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 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

 www.negahdl.com 

 رازحضو تنم تمام کنم راحس هوا وسوز سردی آنکه بی شدم خارج پدربزرگ درکناراوازباغ وقتی"

 .بود گرم او
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 هب که بود او نگاه. رفتیم می راه درسکوت....شده کامالًسرخ صورتم کردم حس که آنقدرگرم.....

 .تادمایس مقابلش نیز من و بودایستاد عجیب براش که بود ام چهره سرخی وحتماً برگشت سویم

 داری؟ توتب:  گذاشت ام وگونه پیشانی راروی دستش

 گرمم کم یه فقط. خوبه حالم.........نه:  انداختم راپایین سرم دستش، ازتماس وخجل شرمگین

 .شده

 . نیستی خوب معلومه هوا؟ این تو: کرد تعجب بیشتر

 . ندارم هم مشکلی هیچ.  خوبه باورکنیدحالم:  گفتم

 وهوا اومده برف که روزهایی تو همیشه: گفت گرفت جای درکنارم دوباره. افتادم راه وبه

 نکنه اببینمی.....عجیبه خیلی:گفت. نشاند برلبانم لبخندی حرفش میشه؟ اینطورگرمت اینقدرسرده

 نمیدونم:  انداخت باال شانه باشم؟ عصبانی چی واسه.....نه: اینبارخندیدم هستی؟ عصبانی

 . بیرون اومدی بامن ازاینکه........

 "کردین؟ اجبارم مگه:  گفتم خوب حس یک و لبخند با

 اول فصل

 طبقه دو ساختمان روی روبه که ای باغچه. بودم کوچکم باغچه کنار و باغ در زیبا ابری هوای درآن

 . بودم کاشته خودم دستهای رابا زیبایش گلهای ی وهمه داشت قرار باغ وسط ی

 را دویدم،گوشی ساختمان به و شستم را الودم گل دستهای عجله با تلفن زنگ صدای شنیدن با

 .داشت کار او با و بود حبیب دوست مهرداد برداشتم

 اونجایید؟ شما حبیب داداش:  کردم صدا را او آیفون از در دم بود رفته پیش دقیقه چند حبیب

 ؟ داری کاری بله؟:  شنیدم را صدایش

 .داره کار شما با تلفن ــ

 . اومدم –

 .شدم هرز علفهای کردن هرس مشغول و گشتم باز باغچه کنار به او آمدن از قبل تا
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 یا لحظه رسید که ،مقابلم کردم می احساس را ساختمان به شدنش نزدیک اما بود پایین سرم

 تمداش زیر به سر همچنان که من به کردم می احساس کامال را اش سنگینی که نگاهی و ایستاد

 کنجکاوی شنیدم می را کردنش صحبت صدای آنکه با ساختمان به شدنش وارد از پس. انداخت

 که بود شده تمام اش مکالمه زمان چه نشدم متوجه. شدم گلهایم دیگرسرگرم بار و نکردم

 به شانه روی از که کوتاهی نگاه با داشتم او به پشت کردم، احساس پنجره پشت را حضورش

 و تصالب با صدای و برگشتم جلو به! خشم از آکنده نگاهی دیدم خودم متوجه را نگاهش اوانداختم

 کنی؟ صدا داداش منو نداری حق بگم تو به زبونی چه با:  شنیدم را اش امرانه لحن

 فهمیدی؟ ، کردی صدام داداش که بود اخر بار:  گفت تندتری لحن با او و نزدم حرفی

 . فهمیدم:  گفتم دیگر نگاهی با و دادم حرکت مثبت ی نشانه به را سرم

 . کرد خواهم خطابش اینگونه هم باز...  نبود خودم دست.  کرد خواهم فراموش میدانستم اما

 بیای نداری حق اینجاست او تا و اتاقت تو برو بیا ، تو بیاد خواد می داره واجب کار افشین ــ

 .شدم متوجه- بگم؟ دوباره یا شدی متوجه... بیرون

 او ی جذبه رپ و سنگین نگاه زیر دستهایم شستن از پس ، بروم اتاقم به و شوم بلند تا ماند منتظر

 . گرفتم پیش در را اتاقم ه را

 نشستم تختم روی. گرفت اش رحمی بی از دلم باز بودم کرده عادت او ورفتار اخالق با اینکه با

 پس رو این از بودم شده عصبی و حوصله بی خودم تنهایی از و شنیدم می را انها صحبت صدای

 بار دمپری بیرون بود باغ به رو که اتاقم پنجره از صدا سرو بی طوالنی چندان نه دقایقی گذشت از

 و طراوت هک راستی به برگشتم بودند امده در برایم زیبا دوستهای قالب در که گلهایم کنار به دیگر

 ودب گودرز دایی امالک از که زیبا وبسیار بزرگ باغ شدآن می ارامشم موجب همیشه انها شادابی

 دختر سه و پسر یک یعنی چهارفرزند صاحب گودرز دایی. شد می محسوب نیز من زندگی محل

 بیاید بیرون دهانش از دستوری هر که است حبیب آقا همین عبوس و اخالق بد جوان این و. بود

 ....وگرنه شود انجام چرا و چون بی باید

 که اندازه همان و بود خواهرهایش عاشق داد نمی بروز را احساساتش و بود جدی بسیار انکه با

 هایش خواهر چون اورا داد نمی اجازه من به حتی که انجا تا بود متنفر من از داشت دوست را انها

 کوچکش خواهر و مادر که داد بروزمی من مورد در او فقط نه را بد احساس این. کنم خطاب داداش

 داشتند، من با را رفتار همین عین هم حریر
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 ...هم وگاهی داد می نشان محبتی یا نرمش گاهی و بود متغیر دایی زن رفتار البته

 ودندب ومهربان خونگرم بسیار حمیرا و حنانه و دایی ، نفری شش ی خانواده عضوِ سه این برخالف

 ابلق برایم را بقیه سرد رفتار و شد می آرامشم و دلگرمی موجب آنها ی شائبه بی و وافر محبت و

 مداشت دوست را وجودشان گرفت، می انها محبتی بی از دلم گاهی که این وجود با.  کرد می تحمل

 ... بودم کرده عادت هم هایشان تلخی به...  بودم گذرانده آنها کنار در عمری بود چه هر

 ، دبو من ذاتی خصوصیات از مهربانی و بودن کینه بی و.  دادم نمی راه دل انهابه از ای کینه هرگز

 و لهاگ به رسیدن یا نویسی خوش یا مطالعه به بیشتر را فراغتم اوقات بودم خجالتی و حرف کم

 . گذراندم می ام باغچه گیاهان

 رمگ آن به حسابی سرم بود مدرسه و درس ،تا بودم کارشده وبی بودم گرفته دیپلم تازه روزها آن

 . گذراندم می خانه در را وقتم بیشتر مدت آن در اما بود

 نکرد تمام از پس دایی دختران از یک هیچ و بود منع دختران برای ما ی خانواده در رفتن دانشگاه

 وجه هیچ به دایی چون بود نکرده آماده دانشگاه به ورود برای را خود دبیرستان مقطع در درس

 از دبای نیز من بودو آمده در قانون یک صورت به این و بشوند دانشگاه وارد آنها که پذیرفت نمی

 . کردم می تبعیت آن

 او دهان از را جمله این بارها....داشت ذهن در خوشایندی نا ای خاطره دانشجو و دانشگاه از دایی

 مرق خودتون برای افروز سرنوشت مثل سرنوشتی ازشما کدام هیچ خواهم نمی:  بودیم شنیده

 ...بزنید

 سن در.  بود شده طرد خانواده از جوانی در که دختری ، بود من مادر او....  افروز از بشنوید اما

 خود دایی زن برادر منوچهر که آنجایی از و شود می نامزد گودرز دایی زن برادرِ با سالگی نوزده

 امتم با راه این در و بگیرد سر از را تحصیل ادامه که کند می اصرار مادرم به بوده کرده تحصیل

 می پیش خوبی به چیز همه شود، می دانشگاه به ورود به موفق مادرم...کند می کمک او وجودبه

 شود برگزار انها وعروسی عقد مراسم مادر تحصیالت پایان از پس که بوده این بر قرار و رفته

 خوانده می را آخر سال های درس دانشگاه همان در که پسری دانشجوی با چهارم ترم اواخر....اما

 روی منوچهر از مادرم شود می تبدیل دلدادگی و عشق به آشنایی این انجام وسر شود می آشنا

 قصد زیبایش نامزد زندگی در ای بیگانه جود و احساس با که را او خواست در و شود می گردان

 اب نامزدیش کلی طور به هم بعد وقت چند و کند می رد بوده کرده را عروسی تاریخ انداختن جلو
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 عزیز و چک کو دختر.....و گیرد می قرار خانواده مطرود بعد به زمان آن از و زند، می هم به اورا

 و دهد می بهروز با خواسته خود ازدواج به تن خانواده نظر خالف بر پور حاجی خانواده ی دردانه

 ناشی که را هایش کمبود ی همه او که امید این با ، فروشد می او عشق به را ندارش دارو ی همه

 بهروز کنار در افروز که شنیدند می اطرافیان...  کند می جبران را بوده خانواده از شدن ازطرد

 برای بار چندین مدت آن در مادرم....  است خوشنود و راضی زندگیش از و دارد خوبی زندگی

 و ودندب دلگیر او از تصور حد از بیش آنها اما شود می قدم پیش خانواده با ارتباط برقراری و آشتی

 دنیا به من انها اززندگی سال دو ازگذشت پس. شدند می گردان رو او از رویی ترش با بار هر

 زندگی آن که بودم ساله سه من اینکه تا داشتند ای عاشقانه و خوب زندگی چنان ،هم آمدم

 یزندگ آن یکباره که میرسند کجا به دانم نمی شود می دلی دو و تردید و شک طوفان دستخوش

 رها را مادرم و من شود،پدرم می تحمل قابل غیر و سوزان جهنم مانند هردو برای عشق سراسر

 انتظار به مدتی مادرم حال این با.باشد داشته اهمییتی برایش ما ی آینده آنکه بی...کند می

 یماریب بستر در همسر وفایی بی رنج از ناامید بوده فایده بی انتظار چون و نشیند می او بازگشت

 یکش خود به دست من سیاه فردای به اندیشیدن بدون هم او که کشد نمی طول زیاد اما.افتد می

 مرا آنها.  بودم ندیده کنون تا که ای وخانواده من...تنهایی دنیا یک و مانم می من....زندو می

 به گکمرن خیلی را خاکستری روزهای آن.کردند امتناع پذیرفتنم از بزرگ ومادر نخواستند،آقابزرگ

 باهیچ...ننشست لبانم بر لبخند مدتها تا مادرم دادن ازدست از پس دارم یاد به فقط دارم خاطر

 اب گودرز دایی.....ماندم می در به خیره او آمدن انتظار در کردم،فقط نمی بازی زدم، نمی حرف کس

 دامی نا پدرم یافتن از اینکه از پس مرا و رود نمی خانواده زور حرف بار زیر مهربان و بزرگ قلب آن

 اام آورد می بود بزرگ باغ همین که اش خانه به خود با پذیرد،مرا می خواندگی فرزند به شود می

 مجبور دایی....راند می انجا از مرا شدت به داشته مادرم از پری دل برادرش خاطر به که همسرش

 کرد می فراهم برایم رفاهی امکانات چه که دارم خاطر به بگیرد وقت تمام پرستاری برایم شود می

 تزحم برایم دل و جان از سال سه که را مهربان پرستار آن. باشم داشته کمبودی احساس مبادا تا

 یه دایی همراه به کوتاه مدتی هراز بود تهران در که وقتی دارم،تا خاطر به خوبی به را کشید

 طول در.  ندارم اطالعی او از دیگر و گشت باز خود شهر به پیش سال چند رفتم،اما می دیدارش

 را او و بنشاند خاکستر به را همسرش خشم آتش توانست دایی بودم مونس نزد که سالی چند آن

 ولینا بود بستان تا زیبای های روز از یکی شدم باغ وارد که روزی ان.بکند من پذیرفتن به راضی

 من انتابست که بود داده قول من به ودایی بودم گذاشته سر پشت موفقیت با را ام تحصیلی سال

 نمی پا سراز خوشحالی از کرده وفا خود قول به او دیدم می که برد،ومن خواهد اش خانه به را
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 و پدر از گریان چشمان با و نشاند خود مقابل مرا دایی زن باغ به ورودم محض به اما شناختم

 ذایل را ام شادی و راشکست کوچکم دل راحت خیلی..... کرد نفرین را آنها گفت بد مادرم

 ودب مهربان لبخندشان و نگاه که حمیرا و کرد،حنانه سرزنش را او و کرد بغل مرا که بود دایی.کرد

 برم تقربون:بوسید را صورتم و کرد نوازش را بلندم موهای حنانه بردند خود با و گرفتند دایی از مرا

 باشه؟... ها نگیری دل به را مامانم حرفهای

 ؟ چی یعنی:  کردم پاک را هایم اشک

 خب.. . نشو ناراحت دستش از یعنی: بوسید را صورتم و شد خم نیز حمیرا و انداختند هم به نگاهی

 .داریم دوست خیلی رو تو وحنانه من. ؟

 .بمونم اینجا دارم دوست من:  دارم خاطر به خوب را ام کودکانه لحن

 . کنی زندگی ما کنار میتونی همیشه تا...بمونی که اومدی عزیزم خوب: گفت حنانه

 بیخو دوست میتواند کردم فکر.  نگریست می من بر مغرورانه حالتی با که کردم نگاه حریر به

 ....دوستی جز به چیزی هر ، خواندم نگاهش از را چیز همه لحظه درآن اما باشد برایم

 امد وعبوس جدی نظرم در انقدر ظاهرش ، نگریست من بر سنگین و جذبه پر نگاهی با نیز حبیب

 توئه دایی پسر و ما داداش ایشون:  گفت حنانه کردم نگاهش فقط.کنم سالم نتونستم حتی که

 درون به بزند حرفی انکه بی حبیب. کنی صداش داداش ما مثل حبیبه،میتونی هم ،اسمش

 احساس او با که نشد وقت هیچ ، کردم باز او روی جداگانه حسابی اگاه ناخود ومن.رفت ساختمان

 که بود رو این از و دانست می هم خودش شاید کردم می فرار او از نحوی به همیشه بکنم راحتی

 ماا کند سرزنشم تا کنم عصبانی اورا خواست نمی دلم وجه هیچ به. نداشت کارم به کاری زیاد

 می زدگوش را اشتباهم و کشید می فریاد برسرم او و امد می پیش اتفاق این ناخواسته واقعا گاهی

 و بود آرام رفتی نمی راه اعصابش روی خودش قول به تا داشت را خودش خاص اخالق.. کرد

 !! نداشت کارت به کاری

 کردم باغ در زدن قدم به شروع.  کندم باختند می رنگ و شدند می زده خزان کم کم که گلها از دل

 حس و آسمان محو آنقدر.  بودم بارانش بوی و هوا این عاشق..  بود دلپذیر چقدر..  ابری هوای... 

 با آمد می که گاهی ؛ رسیدم افشین بزرگِ سگ بِیبی مقابل کی نشدم متوجه که بودم خوبم حال و

 خیره براقش چشمهای با...  بود نشسته...  کرد می بند جایی به را اش قالده و آورد می خودش

..  تاداف اش قالده به نگاهم...  تر تیز نگاهش و شد سیخ گوشهایش شدنم نزدیک با...  من به شد
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..  ترسیدم می او از من..  گرفت را وجودم ترس...  بود عجیب خیلی!!! ؟ بود باز چرا..  من خدای

 به اگر...  رفت باال قلبم ضربان شد بلند..  برداشتم عقب به گامی... کرد می پارس دیدنم با همیشه

 به کنان پارس هم او و...  کردم دویدن به شروع و برگشتم عقب به سریع...  کرد می حمله من

 ... دنبالم

 سرم از و کرد گیر ای شاخه به شالم..  دویدم می توانم تمام با..  بود اراده بی کشیدنم جیغ

 زدیکن نظرم به آنقدر صدایش...  نبود پوشیدن و برداشتن و برگشتن برای مجالی شد برداشته

 ... رسید می من به ایستادم می لحظه یک اگر که بود

 مبست سرم پشت را آن و شدم وارد و کردم باز را در شدت با و رفتم باال ها پله از.. رسیدم باالخره

 پشت از درست هم آن بیبی ی دوباره پارس با...  بودم افتاده سرفه به و زدم می نفس نفس... 

 لنسا انتهای در که افشین و حبیب مبهوت نگاه وبادیدن کشیدم جیغ دیگر بار در درز از و سرم

..  نگاهی چه..  من خدای...  کردم خفه را صدایم و گذاشتم دهانم روی را دستم بودند نشسته

 ... بدوم اتاقم سمت به چطور ندانستم که ترسیدم آنقدر

:  فتگ افشین به که را حبیب صدای و راشنیدم سالن در شدن باز صدای... لرزید می پایم به سرتا

 سرووضع آن با من دیدن از که دانستم می.  داشت بیبی کردن آرام در سعی..  بندمش می رم می

 هرفت حریر و حمیرا و دایی زن با هم من کاش...  وای.  است شده عصبانی چقدر دوستش مقابل در

 ... حنانه منزل بودم

 رونبی به نگاهی پنجره از و کردم سرم دیگری شال..  بستم دیگر بار و کردم باز را بلندم موهای

 یب اینقدر کاش ای که فرستادم لعنت خودم به و دیدم برد می خودش با را بیبی که اورا انداختم

 .. نبودم هوا به سر و دقت

 شجای سر اش صمیمی خیلی دوست افشین..  انداختم بیرون به نگاهی و کردم باز دررا الی آرام

 ... بود تلوزیون به حواسش و بود نشسته

 وستد چقدر...  بود کرده باریدن به شروع باران نم نم...  رفتم پنجره سمت به کالفه و بستم را در

 ؟ شوم خارج اتاقم از داشتم جرات او ترس از مگر اما...  بزنم قدم و بروم بیرون داشتم

 رومب کنار پنجره مقابل از اینکه از پیش..  دیدم را ساختمان سمت به بازگشتش بعد دقایقی

 ... شد متوجهم نگاهش
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 ار سرم.  کردم گم را پایم و دست..  ایستاد رویم به رو دقیقا آمد پنجره سمت به..  بود خونسرد

 . شودمگ را پنجره.  آرامش ی چهره به انداختم نگاهی نیم. زد شیشه به ضربه چند.  انداختم پایین

 . کردم می حس را نگاهش سنگینی

 میای توضعی اون با اونوقت ؟ بیرون نیا اتاقت از نگفتم مگه ؟ کنم چیکار باهات باید بگو خودت ــ

 ؟ بدی حرص منو خوای می ؟ چی که سالن تو

 ... من داداش..  خودم جون به نه:  دادم فرو را دهانم آب

 !!! داداش نگو من به....  کنم نمی تکرار دیگه...  ببین:  نشست خشم به نگاهش

 به نگاهم لرزاند را تنم اش شده کلید های دندان بین از خشمش از پر اما خفه فریاد صدای

 .... باال بود زده دستش رگهای و بود شده فشرده هم در عصبانیت از که بود مشتش

 بد حالم...  میشم منزجر داداش بگی بهم اینکه از من:  بود هم در اخمهایش...  کردم خواهی عذر

 ... نکنی عصبانی منو کن سعی...  داشت خواهم باهات رفتاری چه دونم نمی بد ی دفعه...  میشه

 می حرف موردش در بعدا:  دوخت چشمانم به را نفوذش با نگاه آمد که سالن در شدن باز صدای

 .. زنیم

 ... بستم را پنجره من و رفت در سمت به و گفت را این

 یلیخ حاال...  آورده نوبرشو نگار.... دیگه گم نمی خب:  گفتم خودم با...  فرستادم بیرون را نفسم

 برایش و...  گم می هی که احمقم من....  باشه خوش بهت دلم که هستی اخالقی خوش داداش ام

 تختم سمت به و کشیدم را پرده زد می حرف افشین با و بود من به پشتش..  آوردم در شکلک

 مغرور. . بود همین همیشه...  نکنم فکر زیاد حبیب به بود بهتر...  برداشتم را شعرم کتاب...  رفتم

 !!! راضی خود از

 صدای با.  شد خواب گرم چشمانم خواندم می را ام عالقه مورد های شعر از یکی که حالی در

 ؟ خوابه وقته چه:  گفت دیدنم با.  آمد درون به حمیرا...  کردم باز چشم خورد در به که ضرباتی

 ... سالم:  کشیدم ای خمیازه...  بود گذشته شب 8 از کردم ساعت به نگاهی

 ؟ خوبی االن تا چرا...  سالم:  نشست کنارم آمد
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 ؟ اومدین کی....  برد خوابم کی نفهمیدم:  دادم تنم به قوسی و کش و نشستم

 ... سالن تو بریم پاشو.. .  میشه ای دقیقه چند ــ

 ... منم برو تو:  کردم مرتب را موهایم

 .. بهتره نیام..  نه اما:  افتاد اتفاقی چه عصر که آوردم یاد به

 ؟ چرا ؟ نیای ــ

 از خان حبیب..  داداش نگم بهش داده گیری چه..  اه...  دادا بازم..  همیشگی ی نامه بر همون ــ

 ! ناراحته دستم

 ؟ نشست نگاهش در کنجکاوی

 ؟ مگه شده چی ؟ چرا

 ... بریم پاشو..  بیرون رفته نیستش االن اما!!  عجب:  خندید.  کردم تعریف برایش

........... 

 .. داد جواب لب زیر را سالمم..  بود نشسته وی تی پای حریر و بود خانه آشپز در دایی زن

 ... دایی زن سالم:  رفتم خانه آشپز به

 ؟ بودی خواب..  سالم:  برگشت طرفم به

 ؟ خواین می کمک.. .  آره ــ

 .. بچین میزو برو...  نمونده کاری دیگه نه ــ

 ... االن چشم ــ

 . بود اخالق خوش اینکه مثل

 . کمکم آمد هم حمیرا.  شدم میز چیدن مشغول و زدم آبی را صورتم

 . کرده دعوتمون..  نیکتاست عروسی شب شنبه..  مامان راستی ــ

 ؟ خب:  نشست میز پشت دایی زن
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 . بریم باید...  دیگه بدونید که گفتم خب ــ

 .. برید داد اجازه اگه..  بگو داداشت به خودت جان حمیرا ــ

 ؟ نمیاین شما مگه ؟ چی یعنی ــ

 ؟ هست مختلطم حتما..  عزیزم نه ــ

 .... نکنم فکر..  بابا نه ــ

 .. عجیبه نگیره مختلط بینم می من که نیکتایی این ــ

 نمی مخالفت داداش بیاین شما اگه مامان کنم می خواهش..  بریم خواد می دلم من حال هر به ــ

 . دیگه کنه

 .. و رفتی تو و گفتی تو بگه بده گیر بخواد بعدش که ندارم سر درد ی حوصله من.  عزیزم نه ــ

 ... مامان ــ

 ؟ بری خوای می کجا ؟ حمیرا گی می چی ــ

 . کردم گم را پایم و دست صدایش باشنیدن

 ... گفت را قضیه من من با حمیرا

 . نشست و کشید پیش را صندلی حبیب

 ...بیرون بیا فکرش از ــ

 . دادم قول بهش من داداش اما ــ

 ؟ دادی قول کی ی اجازه با:  کرد اخم

 .. مخالفت کردم نمی فکر..  خب ــ

 هک خانوم این مثل..  اینه ها شما با من مشکل ی همه ؟ دیگه کی تا ؟ دونی نمی منو اخالق تو ــ

 ... سالن داخل پره می دفعه یک وضعی و سر چه با حجاب بی..  سالن تو نیا گم می بهش عصر

 . بود عصبانی هنوز پس.  انداختم پایین را سرم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 36 ریا بی | کند فریاد عشق اگر رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

11 

 

 ... دونین می کارمم اون دلیل..  کردم خواهی عذر که من ــ

 یرفت پنجره از چی واسه ؟ نگفتم..  نیا بیرون اتاقت از گفتم بهت من..  ترسیدی سگ از آره ــ

 ؟ باغ توی

 می بغض فورا..  بودم حساس من اما نبود عصبی هم زیاد..  بود نبرده باال هم خیلی را صدایش

 . کردم

 . ببخشید ــ

 ؟ یکن پاک افشین ذهن از ظاهرتو اون تونی می...  شه نمی عوض چیزی تو گفتن ببخشید با ــ

 کاری من به که بود خوب خیلی گاهی..  گیر سخت چه..  بود اتفاق خب.  بین بد چه وای ای

 . کردم می ناشکری نباید.. نداشت

 ... نزدیکمه دوست اون داداش:  گفت ملتمس لحنی با حمیرا

 ... نشنوم مورد این در حرف دیگه.  نمیاد خوشم ازش من!!  باشه خواد می کی هر ــ

 ؟ میشناسی که برادرشو..  برو باهاشون خودتم:  گفت بود کرده سکوت لحظه آن تا که دایی زن

 رفت ای خانواده همچین با نمیاد خوشم ؟ مادر چرا دیگه شما:  دوخت مادرش به را اش جدی نگاه

 . خواهرام نه خودم نه.  باشیم داشته آمد و

 دایی زن بودم ایستاده هنوز من آمد هم حریر.  کشید غذا خودش برای و برداشت را بشقابش

 ؟ شینی نمی چرا:  گفت

 . بود نمانده برایم اشتهایی

 دلم ... رفتم اتاقم به و کردم خاموش...  بود روشن تلوزیون..  رفتم سالن به.  ندارم میل ممنون ــ

 .... سادگی همین به.  بود گرفته

 ممه برایش هم کس هیچ ناراحتی.  برود دوستش عروسی جشن به حمیرا که نشد راضی حبیب

 . نبود

 . رفت حنانه منزل به همین برای..  بود ناراحت خیلی حمیرا
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 خواهر...  بروم نداشتم دوست زیاد که جایی برویم دایی زن خواهر منزل به شد قرار شب همان

 ! گناهی عجب!  انداختم می مادرم یاد را او من!!  آمد نمی خوشش من از دایی زن

 که ادد اجازه حبیب اگه نمیدونم: گفت تفاوت بی. مونم می خونه من بدین اجازه اگه:گفتم ناراضی

 انستمد می.نداشتم را شنیدن زور و حبیب با زدن کله و سر ی حوصله. بمونی تنها تونی می نیای

 . ماند نمی رفتن جز ای چاره پس.... کرد خواهد مخالفت

 خوایم می دیگه ساعت یک بخور شام بیا: کرد صدایم دوباره که بودم رفته اتاقم به که بود دقایقی

 . بریم

 ار بشقابم درون غذای از قاشق چند اشتها بدون و میل بی.شدم حاضر میز سر حوصلگی بی با

 .دکنن تمام را غذایشان بقیه تا ماندم منتظر بود من ی وظیفه شام میز کردن جمع چون و خوردم

 هم هومن روزا این که دونی می:  گفت حریر به نگاهی با و نوشید را اش نوشابه از کمی حبیب

 ... یا بشی صحبت هم او با ببینم خواد نمی دلم ایناست خاله ی خونه

 رو حرکتی چنین حریر از بار چند تو جان حبیب حرفیه چه این:  آمد او حرف میان به دایی زن

 کنی؟ می گوشزد اینجوری که دیدی

 یه نمک نمی ،فکر نبینم بعدم به این از که گم ،می ندیدم حاال تا:  گفت جدی و تفاوت بی حبیب

 . بشه حریر رنجش باعث برادرانه یا دوستانه نصیحت

 حال در هم در های اخم با نخورد بر بهش که بود ان از تر حساس ،حریر نگریست او بر و

 و. کردیم عادت کنید نمی رو کس هیچ ی مالحضه که شما صحبت طرز این به ما: گفت برخاستن

 . کرد ترک را خانه آشپز

 ! ؟ پسرم کنی می ناراحت خواهرتو چرا...  گم می همین واسه: گفت دایی زن رفت وقتی

 به وا گفتید نمی چیزی شما اگه اما مادر بخشید می خیلی:کرد قطع را او حرف عذرخوواهی با حبیب

 ... گم می که الزمه حتما.آورد نمی خودش روی

 .ورفت برخاست جا واز گفت اینرا

 خانواده نزد بودو آمده تهران به تحصیل برای شهرستان از که بود نرگس خاله شوهر برادر هومن

 او زا ناشایستی حرکت بودیم دیده اورا ما و بود انجا که مدتی تمام در. کرد می زندگی برادرش ی
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 اینجوری هومن اقا کنم نمی فکر من: نگریستم دایی زن بر متعجب رو ازین من و بود نزده سر

 ازاون چیزی منم بگم چی: گفت ظروف کردن جمع درحال......  و مودب ام خیلی بیچاره...  باشن

 . ندیدم طفلی

 . کنم می تمیز من بفرمایید شما: گرفتم دستش از را ها بشقاب

 اخالقه بد و نداره حوصله امشب چرا دونم نمی شو اماده زودم ، تر سریع لطفا پس... ممنون –

 ! ندیم دستش بهونه بهتره

 بد رچقد حبیب.  شد مشغول هومن به ناخواسته فکرم والبته شدم کار به مشغول او رفتن از پس

 . بود بین

*** 

 رد نیز من که شد باعث حبیب کالم جدیت اما آمد می خوبی خیلی جوان هومن نظرم به اینکه با

 از.  مباش داشته گفتگویی او با که آمد نمی پیش که ،هرچند دارم نگه را احتیاط جانب او با رفتارم

 ازدرس کرد باز را گفتگو باب و نشست من کنار خالی جای در درست هومن که بود بدمن شانس

 . قبیل این از وحرفهایی...  و ام عالقه مورد ی رشته و کنکور و پرسید ومدرسه

 اما نیاوردم خود روی به چه اگر. شدم خودم به حریر ی توزانه کینه نگاه متوجه که بود همانجا

 می جلب تو رو خان هومن توجه:  گفت آهسته اورد دست به که فرصتی در و برنداشت اودست

 اقعاو... باشه رفتارم مراقب که کنه می گوشزد من به داداش اونوقت میندازی راه بخند بگو و کنی

 . حالت به خوش که

 با را هومن های سوال ی همه که من باشد داشته تصوری چنین من مورد در او که شد نمی باورم

 یب که واقعا... بودم فرار برای فرصتی مترصد دقایق تمام و بودم داده پاسخ جمالت ترین کوتاه

 . کرد قضاوت رحمانه

 ی همه که کردم می فکر هم شاید دانم نمی.داد می آزارم واین بود من به هومن کنجکاو نگاه

 .... است من به حواسش

 . گردیم باز خانه به تر زود هرچه خواست می دلم

 مخان نرگس ی خانواه اعضای ،با خاستم پا به باخوشحالی شدند بلند حبیب و دایی زن وقتی

 دم آمدن به او.  نشد اما باشم اعتنا بی هومن به پیش از بیش کردم سعی و کردم خداحافظی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 36 ریا بی | کند فریاد عشق اگر رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

14 

 

 ماراهمراهی که دانست ادب ورسم کرد رد را حبیب واصرار پایین آامد ما همراه به و نکرد دراکتفا

 های حرف خاطر به حتما که لحنی با پاسخم در. کردم خداحافظی و تشکر ناچار به آنجا و.کند

 . دیدار امید به:  گفت آمد می خاص حریر و حبیب

 که ،نگاهی ساخت خود درگیر را ذهنم بخواهم انکه بی داشت تفاوت همیشه با که نگاهش حالت

 . کردم می فکر او به همچنان راه طول در.بود نهفته درآن حرفی اما نبود گستاخ

 انیعصب و بدخلق چقدر شدم حبیب درهم اخمهای متوجه تازه شدیم پیاده و رسیدیم باغ به وقتی

 . است ناراحت کس چه یا چیز چه از دانستم نمی.  بود

 .خزیدم بستر در لباس تعویض از پس. رفتم اتاقم به ساختمان به ورود با

 او به فکرم که ندادم اجازه خودم به دیگر داد می خرج به هومن ی اندیشه که سماجتی ی همه با

 . بماند مشغول

 هوای.  شدم خسته گشتن پهلو به پهلو از. نیامد چشمانم به ،خواب بخوابم کردم سعی هرچه

 این.. . کاغذ روی بر نی شدن کشیده صدای عاشق..  بودم نوشتن عاشق.  زد سرم به خوشنویسی

 ار ای دوره داشتم دوست چقدر من و.  بود خوشنویسی بزرگ استاد بزرگ پدر..  بود موروثی هنر

 در چنین مبود نتوانسته اشتیاقم ی همه با.. بود نشده میسر روز آن تا اما. ببینم تعلیم نظرش زیر

 مین نگاه ام چهره به مستقیم حتی که کسی.  باشم داشته ام جدی و سرد بزرگ پدر از خواستی

 ! کرد

 : کردم سپهری سهراب از شعری نوشتن به شروع و. نشستم میز پشت و شدم بلند

 رویم می تو تماشای خواب ،در زمان جوی در

 روان سیمای

 شویم می تو افشان شبنم با

 اند شده ؟پرپر پرهایم

 ام شده تر نگاهی به نویدم چشم

 سویم ان نه سو این
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 بینم می را چیزی نگاه سوی آن در و

 شکنم می سنگی جویم می را چیزی

 . گویم می تو نقش با رازی

 افتاد برگ

 رفت ،ابری اندوهم به ام زنده من:  باد نوشتم

 من

 پایم می:  کوهم

 پویم می:  بادم من

 بروید افسوسی گل چون دگر دشت در

 بویم می ، آیم می

 به. ستنش لبانم بر رضایت لبخند مقابلم ی صفحه به بانگاهی.شد تمام کارم که بود شب نیمه

 بود محاک باغ و ساختمان برفضای سکون و ،سکوت برخاستم میز پشت از بستر به رفتن قصد

 به پنجره از نگاهی.....اند رفته فرو عمیق خوابی در خانه ساکنین ی همه که بود نشانگراین واین

 شب و کردم خاموش را اتاقم چراغ آمد می پیش زنان قدم که حبیب بادیدن.  انداختم بیرون

 و باغ در گاهی...  رفت می روی پیاده به ها شب اکثر..  بود شده آرامتر اینکه مثل...  زدم را خواب

 ! بیرون هم گاهی

 شباهت بزرگ پدر به چقدر...  بست نقش آگاهم خود نا ضمیر در او و کشیدم دراز تخت روی

!  ناقذ و سنگین نگاهی با سرد و خاموش ظاهری! ظاهرش هم رفتارش و اخالق هم..  داشت

 ! کالمش و نگاهش که همانطور..  داشت خاصی ی جذبه چشمهایش

 زندگیم های روز ی همه در حضورش با توانستم می و رفت می بیرون دلم از او از ترس این کاش

 ...  بیایم کنار تر راحت

 ودمب منتظر من و. بودند رفته آقابزرگ باغ به همه...  بودم تنها خانه در من و بود پاییز روز آخرین

 . برویم آقابزرگ باغ به هم با و گردد باز منزلداییش از حمیرا
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 نمی بود؛فکر زده سرم به زدن قدم هوای باران بارش هنگام به پیش روز.نبود خوب هیچ حالم.

