
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 داستان مجموعه  : دسته بندی

 باال از نگاه های داستان مجموعه  نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربر دهقانی محبوبه : نویسنده  

 Aster: ویراستار

 شعبانی نیلوفر : طراح جلد

 /http://forum.negahdl.com/threads/118492منبع نگارش: 

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

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

 است حرام دانلود نگاه بجز کانالی

www.negahdl.com 

 

http://forum.negahdl.com/threads/118492/
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 خالصه :

 

 .کنهمی روایت متفاوت دید زاویه یه با رو عادی مردم زندگی باال از نگاه های داستان مجموعه

 .ست باال از و نیست رو به رو از که دیدی

 .مخفیه ما دید از که نامرئی اتصال هایزنجیر و هستش دیگر باهم هاانسان زندگی پیوند و ربط گرروایت
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 سماجت: اول داستان

 پنجره پشت: دوم داستان

 گدا: سوم داستان

 راز: چهارم داستان

 لبخند یه ارزش: پنجم داستان

 بخشش: ششم داستان

 همکالسی:هفتم داستان

 (1) بارانی هوای: هشتم داستان

 (2) بارانی هوای: نهم داستان

 پیامک: دهم داستان

 تحقیر: یازدهم داستان

 (1)مار: دوازدهم داستان

 (2) مار: سیزدهم داستان

 (1) شریک: دهم چهار داستان

 (2) شریک: پانزدهم داستان
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 هیجان: شانزدهم داستان

 نفهم: هفدهم داستان

 رفتگر: هجدهم داستان

 دهات: نوزدهم داستان

 مدور: بیستم داستان

 افطار سفره: یکم و بیست داستان

  

 خدا نام به

 

 سماجت

 

 !لرزیدمی خود به سرما از و بود گرسنه. بود نشسته مادرش کنار خیابان گوشه دخترک

*** 
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 کیف محتاطانه و داشت خود جیب در دست بود نشسته خود سلطنتی صندلی روی که طورهمان پیرمرد

 !دادن جان لحظه در حتی داشت سماجت عجب. کردمی لمس را پولش

  

 پنجره پشت

 

 

 .کردمی نگاه عشقش به جاآن از و بود زده کنار بادستش را پرده بود، ایستاده پنجره روبه اتاق توی

 .هم چشم در چشم

*** 

 

 !کرد نگاه کنارش خالی جای به و بست را آلبوم بود نشسته تخت روی که طور همان پیرزن

  

 

 گدا
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 .بود شده شب

 

 در ساختمان کارگری. بود خسته. کردمی ذوق ذوق هازخم جای. بود خورده ترک و زخم دستانش تمام

 پیاده گوشه گدای زن به چشمش. بود حرکت در خانه طرف به. بود فرسا طاقت واقعا تابستان گرم هوای

 .انداخت زن کاسه در هزاری پنج یک و کرد جیب در دست افتاد، رو

*** 

 

. کرد تا و برداشت سر از را چادرش. ایستاد و شد بلند گذشت، هم نفر آخرین. کرد اطراف به نگاهی زن

 ت،رف پشتی کوچه طرف به. کشید مانتویش به دستی. گذاشت کیف داخل را همه و کرد جمع را بساطش

 .گشت باز خانه به و شد رنگش زرد جنسیس سوار

  

 راز

 

 

 .رفت و کرد عوض را پدر سرم پرستار
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 رماد دلتنگ عجیب دلش. نگریست بود خواب در که پدر آروم یچهره به. نشست تخت کنار صندلی روی

 .بسته جهان بر چشم هست سالی پنج که مادری. بود

*** 

 ندارم؟ برادری یا خواهر من چرا مامان ـ

 .داد ما به سال بیست بعداز رو تو خدا شدیمنمی دار بچه ما پسرم ـ

 .خواممی کیک بازم من مامان ـ

 .تو مال من کیک عزیزم بیا ـ

 .بخور. خوایمی خودت تو نه، ـ

 !ندارم دوست کیک من عزیزم، نه ـ

 پدر طرف به و کرد پاک رو بود صورتش روی که رو اشکی قطره. شد خارج افکارش از پدر سرفه صدای با

 .گذاشت پدر دماغ بر رو اکسیژن. رفت

 :گفت و کشید عمیقی نفس. گرفت دست در رو پسر دست و کرد پسر به مهر از پر نگاهی پدر

 بیرون جون آقا ازخونه. بود اومده بند بارون که میشد ساعتی یک بود سرد خیلی هوا. بود زمستون_

 ناله هشبی صدایی یه شدیم؛ صدایی یه متوجه. خونه بریم بگیریم تاکسی تا رفتیم خیابون سر اومدیم،

 .ست زباله سطل از صدا دیدیم کردیم گوش که خوب گربه، بچه
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 طل،س همون سمت رفتم نشکنم رو فروغ دل اینکه برای. باشه کرده گیر ممکنه کمکش، بریم: گفت فروغ

 رو چراغش و آوردم بیرون کتم جیب از رو گوشیم.نبود مشخص چیزی. بود تاریک. اومد باهام فروغم

 .کردیم حیرت دیدیم که چیزی از. کردم رشن

 .داد فشار مهر با رو دستش و کرد نگاه پسر هایچشم عمق به. کرد سکوت

 پیچید دورت رو چادرش داشت، برت فروغ. مردیمی داشتی. بود کرده یخ بدنت بودی، زباله سطل توی -

 آب. تگذاشت بخاری کنار فروغ شدیم، خونه وارد وقتی. کردم بلند دست تاکسی اولین برای. بشی گرم تا

 !موندی زنده شستت، بخاری کنار اتاق تو جاهمون و آورد گرم

 .بود اشک از خیس. کشید صورتش روی بر دستی پسر

 !بست جهان روی بر همیشه برای را چشمش و کشید بلند نفس یه پدر

  

 لبخند یه ارزش

 

 لهک و سر و شب وقت این تا داروخانه توی کار. بودم خسته خیلی. بودم نشسته اتوبوس ایستگاه توی

 شهر هایچراغ اگه":گفتم خودم با. نبود آسمون توی ماه. کنندست خسته واقعا هامشتری با زدن

 برای جا. شدم سوار ایستاد، ایستگاه توی اتوبوسی ".شدندمی مشخص هاستاره حتما میشد خواموش

 به کارماف شدم صورتم به خیره. کردم نگاه پنجره توی خودم عکس به. ایستادم پنجره کنار نبود، نشستن

 !داد جوالن سرم توی صداها و کشید پر کودکیم
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 !خدا تورو بخر، آدامس یه خانوم ـ

 .بخر اتبچه برا بادک باد یه آقا ـ

 خری؟می فال دارم، فال خانوم ـ

 خدا تورو بخر، من از گل شاخه یه آقا ـ

 :زدمی داد مادرم سر که پدرم فریاد صدای

 گذاشتی؟ کجا بگو کثافت_

 .نذاشتم جایی من خدا به ــ

 گذاشتی؟ کجا بگو شناسم،می رو زنیکه توی من میگی، دروغ داری سگ مثل ــ

 !نذاشتم جایی من پیغمبر به پیر به ـ

 .گوریه کودوم کجاست؟ من تریاکای شیره این پس ـ

 دعواها این از همیشه بودم، کرده پنهان پاهام الی رو سرم و بودم زده چمباتمه اتاق گوشه ترس، از ومن

 رو تریاکش شیره خودش بابام معمول طبق. میشد ختم مامانم خوردن کتک به آخرش و بود ما خونه

. رفتنمی کار سر. ستخوامی من چارهبی مامان از نبود، که رو تریاکی. بود رفته یادش و بود کرده مصرف

 به رو من. رفتمی برق و آب قبض و خونه اجاره پای حقوقش یهمه. کردمی کارگری کارخونه یه تو مامانم

 .آمد و رفت پر و شلوغ هایمکان توی و هاروپیاده توی ها،راه چهار سر. کنم کار تا بود سپرده خانوم بتول

