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 خالصه :

 

 اشخانواده و خود اعتقادات روی پا جریاناتی طی، مذهبی ایازخانواده، پاک دلی و قلب با ساله هجده دختری، نفس

 .شودمی دوست نفرت و کینه جنس از پسری با و گذاردمی

 پای صدای این، آخر در و دهدمی تغییر کلی به، را زیبایش و آرام زندگی و گیردمی را دخترک زندگی دامن، کینه این

 ...رسدمی گوش به که خداست
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 مقدمه

 ؛سازدمی النه درونت شیطان، باشی هم فرشته اگر گاهی

 ؛دارد سختی تاوان که شویمی گناهی مرتکب گاهی

 ؛بدهی پس هاسال را اشتباهت تاوان است ممکن گاهی

 .بدهی تاوان باید هرحال به ولی؛ باشد کوتاهی مدت تنها تاوانش است ممکن هم گاهی

 ؛باشد روشن دل در زمانی هر و همیشه باید امید اما

 .هست ما به حواسش که زمانی هر در، هست خداوند که زمانی هر در

 .دهدمی را داشته توکل انتها تا که کسی پاسخ آخر در و رساندمی دار حق به را حق که خداست این

*** 

 سیک، دیدمشمی نزدیک از داشتم باالخره که شدنمی باورم. بود شده قفل سیاه چشم جفت یک در هایمچشم

 زندگی زیبایش هایوعده با و اشعاشقانه زیبای هایحرف با، اشمردانه و رسا صدای با بود ماه هشت که

 .دیدممی نزدیک از داشتم باالخره را کردممی

 .تندگذاش نمایش به اششده اصالح صورت روی زیبایی لبخند و آمدند کش کمی رنگش صورتی ایقلوه هایلب

 ؟کوچولو خانم خوبی -

 .گرفت ضربان او از کوچولو خانم لفظ شنیدن از من جنبهبی و ساده قلب همیشه مثل هم باز

 :گفتم و زدم ارادیغیر لبخندی
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 ؟خوبی تو خوبم -

 ؟نباشه خوب حالش و باشه رسیده آرزوش به آدم میشه مگه، خیلی -

 ؟آرزوت-

 .نزدیکه از هاچشم این دیدن آرزوم که ماهه هشت االن، آره-

 :گفتم و شد بیشتر لبخندم

 !خوشحالم چقدر االن دونینمی؛ داشتم رو آرزو همین منم -

 ؟وایسیم اینجا طوریهمین خوایمی حاال، عزیزمی-

 به. بودیم ایستاده یکدیگر رویروبه، پارک در هنوز؛ کردم نگاه را اطراف و آمدم خودم به تازه حرفش این با

 :گفتم و کردم اشاره، بود پارک گوشه در ایکشیده فلک به سر کاج درخت زیر که رنگی سبز نیمکت

 .بشینیم جااون بریم-

 .نشستیم آن روی فاصله با و رفتیم نیمکت سمت به باهم همگام و کرد تایید را حرفم لبخندی با تنها

 ؟عشقت دیدار بیای و بپیچونی رو خانمحاج تونستی چطوری ببینم کن تعریف، کوچولو خانم خوب-

 گهدی ساعت دو تا و بخونم درس مهسا خونه میرم دارم بگم دروغ به شدم مجبور بدبختی هزار با، دیگه هیچی-

 .گردمبرمی

 :گفت معترض

 ؟نفس، اِ -
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 :گفتم و کردم نگاهش متعجب

 ؟خب چیه-

 باید فردا پس نم، باشیم هم کنار بیشتر تا بگی بیشتر یکم رو تایمش خواستیمی، خونیمی درس گفتی که تو-

 .تهران برگردم

 .رفت بین از باره یک به بود دلم در دیدنش از که هاییشادی تمام

 ؟زودی این به؟ چی یعنی-

 .تو ندید شمال بیام پاشم تهران از بگیرم مرخصی ترم وسط تونستم زور هزار با قدرشم همین؟ کنم کارچی-

 .داره شکر جای همینشم، باشه-

 حبتص بابام با زود خیلی بعد، کنم پیدا خوبم کار یه، بشه تموم درسم زودتر من کن دعا تو فقط، دیگه بله-

 .خودم خوشگل خانم خواستگاری میام و کنممی

 :گفتم و شد باز من جنبهبی نیش این هم باز و رفت قنج دلم شدن اشخانه خانم رویای تصور از هم باز

 ؟!حسام، راستی. ایشااللّه-

 ؟جانم-

 ؟من دیدن گیالن بیای زد سرت به یهو شد چی نگفتی-

 از و امبی خواستممی. ببینم رو عکست فقط که نداشتم طاقت دیگه، ماه هشت از بعد، بخوای رو راستش، خب-

 .ببینم رو معصوم یچهره این نزدیک

 .بودم کرده فراموش را زمان کل به که زدیم حرف جاهمه از و ماندیم هم کنار قدرآن
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 ردمک خارج امدستی کوچک کیف از را موبایل. است شده تاریک هوا که شدم متوجه تازه، موبایلم زنگ صدای با

 .افتاد لرزه به بدنم چهارستون ترس از، دیدم آن روی بر را بابا حاج نام وقتی و

 ؟بله-

 ؟کردی ساعت به نگاه یه؟ دختر کجایی-

 .میام االن. شد فراموشم زمان کل به؛ خوندیممی درس مهسا با داشتیم، ببخشید، بابا حاج سالم-

 .میاد دنبالت نریمان االن؛ خیابون تو بیفتی راه تنها شب موقع این نکرده الزم، السالم علیک-

 .بیام تونممی تاکسی با خودم-

 .باش آماده فقط، نکرده الزم گفتم-

 .چشم-

 :گفت و خندید زردم رنگ دیدن با حسام، کردم قطع که را موبایلم

 ؟بزنه گردن خوادمی حاجی بابا! اوه، اوه-

 :گفتم و پریدم جا از

 ؟داری ماشین، حسام-

 .آره-

 .دنبالم میاد نریمان االن. مهسا خونه برسون رو من لطفا-
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 هم من و برداشت قدم رنگش بژ پراید سمت به و شد بلند، خندیدندمی من شدن هول از که طورهمان حسام

 .دادم را مهسا خانه آدرس و گرفتم جا جلو صندلی روی و کردم دنبالش

 :فتمگ و بستم را ماشین درب سریع هم من. کوچه داخل پیچید هم نریمان ماشین، شدم پیاده ماشین از وقتی

 !سریع، برو-

 .شدم سوار من و داشت نگه پایم جلوی را ماشین نریمان. رفت و کرد خداحافظی حسام

 .داداش سالم-

 ؟ایستادی در دم چرا، سالم-

 .اومدم بیرون تازه هم من، نشی معطل دیگه گفتم، خب-

 .باشه حواست؛ کفرین دستت از حسابی مامان و بابا حاج، باشه-

 ؟!چرا آخه-

 .بیرونی تو و شبه هشت ساعت االن ولی، گردیمی بر ساعته دو بودی گفته مامان به تو کهاین برای-

 .بود رفته در دستم از زمان اصال خدا به-

 .دادی مامان به قولی چه کردی فراموش و خوندن درس به افتادی شما دوباره، دیگه بله-

 را سرم و کشیدم خجالت نریمان از، خودم از، بودم نکرده فراموش را مادرم، درس خاطربه دانستممی که من

 .نزدم حرفی خانه به رسیدن تا دیگر و انداختم پایین

 رهگ درهم ابروهای با مامان، بود سرسبزش حیاط هم بیشترش که متریمان چهل و صد خانه به ورودم محض به

 :گفت و آمد من سمت به خورده
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 ؟نه مگه، کنیمی فراموش رو زمان که آخریه بار-

 .ببخش شما، بارآخر! جان مامان بله-

 :وگفت کرد کم هایشاخم غلظت از کمی مامان

 .تو برو بیا، نداره کاریت، کردم صحبت حاجی با-

 .رفتم داخل و بوسیدم را مادرم گونه و زدم لبخندی

 عریش کتاب و بود زده چشمش بر هم را اشطبی عینک، بود زده تکیه پشتی به معمول طبق عزیزم حاجی بابا

 .داشت دست در هم

 .داد را جوابم همیشه مثل باباحاجی، تصورم برخالف و کردم سالم بلندی صدای با

 !باباجان نباشی خسته، بابا قندک بر سالم-

 رد کوتاه آهی. خواندهمی درس موقع این تا دخترش دانه یک یکی کردمی فکر باباحاجیم؛ شدم شرمنده هم باز

 :گفتم و کشیدم دل

 .بابا حاج ممنونم-

 .میشی قبول تهران دانشگاه اونم، پزشکی امسال ببینم انشاهلل-

 .نیستم مخ که قدرهام اون، بابا حاج نه-

 :گفت و شد خارج آشپزخانه از چای سینی با، رفتمی هایشبچه صدقه قربان معمول طبق که مامان

 سدر تو که اینطوری، میگه حاجی که میشه همین هم انشاهلل، باهوشه هم خیلی من دختر؟ مادر گفته کی، وا-

 .میشه حتما مادر عزیز خونیمی
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 .رفتم اتاقم سمت به و گفتم ایاجازه با و زدم شیرین آرزوی و امید همه این به لبخندی

 .آمد موبایلم پیامک صدای که بودم هایملباس تعویض درحال

 .بود حسام طرف از پیام؛ کردم بازش

 ؟نشدی بازخواست؟ رسیدی سالمت به؟ شد چی-

 :نوشتم

 بازخواست نه بینممی توجه و محبت رو اسمش که من البته. نشدم هم بازخواست؛ رسیدم سالمت به، بله-

 .شدن

 :نوشت

 ؟امروزی پارک همون میای فردام حاال، تسلیم من باشه -

 .مدرسه برم باید. تونمنمی فردا، نه-

 .برم باید صبح فردا پس من! هاآخره روز فردا نفس! بابا ای-

 .دیدنت میام رفتنت از قبل فرداپس همون منم، خب-

 .بیا فردا، بیای فرداپس قراره که اون نخیر-

 .بپرسن رو علتش و خونه بزنن زنگ مدرسه نرم که فردا ممکنه خب-

 ؟زنننمی زنگ فرداپس-

 .ندارم کالس اول ساعت-
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 .تو نه، من نه دیگه وگرنه ببینمت باید فردا. نفس نیست حالیم هاحرف این من-

 .متنفرم ازش که کاری، بگم دروغ باید هم باز، بیام فردا بخوام اگه، کنممی خواهش. نکن اذیت حسام-

، نیومدی. اومدی، اومدی؛ گفتم که همون، کوچولو دختر ببین؟ کنه ـناه گـ میشه اذیت حاجی دختر! اوخی-

 !خداحافظ

 را من باید چرا، دیگر توانمنمی یعنی توانمنمی وقتی خب، گرفت بدجوری هم دلم، ریخت بهم حسابی اعصابم

 ؟دهم انجامش توانستمنمی که کردمی کاری به مجبور

 با نمکمی حس؛ نیست حسام آن، این کنممی فکر که، زندمی هاییحرف یک یا کندمی رفتار طوری هاییوقت یک

 .زندمی صدایم حاجی دختر خاصی کنایه با که هاییوقت مخصوصا، دارد دشمنی من

 :کردم تایپ ناچار به

 .دنبالم بیا مدرسه از بعد فردا، باشه-

 ؟آدرس-

 :نوشتم سریع. زدمی صدا شام خوردن برای مرا که رسید گوش به مامان صدای

 .بخیر شب، فرستممی برات صبح-

 .بخیر شب-

 .نشستم باباحاج کنار و رفتم سفره سر و گذاشتم سکوت حالت در را موبایلم

 .بود کالسیک و سنتی از ترکیبی من اتاق فقط؛ بود سنتی کامال، ما خانه دکوراسیون

 .بود شده پر مادر عروسی شمعدان و آینه و تلویزیون یک و رنگخوش هایپشتی با، مبل جای به پذیرایی
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 شهادت به که مسعود عمو از عکسی قاب و بود پدر سعدیِ و موالنا و حافظ شعر دیوان و قرآن محل که ایتاقچه

 .کردمی کامل را پذیرایی، بود رسیده

 و بود کرده افشدیام مامان اصرار به پارسال بابا حاج هم آن که کابینتی و یخچال و گاز یک جز هم آشپزخانه

 .نداشت دیگری چیز شوییلباس ماشین

 هایگل و خوردن سبزی مامان، آن در که داشت باغچه یک و بود متری شصت حدودا گفت شدمی که هم حیاط

 .بود شده کاشته خودش هایزحمت و باباحاج خواست به که میوه درخت کلی و بود کاشته شمعدانی

 تنقالتش و جانخانم ذغالی سماور که بود شده گذاشته حیاط ینقطه تریندنج در هم بزرگ چوبی تخت یک

 .بود آن روی همیشه

 با که دبو روزی سه دو االن البته. کردمی زندگی ما با که شدمی سالی پنج حدودا که، بود باباحاج مامان، جانخانم

 !سعادتش به خوش. بود شده رضا امام آقا زیارت و مشهد راهی، محل مسجد کاروان

 خاطر به را اشبندی جمله خوب اآلن که گفت برایم پیامبر از حدیث یک بابا حاج بار یک که آورممی یاد به

 :گفتمی که بود این طورکلیبه ولی، آورمنمی

 .نمیشه نصیبش رضا امام زیارت، نکنه واجب براش رو بهشت و نیامرزه رو اشبنده خدا تا -

 کنار هم نفره یک سفید چوبی تخت یک و بود صورتی دیوارهایش رنگ که هم من خوشگل اتاق، بگذریم

 طالعهم چراغ و صورتی تاپیلپ آن روی که بود تحریرم میز، دیوارم کنار. شدمی باز حیاط به رو که بود ایپنجره

 ورتیص-سفید که اتاق کنج هم کوچک توالت میز یک. بود اتاق گوشه، هم رنگم سفید لباس کمد. داشت قرار

 اب حسین امام آقا حرم تو که هم جانخانم دوزدست جانماز. بود خانه مدرن مکان تنها و کردمی کامل را اتاق، بود

 یگوشه، بود آورده برایم جاهمان از که هم رنگی فیروزه تسبیحِ و مُهر و بود کرده تبرک برایم خودش هایدست

 .کردمی خودنمایی تحریرم میز
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 .بود سنتی، خانه کل مثل که هم نریمان و جانخانم، مامان و بابا حاج اتاق

 ؟محسن حاج حجره رفتی امروز، نریمان شد چی-

 .«تمگذاش کنار براتون اجناس بهترین از و بوده حواسم خودم: »گفت، دادم بهش که رو سفارشات! باباجون بله-

 و رپزهدی هاشلپه همه دیدیم، بذاریم بار قیمه خواستیم که عاشورا شب که یادته ولی، گفت رو همین پارسالم-

 .دردنخور به

، نبود خوب هرچیش. کن نگاه رو هاجنس قشنگ، برو نریمان همراه بارها آوردن برای خودت، جان ملیحه خب-

 .بگو جاهمون

 ؟کنید برگزار خونه تو رو تکیه خوایدمی امسالم-

 .باباجان آره-

 ممراس جاهمون کنید صحبت مسجد خادم با نظرم به؟ بود کم جا تاسوا عاشورا شب پارسال ندیدید مگه آخه-

 .کنید برگزار رو

 .باشه خودمون خونه تو باید، دونیمی که رو بابات نذر آخه-

 مردم جوری این، بگیریم رو مسجد همون یا همسایه خونه، زنونه یا مردونه برای رو شب دو اون حداقل خب ـ

 .میشن اذیت

 ارک همین راحتیشون برای باید پس، باشن راحت حسین امام هایمهمون خوایممی ما. توئه با حق جان بابا آره-

 .کنیم رو

 :گفت، خندیدمی که حالی در نریمان



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر saamira  | صدای پای خدا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 14 

 .هبش جا بابا حاج دل تو بیشتر که داد پیشنهاداتی اون از بابا حاج لوس این همیشه مثل بازم، دیگه بله -

 :گفت خنده با هم بابا حاج و خندیدم

 . عزیزید خیلی برام هردوتون شما؛ پسرم نکن حسودی-

*** 

 !شد دیر مدرست، بیدارشو! جان نفس، نفس-

 .شد آن وارد مهربان نگاهی با مادر و باز اتاق در که دادم ماساژ را هایمچشم و قوس و کش را بدنم کمی

 .جون مامان بخیر صبح، سالم-

 .صبحونه بیا بشور رو صورتت و دست، مادر بلندشو. من کوچولوی دختر بخیر هم شما صبح، سالم-

 پایین تخت روی از و کشیدم عمیقی نفس هم من. شد خارج اتاق از و بلند تخت روی از حرف این گفتن با و

 .رفتم آشپزخانه سمت به، صورتم و دست شستن از بعد و آمدم

 رسکوتد، باباحاج قانون طبق و بودند خوردن صبحانه درحال و بودند نشسته سفره سر مامان و نریمان و باباحاج

 .خوردندمی صبحانه کامل

 .سالم-

 :گفت و زد زیبایی لبخند بابا حاج

 !بابا قندک سالم-

 :گفت و زد لبخندی هم نریمان
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 .باباحاج لوس سالم-

 .نشستم سرسفره و خندیدم

 سامح طرف از پیامی؛ رفتم موبایلم سمت به، شدم حاضر کهاین از بعد و آمدم اتاقم به، صبحانه خوردن از بعد

 .کردم بازش. کردمی خودنمایی امگوشی روی

 ؟تمدرسه آدرس، سالم-

 مرا باباحاج اوقات تربیش آخر. شد مانع، زدمی صدایم داشت که، باباحاج صدای که بنویسم برایش خواستممی

 .بود روزها همان از هم امروز و رساندمی مدرسه به

 .شدم خارج اتاق از و انداختم تخت روی را موبایل سریع هم من

*** 

 حسام

 ابانخی سمت آن در و مدرسه جلوی. شدمی تعطیل باید دیگر. بود نیم و دوازده؛ انداختم اممچی ساعت به نگاهی

 تپش دخترها. کنم پیدایش بتوانم، شد خارج نفس وقت هر تا بود مدرسه در به چشمم. کردم پارک را ماشین

 .شدندمی خارج هم سر

 .شد خارج بود مهسا همان کنم فکر که، دوستش همراه نفس. بودم مانده منتظر آنجا که بود دقیقه پنج

 دوستش با. کرد نگاه را اطرافش سرعت به و شد هول ترس از، افتاد من روی نگاهش تا. شدم پیاده ماشین از

 .بود مهسا هایچشم آمد چشمم به که چیزی اولین. آمدند من سمت به

 نآ از را چشمم، نفس صدای با. بودند گذاشته تنهایم، پیش هاسال که هاییچشم آن به داشت شباهت چقدر

 :گرفتم هاچشم
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 ؟آوردی کجا از رو جااین آدرس تو-

 .باشن بلد و کردن سالم خوب باید که هاحاجی دختر؟ سالمته جای به-

 ؟اومدی چطور. نفرستادم رو آدرس که من ولی، سالم ببخشید-

 .پیشکش که اتمدرسه آدرس، دارم خبر زندگیت تمام از من؟ چه که کردی فکر! بیچاره دخترک، آخی

 . میگم بهت راه تو؛ شو سوار حاال-

  

 :مهسا

 .جاییاون میگم، ما خونه زدن زنگ اگه. نباش هاماین مامانت نگران، برو-

 .شد سوار و کرد تشکر او از، بوسید را اشگونه نفس

 ؟آوردی کجا از رو مدرسه آدرس نگفتی-

 .کردم تعقیبش مدرسه تا، بیرون اومد وقتی. مهسا خونه در رفتم، نمیدی جواب دیدم که صبح-

 !هازرنگی خیلی! آفرین-

 .عزیزم دیدی رو کجاش-

 :پرسیدم ازش که زد لبخندی

 ؟بریم کجا، کوچولو خانم حاال خب-

 .باشه هانزدیک همین البته، ساحل لب بریم-
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 .ببینتمون کسی ممکنه که نزدیک خب؟ چرا-

 .نمیاد هاطرف اون کسی ظهر وقت این، نه-

 .بگی تو هرچی، باشه-

 رامیآ دریای به خیره دو هر. نشستیم دریا نزدیک و رفتیم، باهم همگام و شدیم پیاده، داشتم نگه ساحل کنار

 .رسیدمی ساحل به کوتاهش هایموج گاهی که بودیم

 و بود ادری به حواسش تمام؛ کردم نگاهش کمی. بود کرده بدنش گاهتکیه، پشت از هاشن روی را دستانش نفس

 .آرامش هایموج

 ابروهای با و کشید را دستش، باشند کرده وصل برق بهش که انگار، گذاشتم دستش روی را گرمم دست

 : گفت و کرد نگاه من به خوردهگره

 ؟کنیمی کارچی-

 .همین، بگیرم رو دستت خواستم فقط؟ خب چیه-

 ؟درسته، بذارمشون پا زیر نداره امکان جورههیچ که دارم اعتقاد چیزها سری یک به من که بودم گفته بهت-

 ؟کرده فرو مغزت تو باباحاجیت که هاییهحرف همون، میگی که چیزهایی این! هه-

 ؟میاری زبون به رو من بابای اسم انزجار با انقدر چرا تو-

 .نیست چیزی که دست یک لمس آخه؛ امکفری تو از؟ دارم شما حاجی به کارچی من-

 .هست من برای-
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. منکشان نجاست به را خورندمی قسم بودنش خانم روی همه که، بزرگ رسول حاج دختر که نباشم حسام مگر

 .ببینم را رسول حاج کمر شکستن و شدن خرد، هاچشم همین با خواهممی

 به؛ ردمک قبول هم من، باشی داشته تماسی هیچ من با دوستی این تو نیستی حاضر گفتی تو، نفس ببین-

 ...که دست یه لمس آخه ولی، گذاشتم احترام اعتقاداتت

 : گفت عصبانیت با و شد بلند جایش از شتاب با

 این لیو؟ نه یا شناختی اصال یا، شناختی چطور رو دینت دونممنمی؟ نه یا هست اسالم دینت تو دونمنمی من -

، مکرد باز چشم وقتی از محل معتمد، شناسحق رسول حاج دختر، شناسحق نفس، من که دونممی خوبی به رو

 پدرم، رگزه که بگم باید ولی، کردم انتخاب بابام زور به رو دینم من کنی فکر شاید. یگانه خدای گفت بهم بابام

 با که بودم من خودِ این! همین فقط؛ شناسوند من به رو اسالم. نکرده مجبور کاری انجام به رو من وقتهیچ

 ترینکوچیک، هم همین برای. بپذیرم وجودم تمام با رو اون تونستم، دینم به راجع کردن تحقیق و کردن مطالعه

 .قبوله قابل غیر برام گناهی

 :گفتم عصبانیت با و شدم بلند خودش مثل هم من

 رابطه تیح که نرسیدی نتیجه این به تحقیقاتت این تو آیا، کردی تحقیق انقدر که شما، رسول حاج دختر؟ جدا -

 به رو من و وایمیستی من جلوی چطوری، میگی عشق از من با ماه هشت که تویی؟ گناهه هم نامحرم با تلفنی

 ؟!هان؟ پیغمبر دختر رو خودت و کنیمی محکوم دینیبی

**** 

 نفس

 .کردند نوازش را هایمگونه هایماشک، بخواهم خودم کهآنبی. کرد فرو قلبم در خنجری، حرف این گفتن با
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 :گفتم آلودگریه صدایی با

 ـیانـت خــ نریمان به، مادرم و پدر به، خدا به دارم که دونممی، گناهه تو با امرابطه که دونممی خودم من-

، نبودم هاحرف این و دوستی اهل اصال من؟ شدم دوست تو با چرا من که دونیمی خوبخیلی خودت ولی؛ کنممی

 تدوس و عشق عمرش به که ایبچه دختر یه، ساده شهرستانی دختر یه هم من. شدی پاپیچم که بودی تو این

 بولق رو دوستیت، لرزید دلش ته دارم دوستت تا دو با که دختری یه، بود نکرده تجربه رو مخالف جنس داشتن

 هدیگ، دونیمی رو هااین یهمه که تویی. کنم قبولت تا کشید طول ماهی یک هم باز، هااین یهمه وجود با؛ کردم

 ؟چرا؟ دونیمی کارـناه گـ منو چرا

 .افتادند زمین روی و شدند سست، نداشتند را وزنم تحمل توان دیگر که را زانوهایم. زدم فریاد را آخرم چرای

 .کردم پاک سردم دستان کف با را لغزیدندمی هایمگونه روی بر تمام سماجت با که را سمجی هایاشک

 :وگفت نشست رویمروبه، زمین روی حسام

 طورینای؛ شو بلند دیگه هم حاال. رفتی تند هم تو که کن قبول ولی، رفتم تند یکم. خواممی معذرت من، باشه-

، دبخن من کوچولوی خانم؟ دختر کنیمی اشکیش که نیست ایقهوه خوشگل هایچشم این حیف. نکن گریه

 .بخند همیشه؟ باشه

 :گفتم درهم ابروانی با. داشت لب بر لبخند، کردم نگاهش

 .لطفا، مونخونه برسون رو من-

 :گفت و ایستاد من رویروبه هم حسام. ایستادم و شدم بلند

 .برمتنمی نخندی تا، نچ-

 ؟بخندم باید چی به-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر saamira  | صدای پای خدا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 20 

 .من به-

 .زدم لبخندی ناخواسته من که آورد در داریخنده اشکال به را اشچهره

 ؟باشه، بخندی باید همیشه. شد حاال، آها-

 !شد دیر؟ بریم حاال، باشه-

 .من کوچولوی خانم بریم-

، نشد حسام خانم تصور از؛ آورد مالکیت «منِ» همیشگیش کوچولوی خانم انتهای وقتی شد آب دلم توی قند

 :پرسید مقدمهبی که بودیم خانه هاینزدیک. شدم ماشینش سوار همراهش و شاد حسابی

 ؟بود مهسا، بیرون اومدی مدرسه از باهاش امروز که دختری این-

 با که روزها آن توی که بودم کرده اعتماد کورکورانه و بودم عاشق زیادی هم شاید یا بود پرت حواسم قدرآن

 ؟بوده مهسا او که داندنمی چطور، کرده پیدا را مدرسه آدرس، مهسا کردن تعقیب با اگر نگفتم خودم

 .آره-

 ؟درسته، هست هم دوستت ترینصمیمی؟ نه، خودته سن هم-

 ؟پرسیمی چی برای، درسته دوش هر، آره-

 ؟چطورین اشخانواده؟ کنهمی معاشرت هاکی با امآینده همسر بدونم خواممی. طوریهمین، هیچی-

 :گفتم تمام سادگی با که کردم ذوق قدرآن امآینده همسر گفت که وقتی

 یه. هکنمی ساز و ساخت مختلف شهرهای تو چون. مسافرته هم هاوقت بیشتر، ساختمانه و راه مهندس باباش -

 .متوسطه مالیشون وضع درکل، داره خانه که هم مامانش، ادبیاته دانشجوی که داره هم بزرگتر خواهر
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 ؟مذهبین تو خانواده مثل اشخانواده-

، است تکیه ما خونه که روزی ده کل هرسال حتی، ذارنمی احترام و دارن قبول رو چی همه ولی؛ نه ما اندازه به-

 .کننمی شرکت

 .اُکی-

 .دار نگه جاهمین-

 ؟اینجاس تونخونه -

 .خداحافظ، رسوندیم که ممنون. نبینتمون کسی که داری نگه کوچه سر گفتم، نه-

 .شدم داخل و کردم باز کلید با را خانه در. شدم پیاده ماشین از من و داد را پاسخم

 جایش از و شد عصبی من دیدن با. بود نشسته حیاط توی، تخت روی، بود شده نگراندل حسابی انگار که مامان

 .آمد سمتم به و شد بلند

 :گفت، بودند کرده خوش جا اشپیشانی روی که هاییاخم و بلند تقریبا صدایی با

 ؟بودی گوری کدوم االن تا معلومه-

 .نشود بودم کرده آماده قبل از که دروغی متوجه تا انداختم پایین را سرم. بودم ترسیده کمی

 .نکشه شب به رفتن دیگه تا بخونیم درس یکم اونجا رفتم، بودم مهسا خونه-

 ؟کجایی بگی بزنی زنگ تو که نداشتن تلفن یه، شده خراب اون تو-

 .کنم استفاده تلفنشون از شد نمی روم آخه، ببخشید-
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 :گفت و کرد پام تا سر به نگاهی

 ؟شنیه لباسات چرا پس، بودی خونه اگه -

 .نزمی افتادم و سنگ یک به کرد گیر پام نبود حواسم بعد، اومدم ساحل از برگشت راه تو راستش، خب، خب-

 :گفت و کرد نگاهم موشکافانه کمی مامان

 ؟فهمیدی، میری جایی خبربی که هست هم آخری بار. کن عوض رو هاتلباس تو برو-

 .چشم بله-

 امانم که ناهاری یسرسفره نشستم و شدم خارج جاآن از، هایملباس تعویض بعداز و رفتم اتاقم به بالفاصله

 .بود کرده آماده

 .ناراحتم و دلخور ازت حسابی یعنی حالت این و، بود درهم هایشاخم بدجوری

 :گفتم و زدم لبخندی

 .گرفت دلم، کن باز رو اخمات شما حاال، نمیرم جایی خبر بی دیگه، خوشگلم مامان ببخشید-

 ؟کنیمی اذیت چرا، نداری رو من ناراحتی تحمل که تو، دختر آخه-

 .ببخشید که گفتم-

 .بخشیدم، خب خیلی-

 ؟مامان میاد کی جون خانم حاال، مرسی-

 .فرودگاه دنبالش میرن هم نریمان و بابات، رسنمی دیگه ساعت دو یکی تا شاهللان-
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 !جون آخ؟میان امروز، اِ-

 :گفت و زد لبخندی مامان

 ؟کردم آماده رو سماورش ندیدی مگه، میاد بله-

 .نبود حواسم اصال، نه-

 مورد سریال تکرار دیدن مشغول مامان با، من توسط هاظرف شستن و آن کردن جمع و ناهار خوردن از بعد

 .شد بلند در زنگ صدای که بودیم مامان عالقه

 .دختر شو بلند، اومد جون خانم، حاجیه گمونم-

 .شدند وارد نریمان و جانخانم و باباحاج که کردیم باز را در و رفتیم حیاط به مامان با

 .تیمنشس کنارش او از تبعیت به هم ما و نشست حیاط تخت روی و رفت، مامان و من با روبوسی از بعد جانخانم

 :مامان

 ؟کردید زیارت هم ما جای؟ بود خوب سفر-

 خیلی پاییز توی هم اون محرم ماه نزدیک روزهای این توی صحن هوای و حال. بود خالی جاتون، مادرجون آره-

 .کردم زیارت تونهمه جای، بود خوب

 : نریمان

 ؟آوردی، جون خانم چی سوغاتی-

 :فتگ، داشت را جانخانم با گذاشتن سرسربه به عادت همیشه که نریمان شیطنت این به توبیخی بابا حاج
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 !نریمان-

 : گفت و خندید هم نریمان

 .خوادمی سوغاتی دلم من کارکنمچی خب، بابا حاج جونم-

 :جانخانم

 .ستویژه تو سوغاتی، نباش نگران-

 ؟است ویژه نریمان برای فقط، اِ-

 .نریمان برای فقط، بله-

 ؟آوردی چی امواسه ببینم که کن باز رو ساکت زودتر، جونخانم پس-

 : گفت و کرد رباییدل خنده جونخانم

 .میدم بهت من؛ بیار، بیاری در ماشین از کردی فراموش معمول طبق که رو من ساک شما، چشم به ای-

 جانخانم. آورد را جانخانم رنگ مشکی چرم ساک ماشین عقب صندوق از رفت و زد سرش به ایضربه نریمان

 .داد را همه سوغاتی نوبت به هم

 :جانخانم

 ...ستویژه گفتم که نریمان آقا سوغاتی حاال، خوب -

 کم ،بگم براتون دختر این خانومی و خوبی از چقدر هر االن من. بودن کنارم دختر و مادر یک، بودم که حرم توی-

 یدنبین خودتون تا شما بگم هرچی خالصه، خانم، ادب با، باحجاب، چادری، ماه قرص مثل خوشگل دختر، گفتم

 آدرس و تلفن شماره شد راضی تا کردم تعریف نریمان از و کردم صحبت کلی مادرش با. نمیشه باورتون
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 و کنیم نتلف، کردین قبول شاهللان اگه، کنم صحبت نریمان و شما با، جااین بیام شد قرار. بهم بده رو شونخونه

. حسابداریه هم اشرشته؛ خونهمی فوق برای داره، حدیثه اسمش هم دختر. تهرانه هم شونخونه. بذاریم قرار

 ؟نریمان چیه نظرت حاال

 :گفت، بود پایین سرش که طورهمان و انداخت گل هایشلپ شرم از گلم داداش

 .وهلل بگم چی-

 :بابا حاج

 ؟نه یا کنی ازدواج داری دوست! باباجان بزن حرف-

 :جان خانم

 زنییب ـناه گـ االن بدونی بهتر باید که تو. گذشته هم ازدواجش سن از دیگه پسرت؟ رسول حرفیه چه این ٬وا-

 .میشه نوشته هم تو پای به، این

 :بابا حاج

 ؟میگی چی، نریمان خب. شماست با حق، جان مادر بله-

 :گفت، بود پایین سرش که طورهمان نریمان

 .بگید شما هرچی-

 !دخترها مثل؛ بود دارخنده هم خودم برای حتی، ماجرا جایاین. رفت اتاقش داخل و شد بلند سریع و

 :گفت، بود ساکت لحظه آن تا که مامان

 ؟کنیمی تاییدش شما جون خانم -
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 :جون خانم

 و دید، رفت باید هم باز ولی؛ خوبین هایآدم میگم، صحبتیهم دقیقه چند و نظر یک با که من جون مادر واال-

 .کنیم قطعیش بعد و کرد تحقیق

 :بابا حاج

 .خوادمی چی خدا ببینیم بعد تا شما با هماهنگیش پس-

 ؛نشستنمی دختر و مادر آن کنار، حرم در جانخانم وقتهیچ کاش ای

 .«بگید شما چی هر: »گفتنمی نریمان وقتهیچ کاش ای

 ؛برویم خواستگاری نشناخته و ندیده کرد نمی قبول بابا وقتهیچ کاش ای

 ...کاش ای

 ...کاش ای

 .بودمی بهتر خیلی مانهمه االن زندگی شاید، افتادمی اتفاق هاکاش این اگر

 ...شاید

*** 

 یداغ چای. بردیممی لذت جانخانم دمتازه چای از و بودیم نشسته حیاط داخل چوبی تخت روی همگی. عصربود

 .کردمی ایجاد را دلنشینی حس پاییزی هوای سردی با که

 :جانخانم
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 .مهرورز آقای خونه زدم زنگ امروز-

 :پرسید متعجب باباحاج

 ؟مهرورز آقای-

 .دیدمش حرم توی گفتم که خانمی همون همسر، مادر دیگه آره-

 ؟شد چی خوب، آها-

 رو زمانش خودمون، جااون ریممی شمال از چون گفتن؟ کِی نگفتن ولی، بریم محرم ماه از قبل تا گفتن-

 .کنیم مشخص

 :گفت نریمان به رو سپس و کرد فکر کمی باباحاج

 ؟بیاری بگیری خواروبار، حجره رفتی شما راستی-

 :نریمان

 .بریم مامان با فرداپس شد قرار-

 :بابا حاج

 ؟بریم چهارشنبه که چیه نظرتون جونخانم میگم... محرمه دیگه هفته، خبخیلی-

 :جانخانم

 ؟عروسم چیه تو نظر، خوبه هم خیلی-

 :گفت و زد لبخندی مامان
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 .بگید شما هرچی؛ جونخانم اختیارید صاحب شما-

 :جانخانم

 .ریممی چهارشنبه که میگم و زنممی زنگ فردا من پس-

 متفاوت حس دو دلم ته ولی، بدهم نظر بخواهم خانواده عضو کوچکترین، من که نبود هاییحرف، هاحرف این

 را شعلت که داشتم غریبی حس دیگری و بودم خوشحال، گرفتمی سروسامان برادرم کهاین برای یکی. داشتم

 .گذاشت نگرانی و ترس را اسمش بشود شاید که حسی یک؛ نبود خوبی حس. فهمیدم بعدها

*** 

 ابیحس، بروند خواستگاری خانواده پسر تک برای خواستندمی کهاین از همه. رسید فرا هم چهارشنبه سرانجام

 همدرس از را اماجازه مامان قبلش روز؛ نرفتم مدرسه روز آن. بود شده بیشتر من ترس حس ولی؛ بودند خوشحال

 .بود گرفته

. بودیم تباطار در تلفنی گاهی و دادن پیام با فقط، سابق مثل هم باز، بود برگشته تهران به حسام که مدتی این تو

. بدهد دستم کار زیاد وابستگی این که روزی آن از. ترسیدم می، شدممی وابسته بهش قبل از بیشتر روزروزبه

 .بود خواستنی و شیرین خیلی برایم وابستگی این، وجود این با ولی

 :مامان

 .دیگه بریم شو حاضر، حموم برو پاشو؟ دختر نشستی هنوز چرا تو... اِ-

 برداشتم را امحوله و هالباس. شدم اتاقم راهی، چشم گفتن با و آمدم بیرون خودم هوای و حال از مامان صدای با

 .شدم حمام وارد و خارج اتاق از و

 .مرفت اتاقم توی و پیچیدم سرم دور را حوله؛ شدم خارج هایملباس پوشیدن از بعد و بودم جاآن ساعتی نیم
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 انتویم یک و رفتم کمدم سراغ سپس. زدم شانه و کردم خشک سشوار با را رنگم خرمایی ـختـ لـ و بلند موهای

 .پوشیدم و برداشتم سفید شلوار و رنگش هم شال با، رنگ صورتی بلند

 ایقهوه درشت هایچشم؛ افتاد آینه در خودم تصویر به نگاهم که بودم سرم روی شال کردن مرتب مشغول

 زیبایی و خاص چهره کل در. بود قیطونی هم لبم، بود بزرگ کمی و گوشتی بینیم، داشتم ایسبزه پوست و رنگ

 .بودم راضی خودم چهره از خودم؛ نبودم هم زشت ولی. نداشتم

 برای آرایش هم من دین توی. کند آرایش مجرد دختر که نداشت دوست زیاد باباحاجی. کردمنمی هم آرایش

 نظرم به. کردممی آرایش کمی، خاص هایمهمانی و هاعروسی فقط همین برای؛ بود شده منع نامحرم

 .شدمی محسوب خاصی مهمانی هم داداشم خواستگاری

 .کردم مشکی را چشمم داخل کمی هم سورمه با؛ کشیدم چشمم پشت نازک خیلی و برداشتم را چشمم خط

 و کردم تمام را هایمچشم آرایش، مشکی ریمل یک و فرمژه یک زدن با و نزدم کرم، بود حساس پوستم چون

 .زدم هایملب به هم مات صورتی رژ یک

 تاقا از و برداشتم را رنگم سفید کوچک دستیکیف، بروم بیرون تا زدمی صدا را من داشت که مامان صدای با

 .شدم خارج

 و ودمب غرق خودم افکار در معمول طبق و بودم نشسته نریمان و مامان کنار، بابا پژوی عقب صندلی در بعد کمی

 من از کردن خواستگاری برای اشخانواده و حسام که شبی؛ کردممی سیر خودم خواستگاری شب رؤیای توی

 .آوردمی هایملب روی خنده و کردمی آب دلم در قند، هم آن تجسم حتی. آمدندمی

*** 

 :باباحاج
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 .رسیدیم باالخره-

 :جانخانم

 .بود شده خشک کمرم، شکر رو خدا-

 .شد پیاده و کرد باز را ماشین در، حرفش این دنبال به و

 .ایستادیم رنگی سفید در رویروبه و شدیم پیاده ماشین از، جانخانم از تبعیت به هم ما

 با در و گفت بفرماییدی ایزنانه زیبای صدای که نکشید طول بیشتر لحظه چند و آورد در صدا به را در زنگ بابا

 .شد باز تیکی صدای

، یانسالم آقایی و خانم و شد باز که رسیدیم رنگ ایقهوه چوبی در یک به و گذشتیم کوتاه تقریبا راهروی یک از

 .گفتند آمدخوش ما به هایشانلب روی بر لبخندی با

 راهنمایی پذیرایی سمت به را ما و داد دست مامان و من با و کرد روبوسی جانخانم با(، مادرحدیث)خانم الهام

 نارک همسرش و جانخانم کنار هم خانم الهام، نشستیم رنگشان طالیی سلطنتی های مبل روی مامان و من. کرد

 .نشست باباحاج

 و جانخانم و خانم الهام، بودند شده تهران هوای و آب درباره کردن صحبت مشغول که مهرورز آقای و باباحاج

 پایین را سرش مدام که هم نریمان و شدمنمی هایشانحرف متوجه من و کردندمی صحبت باهم هم مامان

 .شماردمی را قالی هایگل و بود گرفته

 و دندبو چیده سلطنتی مبل دستیک، آن پذیرایی در که متری دویست تقریبا ایخانه؛ کردم نگاه اطرافم به

 .بخشیدمی زیبایی جاآن به هم نقاشی تابلوی یک و دیوار کنار بزرگ ساعت
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 پنج و چهل دیایال یک جاآن در که داشتند راه پایین طبقه به که داشت قرار پله عدد دو، پذیرایی رویروبه

 جاییآن از. بود تلویزیون رویروبه هم ماننداِل راحتی مبل یک و داشت قرار بزرگ تلویزیون میز یک روی اینچی

 .نبود پیدا دیگری چیز، بودم نشسته من که

 :جانخانم

 ؟ببینیمش بیاد گلمون دختر نمیگی، خانم الهام خب-

 :خانم الهام

 .کنممی صداش االن، چشم بله-

 .دش خارج من دید از سپس و داشت قرار جاآن تلویزیونشان که رفت جایی همان سمت به و شد بلند خانم الهام

 :مهرورز آقای

 .کنید پذیرایی ازخودتون، خدا رو تو بفرمایید-

 :بابا حاج

 .ببینیم رو دخترمون بذارید اول، خوریممی حتما، ممنون-

 .نگفت چیزی دیگر و زد لبخندی هم مهرورز آقای

 و رسا صدای که، بود عسلی روی گلدان توی رز هایگل روی هم من نگاه و بود داده جایی به را نگاهش هرکس

 به، دیدم که را صدا آن صاحب و آوردم باال که را سرم. کشید بیرون خودم هوای و حال از مرا، ایمردانه

 .بودم شوک توی کامال؛ کردم شک خودم هایچشم
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 شوکه درقآن. نشدم او به باباحاج متعجب هاینگاه و باباحاج به متعجبش نگاه متوجه که بودم شده شوکه قدرنآ

 ؟کردمی نگاه بابا حاج به، کند نگاه من به متعجب اینکه جای به چرا که نپرسیدم خودم از حتی که بودم شده

 .اومدید خوش، سالم ـ

 :کرد اشاره او به دستش با و زد لبخندی مهرورز آقا

 .کوچیکم پسر، حسام-

 منتظر ما .کنم باز هم از را هایملب بودم نتوانسته هنوز که بودم من فقط، کردند سالم بهش باهم تقریبا بقیه و

 شستهن من رویروبه تکی صندلی روی. بود سخت برایم هضمش. بود نشسته جلویم حسام، حال و بودیم حدیث

 .زد بهم چشمکی بقیه چشم از دور؛ بود

 تانمانگش با بازی مشغول و انداختم پایین را سرم. بودم شده خیره او به بد چقدر که شدم متوجه موقعآن تازه

 .شدم

 گندمی یپوست با دختر یک. گرفتم باال را سرم، دادمی سالم همه به که ایخانمانه زیبای صدای شنیدن با، باراین

 رشتد هایگل که سفیدی چادر با، کشیده هاییلب و قلمی بینی و بودند ایقهوه رنگ به که کشیده هایچشم و

 .دیدم را بود دستش چای سینی و داشت رنگ آبی

 مه آرام و کرد نگاهش نامحسوس خیلی که بود نریمان فقط. دادند لبخند و روییخوش با همه را سالمش جواب

 .داد پاسخ

 .نداشتند هم به شباهتی هیچ؛ کردم نگاهشان. نشست حسام کنار بعد و کرد تعارف ما همه به را چای

 تقریبا و داشت ریز فر موهایش، ایقلوه هایشلب و عقابی بینیش، بودند مشکی حسام ابروهای و هاچشم

 .بود جذاب خیلی من برای ولی، نداشت زیبایی یچهره. بود رنگ مشکی
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 هاخانواده روزها آن که سختی شرایط و خواستگاری درباره کردن صحبت به کردند شروع مهرورز آقای و بابا حاج

 .گذاشتندمی هاجوان ازدواج برای

 :بابا حاج

 و علی حضرت که وگرنه؛ کردیم سخت خودمون برای رو زندگی خودمون هاآدم ما؟ مهروز آقای چیه دونیدمی-

 ولی، کردند زندگی عاشقانه هم خیلی و بود آب مهرشون. کردند ازدواج زیبا و راحت چقدر زهرا فاطمه خانم

 یخدای نکنید فکر. گیرنمی طالق نشده هم سال سر و برنمی سکه تولدشون هایسال تعداد به االن دخترای

 مونخود هایزندگی فرق خواممی فقط. مایلید هرطور، نه؛ بگیرید سبک رو دخترتون مهر که میگم رو این نکرده

 صیرح روی علی حضرت. رسیمنمی بزرگواران این پای به وقتهیچ ماها که دونممی البته. براتون بگم انبیا با

 ؟چی ماها ولی، زیبا و ساده زندگی یک؛ بود نمک و نون افطارشون، خوابیدندمی

. کرد زندگی طوراون بشه که نیست قدیم مثل هم االن شرایط که کنید قبول ولی؛ شماست با حق، آقاحاج بله-

 از، خرهنمی و داره میگن، نخریم ما که نمیشه. هست مبل دست یک حداقل، همه یخونه تو االن دیگه

 .خسیسیشه

 هدیگ که بچرخونیم چشمیهم و چشم و مردم حرف پایه بر رو زندگیمون ما که باشه قرار اگر، مهرورز آقای نه-

 ویت ندارم هم مبل دست یه من. بیارید تشریف و بشه قسمت انشاءاللّه، من خود خونه مثال. نمیشه زندگی

 عتقادا ولی؛ دارم خودم اندازه به الحمدللّه، نه. باشم نداشته کهاین نه. است ساده خیلی من خونه وسایل، مخونه

 .برقی و زرق نه، دارم ساده زندگی به

 :گفتمی همیشه. بچینیم مدرن را مانخانه شدنمی حاضر وقتهیچ. گفتمی راست باباحاج

. ابنخومی کارتن تو هاخیابون توی بارون و برف زیر، شبنصفه و شب، گرما و سرما توی که هاییبچه هستن-

 ؟میاد خوش رو خدا؟ بشینم راحت صندلی روی من وقتاون؟ بخوابم نرمم و گرم تخت روی من وقتاون
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 را داخ باباحاجیم. بودند هم تمیز و شیک، سادگی عین در که کردمی تن به هاییلباس همیشه، هم همین برای

 تهران جای بهترین در دوبلکس خونه یک توانستمی که آوردمی در، اشفروشی فرش حجره در قدریآن، شکر

 . بخرد

 هب فقط. کردمی خرج، نیازمندان به کمک و جهیزیه خرید برای یا خیریه موسسات به، داشت درآمد چه هر ولی

. زندگی خرج برای هم مقداری و بماند باقی مبادا روز برای اندازپس کمی که داشتمی نگه را پولش از ایاندازه