 یم درد سرم و بود داغ بدنم بودم ناخوش گشودم چشم که صبح از اما بیفتم حال این به کردم

 . نداشتم هم کردن حرکت حال و بود گرفته درد تنم ؛تمام بود شده بدتر کردوتاعصر

 روزم و حال بادیدن و آمد اتاقم به.بازگشت اش دایی منزل از حمیرا که بود پنج نزدیک ساعت

 ؟ نیست خوب حالت تو من خدای: گفت بانگرانی

 اومده تر زود کاش...میسوزی تب تو داری تو آه: گذاشت ام پیشانی روی را ودستش

 ضیمری دونست نمی مامان.دکتر بریم شو اماده پاشوزودتر بیام؟حاالم نگرفتی چراتماس...بودم

 .... همینجوری تورو که

 ... نبود بد اینقدر حالم...  دونست نمی.. حمیرا نه

 خودتو:کرد اخم. ندارم دکتررفتن ؛حال شم می خوب فردا تا... جون حمیرا خواد نمی رفتنم دکتر

 . ببینم شو بلند... نکن لوس

 ات: گفت بیرون رفت می که درحالی.  برخاستم ناچار به. زد پس پاهام ازروی را پتو حال همان در و

 .باش آماده گردم برمی

 ... کرد نخواهد رهایم دانستم می.  رفتم سالن به و پوشیدم لباس بیحوصلگی با

 .رهنگف دکتر مطب میریم داریم بگم مامان به صبرکن:  گفت من به بانگاهی و آمد بیرون اتاقش از

 وضیحت..  سپردم گوش دایی زن با او صحبتهای به. نشستم کاناپه روی من و رفت تلفن سوی به

 هم بعد. آقابزرگ باغ آییم می اونجا از باشه:  گفت ادامه در و است بد چقدر حالم من که داد

 .شد نگرانت مامان:  انداخت من به نگاهی. گذاشت را گوشی و کرد خداحافظی

 ار ان ناخواسته که هست وجودش در من به پنهان محبتی کردم می احساس گاهی...  دانستم می

 خوش سردباطنی ظاهر به زیبای ی چهره ان پشت که بود من با حس این همیشه.  دهد می بروز

 از انداختم می مادرم یاد به را او که گاهی فقط. باشد متنفر من از واقعا تواند نمی که نهفته قلب

 ! آمد می بدش من

 رزط از و برداشت را گوشی حمیرا.شد بلند تلفن زنگ صدای که بود نگذشته دقیقه چند هنوز

 زا امان: بود کرده اخم گذاشت را گوشی وقتی.  است خط پشت حبیب که دریافتم صحبتهایش

 . گیره می آدمو حال بینی بد و گیری سخت همه این... کرده شلوغش حسابی... داداش دست
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 گفت؟ چی مگه: پرسیدم

 . دنبالتون بیام خودم تا بمونید خونه:  درآورد را حبیب ادای

 نکن ناراحت خودتو حاالم...  بیار در اداشو جلوش داری جرات: گرفت ام خنده حالیم بی ی باهمه

 ؟ شده چی... 

 یدبا که گفت و کرد همینطوررفتار برگردم دایی ی خونه از خواستم می ام وقتی:  گفت حرص با

 . شم آماده رم می من.  بمونیم اقا منتظر باید حاال... برسونه منو دایی

 به ورچط نفهمیدم که بودم حال بی آنقدر و بستم را چشمهایم و دادم تکیه مبل پشتی به را سرم

 ... دقیقه چند برای. رفتم خواب

 ؟ اومدین کی شما داداش...اِ:  گفت که حمیرا صدای باشنیدن

 ار ؛خودم بود من به نگاهش.  دیدم بود ایستاده مقابلم سالن توی راکه حبیب و.  گشودم دیده

 . بریم که بیفتین راه زودتر: حمیرا به رو و داد پاسخ لب زیر را سالمم. کردم جور و جمع

 . رفت بیرون و کرد ترک را سالن

 . عزیزم پاشو: داد دستم به را کیفم حمیرا

 معذب بود افتاده او دوش به رفتنم دکتر زحمت ازاینکه من و شدیم سوار بود منتظرمان اتومبیل در

 ؟ رهآ دیگه فرهنگ دکتر مطب: پرسید فقط راه در... حرف کم و ساکت همیشه مثل.  بودم ناراضی و

 .. فرهنگ دکتر داداش بله:  گفت حمیرا

 مطب.  آمد همراهمان به و شد پیاده نیز خودش.  داشت نگه را اتومبیل رسیدیم که مطب مقابل

 یه یمبر یا ، برگردیم بیا حمیرا:  گفتم حبیب حضور از معذب شدیم می معطل خیلی و بود شلوغ

 همینطوری که اومدیم رو راه همه این ؟ شدی دیوونه: کرد نگاهم تعجب با حمیرا.  دیگه دکتر

 اشتهبرند قدم از قدم هنوز... بگیرم نوبت بذار پس گفتم.  بشین صندلی اون روی برو ردیم؟برگ

 . بشین برو: شد راهم سد همیشگی عبوس ی چهره آن با حبیب که بودم

 . رفت منشی سمت به وخودش
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 به هارا دارو نایلون.  آمپول دوتا و قرص بسته چند.  رفت ها دارو گرفتن برای هم ویزیتم از بعد

 . میده انجام مرد رو تزریقات اینجا... دیگه جای بریم باید ها آمپول برای: داد حمیرا دست

 اهینگ حمیرا. پایین رفت مطب های پله از و افتاد راه به بزنیم حرفی حمیرا یا من ازاینکه پیش

 نم اما:  نشاندم لب بر لبخندی. میشناسیش بهتر که خودت:  انداخت باال شانه و انداخت بهم

 ... دم می حق بهش جورایی یه شم نمی ناراحت

 . نشه باز روت به روش کن دعا ای دیوونه توهم:  خندید

 . دیگر مکانی به تزریق برای و پایین رفتیم

 ... بود شده حال به تا بشود خواست می اگر کردم فکر

 شدیم بزرگ آقا باغ راهی باهم هرسه و شد انجام کار این داشتم زدن آمپول از که ترسی ی باهمه

. 

 یلدا بش... شب آن. اندیشیدم می داشتیم پیش در که شبی به و داشتم چشم بیرون به پنجره از

 رایب بودو خانواده ،بزرگ بزرگ آقا شدند می جمع آقابزرگ باغ در فامیل ی همه شبی چنین در.بود

 . داشت قرار خاص احترامی مورد هایش نوه و عروسهایش و دامادها و فرزندان

 و شترا خوش چوبی ازعصای بود سرپا و سرحال خیلی اینکه با. داشت وباشکوه باصالبت ظاهری

 .فزودا می ابهتش بر این که کرد می استفاده بود طال از برشهایی با کبری مار شبیه که زیبایی

 رفته ازدنیا پیش سال دوازده حدود... پیش سالها بزرگ مادر...  کرد می زندگی باغ درآن تنها او

 هافتاد بیماری بستر در و بوده شده مریض بود کرده مادرم که کاری ی غصه از بودم ؛شنیده بود

 از اقابزرگ. گوید می وداع را فانی دار آوردو نمی طاقت مادرم مرگ خبر شنیدن از پس و بوده

 و انداختم می مادرم یاد به هرلحظه اورا ازاینکه و بود ناراضی مادرم به من ومرز حد بی شباهت

 مهربانش و پاک قلب عاشق اما من داد نمی نشان من به خوش روی کردم می تازه را دلش داغ

 .درخشید می زیبایی به روشنش چشمان ی آینه در که بودم

 می صدایم نگرانی با که نبودم حمیرا متوجه اصال. کردم باز را چشمهایم ؟ خوبه حالت یاسمین ـ

 باریرا دستش.  گیجم اینقدر چرا نمیدونم ، نیست خوب حالم... جون حمیرا ببخش: گفتم.  کند

 مپولهآ تزریق خاطر به حتما هم گیجی و سستی این داری تب هنوز:  گذاشت پیشانیم روی بر دیگر

 . ست
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 ونج حمیرا ببخشی ،باید ممنون:  گفتم.  بشی خوب تر زود چه هر کنم می دعا:  زد لبخند رویم به

 حرفم و آمدم خودم به... دادا شما همینطور:  دادم ادامه حواس بی و... انداختمت زحمت به حسابی

 ...حبیب آقا:  خوردم را

.  داختمان زیر سربه و برداشتم نگاهش از نگاه.  برد یادم از را حرفم باقی سنگینش و آلود اخم نگاه

 زیبا اربسی سنگی نمای با قدیمی ساختمان یک بزرگ باغ آن.  رسیدیم باغ به زود که بود خوب چه

 . ساخت می مجسم خاطر در را رومی ساختمانهای نمای آن ساخت و طرح که داشت

 از. . برد درون به را اتومبیل حبیب...  شد گشوده رویمان به باغ بزرگ در زدن بوق بار چند از پس

 در فامیل ی همه که شدم متوجه بود شده پارک ساختمان جلوی در که ریادی های ماشین وجود

 هک درسته...  بود خوبی شبهای چه.... گذشته یلداهای شب ی همه مثل..  اند شده جمع ساختمان

.. . انداختم می ها گذشته و مادرم یاد به را ها بزرگتر...  نبودم ای دردانه عزیز فرد فامیل میان در

 ویاپ و..  تانیا مخصوصا ها خاله دختر و ها دایی دختر..  داشتم خوبی ی رابطه فامیل های بچه با اما

 تدوس و شیطون و شاد پسری... بود خودم از بزرگتر سال دو و داشتم دوستش بیشتر همه از که

 ... داشتنی

 : گفت چی ؟ دکتر رفتی یاس شم فدات:  آمد استقبال به حنانه ساختمان به ورودمان با

 نباش ننگرا..  میشم بهتر...  ساده سرماخوردگی یه..  نبود مهمی چیز:  بوسیدم متقابال را صورتش

.. 

 ؟ باش مواظب بگم بهت بار چند..  بارونه زیر دیروز شدن خیس خاطر به ــ

 ... باشماست حق بله:  گفتم جوابش در و گفتم سالم و زدم لبخند دایی زن به

 ؟ نداری تب دیگه انگار اما:  گذاشت ام پیشانی روی را دستش

 فتگر آغوشم در. رسیدم آمد می سویم به که تانیا به و گرداندم چشم...  بهترم شکر خدارو نه ــ

 ... مریضیتو نبینم ؟ چطوره من خوشگل: 

 نگاهش از...  نپرسید اصال کورش دایی و سری سر و سردتر خاله هردو..  پرسیدند را حالم همگی

 یا بود مادرم از دانم نمی که شدید نفرتی..  کنم درک لحظه بدان تا بودم نتوانسته نفرت جز چیزی

 ..... خودم از واقعا
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 خیلی این که بود جدا ها بزرگتر از ما جمع همیشه...  شدیم جمع تر کوچک سالن در ها بچه با

 .... کردند می تحملم اجبار به که بزرگترهایی از بودن دور.. بود دلنشین برایم

 ... نمیشه روم اما بگم بهت رو چیزی یه خوام می وقته چند:  گفت تانیا

 ؟ دقیقا کی از ؟ کشی می خجالت..  من از..  تو ؟ جان:  نگریستم او بر متعجب چشمهایی با

 .. گم می بهت بعدا.. دیگه نکن اذیت:  خندید

 ؟ گی نمی االن چرا خب ــ

 حتما بعدا بذار..  نمیشه االن:  انداخت بودند مشغول باهم دو به دو کدام هر که ها بچه به نگاهی

 . گم می

 .. عزیزم باشه ــ

 ؟ خاله دختر خوبی..  جونم یاسمین به به:  نشست کنارم پویا

 ؟ بودی کجا ؟ کو سالمت.. خوبم:  دادم پاسخ صمیمیش لبخند به

 .. خانوم شد عرض سالم ؟ دادی گیر من کردن سالم به باز بابا ای ــ خندید

 ... سالم ــ

 .. ام خسته خیلی.. .  داشتم کالس االن تا ــ

 .. شکر خدارو ــ

 ؟ ام خسته من اینکه خاطر به ــ

 خوابی می گیری می زودم..  راحتیم جنابعالی اذیتای و آزار دست از امشب...  دیگه آره:  خندیدم

 ... دیگه

 ؟ امشبم منتظر کی از دونی می..  بخوابم زود عمرا:  کشید محکم را ام گونه

 ... گیره می درد خب... لوسی خیلی:  زدم پس را دستش عصبانیت با

 ... ببوسم جاشو بذار خب ــ

 .. شدی پررو خیلی...  پویا زنمتا می:  کردم اخم
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 ... پویا میاری در شورشو داری دیگه:  گفت هم تانیا

 یه مبر من خب...  تانی نیست مربوط توام به...  کنم می شوخی که دونین می:  برخاست و خندید

 .... گردم بر و کنم بزرگ آقا به ادبی عرض

 اردند غرضی و قصد که دانستند می همه چون گرفت نمی دل به او از هم کسی!  بود همین همیشه

. 

 میلی ماا.. نشستم تانیا و حمیرا کنار در.  شدیم حاضر میز سر دایی زن خواست به همه بعد ساعتی

 ... بود ها دارو اثر کنم می فکر..  بود گرفته خوابم حسابی...  نداشتم غذا به

 بار چند را آلودش اخم نگاه..  کرد تر گرفته را حالم مقابلم در درست هم کورش دایی نشستن

 ؟ بخورم چیزی توانستم می مگر اینطوری..  دیدم خودم متوجه

 شدی بلند چرا:  کرد حاکم جمع بر را سکوت آقابزرگ صدای که خاستم بر و خوردم سوپ کمی

 ! کن تموم غذاتو ؟بشین

 . کند توجه اینگونه من به که بود نشده.  کردم تعجب ازهمه بیشتر خودم

 ... بخوره دیگه چیزی تونه نمی اگه بکش سوپ واسش تانیا ــ

 ؟ شنیدم می و دیدم می درست خدایا

 ... نشستم متعجب

 .. گذاشت مقابلم و کشید سوپ برایم تانیا

 چنین هک بودند نفر سه جمع این در...  گرفت می نفسم.. کرد می منقلبم کورش دایی توز کینه نگاه

 .... داشتند را نگاه همین دقیقا هم حریر و حبی..  دادند می من به حسی

 . کنم ترک را میز بقیه همراه به تا نشستم همانجا و خوردم را سوپ از دیگر قاشق چند اجبار به

 هب ثانیه چند از بیش وقت هیچ.  بودم ناباور ؟ بود متوجهم مدام چرا دانم نمی را بزرگ آقا نگاه

 ! کرد نمی نگاه صورتم

..  شستمن شومینه کنار...  گشتم باز کوچک سالن به تانیا همراه به خاستند بر تانیا و حمیرا وقتی

 ؟ خوری می چای:  گفت تانیا
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 . بشین بیا..  عزیزم نه ــ

 ... نشست کنارم

 ... بودند نیامده ها بچه هنوز

 ؟ بگی خوای نمی ــ

 ؟ چیو ــ

 . دیگه بگو...  نکن لوس خودتو.. ندارم حال:  کردم نگاهش

 ! بده حالم:  زد کمرنگی لبخند

 ؟ مگه شده چی ؟ چرا:  کردم اخم

 ... دارم دوست یکیو..  من...  من..  بگم جوری چه..  راستش ــ

 ... حالش به خوش ؟ کیه اون...  خب!!  ؟ واقعا:  گفتم ناباور

 ؟ بگم یعنی:  خندید شرمگین

 ... دیگه بگو خب....  خماری تو بذار منو...  نه ــ

 ... اون..  راستش ــ

 ! حبیب:  دوخت سالن سوی آن به را نگاهش

 !!! ؟ حبیب کردم تکرار ــ

 ؟ زنی می داد چرا دیوونه آره: زانوم رو زد حرص با

 ؟ اون چرا..  اینه منظورم... که نشنید کسی...  حاال خب ــ

 ؟ نه اون چرا:  آلود اخم

 ... نداره که اخالق ؟ بستی دل ظاهرش به ــ

...  نیستم راحت باهاش دیگه...  برام شده جوری یه اصال...  دونم نمی:  دوخت من به را نگاهش

 ! کشم می خجالت ازش
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 به شنگاه اما دانم نمی را حواسش..  دوختم بود نشسته کیوان دایی کنار در که حبیب به را نگاهم

 ... بود ما

 ... کردند همراهی را او و خاسته بر هم ها بزرگتر ی بقیه رفت باال ی طبقه به آقابزرگ وقتی

 . باال بریم خوایم می...  شید بلند همگی ها بچه:  گفت تابان خاله

 را شانگذاشتنهای هم سر به سر و کردن کل کل بودیم خندیدن و گفتن مشغول پویا و تانیا با هنوز

 ... نشاند می اطرافیان و من لبان بر لبخند..  داشتم دوست

 . نمیاد گیرمون جا کرسی دور ها بچه دیگه پاشین:  گفت پویا و رفتند همه

 .. میشه جامون همیشه ؟ شده اضافه تعدادمون مگه:  گفتم

 .. بشینیم مهربونتر خورده یه باید اما آره ــ

 .. اتاق ی گوشه نشد کرسی دور حاال:  گفت تانیا

 ... رفتنه کرسی زیر همین به مزش:  خندید

 ؟ نه مگه:  زد چشمکی و

 .. نگذراد این از فراتر را پا تا کردم مهار را ام خنده

 نداد هاجاز و گرفت دست در مدت تمام را دستم بود نشسته کنارم شبی چنین پیش سال آمد یادم

 ستفاید بی:  گفت می و خندید می کردم اعتراض یواشکی یا تالش بار هر و....  بکشم دستش از

 آن و.  کرد می ها شیطنت و کارها این از همیشه..  که بخورمت خوام نمی..  بشینی راحت بهتره...

 .... همیشه از بیشتر شب

 ... بشینم تو کنار عمرا ــ

 همچین راچ..  پویا نمیاد خوشم...  اِ:  کشیدم پس که گرفت را دستم.  بیابریم...  میشینی:  خندید

 ؟ کنی می

 ؟ کردم چیکار مگه:  کرد اخم

 بچسبونند هم سبکسری برچسب بهم نکن کاری لطفا هستم بین ذره زیر همینطوریم من ــ
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 ؟ بگیرم دستتو اینکه ــ

 ؟ نمیشناسی قومو این تو ــ

 !! ؟ شناختیشون االن.. اخالق بد چه..  بابا خب خیلی ــ

 ... باال رفت و نماند منتظر دیگر.  بود حساس خیلی

 ناال دستشویی برم من برو... گی می توراست خب..  دیوونستا یهو؟ شد چش این:  گفت تانیا

 ... میام

 ! بیا زود..  باشه ــ

 . نشود نزدیک من به اینقدر بود بهتر اما.. شدم دلگیر بودم کرده ناراحتش اینکه از

 سنتی ی شیوه به که بزرگ تاالری..  بودند شده جمع آنجا در همه که تاالری توی...  باال رفتم

 ینهآ رنگی های بری گچ... قدیمی سبک به هایی پشتی...  باف دست های فرش..  بود شده آراسته

 نآ روی...  نشستیم می دورش یلدا های شب که بزرگ کرسی دو...  قدیمی های لوستر شده کاری

 ... دسر انواع و شیرینی و آجیل و میوه از شد می پر

 ممکن هک بود کیانوش و حبیب بین خالی جای اولین...  نبود بنشینیم هم کنار دو هر اینک برای جا

 بین و کشید کیانوش سمت به را خودش حبیب بگذرم جا آن از اینکه از قبل..  بنشینم آنجا نبود

 ! بشین:  کرد باز جا حمیرا و خودش

 ... حبیب اما بود عالی حمیرا کنار بودن!  ایستادم

 . بزند ای طعنه یا بکند موردم در جایی به نا فکر خواستم نمی.  بود کار بهترین نشستن

 .. اومدم حنانه با من ؟ االن تا بودی کجا:  شد متوجهم حمیرا.  نشستم

 ... میاد االن بودم تانیا با ــ

 دنبال هب.  نرود سویش به هم نگاهم االمکان حتی و باشم نداشته حبیب با تماسی کردم می سعی

 خندلب اش خنده...  بود خندیدن مشغول کاوه با..  بود بزرگ آقا نزدیک..  باالتر گرداندم چشم پویا

 ... را دلخوری و ناراحتی هر کرد می فراموش زود...  نشاند لبانم بر

 ! بودم من محفلتون نقل امشب اینکه مثل ــ
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 از بود بار اولین برای که سیاهش چشمان به و خوردم فرو را لبخندم آرامش صدای شنیدن با

 ؟ بود چه منظورش...  ماندم خیره دیدم می نزدیک

 ؟ محفل کدوم ؟ شما ــ

 ! وتانیاست خودتو منظورم:  زد کمرنگی لبخند

 !! عجب!!  ؟ زد می هم لبخند.. بود لبخندش به نگاهم ؟ بود شده متوجه یعنی.  من خدای

 ! نبود خاصی چیز: انداختم پایین را سرم

 دو ام هخانواد با رو باستانی سنت این و شب این دیگه بار یه که خوشحالم خیلی:  گفت بزرگ پدر

...  میکنه خوب منم حال شما خوشی.. باشه گذشته خوش بهتون که امیدوارم..  شدیم جمع هم

 ... کنه می زنده دلم تو رو امید

 نفسی من و برداشت ام چهره از را نافذش نگاه حبیب..  کرد شروع صحبت برای وقتی خوب چه

 ... نشست مادرش کنار در و آمد هم تانیا.  کشیدم راحت

 که مادربزرگ از کرد می تعریف خاطره....  کرد می نصیحت...  کرد می گویی آمد خوش آقابزرگ

 او یاد آخر...  من مادر جز به هرکسی..  نبود ایران اکثرا که گودرز دایی از.. کرد می یاد بود رفته

 ستنش می گلویش بر بغض..  کرد می مرتعش را مقتدرش صدای..  نشاند می چشمانش به اشک

 یم نشانه مرا آخر در که هایی نگاه...  نشاند می ها بعضی نگاه در نفرت برق...  مهمتر ها این از و

 ودش تنگ او برای دلش...  کند یاد مادرم از آقابزرگ مبادا که بودم این نگران همیشه من و گرفتند

..  مشد می تحقیر که بودم من..  دادم می پس من را تاوانش باید که چرا بنشیند نگاهش به غم. 

 نا بود گناهی قوم این مسلک در شباهت این!!!  بود مادرم به زیادم شباهت جرمم تنها...  که من

 ... بخشودنی

 دلنشین صدای با...  زیبایی غزل چه و کردند نیت همه..  حافظ دیوان به زد تفعلی آن از پس

 . نشست می ای شنونده هر دل بر الجرم آقابزرگ

 شیددرخ می زیبایی به لوسترها نور زیر در بلور های ظرف در که بود انار یاقوتی های دانه به نگاهم

 یچه به میل من اما...  بودند شده تزیین زیبایی به شده قاچ های هندوانه..  کرد می خیره را چشم و

 دهمان تنها من و زد می حرف حنانه با آرام و یکریز که حمیرا...  بود گرفته خوابم...  نداشتم کدام

 ... شد نمی عوض چیزی هم نبود اگر که... بود آقابزرگ به حواسش ی همه که هم حبیب.  بودم
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 ... پیوست ما جمع به...  گیرم می فال تون همه واسه من اجازه با:  برداشت را حافظ دیوان تانیا

 شدند جا به جا ا9بزرگتره با آقابزرگ های حرف از بودندبعد نشسته پراکنده که هم ها بچه ی بقیه

 .... شد جدا ها بزرگتر از جمعمان و

 . ماند..  کردم می اشتباه اما شود جا جابه هم حبیب کردم می فکر

 رد بیتی کنم می نیت من گفت می بهش هرکی شوخی و خنده با...  گرفت فال همه برای تانیا

 مریض اگر گذشت می خوش خیلی...  گشود می را کتاب بعد و خواند می حفظ از حالش وصف

 چیدپی می فضا در که بود خنده شاد صدای...  بودند کرده گرم را مجلس تانیا و پویا..  بودم نشده

 ... داشتم بدی خیلی حال بود گرمم خیلی..  دارم تب دوباره کردم می احساس اما... 

...  رداف همینطور ماندیم می همانجا را شب..  پایین بودند رفته استراحت برای همگی هم ها بزرگتر

 معج فقط البته...  داشتم دوست را ها بودن هم دور این چقدر..  گشتیم می باز خانه به فرداشب و

 ... را ها بچه غش و غل بی و شاد

 ؟ نیست خوب حالت ــ

 .. کنه می درد تنم تمام..  بدم خیلی..  نه:  زدم جان کم لبخندی حمیرا نگران لحن به

 .. بیارم داروهاتو برم...  عزیزم ــ

 .. شد بلند.  گذشته وقتشم ببین آره:  گفت ساعت به نگاهی با

 ماهامش بهتره...  بخیر همگی شب..  خب:  برخاست خوابیدن و رفتن برای که بود نفر اولین حبیب

 . وقته دیر.. دیگه یدبخواب برید

 . دمکر نگاه بود دوخته او به را اش شیفته نگاه که تانیا به و دادم پاسخ لب زیر را بخیرش شب

 . نیست درستی کار..  نزنید حرف اون و این سر پشت قدرم این:  گفت کوتاه ای خنده با حبیب

...  کردم حس خوب را اش طعنه من اما خندیدند بود شوخی ظاهرا که حرفش این به همه

 ؟ بود مهم براش واقعا! ؟ کرد می فکر چی یعنی!! بود تانیا و من به منظورش

*********** 
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 تهبرگش بزرگ آقا نزد و باغ از حبیب....  بود افتاده زیادی اتفاقات.. بود گذشته شب آن از هفته دو

 ارتک..  من اتاق بیا:  گفت.  رفتم اتاقم سوی به و خاستم بر آمدنش با که بودم سالن در من بود

 . دارم

 شیدمک پس بودم آورده پیش اتاقم در ی دستگیره گرفتن برای که را دستی. جایستادم بر متعجب

 ؟ من:  گشتم بر طرفش به. 

 ؟ هست اینجا هم ی دیگه کس مگه تو و من جز ــ

 ... اما.  نبود خب

 . سرش پشت هم من و شد وارد.  گشود را اتاقش در.  شدم روان ها پله از دنبالش به

 . بشین ــ

 بمقل به آنقدر اظطراب و دلهره اما.  دیدم می را اتاقش که بود بار اولین بگویم اگر ام نگفته دروغ

 . ندادم خودم به کنجکاوی برای فرصتی..  نبود مهم برایم که بود انداخته چنگ

 .نشستم رنگ سیاه چرم ی کاناپه روی

 ؟ دونی می که رو آقابزرگ وضعیت:  نشست رویم روبه

 ! متاسفانه بله:  دادم تکان سر ناراحتی با

 افتاده؟ حال این به چرا هستی که متوجه ــ

 ! نه:  گرفتم را نگاهم

 ؟ کنی قبول خوای نمی یا ؟ دونی نمی واقعا ــ

 . کنم قبول تونم نمی بخوامم.  شدم مادرم شبیه که نیست من گناه ــ

 . بینند می مادرت و تو چشم از همه اما ــ

 یکی منم.. نیست درک قابل برام ببخشید:  نبود ای چاره اما بود سخت خیلی برایم او با زدن حرف

 .. که کنم کاری یا.  کنم اذیتشون نخواستم وقتم هیچ.  شون دیگه های نوه ی بقیه مثه

 . کنی کمکش باید ــ
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 ؟ جوری چه ؟ کنم کمک:  دوختم صورتش به و آوردم باال را نگاهم

 ... کنی زندگی خودش پیش اونجا و بری رو مدتی یه بهتره..  دارن آقابزرگ که حالتی این با ــ

.. . زنم می سر بهت مدام خودم من البته:  شد جا به جا کمی که کرد تغییری چه نگاهم دانم نمی

 ... باشی نگران خواد نمی

 ؟ گید می دارید چی متوجهید:  آوردم بیرون حالت آن از را خودم

 ایدب رو وقتی چند یه...  شمایی نیست متوجه که اونی:  کرد ترش پررنگ داشت همیشه که اخم

 ؟ گرفتی سخت که مبهمه کجاش این..  بگذرونی اونجا

 می بد حالشونو دیدنم و میاد بدشون من از اینقدر که ایشون با برم باید چطور فهمم نمی من ــ

 ... کنم می خواهش...  کنم زندگی کنه

..  کنه می سیر گذشته تو...  بود قبال که نیست چیزی اون آقابزرگ هوای و حال االن...  ببین ــ

 .. بینه می اون جای رو تو.  بوده زنده مادرت که وقتی

 ؟ کنم چیکار باید ؟ میاد بر من از کاری چه ؟ جوری چه اما دیدم..  دونم می ــ

 ببینه هرروز رو تو بذار..  باش پیشش فقط...  بکنی خواد نمی خاصی کار:  گفت حوصله بی و کالفه

 ! کن بازی مادرتو نقش.. 

 ؟ ندیدمش که کنم بازی رو مادری نقش چطور:  نشاند گلویم بر بغض اما بود ساده حرفش

 بهت همه این بشم مجبور کردم نمی فکر....  گیری می سخت داری:  برد فرو موهایش در دست

 .بدم توضیح

 . انداختم پایین را سرم

 ! ترسم می باغ اون توی..  موندن تنها از من ــ

 مدونست می اگه.  نباش نگران...  زنم می سر بهت زیاد:  گرفت خودش به آرامش از رنگی نگاهش

 . اونجا فرستادمت نمی که میاد پیش مشکلی

 ؟ بیا هم ها بچه از دیگه یکی ــنمیشه

 ... نیست نیازی..  نه ــ
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 ...تان.. یا حمیرا مثال ــ

 ! نه گفتم:  کرد اخم

 ! اخالق بد چه

 .. اونجا برمت می عصر بردار رو داری نیاز که وسایلی برو ـ

 . اجازه با.  چشم:  شدم بلند.  نداشتم کردن ابراز جرات اما بودم مخالف کامال

 ؟ ناراحتی ــ

 .. نیست مهم:  دادم تکان را سرم

 . شدم خارج اتاق از

 ! من خدای...  شبها ؟ بیاورم تاب آنجا توانستم می چطور ترسیدم می هم خودم ی سایه از که من

 یضربات که کردم نیازم مورد وسایل کردن جمع به شروع..  کشیدم بیرون تخت زیر از را چمدانم

 .. بودند حمیرا و دایی زن...  کردم باز را در..  خورد در به

 ؟ کنی می چیکار ــ

 اونجا برم..  نمیاد خوشش من از بزرگ آقا..  برم خواد نمی دلم اصال:  کردم وسایلم به نگاهی

 ؟ چیکار

 ... گذره می زود.. کمتر هم شاید.. یکماه:  نشست تخت لب دایی زن

 .. نداره دیدنمو طاقت دونم می وقتی..  روز یه بگو شما ــ

 ... کرد می نگاهت جوری چه دیدی که اموروز..  نیست اینطور دیگه االن ــ

 جا هیچ! کردم گناهی چه دونم نمی...  کنه جدا تنم از منو سر بود نزدیک کورشم دایی...  آره ــ

 .... که بودم ندیده رو مدلی این

 ! داشت من به احساسی چنین هم خودش دایی زن...  شدم حرفم متوجه تازه

************* 

 .... داشتم عجیبی احساس هم هنوز...  بزرگ آقا باغ مقصد به..  بودیم حبیب مبیل اتو در
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 مه گاهی ببینه مادرت قالب تو رو تو گاهی ممکنه آقابزرگ...  میگم چی ببین کن گوش خوب ــ

 ادرتم نقش موقعیت به توجه با...  کنی عمل میلش مطابق... کنی جمع حواستو باید!  واقعیت خود

 از هبهتر پس..  سمه واسش این و میشه عصبی فشار دچار وگرنه کنی می بازی واسش خودتو یا

 ... نشی پشیمون که کنی رفتار طوری و کنار بذاری رو بازی گیج االن همین

 . او های حرف به گوشم و بود بیرون به نگاهم

 ؟ کنی می سیر دیگه عالم تو یا متوجههی ــ

 . داشت تلخی و تند چهلحن

 ... شماست به حواسم:  گفتم کنم نگاهش آنکه بی

 ؟ خب ــ

 ؟ خب چی:  برگشتم طرفش به

 ایدب.. کنار بذاری باید خصوصیاتتو این ی همه..  و هوایی به سر و بازی لوس و بازی گیج پس ــ

 ....سالت و سن ی اندازه به...  بشی بزرگ

 . تعریفتون همه این از ممنون:  کرد می توهین راحت چه...  کردم اخم

 ؟ گفتم حقیقتو که خورد بر بهت االن:  ریخت چشمانم در را نگاهش

 ... شماست نظر این ؟ بخوره بر چرا...  نه:  گرفتم نگاهش از نگاه

 ؟ اینه از غیر یعنی ــ

 ... هنمیش عوض شما نظر وقتی آره بگم که داره فایده چه:  گفتم احتیاط با و زدم جانی کم لبخند

 ... کنی نمی استفاده ازش و داری زبونم پس:  زد پوزخندی

 و قعمی... کرد غافلگیرم نگاهش.  بود دایی شبیه چقدر...  نیمرخش به... کردم نگاهش دیگر بار

 ؟ شدی ساکت ؟ شد چی:  کاوید را نگاهم دقیق

 .... که بس میشه سالح خلع شما مقابل آدم:  شدم خیره بیرون به و گرفتم نگاه

 ؟ تلخی و اخالق بد که بس بگوید او به کرد می جرات کسی چه گرفتم دندان به زبان
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 ؟ چی که بس ؟ نداشت ادامه ــ

 ... هیچی..  خوام می معذرت ــ

 ؟؟؟ چی که بس بگو...  کنه می ناجور فکر هزارتا آدم:  خندید می که بود عجیب

 . شود عصبانی که ترسیدم می.  نزدم لبخند

 ... که بس ــ

 !! اخالقید بد خیلی شما ببینید:  برگشتم طرفش به

 محو یهثان چند که بود آرام آنقدر نگاهش...  اما...  کند بارم سنگین ای طعنه یا کند اخم بودم منتظر

 ... شدم چشمانش

 ؟ دونی می دلیشم آیا اما.. بداخالق من ــ

 ! نیستید اینطور همیشه که شما...  نداشتم منظوری کنید باور:  انداختم پایین را سرم

 وقتی تو مورد در ؟ داره دلیل ای دیگه کس هر با یا تو با هام بداخالقی ی همه که داری قبول ــ

 .... میبینم

 یلحن با و دوختم اش چهره به را نگاهم دیگر بار شد طوالنی که مکثش... بود رو به رو به نگاهش

 ؟ بینید می رو چی وقتی:  گفتم محتاط و آرام

 رفک داری دوست جور هر..  بدم جوابتو زورکی بخوام ترسم نمی تو از که من:  زد کمرنگی لبخند

 ! کن

 !!! خب آره:  رفت باال تعجب از ابروهایم

 برای که همین.  نپرسیدم دیگر هم من و.  نداد ادامه را حرفش هم باز اما شد تر پررنگ لبخندش

 به نگاهش حتی خواست نمی وقت هیچ که او...  داشت شکر جای بود اخالق خوش اینقدر بار اول

 ! من با شدن کالم هم برسد چه بیفتاد من

************ 

 . بیا من با:  گذاشت سالن ی گوشه را چمدانم
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 ولینا.  شدم روان او دنبال به و گرفتم بود رفته فرو عمیق آرامشی در که کور و سوت سالن از نگاه

 . دیدم می فامیل حضور بدون را بزرگ ساختمان آن که بود بار

 هک آقابزرگ صدای شنیدن با بعد لحظه چند.  زد در به ضرباتی و ایستاد آقابزرگ اتاق در مقابل

 . بروم درون به کرد اشاره و کرد باز را در داد اجازه

 پرده خاطر به بزرگ های پنجره وجود با که اتاقی.  دیدم می بار اولین برای که گذاشتم اتاقی به پا

 . رسید می نظر به دلگیر و تاریک بود شده کشیده یکی جز به همه و داشت که ضخیمی های

 ؟ نیومد. :  بود باغ به نگاهش و بود نشسته پنجره به رو ای گهواره صندلی روی بزرگ آقا

 ... جون آقا سالم:  انداخت من به نگاهی حبیب

 ؟ نیومد امروزم...  سالم ــ

 ....اوم امروز...  جون آقا چرا ــ

 او زا انجامش که سریع حرکتی با و گشت بر طرفمان به بزرگ آقا که بود نشده تمام حرفش هنوز

 اشک به راحت خیلی که نگاهی...  دوخت پایم سرتا به را نگاهش...  خاست بر نمود می عجیب

 ؟ کشم می رو لحظه این انتظار که ساله چند دونی می ؟ بابا اومدی بالخره:  آمد جلو...  نشست

 و مات من و ریخت می اشک صدا بی و آرام..  فشرد خود به مرا.. کشید آغوشم در ناگه به و

 ! شناختمش نمی... بود شده غریبه برایم آقابزرگ.  بودم مانده حرکت بی محبت همه این مبهوتِ

 ... آمدم خودم به حبیب نگاه با

 ... همیشه برای...  کنارتون بمونم که برگشتم من... جون آقا...  ببخشید... بزرگ آقا ــ

 نمی من!  بغض من و کرد اخم حبیب ؟ بزنم حرف توانستم می هم این از تر ضایع خدا ای

 . بود نگران که بود همین برای توانم نمی که دانست می..  بود او با حق.... ..  توانستم

 .. بینمت می نزدیک از دیگه بار یه نمیشه باورم:  بوسید را ام پیشانی

 من..  کشیدم پس را خودم آرام.....  آورد می درد به را دلم...  نداشتم را هایش اشک دیدن طاقت

 ! بود گرفته را نفسم راه که بغضی شد آب..  بود گرفته ام گریه هم

 .... بیایم بر کارم پس از خوب توانستم نمی اگر حتی..  کردم می کمکش و ماندم می
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 تو ونا پاشو کس هیچ رفتنش از بعد که دونی می...  مادرته اتاق کلید:  گرفت سمتم به رو کلیدی

 ... کنی استفاده اون از باید اینجایی تا...  نذاشته

 وامت خوبی حس...  ببینم نزدیک از را مادرم اتاق خواست می دلم چقدر..  فشردم دستم در را کلید

 بود نمناک حالت آن در بزرگ آقا دیدن غم و حزن از هنوز چشمانم داد دست من به اندوه و غم با

 . نشست اشک به دیگر بار... 

