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 خالصه :

 

 

 

 رویای خاطربه او اما؛ مَکدمی را ما یقصه مرد جان یشیره یقطره آخرین تا سرنوشت، زندگی هایبلندی و هاپَستی در

 .اندگرفته شکل نویسنده تخیل مطابق.کندمی سرآغاز از را زندگی و کندمی ترک را خود پوچ زندگی، دارد که کوچکی
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 « نویسنده سخن» 

 .داره ایرادهایی حتما پس، نوشتم که بود کوتاهی داستان اولین این دوستان

 این نوشتن توی و گرفت رو اولیه متن ایرادهای که دارم سعید هانیه، عزیزم مربی از ایویژه تشکر

 .کردن من به ییسزا به کمک نقدکردنشون با داستان

 : ( عزیزم یخانواده به کنممی تَقدیم رو داستان این

 

 :مقدمه

 سکوت یک مرگ

 درد یک مرگ

 دود یک مرگ

 سیگار یک مرگ

 ؟گویممی چه

 من مرگ

 بمان و بیا

 برنگرد و بیا
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 نرو و بیا

 ابد تا بیا

 ابد تا بمان

 .باش رویایم و بیا

 

*** 

 

 رد کنارم از من زار حال به توجهبی هاآدم؛ کردممی نگاه اطراف به کوتاه هایقدم با بارون نمنم زیر

 .شدندمی

 و شدمی سرد که هوا همیشه، بودم که بچه؛ زدم لبخند. شد خارج دهنم از بخاری، کشیدم که آهی با

 خودم برای که هم هاییژست چه و کشممی سیگار دارم دمکرمی حس، اومدمی بیرون دهنم از بخار

 . گرفتممی

 زیر. زدم بهش رو پک اولین و کردم روشنش؛ کشیدم بیرون ازش سیگاری و درآوردم رو سیگارم پاکت

 . داره عالمی خودش یواسه هم سیگارکشیدن بارون

 و زدم سیگار به دیگه کپ یک. کردنمی ولم صداش هم بارون وسط. خوردمی زنگ گوشم توی صداش

 خیابون وراون پارک طرف به و کشیدم سرم روی رو ژاکتم کاله. فرستادم بیرون هامریه از رو دودش
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 به رو سرم. گذاشتم نیمکت طرف دو و کردم باز رو هامدست، نشستم هاشنیمکت از یکی روی؛ رفتم

 . بود فتهگر من دل مثل هم آسمون. ابر و بود ابر فقط، گرفتم آسمون سمت

 هاساعت خواستمی دلم، بودم داغ داغِ من اما؛ بود سرد هوا اینکه با. چکیدمی صورتم روی بارون قطرات

 ایدب، بشم آماده فردا برای تا رفتممی باید، شدنمی اما؛ کنم نگاه اطراف به هدفبی و بشینم بارون زیر

، نشدم وقتهیچ اما؛ باشم همیشه من خواستمی اون که جوریهمون درست. بشم بهترین فردا برای

 و کمتر هامتوجه کمکم بعد و اوایل همان فقط اما؛ کردممی توجه هم شاید. نکردم بهش توجهی وقتهیچ

 ... شد کمتر

 . رفت کنار سرم روی از ژاکتم کاله که وزید سردی باد. افتادم راه خونه طرف به و شدم بلند

 قرار، دستبند یک مثل دقیقا؛ بود شده تتو مچم روی خودش و خودم اسم؛ کردم نگاه چپم دست مچ به

 ... اما؛ کنم تتو اونم دست روی بود

 هام قدم بیشتری سرعت با. کردم لهش پاهام زیر حرص با و انداختمش زمین روی، شد تموم که سیگارم

 .برسم آرامگاهم به ترزود تا برداشتم رو

 تازه، آورد خودم به رو من گرم فضای، شدم که خونه وارد. کردم زبا رو در و انداختم قفل داخل رو کلید

 به، کردم پرت مبل روی و آوردم در رو ژاکتم. بود کاذب شهمه کردممی حس بدنم تو که داغی فهمیدم

 و بود زده زل من به که دیدممی رو هاشچشم فقط، شدم که اتاق داخل. افتادم راه اتاقم سمت

 . خندیدمی

 : زدم داد رو اسمش؛ زدم داد و گذاشتم سرم طرف دو رو هام دست عصبی
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 ... مها -

 افتاد راه هام اشک. افتاد سوزش به امحنجره که جایی تا؛ زدم داد و زدم زانو. کردمی مدیوونه هاشچشم

 ...آوردند هجوم مغزم به خاطرات؛ شکست کردنمگریه طلسم و

 ؟ریممی داریم کجا؟ رهام -

 :گفتم و کردم عوض ور ماشین یدنده

 .خوب جای یه ریممی داریم -

 روی و گرفتم رو دستش. کرد جاجابه ماشین صندلی روی کمیه رو خودش. شد ساکت و رفت فرو فکر تو

 .کردم نوازش رو هاشانگشت شستم با، گذاشتم دنده

 و مگرفت رو دستش، شد پیاده. کردم باز براش رو ماشین در و شدم پیاده ماشین از، رسیدیم که مقصد به

 . کردیم حرکت نظرم مورد یمغازه سمت به

 :شد بلند گوشم کنار متعجبش صدای

 ؟عکاسی؟ رهام -

 طرفمون به خندان و دید دور از رو ما مهراد، شدیم که مغازه داخل. نگفتم چیزی و دادم فشار رو دستش

 .اومد

 ؟خوبی. خان رهام سالم -

 ؟خوبی تو ممنون. جان مهراد سالم -
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 .خدمتم در؟ داشتی کاری، داداش چاکر-

 :گفتم و زدم لبخندی و کردم اشاره مها به

 .کنی چاپ برامون و بگیری مها یپرتره از عکس چندتا خواستممی -

 :گفت گوشم دم، کشوند باال رو خودش و کرد حلقه بازوم دور رو دستش مها

 .عاشقتم رهام -

 برآورده رو آرزوش دارم االن من و باشه پر هاشعکس از قماتا داره دوست مها دونستممی. زدم لبخندی

 .کنممی

 کردنچاپ برای رو نفره دو عکس یک و مها هایعکس بهترین از تا چند، گرفت مها از عکس کلی مهراد

 .کردیم انتخاب

 رو شادی نگاهش عمق توی؛ کرد نگاه هامچشم به و ایستاد جلوم مها، اومدیم بیرون که عکاسی از

 .دید شدمی

 :گفتم و خندیدم گلو تو

 ؟خانومی شدهچی -

 :گفت زدهذوق

 !بگم چی دونمنمی که خوشحالم قدراین -

 :گفتم و کشیدم شگونه روی رو دستم
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 .کافیه برام همین؛ بخند فقط، عروسکم بگی خوادنمی چیزی _

 .کرد می خوشحالم و بود بس برام زد که لبخندی

 .بخوریم شام شعالقه مورد رستوران توی تا یمرفت و شدیم ماشین سوار هم با

*** 

 . بودیم هم کنار االن دادنمی بازیمون دُنیا اگر، زدم خاطراتم به تلخی لبخند

 اهمیت بهشون و کردم توجه آرزوهاش به که بود بار آخرین برای، بود زندگیمون شب بهترین شب اون

 و شدم ولو زمین روی طورهمون. کشیدم ودمب انداخته چپم دست توی که ایحلقه روی دستم. دادم

 .فتمر آینه جلوی و شدم بلند. نموند باقی هامچشم توی اشکی دیگه که کردم گریه قدراون، ریختم اشک

 ؟ کنهنمی گریه مرد گفته کی

 قطعاتش و شکست آینه، کوبیدم آینه به مشت با. بود معلوم مجذوبش و براق هایچشم هم آینه توی از

 .کردممی آماده فردا برای رو هاملباس باید، رفتم کمد سمت به اوضاع به توجه بدون. ریخت نزمی روی

 روبروی. زدم کنار رو روشن رنگهای، انداختم تخت روی و درآوردم رو هامپیراهن؛ کردم باز رو کمد در

 .گرفتم عکس طرف به رو مشکیم و ایسورمه پیراهن و ایستادم دونفرهمون عکس

 :فتمگ حرص با

 ؟عزیزم کدومش -

 :زدم فریاد. شد مشت هام دست



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ق.کیمیا | باش رویایَم

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 10 

 ؟!هان؟ زنینمی حرفی االن چرا پس، بدی نظر داشتی دوست همیشه، بده جواب لعنتی دِ -

 ونخ به نگاهم که انداختم هاملباس ی بقیه کنار رو ایمسورمه پیراهن. بود گرفته صدام، سوخت گلوم ته

 هک کردم نگاه دستم به. بود افتاده قرمزی از هاییهاله رنگمایمهسور پیراهن روی. خورد گره پیراهن روی

 .بود رفته فرو دستم توی که شد جلب ایشیشه قطعه به امتوجه

 اون میان در این که بودم کشیده دردها قدراین، زدم پوزخندی؟ کردمنمی احساس رو دردش چرا پس

 .بود هیچ دردها

 احساس رو دردش داشتم تازه. انداختم روشویی داخل و ردمدرآو رو شیشه. رفتم دستشویی سمت به

 .بیاد جا حالم تا زدم آب کمیه صورتم به، بستمش استریل گاز با. کردم می

 رو مشکی پیراهن و انداختم حموم داخل رو خونی پیراهن، کردم عوض رو لباسام. بود خیس لباسام تموم

 .نشه چروک تا اشتمگذ مبل روی جوری و برداشتم شلوارهام از یکی با

 اما؛ دادممی ترجیح رو تاریکی، پیچید خونه توی نور. زدم رو چراغش کلید و رفتم آشپزخونه طرف به

 توی هایچراغ، شب توی حتی که داشت نور و پنجره کافی ی اندازه به خونه. داشتم نیاز نور به االن

 .اومدمی وششخ خونه این از قدرچه. کردمی روشن هم رو ما یخونه خیابون

 . خوردمش آب لیوان یک با و برداشتم مسکنی، هاکابینت از یکی کشوی توی از

 سبز هایچشم. شدم خیره عکسش به. کشیدم دراز تخت روی و زدم کنار رو پتو. برگشتم اتاقم به