 .همین.« نکنیم زندگی مردم دید به: »گفت تنها، نگفت چیزی مهرورز آقای به چیزها این درباره االن ولی

 اصال لیو. شدم بابا به حسام کینه از پر نگاه متوجه، کردمی صحبت ساده زندگی به راجع بابا که مدتی این تو

 ؟کردمی نگاهش گونهاین چرا آخر، شدمنمی متوجه را اشمعنی

 :گفت جانخانم، باباحاج و مهروز آقای هایحرف شدن تمام از بعد

 .کنن صحبت باهم و برن پسر و دختر، بدید اجازه اگه-

 هاخانم دوباره، فاصله این تو. بزنند حرف تا شدند حدیث اتاق وارد نریمان و حدیث، بزرگترها موافقت با که

 اب دیدم که رفت حسام سمت به، ناخودآگاه نگاهم. شدند صحبت مشغول باهم هم مهروز آقای و باباحاج و باهم

 .زدم لبخند، او از تبعیت به هم من؛ رفت ضعف برایش دلم. کندمی نگاه من به من زیبا لبخندی

 توی از ار تلفنم. شد بلند من موبایل اساماس صدای بعد ثانیه چند که کرد کار آن با کمی و آورد در را موبایلش

 :بود نوشته. بود حسام از پیام، آوردم بیرون دستیمکیف

 .خانمم شدی خوشگل -

 ؟کردمی چه من جنبهبی قلب با داشت حسام. خانمم لفظ از کردم ضعف

 :کردم تایپ
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 !حدیثی برادر تو که شدم شوکه خیلی، عزیزم ممنونم-

 :نوشت

 ؟خوب یا بده این حاال-

 .عالیه، باشی جزوش تو که چیزی هر-

 .عاشقتم-

 .آمدند حدیث و نریمان که، «بیشتر من: »بنویسم خواستممی

 :خانم الهام

 ؟نه یا بخوریم شیرینی؟ شد چی، خب-

 :نریمان

 .بکنیم رو فکرهامون خانم حدیث هم، من هم، بدید اجازه اگه-

 :باباحاج

 .راحتید هرجور، بسیارخب-

 حالدر در جلوی. شدیم بلند او از تبعیت به همگی و داد رفتن فرمان، باباحاج بعد و نشستیم دیگر کمی

 :گفت، بشنوم من فقط که طوری، آرام، سرم پشت از حسام که بودیم خداحافظی

 .عزیزم دیدمت امشب که شدم خوشحال -

 . شدم خارج خانه از و زدم لبخندی بهش فقط هم من
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 فکر این .کردممی فکر حسام به و بودم داده تکیه ماشین سرد شیشه به را سرم من و بودیم نشسته ماشین تو

 او با امآینده زندگی به و او به وقتی. بود شده امزندگی از بخشی ماه نه، هشت دیگر، هارویاپردازی و هاکردن

 را سرم و آمدم بیرون رویا از باباحاج بلند صدای با. بستمی نقش هایملب روی لبخندی ناخودآگاه، کردممی فکر

 .برداشتم ازشیشه

 :بابا حاج

 !نفس-

 :گفتم هول

 ؟بله-

 :باباحاج

 .نمیدی جواب؛ کنممی صدات دارم است دقیقه پنج؟ باباجان کجایی-

 ؟گفتین چی جانم. نبود حواسم، خواممی معذرت-

 :باباحاج

 ؟چیه اشخانواده و حدیث به راجع نظرت میگم-

 .داد رنظ کسی بودن بد و خوب به راجع نمیشه که نشدن صحبت هم زیاد هم اون دیدن بار یک با؟ بگم چی واال-

 :بابا حاج
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 فتیمر و اومد خوب تحقیقات جواب اگر بعد، کنیم تحقیق کنممی فکر. همینه هم من نظر! شماست با حق، بله-

 بعد اومدنمی کنار هم با اگر، بشن آشنا هم با مدت یک، بشه خونده بینشون محرمیت یک، صحبت برای

 ؟جونخانم خوبه نظرتون به. کنیم قطعیش

 :جون خانم

 .میشه مشکل دچار آمدشون و رفت و دور راه فقط؟ باشه بد چرا، خوبه مادر آره-

 :بابا حاج

 ؟خوادمی چی خدا بینیم محرم از بعد تا فعال. کنیممی فکری یه حاال هم اونش به به راجع-

 :مامان

 ؟تحقیق برید خوایدمی محرم از بعد یعنی-

 :بابا حاج

 حرمم بعد، هاحرف این و صحبت برای دیگه ولی؛ کنه تحقیق، کنممی صحبت آشناهام از یکی با که فردا، نه-

 .ریممی

 :مامان

 .انشااللّه-

 هم را اهر فاصله ساعت سه حتی توانستندنمی و بودند آلودخواب دو هر نریمان و بابا چون، رفتیم هتل به شب آن

 :داد پیام حسام که بودیم هتل نزدیک. کنند رانندگی

 .بیدارم بده اس، رسیدی وقت هر-
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 .زدم لبخند دل ته از فقط و نشدم ماشین توی بقیه حضور متوجه که کردم ذوق چنان

 :مامان

 ؟کردی ذوق انقدر که دادن بهت خبری چه؟ شد چی-

 :گفتم دروغ به هم باز و خوردم جا یکم، بگویم چه دانستمنمی، بودم شده کارم متوجه تازه که حاال

 .کرده تعریف ازم کلی معلممون، نبودم که امروز گفت مهسا، هیچی-

 و شد خوشحال حرف این شنیدن از، داشت اعتماد، هایشحرف و دخترش به خیلی که هم من باور زود مادر و

 .زد شیرینی لبخند

 : نوشتم حسام جواب در

 .هتل ریممی امشب، گیالن بریم نیست قرار-

 !دیگه موندیدمی ما خونه جاهمین خب، نرید بود قرار اگه! اِ-

 .موننمی شبم، خواستگاری اومدن، پروئَن چقدر دیگه هااین گفتنمی اتخونواده وقتاون ـ

 .بگن عمرا که انخودمونی انقدر من خانواده، بابا نه-

 ؟نداری کاری، هتل رسیدیم ما! خوب چه-

 !بخیر شب. بخوابی خوب، عزیزم نه-

 .بخیر شب-
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 اگر نییع؛ نبود شیکی خیلی هتل. شدیم هتل وارد سپس و پیاده همگی و داشت نگه هتل جلوی را ماشین، بابا

 .کردیممی شک باباحاج به باید، بود شیک

 .نبود باورپذیر برایمان این از غیر و بودیم کرده عادت، داشت را بهترین نباید وقتهیچ که اخالقش این به دیگر

 یمهه مثل هم شب آن آسمان سیاهی. بود تحمل قابل و تمیز شب یک برای اتاقش. نبود هم بدی هتل، خب ولی

 .شد آبی، روزها آن هایشب

 خریدن برای و عوض را هایشانلباس نریمان و مامان، رسیدنمان محض به. شدیم گیالن راهیِ زود صبح

 تخت روی حیاط توی هم جانخانم. شدند محسن حاج حجره راهیِ، بود نیاز محرم روز ده برای که موادغذایی

 .خواند می قرآن و بود نشسته

 .گرفتم را حسام شماره و برداشتم را موبایلم و شمردم غنیمت را فرصت، بودم تنها خانه در که هم من

 ...بوق سه، بوق دو، بوق یک

 و هست جایی کهاین خیال به گذاشتم را هایشندادن جواب. نداد جواب هم باز. زدم زنگ دوباره. نداد جواب

 .بدهد را جوابم تواندنمی

 دیگریک از پنهانی چیز، مهسا و من. بگویم برایش را دیشب خواستگاری جریان خواستممی؛ زدم زنگ مهسا به

 .بلعکس و شدممی مطلع من، افتادمی اتفاق او برای چه هر، نداشتیم

 .بود اشغال هم باز، زدم دوباره. بود اِشغال ولی، زدم زنگ بهش معمول طبق، هم روز آن

 هم دخترش هایدوست با؛ نداشت که هم پسردوست؛ بزند حرف قدرآن کسی با، من جز نداشت عادت مهسا

 .بشود طوالنی شانمکالمه که نبود صمیمی آنقدر

 .زدم زنگ شانخانه به مانخانه تلفن از
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 .داد قلقلک را گوشم هایپره نرگس شاد و زیبا صدای، کوتاه بوق چند بعداز

 ؟بله-

 ؟خوبی، جون نرگس سالم-

 .نیست ازت خبری روزه چند؟ عزیزم خوبی تو، خوبم من، خانم نفس سالم! بهبه-

 .خوند درس بیشتر باید و کنکوره امسال دیگه، خوبم-

 .باشماست حق، بله-

 ؟است خونه مهسا، جون نرگس-

 .خدافظ من از. اومد؛ شد تموم کهاین مثل، نه... اِ. کنهمی صحبت تلفن داره فقط، عزیزم آره-

 .خدافظ-

 نرگس هب که شنیدم ولی، نشوم متوجه من داشت سعی البته که خورد گوشم به تلفن پشت از مهسا آرام صدای

 :گفت

 ؟آخه زنممی حرف موبایل با دارم گفتی چرا-

 :داد قرار مخاطب را من، شوم نرگس جواب متوجه کهاین از قبل

 .عزیزم سالم-

 ؟خوبی، سالم-

 ؟بود چطور خواستگاری؟ خبر چه؟ خوبی تو، خوبم-
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 !مهسا نمیشه باورت بشنوی اگه که دارم خبری، خوبم آره-

 ؟بوده دراکوال شبیه دختره نکنه حاال؟ هست چی! اِ-

 ؟بود کی داداشش بگو، بود خوب اتفاقا که اون! بابا نه-

 .پیت برد البد؟ بود کی-

 .دیگه درنیار بازی مسخره مهسا، اِ-

 .بگو، نفس. حاال باشه-

 .بود حسام داداشش-

 !عجب-

 .میشی متعجب خیلی کردممی فکر؟ همین فقط، عجب-

 .نشده مشخص صدام تو شاید خب ولی، کردم تعجب؟ بگم چی خب-

 باور را مهایحرف و کشدمی جیغ که دانستممی، داشتم مهسا از من که شناختی با. بود شده گرفته حالم کلی به

 ...ولی؛ کندنمی

 ...حاال باشه-

 .بود حسام؛ انداختم صفحه روی اسم به نگاهی. لرزید دستم توی موبایل، کنم تمام را سخنم خواستم تا

 :گفتم بالفاصله

 .خدافظ. زنیممی حرف باهم بعدا، زنهمی زنگ داره حسام، مهسا-
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 .دادم جواب را موبایلم و گذاشتم را گوشی؛ بدهد را خداحافظیم جواب تا نشدم منتظر

 !عزیزم سالم-

 ؟چطوری، خانمی سالم-

 ؟ندادی جواب زدم زنگ، خوبیت به خوبم-

 .بود بند دستم، گلم ببخشید-

 دنشنی از مهسا؛ بود جوری یک دلم ته چرا که دانستمنمی موقعآن. کردم قطع هم بعد و زدم حرف حسام با کمی

 .بود اشغال، دادنمی جواب حسام که وقتی با زمانهم مهسا تلفن؛ نکرد تعجب خبر

 به ار هااین ناخودآگاه من ذهن ولی. بود احمقانه دادنش ربط و نداشتند بهم ربطی هیچ هااین هم شاید، دانمنمی

 .دادمی عذابم و ربط دیگریک

*** 

 .بودیم مامان جاافتاده سبزیقورمه خوردن حال در و بودیم نشسته شام یسفره سر

 :بابا حاج

 ؟بابا کردی رو فکرهات-

 :نریمان

 ؟کی به راجع-

 .حدیث-
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 اومد می خانمی و مودب خیلی دختر نظر به، کردم صحبت باهاش شونخونه تو من که روز اون، بابا حاج واال-

 .شماست با شبقیه دیگه

 :مامان

 ؟حاجی کردی تحقیق شما-

 :بابا حاج

 .آره-

 :مامان

 ؟نتیجه، خب-

 دهان به هاچشم تمام. جوید را آن و گذاشت دهانش داخل، را بود برده هایشلب نزدیک تا که قاشقی بابا حاج

 :گفت، داد قورت را دهانش داخل غذای کههمان. بگوید را تحقیقات جواب تا، بود خیره باباحاج

 .حدیث خود هایدانشگاهیهم و مهرورز آقای همکارهای تا گرفته همسایه از؛ کردن تعریف ازشون همه-

 :جانخانم

 ؟کنیممی صحبت ریممی محرم از بعد حاال، شکر رو خدا خب-

 :باباحاج

 گفت هم اون. کردم دعوتشون محرم روز ده این برای و مهرورز آقای با گرفتم تماس امروز البته، جونخانم آره-

 .اینجا میان حتما تاسوعا عاشورا، اگرنه. میان، شدن راضی هابچه اگه و خونه میره

 .برن و بیان تونننمی که هرشب هرشب! هادوره راه؟ اینجا بیان چطوری-
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 :باباحاج

 .خوابنمی جااین رو هاشب؛ نمیرن دیگه که بیان اگه-

 :گفتم متعجب

 !که نداریم جا؟ جااین-

 :مامان

 ایآق و تو بابای، جونخانم و من پیش میاد هم مامانش، تو اتاق میاد که حدیث؟ دختر نداریم جا چی یعنی، وا-

 !راحتی همین به، خوابنمی پذیرایی توی مهرورزم

 :نریمان

 .بیاد هم پسرشون اگه، هست حیاطم تازه-

 .هوا سرده که حیاط-

 ؟بود کجا سرما مهر اول تازه وگرنه؛ دختر هستی سرمایی تو-

 .سرده هوا وگرنه؛ ایگرمایی زیادی تو-

 :مامان

 .بخورید رو شامتون. نکنید دعوا باهم هوا سرمای و گرما سر، خبخیلی-

 یمتونمی تا داریم هم ما، شکسته رو نزدنش حرف سرسفره قانون شب یک باباحاج؟ مامان چیه دونیمی آخه-

 .کنیممی استفاده
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 :باباحاج

 تا. تیمنیس هم پیش رو شام و هیئته دیگه شب فردا از. بخور رو شامت؟ هاخانمخانم کنیدمی سوءاستفاده دارید-

 .کن استفاده بودنمون باهم از پس، شب ده

 !چشم-

 !قندک، بالبی-

*** 

 هم حیاط در و بودند هاخانم، خانه در. بود شده حسین امام عزادارهای از مملو مانخانه و آمده محرم اول شب

 .کردیممی پذیرایی هامهمان از هم مهسا مامان و مامان، نرگس، مهسا، من. آقایان

 یک و خواندمی حیاط در که بود کرده دعوت شب ده این برای هم را سرشناس و خوب مداح یک باباحاجی

 .برسد هاخانم به صدایش تا داشت هم میکروفن

 .بود خوبی حس خیلی آخر؛ شود تمام شب ده این اصال نداشتم دوست، بودم محرم هوای و حال عاشق که من

 .بیایند گیالن به عاشورا تاسوعا فقط، شد قرار شاندانشگاه هایکالس خاطر به انگار که هم هااین حدیث

 :مامان

 ...نفس، نفس-

 ؟جانمامان بله-

 :مامان

 .کنه پخش مردونه تو، نریمان به بده ببر رو هاچایی این بیا-
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. فتمر بیرون خانه از و گرفتم مامان از را چای سینی و کردم مرتب سرم روی را رنگم مشکی چادر و گفتم چشمی

 .نبود حیاط در انگار ولی، کنم پیدا را نریمان چشم با بتوانم بلکه تا ایستادم در دم

 هاپله پایین به و بگیرم حیاط از نگاه شد باعث ایمردانه صدای، گشتممی دنبالش چشم با داشتم که طورهمان

 .کنم نگاه

 چون. بود ستادهای هاپله پایین، هیکلی تقریبا و بلند قد با، ایساله شش و بیست یا پنج و بیست تقریبا پسری

 .ببینم را اشچهره نتوانستم، بود پایین سرش

 :پسر

 ؟دارید کار نریمان با-

 ؟کجاست دونیدنمی شما؛ ببره رو هاچایی این خواممی، بله-

 .برممی من، بدین رو هاچایی حاال... بدم انجام بود کاری اگه گفت من به و بیرون رفت پیش دقیقه چند-

 :گفتم و گرفتم پایین را سینی و شدم خم کمی

 .بفرمایید-

 هک داشت روشنی ایقهوه هایچشم، شدیم چشم تو چشم هم با، بگیرد ازم را سینی تا گرفت باال که را سرش

 .خوردمی عسلی به، شدمی ترروشن کمی اگر شاید

 را در تا ،تو رفتم هم من. رفت و گرفت را سینی و انداخت زمین به را نگاهش سریع بعد و کرد نگاهم ایثانیه چند

 :شد ظاهر جلویم مهسا، کردم باز

 ؟دختر تو کجایی-
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 ؟چطور، مردونه بدم چایی رفتم-

 .حسامه، خورهمی زنگ داره گوشیت که ساعته دو! اوف-

 :گرفت باال را موبایلم

 .بدم جواب شدم مجبور دیگه که زد زنگ انقدر؟ میگه چی ببین، بگیر بیا-

 .بود هم در نزدیک که اتاقم تو رفتم و گرفتم ازش را موبایل

 .سالم-

 :زد فریاد تقریبا حسام

 ؟نمیدی جواب زنممی زنگ هرچی؟ هستی گوری کدوم دوساعته، سالم علیک-

 من اب ادبیات این با که بود نفری اولین گفت شدمی واقع در. زدمی حرف من با لحن این با که بود باری اولین

 :گفتم و برخورد بهم خیلی همین برای. زدمی حرف

 .نشنیدم، دادممی چایی داشتم خب؟زدنه حرف طرز چه این-

 ؟نفهمیدی تو، فهمید اون چطور؟ کنهنمی کار مهسا مگه-

 .آقایون به بدم چایی رفتم هم من، بوده خونه تو اون-

 .بیرون رفتی که کردی خودبی خیلی تو-

 !حسام بزن حرف درست-

 ؟کنی کارچی خوایمی، نزنم اگه-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر saamira  | صدای پای خدا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 48 

 ؟کنیمی طوریاین چرا؟ تو چته-

 لوس ایدش. بود سنگین خیلی هاحرف این، بود نشنیده ترنازک گل از که من مثل دختری برای. بود گرفته بغضم

 .دیگر بود سنگین هرحال به ولی؛ بودم

 خب. نمیدی جواب، زنممی زنگ، میدم اس بهت دارم ساعته دو، دیگه معلومه خب؟ چمه پرسیمی واقعا؟ چمه-

 .دیگه شممی عصبی

 .دیگه دارم کار یعنی، نمیدم جواب وقتی خب. میشی عصبی که خودبی-

؟ دیب اس طوالنی، بزنی حرف طوالنی تونینمی. بدی جواب باید، نداری داری کار. نیست حالیم هاحرف این من-

 ؟کنی رو کاراین میریمی. تمام و «خدافظ، دارم کار: »بگو و بردار رو مُردتصاحب گوشی فقط، نده خوب

 تاثیر هم صدام روی و شدند سرازیر هایمچشم از سرهم پشت هایماشک و دادم دستت از را تحملم دیگر

 را ردنشک کنترل توانایی که لرزان صدایی با. کنممی گریه دارم، بفهمد حسام خواستمنمی که درحالی، گذاشتند

 :گفتم، نداشتم

 .رسهمی منم نوبت باالخره؛ بشکن دل، خوایمی طور هر، بگو خوایمی هرچی، حسام آقا باشه-

 ؟کنیمی گریه داری-

 ؟مهمه مگه-

 .پرسیدمنمی که نبود مهم-

 .شدینمی باعثش که بود مهم-

 :گفت و شد ترآرام صداش لحن
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 ؟آخه میدی انجام رو میاد بدم که کاری چرا؛ من عشق دیگه خودته تقصیرِ-

 ؟بدم جواب تونستممی چطور؛ داشتم کار وقتی، نشنیدم وقتی؟ خب زنیمی زور حرف چرا، اِ-

 .نکن گریه حاال، خبخیلی-

 .مربوطه خودم به-

 .نینک عصبیم که شرطی به؛ زنمنمی داد سرت دیگه، عزیزم ببخشید! من کوچولوی خانم دیگه نشو پرو، اِ-

 :گفت و شد اتاق وارد هراسان مهسا و شد باز در که بدهم را جوابش خواستم

 .گردهمی دنبالت داره مامانت! دیگه کن قطع، زنیمی حرف چقدر-

 :گفتم حسام به و کردم پاک را هایماشک سریع هم من. ندید مرا، بود بهش پشتم چون

 .خدافظ فعال. داره کارم مامانم، زنممی زنگ بهت بعدا-

 .خدافظ-

. شدنمی معلوم امچهره در، کردممی گریه که هم هرچقدر من، شکر را خدا. برگشتم مهسا سمت و کردم قطع

 .نشد هایماشک متوجه مهسا هم همین برای

 !تو زنیمی حرف چقدر-

 .بریم بیا حاال! چه من به، زنهمی حرف اون، خب-

 .شدیم کار مشغول دوباره و رفتیم آشپزخانه به و شدیم خارج اتاق از مهسا با
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 ده کل یعنی؛ بود آمده هم امشب، کردمی دعوتش مجلس اول هایصحبت برای باباحاج سال هر که آقاییحاج

 .بود ما با را شب

 .کرد شروع فرج دعای با را هایشصحبت اشهمیشگی عادت طبق

 ردهسپ گوش هایشحرف به، بودم آشپزخانه در که من و شدمی شنیده هم خانه داخل بلندگوی طریق از صدایش

 .بودم

 و  ظاًح افِ و  و لِیّاً، س اع ةٍ کُلِّ فِی و  الس ّاع ةِ ه ذِهِ فِی، آبائِهِ ع لی و علَیهِ ص لَواتُک ، الح س ن بنِ الحُج ةِ لِو لِیِّک  کُنْ اللَّهُم ّ-

 اللّه بسم.. .الراحِمین اَلرح م یا بِرَحم تِک ؛ طَوِیال فِیه ا تُم تع هُ و  طَوْعاً أَرْضَک  تُسْکِنَهُ ح تَّى، ع یْناً و  د لِیلًا و  نَاصِراً و  قَائِداً

 توی روزها این که کنم صحبت باهاتون مجلس این در موضوعی به راجع خواممی امشب؛ الرحیم الرحمن

 .نمیشه توجهی بهش اصال گفت میشه ما یجامعه

 برای؛ نیست مربوط که ما به ٬خب: »گفتید، شنیدید رو کلمه این تا االن حتما. هست حجاب، ما بحث موضوعِ

 شکلش فقط، هاخانم برای هم و داره وجود آقایون برای هم حجاب. هستید اشتباه در کامال ولی.« هاست خانم

 .متفاوته

 هفرمود، کردمی نازل بهشون که قرآنی آیات از یکی در خداوند، پیامبر زمان؛ میدم توضیح رو هاخانم برای اول

 ایهروسری از منظور جااین که.« کنند سر را خود بلند هایروسری بگو دخترانت و زنان به! پیامبر ای: »بودند

 انگیزـهـوت شـ هاینگاه از هااون حفظ باعث بلکه، نداره هاخانم برای محدودیتی حجاب. چادره همون، بلند

 شیطانی هایهنگا از رو خودمون ما چرا که هستند عقیده این بر هاخانم از خیلی روزها این دونممی. میشه مردها

 و باشن خودشون هاینگاه مراقب باید هم آقایون حتی! درسته. باشن هاشونچشم مراقب مردها؟ بپوشونیم

 رو حجابشون، خودشون هایارزش برای باید هاخانم ولی؛ میشه محسوب حجاب از جزئی این، گفت میشه

 .کنند رعایت
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 منزلت و مقام اگه زن یک. کنه نگاه بهش مردی بده اجازه نباید که هست باال قدریاون زن یک مقام و ارزش

 دبای، فقط و فقط و نداره نامحرم به موهاش و اندام دادن نشون به ایعالقه، عنوان هیچ به، بدونه باال رو خودش

 !آقایون حجاب اما و... بذارند نمایش به همسرهاشون برای رو کرده عطا بهشون خداوند که رو هاییزیبایی این

 .تنهنیم یمگمی بهشون ما که ترکوتاه هاییلباس با، کوتاهفاق، پوشنمی شلوارهایی یک آقایون که دیدید مطمئنا

 .خندیدند مجلس در حاضرین

 .نیست دارخنده جامعه درد، آقایون و هاخانوم. ستجامعه درد این؛ داره هم خنده، بله-

. تپیداس بدنش نصف که بپوشه لباسی، بپوشه نمابدن لباس که گناهه و عیب هم مرد برای، مرده که مرده

 درست خودشون برای چنانیاون هایهیکل و میرن سازیبدن هایباشگاه هم پسرها روزها این که الحمداللّه

 انمخ اون که میشه باعث نمابدن لباس پوشیدن با مردی وقتی! هاهیکل این مردهکشته هم هاخانم که کننمی

 ناو مقصرش و شده ـناه گـ دچار خانم اون که معلومه خب، بره قنج دلش، خودمون قول به و ببینه رو هیکلش

 .ستمرده

 آقایون لطفا ولی، هست هم ایشده سفارش و مهم کار اتفاقا؛ نیستم مخالف کردن ورزش با عنوان هیچ به من

 .کنید دقت هاتونلباس انتخاب در کمی گرامی

 .داد مداح به را جایش سپس و کرد صحبت دیگر کمی آقاحاج

 هایحرف این از، جمع این در حاضر دخترهای از خیلی شاید گفتم خودم با، شد تمام که آقاحاج هایحرف

 .بود حقیقت که من نظر از ولی، باشند شده خسته تکراری

 .بشود هوسران مردان لذت یوسیله که است آن از بیشتر، زن یک ارزش

*** 
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 از قبل. بود مهسا و نرگس و من با کردن پذیرایی و، خانه در حسین امام عزاداران هم باز و بود محرم دوم شب

 .نکنیم بحث دیگریک با دوباره که بودم گرفته تماس حسام با مراسم شروع

، ودیمب نشسته آشپزخانه در هابچه با معمول طبق، بود شده تمام هم پذیرایی؛ بود رسیده آقاحاج سخنرانی وقت

 و رفتمی ور اشگوشی با ترطرفآن کمی مهسا ولی، بودیم آقاحاج هایحرف به دادن گوش درحال نرگس و من

 .زدمی لبخند هم گاهی

 گوش آقاحاج هایحرف به و شدم، زدمی مشکوک بدجور تازگی که کارهایش در کردن کنجکاوی خیالبی

 .سپردم

 :آقا حاج

 طفق و فقط اگه شناخت این اصل بگم باید. شده زیاد خیلی، ازدواج از قبل هایشناخت و هادوستی روزها این-

 و درپ اطالع با البته و نیاد وجودبه احساسی اتفاقات هم مدت این در و نشه طوالنی هم خیلی و باشه ازدواج برای

 اجازدو برای ما، خب» کهاین با رو خودشون، پسرها و دخترها از خیلی روزها این. نداره مشکلی، باشه طرفین مادر

 ابب میگن، دروغی یا واقعی یا حاال، بوده بینشون احساس کلی تازه که مدتی از بعد و زنندمی گول، «دوستیم

 اهاین از کدومهیچ تازه! نو از روزی، نو از روز دوباره و دیگه یکی سراغ میرن و میشن جدا اون از و نبود میلمون

. نداره چیزیهیچ عذاب و دردسر جز، پسر چه، دختر برای چه، هادوستی این. نیستند خانواده اطالع با هم

 .بیشتره هاخانم برای دردسرش که هاستایرانی ما فرهنگ خاطربه هم اون؛ هاخانم برای خصوصبه

، رابطه این طی ممکنه گاهی، مشخصه کامال موضوع این خب؟ داره ضررهایی چه و کجاست کار اشکال حاال

 طرف وریطاین و باشه دختر جانب از فقط یا باشه پسر جانب از فقط مثال؛ باشه طرفهیک که بیاد وجودبه عشقی

 بزرگی ضربه شخص اون و ذارهمی تنها رو عالقمند شخص اون و نداره رابطه اون ادامه به ایعالقه، مقابل

 وضوعم این و نکنه ازدواج هرگز دیگه که ممکنه. میشه بدبین همه به نسبت دیگه مواقعِ از بعضی در و خورهمی

 .نیست خوب اصال



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر saamira  | صدای پای خدا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 53 

 گـ و هم به دوطرف کشش موجب هم زیاد عالقه و کنن پیدا عالقه بهم شخص دو هر ممکنه که اینه دیگه مشکل

 هم هااون و کنند مخالفت هاخانواده و بگیرن ازدواج به تصمیم که میشه بیشتر زمانی ـناه گـ این؛ کردنشونه ـناه

 اون اجازدو از مانع کسی اگه که کنم اضافه هم چیزییک جااین البته. بشن ـناه گـ مرتکب، زیاد کشش خاطربه

 .میشه نوشته هم اشخاص اون پای گناهشون، بشن مرتکب گناهی نفر دو اون و بشه جوون دو

 و مسخره هایوعده دادن با پسر آقا ولی؛ میاد پیش ساده وابستگی یک و گیرهنمی صورت ایعالقه هم گاهی

 و میره و کنهمی رها رو دختر پسر بعد و میشن زنا ـناه گـ مرتکب هم باز و زنهمی گول رو دخترخانم، دروغین

 ...و نیست ازدواج به قادر دیگه که بعدش مشکالت و مونهمی دختر

، کنهمی وارد طرفین روان و روح به که ایدیگه ضررهای خیلی و ضررها این برای و زیاده اتفاقات دست این از

 هم ازب که ازدواج برای فقط و خانواده اطالع با مگه، باشه داشته وجود پسر و دختر بین ارتباطی نباید گیممی

 .شهن وارد ایضربه یکی اون به، کنه ارتباط قطع خواست طرفین از یکی اگه که نباشه عاطفی بهتره گیممی

 رابطه. کردمی روشن زندگیم ادامه برای را من داشت و بودم من مخاطبش تنها انگار، آقا حاج امشب هایحرف

 .نداشت مشخصی پایان که بود غلط ارتباطات همان از حسام و من

 .هستم خودم، دهد نجاتم تواندمی که کسی تنها که دانستممی ولی، بودم سپرده خدا به را خودم

*** 

 آن اسم شنیدن حتی. رسیدیم عاشورا و تاسوعا به تا رفتند و آمدند دیگری از پس یکی هم محرم هایشب

 .گذاشتمی دلم روی غمی هم روزها

 فاصله ام خانه با ساعت نیم فقط که گفت، داشت بابام با مهرورز آقای که تماسی آخرین طبق و بود تاسوعا فردا

 خوشحالی شدت از استرس این، گفت شدمی. شدمی بیشتر، حسام با مواجهه برای استرسم، لحظه هر. دارند

 .زدمی پرپر اشماهه چند عشق دیدن برای قلبم جورهایییک و بود



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر saamira  | صدای پای خدا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 54 

 :حسام. آورد خودم به را من، موبایلم اساماس صدای

 !هانزدیکیم؟ خانم خوشگل، کردی خوشگل-

 ؟کجایید، آقایی نیست کردن خوشگل به نیازی؛ هستم خوشگل من-

 ؟بود یاس تونکوچه اسم! من خانم خوشگل، من بشم فدات-

 .آره، عزیزم نکنه خدا-

 .بیا تو پس، هاکنی بازش تو دارم دوست؛ دریم پشت که کن باز رو در بیا پس-

 .شدم حیاط وارد و نوشتم «چشمی» فورا که کردم ذوق چنان

 :مامان

 ؟پریدی دفعه یک چرا؟ شد چی-

 :گفتم کردنش رجوع و رفع برای و دادم ایسوتی چه فهمیدم تازه

 .اومدند کنم فکر، اومد ماشین صدای-

 :نریمان

 ؟پریمی یهو چرا، باشن هم هااون اصال؟ گردوئه مگه گردی هر-

 .دیگه داداشمزن استقبال برم خواممی خب! هادادین گیر هم شما-

 :گفت و خندید باباحاج

 .هستند در دم گفت، زد زنگ مهرورز آقای؛ برو، باباجان برو-
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 و یموییل شلوار با، رنگ نارنجی بلند تونیک یک که را هایملباس. رفتم حیاط به و زدم باباحاج روی به لبخندی

 باز ار در وقتی. دویدم در سمت به. بودم پوشیده قبل ساعت نیم از، بود لیمویی های حاشیه با سفید روسری

 .بزند زنگ تا بود کرده دراز را دستش هم حسام؛ بودند ایستاده در جلوی شانهمه، کردم

 :گفتم، بود حسام دیدن از که هایملب روی بر لبخندی با

 .داخل بفرمایید؛ اومدین خوش خیلی، سالم-

 :گفت و شد وارد لبخندی با هم مهرورز آقای

 ؟خوبی، دخترم سالم-

 .ممنون-

. رفت هاآن سمت مهرورز آقای. آمدند جلوتر، بودند آمده بیرون خانه از که هم جانخانم و مامان، نریمان، بابا

 .رفتند جانخانم و مامان سمت به، من با پرسیاحوال و روبوسی از بعد و شدند وارد هم حدیث و خانمالهام

 :گفت، نشود متوجه کسی که طوری، آهسته خیلی و شد وارد حسام

 .کردی گوش حرفم به که خانمی ممنون-

 .بود کردن باز در همان منظورش

 هرورزم آقای خانه مقابل نقطه ما خانه. زدند تکیه هاپشتی به و نشستند زمین روی همه و شدیم خانه وارد همگی

 آقای لیو؛ بخورند غذا زمین روی یا و بنشینند زمین روی که باشد سختشان جااین کردممی فکر همین برای، بود

 :گفت مهرورز

 .ترهسنتی گفتید که هم اونی از! رسول آقا دارید زیبایی خونه چه-
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 :بابا حاج

 .ببخشید خودتون بزرگی به، هست هم سختتون اگه. دیگه باشید راحت که امیدوارم-

 :خانم الهام

 .انداخت هامبچگی یاد که رو من؛ عالیه هم خیلی؟ حرفیه چه این! طوریاین خدا رو تو نگید، آقاحاج وای-

 چه دیگه ولی؛ کردممی سنتی رو مخونه منم، دادنمی اجازه هابچه این اگه بفرمایید باور. طورهمین منم، آره-

 .باشن نداشته ترکم چیزی تا باشه دوستاشون مثل شونخونه خوادمی دلشون و جوونن؟ کرد میشه

 باشد حجمکم انسان یک ذهن باید چقدر که کردمی فکر این به که بودم مطمئن. خواندم را تاسف باباحاج نگاه از

 حدیث یک صادق امام از همیشه و بود متنفر حسادت از باباحاج، حسادت و کند چشمیهم و چشم و حسادت که

 .«سوزاندمی را ایمان، تری چوبِ همانند حسد: »گفت می

 :مامان

 .بیار چایی چندتا برو، جان نفس-

 .چشم-

 دید عنوان هیچ به، پذیرایی از که بود خانه از جایی در آشپزخانه. رفتم آشپزخانه سمت به و شدم بلند جایم از

 .داشت در و نبود هم اپن، نداشت

 .کردم چای ریختن به شروع و چیدم آن روی را هافنجان و برداشتم را سینی

 :حسام

 ؟چطوره خانمم-
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 .دیدم را حسام و سرم پشت به برگشتم

 ؟کارچی جااین اومدی تو! دیوونه ترسیدم ٬وای-

 !فسقلی بشورم رو هامدست اومدم-

 ؟جدیدمه لقب هم فسقلی! عجب-

 ؟میاد خوشت، بله-

 .میاد خوشم، بشه مربوط تو به و بگی تو که چیزی هر از که من-

 نونمج حسابی رو من، شدی خوشگل خیلی که امروز؛ خوشگلی جورههمه گفتی راست، هامیگم. خانومم چاکریم-

 .کردی

 :گفتم و کردم سرگرم ریختن چایی با را خودم و نشست شرمم روی از شده گلگون صورت روی لبخندی

 .نکرده شک کسی تا، برو و بشور رو هاتدست برو-

. شد تمام هم من ریختنچای، هایشدست کردن خشک با زمان هم. شست را هایشدست رفت و خندید هم او

 .بروم بیرون تا برداشتم را سینی

 :حسام

 .کن صبر، نفس صبرکن-

 :گفت و آمد سمتم به که کردم نگاهش و برگشتم

 .سنگینه، میارم من؛ بده رو سینی-
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 .نیست سنگین که چایی چهارتا. میارم خودم. زشته، نه وای-

 .چشم بگو، زنهمی حرفی یه آقاتون وقتی هم بعدش. تاست هشت و نیست تا چهار-

 :گفتم و خندیدم

 .چشم-

 .شدیم پذیرایی وارد هم با؛ سرش پشت من و رفت جلو هم او. گذاشتم دستانش روی را سینی و

 :مامان

 .آوردمی خودش نفس؟ حسام آقا چرا شما! وای-

 .رفت من به هم ایغره چشم، حرفش این ادامه در و

 .آوردممی خودم داشتم من وگرنه، نذاشتن خودشون-

 :حسام

 .که نیفتاده اتفاقی حاالم. بیارم من گفتم، سنگینه دیدم. خانمه نفس با حق، بله-

؛ ودب شده گرم باهم سرشان که مهرورز آقای و بابا. نشست سرجایش هم بعد و کرد تعارف همه به را چای سینی

 به حرفبی حدیث و من فقط .بودند سرگرم باهم هم هاخانم و بود کشیده حرف به را حسام که هم نریمان

 .کردیممی گوش، بود جانخانم و مادرهایمان بین که مکالماتی

 :بابا

 ؟نداری کاری، حجره سر یک ریممی داریم ما، خانمحاج-
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 :مامان

 ؟چی برای حجره-

 :مهرورز آقای

 .ببینیم رو فروشیشون فرش دارم دوست. خواستم آقاحاج از من راستش-

 :مامان

 ؟دیگه گردیدبرمی ناهار برای، فقط. سالمت به پس، باشه-

 .بیا من با لحظه یک شما، جاننفس. گردیممی بر، خانم بله-

 ؟دارد کاری چه ببینم تا شدم اتاقش وارد باباحاج دنبال و شدم بلند جایم از

 ؟باباحاج جانم-

 بابا تاسوعاست شب، امشب؛ کنی عوض مشکی لباس با رو هاتلباس میشه اگه خواستم، دخترم سالمت جانت-

 .بپوشی مشکی بهتره، جان

 ونعوضش االن؛ پوشیدم رو هااین صبح هامهمون هوای به، بود مشکی پوشیدن قصدم اتفاقا! جون بابا چشم-

 .کنممی

 .قندک ممنونم-

 زا بعد بابا حاج. بودند باباحاج منتظر حیاط در جلوی هم نریمان و مهرورز آقای. شد خارج اتاق از و زد لبخندی

 و مشکی تونیک یک با را هایملباس و رفتم اتاقم به فورا هم من. شد خارج خانه از ها آن همراه به خداحافظی

 .کردم تعویض مشکی شال و شلوار
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 :خانم الهام

 ؟نرفتی باهاشون چرا شما، حسام-

 .ندارم رفتن راه نای اصال، جان مامان مخسته من-

 :مامان

 .کن استراحت نریمان اتاق برو شو بلند، پسرم خب-

 :خانم الهام

 .کنه عوض رو هاشلباس خوادمی حدیث. بیار ماشین از رو هاساک برو قبلش زحمتبی-

 .بیاره بره بگو؟ کجاست خودش-

 .نداره تنبلی که ساک دوتا، عزیزم پاشو شما؛ دستشویی رفته خودش-

 :گفت، رسید در نزدیک وقتی و شد بلند جایش از غرولندکنان حسام

 .کمکم بیاد خانم نفس بدید اجازه حداقل-

 :خانم الهام

 ؟حرفیه چه این، زشته، اِ-

 :جانخانم

 .حسام آقا کمک برو، جان نفس شو بلند؟ زشتی چه، بابا نه-

 .شدم خارج خانه از حسام دنبال به و گفتم چشمی هم من
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 ؟تو ببرم ساک خوایمی حاال؛ کنم بلند چایی سینی یه من ذارینمی تو-

 :گفت و کرد باز را پدرش سمند عقبصندوق در و خندید حسام

 خانمم یادنم دلم اصال من وگرنه، باشی باهام خواستم فقط؟ کنی بلند سنگین بار ذارممی کردی فکر االن واقعا-

 .که کنه بلند بار

 :گفتم و خندیدم

 !هاکنیمی لوسم خیلی-

 دنیابه رو من پسر بخوای که وقتی، کنی بلند سنگین بار ذارمنمی االن کن فکر؟ حاال دیدی رو کجاش، اوف-

 .کنممی چیکار دیگه، بیاری

 به و آورد پایین را سرش. انداختم پایین را سرم و شد رنگ گلگون حسابی صورتم که کشیدم خجالت قدرآن

 :گفت و کرد نگاه هایمچشم

 .بیارم رو هاساک منم تا ببر رو پالستیک این بیا! فسقلی کشیدنت خجالت فدای-

 :آمد بیرون حدیث که شوم داخل آمدم و گرفتم را پالستیک

 ؟خوایدنمی کمک-

 :حسام

 .ببر رو خودت ساک بیا بدو، چرا-

 .من بده رو یکی اون، سنگینه-

 :حسام
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 .خانمنازنازی که شکنهنمی کمرت، کن بلند بار ذرهیه حاال؛ سنگینه که سنگینه-

 .بردارد را ساک تا شد دوال و کرد نگاهش خشم با حدیث

 :گفتم و رفتم جلو

 .کنممی کمکت، جانحدیث کن صبر-

 :حسام

 ...نفس نه-

 :گفت و انداخت حدیث به نگاهی

 .تو بفرمایید؟ چرا شما. میاره خودش حدیث، خانم نفس-

 :گفت حرص با هم حدیث

 .میارم خودم، میگه راست-

 تاسف روی از سری. زد بهم چشمکی هم او و انداختم حسام به نگاهی. شد خانه وارد و برداشت را ساک هم بعد

 :گفتم و رساندم بهش را خودم. بود حیاط هایوسط حدیث. شدم داخل و دادم تکان برایش

 ؟شدی ناراحت برادرت از-

 :گفت و زد تلخی لبخند حدیث

 فاصله هم از خیلی فکرهامون طرز و هاموناخالق، دونیمی. جنگ و دعوا به کردیم عادت دیگه حسام و من، نه-

 .زیاده دعواهامون همین برای، داره
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 .شدم خونه وارد حدیث همراه به و گفتم آهانی

 :خانم الهام

 .کردی کمک که جاننفس ممنون-

 .دستم دادن رو پالستیک یه همین فقط؛ بیارم رو هاساک نذاشتن حسام آقا. نکردم کاری که من، بابا نه-

 .اومد دلش خیلی من برای ولی، بده سنگین بار نفس به نیومد دلش داداشم آره-

 .کرد اشاره دستش توی ساک به، حرف این گفتن با و

 :خانم الهام

. نداره رو شما بنیه و سالشه هیجده فقط جان نفس ولی. شدی خانمی خودت واسه دیگه شما، دخترم خب-

 ؟و سنت جان نفس گفتم درست

 .گفتید درست، بله-

 :حسام

 ؟رو هاساک بذارم کجا-

 :مامان

 .کنممی راهنماییتون بیاید من دنبال-

 .کردم راهنمایی خودم اتاق داخل به را حدیث هم من. بگذارد اتاق در را هایشانساک تا رفت مامان دنبال حسام

 :حدیث
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 .داره فرق خونه جاهای کل با، زیباست اتاقت چقدر، وای-

 .خودمه سلیقه چون، اوهوم-

 :حدیث

 ؟نخواستن نظر ازت، خونه جاهای بقیه چیدمان برای یعنی-

 ابابحاج ولی. گیریممی مشورت ازهم، عمومی چه و شخصی چه، بکنیم بخوایم که کاری هر مونخونه تو ما! چرا-

 وعموض این به راجع همین برای. داریم رو عقیده همین مونهمه ما؛ میده ترجیح گراییتجمل به رو زیستیساده

 .خونه دکور برای بودیم عقیدههم

 ؟داره فرق خودت اتاق چرا پس-

 االییب خیلی قیمت که چیزی، کنی دقت اگه، وجود این با ولی؛ اینه من شخصی نظر؛ جمعه نظر خونه کل دکور-

 .کنینمی پیدا من اتاق توی هم باز، باشه تجملی یا و باشه داشته

 ؟نمیشی ناراحت بپرسم سوال یه-

 .بپرس، عزیزم نه-

 ؟کنهمی خرج طوراین که خسیسه باباتحاج-

 :گفتم و گرفتم جبهه ناخواسته

 زا تونیمی رو این؛ نیست خسیس من پدر. بزرگیه ـناه گـ زود قضاوتِ. نزن حرفی همچین وقتهیچ دیگه-

 کردن تجملی برای اگر من پدر. بفهمی، کنهمی واریز پول حسابشون به ماهیانه که زیادی هایخیریه و پرورشگاه

 و باشه آسایش و راحتی تو اون خوادنمی دلش که اینه برای؛ نیست خسیسی معنی به، نمیده پول شخونه

 .نداری و فقر تو کناریش همسایه
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 .هیهخیرخوا آدم پدرت که دونستمنمی، ببخشید؟ میشی عصبی یهو چرا. خواممی معذرت من، عزیزم خبخیلی-

 تقضاو، بگیریم یاد خوایممی کی دونمنمی. نکنیم قضاوت زود قدراین دیگههم به راجع، هاآدم ما که بهتره-

 .ستاشتباه کارها این، نیست ماها کار داوریپیش و کردن

 :حدیث

 .عزیزم خواممی معذرت که فتمگ-

 .کن استراحت-

 خط پشت شخص به، من دیدن محض به که کردمی صحبت تلفن با مامان. شدم خارج اتاق از و گفتم را این

 :گفت

 ...گوشیگوشی. عزیزم اومد خودش، اِ-

 :گفت من به رو سپس و

 .مهساست، جان نفس بیا-

 :گرفتم مامان از را تلفن گوشی و رفتم

 ؟خوبی، مهسا سالم-

 ؟خوبی تو. خوبم، دوستم سالم-

 ؟خبر چه، ممنون-

 .پیشت اومده عشقت، داری زیاد خبر تو. سالمتی؛ هیچی-
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 :گفتم و خندیدم ریز

 .شنوهمی یکی وقت یه! دیوونه خفه-

 .نیست خونه کسی-

 ؟تنهایی، اِ-

 .نیست شلوغ شما مثل سرمون که ما، دیگه آره-

 .تنهایی، جااین بیا پاشو، دیوونه مرض-

 ؟بیام کجا من؛ شلوغه سرت تو-

 .دیگه نشو لوس، اِ-

 ...سرخر بیام من؛ دیگه دارید مهمون، میگم جدی خدابه-

 ؟مگه گیرهمی رو کجا آدم نفر یه، بیا پاشو تو؟ حرفیه چه این، ادببی-

 .ببینم رو خواهرشوهرت و داداشزن دارم دوست. جااون میام من بعد؛ بیاد نرگس بذار. میام ناهار از بعد، باشه-

 .خدافظ فعال. منتظرتم! خدابه ایدیوونه-

 .خدافظ-

 و مامان و من. آمد حجره از هم باباحاج، بعد کمی. شدم آشپزخانه وارد مامان به کمک برای و کردم قطع را تلفن

 .بخوریم ناهار تا انداختیم را سفره، دیگریک کمک به، هم حدیث
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 ستهنش سفره سر همه. کند بیدارش تا فرستادیم را نریمان هم همین برای؛ بود خوابیده نریمان اتاق در حسام

 .آمدند هم نفر دو آن که بودیم

 .شدیم پزمامان مزهخوش گوشتآب خوردن مشغول

 من دست که هرچی چون؛ من کمک جورهایییک و کرد کمکمان سفره کردن جمع توی حسام، هم ناهار از بعد