 می ادامه در و شد می باز هم دیگر در دو در آن جز به راهرو در رسیدم باال و کردم طی را ها پله

 ... قدیمی تاالر به رسید

 قلبم . شد گشوده خشکی صدای با که دادم هل را در.. کردم باز را قفل و انداختم کلید تامل کمی با

..  درسی مشامم به این به شبیه..  خاک و گرد...  نا بوی...  گذاشتم درون به گام. کرد می بیتابی

 ... غبار از پر جا همه. عنکبوت تار از بود پر کنار و گوشه

 خودم بیهش دختری از بود بزرگی تابلوی بگیرم رو نگاهم نتوانستم و آمد چشمم به که چیزی اولین

 چه نم خدای...  ایستادم مقابلش و رفتم جلو...  بود نصب چپ سمت دیوار به!  خودم شبیه دقیقا! 

 بار لیناو...  شدند روان هایم گونه بر دهند من به فرصتی آنکه بی اشکهایم....  نظبیری بی شباهت

 ... دیدم می او از تصویری که بود

 ؟ بیفتند یادش به دیدنت با دی می حق بقیه به حاال ــ

 ...... وای:  چرخیدم پشت به و ترسیدم ناگهانیش حضور از

 ... بود تابلو به نگاهش

 .... دیدمت که بار اولین....  بود مهربون خیلی...  منو اونم داشتم دوستش خیلی...  یادمه منم ــ

 ... نباشه اون شبیه رفتارت کن سعی:  برگشت من طرف به.  نداد ادامه

 . کنم حساس و بداخالق را او دادن جواب با خواستم نمی.  ندادم جوابی

 ایهو...  کرد باز را آن و آمد کنم بازش نتوانستم که بود شده خشک آنقدر رفتم پنجره سمت به

 بش...  انداختم بیرون به نگاهی و کشیدم عمیقی نفس بود طراوت با و تازه خیلی بیرون خنک

 ... بود حریر تورو چند هر کشیدم می را پرده باید.  گذاشت می نمایش به را ترسناکی تصویر حتما
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 مه پنجره نزدیک...  کتاب قفسه چند با بود چپ سمت دیواری کمد انداختم اطراف به بهی نگاهی

 رنگ سیاه تحریری میز

!! ! مادرم.. نشست اشک به چشمانم دیگر بار...  قدیمی آرایش میز و بود خواب تخت راست سمت

 نوازش گرمی...  را قلبش طپش صدای.. را هایش نفس عطر.. را آغوشش خواست می دلم چقدر

 که دبو بغضی...  نبود خودم دست اشکهایم اختیار!!!  کنم لمس را لبخندش شیرینی...  را هایش

 !!! او از تصویری دیدن آرزوی...  داشتم دل بر سالها

 ؟ کمک بیاد خانوم تاج بگم ــ

 .... دم می انجام خودم ممنون.. نه:  گرفتم متعجبش نگاه از نگاه و کردم پاک سریع را اشکهایم

 ! کشه می طول فردا تا که اینطوری ــ

 . کنم تموم شب تا کنم می سعی ــ

 . بود گفتن ما از دانی خود ــ

 . شد خارج اتاق از

 .... ها عنکبوت تار از همه از اول..  کردم می شروع باید من

*************** 

 اش شخصی وسایل...  هایش لباس دیدن با.. بود گرفته درد سرم که بودم کرده گریه آنقدر

 .... همه و همه...  آلبومش..

 ؟ نشستی تاریکی تو چرا ــ

 کلید و برد دست بود شده تاریک اتاق و..  بود تاریکی به رو هوا..  کردم نگاهش و آمدم خودم به

 . کنم می عوضش االن.. سوخته که اینم...  اِ:  نشد روشن اما زد را برق

 اه پله سمت به و برداشتم را برقی جارو.  پایین رفتم برقی جارو آوردن برای هم من رفت که او

 ... من به بده:  آمد بیرون از که رفتم

 .. نیست سنگین ــ

 . اش پی در هم من...  باال رفت و گرفت دستم از

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 36 ریا بی | کند فریاد عشق اگر رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

35 

 

 ... کرد عوض را مهتابی المپ و گذاشت پایه چهار

 ... این از اینم خب ــ

 .نباشی خسته.. شده تمیز چه:  انداخت اطراف به نگاهی

 . ممنون ــ

 ... بخورن شام زودتر باید بزرگ آقا بیا شد تموم کارت...  گذاشته بار شام خانوم تاج ــ

 خوده واقعا انگار!!! کرد اسیر منو کردنت بازی نقش:  گفت خروجش از قبل اما رفت در سمت به

 ! چلفتی پا و دست!!!  بودی مادرت

 دل به را هایش حرف زیاد که نگذاشت داشت برلب که لبخندی طرح لحظه آخرین در...  رفت

 !  بگیرم

!  خواستم می که همانطور..  بود خوب خیلی..  انداختم اتاق به نگاهی رضایت با شد تمام که کارم

 . رسید نمی مشام به ماندگی و نا بوی دیگر

 . بود نشسته تلوزیون تماشای به و بود سالن در تنها حبیب.  پایین رفتم

 ؟ شد تموم:  کرد نگاهم

 ... آره ــ

 کن صدا رو آقابزرگ برو..  چینه می شامو میز داره خانوم تاج ــ

 . کن جمع حواستم

 ! هست حواسم..  بله ــ

 درون به و گشودم را در.  شنیدم را صدایش و زدم در به ای ضربه.  رفتم بزرگ آقا اتاق سمت به

 اشتد بیرون با چشم و بود نشسته ایش گهواره صندلی ری پنجره روی به رو همانجا هنوز...  رفتم

 ! باغ تاریکی.. 

 ؟ جون آقا.. آقا ــ

 ! واژه این بود نامانوس چه
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 در از هک منتظرم عصر از ؟ اینجایی تو:  نشست لبانش بر پررنگ لبخندی. کرد نگاه و سرگرداند

 ! تو بیای باغ

 .. من ؟ جون آقا نیست یادتون...  که من اما:  رفتم جلو.  کرد می نگرانم هایش حرف

 ! بفرمایید...  آقابزرگ حاضره شام ــ

 . رسید دادم به که بود حبیب

 ؟ برگشته افروز نگفتی من به چرا پس:  برخاست بزرگ آقا

 . بفرمایید...  آقابزرگ اومده تازه ــ

 می مگه ؟ افتی می پته تته به چرا:  برگشت من طرف به و کرد هدایت اتاق از بیرون به را آقابزرگ

 ؟ کنی چیکار خوای

 از من کرد می هنگ مغزم گهانیش نا های سوال با!  داشت من از توقعی چه یا خدا...  اخمو چه

 .. برگشتم من نیست یادش که فهمیدم می باید کجا

 اما اشمنب حبیب نگاه تیررس در که نشستم جایی.  بودند نشسته میز سر ها آن.  رفتم سالن به

 . خودم کنار بیا ؟ عزیزم نشستی اونجا چرا:  گفت آقابزرگ

 . نکردم بلند سر اما کردم حس را حبیب نگاه و نشستم

.  کردم جمع را میز من و بازگشتند نشیمن سالن به ها آن ، آن از پس و شد صرف سکوت در شام

 . دهد انجام را ها کار و بیاید ساختمان به خانوم تاج کارها ی همه برای نبود نیاز

 ... گشت می بر دیگه ماه سه از کمتر یعنی نوروز عید برای دایی

 محبتهای...  خندانش و مهربان ی چهره دلتنگ.  بودم دلتنگش چقد

 . خالصش

 منوچهر آقا:  بود صفر بابا.  شد باز سالن در.  نشستم بزرگ آقا کنار

 ... آوردند تشریف

 . داخل بیاد کن تعارف خب:  نشست لبانش بر لبخند آقابزرگ
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 دیدنم با که دانستم می...  داد دست بهم غریبی حس اما من

 را دلم اش نشسته غم به نگاه هم بار چند همان اما...  بودم دیده را او کم خیلی..  شود می غمگین

 . آورد می درد به

 ... استراحت اتاقت بری خوای می...  ای خسته:  بود من به نگاهش.  کردم نگاه حبیب به

 ؟ اتاقش بره چی واسه ؟ مگه نشنیدی.. اومده منوچهر:  کرد قطع را حرفش بزرگ آقا

 اینکه مثل!  من خدای...  حبیب به هم آن!  بود کرده اخم آقابزرگ

 . کردم می را فکرش من که بود آن از تر جدی خیلی موضوع

 پس احوالپرسی و مالقات برای حتما... گل دسته با.  آمد درون به منوچهر.  کرد خواهی عذر حبیب

 . بود آمده آقابزرگ بیماری از

 حد از ربیشت لحظه چند صورتم روی نگاهش و داد دست حبیب و بزرگ آقا با خاستیم پا به مقابلش

 یشچشمها اما داشت لب بر لبخند اینکه با پرسید را حالم و داد پاسخ را سالمم ماند خیره معمول

 . شد نمناک وضوح به

 گلدان کی و.  کشیدم سر ها کابینت در چیتی گلدان دنبال به..  رفتم خانه آشپز به و گرفتم را گلها

 ایدب.. گذاشتم درونش را گلها و کردم آب نیمه تا..  داشت زیبایی های طرح که کردم پیدا قدیمی

 ! مادرم اتاق... اتاقِ به بردم می کاش یا..  سالن درون میز روی گذاشتم می

 ؟ کنی پذیرایی خوای می چی با ــ

 ... ترسیدم وای:  شد می ظاهر یهو چرا بابا ای

 ؟ نگفتی خب...  نیستا حواست کال ــ

 ... خودم بفرمایید شما ــ

 ... کنی می ناراحت و منوچهر دایی اتاقت تو برو بیا.. بکشی زحمت خواد نمی شما ــ

 به و گذاشتم میز روی را گلدان حرف بی و نشست ام چهره به اخم

 ... برو بذارو رو پذیرایی وسایل ؟ کجا:  گفت که رفتم در سمت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 36 ریا بی | کند فریاد عشق اگر رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

38 

 

 . بزنم حرفی توانستم نمی اما بود کرده ناراحتم خیلی حرفش

 اب:  میز روی را همه و گذاشتم ظرف در را بیسکوییت و چای فنجان و بشقاب و میوه و برگشتم

 . خودتون با بزرگم آقا جواب!  اجازه

 جواب خواستی می خودت انگار مثال.. نباش بزرگ آقا به من دادن جواب نگران تو:  زد پوزخندی

 ... من ی عهده بذاری بهتر همون....  گفتی می چی بدی

 ؟ بود کردنم مسخره به مایل اینقدر چرا!  خندید

 رومب اتاقم راحتبه توانستم می و نداشت دید سالن از شدم خارج خانه آشپز از و ندادم جواب دیگر

 کرد می فکری چه موردم در منوچهر آقا..  بودم ناراحت بود کرده کار این به مجبور مرا اینکه از... 

 ... دنده یک و غد پسردایی این دست از!!! 

 هب نگاهی...  آمد نمی خوابم بودم خسته اینکه با..  بود زود خیلی خوابیدم برای...  رفتم اتاق به

 تانیا...  کردم باز...  نشست لبم بر لبخندی.  بود رسیده پیامک حمیرا و تانیا از...  انداختم گوشیم

 وضع حالم بودند یادم به آنها اینکه از چقدر...  آمیز محبت های جمله حمیرا و بود فرستاده لطیفه

 ... شد

 انجام که کارهایی از..  نه حمیرا اما داد جواب تانیا.  دادم را جوابشان و کشیدم دراز تخت روی

 و نگرفت تماس از بیشتر گفت می تانیا...  کردیم می بازی امس اس هم با همیشه... گفتم دادم

 مزه زدن حرف

 ؟ چطوره من عشق حال نوشت.  ده می

 .. اشهب بد چرا بخنده بهم بندازه دستم داره منو تا خوبه ام خیلی اخمو آقای:  گذاشتم لبخند آیکون

 .. بینی می خندیدنشو که حالت به خوش ؟ بهت خنده می ؟ واقعا:  گذاشت خنده هم او

 ... بخنده باهام اینکه نه خنده می بهم گم می...  کنا حسودی حاال همینم به نوشتم!!!  عجب

 که بود جالب برایم!  خوبیه خیلی حس اینکه از...  اش عالقه و عشق مورد در صحبت به کرد شروع

 .... حبیب به نسبت هم آن بزند حرف احساسی چنین از او

 شدم بلند.  خورد در به ضرباتی که بود گذشته چقدر دانم نمی
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 .. بفرمایید:  کردم مرتب را شالم

 ؟ بودی بیدار:  افتاد حبیب به نگاهم و شد باز در

 .. بله ــ

 ؟ نداری کاری..  رم می دارم منم..  بخوابن رفتن آقابزرگ ــ

 ؟ رفتن زودی این به منوچهر آقا ــ

 بگیر تماس باهام اومد پیش مشکلی باشه کنارت گوشیت..  آره ــ

 بارونم نهممک ابریه هوا..  نترسی تا بکش هم پنجره ی پرده...  کن قفل سالنم در پایین بریم بیا... 

 ... بباره

 ! آمد می او به مهربانی چقدر..  داشت آرامی و مهربان لحن چه

 رداف:  گفت پوشیدنش حال در و برداشت در کنار آویز رخت از را پالتواش..  پایین رفم او همراه به

 . بیارم بگیرم داری الزم هم چیزی اگه ببین میام صبح

 . ممنون..  باشه ــ

 ؟ نداری کاری ــ

 . بخیر شب...  نه ــ

 . خدانگهدار...  بخیر توام شب ــ

 بزرگ آقا به سری صدا بی و آرام. داشت کلید آمد می اگر خودش.  کردم قفل را در رفت که بیرون

 ... گرفتم پیش در را مادرم اتاق راه و زدم

 دراز تخت روی و برداشتم ها کتاب میان شعریاز کتاب...  ترسیدم می خانه سکوت و تنهایی از

 بریزل دلم...  داشتم زیادی ی ناگفته حرفهای..  ماند خیره آن به نگاهم...  مادر تابلوی اما.  کشیدم

 دل و درد از

 .... شد خواب گرم اشکبارم چشمان تا گفتم و گفتم احساساتم از...  بود
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 عقط ها برق بود رفته فرو محض تاریکی در جا همه...  گشودم دیده برق و رعد وحشتناک صدای با

 ههمیش..  انداخت دلم در ترس ها شاخه میان پیچششان و باران و باد کوبیدن صدای....  بود شده

...  شد روشن زد که شدیدی برق با ای لحظه اتاق...  نشستم جایم سر...  ترسیدم می تاریکی از

 ودب وحشتناکی غرش آنقدر...  پیچید فضا در رعد صدای...  بود وحشتناک چقدر ها شاخه ی سایه

 ورین از حجمی..  کشیدم ای خفه جیغ شد باز که اتاقم در..  بیفتم گریه به بود نمانده چیزی که

 با آقابزرگ شدن وارد...  دوختم درگاه به را ترسم از پر چشمان...  تابید درون به رنگ زرد

 کرد آزاد را ام شده حبس نفس دستش در شمع از پر قدیمی های شمعدانی

 ... بزرگ آقا ـ

 .. ترسیدم خیلی:  انداختم آغوشش در را خودم و پریدم پایین تخت از

 برق و رعد و تاریکی از که بود یادم...  باش اروم...  باباجون آروم:  کرد نوازش را پریشانم موهای

 ؟ پایین بریم...  نه یا شدی بیدار ببینم بیام گفتم ترسی می

 . بریم:  دادم تکان سر

 ؟ اتاقم به میای...  بخونم نماز خوام می من...  نمونده اذان به چیزی:  گفت.  رفتیم هم با

 می نماز اول اما.  ترسم نمی شما وجود با دیگه..  کشم می دراز شومینه روی به رو همینجا نه ــ

 ... خونم

 .. هستم اتاقم تو من پس...  بابا باشه ــ

 . ایستادم نماز به و برخاستم دادند اذان که گفت بزرگ آقا وقتی

 روی آورد برایم بزرگ آقا که را پتویی و کشیدم دراز شومینه روی به رو کاناپه روی آن از پس

 ... کشیدم خودم

 راحت خیال با توانستم می کرد می آماده را میز خانوم تاج و خورد می صبحانه 8 ساعت بزرگ آقا

 درون اتش ی شعله به نگاهم....  نبود صبح خواب از تر دلچسب برایم چیز هیچ. ...  بخوابم

 . کردم می حس را مطبوعش گرمای اما رفت می خاموشی به رو که بود شومینه

 !عجیب های غرش همان با بارید می بند یک هم هنوز باران

************* 
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 . نبود باران و باد صدای از خبری...  بود شده روشن هوا کردم باز که چشم

 به افتاد چشمم که قدیمی دار پاندول بزرگ ساعت سمت به گرداندم سر و جاشدم جابه کمی

... . ندارم سر به روسری یا شال آوردم یاد به... بود شومینه آتش کردن رو زیرو مشغول که حبیب

 رعایت و باشم داشته حجاب مقابلش کردم می سعی همیشه کردیم می زندگی خانه یک در بااینکه

 می فکر....  چرخم می درخانه روسری بدون چرا که کرد سرزنشم دایی زن بار اولین برای...  کنم

 ... بعد به آن از...  بود سالم سیزده یا دوازده کنم

 هاینک از قبل خواستم می... برخاستم و پیچیدم خودم دور را پتو نبود مناسب زیاد هم لباسم

 و هل.  برگشت طرفم به خاستنم بر محض به اما... بگیرم پیش در را ها پله راه شود متوجهم

 ها لهپ سمت به پتوپیچ حالت همان به بمانم پاسخش منتظر آنکه بی و کردم سالم پاچه دست

 و شرم از نشان سرخ های گونه آن با ام آینه درون تصویر..  رساندم اتاق به را خودم.  دویدم

 او با و بروم پایینست او که وقتی تا خواستم نمی...  بستم و کردم راجمع موهایم! داد می خجالتم

 . نرفتم پایین ندیدم پنجره از را رفتنش که وقتی تا کردم هم را کار همین و.  شوم رو به رو

 . بود نشسته شومینه روی به رو سالن در بزرگ آقا پایین رفتم وقتی

 . بخیر صبحتون.  سالم ــ

.  تمرف کنارش به.  بود پیش روز از سرحالتر نظرم به.  داد را پاسخم متبسم و برگشت طرفم به

 ؟ عزیزم خوردی صبحونه:  گفت

 ؟ بزنیم قدم کمی موافقین...  نمونده ناهار به هم چیزی.. ندارم میل.. انداختم ساعت به نگاهی

 . اباب بیار منو پالتوی:  شد پررنگتر لبخندش...  هنوز بود ابری هوا.. دوخت بیرون به را نگاهش

 بپوشد کردم کمکش بازگشتم سویش به و برداشتم را پالتواش و رفتم جارختی سمت به خوشحال

 اما داشت سوز اینکه با هوا...  کردیم زدن قدم به شروع باغ در.  شدیم خارج ساختمان از هم با...

 . بود دلچسب خیلی

 با... هایش خنده...  شیطنتهایش...  افروز های بچگی مورد در...  کرد صحبت به شروع که بود او

 او برای دلم....  نداشتم خاطر به که هایی بچگی! آورد می خاطرم به را هایم بچگی ای عالقه چه

 هم زمانی و حال گاهی....  کند گم را زمان شخصی است ممکن چطور بودم مانده...  سوخت می

 ! آینده
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 زجری چه دوریش از و دارد عالقه مادرم به چقدر داد می نشون اینکه...  حرفهایش شنیدن از

 ... اینک و بود غریبه براین این از پیش تا چقدر!  شد غم از پر دلم داشته وجدان عذاب و کشیده

 و انیات دوباره.  برگشتم اتاقم به ناهار از پس.  بود چیده را میز خانوم تاج...  برگشتیم ناهار وقت

 مورد در را حبیب احساس داشت دوست خیلی..  زد حرف حبیب درمورد باز...  بازی امس اس

 برایم هم تصورش....  بپرسم باره این در را او نظر نحوی به تا خواست من از...  بداند خودش

 می که خواست می را کاری.. آمد نمی کوتاه او اما گفتم را همین...  توانستم نمی من.. بود دار خنده

 ! آمد نخواهم بر اش عهده از دانستم

 باز.  بود خواب هنوز آور خواب و بخش آرام های دارو مصرف با آقابزرگ.  پایین رفتم که بود عصر

 تمرف و پوشیدم گرمی لباس بودم سرمایی خیلی که آنجا از...  زد سرم به باغ زدندر قدم هوس هم

 . دش نمی این از بهتر من شانس.  آمد ساختمانمی سمت به...  شدم رو به رو حبیب با که بیرون

 . سالم ــ

 ؟ برید می تشریف جایی...  سالم ــ

 ... بزنم قدم کمی خواستم می...  نه ــ

 . بیفتم راه به کرد اشاره و زد لبخندی!  چسبه کهنمی تنهایی

 ! چسبد می حسابی خودش با زدن قدم کرد می تصور حتما

 ؟ کجان بزرگ آقا ــ

 ؟ خوبن خانواده...  بود رفته سر حوصلم هم من.  خوابیدن ـــ

 کشید عمیقی نفس

 ؟ نیومد پیش مشکلی دیشب ؟ خبر چه...  دارن سالم و خوبن همه ــ

 ... نه که مشکل ــ

 گرداند سمتم به را نگاهش

 ؟ ترسیدی شد قطع برقا ــ

 . ترسم می تنهایی تو بارون و باد و تاریکی از همیشه من ــ
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 ؟ خوابیدی پایین اومدی همین واسه ــ

 ... بله:  کشیدم خجالت صبح آوری یاد با

 ... رم می و میزنم آقابزرگ به سری من خب ــ

 . بفرمایید...  بله:  دادم تکان سر راضی و خوشحال

.. . نه ؟ توانستم می یعنی..  خواهش و افتادم تانیا های حرف یاد به.  دادم ادامه راهم به رفت که او

 قدم حال در...  بشود شاید بود اخالق خوش و سرحال خیلی امروز نظرم به اما!  بود سخت خیلی

 .... بود مشغول این به فکرم ی همه زدن

 ... ها خوری می سرما ؟ بیرونی هنوز ــ

 ... نیست سردم..  نه:  انداختم زیبا آسمان به نگاهی و زدم لبخند

 ؟ نداری کاری...  میرم دارم من ــ

 ؟ شدن بیدار بزرگ آقا ــ

 ...تو برو توام..  بیدارن...  آره ــ

 ... تونم می ــ

 ... کرد نگاهم و ایستاد

 ... کنم خواهش تونم می ــ

 ؟ بگی خوای می چیزی:  برگشت طرفم به

 ... بازیات خل این با یاسمین بمیری ؟ بگویم توانم می چطور...  شدم پشیمان خدایا وای

 ؟ خب:  ایستاد رویم به رو

 .... نبود مهمی چیز..  هیچی:  بودم گریزان منتظرش و مصمم چشمان به کردن نگاه از

 ؟ کردی مسخره منو ؟ چی یعنی ــ

 !کرد خالی را دلم ته اخمش
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 ؟ حرفیه چه این.. نه.. نه ــ

 ... بزن حرفتو پس ــ

 ... خواستم می...  خواستم می من ــ

 .من به بود شده خیره حالت همان به

 شد انعمم و گرفت را بازویم که برگردم خواستم و بگم تونم نمی ببخشید:  انداختم پایین را سرم

 ؟ بگی خواستی می چی کنی می عصبانی منو داری.: 

 ! بود وحشتناک بااو بودن راحت و زدن حرف چقدر.  بیفتم گریه به بود نمانده چیزی

 ؟ کنین نمی ازدواج چرا شما...  شــُ:  بگویم کرد وادارم و گرفت درد... فشرد را بازویم

 !! ؟ کنم نمی ازدواج چرا:  گفت متعجب و نشست لبانش بر لبخند

 ؟ چی یعنی:  کرد رهایم و خندید

 . نشد عصبانی کردم می فکر که آنقدر دیدم وقتی شدم آرامتر کمی

 ... بزنی باال آستین واسم خوای می نکنه:  داد ادامه

 . کرد هلم بیشتر اش خنده

 کنم ادپیشنه بهتون رو دخترا از یکی...  از یکی یعنی...  از موردیکی ر نظرتو خواستم می راستش ـ

... 

 ؟ کیه به منظورت:  شد پاک لبانش از سپس و کمرنگ اول اش خنده

 رد نظرتونو خواد می دلش و..  داره دوست رو شما اون..  اون..  تانیاست منظورم...  منظورم ــ

 ... خودش مورد

 . خوردم فرو را حرفم ی ادامه شد ثابت و ترسناک آنگونه که نگاهش

 زا خواستگاری واسه رو تو و اومده خوشش من از تانیا...  گفتی می خب؟:  شد غلیظ خیلی اخمش

 ؟ فرستاده من

 ! برداشتی چه.. ..  من خدای
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 ... فقط ما.. داداش نداشتم منظوری خدا به...  نه ــ

 طغل:  گرفت آتش صورتم روی دستش جای کردم احساس که زد صورتم به محکمی سیلی چنان

..  دار نگه من به گفتن داداش برای لعنتیتو زبون بودم گفته چون زدم اینم...  هم با وتانیا تو کردین

 ...چقدر...  تو نفهمی چقدر...  دم نمی تذکر دیگه بودم گفته

 چشمانم..  بود شده حس بی...  رفت ام گونه سمت به دستم و ماندم خیره او به ناباور و زده بهت

 . کرد می بلند دست رویم به کسی که بود بار اولین شد اشک از پر

 . رفت و گرفت آلودم اشک نگاه از را غیضش از پر نگاه

 و تمبرگش ساختمان به... نداشتم او از را خوردی بر چنین انتظار.  روان اشکهایم و شکست بغضم

 . ببیند حالت ان در مرا آقابزرگ خواستم نمی.  رفتم مادرم اتاق به یکراست

 ... دیدم را تانیا اسم آن به نگاهی با زد زنگ که گوشیم

 ... تانی سالم:  دادم جواب

 ؟ خوشگلم خوبی..  یاسم گل سالم ــ

 ... خوبم ــ

 ؟ گرفته چرا صدات ؟ شده چیزی!!! ؟ یاسمین ــ

 ؟ خبر چه..  خوبم..  نه ؟ صدام ــ

 ... شده چی ببینم بگو...  نیستی خوب ــ

 هک نگفتم.  افتاد اتفاقی چه که نگفتم اما...  شد روان آرام هایم اشک صحنه آن آوری یاد با دوباره

 حرف کرد اصرار هرچه.  کشیدم می خجالت....  پرسیدم موردش در را حبیب نظر ناشیانه بسیار

 . کنم پرت را حواسش خنده و شوخی با و باشم خونسرد کردم سعی و نزدم

*********** 

.. . بیاید خوشش مردی همچین از تانیا باید چرا اینکه.  بود درگیرش ذهنم مدام بخواهم آنکه بی

 . بود مهمتر اخالق من نظر به اما داشت خوبی ظاهر درسته
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 و کردم اخم دیدنش با.  آمد که بود شام از بعد شب.  شوم رو به رو او با خواست نمی دلم دیگر

 مدام و بودم کشیده جلو را شالم.  بود صورتم روی هنوز انگشتش جای.  گفتم لبی زیر سالم

 اش خیره نگاه و کرد اخم صورتم دیدن با هم خودش.  نشود متوجه بزرگ آقا که بودم مواظب

 !!!؟ بود باخته دل او چی به نیا تا واقعا..  ماندم خیره او به هم من و. ماند ثابت ام چهره روی بیشتر

 ... محکم اینقدر خواستم نمی ــ

 . نیست مهمم!  زدین اما:  گرداندم رو

 ؟ برم اتاقم به من هست اجازه بزرگ آقا:  شدم بلند

 ببره رو تو خواد می...  بیاد منوچهر شاید ؟ بخوابی بری یعنی:  دوخت من به را مهربانش نگاه

 ... بیرون

 ... دوختم آلود اخم حبیب به را ام مانده در نگاه دلخوریم ی همه با

 ؟ هوا این تو ؟ آقابزرگ بیرون برن موقع این ــ

 ؟ داره اشکال چه:  کرد نزدیک لب به را چایش فنجان آقابزرگ

 ... اما.. داره اشکال گم نمی: داد بیرون کالفه را نفسش

 خوابیدن با دردم سر که دونید می.. بخوابم کمی برم بدین اجازه.. آقاجون کنه می درد سرم ــ

 ... میشه خوب

 ... اومد منوچهر اگه:  آقابزرگ

 . نباشید نگران...  آقابزرگ کنم می بیدارش:  حبیب

 ... برو:  من به رو و

 !!! کند نزدیک منوچهر آقا به همه این مرا که بود مانده همین...  نایستادم دیگر من و

.. . بیاید خوشش مردی همچین از تانیا باید چرا اینکه.  بود درگیرش ذهنم مدام بخواهم آنکه بی

 . بود مهمتر اخالق من نظر به اما داشت خوبی ظاهر درسته

 و کردم اخم دیدنش با.  آمد که بود شام از بعد شب.  شوم رو به رو او با خواست نمی دلم دیگر

 مدام و بودم کشیده جلو را شالم.  بود صورتم روی هنوز انگشتش جای.  گفتم لبی زیر سالم
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 اش خیره نگاه و کرد اخم صورتم دیدن با هم خودش.  نشود متوجه بزرگ آقا که بودم مواظب

 . ماند ثابت ام چهره روی بیشتر

...  گرفت خواهند کوچک جشنی برایش هرسال مثل ها بچه که دانستم می و بود دایی زن تولد

 زا قدردانی و بود یاد رسم به هرکدام.  داشت دوست اینگونه خودش دایی زن!  فامیل حضور بدون

 ... گرفتیم می ای هدیه برایش هایش محبت

 ؟ برم دوستم تولد به شب دارم اجازه:  گفتم بود مطالعه حال در که آقابزرگ به روز آن

 ؟ منوچهر با یا تنها:  دوخت من به و برداشت کتاب روی از را نگاهش

 ؟ هم به داریم ربطی چه اون و من آخه ؟ منوچهر چرا...  خدایا

 ... فقط دخترونست مجلس...  نه ــ

 .. تره راحت خیالم...  برسونه رو تو بیاد بگیر تماس پس ــ

 ... نتونه و باشه داشته کار شاید..  بگیرم هم هدیه برم خوام می ــ

 ؟ تر واجب تو کار از چی ــ

 ... من معطل خوام نمی ــ

 ... دنبالت بیاد بگو بگیر تماس..  گفتم که همین ــ

 . چشم..  بله:  نبود ای چاره

 . دارم کارش گیرم می تماس خودم بیار منو گوشی ــ

 کار بگوید کردم می آرزو..  گرفت شماره.  دادم دستش به و آوردم اتاقش از را همراهش گوشی