 ونربی هوای از ترسرد! بود سرد. کشیدم جاش روی دستی. کردم نگاه کنارم به. بود خیره من به وحشیش

 .خونه از
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 این توی هرشب که هاییفریاد و هادعوا. آورد هجوم مغزم به خاطرات، دادم فشار هم روی رو چشمـهام

 هعاشقان همیشه مثل اگر که کنممی فکر این به گاهی. آوردمی درد به رو قلبم بیشتر بود راه به خونه

 . رهبب خوابم تا شماردممی رو هاشنفس دتعدا صبح تا من و بود خوابیده آروم کنارم حاال، پرستیدمشمی

. کردندمی رو خودشون کار داشتند هاقرص. کنم دور ذهنم از رو گذشته خاطرات کردم سعی و زدم غلتی

 . اومد سراغم به مطلق تاریکی و شد سنگین هامپلک کمکم

 . بود آرین، کردم نگاه گوشی ی صفحه به؛ شدم بیدار خواب از تلفن صدای با صبح

 ؟ آرین جانم _

 . شو آماده، میفتم راه دارم من داداش _

 : گفتم آرومی صدای با. زدم تلخی لبخند

 . میشم آماده االن باشه -

 رو مشکیم پیراهن و درآوردم رو بلوزم، نبود گرفتندوش وقت دیگه. شدم بلند، کردم قطع رو گوشی

 ییقه و ایستادم آینه جلوی. برم ستمخوامی که بود جایی مناسب داشتم تن به که شلواری. پوشیدم

 . شد صورتم یزمینه اخمی و خورد غلت آینه روی هایشکستگی به نگاهم و کردم درست رو لباسم

 بوی. کردم تا کمی هم رو پیراهنم هایآستین سر و زدم گردنم و دستم مچ به شعالقه مورد عطر از کمی

 .فشردم هم روی رو هام چشم و بلعیدم رو عطر

 .زدم بیرون دودی عینک برداشتن با اتاق از و کردم باز رو هامچشم آیفون زنگ صدای با
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 ماشین توی که دیدم رو مهراد و آرین در جلوی. شدم خارج ساختمون از و کشیدم ریشمته روی دستی

 . بودند نشسته منتظرم

 : گفت و داد دست باهام آرین. نشستم و کردم باز رو جلو در

 ؟ شده چی دستت؟ خوبی داداش _

 : گفتم ایگرفته صدای با

 . کن حرکت، نیست چیزی _

 : گفتم آروم. گذاشتم هاشدست روی رو دستم. گذاشت هامشونه روی رو دستش مهراد

 . نباش نگران، خوبم _

 عاشقانه که رو زندگیش زن تنها که مردی مگه؟ بودنخوب و من. بودم کرده بیان رو مزخرفی یجمله چه

 ؟ باشه تونستمی هم خوب بده دست از شتدا دوستش

 رو هامچشم، رسیدیم که زهرا بهشت به. گرفتیم تحویل بودم داده سفارش که رو گلیدسته راه سر

 . بستم

 : کردم باز را هامچشم مهراد صدای با

 ؟ شی پیاده خواینمی، رسیدیم -

 اومد مهراد. دیدممی دور از رو یادیز جمعیت. کردم باز رو در و بردم در دستگیره سمت به رو هامدست

 :طرفم
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 . دونممی من، هستی قوی تو اما؛ سخته تحملش دونممی دادشم _

 ؟ بکنم ایدیگه کارِ؟ بگم دیگه چیزِ تونستممی بود صورتم روی هاروز این که تلخی لبخند جز

 هب حواسم فقط من اما ؛گفتندمی تسلیت و اومدندمی سمتم به هامرد، رفتیم جمعیت سمت به باهاشون

 . بود خوابیده عزیزترینم زیرش که بود سیاهی سنگ

 جدا بدنم از روحم، زدندمی که ایضجه هر با. کردندمی زاری و گریه و بودند شده جمع قبر کنار هاخانوم

 ... کردمی کجیدهن بهم خالیش جای بیشتر دفعه هر انگار. شدمی

  .شدندمی دور ازمون هامونخانواده و من به تسلیت گفتن از بعد همه و شد برگذار خوبی به چهلم مراسم

 : گفت و کنارم اومد آرین، رفتند همه اینکه از بعد

 ؟ نمیای _

 : گفتم و انداختم شکردهپف هایچشم و حالبی صورت به نگاهی

 . میام دیگه یدقیقه چند منم برید شما _

 . شتندگذا تنهام که دادمی نشون هاشقدم صدای

 از... درد از شدمی منفجر داشت. کشیدم گلوم روی رو دستم. زدم زانو خاک روی. شدم نزدیک قبر به

 ! بغض

 : گفتم زور به و کشیدم روبروم سنگ روی رو لرزونم دست

 ؟ معرفتبی خوبی، خانومی سالم _
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 .زدم قبر سنگ روی آرومی یضربه و کردم مشت رو هامدست

 ؟ بینییم جااون از رو من _

 . زدم زل قبر روی هایگل به، نشستم خاک روی

 ؟ نیست معلوم هاتچشم دیگه چرا _

 . شد جاری هاماشک و گرفتم هامدست بین رو سرم

 ؟ لعنتی گذاشتی تنهام چرا _

 . زدم داد

 ؟ چرا آخه؟ چرا _

 . بشنوم که جوابی از دریغ اما؛ زدممی صداش، کردممی گریه بلند

 : کردم تکرار بغض با

 وجهت خرابت حال به که ببخشید؛ ببخشید کردم بهت مدت این که هاییبدی یهمه خاطر به! ببخشید -

 . دادممی حرصت شهمه کردنتآروم جای به و نکردم

 : کردم گله و دادم فشار رو پام محکم

  ؟نگفتی بهم رو خرابت حال چرا؟ نیستی مهم برام کردی فکر؟ نگفتی بهم چرا تو لعنتی _

 : گفتم و کردم مکث
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 . دادیمی فرصت بهم باید؛ گفتیمی باید _

 : گفتم و زدم پوزخندی

 .ندادی فرصت بهم که بودم بد دیگه آره؟ بودم بد قدراین -

  .رفتم ماشین سمت به هاملباس روی از خاک تکوندن بدون و شدم بلند بعد و نشستم هم دیگه کمیه

 در پشت تا مهراد و آرین هابار حتی. بودم کرده حبس خونه توی رو خودم من و گذشتمی هدفبی هاروز

 .بودمشون نداده راه خونه داخل اما؛ بودند اومده

 اب آیفون زنگ صدای با. بودم شده خیره تلویزیون سیاه یصفحه به و بودم نشسته مبل روی هدفبی

 . شدم بلند غرغر

 ! من به بده گیر اومده مهراد این باز _

 رو دکلی شدههول. خورد آیفون توی زن تصویر به چشمم، بکشم داد خواستم تا برداشتم رو یفونآ گوشی

 . شد باز در و زدم

 بهش نگاهی و کردم بلند رو سرم صداش با. رفتم کنار و کردم باز رو در آروم، شد زده که در زنگ

 : انداختم

 ؟ داخل کنی دعوت رو زنت مادر خواینمی _

 : گفتم گرفتمی منشاء کجا از دونمنمی که خجالتی با

 ! خودتونه یخونه، داخل بیایید -
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 حرکت سرش پشت و بستم رو در و کشیدم عمیقی نفس، داخل اومد و انداخت بهم نگاهی لبخند با

 :گفت که بذارم دم رو چایی تا برم آشپزخونه سمت به خواستم. کردم

 .کنیم صحبت هم با جدی کالم چند اومدم، بخورم چیزی نیومدم -

 تک مرگ از بعد بود تونسته خوب خیلی من برعکس. نشستم مبل روی روبروش و برگشتم عقب به

 .کنه جور و جمع رو خودش دخترش

 : گفت بلندی نسبتا صدای و گرفت بر در رو صورتش تمام اخم لحظه یک

 ؟ کنی تموم خواینمی_

 : گفت و کرد بهم ایاشاره

 ؟ شد اشقشع مها که رُهامیه همون این -

 : گفت و کرد متمایل جلو به رو خودش کمی

 ؟ پرسیدی ازش سوال قدرچه یادته؛ بودم پشتت دقیقا من. میگم رو چهلم، روز اون -

 .دادم تکونی آره معنی به رو سرم؛ شد خیره بهم منتظر

 : گفت و گرفت فاصله کمی دوباره

 ؟ هستی مزخرفت هایسوال اون هایجواب منتظری هنوز یا؟ رسیدی جواباش به -

 ؛بودم کرده نابود رو زندگیم هاشجواب برای که هاییسوال به؟ مزخرف گفتمی زندگیم مهم هایسوال به

 .مزخرف گفتمی بودم نرسیده جوابی به اما
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 : داد ادامه محکم

 ؟باختی رو خودت چرا. بپرسم سوال یه من بذار حاال _

 مها مالِ اما مالیم و گرم فقط؛ بود مهام هایچشم شبیه درست هاشچشم آخ، زدم زل هاشچشم به

 .بود هاچشم این از تروحشی

 وررفتن کمی بعد و آورد در رو گوشیش چرمش رنگکرم کیف داخل از و رفت کیفش سمت به دستش

 مثل دقیقا هاشچشم. زد چشمک بهم سفیدی و تپل ایبچه عکس. گرفت سمتم به رو گوشی باهاش

 . بود مها شبیه تماما صورتش فرم و هامو رنگ حتی؛ بود مها هایچشم

 رو صداش مدتی بعد. شدم خیره روبروم عکس به و گرفتم دستم بین رو گوشی لرزون هایدست با

 : گفتمی که شنیدم

 اما؛ رفته مها درسته؟ نداری دیگه رو داشتی دوستش اومدنش دنیا به از قبل که ایبچه این چرا _

 ؟ میگم چی فهمیمی رهام! کنی مواظبت ازش وظیفته تو و اشتهگذ برات رو یادگاریش

 : داد ادامه که بستم رو هام چشم

 که بفهمی تو خواستنمی موجود همین خاطربه فقط مها. نداره هم شناسنامه هنوز ماه یک بعد بچه این _

 که جنینی مرگ یعنی این و بگذرونه رو درمانش یدوره کردیمی مجبورش فهمیدیمی اگر چون؛ مریضه