 مامان اگر، هم هاظرف شستن موقع. کنم جمع را سفره نداد اجازه اصال. بردمی آشپزخانه به و گرفتمی را بود

 را شانهمه حدیث و من و نداد اجازه مامان ولی؛ بشورد را شانهمه، من جایبه خواستمی، بود گذاشته

 .شستیم

 در سامح فقط. کنند استراحت کمی تا رفتند، بود گرفته تعلق بهشان قبل از که هاییاتاق به همه، ناهار از بعد

 خانه رد زنگ صدای که بودم نشسته تلویزیون جلوی، پذیرایی توی هم من. بود نشسته تخت روی و بود حیاط

 وزهن. بود آمده مهسا. بود کرده باز را در حسام، من از قبل که کنم باز را در تا شدم بلند جایم سر از. شد بلند

 .کردمی پرسیاحوال حسام با داشت انگار و بود در جلوی

 !قولخوش خانم سالم-

 :مهسا

 !داری خوبی دوست چه ببین. کن حال، سالم-

 بود خیره که افتاد حسام درد از پر نگاه به نگاهم، هاخنده همین حین در و خندیدیم دو هر، مهسا حرف از بعد

 قصد هم جورهیچ انگار و کردمی نگاه چشمانش به درد با بدجوری ولی؟ چرا دانمنمی. مهسا چشمان روی

 .نداشت دزدیدنچشم

*** 
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 :حسام

 دوری خیلی هایسال. رفت هاسال آن به ذهنم و شد غم از پر دلم، آشنا عسلیِ چشمان آن دیدن با هم باز

 این در بودم شده غرق. گذشت طوالنی خیلی گفت شدمی. بود عذاب و زجر اشهمه که من برای ولی؛ نبودند

 .ندبمان خود جای همان در گذاشتم دوباره را هاگذشته و برگشتم حال زمان به، نفس صدای با که آشنا هایچشم

 :نفس

 ؟حسام-

 ؟بله-

 ؟تو کنی استراحت بری خواینمی-

 .«باشم تنها دوستم با خواممی. تو بری بهتر و دادی سوتی جلوم بدجوری: »یعنی. شدم منظورش متوجه

 :گفتم، نشوم این از تابلوتر کهآن برای هم من

 .اجازه با فعال، آره-

، بود حیاط کنار تخت روی دیدش درست که پذیرایی بزرگ یپنجره پشت از و کردم تند پا خانه سمت به و

 .بودند نشسته تخت آن روی نفس و مهسا. کردم نگاه را بیرون

 شجلوی سماور کنار نقل از هم کمی و ریخت چایی دو، جوش سماور از و برداشت باریک کمر استکان دوتا نفس

 ادی را من هم مهسا هایخنده حتی ولی؛ بود زیبا نفس هایخنده، بودند بخند بگو و صحبت گرم هم با. گذاشت

 هالب آن روی لبخند این آوردن برای، دادممی جان برایشان روزی یک که انداختمی آشنایی هایخنده آن

 .هرکاری، کردممی هرکاری
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 اهمب انتقام و کینه حس آن بازهم و شد لبریز نفرت از و پر عشق از و شد مچاله قلبم، روزها آن یادآوری با هم باز

 .کردند ترمصمم، شوم داستان این ادامه برای مرا و جوشیدند

 شدن ستهب صدای که بودم شده خیره حیاط چوبی تخت بر نشسته دختر دو به و بودم ایستاده پنجره پشت هنوز

 .شدمی خارج نفس اتاق از که دیدم را حدیث و برگرداندم سر. آورد خودم به را من هااتاق از یکی در

 :حدیث

 ؟وایستادی پنجره پشت چرا-

 !چه تو به-

 نشده، هاسال این تمام در. بود شکرآب بدجوری، برادرها و خواهرها از خیلی برعکس شاید، حدیث و من رابطه

 و بودیم دیگریک کردن اذیت فکر به فقط جورهایییک او یا، من یا همیشه. کنیم راحتی احساس هم با بود

 .دادیممی انجام هم میل مخالف درست کارهایی

 :حدیث

 ؟زد رو شونخونه زنگ بود کی، ادببی-

 .بود نفس دوست-

 :گفت تاکید با

 !خانم نفس-

 .بشو غیرتی روش بعد، بشه خواهرشوهرت اول بذار! هم تو حاال خوبه-
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 در تسم به هم حدیث. کردم دراز را پاهایم و زدم تکیه رنگ قرمز پشتی به و نشستم زمین روی و گفتم را این

 :گفتم سریع که برود دوستش و نفس پیش تا رفت

 .خانم فضول، فضولی برو بدو، آره-

 .نداره فایده بعدا دیگه که نکنم جا رو خودم االن از اگه من؟ آخه چه تو به-

 :دادم امپی نفس به آوردم در جیبم از را موبایلم و زدم افکارش این به پوزخندی. رفت بیرون، حرف این گفتن با و

 ؟نفس-

 ؟بله-

 ؟!بله-

 ؟داری ایدیگه چیزه توقع-

 .عزیزم جانم، همیشه مثل معلومه، خب-

 .زیادیه توقعِ پیشت دقیقه چند کار از بعد. کنیمی دل رو-

 ؟مگه کردم کارچی-

 .نکشیدی خجالت که هم اصال، مهسا به بودی زده زل چشمی چهار فقط؛ هیچی-

 هک اندازهمی نفر یک یادِ رو من مهسا فقط. نبوده غرضی و قصد روی از، مهسا به من نگاه اصال باورکن، عزیزم-

 .همین فقط. کنممی نگاهش طوریاون ناخودآگاه من

 ؟کی یاد-
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 .میگم بهت وقتش به-

 :نوشتم برایش. نداد جوابی دیگر، آخرم پیام ارسال از بعد

 ؟فسقلی شدی ناراحت دوباره؟ شد چی-

 شدم لوتاب حسابی؛ بدم جواب تونمنمی دیگه االن ولی؛ کنیم صحبت مفصل باید بعدا، بهش راجع البته، نه-

 .حدیث جلوی

 :نوشتم و زدم باوریخوش این به لبخندی

 ؟کنم کارچی؛ رفته سر محوصله من خب، اِ-

 .بزنید دوری یه برید هم با، خونه بیاد بزن زنگ نریمان به؟ دونممی چه-

 !چه من به، شدی حسامبی، دزدیدنم هم اگر؛ گردممی میرم االن خودم. خوادنمی-

 .بدی محل کسی به کردی خودبی هم شما، بدزدنت که کردن خودبی-

 رد که تخت کنار از. شدم خارج خانه از و انداختم جیبم در را موبایلم، پیام این به دادن جواب بدون و خندیدم

 .شدم خارج و زدم نفس به حدیث چشم از دور هم چشمک یک، شدم

 یخوب همین به هم آخرش تا دانستمنمی که هایینقشه این و بازی این ادامه به فقط و زدم چرخ اطراف آن کمی

 آمدم خودم به زمانی. نشدم زمان گذر متوجه اصال که رفتم راه و زدم قدم قدرآن. کردم فکر، نه یا رودمی پیش

 .است کرده پر را فضا اذان صدای و شده تاریک هوا دیدم که

 و رفت زیادی مردان و زنان و است باز در دیدم، رسیدم که خانه در جلوی. گرفتم پیش در را خانه برگشت راه

 :گفت و آمد سمتم به نریمان که کردممی نگاهشان متعجب. کنندمی آمد
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 ؟پسر بودی کجا-

 ؟جااین خبره چه. بزنم گشتی یه اطراف این رفتم-

 .هیئته، دیگه معلومه خب-

 .نبود حواسم اصال، آها-

 :گفت و زد امشانه به ایضربه و خندید

 ؟نه یا مجالس این توی کنی کمک بلدی، پسر تو بیا-

 ؟کنم کارچی باید دونمنمی. نکردم کاری همچین حاال تا، راستش-

، بیرون آوردند پذیرایی برای چیزی هر یا چایی دخترها وقت هر، وایسا خونه در نزدیک فقط تو! که نداره کاری-

 ؟باشه، کن پخش مردها بین بیار، بگیر ازشون

 .حتما، باشه-

 االیب که آقاییحاج و هاآدم به هدف بی داشتم. ایستادم نزدیکی همان و در سمت رفتم و زدم رویش به لبخندی

 رد خودم حال از مرا، آشنایی یدخترانه و ظریف صدایی که کردممی نگاه، کردمی سخنرانی داشت و بود منبر

 ...که برگشتم سرم پشت به. آورد

 قیقتح چیز همه یا و امشده توهم دچار، بیندمی اشتباه چشمانم دانستمنمی لحظه آن. بودم برنگشته کاشای

 .بینممی را نرگسم، سال دو از بعد دارم، حال من و دارد

 واردیوانه، پیش سال چند که دختری؛ امکرده تقدیمش را وجودم تمام، دارم یاد به وقتی از که را دختری

 .کرد خراب کلمه یک با را رویاهایم و آرزوها کاخ بارهیک به ولی؛ بودم عاشقش
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 .کردیممی نگاه حرکت بی و بودیم زده زل یکدیگر هایچشم به فقط و بود متعجب من دیدن از هم او

 :مهسا

 ؟دادی رو هاچایی، آبجی-

 :گفت و برگشت، بود ایستاده پشتش حاال که مهسا سمت به و داد تکانی خودش به نرگس

 .ندیدم رو نریمان آقا، نه-

 :مهسا

 ؟کشیدمی رو هاچایی زحمت شما، حسام آقا ببخشید-

 ویر ترطرفآن که مردهایی سمت به و بگیرم نرگس دست از را چای سینی و بگویم «ایبله» توانستم فقط

 .بروم، بودند نشسته، بود شده فرش که زمینی

 نم گذشته تمام او. دیدمش پیش لحظه چند که بود ایچادری دختر پی حواسم تمام ولی، کردممی تعارف چای

، مهسا هایچشم چرا که فهمیدممی حال. بودم خانه این در، جااین خاطرشبه حال که ایگذشته. بود

، خانه این در، جاستاین او، بودم فهمیده که حال، بود نرگس خواهر او. انداختمی نرگس یاد را من، هایشخنده

 امپیشانی روی، عرق هایدانه؛ بودم گرفته گر. کوبیدمی امسینه به را خودش مهابابی و گرفتنمی آرام قلبم

 .دیدم ار نریمان و گرفتم باال را سرم. شد گرفته دستم از سینی که شدم متوجه لحظه یک فقط. بود نشسته

 :نریمان

 .نیست خوب زیاد حالت انگار؟ شده چیزی-

 .خوبم، خوبم-
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 :نریمان

 .برو، کنممی پذیرایی خودم من. بیاد سرجاش حالت، بخور آب لیوان یه برو-

 هنمذ در که بود فکر، هدف بدون. رفتم راه فقط و شدم خارج خانه از و دادم تکان برایش تفهیم معنای به را سرم

 آمده امخانواده با. باختم دل او به؛ دیدنش هایمچشم که بود دختری اولین، گذشته سال دو. رفتمی و آمدمی

 موهای. بود ناز خیلی ولی، نداشت چادر االن مثل، نداشت سنی موقعآن. دیدمش دریا لب که شمال بودیم

 و رفتم جلو. بود آمده در رقـــص به هوا در و بود افتاده باد دست به، بود زده بیرون شال از که رنگش خرمایی

، زیبایش لبخندهای همان از یکی با. دادم او به را امشماره، شدیم صحبت هم که کمی. کردم باز او با را حرف سر

 روز آن که قدریآن. زد زنگ بهم که بود نگذشته تهران به برگشتنمان از روزی چند. رفت و گرفت من از

 رد روز یک که بود گذشته دوستیمان از سالی چند. بودم نشده شاد زندگیم در عمرم به، بودم شده خوشحال

 ...پارک

 «حاجی دختر» اسم، آوردم در شلوارم جیب از را موبایلم. کرد خارج خاطرات از را من و آمد موبایلم زنگ صدای

. بود دهش ورشعله وجودم در انتقام حس؛ بودم افتاده امکینه یاد که بود ایلحظه دقیقا. کردمی خودنمایی بدجوری

 :دادم جواب و زدم پوزخندی

 ؟خانمی جانم-

 :نفس

 ؟تو رفتی کجا-

 ؟یرونب اومدم من فهمیدی کجا از، بودی خونه تو که تو. کنم تازه هوایی یه اومدم؛ بود گرفته نفسم یکم تو اون-

 .فهمیدم اونجا از، نبودی تو ولی پذیرایی برای بیرون آوردم حلوا-
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 .بیاری خوادنمی تو. بیاره مهسا بده بود چیزی اگه؛ بیرون نیا دیگه هم تو، خونه میام االن-

 .بود نرگس دقیقا، مهسا از منظورم

 :گفت شاد و شکفت گلش از گل و گذاشت شدنم غیرتی پای به را من حرف این، هم ساده نفس

 .آقامون چشم-

 نرگس، مراسم آخر تا دیگر. گرفتم پیش در را خانه مسیر و انداختم جیبم در را موبایل، نفس با خداحافظی از بعد

 همه پیش سال چند از که کسی. ببینم را نرگس دیگر بار یک که بود در به چشمم شب تمام من ولی؛ نیامد بیرون

 .شد کسم همه؛ شد زندگیم

 .بودیم نشسته خانه پذیرایی در نریمان و رسولحاج و بابا و من و بود شده تمام مراسم

 :گذاشت زمین را اشچایی خالی فنجان بابا

 .شیدنمی ناراحت اگر البته؛ داشتم سوال یه، حاجی میگم-

 .شما بفرمایید؟ بشم ناراحت چرا، نه-

 این ،رسهمی دهنشون به دستشون که هاییمردم به دادن شام هرشبهرشب جای به نیست بهتر، حاجی میگم ـ

 ؟خوابهمی گرسنه رو شب که بخوره کسی رو شام همین یا؟ خیریه برای بره پول

 دهنشون به دستشون که هاییآدم شکم کردن سیر برای مراسم این، مهرورز آقای ولی. شماست با حق، بله-

 ما هب رو دین کهاین بخاطر پیش هزارسال چند که معصومیه امام از کردن یاد برای، مراسم این. نیست رسهمی

 برای، وقایع این یادآوری برای. کرد فدا رو اشماهه شش بچه حتی، رو اشخانواده، رو خودش جون، بده نشون

 غذا تا دویست خونه همین از شب هر، هاخرج این اما و. دونهنمی بهش راجع چیزی که جدیدی نسل و شما و من

 .دمستحقن هاشونخیلی؛ نیستن دارا، خورنمی شام و اینجا میان که هاییماون همه. نیازمند هایآدم برای میره
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 .زنیدمی حرف خوب چه شما، عجب-

. نداشت اعتقادی چیزها این به اصال ما خانواده. کردمی مسخره هم باید خب. شدم بابا حرف تمسخر متوجه من

 دانیمب که بود شانخانواده با آشنایی برای آمدیم جااین تا کهاین و زدمی رو هاحرف این ظاهر حفظ برای بابا ولی

 ؟نه یا بدهیم شوهر را حدیث که

 ؟دارید مراسم هم شب فردا-

 :گفت فورا نریمان

 حلیم صبح، عاشوراست که هم فرداپس. دیممی هم ناهار فردا؛ تاسوعاست. کاریه اصل شب فردا، معلومه-

 .بود امشب که مراسمایی همین هم شب و دیممی

 .بیاید جااین صبح از نرگس فردا کردم آرزو فقط دلم در

*** 

 :نفس

 ارک کلی و بود شلوغ سرمان صبح از، دادیممی ناهار امروز چون. بودیم کردن کار حال در و شده بیدار زود صبح از

 .کنند کمک ما به که بودن جااین صبح از هم مهسا و نرگس. داشتیم

 :جانخانم

 ؟جان نفس-

 ؟جونخانم بله-

 :جانخانم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر saamira  | صدای پای خدا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 77 

 .بخورم رو هامقرص خواممی؟ میاری من واسه آب لیوان یه زحمتبی، مادر-

 .چشم-

 جانخانم رایب تا گذاشتمش دستیپیش روی سپس. کردم پرش شیر از و برداشتم لیوانی و رفتم آشپزخانه توی

 صدایش و شنیدم جانخانم اتاق توی از را حسام صدای که بروم آمدم. بود نشسته حیاط تخت روی که ببرم

 .گویدمی چه که بشنوم و بایستم اختیاربی شد باعث

 :حسام

 ؟میگی داری چی که فهمیمی خودت، نرگس-

 :نرگس

 .بشم رد بذار ور اون برو حاال؛ فهمممی خوب هم خیلی، فهمممی آره-

 هس و بیست، شدم بزرگ دیگه؛ نیستم پیش سال دو حسام اون دیگه من. میگم چی ببین کن گوش خب-

 .بشه موقع اون مثل ذارمنمی بار این. سالمه

 یرونب اتاق از نرگس لحظه همان. شکست بدی صدای با و افتاد دستم از لیوان بارهیک به که شد چه دانمنمی

 :گفت و آمد

 ؟نفس شد چی-

 منظور. بود هایشانحرف و هاآن پیش ذهنم تمام ولی، کنم جمع را هاشیشه خورده تا نشستم زانوهایم روی

 ؟بود چی پیش سال دو از حسام

 .کنممی جمعش االن؛ افتاد دستم از لیوان، نیست چیزی-
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 :نرگس

 .بریمی رو دستت؛ کنممی جمع من! کن صبر-

 .کنممی جمع، نه-

 .رفت فرو دستم کف لیوان از تیز تکه یک لحظه همان

 :نرگس

 .نکن گفتم؟ دختر کنیمی کارچی! وای-

 :حسام

 .ببینم رو دستت؟ شد چی-

 زیر را دستم و رفتم آشپزخانه به و انداختم حسام به معنادار نگاه یک فقط ولی؛ ریختمی دستم از که بود خون

 .گرفتم آب شیر

 :مامان

 ؟میاد خون قدراین چرا دستت، دختر برسرم خاک، وای-

 :گفت و شد آشپزخانه وارد، بود کرده جمع که هاییشیشه خرده با نرگس

 .برید، دستش تو رفت لیوان شکسته تیکه-

 :مامان

 .کنم پانسمانش برات بیا، بیا؟ دختر کنینمی جمع رو حواست چرا تو خوب-
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 .میاد بند خونش؛ مامان خوادنمی-

 .جااین بیا، دختر بریده عمق از؟ میاد بند و چیچی-

 روشویی کنار و آمد من سمت و آورد بیرون را اولیه هایکمک جعبه و کرد باز را هاکابینت از یکی در مامان

 رافماط به نگاهی کهآن بدون. رفتم اتاق تو و کردم تشکر لب زیر. کرد پانسمان را دستم و ایستاد آشپزخانه

 هنوز یعنی؟ داشته رابطه نرگس با یعنی؟ بود چه هاحرف آن از حسام منظور. کردمی امدیوانه داشت فکر؛ بیندازم

 ؟داره دوستش هم

 .شد وارد مهسا و باز اتاق در که بودم فکرها همین توی

 .بود کوچیک خراش یه فقط خوبه، لوس دختره؟ یهو شدی غیب چرا-

 .بدم آب جونخانم به رفت یادم، آخ. بریده عمق از؛ نیست کوچیک خراش یه-

 کار کلی، دختر کمک بیا که، کنی قایم تو این رو خودت نمیشه دلیل هم تو حاال خب. پرت حواس دادم من -

 .سرمون رو ریخته

 و مهسا به کردم رو و ندادم جواب. بود حسام، کردم اسم به نگاهی، بود پاتختی روی؛ آمد موبایلم زنگ صدای

 :گفتم

 .میام دیگه یکم هم من، برو تو، ندارم حوصله فعال-

 ؟نداری حوصله چرا-

 .زدمی چشمک که بود حسام نام هم باز،؛ آمد موبایلم زنگ صدای بازهم

 ؟نمیدی رو جوابش چرا-
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 .ندارم حوصله، که گفتم-

 ؟چرا پرسیدم هم من-

 !مهسا کن ول-

 ؟شد دعوات حسام با-

 .بود شده دعوامون کاش-

 .نگرانی از مردم! دیگه بنال؟ شده چی پس-

 امهس برای را بودم شنیده اتاق در پشت که چه هر. زدمی زنگ که بود سوم بار برای موبایل زنگ صدای بازهم

 شیمگو پنجم بار برای. نشست زمین به خیره دتخت روی، من کنار که شد زده شوک قدرآن مهسا. کردم تعریف

 .خورد زنگ

 حرف خیابونی هایرابطه بدی از من برای هرروز که دختری؟ بوده دوست این با نرگس یعنی، نمیشه باورم-

 ؟بوده دوست یکی با خودش، کرده پر رو گوشم و زنهمی

 .دیگه نشی تو خوادمی که دیده رو بدیش و بوده البد، خب-

 .بپرس خودش از؛ کرد قضاوت نمیشه که جمله چندتا روی از میگم، نمیشه باورم که من-

 .شد بلند چندم بار برای موبایل زنگ صدای

 ؟بپرسم کی از رو چی-

 .بده توضیح برات بخواه حسام از، خنگ-

 ؟آخه کنم کوچیک رو خودم چی برای. میگه چه که دیگه معلومه خب؟ بشه چی که-
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 .آمد در صدا به موبایل زنگ هم باز

 .ترکید مخم، بدی جواب خواینمی کن شخفه حداقل! اه-

 را حسام که برگشتیم عقب به مهسا با زمانهم. خورد اتاق پنجره به ایضربه موقع همان که کردم قطعش

 :گفتم لرزان و کردم باز را پنجره و شدم بلند. زدمی ضربه پنجره به که دیدیم

 ؟چی ببینتت یکی وقتیه اگه؟ دیوونه کنیمی کارچی جااین-

 :حسام

 ؟نمیدی رو من جواب چرا تو، جااین نیست کسی-

 .میدم جواب، برو-

 ؟خوبه دستت-

 .زنممی زنگ بهت االن، برو میگم-

 .میام دوباره وگرنه! هابزنی-

 .برو، باشه-

 .برگشتم مهسا سمت و بستم را پنجره هم من و رفت حسام

 ...ببینتش یکی نمیگه؛ خدابه است دیوونه پسره-

 ننگرا قدران تو دست زخم یه خاطربه فقط االن که پسری این، بده توضیح برات بخواه ازش که من نظر به-

 .باشه نداشته دوستت تونهنمی، شده
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 .کردم لمس را رنگ سبز ناحیه و برداشتمش؛ آمد موبایلم صدای دوباره که کردم نگاهش کمی

 ؟بله-

 ؟دادینمی رو جوابم چرا-

 .نداشتم حوصله-

 ؟چرا وقت اون؟ نداشتی-

 .بگو رو کارت-

 ؟سردی قدران چرا تو-

 ؟حسام کارت گفتم-

 .همین، بودم نگرانت فقط-

 .سوخت برایش دلم که گفت مظلوم قدرآن

 .میشه خوب، دیگه بود بریدگی یه فقط. نباش نگران، خوبم-

 ؟ندادی رو جوابم چرا میگی بهم حاال-

 .شنیدم جونخانم اتاق توی نرگس با رو هاتحرف-

 :گفت بعد و کرد سکوت لحظه چند

 ...خب-

 ؟خب چی یعنی-
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 ؟شنیدی چی یعنی-

 :گفتم، کنه خطور ذهنم به هم زدن دستی یک فکر کهاین بدون تمام سادگی با

 ؟یشناختمی رو نرگس پیش سال دو تو مگه، نیستی پیش سال دو حسام اون تو گفتی بهش که شنیدم-

 گها، بده ادامه باهام خوادنمی دیگه که گفت بهم اومد روز یه. بودیم دوست باهم پیش سال دو نرگس و من، آره-

 روز اون از. شد تموم مونرابطه همین برای، شدننمی راضی امخانواده هم من. خواستگاری برم باید خوامشمی

 .دیدمش که دیشب تا نداشتم ازش خبری دیگه

 ؟داری دوستش هم هنوز-

 :گفت بعد و کرد سکوت کمی هم باز

 زدم بهش رو حرف اون هم من که کنه باز رو حرف سر خواستمی نرگس هم امروز، بوده گذشته برای چیز همه-

 .نکن فکر بهش دیگه هم تو. شد تموم دیگه و

 ؟نداری بهش حسی االن که باشم مطمئن یعنی-

 .تویی من عشق تنها االن، آره-

 :گفتم و زدم لبخندی

 !بابای فعال. دارم اعتماد هاتحرف و خودت به، مرسی-

 .بای-

 .کشیدم آغوش در را مهسا لبخندم همان با و کردم قطع

 :مهسا
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 ؟بهت گفت چی؟ شد چی-

 اونم، بشه تموم شونرابطه خوادمی که میگه نرگس روز یک ولی؛ بودن دوست هم با پیش سال دو گفت-

 .بودن ندیده رو دیگه هم هم دیشب تا روز اون از، کنهمی موافقت

 .بلن الن، هانخوری رو پسرها گول میگه من به هی وقتاون! خطه هفت من خواهر این چقدر! عجب-

 :گفتم و خندیدم

 .میشم تابلو من جوریاین، وقتیه نیاری روش به چیزی حاال-

 .تنهان دست که بیرون بریم بیا حاال؟ امدیوونه مگه نمیگم چیزی، بابا نه-

 .کردیممی پذیرایی، همیشه عادت طبق هم ما و کردمی سخنرانی آقا حاج. شد شروع مراسم، مغرب اذان از بعد

 :مامان

 .آقایون برای ببر رو هاچایی این بیا، جان نفس-

 ؟ببرم من-

 ؟بردمی کی همیشه مگه، آره خب-

 .نمک ناراحتش یا عصبی که برم خواستمنمی همین برای؛ بروم بیرون من نداشت دوست حسام دانستممی

 .ببرن هابچه بدید خب-

 با ردنک بحث جای به هم حاال، دیگه ببری باید تو خب. بیرون نمیره میگه که هم نرگس، بنده دستش که مهسا-

 .نشده سرد تا ببرشون بیا، من
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 .بودم حسام یا نریمان دنبال چشم با و ایستادم حیاط ایوان هایپله روی و گرفتم مامان از را چای سینی ناچار به

 .خانم نفس برممی من بدین-

 .کردم نگاه، بود گرفته من از را هاچایی پیش شب چند که پسری همان که جایی، هاپله پایین به

 :گفت و انداخت پایین را سرش، کردم نگاهش تا

 .رو سینی من بدین، سالم-

 .گرفتم جلویش را سینی و شدم خم کمی

 .بفرمایید، سالم-

 :گفت و افتاد صورتش روی اخمی بعد و گرفت دستم از را سینی

 ؟کردید باندپیچی چرا؟ شده چی دستتون-

 ...ولی نیست چیزی-

 :گفت و ایستاد پسر کنار حسام، بگویم را حرفم ادامه خواستم تا

 .کن تعارف رو هاتچایی برو شما-

 :گفت و انداخت حسام به نگاهی پسر

 ؟عالی جناب-

 .باشه داشته ربطی شما به کنمنمی فکر-

 :گفتم همین برای. شودمی خراب مراسم، دیگری یکی و بگوید این یکی باشد قرار اگر دیدم
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 .کنید تمومش لطفا، حسام آقا-

 :گفت و برگشت من سمت صورتش روی اخم همان با حسام

 تو برو؟ تو جاییاین هنوز چرا-

 .رفت پسر، بروم من کهاین از قبل

 ؟کنیمی درست دعوا چرا؟ حسام کنیمی کارچی-

 .فهمیدی، نمیای بیرون هم دیگه، نفس تو برو گفتم-

 .کردم باز را پیام. شد بلند گوشیم اساماس اعالن صدای بعد کمی. شدم خانه وارد و گفتم ایباشه

 ؟بود کی پسر این-

 !دونممی چه-

 ؟دادیمی توضیح براش داشتی هم تو و شد دستت نگران چرا پس، دونینمی اگه-

 تدوس فکرکنم، برهمی و گیرهمی ازم اون، میارم چایی وقت هر، حاال تا اول شب از فقط؟ کیه دونمنمی من بابا-

 .همین بگم اومدم، شد چی دستم پرسید ازم هم االن. نریمانه

 ؟بدی نشونشون رو خودت؟ چی که میای، مرد همه این جلوی بیرون میای که اصال کردی خودبی-

 .بکشم جیغ مجلس وسط جاهمان خواستممی که گرفت حرصم چنان حرفش این از

 که وایمیستم پله روی، که نمیام مردونه تو من، کنیمی فکرهایی همچین من به راجع که متاسفم برات واقعا-

 .میره و گیرهمی ازم بیام تا هست حواسش نریمان امهمیشه
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 .رسیدم کارها بقیه به و گذاشتم شلوارم جیب توی و کردم قفل را امگوشی پیام این ارسال از بعد

 :مهسا

 ؟دمغی؟ چیه-

 .کرده امدیوونه حسام این! بابا هیچی-

 ؟باز شده چی؟ چرا-

 امباه حاال؛ شد پیداش حسام هم موقع همون، پرسید دستم به راجع و گرفت ازم اومد پسر یه، بردم که چایی-

 ؟بوده کی پسره و آوردی چایی تو چرا که کنهمی دعوا

 ؟کیه پسره، خب-

 .گرفته ازم اون بردم چایی هروقت اول شب از، دونمنمی-

 ؟دونینمی چی یعنی، وا-

 ...م دیگه دونمنمی خوب-

 بالفاصله ،ایستاده نریمان کنار که دیدمش و افتاد حیاط تو آشپزخانه پنجره از چشمم، بزنم را حرفم بقیه آمدم تا

 :گفتم و کشیدمش پنجره سمت و گرفتم را مهسا دست

 .وایستاده نریمان کنار که است پسره همین. ایناهاش-

 ؟کدوم-

 .پوشیده مشکی جین شلوار با ایسورمه لباس که پسره همون... اِ-
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 . شناسممی رو پسر این من!, بابا خنگی چقدر تو، دیدمش آها-

 ؟کیه-

 .دیگه حیدر حاج پسر-

 ؟!حیدر حاج-

 ماه شب سه هرسال. است صدیقه هم زنش اسم، داره فروشی پارچه بازار توی که همونی، خدا خنگ آره-

 .شونخونه دارن مراسم رمضون

 .میگی رو کی فهمیدم! آهان-

 هک هم وسطیش پسر. داره بچه هم تا دو کرده ازدواج که بزرگش پسر؛ دیگه کوچیکشه پسر هم این، آفرین-

 باباش فروشی پارچه توی، کیارشه اسمش که هم این؛ کاره به مشغول شرکت یه توی و مکانیکه مهندس

 .مشغوله

 !هاداری رو مردم زندگی کل آمار! ماشاهلل-

 .دیگه مادرجان با همراه؛ است محله هایخانم مختلف هایمراسم توی شرکت اثرات از، دیگه خب-

 :برگشتیم او سمت به نرگس صدای با که خندیدیم باهم دو هر

 .کنید تعارف رو خرماها و حلواها این ٬مردم پسر زدن دید جای به بیاید-

 :مهسا

 .بزرگه آبجی چشم به ای-

 .شد پذیرایی وارد و گرفت نرگس از را خرما سینی و زد چشمکی من به بعد
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 .ببر تو هم رو حلوا این جاننفس بیا-

 :کرد تادنایس به مجبور مرا صدایش با که شوم خارج آشپزخانه از خواستم. گرفتم دستش از را سینی و رفتم جلو

 .ناراحتی من از انگار صبح از؟ جان نفس شده چیزی-

 هرچقدر .کنم پنهان او از را کسی به نسبت حسم یا و ناراحتی توانستمنمی. دیگر بود من ضعف و عیب هم این

 حسام هایحرف از بعد، صبح از که من نفرت حس متوجه نرگس حال و شدمی معلوم هم باز، کردممی سعی هم

 .بود شده، بود گرفته شکل

 ؟باشم ناراحت ازت باید چرا. نیست طوراین، نه-

 .کردم حس طوراین. دونمنمی-

 .نیست چیزی نه-

 .کردم پخش را حلواها و شدم خارج آشپزخانه از

*** 

؛ ودندب نشسته عاشورا صبح حلیم دیگ پای حیاط توی باباحاج و مامان. بودند رفته هامهمان همه و بود شب آخر

 و است خسته گفت که هم مهرورز آقای؛ زدندمی حرف و بودند نشسته تخت روی، حیاط ته هم نریمان و حدیث

 به واسشح البته؛ بود نشسته تلویزیون پای هم حسام و بود صحبت گرم خانم الهام با هم جانخانم؛ بود خوابیده

 اماله و جانخانم به و کردم چای از پر را فنجان چند. بود موبایلش در سرش؛ نبود رویشروبه روشن تلویزیون

 ،کردم باز را در تا که بدهم هم باباحاج و مامان به تا بروم حیاط به خواستم بعد و کردم تعارف حسام و خانم

 گوش و شدم کنجکاو همین برای، کردمی صحبت من به راجع مامان با داشت که شنیدم را بابا حاج صدای

 .ایستادم
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 هم ایهشد تایید و خوب خیلی خانواده، آقاییه و خوب پسر خیلی که من نظر به، کن صحبت نفس با شما حاال -

 .داره

 ؟نفس چرا، دختر همه این حاال -

 یول، کرده نشون دختر براش حاال تا زنونه هایمهمونی اقسام و انواع توی مامانش گفتمی که حیدر حاج، واال-

 هرچه که گفته و اومده خوشش شما دختر خانمی و کماالت از خودش حاال. نه گفته و نپسنیده رو کدومهیچ

 .ندید ایدیگه کس به رو دخترتون وقت یک تا کنم صحبت شما با هم ترسریع

 .باشه قسمت هرچی، میگم نفس به من حاال، باشه-

 :کردم زمزمه آرام

 ؟بود چی اسمش؟ پسره همون برای یعنی؟ حیدر حاج-

 .کیارش-

 .کردم نگاه سرم پشت به و کشیدم آرامی! هین

 ؟کنیمی کارچی جااین تو-

 ؟داری خواستگار خوشحالی؟ چیه، خانم شکفته گلتون از گل که بینممی-

 ؟حسام شدی دیوونه-

 ؟گشتییم اسمش دنبال ذهنت توی داشتی چطور، شناسیشنمی اگه؟ نه، شناسیشنمی گفتی که پسره همون-

 .کیه که گفت بهم مهسا، شناختمشنمی خدابه-

 !هامیشم خر جوری بد که نکن فرض خر رو من، نفس ببین-
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 .آمد باباحاج صدای که بدهم را جوابش خواستم

 ؟شد چی چایی این پس، قندک-

 .باباحاج اومدم-

 .رفتم بیرون در از و کردم حسام به نگاهی

 .نباشید خسته، چای هم این، بفرمایید-

 !بابا دختر باشی سالمت-

 :گفتم و زدم لبخندی

 ؟بزنم هم یه هم من-

 :وگفت داد بهم را بود دستش که بلندی مالقه مامان

 .بشی بخت سفید ایشاهلل که بزن هم مادر بیا-

 چشم لحظه یک، کردممی دعا و بودم بسته را هایمچشم. کردم زدن هم به شروع و گرفتم مامان از را مالقه

 داشت نکرده ـناه گـ برای. کردمی نگاهم داشت اخم با پنجره پشت که حسامی به افتاد چشمم و بازکردم

 ؟کردمی مجازاتم

 نستدامی که هرکسی با گفتم خدا به. کردم دعا امآینده خوشبختی برای، دل ته از و بستم را هایمچشم دوباره

 .کند خوشبختم، است صالحم به و شوممی خوشبخت

 .رفتم خانه داخل به و دادم مامان دست به را مالقه و کردم باز را هایمچشم

 :گفتم و کردم جانخانم به رو
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 ؟ندارید نیاز چیزی شما-

 .کنم عوض رو زخمت بیار باند فقط، مادر نه-

 .نبود خاصی چیز، نیست نیازی جون خانم نه-

 .چشم بگو، دختر بیار میگم-

 :گفتم و زدم لبخندی

 چشم-

 !دختر گل آفرین-

 .بیاورم را اولیه هایکمک جعبه تا شدم آشپزخانه وارد

 .خانم میری در دادن جواب زیر از خوب-

 ؟کنیمی اذیت رو من و خودت الکی هایشک با چرا. حسام شو خیالبی خدا رو تو-

 ؟الکی شک؟ نفس الکی شک-

 اصال شبام همین تا من خدابه؟ نیست پسر اون و من بین چیزیهیچ که بخورم قسم چی به باید! بابا، الکیه آره-

 .همین، کیه پسر اون که گفت بهم، شده بحثم تو با چی سر فهمید وقتی مهسا. کیه اون که دونستمنمی

 :جانخانم

 ؟نفس بسازی رو باند رفتی-

 .اومدم، جون خانم نه-
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 :وگفتم حسام به کردم رو هم بعد

 هر تا. کنم ـیانـت خــ بهت نداره امکان که دارم دوستت قدراون من خدابه، باش داشته اعتماد من به لطفا-

 .بشه جور خواستگاری برای شرایطت تا مونممی پات، بخوای تو که هم وقت

 به یبخیر شب. بست را آن دوباره و کرد ضدعفونی را دستم هم جانخانم. شدم پذیرایی وارد و برداشتم را جعبه

 جاینا مهرورز خانواده که زمانی تا. خوابیدم آن روی و کردم پهن زمین روی تشکی؛ رفتم اتاقم به و گفتم همگی

 و شک و حسام به قدرآن. بود نشده تمام نریمان با هایشحرف هنوز. بودم داده حدیث به را تخت، بودند

 . برد خوابم تا کردم فکر جایشبی هایحساسیت

 مدهآ کمک برای هم کیارش و حیدرحاج. بودیم شده بیدار کردنش پخش و حلیم کشیدن برای همگی زود صبح

 .بودند

 سینی روی و کردیممی تزئین را کشیدمی مامان که هاییوحلیم بودیم نشسته تخت روی هم حدیث و من

 .بردنشانمی و آمدندمی کیارش یا و حسام، نریمان، شدمی پر سینی وقتی و چیدیممی

 :حسام

 .رفت غش دلم که کنید تزئین و بریزید برام سفارشیم و م شتی کاسه یه-

 :خندیدم و کردم نگاهش

 .ببر رو سینی این حاال. ریزممی برات االن، باشه-

 .برد و کرد بلند را سینی و گفت چشمی هم حسام

 :حدیث

 .کرده تغییر خیلی من داداش این-
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 ؟چطور-

 ؟میگه تو به چطوری دونمنمی! نیست بلد گفتن چشم اصال آخه-

 .رفتم دیگ پای و برداشتم مصرفی باریک کوچک ظرف و زدم لبخند

 .کن پرش رو این، مامان-

 ؟خوایمی کی برای-

 .بریزم براشون گفتن حسام آقا-

 .حیدرحاج و کیارش آقا برای ببر، بریزم بیار ظرف یه برو تو، کنممی پر و این من تا، من بده رو این، باشه! آها-

 .دیگه ببرید خودتون؟ ببرم من چرا-

 .بیار برو، دختر برو؟ حرفیه چه این؟ نفس وا-

 .دادم مامان دست و آوردم را ظرف و کردم پوفی

 .بهش بدم، بده رو حسام ظرف اون-

 .بده رو هااین بیا تو، دادم خودم-

 :گفتم و کشیدم آهی

 ؟بگیره بیاد تونهمی خودش حسام ولی، بدم باید من رو حیدر حاج برای-

 .تو ببر رو هااین بیا. بهش دادم منم، جااین اومد؟ داره فرقی چه-
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 کنار تا گشتم کیارش دنبال چشم با بعد و کردم تزئین را آن روی یکم. رفتم و گرفتم مامان از را سینی اکراه با

 .بود ایستاده پدرش کنار که دیدمش درخت یک

 .رفتم سمتشان به

 .سالم-

 .گلم دختر ـسالم

 .سالم-

 .حلیم بفرمایید-

 :گفت و گرفت دستم از را سینی بالفاصله کیارش

 .اومدممی من گفتیدمی؟ کشیدمی زحمت چرا شما، ممنون-

 .اجازه با؛ بود مادرم امر، کنممی خواهش-

 هاحلیم تزئین مشغول دوباره و رساندم تخت به را خودم باد سرعت به هم من و زد رویم به لبخندی حیدر حاج

 .کردمی نگاهم بدجوری و بود ایستاده دورتر کمی که حسام خشمگین نگاه به افتاد نگاهم که شدم

 ایدب دانستمنمی. حسام جایبی هایبددلی و هاشک این از بودم شده خسته دیگر. کرد لرزش به شروع دستانم

 ؟کنم چه

 گدی شستن برای حیاط در هم خانم الهام و مامان. رفتند بیرون باهم نریمان و حدیث، حلیم شدن تمام از بعد

 رستادف خانه به را من هم مامان. ببینند را عزاداری هایدسته تا رفتند بیرون هم مهرورز آقای و بابا. ماندند حلیم

، زدمش برق به تا و آوردم در اتاق از را جارو. شود آماده شب غریبان شام برای تا کنم مرتب را جاآن کمی تا

 :گفت جان خانم
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 .بزنم حرف باهات خواممی. مادر بیا، جان نفس-

 .نشستم زمین روی کنارش و گفتم چشمی

. کردم ازدواج پدرم انتخاب به و بودم کوچیک؛ کردم ازدواج که بود سالم سیزده شهمه من، گلم دختر ببین-

 کلوم یخالصه. بود سالش پونزده شهمه، مادرت خواستگاری رفتیم هم وقتی، بودم راضی زندگیمم از الحمدهلل

 شپی فرصتش سنی یه توی انسانیم هر برای، ایهشده سفارش و پسندیده و خوب چیز کل در ازدواج، دخترم

 .اومده خوبش یه سالگی هیجده سن توی رسول حاج دخترتک برای و خواسته خدا حاال، میاد

 .انداختم پایین را سرم و شدم سرخ

 چند این توی. داره قبولشون جورههمه هم پدرت، داریهخانواده و خوب خیلی پسر! مادر برم تو حیای قربون-

 ؟میگی چی حاال، خواستگارته کیارش آقا، حیدر حاج پسر. مادر ندیدم ازشون چیزی خوبی جز هم من، سال

 ؟جون خانم بگم باید چی-

 ؟نه یا بشی خانمش حاظری، بابات حاج موافقت و من هایتعریف این تمام با؟ چیه نظرت-

 .کنم ازدواج خوادنمی دلم من... من، جون خانم راستش-

 ؟مادر چرا-

 .بشم دکتر، بخونم درس خوادمی دلم... خب-

 .بکنی رو ها اینکار تونیمی هم ازدواجت از بعد، مادر خب-

 رسد دیگه، بشه گرم چیزی با سرم اگه، شناسممی خوب رو خودم من ولی؛ باشن نداشته مشکلی هااون شاید-

 .خونمنمی
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 ؟بهانه یا دلیله هااین-

 .جون خانم دلیل-

 :گفت و زد لبخندی جون خانم

 پاشو، برس کارت به پاشو، دختر گل باشه-

 .کردم روشن را جارو و دادم را جوابش لبخندی با

 نم برای دیگری چیزِ سرنوشت انگار ولی؛ شده تمام همیشه برای کیارش پرونده کردم حس لحظه آن و روز اون

 .بود زده رقم

*** 

، بود همراه حسام جایبی تردیدهای و شک با هم باز که چند هر. گذشت، بود که شکلی هر به هم عاشورا شب

 .گذشت ولی

 همه. شدم خارج اتاق از مناسب لباس پوشیدن از بعد و شدم بیدار، آمدمی پذیرایی از که سروصداهایی با صبح

 .بودند نشسته صبحانه سفره سر

 .بخیر صبح، سالم-

 .دادند را بخیرم صبح و سالم جواب همگی

 :نریمان

 !خوابالو خانم شدی بیدار! عجب چه-

 ؟چنده ساعت مگه-
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 نیم و هشت -

 .نیست که دیر، خب-

 :مامان

 .بخور رو اتصبحونه بیا، بشور رو روت و دست برو حاال، خبخیلی-

 هوای این به لبخندی. بود پرانده آلودمخواب صورت از را خواب پاییزی صبح نسیم. رفتم حیاط تو و گفتم چشمی

 را شانصبحانه همه تقریبا. شدم خانه وارد، مربوطه کارهای از بعد و رفتم دستشویی توی و زدم سرد تقریبا

 .خوردمی داشت هنوز که حسام و کند آماده را من صبحانه تا بود نشسته هنوز مامان فقط، بودند خورده

 :گفت و گذاشت جلویم را شیرین چای لیوان مامان. نشستم حسام رویروبه

 .تهران برن امروز قراره هااین مهرورز آقای، بزیم دور یکم اطراف این بریم خوایممی، جان مامان بخور-

 ؟زود قدراین چرا؟ واقعا-

 :حسام

 !هاجاییماین که روزه چهار سه؟ زوده-

 .بودیم خونه تو شهمه، خب-

 .دیگه ریممی بیرون امروز-

 و برداشت را چای خالی هایلیوان هم مامان. شدم امصبحانه خوردن مشغول و دادم تکان تفهیم معنای به سری

 .رفت آشپزخانه توی

 :حسام
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 ؟تو خوبی-

 نگاهی اطراف و دور به. گفت(، بشنود که نبود نزدیک هم کسی البته) نشود متوجه کسی که طوری، آهسته خیلی

 :گفتم حسام آهستگی همان به هم من. است گرم سرشان همه دیدم که کردم

 ؟باشم خوب من که ذاریمی تو مگه-

 ؟کردم کارچی-

 .هاتبددلی با کردی مخفه حسام؟ کردی کارچی-

 .گفتمی چی داشت عزیزت مادربزرگ که شنیدم دیروز؟ بود کجا بددلی-

 ؟گفتمی چی-

 .خواستگاری قضیه-

 ؟چی که خب-

 .کنیممی صحبت هم با، منارها کنار برو بپیچون جورییه، دریا ریممی االن ببین-

 را فرهس و کشیدم سر خالی را چای فقط. شد کوفتم صبحانه. رفت آشپزخانه تو و برداشت را چای لیوان و گفت

 .رفتم دریا به و شدیم حاضر. کردم جمع

 هک هم مهرورز آقای و بابا، زدن حرف و زدن قدم ساحل کنار رفتند که حدیث و نریمان. بودیم نشسته دریا کنار

 از ،کنم صحبت او با و بروم بتوانم ترراحت من آنکه برای هم حسام، بودند زدن حرف مشغول ما از تر دور کمی

 .بود من منتظر دریا از دورتر هایدرخت پشت و ما کنار بود نیامده اول

 .رفت سر محوصله؟ بزنم دوری یه برم من مامان-
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 ؟باشه؛ نشو دور خیلی ولی، برو-

 .اطرافم همین، چشم-

 شستهن سنگی تخته روی. بود حسام که درختی همان پشت رفتم و شدم بلند بودیم انداخته که زیراندازی روی از

 .بود

 .اومدم من-

 .اومدی خوش-

 .ایستاد جلویم و شد بلند جایش از

 ؟بدی چی رو خواستگارت جواب خوایمی-

 :زدم صدایش توبیخی

 !حسام ـ

 .باشه شده عوض تصمیمت مادربزرگت هایحرف با دیروز شاید گفتم؟ خب چیه-

 قدراین من حسام. هستم آخرش تا یعنی، باهاتم آخرش تا گفتم بهت که وقتی؟ کردی فرض چی رو من تو-

 .نه میگم، بشی کیارش زن باید بگه باباممحاج اگه حتی که دارم دوست

 :گفت و زد لبخندی

 ؟عاشقتم دونستیمی-

 :گفتم و خندیدم
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 .اتمدیوونه من-