 ردیگ ساعت نیم تا گفت و پذیرفت چرا و چون بی من بد شانس از اما...  بیاید تواند نمی و دارد

 . بپوشم لباس تا رفتم اتاق به شوق و ذوق بی و کالفه.  آمد خواهد

 . رنگ کم آرایش یک با سنگین و ساده همیشه مثل

 همیشه من اما.. خوشرو و بود جذاب...  شیک و لبس خوش...  بود آمده منوچهر پایین رفتم وقتی

 ... داشتم مشکل او با مواجهه در
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.  پرسید را حالم و گفت پاسخ را سالمم.  بود غمگین لبخندش...  کاوید را پایم تا سر نگاهش

 . بودم بیزار کنم غمگین را او وجودم با اینکه از...  بود کرده یخ دستم

 . عزیزم بگذره خوش:  زد لبخند آقابزرگ

 . برگردم زود کنم می سعی...  ممنون:  بوسیدم را اش گونه

 .شدم سوار و گشود را ماشین در.  شدم همراه منوچهر با ناخواسته

 ؟ درسته..  بگیری هدیه نسرین آبجی تولد واسه خوای می کنم می فکر..  خب ــ

 . بله:  دوختم بیرون به را نگاهم

 ؟ بگیری خوای می چی ــ

 ... ساعت احتماال..  اما..  نگرفتم تصمیم هنوز ــ

 ! خوبه ــ

 یفروش ساعت بزرگ مغازه یک وارد او پیشنهاد به.  رفتیم خرید مرکز به هم با.  نزد حرفی دیگر

 . شدیم

 . کرد می ام کالفه این و بودم مردد همیشه...  داشتم مشکل هدیه انتخاب در همیشه

 ؟ گیره می نظرتو اینا از:  کرد اشاره را ظریفی و زیبا ساعت

 .. قشنگه خیلی..  بله:  بود زیباتر همه از..  گرداندم را نگاهم

 ؟ کنید لطف میشه آقا ــ

 ...آمد می دایی زن دست به حتما و بود قشنگ خیلی..  داد دستم به را ساعت

 . عالیه ــ

 خما مخالفتم و اصرار به کردم مخالفت که کرد حساب خودش و...  بپیچد آنرا خواست فروشنده از

 !! گفتم که همین:  کرد

 ... بدین بهش خودتون اینو بگیرم هدیه دایی زن واسه خودم خواست می دلم من اما ــ

 ؟ کنه می فرقی چه بابا ای ــ
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 . نیست مهم...  گیرم می چیزی یه خودم من ــ

 . کنیم می حساب..  باشه!!!  رفته مادرت به لجبازیتم:  زد لبخند

 !!! بیندازم مادرم یاد به را دیگران و او خواستم نمی من خدایا

 . کها مار بهترین از یکی گرفت ادکلون دایی زن برای هم خودش

 !باشد داشته حضور خانوادگی جمع این در خواهد می هم او دیدم می که بود بار اولین برای

 ؟ نداری ای دیگه کار اینجا خب ــ

 . کردین همراهیم که ممنون.. نه ــ

 ... طوالنی و عمیق...  کرد نگاهم و برگشت کند روشن را اتومبیل اینکه از قبل

 !خودش خودِ...  همونه نگاهتم رنگ...  شبیهشه که نیست ظاهرت فقط ــ

 ! کرده هواشو...  خیلی دلم:  گرداند را اشکش از پر چشمان

 ! ردهنک هم ازدواج که کند فراموش نتوانسته بله!!!  سال همه این از بعد یعنی... شد فشرده قلبم

 درگیر خود به هم مرا ذهن که فکر همان...  بود فکر در عمیق...  کرد می رانندگی سکوت در

 !!!مادرم...کرد

*********** 

..  رفتم درون به و کردم تشکر شوم وارد من تا ایستاد کنار شد باز در بعد لحظاتی و زد را آیفون

 . بودم اهالیش و باغ دلتنگ چقدر

 از دلم !بود کرده تا آن با رحمانه بی چه زمستان.  ایستادم ام باغچه کنار ساختمان به رفتن از قبل

 .. کشیدم ها آن بر نوازش از دستی...  گرفت گلهایم غربت

 . افتادم راه به کنارش در و نگذاشتم منتظرش.  ایستاد هم او

 ... اومدن کیا ببین مامان وای:  گفت خوشحالی با دیدنمان با حمیرا و شد باز ساختمان در

 ار صورتم و گرفت آغوشم در اینکه با بود عجیب دایی زن نگاه اما...  اومدن استقبال به هم بقیه

 !داد انتقال من به هم را بد حس یک...  اما بوسید
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 و سرد خودش مثل کردم سعی هم من. نداد درست هم را سالمم جواب حتی بود کرده اخم حبیب

 ؟ کند خورد بر چنین که بودم کرده چه مگر.  باشم تفاوت بی

 کار که هایی خوشنویسی به نگاهی...  بودم اتاقم دلتنگ چقدر.  لباس تعویض برای رفتم اتاقم به

 هب شان باره چند خواندن و ها آن به کردن نگاه با همیشه...  انداختم بودم زده دیوار به و بود خودم

 درآنق تا کنم خطاطی باید هم آقابزرگ باغ در کاریم بی اوقات کردم فکر خودم با.  رفتم می خواب

 در و بردارم را جوهر و کاغذ و نی قلم چیز هر از قبل تا رفتم میز سمت به.  نشوم پکر و حوصله بی

 .. نشود فراموشم تا بگذارم کیفم

 اره را کشو.  کردم تعجب حبیب دیدن از...  کشید سو آن به را نگاهم و خورد پنجره به ای ضربه

 ... اخمی چه...  کند خیر به خدا..  گشودم را آن و رفتم پنجره سوی به و کردم

 ؟ دارید کاری ــ

 ؟ اینجا اومدی پاشدی کی ی اجازه با ــ

 ! اخالق بد چه

 ... اومـ و گفتم آقابزرگ به من ؟ نه ناراحتین که گرفتم می اجازه شما از باید حتما ــ

 ؟ بشه چی که اومدی دایی با گذاشتی تنها حال اون با بزرگو آقا اومدی کردی جا بی خیلی ــ

 ؟ بودم فروخته او به تری هیزم چه من ؟ کرد می خورد بر اینجور من با چرا من خدای

 ... تولد تو همیشه ثل داشتم دوست منم خب ــ

 ؟ شد نمی اومدی نمی اگه ــ

 ؟ شدید عصبانی اینجور که کرده تنگ کیو جای من اومدن حاال: کردم مقاومت اما گرفت بغضم

 ؟ گفتی می من به نباید.. اصوله بی کارات ی همه ــ

 .. دونستم نمی ــ

 ... منو پدر ندونستنت همین:  دوخت چشمانم به را اش عصبی و آلود خشم نگاه همان

 فرستاد بیرون را نفسش
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 ینهم فقط ؟ آمدنم اجازه بی ؟ بود عصبی اینقدر چی از...  دهانش به ماندم خیه متعجب چشمای با

 ؟

 ... گردونید بر منو االن همین خواید می اصال...  نمیشه تکرار دیگه...  ببخشید ــ

 !!؟ دیگه االن:  سایید هم به دندان

 مر می گفتم..  بودن خوب خیلی آقابزرگم تازه..  دونستم نمی کنید باور ؟ کنم چیکار خب ــ

 ... گردم می بر زود تولددوستم

 ؟ اومدین هم با دایی با چطور:  شد آرامتر کمی نگاهش

 .... خرید رفتیم بعدم...  بیان که گفتن بهشون گرفتن تماس آقابزرگ ــ

 ؟ خب:  شد ترسناک هم باز نگاهش

..  یگهد همین:  گرفتم گاز گرفتم می استرس که همیشه عادت به را پایینم لب و گرفتم را نگاهم

 ... جا این اومدیم...  هم با بعدم

 خورهب تو از بخواد حاال که نکشیده مادرت دست از کم..  نچسبون بیچاره دایی به خودتو ببین ــ

... 

 ؟ بود چه منظورش..  خدایا.. کردم نگاهش مبهوت و مات

 ... دیدم می تار را تصویرش..  شد اشک از لبریز چشمانم ی خانه آنی به

 . گردم می بر من ــ

 . بیرون بذاری پاتو نداری حق:  گفت که رفتم کیفم سمت به

 ؟ بمونم باید که کنین بارم بخواین که مونده هم ای دیگه حرف مگه ــ

 ... تو دونمو می من دربیاری بازی دیوونه:  گفت که برداشتم را کیفم

 از که بودم نگشوده و گشوده را اتاق در ؟ نشنوم حرف تا برم خوام می که بازیه دیوونه این ــ

 ... کرد سد را راهم و آمد درون به پنجره

 ؟ نیستم تو با مگه ــ
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 ... ارهند ای فایده موندنم..  برم بذارید:  گرفتم را آلودم اشک نگاه...  افتاد طپش به ترس از قلبم

 . کن پاک اشکاتو ــ

 دلم اریدب می بیشتری سرعت با هایم اشک.  نشستم آن لب و رفتم تختم سمت به عصبی و کالفه

 ؟ گفتم چی من مگه...  کن بس:  ایستاد مقابلم آمد و کرد قفل را رد...  بود شکسته

 ... کرد نمی آرام مرا اما بود آرام لحنش

 ردمک خطایی ؟ دیدین من از چیزی بودم اینجا که سالهایی این تمام تو ؟ بگین چی باید دیگه ــ

 ؟

 ؟ نزدیک آنقدر کردم تعجب...  نشست کنارم

 !؟ حله کنم خواهی معذرت ــ

 ؟ کند خواهی عذر من از او...  نشود قفل چشمانش به که کنم کنترل را نگاهم نتوانستم

 !!؟ کنی می نگاه اینجوری چرا ؟ چیه..  بابا ای:  خندید آرام

 . گرفتم رو و کشیدم خجالت

 ... کن پاک اشکاتو ــ

 رگیرد غریبش و عجیب رفتار به فکرم.  کردم پاک را هایم اشک و برداشتم میز روی از را دستمالی

 . بود شده

 یم چشماشون از سیل عین اشک که ندازه می کارتونی شخصیتای یاد منو گریت:  خندید دوباره

 ... باره

 . بودم رنجیده او از.  نخندیدم اما.  زد می را حرف همین همیشه هم حمیرا...  گرفت ام خنده

 . ریخت هم به آرایشت..  بزن صورتت به آبی یه پاشو ــ

 ؟ بود شده غریب و عجیب اینقدر چرا...  شدم داغ شرم از

 نرفت بیرون قصد...  کردم فرار نگاهش از...  رفتم اتاق ی گوشه روشویی سمت به و شدم بلند

 ؟ نداشت
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 بود دهش کشیده ام گونه روی اشکهایم با که ریمل سیاهی دیدن با افتاد خودم به نگاهم که آینه در

 . کردم خشک حوله با و.  شستم را صورتم سریع!  شدم آب خجالت از

 . کن آرایش دوباره:  رفت پنجره سمت به.  کردم نگاهش

 نشاند لب بر کمرنگی لبخند طرفم به برگشت.  کشید خود دنبال به مرا نگاه و رفت بیرون پنجره از

 !!!؟ بود خودش واقعا.  شد دور دیدم مقابل از و

************** 

 . شد دوخته سویم به دیگران نگاه شدم خارج که اتاق از

 باز اج خودش کنار در و شد جا به جا حمیرا و زد پوزخند که افتاد حریر به نگاهم.  رفتم سویشان به

 . عزیزم اینجا بیا:  کرد

 .. بودم دلتنگت چقدر:  کرد حلقه ام شانه دور را دستش نشستم کنارش

 ... همینطور هم من:  بوسیدم را صورتش

 ؟ شد شروع بازیتون لوس باز:  گفت حریر

 ؟ کنی حسودی باید افتاد یادت توام:  گفت خنده به حمیرا

 ؟ کی به حسودی:  کرد اخم اخالق بد حریر

 . کرد عوض را بحث و شد بزرگ آقا حال جویای حمیرا.  ندادیم را جوابش حمیرا نه من نه

 رشع خواندن به شروع در دم همون از تانیا..  رسیدند هم تانیا و کامیار و حنانه دیگر دقایقی تا

 که حبیب به و کرد احوالپرسی همه با و بوسید را دایی زن خندان صورت...  کرد مبارک تولدت

 ! شد رنگ هزار رسید

 از چندم بار برای.  تانیا بیچاره.  داد سنگین و سرد را پاسخش و! نکرد نگاهش حتی که حبیب

 !؟ کردی خوش دل این چی به پرسیدم خودم

 عوتد به راستش دایی زن شدم مزاحم که ببخشید واقعا:  گفت دایی زن به رو و...  نشست کنارم

 .. اومدم یاسمین
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 دچار خودم روی به نگاهش دیدن از...  شد کشیده حبیب سمت به ام اراده بی نگاه و خندید

 تدانس نمی! خودش خاطر به...  بیاید خواستم او از عمد به من کرد می فکر حتما...  شدم استرس

 .او به اش عالقه خاطر به. کنم می سرزنش را تانیا دلم در که

 . گلم آمدی خوش.  عزیزم کردی خوب:  گفت مهربانی با دایی زن

:  یدکش سمتم به را خودش تانیا.  رفت کمکش به هم حنانه و.  برخاست پذیرایی برای آن از پس

 ؟ اخالقه بد اینقد چرا

 . بوده همین همیشه...  نیست عجیبی چیز:  دوختم میز روی های گل به را نگاهم

 ! من عشق ماهه...  بخواد دلت:  گرفت نیشگون بازویم از

 بود ما به حواسش اما منوچهر.  زد می حرف منوچهرش دایی با...  کردم نگاه حبیب به بار این

 . نگذاشتم پاسخ بی که زد لبخندی

 عسلم من یه با.  دیوونه خودت ارزونی..  بدی خیلی:  گفتم آلود اخم و مالیدم را نیشگون جای و

 ... رو آقا خوردش نمیشه

 . دارم دوست اخالقیشم بد:  دوخت او به را مشتاقش نگاه

 و گرفتم نگاه.  ماند من برای فقط اخمش و دید خودش به را ما دوی هر نگاه و برگشت حبیب

 . نداشتم را او تحمل دیگر.  رفتم خانه آشپز به برخاستم

 چند از پس حمیرا و تانیا حضور...  بود گرفته را حالم حبیب اینکه با.  بود خوبی خیلی شب شب آن

 اما بزنیم رفح سیر دل یک تا نبودیم تنها اینکه با.  نشست دلم به خیلی تنهایی و کننده خسته روز

 . نشست دلم به خیلی هم یواشکی های حرف همان

 و فیلم ها هدیه دادن...  کیک بریدن..  شام میز..  بودنمان هم دور...  لحظات آن تمام از حریر

 . گرفت عکس

 و بود یادت که همین.. قشنگه خیلی..  عزیزم کشیدی زحمت چرا:  بوسید را صورتم دایی زن

 . داره ارزش دنیا یه اومدی

 بودم خوشحال...  رفت بین از بود کرده ایجاد من در حبیب که پشیمانی حس همان حرف این با

 . آمدم که
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.  بودم ندیده شاداب اینقدر را او شب آن تا..  آمد می حال سر و شاد خیلی نظرم به هم منوچهر

 ... برسونم تو تونم ؟می میای االن:  انداخت من به نگاهی که بود 11 به نزدیک ساعت

 . نپذیرفت اما بماند را شب که خواست او از دایی زن

 می رو یاسمین هم تانیا هم بعدا.  جون دایی زوده االن:  گفت حبیب بدهم جواب اینکه از پیش

 . بزنم بهشون سری خوام می ندیدم رو بزرگ آقا امروز رسونم

 ... . کنم می زحمت رفع من پس...  باشه ــ

 زرگب آقا به..  برسونید االن منو نیست زحمتی اگه:  گفتم اخالقی بد و بدی همه آن تالفی برای

 . بمونم بیشتر تونم نمی.  برگردم زود دادم قول

 ! حتما بله:  زد لبخند

..  کنم می آرزو تون واسه رو ها بهترین هم باز..  گذشت خوش خیلی:  گفتم بقیه و دایی زن به رو

 . تون اجازه با برم دیگه من

 اما دمش پشیمان راستش!  کردم کاری چنین جسارتی کدام با دانم نمی!  بود دیدنی حبیب نگاه

 . نبود گشتی بر راه دیگر

 در گاهمن.  برگشتم و برداشتم را کیفم.  کردم مرتب را شالم...  پوشیدم را ام مانتو و رفتم اتاق به

 گناه نباید!  زد می را حرف آن نباید...  بود حقش اما.  کردم پیدا بدی حس...  نشست نگاهش

 ! نوشت می من پای را مادرم

 اینکه از دانستم می.  نداد را جوابم حبیب.  شدم همراه منوچهر با و کردم حافظی خدا همه از

 ؟ است شده عصبی چقدر ندادم گوش را حرفش

 ! بگذراند خیر به خدا

 ************** 

 ! شدی ساکن مادرت اتاق تو شنیدم ــ

 ؟ کشیدین شما...  رو تابلو اون راستی!  درسته.  بله ــ
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....  پیش سال سه و بیست درست...  کشیدم من:  فرستاد بیرون را آهش و کشید عمیق نفسی

 نگر با...  کرد می اذیت و اومد می..  تابلو این کشیدن سر کرد می شیطنت چقدر...  خیر به یادش

 ... کرد می رنگی منو و خودش سرتاپای مو قلم و

 ... کرد می نقاشی صورتشم گاهی:  خندید

 ! آرومی خیلی تو:  کرد نگاهم

 . سال همه آن از پس..  احساسش همه آن به زدم لبخند

 با دراینق.. اینطوری هم ز با رفت و کرد رها رو شما اینکه با ؟ کنید فراموشش نتونستین واقعا ــ

 ... کنید می یاد او از احساس

 ... همیشه من اما نخواست منو اون!  وقت هیچ ــ

 وقت هیچ دیگه و شدم جدا ازش تندی با بار آخرین چرا که اینه حسرتم ی همه:  کرد نگاهم

 ... بود کرده بغض..  زدم داد سرش که مونده دلم تو...  ندیدمش

 . کرد توقف باغ مقابل.  خودش هوای و حال تو رفت هم باز.  کرد سکوت

 و ردک حافظی خدا.  نپذیرفت که بیاید درون به کردم تعارف و کردم تشکر بودم داده که زحمتی از

 . رفت

 یرمس.  رفتم درون به و انداختم کلید...  بودم کرده غمگین را او حضورم با که داشتم وجدان عذاب

 گامهایم سرعت بر..  بود ترسناک نظرم در درختان بین تاریکی و بود طوالنی ساختمان تا در

 آقا..  رساندم ساختمان به را خودم بود سالن روشن های چراغ به نگاهم که حالی در و افزودم

 ! بود منتظرم.  دیدم پنجره مقابل را بزرگ

 . جون بابا سالم:  شدم وارد

 ! ؟ برگشتی:  برگشت طرفم به

 ؟ خوبه حالتون ؟ شده چیزی:  رفتم سویش به...  نداشت رو به رنگ من خدای

 ... نشست و رساند ای کاناپه به را خودش و رفت راه قدم چند.  نبود خوب..  داشت چهره به اخم

 ؟ پریده رنگتون چرا:  شدم نزدیک او به و انداختم میز روی را کیفم
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 . بودم نگرانت من ؟ بابا بودی کجا االن تا:  دوخت چشمانم به را نگاهش

 ؟ نمیاد یادتون..  دوستم تولد رم می گفتم که من:  گفتم ناراحت و گیج

 ... گردی نمی بر دیگه گفتم ؟ رفتی چمدون با چرا پس ــ

 ... کنم نگرانتون خواستم نمی... ببخشید:  زد حلقه چشمهایم در اشک

 ... زد چنگ را قلبش و کشید عمیقی نفس

 ... قلبتون ؟ شد چی ــ

 .. گشتی بر که خوشحالم... نباش نگران خوبه حالم..  خوبم..  نه:  برداشت را دستش

 انگاه؟درم بریم بیاد بگم حبیب به:  گفتم دلواپس.  نداشت چهره به رنگ..  نبود خوب اما برخاست

 ... ام خسته...  بخوابم برم.  خوبم جون بابا نه:  زد جانی کم لبخند

 ؟ خوردین هاتونو دارو...  نیستید خوب..  نگرانم من اما:  رفتم دنبالش به

 حال همان ودر بست سرش پشت را در ورودم از قبل شد وارد و کرد راباز اتاقش در نداد را جوابم

 . راحته خیالم اومدی که االن! خوبه حالم من.. دخترجون برو:  گفت

 . بیفتد اتفاقی ترسیدم می...  گفتم می حبیب به باید.  نبود راحت خیالم من اما

 ؟ چیه:  برداشت را گوشی بوق اولین با.  گرفتم را اش شماره

 . سالم ــ

 ؟ سالم از بعد ــ

 ... آهان!  ؟ بگویم خواستم می چی

 ؟ کجایید االن شما ــ

 ؟ مگه چطور...  یار جوار در ــ

 . شدم می هل ؟ داد می جواب اینجوری چرا

 ؟ اینجا بیاید تونید می ــ
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 ؟ کجایی االن تو ــ

 .... دیگه ام خونه.. . باشم باید کجا:  شدم عصبی

 ؟ داشتی کاری خب...  با کردم فکر...  آها ــ

 ... یعنی...  نیستن خوب زیاد بزرگ آقا کنم می فکر اما نشید نگران:  نکردم توجه حرفش به

 ؟ هستند کجا ؟االن شده چی:  کرد قطع را حرفم

 ! ای عالقه چه

 ؟ کجان االن گفتم دی؟ نمی جواب چرا ــ

 ردمک حس یعنی...  قلبشون و بود پریده رنگشون...  نباشید نگران گفتم...  اتاقشون رفتن ــ

 . خوبن گفتن فقط..  نگفتن چیزی پرسیدم اما.. کنه می درد قلبشون

 ... اونجام دیگه ی دقیقه چند ــ

 . برساند را تانیا بود رفته حتما

 با. . بود دیدگانم مقابل منوچهر ی چهره...  بود شومینه آتش به نگاهم.  ماندم سالن در آمدنش تا

 غم همه آن با نگاهش..  تیپ خوش و بود جذاب هنوز داشت سال شش و چهل به نزدیک اینکه

 یزچ همه از بیش و...  بود شده سفید شقیقه اطراف فقط ایش قهوه موهای.  داشت خاصی گیرایی

 ... خوبی حس اما کمرنگ و محزون هرچند..  نشست می دل به که بود لبخندش

 حال همان در و نگریستم آمد پیش و بست را در که او به...  آمدم خودم به سالن در شدن باز با

 . سالم:  شدم بلند

 ؟ اتاقن تو...  سالم ــ

 .. نه یا باشن بیدار دونم نمی...  آره ــ

 . رفت آقابزرگ اتاق سمت به

 . آمد بیرون تا گذشت طوالنی دقایقی...  ماندم بیرون اما من شد وارد بعد لحظه چند و زد در

 ؟ شد چی:  رفتم جلو
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 ؟ ندادی داروهاشونو ــ

 .. نه یا خوردن دونستم نمی...  ندادن جواب اما پرسیدم ــ

 ... بدی انجام درست خوام می ازت اینو که بوده درست کارت کدوم ــ

 به و گرفتم او از را ناراحتم و متعجب نگاه.  گرفت شماره و آورد بیرون جیبش از را اش گوشی

 ... خونه نمیام امشب ؟ خوبی...  مادر سالم:  شنیدم را صدایش که رفتم ها پله سمت

 .. نگشتم بر اما..  ایستادم

 رباو...  نباش نگران نه...  باشه...  تره راحت خیالم بمونم خوام می..  ناخوشن کم یه آقابزرگ ــ

 مونمب گفتم همین برا..  بیان که نشدن راضی دکتر بریم کردم اصرار چه هر نیست مهمی چیز کن

 ... بهتره

 ابیآفت جلویش زیاد باید!  بماند اینجا فردا احتماال و امشب داشتم کم را همین.  دادم ادامه راهم به

 . نشوم

 ... بیار چای فنجون یه واسم ــ

 ؟ من:  کردم نگاهش و برگشتم

 . نیست زحمتی اگه ــ

 .... که واقعا.  باال رفتم حرف بی

************ 

 . بفرمایید:  گذاشتم میز روی را سینی

 . بخیر شب:  برم من اجازه با گفتم.  کرد نگاهم

 . دارم کارت..  بمون ــ

 . بفرمایید:  گذاشتم میز روی را سینی

 . بخیر شب:  برم من اجازه با گفتم.  کرد نگاهم

 . دارم کارت..  بمون ــ
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 ! بده گیری چه خواد می باز برسه داد به خدا

 . بفرمایید:  نشستم

 ؟ داری عجله رفتن برا:  نوشید آن از ای جرعه و برداشت را چای لیوان

 ... نه:  آتش های شعله پی رفت نگاهم

 ؟ برسونه رو تو خواستی دایی از چرا ــ

 ؟ شدی وارد دایی با وقتی نشدی مادرم نگرانی متوجه:  کرد نگاهم

 کرده تر روشن را صورتش راست سمت نارنجی های شعله رقص...  دوختم صورتش به را نگاهم

 ... بود

 . بینم نمی مشکلی که من ؟ نگرانی چرا آخه ــ

 . مونی می عذاب عین واسش.. کشه می زجر تو دیدن از دایی که اینجاست مشکل ــ

 . کنم نمی فکر اینطور من...  شماست نظر این اما خوام می معذرت ــ

 ؟ بدی تشخیص دقیق و خوب رو بقیه احساس تونی می اینقدر:  طوالنی و بود دقیق نگاهش

 ... آره کنم می فکر:  صورتش به بمانم خیره این از بیش توانستم نمی

 ؟ جوریه چه تو به داییم احساس اونوقت ــ

 . کنه می یاد ازش عشق با چون باشه بدی حس کنم نمی فکر افته می مادرم یادم ــ

 ؟ داده باد به زندگیشو که یکی خاطرات ؟ گذشته خاطرات مرور ؟ نیست سخت واسش این ــ

 ؟ کرده حروم جوونیشو

 ... گفتم بهتون پرسیدین نظرمو ــ

 ؟ چیه بهش خودت حس اونوقت ــ

 . شم می خوشحال دیدنش از!  بود خوبی حس اما....  بودم نکرده فکر بهش ؟ خودم حس

 .... خوب حس یه شاید.  دونم نمی ــ
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 ... ام خسته خیلی که بخوابم برم دیگه من اجازه با:  برخاستم

 ! بخیر شب:  گفت کند نگاهم آنکه بی برد فرو موهایش در را دستش

 .... بخیر هم شما شب ــ

 ؟ برسونه رو تو خواستی ازش من به لجبازی خاطر به:  گفت که رفتم ها پله سمت به

 ؟ کنم لجبازی شما با باید چرا... نه:  ایستادم

 ! بری تونی می:  نکرد نگاهم هم باز

 احساسی چه واقعا کرد مشغول خودش سوال این به را ذهنم اما.. افتادم راه به و نزدم حرفی دیگر

 !!؟ داشتم زندگیم در منوچهر ی تازه حضور به

************ 

 ار مردی اتاق فضای روشن و تاریک در...  گشودم چشم کردم حس بازویم بر که دستی تکان با

 جیغ خواستم تا.. کرد نمی کار خوب مشاعرم گرفته را بازویم و شده خم رویم به کمی که دیدم

 ... نترس.. منم... هیس:  گفت بزنم

 نیدمش می را صدایش که بود شدید آنقدر قلبم ضربان..  بود حبیب...  زدم پس را پریشانم موهای

... 

 یدارب یهو بگم بهت گفتم...  بیمارستان ببرمشون خوام می نیست خوب زیاد حالش بزرگ آقا ــ

 .. بترسی نشی

 ؟ مگه شده چی:  نشستم راست و آمدم بیرون متعجب و خیز نیم حالت آن از و آمدم خودم به

 ؟ بده حالشون خیلی

 .... نباش نگران... نه ــ

 ... میام منم:  گفتم که رفت در سمت به

 .. نیست الزم ــ

 ... ترسم می من ــ
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 ... کردم می بیدارت نباید اینکه مثل بابا ای ــ

 .. میشم آماده االن:  آمدم پایین تخت از سرعت به

 ... کنم صبر تونم نمی باش زود فقط:  گفت کالفگی با

 شاندهن اتومبیل در و بود برده بیرون را بزرگ آقا.. پایین رفتم و پوشیدم لباس رفتنش محض به

 تکیه صندلی به را سرش.. بود پریده رنگ آقابزرگ شدم سوار و. رساندم ها آن به را خودم بود

 ... شد فشرده قلبم...  بود بسته را چشمهایش و بود داده

 ... بپرسم را حالش نتوانستم و کردم بغض

 ای حبیب کاش بود ناگوار و تلخ خیلی برایم لحظات آن در که سکوتی.. بود سکوت از پر شب

 ... بیایم بیرون نگرانی آن از تا زدند می حرفی آقابزرگ

 که خوب چه...  بود گرفته دلم....  نبارند چشمانم در شده جمع های اشک تا بستم را چشمهایم

 ! بود آنجا حبیب

 ! نیست مهمی چیز... نباش نگران ــ

 و انداخت سویم به نگاهی نیم...  مهربانش و آرام نگاه به ماندم خیره آینه در و گشودم چشم

 نهاییت ببینی شی بیدار خودت شاید گفتم اما...  بودم نکرده یبدارت کاش:  زد کمرنگی لبخند

 . بترسی بیشتر

 .... شدم می بیدار حتما بودم فکرشون به چون.  کردید بیدارم کردید خوب ــ

 .. ستنی درمانگاه به نیازی... که گفتم جان حبیب...  کردم نگرانتون... ببخشید:  گفت بزرگ آقا

 .. راحتتره خیالمون اینطوری.. بکشید درد بذارم تونستم نمی.. بزرگ آقا نه ــ

 یکارها حبیب...  داد شدن بستری دستور معاینه از پس دکتر گفت می خودش که آنچه خالف بر

 ... داد انجام را شدنش بستری به مربوط

 .. بودم نشسته نیمکت روی راهرو در

 ... خودمون ی خونه ببرم رو تو شو بلند خب ــ

 . بمونم خوام می ــ
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 . بریم بیا...  کنه نمی عوض رو چیزی موندنت اینجا:  کرد اخم

 .. نمیام ــ

 ؟ بشه چی که اینجا بمونی خوای می.. نیار باال منو روی اون ــ

 .. تره راحت خیالم اینطوری ــ

 ... بپرس حالشونو من از و بگیر تماس خواستی هروقت..  مونم می خودم ــ

 ... بمونم خواد می دلم.. برم خوام نمی ؟ گید می زور من به همیشه چرا:  گفتم عصبی و خلق بد

 . بیرونم من داشتی کاری!!... ؟ میاد بر دستت از کاری چه ببینم بمون باشه ــ

 .. کرد ترکم عصبانیت با

 ازب ی محوطه سمت به کردم نگاه را او رفتن و نشستم...  بودم پدربزرگم نگران من.  نبود مهم

 و دمدا تکیه دیوار به را سرم و گرفتم را نگاهم...  زد اتش سیگار که دیدم...  رفت ساختمان جلوی

 بست نقش پلکهایم پشت دیگر بار منوچهر ی چهره.  بودم خسته چقدر...  بستم را چشمانم

 ! ! بود عجیب...  بودم کرده فکر او به ناخواسته و خواسته بودم بیدار تختم در که مدتی تمام....

 یکارها حبیب...  داد شدن بستری دستور معاینه از پس دکتر گفت می خودش که آنچه خالف بر

 ... داد انجام را شدنش بستری به مربوط

 .. بودم نشسته نیمکت روی راهرو در

 ... خودمون ی خونه ببرم رو تو شو بلند خب ــ

 . بمونم خوام می ــ

 . بریم بیا...  کنه نمی عوض رو چیزی موندنت اینجا:  کرد اخم

 .. نمیام ــ

 ؟ بشه چی که اینجا بمونی خوای می.. نیار باال منو روی اون ــ

 .. تره راحت خیالم اینطوری ــ

 ... بپرس حالشونو من از و بگیر تماس خواستی هروقت..  مونم می خودم ــ
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 ... بمونم خواد می دلم.. برم خوام نمی ؟ گید می زور من به همیشه چرا:  گفتم عصبی و خلق بد

 . بیرونم من داشتی کاری!!... ؟ میاد بر دستت از کاری چه ببینم بمون باشه ــ

 .. کرد ترکم عصبانیت با

 ازب ی محوطه سمت به کردم نگاه را او رفتن و نشستم...  بودم پدربزرگم نگران من.  نبود مهم

 و دمدا تکیه دیوار به را سرم و گرفتم را نگاهم...  زد اتش سیگار که دیدم...  رفت ساختمان جلوی

 بست نقش پلکهایم پشت دیگر بار منوچهر ی چهره.  بودم خسته چقدر...  بستم را چشمانم

 !! بود عجیب...  بودم کرده فکر او به ناخواسته و خواسته بودم بیدار تختم در که مدتی تمام....