 .بود شده عجین باهاش بود ماه چهار

 : داد ادامه بغض با بعد
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 خاطر به شدمی هم درمان اگر. رهام بود سرطان تازه؛ داره حسی چه فهمیدممی بودم مادر من _

 . بود زیاد خیلی گیریش سر از احتمال بازهم بودنبدخیم

 : زد زجه و چکید هاش اشک

 . بگه چیزی نخواست خودت خاطر به فقط؛ کنم کاری براش نتونستم و دش آب جلوم ذره ذره دخترم_

 : گفت و گرفت رو دستم و کشید بیرون هامدست از رو موبایل و زد زانو جلوم

 ...مادربی هم باشه پدربی هم نذار ببین رو بچه این و بیا شده که هم باریک حداقل مها روحِ به تورو -

 موجود اون وجود جوریچه من؛ ریختم اشک آروم و گرفتمش بغلم یتو و شدم خم و چکید هام اشک

 ؟بودم کرده فراموش رو کوچیک

*** 

 ور انگشتم و خندیدمی جوریهمون؛ کردممی بازی کوچیکش هایدست با و بودم گرفته بغلم توی رو رویا

 . کشیدمی دندونش بدون هایلثه به محکم و بردمی دهنش سمت به و کشیدمی

 .بود داده بهم زندگیم یادامه برای امیدی، بیاره لبم روی رو لبخند بود تونسته وچولوک این

 : گفتم و کردم نگاه مها قبر به دیگه دور یک، بوسیدم رو هاشدست

 . دخترگلم کن خداحافظی مامانی با _

 مخود به، بودم دهکر پیدا رو کردنمزندگی دلیل که حاال. کردیم بای بای مها با و بردم باال رو هاشدست

 !زندگیم رویای خاطربه فقط اونم؛ بسازم رو خودم اول از دوباره بودم داده قول
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 «بعد سالنوزده»

 خلدا از صدایی هیچ اما؛ بودم بابا گرم جواب منتظر. دادم باالیی بلند سالم و شدم خونه وارد خستگی با

 به و کردم آویزون جالباسی روی عجله با رو التومپ. آوردم زبون به رو بابا اسم چندبار نگران. نیومد خونه

 به و کشیدم بلندی جیغ، بود افتاده زمین روی که بابا حالبی جسم دیدن با. کردم حرکت اتاقش سمت

 .نداد جوابی اما؛ کردم صداش چندباری. جونبی و بود سرد؛ گرفتم رو دستش. رفتم سمتش

 از دبع. گرفتم رو اورژانس یشماره بود دستم دم که لفنیت با، ریختممی اشک که طورهمون و شدم بلند

 . کردم قطع رو گوشی آدرس دادن

 با. شد اشک از خیس هامچشم زیر هم باز اما؛ کردم پاک رو هامچشم اشک دستم با و نشستم کنارش

 :گفتم آروم. بود ضعیف اما؛ زدمی، گرفتم رو نبضش لرزون هایدست

! که بذاری تنها رو من مامان مثل خواینمی که تو باباجونم. کن باز رو چشمات من جون، بابایی -

 ؟ خوایمی

 . ریختممی اشک و زدممی حرف باهاش اورژانس اومدن تا طورهمین

 ازم و شدند خونه وارد مخصوص فرم و وسایل با مرد دوتا. کردم باز رو در و شدم بلند زنگ صدای با

 :گفتم و دادم نشون رو تاقا دست با. هست کجا مریض که پرسیدن

 ! کنید کمکش ترسریع خواهشا. هستن اتاق توی پدرم -
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 روش رو بابا و آوردند رو برانکارد اولیه موارد کردنچک با. رفتند اتاق سمت به و دادند تکون سری

 خارج هنخو از و برداشتم هم رو پولم کیف و موبایل. پوشیدم و برداشتم سریع رو پالتوم. بردند و گذاشتند

 : گفتند من به رو، گذاشتند آمبوالنس ماشین توی که رو بابا. شدم

 ! شید سوار ترزود لطفا -

 نگاه بود نشسته ماشین پشت من با که مردی کارهای و حرکات به اشک و استرس با و شدم سوار

 .اومده پدرم سر بالیی چه که بپرسم ترسیدممی حتی. کردممی

 :دادم جواب سریع و دماوم خودم به گوشی صدای با

 ؟ الو _

 اب جون مادر. گرفت شدت امگریه و شدند برابر دو ایلحظه هااسترس که انگار مادرجون صدای شنیدن با

 : گفت هولکی هول امگریه صدای شنیدن

 ؟ جان مادر کنیمی گریه چرا؟ شده چی؟ جان رویا _

 : گفتم آروم

 . ارستانیمبیم راه تو االن؛ نیست خوب حالش، بابام _

 . پیچید گوشی توی گفتنشابوالفضل یا صدای

 ؟ بیمارستان کدوم _

 : گفت که کردم بازگو مادرجون برای بعد و پرسیدم آقا اون از رو بیمارستان آدرس
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 . جااون میایم ما االن نباش نگران عزیزم _

 .کردم قطع رو گوشی و گفتم ایباشه

. بود نمونده باقی هامچشم توی اشکی دیگه، بودم کرده گریه که قدراین. دادممی تکون مدام رو پاهام

 :رفتم سمتش به و شدم بلند سریع. اومد بیرون، بود جااون بابام که اتاقی از پرستاری

 ؟ طورهچه پدرم حال؟ خانوم _

 : گفت آروم و زد بخشیآرامش لبخند صورتم به

 ونبراش مشکلی چه که میگن بهتون خودشون. نهکمی معاینه رو ایشون داره دکتر، نباش نگران گلم _

 . اومده پیش

 گفتمی بهم حتما کردمی تهدید خطری اگر. بودم شده آروم کمی. رفت و شد رد کنارم از بعد و

 بغل تو رو خودم و رفتم سمتشون به پدرجون و مادرجون دیدن با که بشینم برگردم خواستممی

 . کردم رها مادرجون

 : گفت و داد فشار بغلش یتو رو من سخت

 .خب نشده چیزی، عزیزم نکن گریه من رویای _

 ایصد با. داشتم قبل به نسبت بهتری حس. کردمی نوازش رو کمرم و گفتمی رو هااین گرفته صدای با

 . کشوندم گفتمی پدرجون که طرفی به رو نگاهم و اومدم بیرون مادرجون بغل از پدرجون

 . کنم صحبت باهاش میرم من، اومد دکترش _
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 باز رو در. رفتیم بود جااون بابا که اتاقی سمت به سرش پشت هم ما. کرد حرکت دکتر طرف به بعد و

 صندلی روی کنارش. شدند جاری دوباره هاماشک بسته هایچشم با تخت روی بابا دیدن با و کردم

 هب پدرجون ورود با. بوسیدم رو دستش. بودند شده ترگرم؛ گرفتم هامدست بین رو هاشدست و نشستم

 : گفت که برگشتم سمتش

 معلوم هاآزمایش اون از بعد گرفتن ازش هاآزمایش سری یه. نداره وجود فعال خاصی مشکل گفت دکتر -

 . دخترم نباش نگران، میشه

 . داشتم استرس هم باز من اما؛ بود خوب چیزهمه اینکه با

 : گفت و اومد کنارم جون مادر

 .بیمارستان میایم دوباره زود صبح فردا، زنینمی هم حرف خونه میای ما با امشب _

 با اما؛ بمونم بابام پیش شب خواستمی دلم شدت به اما؛ بزنم حرفی مادرجون حرف روی تونستمنمی

 .شدم پشیمون کردنمخالفت از، داد بهمون پرستار که تذکری

 مادرجون. کردمنمی حس اما؛ بودم خسته قدرهچ مدت تمام کردم حس تازه، نشستیم که ماشین توی

 : گفت و زد لبخندی

 . عزیزم بخواب برو راحت خوردی اینکه بعد، ستآماده شام. دخترم ایخسته خیلی معلومه چشمات از _

 با رو لباسم. رفتم اتاق سمت به رسیدنمون با. دادم تکیه ماشین یشیشه به رو سرم و گفتم آرومی چشم

 ات بودند داده من به رو مامانم قبلی اتاق جااین اومدیممی زیاد اینکه خاطر به. کردم عوض راحت لباس یه
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. بود ترخسته همیشه از رنگمایقهوه هایچشم. انداختم نگاهی آینه توی خودم به. بذارم رو هام لباس

 .بودم تحمل قابل هم هنوز اما؛ بود شده پخش همه صورتم آرایش

 ودمب کشیده امروز که استرسی تمام با کردممی حس. شستم آب با رو صورتم و مرفت دستشویی سمت به

 .کردم کم کیلویی دو

 . شنیدم رو مادرجون صدای، اومدم بیرون که دستشویی از

 . ستآماده شام بیا؟ رویا_

 ینپای یطبقه تو مامان اتاق مثل که آشپزخونه سمت به. شدم خارج اتاق از بعد و انداختم خودم به نگاهی

 . کرد پر رو بینیم تمام ماکارونی عطر، شدم که آشپزخونه وارد. رفتم داشت قرار

 یزم روی ماکارونی دیس فقط و بود آماده میز. نشستم صندلی روی پدرجون کنار و کشیدم عمیقی نفس

 و نم، داشتند رنگایقهوه هایچشم که خانواده عضوهای تنها. انداختم نگاهی پدرجون به. بود خالی

 ! بودم بیزار روشن هایرنگ از، بود رفته پدرجون به موهام و هاچشم که بود خوب خیلی. بودیم پدرجون

 ریخت ماکارونی کمی پدرجون برای اول. نشست ما کنار و گذاشت میز روی رو ماکارونی دیس جون مادر

 ماکارونی من برای ونفسنج از بعد غذا بهترین. شدم خوردن مشغول و کردم تشکر. من برای هم بعد و

 ! اومدمی حساب به بهشتی غذاهای جزء دیگه باشه قارچ و گوشت پر که مخصوصا! بود

 و کردم تشکر مادرجون و پدرجون از و شدم بلند، غذام شدنتموم از بعد و خوردم رو غذام هااشت با

 . اومدم اتاق به و گفتم بخیر شب
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 بمخوا سرعت به، کنم فکر چیزی به نتونستم حتی که ودمب خسته قدراین. انداختم تخت روی رو خودم

