنمی بره،
 :داد ادامه و کشید صورتش به دستی کشیدن،آه همراه

 روز یه. ترسیدی تو و پریده روت گربه خواب تو گفتن همه به بابات و مامان. بود بدی روزای خیلی -
 درست کباب آتیش رو حیاط تو داشتن داییت و بابات. مونخونه بیاین ناهار بودم کرده دعوتتون جمعه

 شهمه کوچیکیت، همون با. کردینمی بازیخاک و بودین نشسته باغچه کنار کیان و تو. کردنمی
 تو هم مادرت و من. بخره نوشابه و ماست سرکوچه مغازه از بود رفته هم احسان. بودی کیان مراقب

 رو جیغت صدای که بود گرم زدنحرف و زمینیسیب کردنسرخ و برنج پختن به سرمون آشپزخونه
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 رو کیان هم تو بود، کرده بـغلت بابات. رسوندیم حیاط توی رو خودمون فوری مادرت و من. شنیدیم
 پخش حیاط تو که کبابی بوی با گربه یه فهمیدیم بعد. گربه زدیمی جیغ فقط و بودی گرفته محکم

 به هم گربه و میره گربه طرف به کیان بود، رسونده نشدهکباب گوشت سیخ دو به رو خودش بود، شده
 . زنهمی چنگ کیان
 گربه رنگ. دایی و بابا هایقهقهه و پیچید بینیم تو کباب بوی حتی. بود آشنا برام داییزن هایحرف

 . درشت یگربه یه. بود روشن سبز هایچشم با دست،یه زرد
 روز اون. شد باز زبونت خب «گربه» زنیمی داد و گربه طرف دوییمی بوده، کیان به حواست که تو -

 . اومدی حرف به تو باالخره. شدیم خوشحال همه
 . آوردم زبون به بود کرده مشغول رو فکرم که رو سؤالی. شد ساکت داییزن
 شد؟ چی پسر اون -
 پسر اون گفتمی. میشه سیاه پسر، اون درسی یآینده شکایتش با گفت. نکرد شکایت ازش بابات -
 . رفتن شهر این از سال همون شنیدم. شده پشیمون شدت به هم خودش کرده، احمقانه کار یه
 :گفت و برخاست جا از
 . بریزم دیگه چایی یه برم -
 :پرسید آهسته و فشرد رو دستم. بود نگرانی از پر درشتش و سوخته هایچشم. کردم نگاه سیروس به
 خوبی؟ -

 . زدم جونیبی لبخند
 . میشم خوب زود شنیدم، رو چیهمه که حاال. میشم خوب -

 . بست رو هاشچشم و زد لبخند
 :گفتم خودم به و کشیدم عمیق نفسی

 و شده تموم اما بوده؛ خراشدل و ترسناک خیلی سالهشیش دختر اون برای شاید. شده تموم چیهمه -
 نباید هراسی و ترس هیچ االن. هستم مهربونم و خوب همسر با خوبم، و سالم برادر با اینجا، االن من

. نبوده جدی آزار و اذیت فکر به که پسری. بوده عصبانی یسالهشونزده پسر یه فقط اون. باشم داشته
 . ترسوند مرگ حد تا فقط نداد، آزار. نکرد اذیت رو من اون. بترسونه رو بابا خواستمی فقط



 

 

380 

 

 ارزشمندم ی بقچه و من رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.نیلوفر

 نظر از باید فقط دختربچه، یه آزار کردممی فکر چرا نبود؟ آزار مرگ حد تا ترسوندن. گرفت امخنده
 بوده؟ آزاربی پس بریده، رو موهام فقط چون کردممی فکر چرا باشه؟ ـنسی*جـ

 . آورد خودم به رو من سیروس صدای
 کنی؟می اخم زنی،می لبخند کرده؟ مشغول رو فکرت چی -

 :پرسیدم و دادم توضیح براش رو افکارم
 چیه؟ تو نظر -

 :گفت و کشید دندون میون رو پایینش لب ایثانیه برای
 ناآشنا، مکان یه به بردنش و سالهشیش یدختربچه یه دزدیدن. بوده وحشتناک خیلی کارش خب -

 . چاقو با بچه یه موهای کردنقطع ترترسناک اون از. ترسناکه دختربچه برای
 :داد ادامه و جوید رو پایین لب هم باز
 تو من نظربه. کودک یه به برسه چه ترسناکه هم بالغ آدم هر برای میاد، طرفت به که چاقو یه دیدن -

 جز به که دختری تو. کردمی سکته بود، تو جای ایدیگه کودک اگه شاید. کردی تحمل عالی خیلی
 قابل من نظربه. بودی شده روبرو خشونت حجم این با مرتبه یه و بودی ندیده چیزی آرامش و محبت

 . تحسینی
 . کرد ـوازش*نـ رو دستم

 !تحسینی قابل! واقعا تو -
 :پرسیدم و زدم پهنی لبخند

 بود؟ اذیت و آزار پسر، اون کار پس -
 کار بار از کمی تونهمی عصبانیتش و پسر اون سن فقط. بوده شکنجه و اذیت و آزار که نکن شک -

 ... ولی کنه؛ کم وحشتناکش
 . کرد قطع رو سیروس صحبت آوردن، میوه و چایی با داییزن
 . داره دوست نیلوفرجون دونممی که گذاشتم قیمه براتون. بمونین باید ناهار -

 :پرسیدم
 ندارى؟ خبرى هیچ پسر، اون از دایىزن -
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 . شد جمع و تنگ کمى هاشچشم
 . نشنیدم ازش چیزى دیگه. نه پسر؟ اون از -
 داشت؟ کارخونه اینجا باباش موقع اون گفتین بود؟ چى فامیلیش یادتونه -
 . نیست هم این نه، دانه؛یکى نه، یکتا؛ ىکارخونه این آره، -

 :گفت بگیره رو اشخنده جلوى کردمى سعى که سیروس
 منظورتونه؟ آجریگانه ىکارخونه -

 . خندید دایى زن
 فهمیدین؟ چطور. کنممى فراموش رو اسما همیشه. خودشه آره، -
 :گفت مالیمت با اما زد؛مى موج خنده استادم هایچشم تو
 . هست شهرمون تو کارخونه یه همین فقط خب -

 . کردیم همراهیش و خندیدم راحتى به هم سیروس و من اون ىخنده با. خندید دایىزن
 احسان، دیدن با خواستمنمى. شیممی مزاحمش فرصت اولین تو دادیم قول دایىزن به و نموندیم ناهار

 . بشه معذب سیروس
 کارخونه؟ بریم سیروس -

 . کرد باز رو اتومبیل در و بست رو چتر. بدم اضافه توضیح نبود نیاز
 . بریم آخرش تا باید اومدیم، اینجا تا. بریم -