 . بود بهتر حالش نظرم به و بود خواب.  زدم سر بزرگ آقا به بار چند

 به و داشتم دوستش چقدر ها روز آن... داشتم آرامش ی چهره به چشم و بودم نشسته کنارش

 ! عالقه کنارش در ماندن

 . بستم را هایم چشم و گذاشتم تخت روی کنارش را سرم

 ؟ آقابزرگی مواظب االن مثال ــ

 پشت هب و نشستم راست. باشم رفته خواب به نمیشد باورم. بود شده شده صبح...  گشودم چشم

 ... خواب ساعت:  ایستاد مقابلم و آمد چرخیدم

 . ندادم را جوابش

 ؟ بهترید....  بخیر صبتون:  زدم لبخند رویش به شد بیدار هم آقابزرگ

 . انداختم زحمت به شمارم...  باباجون خوب:  نشاند لب بر کمرنگ و جان بی هرچند تبسمی

 ... بهترید که خداروشکر...  بزرگ آقا حرفیه چه این:  آمد جلو حبیب

 ... میان دارن کورش عمو بریم پاشو ؟ بمونی خوای می االنم:  انداخت من به نگاهی

 ... برگردم و برم من:  داد ادامه بزرگ آقا به رو و

 منوچهر از تونی می کردی تنهایی احساس اگه...  دخترم برو:  کرد نگاهم مهربانی با آقابزرگ

 ... رو تو بیاد بخوای
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 . نباشید نگران...  خودمون ی خونه برمش می آقابزرگ نه:  آمد حرفش میان به حبیب

 . تره راحت منم خیال اینطوری...  باشه:  داد تکان سر

 آقابزرگو حال و موندی خوبه:  آمد می کنارم در حبیب.  کردم ترک را اتاق و کرده خداحافظی او از

 ... کردی خوب

 .. کردی خواب بد خودتو فقط:  گفت اتومبیل در.  نداشت جواب حرفش

 . دوختم چشم بیرون به

 ؟ نیافتی من واسه جدید خواستگار..  یاسمین خانوم خب ــ

 !!؟ بله:  کردم نگاه او به متعجب

 ؟ کنه خواستگاری من از شما پیش نیومد کسی دیگه:  گفت جدی و خونسرد

 رفک به که کسی:  زد پوزخندی دید که را نگاهم.. داشت را انداختنم دست و تمسخر قصد هم باز

 ... نیبز باال آستینی یه کنی بزرگتری خواستی سوخته مون واسه دلت شاید گفتم نیست ما

 مپشت هفت و من دادید نشون پیشنهادم مقابل در شما که واکنشی اون با:  کردم مهار را ام خنده

 ؟ کنیم تکرار دیگه داریم جرات

 !! نبود مناسبی کیس پیشنهادت بود این واسه خب ــ

 ؟ تانیا از بهتر کی ؟ نبود مناسب نظر چه از:  برگشتم طرفش به

 ؟ بزنی حرف من با موردش در کردی قبول چرا ــ

 بپرسم نظرتونو خواست ازم:  دوختم زمستانی صبح آن در خورشید زیبای طلوع به را نگاهم

 تونم نمی...نیستم راحت باهاتون.... میاد بدتون من از.. ندارم ارزش تون واسه من گفتم هرچه...

 .... که دیدید و نکرد قبول.... 

 ؟ نداری ارزش واسم کنی می فکر چرا ــ

 هچ ست عیان که هرچیز...  مطمئنم.. کنم نمی فکر:  دوختم او به و بازگرداندم درون به را نگاهم

 !!!؟ ست بیان به حاجت
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 بی و بود مغرور و سرد داشتم یاد به هرچه ؟ چرا واقعا.  بستم را چشمهایم و دادم تکیه را سرم

 ! تفاوت

 : کردم توجه رسید می گوشم به مالیم و آرام که نوایی به

 کشیده قد تاک یه تو

 ... ام سینه روی گرفتی پا

 ... زمینم من که عمریه تو گرفتن پا واسه

 هایم خواهر مثل هم تو گفت می کاش..  نیست اینطور گفت می کاش.. داد می را جوابم کاش

 ... نگفت هیچ اما هستی عزیز برایم

 ؟ مالقات میای عصرم ــ

 . نه باشه کورش دایی اگه ــ

 . رسیدیم باغ به تا نزد حرفی دیگر

 . کردم رها تخت روی را خودم لباس تعویض از بعد و رفتم اتاقم به یکراست..  بودند خواب همه

******** 

 این وقت هیچ نبودی تو اگه..  افتادن روز این به آقاجون که توئه نحس ریخت همین خاطر به ــ

 ... افتاد نمی اتفاقات

 رب دستم از که کاری هر بهبودیشون برای من اما:  دادم فرو سختی به را سنگینم و بزرک بغض

 سپ باید چیو تاوان ؟ شدم مادرم شبیه که چیه من گناه گذشته این از...  کنم نمی کوتاهی میاد

 ؟ بدم

 می هم اب بمون بود گفته که بودم نکرده گوش تانیا حرف به کاش...  بودم رفته بقیه همراه به کاش

 رو وبهر کورش دایی با و بمانم من و برود زودتر که بود نیامده پیش کار برایش حبیب کاش...  ریم

 . شوم

...  بود هشد گرفته خیلی حالم...  کردم ترک را اتاق بمانم نتوانستم دیگر شد لبریز که هایم اشک

 ... کرد می تحقیرم همینطور همیشه
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 . ریم می هم با.. گلم کن صبر:  آمد دنبالم به تانیا

 محال... رفت آب شیر سمت به دستش شستن برای تانیا اما.  شدیم خارج بیمارستان از هم با

 . بود شده گرفته خیلی

 ؟ اینجایی هنوز تو ــ

 . بود گشته بر!  بود حبیب

 ... میاد االن.. تانیا با..  برگردم خواستم می.  سالم ــ

 . فرستادم تر سو آن به تانیا دنبال به را نگاهم

 . نسترن خاله ی خونه رفتن اینا مادر...  خونه برسونم رو تو برگشتم ــ

 ... هست تانیا اما. ممنون ــ

 ... رسونمت می خودم ــ

 را حالش و داد خونسرد را پاسخش حبیب.  شد رنگ به رنگ هم باز حبیب دیدن با و آمد تانیا

 . پرسید

 ؟ بریم گفت من به رو

 ... خودم بعد... بزنیم دوری یه بریم خواستیم می بدین اجازه اگه:  گفت تانیا

 ؟ بزنید دور ــ

 ... یاسمین آخه آره خب ــ

 ؟ شده چی:  شد برگشت من سمت به حبیب نگاه

 . نیست مهمی چیز:  گفتم

 ؟ ناراحتی چرا پس:  کرد اخم

 داره حقم البته.. ناراحته کورش دایی از.. همیشگی موضوع همون:  گفت تانیا و نزدم حرفی من

 . کنیم عوض هوایی یه بریم گفتم منم... هست مالحضه بی خیلی کورش دایی..

 !!!بریم تایی سه میشه خوب حالت اگه:  زد محوی لبخند
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 که مه او خاطر به کردم نگاه گلگونش های گونه و تانیا به.  شدم می خوب هم شاید.. دانستم نمی

 . گذشت می خوش بیشتر او به حتما.. رفتم می بود

 . رفتیم حبیب ماشین با

 دنبادی و گرفت می ام خنده کشد می خجالت او از اینقدر دیدم می اینکه از و.  نشست جلو تانیا

 کم دلم در بود من با دایی سوی از همیشه که تحقیری غم و شد می بهتر حالم کم کم او رفتار

 . شد می رنگتر

 ؟ بریم کجا خب ــ

 ! بگین شما هرجا:  گفت تانیا

 . اومدیماااا تو خاطر به ؟ گی می چی تو:  انداخت من به نگاهی نیم

 .. اومدم تانیا خاطر به اما من.. ممنون:  زدم لبخند

 .. تو گفتم من ؟ من خاطر به:  خندید شرمگین تانیا.  نزد حرفی کرد اخم

 ؟ چطوره...  شام ریم می بعدم زنیم می دور یه ــ

 ؟ ندارید مهمی کار خودتون.. فقط... خوبه:  گفتم کرد نگاهم هم باز

 ! نه مهمتر این از ــ

 .. دارن هواتو چقدر یاس حالت به خوش:  گفت تانیا.  خندید

 نمیشد خسته آن به دادن گوش از دانم نمی.. همیشگی نوای همان هم باز.. کرد روشن را پخش

 !!؟

 ... زمینم من که عمریه..  تو گرفتن پا واسه..  م سینه روی گرفتی پا کشیده قد تاک یه تو

 ضایف.  دیدم می بود بار اولین برای که جایی..  رفتیم رستوران به خیابان در گشتن کمی از بعد

 . داشت آرامی و گرم

:  بود دلبازی ی محوطه که رستوران جلوی های تخت روی هم رفت ساختمان داخل شد می هم

 ؟ جا همین یا داخل بریم
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 ... بیشتره صفاش بیرون نظرم به:  گفت تانیا

 .. هستی سرمائی خیلی آخه ؟ نمیشه سردت تو ــ

 دایی دانست می...  برایم سوخت می دلش شاید ؟ بود شده مهربان و کرد می توجه اینقدر چرا

 میشدم خوشحال بیشتر کرد می تانیا خرج را ها محبت این کاش اما. دارد بدی اخالق چه کورش

... 

 . موافقم بیرون با منم ــ

 ... ور این از.. برید دستشویی یا بشورید دستتونو بخواید اگه گفت شام سفارش از پس

 .... برگردم و برم من:  کردم نگاه تانیا به

 ... شاید بدهم تانیا به فرصتی خواست می دلم خاستم بر

 .. نرو تنها...  بیام همراهت بذار:  شد بلند هم حبیب اما

 ... مونم می من:  گفت تانیا

 . گرفت دلم...  آمد ناراحت نظرم به

 ؟ بهتری االن:  شد همراه من با

 . ممنونم.. آره:  نبودند معلوم ها ستاره...  انداختم آسمان به نگاهی ــ

 ؟ چیه موردش در نظرم نگفتی تانیا به ــ

 !. نه:  ایستادم

 ؟ چرا ــ

 ... بشه دار جریحه غرورش ترسیدم آخه ــ

 ... دادی پیشنهادش من به اومدی که کردی می باید وقتی غرورشو فکر:  شد پررنگ اخمش

 ... که بگیرید منو بیاید که پاتون به نیفتاده هم حاال ؟ گیرید می سخت اینقدر چرا ــ

 ... شه دلبسته بهم خوام نمی من ــ
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 ... دلبسته نه میشه دلزده زود مطمئنم دارید شما که رفتاری این با ــ

 . رفتم بعداشتی سرویس سمت به

 . برگشتم دیگر دقایقی و زدم صورتم به آبی

 . بود ایستاده هنوز

 . شدید معطل ببخشید ــ

 هایم شکف.  گذاشت کنار را آن رسیدنمان با بود مشغول موبایلش با تانیا.  افتاد راه به و نزد حرفی

 . نشست تخت لب هم حبیب و باال رفتم و آوردم بیرون را

 . قشنگیه جای چه ــ

 ... بابا مامان با البته...  اومدم هم دیگه بار چند من:  گفت تانیا و گفتم من را این

 ؟ بپرسم ازت خصوصی سوال تونم می تانیا:  انداخت او به نگاهی حبیب

 ... شکست می را دلش اگهر فروریخت دلم

 ؟ من حضور با ؟ خصوصی ــ

 ؟ دارید... ندارید پنهون هم از چیزی که شما:  زد لبخندی

 !بفرمایید...  نه خب:  کرد نگاه او به مردد تانیا

 !باش راحت پس:  دوخت من به را نگاهش

 ... تانیا ببین ــ

 !! کند دلگیرش... کند تحقیر را تانیا نکند ؟ داشت قصدی چه...  دوختم چشم او به نگرانی با

 ؟ کردی رد رو افشین چرا بپرسم میشه ــ

 چندین رفیق...  منظورمه ابراهیمی افشین:  داد ادامه که کردیم می نگاه او به زده بهت هردومان

 من...  کرد جو و پرس موردت در من از...  دید ما ی خونه تو رو تو بار اولین.. بامرامیه پسر...  سالم

 !! کنی رد رو مناسبی این به مورد کردم نمی فکر کردم صحبت هم پدرت با موردش در

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 36 ریا بی | کند فریاد عشق اگر رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

71 

 

 رایشب اینکه.. بود گفته نخواستنش از راحت چه...  فشرد را قلبم نشست تانیا نگاه در که غمی

 ... تانیا طفلک... فرستاده خواستگار

 ! ندارم ازدواج قصد هنوز من...  من...  آخه...  آخه:  گرفت را نگاهش

 . کنم درک را حالش توانستم می.  من خدای

 هر از من..  موافقه..  نداه حرفی اون که تحصیله ی ادامه خاطر به اگه!!  ؟ چرا بپرسم شه می ــ

 ! خوام می رو خوشبختی من.. کن قبولش..  کنم می تاییدش اونو لحاظ

 توانست خوب چه بود آمده هایش پلک لب تا اشک.  کردم حس خوب را این!  شکست تانیا

 بشورم دستامو برم...  کن فکر موردش در بیشتر:  خاست بر حبیب. ...  کند کنترل را خودش

 . میارن رو غذا االن برگردم

 ! متاسفم:  کردم نزدیک او به را خودم.  پوشاند دستهایش با را صورتش رفتنش محض به

 !!! خواد نمی منو اون:  شنیدم را اش خفه صدای

 ... برم قربونت نکن گریه:  آوردم پایین صورتش روی از و گرفتم را دستش

 ؟ فهمه نمی چرا..  دارم دوستش خیلی..  من:  بود جاری هایش اشک

 تا کن تالش بیشتر بگویم...  نیست خبر با خودش به تو احساس از که او بگویم توانستم نمی

 ! خواست نمی را او حبیب...  شود متوجه

 بزنم یحرف توانستم نمی اصال بود گرفته بغضم که من کند آرام را خودش کمی توانست او آمدن تا

 . شود بهتر حالش تا

 . باشد راحت تا کرد نمی نگاهش اصال همین برای و کرده چه او با دانست می حبیب

 ؟ کنی نمی شروع چرا:  زانویم به زانو.. نشست کنارم درست حبیب آوردند که را سفارشمان

 خودت خاطر به من ؟ نشدی ناراحت که من حرف از تانیا:  شد متوجه او و انداختم تانیا نگاهیبه

 ... داشتم بدی قصد نکنی فکر نکرده خدا..  شناسمش می چون..  دادم پیشنهاد افشینو

 . متوجهم.. چی برای ناراحت.. اصال.. نه:  بود گرفته صدایش

 ! تانیا برای.  خواست می گریه دلم
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 ... کنید شروع پس خب ــ

 ؟ خوری نمی چرا اومدیماااا خانوم خاطر به:  گرفت طرفم به و کرد آماده ای لقمه

 بود ینغمگ تانیا.  گرفت هم تانیا برای.  کردم تشکر و گرفتم دستش از را لقمه...  کشیدم خجالت

 . ممنون: 

..  هاییتن اوقات بیشتر البته...  اینجا میام بار یک ای هفته من:  کرد خوردن به شروع ولع با خودش

 ... ده می آرامش بهم

 ؟ نیست سردت راستی:  کرد نگاهم

 ! خوبه..  نه:  خوردم نوشابه کمی

 .. دوشت رو بنداز بیا آورد در تن از کاپشنش ــ

 که ندبفهما او به بیشتر خواست می شاید.. تانیا مقابل هم آن!  مهربانی همه این بود عجیب برایم

 ! ندارد او به حسی هیچ

 ... نیست سردم من.. ممنون نه ــ

 ؟ خوایش می ؟ تانیا چی تو:  کرد نگاه تانیا به

 . لرزم می چرا دونم نمی.. میشم ممنون نیست سردتون اگه:  داشت بغض

 !! اوست بوی و عطر عاشق دانستم می...  سوخت خیلی دلم

 . نیست سردم من نه:  گرفت او سمت به

 ... بود شده سردم...  ممنون...  گرمه چقدر:  پیچید خودش به را کاپشن

 . انداخت پایین را سرش. ماند خیره او به دومان هر نگاه.  بود بغض از پر صدایش

 !!؟ تانیا ــ

 ؟ کنم صحبت باهاتون میشه:  دوخت او به را آلودش اشک چشمان

 !! شنوم می ؟ بگی خوای می چی:  نشست راست

 . باشید راحت شما بزنم قدم کمی برم من:  شدم بلند
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 ... دونی می چیزو همه که تو.. بمون توام.. نه:  گفت تانیا

 . ترم راحت اینطوری ــ

 . پوشیدم را کفشهایم آمدم پایین تخت از

 .... نشو دور زیاد:  حبیب

 خواست یم دلم بیشتر.  کند قانع را دیگری یکی...  بیایند کنار هم با بتوانند وارم امید...  شدم دور

 ! کند قانع را او بتواند تانیا

 الو:  تنشس لبانم بر لبخند اش شماره دیدن از بود پویا.  آمدم خودمم به لرزید جیبم در که گوشیم

... 

 ...م عزیـــــــــــــــــــــز سالم ــ

 . داشتم دوستش چقدر..  بود شوق و شور از پر همیشه

 ... سیاهت و زشت روی به سالم ــ

 ؟ سیاهم و زشت من پررو ای:  خندید

 .. دونم نمی دیگه بعدشو به اون از بودی که دیدمت که عصری تا:  خندیدم اما نبود خوب حالم

 ؟ ؟خوبی خوشملم ی خاله دخمل خبر چه:  بود خنده از پر و گرم صدایش

 . ممنون.... سوسول بچه نیستم بد ــ

..  شده چی گفت پریا اتاق تو اومدم ؟ کرده ناراحتت باز کورش دایی این:  پرسید شد تر جدی

 ... بودی رفته تانیا با دنبالت اومدم

 ... خونه نگشتم بر هنوز..  آره ــ

 ؟ االن کجایی ؟ واقعا:  کرد تعجب

 .. .... همراهمونه هم حبیب...  شام اومدیم ــ

 !؟ جمعه که جمعتون پس!! ؟ عه:  شد ساکت ای لحظه

 ؟ نگفتن چیزی بزرگ آقا...  آورد تشریف تلفنی اونم که کمه خلمون آره:  گفتم خنده با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 36 ریا بی | کند فریاد عشق اگر رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

74 

 

 ؟ نداری کاری خب!  نبود پشیمون میشناسی که رو دایی اما...  شدن ناراحت ــ

 !؟ رفتنی چه اومدنی چه.. حاال بودی ــ

 ... شه عوض هوات بخندونمت کم یه بپرسم حالتو خواستم ــ

 ... گیره می خندم ببینم شمارتم من:  خندیدم

 ؟ نداری کار...  افتی می دلقک یاد حتما آره ــ

 ؟ بود ناراحت چه از...  خندید نمی

 ؟ شد چی!! ؟ پویا ــ

 ...فظ خدا...  داره کارم مادرم برم.. بشه چیزی بود قرار مگه هیچی ــ

 ؟ شدی ناراحت گیره می م خنده شمارت از گفتم ــ

 صدام هی مادرمه پیش حواسم برم باید ؟ ناراحتی و من...  دیوونه نه:  همیشه مثل نه اما خندید

 . کنه می

 ! تماست از ممنون...  برسون سالم.. برو پس باشه:  شد راحت کمی خیالم

 تادماف راه به باز....  بودند صحبت مشغول هنوز.  دوختم تانیا و حبیب سوی به را نگاهم.  کرد قطع

 می دل هب را ام خی شو که بود بار اولین.. کنم باور را حرفش نتوانستم بود مشغول پویا به فکرم... 

 . گرفت

 ******************* 

 ؟ موندی کجا.. نشو دور نگفتم مگه ــ

 . میام االن..  همینجام ــ

 . ها ان سمت به افتادم راه به و گذاشتم جیبم در را ام گوشی

 به و پوشید را کاپشنش.  خونسرد هم حبیب.  هم در و بود آرام.  شدم دقیق تانیا ی چهره به

 . رفتیم ماشین سمت
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 نم از تر زود بار این.  بود رفته فرو خود الک در حسابی اما.  پرسیدم می تانیا از خواست می دلم

 . جلو اجبار به من و نشست عقب رفت

 . شد چه صحبتشان ی نتیجه بدانم بودم کنجکاو چقدر..  بودیم ساکت سه هر

 ودشخ ماشین سمت به و کرد خداحافظی هردومان از و کرد تشکر او از تانیا.  رفتیم بیمارستان به

 . رفت

 ... بیام بزنم جون آقا به سر یه برم من ــ

 ؟ بیام منم میشه ــ

 ! موقع این دن نمی راهت که دونی می.. نه ــ

 ادد جواب فورا گرفتم را اش شماره من و رفت...  بود مانده کاش.. کردم نگاه تانیا به...  شد پیاده

 .. نگفتی هیچی و رفتی در خوب:  پرسیدم

 ؟ بگم باید چی ــ

 ؟ گفتی بهش چی!!  اخالق بد چه اوفففففف ــ

 !! داره دوست رو دیگه یکی اون ــ

 ؟ گی می راست!!  نــــــــــــــه:  گفتم متعجب

 ... گفت خودش! ؟ چیه دروغم ــ

 ؟ کی نگفت ــ

 ؟ بگه من به میاد نظرت به ــ

 ... باشه گفته شاید گفتم زنی می چرا حاال ــ

 ؟ نداری کاری...  نگفته نخیر ــ

 ... سلالمت به برو بابا باشه.. نداریااا اعصاب ــ

 . خداحافظ ــ

 . عزیزم خداحافظ ــ
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 . کرد می تعریف برایم را چیز همه بعدا حتما!  بود ناراحت چقدر کردم قطع را تماس

 ؟ بودن چطور:  شد سوار و برگشت دیگر دقایقی

 . شکر رو خدا خوب خیلی ــ

 ؟ هست پیششون کی االن ــ

 ... آذر عمه ــ

 ؟ خونه بریم:  کرد نگاهم

 ... دیره خیلی...  دیگه آره ــ

 ؟ کردی می صحبت تلفنی کی با:  گشود لب که او باز و سکوت کمی

 .... کنم می تلفنیصحبت که بود دیده مرا مگر!  سوالی عجب

 ... تانیا با ــ

 !! بود من با که تانیا ــ

 ... پویا با!  موقع اون آهااا:  گرفت ام خنده ام بازی گیج از

 ؟ گفت می چی تانیا.  داد تکان سر

 . نزد حرف زیاد بود ناراحت ــ

 . ره می یادش.. میشه درست ــ

 !!! بود رانده خود از را او پس

 . امیدوارم ــ

 !منم ــ

 ! من مثل!  کرد می فکر تانیا به شاید...  بود فکر در او.  نزدیم حرفی دیگر

************* 

 جونم؟ تانیا ـــ
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 کرد؟جونم؟ نگاهم

 .بینمت می اینطوری گیره می دلم

 تهداش دوست رو یکی شه نمی باورم....گرفته دنیا قد خودمم دل که کنم چکار:زد کمرنگی لبخند

 ...رو دیگه یکی او و باشم

 ....احساسه بی خیلی اون....کردی نمی پیدا بهش احساسو این کاش ـــ

 .....که زد می حرف عشقش به راجع احساس با اینقدر عکس بر ـــ

 ....نداشتم بهش حسو این کاش اره اما:شد اشکی چشمهایش

 نزد؟ حرفی افشین مورد در دیگه:گرفتم را دستش

 ....بیاد خاستگاریم به که داره اصرار هنوزم گفت می... چرا ــ

 گفتی؟ چی تو خب؟ ـــ

 و خاستگاری برسه چه.....ندارم کسو هیچ و چیز هیچ ی حوصله و حالو که فعال.... هیچی ـــ

 ....ازدواج

 همین.....کنه خوشبخت رو تو تونه می و خوبه حتما خوبه گه می حبیب وقتی من نظر به اما ـــ

 ....نگذر ازش و نگیر اش نادیده ناراحتی خاطر به و فکر بدون طوری

 یکی به تونم می چطور....برده دلمو چطوری دونی می که گی؟تو می داری چی:گفت ناراحتی با

 بازی نقش نیستم بلد من... دیگه؟ یکی پیش جسمم و باشه یکی پیش دلم شه می!بگم؟ بله دیگه

 .....کنم

 رایب مدت یه تونید بگب؟می بله االن گفت کی....کنم می درک حالتو... گی می چی دونم می ـــ

 .....باشین نامزد هم با بیشتر اشنایی

 کنن؟ می قبول نظرت به شناسی می منو بابای مامان که سرت؟تو به زده ـــ

 ....زنم می حرفهارو این که نگرانیمه از اش همه کن باور....گی می بگم؟راست چی ـــ

 .زد لبخند رویم به اش ناراحتی و غم ی همه با
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 گین؟ می چه دارین دوتا شما ـــ

 ....دم می مشاوره دارم:زدم لبخند حمیرا به

 ....ارزه نمی دوزارم که راهکارهایی:گفت خنده با تانیا

 غرق حسابی روز چند ان در اما.....دیدم می خندان و شاد همیشه را تانیا کاش....خندیدیم سه هر

 ....بود خودش در

 ها خاله و زندایی چه هر.گشت می باز خانه به و شد می مرخص بیمارستان از بزرگ اقا روز آن

 با البته.است تر راحت خود باغ در که گفت و نپذیرفت نرود خودش ی خانه به که کردند اصرار

 .من حضور

 بد حالتون دختره این دیدن با جون آقا اما:گفت شنیدنش با.بود ناراحت موضوع این از کورش دایی

 ....شه می

 موخراب حال تونه می شرایط این تو که کسی تنها:زد حرف تندی با او با بار اولین برای بزرگ آقا

 حرف موردش در دیگه و کن لطف......چیه خاطر به دونی می من بد حال....دختره همین کنه خوب

 .نزن

 .کرد ترک را بیمارستان ناراحتی با....خورد بر کورش دایی به خیلی

 اراحتین باعث موندنم اگه اما.....بمونم شما پیش دارم دوست خیلی که دونید می:گفتم بزرگ آقا به

 ...بشه بقیه رنجش و

 نیک زندگی من با داری دوست...بگو واقعیتو نظر باش نداشته کار یگران به تو: کرد قطع را حرفم

 نه؟ یا

 !خدامه از.....دارم دوست که معلومه:گرفتم را دستش

 در همه هم روز آن.بودم کرده عادت زیبایش و ارامش از پر باغ و خودش به خیلی گفتم می راست

 .بود رفته او ترخیص برای کیوان دایی همراه به حبیب.داشتند حضور باغ

 .رفتیم استقبالش به و.شدیم خارج ساختمان از همه ماشین بوق صدای شنیدن با
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 انومخ تاج...شد قربانی اش دوباره سالمتی ی شکرانه به و بزرگ اقا پای مقابل بزرگی گوسفند

 ....آقابزرگ ی دوباره بازگشت از بودند خوشحال همه....گرداند سرش دور و کرد دود اسپند

 سرازیر وجودم به خوبی خیلی حس بوسید را صورتم و گرفت آغوشم در همه مقابل اینکه از

 انان نگاه در دیدم را خشم و حسادت....کرد

 ....نداشتند را دیدنم چشم که

************ 

 و شور چه با.....کرد تن بر سپید لباس سکوت در باغ......بارید زمستانی برف اولین روز همان

 و خنده صدای از بود پر باغ فضای.رفتیم باغ به برف نرمک نرم بارش دیدن برای شوقی

 !جوانی شوق و شور...شادیمان

 با و.....بود پیچیده فضا در آن خوشِ بوی و.بود گوسفند جگر و دل کردن کباب مشغول صفر بابا

 .رسید می مشام به بود که آنچه از تر دلنشین و بود شده ادغام خورده نم خاک بوی

 هم با شوخی و خنده با.....شد شروع بازیمان برف... کرد پرت سمتم به پویا را برفی ی گلوله اولین

 به و دویدم می پویا دست از فرار برای.....بودیم افتاده نفس نفس به که انقدر.....کردیم می بازی

 بود ادزی دردش آنقدر....برخوردم درختی ی تنه به برگشتم جلو به وقتی.کردم می نگاه سرم پشت

 و.. . پیچید صورتم سرو در عجیبی درد..  شد تار و تیره چشمانم مقابل چیز همه ای لحظه برای که

 من به که بود نفری اولین پویا.  کردم احساس ام بینی از را شدنش روان و خون گرمی آنی به

 ...یاس شدی چی..  من خدای:  گرفت آغوشم در نیفتادنم برای و رسید

 ارهد:  گفت زده وحشت بود روان ام بینی از که خونی دیدن با و آورد پایین صورتم روی از را دستم

 .. کمک بیاد یکی ها بچه...  میاد خون بینیت از

 .. کرده چیکار خودش با ببین وای ــ

 !!!!؟ خوبه حالت:  گرفت را دستم...  بود حبیب صدای

 ... خوبم:  دیدم را نگرانش ی چهره و کردم باز را چشمهایم

 ... باشه نشسته بینیت کنه خدا..  بشور صورتتو بیا ــ
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 پس اراده بی که بود یخ آنقدر گرفتم آب زیر را دستم کرد باز را آن و برد آب شیر سمت به مرا

 اه بچه. بشویم را صورتم و بگیرم آب زیر را دستم دوباره شد باعث او هم در های اخم اما کشیدم

 ... شد من تقصیر:  پویا همه از بیش و بودند ناراحت همه شدند جمع دورم

 ... دیدم می جلومو باید من.. شد تو تقصیر کجا:  کردم نگاهش

 گندگی اون به درخت آخه...  ای بچه که بس..  بزن آب صورتت به..  نزن حرف اینقد:  گفت حبیب

 ؟ ندیدی رو

 یم داد سرش چرا دیگه داره درد خودش.. شد نمی اینطور که بود دیده اگه:  گفت ناراحتی با تانیا

 ؟ زنید

 ... میشه کبود کال فردا.  اومده روزش به چه ببین ــ

 ... نیست مهم ــ بستم را آب شیر

 . گذاشتم ام بینی روی و گرفتم داد دستم به آرزو که را دستمالی

 می دردم ؟ خوبی االن:  گفت پویا.  زدند حلقه دورم باز و نشستم نیمکت روی...  گذشتم ها بچه از

 ؟ کنه

 ؟ اومد بند خونش..  خورده یه ــ

 ... کرده ورم خورده یه اما...  آره ــ

 . نکن ناراحت خودتو..  نداره اشکال ــ

 ملتح...  بروم ساختمان سمت به و شوم بلند که شد باعث باغ به کورش دایی ماشین شدن وارد

 !!! نداشتم را او دیدن

 ؟ عزیزم شد چی صورتت وای ــ

 تدرخ به خوردم...  نیست مهمی چیز:  گفتم.  زد را حرف این نگرانی با دیدنم با که بود دایی زن

... 