 .برد

*** 

 دکترش از رو پدرم حال تا رفت پدرجون. گرفت رو وجودم تمام استرس، شدیم که بیمارستان وارد

 رو هاشدست و رسوندم تختش به سریع رو خودم. بود باز بابا هایچشم، شدم که اتاق داخل. بپرسه

 . کرد نگاه بهم لبخند با. گرفتم

 ؟ جونم بابا خوبی _

 : گفت و کرد سالم هردومون به و انداخت مادرجون به نگاهی بابا

 ؟ دل عزیز ستخسته قدراین چشمات چرا. بابا عزیز خوبم _

 : گفتم که داد فشار رو هامدست

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 . بابایی میشم خسته و جونبی من باشی یمارستانب تو که تو _

 : گفت و کرد سالمی خوشرویی با دکتر. شدند اتاق وارد پدرجون با دکتر که بزنه حرفی خواست
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  ؟ها جااین بیارنت حالبی دیروز مثل نبینم مشتاق آقای؟ شده سرحال امروز ما بیمار بینممی به به _

 به زد دکتر که حرفی با که شناسندمی رو همدیگه دو این کردممی حس عجیب، کرد ایخنده تک بابا

 . آوردم ایمان حرفم

 . داشتن لطف ما به هم همیشه، بودن ما دانشگاه هایبچه از رهام آقا این _

 : گفت و ما طرف کرد رو

 یتاهم هشب بیشتر بعد به این از باید که هست موضوعی یه فقط نیست مشکلی، گفتم هم بیمارتون به _

 . بدین

 : گفت و موند ثابت من روی هاشچشم

 رو انسولین مدت یک شد قرار من پیشنهاد به، شدن جوانی دیابت یا یک نوع دیابت به مبتال پدرتون _

 ادامه برای قرص از تونهمی، کرد باید شکر رو خدا که بمونه ثابت قندخونشون اگر کنن تزریق مرتب

 . بدن ادامه رو زدنانسولین باید نموند ثابت اگر اما؛ کنه استفاده

 : گفت و انداخت پرونده به نگاهی

 اقیاتف چه نبود معلوم رسوندینشوننمی ترزود اگر که بود شدید قند افت هم دیروزشون بد حال دلیل _

 ولینانس و نکنند رعایت اگر غیرمستقیم اما؛ نداره فرد برای خطری هیچ مستقیما دیابت درسته! بیفته

 و بذاره اثر هاگوش حتی و هاچشم، هاکلیه روی هست ممکن نخورن موقع به رو هاشونقرص یا و نزنند

 . کنه آسیب دچار رو هااندام این

 : داد وادامه نوشت اینسخه
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 رو زچی همه درست باید فقط، نداره نگرانی هیچ بیماری این. میگم بهتون ترخیص از بعد رو موارد بقیه _

 . کرد رعایت

 تا کردممی کمک بابا به آروم آروم هم من. بدن انجام رو ترخیص هایکار تا رفتند جون مادر و جون پدر

 . رفتیم دکتر اتاق سمت به هم با و گرفتم رو دستش. بپوشه رو هاشلباس

 تریجدی خطر که کردممی شکر رو خدا. کردند خونه راهی رو ما و گفتند هم آخر نکات ناصری آقای

 .نداره وجود

 شام برای پیششون شب فردا و باشیم تنها بابا و من رو امشب شد قرار، مادرجون هایاصرار خالفبر

 هب وقتی. دربیاره تنش از رو کتش تا کردم کمک بابا به. شدیم خونه وارد هم با و کردم باز رو در. بریم

 به ترسفید میشهه از سیاهش موهای، بودم ترشدنشپیر شاهد روز هر. کردم نگاهش رفتمی اتاق سمت

 هاییچروک و بود شده پر سفید هایریش از صافش صورت! ترکدر رنگشآبی هایچشم و رسیدمی نظر

 اما؛ گرفت رو گلوم راه بغض. بود شده ترپیر بابام و تربزرگ من دادمی نشون، بود هاشچشم پای که

 . کنه سرریز هامچشم از نذاشتم

 ساعت به. شدم پدرم یعالقه مورد غذای کردندرست مشغول و دمکر عوض رو هاملباس سریع و تند

 : کردم صدا رو بابا بلند، بود آماده تقریبا غذا، کردم نگاه

 .برات بزنم رو انسولینت بیا، میشه آماده داره شام بیا؟ بابایی_

 : گفت خنده با و اومد سمتم به لبخند با بابا، بود سخت برام هم جمله این گفتن حتی
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 آمپولم خوادمی کنهمی صدا رو من این االن بزنم آمپولش بردممی رو این باید من زمان یه! کن گاهن _

 ! بزنه

 یخچال از رو انسولین و دادم تکونی رو سرم هم من. شد آستینش باالدادن مشغول و کرد ایخنده

 . یدمخرمی انسولین بابا یبرا و رفتممی باید هرماه دکتر یگفته به. شدم دادنشتکون مشغول و درآوردم

 به هتوج با کردم سعی داشتم که استرسی تمام با و کردم تنظیم رو واحدش، انداختم انسولین به نگاهی

 و کردم هنگا موفقیتم به لبخند با، شد تموم کارم که وقتی. بزنم بابام برای رو انسولین دکتر هایگفته

 : گفتم

 ؟ زدم بد؟ بابایی داشت درد_

 : گفت و کشید پایین ور آستینش

 عالی کارت تو هم تو و نداشت درد اما؛ باشه هااین از بیشتر دردش کردممی فکر بخوای رو راستش _

 ! بودی

 هم بابا. شدم آشپزیم یادامه مشغول و گذاشتم یخچال داخل رو انسولین خوشحالی با و زدم بشکنی

 ساالد به هم کمیه البته. شد من یکارها دیدزدن مشغول و نشست آشپزخونه داخل صندلی روی

 : گفتم اعتراض با که کردمی درازیدست

 ! بخوری چیزی نباید انسولین بعد ساعت نیم تا گفت دکتر! بابا -

 : گفت و انداخت باال ایشونه بیخیال هم بابا

 ؟ من کنم چه، دخترم گشنمه خب -
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 : گفتم و کردم نگاه ساعت به

 .گذرهمی کن تحمل هم دیگه یدقیقه ده -

 مریخت بابا برای غذا از کمیه. گذاشتم سفره روی رو غذا و چیدم سریع رو سفره، دقیقه ده گذشت از بعد

 : گفت بابا که ریختم خودم برای ساالد از. کشیدم عمیقی نفس، نشستم و

 ! شده شوهردادنت وقت دیگه نگذریم حق از ولی؛ دخترکم نباشی خسته _

 : گفت و انداخت باال ایشونه که کردم نگاه بهش گردشده هایچشم با

 ! بخورم باهاش انگشتامم خوادمی دلم ستخوشمزه غذات قدراین _

 : داد ادامه جویدش کامل وقتی و دهنش تو انداخت روبروش شامی از لقمه یه

 .دیگه شم راحت دستت از شوهر خونه برو، شدم خسته دیگه اما _

 . کردم نگاه بابا شیطون هایچشم به و خوردم ساالدم از قاشقی حرص با

 . ندارم ازدواج قصد که من چون؛ بندازین ترشی رو بنده قراره شما نخیرم _

 : دادم ادامه و برداشتم رو نون

 .نمیرم جایی که من، آقا شماست مشکل حال هر در _

 : گفت و کرد ایخنده بابا

 ! دادم خواستگاریت برای رو کسی اومدن یاجازه هفته آخر برای من اما؛ خودمی دختر که الحق _
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 ریعس که داد دستم به آبی لیوان بابا. کردنسرفه به کردم شروع، گلوم تو پرید بود دهنم تو که ایلقمه

 . کشیدمش سر

 : گفت و فهمید بابا که بکشم جیغ خواستم و کشیدم آسودگی سر از نفسی

 ممن و میگی من به نیومد خوشت اگر بینیشمی میان. نمیشه عوض نظرم حرفا این و کشیدنجیغ با _

 . رفت شد تمام! میگم بهشون

 کوتس توی رو شام یبقیه. نیست بیا کوتاه دیگه بگیره تصمیمی یه بابا دونستممی کشیدم پوفی

 . خوردیم

 . بکنم تونستمنمی هم برم بابا پیش از که رو روزی فکر حتی، بود بابا هایحرف پیش فکرم من

 . بود چایی بابا هایدست توی. اومدم بیرون آشپزخونه از و شستم تند تند هارو ظرف ذاغ از بعد

 . شم بیدار صبح تونمنمی بعد دارم دانشگاه فردا بخوابم میرم من؟ بابا _

 : گفت و کرد اشاره دستش توی لیوان به و انداخت نگاهی بابا

 ؟ گلم خورینمی چایی _

 : گفتم و دادم تکون رو سرم

 . جونت نوش، خورمنمی هن _

 .رفتم اتاقم به و گفتم خیریبه شب و بوسیدم رو اشگونه، رفتم سمتش به

*** 



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ق.کیمیا | باش رویایَم

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 30 

 که فهمیدم هابچه پاشدن با. نبود استاد هایحرف به حواسم و بودم جزوه روی نقاشی کشیدن مشغول

 . شدیم خارج کالس از مونا همراه و کردم جمع رو وسایلم. شده تموم کالس

 : گفت و زد بازوم به آرومی یربهض مونا

 . زمین رو بیا؟ دختر تو کجایی _

 : گفتم و انداختم بهش نگاهی

 . درگیره کمیه فکرم _

 . زد هاش چشم به و درآورد رو آفتابیش عینک مونا

 ! بیای باید هم تو، بیرون شام ریممی هابچه از سری یه با امشب _

 : گفتم و افتادم بودیم داده بهش که قولی و مادرجون حرف یاد

 . باشید خوش برید شما، بیام تونمنمی دعوتم جایی امشب _

 :دادم جواب، بود مادرجون. اومد در صدا به گوشیم که بزنه حرفی خواست مونا

 ؟ مادرجون جانم _

 ؟ خوبی جانم رویا سالم _

 : گفتم و زدم لبخندی

 ؟ خوبه پدرجون؟ خوبید شما مادرجون خوبم _



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ق.کیمیا | باش رویایَم

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 31 

 ؟ دیگه میاید امشب، ما خوبیم_-

 : گفتم و کردم نگاه دستم توی ساعت به

 بابا ببینم خونه برم. کردن دعوت رو من جایی امشب، جااون میارم حتما رو بابا اما؛ دونمنمی خودم من _