 و پاییزى سرد هواى تو. دوختم چشم بیرون به و کردم پاک هامانگشت با رو بخاربسته و سرد یشیشه
 روزانه فعالیت و خرید کار، وآمد،رفت در مردم. داشت جریان همیشه مثل زندگى شدید، نسبتاً بارون زیر

 عصر شیفت هاىبچه به رو جاشون صبح، شیفت آموزاىدانش و بود شده تعطیل هامدرسه. بودن
. بودن کشیده سر به نایلونى نشدن، خیس براى بعضى و کردنمى هم دنبال بارون زیر پسرا. دادنمى

 و خندیدنمى مشکى، چترهاى زیر چسبیده هم به نفرهسه یا دونفره چادر یا مانتو با آموزدانش دختراى
 چشمم به خاکسترى و بزرگ ساختمون. رسیدیم شهر ىحاشیه به. کردنمى زیرپوستى هاىشیطنت

 . خورد
 همینه؟ -
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 . خودشه -
 ىکارخانه»: بود چشم تو قرمز رنگى با کارخونه سردر. داشت نگه رو ماشین کارخونه بزرگ در روبروى

 «آجر یگانه
 :گفت و کرد باز رو ـمربند*کــ

 . برگردم تا باش جاهمین تو -
 . مونممى منتظر باشه، -

 . رفت بزرگ در کنار اتاقک طرف به دست، به چتر
 بود؟ نشده واگذار و بود اونا براى هنوز کارخونه یعنى بودن؟ ارتباط در کارخونه با پسر، و پدر هنوز یعنى

 بیاره؟ دست به ازشون آدرسى تونستمى سیروس
 ٢٧الی٢6 از بعد چرا بفهمم من کن کمک خدایا! بشه تموم ماجرا این زودتر کن کمک خدایا. کردم دعا

 کجا االن کامران خواست؟مى حاللیت من از مرتب کامران چرا! بشه باز کهنه زخم باید حاال سال،
 بود؟
 بیرون اتاقک از سیروس. بودم کرده زخم رو هامانگشت از یکى ناخن، با استرس از. گذشت ربعیک
 و گذاشت پشت صندلى روى رو بسته چتر و کرد باز رو اتومبیل در تا شمردم رو هاشقدم منتظر. اومد
 . شد سوار

 :گفت و چرخید طرفم به
. میاد روز دو اى،هفته کارخونه رئیس گفت فقط. دونستنمى خاصى چیز. اومده دوماهه نگهبان -

. بیایم فردا باید. هست کارخونه رئیس عصر تا صبح شنبه،پنج و دوشنبه روزاى. معاونشه دست کارها
 اگه زنممى زنگ فردا خونه، بریم. بود نیومده کارخونه هم معاونش امروز. گرفتم رو معاون ىشماره

 باشه؟. میایم بود رئیسش
 . نداریم ایدیگه ىچاره. باشه -
 کردى؟ کارچی -
 . گرفت رو دستم و شد خم سمتم به. دادم تکون سرى گیجى، با
 کردى؟ کارچی دستت با -
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 و کشید بیرون ماشین، در کنار شدهنصب جعبه از رو کاغذىدستمال. کرد وارسى رو هامانگشت کمى
 . بست انگشتم دور به
 . کن ولش. نیست مهمى چیز -
. چرخوند رو سوئیچ و بست رو ـمربندش*کــ حرفى، هیچ بى و انداخت صورتم به نگاهى خورىدل با

 . گذاشتم اششونه روى دست
 . دیگه نشو ناراحت سیروس، -

 :گفت وقتى نگرفت جلو از نگاه
 قوى و کنى صبورى باید. باشه خودت طرف از اگه حتى کنه،مى ناراحتم بشه آزارت باعث هرچى -

 . نیلوفر باشى
 :گفتم شرمنده

 . کردم زخمش کى نفهمیدم. نبود خودم دست. دیگه ببخش خب... خب -
 . کنىمى وارد خودت به دارى که فشاریه مهم نیست، انگشت این مهم -

 . نداشتم رو اخمش یا سیروس ناراحتى طاقت. بودم شده نازکدل. کردنمى نگاهم هنوز
 :گفتم بغض با
 کنى؟نمى نگام چرا. کن نگام -

 قشنگ هاىچشم اون تو. چرخید طرفم به و کشید نفسى. داشت نگه و کشوند جاده کنار به رو ماشین
 . بود زده چمبره خورىدل و غم بود، آرامش از پر همیشه که

 :گفت هامچشم تو خیره و گرفت هاشدست مابین رو صورتم
. هستى گیج و آشفته حقایق و اتفاقات این از روزا این چقدر دونممى. روته فشارى چه دونممى -

 از بیش ببینم تونمنمى اما بشه؛ حل و روشن همه تا باشم کنارت خواممى و کنممى درکت و دونممى
 . بخورى رو خودت و بیارى فشار خودت به حد
 . داد ماساژ رو امشقیقه هاششست با
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 حاال دادى؟ می امیدوارى من به چقدر. آرامبخش و امیدوار شاد، خوام؛مى رو عمل از قبل نیلوفر من -
 با شده تموم دیگه چیزهمه بدونى، و باشى چیز هر منتظر باید. بدى هم خودت به رو امید اون خواممى

 . من عزیزدل... و موفق و سالم. اینجایى االن تو. بدیش و خوبى یهمه
 . کشید ـغلش*بـ تو رو من و گفت مالیمت با رو اشجمله آخرین
 :گفتم و شد ـلقه*حـ دورش به هامدست

 تحمل دارم تو وجود با. باش کنارم راه آخر تا و ببخش تو اما کنم؛مى بچگى دارم دونممى. ببخش -
 ... من نبودى، اگه. گرفته رو روحم فروپاشى جلوى تو همراهى و مهربونى. کنممى

 . داد فشارم محکم
 باعث که همون. میشى سابق قوى نیلوفر همون زود خیلى بده، قول من به فقط. نگو چیزى. هیس-

 . بده قول. بود اطرافیانش و خودش آرامش
 به رو خودش عالقه، و عشق موج. شدم خیره منتظرش و شیرین صورت به و گرفتم فاصله کمى

 به خواستمنمى. بدم انجام برمیاد، دستم از کارى هر سیروس براى بودم حاضر. کوبیدمى وجودم ساحل
 . بلرزونه رو وجودش اىدیگه موج محبت موج جز