 ؟نفس-

 ؟نفس جان-

 .بگم بهت چیزی یه خواممی، بیار رو گوشت-

 .نیست جااین کسی، بگو خب-

 .مهمه خیلی، بیا تو-

 :گفت و آورد گوشم کنار را هایشلب. بردم جلو را سرم

 .دارم دوستت-

 زشا و زدم یخ، باشند ریخته سرم روی سرد آب که انگار. بوسیدم و گذاشت امگونه روی را هایشلب آرام خیلی

 :گفتم پرخاش با. گرفتم فاصله

 ؟تو کردی کار چی-

 .همین؛ بوسیدم رو عشقم فقط، عزیزم هیچی-

 ...هم اول از ما... نداشتی رو کاراین حق تو حسام-

 کرده ورانف عشقم هم االن، ببینمت کی نیست معلوم دیگه که حاال گفتم ولی؟ داشتیم قراری چه اول از دونممی-

 .دیگه بود لپت از اونم کوچولو ـوسـ بـ یه، نکن اشگنده قدراین هم تو، نبوسمت نتونستم، بود

 :گفت و خندید که کردممی نگاهش داشتم اخم با
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 .خوریمی گول زود خیلی! ها خودمونیم-

 ...که واقعا-

 :گفت که هااین مامان سمت بروم خواستم، کردم او به را پشتم

 .ریممی دیگه ساعت چند ما؛ شیم جدا هم از قهر تو نذار، نفس کن صبر-

 شسمت به و فرستادم لعنت داشتن دوست و عشق به دلم توی. بردارم قدم دیگر نتوانستم حرفش این با

 .برگشتم

 .نیستم قهر، خبخیلی-

 .میام دیگه یکم هم من، برو حاال، خودم خانم آفرین-

 .نشستم کنارشان و گرفتم پیش در را ها این مامان پیش رفتن مسیر دوباره

 نرفت موقع. شدند راهی وسایلشان کردن جمع از بعد و کردند رفتن عزم هم هاآن غروب و بودیم بیرون غروب تا

، بودم ناراحت کمی ازش. شده تنگ دلش نرفته که گفت. آیدمی دیدنم برای دوباره زودی به که گفت حسام

 ـوسه بـ یک که داشتم دوستش قدرآن. نگرفته دلم رفتنشم از که بگویم توانستمنمی ولی؛ کارش خاطربه

 ـناه گـ و خدا ثانیه چند برای و کردممی فکر کارش به وقتی. کند کم او به نسبت امعالقه شدت از توانستنمی

 سعی و زدممی تشر خودم به باز ولی. بردممی هم لذت اشـوسه بـ از تازه، گرفتمنمی نظر در را کارم بودن

 .نکنم فکر بهش کردممی

*** 

 :گفت مقدمهبی بابا که بودیم شام سفره سر

 ؟چیه نظرت نریمان خوب-
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 ؟باباجون چی به راجع-

 .دیگه حدیث-

 طرز دشای یکم کنممی احساس ولی، است فهمیده و خانم خیلی، نیست بدی دختر نظرم به، بابا دونیدمی، آها-

 .بگید شما هرچی بازم ولی، کنهمی فرق باهم فکرهامون

 ؟نه یا موافقی تو االن هم بعدش، جان بابا کنم زندگی اون با نیست قرار که من-

 .کنم فکر بهش بیشتر باید، دونمنمی هنوز-

 .میدم خبر صفر ماه از بعد گفتم مهرورز آقای به من چون، بکن رو فکرات، صفر ماه آخر تا پس، باشه-

 .جون بابا چشم-

 ؟نفس-

 ؟بابا حاج بله-

 .بابا دارم کارت. حیاط بیار، بریز چایی دوتا شام از بعد-

 .چشم-

 .خوردم چه که نشدم متوجه اصال دیگر. گرفت را وجودم همه نگرانی و ترس. بود چه من با بابا کار که فهمیدم

 ذاشتمگ را سینی، بود نشسته حیاط تخت روی بابا. رفتم حیاط تو و ریختم چای، سفره کردن جمع و شام از بعد

 .نشستم کنارش و تخت روی

 .بابا حاج بفرمایید-
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 خانم هالبت. کنم صحبت باهات موضوعی یک به راجع خواستممی راستش، جون بابا. نکنه درد دخترم گل دست-

 .بخونی بیشتر رو من حرف شاید گفتم، خب ولی زده حرف باهات جون

 ...من جون بابا-

 .بعد، بزنم رو حرفم من بذار، قندک کن صبر-

 .بفرمایید شما، ببخشید بله-

 :کرد شروع و زد لبخندی بابا حاج

 رو ریتخی به عاقبت و خوشبختی خوادمی دلم، جان بابا دلمی عزیز، منی دختر دونهیه تو، بابا دختر گل ببین-

 انسانی وقتهیچ دیگه شاید ولی، گرفتن سامون و سر برای داری وقت خیلی و کمه سنت االن که درسته. ببینم

 ارشد کارشناسی، سالشه شش و بیست، است کرده تحصیل کیارش، بابا خواستگارت نشه کیارش خوبی به

 خیلی، هااین همه از جدای؛ کنهمی کار حجره تو هم پدرش کمک، مشغوله شرکت یک توی، داره معماری رشته

 رو دخترم قراره روزی اگه دارم دوست. دارم دوستش و دارم قبولش جورههمه من خود. آقاست و اخالقخوش

 تا دارم ماداعت بهش هامچشم مثل که باشه کسی غریبه اون، ببره که غریبه یه دست بدم است بسته جونم به که

 و یانب بگم. بینممی کیارش با ازدواج در رو تو خوشبختی من جان بابا. دخترم خوشبختی از باشه جمع خیالم

 ؟بزنیم حرف

 وقتهیچ هم من، خوایدمی رو من صالح و خیر که دونممی، دارم قبول رو شما هایحرف همه من... من جون بابا-

... بگم و کنم جسارت بدید اجازه اگر، باراین خواممی ولی، دونیدمی هم خودتون، زنمنمی حرف شما حرف روی

 و شدنم دکتر خانم آرزوی ازمن بیشتر که خودتون، بمونم گلتون دختر خواممی، ندارم ازدواج قصد فعال من

 .کنیم صحبت چیزها این به راجع بعد بشم دکتر خانم بذارید لطفا پس، داشتین

 .نباشه کیارش خوبی به پسری دیگه، بشی دکتر تو تا شاید ولی-
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 .مونممی خودتون پیشه همیشه واسه، بهتر-

 :گفت و خندید بابا حاج

 ؟نه بگم و بدم قطعی جواب بهشون من پس، دختر تو دست از-

 .میشم ممنون، بابا حاج بله-

 .بشه خیالبی کیارش کنمنمی فکر ولی، میگم بابا باشه-

 .بشه باید یعنی میشه-

 .رفتم اتاقم توی و گفتم ایاجازه با هم وبعد

*** 

 ؟بگم چی، بزنم زنگ مهرورز آقای به باید من امروز جان بابا خب-

 :گفت، کردمی نگاه شدمی خارج رویشروبه چای فنجان از که بخاری به که طورهمان نریمان

 .امراضی من، باشند نداشته مشکلی هااون اگه-

 :گفت و کشید کِلی، خوشحالی و شوق سر از مامان

 .میشم دارعروس هم من باالخره، مادر شکر رو خدا-

 .خرابه جنسش عروس، جون مامان نباش خوشحال-

 .شوهری خواهر تو شد معلوم که فعال-

 :گفت بابا حاج بعد و خندیدم همگی
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 ؟جون خانم خوبه، اندازممی پنجشنبه برای هم رو هاحرف این و صحبت قرار گیرممی تماس االن من پس-

 .زودتر بزن زنگ، خوبه آره-

 .فتر حیاط توی و شد بلند بعد و گرفت را مهرورز آقای شماره و گرفت دست به را موبایلش و گفت چشمی بابا

 :نوشتم حسام برای فورا هم من

 .شدیم فامیل کنم فکر-

 :داد جواب بعد کمی

 ؟چطور-

 .حدیث و نریمان به راجع، زنهمی حرف بابات با داره بابام حاج-

 ؟میگه چی بابام، اِ-.

 .کنن قبول کنه خدا ولی. حیاطه تو بابا حاج دونمنمی-

 ؟اومده خوشت من بنجل آبجیِ از نکنه؟ خوشحالی قدراین چرا تو-

 مشکلی ماهم ازدواج توی که اینه برای من خوشحالی ولی؟ لجی حدیث با انقدر چرا تو نفهمیدم هنوز که من-

 .نمیاد پیش

 .بای فعال سرکالس برم باید دیگه من، خوبه خیلی آره که لحاظ اون از آها-

 .بای-

 :گفت و شد خانه وارد لحظه همان هم بابا حاج
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 .نداره حرفی هم حدیث اینکه مثل، شب پنجشنبه همون برای گذاشتم رو قرار-

 رشک روزها این برای را خدا و رفتم لبخند این صدقه قربان دلم توی. شد ترعمیق نریمان هایلب روی لبخند

 سرمان ایآسمانی بالی چه بود قرار کهاین از غافل؛ بود طوفان از قبل آرامش هااین تمام اینکه از غافل. کردم

 .بودیم خبربی خودمان و بشود خراب

*** 

 ؟کنیمی کارچی داری، نفس دیگه بدو-

 .شدم خارج اتاق از و برداشتم را کیفم

 !زنیمی غر چقدر جان مامان دیگه اومدم-

 ؟نزنم غر، شدی در تو اون از تازه. منتظره ماشین تو بابات بجنب؛  میگم دارم ساعته یک-

 !هاداداشمه برون بله مثال؟ بشم حاضر نباید، خب-

 .دادن و من جواب جای از باش زود خب خیلی-

 .دیمش بابا پژو سوار رفتیم و پوشیدم را عروسکیم مشکی هایکفش. شدیم خارج خانه از مامان همرا و خندیدم

 رهآ؟ بود شده وابسته حدیث به کم زمان همین توی قدرآن یعنی؛ رفتنمی کنار نریمان هایلب روی از لبخند

 که هااین، میرممی نشنوم را صدایش روز یک حسام با دوستی ماه ده همین عرض در خودم من؟ نه که چرا، خب

 .کنند ازدواج خواهندمی و دارند خود جای دیگر

 :بابا حاج

 ؟قندک کجایی-
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 .جامهمین؛ باباجون جاهیچ-

 ؟ناراحت یا خوشحالی-

 ؟چی از-

 .دیگه شدن دارداداشزن از-

 .خوشحالم داداشم برای که معلومه؟ باشم ناراحت چرا-

 حالیخوش بیشتر ولی، نگفت چیزی کسی مهرورز آقای منزل و تهران به رسیدن تا دیگه و زدند لبخندی همگی

 .شدممی نزدیکتر بهش و ببینم قبل از بیشتر را حسام توانستممی شاید وصلت این با که بود این از من درون

*** 

 مونه از که تفاوت این با، نشستیم قبل سری جای همان درست. شدیم مهرورز آقای خانه وارد و پیاده ماشین از

 .نشستند کنارمان هم حدیث و حسام لحظه

 .مطلب اصل سر بریم بهتره(، مهرورز)وحید آقا خب-

 .آقا حاج بفرمایید، بله-

 .شیربها و مهریه و هاتونشرط، بفرمایید شما-

 اما و ؛نیست ما گذاشتن شرط به نیازی که هستند آقا خودشون انقدر نریمان آقا ماشاللّه، نداریم که شرطی-

 ؟درسته نمیدن سکه دویست از بیشتر االن البته که، دختره یه پشتوانه هاقدیمی قول به که مهریه

 .طورههمین بله-
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 تهران توی خونه یک دنگهشیش سند و سکه چهارده و صد دخترمون مهریه خوایممی ما، بدید اجازه اگه پس-

 .باشه

 :گفتم دلم توی

 .تهران، خواننمی هم شمال! اشتها خوش چه-

 حاج. ددا تکان «دانمنمی» معنای به سری هم او که کرد نریمان به نگاهی بعد و رفت فرو فکر توی کمی بابا حاج

 :گفت جان خانم یهو که کرد مامان و جانخانم به نگاهی بابا

 ؟چی باشه شمال توی خونه اگه حاال-

 ؟شمال ببرید رو دخترمون قرار مگه-

 :گفت و انداخت خانم الهام به متعجبی نگاه جان خانم

 ؟کنن زندگی قرار جااین کردید فکر پس وا-

 .کنمنمی جدا خودم از که رو دونمیه یکی دختر من چون، معلومه خب-

 :گفت، بود ساکت لحظه آن تا که مامان

 رایب جااین بیاد که تونهنمی؛ جاستاون کارش نریمان، ساعته چند فقط اینجا تا گیالن مسافت جون الهام-

 .زندگی

 ؟برگرده و بره رو ساعت چند این نریمان آقا، ساعت چند میگی خودت جون ملیحه خب-

 .برگرده هم ساعت سه و بره ساعت سه که میشه خسته امبچه، خب-

 :گفتم دلم در و کشیدم پوفی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر saamira  | صدای پای خدا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 110 

 .بشه اساسی دعوای یک و بخوره بهم چیز همه قراره کنم فکر! اللّه بسم-

 .بدید گوش من به لحظه چند، ببخشید-:گفت حدیث لحظه همان

 .کردیم صحبت هم با مسائل این به راجع قبال نریمان آقا و من ـ

 ؟رسیدید اینتیجه چه به، خب ـ

 :گفت و کرد نگاه مامان به حدیث

 ماننری آقا با، داره نظر در رو مهریه این پدرم دونستممی چون و کنیم زندگی گیالن کارشون خاطر به شد قرار-

 .بشه من اسم به، بخرن خوانمی که ایخونه کردن قبول هم ایشون، گذاشتم درمیون

 :جانخانم

 .گرفتن هابچه خود رو تصمیم بهترین که من نظر به، خب-

 :الهام

 .ندارم طاقت که من باشه دور ازم دخترم دونهیه، نیست خوب هم اصال نه-

 :حدیث

 .شما پیش بیام رو هاهفته آخر، باریه هفته دو هر شده قرار! نباش نگران جان مامان-

 :مهروز آقای

 ؟کردید تعیین هم عقد زمان، دیگه نداریم حرفی ما؛ دوختید و بریدید خودتون که حاال خب-

 :گفت و آمد حرف به باالخره، بود ساکت لحظه آن تا که نریمان
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 که ودب مهمی موضوع زندگی محل. نداشتیم رو شما از یک هیچ به احترامیبی قصد اصال ما کنید باور مهرورز آقا-

 .کردیممی صحبت بهش راجع قبل از باید

 :بابا

 نشاللّها تا کنممی جاری بینتون محرمیت صیغه االن، بدن اجازه وحید آقا اگر من. نیست ایمسئله، خب خیلی-

 ؟موافقید. گیریممی جشن هم بعد بدید انجام، دارید کاری خریدی

 :مهرورز آقا

 .حاجی اللّه بسم. ندارم حرفی من ٬بله-

 :مامان

 !مبارکه پس ـ

 دست هم او و داد نریمان دست به را بودیم خریده که نشانی انگشتر هم مامان، خواند که را عقد صیغه بابا

 .کرد حدیث

*** 

 ؟نفس ـ

 .شدم خارج اتاق از و گذاشتم زمین را دستم در زیست کتاب

 .بخونم درس گذاشتی اگه؟ مامان جانم ـ

 .نمیری مدرسه که شنبه تا؟ درسی چه! وا ـ

 !دیگه شنبه برای خونممی دارم، خب-
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 .بیفتیم راه باید دیگه ساعت دو یکی، کن تزئین رو هااین بشین بیا، نیست واجب حاال -

 ؟بکشیم مکافات انقدر بردن چلهشب یه برای که بگیریم تهران از عروس بود واجب دونمنمی من -

 .ببینم بیا! هازنیمی غر خیلی ـ

 مرفت هم بعد و کردم تزئین خوشگل را همه. بود ریخته خانه وسط و بود خریده مامان که وسایلی سمت رفتم

 .شدم حاضر خودم

 .داشتم برش پاتختی روی از. شد بلند گوشیم زنگ صدای که انداختم سرم روی را شالم

 ؟جانم ـ

 ؟کجایید، سالم ـ

 .مونخونه ـسالم

 ؟نیفتادید راه هنوز ـ

 .افتیممی راه دیگه دقیقه چند ـ

 !فعال. بینمتمی، عزیزم باشه ـ

 .فعال ـ

 .شدم خارج اتاق از و انداختم دستیم کیف توی و کردم قطع را گوشیی

 ؟بریم ـ

 .افتیممی راه، بله؛ ماشین تو بذاری رو هااین، شما کنی کمکی یه اگه ـ
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 ؟میشه جامون ماشین تو خودمون االن؟ بخری انقدر بودی مجبور! مامان وای-

 ؟هست حواست! من زن واسه میاری در خواهرشوهرگری خیلی-

 .نمیشه جامون میگم؟ شوهرگری خواهر کدوم ـ

 ؟پس چیه واسه عقبصندوق ـ

 .جلو بیاد باید چندتاش؛ میشه پر هم اون ـ

 !بجنب! زنیمی نق چقدر؛ نفس بسه وای ـ

 .نشستم هم خودم و گذاشتم ماشین توی و گرفتم را دستش تو هایآجیل رفتم و انداختم مامان به نگاهی

 را یلدا شب ایرانی قدیمی سنت طبق و بودیم بیدار باهم صبح دو ساعت تا هم حدودا. بودیم جاآن بعد ساعت سه

 .بود شده خواب وقت دیگر. کردیم برگزار

 :بابا حاج

 .بریم شید بلند، دیگه خب-

 :مهرورز اقای

 .جاده تو نزنید، آلودیدخواب االن. صبحه دو ساعت؟ آقا حاج کجا-

 .هتل ریممی، خونه ریمنمی! نه-

 :الهام

 .بخوابید جااین باید امشب، برید بذارم اگه خدابه؟ هتل چرا، هست جااین وقتی! وا-
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 :مامان

 .شیمنمی مزاحم، دیگه نه-

 .خودتونه خونه؟ چیه مزاحمت-

 برق هایشچشم و بود هایشلب روی آمیزیشیطنت لبخند. خورد گره خودم روی حسام خیره نگاه با نگاهم

 .دادم لبخند یک با را لبخندش جواب هرحال به! دانمنمی. بود خوشحال ما ماندن برای شاید، زدمی

 :الهام

 .کن آماده نریمان آقا و خودت برای رو اتاقت برو مامان! جان حدیث-

 :گفت خانم الهام به آهسته مامان که شنیدم

 ؟بخوابن هم پیش-

 .دیگه محرمن؟ داره اشکالی چه، خب آره-

 .دونیدمی خودتون هرجور-

 .رفت اتاقش به و گفت ایاجازه با هم حدیث

 :الهام

 .جون نفس به بده رو اتاقت امشب هم شما لطفا، جان حسام-

 !میل کمال با ٬حتما بله-

 :مامان
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 .دیگه خوابیممی هم پیش همه خب-

 :الهام

 .دیگه خوابنمی حال تو آقایون. باشه راحت نفس بذارید، باهم چهارتایی نمیشه جامون ما اتاق-

 یکم هم مدل ته چرا دانستمنمی ولی؛ ببینم را حسام اتاق که نبود دلم تو دل من ولی. نگفت چیزی دیگر هم مامان

 .انداختمی چنگ دلم به بدجوری ولی، دانستمنمی را چرایش. زدمی شور

*** 

 .دیدم خودم روی به را مشکی گوی دو و بازکردم را هایمچشم، ایخیره نگاه حس با

 هب و شدم خودم موقعیت متوجه تازه بعد ولی؛ بود زیبا خیلی من برای که هاییچشم آن به زدم لبخندی اول

 .نشستم خودم سرجای و شدم بلند سرعت

 ؟کنیمی کارچی جااین تو ـ

 .میشن بیدار االن، آروم ـ

 ؟بفهمن وقت یه اگه؟ اتاق تو اومدی چی برای ـ

 .خوابن همه، صبحه چهار ساعت! نباش نگران ـ

 ؟داری کارچی جااین تو حاال-

 .ببینم خواب توی رو خوشگلم خانم خواستم-
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 یک .امنشسته جلویش حجاببی دیدم که بود لحظه آن تازه. انداختم پایین را وسرم کردم ذوق کلی حرفش از

 سرم روی مکشید را پتو بالفاصله. بود ریخته دورم پریشان که هم موهایم و مشکی تنگ شلوار با سفید شرتتی

 :گفتم و

 .حجابمبی من؛ بیرون برو-

 خندلب با حسام و رفت کنار سرم روی از پتو ناگهان. بود شنیدن قابل هم پتو زیر از حسام ریز هایخنده صدای

 .نشست تخت روی کنارم آمد

 ؟کشیمی خجالت من از چرا! برم قربونت الهی-

 .نامحرمی تو، کشمنمی خجالت ـ

 مشخص ما هایدل رو نامحرمی و محرم، عربیه جمله تا دو فقط، هاحرف این و محرمیت صیغه، من عزیز ـ

 .کنهمی

 .دارم اعتقاد عربی هایجمله اون به من ولی-

 مخالفت باهاش چرا دانمنمی. انداخت گوشم پشت را تارش چند و کرد نوازش را موهایم و زد لبخندی

 مرد اولین چون هم شاید یا و بردممی لذت حرکاتش این از و داشتم دوستش خیلی چون شاید؟ کردمنمی

 .کردمی لمسم و نگاه هایمچشم در عاشقانه طوراین که بود زندگیم

 را وهایمم بگذارم نباید؛ بیایم بیرون شده حلقه دورم که دستش حصار از باید که شد می اکو سرم توی صدایی

 روی ار سرم شد باعث که بود ترقوی دلم انگار. دادنمی من به را کارهایی چنین توانایی اصال دلم اما، کند نوازش

 .کنم حلقه دورش را دستانم و بگذارم هایشسینه

 ؟نفس ـ
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 ؟جانم-

 !خوبی خیلی تو ـ

 :وگفتم زدم لبخندی

 .حسام-

 ؟خانمی جانم-

 .دارم دوستت خیلی-

 :گفت بعد و کرد مکث کمی

 .عزیزم دارم دوست منم-

 :گفتم و شدم غرق چشمانش سیاهی توی و کردم بلند اشسینه روی از را سرم

 ؟میدی بهم قول یه-

 ؟قولی چه ـ

 .تونمنمی تو بی من، نذاری تنهام شرایطی هیچ توی، وقتهیچ کهاین-

 :گفت، شدمی شنیده سختی به که آرامی خیلی صدای با. شد خیره چشمانم در فقط و گرفت غم رنگ هایشچشم

 !دختر حیفی تو-

 ؟حیفم چی برای؟ ـچی

 .کن ولش، هیچی ـ
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 ؟میدی قول حاال ـ

 .نشده بیدار کسی تا میرم منم؛ بخواب دیگه حاال. میدم قول، آره -

 مشیآرا و حس با باراین البته؛ خوابیدم دوباره هم من. شد خارج اتاق از و بوسید را امگونه و رفت پایین تخت از

 .بود عشق اثرات از همه که العاده فوق

*** 

 .شویم گیالن راهی تا کردیم جمع را وسایلمان، صبحانه خوردن از بعد، صبح

 دیگه ههفت دو یکی تا انشاللّه تا عقد وسایل خرید برای برن حدیث با که بمونه آقانریمان توناجازه با، آقا حاج -

 .کنیم برگزار رو مراسم

 .دونیدمی صالح خودتون هرطور وحید آقا. نیست ایمسئله، باشه ـ

 .برگشتیم گیالن به نریمان حضور بدون

*** 

 برخ او از تلفنی فقط و بود برنگشته هنوز هم نریمان. گذشتمی گیالن به برگشتمون از روزی چهار یا سه

 و ستا محرمیت صیغه یک فقط گفتندمی؛ نبودند نریمان ماندن به راضی جان خانم و مامان و بابا حاج. داشتیم

 :گفت بابا حاج ولی، باشند هم پیش که نیست خوب

 ؟بگیم چی ما دیگه، بمونه میگن دختر خانواده وقتی-

 ؛کردممی ـیانـت خــ احساس و شدم ـناه گـ از سرشار که گفتمی بهم دلم ته حسی یک مدت این تمام تو

 به ـیانـت خــ احساس، ترمهم همه از و، جان خانم و نریمان به ـیانـت خــ، مامان و بابا حاج به ـیانـت خــ

 حاج دختر شدمی باورش کی. بودم نامحرم پسر یک با من، امشده نجس کردممی احساس. داشتم را خدا
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، نریمان خواهر شدمی باورش کی، خورندمی قسم بودنش خدا با روی محل کل که رسولی حاج، رسول

 پسر آن آغوش در و زندمی عاشقانه هایحرف نامحرم پسر یک با که است ماه ده، محل پسر ترینباغیرت

 ؟شدمی باورش کی؟ گیردمی آرامش

 االح، کردممی گریه ساعت یک تا، شدمی قضا صبحم نماز اگر که منی. بود سخت هم خودم برای حتی باورش

 ...حاال بود نخورده بهم نامحرم از دستی اشاره حاال تا که منی، خواندممی میان در یکی را نمازهایم

؛ کنمنمی راندنش برای تالشی هم من ولی، کندمی زندگی من با و ساخته خانه درونم شیطان کردممی احساس

 هایلذت همین شاید کهآن از غافل. بردممی لذت، بود عشق از توهمی فقط که کسی با آغوشیهم این از چون

 .کشدمی لجن به را باشد زیباتر و بهتر خیلی توانستمی شاید که ایآینده زودگذر و کوچک

*** 

 .سیدر گوش به حیاط در شدن کوبیده محکم صدای که خوردیممی غذا داشتیم و بودیم نشسته شام سفره سر

 :جانخانم

 ؟!کیه این! ابوالفضل یا-

 رد به هم پشت و محکم خیلی آخر؛ بودیم ترسیده همه. کنممی باز االن گفت و شد بلند جایش از بابا حاج

 به و کردیم سر به چادر یک کدام هر. رسید گوشمان به فریاد صدای بارهیک به که گذشت که یکم. کوبیدمی

 .کشیدمی فریاد بابا حاج سر و بود ایستاده در جلوی حسام، رفتیم حیاط

 !قالبی حاجی گرفتم ازت رو زندگیت، گرفتی ازم رو زندگیم ـ

 :جانخانم

 ؟!معلومه هیچ؟! جون پسر میگی داری چی-
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 .خانم حاج معلومه که بله ـ

 :گفت و بابا حاج به کرد رو

 بفهم و ببین رو دخترت هایعکس بیا، جون حاجی بیا؟ باخدایید خیلی؟ پاکید خیلی خانوادت و خودت کردی فکر-

 !هستید چی دخترت و خودت که

 ؟آخر بود چه کارهایش و هاحرف این دلیل، فهمیدمنمی هیچی که من. گرفت بابا حاج سمت را گوشیش بعدم

 هپل روی و خوردم سر هاپله کنار دیوار روی، داد بابا حاج دست را گوشیش و ببین را هایشعکس گفت وقتی

 .نشست حیاط تو تخت روی و گرفت را قلبش؛ شد بد حالش هاعکس دیدن با بابا حاج، نشستم

 :گفت حسام به رو و گرفت را بابا حاج بغل زیر رفت گریه و جیغ با هم مامان

 ؟تو میگی چی؟ چیه هااین اصال؟ خوایمی ما جون از چی تو-

 پسره و دختر دوستی گفتمی کهاین برای فقط. گرفت ازم رو من عشق پیش سال دو، شما حاجی این، ببینید-

 هم پاک همچین هم اشخانواده و خودش که بگم بهش و بگیرم رو انتقامم اومدم من هم حاال، گناهه نامحرم

 .کشیدم آغوش به بارها رو دخترت و دوستم دخترتون با که ساله یک به نزدیک من. نیستن

 هایشحرف به و بود زده زل بهش فقط، نداشتم گفتن توان یعنی؛ گفتمنمی هیچی ولی شد سرازیر هایماشک

 .همین؛ کردممی گوش

 :جان خانم

 !عوضی پسره بیرون خونه این از گمشو -

 .افتاد من به چشمش که شود خارج خانه از که رفتت در سمت و زد پوزخندی حسام

 .ببخشید. بودی قربانی یه فقط تو، نداشتی تقصیری هیچ داستان این توی تو، نفس خواممی معذرت ـ
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 .گذاشت تنها حال آن با را من و رفت

 زیرزبانی قرص جان خانم. شدمی بدتر داشت لحظه هر بابا حال. رفت خانه به و شد رد کنارم از سرعت با مامان

 اشک ،ریختممی اشک صدابی فقط، نداشتم هم رو حرکتی کوچکترین توان اصال من ولی، گذاشت دهانش توی

 ریختممی اشک، مانرفته آبروی برای ریختممی اشک، بود شده گرفته بازی به که عاشقم قلب برای ریختممی

 با االح که نریمان نشده شروع زندگی برای ریختممی اشک، اششده شکسته غرور و بابام شکسته کمر برای

 .مامانم دل غم برای ریختممی اشک؟ شود چه خواستمی اتفاق این

 بعد و بودند شده خانه وارد هایشانپزشک، اورژانس به زده زنگ مامان که فهمیدم و آمد آمبوالنس آژیر صدای

 پله روی جان خانم، گذشت که یکم. رفت همراهشان هم مامان. بردند خودشان با را او، بابا حاج معاینه کمی از

 .نشست کنارم

 ؟خوبی ـ

 ... ـ

 ؟نفس گفتمی چی پسره این ـ

 ... ـ

 نشون هاییعکس چه دونیمی؟ گناهی چینهم اون؟ افتاده ـناه گـ به دخترمون دونهیه که کنیم باور یعنی ـ

 ؟داد بابات

 ...ـ

 .بود گرفته آغوشت در اون و بودی اتاقش تو، خوابیدیم شونخونه که بود شبی اون هایعکس ـ

 .گذاردنمی تنهایم شرایطی هیچ تو وقتهیچ داد قول بهم که بود شب همان. شد تبدیل هقهق به امگریه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر saamira  | صدای پای خدا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 122 

 ؟بکنه رو کار این دخترمون شده باعث چی که بگو برام نفس ـ

 :گفتم و دوختم چشم جان خانم به اشکی هایچشم با

 من ولی، بشم دوست باهاش خواست ازم. داد پیام بهم و کرد پیدا رو من شعر گروه یه توی، تلگرام توی -

 با که بود همین کارش فقط ماه سه یا دو حدود. اومد دیگه اکانت یه با؛ کردم بالکش، کرد اصرار؛ نشدم

 دمش عاشقش گذشت که کمکم، کردم قبول ماه چهار از بعد تا، دادمی دوستی درخواست بهم مختلف هایاکانت

 قول بهم اون؛ بشه طوریاین که خواستمنمی من... من جون خانم خدابه ولی، افتاد اتفاقات این که هم بعد و

 .بود داده ازدواج

 ؟کردی رد رو خواستگارت هم همین برای ـ

 .کردم تایید را حرفش، سرم دادن تکان با

 ؟میشه خوب بابا حاج حال -.تو بریم پاشو، پاشو ـ

 .خورده ضربه غیرتش، غرورش، بدم قول تونمنمی رو روحش ولی، آره جسمش -

 راه دوباره دیگری از پس یکی هم من هایاشک. رفت خانه به و شد بلند جایش از هاحرف این گفتن از بعد

 شنیدن با فقط. نشستم حیاط سرد هایپله روی، سرد هوای همان توی چقدر دانمنمی، کردند پیدا را خودشان

 من زا قبل جانخانم. باشد بیمارستان از خبری کهآن امید به؛ رفتم خانه داخل و پریدم جا از تلفن زنگ صدای

 :بود برداشته را گوشی

 ؟چطوره حالش ـ

-... 

 .شکر رو خدا، خوبه -
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-... 

 .جاستاین، آره -

-... 

 .نباش نگران، باشه -

-... 

 ؟نداری کاری، دخترم باشه-

-... 

 .خدافظ، قربونت -

 .گذاشت را تلفن

 ؟بود مامان-

 .آره -

 ؟چطوره بابا حال-

 .بخش میارنش، بشه بهتر حالش فردا تا؛ یوئهسیسی تو فعال. نباش نگران ،خوبه-

 .شکر رو خدا -

 .میاد داره نریمان گفت مامانت-

 ؟!فهمیده -
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 .آره -

 :گفتم ترس با

 ؟فهمیده کجا از-

 .گفته بهش چیزایی یه بسته سر هم اون، مامانت به زده زنگ-

 !شدم بدبخت، وای -

 .نشستم حال وسط و سرم توی زدم

 ؟نریمان از؟ ترسیمی چی از -

 .کنهمی قاطی بد خیلی، کنه قاطی اون دونیمی بهتر که خودت جون خانم -

 ؟هدرست، باشه خداوند غضب و خشم از ترترسناک و بیشتر نریمان خشم کنمنمی فکر ولی، دونممی بله-

 .شدم متوجه کامل را منظورش

 !کشممی چی دارم االن بدونید که نیستید من جای شما، هستم همه شرمنده خودم من -

 ور بعدش به لحظه اون از کهاین، کرد میشه که کاری تنها؛ نمیدن جبران فرصت آدم به اشتباهات بعضی -

 اتبر رو چیز همه خودش، سمتش برو. کنممی قبولت بیا بازم، کردی توبه هم صدبار گفته خدا، کنی درست

 .دخترم گل کنهمی درست

 بلند جایم از. زدم، بود گرفته دلهره و ترس را وجودم تمام که ایلحظه آن در که امیدی و جان خانم به لبخندی

 .بوسیدم را اشگونه و گرفتم آغوشش در و شدم

 ؟جون خانم بخشیمی رو من شما-
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 .خداست، ببخشه باید و است بخشنده که اونی؟ ببخشم رو تو که باشم کی من عزیزم -

 .بخشهمی هم بابا حاج، ببخشی شما اگه -

 شدن احساسی سن این توی دختری هر برای، بودی بچه دختر یه هم تو و الخطاست جایز انسان میگم من -

 یشرط به بگما البته، حرفاست این از تربخشنده خیلی باالیی اون چون، بخشممی من پس، طبیعیه زود

 .نشه تکرار دوباره اشتباهت که بخشممی

 .چشم -

 :گرفت جا در چارچوب در نریمان و شد باز ضرب با خونه در

 ؟!کردی غلطی چه تو -

 ستر از من که زد هم فریادی چنان. بود خون رنگ به چشمانش و بود کرده باد گردنش رگ که بود عصبی قدرآن

 .کشیدم جیغ. آورد هجوم سمتم به. گرفتم پناه جان خانم پشت و زدم یخ

 .کند مواظبت ازم نریمان عصبانیت برابر در تا من جلوی گرفت را دستانش جان خانم

 !کتک باد زیر بگیر رو زنت برادر اون برو؟ داری کارچی بچه این با -

 !کرده غلطی چه که بفهمه باید هم بچه این ولی؛ ذارمنمی شزنده کنم پیداش اگه که رو اون -

 رومآ حاالم. کنی یادآوری رو چیزی بهش بازوت زور با تو نیست احتیاجی! پشیمونه کرده که کاری از خودشم -

 .کنیم صحبت باهم بشین بگیر و باش

 نگه دستاش در را سرش و زمین روی نشست بیاورد حرف جون خانم حرف روی تواندنمی دید که نریمانم

 :گفت من به رو آروم جونم خانم. داشت
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 ؟باشه، بیرون بیای نداری حق نگفتم تا و اتاقت توی برو تو -

 .بشنوم را صدا تا نشستم در پشت جاهمان. بستم را در و اتاق در رفتم و گفتم چشمی

 ؟بود چی فکرکردی که چیزی تنها به شدهچی که شنیدی وقتی -

 ...پسر یه با که گذاشتیم کم براش چی مگه کهاین -

، خونهاست پاره چهار شهمه که بچه دختر یه روی کنی خالی تا مشتت تو کردی جمع رو عصبانیتت تمام بعدم -

 ؟آره

 این توی رو سرمون تونیمنمی دیگه که دونیمی! گرون هم خیلی، جون خانم شده تموم گرون برام کارش -

 اللح و زنهمی پیغمبر و خدا از دم شهمه که رسولی حاج این میگن خودشون با دارن االن مردم؟ کنیم بلند محله

 پس تعصب و داشت غیرت مثال که نریمانی این؟ حروم سمت رفته خودش دختر چرا پس کنهمی حروم و

 !رو چیزها این کنی درک که جون خانم نیستی مرد شما؟ بگیره رو خودش خواهر جلوی نتونسته طوریچه

 غم مدیدنمی و مردممی کاش. گرفتنمی سبقت چشمام از افتادن پایین برای سرکش و عجول دوباره هایماشک

 !را برادرم دل

 که مردمی همون مادرجون ولی؛ غرورشه و غیرت براش ترمهم چیزی هر از مرد دونممی! مادرجون فهمممی -

 کار کجای و داشته کم چی دختره میگن حرفا این جای به باشن داشته شعور یکم فقط اگه میگی داری

. ننیفت ما روز به تا کنن برطرفش دارن ضعفی خودشونم اگه تا؟ رفته کج دختره که بوده اشتباه شخانواده

 .بشنوه کسی که نبود بلند هم قدرااون صداها کهاین بعدشم

 ودب این جز؟ افتادنمی دهنش از قندک قندک بابا حاج که بود این جز؟ جون خانم گذاشتیم کم براش چی آخه -

 هواش جوره همه مامان و شما که بود این از غیر؟ خواهرم بخواه جون گفتممی و دویدممی داداش گفتمی تا که

 ؟بوده این غیر؟ داشتید رو
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 هیچی ما که باشه داشته کمبودهایی و هاحرف خیلی نفس شاید. نریمان کنیممی نگاه داریم خودمون دید از ما -

، باشه هنداشت کم زندگیش توی هم چیزی هیچ اگر حتی! حساسیه سن تو االن اون پسرم ببین. دونیمنمی ازش

 طرف اون اگه حتی! افتهمی لرزه به دلش داری زیبایی هایچشم چه بگه بهش برگرده مخالف جنس یک

 هک معلومه خب. کنه عشق ابراز بهت تموم ماه چهار پسر یه کهاین به برسه چه دیگه، باشه نداشته منظوریم

 چه، گهب عاشقانه نغمه فقط پسرم و باشه ارتباط در پسر با ماه چندین دختر همین کن فکر حاال. کنهمی قبول

 هرکاری ندادنش دست از برای که میشه بسته دل قدراون؟ داشت میشه دختر اون از بستن دل جز توقعی

 بودی مهطع یه فقط تو ولی؛ ببخشیدا بگه و کنه نگاه چشماش تو بیاد کن فکر عاشقی همه این از بعد. کنهمی

 حال! میشی داغون قدرچه ببین و دختر این جای بذار لحظه چند برای فقط رو خودت! بابات از گرفتن انتقام برای

 .کنیم رو مراعاتش یکم بهتره، نیست خوب اصال نفس االن

 : گفت نریمان بعد و شد سکوت مدتی

 .خونه فرستممی رو مامان، بابا پیش بمونم بیمارستان میرم من! بگی شما هرچی جون خانم چشم -

 . خانه در خوردن بهم صدای بعد و شد سکوت دقیقه چند

 .شد باز هم بعد و خورد اتاقم در به کوتاهی ضربه

 ؟رفت -

 .رفت، آره -

 !جون خانم ازتون ممنونم -

 :گفت و زد غمگینی و جان کم لبخند
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 به کردن فکر با بتونی شاید. کن فکر دادی انجام مدت این توی که کارایی به. باش تنها خودت با رو امشب -

 .بخیر شب، بسازی بهتری آینده خودت برای کارهات

 که الیس یک تقریبا! ماه یازده این به کردن فکر و تنهایی به داشتم نیاز، گفتمی راست. رفت و بست را اتاق در

 جانم و دل از من. باشد کرده را کاراین باهام حسام که شودنمی باورم هم هنوز! کردم حرامش پسر یک پای به

 .گرفت بازی به مرا؟ چه او ولی؛ حسام عشق به فقط گذشتم کسم همه و چیز همه از، گذاشتم عشقش برای

 یک برای نذارد تنهام شرایطی هیچ توی و وقت هیچ داد قول که ایلحظه. هایمچشم خیسی و بودم من دوباره

 که وای، اشـوسه بـ اولین. رودنمی یادم از اشعاشقانه هاینغمه. رفتنمی کنار هایمچشم جلوی از هم لحظه

 !میشم دیونه دارم

 صدای با فقط؛ رفتم خواب به کی و گذشت زمان قدرچه نشدم متوجه اصال که کردم فکر و کردم گریه قدرآن

 دقیقه چهل و پنج ساعت. انداختم نگاه تختم روی روبه دیوار روی ساعت به و کردم باز آرام را هایمچشم اذان

. کردم رس به را نمازم چادر، اتاق توی برگشتم و گرفتم وضو و حیاط در رفتم. رسیدمی گوش به صبح اذان و بود

 رام خواستم خدا از و ریختم اشک و گذاشتم سجده به سر صبح نماز از بعد. بستم قامت و کردم پهن را سجاده

 .برد خوابم سجاده سر همون، نیفتم ـناه گـ به دیگر تا کند کمکم خواستم! ببخشد

 یا مامان انگار. بود رویم پتو ولی؛ بودم خوابیده سجاده کنار زمین روی. کردم باز را هایمچشم در زنگ صدای با

 سرم را بود دورم هنوز که نمازی چادر. شدم بلند جایم از آمد در زنگ صدای دوباره. بودند انداخته جان خانم

 اهنگ؟ کردمی کارچه جااین او. کردم تعجب در پشت کیارش دیدن با ولی؛ کردم باز را در و حیاط تو رفتم، کردم

 .پایین انداخت را سرش بعد و انداخت بهم کوتاهی

 .خانم نفس سالم -

 ؟بفرمایید، سالم -
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 .نشد مرخص پدرتون کهاین مثل؛ بیمارستان ببرم رو ماشین بیام گفت نریمان، شدم مزاحم ببخشید -

 :گفتم و کشیدم آسودگی سر از نفسی

 .براتون بیارم رو سوییچ برم من تا داخل بفرمایید؛ باشه -

 که بودند رفته کجا جون خانم و مامان دانمنمی. شد اومدن داخل به مجبور بود پارک حیاط توی ماشین چون

 .دادم دستش به و بیرون آمدم و برداشتم را سوییچ و تو رفتم. نبود خانه کسی

 !اجازه با، ممنون -

 .آمدند داخل جون خانم و مامان که کند باز را ماشین در خواست

 !سالم -

 .دادند را مانجواب هم مامان و جون خانم. کرد سالم بود شده هاآن متوجه من صدای با که هم کیارش

 ؟جان کیارش شده چیزی -

 .بیاریم نریمان با رو رسول حاج تا ببرم رو ماشین اومدم اجازتون با -

 .موند ماشین بدون امبچه، اوردمش من دیشب. بردممی رو ماشین خودم من گفتمی نریمان اگه -

 .خداحافظ، برم اجازتون با دیگه من؟! کنهمی فرقی چه -

 .رفت و سوارشد

 ؟ بودید رفته کجا ـ
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 اشک، نیست مادر محلیبی از ترسخت و بدتر چیزی هیچ. خانه داخل رفت و انداخت بهم داری معنا نگاه مامان

 :گفت و بوسید را امگونه و آمد جلو جان خانم. شد جمع هایمچشم در

 ؟دختر گل خوبی تو. اومدیم و زاده امام تا رفتیم، بود کرده زاده امام نذر مامانت! برم قربونت -

 .جون خانم خوبم -

 !درار دلش از، دلخوره یکم. نباش مامانت نگران -

 .چشم -

 !بالبی چشمت -

 در رفتم و کردم مرتب را اتاق. اتاقم داخل رفتم و کشیدم عمیقی نفس هم من. خانه رفت و زد بهم لبخندی

 که بغضی با. بوسیدم را اشگونه و کردم بغلش سر پشت از. کردمی درست ناهار داشت مامان، آشپزخانه

 :گفتم بود انداخته چنگ گلویم توی ناخواسته

 نم ولی؛ کردم بازی بابا غیرت و شما آبروی با دونممی، کردم اشتباه دونممی، کردم غلط، مامانی ببخشید -

 !مامانی ببخشم بزرگی که شما. کردم بچگی

 :گفت و بوسید را امگونه. کرد بغلم و سمتم برگشت

 ؟ شد جوریاین که بود غلط کارمون کجای؟ نفس بودیم گذاشته کم برات چی -

 .کرد پر را صورتم طرف دو ثانیه چند عرض در تمام سماجت با اشکام

 ساله هجده دختر یه فقط من. خوردم گول، کردم بچگی من. نذاشتید کم من برای هیچی شما، مامان هیچی -

 !تمشرمنده، مامان همین فقط؛ لرزید دلم عاشقی به پسر یه ادعای با که بودم
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 :گفت و کشید آغوشم در هم مامان

 .نشه تکرار وقتهیچ دیگه امیدوارم -

 !میدم قول، مامان نمیشه -

 .انداختیم نگاه آشپزخانه پنجره پشت از. آمد حیاط توی ماشین پارک صدای لحظه همون

 ؟ اومد بابا -

 .خونه توی بیاد کیارشم شاید کن سرت چیزی یه برو؛ اره -

 .چشم -

 .نداشتم را بابا با شدن رو به رو و اتاق از شدن خارج روی. نیومدم بیرون ولی؛ اتاق تو رفتم

 و ردنک قبول کیارش ولی؛ رسید گوش به ماندش برای مامان تعارف و کیارش خداحافظی صدای که گذشت یکم

 هب لحظه یک که میشد خارج در از داشت کیارش. زدم کنار را پرده کمی و پنجره پشت رفتم، زد بیرون خونه از

 دنش بسته صدای بعد یکم. کنار آمدم و انداختم را پرده زده خجالت، شد یکی نگاهم با نگاهش و برگشت عقب

 !رفته که فهمیدم، آمد حیاط در

 اشتد دوستم که کیارشی از، نداشت بهم حسی ترینکوچک که کسی خاطربه که کردممی فکر این به وقتی

 من و بود واقعی عشقش که کیارشی برای، بودم باور زود و ساده قدرآن که خودم برای! سوختمی قلبم گذشتم

 !ندیدمش

 .شد باز بعدم و خورد در به ایضربه

 .کنه صحبت باهات خوادمی بابات، جان مامان بیرون بیا -
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 !مامان نمیشه روم من -

 !بیا؛ بزنه حرف باهات خوادمی فقط؛ نکش خجالت مادر بیا! که نداره شدن رو -

 .میام االن من برید شما چشم -

 .نذار منتظر رو بابات زیاد پس -

 !چشم -

 .دکوبیمی شدت به استرس شدت از قلبم؛ کردم باز را اتاق در و کشیدم عمیق نفس تا چند من و رفت مامان

 !بابا حاج سالم -

 .جان بابا بشین، سالم -

 معج چشمام تو اشکی ناراحتیش از، بابا حاج ناراحتی و دلخوری برای بود نشانه اولین این! قندک نگفت بهم

 . نشستم کنارش منم. بود خوابیده تشک روی خونه گوشه بابا حاج. شد

 باهات جون خانم و مادرت که دونممی. بگم بهت کارت بودن غلط یا بودن درست به راجع هیچی خوامنمی -

 شدنش خارج از قبل پسر اون! بدم توضیح برات رو ایدیگه چیز خواممی من هرحال به... هم نریمان، زدن حرف

 الس سه یا دو فکرکنم! زد رو حرف این چرا که بگم بهت خواممی حاال، شدی من قربانی که گفت تو به خونه از

 رگسن؟ کیه ایشون پرسیدم نرگس از و جلو رفتم، دیدم پسر این با و نرگس پارک توی روز یه که بود پیش

 :گفت و کرد کلفتی گردن پسر، انداخت سرپایین فقط و نگفت چیزی

 ؟داره ربطی چه تو به -

 : گفت بهش نرگس



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر saamira  | صدای پای خدا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 133 