 .میگه چی

 : گفت و کرد مکث کمی جون مادر

 ! نذاریا تنهاش، بیارش زور به بیاد نکرد قبول بابات اگر گلم _

 . ذارمنمی تنهاش راحت خیالتون _

 : گفت و کشید نفسی

 ؟ نداری کاری، دخترم آفرین _

 . خداحافظ، باشید خودتون مواظب مادرجون نه _

 : گفتم و انداختم نگاهی مونا به، کردم قطع رو گوشی اینکه بعد

 . کن اس برام رو جااون ساعت و آدرس، میام باشه _

 .کردم حرکت خونه سمت به هم من و ردیمک خداحافظی هم از و گفت ایباشه

 من به نگاهی مادرجون. شدم خارج اتاق از و کردم مرتب رو رنگمزرشکی شال. کشیدم مانتوم به دستی

 : گفت و کرد زمزمه چیزی لب زیر و انداخت
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 ! باشیا خودت مواظب دخترم _

 : گفتم رفتممی بابا سمت به که طورهمون و زدم لبخندی

 . مواظبم چشم _

 : گفتم و بوسیدم رو اشگونه و شدم خم

 . کنه تحمل رو من دوری بتونه تا باشه بابام به حواستون هم شما _

 : گفت و زد ایقهقه جون پدر

 . تخت تخته خیالت جمعه بهش حواسم خودم _

 ماشین سوار. زدم بیرون خونه از و کردم بلندی خداحافظی. پوشیدم رو کفشم و برداشتم رو کیفم

 و ساعت نیم حدود از بعد. دادم بهش رو رستوران آدرس و شدم بود شده داشته نگه در جلوی که نسیآژا

 . رسیدم ترافیک کردنتحمل

 ؟ آقا میشه قدرچه _

 : گفـت و کرد مکث ایلحظه چند لبخند

 . تومن پنج، خانوم نداره قابل _

 وارد. زدمی شیک که بیرونش. داختمان نگاهی رستوران به. شدم پیاده ماشین از و دادم بهش رو پول

 مه دیگه دختر تا دوسه. کردم حرکت سمتش به و دیدم رو مونا اینکه تا گردوندم چشم و شدم رستوران

 . بودمشون ندیده حال به تا که بودند نشسته میز روی
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 : گفت من دیدن با مونا

 ؟ خوبی، عشقم سالم _

 : گفتم و نشستم کنارش صندلی روی

 ؟ خوبی تو، عالی سالم _

 : گفت و داد تکون بودنعالی معنای به رو دستش

 ! جان باالم است مراد وفق بر چیزهمه _

 هک فهمیدم بعدا. نشستند من روبروی و اومدند بودند هامونهمکالسی از که پسر عدد سه. کردم ایخنده

 . هستند دختراشون دوست دختر سه اون

 : گفتم و کردم اخمی

 ! گشنگی از مردم؟ یاننم چرا پس بقیه _

 : گفت و کرد خنده پسرا از یکی

 ! دختر شکمویی تو قدرچه _

 . بدم رو جوابش نتونستم نفر چند سالم صدای با

 ههمیش مثل من و بیارن برامون تا بدیم سفارش رو غذاها شد این بر تصمیم، شدند جمع همه اینکه بعد

 .شدم شیرین، موندیگه دوستای از یکی و مونا با صحبت مشغول. دادم سفارش جوجه
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 سفارش چایی ما مثل هم هابعضی و قلیون هابعضی، خوردیم رو غذامون شوخی و خنده با اینکه بعد

 .رفتم دستشویی سمت به مربوطه کارهای و شستن برای و شدم بلند منم. دادند

 خوندن با و کردم بازش. داده پیام مونا دیدم کردم بازش. اومد صدا به موبایلم، شدم که دستشویی وارد

 اون، بگیریم رو داره عالقه مونا به که شایان حال کمیه اینکه برای بود نوشته. شد گرد هامچشم شنوشته

 .کنیم زندونی دقیقه چند برای دستشویی توی رو

 پای صدای دقیقه چند بعد. دادم جا جیبم توی رو گوشیم و شدم هادستشویی از یکی داخل سریع

 . شد کناری دستشویی وارد و داوم شخصی

 وییدستش از بعد و ایستادم کمیه. بستم پشت از رو دستشویی در سریع و اومدم بیرون مونا یگفته به

 زدهشوک اومدمی دستشویی سمت به که شایان دیدن با که رفتممی داشتم خرم و خوش. زدم بیرون

 . ایستادم سرجام

 : گفت و سمتم اومد شایان

 ؟ کنیمی نگاه طوریاین چرا؟ شده چیزی _

 صدای ،شدم که دستشویی وارد. رفتم دستشویی سمت به سرعتم تموم با و نکردم توجه حرفش بقیه به

 . شنیدم رو بود شده گرفتار دستشویی داخل که پسری داد

 : گفت و انداخت من به برزخی نگاه و اومد بیرون سرخ صورتی با که کردم باز سریع رو در

 ؟ بود اشم کار _

 : گفتم و کردم من من
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 .گرفتمتون اشتباه دوستام از یکی با آقا شرمنده _

 تمرف خودمون میز سمت به اخم با منم. شد خارج دستشویی از عصبانیت با. نگفت چیزی و زد پوزخندی

 : گفتم که بگه چیزی خواست مونا. نشستم صندلی روی و

 ! زنمتمی وگرنه نگو هیچی _

 هب و کردم خداحافظی هابچه با. شدم بلند و برداشتم رو کیفم و کشیدم سر بود شده سرد که رو چاییم

 . بگیره آژانس یک برام که کردم درخواست ازش و رفتم بود رستوران مسئول که کسی سمت

 هب روز هوا. کشیدم عمیقی نفس. زدم بیرون رستوران از، زده زنگ آژانس به اینکه از شدنمطمئن از بعد

 .دادمی بهمون رو زمستون اومدن از خبر و شدمی ترسرد روز

 بهم که کسی به و گرفتم رو بازوم دستم با. کرد برخورد باهام محکم کسی که زدممی قدم آروم آروم

 . هست بودم گرفته اشتباه شایان با که پسری همون دیدم که کردم نگاه بود خورده

 .شدم سوار و رفتم سمتش به آژانس دیدن با. گرفتم ازش رو روم و نگفتم چیزی

*** 

 ثانیه به و کشیدم روم رو پتو، انداختم تخت روی رو خودم و زدم کنار رو پتو و مالیدم رو بازوم کمی

 . برد خوابم نکشیده

 هب فکر با. شدم بلند و مالوندم رو هامچشم کمیه. کشیدم ایخمیازه و شدم بلند گوشیم آالرم صدای با

 . شدم دستشویی راهی و کشیدم عصبی پوف دیشب
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 . دیدم صبحانه یسفره چیدن درحال رو بابا که اومدم بیرون اتاق از

 ؟ گذشت خوش دیشب، گلم دختر بخیر صبح _

 : گفتم کشدار و کشیدم ایدیگه یخمیازه

 ! خیلی _

 : گفتم آلودخواب و نشستم صندلی روی

 ؟ زدین رو انسولینتون _

 : گفت و کرد ایخنده بابا

 . گلم زدم؟ منی انسولین فکر به نشده داربی _

 چایی خودمون برای و شدم بلند، اومد جوش که آب. کردم خوردن به شروع و گرفتم خودم برای ایلقمه

 : گفتم و برداشتم بابا جلوی از رو شکر. ریختم

 ! خوردنش ممنوعه چیزا جوراین از بگیرم مخصوص شکر تا _

 : گفت حرص با بابا. گرفت مخنده که اومد برام ایغرهچشم

 ! بخند، جون دختر خندیمی خوب داری که بخند _

 ور نرسید نتیجه به که دیشبمون شیطنت ماجرای بابا برای، زدمش هم و ریختم شکر یکم خودم برای

 گاهن بابا به و خوردم چاییم از قلوپی. داد تکون تاسف روی از رو سرش خنده با بابا سر آخر. کردم تعریف

 :گفت و خورد چاییش از یکم هم اون. مکرد
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 ؟! افتاد هم کسی چه گیر خدایا! پسره اون بیچاره _

 تا باید و داشتم کالس نیم و نه ساعت. گذشت بابا توسط من کردنمسخره به هم صبحونه یبقیه

 . رسیدمنمی کالسم به وگرنه، کردممی حرکت دیگه ساعتنیم

 رنگایسورمه مانتوی همیشه مثل و انداختم گذرایی نگاه. ردمک باز رو کمدم در و شدم اتاقم داخل

 از بعد. کردم پوشیدنشون به شروع و آوردم بیرون هم رو مقنعه و لی شلوار. کشیدم بیرون رو امساده

 .رفتم بیرون اتاق از و کردم ایساده آرایش، مقنعه گذاشتن

 : گفت بلند بابا که پوشیدممی رو کفشم داشتم

 . نمیرم بیرون امروز من، برو ماشین با بردار ور سوییچ _

 .زدم بیرون خونه از و کردم خداحافظی ماشین سوییچ برداشتن از بعد و گفتم ایباشه

 : داد جواب بوق دوتا از بعد و زدم زنگ مونا به

 . دنبالت میام دارم ماشین امروز من مونا سالم _

 : گفت خوشحالی با

 . میشم آماده االن. بود فرهاد دست اشینمم امروز موقع به چه، سالم _

 . پایین بیا زنممی بوق اومدم، اُکی _

 . فعال، جیگر چشم _

 . بینمتمی _
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 که زدم بوقی. رسوندم اینا مونا یخونه به رو خودم شدمی که سرعتی آخرین با و شدم ماشین سوار

 دختر این جای همه از. شد سوار و کرد ازب رو ماشین در انرژی با. اومد بیرون مونا و شد باز درشون سریع

 .باریدمی انرژی

 ماساژشون کمی. کردمی درد دستام مچ تمام. شد ول دستم از خودکار، استاد نباشید خسته گفتن با

 . دادم

 ! ریزا یک، زنهمی فک ریز یک المصب اه _

 بلند جام از و کردم جمع ور وسایلم. گفتمی هم راست و زدمی رو حرف این که بود مونا یکالفه صدای