 . گذاشتم روشنش و صاف هاىگـونه روى و بردم صورتش طرف دو به هاششونه از رو هامدست
 به دونممى. مقاوم و قوى نیلوفر یه باشم؛ خودم میدم قول. کن صبورى هم روز چند این. میدم قول -

. کن تحمل رو من بدرفتارى و بدخلقى و کن صبر کوتاه مدت یه فقط عزیزدلم. نزدیکیم ماجرا این آخر
 . کوتاه مدت یه فقط باشه؟
 و گرم هاشچشم اول. کنهمى موافقت که بشنوم و ببینم تا شد دوخته لبش و چشم به منتظر نگاهم
 لبخند طرح و خورد تکون زیباش خم و پرپیچ هاىلـب ىگوشه بعد. آورد لبم روى لبخند و شد مالیم

 . زد
 . ندارم رو آزاردیدنت تحمل ولى کنم؛مى صبر عمرم آخر تا تو خاطربه -

 . کشید طرفین به رو اونا و رفت اشکشیده ابروهاى سمت به هامانگشت
 . کنهمى نگران و غمگین رو من تو اخم. بخند حاال. دونممى -

 . ـوسید*بـ و گرفت رو هامدست و شد تروسیع لبخندش
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 . بذارن کمدى فیلم یه قراره سینما؟ بریم امروز خواىمى -
 بریم؟ فرح و کیان با -
 . بریممی اجبار به هم رو بابا و مامان. باشه -
 :گفتم ذوق با
 . عالیه کبابش میگن. شکوفه رستوران بریم بعد! خوبه خیلى -

 . شد آروم قلبم و درخشید هاشچشم
*** 

 . بودیم نشسته ماشین داخل کارخونه روبروى
 کنم باز رو صحبت جوریچه بپرسم، چى مرد این از پرسیدم خودم از بارها رستوران، از برگشتن از بعد

 خواد؟مى بخشش و میاد خوابم تو هاستمدت پسرت بگم یا کجاست پسرت بپرسم ازش. بدم ادامه و
 :گفتم کالفه

 بگم؟ بهش چى سیروس -
 . کنه کمتر رو من آشفتگى تا زد لبخندى

 . میشه باز صحبت سر جورى یه. بریم بیا -
 :گفتم خواهش با. داره فکرهایى یه دونستممى
 باشه؟. کن صحبت تو اصالً -
 دقیقهپنج االن گذاشتم قرار ده، ساعت براى من. نباش نگران تو. داخل بریم بیا من، عزیز نیلوفر، -

 . گذشته
 :گفتم سریع

 . بریم باشه، باشه، -
 . برد کارخونه بزرگ ىمحوطه داخل رو ماشین و کرد هماهنگ نگهبانى با

 ما تونستنمى سیروس بزرگ و سیاه چتر. کرد راهنماییمون بزرگ ساختمون پشت به جوونى نگهبان
 پیکرمون به رو بارون آساىسیل و درشت قطرات تندی تقریباً باد وقتى بده؛ نجات شدنخیس از رو

 . کوبیدمى
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 :گفت فریاد با و رفت جلوتر زردرنگش ضدآب لباس با نگهبان
 . جاستهمون بینین؟مى رو سفید ساختمون اون. جلو برین رو راه همین -

 . برگشت رو اومده راه سرعتبه بعد
 :پرسید سیروس

 نیست؟ سردت -
 . سوزوندمى خودش تو رو من آتیش، ىکوره مثل درون از استرس اما بود؛ کرده یخ صورتم و پا دست،

 . خوبم نه، -
 . شدیم هدایت مدیریت اتاق به منشی مرد توسط و شدیم ساختمون وارد

 . بفرمایین جاست،همین -
 و کردم عبور هامچشم رنگهم چوبى در از دنبالش به هم من. شد وارد و زد در به ضربه چند سیروس

 . شدم داخل
 از پوشیده دیوارى که اتاق یه وسیع ابعاد نه و دید رو گرون و شیک العادهفوق وسایل نه هامچشم

 میز با که کردم دقت اتاق راست سمت به. کشیدمى واردى،تازه هر رخ به رو اعتبار و نشون و تقدیرنامه
 دیوارى که چپ سمت و بود کوچکى اجتماعات سالن خودش براى صندلى، زیادى تعداد و بلند

 نوید که دید رو ساختمون پشت سرسبز فضاى راحتى، به شدمى و بود اىقهوه ضخیم ایشیشه
 و افتخارات کنار که شدم مردى به خیره من. دادمی بیننده به رو تابستون و بهار براى زیبایى اندازچشم
 بلندشدن بدون. کردم سالم لب زیر. بود نشسته باشکوهش و بزرگ میز پشت کارخونه، هاینامهتقدیر

 . کرد اشاره رنگآجرى چرمى هاىمبل به و داد رو ما جواب محکم و بلند سالمى با
 . بفرمایین -
 با سفید و کشیده صورت. گشتم گذشته از پایى رد دنبال و شدم خیره سردشخون و آرام ىچهره به

 . دید رو بودنشدرشت هم طبى عینک هاىشیشه پشت شدمى که داشت آبى چشم جفت یک
 :گفت آروم و گرفت رو بازوم سیروس

 . بشین بیا کجایى؟ -
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 کمى رسمى دفتر این براى راحتی، مبل نوع این. رفتم فرو اندکى و نشستم نرم مبل روى همراهش
 . بود نامأنوس

 . بفرمایین رو امرتون -
 :گفت سیروس

 . دونمنمى رو شریفتون فامیلى هنوز من ببخشین ؟... آقاى -
 . هستم نگاران -
 . شدیم شما مزاحم شخصى موضوع یه خاطربه همسرم و من. نگاران آقاى بله -

 و شدمى مچاله راستم دست تو چادر. بود مرد صورت ىخیره فقط هامچشم اما شنید؛مى هامگوش
 . ننشینه صورتم رو داشت سعى دار،کارخونه معذب و متعجب نگاه. رفتمى چپم دست کف تو هامناخن

 :پرسید کنجکاوى با
 موضوعى؟ چه شخصى؟ -

 :پرسید مالیمت با و کرد مکثى سیروس
 ... مدیر چندساله شما -

 :پیچید اتاق تو بلند صدایى
 کامرانى؟ باباى -
 !چى؟ -
 . نیلوفر -

 بود؟ کى صداى شدن؟ من ىخیره چرا
 خم من سمت به میز، روى و شد بلند جا از نگاران آقاى. گرفتم دندون میون رو لبم. بود خودم صداى 

 . شد
 خواین؟مى چى و هستین کى شما[ انداخت نگاهى سیروس سوى به] شناسى؟مى رو کامران -