 .بخر جوراب جفت یه آقا ـ
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 به همیشه مثل کنم؛نمی فراموش رو روز اون وقت هیچ. گشتمبرمی خونه به مامانم از زودتر من همیشه

 جوابی باز و کردم صداش. نداد رو جوابم کردم، سالم. دیدم منقل پای شده مچاله رو بابام. رفتم خونه

 به هاهمسایه. کشیدم جیغ و ترسیدم دیدم، رو ششده سیاه صورت رفتم نزدیکش وقتی. نشنیدم

 .رفت پیشمون از و بود کرده سنکوب بابام. اومدند مونخونه

 .بخر گل شاخه یه خدا رو تو خانوم ـ

 چنده؟ ایشاخه هاگل دخترم ـ

 بخری؟ گل خوایمی ـ

 چنده؟ ایشاخه هاگل نگفتی حاال. داری زیبایی لبخند چه قشنگم، دختر بله ـ

 .تومن پونصد ایشاخه ـ

 داری؟ گل شاخه تا چند ـ

 .بیستا ـ

 .خرممی رو هاتگل همه ـ

 خری؟می رو شهمه جدی، ـ

 .پولش اینم بیا عزیزم، آره ـ

 .دادین اضافه تومن پنج ـ

 !خودت مال ـ
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 .بگیر رو شبقیه بیا میشه ناراحت مامانم نه ـ

 چندمی؟ کالس دخترم ـ

 .بودم سوم کالس االن رفتم می مدرسه اگه ـ

 نمیری؟ مدرسه ـ

 .برم نتونستم امسال اما رفتم؛ پارسال تا چرا ـ

 چرا؟ بپرسم میشه ـ

 !نداشتیم رو ششهریه پول ـ

 کمک ما به و بود کرده پیدا رو ما یخونه آدرس بدبختی هزار با که رو خیری اون نمیره یادم وقت هیچ

 از داروخونه درسته. بشم داروساز و بخونم درس معالقه مورد یرشته تو بتونم من تا کرد کمک. کرد

 !شکر بنده داروخونه یه تو دستم که همین اما ندارم؛ خودم

 ایستگاه تو دوباره و میشدم پیاده باید. بود ایستگاه آخر. شدم خارج افکارم از اتوبوس ایستادن با

 .رسید زمین به اتوبوس آخر پله از پام که همین. بیاد بعدی اتوبوس تا نشستممی

 خری؟می من از فال یه خانوم ـ

 دهانش از غلیظی بخار. بود شده قرمز دماغش نوک سرما توی که بود بچه دختر یه صدا، طرف برگشتم

  :زدم بهش لبخند یه. بود شده قرمز کردم؛ هاشدست به نگاهی اومد،می بیرون

 چند؟ هاتفال همه-
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 بخری؟ رو شهمه خوایمی ــ

 چندمی؟ کالس عزیزم، آره ــ

  ...نمیرم مدرسه ــ

  

  

 بخشش

 

 گریه خواستمی دلش! انداخت جاآن در حاضر جمع به نگاهی ایستاد، چهارپایه روی لرزان هایقدم با

 .گرفت قرار گردنش دور طناب. بود آور عذاب او نجات برای مادرش و پدر هایالتماس دیدن. کند

 نداری؟ گفتن برای حرفی ـ

 .شد جاری چشمش گوشه از اشک. کرد مقتول مادر و پدر به نگاهی

 .ببخشید رو من بود، اتفاق یه بکشمش، خواستمنمی _

 :گفت و کرد مقتول مادر و پدر به نگاهی مامور

 ببخشید؟ خواهیدنمی... شما _

 :گفت مقتول پدر
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 .قصاص نه،_

 شده بسته هوا راه اما کردند؛ هوا آوردن دست به برای تالش به شروع هایشریه. شد خالی پاهایش زیر

 به هایشگوش ولی ندید؛ را جایی چشمانش دیگر. بود سخت دادن جان قدرچه! داشت درد قدرچه. بود

 :گفت گریه با راکه ایزنانه فریاد صدای! شنیدمی خوبی

 .بخشیدم بخشیدم، دارید، نگه دست _

 !اشبچه قاتل برای حتی است، رئوف! دیگر است مادر

  

 همکالسی

 

. کالس اول شاگرد اونم بودم، کالس اول شاگرد من. بود من کالس هم حامد این احسان، بینیمی":فرهاد

 با اون ماا بودیم؛ فقیر نداشتیم، پول چون بخونم؛ نتونستم تربیش دیپلم تا من. پول با اون بازحمت، من

 .خوند رو درسش پول زور

 مدیر اون اما ام؛ساده کارگر یه االن زدندمی استعدادم و ذهن و هوش از حرف همه که منی بینی،می

 وقتش به اون وقت اون باشم، امبچه و زن شرمنده و باشه امنه گرو هشتم همیشه باید من. باباش شرکت

 !چیزه همه پول! اعتباره تحصیله، علمه، پول! علمه از بهتر پول من نظر به! هعی... حال و عشق تفریح،

 کی برای تو و من االن. شیممی له ثروتمندها پای زیر همیشه هابیچاره فقیر ما میگی، درست ":احسان

 ات بشیم پله مجبوریم نداریم پول اینکه خاطربه. نداده رو حقوقمون ماهه سه. ثروتمند یه کنیم،می کار
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. دادندن رو پولمون که نباشه ما به یادشون بیاد، پولشون روی پول. کنند ترقی و برند باال ما از ثروتمندها

 تمندثرو و است خونه پی مثل فقیر. نرسه جایی به صدامونم کنیم، نرم پنجه دسته فقرمون همون تو ماهم

 .نیست امخونه نباشه پی تا. خونه خود مثل

*** 

 ".بذار پام جلوی راهی یه بابا،":حامد

 پول قدرچه. کنم جمعش باید من و زنیمی گندی یه خدا همیشه. مونده راهیم دیگه مگه راهی، چه": پدر

 هی بود، همسال تو با. ببین رو فرهاد این برو. بپوشونم پول با رو تو گندهای جا همه قدرچه کنم، خرجت

 راحتیبه داره، بچه و زن. ترهزرنگ تو از قدرچه ببین اما است؛ ساده کارگر یه االن درسته فقیر، بچه

 حرصم دونیمی... میگه دستت اون به دستت این تو وقت اون. گزهنمی امککش چرخونه،می رو زندگیش

 خیلی امتو کرده، مدیرشرکتش رو تو بابات موفقی، آدم یه تو کنندمی فکر همه که این کجاست، از

 نباشم من اگه. است فرمالیته هااین یهمه که ندارند خبر کسی اما چرخونی؛می رو شرکت داری قشنگ

 مونند؟می چی مثل تو عین نمایی ظاهر هایآدم دونیمی. هواست تو شرکت این سوته سه

 ... :حامد

 .کنیدمی خفه رو آدم درون از اما قشنگید؛ ظاهربه یقه، دور کروات یه مثل:  پدر

  

 (1)بارانی هوای
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 باالی از شدنم وارد با. خوندمی قرآن داشت و بود چشمش روی استکانیش ته عینک. شدم 1۰2 اتاق وارد

 .زد مهربون لبخند یه و کرد بهم نگاه یه عینکش

 .خودم جون فرنگیس بر سالم ـ

 .نباشید خسته دخترم، سالم_

 رو کارها این داشتم تا. گرفتم رو فشارش و گذاشتم دهنش توی رو گیر تب کردم، عوض رو سرمش

 :تگف و گرفت رو دستم که بیرون برم خواستم کارم اتمام بعداز. بود صورتم روی دقیقش نگاه کردممی

 .بشین_

 .نشستم تخت روی کنارش

 کلتمش بگو. مادر بگو نیستی، همیشگی شاد دختر! فروغهبی چشمات حاله،بی صورتت امروز: فرنگیس