 بیرون کالس از هم با. شد بلند جاش از و کرد جمع رو وسایلش هم مونا. بودیم آخر نفرات تقریبا. شدم

 به بدی یدلشوره حس. خندیدمی خودش ماجرای به داشت و کرد تعریف دارخنده چیز یک مونا. اومدیم

 : گفت مونا رسیدیم که ماشین به. بود افتاده جونم

 . مونممی منتظرش خیابون کنار میرم منم برو تو، رویا دنبالم میاد فرهاد _

 : گفتم و زدم رو ماشین قفل

 . نیاد بگو فرهاد به، برسونمت بیا _

 . شد بلند مونا تلفن صدای که بود نشده تموم حرفم

 . خداحافظ جیگر برم من، فرهاد _

 باز رو جلو در خواستم، بستم رو ماشین در و ردمک پرت عقب صندلی روی رو کیفم. فرستاد برام بوسی و

 . برگشتم صدا سمت به خیابون طرف از وحشتناکی صدای با که کنم
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 هب لرزونم پاهای با و زدم رو ماشین قفل. شد بیشتر ام دلشوره شدنمی جمع جا یک که جمعیتی دیدن با

 جیغی بود زده بهش ماشین که یکس دیدن با و زدم کنار رو نفر چند زور به. کردم حرکت شلوغی سمت

 : کردم دادزدن به شروع بلند. کردند نگاه بهم تعجب با همه. کشیدم

 . اورژانس بزنه زنگ یکی خدا رو تو _

 سرازیر هاماشک. گرفتم دستم توی رو دستش و رفتم بود افتاده آسفالت روی خونی که مونا سمت به

. رسید آمبوالنس تا موندم جااون قدرچه دونمنمی .گرفت شدت هاماشک هاشپلک خوردنتکون با. شد

 مواجه ایصحنه همچین با که بود بار دومین مدت این و کردم نگاه کردندمی که کارهایی به استرس با

 : گفت شک با. رفتم طرفش به، کردمی نگاه خواهرش به مات که فرهاد دیدن با. شدممی

 ؟ موناست این، رویا _

 : گفت تند و اومد ما سمت به اورژانس مامور هک نیست بگم خواستم

 ؟ میاد ما با شما از کسی _

 : گفتم من

 . میام من آره _

 : گفتم فرهاد به رو و

 .نترس؛ نیست چیزی، بیا سرمون پشت ماشین با تو _

 .شدم آمبوالنس وارد مرد اون سر پشت. زدممی حرف هااحمق این مثل
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*** 

 «بعد روز چند»

 بست صالح زادهامام رفتمی یا و خوندمی قرآن ریز یک مونا مادر. بود نمونده برام ناخنی روز چند این تو

، خونه، بیمارستان بود شده کارم هم من. کردمی رو دخترش تک شفاعت طلب خدا از و نشستمی

 .شدمی تکرار همین دوباره و دانشگاه

 میلیبی با. داد مادرش به هم یکی و من به یکی بود دستش که رو ساندویچی و اومد سمتمون به فرهاد

 ! ندیدم رو جایی دیگه و شد بسته هامچشم و رفت گیج سرم نداده قورت، زدم ساندویچ به گازی

 . کردم نگاه روبروم شخص به تعجب با، شد باز هامچشم دستم تو سوزشی حس با

 ! بینینمی خواب داری هستم خودم، خانوم نکن نگاه جوریاون _

 : گفتم و انداختم نگاهی بود کرده وصل بهم که میسر به

 ؟یهو شد چی _

 : گفت و کرد ایمسخره یخنده

 . جاییاین االنم و شدی بیهوش ضعف خاطر به _

 رو محکم و گرفت رو دستم جدیت با که بکنم رو سرم خواستم و آوردم باال رو دستم، مونا آوردن یاد به با

 : گفت بلندی تقریبا صدای با و داد فشار تخت

 ! جایی تیمارستانی بفرستمت آره اگر؟ تو شدی دیوونه _
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 : گفتم حالبی و دادم تکون رو دستم، دستش به توجهبی و کردم اخمی

 ! نیست خوب حالش مونا پیش برم خواممی، برم کن ولم _

 : گفت کالفه

 ! ؟چی که بشینی هاشیشه اون پشت بری خوایمی بعد، نداری کردنصحبت حال ضعف شدت از ببین _

 . کشیدم عمیقی نفس و بستم رو هامچشم آروم بابا صدای شنیدن با که بزنم حرفی خواستم

 ؟ خبره چه جااین _

 : گفت و نکرد ول رو دستم، بود رستوران توی شب اون که پسری همون که دکتر

 به بدنشون! بکنن رو سرمشون خوانمی و نمیدن گوش حرفم به ایشون؟ باشید پدرشون باید شما _

 . کنن صحبت توننمی زور به حتی و داره ضعف شدت

 رو نگاه این انتظار. کردمی نگاهم اخم با. کردم باز رو هامچشم و شنیدم رو هاشقدم شدننزدیک صدای

 : گفت و کردمی نگاه ما به دقت با که کرد نگاه دکتر به که بزنم حرفی خواستم. نداشتم ازش

 ؟ چیه اسمتون _

 : گفت تعجب با

 . هستم مهرجو پارسا، مهرجو _

 : گفت و داد تکون سری بابا
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 . ندارید ایدیگه کار اگر برید تونیدمی، هست بهش حواسم من _

 صندلی. رفت بیرون اتاق از کوتاهی خداحافظی با و کرد چک دیگه باریک رو سرم و انداخت بهم نگاهی

 :گفت و کشید شالم از اومده بیرون موهای روی یدست. نشست روش کرد جاجابه رو تخت کنار

 ؟ طورهچه دخترکم _

 : گفتم بابا سوال به توجهبی و زدم لبخند

 ؟ بود کی پسرِ دونیمی بابا _

 : گفت و زد کنار رو موهام

 ؟ بگو جانم _

 بهش آروم، کشید سمتم به رو خودش هم اون که شدم متمایل بابا سمت به کردم جاجابه رو خودم کمیه

 : گفتم

 . رستوران دستشویی توی گرفتمش اشتباهی که براتون کردم تعریف که همونی _

 ؟اومدمی دارخنده نظرش به قدراین چیزی چه؛ کردم نگاه بهش تعجب با که خنده زیر زد بابا یهو

 : گفت بهم، شد تموم بابا یخنده اینکه از بعد

 ! کنه احیات اینکه نه کُشتتمی هببین رو تو که بعدی یدفعه کردممی فکر من _

 بعد و خورد زنگ بابا گوشی. برگشتم سرجام و اومدم براش ایغرهچشم که کرد ایخنده تک دوباره و

 . رفت بیرون اتاق از و داد جواب بهش سریع، آورد درش جیبش از اینکه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ق.کیمیا | باش رویایَم

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 43 

. اومد طرفم به من دیدن با و شد اتاق داخل فرهاد ایدقیقه چند از بعد. کشیدم حوصلگیبی از پووفی

 : گفت که شدم بلند کمیه

 . بدم بهت خبری یه و بگیرم سراغی یه ازت اومدم، باش راحت _

 : گفتم و حرفش وسط پریدم نگران

 ؟ افتاده اتفاقی مونا برای _

 : گفت آروم دید رو شدنمهول که فرهاد

  .نیست نگرانی هیچ جای عالف و شده بیشتر هوشیاریش درصد گفته دکتر؛ نشده چیزی باش آروم _

! دبو شده تنگ هاششیطنت برای دلم قدرچه؛ زدم زیرگریه بخوام اینکه بدون و کشیدم ایآسوده نفس

 فرهاد از نگرانی با و گرفت آغوشش توی رو سرم و اومد سمتم به نگرانی با و شد داخل بابا لحظه همون

 : پرسید

 ؟ افتاده مونا برای اتفاقی _

 : گفت جبتع با فرهاد

 . بگم چی دونمنمی واقعا؟ کنهمی گریه داره چرا اما؛ دادم بهش خوبی خبر من دونمنمی _

 : گفت و سمتمون اومد وضعیت اون توی ما دیدن با و شد اتاق وارد پارسا لحظه همون

 ؟ اومده پیش مشکلی _
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 علومم که لحنی با و کرد پاک شانگشتا با رو هاماشک و کرد ول رو سرم بابا، انداخت سرم به کوتاهی نگاه

 : گفت فرهاد و پارسا به رو، کنهمی کنترل رو شخنده داره بود

 . کلیه خودش هست سالم االن که همین؛ نیست چیزی _

 رو اون از بعد و گفت آرومی آخ که گرفتم بازوش از نیشگونی یواشکی که بود گفته رو حرف این منظور با

 : گفت باز پارسا به

 ... معذرت شما از دخترم طرف از من _

 : گفتم و پریدم بابا حرف وسط حرص با

 . کردم عذرخواهی قبال ایشون از من! بابا _

 بابا ظورمن یمتوجه که انگار؛ کرد تغییر کمکم پارسا نگاه رنگ اما؛ کردندمی نگاه ما به گیج فرهاد و پارسا

 از رو سرم سوزن و اومد سمتم به پارسا. رفت یرونب اتاق از و کرد بهونه رو مامانش هم فرهاد و بود شده

 : گفت هک شم بلند تخت از خواستم. کشیدم ایآسوده نفس بعد و گفتم آرومی آخ که کشید بیرون دستم

 . بری تونیمی بعد بزنم آمپولت باید، نشو بلند _

 : گفتم آروم. شد منقبض بدنم هایماهیچه تمام آمپول اسم شنیدن با

 ؟ بزنی یخوامی تو _

 : گفت و زد شیطانی لبخند

 ؟ طورچه، آره _
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 : گفت وارناله بابا که انداختم چنگ بابا بلوز به و انداختم پایین رو سرم و انداخت گل لپام

  .کنم تحمل رو خانوم این غرغرای باید هفته یک تا من وگرنه، بکش دست آمپول از و بیا دکتر آقای _

 : گفتم بلندی صدای با

 ! کنیامی ضایعم شهمه؟ پسره این بابای یا منی یبابا _

 : گفت و رفت در سمت به بابا. خنده زیر زدن و کردند نگاه بهم هردوشون

 . میمونم منتظر در پشت من ترسریع کمیه فقط _

. نهک آماده رو آمپول تا شدم منتظر و برگشتم غرغرکنان، انگار نه انگار اما؛ کردم نگاه بهش التماس با