 . شدم بلند جا از بزنه، حرفى سیروس اینکه از قبل
 شناسین؟مى رو من. هستم آمین من -

 :کرد تکرار
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 . آمین آمین، -
. کرد تند قدم سمتم به و اومد بیرون میز پشت از ـمرتبه*یکــ و دوخت من به رو متحیرش نگاه

 . محافظ یه مثل گرفت؛ قرار کنارم و شد بلند سرعت به سیروس
 . بودم کنجکاو و متحیر گیج، سرگردانم؛ حالم زمان و کودکى و خواب بین کردممى احساس

 :پرسید حیرت با و رسید قدمیم یه به نگاران آقاى
 !معلمى؟ آقا دختر -

 و مالید هم به اضطراب با رو هاشدست. بود من هاىکابوس سخنگوى قلب مثل صداش، و لحن چقد
 . کرد قفل هم داخل

 هستین؟ آمین داریوش دختر آمین؟ خانم -
 :گفتم و دادم تکون سرى

 هستین؟ کامران پدر شما. داریوشم دختر من بله -
 . نشدم جواب منتظر

 کجاست؟ کامران. هستین آره -
 هاش،چشم بستن با و زد سفید و طالیى موهاى میون چنگى راست دست و شد باز هاشدست قفل

 . شد کشیده صورتش روى چپ دست
 . دید گلوش سیبک شدن باال و پایین از راحتی به شدمى رو دهان آب دادنقورت 

 . کشید بلندى آه و رفت ترعقب قدم دو
 . معلم آقا کوچیک دختر همون. خودتى پس -

 . شد نزدیک دوباره من در خیره
 گردى؟مى کامران دنبال و اومدى حاال سال همه این از بعد چطور -

 و شد حالم متوجه سیروس. نیفتم تا گرفتم محکم رو سیروس بازوى. نشست پاهام تو عجیبى ضعف
 :گفت گوشم زیر. بشینم مبل روى کرد کمک

 . بخور رو قرصت -
 . دادم تکون سر
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 . میشم خوب االن دارم ضعف فقط. خوبه حالم نه، -
 :پرسید نگرانى با نگاران آقاى

 خوبه؟ حالت -
 . بستم رو هامچشم

 . خوبم -
 :پرسید سیروس از
 بیماره؟ خانم -

 :گفت سیروس
 . بیاره دستبه رو سالمتیش زودتر کنین کمک تونینمى شما. درمانه تحت -

 نشست من روبروی نفرهسه مبل روى. داد شیرینى و چای سفارش نگاران آقاى. کردم باز رو هامچشم
 :گفت و
 دارین؟ کارچی کامران با شما. متأسفم -

 . شد وارد شیرینى و چای سینى با پیرى مرد جواب، از قبل
 :گفت نگاران آقاى

 . میز روى بذارین جعفرآقا -
 گرم سردم، درون تا داشتم داغ چای به احتیاج. کرد تعارف. کنه ترک رو اتاق زودتر که خواست رسماً
 آقاى براى خالصه رو شبم هر کابوس و روحى شرایط و گرفت اجازه من از نگاهش با سیروس. بشه

 و من صورت بین متعجبش نگاه. شدمى بیشتر مرد صورت در حیرت لحظهبهلحظه. کرد تعریف نگاران
 . بود چرخش در سیروس
 :گفت سیروس

 . بده پایان هاکابوس این به تونهمى پسرتون دیدن فقط کنیممى فکر -
 :پرسید غمگین و شد خم سمتم به کمى. شد پایین و باال عمیقى آه با نگاران آقاى ىسینه

 نه؟ یا بخشیدى رو کامران شما -
 . گذاشتم هم روى چشم
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 هم پسرتون حتماً. بیاد سراغم خواب تو هم باز خوامنمى. بگم هم خودش به خواممى اما بخشیدم؛ -
 . بشه راحت هم اون خواممى. عذابه و رنج در

 . غلتید اشگونه روى نگاران آقاى هاىچشم از اشک اىقطره
 . طورههمین -

 :داد ادامه و کرد پاک رو چشم دو هر ىگوشه اشاره و شست انگشت با و زد باال رو عینک
 مادرتون و پدر شدم متوجه اونجا. پرورش و آموزش اداره رفتم اول. گردممى دنبالتون دارم چندماهه -
 و تونخونه نشونى جز به آدرسى هیچ. بود شریف خیلى پدرتون. کنه رحمتشون خدا. دادین دست از رو
 هم آدرسى هیچ. رفتین اونجا از هست دوسالى-یکی گفتن گرفتم، تماس وقتى. نداشتن تلفن شماره یه
 برادر یه فهمیدم فقط و ندارن شما از خبرى کشىاسباب از بعد گفتن هم هاتونهمسایه. نداشتن شما از
 کسى با برادر و خواهر این گفتنمی. نداشتن خبر اى،اداره چه اما دولته؛ کارمند که دارى کیان اسم به
 و آوردم دست به رو مادرتون و پدر مزار نشونى. بوده خودشون الک تو سرشون و نبودن ارتباط در

 دست به شما از خبرى هم باز اما ببینمتون؛ اونجا تصادفى شاید تا سرخاکشون رفتم هاشنبهپنج چندبار
 . اومدین سراغم خودتون که کنممى خداروشکر... االن اما. نیاوردم

 درد و غم. بود پرغم بودن آرام درعین صداش. بودم هامکابوس علت دنبال هاجمله و کلمات الىالبه
 گواهى مرد این رنج بر نچکیده، قطرات و چکیده اشک قطره یک حضور. کردممى حس خوب رو

 . دادمى
 . بود شده اشتباه مرتکب پسرتون گشتین؟مى من دنبال شما چرا -
 . اومد چشم به دهنش داخل گوشت کشیدن دندون به
 . میگم بهتون رو دلیلش -

 :گفتم
. دونستمنمى چیزى قضیه از پیش وقت چند تا[ نموندم اشاجازه منتظر. ]دارم ازتون سؤال دوتا من -

 کرد؟ تعریف داییمزن که بود طورىهمون قضیه. بودم کرده فراموش رو چىهمه
 به پدرت؛ از نمره نگرفتن با که بود لوس و خودخواه قدرى به من، پسر تک کامران. بود طورهمون -

 زیرزمینش و بود شدنساخته حال در ساختمون همین موقعاون. بیاره اینجا به رو تو داد اجازه خودش
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 همون. حمید اسم به داشت دوستى یه. شدمى استفاده ازش وسایل انبارى جاى به و بود شده تموم تازه
 . رسیدیم هم با پدرت با. داد خبر اون هم پدرت به. داد اطالع من به سریع و ترسید پسر