 !شده کدر انقدر نازی و شفافی این به صورت این که چیه

 .همین... خستم ـ

 .زیاده خیلی کارت: فرنگیس

 .بُرممی میشم، خسته خودم تنهایی این از واقعا هاوقت بعضی نیست، کار خاطر به نه ـ

 !گیره جایی دلت: فرنگیس

 .دونستممی رو بودنش سرکش این دلیل کاشای! سرکشه خیلی... هه ـ

 .خداست اسرار اصطرالب عشق جداست هاعلت ز عاشق علت: فرنگیس
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 .دارم رو مفلوک آدم یه حس ـ

 .سازهمی رو آدما حس که آدماست افکار این: فرنگیس

 کنم کارچی بگو شما ــ

 !باش استوار: فرنگیس

*** 

 درستش داشتند. بود خراب آسانسور. رفتم آسانسور طرف به و کردم پارک پارکینگ تو رو ماشین

 .رسوندم خونه به رو خودم بدبختی هزار با. برم باال هاپله از شدم مجبور. بودم خسته خیلی. کردندمی

 .زدم رو برق پریز و بردم دست. بود مطلق سکوت تو خونه همیشه مثل. شدم خونه وارد و انداختم کلید

 لوو کاناپه روی و میز روی انداختم رو سوییچ. قطعه آسانسور خاطر به برق افتاد یادم. نشد روشن هاچراغ

 .دبر خوابم نکشید ثانیه به. بستم رو هامچشم. کردم پرت طرفاون و برداشتم سرم از رو روسریم. شدم

 حرف به یادم. گرفته بارون اینکه مثل. بود تاریک جا همه. کردم باز رو هامچشم تریک تریک صدای با

. تمرف پنجره طرف به و شدم بلند پس کردم،می شروع االن همین از باید بود، اون با حق افتاد، فرنگیس

 ور ردش خورد،می سر پایین به شیشه از آروم و کردمی برخورد شیشه به بارون قطرات. زدم کنار رو پرده

 نگاهم. دادم تکیه شیشه به رو سرم. بود افتاده صورتم روی برق چراغ تیر نور. ذاشتمی جا شیشه روی

 نکرده نگاه بارون به بود وقت خیلی. کردم زوم میشد، دیده بهتر برق چراغ نور زیر از که بارونی به رو

 ...که روزی همون از! بودم

 آروم. گیرشد در همیشه مثل ذهنم! من خدای! هه. است جمعه عصر روز؛ اون مثل امروزم ببینم، بذار

 .رفتم گذشته به و شدم دور حال از. گرفت شکل سرم در صداها آروم
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 ستارپر شهر هایبیمارستان از یکی تو. بودم شده مستقل و بودم اومده بیرون پرورشگاه از بود سالی یک

 .کنم جور چندم دست ماشین یه خودم واسه بودم تونسته تازگی به. بودم

. کردم حرکت خونه طرف به و شدم ماشین سوار. دادم تحویل رو شیفت بارونی، هوا و بود جمعه عصر

 هاشونخونه سمت به شتاب با که عابر شماری انگشت تعداد و بود خلوت هوا سردی خاطربه هاخیابون

 یسخ. بود تاکسی منتظر که افتاد تنهایی مسافر به چشمم هاخیابون از یکی تو. میشد دیده رفتندمی

 نشت سیاه پالتوی یه. کردم کج طرفش به رو ماشین. اومدنمی گیرش تاکسی حاالها حاال مطمئنا. بود آب

 بود، یباز خیلی کالهش طرح. سر بر بافتی دست کاله و آبی جین شلوار! رنگ کرم بافت دست پلیور با بود

 مشخص اشچهره درست همین واسه. بود کرده فرو یقه داخل رو صورتش و بود وایسونده رو پالتوش یقه

 .نبود

 .رسونمتونمی من برید خواید می جایی اگه آقا، _

 .میرم باهاش میاد تاکسی االن. نمیشم شما مزاحم ممنون، نه ـ

 .بیاد گیر تاکسی زودیا این به نکنم فکر ولی ـ

 .افتادم راه و کردم زیاد رو ماشین بخاری. گرفت جا عقب صندلی شد، سوار بعد و کرد مکث یکم

 برید؟ خوایدمی کجا ـ

 ...خیابون کنید لطف اگه شدم، شما مزاحم ببخشید ـ

 بچگیش با ههه! مونهمسایه پسر. اومد یادم آهان! آشناست قدرچه. کردم صورتش به نگاهی آیینه تو از

 !شده ترجذاب خیلی ریشش ته اون با فقط نکرده، فرقی هیچ
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*** 

. دندبر پرورشگاه به رو من نداشتم کاری و کس چون شدند؛ کشته تصادف یه تو مادرم و پدر بود سالم نه

 هامبچگی بازی هم کردیم،می زندگی قدیمی محله تو و بودند زنده بابا و مامان هنوز که موقع اون یادمه

 !هاروز اون بود روزایی چه آخ. بود

  

 (2)بارانی هوای

 

 چهی خدا بنده بود، الملوک تاج اسمش داشتیم همسایه یه یادمه. موندندمی شونبچگی تو هاآدم کاشای

! نفرنگستو بودند رفته بیامرزش خدا خود قول به که داشت پسر دوتا. نداشت درمونی و کاردرست و کس

 !نشه یاربی کس هیچ الهی: گفتمی همیشه الملوک تاج خدا بنده کردند،نمی پیرشون مادر از هم یادی

 قدرچه داد،می کشمش و نخودچی بهمون. بود الملوک تاج خونه تو جامون خدا همیشه رضا علی و من

 یه اما نمیشد؛ حالیمون هیچی هم ما کرد،می دل و درد ما برای کسیبی زور از بیچاره. کردیممی ذوق

 دلش حرف سر که روز یه یادمه خوبی به. میشد سبک دالش و درد گفتن با اون که داشتیم براش خوبی

 شکنه،می دلش. نکنید ولش آوردید دست به رو یکی دل وقت هر! مادر هعی: گفت بهمون بود شده باز

 .گیرهمی قهرش خدا

 چی؟ یعنی گیرهمی قهرش خدا ـ



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  dehgani | باال از نگاه های داستان مجموعه

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 20 

 ولی هستم؛ زنده. ندارم ولی دارم؛ اوالد! نداشتمش ولی داشتم؛ کنارم رو یکی من یعنی: الملوک تاج

 !من یعنی خدا قهر ام،مرده

 .میگه ما به رو هااین چرا دونستیم نمی اصال فهمیدیم،نمی رو منظورش هاموقع اون

 چرا کردم درک شدم کار و کسبی خودم وقتی. فهمیدم رو منظورش خوبی به شدم بزرگ وقتی اما

 دوست پسر خیلی. رو من تا داشت رو رضا علی هوای تربیش! بیامرزدش خدا. زدمی ما برای رو هاشحرف

 !من به تا دادمی تربیش اون به چی نخود مشت یه همیشه بود،

*** 

 م،بزن حرف باهاش دیدم رو گذشته از نفر یه که حاال خواستمی دلم نه، یا بدم آشنایی بهش بودم مونده

 و بذارم کنار و خجالت کردم سعی پس کرده، پیدا آشنا یه غربت تو که بود داده دست بهم فردی احساس

 .کنم باز رو حرف سر

 !گرفته بارونی عجیب ـ

 ... :رضا علی

 .کنیدمی زندگی منطقه همین تو شما ـ

 .نه: رضا علی

 کنید؟می زندگی کجا بپرسم میشه ـ

 ... :رضا علی
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 حرف قدراین هاوقت بعضی بود، وراج خیلی هاموقع اون یادمه کرده، تغییر اخالقش قدرچه! من خدای اُه

 با بودم ندیده وقت هیچ! زدمی حرف من با فقط یادمه اینم البته کشید،می سوت آدم مخ که زدمی

 و ردمک بهش آیینه تو از نگاهی! نباشه رضا علی و باشم گرفته اشتباه من نکنه. بزنه حرف دیگه هایبچه

 :گفتم

 دارید؟ نسبتی ساالری آقای با شما...  امم... ببخشید ـ

 