 !شو ساکت-

 :گفتم پسر به، ماشین تو برو گفتم و نرگس دست دادم رو سویچ، دوستن باهم که فهمیدم

 .بذاری قرار باهاش پارک تو که نه خواستگاریش بیا، واقعا خوایشمی اگه-

 تمگف بهش. گفتم هارابطه جور این مشکالت از و زدم حرف نرگس با کلی ماشینم تو، ماشین تو اومدم بعدم

! کمترینش ولی؛ بوده هم موفق چرا! نبوده موفق شهمه ولی؛ باشه رسیده ازدواج به هارابطه این از خیلی شاید

 واقعا گها، خواستگاریت بیاد بگو رفتن وراون و وراین جای به گفتم بهش. نباشه خوب اخرش تو رابطه اخر شاید

 هروقت بره بگو بهش پس گفتم. کنننمی موافقت اشخانواده و کمه سنش گفت نرگس و میاد بخوادت

 ازشون هیچی دیگه من هم دیروز تا و نگفت چیزی نرگس دیگه روز اون! برگرده داشت رو شرایطش

 ولی؛ ودمب نکرده کاری من چون؛ نبود انتقام! بگیره انتقام خواستهمی خودش خیال به هه...که دیروز. دونستمنمی

، خبره چه خودم گوش کنار خودم خونه توی ببینم شد باعث. کرد باز زندگیم هایواقعیت روی رو هامچشم

 .داره عواقب خودم دختر به حتی حد از بیش اعتماد بدونم شد باعث

 ستدو. بشنوم بابا از را هاحرف این از کدوم هیچ، وقت هیچ نداشتم دوست. کردندمی خیس را صورتم اشکاهایم

 !بابایی دختر همون! برایش باشم قندک همون خواستمی دلم، بشود پشیمان من به اعتماد از نداشتم

 ؟باباجان کنیمی گریه داری چی برای االن -

 ...من داخبه، کردم توناذیت که ببخشید، زدم زخم بهتون که ببخشید، تونمشرمنده من! بابا حاج ببخشید -

 .اتاقت تو بری تونیمی. بشنوم هیچی خوامنمی! کافیه -

 مآرو تا میشد بد حالش من گریه از بود قدیمی بابا حاج همان بابا حاج اگر، اتاق داخل رفتم و گفتم چشمی

 ...حاال ولی؛ بروم کنارش از نمیشد حاضر هم شدمنمی
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 در هب ایضربه. کردم گریه افتاد اتفاق روز چند فاصله در فقط که بدبختی همه این برای و تخت روی نشستم

 .گرفتم سرباال و کردم پاک را هایماشک. بازشد بعدم و خورد

 دلخور ازت که بده حق بهش، دیده صدمه هردو غیرتش و غرورش مرد اون! جان مامان نباش ناراحت بابات از -

 !باشه

 .ایدیگه چیز نه خودمه حماقت برای اشکام، مامان میدم حق -

 درست چیز همه وقتاون! بابا حاج خوب دختر همون بشی زمان این تو و بدی زمان کافیه فقط؛ برم قربونت -

 .میشه

 .چشم-

 بهش بعدا خودت گفتم، گرفت تماس کردیمی صحبت بابات با داشتی. بزن مهسا به زنگ یه شو بلند حاال -

 .زنیمی زنگ

 !چشم بازم-

 !عزیزم بال بی -

 .گرفتم رو مهسا شماره و اتاق توی تلفن سمت رفتم شدم بلند منم، شد خارج اتاق از

 ؟بله-

 هیچ هبیچار نرگس. کرد پررنگ دلم توی رو نفرتش و انداخت تنم به لرزه. پیچید گوشم توی که نرگس صدای

 !بودم متنفر ازش داشتم دوستش من که بود کسی عشق چون ولی؛ نداشت اتفاقات این توی تقصیری

 ؟اسخونه مهسا-
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 ؟شما حال، خانم نفس سالم به به -

 .مهسا به بدید رو گوشی لطفا ممنون، سالم-

 :گفت و شد متعجب صداش

 !خداحافظ من از باشه -

 !خداحافظ -

 .سالم، الو -

 ؟خوبی، سالم -

 ؟طوریچه تو، خوبم من اره-

 !بد خیلی -

 ؟برم قربونت چرا -

 !بدبخت، شدم بدبخت مهسا -

 .نیومدی مدرسه که هم امروز؟ شدهچی چرا-

 .دارم احتیاج بهت خیلی؟ پیشم بیای تونیمی-

 .میام االن عزیزم باشه -

 !خداحافظ فعال، مرسی -

 . زدم زل اتاق سقف سفیدی به و کشیدم دراز تخت روی رفتم و کردم قطع را گوشی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر saamira  | صدای پای خدا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 136 

 متقا بعدم و آمد در صدا به اتاق در که بود وقت چند این پی فکرم و سقف به خیره که گذشت قدرچه دانمنمی

 .شد نمایان در چارچوب توی مهسا ظریف

 .عزیزم سالم-

 .نشستم تخت روی، داخل آمد و بست را در

 .اومدی خوش، سالم -

 .گرفت جای تخت روی کنارم

 ؟ خوبه حالت، مرسی -

 !نیستم خوب اصال، نه -

 مدید االن اخه؟ باباته خاطربه، نداری خوبی حال فهمیدم تلفن پشت صداتم از؟ شدهچی؟ برم قربونت چرا -

 .بیمارستان بردینش گرفته درد قلبشون گفت مامانت، پرسیدم رو حالشون وقتی کشیدن دراز

 !منم بابامم درد قلب عامل-

 .شد هایمچشم مهمان که بود اشک دوباره

 .شدم لب به جون؟! شدهچی بگو دختر اخه د -

 !دیر خیلی، فهمیدم دیر خیلی رو این من که بود معنا تمام به عوضی یه حسام -

 ؟کرده کارچی مگه؟! حسام -

 ؟ بوده دوست شما نرگس با قبال گفتم یادته -
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 ؟خب -

 .بابام از انتقام و شده نزدیک من به که بوده نرگس خاطربه فقط هم االن -

 ؟!شدهچی ببینم بگو واضح؟ چیه منظورت -

 شوک در کمی مهسا. شد بدل و رد بابا حاج و من بین که هاییحرف تا خانه در آمد حسام که اول از، اول از گفتم

 :گفت زندمی حرف خودش با دارد انگار که طوری دفعه یک و ماند مطلق سکوت و

 .بشه نزدیک منم به خوادمی که نرگسه خاطربه پس-

 ؟چی-

 .هیچی؟! ها -

 ؟ بود چی منظورت ببینم بگو، گفتی چیزی یه االن تو نه -

 !بابا نگفتم هیچی، نفس هیچی-

 !مهسا -

 .نزنی رو موندوستی قید و نشی ناراحت من از که بده قول ولی... ولی؛ میگم خب خیل -

 !بگو -

 و زدمی زنگ هی. بود کرده پیدا رو من شماره کجا از و طوریچه دونمنمی، محرم از قبل... بخوای رو راستش -

؛ کنم تـیانـ خــ نفس با دوستیم به نیستم حاضر و نه گفتممی منم، بشم دوست باهاش که دادمی اس ام اس

 نمم کهاین تا! حرفا این از و شده چشمام عاشق و داره دوستم گفتمی. بود گیرداده بدجوری و نبود کن ول ولی
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 تو طورینای، بگه بهت یهویی تونهنمی گفت اونم و کنی تموم نفس با باید خوایمی رو من واقعا اگه گفتم بهش

 .کنار بکشی رو خودت تو تا میشه سرد کم کم باهات گفت! غیرانسانیه و بینیمی صدمه

 روز دو دوباره ولی؛ باشه من با زد بهم تو با وقتهر شد قرار. کردم قبول نمیشی اذیت توام طوریاین دیدم منم

! حرفا نای از و کنم تحمل رو دوریت ندارم طاقت من بره بخواد نفس تا باشیم باهم بیا حاال که داد پیام نگذشته

 .نشدم شوکه کردی تعریف برام وقتی همین برای؛ بود گفته بهم اون داداشتم خواستگاری قضیه

 .کرد نگاه هایمچشم در و گرفت باال، بود پایین حاال تا که را سرش هایشحرف گفتن از بعد

 کرده داصبی گریه قدرآن. ریختم اشک و شکست قلبم از تکه یک هرکالمش با گفتمی داشت که مدتی تمام در

 .کرد تعجب خیسم صورت دیدن از بود گرفته باال را سرش حاال که بودم

 ...من خدابه! نفس شم فدات الهی -

 .خونه این از بیرون برو شوبلند، نگو هیچی! هیس -

 !کن گوش نفس -

 :گفتم گلویم بغض همان با و ایستادم جلویش و شدم بلند شتاب با تخت روی از

 کارچی تو وقتاون، داشتم قبولت جوره همه. داشتم دوست خواهر یه مثل، دونستممی خواهرم مثل رو تو من -

 !مهسا نمیشه باورم؟ کردی ـیانـت خــ دوستت به، من به؟ کردی

 .ایستاد جلوم شد بلند و گرفت اشگریه

 ...من، دارم دوست نرگس مثل منم خدابه! نفس کردم غلط -

 !وقت هیچ، نیار رو من اسم وقتم هیچ دیگه و بیرون برو خونه این از و شو خفه فقط! مهسا شو خفه -
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 .شد خارج خانه از و برداشت را کیفش هم بعد و کرد نگاه هایمچشم به اشاشکی هایچشم همان با کمی

، دیمبو دوست هم با دبستان دوران از او و من. بیفتد مهسا و خودم بین اتفاقی چنین کردمنمی فکر وقت هیچ

 ...پسر یک خاطربه حاال. بودیم نکرده دعوا طوریاین وقت هیچ

 !تو به لعنت، حسام تو به لعنت

 کردممی احساس که منی. شد خراب من سر روی بر اشهمه شبه یک، بود دنیا در بدبختی هرچی

 .دارم روزی و حال چه ببین حاال، هستم دنیا دختر ترینخوشبخت

 خانم و مامان عالقه و عشق نه، را برادرم محبت نه، را دوستم بهترین نه، دارم را کسم عزیزترین، بابام نه دیگر

 و دوستی خاطربه! پسر یک خاطرهبه فقط و فقط! دارم را خدا نه ترمهم همه از و اول روز مثل را جان

 !را چیزم همه، دادم دست از را چیزم همه جوونی گذر زود گذرانیخوش

 . ندارم دیگر هم را پسر آن حتی حاال

 آغوش در را زانوانم و دیوار به زدم تکیه، تخت روی نشستم دوباره. کردم قفل را اتاق در. رفتم و بلندشدم

 خلوت اتاق در پشت از مامان صدای. حیاط پنجره به شدم خیره هدفبی، زانوانم روی گذاشتم را سرم. گرفتم

 :زد بهم را ایمدقیقه چند

 ؟جان نفس، نفس-

 ؟مامان بله -

 .دارم کارت، کن باز رو در-

 !کنممی خواهش؟ باشم تنها یکم میشه جان مامان -

 :گفت بعد و کرد سکوت کمی مامان
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 !راحتی هرطور باشه -

. شد رفتهگ سر از امگریه دوباره که تفاوت این با، اولم حالت به برگشتم دوباره من و نشد شنیده صدایی دیگر و

 پنجره وجود با حتی؛ نشدم زمان متوجه اصال که کردم گریه و کردم دل درد و زدم حرف خدا با دلم در قدرآن

 ازهت و برداشتم زانوانم از را سرم که بود اتاق در صدای با فقط؛ نشدم هوا تاریکی متوجه هم حیاط به رو بزرگ

 !شده خشک اشکم چشمه که است وقت خیلی و زنممی حرف خدا با دارم که است هاساعت فهمیدم

 ؟بله -

 .بودی تنها قدرهرچه بسه دیگه، نفس بازکن رو در -

 کردم باز را در رفتم و بلندشدم تخت روی از میلیبی با

 ؟بفرمایید-

 ؟کرده باد چشمات قدراین چرا؟ ایهقیافه چه این-

 .جان مامان نیست چیزی-

 :وگفت کرد اشاره تخت روی خودش کنار به. نشست تخت روی رفت و گرفت ازم نگاه مامان

 .ببینم جااین بشین بیا-

 .انداختم پایین را سرم و کنارش نشستم

 ؟بپرسم یا شدهچی میگی خودت -

 .نشده چیزی -
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 و نیومدی بیرون اتاق از موقعه اون از توام و میره خونه این از اشکی چشمای با مهسا که نشده چیزی؟ جدا -

 ؟روزت و حال اینه حاالم

 .نیست مهمی چیز -

 ؟بود اورده خبرایی برات نکنه؟ هان نکنی پنهان من از رو چیزی دیگه نشد قرار مگه نفس -

 !نیست خبری هیچ ولی؛ روشنه و خودمه دسته گوشیم هنوز من باشه خبر به قرار اگه؟ حرفیه چه این مامان -

 ؟شده چی پس -

 .بدونید شما باید که نیست چیزی خدابه -

 !شام برای بیا و بشور رو روت و دست بلندشو االن. بگی خواستی خودت که هروقت تا پرسمنمی دیگه، باشه -

 .ندارم میل -

 شیب باید، بابات حاج قندک و خونه یدونه یکی بشی دوباره خوایمی اگه؟ نخوردی چیزی صبح از که دونیمی -

 !بلندشو هم حاال. نکنن فراموش رو اتفاقات از کدوم هیچ اونا میشه باعث روزت و حال این و قبل مثل

 .چشم -

 !بالبی -

 .رفت در سمت و شد بلند هم بعد

 ؟مامان -

 ؟بله -
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 ؟بهتره بابا حاج -

 .میشه بهترم بخوای تو اگه ولی؛ اره -

 .شام سرسفره نشستم جان خانم کنار و شستم را صورتم و دست رفتم هم من مامان رفتن از بعد

 .شکست را خانه حاکم سکوت بابا حاج صدای که بودم غذام با کردن بازی حال در

 ؟چیه تصمیمت -

 ؟بابا حاج من -

 .آره -

 ؟چی به راجع -

 !دیگه حدیث با ازدواجت -

 میگه اون .کردم صحبت حدیث با اومده پیش مسائل تمام به راجع ولی؛ بگیرید باید شما رو تصمیم و تکلیف -

 مبگ بهتون گفت. بشه مخانواده و من خیالبی اون خاطربه بخواد حاال که نبوده خوب حسام با رابطش اولم از

 !ننویسید حدیث پای رو اون گناهای خوادمی ازتون و اسشرمنده برادرش اشتباهات برای

 :گفت بعد و کرد فکر کمی بابا حاج

 ؟بیزارن هم از که برادرین و خواهر جور چه! عجیب قدرچه ـ

 .نریمان باباته با حق نظرم به -

 .بفهمم منم خب بگید جوری یه؟ شما بگید خوایدمی رو چی؟ مامان چی یعنی -
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 هم تپش وقتهیچ باشید داشته هم با مشکل هزارتا االن نفس و تو خب! لنگهمی کار جای یه، جان بابا واضحه-

 .کنیدنمی خالی رو

 دیثح که طوریاین مثال؛ کرد معنا هم ایدیگه جوره میشه رو قضیه این تازه، نیستن هم مثل که همه جون بابا -

 .بشه شخانواده خیالبی من خاطربه حاضره که داره دوست رو من قدریاون

 .دونهمی بهتر خدا! واال بگم چی -

 ؟بزنم بهم حدیث با رو نامزدیم گیدمی شما یعنی -

 !میشه تموم خوشی و خیر به چیز همه که ایشاهلل، نزدم رو حرفی چینهم من نه -

 باراین که تفاوت این با. شدند غذا خوردن مشغول دوباره و کرد پیدا خاتمه بحث جان خانم و مامان شاهللان با

 !بود خانواده این آینده درگیر قبل از بیشتر همه ذهن

**** 

 به کمتر .گشتبرمی عادی حالت به داشت هم من زندگی تقریبا دیگه و بود گذشته اتفاقات تمام از ایهفته چند

 زما هم مهسا. بود شده بهتر هم بابا حاج رفتار، درسم روی بودم گذاشته را تمرکزم تمام و کردممی فکر حسام

 .باشد عید در هم حدیث و نریمان عقد مراسم بود قرار. بودیم کرده آشتی باهم و کرد دلجویی

 به مدرسه از و شماردممی را هافرش سنگ، رو پیاده در من. بود اسفند ماه در زمستانی سرد روز یک هم امروز

 .رفتممی خانه سمت

 هایمچشم جلوی ایقهوه چرم کفش جفت یک اول. شد رفتنم ادامه مانع و ایستاد جلویم کسی لحظه یک در

 .گرفتم باال را سرم آرام آرام، دیدم
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 هک فهمیدم تازه و افتاد تنم به لرزه، بود هایشلب کنج لبخندی و داشت ریش ته حاال که صورتی آن دیدن از

 !دارم نفرت رویم به رو شخص از قدرچه و شده کریه برایم چهره آن قدرچه

 :گفتم انزجار با و کردم جمع هایمچشم در را بود وجودم تو که نفرتی تمام

 !کنار برو راهم سر از-

 .بزنم حرف باهات خواممی -

 .ندارم حرفی هیچ شما با من-

 .کن گوش لطفا پس، بدم توضیح بهت باید نفس -

 !گمشو-

 !نفس -

 !کنار برو، نیار کثیفت زبون به رو من اسم-

 .کنم سوارت ایدیگه جور تا نکن مجبورم -

 .کنم خبردار روهمه جیغ یه با تونممی خیابونه جااین؟ جدا -

 !کس هیچ، نیست کس هیچ جااین روز از ساعت این. بنداز اطرافت به نگاه یه -

 لمح آن در کوچه ترینخلوت ظهر از بعد دو ساعت همیشه کوچه این، گفتمی درست. انداختم اطرافم به نگاهی

 .نبود هم عابری هیچ و بود بسته هامغازه تمام! بود

 :گفتم و ندادم نشانش را ترسم ولی؛ ترسیدم
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 .بیرون بریزن هاشونخونه از که هست بنفش جیغم قدراون! نگیر کم دست رو من-

 ؟کنم سوارت زور به یا میشی سوار خودت حاال، بکش جیغ تو دادم فرصت بهت من اگه؟ واقعا -

 .کنم رو زندگیم بذار؟ خوایمی من جون از چی -

 !همین فقط؛ بزنم حرف باهات خواممی فقط؛ خوامنمی ازت هیچی -

 را دستش یک فورا که فرار برای کنم تند پا خواستم تا و برداشتم عقب به قدم دو، ندارم فرار جز ایچاره دیدم

 انمده جلوی گذاشت، بود دستش در که را دستمالی. کرد بلند زمین از را من یکی اون با و دهانم جلوی گذاشت

 .نفهمیدم چیزی دیگر و شدم هوشبی

 شوفاژ جز چیز هیچ که بودم متری بیست تقریبا اتاقی در. کردم باز را هایمچشم سرم در شدیدی درد احساس با

 از تابش با. هستم کجا االن من و افتاده اتفاقی چه که افتاد یادم به تازه، بود سفید تمام دیوارها. نبود اتاق در

 به کوبیدممی مشت با. نشد باز در کشیدم پایین سمت به را در دستگیره هرچه، در سمت رفتم و شدم بلند جایم

 :زدممی صدا را اسمش مانندی جیغ صدای با و در

 !رو لعنتی در این کن باز؟ کردی زندونی جااین رو من چی واسه؟ هستی گوری کدوم عوضی، حسام، حسام -

 با، امیبین در پیچید غریبی عجیب درد. خورد صورتم به در بودم در پشت من چون و شد باز شتاب با در دفعهیک

 .رفتم عقب و پوشاندم را امبینی دستانم

 ؟ در پشت وایستادی چرا خب؟ شدیچی -

 امبینی روی از را دستم و کردم فراموش را امبینی درد ایلحظه برای که گرفت حرصم چنان حرفش این از

 :گفتم تند و برداشتم

 ؟وایسم باید کجا کنیمی قفل رو در وقتی -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر saamira  | صدای پای خدا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 146 

 !میاد خون داره بینیت، نفس وای-

 .بود خونی. کردم دستم به نگاه

 !حسام کنه لعنتت خدا -

 .ایستاد جلویم که رفتم اتاق در سمت به سرعت به

 ؟کجا آهای-

 !دیگه دستشویی؟ برم خواممی کجا نظرت به -

 .برمتمی خودم آروم، خب خیل -

 خدا رضای محض اموسیله یک که است کجا جااین نیست معلوم. داد نشون بهم را دستشویی و آمد همراهم

 تکیه واردی به در جلوی. رفتم بیرون و شستم رو صورتم. نداشت آینه یک هم اششویی دست حتی؛ نبود درونش

 .بود زده

 ؟جااین اوردیم چرا؟ خوایمی من جون از چی؟ چیه -

 ؟شده جیغی صدات خیلی کردی دقت-

 .بده رو من سواالت جواب تو، نداره ربطی تو به -

 !نچ نچ، شدی که ادبم بی -

 با! دکرمی اذیتم داشت هی، آورده جااین مرا چی برای بگوید کهاین جای به. بود گرفته حرصم حد از بیش دیگه

 :گفتم و کشیدم جیغ وجودم تمام
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 ستپ هستی چی دنبال دیگه، گرفتی بدبختم بابای از رو انتقامت که تو؟ خوایمی مخانواده و من جون از چی -

 ؟!فطرت

 :گفت که شد عصبی بدجوری حرفم این با انگار

 !امخومی چیز یه فقط االن منم. بود حقش اومد سرش هربالیی باباتم اون، خوامنمی هیچی تو از من! شو خفه-

 ؟چی -

 :گفت لبش گوشه پوزخند همون با و سمتم اومد آهسته و زد پوزخندی

 !بس و خواممی رو نرگس فقط من-

 .بیار دستش به برو؟ داره ربطی چه من به این خب -

 فکر بهش کمتر که است درست. گرفتمی آتش دلم طورچه گفتممی را هااین داشتم وقتی که داندمی خدا

 هم دختر یک اول عشق و بودم شده عاشقش که بود مردی اولین باشد که هرچه هرحال به ولی؛ کردممی

 !شودنمی فراموش

 .کوچولو دختر اومدمنمی تو سراغ که تونستممی خودم اگه -

 .میگی چی بفهمم بزن حرف واضح -

 ایبر، دونهمی رو بابات از انتقام و تو و من قضیه. نکرد قبول ولی؛ کنمش خودم مال تا نرگس سراغ رفتم -

 !نه میگه همینم

 ؟بدم انجام برات تونممی کارچی من مثال حاال خوب -
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 رو تو؛ گردونه برش بهم تونهمی االنم گرفتش ازم پیش سال سه که طوریهمون. تونهمی بابات ولی؛ هیچی تو -

 .بدم پس بهش رو تو نرگس اضای در تا اینجا اوردم

 .کنه خراب رو نرگس زندگی نمیشه حاضر وقت هیچ من بابای -

 !بگیره ازم رو دخترش جنازه باید پس -

 ؟نرگسی عاشق قدراین -

 !قدراین از بیشتر -

 :گفتم و دادم قورت را گلویم در بغض

 ؟بهش بگی که زدی زنگ بابام به -

 :گفت و زد پوزخندی

 .بعد بشه نگرانت قشنگ گذاشتم؛ نه -

 !پستی خیلی، حسام هستی عوضی و پست خیلی -

 که رویش کشیدم دست. کردم احساس لبم گوشه هم سوزشی. شدم زمین پخش که زد صورتم به سیلی چنان

 راه تمدانسمی. رفتم اتاق همان به و شدم بلند جام از. ریختند پایین به اختیاربی هایم اشک. شد خونی دستم

 :گفت و گرفت قرار در چارچوب در و آمد سرم پشت هم حسام، نیست فراری

 !بچه نزنی حرف دهنت از ترگنده دیگه تا زدم -
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 عهدفیک دانمنمی. گرفتم بغل را زانوهایم و نشستم شوفاژ کنار جا همان. کرد قفل و بست را اتاق در هم بعد

 ناگهان پس...پس، کردممی را امزندگی آرامش با داشتم که من. شد خراب سرم روی بال همه این طورچه

 ؟چیشد

 اصرارهایش برابر در شدن تسلیم جای به موقع آن اگر. شد شروع حسام با من لعنتی دوستی از چیز همه

 رایب شوم اتفاقات این از کدام هیچ وقتهیچ شاید گذاشتممی میان در نریمان با یا و کردممی پاک را تلگرامم

 .افتادنمی امخانواده و من

 آن؟ چی امخانواده، حقمه من ولی؛ دهممی پس را گناهانم تاوان دارم! است حقم بکشم چه هر! است حقم

 ؟بسوزند من پای به باید که کردند گناهی چه هابیچاره

 .شد تبدیل هق هق به امگریه

*** 

 و شد اتاق وارد غذا سینی یک با حسام، گرفتم باال را سرم خورد گوشم به که در توی کلید چرخاندن صدای

 .زمین روی کنارم نشست

 .بخور-

 .خوامنمی-

 دهزن باید؟ فهمیمی بمونی زنده باید ولی؛ نخور درک به. نیست مهم برام اصال تو نخوردن و خوردن ببین -

 .زدم زنگ باباتم به! بمونی

 ؟خب-

 .اوردم در گوشیم از رو خط اون بعدم، کردم قطع و زدم رو حرفام خودم. بزنه حرف زیادی نذاشتم، هیچی -
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 خورد زنگ اشگوشی لحظه همان در، گرفتم ازش نگاه

 ؟حدیث چیه -

-.... 

 ؟چه تو به -

 .ایستاد جلویش و اتاق در پنجره تک سمت رفت و شد بلند زمین روی از

- ... 

 اون! جونت نریمان دست کف ذارممی پیاز تا سیر رو چی همه منم وقتاون بزنی زیادی زر بخوای اگه ببین -

 .کندت شونخانواده وارد اینکه به برسه چه؛ ندازهنمی صورتت تو تفم وقت

-.... 

 شی لال فقط بهتره پس؛ ترسمنمی ویغتم و جیغ از، سوزهنمی زاریت و گریه حال به دلم دونیمی خوب خودتم -

 .میدم تحویلشون رو اتآینده و گذشته کل و میشم عصبی وگرنه؛ بکنم رو کارم من تا کنار بشینی و

 . کرد قطع را گوشی و کرد بلندی خنده هم بعد

 .آمد سمتم لبخند با که کردممی نگاهش داشتم متعجب

 ؟کنیمی نگاه طوریاین چرا چیه -

 ؟میگی نریمان به رو چی -

 !نداره ربطی تو به -
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 ؟زنیمی حرف طوریاین من با چرا؟ حسام چته -

 ؟مشکلیه، بزنم حرف طوریاین کشهمی عشقم -

 .بستمنمی دل بهت وقت هیچ بودیمی طوریاین اول روز از اگه -

 .گرفت امگریه اخیاربی

 !ندارم رو ونگت ونگ حوصله، شو خفه-

 فتادها هرکسی برای وقت چند این اتفاقات. بود گرفته خیلی دلم. شدندنمی قطع هایمگریه، بیرون رفت اتاق از

 حدیث قضیه؟ کنهمی گریه داره مامان؟ نگرفته قلبش؟ خوبه حالش بابا حاج االن یعنی؛ بود کرده دق حاال تا بود

 ؟کردمی تهدیدش طوریاین که چیست؟ چیست

. برد خوابم دیگر که کردم گریه قدران. کردمی امدیوانه داشت هم واجور جور سواالی، بود کم دلم توی هایغم

 هیچ و بود سفید چیزش همه که اتاقی همان در، بیدارشدم خواب از خورد هایمچشم به پنجره از که نوری با صبح

 و بود کرده پف دیشب هایگریه خاطربه هایمچشم، نداشتم خبری هیچ زمان از. نبود توش هم ایوسیله

 .کوبیدم مشت با و در سمت رفتم. کردممی احساس را اشسنگینی

 !بازکن رو لعنتی در این، بازکن -

 .کنم باز تا عقب برو -

 .رفتم عقب

 ؟کنیمی جیغ جیغ قدراین صبح اول چرا؟! چته -

 ؟نیست توش ایوسیله هیچ که کجاست جااین معلوم اصال! هست چند ساعت دونمنمی اصال که من -
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 ؟نکن دخالت نیست مربوط بهت که کاری تو نگفتم بهت مگه-

 .شوییدست برم خواممی کنار برو -

 را نم تا، بود ایستاده شوییدست در جلوی، بیرون آمدم و رسیدم کارهام به رفتم هم من و کنار رفت در جلوی از

 .گرفت سمتم را موبایلش گوشی دید

 !باباته بیا -

 ؟بابام چی -

 .بیا آره-

 .گرفتم ازش را گوشی و پریدم فورا و آوردم در بال

 ؟!بابا-

 ؟ دخترم کجایی؟ بابا جان -

 !بده نجاتم خدا رو تو، بابا حاج دونمنمی-

 ؟!خب کجایی بگو -

 ...با خونه فکرکنم، دونمنمی-

 .گرفت ازم را زدن حرف بیشتر فرصت و شده کشیده دستم از گوشی

 مکنهم گرگ کنار بره وگرنه؛ بدی انجام و گفتم بهت که کاری بهتره پس؟ منه پیشه که شد باورت؟ شنیدی -

 !حاجی بشه زخمی
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 .آمد سمتم و کرد قطع را گوشی

 ؟زدی حرف حدت از بیشتر چرا -

 :توگف گرفت محکم را اممقنه زیر موهای و شد عصبی. صورتش تو کردم تف که بود گرفته حرصم ازش قدرآن

 !شدی پرو زیادی دیگه؟ کردی غلطی چه؟ هان؟ عوضی کردی غلطی چه -

 هلب به خورد محکم سرم. داخل کردم پرت هم بعد و اتاق سمت کشاند را من بود چنگش در موهایم که طورهمان

 .رفت و بست را اتاق در. پیچید سرم در بدی سوزش و درد شوفاژ

 رمس انگار. شد خونی دستم که امپیشانی روی کشیدم دست. است حرکت در سرم روی خیسی مایع کردم حس

 صدای که گذشت حالت همان توی ساعتی چند. دردم و لحظه آن همدم شد که بود گریه دوباره بودو شکسته

 در امیدی نور، دویدم اتاق توی پنجره تک سمت به شتاب با و آورد بیرون حالت آن از را من پلیس ماشین آژیر

 !بود شده روشن دلم

 .شد وارد ترسیده حسام و شد باز شتاب با اتاق در لحظه همان

 !بریم بیا باش زود -

 ؟بریم کجا -

 !توئه دست از کشممی هرچی که لعنتی بیا، نزن حرف -

 .نمیام جایی تو با من -

 وا جهت برخالف را خودم و زدممی جیغ. کشاند خودش دنبال و گرفت را مانتوام آستین، سمتم آمد. شد کالفه

 هب سرعت با و کشاندمی را من و بود من برابر دو زورش او ولی؛ بشود سخت برایش رفتن راه تا کشیدممی

 .دویدمی بیرون سمت
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 تا ورد هم نفری چند و کردند پر رو باغ حیاط پلیس ماشینای، ماشین سمت برود خواست تا و حیاط در رسیدیم

 .گرفتند را ما دور

 کشاند را من و آورد در جیبش از داری ضامن چاقوی، ندارد ای چاره دیگر دید کهاین و صحنه این دیدن با حسام

 :گلویم زیر گذاشت را چاقو، خودش سمت

 !کشمشمی جلو بیاید قدم یک -

 ؟!نفس -

 او، ودب کیارش نگران چهره دیدم که ایچهره تنها. برگشتم میزد صدایم نگرانی و ترس با که صدایی سمت به

 ؟کردمی چه جااین

 !عوضی کن ولش -

 .باشه تو کار که زدممی حدس باید! خسته دل عاشق آقای! به به -

 .کن ولش -

 .بود نرگس گرفتن و نفس دادن حاجیتون با ما قرار؟ کو تونحاجی، دیگه نه -

 الشح هم اسمت شنیدن از حتی نرگس؟ بخوادت که میشه پیدا کسی هنوزم کردی که غلطایی با کردی فکر -

 !میشه بد

 .عاشقمه هامکاری کثافت همه وجود با که کسی هست هنوزم ولی؛ شاید نرگس! هه -

 سر و گرفتم نگاه شرم از که کرد نگاهم چشمانش توی غم با. فهمید را این کیارشم و بود من با دقیقا منظورش

 ردد با ترس، ترسیدمنمی مرگ از. مردممی داشتم، گلوم زیر چاقوش تیز لبه سردی ترس از. انداختم پایین

 !بود مردن
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 !همین، کمه سنش چون؛ عشقه از توهمی فقط؛ نیست عشق میگی که اونی -

 .پسرعمه زنی زیرآب بچگیت مثل هم هنوز -

 ؟پسرعمه؟ بچگی، شدم شکه حرفش از

 ؟عمه پسر -

 :گفت و گوشم کنار آورد را سرش

 !کوچولو خانم هیس -

 :کشید فریاد

 !نشو نزدیک بهش عوضی -

 دست توی چاقوی. آویزشد گل کیارش با و کرد رها را من صحنه این دیدن با هم حسام و حسام سمت دوید

 ادمافت. رفت گیج سرم و کردم ضعف احساس لحظه یک برای؛ گرفت را دستش مچ کیارش که رفت باال حسام

 .شد بسته هایمچشم آرام و زمین

*** 

 .کردم باز را هایمچشم و گفتم آرامی اخ، سرم در عجیبی درد حس با

 ؟عزیزم بیدارشدی -

 ؟شدهچی -

 دهش ضعیف بدنت، بود شده وارد بهت که استرسی و بود رفته سرت از که خونی خاطربه! برم قربونت هیچی -

 .بیمارستان اوردن، رفتی ازحال و بود
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 ؟حسام -

 .بشه مشخص تکلیفش بعد تا بازداشگاه بردنش -

 ؟چی کیارش -

 :گفت و بست نقش صورتش روی لبخندی

 ؟نگرانشی -

 :گفتم معترض

 !مامان -

. ودب رفته فرو شکمش به عمیق بدجوری چاقو! بمیرم الهی. بستریه ترطرفاون اتاق تا چند، نیست چیزی -

 .نیومده هوش به هنوزم، بود سنگین عملش

 ؟!خورده چاقو -

 ؟دونستینمی مگه -

 .نیست یادم چیزی دیگه زمین افتادم کهاین از بعد نه -

 .گفتمنمی بهت وگرنه؛ دونیمی کردم فکر -

 ؟ طورهچه حالش االن -

 .بیهوشه هنوز ولی؛ شده رفع خطر میگن دکترا -
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 انج بلکه؛ انداختم خطر به را امخانواده آبروی و خودم جان تنها نه امکاری ندانم با من. گرفت امگریه ناخداگاه

 !برمن وای. انداختم خطر به هم را جوان پسر یک

 ؟کنیمی گریه چرا -

 ؟خوبه حالش بابا حاج، مامان هیچی -

 .شکایت کارای دنبال کالنتری رفته، جان مامان آره -

 .شد باز اتاق در هم بعد و آمد در صدای لحظه همان، بستم را هایمچشم و کشیدم آهی

 .اومد بهوش کیارش -

 !را خبر راوی ببینم تا کردم باز را هایمچشم فورا خبر این شنیدن با

 ؟عزیزم اومدی بهوش توام برم قربونت الهی -

 .زد ـوسه بـ را صورتم و جلو اومد

 .سالم -

 .دخترم ماهت روی به سالم -

 ؟خوبه حالشون -

 بهوش خبر هم ببرم براش تو از خبری هم تا اومدم. اورد زبون به تورو اسم اومد بهوش تا بچم، عزیزم آره-

 ..بیارم شما برای رو اون اومدن

 کردم کاری چه من دانستمی هم اون دیگر حاال. انداختم پایین را سرم و کشیدم خجالت کیارش مامان حرف از

 .کشیدممی خجالت ازش، منم پسرش افتادن حال این به مسبب و
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 .بودم جان کیارش حال نگران قدرچه دونیدنمی! شکر رو خدا -

 !نیست دلش تو دل االن که بدم کیارش به و نفس خبر برم من. سالمن هردوشون هابچه که شکر رو خدا -

 .آمد مسمت بود هایشلب روی که زیبایی لبخند با. شد اتاق وارد پرستار بالفاصله کیارش مامان رفتن از بعد

 !خانمی اومدی بهوش باالخره، به به -

 .اومدم بهوش بله -

 .شکر رو خدا خوبه که حالتم -

 ؟میشم مرخص کی. بهترم بله -

 ؟ کنهنمی درد سرت -

 .چرا یکم -

 .نه یا مرخصی که میگه و میاد صبح فردا پزشکت، خب خیل -

 !ممنون -

 .عزیزم کنممی خواهش -

 :گفتم که میشد خارج اتاق از داشت و کرد تزریق سرمم در آمپولی

 ؟!پرستار خانم -

 ؟جانم -

 ؟خوبه کیارش حال -
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 ؟کیارش -

 !بود خورده چاقو که همونی، محتشم آقای -

 :گفت و زد لبخندی، گویممی را کسی چه که شد متوجه انگار مامان توضیحات از بعد

 دست از رو خسته دل عاشق این نظرم به. شد بهترم حالش اومدی بهوش تو فهمید وقتی، خوبه حالش اره -

 !کوچولو خانم نده

 قتزری سرم توی که آمپولی انگار، سرم روی انداختم را پتو و کشیدم خجالت مامان روی از. بیرون رفت بعدم

 .برد خوابم زود خیلی که بود آور خواب بود کرده

 ؟اومد بهوش کی -

 .رفتی کیارش عمو با کهاین از بعد ثانیه چند -

 ؟نداشت درد؟ بود خوب حالش -

 ؟ طورهچه حالش کیارش؛ کردمی درد سرش یکم فقط نه -

 .بود خواب االن. زدن بخش آرام بهش بوده زیاد دردش اینکه مثل، اون اتاق رفتم اینجا بیام کهاین از قبل -

 !اومدا سرش بالها این ما دختر خاطربه، براش بمیرم الهی -

 و نداشتن خوبی رابطه باهم اول از اینا کهاین مثل ولی؛ بود نفس خاطربه اره که هااین و هاخوردن چاقو این -

 .داشتن دعوا هم با همیشه

 .شدم بیدار هاآن زدن حرف صدای از، دیدم سرم باالی را بابا و مامان و کردم باز را هایمچشم آرام

 .سالم -
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 ؟باباجان بهتری، بابایی دختر سالم -

 ؟!بابا حاج خوبی شما، خوبم بله -

 .خوبم منم -

 من هب رو هم بعد و کرد بابا و مامان با پرسی احوال و سالم. شد وارد دکتر و بازشد اتاق در که زدم بهش لبخندی

 :گفت

 ؟خانمی خوبی شما -

 .خوبم -

 ؟ دیگه کنهنمی درد سرت، شکر رو خدا -

 .نه -

 اباب به رو و کرد یادداشت داخلش چیزها سری یک. برداشت را امپرونده هم بعد و کرد ممعاینه کمی و جلو آمد

 :گفت

 .بدید انجام رو ترخیصش کارهای تونیدمی -

 .ممنون -

 .بیرون رفت و زد لبخندی

 .بشید حاضر هم شما حسابداری میرم من تا -

 آورده رایمب مامان که هاییلباس با را بیمارستانم هایلباس و شدم بلند مامان کمک به هم من اتاق از بابا رفتن با

 :گفت و آمد بابا هم موقع همان. کردم عوض بود
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 .بریم تونیممی -

 که یدمکشمی خجالت ولی؛ بود جااین من خاطربه باشد هرچه. ببینم را کیارش رفتن از قبل خواستمی دلم خیلی

 دیدن ونبد که خالصه. بگم بابا حاج به که نشد رویم بازم ولی؛ نداشتم خاصی منظور کهاین با، بیارم زبان به

 .گرفتم را مهسا شماره و برداشتم را تلفن خانه به رسیدنم محض به. خانه آمدیم کیارش

 ؟زنیمی زنگ کی به -

 !مهسا -

 .برسی بذار؟ داری کارش چی -

 .کنه جبران برام رو مدرسه وقت چند این افتادگی عقب بیاد خواممی -

 ؟جانم -

 ؟خوبی مهسا سالم -

 .نکرد باز رو در کسی و اومدم هم تونخونه. شدم زنده و مردم؟ وقته چند این تو بودی کجا! دیونه سالم وای -

 !داره داستان، دختر بگیر نفس یکم -

 .شنوممی بگو خوب -

 .کنی کار باهام رو درسا نبودم که چندوقته این که بیار کتاباتم، مونخونه بیا شو بلند -

 ؟ دیگه کنیمی تعریف -

 !حاال بیا تو اره -
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 .اونجام دیگه ساعت نیم من پس باشه -

 .کردم قطع را تلفن و کردم خداحافظی

 .شدی مرخص بیمارستان از تازه، بعد کنی استراحت یکم حاال ذاشتیمی-

 .دادم بابام حاج به رو دکتری خانم قول من، افتادم عقب درسام از خیلی جون خانم نه -

 .نیامده مهسا تا حمام رفتم بالفاصله هم من و زدند لبخندی هردو جان خانم و مامان

. کردممی سرگرم ایدیگه چیز با را خودم بده آزارم و بیاد سراغم به خواستمی تا چندوقته این اتفاقات به فکر

 بوسم هم کلی و کرد بغلم محکم. آمد داخل هم او و زدم را آیفون، مهساست که فهمیدم آمد که در زنگ صدای

 .کرد

 !شدم خفه مهسا خب خیل -

 .دختر که بودم نگرونت دل چقدر دونینمی اخه -

 .نداره آفت بم بادمجون -

 !دیوونه گمشو -

 .امپیشانی روی زخم به افتاد نگاهش لحظه همان

 ؟شدهچی سرت وای -

 .کنم تعریف برات تا اتاق تو بریم بیا، هیچی -

 .آمد اتاق داخل من با بعدم و کرد جان خانم و مامان با پرسی احوال و سالم
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 ؟!شدهچی ببینم بگو خوب -

 !بودن دزدیده رو من -

 ؟کی؟! چی -

 .حسام -

 ؟ واقعا -

 .کرد رو کاراین خونه میومدم مدرسه از داشتم که راه تو، اوهوم -

 ؟ شدچی بعدش خب-

 .کردم تعریف را آخر تا اول از برایش، کردم شروع

 ؟!کنه تغیر همه این زندگیت روزی یه کردیمی رو فکرش اصال، نفس افتاده برات اتفاقاتی چه وای -

 !نه که معلومه -

 یهو، بودی شنگول و شاد، کردیمی رو زندگیت ارامش با داشتی که تویی کردمی رو فکرش کی هم واقعا -

 ...طوریاین

 .بدم پس تاوان که حقمه پس، خودمه اشتباه خاطربه شهمه -

 ؟!نفس اخه داره ربطی چه، میشن دوست پسر با خیلیا -

 ؟افتادمی اتفاقات این از یکی کدوم بودم نشده دوست حسام با من اگه بگو خودت. مهسا داره ربط خیلی -
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 االنم و شدن خوشبخت که دیدم رو هاخیلی من، نیست طوریاین که هادوستی همه اخه ولی؛ کدوم هیچ خوب -

 .کننمی رو شونزندگی دارن راحت

 باشه اصال. دادن تاوان کمی و شدن اذیت یکم شده ازدواجشون از قبل هم خیلیا همون باش مطمئن ولی؛ اره -

 !من از ربدت شایدم و میشن من مثل هم خیلیا. نمیشه تموم خوشی و خوبی به که همه ولی؛ ندادن هم تاوانی هیچ

 .موند مرده دل ابد تا گمان و حدس براساس که نمیشه -

 ؟چی وقت اون شدی بدبخت من مثل و خوشبخت خیلیا اون مثل نشدی تو و اومدیم؟ حرفیه چه این مهسا -

 هک دختریه، دختر ترینباهوش من نظر به اتفاقا؟ اسمرده دل نداره پسر دوس که کسی که گفته کی بعدشم

 !میشه نفر یه ماله اخرش تا اول فقط و فقط و نداره پسر دوست

 خودت میاد دلت خودت تو وقت اون، بوده هزارنفر ماله قبال بشه تو مال خوادمی که اونی وقتی؟ داره فایده چه -

 ؟بسپاری ادمی چینهم یه دست به، بودی پاک که رو

 !بود پاک که بود مردی همسرت شاید؟ معلوم کجا از -

 ؟روزها این میشه پیدا پاکم مرد مگه -

 .کیارش همین یا نریمان اشنمونه، هست ولی؛ هست کم؟ نشه چرا آره -

 ؟کنی چیکار رو کیارش خوایمی راستی -

 ؟کنم کارشچی قراره -

 .دیگه میگم رو خواستگاری -

 .داده وقته خیلی بابا که رو اون جواب -
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 !قضیه کرده فرق االن -

 .نکرده خواستگاری دیگه که اون خوب -

 ؟کنیمی قبول بکنه اگه -

 .کنمنمی قبول نه، دونمنمی -

 اقوچ خاطرتبه داره دوستت قدراین بعدشم، نمیاد گیرت دیگه کیارش خوبی به پسر بدبخت! برسرت خاک -

 !خورده

 .دیگه کنمنمی قبول خوبه چون -

 :گفت خنگ و گیج هایآدم مثل مهسا

 ؟ها-

 و ردهنک نگاه چندثانیه از بیشتر هم دختر یه هایچشم به عمرش تمام توی اون دونممی چون من مهسا ببین -

 .بگم بله بهش بله تونمنمی، بوده پاک

 !خوبه کهاین وا -

 !کنهنمی قبول وجدانم. تونمنمی، رفتم پسرم یه آغوش تو حتی من؟ چی من ولی؛ اره -

 .دیگه نداره مشکلی قضیه این با حتما میاد خودش دوباره و دونهمی وقتی پس؛ دونهمی اینارو همه کهاون -

 ؟مطمئنی کیارش به راجع قدراین کجا از تو بعدشم

 ؟کنهمی نگاه دیگه یکی به وقت اون کنهنمی نگاه داره دوستم که منی به وقتی -

 .سیاستشه از شاید -
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 اون عنیی قاطعیت با اونم کنهمی تایید رو یکی بابا حاج وقتی بعدشم، دختر بدبینی چی همه به قدرچه تو وای -

 !اسالعاده فوق شخص

 !نه بگی بهش اگه خری خیلی هرحال به، اوهوع -

 .زدیم حرف شهمه ولی؛ بخونیم درس که جااین بودی اومده مثال، رو حرفا این کن ول اصال اه -

 :وگفت کرد ساعت به نگاه

 .برم زود باید من که بخونیم درس بشین بیا، بیا. کنیممی بحث داریم ساعت دو برسرم خاک آخ -

**** 

 با کهاین به. کردمفکرمی اخیر اتفاقات به و بود پایین سرم و کردممی طی را خونه تا مدرسه مسیر آهسته داشتم

 یعنی...نریمان گفتم راستی. بشوند اذیت کلی نریمان و جان خانم، مامان، بابا حاج تا شدم باعث اشتباهاتم

 این به موضوع رفت یادم چرا خنگ من؟ گفتمی طوریاون بهش خط پشت از حسام که بود چی حدیث قضیه

 کیی کردم احساس که بودم خودم حال تو، بگم بهش حتما خونه رفتم باشد یادم؟ بگویم بابا حاج به رو مهمی

 هانمد دیدنش با که عقب برگشتم آرام. کرد لرزش به شروع دستام و تنم در پیچید ترس. میاد سرم پشت داره

 ؟کردمی کار چه جااین او، بازماند

 .سالم -

 ؟نبودید بیمارستان مگه شما، سالم -

 .شدم مرخص امروز، چرا-

 ؟بهتره زخمتون؟ خوبه حالتون؟خیابون تو افتادید راه و شدید مرخص امروز -

 !خوبه حالم بله -
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 ؟نکردید استراحت چرا -