 روز به چه ببین وای ؟ آخه درخت به خوردی جور چه:  شد دقیق صورتم به و گرفت را ام چانه

 ... آورده خودش
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 . نداشتم را دیدنش چشم دیگر خودش مثل هم من و آمد می ساختمان به کورش دایی

 .رفتم باال ها پله از و کردم خواهی عذر

 گیردب اگر دانستم می خوردم مسکنی...  گرفت می درد داشت سرم..  آمدند دنبالم به حمیرا و تانیا

 . شود نمی خوب زودی این به

 ؟ بکشی دراز کم یه خوای می ــ

 ... گیره می داره سرم..  آره ــ

 ... کنم می بیدارت شام برای ؟ بخوابی کم یه خوای می:  گفت حمیرا.  کشیدم دراز تخت روی

 .. نمیاد خوابم.. نه ــ

 ... میاد خوابم خیلی من اما:  کشید دراز کنارم تانیا

 ... کنه می خواب هم تورو تانیا دونم می...  کنم کمک مامان به برم من:  خندید حمیرا

 ... برگشتم طرفش به رفت که او

 ... درد از ترکه می داره بینیم...  آخ ــ

 ؟ ورم یا درد از ــ

 هک شده سفت اینقد..  شده اینجوری چرا:  گرفت ام خنده.  بود شده سفت خیلی کشیدم دست

 .... نگو

 . نبود سوال واست این شده شکلی چه ببینی اگه:  خندید

 . نداشتم هم کردن نگاه آینه در و شدن بلند حال

 ... خیالش بی.. میشه خوب فردا تا باشه چی هر ــ

 .. بفرمایید:  شوم بلند شد باعث خورد در به که ضرباتی

 .... میشد وارد که بود حبیب...  شد باز در

 . نشست عجله با هم تانیا
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 ؟ بخوابید خواستید می ــ

 ... کرد می درد سرم!!  موقع چه خواب.. نه:  آمدم پایین تخت از

 ؟ داری هم سرگیجه:  آمئ جلو

 .. کنه می درد فقط...  نه ــ

 ... افتاده روزی چه به خوشگلت بینی ببین...  نچ نچ:  داشت نگه باال را سرم و گرفت را ام چانه

 .. کشیدم عقب را خودم زده خجالت

 ؟ چطوری تو:  برگشت تانیا طرف به

 ... خوبم ــ

 ... نمیای خوب نظر به اما:  نشست و کشید پیش را صندلی

 ؟ نباشم خوب چرا...  نه ــ

 ؟ کردی فکر حرفام به...  گه می اینو ظاهرت ــ

 . واسم نبودن مهم.. نه ــ

 ؟ بود چرت کدومش ؟ خوبی گی می اونوقت:  خندید

 .. بود چرت همش:  شد بلند تانیا

 ... گردم می بر رفت آقا این پایینم من یاسی:  رفت در سمت به

 ؟ گفتیم چی ما مگه... جهانی خلق با که باش این از به با.. خانوم تانیا..  بابا ای:  خندید حبیب

 ؟ زدید می حرف من مورد در:  بود او به نگاهم.  بست را در و رفت نداد را جوابش تانیا

 ... نه ــ

 ... ناراحته من از خیلی ــ

 .. آره ــ

 ... بسازه من با تونه نمی کسی هر بگو بهش..  کنه فراموش منو کن کمکش:  برخاست
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 .... و نیست مناسبی کیس گفتین اینکه ؟ کردید ردش چرا که بدونم دلیلتونو میشه ــ

 !! گفته بهت که چیزیه همون دلیلش:  ایستاد مقابلم

 !!!؟ دونی نمی بگی خوای می:  زد لبخند

 .. دونم نمی ــ

 ؟ نه.. نبودی دروغ اهل ــ

 ... کیو دونم نمی یعنی دونم نمی راستش...  اما.. نیستم االنم خب:  شدم هل

 ... فهمی می موقع به ــ

 ! خوبی ببینه تا بیا...  ناراحته خیلی پویا ؟ پایین نمیای:  رفت در سمت به

 . خوبم بگید بهش...  نه فعال ــ

 ... ببینتت بیاد بیداری گم می:  کرد باز را در

 ! داد نمی گیر پویا به که خوب چه...  رفت

 ! بدهد هایم بزرگتر دست به زدن طعنه برای ای بهانه توانست می این و...  آمد می حتما پویا

 ؟ عزیزم خوبی:  آمد سویم به دیدنم با...  پایین رفتم آمدنش از قبل

 ... کردم می جمع حواسمو باید من.. ندون مقصر خودتو کنم می خواهش اما.. که بینی می ــ

 . بکنم کورش دایی به توجهی آنکه بی...  رفتم ها بچه جمع سمت به او با

************ 

:  برخاستم دیدنش با.  آمد سالن به بزرگ آقا که بودم رفته سالن به و بودم خورده صبحانه تازه

 ... آقابزرگ بخیر صبح

 .. عزیزم بخیر توام صبح:  زد لبخند رویم به

 ... پیشونیت و بینی شده کبود:  شد دقیق صورتم به

 .. شده کم خیلی دردش اما..  ــآره
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 .. بشی خوب تا عقب بندازیم رو خواستگاری مراسم باید:  خندید آرام

 ؟ خواستگاری!  ماند خیره دهانش به نگاهم

 ؟ نداری خبر مگه..  دیگه ــآره

 ... گم می بهش من بذارید.. نداره خبر آقابزرگ نه ــ

 !!!؟ کی از کی خواستگاری..  کردم نگاه آمد می پایین ها پله از که حبیب به

 ؟ کمک میای.. کنم می پارو رو برفا دارم:  آمد جلو حبیب

 ککم برو...  خونه تو پوسید دلم..  بزنم قدم بیرون رم می دارم من:  گفت کردم نگاه آقابزرگ به

 .. بابا کن

 وشببپ گرم لباس:  برداشت را پالتواش رفت جالباسی سمت به حبیب و رفت اتاقش سمت به

 ... بگم بهت تا باال بریم

 ! ببخشید:  دیدم منتظر راهرو در را او.. پوشیدم کاله و پلیور.  رفتم اتاقم به

 سرمایی و سوز و کرد باز را در..  سرش پشت هم من و کرد حرکت بام پشت های پله سمت به

 . نخوری سُر باش مواظب:  گذشت در از.  شد وارد شدید

 شده سفید دست یک جا همه و بود باریده برف دیشب تمام...  گذاشتم بام پشت روی پا احتیاط با

 . عریان دیروز تا درختانِ تنِ به بود شده زیبایی لباس برف...  رفتم ها نرده سمت به...  بود

 می خجالت..  کردم متوجهش را نگاهم.  کرد ها برف کردن پارو به شروع و برداشت پارویی

 تا باشم ساکت دادم ترجیح...  زد می حرف چه مورد در بزرگ وآقا بود چه قضیه که بپرسم کشیدم

 ... بیاید حرف به خودش

 ؟ نه کنن می آب دلت تو قند االن:  گفت کند نگاهم آنکه بی

 یباز باغ به را نگاهم دیگر بار و ندادم را جوابش.  داشت را اذیتم قصد پس.  داشت لب بر پوزخند

 دنبالش نگاه با.  شکست را باغ سکوت رفت و زد پر درخت روی از که کالغی صدای...  دوختم

 ... دورها آن تا کردم

 . نده خود بی ی وعده خودت به بگم باید ــ
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 ؟ چرا بپرسی خوای نمی:  کرد نگاهم.  برگشتم طرفش به کامل

 . کنم رفتار خودش مثل کمی نبود بد.  انداختم باال شانه

 ... نیست مهم ــ

 ؟ باال اومدی من دنبال چرا پس ــ

 . گردم می بر اجازه با االنم...  دادین دستور چون:  رفتم در سمت به

 ... منوچهر دایی:  گفت که کردم باز را در

 کنین حساب ارزونتر:  گفتم کالفه و چرخیدم سویش به شدم کنجکاو!! ؟ منوچهر.  ایستادم

 .... جا یک رو همه نمیاد دلتون ؟ زنید می حرف کلمه کلمه چرا....  شیم مشتری

 ... بیفتی پس تو ترسیدم:  خندید

 ؟ بود چی منوچهر دایی از منظورتون...  نباشید من نگران ــ

 . بشه رسمی نامزدیتون دارن اصرار آقابزرگ ــ

 ؟ گفت می چه!  شد خشک دهانش به نگاهم

 و بود اعصابم روی ها برف و بام روی پارو شدن کشیده صدای...  داد ادامه کارش به خونسرد

 . کرد می ناراحتم بیشتر او خونسردی

 ؟ چی یعنی ــ

 ؟ زدی خنگی به خودتو یا نبود واضح:  کشید کار از دست

 ... نکنید اذیتم اینقد کنم می خواهش:  شدم نزدیک او به

 ... انصاف بی چه!! ؟ کنم می اذیت رو تو من:  نشست چشمانم در مستقیم نگاهش

 هک نبود همیشه مثل اما.. نگاهش ی جذبه ترس از شاید..  ریخت فرو نگاهش از دلم چرا دانم نمی

 . هم صدایش...  آرام و بود مهربان..  داشت جذبه بگویم

 دونم می.. دیگه گم نمی داداش بهتون وقته خیلی که من:  گفتم که بود حساب کدام روی دانم نمی

 ... تا گم نمی.. نمیاد خوشتون
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 !! گی نمی بهم وقتی از خوبه حالم...  دونم می...  آره:  کشید ام گونه روی و آورد باال را دستش

 چه این.  است بیزار من از او ؟ ممکنست مگر!!  نه...  یا بود ناراحت موضوع این از اینقدر یعنی

 !! نکنم فکر هم کردم فکری چه اینکه به حتی دیگر باشد یادم.. بود خودی بی فکر

 ... بودی گذاشته یخ کمپرس کاش شده کبود خیلی ؟ داره درد قسمت این ــ

 ... که هایی مهربانی به.  غریبش رفتارهای به..  داشتم او به عجیبی حس

 . گذاشتم دیشب ــ

 تدوس..  کنن می سیر گذشته زمان تو هنوز آقابزرگ:  گفت متفکر کرد اخم و کشید را دستش

 و یایم خواستگاری به کی که گذاشته منگنه تو هم رو بیچاره دایی..  بشه رسمی نامزدیتون دارن

 ... حرفا این

 ؟ کنم چیکار باید حاال..  وای:  گفتم نگرانی با

 ... دیگه کنی می ازدواج باهاش خب:  گفت کمرنگ ای خنده با گرفت فاصله من از

 ؟ کنم چیکار باید بگید کنم می خواهش..  دیگه نکنین اذیت ــ

 ؟ دارم شوخی باهات کنی می فکر چرا:  برگشت طرفم به

 ... باشد داشته واقعیت نکند ؟ جدی اینقدر چرا...  گرفتم دلهره

 ... چی داییتون...  خب ؟ گید می راست دارید ـ

 ؟ چیه خودت نظر اصال:  شد باریکتر چشمانش و نزدیکتر هم به ابروهایش

 ؟ کنید مطرحش تونید می چطور...  چیه که معلومه!! ؟ من نظر ــ

 . شد مشغول کارش ی ادامه به دهد را جوابم آنکه بی و برد باال را لبش ی گوشه ظریف لبخندی

 ... نگفتید ــ

 ؟ بگم باید چی ــ

 وردزگ دایی به....  مونم نمی باغ این تو دیگه.. گردم می بر من.. ست مسخره خیلی موضوع این ــ

 ... گم می هم
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 رفتم می.. سرما تو باال این موندم نمی بودم تو جای من...  تو داری کار چقدر اوه:  خندید اینبار

 .... یکن شوهر باید بمونی اینجا..  خونه گردونم برت ببند چمدون برو اصال..  دادم می انجام کارامو

 مه خندیدن من انداختن دست بله.  شنیدم می بلند که بود بار اولین برای را اش خنده صدای و

 شما روی موردی هر تو تونم می بود خوش دلم...  که واقعا ؟ بخندی کی به شما برم من:  داشت

 . کنم حساب

 کامال و هستند جریان در هم بابا تازه ؟ کنم چیکار گی می االن: کرد جمع کم کم را اش خنده

 ... موافق

 یعنی ؟ دکردی مسخره منو!! ؟ چی:  رفت باال صدایم ولوم کنم کنترل را خودم نتوانستم دیگر اینبار

 ؟ بیچاره منه چرا ؟ حرفا این چی

 . بود سخت کردنش باور.. نشست من چشمان در اشک اما داشت لب به لبخند

 اینقد هم باز گرفتن می قرار موقعیت اون تو خودتون خواهرای اگه...  ؟ تونید می چطور ــ

 ؟ بودید خیال بی و خوشحال

 . شدند روان هایم اشک

 ؟ چیه دلیلش کنی می فکر...  بیخیالم و خوشحال من االن ــ

 ... اینکه میشید راحت خونه تو من دست از اینکه ــ

 ؟ بخوام نبودنتو این خاطر به که کنی می تنگ خونه تو منو جای تو مگه ــ

 مردی همچین با سن این تو بخواید باید چرا وگرنه.. همینطوره حتما:  انداختم پایین را سرم

 .. کنم ازدواج

 ؟ خوام می اینو گفتم من ــ

 ... بزنم فریاد سرش بر خواست می دلم چقدر.. خدا ای

 ؟ نیستید موافق یعنی ــ

 !! نه که معلومه ــ

 . شد متوقف اشکهایم ریزش
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 ... پس ــ

 و ارک از که پایین برگرد بعدشم..  چسبه می حسابی هوا این تو که بیار چایی لیوان دوتا برو ــ

 ... انداختیمون زندگی

 ؟ نباشه جدی موضوع این دین می قول ــ

 ! دیگه برو...  نیست جدی نگیریش جدی تو اگه:  زد لبخند

 . خوردم غصه خیلی...  بدین خیلی اما:  نشست لبهایم بر لبخند

 !! باش منم فکر به.. برو..  جون دختر برو:  داد تکان سر خنده با

 !!؟ شما فکر به ــ

 ! شم گرم بیار چایی...  سرماست به منظورم:  کرد پارو دوباره

 . میارم االن.. چشم... آهان ــ

 دآم سراغم به دقایق آن در که مختلفی احساسات به.. بود غریبی عجیب آدم چه...  پایین رفتم

!!  بود ممنوع واقعا چون کردم ممنوع.  کردم ممنوعش خودم برای آنکه جز همه به... کردم می فکر

 !! ناشدنی امر یک

 بش آقابزرگ...  بود شده محو کامال هایش کبودی هفته یک آن در.  کردم نگاه صورتم به آینه در

 رایب...  دارد عجله خیلی خواستگاری به آمدن برای منوچهر که بود گفته و بود خوانده مرا گذشته

 به عجیبی ی دلهره شب آن...  کند برگذار را خواستگاری مراسم زودتر چه هر خواهد می همین

 ... گرفتم را حبیب ی شماره فورا رفتم اتاقم به وقتی..  ریخت جانم

 . جون دختر باشی خواب باید تواالن ــ

 ... بود گذشته یازده از کمی..  انداختم ساعتم به نگاهی

 . سالم ــ

 ؟ اومده پیش مشکلی... سالم ــ

 ؟ گن می چی آقابزرگ ــ
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 ؟ بدونم کجا از من:  خندید

 ؟ دونید نمی یعنی ــ

 ؟ نگرانی االن!! ؟ گفتن بهت پس ــ

 ؟ چی بشه جدی شوخی شوخی همینجوری اگه...  نگرانم که معلومه.. دیگه اذیتنکنید ــ

 .. بگیرش سرسری همینجور..  نمیشه نخوای تو اگه ــ

 !! کنید کاری یه کنم می خواهش...  باید بگن خواستگاری از بعد ترسم می آخه ــ

 !!؟ میاد بر دستم از چیکار ــ

 !!؟ گید می جدی دارید:  گفتم ناباور

 ... داره بستگی خودت به که گفتم:  گفت خونسرد و خیال بی

 که کنید می جونمو قصد همه از اول شما خود همین که نه بگم ؟ داره بستگی من به چی آخه ــ

 .... بزرگ آقا حال چرا

 !!؟ نه بگو گم می من مگه ــ

 .. که دارن خیال جدی چقدر دونید نمی ؟ کنم چیکار پس بابا ای ــ

 !!! نبند دل فقط...  دونم می ــ

 !!؟ منوچهر به ؟ نبندم دل!  شد زده لبانم بر سکوت از قفلی کالم این با

 ! بخیر شب ــ

 علومم.. لعنتی...  میز روی کردم پرتش و کردم خالی گوشی سر را عصبانیتم.  کرد قطع را تماس

 !! بیاورند سرم بر خواهند می چه نبود

 ! داشتم ها ماجرا و اتفاقات این به بدی حس.  نبرد خوابم تاصبح

 باید . داشتم نیاز کردن فکر به..  خوردم مسکنی و زدم صورتم به آبی شدم بیدار سردرد با صبح

 !! مسخره خواستگاری این با حتی...  کنم مخالفت
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 خودش او اما...  داشتم نیاز او مثل شخصی وجود به..  خوب چه.  آمد پویا که زدم می قدم درباغ

 . بود پکر

 ؟ خوبی...  یاس سالم ــ

 ! نیستی خوب تو انگار اما..  سالم ــ

 .. خوبم:  زد لبخند

 ... اینجوری بودمت ندیده..  شده غرق کشتیهات انگار ولی ؟ عه ــ

 ؟ کجان آقابزرگ ــ

 ؟ شده چی نگفتی... ساختمون تو ــ

 . نیس مهم...  هیچی ــ

 ؟ شده چی بگو خب ؟ کنی می ناز ــ

 .. شده بحثم مامانم بابا با ــ

 ؟ چی سر ــ

 ... برم ذارن نمی ــ

 !؟ رفتن برای مصری هنوز یعنی ــ

 . هستم چیزی یه نگران فقط... اونجاست عموم خب...  هستند چی نگران اینا دونم نمی...  آره ــ

 ؟ چی:  زدم لگد آرام بود پایم جلوی که کوچکی سنگ به پا با

 !! کی..  نه چی ــ

 ؟ میشی نگران ام کسی واسه تو مگه:  خندیدم آرم

 می تنگران ندیدنش و نبودنش.. زندگیت بشه ذکرش و فکر وقتی:  دوخت باغ انتهای به را نگهش

 !! کنه

 !! بابا نه ؟ عه:  خندیدم تر بلند
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 نمیگ که اینه واقعیت اما...  گیره نمی جدیم هیچکی نبودم جدی اونقد:  انداخت پایین را سرش

 . دارن دلشون تو غم بیشتر خندونن می و خندن می بیشتر که اونایی

 . بود عجیب او زبان از ها حرف این شنیدن برایم

 ؟ بدی توضیح بیشتر میشه ــ

 . برم باید بپرسم بزرگو آقا حال بریم ــ

 ؟ دلگیری چی از گی نمی...  نیستیاااا خوب ــپویا

 !! دیگه گفتم:  کرد نگاهم و کرد تکرار دوباره را لبخندش

 ؟ شدی عاشق یعنی..  نبند خالی ــ

 . ندارم وقت که بریم..  وروجک نکن فضولی:  محکم.. کشید را ام گونه

 شده خاطرخواه هم او یعنی..  کردم می فکر او های حرف به مدام اما شدیم ساختمان وارد هم با

 ؟ برود خواست می چرا بود اینطور اگر..  نمیشد باورم ؟ بود

 که ودب نگذشته دقایقی..  رفتم خانه اشپز به چای آوردن برای من و نشستند سالن در بزرگ آقا با

 ... روز وقت آن هم آن...  آمد هم حبیب

 . بیسکوییت با بردم چای هم او برای

 . سالم ــ

 ؟ خوبی...  سالم:  کرد نگهم

 . ممنون.  نیستم بد ــ

 ندچ مورد در و گفت می کارخانه وضع از حبیب...  نشستم کنارشان و گذاشتم میز روی را سینی

 . کرد می صحبت شناختم نمی من که نفر

 .. بپرسم حالتونو بودم اومده.  رم می دیگه من اجازه با:  خاست بر چایش نوشیدن از پس پویا

 . ندارماااا دوست اینجوریتو من:  کردم اش بدرقه من و رفت و کرد خداحافظی حبیب و بزرگ آقا با

 ؟ داری دوست جوریمو چه:  ریخت چشمانم در را نگاهش
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 . تری تحمل قابل باشی که بیریخت دلقک همون:  خندیدم

 ؟ نداری کاری...  دیگه برم من:  کرد جمع را اش خنده و کشید موهایش به دستی

 ... بودنت از شدم خوشحال..  نه ــ

 ! دارم کارت بیاتو یاس ــ

. . باش خودت مواظب:  گفتم پویا به رو و کردم نگاه بود ایستاده ساختمان در دم که حبیب به

 . خداحافظ

 ... نبود گرفته آنقدر اش چهره کاش

 . کردم نگاه را رفتنش

 .. بیا گفتم.. اونجا نبره خوابت ــ

 ؟ بود طلبکارم همیشه چرا.  کردم نگاهش تفاوت بی

 . ایستادم مقابلش

 ؟ خبره چه شب که دونی می:  بفرمایید ــ

 ... آره ــ

 ؟ کنی چیکار باید دونی می ؟ خب ــ

 کنم یم تماشا رو مسخره مراسم این میشینم میام نیست مهم:  رفتم درون به و گذشتم کنارش از

. 

 . زنم می حرف باهات دارم:  گرفت را بازویم

 . میشنوم دارم:  کشیدم را دستم

 . نبود آقابزرگ.. انداختم سالن به نگاهی

 ؟ اینجا بود اومده چی واسه پویا ــ

 ؟ ازش نپرسیدین چرا ــ
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 ؟ داری جنگ سر چرا ؟ دادنه جواب طرز چه این:  کرد اخم

 . کنم می رفتار خودتون مثل.  ندارم سرجنگ ــ

 ... جالبه!! ؟ من مثل:  شد نزدیک بهم

 !!! کنه می ناراحت منو همیشه شما حرفای.  برم بذارید ــ

 ؟ فهمیدی!!  هرچی...  نمیاری نه بگن آقابزرگ هرچی شب ــ

 . نبود این من حرف جواب

 ؟ برم االن..  فهمیدم بله ــ

 بریهخ..  بزنی حرف باهاش بیشتر لحظه یه که دوی می پویا دنبال اما انداختی راه برم برم چیه ــ

 ؟ خبریم بی ما و

 !! ؟ زدین حرف من با اینطوری بازم:  ایستادم مقابلش

 ؟ زدین حرف اینجوری من با بازم ــ

 ؟ نیومد خوشتون که زدم حرف جوری چه:  گفت جانب به حق همیشه مثل

 ؟ دوم می دنبالش ببینم رو پویا بیشتر لحظه یه اینکه برای چیه منظورتون ؟ شدم کارم بده ــ

 !!؟ اینه از غیر:  برد باال را ابروهایش

 مشکلی شما..  راحتم باهاش...  دارم دوستش.. فهمه می حرفمو چون ببینمش دارم دوست آره ــ

 ؟ بدین گیر خواین می هم پویا به ؟ دارین

 ؟ کنم می رفتارات و تو درگیر فکرمو من کنی می فکر چرا ؟ هممم پویا به:  کرد اخم

 همه هب که شماست بد اخالق این اما.  دونم می خودم.. بکشین رخم به تفاوتیتونو بی خواد نمی ــ

 ... هستین بدبین

 . نیستم بین بد پویا به من ــ

 ؟ حتما هستین بدبین من به پس ـ

 ؟ نباشم ــ
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 !! من خدای

 ؟ دیدین من از بدی چیز چه مگه!!!!! ؟ چرا ؟ هستین بدبین من به شما ـ

 ! نیست بدبینی تو به من احساس اسم:  گفت عصبی منِ برعکس خونسرد و آرام

 بی ؟ ترحم ؟ نفرت ؟ چیه بگین شه می:  کرد می جا گلویم در را خودش راحت چه لعنتی بغض این

 ؟ زاری

 نم به کمی.. نداد را جوابم....  انداختم پایین را سرم اشکم پر چشمان در گرفت آرام که نگاهش

 . بود گرفته او از دلم.  رفتم پلکان سمت به و گرفتم فاصله او از... اما شد نزدیک

*********** 

 سرمه دوخت خوش شلواری و کت..  شیرینی ی جعبه و بزرگ گل دست یک با.  آمد تنها منوچهر

! ! براق و تمیز هم هایش کفش... خاکستری خطوط با ای سرمه کراوات..  سفید پیرهن با رنگ ای

 یشترب سنش کمی فقط!  نبود خجالتی فقط...  دلنشین و جذاب!  دیگر های داماد ی همه مانند دقیقا

 جذاب و بود خوشتیپ که است درست!!  باشد پدرم جای بتواند که آنقدر نه که کمی..  بود بقیه از

 ! باشد مناسب من سن به یکی برای توانست نمی اما.. 

 یا. . کیوان دایی یا کورش دایی چرا که بود عجیب برایم!  هیچ دیگر و!  من و حبیب و بود آقابزرگ

 صالحم!  بود دلسوزترین برایم او.. بود گودرز دایی کاش.  ندارند حضور مراسم این در هایم خاله

 . خواست می را

 از پر نگاهش کردو می منتقل را آرامش همان.. داشتم او به را خوب احساس همان هنوز اینکه با

 از و . کردم می پیدا ناخوشایندی حس آمده خواستگار عنوان به کردم می فکر همینکه بود محبت

 ؟ کرد نمی کمکم چرا.  گرفت می دلم بیشتر حبیب

 کرد نتعیی مهریه برایم آقابزرگ وقتی اما نبود ها ان به حواسم... بودم نشسته درسکوت مدت تمام

 . شد ها آن جمع حواسم ی همه کرد بازگو منوچهر برای را شرایطی و

 ؟ نزنم حرف هم باز....  دوختم حبیب به را نگرانم نگاه

 در مدام چشمانش بحث این از پیش چون است عمد به بودم مطئن کرد نمی نگاهم عمد به او اما

 عوض را جایش و برخاست خوردن آب ی بهانه به...  بعدش به آن از اما...  بود حرکاتم و من پی
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 هک گودرز دایی بتازید خواهید می هرطور..  نیست حرفی باشد! نباشد نگاهم تیررس در تا کرد

 .... بیاید

************** 

 * حبیب* 

 قدرچ دانستم می بود نگران!  سوزاند می را دلم اش معصومانه نگاه.  کنم نگاهش توانستم نمی

 احتم!  کرد می اعالم را مخالفتش حتما بزند حرف ندارد حق بودم نگفته او به اگر و است مخالف

 گذشته زمان در واقعا آقابزرگ اما.. گشت می باز خانه به مدتی برای و شد می آقابزرگ خیال بی

 و بود سخت برایم خیلی وضعیت آن در او دیدن...  خواند می گودرز مرا هم گاهی....  کرد می سیر

 . دهم انجام کاری هر اش بهبودی برای بودم حاضر

 رنگ یاس به هایش نگاه اما..  اما داشتم اعتماد دایی به!  بود سختی شب هم من برای شب آن

 ینمبب نداشتم چشم. کرد می بد را حالم موضوع این و.  کرد می نگاه او به شوق با.  داشت خاصی

 عشق یاد به دیدنش با دایی مثل اینکه یا!  کند نگاهش خیره حتی یا دارد دوست را او مردی

 تنداش واقعیت اینکه با موضوع این تحمل...  کرد تعیین را مهریه آقابزرگ!!  بیفتد اش قدیمی

 ! بمانم بود نخواسته من از بزرگ آقا کاش..  بود سخت خیلی

 لحظه چند میشه:  گفت من به رو و کرد عذرخواهی و برخاست بیاورد طاقت نتوانست هم خودش

 ؟ بیاین

 ... رفت پلکان سمت به.  افتادم راه به دنبالش به و شدم بلند.  افتاد راه به

 ؟ امرتون ؟ خب:  ایستادم مقابلش.  ایستاد راهرو در

 جدی داره کنین کاری یه خدا رو تو:  دوخت چشمانم به لرزاند می را دلم که زیبایش چشمان

 ....ازدوا خوام نمی بگم زیرش بزنم تونم می جوری چه بعدا..  میشه

 ... داشتم دوست را چشمانش

 . زیرش بزنی نیست قرار ــ

 ... را خودم سختی به که بود شیرین آنقدر تعجبش

 !!!!!! ؟ گفتین چی ــ
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 بزنی یستن قرار گفتم ؟ بشی متوجه نتونستی ؟ کنم تکرارش یعنی:  گفتم جدی اما گرفت ام خنده

 . حرفامون زیر

 ... که اینطوری آخه.. اما ــ

 !بود داشتنی دوست برایم چقدر بود اراده بی لبخندم

 ! نداریم فعال ؟ خوای می بهترشو ــ

 .. شد اشک از لبریز آنی به چشمانش و کرد اخم

 ... را او خواست می دلم

 ؟ میاد بدتون من از که کردم چکار من مگه آخه..  بدین خیلی ــ

 ... که بگم او به توانستم می کاش

 ... ببره خودش با رو تو خواد نمی که االن همین ؟ چیه واسه گریت حاال ــ

 ینم بگه دایی قراره ؟ فهمی نمی چرا.. شکلت قربون آخه:  شدم مهربان فرویخت که هایش اشک

 ! بزنه هم به چیزو همه و خوام

 ؟ کی خواستگاری اومدن خدا رو تو کن نگاش:  خندیدم اراده بی من و آمد بند اشکهایش

 ؟ دیگه گید می راست دارید:  گفت مردد

 یم حرصم چقدر و کرد می پویا که کاری همان بکشم محکم و بگیرم را اش گونه خواست می دلم

 ! داد

 ... تا ذارم می دست رو دست کردی فکر ؟ چیه دروغم ــ

 ستنش لبانم بر لبخند که طوری بود نمک با خیلی هایش گونه روی اشک همه آن میان خندیدنش

 ؟ نگفتید اول از چرا..  شدم خوشحال خیلی.  کردم می دق داشتم:  گفت

 ؟ بزنیم حرف ما گذاشتی مگه بودی گرفته دستت صبح که چوبی اون با:  مهارکردم را لبخندم

 . بخشید!  خوام می معذرت:  کشید خجالت

 . بیا بزن آب صورتتو:  برگشتم ها پله سمت به
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 !!!؟ بزنم راحت را دلم حرف بتوانم که رسید می روزی یعنی

 زا تابیرون را او.  خاست بر رفتن برای بزرگ آقا زبان از مدارها و قرار شنیدن از پس منوچهر دایی

 ! کردن بازی نقش سختیه کار عجب:  داشت لب بر لبخند.  کردم مشایعت ساختمان

 ... اومدین بر پسش از خوب هم شما اما:  خندیدم

 خوده کردم می احساس همش...  شبیهه مادرش به زیاد خیلی واقعا اما:  شد تر پررنگ لبخندش

 !!! نشسته روم روبه افروزه

 هم با اگه ست عمه شبیه زیاد خیلی..  درسته:  داد دست من به لبخندش و نگاه رنگ از بدی حس

 ! بود شما دختر االن یاسمین شاید بودید کرده ازدواج

 محسوب دخترش جای یاسمین که کنم یادآوری دادم ترجیح داشتم او به که ای عالقه ی همه با

 .دهد راه ذهنش به این جز تصوری نباید!  میشود

 ! نیست متاسفانه اما!  بود اینطور کاش ای:  کرد دراز سویم به را دستش

 بزرگ آقا به کن ردیف جور یه خودت هم فردا ی برنامه...  دایی اومدی خوش:  فشردم را دستش

 . خودمون ی خونه برم می یاسمینو منم...  خرید رید می که بگو

 . نباش نگران...  باشه ــ

 به و.  دادم را اش خداحافظی جواب!  داشت خاصی معنای نباش نگران گفت وقتی لبخندش

 ... ماندم خیره رفتنش

 را ودمخ تا بگیرد تماس من با دایی آمدن از قبل که گفتم می یاسمین به باید برگشتم درون به

 هب...  بگذرانم او با خانه در نبودنش ی بهانه به میتوانستم را فردا... که بود خوب چه.  برسانم

 ی همه...  شود میی راه به رو آقابزرگ حال کار این با که بودم خوشحال.  برگشتم ساختمان سمت

 ! بیند می شده جبران ذهنش در را اش کامی نا و عمه رفتن ی غصه و غم

******* 

 یاسمین
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 پشت و انداختم میز روی را گوشی عصبی...  بود خاموش اما گرفتم را اش شماره دهم بار برای

 که ودب گفته و بودم کرده صحبت حمیرا با پیش دقایقی.  ببینم را آمدنش شاید تا رفتم پنجره

 ندچ بزرگ آقا.  شدم می آماده منوچهر همراه به رفتن برای باید کم کم من و نیست خانه در حبیب

 ... نه یا حاضرم آیا که بود پرسیده و کرده صدا مرا بار

 قول من به او.  بودم ناراحت خیلی.  پایین رفتم منوچهر آمدن با و کردم آماده چار نا به را خودم

 مثل..  بودم من نداشت اهمیت برایش که چیزی تنها ظاهرا اما است چیز همه مواظب بود داده

 ! همیشه

 دمامی نا نگاه و گشود برایم را در.  بود بیرون اتومبیلش.  شدم خارج ساختمان از منوچر همراه به

 !!نیامد.  شدم سوار و گرفتم خیابان انتهای از را

 ؟ نگرانی:  آورد در حرکت به را اتومبیل کم سرعتی با

 ؟ نگران:  کردم نگاهش

 . نگرانی و ناراحت کنم می حس:  زد مهری پر لبخند

 . نیست مهمی چیز:  گرفتم را نگاهم اما نگران هم ناراحت هم.  بودم هم زیاد...  بودم

 ؟ منه حضور خاطر به ــ

 . نداشتم اصال را جویی باز ی حوصله..  خدایا

 ؟ کنید می فکر اینطور چرا ــ

 . بودمت ندیده اخمو اینقد وقت هیچ چون ــ

 . دلگیرم یکی از..  نه ــ

 ... نیست قول بد وگرنه اومده پیش واسش کاری حتما! ؟ خاموشه تلفنش چون ــ

 ودشخ بعد اندکی که خوب چه.  بزنم حرفی نتوانستم...  برگشتم طرفش به شرمگین و متعجب

 . کرد عوض را بحث

 ؟ داری یاد به مادرت از هم چیزی ــ

 . نیست واضح زیاد البته...  بینم می خوابشو وقتا بعضی فقط!  نه ــ
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 ! حالت به خوش ــ

 . دوختم بیرون به را نگاهم

 !قیمتی هر به..  کنم فراموشش شد می کاش گم می خودم با گاهی ــ

 ... تونستید می کردید می ازدواج اگه شاید ــ

 ... کنم ازدواج نتونستم که بود اینجا مشکل ــ

 آروم تو ات بخوریم نوشیدنی یه شاپ کافی بریم کنم می پیشنهاد من..  خب:  کشید عمیقی نفس

 ؟ موافقی...  خرید بریم بعدم... بشی

 . موافقم:  زدم لبخند

 خوردم می حرص باید بیخود چرا.  آمدم بیرون حبیب فکر از..  داد آرامش من به هم باز او با بودن

 و..  مادرم های شیطنت از..  گفت اش بچگی خاطرات از...  گذشت خوش خیلی من به منوچهر با. 

 خنداندم هم را او هایم جوابی حاضر با..  خندیدم هایش حرف به باشم چیزی نگران آنکه بی من

 . آورد زبان بر را این خودش...  گذشت خوش هم او به... 

 دمکر می تحمل را هایش بداخالقی و اخم مدام باید نیامد حبیب که بهتر همان کردم فکر خودم با

 ... کرد می بارم درشتی حرف که بزنم حرف نداشتم جرات... 

 . گشودم را در کلید با...  داشت نگه باغ مقابل

 . گذشت خوش خیلی..  کردید لطف خیلی ممنونم ــ

 . گذشت خوش خیلی منم به.  میشنوم اینو که خوشحالم.  عزیزم کنم می خواهش ــ

 حبیب دیدن با که برگشتم و بستم را در شدیم وارد هم با و برداشت را خرید های بسته بعدم

 !!اخمی چه... شد سست پاهایم

 . داد پاسخ لب زیر مرا سالم و داد دست داییش با

 ؟ خونه ری می داری...  سردی هوای چه:  گفت منوچهر

 . بفرمایید..  هستم فعال نه ــ
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 ... بریم پس ــ

 : برگشت طرفمان به منوچهر.  ایستادم... کن صبر:  گفت که دنبالش به هم من.. افتاد راه به

 ؟ بود خاموش گوشیت چرا راستی...  خوره می سرما بمونه اینجا گرمه بوده ماشین تو یاسمین

 ... آب تو افتاد جیبم از:  افتاد راه به حرف بی

 ...  بگذراند خیر به خدا.  رفت ساختمان سمت به و گذشت ما از

! شتیدبرگ:  نشست لبهایش بر تبسمی ما ورود با.  بود نشسته شومینه به رو سالن در آقابزرگ

 . من عزازی نباشید خسته

 . سالم:  رفتم جلو هم من.  داد دست او با رفت سویش به و گذاشت میز روی ها خرید منوچهر

 بابا؟ گذشت خوش..  دخترم سالم ــ

 !! اخمو چه...  دور به خدا....  انداختم حبیب به نگاهی

 . برگردم کنم عوض لباس برم بدید اجازه اگه.  بود خوب خیلی..  بله ـ

 بود شده همانطور چیز همه!  شد ها خرید دادن نمشان مشغول هم منوچهر و رفتم پلکان سمت به

 !بود گفته حبیب انکه نه.  داشت را انتظارش بزرگ آقا که

 را لباسهایم حوصله بی! ؟ باشد طلبکار من از باید همیشه چرا...  نشستم تخت لب دقیقه چند

 آن با حبیب تحمل.  پایین برگردم بیرون خواستم نمی.  کشیدم دراز تخت روی و کردم عوض

 . بود سخت برایم اخالق

 اینکه مثل رسید می گوش به پایین از ها آن صدای هنوز و بود گذشته بیشتر م شاید.. ساعت نیم

 جا زا خورد اتاق در به که ضرباتی با که بودم منوچر و او فکر در...  نداشتند رفتن قصد کدام هیچ

 . برخاستم در کردن باز برای.  پریدم

 ؟ بله:  کردم اخم دیدنش با

 ؟ پایین نمیارید تشریف شام واسه ــ

 ... میام االن گفتید که ممنون..  بله:  انداختم ساعت به نگاهی

 !! ساخته بهتون خوب تفریح اااینکه مثل:  سنگین و بود خیره نگاهش
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 . بود خوب خیلی ، خالی شما جای:  دادن نشان خونسرد بود سخت

 برداشته خیابونو کل هاتون خنده صدای آره:  بود آمیز تمسخر لحنش داد تکیه در چوب چهار به

 !بود

 ؟ داری مشکلی من شادی و خوشی با شما:  کردم اخم

 ! شده باز زبونتم اینکه مثل!!  خوبه..  نه:  زد پوزخند

 ! داده نفس به اعتماد بهم کردنم خرد جای به مدت تمام وقتی..  نه که چرا...  آره ــ

 این... کن حکش ذهنت تو خوبو ی خاطره این پس خب:  ایستاد راست رفت هم در هایش اخم

 ! بیرون رفتی همراهش که بود باری آخرین

. . نیست من دست منوچهر آقا با رفتنم بیرون ی برنامه: بود خواه خود چقدر..  آمد جوش به خونم

 رو نه یا بود بار آخرین این!!!  دیگه کنم می تنم حرف بی منم دوزید می و برید می شینید می وقتی

 ... کنن می تعیین بزرگ آقا

 دم تا..  نه که بیرون.. همراهش دیگه بار یه!  میاری باال منو روی اون داری:  سایید هم به دندان

 . کنم می خرد پاهاتو قلم جفت بری هم در

 ؟ هن کنید نمی پیدا من از تر کوتاه دیواری ؟ برسه من به زورتون باید همیشه:  گفتم معترض

 ... پایین بیار صداتو و شو خفه:  شد مشت دستهایش

 تمنتونس اما گرفتم تماس خونه با حتی تون شماره با بار چند دونید می:  گفتم پیش از آرامتر

 دایی با که بود خدام از کنید می فکر! ؟ آب توی افتاد گوشیتون که بود چی من گناه ؟ کنم پیداتون

 ؟ وخرید تفریح برم جنابعالی

 حضور شاید..  کند می کنترل را خودش چرا که دانستم نمی را این اما عصبیست دانستم می

 ... داییش

 ؟ دادی نمی جواب چرا تماسامو ــ

 ماش گوشی بودن خاموش از اونقدر...  بود اینجا:  برداشتم را ام گوشی و برگشتم میز سمت به

 . ببرم همراهم کردم فراموش که بودم عصبی و ناراحت
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 !؟ بودی نگرانم:  بود تلخ لحنش

 لواپسد! بینید می من چشم از چیزو همه و انصافید بی همیشه مثل دونستم می...  بود ترسم از ــ

 ... بودم مطمئن!  بودم برگشتنم وقت

 .شد سرد شام بیابریم ــ

 !اعصابی رو فقط!!  لعنتی..  آه:  کوبیدم زمین به پا حرص با من و رفت

************** 

 . نشه جدی شوخی شوخی گم می:  خندید تانیا

 قدرمچ..  پولدار و خوشتیپ...  جنتلمن یه ؟ بهتر این از چی:  خندیدم و زدم گاز سیبم به خیال بی

 ....رمانتیک و احساساتی

 تانیا و من و رفت کورش دایی منزل به عصر آقابزرگ..  بود دلنشین برایم چقدر باغ به تانیا آمدن

 رمس به سر کلی...  بود منوچهر هم صحبتمان ی عمده و خندیدیم می و گفتیم می...  ماندیم تنها

 آنقدر..  نامزد آقای یا.. نامزدت گفت می آقامنوچهر جای به..  خندید می من به و گذاشت می

 محض به کند صحبت آقابزرگ با تا گرفت تماس منوچهر وقتی بودکه بانمک حرکاتش و حرفها

 بگیرم را خندیدنم جلوی نتوانستم کرد می هایی اشاره ابرو و چشم با که افتاد تانیا به نگاهم اینکه

.. 