 !خوندم هاشچش تو از رو تعجب. خورد گره نگاهم با آیینه تو از نگاهش لحظه یه برای

 طور؟چه ـ

 شناسینش؟نمی ـ

 ... ـ

 !ساالری رضا علی ـ

 .کرد سکوت باز و خورد گره هم با آیینه تو از نگاهمون باز

 رتبزرگ ازم سالی چهار سه یه. بودیم همبازی هم با. داشتیم همسایه پسر یه بودم که بچه دونی،می ــ

 .اونید شبیه خیلی شما! ندیدمش هست سالی چند یه بود،

 قلبم چرا دونمنمی کرد، فرق نگاهش رنگ که تفاوت این با خورد، گره هم با نگاهمون آیینه تو از باز

 !دزدید رو نگاهش! کرد ضربان به شروع
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 !میشم پیاده جاهمین ممنون: رضا علی

 قدرچه: گفت و شد خم بود ماشین در الی که طورهمون. شد پیاده. کردم هدایت کناری به رو ماشین

 کنم؟ تقدیم

 .سالمت به برید: نیاد در اشکم تا گرفتم رو خودم جلوی زور به کردم، بغض حرفش این با چرا دونمنمی

 هب. یقه تو رو سرش و کرد پالتوش جیب تو رو هاشدست. وایسوند رو پالتوش یقه بست، آرومی به رو در

 حک مغزم توی کوچه اسم! کوچه اسم روی شد کشیده نگاهم! رفت کوچه سمت به و برداشت گام آرومی

 .کردم حرکت و زدم جا رو دنده! شد

 دیگه نبود، ازش اثری ولی میشد؛ کشیده سمت همون به مسیرم اومدممی کار از وقت هر روز اون از

 !ندیدمش

*** 

 زدی؟ سر 1۰۱ اتاق بیمار به. نیست کار به حواست لکی، تو چرا شهال؟ چته: مریم

 قدراین چرا! شده چم من کنم، تغییر قدراین دفعهیه من میشه مگه شدم، مریض کنم فکر... ـمریم

 یادفر دلم دلیل بی چرا! گیرهمی دلم دلیلبی چرا! کنممی بغض دلیلبی چرا! میشم تنگ دل دلیلبی

 !خوادمی

 شدی؟ عاشق... هه: مریم

 !میشه عاشق نفر یه طوریچه ـ
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 !موندند توش پرفسوراشم اینو: مریم

 ندونه کجاست؟ ندونی! داری دوستش ندونه داره؟ دوست ندونی که بشی کسی عاشق بده قدرچه ـ

 خیلی... بده حسش خیلی! میشی تنگش دل ندونه میشه؟ تنگت دل ندونی کجایی؟

 ... :مریم

 دختر یه با میشه حاضر کسی چه! است مسخره خیلی چیز یه شدنش عاشق من مثل یکی... دونیمی ـ

 .کنه ازدواج کار و کسبی

 داری؟ شک خدا کار به: مریم

 .... ـ

 .نره یادت رو هشت و صد اتاق بیمار! کن توکل خودش به: مریم

*** 

 نکرده نگاه بارون به روز اون از یادمه، خوبی به رو این! کردممی نگاه بارون به بود وقت قدرچه دونمنمی

 گاهمن! کنم نگاه بارون به و بشکنم رو طلسم. باشم استوار کردم سعی ولی! میشد دوسالی درست! بودم

 کرم لیورپ و مشکی پالتوی با رنگ، مشکی چتربزرگ با جااون نفر یه شد، کشیده برق چراغ تیر پایین به

 نجرهپ به پایین اون از نگاهش! پنجره رویروبه درست سر، بر کالهی و آبی جین شلوار. بود ایستاده رنگ

 با. رفت در سمت به شتاب با که بود پاهام این ولی بود؛ قفل مغزم. گرفت ضربان قلبم! من شاید یا بود،

 ...رفت پایین رو هاپله شتاب
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 پیامک

 

 !بشند عمل زودتر چه هر باید مادرتون: دکتر

 ...قرص با روزی چند یه نمیشه خالیه، دستم واقعا... دکتر آقای: مرتضی

 .من مشکل نه شماست مشکل این یوسفی، آقای: دکتر

 و رخوت به گرما این و بود گرم هوا! داشتمی بر قدم آرامی به. بود شده سنگین و سست پاهایش

 .بود انداخته رو گرفتن قرض برای داشت سراغ کس هر به کرد،می کمک سستیش

 زد، ار چشمانش خورشید نور. کرد بلند آسمان به رو سر کند، جور را عمل خرج تربیش نصف بود توانسته

 بود، دست یک و صاف آسمان. شود خورشید شدن دیده مانع تا گرفت صورت جلوی و کرد بلند دست

 مهزمز آرام. کوبیدمی مردم بر شالق مثل را حدشبی گرمای و تابیدمی ظالمانه خورشید و ابری هیچ بدون

 .نمیده قد جایی به عقلم دیگه آوردم، کم! کن جورش خودت... خدایا: کرد

 بازش ناشناس، ایشماره از پیام یک. کرد خارج را اشگوشی و برد دست. کرد حس خود جیب در لرزشی

 :کرد

 شده موبایل گوشی عدد یک و طال سکه نیم یک برنده ما پیامکی کشی قرعه در شما گرامی، مشترک

 فرمایید حاصل تماس شماره همین با اطالعات دریافت جهت. باشدمی 111۰ شما رهگیری کد اید،

 (ستاره 1 پیامکی جشنواره)
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 قبو اولین از بعد. گرفت را شماره اشتیاق با شد، روشن قلبش درون امیدی نور و گرفت ضربان قلبش

 .بود گویا تلفن شد، قرار بر تماس

: سآدر به خود جایزه دریافت جهت اید، گرفته تماس ستاره پنج پیامکی مسابقه با شما گرامی مشترک

 کد همراه را پستی کد یا و فرمایید مراجعه... ساختمان... خیابان آزادی اول آزادی، میدان تهران

 .کنید پیامک شماره همین به خود دقیق مشخصات و منزل دقیق آدرس رهگیری،

 در ردوک انگشتی سر حسابی خود با فرستاد، را شده گفته مشخصات تمام سریع نشست، لبش بر لبخند

 اب است، آورده دست به تومان میلیون یک به نزدیک و فروخته موبایل همراه به را سکه نیم خود خیال

 ونمیلی یک فقط کند تبدیل پول به زودتر چه هر را جایزه این اگر. برداشت گام خانه سمت به خوشحالی

 .میشه جور اونم ایشاهلل: کرد زمزمه خود با. ماندمی مادرش عمل خرج برای دیگر

 !تمنوکر: کرد لبخندزمزمه با و کرد بلند آسمان به رو سر. نمودمی جلوه زیبا و سبز سر درختان نظرش در

 و قرض تو نیستم راضی خدا به کردی، جور رو پول این بدبختی با و خالیه دستت دونممی پسرم: مادر

 !کنم عمل خوامنمی من اصال بیفتی، بدهی

 گهدی هفته ایشااهلل. کردم جور رو پول همه تقریبا نخور، منو غصه کنید، عمل باید شما من، مادر: مرتضی

 !میشی عمل

 .بارت سر شدم خودم دارم، بر دوشت رو از باری یه اینکه جا به مادر، شرمندتم جان مرتضی -

 .بشی خوب تا بدم رو نیستم و هست همه وظیفمه،. منید سر تاج شما. پسرتم غریبم، من مگه من، مادر -

 :کرد بازش! بود شماره همان از دوباره. رفت سمتش به خوشحالی با. لرزید گوشیش
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 یهزینه بابت تومن هزار1۰۵1۰۰ مبلغ شد، ثبت موفقیت با برسی از پس شما آدرس گرامی، مشترک

 پیامک طریق از را واریزی فیش ارجاع شماره و کرده واریز 6........36۰6 کارت شماره به( پیشتاز) پستی

 رد. مرداد یک تا واریز فرصت. گردد ارسال شما برای روز یک مدت طی شما بسته تا نمایید ارسال ما برای

 گویا تلفن در شده اعالم آدرس به ایست، الزامی پست طریق از بسته دریافت به تمایل عدم صورت