 . کرد پاک بلندش پیشونى از رو عرق درشت قطرات شرمندگى با
 مخارج براى حتى. بگیره خسارت شد حاضر نه کرد، شکایت کامران از نه بود؛ بزرگى مرد پدرت -

 مردونگى تو که اینه از بهتر بشه مردود درس تو آدم»: گفت کامران به فقط. نگرفت ریالى بیمارستان
 شدم؛ پدرت ىشرمنده من« .گرفتىمى انتقام بچه یه طریق از نباید داشتى حقم اگه حتى تو. ببازه
 هدفش به رسیدن براى دارشکارخونه باباى وجود از و بود شده تربیت من دست زیر پسر، اون چون

 یه به شد تبدیل شد؛ عوض کامران. کردیم مهاجرت تهرون به شهر این از ماه همون. کردمى استفاده
 شرمندگیش. کرد پاره اما نوشت؛ نامه پدرت براى صدبار. خوندمى درس فقط که منزوى و ساکت پسر

 تخصص و داد ادامه شد، قبول تهران دانشگاه پزشکى رشته بعد دوسال. بود اندازه چه بگم تونمنمى رو
 . گرفت رو کودکان

 . بود کودکان متخصص پزشک یه االن کامران یعنى. شدممى ترمتعجب لحظه هر
 رو دستم میشم، اذیت کردمى حس که هربار تنها و بود ساکت مدت تمام در که کردم نگاه سیروس به

 . من ناآروم وجود به ببخشه آرامش تا گرفتمى
 ... دنبال نیومد خودش چرا -

 :گفت نگاران آقاى. ندادم ادامه
 که بود هاشبچه و کار درگیر قدرى به هم شاید. بود کرده فراموش مدت این از بعد شاید. دونمنمى -

 . نداشت فرصت
 :گفتم زیرلب

 !هاشبچه -
 کرده ازدواج و بود شده مردى خودش براى هم کامران بود؟ نوجوون پسر همون ذهنم تو هنوز چرا
 . بود این حقیقت. بود
 . شیطون قلوهاى سه. داره پسر تاسه -

 . زد لبخند بار اولین براى
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 . کامبیز و کامیار داریوش، -
 :پرسیدم بلند

 داریوش؟ -
 :گفت لبخند همون با
 کرد،مى شکایت و برخورد پدرت اگه. دونستمى پدرت مدیون رو موفقیتش و پزشکى. پدرت یاد به -

 اولین روى رو پدرت اسم. بره پزشکى دنبال تونستمی نه و بشه دانشگاه وارد تونستمى نه کامران
 . هستن سالهسیزده گذاشت، قل
 . زد مى حرف هاشنوه از افتخار با
 بزنم؟ حرف پسرتون با تونممى من نگاران آقاى -

 :گفت گرفته صداى با. شد مات و کرد عوض رنگ اشخیره نگاه
 . نیست اینجا پسرم. تونىنمى -

 :پرسید سیروس
 . باشیم داشته کوتاه گفتگوى یه بدین اجازه. گرفت تماس ایشون با میشه باشه هرجا -
 :گفت و کشید سینه از عمیقى آه
 . بده رو کسى جواب تونهنمى دیگه کامران یعنى بزنه؛ حرف کامران با تونهنمى کسهیچ -

 :پرسیدیم هم با سیروس و من
 چرا؟ -
 . نیست زنده دیگه من کامران[ دوید صداش تو بغض. ]نیست زنده من کامران -

 . شدم خیزنیم
 !چى؟ یعنی چى؟ -
 به هامدندون و افتاد بدنم به لرز. شد خشک دهنم. دادم قورت سختى به رو دهنم آب. افتادم پتهتته به

 :پیچیدمى سرم تو نگاران آقاى صداى. خورد هم
 . نیست زنده من کامران -

 . نتونستم اما بگیرم؛ رو بدنم لرزش جلوى و باشم مسلط خودم به کردم سعى



 

 

393 

 

 ارزشمندم ی بقچه و من رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.نیلوفر

 :گفت آهسته و کرد نگاهى من به پریدهرنگ. کردم نگاه سیروس به ملتمسانه
 . لطفاً بدین من به آب لیوان یه[ داد ادامه بلند. ]آروم باش، آروم -

 . بکنم حامى ترینمهربون آویزون رو هامدست کردم فرصت فقط و شنیدم که بود چیزى آخرین
 بلند خواستم و کشیدم عمیق نفسى. بودم کشیده دراز نفرهسه آجرى مبل همون روى. کردم باز چشم

 . شنیدم رو سیروس صداى و فشرد پایین به رو امشونه دستى. شم
 . شى بلند االن خوادنمى. کن صبر کمى -

 «.نیست زنده من کامران»: پیچید سرم تو ترعمیق صدایى
 :کردم ناله

 نیست؟ زنده دیگه کامران سیروس؟ بودم بیدار -
 بود؟ حاللیت دنبال سخنگو قلب و صدا اون یعنى. ریخت هامگونه روى گرمى اشک
 . عزادارى این ساکت همراه شد همیشگى همراه ـوش*غــ*آ و شد بلند امگریه هقهق

 . بخور کمى. بخور -
 اشک خشک، گلوى. کرد خنک کمى رو امدیدهتف گلوى آب، و شد باز سختى به فشرده هاىلب

 . بود شده متغیر چهارفصل  بدنم داغ؛ تن و سرد پاى و دست سوزان،
 :پرسیدم و نشستم

 کجاست؟ کامران پدر -
 به رو بیچاره مرد اون بدجور تو حال دیدن. ندادم اجازه کنه، خبر اورژانس خواستمى. بیرون رفت -

 !نیلوفر. نیلوفر. ریخت هم
 . کردم نگاه نگرانش و مستأصل صورت به و گرفتم محکم رو هاشدست

 . سرحال و میشم خوب من. شد تموم ماجرا. شد تموم سیروس -
 :گفت و گرفت دندون زیر چندبار رو پایین لب
 آشناست؟ برام مرد این صداى کنىمى باور. دارم غریبى حس -
 رو اشآشفته نگاه و شد وارد نگاران آقاى. شد مرتب سرم رو چادر خورد، در به که اىضربه شنیدن با
 . نشست روبرو مبل روى هم باز نگاه، همون با فقط نگفت، چیزى. دوخت من به
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 :پرسید سیروس
 افتاد؟ اتفاقى چه براش کامران، دکتر پسرتون، -

 به نفر سه ما نگاه. بودن هم درگیر و کردنمى بازى رو اصلى نقش هانگاه اما کردن؛مى کار هازبان
 . بود استیصال و حیرت و سؤال از مثلثى هم،