 ... بخندیم هم ما بگو ؟ افتاده اتفاقی ؟ جان یاسمین شده چی: خندید و شد متوجه هم او

:  کردم سرزنش آبروریزی این خاطر به را تانیا و خودم دل در و کردم جمع را ام خنده سختی به

 یتماذ مدام.. دونید می هم شما حتما...  شیطونیه چه که شناسنش می همه.. اینجاست تانیا...  نه

 ... کنه می

 آمد ندرو به حبیب و شد باز سالن در که بود لبهایم بر خنده طرح هنوز اما رفتم غره چشم تانیا به

 . رفت شالم سمت به اراده بی دستم..

 خوام می عذر وقعا...  ببخشید:  گرفت شدت ام خنده اطوارش و ادا دیدن با و کردم نگاه تانیا به

... 

 ... شد احوالپرسی مشغول و کرد جور و جمع را خودش دیدنش با تانیا و آمد جلوتر حبیب
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 . گذاشتم را گوشی و کردم خداحافظی منوچهر با چطور نفهمیدم

 . سالم ــ

 ؟ کردی می صحبت کی با...  سالم:  گفت را پاسخم

 . کارداشتن آقابزرگ با..  با...  بودن آقامنوچهر ــ

 وبگ دیگه نیستن گفتی می داشتن کار آقابزرگ با خب:  برگشت اش چهره همیشگی مهمان

 ؟ بود چی واسه بخندت

 شد نمی دیده اش چهره در خنده همه آن از اثری دیگر و بود کرده اخم اوهم.  کردم نگاه تانیا به

 . باال رم می من:  گفت دید که را نگاهم.

 . گذاشت تنها بازجو نگاه آن با مرا و رفت

 . کنی می خراب خودت به نسبت ذهنیتمو داری:  شد مننزدیک به

 و کردم استفاده فرصت از هم من و رفت آقابزرگ اتاق سمت به.  داد دست من به بدی حس چه

 ؟ شد چی:  بود ایستاده پنجره پشت تانیا.  باال رفتم

 . ببره شون واسه خواد می چیزی کارتی.. سندی حتما..آقابزرگ اتاق رفت هیچی ــ

 ؟ گفت بهت چیزی ــ

 !؟ حسودبدبین بگه باید چی ــ

 ... داره حق شاید:  برگشت طرفم به

 ؟ داره حق رو چی چی..  خندوندی منو خودت تو که خوبه داره؟ حق:  کردم نگاهش متعجب

 مزدنا با داری کرد فکر.. دونست نمی رو تو خندیدن دلیل و نبود اینجا که او ولی...  آره:  زد لبخند

 ... کنی می بخند بگو جان

 ... دی می اون به رو حق حال هر به که ای دیوونه تو ــ

 زدن حرف...  کنه نمی گرمم دیگه نگاهاش. تفاوتم بی بهش دیگه االن من نه:  نشست کنارم

 . نیست سخت برام باهاش
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 ؟ باال اومدی رسید تا چرا پس ــ

 طفق همه گذاشتم...  ترسم می که دعواش و اخم از ؟ کنی می فکر چی:  کشید را ام گونه خنده با

 . بشه تو نصیب

 !؟ یاسمین: کرد صدایم بیرون از

 بودن تحمل قابل غیر و اخمو هم آنقدر بار این.  کردم باز را در و خاستم پا به شنیدم که را صدایش

. 

 ؟ بله ــ

 با بردم که مدارکو این....  مونن می کورش عمو ی خونه امشب بزرگ آقا...  رم می دارم من ــ

 . نباشید تنها که مونم می همینجا رو شب گردم می بر حمیرا

 !!خوب چه:  نشاند لبانم بر لبخند حمیرا نام شنیدن

 ؟ حمیرا اومدن یا من موندن:  رفت باال راستش ابروی

 !!حمیرا اومدن معلومه خب:  دادم فرو را ام خنده

 .فعال:  خندید

 صحبت هم با مفصل هم دایی و امروز مورد در ضمن در:  برگشت بود رفته که هم قدمی یک همان

 . ندارم وقت االن..  کنیم می

 . کنیم می صحبت مفصل.  آوردم در را ادایش و رفت.  دادم تکان سر

 ؟ بگی خودش جلو داشتی جرات:  خندید تانیا

 . یشمم بیگانه نفس به اعتماد و جرات نام به ای واژه با مقابلش که اینه بختی بد:  گرفت ام خنده

 حبیب که دختری اون حال به خوش هرحال به:  کشید عمیقی نفس.. شد کمرنگ اش خنده

 . عاشقشه و داره دوستش

 دادش به خدا... شده عاشقش این که دختری اون بیچاره بگی باید من نظر به:  بستم را اتاق در

 . کنه می ش دیوونه روزه دو برسه
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 .. میاد کوتاه دختر اون مقابل دم می قول بهت.. نه:  برداشت را کتابی

 ؟ میشناسی رو دختره نکنه کلک ــ

 !!؟ بشناسم کجا از...!!  نه:  نکرد نگاهم

 ! باشه داشته دوست رو کسی دارم شک که من:  انداختم باال شانه

 من به او با چقدر...  صدا و سر و خنده و شوخی کلی با.  شدیم شام ی تهیه مشغول تانیا همراه به

 حبیب کاش.  شود جمع جمعمان تا برسد راه از هم حمیرا بودم منتظر فقط.  گذشت می خوش

 توانستیم می نفر سه ما اینطور.  برود اتاق به خواب برای و بخورد را شامش.  نشود مزاحممان

 . باشیم راحت خیلی

 !! امشب شود شبی چه.  کردم دعوت شام صرف برای ها آن از و گرفتم تماس حمیرا با خودم

 ! بود محبت با چقدر..  شدم خوشحال حمیرا دیدن از چقدر.  آمدند که بود گذشته 8 از ساعت

 هک بود جالب برایم اما.. چرا دانم نمی.  شدم دقیق حبیب و تانیا برخورد به همیشه مثل هم باز

 شده تفاوت بی او به نسبت واقعا تانیا اینکه یا ؟ ندارد ای عالقه او به حبیب واقعا آیا کنم کشف

. ردک می برخورد او با خونسرد کامال که حبیب.  شد نمی دستگیرم چیزی متاسفانه اما ؟ است

 مه تانیا.  شدم نمی واقعیش احساس متوجه من و خندید می و گفت می.  دیگران با که همانطور

 . آمده می خوشش او از اصال کردم می شک که داد می نشان تفاوت بی آنقدر.  دار خود بسیار که

 نظرم...  دیدم می ای عالقه کاش...  بودم شده دقیق هردو روی.  بود گردش در دو آن بین نگاهم

 . بود " آیند می هم به چقدر " معروفِ ی جمله همان دو آن مورد در

 ؟ یکیتونه کدوم هنر این حاال...  ایه خوشمزه غذای واقعا!!  کدبانویی خانومای چه ــ

 ! جون تانیا دست هنر:  کردم دستی پیش

 !نخندید اما!  بود شده منظورم متوجه آخر گرفت اش خنده.  دادم باال را ابروهایم

 . تانیا ی آینده همسر حال به خوش ــ

 ونوج تانیا همسری لیاقت کسی هر..  بگم باید اما حالشون به خوش بله:  دادم می را جوابش باید

 ! نداره
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 را ودمخ اما گرفت درد خیلی پایم.  کرد اخم حبیب رفت غره چشم و کوبید پایم ساق به پا با تانیا

 ! گفتم را گفتم می نباید آنچه او به دل در و کردم کنترل

 . دادم ادامه غذایم خوردن به و انداختم پایین را سرم

 ؟ نه ؛ باشه داشته ازدواج قصد فعال تانیا نکنم فکر:  گفت حمیرا

 ! نه:  گفت دوختم تانیا به را نگاهم

 ؟ باشه داشته وجود مناسبی کیس اگه حتی:  گفت حبیب

 ! باشه داشته وجود مناسب کیس اگه حتی:  نبود خوب حالش.  نوشید آب کمی

 ؟ نظرته مد خاصی شخص داداش:  خندید حمیرا

 آب مثل شکستن دل او برای.  ندهد ادامه این از بیش کاش کردم روانه حبیب سمت به را نگاهم

 آن با و زدم دست ام نوشابه لیوان به..  دادم انجام را رسید ذهنم به که راهی تنها.  بود خوردن

 .... وای ای:  شد بلند سریع بود کنارم که حمیرا...  خودم های لباس و میز به گند

 ... نفهمیدم..  ببخشید:  بود میز به نگاهم

 دنبو مهم اما.  آمد خواهم چلفتی پا و دست پیش از بیش نظرش در دانستم می.  برخاستم آرام

 کهنمی بود تانیا دل نشکستن مهم.  شدم هم موفق که.  کنم عوض را بحث خواستم من..

 . کند اش تجربه دیگر بار خواستم

 از دایشانص و بودند کرده جمع را میز تانیا و حمیرا.  برگشتم لباس تعویض از پس و رفتم اتاقم به

 سرش پشت از...  بود آتش به نگاهش و بود نشسته شومینه به رو حبیب.  آمد می آشپزخانه

 . شنیدم را صدایش که رفتم آشپزخانه سمت به و گذشتم

 . باره می برف داره ــ

 شبار دیدن با همیشه مثل.. شدم کشیده سالن بزرگ ی پنجره سمت به و انداختم او به نگاهی

 زدن قدم واسه ده می جون:  زدم لبخند آگاه ناخود... داد دست من به خاصی حس برف نرمک نرم

. 

 ! بریم بپوش برو ــ
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 ! ترسوندین منو.. وای:  خوردم جا خودم متری سانتی چند در درست صدایش شنیدن از

 ؟ زدن قدم بریم:  زد لبخند

 ....هم حمیرا و تانیا به بذارید:  انداختم خانه آشپز به نگاهی

 . نمیان اونا:  بود برف زیبای های دانه بارش به نگاهش

 ؟ چرا ؟ نمیان ــ

 . میشه سردمون گفتن:  کرد نگاهم

 ... نبودن احساس بی اینقدر که اینا:  خندیدم

 ؟ نمیای:  گفت که افتادم راه آشپزخانه سوی به

 .... کنم راضیشون تونم می ببینم... زدنم قدم عاشق که من ــ

 .... دونفرست هوا..  نکن اصرار خیلی:  خندید

!  ؟ کند اش دونفره من با خواست می چرا حاال ؟ دانست می چیزی دونفره هوای از هم او!  عجب

 . شدم آشپزخانه وارد و خندیدم افکارم به

 ؟ نمیاین چرا ــ

.. . رفتم نمی هم من کاش!  چرا دانستم می.  بود هم در تانیا.  بودند ظروف شستن مشغول هردو

 .... تانیا...  بیرون بیام سرما این تو عمرا که من:  گفت حمیرا

 . برو تو...  کنه می درد سرم من ــ

 .... رم نمی منم شمانیاین اگه دیگه نه ـ

 گفتن واسه حرفا هم حمیرا و من! برو بیا هوایی و حال این عاشق ؟ داری ما به چیکار تو:  تانیا

 . بگذره خوش.  عزیزم برو.. داریم

 مریض نکرده خدای بپوش گرم لباس اما آورد بیرون دستش از را دستکش کردم نگاه حمیرا به

 . باز نشی

 .... نکنیدا منو غیبت.. گردم می بر زود اما رم می پس..  باشه ــ
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 ؟ نفره چهار یا شد دونفره:  بد پنجره مقابل هنوز او.  کردم ترک را خانه آشپز من و خندیدند هردو

 . نمیان گفتن ــ

 . شو حاضر سریع ــ

 . پلکان سوی به هم من و رفت پالتویش سمت به

 دفمه!  نکند معرفی تانیا به دارد سراغ که هم مناسبی هرچند مورد دیگر بخواهم او از داشتم قصد

 چنین حضور با عاشقانه و عالی هوای این در دارد دوست کسی چه وگرنه بود همین با همراهی از

 !!؟ برود زدن قدم به زبانی تند و تلخی مرد

 . بود ایستاده انتظار به بیرون او.  برگشتم و پوشیدم لباس

*************** 

 شدیم خارج باغ از

 ؟ نیست که سردت ــ

 . خوبه خیلی... نه:  بردم فرو جیبم در را دستهایم و کشیدم باالتر کمی را گردنم شال

 . حرفم کردن بیان چگونه برای من کردن مزه مزه و دودلی و سکوت کمی

 ؟ پرسیدید ازدواج برای رو تانیا نظر چرا سرشام ــ

 حثوب چرا!  نذاشتی تو که.. نه یا داره عالقه من به هنوزم ببینم خواستم می:  نبود من به نگاهش

 ؟ کردی عوض عمدا

 ؟ بدونین خواستین می چرا:  شدم کنجکاو

 ؟ باشم داشته ازدواج قصد نمیاد من به:  کرد نگاهم جدی بار این

 ؟ شد عوض نظرتون یعنی... یعنی:  گفتم تعجب از شده گرد چشمهایی با

 ؟ چی مورد در:  گفت خونسرد حالت همان با

 ! هیچی:  کرد می اذیتم داشت

 ؟ بود چی منظورت بگو ؟ هیچی چرا:  افتاد خنده به
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 ؟ کنین ازدواج تانیا با دارین قصد یعنی:  کرد می گیجم و بود جدی و شوخی بین لحنش

 چتر ایدب:  هایش سرشانه بر سپس و کشید بود نشسته آن بر برف ای نرمه که موهایش به دستی

 . بودیم آورده

 ... بیشتره کیفش اینطوری ــ

 . آرام و بود مهربان.  کرد نگاهم

 . اینجوری زدن قدم ده می کیف خیلی.. آره ـ

 ؟ نگفتین ؟ خب ــ

 ! نداره قصدشو دیگه اون وقتی فایده چه:  کشید عمیقی نفس

 .... تانیا و شما میشه خوب چقد ؟ واقعا:  شد گشوده خنده به لبهایم

 بهش بری نکنی بچگی وقت یه.. کردم شوخی:  برد یادم از را حرفم گفت که ای جمله و نگاهش

 .بگیاااا

 ؟ بندازین دست منو میاد خوشتون ؟ راحتی همین به ؟ کردید شوخی:  گفتم ناراحتی با

 ؟ باشی باور زود اینقدر چرا تو ــ

 ... گفتین شما که جدی لحن این با ــ

 زدن... وای.. کنین فرار اومده اسمس:  هم صدایی چه خدایا.. شد بلند گوشیم اسمس صدای

 ....واااااای کنین فرار... کشتن...

 هخندید چقدر... بودم گذاشته اسمس برای را این بود کرده گل بازیمون دلقک تانیا با که عصر

 چیزی او مقابل در خجالت از...  گفت می را جمالت این که داری خنده و نخراشیده صدای به بودیم

 . شوم آب بود نمانده

 ؟ بدی جواب خوای نمی...  خطرناک چه:  کرد کنترل را اش خنده

 هب نگاهی با و آوردم بیرون جیبم از را گوشی.  بود موقع بی اسمس آن کردن باز فرار راه بهترین

 : بود نوشته.  کردم بازش.  دیدم را ناشناس ای شماره آن
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 خوابی؟

 باشی خوابیده آروم خواد می دلم

 دلتنگی بی دلهره، بی ترس، بی

 باشم اونجا خوابی وقتی خواد می دلم

 کنم نگات چارچوب، به بچسبونم سرمو وایسم، در دم

 گلم بخوابی خوب

 ببینی رنگی خوابای

 . نمیشناختم رو ای شماره همچین کردم تعجب

 ؟ هان بچه ؟ شده چیزی ــ

 . فرستاده اشتباهی حتما... گفته بخیر شب... ناشناسه شماره... نه:  کردم نگاهش

 ؟ ده می اس باره اولین:  بود گوشیم روشن ی صفحه به نگاهش

 . نمشناسم.  آره ــ

 ؟ ببینم میشه ــ

 ؟ کنین چک گوشیمو خواین می:  کردم اخم

 ؟ نه یا کنم اخم من که ترسید می من اخم از مگر.  بود جدی

 ؟ داری مشکلی کار این با تو ــ

 .... نمیاد خوشم اما.. نه که مشکل ــ

 . نیست نیازی.  باشه ــ

 . بود بیجا اش خواسته نبود من تقصیر اما شد ناراحت

 تالفی حتما او و کردم ناراحتش که انداختم خودم جان به استرس بیدار همیشه وجدان این با

 ــ.  کرد خواهد
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 ؟ شدین ناراحت

 دارهن دوست و شخصیه کاال که داره گوشیش تو چیزایی یه هرکس باالخره!  نه:  انداخت باال شانه

 ! ببینه کسی

 ؟ بود کرده فکر چه من مورد در من خدای

 . ندارم گوشیم تو زنید می حرف ازش شما که چیزی چنین من ؟ چیه منظورتون ــ

 . ببینید:  گرفتم طرفش به را گوشی

 . نیست مهم که گفتم ــ

 فکر چی من مورد در شما ؟ غیرمنصفانه اینقدر ؟ کنید می قضاوت اینجوری چرا نیست مهم اگه ــ

 ؟ کنید می

 اشب مطمئن بکنم بدی فکر اگه کنم نمی بدی فکر وقت هیچ تو مورد در من:  بود عصبی بار این

 ! نه یا اسمبشن رو شماره ممکنه ببینم خواستم می فقط االنم ؟ روشنه!  نمیشم بیخیالت اینجوری

 هب که بود گرفته خود به حالتی چه ام چهره دانم نمی.  ترسیدم وحشتناکش نگاه و تند لحن از

 . شد نرم لحنش و نگاهش ناگاه

 گوشی. گفتم بد منظورمو و زدم حرف بد اگه میخوام معذرت ــ

.  نمک پنهان بخوام ک ندارم چیزی.. ببینید خودتون کنم می خواهش:  گرفتم طرفش به دوباره را

 .... موردم در کسی اینکه از متنفرم من... من

 . کردم بغض

 ... نکردم موردت در بدی فکر گفتم که من:  گفت کالفه

 نمیشناسی واقع:  رفت هم در بیشتر اخمهایش آن به نگاهی با و گرفت را گوشی حال همان در و

 !؟ نکردی سیو اسمشو چرا!! ؟ رو شماره این

 ! کنید باور...  نمیشناسمش:  ماندم خیره اش برزخی نگاه به متعجب

 عمد به و شناسم می را شماره کنم اعتراف بود نزدیک که ترسناک آنقدر.  بود جویانه باز نگاهش

 . نکردم سیو را نامش
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 ؟ ریندا شو شماره کنم باور ؟ نگرفته تماس تو با حاال تا دایی یعنی:  گرفت طرفم به را گوشی

 ؟ مطمئنید شما ؟ منوچهر آقا:  رفت باال بهت حالت به هایم ابرو

 ؟ فرسته می عاشقانه اس اینجوری بهت هرشب ــ

 ! زد می را خودش حرف و افتاد می کار از منطقش که بود ها وقت همان از

 . شود می سرد دستهایم و پرد می رخم از رنگ که وقتها همان

 آقا دمکر سیو که دارم ازشون دیگه ی شماره من ببینید اصال.  بود بار اولین...  خودم جون به نه ــ

 . منوچهر

 می هتب وقتی.... توئه تقصیر همشم....  گرفته جدی خیلی اینکه مثل:  گرفت طرفم به را گوشی

 کپی که توام.. نیست خوب حالش اون...  همینه واسه بری ور اون اینو باهاش نداری حق گم

 ... مادرت

 ؟ بود چه من تقصیر.  بودم نشده همراه او با کاش.  کردم حس چشمهایم در را اشک سوزش

 ؟ تپذیرف نمی را هایم حرف چرا!  کردم نمی پیدا عصبانیت همه آن برای دلیلی واقعا.  افتاد راه به

 سمسا من به منوچهر که است بار اولین حتی و بینم می را شماره این که بارست اولین من اینکه

 به حبیب که نبود مهم هم ها قدر آن اما!  بودم عجب در بیشتر او کار از! عاشقانه هم آن... داده

 . کند خراب آنگونه را زیبا شب آن خاطرش

 مشد همراه او با نداشتم را قبل دقایقی ذوق و شوق آن دیگر که حالی در آرامتر گامهایی با هم من

. 

 یط بود اطرافمان شبِ تمام ی اندازه حجمش که سنگین سکوتی در را طوالنی نسبتا مسافتی

 هم سکوتش این اما..  کند سرزنشم هم باز و بگشاید زبان اینکه از داشتم دلهره.  کردیم

 های ابرو.  کردم نگاه رخش نیم به و کردم بلند را سرم و دادم جرات خودم به.  نبود خوشایند

 . ریخت فرو را دلم درهمش

 ؟ ناراحتین من از االن...  االن:  کردم خیس زبان با را ام شده خشک لبهای

 . گردد نمی بر باغ سمت به عصبانیت همه این با چرا دانم نمی.  کرد نگاهم
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 از ینا از بیشتر خوام نمی...  بیفتی سر درد تو خوام نمی.. خودته خاطر به گم می چیزی اگه من ــ

 ! بیفتی فامیل چشم

 هبرس چه..  نداره دیدنمو چشم کسی و افتادم همه چشم از طوریشم همین من. شماست با حق ــ

 که ودب چی من تقصیر موضوع این تو... سوال یه اما.. بکنن هم جایی نابه فکر موردم در اینکه به

 ؟ شدید ناراحت شما

 . نمود می آرام اما بود کالفه هنوز

 این از بیشتر خوام نمی...  زنم می هم به رو برنامه این من.  کن گوش گم می من چی هر پس ــ

 ! کنه درگیر... هم تورو... و...  بشه درگیر منوچهر دایی

 ؟ کنید می فکر اینطوری من مورد در شما واقعا ؟ بشم درگیر من:  کردم اخم ناخواسته

 بعضی فقط..  دیدم می هایش چشم در ها وقت بعضی که هایی نگاه همان از.  بود خاص نگاهش

 باید...  تو سال و سن تو اونم.. ممکنه چیزی هر...  محبته ی بنده آدم باالخره:  گفت ؛ ها وقت

 ... که باشی مواظب خیلی

 خاص حس یه فقط و...  دونم می پدرم جای ایشونو...  باشه راحت خیالتون:  کشیدم خجالت

 ... دارم زندگیم تو ایشون حضور و بازی این از خوب حس یه شایدم..

 می مینه از منم:  گفت نهم آن بر را تابی بی نامِ راحتی به توانستم می که حالتی وبا گرفت نفس

 ! بشه موندنی خوب حس این که..  ترسم

 نمی.  نگرانم هم بیچاره دایی برای که تو برای فقط نه:  گفت که گرفت می سوال رنگ نگاهم

...  نیست شدنی اصال حتی یا.. نداره خوبی عاقبت و آخر که ای رابطه به ببنده دل هم او خوام

 ؟ میشی منظورم متوجه

 ! بود برگشته منطقش...  دادم تکان سر

 ناراحتی.  کنم می بدی فکر تو با رابطه در من که نداره رو معنی این کدوم هیچ اینا:  داد ادامه

 هب لجبازی خاطر به گاهی که اینه فقط من دلخوری... .  بود اتفاق این اومدن پیش خاطر به االنمم

 رفتن...  این میشه آخرشم که ندارم توقع اصال من که دی می انجام کاری من های گیری سخت

 من..... کنه حس نزدیک تو به پیش از بیش خودشو شده باعث...  خرید همه اون انجام و او با تو
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 به هم دایی!!  هرکس.. میبری کس هر از دل راحتی به که مهربونی و ساده اونقدر تو که دونم می

 ... زود خیلی ممکنه شرایطش خاطر

 !؟ بود چه منظورش!! ؟ هرکس

 شدی همتوج رو موضوع اصل کنم می فکر:  بود دیدنی برایم حالتهایش.. کشید صورتش به دستی

 ؟ آره... 

 . نشم نزدیک بهش این از بیش کنم می سعی.  متوجهم...  آره:  دادم تکان سر هم باز

 !!! هستم ماجرا طرف یک فقط من دانستم نمی اما دادم را قول این

 کی با:  شکست بهتری لحن با را سکوت و بود شده قبل از آرامتر که بود او و سکوت کمی هم باز

 ؟ موافقی گرم نوشیدنی

 . موافقم:  نشاند لبانم بر لبخند آرامشش

************ 

 و نور کم فضایی با.  بود دنجی و آرام محیط.  داشتم دوست را باغ نزدیک ی کافه آن چقدر

 . کاکائو شیر من برای و داد سفارش قهوه خودش برای.  مالیم موسیقی

 رو این از جسارتم و.  نبود من به حواسش البته...  اش چهره به من نگاه و بود نشسته رویم روبه

 خود به زیبایی حالت و بود شده نمناک کمی موهایش.  داشت اخم هنوز آرامشش ی همه با.  بود

 . بود گرفته

 که یا پنجره از و نیاورد رویم به او و.  گرفتم را نگاهم شرمگین و دستپاچه کرد غافلگیرم نگاه با

 دهآور خودمون با چتر کاش...  شده شدیدتر برف بارش:  کرد تماشا را بیرون بود میز کنار درست

 . بودیم

 . دارم دوست بارونو و برف زیر شدن خیس من:  کرد بیرون متوجه هم مرا نگاه

 ؟ چطور رو حسابی و درست سرمای یه خوردن ــ

 . دارم دوست.. آره باشید نداشته اعتراض حق و باشید شما مسببش وقتی:  خندیدم

 ؟ بشم معترض باید چرا..  نداری ارزش من برای کنی می فکر که تو:  خندید آرام
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 حقیرت یا انداختن دست برای بگم باشه مناسب شاید...  برای شما منتها...  همینه نظرم هنوزم ــ

 ... کنید می ایجاد رو جو این کردنم

 ... شدم ساکت متعجب من و خندید بلند صدای با بار این

 حرکت این بود بعید او از داد دست من به خجالت حس...  گرفت بود میز روی که را دستم ناگاه به

 ؟ بیارم در خوام می کارا این با چیو ی عقده اونوقت:  بود متبسم همچنان اما.... 

 . یاس انصافی بی خیلی ؟ کنی می تو فکریه چه این آخه:  فشرد را دستم.  آرام خیلی.. شد آرام

 ... یاس

 ینا با.... برادر یک داشتن حس.. بود خوبی حس دستش با دستم تماس نشست لبم بر لبخند

 ؟ چیه رفتارتون دلیل بگید خودتون:  کشیدم آرام را دستم حال

 هتب بخوام اینکه تا کنی فکر همونطوری دم می ترجیح...  سختی سوال چه:  رفت باال ابروهایش

 .... بدم توضیح

 . خندید و

 . آوردند را سفارشمان

 . بود کرده مشغول بود گفته که آخری ی جمله با را فکرم

 . باشه نشده حک ذهنت تو بدی ی خاطره امشب از امیدوارم ــ

 ارزش واسم شما نصیحت البته که.. دقیقه چند اون از نظر صرف...  گذشت خوش خیلی.. نه ــ

 . ممنونم.  داره

 خواستم می هم باز شاید...  ماند می خیره او به اراده بی نگاهم... نوشید را اش قهوه از ای جرعه

 ردمک می احساس کم کم بود داده رخ اتفاقات آن پیش دقایقی آنه با.  کنم درک را تانیا احساس

 بود خودش خاص عجیبش اخالق.  باشد داشته دوست را او که بدهم تانیا با را حق توانم می

 ! داشت نیاز درک و مدارا به کمی که اخالقی. ...  غیرت روی از.  بود مردانه هایش سختگیری

 . داشتم خوبی حس بودم آمده او با اینکه از
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 رت شدید این از بارش تا:  گفت که او کالم با آن از پس و نوشیدم را کاکائویم شیر آرامش با

 . شدم خارج کافه از او با برگردیم نشده

******************* 

 بی هک شدم خوشحال قدر آن.  بشنوم توانستم می که بود خبری بهترین این.  گشت می بر دایی

 ... حمیرا خوشحالم خیلی وای: بوسیدم و کردم بغل بود داده من به را خبر این که را حمیرا اراده

 ... دلتنگشم چقدر دونی نمی

 ..... وگرنه نداد بهت خبرو این داداش من جای به خوبه.. دختر کن کنترل خودتو:  خندید

 ... بدی خیلی:  زدم بازویش به شوخی به

 . هستند نفر چهار...  میان هم شریکش ی خانواده.. نمیاد تنها بابا راستی ــ

 ؟ متانت ی خانواده ــ

 ؟ نه عالیه خیلی...  بگذرونن اینجا عیدو تعطیالت خوان می...  آره ــ

 . بود رفتن مهمانی دادنو مهمانی عاشق همیشه او

 ؟ میاد کی دقیقا دایی حالا ــ

 . دیگه روز شش یعنی.. هفته همین آخر ــ

 ؟ نه دارید کار ام خیلی حتما....  خوشحالم خیلی..  جون خدا وای:  شد تر پررنگ لبخندم

 نگرانی و آمادست چیز همه آینده دوروز تا..  کنه می مدیریت رو همه خودش مامان اما...آره ــ

 . نداره وجود

 . رسه می االن داداش که بشم آماده من خب:  برخاست آن از پس

 رفتنش از حاال و بود گذشته خوش من به او با چقدر و بود آمده صبح از او.  شدم می تنها هم باز

 می اینجا میاد خودش داداش ؟ خونه بریم امشبو خوای می:  خواند نگاهم از را این.  گرفت می دلم

 ؟ هان.. مونه

 که دمش خوشحال خیلی اما...  بیام تونم نمی...  میشه پریشون بزرگ آقا...  نه:  کردم رها را نفسم

 . اومدی
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 را شالم.  آمد درون به حبیب و شد باز سالن در.. کند خداحافظی او از تا رفت آقابزرگ اتاق به او

 . سالم. :  کردم مرتب

 شلوغ کارخانه در سرش دانستم می.  گذشت می روز چهار بودم دیده را او که باری آخرین از

 و اتاقم در یا بودم خواب یا من هم آن که زند می سر بزرگ آقا به شب آخر یا صبح فقط و است

 . شدم نمی آمدنش متوجه

 ؟ احواتون و حال...  یاسمین خانوم...  به به ــ

 . خوبم...  خداروشکر ک زدم لبخند

 ... کنیم زیارتتون دیدن نمی افتخار شده سنگین تون سایه: آمد جلو

 . کنید عفو.. قربان بوده بنده سعادتیِ کم از:  کرد متبسمم شوخش لحن

 نم که کرد می ساطع خود از گرمایی انرژی گویی چشمانش...  بود عجیب...  نگاهش آمد نزدیکتر

 دمنبو پروا بی و گستاخ من.  گرفت را چشمهایش از نگاهم رفتنِ پای نگاهش!!  شد گرمم آنقدر

 . بگیرم را نگاهم نداشتم قدرت که بود آمده سرم بر چه دانم نمی فقط

 خارج حالت آن از هم من و کرد منصرف را او آقابزرگ اتاق در شدن باز اما بزند حرفی تا گشود لب

 گونههایم کردم می حس...  شوم دور چشمانش مقابل از بودم قادر کاش.. غریبی حس چه.  شدم

 بهترست... نه...  یا.. بود تازه که نگاهی..  خیره نگاهِ آن از بودم شرمگین...  انداخته گل شدت به

 با دنبای...  کند نمی حساب مرا اصال او!!  نه...  بود ممکن یعنی!!  شدم می آن متوجه تازه...  بگویم

 !! کجا او و کجا من.  کنم درگیر ذهنمو خود بی های فکر این

 هب رو و کشید صورتش به دستی..  رسید می نظر به کالفه.. نبود من از بهتر حالش هم خودش

 ؟ بیدارن آقابزرگ:  گفت حمیرا

 . آره ــ

 ؟ شده چیزی:  نگریست او به متعجب حمیرا و افتاد راه به اتاق سمت به او

 ؟ چطور...  نه:  خوردم جا کنجکاوش نگاه از

 تبه حرفی نکنه که شدم نگران.. شدی سرخ گوش بنا تا که توام اومد جوری یه نظرم به آخه ــ