 .بودم شما نگران یکم... راستش خب... خب -

 .زندانه تو که حسام -

 .برمیاد هرچیزی اون از ولی؛ بله -

 .جااین بیاید تونحال این با شما که نمیشه دلیل بازم ولی -

 .دیدم موقعیت بهترین را االن و افتادم حسام روز اون حرف یاد دفعهیک

 !کیارش آقا راستی -

 ؟بله -

 ؟داشتید هم با بچگی چه حسام و شما -

 :گفت و پایین انداخت را سرش دوباره و کرد نگاهم لحظه یک برای

 .بگم براتون دادن اجازه حاجی اگر سرفرصت باید. داره داستان -

 .نباشید منم نگران، کنید استراحت بهتره شماهم. میرم دیگه من پس! آها -

 :رفت در دهنم از یهویی ولی؛ چرا دانمنمی

 !ندارم رو شما نگرانی لیاقت من -

 :گفت جدی صدای و اخم با باشه شده عصبی که انگار بعد و کرد نگاهم ثانیه چند متعجب
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 افاصلهب من منزل بفرمایید هم االن، منه از بیشتر حتی شما لیاقت! خانم نفس لطفا نزنید رو حرف این دیگه -

 .بیام بتونم من که برید آروم کمی کنید لطف فقط؛ کنممی همراهیتون

 :گفت خورمنمی تکان ازجایم و کنممی نگاهش متعجب طوریهمان دید وقتی

 !دیگه بفرمایید -

 !چشم، بله بله -

 دلم االن ولی؛ نبودم نگران هم قبلش. شنیدممی را هایشقدم صدای راه کل در و دادم ادامه راهم به بعدم

 .خانه سمت رفتممی تریراحت باخیال و بود ترقرص

 .دارد فاصله من با قدم چند دیدم که کردم نگاه سرم پشت به برگشتم، خانه در جلوی رسیدیم

 .اومدید همراهم که ممنون -

 .در دم بیاد بگید مادرتون به لطفا، کنممی خواهش -

 ؟چرا -

 .کردم همراهیتون که بگم خواممی -

 .میگم خودم من... خب -

 .بهتره طوریاین، بگم من بدید اجازه، نه -

 !خداحافظ من از. کنممی صداش االن باشه -

 .خدانگهدار، منتظرم -
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 رونبی آشپزخانه از مامان شد باعث که کردم باالیی بلند سالم. شدم خونه وارد و گذشتم حیاط از و داخل اومدم

 :بگوید لبخند با و بیاید

 !نباشی خسته، سالم -

 .نباشید خسته هم شما، باشید سالمت -

 .ناهار بیا کن عوض رو لباسات برو، باشی زنده -

 .در دم برید -

 ؟چرا -

 .کارداره باهاتون کیارش آقا -

 ؟افتاده راه چی برای؟ باشه استراحت درحال االن نباید مگه؟! کیارش -

 .کارداره باهاتونم در دم االن حال هر به، اتفاقا گفتم هم من -

 :گفت داشتمی بر جالباسی روی از را چادرش که درحالی مامان

 .نیست خودش فکر به اصال بچه این چرا دونمنمی -

 و مامان که کردم نگاه را در جلوی و حیاط توی پنجره پشت از و جلو رفتم. رفت حیاط سمت به و گفت را این

 .بودند پرسی احوال حال در کیارش

 ؟دختر گل طوریچه -

 :گفتم و زدم لبخندی و سرم پشت به برگشتم جان خانم صدای با
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 ؟خوبین شما، خوبم سالم -

 ؟ایپنجره پشت چرا، خوبم منم. عزیزم سالم -

 ایستادم کنارش و سمتش رفتم

 .داره کار مامان با و در جلوی اومده کیارش -

 :گفت و زد داری معنا لبخند جون خانم

 ؟کیارش -

 :گفتم و کشیدم خجالت کمی، بودم شده متوجه را منظورش خوبی به که من

 !کیارش آقا... خب -

 ؟داره چیکار -

 داشتبرمی سرش از را چادرش داشت که طورهمان. آمد داخل مامان و بازشد خانه در، شدهچه بگویم خواستم تا

 :کیارش از کردن تعریف کرد شروع، کردمی آویزان و

 !شاهللان کنه حفظش مادرش و پدر برای خدا! پس این به ماشاهلل هزار! ماشاهلل -

 ؟عروس مگه چیشده -

 همراهی و نفس خونه تا مدرسه دم از بگه بود اومده االن که آقاست پسر این قدرچه ببین جون خانم وای -

 .اومده خونه تا باهاش ما اجازهبی که کرد خواهیم معذرت. بیاد سرش بالیی دوباره که بوده نگران، کرده

. آشپزخانه در رفت بعد و من شانه روی زد دستش با و کرد من به نگاهی، زد تحسین روی از لبخندی جان خانم

 .آشپزخانه در رفت و زد من به لبخندی هم مامانم
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 بودن خوب در آره. نده دست از را آقایی این به پسر این کهاین یعنی؛ بود مشخص کامال نگاهاشون منظور

 احساس دیگر االن. کنم قبول را کیارش بخواهم که نبودم روحی حالت در االن من ولی؛ نبود شکی کیارش

 .بشوم عالقمند ایدیگه شخص به توانمنمی که کردممی

 ودیمب مطلق سکوت تو همیشه مثل. خوردیممی را پز مامان سبزی قرمه و بودیم نشسته شام سفره دور همگی

 هم من با. بود اتاقش توی اوقات اکثر و نداشت خوشی چندان حاال روزها این حاال که نریمانی به کرد رو بابا که

 اگه و گرفتنمی تحویلم اصال یعنی؛ گرفتنمی تحویل زیاد و بود شده سرسنگین ماجراها اون از بعد کال که

 .نمیزد باهام حرفم کلمه دو همان نبود خانه در قهر بودن ممنوع خاطربه

 ؟طورهچه حدیث حال -

 !بهتره -

 ؟کنید عقد خوایدمی کی -

 راه روبه همچین شونمخونه وضعیت، نیست مساعد چیزها جور این و جشن و عقد برای حدیث حال که فعال -

 نیست

 !دیگه بکنید فکری یه باید باالخره؟! مادر بمونید طوریاین خوایدمی کی تا -

 معمول حد از کمی هم صداش و هم تو رفت شدت به هایشاخم، کردند وصل برق نریمان به انگار مامان حرف با

 :گفت و رفت باالتر

 !روزش و حال نبود اون امبیچاره حدیث اون. بودم زندگیم سرخونه من االن که نبود دخترتون گل دسته اگه -

 !نریمان -
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، بود زده حلقه چشمام توی اشک، اتاقش در رفت عذرخواهی یک با و شد ساکت بابا حاج توبیخی صدای با

 انگار اما؛ شده تمام چیز همه دیگر کردممی فکر. گلویم در نشست حرفاش با که بغضی از شدممی خفه داشتم

 بقل توی. بودم داده دست از را بابا از بعد گاهم تکیه تنها، را برادرم تنها من. بود شده شروع تازه چیز همه نه

 ار چیز همه چرا؟ متنفربشه من از که بود بزرگ قدرآن من ـناه گـ یعنی؛ نداشت وجود من از عشقی دیگه اون

 !من نه بود جریانات این اصلی عامل اون زن برادر؟ شکست من سر روی

 ؟نفس -

 :گفتم لرزیدمی بغض شدت از که صدایی با و آمدم بیرون خیال فکرو از بابا دار غصه ولی؛ محکم صدای با

 ؟بله -

 .بزنیم حرف هم با باید -

 ؟بفرمایید، چشم -

 .کنیممی صحبت باهم حیاط توی بیا دیگه ساعت یک شو آروم یکم برو. نیست خوب حالت زیاد االن -

 لبتها! شکستم اتاق به ورود محض به. اتاقم در رفتم و گفتم ایاجازه با بودم جو اون از فرار منتظر فقط که من

 بین زا داشتم کم کم. میشد تبدیل ریزتری هایتکه به هاشکسته بار هر فقط؛ بشکند که نبود چیزی دیگر

 دیدینم کس هیچ، کنممی تحمل دارم را زجری چه من که دیدنمی کس هیچ! پنهانی رفتنی ازبین ولی؛ رفتممی

 کلش وقتبی و وقت ذهنم توی که جوابیبی سواالت و هاسرزنش شنیدنمی کس هیچ، را شبم نیمه هایگریه

 .دمب نشانش خیالبی و شاد کردممی سعی که دیدندمی مرا از ظاهری همه. کشاندممی جنون مرز به و گرفتمی

 همان خاطربه ولی؛ بود شده قرمز هایمچشم کمی. رفتم آینه جلوی کردم خالی را خودم حسابی کهاین از بعد

. نبود پیدا مهایگریه از چیزی، نیست معلوم اصال دقیقه چند بعد کنم گریه قدرمهرچه که بودم گفته که قبلی دلیل
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، تهانداخ پا روی پا و تلویزیون جلوی بود نشسته که بود جون خانم فقط؛ بود خالی هال و اتاق از بیرون رفتم

 .گفتمی ذکر دست در تسبیح

 ؟گردیمی بابات دنبال -

 ینیس که حالی در آشپزخانه در چارچوب تو مامان دیدم که کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم مامان صدای با

 .ایستاده زندمی چشمک رویش هم رنگ خوش چای دوتا و داره دست در چای

 ؟کجاست؛ آره -

 .پیشش بشین و ببر بگیر هم رو سینی این بیا، نشسته تخت رو حیاط تو -

 ؟بزنه حرف خوادمی چی به راجع دونیمی شما -

 .برو بیا تو حاال -

 :گفتم و افتادم حدیث موضوع یاد دفعه یک. بگوید برایت باید خودش ولی؛ دانممی آره یعنی این

 .بگم شما به حدیث به راجع چیزی یه باید من مامان راستی -

 ؟ چی -

 .کنه ول رو من گفت بهش که انگار و حسام با گرفت تماس حدیث بودم زندانی خونه اون تو من که روزاون -

 !نکنن نگاهش دیگه که میگه نریمان و بابا به رو چیزایی وگرنه؛ نکنه دخالت اون گفت بهش حسامم

 .کرد یخ چاییا برو بیا، خوب خیل -

، بودم گفته او به را مهمی و مشکوکی این به چیز من که انگار نه انگار. بود شده تا چهار تعجب از هایمچشم

 .«برو بیا:» گفت خونسرد خیلی
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 !وایستادی که باز -

 .نشستم تخت رو بابا کنار و حیاط تو رفتم و گرفتم ازش را سینی و انداختم باال ایشانه

 .بفرمایید -

 !بابا عزیز ممنون -

 را اباب قندک هنوز خب ولی؛ بود بخشیده مرا جورایی یک انگار. بود شده بهتر خیلی اول روزهای از باهام بابا رفتار

 .بودم نشنیده او از

 .کشیده مامان را ریختنش زحمت، جان نوش -

 :گفت و کرد ایخنده بابا حاج

 .نکنه درد مامانتم دست خوب -

 :گفتم و زدم رویش به لبخندی

 .حرفاتون شنیدن برای امآماده-

 :گفت بعد و نوشید را اشچایی از کمی بابا

 .بدیم حق بهش باید، نیست خوبی وضعیت تو االن اون، نباش ناراحت نریمان از که بگم خواممی اول -

 کسی خاطرهب نباید نریمانم کنمفکرمی ولی؛ شدم مرتکب رو جبرانی قابل غیر اشتباه که دونممی من بابا حاج -

 ...من با نشده رسمیش همسر هنوز حتی که

. هریخت بهمش حسابی اون ناراحتی و شده عالقمند حدیث به حسابی اون که حاال ولی؛ فهمممی جان بابا اره -

 .بدیم حق بهش باید
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 !چشم -

 .جااین بیای گفتم ایدیگه کار برای کهاینه واقعیت! بال بی -

 .بفرمایید -

 .کرد شروع و کرد صاف کمی را صدایش و سینی داخل گذاشت را فنجانش و خورد را اشچایی بقیه بابا

 این کافی اندازه به و داری کنکور دیگه ماه چند باالخره، نیست حرفا این زدن برای مناسبی وقت االن دونممی -

 بعد به نشه که هست مهم قدریاون هم موضوع این ولی؛ انداختت درس از و شده وارد استرس بهت چندوقته

 .کرد موکولش

 :وگفت کرد خارج مانندی آه حالت با را صدایش بعد و کرد سکوت کمی

 ورهج همه من و خوبیه پسر. کرده خواستگاری ازت کیارش گفتم بهت تخت همین روی جا همین پیش چندماه -

 ارباین ولی؛ بوده ایدیگه چیز علت کال که شد معلوم بعد و ندارم ازدواج قصد و نه گفتی، کنممی تاییدش

 .باشه متفاوت قبل سری با جوابت خواممی

؛ رکنمفک ازدواج به بخواهم حتی که نبودم موقعیتی در اصال االن من. ریختند سرم روی سرد آب تشت یک انگار

 دید را نم طوالنی سکوت وقتی! کنی قبول باید یعنی بابا زدن حرف مدل این و کنم قبولش کهاین به برسه چه

 :گفت

 ؟گردیمی بهانه دنبال ذهنت توی داری -

 .دارم دلیل فقط؛ ندارم بهانه من! بابا حاج نه -

 .پذیرممی باشه منطقی اگر و رو دلیلت بگو -
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 تا دادم دست از رو اولم عشق تازگی به چون: »بگویم او به پرو پرو و کنم نگاه بابا به توانستممی طورچه االن من

 .«باشم داشته حس ایدیگه کسه به و بشم ایدیگه مرد عاشق تونمنمی هامدت

 ؟دلیلت شدچی پس -

 .ندارم رو مشترک زندگی یه شروع و کردن قبول شرایط اصال االن من بابا حاج -

 و نیک قبول و کیارش باید تو که دونممی رو این ولی؛ کنم درک تورو االن شرایط تونمنمی من نفس ببین -

 .کنه خوشبختت تونهمی و عالقمند بهت واقعا که کسی تنها اون که دونممی

 .کنم خوشبخت رو اون تونمنمی من ولی -

 ؟!کنیمی فکر عوضی اون به هنوزم نکنه -

 .کنم فراموشش کامل تا بدید مهلت بهم ولی؛ جون بابا نه -

 قدرهچ حاال! میشه خونه این داماد که کیارشه این اخر تا اول بدونی باید ولی؛ کنی فراموش تا میدم زمان باشه -

 ؟خوایمی وقت

 .دونمنمی -

 ؟خب، میگی من به بودی آماده هروقت و بکن رو فکرات تو باشه -

 .چشم -

 بدی رپس کیارش؟ داشتم هم ایچاره مگر ولی؛ کردمی امخفه داشت بود گرفته شکل گلویم در دوباره که بغضی

 سک قبول شرایط تو واقعا االن من ولی؛ باشد هاآن مال کیارش که بود دخترها از خیلی آرزوی شاید حتی، نبود

 .نبودم ایدیگه
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 .فکرکن کیارش به بینشم ما، برس درسات به دیگه برو -

 .چشم -

 :گفت بابا که داخل برم تا برداشتم را سینی و بلندشدم

 ...راستی-

 .کردم نگاهش منتظر و سمتش برگشتم

 و مدرسه دم بیاد روزها همین از یکی ممکنه، گرفته من از هم رو شاجازه و کنه صحبت باهات خوادمی کیارش -

 !برو باهاش، بزنه حرف باهات بخواد

 .خانه داخل آمدم و بود چشمی بابا پاسخ هم باز

*** 

 ؟خانم نفس -

. کردم اهنگ بود ایستاده کنارم که ماشینی به و برداشتم روپیاده هایفرش سنگ روی از را سرم اسمم شنیدن با

 .بود دهش پررنگ امزندگی در حضورش روزها این که بود کیارشی روپیاده کنار شده پارک مشکی پرشیای راننده

 .سالم -

 ؟ هستید خوب سالم -

 .ممنون -

 ؟بشید سوار میشه -
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 ؟چی برای -

 .بزنم حرف باهاتون خواممی که باشن گفته پدرتون کردممی فکر -

 .گفتن بله -

 .بشید سوار لطفا پس -

 .گرفتم جای جلو صندلی روی و بازکردم را شاگرد در سمت رفتم تردید با

 ؟بفرمایید -

 .کنیم صحبت ترراحت بتونیم که جایی یه بریم صبرکنید-

 .داشت نگه رستوران یک جلوی بعد ربع یک حدود. افتاد راه و کرد روشن را ماشین

 ؟کنیم صحبت رستوران تو -

 !گرسنتونه احتماال، شدید تعطیل مدرسه از تازه گفتم خب -

 :گفت و کرد باز را من سمت در آمد و شد پیاده ماشین از دید مرا سکوت وقتی. بود امگرسنه هم واقعا

 .کنممی خواهش، بفرمایید -

 از خشک هایصندلی جای به و بود شیکی رستوران. شدیم رستوران وارد هم پای هم و شدم پیاده ماشین از

 هایاناپهک از یکی روی رفتیم. بود شده آمیزی رنگ سفید و آبی رنگ با هم دیوارهایش و بود شده استفاده کاناپه

 بیکاری رس از هم من. نداشتیم را شکستنش قصد کدام هیچ انگار و بود مانبین سکوتی. نشستیم دیوار کنار

 از نگاه گارسون صدای با. بود شده کار رنگ آبی هایچراغ درونش و بود سرامیک که سقف به شد دوخته نگاهم

 .گرفتم سقف
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 ؟دارید میل چی -

 ؟خانم نفس خوریدمی چی -

 .جوجه -

 چیزی چینهم به نخواهم که داشتم استرس قدرمآن. بود منظوری چه به و چی برای نفهمیدم که زد لبخندی

 .فکرکنم

 .نوشابه و ساالد با جوجه دوپرس لطفا -

 .خورمنمی نوشابه من -

 .دوغ یه و نوشابه یه -

 را سکوت اون و نیاوردم طاقت من دیگه باراین. شد شروع اشلعنتی سکوت اون دوباره و رفت و نوشت گارسون

 :شکستم

 ؟بزنید حرف من با خواستیدمی شما -

 !غذا از بعد برای باشه گفتم ولی؛ بله -

 رد کذایی باغ خونه در روز آن از که سوالی و کردم استفاده فرصت از منم، دهدمی کشش دارد زیادی دیدم وقتی

 :پرسیدم ازش را بود ذهنم

 .بپرسم رو سوالم من بدید اجازه پس -

 .کنممی خواهش -

 ؟بوده چی گذشته تو حسام و شما بین -
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 ؟طورچه -

 ؟داشتید بچگی باهم شما. زنی زیرآب بچگیت مثل درست گفت حسام، باغ خونه اون تو روز اون -

 ...حسام و من، میشه شامل هم رو موضوع این بکنم خواستممی که هاییصحبت -

 موقع بد آمدن از چنان، میز روی چیدن به کرد شروع و آورد را غذاها گارسون بدهد ادامه را حرفش خواست تا

 کارش ات نشستم خانومانه و کردم کنترل را خودم ولی؛ کنم اشله خواستمی دلم که بود گرفته حرصم گارسون

 .بشود تمام

 :گفتم بالفاصله رفت که گارسون

 .بگید خب -

 :وگفت زد لبخندی کیارش

 !بودیدا کرده کنترل رو خودتون خیلی انگار -

 .دیگه بگید حاال، طورههمین -

 .میگم، رو غذاتون بخورید -

 .زنمنمی غذام به لب من نگید تا اصال! دیگه بگید خب. پیچونیدمی رو من قدرچه! بابا ای -

 .منه ناتنی پسردایی حسام؟! شیدمی عصبی چرا حاال خب خیل -

 :گفتم متعجب و شد چهارتا هایمچشم

 ؟چی -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر saamira  | صدای پای خدا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 181 

 .هست دوم ازدواج از پدرحسام و کننمی مجدد ازدواج مادربزرگم ازفوت بعد من پدربزرگ. شنیدید درست بله -

 ؟بود نگفته مسئله این به راجع چیزی حسام وقت هیچ چرا پس-

 !بچگی همون از ونداریم نداشتیم خوبی رابطه باهم اصال ما چون -

 ؟چرا -

 .نمیگم هیچی نخورید رو غذاتون تا من بعد به جااین از -

 به ردمک شروع چرا و چون بدون همین برای؛ چیست قضیه بدانم که کنجکاو حسابی هم و بود امگرسنه خیلی هم

 داره لبخندی با دیدم و گرفتم باال را سرم. است زوم رویم نگاهش کردم احساس چنددقیقه از بعد. خوردن

 :گفت و آمد کش بیشتر لبش، دید مرا نگاه وقتی و کندمی نگاهم

 ؟درسته بود تونگرسنه خیلی انگار -

 غذا اشتمد تند خیلی که بودم کنجکاو و گرسنه قدرآن. شدم حرفش کنایه متوجه تازه و فکرکردم حرفش به یکم

 :گفتم ارامی صدای با. کردم جور و جمع را خودم و کشیدم خجالت کمی. بودم نشده متوجه خودمم و خوردممی

 .بزنید رو تونحرف ادامه شما تا بخورم ترسریع خواستم خب -

 .یدبفرمای، نکنم نگاه دیگه میدم قول و بخورید رو شبقیه بفرمایید! اتفاقا بردم لذت من. نداره اشکالی -

 .کردم غذام خوردن به شروع آرامش با باراین

 !بگید رو شبقیه حاال، سیرشدم من دیگه خب -

 .میام و کنممی حساب منم ماشین تو برو شما، بشینیم جااین که نمیشه -

 .غذا بابت ممنون، باشه -
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 .کنممی خواهش -

 :گفتم که صندوق سمت رفتمی داشت، بلندشدیم مانجای از هردو

 !ببخشید -

 ؟بله -

 .سوییچ -

 .بفرمایید، اها -

 هرهچ یک، کردم احساس که کردممی نگاه را اطراف داشتم. ماشین داخل نشستم رفتم و گرفتم ازش را سوییچ

 خود !بود خودش آره، کردم دقت بیشتر. بود زده زل من به پروابی که شخصی. درخت یک پشت بینممی آشنا

 ینماش سمت به که کردمفکرمی چیزها همین به داشتم؟ کردمی کارچه جااین؟ نبود زندان در مگر او! اشلعنتی

 متوقف هایمرگ در خون جریان انگار، زدم یخ کلمه واقعی معنای به و بدنم کل در پیچید ترس. برداشت قدم

 .بود شده

، خاندمچر نگاه تا. بدهد نجاتم و بیاید امناجی شاید تا کردم نگاه رستوران در به و گرفتم او از ترس با را نگاهم

 قدرچه ببینم تا کردم نگاه روم روبه به دوباره و شد قرص دلم کمی، آیدمی پایین رستوران جلوی هایپله از دیدم

 ؟رفت دیدم از سرعت این به طورچه. بود رفته، نبود ولی...ولی؛ شده نزدیک

 .بریم خب، دیرشد یکم دیگه ببخشید -

 به و گرفتم رو روبه از نگاه و آمدم خودم به، بود نشسته راننده صندلی روی کنارم حاال که کیارش صدای با تازه

 :گفتم گیچ هایادم مثل بازهم ولی؛ دادم کیارش

 .بریم، آره آره؟... ها -
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 :وگفت کرد نگاهم متعجب کمی

 ؟خوبی -

 .بریم، آره -

 کیارش که مسیری به و کنم درک را موقعیت توانستم کم کم و شدم آرام کمی. شدیم دور جاآن از که یکم

 .کردم دقت رفتمی

 ؟ریدمی کجا پس-

 !که نزدم رو حرفام هنوز من، پارک یه سمت میرم -

 به ایدب هی که کرده گناهی چه بیچاره این. گفتممی چیزی اگر بود هم زشت ولی؛ نداشتم زدن حرف حوصله اصال

 ؟بسوزد من خراب حال و اشتباهات پای

 .کنیم صحبت ماشین تو خوب -

 !اخه نیستم راحت طوریاین من -

 .باشه -

 و مشدی پیاده و کرد پارک آب جوی یه کنار و ماشین و پارک به رسیدیم تا نشد بدل و رد مانبین حرفی دیگر

 .برداشتیم قدم پارک توی باهم گامهم

 !لطفا رستوران توی هایحرف ادامه... خب -

 :گفت و زد لبخندی

 ؟بودیم کجاش خب -
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 ؟نبود خوب باهم تونرابطه چرا -

 ونهم، بابابزرگم باغ خونه گیالن اومدنمی پنجشنبه هر و کردنمی زندگی تهران تو شخانواده و حسام خب -

 .بود برده رو شما که باغی خونه

 این یزیاد لعنتی بغض این و من، گلویم در نشست بغض و افتادم اتفاقاتش و کذایی باغ خونه اون یاد هم باز

 .بودیم شده رفیق باهم روزها

 شدوست خیلی هم حسام، بودم عاشقش من جوریایی یه و بود داشتنی دوست و مهربون خیلی من بزرگ پدر -

 یلیخ رقابت یه، داشتیم رقابت هم با دیگری از بیشتر بابایی عالقه اوردن دست به برای حسام و من. داشت

 با داییم و مامان. اومدنمی مونخوش هم از هم همین برای، کردیممی هرکاری خاطرشبه که قدریاون! سخت

. میاد بدشون هاشبچه و همسردوم از اول همسر فرزندهای همیشه دیگه طبیعیه خب، نداشتن خوبی رابطه هم

؛ ودمب بزرگتر چندسالی حسام از من کهاین با. کردمی متنفر ازهم بیشتر رو حسام و من، هااون بین اختالف این

 یه مرفتمی تالفی برای منم. خوردممی کتک ازش حسابی میشد دعوامون هروقت و بود ترتپل من از حسام ولی

 زرگمب بابا فریاد و اخم با و خوردمی کتک باباش از حسابی اونم، حسام گردن انداختممی و کردممی کاری خراب

 «زنی زیرآب بچگیت مثل:»گفت من به روز اون هم همین برای. میشد رو روبه

 .بود نما آب یک روی روبه که شدیم نیمکت یک نزدیک

 ؟بشینیم -

 زخمش روی هم راستش دست. بود نشسته پیشانیش روی عرق و بود شده جمع صورتش کمی، کردم نگاهش

 .بود

 .بشنید بشینید؟ گرفته درد زخمتون وای ای -

 :گفت و زد زورکی لبخند و نشست
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 !نیست چیزی نه -

 ...ولی؛ کردیدمی استراحت باید شما. میگه رو ایدیگه چیز تونچهره ولی -

 ؟حاال گرفتید رو سوالتون جواب، کنید فراموشش -

 .بله -

 ؟بزنم رو حرفم من هست اجازه پس خب -

 .بفرمایید کنممی خواهش -

 به اشهب قرار اگه، مهمن خیلی که چیزهایی. بگم بهتون رو چیزها سری یک تا کنیم صحبت خواستم راستش -

 .فکرکنید من

 .کردم بازی انگشتانم با و پایین انداختم را سرم

 .شنوممی بفرمایید -

 هردومون هم لج از سالگی شانزده توی که گرفت باال قدریاون حسام و من بین رقابت و بازی لج و لج این -

 !نرگس، شدیم دختر یه عاشق

 .گرفت درد گردنم و سمتش به بلندکردم سر سریع که کردم تعجب قدرآن حرفش این شنیدن با

 ؟بود هردوتون عشق، نرگس -

 .اره -

 و نرسم اولم عشق به وقت هیچ من شد باعث که بود او. شدممی عصبی نرگس اسم شنیدن با قدرچه که وای

 .بودم متنفر اسمش و خودش از همین برای
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 ؟خب -

 اس ام اس و وقت بی و وقت هایتلفن، شده دوست دختری یه با حسام که بودم شده متوجه بود مدتی یه -

 اعتس نیم گفت که شنیدم ناخواسته زدمی حرف داشت که بار یه. کنم شک بهش شد باعث زیادش هایبازی

 و پارک یه توی رفت. کردم تعقیبش همین برای سرقرار میره داره که زدم حدس. کرد قطع و جاماون دیگه

 همین برای؛ بود من به پشتش حسام و بود من طرف دختر صورت که بودن نشسته جوری. دختر یه کنار نشست

 که یشدم حسودیم حاال داشتم رقابت حسام با همیشه که هم من، بود زیبا. کنم نگاه رو دختر چهره تونستم خوب

 راغشس رفتم بدونه حسام کهاین بدون باری دو یکی! تنهام من و باشه اون زیبایی به دختری با تونسته اون

 یه و بکنمش خودم مال جوری یه خواستممی. زدممی زنگ بهش و بودم برداشته حسام گوشی از وشمارشم

 امحس به کهاین تا، نمیشد حسام خیالبی و اومدنمی راه جوره هیچ نرگس ولی؛ بزنم رو حسام آب زیر جورایی

 رتی با رو هم سایه که طوری، بود شده قبل از بدتر مونرابطه. کردیم حسابی دعوای یه هم حسام و من و گفت

 ...و شد فوت حسام مامان کهاین تا بودن دوست باهم دوسالی یکی! میزدیم

 ؟الهام پس؟! شد فوت -

 .شد فوت و کرد تصادف حسام سالگی هجده تو مامانش، نامادریشه الهام -

 از رتبزرگ حدیث که درحالی نزدی حدیث از حرفی االن تا کهاین و؟ بودن نگفته ما به چیزی حاال تا چرا پس -

 .حسامه

 .رسیممی هم اونجا به صبرکن -

 .بگو رو شبقیه، باشه -

 بمونه که خواست ازش و تهران بره نذاشت دیگه آقاجونم. بود بد خیلی حالش مامانش فوت از بعد حسام -

 بهش خیلی. کردمی آرومش نرگس، بود نرگس پیش هرروز و موند خواسته خدا از هم اون، خودش پیش گیالن
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 اومد یدای که گذشت ماه شش تقریبا. باشه کنارش ناراحتی و سختی مواقع که داره رو یکی که میشد حسودیم

 !نکرد که نکرد گوش، صبرکن سال تا حداقل گفتن بهش هرچی. کنه ازدواج خوادمی گفت آقاجون به و شمال

 بابات که نداری خبر گفت و زد زنگ تهران از اشخاله هم طرفاون از، بود شده عصبی بدجوری هم حسام

 .کردم صحبت راحت که البته ببخشیدا! کنه ازدواج فاحشه زنه یه با خوادمی

 .کنممی خواهش -

 یچه و تهران به رفتنش از گذشت ماهی پنچ، چهار یه. تهران رفت و کرد عصبی بیشتر رو حسام قضیه این -

 ازش و زد زنگ من به نرگس. دادمی رو نرگس و آقاجون هایزنگ جواب نه و میزد زنگ نه. نشد حسام از خبری

 بهش، نرگس به گفتن دروغ کردم شروع و دیدم مناسب رو موقعیت هم من. بود شده نگرانش، خواست خبر

 حسابی حالش و شد باورش هم نرگس. گردهبرنمی دیگه و کرده نامزد دختر یه با جااون و تهران رفته گفتم

 نم به داشت کم کم، باشم باهاش کردنش اروم بهانه به کردممی سعی هی خودشیرینی برای منم. شد خراب

 زنی اب باباش که بود گفته آقاجون به و برگشت، کرد خراب رو چی همه هم باز. برگشت حسام که میشد مندعالقه

 علت و کیه باباش که نیست معلوم و داره دختر یه ولی؛ نیست اششناسنامه تو مردی هیچ اسم که کرده ازدواج

 !بوده دخترش و زن اون و باباش با جدال و بحث درگیر که بوده این هم اومدنش دیر

 ؟الهامه زن اون و حدیث دختر اون که نگو -

 !همینه دقیقا -

 نگاه را کیارش داشتم شده درشت هایچشم با فقط و دادم دست از را تکلمم قدرت و بودم شده زده شوکه

 ....بودند محجوب قدرآن که دختری مادر اون که نمیشد باورم اصال. کردممی

 ؟نگفتی نریمان به چیزی مدت این تو چرا پس...پس -
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 حدیث اب اونم کهاین مثل که بگیره باید نریمان خود رو نهایی تصمیم گفت اونم و گفتم بابات به... گفتم -

 !نداره قضیه این با مشکلی گفته و کرده صحبت

 .نداشتم خبر چیزی هیچ از من و بود افتاده مانخانواده در اتفاقاتی چه. بودم شده زده شوک

 .بدونی کردممی فکر -

 ؟ رو چی -

 !رو اتفاقات همین -

 .نداشتم خبر چیز هیچ از من -

 .نکرد شک اصال گفتم بهش حدیث به راجع وقتی چرا مامانم بگو پس

 ؟چیشد بعدش، بگو رو حرفت بقیه شما خب -

 متصمی، میشد بیشتر روز به روز شونبین که عشقی و نرگس و موند اون دوباره و اومد حسام دیگه هیچی -

 تریدخ هیچ به دیگه و کار و درس به چسبیدم دیگه بعد به موقع اون از. بشم حسام و نرگس خیالبی گرفتم

 یادیز هایکیس! حرفا این و کنی ازدواج باید که بهم بود کرده پیله که میشه سالی یک حدود مامان. فکرنکردم

. مدید رو شما کهاین تا کنم ازدواج که خواستممی نه و میومد خوشم اونا از نه من خوب ولی؛ کرد معرفی بهم هم

 چادر اب بار اولین برای وقتی تکیه تو شباون. اومد خوشم خیلی بود حرکاتت و چشمات تو که معصومیتی از

 ازت ایچ سینی گرفتن بهانه به تا جلو اومدم! بودی نازشده خیلی اخه. عالقمندشدم بهت قبل از بیشتر دیدمت

؛ منداشت حسام از خبری که بود سالی چند یه بابابزرگم فوت از بعد، جلو اومد حسام یهو که بزنم حرف باهات

 حرف طوریاون هم با وقتی. دیدمش شب اون تا نداشتم ازش خبریم و بودمش ندیده وقت هیچ دیگه چون

 بورکردممج رو بابام باختم از جلوگیری برای؟ ببازم حسام به قراره بارهماین نکنه گفتم شد خالی دلم ته، زدید

 عدشمب و افتاد اتفاقات اون کهاین تا! باختم که فهمیدم نه جوابت گفتن وقتی، بزنه حرف حاجی با شب همون
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 که بار هر ولی؛ بودم بابات پیش هم من. کرد کنترل رو تون خط کردم صحبت سرهنگه که عموم با، تو دزدیدن

 هکاین تا بزنن رو ردش نمیشد همین برای و کردمی خاموش خطم و کردمی قطع و گوشی زود میزد زنگ حسام

 بعدشم به اونجا از! جااون اومدیم و باغ خونه بردتت فهمیدم زدی رو حرف این تا...خونه گفتی و زدی حرف تو

 .دونیمی خودت دیگه

 .هستم شما شرمنده خیلی من -

 !باشه شرمنده دشمنت؟ چی برای آخه -

 !ببخشید واقعا، دیگه تونخوردن چاقو قصیه همین خاطربه -

 .شماست به عشقم از یادگاری یه این، سرتون فدای حرفیه چه این بابا نه -

 :گفتم و پایین انداختم را سرم

 ؟مونده حرفی بازم -

 ؟چی شما، ندارم حرفی نه دیگه من -

 .بریم دیگه که بهتره، ندارم منم -

 .بریم -

 در جلوی ار ماشین. نشد وبدل رد مانبین حرفی هیچ خانه به رسیدن تا دیگر و ماشین سمت رفتیم و بلندشدیم

 :گفت و داشت نگه

 .کردید گوش حرفام به که ممنون، بفرمایید -

 .خدانگهدار، امروز ناهار بابت ممنون. کنممی خواهش -
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 :گفت که بشوم پیاده خواستم و کردم باز را ماشین در

 ؟خانم نفس -

 ؟بله -

 ؟حسام گرفتن نظر در بدون، فکرکنید ترجدی یکم بهم کنم خواهش میشه -

 .شیدنمی مقایسه اون با هرگز، نباشید نگران! بکشمش دارم سعی ذهنمم تو، شده کشته من قلب تو حسام-

 :گفت و زد لبخندی

 .ممنونم -

 :گفتم و دادم را لبخندش جواب

 .خدانگهدار -

 .خداحافظ -

 ساعت. کردم دستم روی مچی ساعت به هم نگاهی. شدم خانه وارد و چرخاندم در قفل در را کلید و شدم پیاده

 !بودیما زده حرف قدرچه ما، بود بعدازظهر چهار

 سرد هوای این تو آخر. خورندمی چای دارند و نشستن تخت روی مامان و جان خانم دیدم که جلوتر رفتم یکم

 ؟حیاط تو چرا

 .سالم -

 .دادن رویی خوش با رو سالمم جواب هردو
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 !کردی دیر قدرچه -

 :گفتم مامان جواب در و برداشتم را جان خانم جلوی قندان توی هاینقل از یکی و تخت رو کنارشون نشستم

 .بودم کجا که دونیدمی -

 .بودم افتاده پس االن که دونستمنمی اگه، دونممی که بله -

 ؟سرما این تو نشستین حیاط تو چرا حاال! جونتون از دور -

 ؟!دختر چرا دیگه تو، پیرزنم چیزی یه سرد بگم من حاال! وا -

 !هازمستونه جون خانم -

 !ببر لذت هوا این از؟ زمستون شد دیگه اسفندم اخر، شد تموم دیگه -

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی

 .چشم به ای-

 ؟گفتین چی ببینم کن تعریف خوب -

 .گفت بهم اون رو کردید پنهان ازم و دونستین غریبه رو من شما که رو چیزایی همون -

 ؟گفت چی -

 :گفتم دلخوری لحن با

 .خانم مامان رو چی همه -

 .بدونی تو نداشت دوست نریمان که بود این خاطربه نگفتم چیزی بهت من اگه، توام حاال خوبه -
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 .نکردم قتل خوبه، شدم غریبه نریمان اقا برای که وقته خیلی من دیگه بله -

 و تمبرداش رو امکوله. نداد بهم و زدن حرف بیشتر اجازه و ترکید بغضم ولی؛ بگم که بود دلم تو حرف کلی هنوز

 .کردم رو هامگریه در پشت همون، کردم قفل و بستم درم اتاقم و خونه داخل رفتم

 .بزنیم حرف باهام کن باز رو در، نفس -

، دمکر بچگی من بابا( وگریه جیغ با؟ )چی برای اخه! شده عوض من با تونهمه رفتار، ندارم حرفی شما با من -

 ...شماها وقت اون بخشهمی رو اشبنده بزرگیش اون به خدا؟ بخشینمنمی چرا، کردم غلط، کردم خریت

 ؟ نبخشیدم رو تو ما گفته کی! رو در این کن باز، شد پاره اتحنجره، دیگه بسه -

 ؟چی یعنی کردید رفتار باهام غریبه یه مثل که همین -

 .همین دلخوره ازت یکم نریمان فقط؛ داریم دوست قبل مثل و بخشیدیم رو تو همه ما، جان نفس -

 .نشده زنشم هنوز که دختری به فروخت رو اشچندساله خواهر که نکنه درد داداشم دست -

 ...ا توام دیگه بسه -

 :گفتمی مامان به داشت که شنیدم ور اون از رو جون خانم صدای

 !بیا کنیمی جریحش بیشتر طوریاین، میشه اروم خودش بشین بیا کن ولش-

 دراز سقف به رو، تخت روی و کردم عوض را هایملباس. شدم بلند بعد و کردم گریه در پشت طوریهمان یکم

 چرا. یدنمرس جا این به تا گرفته اشتباهاتم از چیز همه به. کردم فکر سرم باال سقف سفیدی به خیره و کشیدم

 چرا پس خواستنمی مرا اگه؟ کرد بازی احساساتم با و گرفتم بازی به قدران نداشت بهم ایعالقه که حسامی

 خیلی سرپ کیارش؟ بدهم مثبت جواب کیارش پیشنهاد به مجبورم من حاال یعنی؟ کرد اموابسته خودش به قدران

 دانستممی قاطع را جوابش که سوالی تنها؟ دارم دوستش هم من؟ چه من ولی؛ دارد دوست خیلی هم مرا! خوبیه
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 وجود اب االن، بود نشده زندگیم وارد نامی حسام وقت هیچ اگر شاید. نداشتم کیارش به حسی هیچ من. بود همین

 مثبت جواب حتما و شدممی عالقمند بهش من خاطربه خوردنش چاقو حتی یا و کیارش عشق ابراز همه این

 ...االن ولی؛ دادممی

 مردی ولقب به مجبور مرا عصبانیت روی از کهاین یا؟ بود جدی یعنی، بدم مثبت جواب بهش باید گفت بابا حاج

 اشقع دوباره بتوانم دیگه سال چند شاید، دانمنمی؟ بشود همسرم که کنم قبول تونمنمی جوره هیچ که کرد

 خانم زمانی خواهدمی دلم من، بخواهد را کیارش که کنم مجبور زور به را دلم توانمنمی قطعا االن ولی؛ بشوم

 .نیست موقعش اصال االن و نکنم فکر حسام به ایلحظه برای حتی دیگر که شوم مردی خانه

 :گفتم و نشستم شدم بلند، بیرون کشید خیالم و فکر از را من اتاق در صدای

 ؟!بفرمایید -

 .شد اتاق وارد بابا حاج و شد باز در

 .کردم سالم و ایستادم احترامش به

 .کردی خاک و گرد شنیدم، بابا دختر سالم -

 ...که باشم کی من، بابا حاج خدا به نه -

 !باهات دارم حرف چهارکلوم بشین بگیر خب خیل -

 :کرد شروع عمیقی نفس از بعد بابا حاج و تخت روی نشستیم هم کنار

 ؟ اره زدید حرف کیارش با امروز -

 .زدیم حرف بله -
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 ؟ گفت داداشتم راز حرفاش قاطی -

 .گفت بله -

 ؟هوم، کردیم پنهونش ما چرا که شدی ناراحت توام و گفت -

 .کردید پنهانش چرا که شدم ناراحت بله -

 قرار کردیم فکر که زندگی و افتاده زندگیش تو یهویی که اتفاقاتی خاطربه حسابی داداشت! بابا قندک ببین -

 ؟نه بدیم حق بهش باید پس عصبیه و ناراحت، کرده خراب شب یه و بشه زیبا خیلی

 ...اشعالقه مورد دختر مادر که مقصرم من؟ منم شهمه مقصر -

 !نفس -

 .نیستم اتفاقات همه مقصر من بگم خواممی ولی؛ ببخشید-

 .بود تو اشتباه با اشهمه شروع که کن قبول ولی -

 به داخ، کنید سرزنش کردم توبه که اشتباهی خاطر به رو من که نداشتم انتظار دیگه شما از واقعا بابا حاج-

 !بخشهمی خداییش

 اباجانب داره زمان به نیاز و خورده ضربه بدجوری نریمان ولی، بخشید جون خانم، بخشید مادرت، بخشیدم منم ِ-

 .چشم -

 :گفت و بوسید را امپیشانی

 ؟ بابا باشه، بشه درست چیز همه تا کن صبر کمی فقط، بابا دختر افرین-
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 .چشم-

 :گفت و شد بلند و زد رویم به لبخندی

 .حاضره شام که بیا و بشور رو روت و دست شو بلند-

 .میام االن منم برید شما، چشم-

 :گفت بابا حاج که بودیم نشسته شام سرسفره

 !گذاشتی جا کیارش ماشین توی رو گردنت شال، دختر گل راستی -

 .نبود گردنم خانه آمدم وقتی که افتاد ویادم کردم فکر کمی

 ؟فهمیدید کجا از شما، احتماال آره -

 .من به داد گردنتم شال، اخه حجره بود اومده -

 !آها -

 : گفت و کرد بابا حاج و من به مشکوکی نگاه نریمان

 ؟ بوده کیارش ماشین تو چی برای -

 .کنن صحبت باهم بودن رفته -

 ؟بدید مثبت جواب قراره -

 .کنه فکر خواسته نفس، نیست معلوم که فعال -

 :گفت و زد تمسخرآمیزی پوزخند
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 !دیگه بچسبه شده خر همین تا، بگیرش میاد کی دیگه وضعیت این با؟ چیه برای فکرکردنش دیگه -

 !نریمان باش زدنت حرف مواظب -

 با و گذاشتم پا زیر را مامان و بابا حاج چندساله تربیت تمام و احترام دیگه که سوزاندتم چنان حرفش این

 :گفتم بهش بلندی تقریبا صدای

 من ـناه ـگ! بگیره رو من میشه پیدا هم یکی گرفتی رو حدیث رفتی که تو مثل خری یه باالخره؟! نشه پیدا چرا-

 !کمتره تو مادرزن از که

 وبهر که سفره ور همون از که نفهمید هیچی دیگه انگار و بیرون زد دود هایشگوش از که وعصبی شد سرخ چنان

 .دهنم توی کوبید محکم دستش پشت با بود نشسته روم

؛ رفتگ بغضم. میشد بلند رویم دستش هم اون و ایستادممی رویش توی طوریاین من که بود بار اولین برای

 !نریمان گوش توی زد محکمی سیلی و نکرد نامردی باباهم حاج. بشکند جلویش غرورم نذاشتم ولی

 ثلم هم اون. کرد نگاه بابا حاج چهره به و گرفت را صورتش ناباور نریمان. شد بلند خونه تو مامان جیغ صدای

 !نداشت را ضربه این توقع من

 !کنی بلند خواهرت روی دست نداری حق امزنده من تا بفهمی تا زدم رو این -

 حاج داد اب که نگرفتم باال بود پایین که طورهمان سرم، بیرون زد خانه از و کرد من به انگیزی نفرت نگاه نریمان

 :لرزیدم بابا

 قضاوتشون طوریاین که دخترش و زن اون زندگی از دونیمی چه تو؟ زدی برادرت به رو حرفا اون حقی چه به -

 بحص، دیدی ـناه گـ حال در هنگام شب رو کسی اگر:» فرمایندمی که رو علی امام حدیث اون نشنیدی؟ کنیمی
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 من زا امروز به تا زن اون شاید دونیمنمی ما پس!« باشه کرده توبه سحرگاه شاید! نکن نگاهش چشم همون به

 ؟بزنی رو حرف اون که داشتی حقی چه پس، باشه شده تر پاک توام و

 :بگم که بود این چرخید دهنم تو که حرفی تنها فقط

 !ببخشید -

 .اتاقت تو میری حاال همین -

 و آرایشم یزم پشت نشستم رفتم کردممی گریه که طورهمان، گریه بازم و بستم را در و اتاقم تو رفتم و بلندشدم

 هنید تو بهم حسام که بار یک. بود شده پاره لبم انگار. آمدمی خون ازش داشت که لبم به خورد آینه تو چشمم

 وجودم تمام با که کسی از؟ کی از اونم... دوم بار ایبر حاال، بودم خورده دهنی تو که بود باری اولین بود زده

 ونخ و برداشتم میز روی دستمالی جا توی از دستمالی! بابا حاج از بعد امحامی تنها برادرم، داشتم دوستش

 از هک هایماشک، بود افتاده راه قلبم تو که سوزشی اندازه به نه ولی؛ سوختمی. کردم پاک باهاش رو لبم گوشه

 .کردنمی بیشتر رو سوزشش و زخم روی رفتندمی و خوردندمی لیز توک و تک شدندمی سرازیر یمهاچشم

 ؟زدم را حرف آن من چرا اصال؟ بدهم تاوان باید کی تا خدایا؟ شد طوریاین امزندگی چرا؟ اخر شدچه

 منم هتاز! است بزرگی خیلی ـناه گـ اونم ولی! را لعنتی زندگی این کنم تمام خواهدمی دلم، شدم خسته دیگر

 ؟کنم تحمل باید کی تا اخر ولی؛ ندارم را کشی خود جرئت

 !صبر و صبر و صبر، نگذشته زیادی چیز که هنوز

 کابوس را شب کل، خوابیدم امکرده وپف خیس هایچشم با وقته چند این هایشب از خیلی مثل هم شب آن