 پسر یه که مجروح سر باالى کامران. بیمارستان برنمى رو اورژانسى مورد یه ماه، بهمن پارسال -
 و سینه قفسه از عکس دستور و موقت درمان از بعد. زخمه پسر بدن تموم بینهمى و میره. بوده بچه

 زور به رو پسر خواستهمى پسر باباى. میده اطالع بیمارستان نگهبانى و حراست به پسرک، کبود دست
 ... و میشه پرت عقب به درگیرى تو و میشه درگیر اون با کامران. ببره

 . شد مشت پاها روى هادست و نشست هم روى پرخون آبى هاىچشم
 :داد ادامه و کرد کنترل رو بغض

 . شد مغزى مرگ بعد هفته یه و رفت کما تو. خورهمى دیوار به سرش -
 . شد ترآهسته صدا

 زندگیش روز آخرین تو و داد زندگى نفر سه به بدنش اعضاى با اما رفت؛ دنیا این از من کامران -
 . بده نجات ـکلیش*الـ پدر دست از رو دیدهآسیب کودک یه تونست

 . شد زیاد دستم مچ روى سیروس ىشدهقفل هاىانگشت فشار
 شدن؟ مغزى مرگ زمانى چه پسرتون نگاران اقاى -

 مواظبم»: گفتمى که امسینه تو دوم قلب همون بود؟ من سر تو که همون گذشت؟مى سرش تو چى
 داشت؟ امکان یعنى ؟«باش

. فداکار قلب یه پیداشدن شنیدن تاریخ. بود تاریخ همون. کردیم یخ دو هر موردنظر تاریخ شنیدن با
 بوده موطالیى آبىچشم پسر همون بخشیده، دوباره عمر من سیروس به که کسى نداشتم شک دیگه

 مهربون همراه به مهربون و طالیى قلب یه جبران براى روزى و برد تاراج به رو من موهاى روزی که
 . شد قهرمان یه به تبدیل من براى کامران دکتر. داد هدیه من

 :پرسید و فشرد رو دستم سیروس
 شده؟ داده کسایى چه به بدنش اعضاى دونینمى -
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 . شد جاجابه
 . بشناسیم رو افراد نباید که هست قوانین جزو. متأسفانه نه -

 :پرسید سیروس
 دارین؟ کامران دکتر از عکسى اینجا -

 دوقاب میز روى. رفت باشکوهش میز سمت به و شد بلند آهستگى به و کشید آهى نگاران آقاى
 هاعکس روبروى و میز اون پشت که ببینه رو هاقاب داخل تونستمى کسى تنها که داشت قرار عکس

 . اومد ما سمت به و برداشت رو عکسى قاب. گرفتمی قرار
 چشم جفت چهار. ببینم رو قاب درون تا ایستادم کنارش هم من. گرفت رو قاب و شد بلند سیروس
 دو هاىشونه دور به هاشدست که باوقارى و محترم مرد هایچشم. شدن خیره من به آبى و درشت

 ىگونه بر گونه و کرده ـلقه*حـ پدر گردن دور به دست سر، پشت از سوم پسر و بود شده حلقه پسر
 . داشتن من هاىکابوس ىسالهشونزده کامران با غریبى شباهت قلو سه پسران. داشت پدر

 . گرفتم عکس از چشم متأثر
 . میگم تسلیت. متأسفم -

 و مهربانى با و گرفت سیروس ىدرازشده دست از رو عکس قاب و کشید عمیق نفسى نگاران آقاى
 . کرد نگاه حسرت

 بکنین؟ من به لطفى یه تونینمى -
 . نداشت شدنتمام قصد گویى حیرت و تعجب
 :گفتم

 لطفى؟ چه -
 . زد چرخ ما و عکس قاب بین نگاهش

 بخشیدین؟ رو ما کامران بگین و بزنین حرف من همسر با بیاین میشه -
 :گفت سیروس

 ... شما خدمتتون، کرد عرض من خانم -



 

 

396 

 

 ارزشمندم ی بقچه و من رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.نیلوفر

 دیشب همین بار آخرین و دیده رو پسرمون خواب چندبار من همسر. ازتون کنممى خواهش من آقا -
 تا کامران خطاى از من همسر. ببخشه رو اون بگه کوچولو دختر یه به بود خواسته ازش کامران. بود
 خواب تو وقتى پیش ماه. کردیم مهاجرت تهران به چرا نفهمید وقتهیچ. نداشت اطالع پیش ماه

 . بگم رو چیزهمه شدم مجبور بگیره، حاللیت دختربچه یه از خواستمى ازش که دید رو کامران
 :گفتم

 . زنممى حرف خانمتون با تلفنى من باشه، -
 . تهران بیاین من با لطفاً اما بزرگیه؛ درخواست دونممى. کنهنمى باور نبینه رو شما تا. کنهنمى باور -

 :گفتم و انداختم سیروس به نگاهى
 کنیم؟ مشورت لحظه چند همسرم و من دینمی اجازه -

 . شد خارج اتاق از «کنممى خواهش» با و داد تکون سرى
 :گفتم و گزیدم رو انگشتم

 ... کنیمى فکر هم تو سیروس -
 :گفت و گذاشت سینه روى دست. بود تأثر و حیرت از پر مهربونش نگاه

 . اینجاست کامران قلب مطمئنم. میشه تند ضربانش مرد این دردآلود صداى با قلب این -
 اشسینه روى سر و کردم ـلقه*حـ دورش رو دستم. خوردن سر هامگونه روى به اشک قطرات
 :کردم زمزمه و گذاشتم

 این تو اگه حتى... حتی. دادى من به رو خدا ىهدیه بهترین تو. باش آروم. بخشیدم رو تو من خدابه -
 . دکترکامران بودم، بخشیده رو تو من هم باز تپیدىنمى سینه

 قلب داشت امکان داشت؟ امکان پزشکى علم تو چیزى چنین. شد ترآرام کمى مهربون قلب ضربان
 کنه؟ حفظ رو خودش موجودیت و خاطرات از بخشى ای،دیگه کس سینه تو پیوند با کسى

 . کرد پاک رو هاماشک و گرفت باال رو صورتم سیروس
 . بشم مطمئن تا بزنم عمو به زنگ یه بذار نیلو -

 . گرفت رو عمو ىشماره حرکت حال در سیروس. کشیدم کنار رو خودم
 . عمو سالم -
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- ... 
 خوبین؟ شما عموجان، خوبم -
- ... 
 االن. میگم مفصل براتون بعداً که افتاده اتفاقاتى یه عمو. خوبه هم ما حال. نیست مشکلى عمو نه -

 قلب. زدن پیوند بیمارى به تاریخ همون تو رو پسرش قلب که هستیم آقایى پیش نیلوفر و من یعنى ما،
 منه؟ ىسینه تو نگاران دکتر قلب عمو. نگاران دکتر دکتر، یه
- ... 
 . دونهنمى پدرش. میگم بعد که حوادثیه یه. نکردم تحقیق من. مهمه خیلى خدا به -
- ... 
 . اومدیم پدرش دیدن ایدیگه چیز براى. نکردیم وجویىجست هیچ نیلوفر و من ، خودم جان به -
- ... 