 (ستاره 1 پیامکی جشنواره. )فرمایید مراجعه

 هب بریزم پول االن همین اگه تومنه، یه به نزدیک. شدم جایزه برنده! ببین: کرد مادر به رو خوشحالی با

 !رسهمی دستم به فردا تا حساب

 بودی؟ کرده شرکت مسابقه تو مگه: مادر

 !دونمنمی... مامان دونمنمی: مرتضی

 .کرد کارت به کارت را شده خواسته مقدار و رفت بانک عابر به

. بود شده ناامید. بود نکرده دریافت ایجایزه هنوز و گذشتمی بود فرستاده را پول که زمانی از روز ده

 هنوز. کند واریز بیمارستان حساب به را پول تا بود آن وقت حال و بود شده عمل بود روزی سه مادرش

 دکشی کارتخوان در را کارت. رسید پرداخت به نوبت اداری کارهای گذراندن از بعد داشت، کم میلیون دو

 امتحان باره سه و دوباره بود، خالی حسابش. کرد نگاه خوان کارت صفحه به تعجب با! نمود وارد را رمز و

 .نیست کافی موجودی مقدار. کرد دریافت جواب یک بار هر و کرد

 نزده دست حسابش در موجود هایپول به هرگز. نداشت امکان این بود، شده حبس اشسینه در نفسش

 .بود
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 متصدی حرف یاد شود، خالی دفعه یک حسابش بود ممکن طورچه بود، شده گیج. شد خارج بانک از

 .کن شکایت برو باشه، بردای کاله ممکنه: افتاد بانک

 مثل شهرستانی لوح ساده هایآدم و کنندمی ارسال رو هاپیام این بردار کاله گروه یه متاسفانه: سروان

 .داشتیم باند این از شکایت مورد سه و شصت حدود االن تا. خورنمی رو گولشون شمام

 .تهران آدرس بود، داده آدرس آخه -

 اینا نداره، ساختمونی و خیابون همچین یه تهران نداره، وجود اصال ساختمان و خیابون آدرس اون -

 .کلکه همش

 مصادف بیمارستان در مادرش ماندن روز هر و نمیشد مرخص مادرش نمیشد پرداخت بیمارستان پول تا

 ولمه نگفتم بگیر، رو دستم گفتم من... خدا: کرد آسمان به رو. بود مانده در تر،بیش پول پرداخت با بود

 !کمکت بود این. پرتگاه تو بده

 ولی کرد؛ صدایش اشخاله پسر پیمان. بود کشیده دراز خوابش رخته در! درمانده یدرمانده بود، درمانده

 دلگ با رفت سمتش به نکرد، دریافت جوابی وقتی و کرد صدا را او بار چند پیمان. نداد جوابی مرتضی

 !خوابیمی قدراین چرا چته؟ مرتضی هی: زد کمرش بر آروم

 .بمیرم خودم درد به بذار پیمان نکن: مرتضی

 میشه؟ مرخص خاله میشه؟ حل چیز همه خوابیدن با -

 !دردتو رو، غمت نبینی تا بخوابی باید هاوقت بعضی اما نمیشه؛ مرخص نه -

 چیه؟ تو درد -
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 .اهلل بسم اون و جن شدم من بینی،نمی مگه.( شد دار بغض صدایش) پول -

 .کردی حماقت خودت -

 وقت هر... بود پول بود نیاز که چیزی اولین بکنم خواستم کار هر وقت هر چون خالیه؛ دستم چون آره؛ -

 یبرا خواستند،می ازم دولتی کار... بگیرم زن خواستم خواست،می سرمایه کنم، شروع خواستم کاری یه

 یم،برد جایزه یه عمری بعد... کرده عمل مامانم که حاالم! خواستندمی پارتی ازم رفتم دولتی کار استخدام

 !هان! چیه دنیا این از من سهم بود، برداری کاله اونم

 .کن توکل خدا به -

 .بینهمی رو من اون مگه -

 .کن حلش خودت بینی،می رو من اگه کرد، بلند آسمان روبه سر حرص با

 .بخور شام بیا پاشو -

 یقهدق پنج و سی و هشت دیدن با. کرد ساعت به نگاهی پیمان نشست، سفره سر و شد بلند سستی با

 غذای تنها. خوردمی هم به نیمرو از حالش نیمرو،. انداخت شام به نگاهی مرتضی. کرد روشن را تلوزیون

 با برد، دهان سمت و گرفت را لقمه اولین. میشد مرخص باید پیش روز ده! مادرش چارهبی. شبش هر

 .شد خشک راه بین دستش خبر شنیدن

 اب پیامکی ارسال با باند این پیامکی، برداری کاله بزرگ باند دستگیری از بشنوید اما و: خبر مجری

 ...محتوای
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 تحقیر

 

 .بیرون... نگیری منم وقت بهتره! هیچی... نمیشی هیچی تو -

 زدم، چنگ صندلی روی از رو کیفم. کنه تحقیرم جمع جلوی نداشت حق اون کرد،می خفم داشت بغض

 بچه من و تهرانه بچه اون چون چی؟ یعنی کارش این چی؟ که. اومدم بیرون اتاق از و انداختم زیر رو سرم

 جا همه هاروستایی بچه ما کال. کنه تحقیر رو من و بده رو اجازه این خودش به باید اون شهرستان،

 .روستام بچه من چون میشه؛ مال پای حقمون

 .نریزه هاماشک تا گرفتم آسمون طرف رو سرم

 ...خدا نفهمم؟ من نفهمم، من بفهمونه همه به خواستمی کارش این با

 پر متاسفانه. کردم بلند دست تاکسی اولین برای. رفتم تاکسی ایستگاه طرف. شدم خارج ساختمون از

 به. چکید و کرد سماجت اشکم قطره اولین. شدم سوار وایساد، تاکسی یه تا شدم معطل ربعی یه بود،

 تاب و آب با رو متنی یه داشت مجری. بود روشن تاکسی رادیو. شد روون هامماشک بقیه دنبالش

 شمتن لعنتی بزنه، چشم تو ادبی خیلی متنش تا خوندمی شین مثل رو سین کلمه تلفظ و خوندمی

 که شد پخش آهنگی. شد تموم کذایی متن اون بالخره. کردمی ترسخت رو من بغض این و بود غمگین

 .بیارند در رو من اشک حسابی امروز کردند یکی به دست زمان و زمین انگار. نمیشه بدتر این از دیگه

 .مقدم افشین یاد زنده از زمستون شعر

 .انتظاری چشم لحظه باشه که نداری زمستونی من مثل تو: مقدم افشین
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 .کرد نگاهی بهم جلو آیینه تو از تاکسی راننده شد، بلند هقم هق بیت، این به رسیدن با

 .افتاده اتفاقی... ما خواهر جای هم شما نباشه فضولی... ببخشید -

 نه: کردم پاک کاغذی دستمال با رو دماغم

 گریون چشمای با توبی بشینم. گریون چشمای با توبی بشینم سخته چه سخته چه: مقدم افشین

 .کن خواموش تو رادیو این خدا رو تو آقا: زدم زجه

 هخال. بود شده قرمز و کرده پف حسابی هامچشم. کردم تند پا خاله خونه طرف به و شدم پیاده تاکسی از

 .کنم تعریف واسش رو ماجرا از ایچکیده شدم مجبور خورد؟ جا دیدنم با

 کنی؟می جمع رو چمدونت چرا حاال: خاله

 .روستا برگردم خواممی -

 بزنی؟ جا خوایمیجان سمیرا: خاله

 .برگردم پرم دست کردم حس وقت هر و برم خواممی! هامحرف این از ترسمج که دونیمی نه، -

*** 

 نتحسی دیدمی رو کارم کس هر داشتم، چشمگیری پیشرفت واقعا بودم، کرده کار حسابی ماه دو این تو

 .رینتم و تمرین و بودم کرده تحقیق حسابی دوماه این تو بودم، شده موفق من آره. بودم تونسته کرد،می