 خودم اب. بروم مدرسه به نبود احتیاج و نداشتم کالس روز اون شکر را خدا. بیدارشدم بار چندین صبح تا و دیدم

 زا که کردمی درد قدرآن سرم. نداشتم را کتاب و درس حوصله اصال ولی؛ بخوانم درس امروز بودم گذاشته قرار

 صبح هن. انداختم رویم روبه ساعت به نگاهی. بشوم بلند تخت روی از توانستمنمی و بود شده سنگین درد زور
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 اراحتن ازم خیلی یعنی این. نگرفته را سراغم کس هیچ دیشب از ولی؛ ندارم کالس امروز دانستنمی مامان، بود

 .نروم بیرون اتاق از امروز کال دادم ترجیح همین برای نداشتم را زدن حرف حوصله منم! هستند

 کرف فقط و فقط؛ کردم بازی موبایلم گوشی با کمی فقط؛ نخوردم تکان جایم از و بودم تختم توی را روز کل

 زا قبل تا. کردم فکر اشعالقه و کیارش به، خودم دیشب برخورد و رفتارهاش و نریمان به هم بیشتر. کردم

 یول؛ بوده امزندگی در کسی او از قبل، ندارم را او لیاقت من گفتممی خودم با شهمه بزنم حرف باهاش کهاین

 روی از خودش قول به یا و بوده عاشق روزی یه هم او کهاین فهمیدن و باهاش زدن حرف از بعد! پاکه پاک اون

 نکرد قبول دانستمنمی هم هنوز ولی؛ بود شده کم وجدانم عذاب از کمی است عاشق که کردهمی فکر بازی لج

، ورمخمی را زده نارو بهم که اویی غصه هنوز وقتی که است درست دانستمنمی؟ نه یا است درستی کار کیارش

 ؟نه یا ایدیگه کس خانه خانم بشوم

 :گفتم و نشستم تخت روی، آمدم خودم به اتاق در صدای با

 ؟!بفرمایید -

 :گفت که بشوم بلند آمدم و کردم جمع را پاهایم. داخل اومد جان خانم و شد باز در

 !بشین -

 .تحریرم میز صندلی روی نشست هم خودش

 .بخیر صبح، سالم -

 .یکه به نزدیک، بنداز ساعت به نگاه یه، نیست صبح ولی! تنشسته روی به سالم -

 .بودم نرسیده هم اینتیجه هیچ به و بودم فکرکرده را مدت این تمام من. بود درست، کردم نگاه

 ؟مدرسه نرفتی امروز چرا -
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 !دیگه طوریهاین دانشگاهی پیش، نداشتم کالس -

 ؟بیرون نیومدی اتاقت از چرا -

 ...دیشب اتفاقات خاطر به -

 :گفت جان خانم بزنم را حرفم ادامه کهاین از قبل

 .ایستادی ترتبزرگ روی تو کردی اشتباه که دونیمی پس -

 زن اون دشای میگه بابا حاج طورچه. بود سنگین خیلی حرفش که کنید قبول جون خانم ولی؛ کردم اشتباه بله -

 ؟باشم کرده توبه منم شاید که کنیدنمی فکر این به ولی؛ باشه کرده توبه

 ؟ گفتیم تو به راجع چیزی ما مگه -

 ...نریمان دیشب حرف -

 !عصییه و ناراحت اون -

 ...وزهن ولی؛ گذرهمی اتفاقات اون از که دوماه از بیشتر؟ کنه پیدا ادامه عصبانیت و ناراحتی این قراره کی تا -

، که حلهم این مردم ولی؛ قبول بخشیدن خانوادت، قبول بخشیده خدا، قبول پشیمونی تو، قبول کردی توبه تو -

 ندونمی؟ پشیمونی دوننمی؟ کردی توبه تو که دوننمی اونام؟ چی شنیدن رو حسام فریادهای صدای روز اون

 ؟بخشیده پدرت دوننمی؟ بخشیده خدا

 رایب خواستی که روزی هر گفتیدیم خودتون. کرد زندگی مردم حرف به نباید گفتیدمی همیشه خودتون شما -

 !نیستی موفق وقت هیچ دیگه بعد به روز اون از کنی زندگی مردم
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 تپش کردن غیبت و اوردن در حرف دنبال فقط که بیکار ادم سری یه حرف به نباید، میگم هنوزم! طورههمین -

 ور مردم هایپچ پچ تونهنمی. داره غیرت و مرده نریمان ولی؛ دونیممی مونهمه رو این. کرد توجه اونن و این سر

 !بیکار ادم سری یه مجلس نقل شده خواهرش حرف ببینه تونهنمی، بگیره رو گوشاش در و بشنوه

 دهش جمع چشمام پشت که هاییاشک جلوی نتونستم که گرفتم آتیش و سوختم جون خانم حرفای از قدراون

 :گفتم و کرد جیغ به تبدیل هم من صدای ناخواسته و ریخت پایین شتاب با همش و بگیرم رو بود

 اب، دنزنی زبون زخم ندارید! بگید دارید چاره. بکنم تونمنمی کاریشم خوردم که...گ؟ هان کنم چیکار گیدمی -

 اخم اب، بشن خسته تا بشورن رو من گناهای قدراین بذارید بیکارم مردم اون، کنم جمعش تونمنمی رو ریخته

 !کنید نگاه من به دیگه مدیونید؟! میشه تموم مردم این حرف اگه من به کردنتون پشت و شماها تخم

 :گفت فریادی با و شد اتاق وارد سراسیمه مامان من جیغای صدای از

 کس چهی و کردی اشتباه! سر خیره دختر میشه بلند مادربزرگت روی صدات که شدی پرو زیادی دیگه! شو خفه -

 !االنت از اینم دیشبت از اون؟ شدی پرو ابروئه چشت باالی نگفت

 :وگفت کرد جان خانم به رو و پایین آورد را صدایش هم بعد

 .بریم بیاید حاالم، ببخشید شما! شده پروابی زیادی دختر این، جون خانم ببخشید -

 :گفت آهسته و کرد بهم کوتاهی نگاه جون خانم

 !همین، بده زمان گفتم، کرد کاریش میشه نگفتم، دارم چاره نگفتم، مهمه حرفشون نگفتم -

 !بغض و اشک و درد و تنهایی ماندم من دوباره و بستن را در. بست را در و اتاق از بیرون رفت

*** 
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 از زیرا؛ دیدمنمی کال دیگر که هم را نریمان. بود شده سرد هم با همه رفتار. گذشت اتفاقات آن از روزی چند

 .آمدمنمی بیرون دیگر زدندمی صدایم شام برای که شب تا و اتاقم توی رفتممی، خانه آمدممی که مدرسه

 زشا بگویم خواهمنمی. نیست چرا که پرسیدمنمی اصال هم من، نبود ما کنار شام سفره سر دیگر هم نریمان

 ستمتواننمی جوره هیچ. نبودم قائل احترام برایش و نداشتم دوستش قبل مثل دیگر ولی؛ بودم شده متنفر

 چیز هیچ و کس هیچ به دیگر. کنم فراموش یا و ببخشم را شبش آن حرفای و وقت چندآن رفتارهای

 اب را ذهنم را خودم. کردمنمی فکر هم فکرکنم بهش بودم داده قول بهش که کیارشی به حتی؛ کردمفکرنمی

 .بودم کرده مشغول خواندن درس

 لحظه روز آن به رسیدن برای که عمرم های سال همه برخالف. جدید سال به بود مانده هفته یک به نزدیک

 تو امسال، بودم نو لباس و نو وسایل و سین هفت وسایل دنبال، مختلف بازارهای در مامان با و کردممی شماری

 به ایضربه. نداشتم هم را چیزی هیچ و کس هیچ حوصله. بودم کرده گرم تست هایکتاب با را خودم سر اتاقم

 :گفتم و آوردم بیرون کتابام توی از را سرم که خورد اتاق درب

 ؟!بفرمایید -

 :گفت خشک خیلی و داخل آمد در الی از مامان سر و شد باز در

 .خرید بریم شو حاضر بلندشو -

 .ندارم خرید حوصله من -

 .بریم باید شهنمی -

 .باشم داشته نو لباس حتما جدید سال نیستم که بچه -

 .کنیم خرید باید، داره فرق امسال -
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 !اممرده دل آدم یک من امسال، داره فرق هم خیلی اره

 ؟داره فرقی چه -

 مونخونه حیاط همین تو کوچیک مراسم یه و بیان در هم عقد به نریمان و حدیث تحویل سال از بعد قراره -

 .حاضرشو پاشو حاال. بخریم لباس بریم باید، بگیرم براشون

 .بست را در و رفت بیرون اتاق از

 نای به کردممی عادت داشتم کم کم دیگر. نکردم تعجب است برادرم عقد فهمممی موقع این کهاین از دیگر

 تحملم خودشان کنار دارن اجبار به، خواهندنمی را من دیگر هاآن کردممی احساس، خانواده این در شدن غریبه

 الاص، خرید بروم خواستنمی دلم است نریمان عقد بودم فهمیده که هم االن حتی. ندارند ایچاره زیرا؛ کنندمی

 بالشدن گیالن بازارهای در باید کردیمی ولش که نفسی، من میشد باورش کی! هه. نداشتم کردن خرید حوصله

 ؟ ندارد را برادرش عقد برای هم آن رفتن خرید حوصله اصال حاال، گشتیمی

 تا کرکنمف. کردممی بغض فقط؛ بود شده خشک هایماشک چشمه که بود وقت خیلی دیگر ولی؛ بود گرفته بغضم

 .نیاید سراغم هم لعنتی بغض این حتی دیگر چندوقته

 مانتو یک، کمدم سمت رفتم و شدم بلند جایم از اجبار روی از. رفتممی مامان با باید و نداشتم ایچاره انگار ولی

 ودمخ به آیینه تو نگاهی. پوشیدم و برداشتم داشت قرمز رز هایگل که مشکی روسری یک با مشکی شلوار

 رو و رنگ یکم برای، بود دیگری هرزمان اگر. زدمی زردی به رنگمم. بود شده گود و سیاه چشمام زیر، انداختم

 حوصله اصال لحظه آن ولی؛ دربیاید روحیبی این از مچهره یکم تا کشیدممی چشم خط یک حداقل گرفتن

 .نداشتم آرایش

 .بودند ایستاده حیاط توی سرآماده به چادر جون خانم و مامان، شدم خارج اتاق از و برداشتم را امدستی کیف
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 همم برایم هیچی االن ولی؛ رفتممی مهسا با حتما بود مهم برام لباس انتخاب و بود االن جز دیگری زمان هر اگر

 .شدیم خارج خانه از باهم و رفتم شانسمت به. نریمان عقد برای لباس انتخاب به برسد چه؛ نبود

 آهسته یخیل و ماشین تو نشستم باباس حاج هم اشراننده کهاین امید به هم من و بود پارک در جلوی بابا ماشین

 :گفتم

 .سالم -

 که ردمک نگاه ماشین جلوی آیینه به و کردم هنگ لحظه یک، شنیدم و داد سالم جواب بهم که کسی صدای وقتی

 .کنهمی نگاهم آیینه داخل از لبخند یک با دیدم

 ؟هستید خوب -

 .خوبم ممنون -

 رد که مردمی به زدم زل ماشین شیشه پشت از و نگفتم چیزی دیگر هم من، جون خانم و مامان نشستن با

 ستا کیارش دست بابا ماشین چرا که کردمی فکر این به من ذهن یهمه ولی؛ بودند نو سال برای خرید تکاپوی

 ؟نگرفتیم ماشین خودمون چرا یا؟ نیامد خودش بابا چرا؟ رساندمی مارا دارد او و

 اجبار به مرا، من شر از شدن راحت برای خواهندمی و شدند خسته من از واقعا اینا مامان که ترسیدممی این از

 . خواستمنمی را این اصال من و بیارند در کیارش عقد به شده که هم

 یک قبول به برسد چه؛ نداشتم هم را خودم حوصله حتی االن من، داشتم وحشت اتفاق این از هاییجور یک

 !بود انگیز وحشت برایم هم فکرش، مشترک زندگی

 .کرد پارک را ماشین خیابون از ایگوشه هم کیارش و بازار به رسیدیم

 ؟بیایم ما تا مونیمی یا؟ میای ما با شما، پسرم نکنه درد دستت -
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 :گفت مامان بدهد را جون خانم جواب کیارش اینکه از قبل

 بهت عدب برس کارات به برو نظرم به. میشی خسته شما، بکشه طول خیلی ممکنه پسنده سخت خیلی نفس -

 .بیا زنیممی زنگ

 ندارد فرقی برایش پیرزن یک همانند اتساله هجده نفس دیگه االن، بود پیش چندماه برای پسندیا سخت این

 !جان مامان بخرد چه

 .میام همراهتون باشه نداشته مشکلی شما نظر از اگه. ندارم هم کاری و نمیشم خسته من نه -

 ،نمیشد شنیده من صدای که بود وقت خیلی که جاییآن از ولی؛ داره مشکل بگن که کردممی خدا خدا دلم در

 :داد جواب جان خانم

 .میاری هم رو خریدها و کنیمی مونکمک اتفاقا؟ داره اشکالی چه پسرم نه -

 :گفت و زد لبخندی هم کیارش

 .بفرمایید پس -

 . شدم پیاده ازماشین و کشیدم ایکالفه پوف

 .کردم حرکت جان خانم و مامان پشت، میروند مامانشان دنبال که هاییجوجه مثل

 .کردندمی نگاه دقت با را هالباس و ایستادندمی رسیدمی که ایمغازه هر جلوی جان خانم و مامان

 باال ایانهش فقط تفاوتبی من، خواستندمی نظر آمدمی زیبا نظرشان به بیشتر که لباسی به راجع من از هم هربار

 ار من تفاوتیبی که هم هااون! خوبه گفتممی من،بود زشت هم خیلی اگر حتی؛ خوبه گفتممی و انداختممی

 .رفتندمی دیگری بوتیک سمت به و شدندمی رد کنارش از دیدندمی
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 عروسشان تازه برای را طال سرویس یک جان خانم و مامان های چشم انگار. ایستادند فروشی طال یک جلوی

 .یستادما منتظرشان و زدم سیمانیش دیوار بر تکیه مغازه کنار بیرون همان من ولی؛ شدند مغاره وارد. بود گرفته

 ؟خوبی -

 .دوختم کیارش نگران و منتظر چشمان به و گرفتم بود خیابان کف هایفرش سنگ به که را نگاهم

 .خوبم، آره -

 .گذریمی تفاوتبی که چیم همه از، نیستی راه به رو هم خیلی انگار آخه؟ مطمئنی -

 .خوبم من، نباشید من حال نگران شما -

 ؟کردی فکر من به، باشه -

 نکرده نگاهم مستقیم طوریاین وقت هیچ که هاییچشم؟ گفتممی مشتاق و منتظر چشمان آن به، او به باید چه

 .چشمانم روی از زدنمی هم پلک حتی حاال ولی؛ بود

 .کنممی فکر دارم -

 ؟بود، نبود حناق که دروغ

 ؟تایمش نشده زیاد یکم -

 !مونیمی منتظر بکشه طول که هم قدرهرچه گفتی خودت -

 فقط؛ صبرکنم اوردنت دست به برای هاسال حاضرم حتی که دارم دوست قدراون...من، میگم هم حاال؛ آره -

 !خوبه آخرش که باشم مطمئن

 .نداشتم اعتقادی بهش بود مدتی خودم که دادم تحویل بهش رو ایجمله
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 .نیست آخرش نباشه اگه، خوبه آخرش همیشه -

*** 

 یدد می که چیزی تنها هایم چشم. بود شکسته را خانه مطلق سکوت صوت با حاجی بابا خواندن قرآن صدای

 .بودند شده چیده رویش زیبایی به ایفیروزه سفالی های ظرف که بود مامان ایفیروزه سفره

 مه آرزویی دیگر مگر. بخواهم خدا از چیزی چه باید دانستمنمی، بود مانده جدید سال به دقیقه پنچ از کمتر

 .بود شده اضافه مانسفره به هم جدید عضو یک امسال؟ داشتم

 با او، پرستیدمشمی عاشقانه که مردی خواهرناتنی، حدیث. نبود برادر دیگر که برادری، برادرم نامزد، حدیث

 ؟کرد چه ساله هجده دختری با...من

. دکردنمی دعا و بودند گرفته باال را هایشاندست همه، شده تموم بابا حاج قرآن، شدم متوجه صلوات صدای با

. کیدچ پایین به چشمم گوشه از اشکی و کردم مکثی بابا حاج صورت روی. انداختم تکشان تک چهره به نگاهی

 :گفتم خدا به دل در قلبم ته از را تحویلم سال آرزوی تنها

 !بدونه خودش دختر رو من بازم و بشه راضی ازم بابا حاج -

 .نیامدند کش هم ایذره حتی من هایلب ولی؛ بود کرده خوش جا لبخند همه لب روی. شد تحویل سال

 طرشع وجودم تمام با من ولی؛ معمولی کامال او شاید. بوسیدیم را یکدیگر صورت و رفتم فرو بابا حاج آغوش در

 .بود شده تنگ امن آغوش این برای دلم خیلی، کشیدم مشام به را

 از یک هیچ مقصر او شاید، بوسیدم اجبار به هم حدیث. کشیدم آغوش در جونم خانم و مامان بابا حاج از بعد

 .نبود برادر دیگر برادرم که بود او خاطربه...ولی؛ نبود اتفاقات
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 هم آغوش به را ما زور به بابا حاج ولی؛ او نه و بودم مشتاق من نه نریمان کشیدن آغوش به و بوسیدن برای

 .سپرد

 :گفت گوشم کنار

 !ببخش، رفتم تند -

 !شرمنده، داداش شدم ادببی هم من-

 .نمیشد صاف دانستمی سربار را من که برادری با دلم دیگر من. نبود دل ته از ولی؛ داداش گفتم

*** 

 ؟مامان بله -

 .دیگه حاضرشو باش زود! ایخونه لباس با هنوز که تو -

 ؟چی برای -

 ؟آرایشگاه بریم خوایممی صبح نگفتم دیشب از من! چی برای میگه تازه واای -

 ؟آرایشگاه بریم االن از داره دلیلی چه، شبه مراسم -

 :گفت و کرد میانی در پا، بود شده خسته مامان و من هایبحث از انگار که جان خانم

 بری االن از داری زیاد کار بلنده موهات شما چون گفته آرایشگر بعدشم. نیست صبح دوازده ساعت دخترم گل -

 .برو مادرت همراه حاضرشو برو هم حاال. باشی آماده شش تا

 میرم شونعروسی واسه؟ آخه چیکار خوادمی آرایشگاه دیگه، هست امخونه تو که عقد ساده مراسم یه -

 !شاهللان
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 ؟بری خوای نمی برادرت عقد حاال، آرایشگاه بریم تا بودی بهانه یک منتظر فقط همیشه که تو! نفس -

 و باشه هم جون خانم از پیرتر حتی شاید االن نفس ولی؛ گفتمی راست. کشیدم روزم و حال به دلم در آهی

 .ندارد را کارها این حوصله

 !دیگه برو دختر گل؟! هنوز ایستادی چرا -

 به امانم همراه و برداشتم را بودم خریده مامان سلیقه به که رو لباسی شدن حاضر از بعد و گفتم چشمی اجبار به

 .رفتیم آرایشگاه

***** 

 خود که دیزاینرهایی، بودند چیده سلیقه با خانه در را عقد سفره. بودیم داماد و عروس آمدن منتظر حیاط در

 .بود کرده دعوت حدیث

 .داد آمدنشان از خبر ماشین متعدد های بوق و سوت، دست، هاکشیدن کل صدای

 اون بشه خوانده تا شدیم خانه وارد عاقد و مهرورز آقای و بابا حاج همراه به هاخانم همه خانه به شدنشان وارد با

 داشته باید که طورآن را امخانواد محبت و مهر ندارم دیگه که، رفت دستم از برادرم خاطرشبه که لعنتی عقد

 .باشم

 .شد مانخانواده عروس و گفت را بله عاقد جواب در، بود امزندگی قاتل ناتنی خواهر که دختری

 .گفتند تبریک دو آن به و رفتند جلو یک به یک همه

 ولی؛ کردممی تصور حسام کنار ایسفره همچین سر را خودم هم من روزی! دو آن دیدن از بود پرشده چشمانم

 !را امدخترانه آرزوهای کاخ تمام کرد خراب؟ چی حاال
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 تبریک ار مشترکشان زندگی شروع و بروم جلو باید که فهمیدم، شد وارد کمرم پشت به که مامان دست فشار با

 .بگویم

 !درد با ولی؛ گفتم تبریک! بغض با ولی؛ بوسیدمشان

 .بردم پناه اتاقم به شدنم آرام کمی برای و گرفتم فاصله هاآن از

 دتش به اسمی دیدن از چشمانم، رفتم سمتش به. کرد جلب را امتوجه میشد روشن و خاموش که موبایلم نور

 !ندادن و دادن جواب بین بودم مانده، افتاد لرزش به دستانم. نشست سردی عرق کمرم روی و شد درشت آشنا

 روی اشلعنتی شماره دوباره و کند آرامم کمی نفس آن نداد فرصت حتی ولی؛ کشیدم عمیقی نفس. شد قطع

 .کرد خودنمایی گوشی صفحه

 او. ندبود گرفته ازم را تکلمم قدرت انگار ولی؛ کردم وصل را تماس برداشتم را موبایل احمقانه تصمیم یک در

 .شکست را سکوت این و کرد دستی پیش

 ؟ خودتی...نفس -

 .بزنم وحرف بدم فاصله هم از توانستمنمی و بودند دوخته بهم را هایملب انگار، ندادم جوابی

 .شناسممی هاتمنفس حتی؟ بینیمی! توئه های نفس صدای این! خودتی دونم می -

 ؟گفتمی داشت چه

 واقعا...تو... تو، کردم بهت که هاییبدی به. فکرکردم بهت خیلی، لعنتی سلول اون تو مدت این تو من...نفس -

 بهت نم، باشیم باهم دوباره بیا. ندونستم رو قدرش احمق من ولی؛ بود خالص، بود پاک عشقت! بودی من عاشق

 .دارم احتیاج

 .شد خارج ازش جمله همین فقط و بازشد هایم لب که شد چی دانمنمی
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 ؟ نبودی بازداشت تو مگه -

 رامب دوستام از یکی ولی؛ بودم زندان تو عزیزم آره، گرفتم جون کلی! بشم قشنگت صدای اون فدای من الهی -

؛ لوغهپ شلوغ و جشنه جااون امشب که دونممی، تونمخونه پشت ماشین تو االنم. بیرون اومدم و گذاشت ضمانت

 ؟!ببینمت تونخونه پشت بیای دقیقه چند برای تونیمی پس

 .تونمنمی، نه -

 ؟ نشده تنگ من برای دلت تو بگی خوایمی یعنی؟ چرا -

 ؟ بود نشده تنگ برایش دلم واقعا! چیست آدم این به حسم واقعا که دانستمنمی هم خودم

 ؟چیه احرف این حاال پس نرگسه عشقت تنها گفتیمی که تو. ندارم اعتماد بهت دیگه، ببینمت خوامنمی من -

 روح به .بزنیم حرف باهم بیا نفس کنممی خواهش! داری فرق دنیا همه با برام تو ولی؛ بود بچگی عشق نرگس -

 .برمتنمی جاهیچ، تونخونه برو بعد زنیممی حرف فقط قصم مادرم

 : میزد فریاد عقلم؟ نه یا بروم که دانستمنمی، بودم کرده سکوت

 !نکن باورش -

 ...املعنتی دل ولی

 .داشتیم که خوبی روزهای همه خاطربه، کنم می خواهش؟ عشقم میای -

 ؟ میشد پیروز او امنتبجه در آیا ولی؛ بود پیروز هایمگیریتصمیم در او همیشه. شد برنده دل این بازهم

 ؟ باشه. ماشین تو فقط ولی؛ میام -

 :گرفت شادی رنگ صدایش
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 !بگی تو چی هر! بیا فقط تو، عزیزم باشه -

 فراموش بازهم، دادم جون خانم و مامان به که قولی کردم فراموش بازهم، را بابا حاج قلب کردم فراموش هم باز

 .کرد بازی امزندگی تمام با که است مردی همان این کردم فراموش هم باز، را نریمان غیرت کردم

 خارج هایماسلب کمد توی از را رنگی سپید شال فقط؛ کنم عوضش که نبود نیازی پس، بود پوشیده و بلند لباسم

 زا نکنم جلب هم را کسی توجه که طوری، آرام خیلی و گرفت دست در هم را موبایلم. انداختم سرم روی و کردم

 میخکوبم اشمردانه و رسا صدای که بودم حیاط به منتهی پله دومین روی. شدم خارج خانه از نهایت در و اتاق

 .کرد

 . خانم سالم -

 قریبات ی تیله دو در و کردم بازشان دوباره و فرستادم لعتتی خوشم شانس به و بستم ایلحظه برای را چشمانم

 .شدم خیره او عسلی

 .سالم -

 ؟!بری خوای می کجا؟ خوبی -

 .بخورم هوا یکم اومدم کهاین. بود خفه فضا خونه تو یکم جا هیچ، ممنون -

 ؟ بخوری هوا خوایمی مرده از پر که حیاطی تو -

 .نشه جلب هم کسی توجه که ایستممی کنارا همین خب -

 :کرد نزدیک گوشم به را سرش کمی

 .درخشیمی زن چشمک ستاره همه اون وسط ماه مثل هم نخوای اگه حتی که شدی زیبا و خوشگل قدراین -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر saamira  | صدای پای خدا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 212 

 لبخند و سکوت وقتی. بردم می لذت تعریف از و بودم دختر باالخره؛ شدم شاد تعریفش این از دلم ته خواسته نا

 :گفت و کرد پیدا جرات کمی انگار دید را هایملب گوشه کرده خوش جا

 ؟بدی رو من جواب خواینمی -

 !عجولی قدرچه -

 لعجو باشیش داشته تونستینمی و دیدیمی روز هر رو زیبایی این به دختر و بودی من جای تو؟ نباشم -

 ؟ شدینمی

 .نیستم هم زیبا چینهم من -

 !داری زیبا سیرت تر مهم همه از هم و داری ظاهر زیبایی هم، زیبایی هم خیلی -

 رویش به، داشت را تلخی پوزخند به شباهت بیشتر که لبخندی. کردم کجی دهن هایشحرف و او به دل در

 .پاشیدم

 .نیست زیبا کدومش هیچ که جاستاین مشکل -

 مزخرف هایحرف برای رو خودت خودبی! پاکی و خانم هم خیلی تو؟ اخه چیه حرفا این، نفس کنممی خواهش -

 !تو برو. نیست کافی لباساتم سرده هوا، دیگه تو برو حاال. نکن اذیت

 ... من و توجهش و خوبی همه این برای، بست را گلویم راه بغضی

 .دمش خانه وارد اجبار به و انداختم اششده اصالح تازه صورت به داشتم را بودنش شیرین در سعی که لبخندی

 .گردممی دنبالت دارم کلی؟ تو رفتی کجا -
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 مه باز و انداختم نگاهی اشصفحه به. گرفت ازم را بدهم را مهسا جواب کهآن فرصت و لرزید دستم توی تلفن

 .کردمی کجی دهن امزندگی ناتمام هایشانسی بد تمام و من به که بود او شماره و نام

 ؟ کیه این -

 :گفتم میزد موج صدایم در که لرزشی با

 .حسام -

 .شود خارج چشمانش حدقه از است قرار کردم احساس که شد درشت قدرآن تعجب از چشمانش

 ؟ نبود زندان مگه -

 .بیرون اومده گذاشتن ضمانت براش ولی؛ بود -

 ؟دونیمی کجا از تو -

 !منتظرمه ماشینش تو ساختمون پشت برم گفت. زد حرف باهام و زد زنگ پیش رب یک حدودا -

 ؟ نرفتی که تو -

 .کرد امخونه راهی زور به بعدشم، حرف به گرفتم و دیدم رو کیارش که رفتممی داشتم -

 به خشونت با را من و گرفت را امزده یخ دستان مچ، ندهد سوتی هامهمان جلوی کهآن برای عصبانیت زور از

 :غرید تقریبا. بست را در و برد اتاقم

 صالا؟ احمقی قدراین چرا؟ ایساده و بدبخت قدراین چرا تو دختر آخه! رفتیمی داشتی که کردی غلط خیلی تو ـ

 ؟ نکردی عوض رو خط االن تا چرا تو

 .بود نزده زنگ بهم دیگه... خب ـ
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 .خورد زنگ موبایلم دوباره

 ؟ مفهومه، نمیری هم جاهیچ، بدی جواب نداری حق ـ

 .شد ارسال برام پیامکی، سرعت به و شد قطع تماس که بدهم را مهسا جواب خواستم

 .بشنوه هم مهسا تا خواندم بلندی صدای با و کردم بازش

 که یدونمی، کنممی ریزی آبرو و حیاطتون تو میام نیای دیگه دقیقه ده تا اگه خدابه نفس؟ پس نیومدی چرا ـ

 !خرابه امکله

 را وبایلم و آمد سمتم به بلند قدم چند با. کردم نگاه مهسا به کردمی بیداد درش التماس و ترس که چشمانی با

 .کشید دستم از

 !کنهنمی بیشتر رو خودش جرم اون، نباش نگران ـ

 .شکست را آن و کرد خارج را کارتم سیم حرکت یک در

 ؟ کنیمی کار چی ـ

 !بیرون بریم بیا هم حاال. کردیمی پیش وقت خیلی باید تو که کاری ـ

 .برد بیرون به خودش همراه بودم حسام حرف و کارش شک در هنوز که را مرا و گرفت را دستم مچ

 !حداقل بیارم در رو مانتوم بذار ـ

 .کرد ولم هال وسط
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 و دش بلند جایش از نریمان. آمد چیزی شکستن و فریاد و داد صدای که بودم مانتوام های دکمه کردن باز حال در

 ولی؛ تاس خبر چه ببینم تا ایستادم در جلوی بود سرم بر شالم و مانتو هنوز که هم من، رفت حیاط به سرعت به

 .شنیدم ترواضح را صدایش که نباشد کنممی را فکرش که چیزی آن که بودم امیدوار دل ته از

 رابطه من با سال یک رسولتون حاج دختر؟ قالبیه حاجی که خوریدمی کسی نون از دارید طورچه! مردم آهای ـ

 ...فاحش مرد این دختر؟ کنیدمی شرکت قالبی حاجی این مجالس تو هنوزم شما وقت اون، داشته

. وشر افتاد کیارش و حیاط وسط شد پرت اون و اومد پایین فکش روی کیارش مشت که بود نشده کامل حرفش

 زا صدابی ولی؛ بهاری ابر مثل که بماند. بودم شده آب خجالت از و بودم شده مچاله در اون گوشه من که بماند

 چیز شهفاح معنی مگه؟ بودم فاحشه من. نشست و گرفت بابا حاج قلب که بماند. بود راه به اشک باران چشمانم

 ؟نیست دیگری

 ار کیارش و حسام و آمدند که کرد خبر پلیس کی دار و گیر آن در دانمنمی، کردند جدا حسام از زور به را کیارش

 .بردند

 من، مدید چشمانش در را اشک نم. کرد نگاهم و برگشت، میشد پلیس ماشین سوار داشت کیارش که آخر لحظه

 .رسید گوشم به خانه در حاضر هایزن پچ پچ صدای؟ اطرافم مردهای با بودم کرده چه

 ؟ بوده داداشش برادرزن با حاجی دختر یعنی! سرم بر خاک وای ـ

 ارهک این مظلومش ظاهر این با دختر این میشد باورش کی اخه، کرد اعتماد هیچکس به نمیشه دیگه میگن ـ

 ؟ باشه

 !اسبره لباس تو گرگ هرچی خواهر بابا ای ـ

 شدت، سوزاندش و رفت نشانه را قلبم وسط درست، بود آلودتر زهر هم مار نیش از برایم که هاحرف این

 .شد بیشتر هایمگریه
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 .نشستم در پشت همان و کردم قفل را در و رفتم اتاقم به سرعت به

؟ شد بد آخرش بازم چرا پس... پس؛ نرفتم همراهش دادم انجام بود درست که را کاری من دیگر که بار این

 ؟بینیمی؟ نیست زندگی اسمش دیگه که زندگی بینیمی؟ بینیمی مرا خدایا

 لندب صدای با. شد خالی خانه کی نفهمیدم اصال که زدم صدا خدارا دل در و کردم گریه و نشستم جا همان قدرآن

 .رفتند مهمانان فهمیدم که بود نریمان

 !داد باد به بود مونده که آبروم جو یه دیگه دختره این -

 !مادر هبرگشت دوباره و نرسیده مرادش به اون نکرده کاری دیگه که نفس، قبله ماله که قضیه این جان نریمان -

 راحت چطور فقط دونیمی! سر خیره دختر این به رسیممی آخرش و اول؟! حرفیه چه این من مادر آخه دِ -

 !همین، بمیره دخترت این؟ شیممی

 ...بمیره... بمیره... بمیره

 ؟ بود شده راضی مرگم به برادرم واقعا یعنی؛ شد تکرار سرم در بار چندین کلمه این

 صدایی هیچ دیگر، اتاق کف قالی هاینقش به دوختم را نگاهم، نشستم تختم روی و شدم بلند جایم از

 .کردم می تکرار خودم با فقط؛ شنیدمنمی

 .امشب همین، میرممی امشب همین داداش باشه... بمیره ـ

 .باالست خدا گفتنمی ولی؛ بود سقف، سرم باال به انداختم نگاه

 از شنب راحت همه تا میام امشبم همین بیام خواممی من ولی؛ نه یا رو صدام شنویمی یا بینیممی دونمنمی -

 فکر هدنیات این از بهتر، ببر؟ جهنم ببریم خوایمی. کشهمی نفس داره شونخونه تو که نجاستی تکه یک شر
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 پشت جای به که، من داداش آق مثل خوبت بندهای و خودت ماله هم جااون، ندیدیم بهشت جااین که ما! کنم

 .مرگش به راضیه و خونیش دشمن شده خواهرش برای بودن

 در غتی تیزی، کردم نگاهش، آوردم در را تیغ دسته و رفتم آرایش میز کشو سمت به ناگهانی تصمیم یک در

 .میشد باید؟ بود چه چاره ولی, ندارم طاقت من و سوزدمی خیلی که بودم مطمئن، زد می برق چشمانم

 ردبب عمق از که طوری محکم و سرعت به، نکردم فکر چیز هیچ به و بستم را چشمانم، گذاشتم شاهرگم روی

 از مردممی داشتم، سوختمی. زدم را شاهرگم، بیرون زد خون سرعت به، کشیدم دستم مچ سفیدی روی

 مک کم، زمین روی افتادم میز جلوی همان، نشنود کسی را صدایم تا دادممی فشار روی را هایملب ولی, سوزش

 .رفتمی سیاهی داشت چشمانم

 .خورد گوشم به اتاق در صدای

 .بزنیم حرف باید مادر کن باز، نفس کن باز ـ

 بودن زادهحروم از که غیرتی، برگرده پسرت شده ریخته غیرت تا میره داره دخترت یدونه! جان مامان خدافظ

 !ریخت برادرزنش با خواهرش دوستی از ولی؛ نریخت زنش

 .باشه راحت بذار جان ملیحه کن ولش ـ

 ودنب یادم ببخشید آخ. کن آروم رو پسرت برو شما، بدم جون راحت بذار، میگه راست جان خانم! جانم مامان آره

 ازیب آبروش با که رو دخترش یدونه کنه حالل بگو بهش، بده دلداری رو بابا حاج برو! پیششه عزیزش زنِ که

 .کنید حاللم، کرد

**** 

 «کل دانای»
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 ؟ کجاست نفس ـ

 !کرده قفل درم، اتاقشه تو ـ

 ؟ ببینیش رفتی اصال؟ زدی حرف باهاش ـ

 .بذارم راحتش گفت جونم خانم. نکرد باز زدم در رفتن مهمونا که موقعی همون بار یه جان رسول والّا ـ

 .بزن حرف باهاش برو! توئه اون ساعته دو نزدیک، بود راحت قدرچه هر بسه دیگه ـ

 ؟ شد چی کیارش بچه این بگو فقط؛ چشم ـ

 .بیرون اومد گذاشت سند باباش ولی؛ نداد رضایت که پسر اون هیچی ـ

 .رفت هم هااین جلوی آبرومون ـ

 .برس خودت دختر داد به برو، خانم خب خیل ـ

 :زد در به ایضربه. کذایی اتاق در جلوی رفت و شد بلند گویان علی یا، خانم ملیحه

 .بزنم حرف باهات خواممی کن باز...نفس ـ

 .نشد شنیده صدایی اما؛ زد در به ایضربه دوباره

 !نفس کن باز... وا ـ

 ایستاد در چارچوب در و شد خارج بود شده حدیث با مشترکش اتاق حاال که روییروبه اتاق از نریمان

 ؟شدهچی ـ

 :گفت اشمادرانه نگرانی و ترس با ملیحه
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 .درنمیاد صداشم زنممی در هرچی! کنهنمی باز ـ

 !مرده انگار شکر رو خدا ـ

 شکست را نریمان که بود رسول حاج صدای باراین

 ؟ بیرون فرستیمی دهنت از چی که فهمیمی! احمق پسر شو خفه ـ

 ؟ بود نفس قلب هایشکسته از بیشتر دردش ولی؛ شکست همسرش جلوی اشمردانه غرور

 ؟حاجی ـ

 .ببینم بیار رو اتاق این یدک کلید برو، خانم ساکت شما ـ

 .آمد شانسمت به دست به کلید جون خانم

 .اوردم من خوادنمی ـ

 !جون خانم ممنون ـ

 .کرد قفل در و گرفت جون خانم چروکیده دستان از را کلید

 .نمیشه باز و دره روی وراون از کلید ـ

 :شتدا ریزش احتمال لحظه هر که چشمانی و لرزان صدایی با و برابرشد چندین اشنگرانی و ترس خانم ملیحه

 ؟ کنیم کار چی حاال! برسرم خاک ـ

 .بیفته وراون از کلید شاید بده تکون و بده فشار رو کلید بار چند ـ
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 در و چرخاند را کلید شتاب با، افتاد کلید و کرد را کار همین بار چندین و کرد گوش را جون خانم حرف حاجی

 .بازشد

 به دوختن چشم به مجبور را او که بود ملیحه جیغ صدای، ببینید را اتاق و کند بلند سر کند فرصت اینکه از قبل

 .کردمی نگاه ملیحه که کرد اینقطه

 .بود افتاده هم روی زیبایش هایچشم و بود افتاده اتاقش گوشه خون در غرق، اشساله هجده دخترک

. دبو تهی ذهنش و کرد می نگاه دخترکش جانبی تن به فقط شده مسخ؟ میشد راست دوباره رسول حاج کمر

 .رفت پیش به و آمد خود به، بود رسول حاج دخترک از رفته هایخون باعث که همان؛ نریمان

 :زد فریاد و کشید آغوش به را نفس جان نیمه تن

 !کن روشن رو ماشین حدیث -

 .زدمی صدا را دخترکش نام و میزد ضجه ملیحه

 جان خانم. بود خیره نفس جسم خالی جای به و بود ایستاده جاهمان هم هنوز رسول حاج... رسول حاج اما

 نریمان و کرد روشن را ماشین حدیث. نداشت را او به رسیدگی فرصت میان این در کسی و بود شده هوشبی

 برای مادرش پی در پی اصرارهای برابر در فقط و نشست فرمان پشت، خواباند عقب صندلی روی را خواهرش

 :گفت هم او بردن همراه

 .میدم رو خبرش مامان تو برو-

 :بود ایستاده حیاط گوشه در نگرانی و ترس از که کرد حدیثی به نگاه

 .جون خانم و بابا حاج برای بزن زنگ اورژانسم به و تو ببر رو مامان -

 .راند بیمارستان تریننزدیک سمت به و نکرد تلف را وقت این از بیشتر دیگر
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 و رفتگ نگاه ناچار موبایلش زنگ بلندشدن با. بود شده خشک عمل اتاق مانیتور صفحه به چشمانش نریمان

 .داد جواب را موبایلش

 .بیرون اومد آمبوالنس تونخونه از؟ شدهچی نریمان -

 بغضش، بگوید را دردش و بکاهد اشمردانه غرور از بتواند کمی تا گشتمی یاری دنبال به گویی که نریمان

 .کرد تکرار را خط پشت مخاطب نام لرزان صدایی با و ترکید

 ...خواهرم... نفس... کیارش -

  کند باز هم از را استرس سر از اش شده دوخته بهم هایلب بتواند تا گرفتند کیارش تن از جان

 ؟شدهچی...نفس -

 !زده رو رگش -

 ؟میزد هم هنوز کیارش قلب

 ؟خوبی... کیارش... الو -

 .شود مسلط خود به کمی فقط؛ کمی کرد سعی و زد پس را مزاحم هایاشک

 ...حالش -

 .دونمنمی هیچی منم و عمله اتاق تو -

 ؟بیمارستان کدوم -
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 یرونب خانه از تیشرتش و راحتی شلوار همان با کیارش که بود نشده خارج نریمان دهان از بیمارستان نام هنوز

 به راند آوری سرسام سرعت با و شد ماشینش سوار مادرش و پدر پی در پی هایپرسش به توجه بدون، زد

 .نچشید را عشقش طعم گاه هیچ که ایمعشوقه سمت

 .کردمی طی را عمل اتاق راهرو عرض و طول استرس با که رساند نریمانی به را خودش سرعت با کیارش

 ؟شد چی -

 .کرد ناله دل ته از و انداخت او آغوش در را خودش کیارش دیدن با و برگشت صدا سمت به نریمان

 گونهاین اکنون چرا پس؟ داشت را خواهرش مرگ آرزوی پیش ساعت چند که نبود برادری همان برادر این مگر

 زا را او آهسته همین برای؛ باشد نداشته را او به دادن داری دل وقت که بود تاببی قدرآن کیارش؟ گریستمی

 .کرد جدا خود

 .بده رو من جواب کالم یک؟ طورهچه حالش -

 .بیرون نیومده دکتر هنوز، زد مانیتور روی. شد تموم عملش االن تازه -

 و دش باز اتاق در. خورد فرو را گلویش بغض و نهاد بیمارستان سرد سنگی دیوارهای روی بر سر آشفته کیارش

 لندب انتظار راهروی پالستیکی هایصندلی روی از نریمان، شد خارج عمل مخصوص هایلباس با میانسال مردی

 :گفتند هم با صدا هم، دویدند دکتر سوی به دو هر. برداشت سرد دیوار از سر هم کیارش و شد

 ؟خوبه حالش -

 .انداخت هاآن دو هر نگران چشمان به نگاهی دکتر

 ؟بود چی باهاش توننسبت -

 ؟کرد استفاده گذشته فعل از چرا؟ بود
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 :داد جواب لرزان صدایی با نریمان

 .هستم برادرش...برا...ب -

 :گفت آهسته و انداخت پایین را سرش دکتر

 .رفتند کما به... متاسفانه و نیومد بر کاری ما از، بود رفته خون ازش ساعت دو حداقل! آوردینش دیر -

؟ بود مانده، بودند تخت آن بر خفته دخترک آن عاشق نوعی به کدام هر که مردی دو این تن در جانی دیگر

 .دوخت دکتر به را بارش اشک چشمان کیارش

 ؟هست برگشتش احتمال؟ چی یعنی کماست تو االن -

 .زد کیارش شانه بر ایضربه دکتر

 .کنید دعا براش باید فقط؛ هست بله بخواد خدا اگر -

 به ار سرش و نشست بود نزدیکش که صندلی اولین روی نریمان. گذاشت تنها شاندرد با را دو آن و رفت دکتر

 .داد تکیه دیوار هایسرامیک سردی

 .گریست اشنرسیده ثمر به عشق برای شد جمع خود در دیوار کنار زمین روی جاهمان اما؛ کیارش

 به باید گونهچه را مصیبت این حاال که افتاد یادش نام دیدن با او و شد بلند نریمان موبایل زنگ صدای

 جان به جانش که او؟ چه خانم ملیحه؟ آوردمی طاقت مریضش قلب آن با رسول حاج؟ بگوید اشخانواده

 .بود بسته هایشبچه

 ؟آوردمی طاقت بود دخترش ینوه تنها، نفس که جان خانم

 .کرد وصل را تماس
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 ؟الو -

 .کنم آروم رو یکی کدوم دونمنمی تنهایی من؟ نفس شدچی؟ کجایی نریمان -

 .شد خم جلو سمت به و کشید گردنش پشت را آزادش دست کف نریمان

 ؟اومد اورژانس -

 .کردند رسیدگی شونوضعیت به خونه توی همین. ببرنشون خودشون با که نبود الزم ولی،؛ آره -

 !خوبه، آها -

 .کرد بلند را صدایش کمی و شد کالفه حدیث

 ؟طورهچه نفس حال میگم نریمان -

 ؟!نمیشد باورش را اتفاقات این هم خودش هنوز که برادری این بگوید توانستمی چه

 ؟نریمان -

 ...نفس... نفس -

 ؟چی نفس -

 !کماست تو -

 :گفت نبود جیغ به شباهتبی که صدایی با حدیث

 ؟چی -

 .نشه بد حالشون که بگو اینا مامان به جوری یه -
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 ؟کنم آروم رو آدم نفر سه طورچه االن من! نریمان خدا رو تو -

 .خداحافظ! دونمنمی، حدیث دونمنمی -

 تنها، بیفتد اتفاق خانه آن در شوم شب آن در بود قرار که اتفاقاتی تمام با را حدیث و کرد قطع را تماس

 .است شده سقف خیره و چسبانده دیوار هایسرامیک سردی به سر که افتاد کیارشی به نگاهش. گذاشت

 امشب مریض قلب آن با پدرش، بود رفته باد بر شانساله چندین آبروی. بود درد از کوهی خودش نریمان

 نرم پنجه و دست مرگ با اتاق آن در حاال اشساله هجده خواهر... خواهرش، بود کرده تحمل را زیادی هایدرد

 .برود یا بماند خواهرش خواهدمی که دانستنمی هم هنوز نریمان و کردمی

 هک بود برنداشته او سمت به را اول قدم هنوز. کند خارج بهت آن از را کیارش کمی تا شد بلند صندلی روی از

 .داشت نگه سرجایش را او پرستار صدای

 ؟شناس حق خانم همراه -

 :زد لب سختی به و کرد نگاهش نریمان

 .هستم من -

 .نیست همراه به نیازی چون؛ ببرید تشریف هم شما لطفا! یو سی آی به کردیم منتقلشون -

 .برخواست ضرب با جایش از کیارش

 ؟ببینمش میشه -

 .شد وارد نمیشه، نه -

 !دقیقه چند فقط؛ کنممی خواهش -
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 !که گفتم آقا نه -

 را سنف ایثانیه برای شده حاال همین اگر که دانستمی چه؟ کیارش تاببی قلب از دانستمی چه پرستار این

 ؟آیدمی بند نفسش همیشه برای، نبیند

 .کنممی خواهش، ببینمش شیشه پشت از بذارید حداقل -

 .بیاید من همراه، خب خیل -

 کسی؟ دکرمی نگاه را هاآن رفته مسیر شده مسخ چرا نریمان اما... اما؛ رفت پرستار دنبال به و کرد تند پا کیارش

 ؟شود رفتارهایش متوجه که هست کسی اصال یا؟ کند توصیف را او لحظه آن حال توانستمی

 بلند هایکپل پشت که هاییاشک. گذاشت تنها لعنتی هایشیشه پشت از نفسش تصویر با را کیارش پرستار