 . زد دیوار به تکیه و ایستاد سیروس
 خودشه؟ پس درسته؟ -
- ... 
 . بگم بهشون بشم مجبور شاید -
- ... 
 . میشه پایین باال ضربانش ساعت یه این تو قلب این. مجبورم -
- ... 
 . باشه عمو، مواظبم -
- ... 
 . خداحافظ. باشین خودتون مواظب هم شما -

 . شد خیره من به و انداخت استخونى پالتوى جیب تو رو گوشى
 . کامرانه قلب این نیلوفر -
 کنیم؟ کارچی حاال -
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 . نمیشی اذیت اگه البته بریم، همراهش بهتره نظرمبه -
 :گفتم

 . باشه امروز همین بهتر چه. بزنیم مزارش به سرى باید. رفت رو سفر این باید باالخره -
 نگران هابچه خونه، بزن زنگ یه پس»: گفت و کرد استقبال. دیدم سیروس هاىچشم تو رو رضایت

 «.نشن
 فرح اسم روى و درآوردم رو سفیدم سامسونگ گوشى ای،سرمه مانتوى جیب از و گفتم ى«چشم»

 . زدم
*** 
 . شدمى کاسته بارون شدت از شدیم،مى نزدیک تهران به هرچه

 بگیم؟ چیزى قلبت درمورد کامران دکتر ىخانواده به سیروس، میگم -
 . شد لغزنده و خیس ىجاده ىخیره باز و دوخت من به اىلحظه و گرفت جلو از رو نگاهش سیروس

 من ىسینه تو پسرشون قلب اینکه فهمیدن. اومدن کنار حتماً قضیه با ماه ده از بعد هااون نیلوفر -
 از هااون اینه صالح کنممى فکر. بشه دوطرف براى خوشایند چنداننه ماجراهاى باعث تونهمى تپه،مى

 رفتار چطور فرزندانش و همسر پدر، و مادر مسئله این شنیدن از بعد کن فکر. باشن اطالعبى ماجرا
 از این. بشنون رو فرزندشون و همسر پدر، قلب صداى دارن دوست که اینه ترینشطبیعى. کننمى

 . ببینم رو دردشون و حسرت بتونم که خارجه من ىعهده
 خاطربه قانون این گفتمى. داشت رو نظر همین هم عمو. گفتمى درست. بود کنندهقانع هاشحرف

 . هست عضو ىگیرنده خصوص به طرف دو آرامش
. بود گرفته رو آسمون ىپهنه تموم پربار، و سیاه ابرهاى اما نبود؛ بارون از اثرى. شدیم شهر وارد

 بزرگ و قدیمى اىخونه به رو ما نگاران آقاى. دنبالش به هم ما و رفتمی جلو همچنان تیره اتومبیل
 در خونه حیاط. داشت جا اتومبیل هاده براى پارکینگش که بزرگ حیاطى با اىخونه. برد تجریش تو

 ندیده رز گل پر و سبز ىبوته پاییز، فصل تو حاال تا. کردمى ربایىدل رز گل هاىبوته با تعجب کمال
 . بودم
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 و داشت تن به بهارى ىشکوفه از پر سفید بلند لباس که زیبا و مسن زنى اصلی، ساختمون به ورود با
 . اومد ما استقبال به بود، پوشونده رو موها تمام سبزى و کوتاه روسرى با

 عجیبى محبت با. داشت برلب روشن لبخندى نگرانش، و منتظر هاىچشم برخالف نگاران آقای همسر
 . ـوسید*بـ رو صورتم و کرد بـغلم

 . کامران مهمون اومدى خوش -
 . داد هدیه مهربون و شاد لبخندى هم سیروس به داشت، امشونه روى دست که طورهمون

 . بفرمایین. اومدى خوش خیلى پسرم -
 . دیدم رو سیروس رخ از رنگ پریدن

 . کرد هدایتمون ناهارخورى، میز هاىصندلی طرف به فراوون اصرار با
 . بفرمایین. نخوردین ناهار دونممی -

 داشته خوبى احساس سیروس و من که شد باعث پدرش و کامران مادر نشیندل و صمیمى رفتار
 و بودم محبتشون ىشرمنده. دونمنمی کرد؟ تشکر و گرفت آروم مادر قلب تا کردم تکرار چندبار. باشیم

 . هستم پسرشون لطف ىشرمنده و مدیون من بگم تونستمنمى اینکه یشرمنده
 خودش روى رو کامران دکتر آروم صورت طرح که نشستیم سفیدى مرمرین قبر سنگ کنار بعد ساعتى
 . داشت
 . کشیدم سنگ روى دست

 . هستم معلم آقا دختر. اومدم باالخره. سالم -
 :کردم زمزمه و خوندم اىفاتحه

 . باش داشته آرامش. بگیر آروم کنممى خواهش. بخشیدم رو تو قبل هامدت -
 :دادم ادامه و گذاشتم سیروس دستکش بدون دست روى رو دستم

 . هستیم شما قلب مواظب دو، هر باشین مطمئن. دکتر هستم شما مدیون رو عزیزم این داشتن من -
 . کرد همراهى رو من نرم بارونى ریزش. کردم مزارش سنگ مهمون رو اشکم قطرات آخرین

 . گذاشت بازوم زیر دست سیروس
 . داشت دنبال به شیرینى ىنتیجه کابوست. شد تموم چىهمه دیگه. شو بلند -



 

 

400 

 

 ارزشمندم ی بقچه و من رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.نیلوفر

 . خوب ىنتیجه. عزیزم میگى درست -
*** 
 بعد ماه یک

 . دادم دستش به رو اقالم ىبرگه. اومدمى چشم به بیشتر اشچهره زیبایى سیاه، بلوز و پلیور با
 . نشه فراموش. خوشگله آقا بفرما -
 :گفت گرمش لبخند با
 فروشگاه؟ برم تنها -

 . خندیدم
 . بدزده رو آقام کنهنمى جرئت کسى. نترس -

 . زد چشمکى و خندید
 دیگه؟ مطمئنى -

 . زدم اششونه به آرومى ىضربه
 . باشم کارها بقیه دنبال فرح با هم بعد بذارم، کنار صدقه باید فقط. عزیزم برو -