 هشب باید دادم،می نشون بهش رو موفقیتم باید گشتم،می بر باید دیدم،می رو تالشم جواب داشتم حاال و

 .نیستم نفهم و نادون روستام بچه چون فهموندممی
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 داشت سختی به نداشت، من از رو طرحی چنین اتنظار بود، شده خشک مانیتور صفحه رو هاشچشم

 تو و باال آورد رو سرش. خواستممی رو همین منم و بود معلوم عصبانیتش وضوح به. کشیدمی نفس

 .شده خیره هامچشم

 .کنینمی کار جااین ایحرفه صورت به چرا داری کار این به زیاد عالقه اگه نیست، خوب کارت اصال -

 کنم، کار براش داره انتظار چرا بده کارم اگه میگه، چی داره دونستنمی خودشم گرفت، خندم حرفش از

 گفتم که اینه مال تربیش سوزششم ترکه،می حسادت از داره دونممی من. بد گفت چرا خوبه کارم اگه

 یاد رو کار بتونم خوب قدراین کم مدت این تو نداشت انتظار اصال اون. کنم کار جااین خوامنمی دیگه

 قیرمتح و کرد بیرونم که موقع اون. کنم کار براش خواممی گفتم بهش قبال که من. بدم انجامش و بگیرم

 وت و کرده هزینه همه این که اونی. باشه داشته رو توانایی این روستایی بچه یه کردنمی فکرشم کرد،

 تمرین خونه تو قیمت ارزون کامپیوتر یه با فقط من. داره حق... دیده دوره رفته هاآموزشگاه بهترین

 .گرفتم یاد و کردم

 .اجازه با... ام... نیست خوب طرحمم اینکه مثل خب. کردن کار از شدم پشیمون متاسفم، -

 !حقشه گیرهمی کم دست رو دیگران که کسی بود، رضایت لبخند لبم رو

 .خوندم رو بود مسیر توی بیلبورد هرچی. کردممی نگاه رو بیرون شیشه از. شدم اتوبوس سوار باراین

 .نرفت کنار لبم روی از هم لحظه یه لبخند

 .رفتم خاله خونه طرف به آرامش با

 خوشحالی؟ سالم،: خاله
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 .شدم موفق وقتی... نباشم خوشحال چرا -

 شد؟ چی میگم، تبریک -

 فتپیشتر باعث تحقیرش اون نداره خبر. کرد حسادت پیشترفتم خاطر به االنم... کرد تحقیرم روز اون -

 !کارم بودن درست فهم باعث االنش حسادت و االنمه

  

 

 (1)مار

 

 

 .گوشه اون رفت... جاستاون ـ

 .هست زرنگم چه جونور ـ

 .نزنه نیشت باش مواظب ـ

 .کمک بیاد کن صدا رو علی برو... مواظبم ـ

 و شد خارج خونه از دو با. کرد سر به و برداشت رو چادرش لباسی چوب از شد خارج اتاق از سریع خیلی

 .رفت علی مغازه به
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 .داریم نیاز کمکت به بدو علی ـ

 مگه؟ شده چی ـ

 .مونخونه تو اومده مار یه ـ

 بوده؟ کجا مار ـ

 .میگم برات راه تو بیا حاال... دونممیچه ـ

 .توام با کری مگه اصغر هوی... اصغر... اصغر ـ

 چیه؟ هان ـ

 .باشه دکون به هواست دارم کار جا یه میرم من ـ

 .برو باشه ـ

 نفس سر پشت از مرضیه شد، داخل مرضیه از زودتر علی رسیدند، خونه به و افتادند راه سریع دو هر

 .جااون برو خوابه، اتاق تو: گفت زنان

 .دادنمی نشون رو خودش و بود شده پنهان کمد تو مار. بود گیر در هنوز رضا

 شده؟ چی رضا سالم ـ

 .کمد تو رفت بگیرمش اومدم تا خونه تو اومد مار ـ

 بود؟ باز کمد در مگه ـ
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 .تو اون رفت طوریچه نیست معلوم سوخته پدر نه ـ

 خونه؟ تو اومد مار جوریچه ـ

 از کردم باز رو یونجه بقچه گره... بوده کرده هایونجه قاطی رو خودش... گاوا برا آوردم یونجه صحرا از ـ

 .کمده تو که االنم... خونه تو رفت بیام خودم به اومدم تا... بیرون اومد الش

 زنی؟نمی زنگ نشانی آتش به چرا ـ

 .باشه یکیش این که زاده آدمی مثل چیشچی شده گور به گور این مگه... زدم زنگ ـ

 آتش هِلک هِلک تازه هوا، رفت شد دود سوخت رحیم مش خونه پارسال همین... میگی راست آره ـ

 .اومد نشانی

 .اومد حال جگرم زدندشون گرفتند خوب هم پسراش و رحیم مش عوضش ـ

 .شده پنهان هااون الی موقع یه کنیم خارج کمد از رو وسایل یکی یک میگم من ـ

 وسائل همه... نباشه الیش مار موقع یه تا دادن تکون و کردن خارج رو وسایل احتیاط با کردند شروع

 .نبود مار باز اما شد؛ خارج

 .هوا رفته شده دود انگار نیست ـ

 .کنم نگاه یه منم تا کنار برو ـ

 11۰۰ نوکیا گوشی... شد کمد دور تا دور دیدن مشغول دقت با و کرد کمد داخل رو سرش احتیاط با علی

 .کرد روشن رو چراغش و آورد در جیبش تو از رو
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 داری؟ رو گوشیت این هنوز ـ

 .تماس یکی این با گیرممی عکس و فیلم اندرویده اون با... گوشیه بهترین ـ

 هاشاینا: چرخواند کمد دور تا دور رو گوشی چراغ

 .ببینم کنار برو کجاست ـ

 .باشید مواظب ترسممی من...  علی... رضا ـ

  

 (2)مار

 

 دو آن به نگران هایچشم با. لرزیدمی ترس از و بود ایستاده ایگوشه که انداخت مرضیه به نگاهی رضا

 .نیست خوب بچه برا ترسیدنات این بیرون برو تو مرضیه: کردمی نگاه

 .ترسممی برم تونمنمی نه ـ

 .بیرون برو... برو جان مرضیه ـ

 .شد خارج اتاق از دادمی تاب هم به رو هاشدست کف که طورهمون مرضیه

 کجاست؟ گفتی خوب ـ

 .کرده باریک رو خودش کنج سه تو روبرو اون ـ
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 .بگیرمش جور یه باید... دیدمش آره آره ـ

 بکنی؟ خوایمی کارچی ـ

 .کن صبر ـ

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 .کرد باز رو درش آورد قمقمه یه خونه آشپز از رفت

. کرد خارج کمد از رو مار و گرفت رو مار گردن پشت صلوات و سالم هزار با و برد کمد داخل رو دستش

 بود چموش خیلی مار

 .قمقمه علی ــ

 از رو مار دم زور به رضا... بود پیچونده رضا دست دور رو خودش مار. برد نزدیک رو قمقمه سریع علی

 .گذاشت قمقمه داخل و کرد باز دستش

 .ببند رو قمقمه در گفتم تا شمارممی سه تا علی ـ

 .باشه باشه ـ

 آخ... سه... دو... یک ـ
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 رضا؟ شد چی: بست رو قمقمه در علی و کرد خارج رو دستش سریع

 .زد نیش رو دستم... آخ... آخ ـ

 .ببینم رو دستت بده: گذاشت زمین احتیاط با رو قمقمه علی

 رضا؟ شد چی: شد اتاق وارد حراسان مرضیه

 .برداشت خراش کمد به خورد دستم نیست چیزی: کنه پنهان رو دردش مرضیه جلوی کرد سعی رضا

 گرفتید؟ رو مار ـ

 .بکنم مار این حال به فکری یه منم تا نداری رو به رنگ مادرت خونه برو تو جان مرضیه آره ـ

 .باشیدا مواظب فقط... باشه ـ

 .باال بپر رضا: گرفت قرض رو یاسر ماشین و یاسر خونه سمت رفت سریع علی مرضیه رفتن بعداز