 : گفت و کشید رو مخصوص یدهپر

 ! بیشتره هاآمپول بقیه از دردش تقویتی آمپول بگم باید متاسفانه _

 : گفت و کرد نگاه دستم روی گاز عالمت به تعجب با بابا

 ؟ چیه این _

 : گفتم درد و حرص با

 ! نیاد در پسره این پیش صدام که گرفتم گاز -

 : گفت و زد مهربونی لبخند

 ! حساسی قدراین که بشم قربونت _
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 : گفت و شد سوار هم بابا؛ شدم سوارش و کردم باز رو ماشین در

 پیدا خونه توی خوردن برای چیزی و بودم سرکار که من چون؛ اینا مادرجون خونه ریممی امشب _

 . جااون بیاید حتما گفت مادرجون همین خاطر به؛ نمیشه

 .اومد سراغم خواب کمکم. دادم تکیه شیشه به رو سرم و بستم رو هام چشم و دادم تکون رو سرم

*** 

 مونا رفتنکما از هفته سه دقیقا امروز. کردم آویزون تخت از رو پاهام و مالوندم رو هامچشم آلودخواب

 . گذشتمی

 ملباس و شستم رو صورتم اینکه از بعد. رفتم کارهام سراغ و کشیدم ایخمیازه و شدم بلند جام از زور به

 راه تو که گرفتم خودم برای هم لقمه چند و چیدم رو صبحونه و آشپزخونه داخل رفتم، کردم وضع رو

 بحونهص بعد و بزنه انسولین حتما و دانشگاه میرم که گذاشتم اینوشته بابا برای و بخورمشون دانشگاه

 .بخوره

 به شروع موبایلم که دهنم توی انداختم رو املقمه اولین. پوشیدم رو کفشم و برداشتم رو کیفم

 : دادم جواب. بود شناسنا یشماره. کرد خوردنزنگ

 ؟ بفرمایید الو _

 : کردنسرفه به کردم شروع و پرید گلوم توی لقمه و کردم هول پارسا صدای شنیدن با

 ... بگم خواستممی پارسام سالم _
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 : گفتم شدم مسلط خودم به اینکه بعد. موند نصفه شجمله کردنمسرفه با

 ؟ آوردی کجا از رو من یشماره _

 : گفت و کشید پوفی

 و بود شما یشماره شونپرونده توی و نیست خوب حالشون خانوم مونا مادر! میگم بذارید اگر دقیقه دو _

 .بزنم زنگ شما به شدم مجبور و نداشتم رو برادرشون یشماره من

 : گفتم نگرانی با

 ؟نیست جااون فرهاد مگه؟ شده چی _

 : داد ادامه رساپا

 به شوکی دلیل همین به و اومدن هوش به هم خانوم مونا اینکه دیگه خبر و نیستن جااین خیر _

 .کردن غش و شد وارد مادرشون

 : گفتم داد با و افتاد دستم از هامجزوه

 ؟ اومده هوش به مونا؟ میگی دروغ _

 : گفت نگرانی با که کردم گاشن شرمنده؛ اومد بیرون اتاق از هراسون بابا من داد صدای با

 ؟ شده چیزی _

 : گفتم و شد سرازیر سرخوشحالی از اشکام
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 . اومده هوش به مونا _

 : گفتم پارسا به

 ! دادین خبر ممنون، جااون رسونممی ترزود رو خودم من _

 بوق ندچ از بعد که گرفتم رو فرهاد یشماره سریع. کرد قطع رو تلفن کوتاهی خداحافظی با هم پارسا

 : داد جواب

 ؟ شده چیزی جان رویا سالم -

 : گفتم با حال همون با

 مامانت به رو خبرش وقتی و اومده هوش به مونا گفتن؛ نداشتن رو تشماره زدن زنگ مهرجو آقای _

 .شده بد حالش دادن

 : گفت و کشید عمیقی نفس فرهاد

 . ستانبیمار رسونممی رو خودم االن، دادی خبر مرسی باشه باشه _

 !نهبک چیکار خوشحالی و سرگردونی از دونستنمی؛ بود گرفته مخنده. کرد قطع خداحافظی بدون بعد و

 توی رو الغرش جسم و رفتم سمتش به دیدنش با. دادند بهمون رو مونا دیدن یاجازه دکترا روز یک بعد

 .گرفتم آغوشم

 : گفتم و کردم ناز رو سرش

 . رفتمعبی بود شده تنگ برات دلم _
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 : گفت پُرانرژیش لحن همون با همیشه مثل و کرد جونیبی یخنده

 ! جانم شده تنگ هاتبازیدلقک برای دلم بگو یهو، عزیزمی _

 ؛باشه دکترعمومی کردممی فکر روز اون. افتاد پارسا گیرای نگاه به نگاهم. شدم جدا ازش و کردم خنده

 کرده وصل بهم رو سرم و بود برده اتاق اون تو رو من راپرستا کمک با خودش روز اون فهمیدم تازه اما

 کنارش هم مامانش. دادم کردندمی شوخی باهم داشتن که مونا و فرهاد به و گرفتم ازش رو نگاهم. بود

 . رفتمی دخترش یصدقهقربون و بود نشسته

 ردک یادداشت رو چیزی بعد و پرسید جسمانیش وضعیت درمورد سوال چندتا و رفت مونا سمت به پارسا

 .بود ثابت کارهاش روی نگاهم آخرش تا. رفت بیرون اتاق از کوتاهی خداحافظی با و

 مبمون تنها باهاش بتونم اینکه برای من و خونه برن هامدت بعد کرد راضی رو برادرش و مامان زور به مونا

 . رفت بیرون اتاق از رانینگ کلی و سفارش کلی با مادر. نباشن نگران و مونممی جااین گفتم بهشون

 : گفت شیطنت با مونا شدیم که تنها

 ؟ شده خبرایی من نبود تو کنم فکر _

 : گفت و کرد ایاشاره بیرون سمت به که کردم نگاه بهش گیجی با

 ! میگم رو دکتر جناب _

 : گفتم و کردم اخمی

 ؟ خبری چه مثال _
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 : گفت تندی مونا

 ! ندارین خبر میاد وجود به جفتتون توی داره چیزایی یه !چپ علی یکوچه به نزن رو خودت _

. بود پسره همون پارسا که گفتم آخرش؛ کردم یادآوری براش رو رستوران ماجرای و چرخوندم رو چشمم

 : گفت و کرد نگاهی من به تعجب با مونا

 یمن مدیون رو این و میای در ترشیدگی از زودی به، کنار به این اما؛ داشتین انگیزیشگفت دیدار چه -

 ! ها

 : پریدم جام از پارسا صدای شنیدن با که زدم بازوش به آرومی یضربه

 ! بدین کُشتن به رو ایشون صبح تا شما کنم فکر! نیست بیمار با رفتار طرز این مشتاق خانوم _

 : گفت و خندید ریز ریز مونا

 ! شد نابود دستم دکتر وای _

 و اختاند من به نگاهی و گفت رو هاییچیز کنارش پرستار به؛ نگفت چیزی و انداخت مونا به نگاهی پارسا

 .رفت بیرون اتاق از

 از .بردنمی خوابم من اما؛ برد خوابش مونا که بود صبح دمای دم و کردیم صحبت دری هر از مونا با صبح تا

 داخ خدا راه توی و ستخوامی نسکافه دلم بدجور. رفتم بیمارستان یبوفه سمت به و اومدم بیرون اتاق

 به ور و شد باز نیشم نسکافه دیدن با و انداختم نگاهی رو هاشنوشیدنی منوی. باشه داشته که کردممی

 و دز لبخندی خستگی تمام با بود جااون که دختری. خواممی نسکافه لیوان یک که گفتم جااون مسئول

 : گفت
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 . بشه آماده تا بشینید شما چشم -

 روبروم لیوان دوتا با کسی که بودم خودم حال توی. نشستم بوفه توی صندلی روی و دمدا تکون سری

 . کشیدم عمیقی نفس پارسا دیدن با که کردم نگاه. نشست

 ! نیستم هم سردشدنی و هستم کافی یاندازه به من، نشده سرد تا بخور رو اتنسکافه _

 و ادمد تکون چندبار رو سرم عصبانیت با. شد کشیده مونا حرفای سمت به فکرم و گرفتم ازش رو نگاهم

 .خوردم نسکافم از قلوپی

 : گفت حرص با و کشید موهاش بین دستی کالفه که بود حاکم سکوت بینمون ایدقیقه چند

 ؟ بگی چیزی خواینمی _

 : گفتم و انداختم باال رو هامشونه

 ؟ مثال بگم چی _

 : گفت لحظه چند بعد و کرد نگام عمیق

 ؟ رویا _

 . کردمی صدا رو اسمم بود بار اولین؛ کردم نگاه بهش و آوردم باال رو بود پایین که سرم

 ؟ هوم _

 : گفت و کرد اخمی
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 ؟ نه نمیشه سرت چیزی ادب از کال تو _

 جاش از و کشید سر ته تا رو اشقهوه و کشید عمیقی نفس. انداخت پایین رو سرش که کردم ایخنده

 : گفتم که بره خواستمی. شد بلند

 ؟ بگی خواستیمی چی _

 : گفت و کرد کوتاهی نگاه

 . بگم تا زیاده وقت حاال _

 .رفت و گذاشت خماری تو رو من و

*** 

 مونا با که موقع هر. شدممی ترحوصلهبی روز به روز من و گذشتمی هفته یک مونا شدنمرخص از

 ینا که گفتممی داد با هم همیشه. حرفا این از و دردیه بد عاشقی که گفتمی خنده با، کردممی بداخالقی

 . کنه بس رو هاحرف

 از هر اخم با مونا. کردممی خطیخط رو جزوم از کناری و دادممی تکون رو پاهام کالس سر کالفه

 هرکی االن که بود جوری هوام و حال. خورهمی حرص دستم از داره بود معلوم؛ کردمی نگاه چندگاهی

 . گریه زیر زدممی گفتمی وت بهم اگه حتی

 دونب و شدم ماشین سوار. زدم بیرون دانشگاه از و شدم بلند جا از سریع استاد نباشید خسته شنیدن با