 :شد بلند کیان صداى
 کنه؟ کمک من به خوادنمى کسى -
 . کنممى کمکت هم من کنى، کمک خرید تو اگه -
 . بیاره و بگیره هیئت از رو هادیگ اون بگو هم سروش به. قبول -

 جابه بود خوشگلم کوچولوی نازنین سالمتى براى که رو نذرم اولین باید من و بود تاسوعا فردا
 . نازنینم همسر خاطربه دومم نذر و عاشورا هم بعد روز و آوردممى

 دیوار روی و در باالی فاطمه، عزیز عزادارى سیاه هاىپرچم زدن مشغول هم، کنار سیروس و کیان
 . رفتم کنارش. کردمى نگاه آقایون فعالیت به و بود ایستاده کوچه تو بغل به نازنین فرح. بودن خونه
 نثار رو نشینشدل اما جونکم نور و زدمى بیرون گهگاه تیره ابر زیر از خورشید جونکم ىاشعه

 . خوردنمى تکون آروم جونکم باد مسیر در بانک، سردر و خیابون سیاه هاىپرچم. کردمی صورتمون
 :گفت بلند سیروس
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 . کنهمى گیر در الى پارچه وگرنه ببر باال کمى کیان -
 :گفت بلند کیان

 . چهارپایه روى کامل برین و بکشین زحمت باید شما بردم باال من استاد -
 :گفتم معترض

 !نداشتیم کیان -
 :گفت لب زیر و خندید فرح

 هستین؟ آمین و پژوهش ىخانواده مال مطمئنین تا دو شما -
 :زدم غر
 !شو الل فرح -

 :گفت کرد،مى نگاه کیان و سیروس به هیجان با که نازنین
 . الل عمه -

 . شد بلند فرح ىخنده
 . بفرما -

 . زد ـوسه*بـ نازنین گرم و بافتنى کاله روى
 . گُله عمه. خوبه عمه مامان -
 :کرد زمزمه گوشم تو
 . خُله هم خیلى -

 :گفتم و ـوسیدم*بـ رو نازنین خنک و نرم لپ
 فسقل؟ میگی چی -

*** 
 دادم هل حیاط ىگوشه آرومآروم رو عدس و لوبیا نخود، از پر بزرگ یقابلمه کوفته و خسته شب آخر

 . رفتم باال حیاط، المپ کردنخاموش از بعد و
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 خواب به نشسته مبل روى بود، رفته باال شلنگ کردنجمع و آب بستن با قبل، ربعیک که سیروس
 این دیدن ساعت هر و لحظه هر. شدم داشتنیشدوست صورت محو وافر، عشق و محبت با. بود رفته

 :زدم صداش آروم و رفتم کنارش. کردمى شعف غرق رو وجودم نازنین انسان
 . پسرم شو بلند. بخواب تخت رو برو شو بلند جان،سیروس -

 . بود حساس کلمه این به. زد محو لبخندى لبش ىگوشه هاشچشم از قبل
 :گفت دارخش

 . همسرت شوهرتم، -
 . گرفتم رو بازوش زیر خنده با
 . شو بلند خوشگل، سرور، همسر، شوهر،. بفرمایین شما هرچى -
 :گفتم درازکشیدن از قبل. نشست تخت روى من به داده تکیه بسته، هاىچشم با
 . شده کثیف لباست. بخواب بعد دربیار، رو لباست. صبرکن -

 . بود شده خاکى و دارلک حیاط، داخل ظروف آوردن و حبوبات و سبزی خرید خاطربه سیاه لباس
 . ندارم نا دیگه نیلو جون -
 . کنممی عوض رو لباست خودم. نکش دراز فقط -

 تیشرت و زدم مهربونش قلب و هابخیه روى ـوسه*بـ چند اخیر، ماه شش مانند لباسش درآوردن از بعد
 . کردم تنش سفیدى،

 :گفتم لب زیر
 !پسرم نگو من به میگه بعد -

 . کشوند خودش سمت رو من که بودم نکرده بلند تخت از زانو
 . آشپزخونه وتلوقتلق صداى با نه بخوابم، نفسات صداى با امشب بذار بیا. من بانوى نزن غر -

 . کردم اطاعت و خندیدم
 . کردم فکر دیشب خواب به استادم هاىنفس موسیقى میون در من و رفت خواب به سریع

 اىلحظه. رفتمى سپیدى نور سمت به طالیى و سبز اىکوله با که دیدم رو کامران ماهیک از بعد
 :گفت و برگشت
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 . میرم و کنممى پر رو مکوله میام، هربار -
 روستایى تو پدرش طتوس درمانگاهى شدنساخته و زنده انسان سه به قلب و هاکلیه بخشیدن با

 . ودب پرشدن حال در مرتب کامران ثواب و برکت ىکوله کامران، نام به دورافتاده
 . دونمنمى بود؟ چى من ىبقچه بگم، بهتر یا من ىکوله

 از بودن، گرفته قرار زندگیم رمسی تو که بود خوبى هاىانسان اسم از پر دنیام این ارزشمند ىبقچه اما
 هاشوننفس بند من نفس و کشیدنمى نفس کنارم خونه این تو که بودن انسانى چهار ارزشمندتر همه
 . بود

 :پیچید گوشم تو آلودشخواب صداى و نشست پشتم عزیزم سیروس دست
 . داریم پرکارى روز فردا. نگارم بخواب -

 . ٨9آذر ٢٤ بود؛ تاسوعا فردا
 . عشق از پر و پرتنش و عجیب سالى بودیم؛ گذرونده سر پشت رو سالى چه

 . زد هااون بر ایـوسه*بـ و کرد نـوازش رو هامپلک خواب
 

 پایان
*** 
 . بودن من همراه که وعزیزانی دوستان تمام از کنممی تشکر

 . باشه اومده خوشتون رمان این از امیدوارم
 . هستم نظرهایتان منتظر

 
 اثر این خلق برای ی نویسنده از باتشکر 

 .است هشد  ساخته دانلود نگاه سایت در و شده نوشته دانلود نگاه انجمن در رمان این
 

 /257754http://forum.negahdl.com/threads/: نگارش منبع
 /20542http://forum.negahdl.com/members/: نویسنده با ارتباط

http://forum.negahdl.com/threads/257754/
http://forum.negahdl.com/members/20542/
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 ارزشمندم ی بقچه و من رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.نیلوفر

 

 negahdl.com          سایت: 
 

 forum.negahdl.com  : انجمن
 

 
 negahdl            : تلگرام

 

   negahdl_com    :اینستاگرام
 
 

http://forum.negahdl.com/ 
 negahdlcom      :گوگل پالس 
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