 حرکت بود نزدیکیشان در که شهری طرف به و درآورد حرکت به رو ماشین آوری سرسام سرعت با علی

 .شدند بیمارستان اورژانس وارد... کرد

 شده، خالی دستش رو قل حال در آب تشت یه داشت احساس پیچیدمی خود به درد شدت از رضا

 .میشد ترپخش درد محل و رفتمی باالتر درد لحظه هر و کردمی درد و سوختمی

 شده؟ چی ـ

 .گزیده رو دستش مار ـ
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 .نداریم گزیدگی برا هیچی ما)...( بیمارستان برو ـ

 نیست؟ بیمارستان جااین مگه چی یعنی ـ

 .نداریم کنم کارچی... نداریم ـ

 .رفتند نظر مورد بیمارستان به سریع

 چیه؟ مشکلش ـ

 .گزیده رو دستش مار ـ

 (...) شهر ببریدش ـ

 چی؟ یعنی ـ

 .ندادند گزیدگی ضد سهمیه شهر این به ـ

 ندادند؟ سهمیه چرا نیست، برش و دور روستا کلی شهر این مگه چرا ـ

 .بگو)...(  به برو میگی چرا من به ـ

 .ببریمش آمبوالنس با بدید آمبوالنس یه حداقل خوب ـ

 .خوادمی مجوز ـ
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 شتپ عصبانیت با. بشه ماشین سوار تا کرد کمک رضا به شده، تلف رضا بگیره مجوز بخواد تا دید علی

 علی بود شده هوشبی رضا رسید شهر به ساعت یک بعداز رفت)...(  شهر طرف به و نشست فرمون

 .کرد برانکار تقاضای و رفت اورژانس سمت به گریون هایچشم با بود اومده در اشکش

 میشه؟ خوب دکتر ـ

 .شده پخش بدنش تو سم آوردینش دیر ـ

 .بکنید کاری یه خدا رو تو دکتر ـ

  .کنید دعا براش... کما تو رفته فعال باشه، خدا به توکلتون کنیممی رو تالشمون تمام ما ـ

  

  

 (1)شریک

 

 .بزنه تا رو پیرهنش هایآستین داشت عادت

 ندهک پیرهنش هایدکمه از تایی سه دو. باز نیم راستش آستین تای و بود شده باز کال چپش آستین تای

 و بود شده خاکی شلوارش. بود شلوارش از بیرون پیرهنش لبه طرف یه. بود خورده جر اشیقه. بود شده

 نفس نفس و لرزیدمی هاشدست. بود افتاده فشارش. بود شده رفته کمی زانوش سر شلوارش پارچه

. پاش قلم خصوص به. لرزهمی پاش هایاستخون کردمی احساس. کردمی شدید ضعف احساس. زدمی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  dehgani | باال از نگاه های داستان مجموعه

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 40 

 ولی ؛کرد پاک رولبش یگوشه خون چپش دست با. بود نشسته اشک هاشچشم تو. بود باال قلبش ضربان

 روعش وضوح به بدنش. کرد نگاه سرش پشت به برگشت. نشست لبش گوشه دوباره خون و بود فایدهبی

 .کرد لرزیدن به

 شدیم؟ آشنا هم با ما شد طورچه: گفت خودش با

 فشار مغزش به. میشد خاطراتش آوری یاد از مانع بود دوشش روی که ایعصبی فشار ولی کرد؛ فکر

 .گرفته صورت آشنایی اون االن همین انگار. اومد یادش آورد،

 مارهش. کنه درستش بود نتونسته و بود شده خراب ماشینش بود ساعتی یک. بود ظهر از بعد یک ساعت

 برای کسی. کردمی عبور ماشین توک و تک. بود خلوت هاخیابون. بود کرده فراموش را خودرو امداد

 شدت از. میشد تموم داشت تحملش و تابیدمی بهش مستقیم ماه مرداد خورشید. ایستادنمی وای کمک

 رو گوشتی پیچ. گرفت رو پیشونیش عرق دست پشت با. بود اومده کم نفسش انگار. کردمی هن هن گرما

 اگه. بود شده ناامید. نشست خیابان کنار داغ هایجدول روی و رفت خوران تلوتلو. انداخت آچار جعبه تو

 رو آب بطری. بود تشنه خیلی. زدمی زنگ کسی به کمک برای بود، نشده تموم گوشیش شارژ حداقل

 یه بالخره. بود شده تموم بطری آب ولی بخوره؛ آب ساعت یک این تو بار چندمین برای تا برداشت

 .ایستاد ماشین

 اومده؟ پیش مشکلی آقا -

 .نمیشه درست کنممی کار هر شده، خراب ماشینم -

 .بزن زنگ خودرو امداد به خب -
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 .کردم فراموش رو اششماره -

 .زنممی زنگ من االن -

 .ممنون -

 .شید سوار بیایید گرمه هوا میان، دیگه دقیقه ده تا -

  

 (2) شریک

 

 ور ماشین در تا. رفت یارو ماشین سمت یواش یواش. بره راه تند نداشت قوتی. شد بلند خواسته خدا از

 رکول خنکی از وجود تمام با. بست رو در و نشست. بخشی لذت حس چه. خورد بهش کولر خنکی کرد باز

 .برگشت بدنش به نیرو و شد طرف بر بدنش گرمای یواش یواش. کرد استفاده

 .شدممی ناامید داشتم دیگه نکنه درد دستت -

 .کنممی خواهش -

 .میارم بدشانسی پشت بدشانسی روزه، چند این تو چرا دونمنمی -

 .پره دلت خیلی انگار داداش -
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 هک حاال. بشه پا رو شرکت تا خوردیم دل خون کلی. زدیم شرکت یه شریکی یکی با! بگم چی... هعی -

 رهب خوادمی میگه و آورده بهونه بزنه، بهم رو شراکت خوادمی شریکم بکشیم، راحت نفس یه تونیممی

 .خارج

 آدم یه. متنفرم ازش من که بخره رو سهمش آورده رو کسی رفته اونم. ندارم گفتم بخر، رو سهمم گفت

 میگه .نمیره گوشش به اما بابا؛ این غیر بفروش بفروشی رو سهمت خوایمی کی هر به گفتم بهش. کالش

 .کنم کارچی باید دونمنمی. نقده به دست این

 .کنم شروع رو کاری یه باهاش داشتم دوست دارم ایسرمایه یه من اتفاقا -

 حکم روز اون شریکش. گرفت شکل روز همون از آشنایشون. ریختند شراکت طرح بود روز اون از دقیقا

 ...روز یه ناجی این کردنمی فکر اصال. داشت رو ناجیش

*** 

 هیچ دید وقتی زده، غیبش شریکش و اونه نام به هاچک همه دید وقتی خواموشه، تلفنش دید وقتی

 .نداره ازش خبری

 شزن وقتی. رسید باردارش زن به دستگیریش خبر وقتی بردند، بسته کَت رو اون و اومدند مامورا وقتی

 وقت اون رفت؛ بین از دارایش همه وقتی. گرفت طالق زنش وقتی شد، سقط اشبچه وقتی. شد بد حالش

 .کنه اعتماد کسی هر به نباید فهمید بود وقت اون. رفته سرش گشادی کاله چه فهمید بود

 .صفر صفرِ. نداشت چیز هیچ. بود پاس و آس شد، آزاد زندان از سال چند از بعد وقتی

 .کرد پیداش و بزنه رو شریکش رد تونست شدنش آزاد از بعد دوسال



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  dehgani | باال از نگاه های داستان مجموعه

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 43 

 کرد،می شدید ضعف احساس. نبود اطراف اون کسی و بود شب نیمه دو ساعت. بود ایستاده رو پیاده تو

. زدمی نفس نفس. بود باال قلبش ضربان. پاش قلم خصوص به. لرزهمی پاش هایاستخون کردمی احساس

 هوا. دافتا شریکش به چشم وقتی لرزیدن، وضوح به کرد شروع بدنش. کرد نگاه سرش پشت به برگشت