 هایشنهگو روی و شدند آزاد کشیدمی نفس مختلف هایدستگاه با که نفسی دیدن با بودند شده زندانی کیارش

 :داد تکیه شیشه به را سرش و گذاشت شیشه روی را سردش دستان. لغزیدند

 دوستم اصال شایدم؟ بستی رو هاتچشم داری دوستم که بگی بار یک حتی کهاین بدون! معرفتبی ای -

... فسن؟! باشی داشته دوست رو من وقت هیچ نتونی که بود خوب قدراون حسام یعنی؛ بگی بخوای که نداشتی

 آرام؛ کند خارج اشحنجره از صدایی تا نداد اجازه هایشگریه هق هق دیگر! دارم دوستت خیلی من... من نفس

 ات کرد مجبور را او و نشست اششانه روی دستی. روزهایش این روز و حال به گریست و نشست زمین روی آرام

 .بردارد دستانش روی از را سرش

 .خونه برو پاشو! پسر بلندشو -

 .تونمنمی -

 .زد زانو رویشروبه
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 ؟اومدی لباسایی چه با ببینی کردی نگاه اصال -

 ؟وصله دستگاها اون به االن نفس وقتی مهمه مگه -

 .بشه آروم سرت یکم بذار خونه برو پس؛ بشه بلند اون نمیشه باعث کردنت گریه و موندنت جااین -

 !حرومه من برای آرامش نباشه نفس وقتی -

 .کرد هایشلب مهمان تلخی لبخند نریمان

 ؟بشی من کوچولو خواهر عاشق قدراین کردی وقت کی تو -

 .پاشید نریمان چهره به شیرینی لبخند اندازه همان به پس؛ بود شیرین کیارش برای نریمان حرف این

 .محاله برام زندگی اون بدون االن دونممی ولی؛ شدم عاشق قدراین طوریچه و کی دونمنمی خودمم -

 :گفت و زد بازویش به ایضربه کند خارج جو این از را او کمی کهآن برای نریمان

 ؟زنیمی حرف من خواهر به راجع داری هست حواست! هوی -

 .است نهفته بزرگی درد چه هاخنده این پشت که دانستندمی خودشان فقط اما, خندیدند دو هر

*** 

 !جان کیارش؟ کیارش-

 :گفت و شد بلند صندلی روی از. شد باز سیر ایقهوه چشم جفت یک در چشمانش

 ؟کنیدمی کارچی جااین شما، سالم -

 !حاال تا دیشب از شدی خسته. خونه ببرم رو تو اومدم، جانبابا سالم -
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 .برید شما، مونممی جاهمین من. نشدم نه -

 .هاصندلی این با شکنهمی گردنت بمونی دیگه شب یه اگه ولی؛ نشدی خسته آره -

 .برد خوابم کی نفهمیدم اصال دیشب -

 .بریم بیا میگم که همینه واسه؛ بله -

 .بشیم بحث این خیالبی لطفا آقاجون -

 !پسر کن عوض رو لباسات این بیا حداقل -

 هب هردوشان نگاه، رسید گوش به زنی شیون صدای لحظه همان. گفت چشمی و داد تکان سری کالفه کیارش

 گرفته او مادر را دیگرش دست و را دستانش از یکی حدیث که حالی در خانم ملیحه؛ شد کشیده راهرو انتهای

 لیحهم جز به و کرد هاآن سههر به سالمی کیارش؟ بود کجا نریمان. آمدندمی کیارش سمت به کنان گریه، بودند

 .دادند جواب بقیه خانم

! مدختر یسوخته جگر برای بمیرم الهی؟ شدم دختربی دیدی؟ اومد سرم بالیی چه دیدی ،جان کیارش دیدی -

 !مادر شد وصالبی که تو دل برای بمیرم

 بقیه چشمان ناخوانده مهمان را اشک و آوردمی زبان به را سوزناک جمالت این و کردمی گریه خانم ملیحه

 .داشت را خودش خاص قوانین و بود بیمارستان جاآن ولی؛ کردمی

 !بیمارستانه جااین! ترآروم لطفا خانم -

 !خدا رو تو، ببینمش بذارید؟ کجاست دخترم -

 ؟کیه دخترتون -
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 :گفت و کرد پاک را چشمانش اشک نم کیارش

 .شناس حق خانم -

 .خانم میشه شیشه پشت از فقط، آها -

 !دقیقه پنج فقط؛ کنممی خواهش -

 :گفت و داد تکان سری، بود سوخته مادر این حال به دلش گویی که پرستار

 .دقیقه پنج همون فقط ولی؛ خانم باشه -

، تگرف دست در را دخترکش گندمی و ظریف دست، ایستاد دخترکش تخت باالسر و شد اتاق وارد خانم ملیحه

 قدرچه مادر این مگر. بود کرده خیس را صورتش تمام اشک قطرات. بوسید و کرد نزدیک هایشلب به را آن

 ؟بود نشده خشک هنوز هایشاشک چشمه، تاکنون گذشته شب از که داشت اشک

؟ میاد باال اکسیژن دستگاه زوربه و سختی به بابات حاج نفس دیشب از دونیمی؟ نفسم کردی رو کاراین چرا -

 ؟امدونهیه یکی کردی چه ما و خودت با تو مادر؟ دیدنت بیاد نتونست که بده حالش قدراون که دونیمی

 با و شد اتاق وارد پرستار. نداد او به را دیگری حرف اجازه دیگر که شد بلند قدرآن هایشگریه میان هق هق

 راهرو هایصندلی روی را او و رفت سمتش به حدیث. کرد راهنمایی بیرون به را او خانم ملیحه کتف گرفتن

 .شود آرام کمی تا آورد خانم ملیحه برای را آبی لیوان و رفت کن سردآب سمت به سرعت به کیارش. نشاند

 هم خنک آب لیوان صدها با دیگر که است شده خون مدت این طی در مادر این دل قدرآن که دانستنمی کسی

 .شودنمی خاموش آتشش

 ؟کجاست نریمان -

 .دوخت مادرش به و گرفت خانم ملیحه از را نگاهش کیارش



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر saamira  | صدای پای خدا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 230 

 .بودم خواب من، دونمنمی -

 !جاماین من -

 کرد مهه به کوتاهی و آرام سالم نریمان. دیدند افتاده هاییشانه با را نریمان و برگشت عقب به نگاهشان همگی

 ریمانن به رو نبود جیغ به شباهتبی که صدایی با بارهیک به خانم ملیحه. شنید را پاسخش هم آرام قدرهمان و

 :گفت

 الحخوش، باش حالخوش برو حاال؟ بمیره کاش گفتی دیشب یادته! مرگه خط روی دخترم؟ رسیدی آرزوت به -

 .تخته اون روی خواهرت دونهیه که باش

، برادر یک که کند باور توانستنمی، نمیشد باورش را خانم ملیحه هایحرف. شد خشک نریمان روی کیارش نگاه

 همین شنیدن با هم نفس نکند. خوردمی را خونش داشت مغزش در فکری. باشد خواهرش مرگ خواستار

 به و شد خارج بیمارستان از و بود سنگین نریمان برای بقیه متعجب هاینگاه؟!کرده را خودش جان قصد هاحرف

 .کرد متوقف را او نامش زدن صدا با و دوید دنبالش به هم کیارش. رفت حیاط

 ؟بزنی حرفی چینهم تونستی طورچه تو -

 .بودم عصبی -

 ؟شنید نفسم -

 .بود اتاقش تو اون -

 .میره هم هاخواب اتاق تو صدا -

 و ردب هجوم سمتش به کیارش. کرد فرو شلوارش جیب در را دستانش، گرفت کیارش از را نگاهش کالفه نریمان

 .کوباند بود شانراست سمت درست که درختی به و گرفت را لباسش یقه
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 !تخته اون رو تو خاطربه االن اون، عوضی -

 ؟من خاطربه چرا؟ کنیمی کارچی -

 !بمیره گفتی تو چون -

 ؟بکنه رو کاراین من حرف به باید چرا باشه شنیده که برفرضم؟ باشه شنیده که معلومه کجا از -

 .خونه اون تو باشه اضافی موجوده یه نخواسته، بکشی راحت نفس تو تا کرده رو کاراین و شنیده!، احمق -

 :گفت نبود فریاد به شباهتبی که صدایی با و کرد جدا اشیقه از را کیارش دستان نریمان

 بخواد دلم هرچی خودمه خواهر؟ مایی یخانواده و اون کارهچی تو! نداره ربطی هیچ تو به بوده که هرچی اصال -

 !نکن درازتر گلیمت از رو پات اینم از بیشتر، میگم

 به ار نگاهش و انداخت نیمکت تریننزدیک روی را خودش کیارش. شد خارج بیمارستان از و گذشت مقابلش از

 این یزهرچ از بیشتر! نفس نه و خواست خدا نه، نداشت نسبتی هیچ نفس با او، بود نریمان با حق. دوخت زمین

 .نخواست را او وقت هیچ نفس که آوردمی درد به را قلبش

 .بریم پاشو -

 .دوخت بود ایستاده رویشروبه که پدرش به و گرفت زمین از را نگاهش

 ؟بریم کجا -

 !بلندشو، خونه -

 .بینهمی رو اومدنش هوش به که باشم نفری اولین خواممی، مونممی من -
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 لیحهم، نیست نیاز اصال چون؛ بمونه کسی ذارننمی کهاین دومم، بیاد هوش به کی نیست معلوم کهاین اول -

 .کنی استراحت باید هم تو بلندشو. خونه میره داره هم خانم

 .آقاجون گیرهنمی آروم دلم خونه تو -

 پسرش نرسیده مراد به دل برای دلش. داد آن به تاسف نشانه به تکانی و انداخت پایین را سرش حیدر حاج

 به کیارش دل وصال به هم خدا، نفس از غیر به انگار؟ بکند او برای هم کاری توانستمی مگر ولی؛ بود خون

 آن دادن پس به ملزم هم کیارش بلکه؛ خودش تنها نه که داشت تاوانی، نفس ـناه گـ. نبود راضی اشمعشوقه

 تقاص باید هم هایمانعزیزترین گاهی، شودنمی محدود خودمان به تنها ما اشتباهات تاوان گاهی. بود شده

 ندید طاقت ولی؛ داریم را خودمان هایزجرکشیدن طاقت کهاین هم آن، باشد چیز یک فقط علتش شاید. بدهند

 .نداریم را عزیزانمان عذاب

 به مه باز هایشلباس تعویض از بعد و بیاورد تاب خانه در نتوانست ولی؛ رفت خانه به مادرش اصرار و اجبار به

 هاتگاهدس از پشت از را نفس معصوم یچهره و اش پیشانی گاهتکیه را اتاق سرد شیشه. بازگشت بیمارستان

 آن بر سعی پرستاران. نفسش با بود مانده تنها او، نبود خبری هم نریمان از دیگر امشب. کرد هایشچشم مهمان

 ایپهن به. گذاشتند تنها اشمعشوقه با را او دیدند را روزش و حال وقتی ولی؛ کنند خانه راهی را او که داشتند

 .میزد حرف نفسش با لب زیر و ریختمی اشک صورت

 مهه میدم قول، نباشی که نخواد ازت کس هیچ دیگه بشی بیدار اگه میدم قول. کن باز رو چشمات! بیدارشو -

 بذار و کن باز، بازکن رو چشمات فقط تو، بود نشده دنیات وارد حسامی هنوز که زمانی مثل؛ اول روز مثل بشه چیز

 هایچشم اون دیدن دیگه بار یک جز، بشم غرق نگاهت معصومیت و مهربونی دریای توی بار یک فقط من... من

 !کن باز! رو هاتچشم کن باز، نفسم کن باز. خوامنمی خدا از هیچی دیگه زیبات

 .کرد اهنگ سرشپشت به و شد گرفته نفس از اجبار به نگاهش، نشست کیارش خمیده هایشانه روی بر دستی

 .اوردم غذا برات! مجنون -
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 ؟کنیمی کارچی جااین تو، سالم -

 .نگیری معده زخم تا اومدم -

 روی اشهمیشگی نشیندل لبخند همان با هم زهرا، نشست راهرو هایصندلی روی و کرد پاک را هایشاشک

 .گرفت جای او کنار صندلی

 !بشی یکی باختهدل قدراین تو کردمنمی هم رو فکرش وقت هیچ -

 .دیگه آدمم منم؟ کردینمی فکر چرا -

 ... ولی؛ آره -

 ؟چی ولی -

 .نباشی احساسی... شاید کردم فکر، نداشتی حس من به وقتهیچ فهمیدم وقتی -

 :کرد نگاهش متعجب کیارش

 ؟باشم نداشته امدیگه کس هیچ به که میشه دلیل نداشتم حس تو به چون؟ چیه منظورت -

 ...نداری حس بودیم هم با بچگی از که منی به وقتی گفتم ولی؛ نه -

 !بس و بودی خواهر برام تو، نداشتم حس بودم باهات بچگی از چون دقیقا -

 .گرفت کیارش جلوی را غذا ظرف و کشید آهی زهرا

 خانم عروس به باید؛ کرد درست رو داری دوست که همونی برات مامان! بخور غذا حاال، بگی تو چی هر باشه -

 .میره یادت چیز همه بینیشمی وقتی. فسنجونی عاشق شما که بگم هم
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 :زد تلخی لبخند کیارش

 !برو بلندشو، زهرا ندارم میل -

 !کیارش هافسنجونه -

 .فسنجونه اون از ترمهم که هست چیزها خیلی االن -

 .کرد نگاهش ناامیدانه زهرا

 هب برای و خدا به رو بشینی باید! من برادر نمیشه درست هیچی کردن گریه و نخوردن چیزی با! من عزیز -

 .کنی دعا اومدنش هوش

 ؟دش من مال؟ شدهچی حاال اما؟ بشه من ماله نفس که کردم التماس قدرچه؟ کنم التماس قدرچه؟ کنم کارچی -

 ترینبد حتی؛ نمیاد ما ناقص عقل به که داره حکمتی خدا کارهای همه که دونیمی من از بهتر. کیارش نگو کفر -

 کن دعا و نباشی دور هم نفس از که بیمارستان همین نمازخونه برو بلندشو حاال! بده کنیممی فکر ما که چیزهایی

 ؟داداشی باشه، بیاد بهوش تا

 .داد تکان را سرش تنها کیارش

 ماشین تو بهروز، میرم دیگه منم. خونه نماز برو بعد و بخور رو غذات، بگیر رو ظرف این هم حاال! آفرین -

 .بیام گذاشتن تا زدم حرف قدراین! پرستارا این دادننمی راه منم، منتظرمه

 .رفت و کرد خداحافظی او از لبخندی با هم زهرا. کرد لبی زیر تشکر و گرفت زهرا از را ظرف حوصلهبی کیارش

 .برداشت قدم بیمارستان خانهنماز سمت به و انداخت نفس به را نگاه آخرین هم کیارش

 شب دو همین طی در یعنی. ماند همسرش و رسول حاج خمیده قامت روی بر راهرو انتهای همان از نگاهش

 .بود شده بیشتر هم سفیدش موهای تعداد انگار؟ بود شده پیر قدرآن
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 .بخیر صبح، سالم -

 .شد اشژولیده موهای آن با کیارش متوجه خانم ملیحه و حاجی نگاه

، دمندی رو دخترم روز دو بینیمی که رو من؟ جااین اومدی صبح وقت این چرا! باباجان بخیر توام صبح سالم -

 .بیام تا گذاشتن زور به هم امروز

 .بود گردش در بود شده بیشتر پیش شب دو از انگار که رسول حاج صورت هایچروک روی کیارش هایچشم

 .نیومدم االن من -

 ؟مادر جاییاین دیشب از نکنه -

 .انداخت پایین را سرش و کرد نگاهی خانم ملیحه به کیارش

 . برد خوابم جاهمون دیگه که کردممی دعا داشتم، بودم خونه نماز تو رو شب تمام؛ بله -

 .زد کیارش شانه به ایضربه و کرد هایشلب مهمان تلخی لبخند رسول حاج

 !گردونهمیبر بهمون رو دخترم و شنوهمی رو صدات هم خدا شااهللان -

 سمت به را سرش رسول حاج. گفت لب زیر ایشااهللان و داد کش را هایشلب کمی ادب رسم به هم کیارش

 یار رخ دیشب از گویی که هم کیارش. کرد منتظرش هایچشم مهمان را دخترکش تصویر و چرخاند اتاق شیشه

 ار او وضع این در که هرچند؛ دید را اشمعشوقه و ایستاد رسول حاج کنار و آمد سر صبرش دیگر، بود ندیده را

 را خدا هم هادیدن همین برای رسول حاج و کیارش و بود ندیدنش از بهتر ولی؛ کردمی اشآزرده بیشتر دیدن

 .گفتندمی شکر

 کرش را خدا باید هاانسان ما نظر از البته؛ زندگی بد اتفاقات حتی چیز هر برای داشت عقیده همیشه رسول حاج

 .بود نفس همیشگی نبود هم بدترین نیز اکنون. دارد وجود هم بدترینی همیشه چون گفت
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 و داشتم نگهشان باز زحمت به. کردمی اذیت را چشمم کمی اتاق داخل المپ نور. کردم باز آرام را چشمانم

 گیخست قدرت انگار. کیارش، دیدم هم را اشکناری فرد. دیدم شیشه پشت از اما؛ تار کمی را بابا حاج تصویر

 .فرستادند رویاهایم دنیای به را من و افتادند هم روی دوباره که بود بیشتر هایمچشم

 و دپاشی رویم به لبخندی. گشودم مادر دارنم هایچشم در را هایمچشم چپم دست انگشتان نوازش احساس با

 :گفت آهسته

 ؟مادر عزیز شدی بیدار باالخره -

 .دیدم سرم باالی راستم سمت را بابا حاج که چرخاندم اتاق در را نگاهم

 ؟جان بابا خوبی -

 نفس هنوز چرا؟ بود نشده تمام چیز همه چرا. است افتاده اتفاقاتی چه که آوردم یاد به و کرد یاری ذهنم تازه

 .انداختم پایین را هایمچشم و زد حلقه چشمانم در اشک؟ کشیدممی

 ؟بابا قندک کردی رو کاراین چرا -

 تخت روی کنارم بابا حاج. نداشتم را شانکردن جدا هم از توان که،بودند زده سکوت مهر هایملب به انگار

 .نشست

 ؟کردی تایید رو پسر اون هایحرف کارت این با دونیمی هیچ -

 :زدم لب آرام و خوردم فرو را بغضم

 .بشه درست چیز همه من رفتن با شاید کردم فکر من -
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 ؟مادر کردی رو فکر این چرا -

 !میشه درست چیز همه من مرگ با... گفت نریمان اخه... اخه -

 .دوخت اتاق کف هایسرامیک به را نگاهش بابا حاج

 .جون بابا گرفتیشمی جدی نباید تو، گفته چیزی یه و بوده عصبی نریمان -

 رستشد میشه، بودم عصبی یا و ببخشید گفتن با کنیممی فکر بعد و شکنیممی دل راحتی به هاآدم ما چرا

 :گفت و کرد نوازش را صورتم مامان؟کرد

 !خیلی، نفس داره دوست خیلی اون. بود بد حالش همه از بیشتر نریمان خود افتاد اتفاق این وقتی -

 !بودم بدی دختر براتون... که ببخشید -

 :گفت بخشآرامش صدایی با و گرفت دست در را دستم بابا حاج. گریستم آهسته و شکست بغضم

 .دیممی ادامه زندگیمون به و کنیممی فراموش رو گذشت اتفاقات تمام هممون لحظه همین از -

 گاهن من به ایدیگه چشم به همه دیگه محل اون توی، نمیشه قبل مثل چیز هیچ وقت هیچ دیگه! بابا حاج نه -

 .کنندمی

 .دونستنمی چیزهایی یه مردم هم شب اون از قبل -

 مثل ماش جون از دور تونیمنمی، فهمیدن رو چیز همه االن! ایدیگه چیز نه بودند شنیده صدا یکم فقط ولی؛ بله -

 کنندیم نگاه من به ایدیگه جور دیگه محل اون مردم. بدیم ادامه مونزندگی به و برف تو بکنیم رو سرمون کبک

 !بابا حاج

 :گفت لحظاتی از بعد و رفت فرو فکر به بابا حاج
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 .فروش برای ذارممی رو حجره و خونه امروز همین، ریممی محل اون از -

 :گفت معترض مامان

 .رفتن در آبروشون ترس از میگن! بدتره که طوریاین حاجی -

 از ما پس، میشه اذیت زنمفت حرف هایآدم اون هاینگاه با نفس اگه، خانم دخترمونه و خودمون آرامش مهم -

 .کنیم زندگی آرامش در تا ریممی محل اون

 .کردم اذیتتون کافی اندازه به، بشید اسیر من خاطربه خوامنمی من بابا حاج -

 .بوسید را سرم و شد بلند بابا حاج

؛ جان اباب کن فراموش رو چیز همه بعد به لحظه این از! دخترکم بابای حاج نفس، منی امید! بابا منی قندک تو -

 ...بابا بگم بهت باید چیز یه... فقط

 ؟بابا حاج جانم -

 گها حاالم، بود سرت باال بودی هوشبی که روزی دو این تو، ببینتت خوادمی و دره پشت کیارش... راستش -

 .دیدنت بیاد بدی اجازه

 .بودم خودسر قدرچه هر بود بس دیگر،.زدممی حرف بابا حاج حرف روی اگر بود زشت

 !بابا حاج بگی شما چی هر -

 .شدند خارج اتاق از هردو مامان به ایاشاره با و کرد هایشلب مهمان لبخندی
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 دبفرمایی با و خورد اتاق در به کوتاهی ضربه. شدم جا به جا جایم در کمی اتاق از مامان و بابا حاج شدن باخارج

 شنیدممی هم را کیارش هایقدم صدای، بود تخت روی سفید مالفه به خیره هایچشم که طورهمان. شد باز من

 .نشست تخت کنار صندلی روی من چپ سمت درست و زد دور را تخت که

 ؟خوبی، سالم -

 :دادم را پاسخش آهسته

 .خوبم، سالم -

 رد را آن و زدم چنگ مالفه به. کردمی معذبم و نداشتم دوست را شد حاکم اتاق در من خوبم از بعد که سکوتی

 .شد دستانم قفل نگاهش. گرفتم بازی به دستانم

 ؟کنهمی اذیتت جااین بودنم -

 !نه -

 .کن ولش رو مالفه اون لطفا پس -

 ستشد دو هر و کشید جلو به را خودش کمی او. کشیدم عقب را دستم فورا که ناخواسته یا بود خواسته دانمنمی

 :گفت جدی و خشک خیلی؛ گذاشت زانوانش روی را

 !خواممی جواب یک تو از، لحظه همین و االن همین، امروز همین -

 .کردم نگاهش متعجب

 .بدی االن همین باید رو خواستگاریم جواب -
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 دهمب توانستممی جوابی چه آخر. انداختم پایین دوباره را سرم. چیست جواب از منظورش که شدم متوجه تازه

 .ستشک را سکوت این دوباره خودش دید مرا سکوت وقتی؟ نبود مشخص قلبم و خودم با تکلیفم هنوز وقتی

. تونمنمی هااین از بیشتر فهمیدم االن ولی؛ میدم وقت بهت بخوای که هروقت تا گفتم بهت من، نفس ببین -

 !اومد من سر به چه، بودی هوشبی که شبی دو این توی دونهمی داریم قبولش دومون هر که خدایی همون فقط

 ...من... نفس. خوامتمی قدرچه فهمیدم که بود موقع اون تازه

 به دز تکیه، کرد جا به جا را گلویش سیب. بدوزم چشمانش به را نگاهم شد باعث همین و شد داربغض صدایش

 را گاهشن دوباره. ببینم آشفته طوراین را او وقتهیچ خواستنمی دلم. گرفت نگاهم از را نگاهش و صندلی پشتی

 :داد ادامه محکم و انداخت من به

 برای میرم، باشه نه اگرم... اگرم، برات میدم جون دارم عمر تا که باشه آره اگه! فقط خواممی جواب یه -

 .بگو نه یا آره یه فقط! همیشه

 ؟گفتممی باید چه، کرد نگاهم منتظر

 .نیستم اتخانواده و تو الیق من... من -

 یوارد به مشتی و شد قطع اشخنده کم کم. رفت اتاق پنجره سمت به و شد بلند جایش از و کرد عصبی خنده

 .برگشت سمتم به دوباره و کوبید پنجره کنار

 !خانم شده قدیمی دیگه هاچیز این، باشه قبول قابل که بیار ایبهانه یه حداقل -

 .شدم جا به جا جایم در کمی

 نه، هنباش حرف پشتش که هست عروس یه هم لیاقتشون، آبرودارین یخانواده اتخانواده. خدابه نیست بهانه -

 .محل اون مردم هایحرف نقل شده حرفم که من مثل یکی
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 :گفت و رفت باال معمول حد از صدایش کمی فقط کمی

 مقس تو بودن پاک روی حاضرم من نفس. تریدرست و ترپاک خیلی بین دهن و کاربی مردم اون یهمه از تو -

 .بخورم

 ؟خوانمی شکلی این عروس اونا؟ چی خانوادت، حاضری تو -

 :گفت عصبی

 !خوانمی آره، آره -

 :گفتم بلند خودش مثل

 !کیارش -

 .داد لبخند از خطی به را جایش خشم از اشچهره سرخی، کرد نگاهم مات و کرد سکوت

 ؟گفتی چی فهمیدی -

 .کردم نگاهش سوالی

 .زدی صدا پیشوند و پسوند بدون رو اسمم... بار اولین برای... برای -

 ؟بودم او وارجنون عشق الیق، من. پرستیدمی مرا گونهاین او که نمیشد باورم

 :گفت میزد موج آن در آرامش که صدایی با. ایستاد تخت کنار سرم باال و آمد جلو، دید مرا سکوت وقتی

 نظر رد بدون تو حاال. ندارند مشکلی هیچ بشی شونعروس تو کهاین با من خانواده، قسم خودت جون به نفس -

 که اشیب کرده فکر اگر، کنی فکر من به که داشتی وقت مدت این تو کافی اندازه به. بده رو من جواب اونا گرفتن
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 ور من جواب تونیمی راحت االن پس! نکردی فکر که خواستینمی حتما... که نه اگرم، بگی چی دونیمی االن

 .بدی

 .کرد نگاهم منتظر

 سک هیچ که جایی یه بریم و بفروشه رو مغازه و خونه خوادمی، گذشته کردن فراموش و راحتی برای بابا حاج -

 ؟برید محل اون از خانوادت با تونیمی هم تو؛ نشناستمون

 :گفت سپس و کرد نگاهم کمی

 .دونمنمی رو امخانواده ولی؛ نیست چیزی که دیگه شهر یه! بیام جهنمم ته تا تو با حاضرم من -

 زدن سر برای باید باالخره، بیای من با هم تو حتی اگر پس. برنگردم محل اون به وقت هیچ دیگه خواممی من -

 .تونمنمی من و بشیم محل اون وارد دوباره خانوادت به

 . نگریست را بیرون و ایستاد پنجره کنار را ایلحظه چند

 ؟!بودن من با ابد تا برای نداری مشکلی دیگه تو کردم حل هم رو موضوع این اگر باشه -

، بودند مه بابا حاح تایید مورد اشخانواده و او؟ کیارش از ترعاشق و بهتر کسی چه! نداشتم نه؟ نداشتم مشکلی

 :گفتم آهسته و انداختم زیر را سرم. نداشت وجود مشکلی دیگر پس

 .ندارم مشکلی، نه -

 :زد لب آرام و شد نزدیک

 .دارم دوستت -

 .شد خارج اتاق از دهم نشان خودم از العملیعکس هر من کهاین از قبل و
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*** 

. شد هزند چشمانم جلوی شوم شب آن لحظات تمام. انداختند دلم به چنگی انگار خانه در جلوی ماشین توقف با

 .کرد نگاهم مادرانه لبخندی با و کرد باز را در مامان

 .عزیزم پایین بیا -

 .شدم پیاده و کردم پنهان لبخندی با را چشمانم غم، باشم نکرده اذیت را هاآن این از بیشتر که آن برای

 ـوسه بـ را سرم و صورت تمام. رفتم فرو جان خانم مهر پر و گرم آغوش در باره یک به شدم حیاط وارد وقتی

 .زدم مهربانش اما؛ چروک از پر چهره به لبخندی. کرد باران

 !جونم خانم سالم-

 .دلم عزیز خونه به اومدی خوش، دخترم گل سالم-

 حدیث که بودیم هاپله پایین، افتادیم راه به خانه سمت به باهم گامهم بود کمرم روی دستش که طورهمان

 .رساند ما به را خودش

 !سالمی که خداروشکر، عزیزم سالم -

 او هب نسبت خوبی احساس اصال. شدنمی صاف دختر این با دلم من بود که هرچه ولی؛ بود چه دلیلش دانمنمی

 به هم را او. گذاشتیممی جا خانه همین در هم را حدیث هاکردن فراموش و رفتن این در میشد کاشای. نداشتم

 از. ردمفش را بود شده دراز سویم به که را دستش و کاشتم لبم کنج اجبار به لبخندی. سپاردیممی فراموشی

 وقتهیچ که نریمان نگاه روی پایین همان از نگاهم. شوم خانه وارد هاپله از شدن رد با تا رفت کنار مقابلم

؛ هن یا شودمی درست چیزهمه مرگم با که دارد اعتقاد هم هنوز دانستمنمی. ماند بخوانم را نگاهش نتوانستم
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، من. مکن فکر یا انتهای به خواستنمی دلم اصال... یا است خشنود خانه این در من حضور از اکنون دانستمنمی

 ! اول اولِ از. بسازم نو از را امزندگی دیگر باریک برای تا امآمده

 رویش به رو درست. رفتم باال هاپله از و برداشتم قدم آرام کرد وارد کمرم به جان خانم که خفیفی فشار با

 ششب آن جمله عوض در. شدندنمی باز هایملب... اما؛ کردممی سالم باید. دوختیم هم چشم در چشم و ایستادم

 :میشد اکو سرم در مرتب

 «میشه درست چیز همه اون مرگ با فقط»

 .لعنتی صدای آن دنبال به فقط ذهنم اما، بود چشمانش به نگاهم

 :دکر نجوا آهسته، گوشم کنار. بودم اسیر اشعضالنی بازوان بین در که شد قطع صدا و آمدم خودم به وقتی

 .کن صاف باهام رو دلت، خواهری بنده جونت به جونم که فهمیدم تازه! هامبدی تمام خاطربه کن حاللم -

 ندچ همین با داشتم اخیرش رفتارهای و او از که ناراحتی هر اما؟ بود چرکین ازش دلم که بود فهمیده هم او یعنی

 از شبی تواستممی مگر، برادرم دانه یک عاشق و بودم خواهر من.شد سپرده فراموشی دست به، او جانب از کلمه

 کیی؟ بود این از غیر، بماند گذشته همان در گذشته یهمه بود قرار آن از جدا؟ باشم داشته دل در را او کینه این

 .بود همین، ماندمی خانه این در باید که چیزهایی از دیگر

*** 

 هک بودم نگذاشته بیرون اتاق در چارچوب از را چپم پای هنوز. شدم خارج اتاق از و کردم بلند هم را جعبه اخرین

 هایشچشم ویژگی. ماند عسلی چشم جفت یک در هایمچشم، گرفتم باال که را سرم. شد گرفته دستم از جعبه

 :گفت و پاشید رویم به لبخندی!روشن ایقهوه گاهی و عسلی گاهی، بود همین

 ؟کن روصدا من کنی جا به جا خواستی رو چی هر نگفتم؟ نکن بلند چیزی شما گفتم صبح از دفعه چند-
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 .نمیشه روم من... خب -

 دست وت ذارنمی توام دست جدید خونه تو شدنتون جاگیر با ایشاهلل. نداریم رو حرفا این دیگه تو و من ببین-

 !من

 ینمای دندان لبخند نریمان جدی چهره دیدن با. برگرداند پشت به را سرش او و خورد اششانه سر به ایضربه

 :گفت و کرد اشاره دستش در جعبه به و زد

 !داداش سنگینه -

 ؟باشه، سرت تو نزنم رو سنگینا همین از یکی وقت یه باش مراقب. سنگینه اوهوم -

 ؟پسر خشنی قدراین چرا... ا -

 ینیاس انگار ولی؛ بدون رو حدت نشدی خونه این داماد هنوز گفتم بار بیست صبح از! خدابه پررویی خیلی -

 !هربار خوندم

 ؟شدیم خرم دیگه، نکنه درد شما دست -

 :بگوید و کند نگاهم کیارش شد باعث که کردم داری صدا اما؛ کوتاه خنده

 ؟کنندمی خطاب خر رو تآینده همسر میشی حالخوش شما -

 :گفت زدمی موج درش خنده از هاییرگه که صدایی با نریمان

 !پررو بچه برو بیا د -

 .شد خارج خانه از و کرد بلندی خنده هم کیارش

 ؟نمونده ایدیگه چیز -
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 .برد کیارش که بود همینی آخریش نه -

 .افتاد آقاش زود چه -

 وارد که یخفیف فشار و کمرم پشت دستش گذاشتن با و کرد بلندی خنده نریمان. انداختم پایین را سرم شرم از

 روی به رو حیاط در جلوی و بود شده قفل مهسا دستان در دستانم. کرد هدایت خانه خروجی در طرف به منرا کرد

 .بودیم ایستاده هم

 هاممعل. رسونمتمی خرداد امتحانات تا و میگم بهت رو نبودی که مدتی این همه خودم. نباش درساتم نگران -

 !شم فدات نباش چیزی نگران اصال، شدن راضی همه هم

 ؟کردممی کارچی نداشتم رو تو اگه من -

 !خدا شکر هیچی-

 .کشید آغوشم در دید را بارم غم نگاه وقتی

 حلم و خونه این از داری؟ باشه، بینم غمگین رو خوشگلت هایچشم این، ایثانیه برای حتی دیگه خوامنمی -

 و خونه این به دیگه، ایثانیه برای نداری حق پس؛ بگیری آرامش تا میری شریکیم باهاش رو مونکودکی کل که

 ؟باشه، کنی فکر افتاده جااین سال یک این تو که اتفاقاتی

 :افزودم و کردم تایید را حرفش و کردم بسته و باز را هایمچشم

، من. بذارم جا حیاطش سیمانی دیوارهای و درختا همین بین جااین خواممی هم رو خوبم خاطرات حتی من -

 .بسازم نو از رو زندگیم خواممی

 ارتنک آخرین گذاشتن حال در که کیارش به، میزد موج سیرش ایقهوه چشمان در که شیطنتی با و زد لبخندی

 :گفت بود کامیون در
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 ؟دیگه بسازی نو از رو زندگی خوایمی کیارشتون آقا با -

 تمسکو به وادار آمدمی سرم پشت از درست که کیارش صدای بدهم جوابی بتوانم کهآن از قبل و زدم لبخندی

 .کرد

 !شمآینده از جزوی من، من با که معلومه -

 :گفتم مصنوعی اخمی با و برگشتم سمتش به

 ؟میدی گوش ما هایحرف به یا کنیمی کار تو -

 !خانمی نیست مرد که نباشه خانمش به حواسش حالتی هر در که مردی -

 .افتادی زحمت به خیلی امروز نکنه درد دستت، دیگه بری شما بهتره کیارش آقا -

 ورک را او نطق بابا حاج کنایه از پر حرف. نگفتم دروغ بود شده عمرم در چهره ترینمضحک اشچهره بگویم اگر

 .خندان را من و کرد

 . رفت بابا حاج سمت به و انداخت زیر را سرش

 ؟دیگه ندارید کاری من با -

 .کشیدی زحمت خیلی امروز ممنون، پسرم نه -

 :گفت و کرد دستی پیش نریمان که بود نکرده پیدا پاسخ فرصت کیارش هنوز

 !بابا حاج بود اشوظیفه -

 .زد خجولی لبخند هم نوابی کیارش
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 .بود وظیفه بله -

 .زد کیارش تنومند هایشانه به محکم ضربه دو و کرد ایخنده بابا حاج

 ؟شیدمی جا به جا شاهللان کی شما، باباجان کنهمی شوخی -

 .کردم تیز محل این از کیارش خانواده رفتن موعد شنیدن برای را هایمگوش

 .شیممی جاجابه، برسه دستمون به پول کهاین محض به. کنه نامهقول رو خونه بابا بود قرار امروز واال -

 :گفت و کرد من به رو. گرفت نگاه کیارش از و گفت ایشاهللان دوباره بابا حاج

 راچ که گرفته تماس بار ده االن تا مامانت! باباجان شو سوار شده تموم دوستت با خداحافظیت اگر قندک -

 .نمیاید

 .مکشید آغوش در بود وجود در االن همین از که تنگیدل تمام با را او. برگشتم مهسا سوی به و گفتم چشمی

 .میشه تنگ برات دلم -

 .هاکنم کار درس باهات بیام قراره من مثال؟ ببینیم رو دیگههم دیگه نیست قرار مگه! دیوونه -

 !میشی اذیت دوره راه آخه -

 میام هاهفته اخر. دیگه مازندران میری داری گیالن از بابا! جنوب میری داری انگار دوره راه میگه چنینهم -

 .پیشت

 وارس خواستم و کردم باز را بابا حاج ماشین عقب در. فشردمش آغوشم در بار آخرین برای و بوسیدم را اشگونه

 ایستاد رویم به رو کیارش که شوم

 ؟کنی خداحافظی من از خواینمی! باش رو ما خانم -
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 و عشقش به، داری ایمان دل ته از که باشی کسی خانم. بود خوبی حس؟ بودم شده او خانم... او خانم، لرزید دلم

 :زدم لبخندی. بس و خواهدمی خودت برای فقط را تو که داری ایمان

 .نبود حواسم ببخشید -

 !بعدها حال به وای، نیست من به حواست االن از -

 .کردمی قطع را ما مکالمات که بود نریمان صدای هم باز و

 ؟نشد طوالنی یکم، هاکنی خدافظی فقط بود قرار -

 .شد چشمانم خیره دوباره و کرد کوتاهی خنده کیارش

 ؟باشه، کنی فکر نداری حق من جز هم چیزی هیچ به. باش خودت مواظب -

 : گفتم شیطنت با و شدم چشمانش در خیره

 ؟نیستی خودخواه زیادی -

 صاحب به کلید دادن و خانه هایدر کردن قفل حال در که نریمان و بابا حاج تا آورد پایین را صدایش کمی

 .نشنوند بودند جدیدش

 .باشه بگی نشنیدم حاال. خانم میاره خودش با هم خودخواهی عشق -

 :شد عمیق لبخندم

 .چشم -

 .دیدم چشمانش در را شادی و عشق برق
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 خداحافظ. شو سوار دیگه! خانمی بالبی -

 !خداحافظ -

 در ار جایش کم کم انگار. بود نذاشته کم من به کردن محبت از هم او، کردم فکر کیارش به خیلی مدت این در

 تنم ایهسلول تمام با را داشتنش دوست ولی؛ نبودم عاشق او اندازه به هم هنوز شاید دانمنمی. بود کرده باز دلم

 دوست روز به روز تا دادممی او به را فرصت این من و داشت مرا عشق لیاقت که بود مردی او. کردممی احساس

 اب خداحافظی از بعد و رفت بابا حاج سوی به هم او، شدم سوار که من. کند رشد دلم در پیش از بیش داشتنش

 هخان آن به بار آخرین برای و برگرداندم را سرم، ماشین حرکت با. شدند ماشین سوار نریمان و بابا حاج هاآن

 چشمانم جلوی از یک به یک داشتم خانه این در هاسال این تمام در که بدی و خوب خاطرات. کردم نگاه

 !دش شسته قلبم و ذهن از همیشه برای خاطرات آن تمام، چشمم گوشه از اشک ایقطره افتادن با و گذشتند

؛ دمبو ندیده را خانه داخل هنوز. کرد پارک مازندران هایروستا از یکی در ویالیی ایخانه روی به رو را ماشین بابا

 باغ یک به شباهت بیشتر که بزرگش حیاط و آهنین در جای به اشچوبی نردهای وجود با با اشبیرونی نمای ولی

 .کردمی القا را خوبی حس بود میوه درخت از پر

 .بیارن رو وسایل کارگرها تا کنن حجاب بگو هم اینامامانت به! باباجان تو برو -

 .کنند وسایل آوردن آماده را خانه تا بودند شده خونه این راهی زود صبح از حدیث و جون خانم، مامان

 از ار حیاط که هاییپله از. کردمی تزریق تنم به را آرامشی داشتممی بر باغ این در که قدمی هر، شدم باغ وارد

 که طورهمان، خانه به ورودم محض به. رسیدم محکم اما؛ چوبی دربی به. رفتم باال کردمی جدا خانه ورودی

 در را رمنظ که چیزی اولین. گفتم هاآن به نباشیدی خسته و سالم چرخیدمی بزرگ پذیرایی آن دور تا دور نگاهم

 .بود قبلی خانه مقابل نقطه درست جااین. بود خانه بودن دوبلکس، کرد جلب خانه این

 ؟اومد خوشت -
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 :گفتم و دوختم مامان به را نگاهم

 !خوشگله خیلی آره -

 :زد لبخندی

 ؟اوردن رو وسایل -

 .تو میان االن آره -

 شکل دایره نشیمنی به پله دوازده کردن طی از بعد؛ رفتم هاپله راه سمت به، کنم مکث این از بیش کهآن بدون

 .آمدمی چشم به رو راه طرف دو در چوبی درب شش که بود طویل راهرو یک راستش سمت. رسیدم

 ایپنجره هااتاق از یکی. بود سرویس دیگر در دو و داشت خواب اتاق چهار. کردم باز را هادرب یکی، یکی

 هانرده باالی و شدم خارج اتاق از شوق با. گذاشتمی نمایش به باغ از را زیبایی بسیار منظره که داشت

 .ایستادم

 !من مال آخریه اتاق -

 :گفت و زد لبخندی. دید مرا و کشید باال به را نگاهش بود وزن کم وسایل جاییجابه حال در که بابا حاج

 .تو مال قندکم باشه -

 .دادم را پاسخش میزد فریاد را بابا حاج به نهایتمبی عشق و خندیدمی هایملب از بیشتر که چشمانی با

*** 

 .گرفت صورتم جلوی را گلبهی شلوار و کت رگال

 .بپوش رو همین، میاد بهت قدرچه وای -
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 ؟خوبه رنگش _

 .باشه خواستگاریت امشب که نمیشه باورم اصال! خوبه خیلی مادر آره -

 :بوسیدم را اشگونه. دیدم را اشک حلقه مادرم ایقهوه چشمان در

 ؟نیان بگیم خوایمی، شم فدات الهی -

 .کشید هم در را ابروهایش و کرد عوض را اشجبه باره یک به مامان

 .پایین بیا شو حاضر زود! خودبی -

 یصدا شنیدن با. کردم اضافه استایل آن به هم مالیم آرایش یک. شد خارج اتاق از و انداخت تخت روی را رگال

 انیمهرب با پدرش که کردم محکمی و بلند سالم. شدم سرازیر هاپله از و کشیدم سر به را سفیدم چادر در زنگ

 .داد پاسخ آغوش با مادرش و لبخند با خودش

 .بود شانهمراه بود گرفته قاب رنگی مشکی چادر را زیبایش چهره که خانمی ولی؛ بودند نیامده برادرانش

 هب که حضورشان ابتدای ساعت نیم. نشستیم بود شده خریداری خانه این به آمدنمان با که هاییمبل روی

 اب حیدر حاج. نوشیدند را مادر چای فقط؛ نزد خواستگاری از حرفی کسی و شد پرداخته متفرقه هایصحبت

 .هاصحبت این به داد پایان اهللبسم

 ؟کنیمی قبول رو ما پسر شما. داشتن جان نفس خانمی به عروسی افتخارمونه باعث که ما حاجی خب -

 گهدی هم اون انگار که نفس نظر بود مونده. کردم قبول رو جان کیارش که وقته خیلی هم من. دارید لطف شما -

 !راضیه

 .نماند دور نگاهم از کیارش شده عمیق لبخند
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 ؟کنیم صحبت دیگه مسائل به راجع بعدا، بزنن باهم رو آخرشون هایحرف و برن که چیه نظرتون پس -

 .حیاط تو برید کیارش آقا با جان نفس، موافقم -

 .شد حیاط وارد سرم پشت من از تبع به هم کیارش. شدم بلند و گفتم چشمی

 و درخت تنومند تنه به تکیه من. ایستادیم بود درخت روی اما؛ نارس هرچند انارهایش که اناری درخت زیر

 بود کرده مشغول را ذهنم ورودشان لحظه از که را سوالی بگوید چیزی او کهآن از قبل. رویم روبه کیارش

 :پرسیدم

 ؟اومده باهاتون که کیه خانم اون -

 !شناسنشمی تخانواده همه؟ شناسیشنمی -

 ؟کیه دونمنمی، نه -

 زا هم اون، خوردممی شیر و بوده سالم یک من موقعه اون. میرهمی مادرش میاد دنیا به وقتی. رضاییمه خواهر -

 .خورهمی من مادر شیر

 .دونستمنمی داشتم شوهر خواهر پس جالب چه -

 :گفت و کرد جمع را اشخنده باره یک به کیارش. خندیدم هردو

 ...ایدیگه کس یا و نیستم قلبت و ذهن توی درصد یک کنیمی فکر حتی اگر...نفس -

 :گفتم فورا و بدهد ادامه نگذاشتم

 .نیست من قلب و ذهن توی تو جز کس هیچ -

 .بودم ندیده شب آن تا را آن از زیباتر بخورم قسم حاضرم که زد لبخندی
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 :گفت بود رانندگی حال در که طور همان

 .صورتم جلوی بگیر رو دومش صفحه و کن باز رو امشناسنامه نفس-

 ؟چرا -

 !شدی من مال نمیشه باورم آخه-

 .خندیدم سرخوش

 رو یخوشبخت طعم دیگه وقت هیچ کردممی فکر، بود شده جهنم زندگیم که سالی یک اون تو کیارش دونیمی -

 .چشمنمی

 و بابا حاج دل ته از لبخندهای که امروز ولی؛ بینمنمی مخانواده لب روی دل ته از لبخندی دیگه کردممی فکر

 لبخند همان با. برگردوند بهم را خوشبختی دوباره که داشت دوستم نقدرآن خدا شدم مطمئن، دیدم رو مامان

 :گفت صورتش روی عمیق

، بدی گوش خوب اگر هم شرایط بدترین تو حتی! نشو غافل خدا رحمت از، شرایطی هیچ تحت، وقت هیچ -

 .میشه شنیده خدا پای صدای

 .رسدمی گوش به که خداست پای صدای زندگی از لحظه هر،.بود کیارش با حق؛ آره

 .پایان

 ٩٣١۶ مهرماه

 م.سمیرا
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 .رسید پایان به هم رمان این. خودم گل همیشگی همراهان و دوستان سالم

 نگیزها بهم کلی تشکراتون زدن با و موندین کنارم مشکالت و هامقولی بد تمام با مدت این در کهاین از مرسی

 تمام ودتونخ بزرگی به ببخشید و کردید کمکم قلمم شدن بهتر برای نقد صفحه تو نقدهاتون نوشتن با، دادید

 پس. گذاشتم اشتراک به، دانلود نگاه بزرگی به انجمنی در من که بود رمانی اولین رو رمانم هایوکاستی هاکمی

 .مشکالتم تمام طبیعی

 !علی یا و دارم دوستون
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 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر

WWW.NEGAHD L . COM 
 

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 حالمعرفی رمان های در 

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 
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