 .شدم خارج پارکینگ از مونا صدازدنای به توجه
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 از بعد. دادم ادامه راهم به بهش توجه بدون، موناست اینکه فکر با و کرد خوردنزنگ به شروع موبایلم

 از تردور زمین روی و کشیدم عمیقی نفس. شدم پیاده ماشین از. درآوردم سر بام از ساعت یک حدود

 . گرفتم هامدست بین رو سرم و نشستم ماشین

 فضا ینچن به واقعا. برگشتم ماشین سمت به و شدم بلند جام از. کردم سبکی احساس، مدتی گذشتن بعد

 .خوردمی زنگ شتدا هنوز موبایلم. داشتم نیاز سکوتی و

 : دادم جواب بهش توجهبی

 . نزن زنگ قدراین مونا کن بس _

 !شدم ترمتعجب خطی پشت صدای شنیدن با و کردم تعجب صدام شنیدن با

 ؟ گرفته صدات چرا _

 : فتمگ و کشیدم باال رو دماغم. کردم گریه فهمیدم انگشتم شدنخیس با و کشیدم چشمام زیر به دستی

 ؟ زدین زنگ اومده پیش مشکلی، نیست چیزی _

 : گفت تندی با

 ؟ کجایی، کردی گریه معلومه؟ میگی دروغ _

 : گفتم سواالش به توجه بدون؟ بود زده زنگ پارسا به مونا نکنه، مونا سمت رفت فکرم

 ؟ زده زنگ بهت مونا _

 ؟ کجایی میگم؟ نمیدی رو سواالم جواب چرا _



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ق.کیمیا | باش رویایَم

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 54 

 : گفتم عصبی

 ! بگم بخوام که نیست وطمرب شما به من بودن کجا _

 : گفت بدی لحن با، باشم کرده عصبیش که انگار

 .پرسممی رو ماجرا و گیرممی تماس خانوم مونا با من پس _

 : گفتم سریع بگه رو چیزی بخواد مونا اینکه ترس با

 .عصبیم یکم امروز ببخشید _

 : گفت آروم

 ؟ کجایی بگی خوایمی حاال _

 : گفتم و کردم باز دهن اما؛ داشتم تردید نگفتن و گفتن بین

 .هستم بام -

 به ارهدوب گوشیم. نکنم فکر چیزی به کردم سعی و گذاشتم فرمون روی رو سرم. کرد قطع و گفت ایباشه

 بهش پیامی. دادم تماس رد و کشیدم پوفی اسمش دیدن با. موناست دفعهاین بودم مطمئن. اومد در صدا

 از فقط هم زدناشزنگ. میگم چی که کردمی درکم و بود درک با. باشم تنها خواممی و خوبه حالم که دادم

 نماشی یشیشه به که ایضربه با که کردممی فکر مآینده به سکوت توی جوریهمون. بود نگرانی سر

 انگار. دادمی سکته رو من هرجایی به اومدنش با همیشه؛ کردم اخم پارسا دیدن با. پریدم جام از خورد
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 و کرد اخمی صورتم دیدن با. کرد باز رو ماشین در و کرد ایخنده که بود خونده رو حرفام چشمام زا که

 : گفت

 ؟ نداری دستمال _

 با که کرد پاک رو چشمام زیر باهاش. گرفتم سمتش به و آوردم در دستمالی و کردم جیبم توی دست

 . کردم نگاه کارش به تعجب

 . کردم پاکش بود شده پخش ریملت _

. ودب گرفته نظر زیر رو من چشماش با. بشم پیاده ماشین از کرد کمک و گرفت رو دستم که گفتم آهانی

 : گفت آروم. انداختم زیر رو سرم

 ؟ کردی گریه چرا نمیگی _

 : گفتم و کشیدم آهی

 .دونمنمی خودمم _

  :گفتم و گرفت مهخند. کرد نگاه بهم سوالی عالمت که نشستم زمین روی یهو قبل مثل. کرد ایخنده

 . دکتر آقای کن رفتار ما مثل امروز یه _

 : گفت و نشست زمین روی کنارم

 ! باشی جوریاین کردمنمی فکر واقعا _

 : گفتم و خندیدم
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 . باشی سوسول قدراین کردمنمی فکر منم _

 اام؛ بود رفتهگ مخنده. بودیم شده خیره هم به سکوت توی هم باز. رفت بهم ایغرهچشم و کشید پوفی

 : گفت و گرفت رو هامدست و اومد سمتم به دستش سکوت توی. بشکنم رو سکوت نداشتم سعی

 ... دارم دوست _

 : گفت که کردم نگاه بهش زدهشوک

 .بگم تبه تا گرفتم رو تصمیم این اینکه تا کردم فکر روش خیلی واقعا اما؛ بود مقدمهبی خیلی دونممی _

 : تگف و بست رو هاشچشم

 ..زنهمی رو حرف این شناختیهیچبی و دیدن چندبار با طوریچه میگی االن دونممی _

 : داد ادامه که گرفتم آتیش نگاهش با من و شد باز چشماش

 . بدم انجام رو بعدی کارای بعد و بگم خودت به اول خواستممی اما _

 : گفتم خنگا مثل

 ؟ کارایی چه _

 : گفت و زد لبخندی

 . حرفا این و واستگاریخ مثال _

 : گفت و گرفت شدت شخنده که انداخت گل حرفش با لپام
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 ! رویا نمیاد بهت چیزا این اصال وای _

 : گفت که زدم صدا رو اسمش حرص با و زدم بازوش به مشتی

 . دختر داری زوری چه! گفتمی راست دستش درد از مونا روز اون اینکه مثل _

 : تمگف و انداختم پایین رو سرم

 . بگم بهت رو چیزی یک خواستممی منم _

 . بود حرفم منتظر کنجکاوی با

 مونا. کمه زندگیم توی چیزی یک که انگار کردممی حس؛ بود شده مرخص مونا که مدت این توی _

 . بردم پی بهش امروز اما؛ کردممی انکارش و مینداختم گوش پشت من اما؛ چمه گفتمی بهم شهمه

 : گفت پارسا که کردم مکثی

 ؟ بردی پی چی به _

 : گفتم ترآروم و بردم پایین بیشتر رو سرم

 ! دارم دوستت اینکه _

 نمی باال هیجان و خجالت روی از هامنفس من. رسیدنمی گوش به هم هاموننفس صدای حتی ثانیه چند

 بهش شدم مجبور که ردآو باال رو مچونه دستاش با. دونمنمی رو بود شده طوراین چی از پارسا و اومد

 . کنم نگاه

 ؟ که کنینمی شوخی _
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 رکا از ثانیه یک مدت به قلبم. رفتم فرو گرمی جای توی کردم حس که دادم تکون نه معنی به رو سرم

 فاصله ازم و اومد خودش به که زدم صداش آروم.شد معمولش حد از بیشتر تپشش یهو بعد و ایستاد

 . گرفت

 . ببخشید شد یهو _

 هایچشم، بود چشماش توی که برقی. دادم ترعقب رو اممقنعه و بود شده گرمم زیاد یجانه از

 جذابی اما معمولی صورت، صورتش توی شدم دقیق. بود کرده ترخوشگل همیشه از رو رنگشایقهوه

 .رسیدمی نظر به طوراین من برای هم شاید یا داشت

 : گفت و گرفت هم رو من دست و شد بلند خودش

 . بده پیام بهم هم رسیدی خونه، نشده تاریک هوا تا خونه برو _

 حرکت خونه سمت به خداحافظی از بعد و شدم ماشین سوار. کرد ول و داد کوچیکی فشار رو دستم

 .کردم

 «بعد سال چند»

 کردم سعی و گرفتمش بغلم توی. رفتم اتاق سمت به و اومدم بیرون آشپزخونه از، مها نقنق صدای با

 ور من که پارسا صدای با که بودم شیردادنش مشغول. بدم شیر بهش تا نشستم تخت روی. کنم مشآرو

 : گفتم بلند زدمی صدا

 . میدم شیر مها به دارم اتاق تو _
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 که شد دیده در چهارچوب توی قامتش هم بعد و شنیدم رو هاشقدم شدننزدیک صدای بعد لحظه چند

 رو وپت و گذاشتم تختش توی. بود رفته خواب بغلم توی که کردم نگاه مها به. بود زده زل ما به عشق با

 : گفت و شد حلقه کمرم دور پارسا دستای. کشیدم روش

 .خانومم نباشی خسته _

 : گفتم و زدم لبخندی

 . عزیزم نباشی خسته هم تو _

 : گفت و کرد ناز رو مها پشتکم موهای آروم

 . دارمتون دوست دنیا یک یاندازه -

 .بود گرفته بر در رو زندگیم تموم سال چند این که شیرینی حس این بود خوب قدرچه و

*** 

 

 هایتلب به ایدوخته را آفتاب»

  کند طلوع تو هایلب از خورشیدش روز هر دارد دوست آدم

 تو هالب روی دارد دوست، باشد آدم اگر آدم

 ...«بِکند جان
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 «اسفندیاری علیرضا »

 

 ۶۹ آذر ۸۲ پایان

 ۴۱: ۸۸ اعتس

 ق. کیمیا

 :نویسنده پایانی سخن

 درک رو هاضعف این خودم و داشت زیادی ضعف نقاط؛ بود بنده کوتاه داستان اولین چون داستان این

 . بکنم برطرفشون کردم تالش بود توانم در که جایی تا و کنممی

 هانیه عزیزم مربی وصامخص؛ کردند همراهی رو من داستان این نوشتن توی که کسانی یهمه از ممنون

 ...دوستان یبقیه و عزیز

 

 . اندکرده دفن را نفست خاک هاخروار زیر اکنون و کشیدیمی نفس تو داستان این کردنشروع هنگام

 .است داده دست از را خود عضو یک االن، بود شده تقدیم امخانواده به که داستانی

 شاد روحت؛ یادتم به

 . کنید همراهیم بعدیم هایکار توی و ببرید لذت ازش امیدوارم

 دانلود نگاه انجمن کاربر ق. کیمیا تشکر با
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 پایان

 

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

WWW.NEGAHD L . COM 
 

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

 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

 ه نشانی :دانلود ب
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