 ویت چاقوی به برق چراغ تیر نور. بود روشن برق چراغ تیر واسطه به هاخیابون. تاریک کامل و بود ابری

 خود چوبی دسته زنجان چاقوی روی شده لخته خون. کردمی پیدا انعکاس و افتادمی راستش دست

 خیره نگاهش. کرد باریدن به شروع سرعت با بعد و آرام آرام اول باران. کرد غرشی آسمان. کردمی نمایی

 روی و میشد آغشته چاقو روی خون با و خوردمی چاقو به بارون قطرات. بود شریکش خون غرق جنازه به

 چراغ نور. شد جاری دیدگانش از اشک. بود شده جنازه خون شدن روان باعث بارون. چکیدمی زمین

 .شد دیده دور از پلیس ماشین گردون

 هیجان

 

 !بود هیجان عاشق او

 اهنگ سر پشت به ترس با گاهی. گذاشتمی سر پشت دیگری از پس یکی را هاکوچه و دویدمی سرعت با

 از صداها. بود شده کم سرعتش. دویدمی حال این با. بود شده خشک دهانش. بود آورده کم نفس. کردمی

 از وجه،ت بدون. رسید خیابان به. دویدمی توانش تمام با بود، ترسیده خیلی. بود شده ترنزدیک سر پشت

 ممتمد بوق صدای و خورد سکندری رفت؛ پایش زیر ایریزه سنگ. کرد شدن رد به شروع خیابان عرض

 .ماشین

 ...اما بود؛ قاپی کیف هیجان عاشق او. بود اشروزه هر کار هادویدن این
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 نفهم

 

 .بود مرده بود وقت خیلی

 !بود دور همه از همیشه بود؛ شلوغ دورش آنکه با

 !نکرد درک را داشتن دوست و دوست معنی وقت هیچ

  

 رفتگر

 

 خش... خش... خش

 .بود کرد نفوذ استخوانش مغز تا پاییزی صبح سرمای. بود میش و گرگ هوا

 خش... خش... خش

 .زدمی جارو آرام آرام، را خیابان و داشت دست در را جارو بلند دسته

 خش... خش... خش

 .افتاد دخترش حرف به یادش چرخاند، اشخانواده حول را ذهنش وقت، شدن طی و سرما از فرار برای
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 خری؟می رو نوش یه واسم شده، پاره کفشم بابایی -

 :گفت خود با. دهندمی را حقوقش فردا و امروز و است برج آخر آمد یادش دخترش، حرف آوردن یاد به با

 .بخرم عسلم قند واسه کفش جفت یه باید هست جور هر -

 !شد انداز طنین ذهنش در همسرش صدای

 همونایی از کنم،می درست قیمه خورشت تونواسه امروز. آورد نذری گوشت همسایه دیروز! آقا جعفر -

 .داری دوست خیلی که

 .نشست مرد لب بر خنده

*** 

 رنگ آلبالویی آئودی بر سوار. بود کرده روی زیاده نوشیدنی خوردن تو گشت،می بر شبانه پارتی از

 .بود زیبایش

 زدن جیغ به شروع و آورد بیرون ماشین پنجره از را سرش و کشید پایین را شیشه هوتن. بود گرمش

 .کرد

. بود دلچسب خیلی هوا خنکی. کرد زدن جیغ به شروع هوتن مثل و کشید پایین را شیشه هم او

 .بست ایلحظه برای را چشمانش

 به. شدند پیاده ماشین از ترس با هوتن با همراه. زد ترمز روی کرد، برخورد چیزی به شدت با ماشین

 .رفتند ماشین عقب سمت
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 .نبود جاآن کس هیچ کرد نگاه اطراف به. گرفت را وجودشان تمام ترس. بود خون در غرق بیچاره رفتگر

 :زد ترس سر از فریادی هوتن

 .مرده -

 .گذاشت گاز پدال روی پا. شدند سوار هوتن با همراه. دویدند ماشینش سمت به بودند، ترسیده خیلی

 .شد دور سرعت با و شد کنده جا از شدت با ماشین

  

 دهات

 

 !اهلل خلق کار در بود مانده

 خطاب دهاتی رو نداشت زرنگی و بود ساده کمی کس هر! دادندمی دهاتی فحش هم به دعوایی هر تو

 .کردندمی

 که کجایی هر دهات نام اما بود؛ کسرشان چون کند؛ ترک روستا مقصد به را شهر نبود حاضر کس هیچ

 !بود بودن مدرن و بودن شیک ینشانه میشد دیده

 ...دهکده رستوران دهکده، آتلیه دهکده، مبل

  

 مدور
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 !ستعجیبی دنیای چه

 حسرت لیال و لیالست آن از زندگی بهترین نظرش، در و خوردمی را لیال زندگی حسرت همیشه منیره

 ...را منیره زندگی حسرت طوبی و خوردمی را طوبی زندگی

 !ما بار مدور زندگی این است زشت چه و

  

 افطار سفره

 

 خشک خیلی دهنم و بود گرم خیلی هوا. بود فاصله اذان تا ساعت یک هنوز. انداختم ساعت به نگاهی

 نزمی رو گوشتی پیچ. کردم پاک رو پیشونیم عرق. کردممی ضعف احساس. بود تشنم جور بد. بود شده

 رو زمان گذر که شدم دوچرخه تعمیر گرم سر قدران. دادم ادامه کارم به گرفتم دست رو آچار و گذاشتم

 .نفهمیدم

 .کن افطار بیا... فرید -

 ابعد سجود اول گفتمی بهم بابا همیشه. گرفتم وضو رفتم. گفتن رو اذان فهمیدم تازه مامان صدای با

 ...امسال اما دادم؛نمی اهمیت بهش وقت هیچ ولی بود؛ گوشم تو همیشه بابا حرف این وجود،

 اچق چهار پیاز یه همراه به پخته زمینی کردم؛سیب غذا به نگاهی. رفتم افطار سفره پای و خوندم رو نمازم

 .شده
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. بود غذامون بهترین این رفتمی رمضان مبارک ماه از که روزی چهار این تو شدم خوشحال خیلی

 :گفتم مامان روبه. گرفتم پوست و برداشتم رو زمینی سیب اشتیاق با و زدم لبخندی

 آوردی؟ کجا از زمینی سیب -

 .خریدم: مامان

 کردی؟ نسیه نکنه آورد؟ کجا از رو پولش -

 .دادم رو پولش. عزیزم نه -

 ریختن؟ رو هایارانه برجه؟ وسط که االن! پول -

 .میگم بهت بعدا بخور. عزیزم نه -

 هاشاشک داره سعی و کنهمی بغض مامان دیدم بار هر اما خوردم؛ رو هازمینی سیب اشتیاقی چه با

 باید و داشتیم امتحان فردا. بخونم تا گرفتم دست رو اجتماعیم مطالعات کتاب افطار، خوردن از بعد! نریزه

 .کردممی آماده رو خودم

 :گفتم مامان به رو و برداشتم کتاب رو از رو سرم

 آوردی؟ کجا از پول نگفتی راستی -

 :گفت داربغض صدای با مامان

 شلواراش از یکی جیب دیدم یهو. گذاشتم بقچه داخل و کردم جمع کمد تو از رو بابات هایلباس امروز -

 .خریدم زمینی سیب رفتم پول همون با منم. هست پول کمی
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 از مانمما خواستمنمی کنم، گریه خواستمنمی. کنه گریه نباید مرد گفت که کسی به لعنت. کردم بغض

 سرمون باال بابا سایه که سالیه اولین امسال. پدر نبود بغض داشتم، بغض. بشه ترغمگین هست که اینی

 ...بود نکرده ریزش لعنتی معدن اون اگه. نیست

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر

WWW.NEGAHD L . COM 

http://www.negahdl.com/


 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر  dehgani | باال از نگاه های داستان مجموعه

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 50 

 

برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ معرفی رمان های در حال

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 

 

 

 

http://www.forum.negahdl.com/
https://t.me/negahdl