 ! باشی شده ناراحت تو و باشه زده
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 یم که هم دیگری ی جمله هر شاید.. دانم نمی.  شد راحت خیالم جمله آن شنیدن از چرا دانم نمی

 از هک فکری بگویم بهتر یا زودگذر احساس آن به نباید فقط...  کردم می پیدا حسو همین گفت

 .کرد می ای اشاره یا برد می پی بود گذشته خاطرم

 کخن و آزاد هوای.  رفتم ساختمان از بیرون به حمیرا با آقابزرگ اتاق از حبیب آمدن بیرون از قبل

 درست صبح که برفی آدم مقابل...  شدیم دور ساختمان از زنان قدم.  کرد می بهتر را حالم باغ

 . ها شده بانمکم:  ایستاد بودم کرده

 . میشه نمک با معلومه ساختم خودم!  کمک نیومدی که تو ــ

 ... شده سردتر هوا نظرم به..  هوا این تو میشه سردم سال هر از بیشتر امسال چرا دونم نمی ــ

 . کردن درست برفی آدم و بارونم و برف عاشق که من ــ

 ! کردیم می بازی برف باغ توی چقدر...  بخیر بچگیمون یاد ــ

 . من عزیزان سالم به به ــ

 . شد می نزدیک ما به...  برگشتیم سمتش به منوچهر صدای شنیدن با

 لفنیت بار چند فقط.  روز ده از بیشتر شاید....  بودم ندیده را او بود وقت خیلی.  کردیم سالم هردو

 . است کرده می اشتباه او مورد در کامال حبیب کردم می تصور من و.  بود پرسیده را حالم

 ؟ چطره حالتون...  ماهتون روی به سالم:  رسید نزدیکمان

 نم چشم از را او آمدن..  بود حساس او حضور به حبیب.  شد کشیده ساختمان سمت به من نگاهِ

 . دید می

 .... سوی به رفت نگاهم هم باز و.  دادم دلهره با را او احوالپرسی پاسخ

.  ریخت فرو دلم.  کرد اخم منوچهر دیدن محض به اما بود آرام اش چهره... شد خارج ساختمان از

 توانستم نمی که همان!!  گفتم که بود ای تازه حس همان از.. باشد ترس از که ریختنی فرو نه

 ...  شد گرمم نگاهش با گفتم که همان بگیرم نگاهش از را نگاهم

 "حبیب"
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 می نظر به پیش وقت چند از تر سرحال چقدر.  افتاد دایی به چشمم شدم خارج که ساختمان از

 !!! دیگر بود عشق خاصیت..  رسید

 و دهسا یاسمین.  ببینم یاسمین کنار را او توانستم نمی طریق هیچ به.  کردم اخم ناخواسته

 یاسمین برای کردماو می حس خوبی به را این....  بود انداخته قدیمش عشق یاد به را او مهربون

 هرچند کردم موافقت چرا که بودم این از پشیمان شدت به من و شد می محسوب جدی خطر

 خیلی آقابزرگ بود دیر کمی پشیمانی برای اما!  کند بازی را افروز یا یاس نامزد نقش ظاهری

 به توانستم نمی من و شد می بهتر روز به روز حالش!  دارد کنارش در را افروز که بود خوشحال

.  شینمبن توانستم نمی هم بیکار اما..  بزنم هم به را چچیز همه بگیرمو او از را دلخوشی این راحتی

 ! برسد پایان به بازی این تا داشتم می نگه دور دایی از را یاس توانستم می تا باید

 .... ترسید می خودش کنار در دایی حضور از..  ترسید می یاسمین.  شدم نزدیک ها آن به

 ... ترسید می وقتی شد می زیبا خیلی چشمهایش.  خواندم نگاهش از را این

 ممکن کودکانه و پاک روحیه آن با وگرنه ببرد حساب من از که بود نیاز گاهی اما سوخت می دلم

 تی آه..  افتاد می اتفاقی او برای اگر بیندازد دردسر به مرا خودش از بیشتر و را خودش بود

 او رس بر بالیی نکرده خدای کنم فکر اینکه از شدم می دیوانه.  بود نفسگیر برایم هم تصورش

 ....من که سال چند از بعد راحتی به دایی حاال و..  بیاید

 !!قیمتی هیچ به..  ذارم نمی

 ؟ ری می داری پرسید.  گفتم آمد خوش و دادم دست دایی با

 ... نه دیگه اومدین شما که حاال:  گفتم

 . نداره اشکال بری خوای می...  عزیزم نمیشم وقتت مزاحم من:  زد لبخند

 ! خوبه ام خیلی تازه!  نداره اشکال که معلومه بله

 . یاسمین با بودن به داره عالقه ام خیلی تازه نداره کاری خونه که هم حمیرا مونیم می..  نه ــ

 ؟ نیست اینطور:  گفتم اجباری لبخندی با شدند متعجب هردو یاس هم حمیرا هم

 ! ببرد من دل راز به پی که باشد کسی اولین شاید...  بود شده گیج حمیرا
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 .. مونیم می.. همینطوره بله ــ

 ...حاضـ شام بریم:  گرفت را یاس دست

 . جایی ببرم رو یاسمین اومدم.. نیومدم شام برای من جان حمیرا نه:  گفت دایی

 . ماند خیره من به یاسمین نگاه! ؟ داد می اجازه خودش به چطور.  گرفت گر بدنم

 !!؟ کجا:  شد منقبض عصبانیت از فکم

 ... یا کامپیوتر اگه کردم فکر تنهاست خیلی اینجا دختر این:  کرد تکرار را لبخندش

 به حاللزاده که گن می راست:  کند تمام را اش جمله ندادم اجازه و شدم متوجه را منظورش

 برم امروز قرار و دادم سفارش هم تاپ لپ حتی و بودم فکر همین به دقیقا نمم...  ره می داییش

 !! متاسفانه نشد که کنم سورپرایزش خواستم می..  بگیرم

 این از پیش تا...  بودم بیزار یاسمین به نگاهش رنگ از.  بود آمده جوش به خونم اما خندیدم

 تیسخ به.. بگیرم را ام تازه احساسات جلوی توانستم نمی وجود این اما داشتم عالقه او به چقدر

 . کردم می مدارا احساسم و خودم با

 از معصبانیت تمام با که لبخندی زدم لبخند او به...  نشست حیرت به یاس زیبای چشمان نگاه

 ؟ موافقی...  میای بیرون تنهایی از اینطوری:  بود وجودم عمق

 هدیه همچین کشم می خجالت..  من.. اما..  عالیه وای:  گفت شوق با و کرد فراموش را ترسش

 .... رو ای

 : بود خوب حالم بود من به فقط نگاهش وقتی...  خندیدم می راحت او با...  خندیدم هم باز

 ؟ خوبه... کنیم می حساب هم با

 ! بود پاک خیلی او...  بودم نگرانش همین برای...  برداشت ساده...  نگرفت را منظورم و خندید

 ... بودم می مراقبش باید

 ... سرده خیلی که تو بریم خب... پس مبارکه: انداخت باال شانه.  بود دیدنی دایی ی چهره

 رفتم می که هم هرجا!  بروم راحت خیال با و بگذارم توانستم نمی هم باز داشتم هم کار هزار اگر

 . بود او پیش دلم هم باز
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 ! من برعکس درست..  کرد استقبال او حضور از رویی گشاده چه با.  آمد هم آقابزرگ

 . بود تر راحت من خیال چقدر اینگونه و رفتند آشپزخانه به شام ی تهیه برای حمیرا و یاس

 روشن و گیرا چشمهای این با..  بود نگاه همین کردم می تحمل یاس به که نگاهی آورترین زجر

 نظر به جذاب و مانده جوان اینقدر سن سال 63 با که بودم عجب در و کرد می خیره را چشم که

 !! نبود من کار هم تصورش... نه..  یاس اگر...  رسید می

************* 

 اپت لپ خرید برای هم با که باشد آماده بودم گفته او به و بودم گرفته تماس پیش ساعت یک

 یاس ای آماده:  زدم در به ای ضربه.  بود اتاقش در او ؛ بودم رسیده که بود دقایقی حاال و... برویم

 ؟

 . پوشیدن لباس در بود سلیقه خوش چه و.  همیشه مثل.. آراسته و مرتب.. کرد راباز در

 . سالم ــ

 ؟ بریم...  سالم ــ

 ... من خاطر به خوام نمی حبیب آقا ــ

 انستتو نمی که آنقدر ؛ بود غریبه من با یعنی این.. شدم می عصبانی حبیب آقا گفت می وقتی

 یم دلم..  نبود وقتش هنوز.  آوردم نمی رویم به اما!  بیاورد زبان بر وند پیش بی و راحت را نامم

 .... من به هم او واست

 ... اما ببخشید:  گرفت دندان لببه دید که را اخمم

 . نیومدن آقابزرگ تا بریم بیفت راه ــ

 انداخت ساعتش به نگاهی

 . گردن می بر 7 ساعت ــ

 . داریم وقت ساعت دو از کمتر که بریم پس...  دونم می ــ

 ! بودم خوشحال من اما است معذب که دانستم می

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 36 ریا بی | کند فریاد عشق اگر رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

122 

 

 با ها آن زدن حرف ی نحوه از...  گرفت تماس پویا که بودیم شده سوار تازه.  شدیم همراه هم با

 زد می حرف او با راحت و محبت با چقدر یاس..  گرفت می دلم و خوردم می حسرت همیشه هم

 زد می لبخند زحمت به که بودم وحشتناک آنقدر نظرش در من اما خندید می و کرد می شوخی..

 . داد می من به بدی حس چه و کرد می صدایم حبیب آقا بدتر هم آن از...

 استم.  شود مظورم متوجه که بود کافی اخم یک برساند پایان اشرابه مکالمه زود داشتم دوست

 ی همه..  کردم می سکوت عمد به وقتی شد می مضطرب.  دادم ادامه سکوتم به.  کرد قطع را

 ار ام بیداری و خواب های ساعت ی همه وقتی شناختم می هم باید.. شناختم می کامال را حاالتش

 چشمهای عکس هم گراندش بک...  بود خودش اسم تاپم لپ و گوشی رمز...  کردم می فکر او به

 . داشتنی دوست و بود زیبا که راستی به...  معصومش

 ... گم می هنوزم من کنید باور...  حبیب آقا ــ

 و باشد داشته نعارف اینقدر من با آمد نمی خوشم! بود حقش بار این.  کردم نگاهش اخم همان با

 ... پویا مثل یکی با

 !!ببخشید:  کرد سکوت

 ؟ هست نظرت مد خاصی مارک یا مدل...  خب ــ

 داشتم دوست را سرد و ظریف دستهای این لمس چقدر..  کرد قفل هم در را دستش انگشتهای

 ... دوبار یکی اما کردم می کنترل را خودم هرچند...

 ... کنه نمی فرقی من برای..  نه ــ

 ؟ داری دوسش.. عالیه.. گیریم می خودمو تاپ لپ مثل یکی پس باشه ــ

 . ندیدم درست راستش... دونم نمی: کرد نگاه بیرون به

 ... داد نمی اهمیت من به مربوط چیزِ هیچ به او

 دست از چقدر که آه...  من مقابل در اما...  بزند حرف برایم خواست می دلم.  دادم بیرون را نفسم

 !!! شدم می عصبانی خودم

 سرم یخیل.  کرد برگذار باشکوهی مهمانی بازگشتش مناسبت به همیشه مثل مادر و برگشت پدر

 با ختلفم ی بهانه به اما...  بودم کالفه بروم آقابزرگ باغ به توانستم می کمتر اینکه از و بود شلوغ
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 ودمب این نگران مدام.  گرفتم می آرامش صدایش شنیدن با دقایقی برای و گرفتم می تماس او

 نرفته آنجا به او که کرد می راحت را خیالم گرفتم می تماس که هربار اما برود آنجا به دایی که

 . است

 چقدر خانه در حضورش از و بردم خودمان ی خانه به را بزرگ آقا و او رسید می پدر که روز آن

 قرار و بود عصر 2 ساعت...  رفتیم استقبال به کامیار و حنانه با مادر و من فقط....  بودم خوشحال

 اب شدن رو به رو از چقدر او که دانستم می و آمدند می باغ به همه.  شود برگذار میهمانی شب بود

 من و نداشت را او دیدن چشم کورش عمو داشت هم حق البته که نگرانست و ناراحت کورش عمو

 .نشاند می اش چهره به غم و کرد می تحقیر را او وقتی شدم می عصبانی چقدر

 همانطور.  بودم دلتنگش حسابی و دیدم می را او ها ماه از پس.  بودم خوشحال خیلی پدر دیدن از

 اینکه حس.. خوبی احساس چه..  فشرد خود به و گرفت آغش در مرا محکم دیدنم با و بود او که

 نداشته نیاز او به ظاهر در و باشی مستقل خودت که هرچند...  داری محکمی این به گاهی تکیه

 ! کند می گرم را دلت وجودش اما باشی

 از پیش سالها که ایرانی ای خانواده.  بودند همراه او با هم متانت ی خانواده.  نبود تنها بار این

 زا بیش تجارتشان و بود شده شریک پدر با متانت آقای بود مدتها و.  بودند کرده مهاجرت ایران

 به اول...  توانستم نمی من اما شوم همراه او با هم من داشت اصرار پدر.  بود گرفته رونق پیش

 خیالش من حضور از و نداشت اعتماد من از بیشتر کس هیچ به او.  آقابزرگ دوم و دلم خاطر

 به ها کارخانه در مشکلی و رود می پیش خوب کارها صداقتم و من وجود با اینکه..  شد می راحت

 ! آید نمی وجود

 خترد و رسید من از کوچکتر سالی چهار سه نظرم به که آریان پسرشان با همسرش و متانت آقای

 کردیم استقبال نوازی مهمان رسم به آنها از.  مهند کوچکشان ی نوه و فرهان و آریانا دامادشان و

 این . داشت مهمانانش ی همه با همیشه پدر که رفتاری مانند درست.. محترمانه و گرم استقبالی. 

 ! داشتند خود جای که خانواده

 پدر از آقابزرگ همینطور و یاس و ها خواهر استقبال...  رسیدیم باغ به که بود 6 به نزدیک ساعت

.  کرد هبوس غرق را او و برگرفت در را یاس آنگونه وقتی نشست برلبهایم لبخند.  بود دیدنی خیلی

 . بگیرد قرار آقابزرگ البته و هایم خواهر و مادر و پدر محبت مورد اینکه از بردم می لذت
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 می گریه راحت چه.  کرد پاک را هایش اشک.  افتاد من به نگاهش آمد بیرون که پدر آغوش از

 ! کشید می آتش به را دلم وگرنه بود شوق سر از هایش اشک که بود خوب!! کرد

 . روش شما چشم:  ایستاد رویم روبه و آمد.  بیاید سویم به کردم اشاره

 ... روشن دلت چشمِ ــ

.  ببینمت خوب بده اجازه... دخترم:  گفت شد نزدیک ما به متانت خانم که بودم نزده را حرفم هنوز

 .... ماشااهلل

 آریان مثل جوان پسری وجود با هم آن ؟ ببیند خوب را او خواست می چرا..  رفت هم در هایم اخم

 .... هم آن باشد داشته توانست می دلیل یک تنها!! ؟

 ! دیگر مزاحم یک!  ساییدم هم بر دندان خشم از

 !!! شد نخواهد او منظور متوجه هیچگاه مطمئنم اما بود متعجب من مثل هم یاسمین

 مامت حسادت این!  باشد آریان مقابل در رفتارش مواظب که کردم می گوشزد او به زود خیلی باید

 .... اینکه جز نداشتم آن از هم خالصی راه هیچ و بود گرفته را وجودم

 نمی!  کردم نمی باز عالقه ابراز برای لب از لب دارد من به عالقه ای ذره فهمیدم نمی تا اما

 ؟ نبود ممکن!  باشد مادرش مثل هم او بود ممکن.. بدهم دست از آسان را او بعدها خواستم

 به و نکرده صحبتی پدر با مورد این در بودم امیدوار.. بود مانده خیره او به زده ذوق متانت خانم

 ... بودم مجبور صورت این در!  باشند نرسیده توافقی

 تنها باید چرا...  بود آمده جوش به خونم. شدم خارج ساختمان از کالفه. تازه سر درد هم این

 !!؟ باشد داشته خواهان همه این لرزیده برایش دلم که دختری

 به بمانم منتظرش آنکه بی.  رسیدند راه از هم جان دایی بعله... افتاد ورودی راه به چشمم

:  رفتم سراغش به رسید می گوش به آشپزخانه از صدایش...  نبود یاس.  برگشتم ساختمان

 ؟ یاسمین

 ؟ بله: گفت نگران و برگشت طرفم به.  بود سینی در ژله ظرفهای گذاشتن مشغول حمیرا با

 . دارم کارت اتاقم بیا ــ
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 چی باز.. کنه خیر به خدا:  گفت حمیرا به که شنیدم را آرامش صدای که بودم نشده دور هنوز

 ...شده

 همه برای چرا ؟ نداشت را ام حوصله چرا!! ؟ ترسید می من از چرا.. شدم عصبانی پیش از بیش

 ... من با و بود خندان و خوشرو

 . تو بیا:  برگشتم در سمت به و انداختم را پرده زد در به ای ضربه.  آمد تا کشید طول کمی

 . آمد درون به آرام

 ؟ داشتید کاری من با ــ

 ؟ اومدی دیر اینقدر چرا ــ

 .... سالن تو متانت خانوم ببخشید ــ

 انومخ کنی می فکر:  گفتم معصومش چشمهای در خیره حرفش به توجه بی و ایستادم مقابلش

 ؟ ببینه خوب رو تو خواست می چی برای متانت

 !! باشد من جز به یکی برای نداشت حق او کردم اخم.  ماند خیره من به متعجب و کرد سکوت

 ؟ بود چی برای تعریف همه اون ؟ کرد نگاه اونطور بهت چی واسه متانت خانوم گفتم ؟ بیداری ــ

 !خوبی حس چه...  بود چشمهایم به هنوز نگاهش

 ! دونم نمی من ــ

 ! کرد می سیر خودش دنیای در او.. گفتم که همان

 .... دونم می من اما ــ

 ! بگید منم به خب:  رفت باال ابروهایش

 ؟ آره.. داره ساله شیش پنج و بیست پسر یه که دونی می دیگه اینو ــ

 .... من به ربطی چه این اما دونم می خب:  گفتم همیشگیش های گیر و ها بحث از حوصله بی 

 ... متانت خانوم یعنی!!  بود متانت آقای پسر آریان خاطر به نگرانیش.  فهمیدم را ربطش و
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 و بودم شده هول که قدر آن ؟ داشت نمی بر من از چشم و داشت توجه من به همه این چرا نه اگر

 . دبو عجیب برایم رفتارش دید می مرا بار اولین برای که اویی!  کنم کار چه باید دانستم نمی

 ؟ نداره!  داره ربط:  شد تر دقیق نگاهش... چشمان به بود خیره

 . کردم سکوت.  شد قرمز شرم از صورتم کنم می فکر

 هم پسره این با.. باشی رفتارت مواظب بهتره.. شدی خودت به ربطش متجه که حاال پس ــ

 ... دی نمی نشون خوش روی... نمیشی صحبت

 عجیب هم بود خوشایند هم که آورد می وجود به من در باورهایی داشت کم کم هایش حساسیت

 بود او کارهای دلیل به کردن فکر وقت چه حاال...  داشتن دوست خاطر به آمد نمی بر او از یعنی...

 ؟

 ... نداشتم ایشون به کاری من گفتین نمی هم شما:  انداختم پایین را سرم

 ... نکنین کنترلم.. اگه...  انگار که زنین می حرف جور یه شما:  هایش حرف از بودم ناراحت

 ردمک می بد فکر اگه...  کنم نمی تو مورد در بدی فکر هیچ من گفتم هم قبال:  آمد حرفم ممیان به

 ... یادنم خوشم که بدونی گفتم فقط نده کش هم بحث این!  نبود میبینی االن که اینی رفتارم

 ! همیشه نه!  مواقع بعضی همان مثل... بود پروا بی نگاهش کردم نگاهش

 ؟ نیستند دختر حریر و حمیرا ؟ باشم رفتارم مواظب من باید فقط چرا ؟ نمیاد خوشتون چرا ــ

 ؟ کنم می توجه جلب بارفتارم و سرم سبک من فقط یا ؟ نیستند مهم براتون

 ... بود دیدنی خوردنش جا

 چون گفتم تو به اول زنم می رو حرفا همین اونام به من ؟ گم می تو به فقط دونی می کجا از ــ

 ... باشن داشته خیاالتی تو برای ممکنه کردم حس

 خیاالت خودت برای دیدی حاال!  حتما گفت می هم ها آن به.. نداشت جواب حساب حرف خب

 ؟ کردی باطل

 !! باطل خیاالت!!!  باشه داشته دوستم اخالق بد این خدامه از من انگار حاال کردم اخم خودم به

 ؟ برم من بدین اجازه اگه خب ــ
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 موردش در فکری چه من که باشد زده حدس نکند ؟ بود کالفه چرا.. کشید صورتش به دستی

 ؟ کردم

 ! برو ــ

 باشه آماده ناهار میز باید دیگه االن...  اجازه با:  نشست برلبانم لبخند بود گفته را دلخواهم ی واژه

 . پایین بیارید تشریف هم شما

 . میام:  داد سرتکان

 . شدم خارج اتاق از و نکردم معطل دیگر

 رایب اشتیاقش از و کرد می نگاهم لبخند با وقتی سرمیز...  بود دار خنده برایم متانت خانم رفتار

 هک نشست لبهایم بر لبخند اخم همه آن دیدن با و کردم نگاه حبیب به اراده بی گفت می دیدنم

 ! گرفت من لبهای از را خنده و کرد تر غلیظ را اخمش این

 تر راحت جا ان در هم بود شده تنگ انجا برای دلم هم.  باشم اتاقم در دادم ترجیح ناهار از پس

 . بدهم پس جواب کسی به نبود نیاز.  بودم

 ... پوش سفید باغ.. کردم نگاه باغ به پنجره از و کشیدم دراز تخت روی

 هک واضحی تصویر به! ؟ بود مورد بی وسواس همه آن...  بست نقش دیدگانم مقابل حبیب ی چهره

...  دبو خواستنی خیلی ظاهرش...  شدم دقیق بو شده تر شفاف خیلی اخیرا و داشتم ذهنم در او از

 دبو پایش از افتادن حال در شلوارش نه کرد می آرایش نه داشت می بر ابرو نه... مردانه ی مردانه

 می مسخره و جلف واقعا.. ها تیپ این از آمد می بدم چقدر..  افتادم خنده به آخر فکر این با.... 

 ! حبیب تیپ به شبیه تیپی.  پسندم می را مردانه تیپ هم من!  نمود

 لذت:  کردم زمزمه خودم با ؟ بود شده بخش لذت برایم او به کردن فکر چرا.. چرخیدم پهلو به

 !؟ بیاد خوشم او به کردن فکر از باید چرا...  نه! ؟ بخش

 ینم را نامش!! ترس شبیه چیزی.. شدم خصوصی به احساس دچار.. گرفت گر بدنم یکباره به

 من بو ممکن غیر این.. گذاشتم داغم های گونه بر را سردم دستهای ؟ بگذارم چه باید دانستم

 ... است ممکن چطور.. کردم منع را تانیا همیشه من...  نداشتم او به احساسی هیچ من..
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 هر!!  تازه احساس آن هم شاید دانم نمی ؟ اتاق هوای...  انداخت خفگی حالت به مرا اتاق هوای

 می جا را حالم باغ سوز از پر و سرد هوای....  بروم باغ به و کنم ترک را اتاق کرد وادارم بود که چه

 خوب ی همه با ناشناخته حس این...  کردم زدن قدم به شروع و پیچیدم خودم به را شالم! آورد

 . باشم کرده اشتباه خواد می دلم... یا خدا!!  داد می آزارم و بود انداخته قلبم به وحشت بودنش

 به.. کردم عادت او به فقط من.. من!!  اشم داشته دوستش بتوانم من که نیست کسی آن حبیب

! ؟ قلبم و من با کردی چه حبیب...  آه.. داد می خرج به ام درباره که وسواسی به.. هایش محبت

 چهی که میبینم حال و....  داری دوست را دختری گفت می تانیا گذشته این از ؟ کجا تو و کجا من

 وینش عاشق چرا تو افتادم غریب حال این به خبر بی جا همه از منِ وقتی.. نیست ممکن غیر چیز

 !!؟ باشی نداشته دوست و

 خواست می تنهایی فقط دلم...  نداشتیم مهمانی شب کاش...  کردم گم درختان میان در را خودم

 ! سکوت و

 !!؟ یاس:  نگرانی و تعجب از پر شنیدم را صدایش

 !؟ کنی می چیکار تنها. سرما این و.. اینجا معلومه:  کرد اخم برگشتم طرفش به

 نگاه ببرد پی بدان و شود منعکس نگاهم در دلم حالِ اینکه ترس از شد بیخود خود از دلم یدنش با

 ؟ داره اشکال اینم.. بزنم قدم اومدم خب:  گرفتم

 ؟ میندازی تیکه بهم دربارش و نیومدی کنار من نصیحتای با هنوز تو ــ

 !کرد نمی پیچم سوا اما ماند می نه...  رفت می کاش.. گرفتم رو کامل

 . ببخشید.  نداشتم منظوری ــ

 کنی زهر همه به رو مهمونی و کنی مریض خودتو خوای می ؟ داریم مهمونی شب دونی نمی تو ــ

 ؟

 ؟ بود گرفته من از را اختیارش زبانم چرا

 !؟ شما به فقط یا همه به ــ

 ؟ بود چی منظورت:  ایستاد رویم روبه
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 مین دقیقا هنوز که بودم شده مبتال چیزی به!! بود واقعی..  نه.. کردم نگاه چشمانش به ناگزیر

 ! دانستم قلبم تند های زنش از را این چیست دانستم

 ... هستید من های هوایی به سر و ها کاری خراب نگران که شمایی فقط آخه.. نداشتم منظوری ــ

 ؟ بشنود خواست می چه! ؟ کردم احساس اینگونه من چرا ؟ نداشت را این انتظار

 ... کنم نمی زهر شما به هم مهمونی و نمیشم مریض من.. نباشید نگران:  دادم ادامه

 . نبود تو هوایی سربه منظرم من ولی:  شنیدم را صدایش و گذشتم کنارش از

 . بشم آماده باید کم کم که برم من.. نیست مهم:  انداختم باال شانه

 راننگ:  ایستاد ساختمان به ورو از قبل...  افتاد راه به دنبالم به که شنیدم می را پایش صدای

 ! حجاب با و پوشیده همیشه مثل.. نباشید لباسمم

 ! کرد می داشتنی دوست را اش چهره جاخوردن و بهت چقدر

 ******************* 

 . بود موجه وکامال آراسته و خوب ظاهرم.  کردم نگاه خودم به بار آخرین برای آینه در

 ییزیبا حجاب که شالی و بود شده جمع دقت با که موهایی با دخترانه آرایش... پوشیده لباسهای

 . لباسم همرنگ درست... داد می موهایم و چهره به

 با شدنِ رنگ هم به دایی...  داشتیم حجاب خانوادگی های میهمانی در همیشه ها دایی دختر و من

 یکی برای.  بود آموخته فرزندانش و من به هم را این و نداشت اعتقادی نشدن رسوا برای جماعت

 و دشون می حاضر ظاهری چه با ها میهمانی اینگونه در ساالنم و همسن که نبود مهم اصال من مثل

 فرهنگ ما.  خود دین به موسی خود دین به عیسی دایی قول به...  کنند می رفتار آزادانه چقدر

 هر نظرم به...  داشت مرزی و حد دختر برای آزادی...  کردیم می پیروی آن از و داشتیم را خودمان

 تننرف دانشگاه جز بود درست بود گرفته نظر در خانوده برای بزرگتر عنوان به دایی که قانونی

 ! بود نشانده مان همه دل بر حسرتی که... دخت

 ! بود نواز شامه بسیار... کردم استشمام عمیقا را یاس مالیمِ و خوش ی رایحه زدم اسپری کمی
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 به متبس برای که لبهایش.  بود آریان شدم متوجهش که نگاهی اولین و شدم پذیرایی سالن وارد

 الدنب به چشم با...  داشتم سر درد ی حوصله نه و خواستم می نه...گرفتم را نگاهم آمد در حرکت

.  بست قشن لبانم بر لبخندی دیدنشان با.  بودم شنیده را صدایشان ازاتاق که گشتم تانیا و پویا

 منشست...  کردند باز جا من برای خود میان در و گشودند چهره دیدنم با هردو... رفتم سویشان به

 ... نه یا است سالن در حبیب دانستم نمی... گرفتم فاصله پویا از کمی و

 ... امشب شدی خوشگل چه:  کرد می نگاهم خندان لبهایی و براق چشمهایی با پویا

 را بود گرفته درد خیلی که را آن جای حرص با کشید محکم را ام گونه همیشگی عادت طبق و

 ؟ نمیاد خوشم بگم بار چند.. بیچاره نمیشی آدم تو:  کردم لمس

 ... نباشی شیرین اینقد خواستی می:  خندید خیال بی

 ازش االن که بوده عاقل کی این:  دیدم می لبهایش بر را خنده که خوب چه.. خندید می هم تانیا

 !! فهمه نمی...  که نیست خودش دست بیچاره ؟ کنه رفتار درست داری توقع

 اونو جای خوای می... نیست اولت بار شده می حسودیت یاس و من ی رابطه به همیشه تو:  پویا

 ... دم نمی اجازه متاسفانه که بگیری قلبم تو

 به چیزی مگر ؟ بود چه ی نشانه ها شدن گرم این...  انداخت حبیب یاد به مرا هم باز گفتنش یاس

 چه!! ؟ میشد جاری و ریخت می فرو باره یک به که داشت جریان تنم های رگ و قلب در خون جز

 رگوزو خودش مثل هم فکرش... شد نمی اما نکنم فکر او به که داشتم خودم با سختی کشمکش

 !بود

 واسه حسودی... دیگه میشم جا راحت دیگه نفر ده با بخوام... کاروانسراست مثل که تو قلب:  تانیا

 ؟ یاسمین به اونم ؟ چی

 وقت چند تا که اویی.. بود او پی در نگاهم ناخودآگاه من و خندیدند می و کردند می کل کل دو آن

 .... حاال و داشتم دوست را نبودنش... نباشد مهم اینه نه.. نبود مهم برایم نبودش و بود پیش

.  بود شده دوچندان جذابیتش.. دوخت خوش و خوشرنگ شلواری و کت.  آمد پایین ها پله از

 کامال ی چهره یک.. هستند او شبیه ها خیلی...  نبود ذهن از دور به و خاص خیلی اش زیبایی

 وزر تعدادشان چه اگر که هایی تیپ همان آمد می چشم به هرچیز از بیش بودنش مردانه... شرقی

 لبخند دهند می که خوبی حس با دیدنشان و شوند می پیدا هم هنوز اما کاهشست حال در روز به

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 36 ریا بی | کند فریاد عشق اگر رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

131 

 

 دارد جذبه نگاهشان که ها همان شده عجین خونشان با غیرت که ها همان.  نشانند می لب بر

 . ست جدی و محکم لحنشان... بم صدایشان..

 اش چهره به مغرور و خاص حالتی که ابروهایش همینطور...  بود زیبا اغراق بی اما چشمهایش

 بشود هم باید...  شده قبل از تر پررنگ ذهنم در ها روز این تصویرش نبود خود بی....  بود داده

 ! کنم می نگاهش دقیق و ام شده پروا بی اینگونه که وقتی

 الح این با...  گرفت می را نگاهم مچ که بود بار چندمین برای دانم نمی.. شد من متوجه هم او نگاه

 ... آوردم زیر به سر

 ؟ فکری تو چرا ؟ چته:  زد پهلویم به پویا

 ... خستم کم یه فقط...  نیستم:  کردم نگاهش

 ... ها کرده زوم تو روی بد خوشتیپه پسر این ــ

 ودمخ ترسیدم می حبیب ی ها دادن گیر از اینکه از جدا... نگریستم نگاهش مسیر به کالم این با

 ... نتهمتا آقای پسر ؟ که میشناسیش:  گرفتم رو تفاوت بی دیگر بار.  نداشتم را اش حوصله هم

 ؟ اومده ازدواج مقدس امر واسه:  خندید

 . بپرسی ازش تونی می... دونم نمی ــ

 . نیست چیزیم و خوبم بگو بازم:  کرد اخم

 . ندارم حوصله و خستم گفتم ؟ خوبم گفتم کی من ــ

 ! دیگه شو دور چشمم جلو از شو بلند بگو نکنه درد شما دست ــ

...  گفتم کلی ؟ باشم نداشته رو تو ی حوصله من ؟ شدی خل ؟ پویا حرفیه چه این:  گرفت خندم

 ... ندارم رو آریان به کردن فکر ی حوصله مثال

 ... داشته برش خیاالت که من نظر به:  گفت تانیا

 . شدند می متوجه سرعت آن به همه که بود عجیب

 ؟ کنم معرفی بهش رو تو چطوره...  ندارم ازدواج قصد که من هرحال به ــ
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 ؟ کنی بدبختش خوای می مردمو پسر بیچاره:  خندید پویا

 نمی پا از سر خوشحالی از بودن ها آن با لحظه یک برای همیشه که من...  کردند شروع دوباره

 ؟ نداشتم را ها آن با کل کل و صحبت حوصله چرا شناختم

 بعد اندکی و بود میهمانان سر بر بحثشان هم ها آن...  و حریر و کیانوش و کاوه و آرزو کم کم

 جهتو مرکز شد هایش زبانی شیرین با پسرشان و شدند اضافه جمعمان به هم همسرش و آریانا

 بی و بازی دختری...  بود نشسته صحبت به جوانی دختر با که بود او پیش فکرم فقط من و.  ها بچه

 چه طرف از و کیست او که بدانم خواست می دلم خیلی...  دیدم می را او که بود اول بار...  حجاب

 بود گزینه بهترین پرسش این برای حمیرا ؟ است شده دعوت کسی

 ...دا با که که خانومه این حمیرا ــ

 ! نبود بخش لذت برایم واژه این گفتن دیگر!  بود شده عوض احساسم ؟ داداش

 خیلی.  آقابزرگه های کارخونه از یکی عامل مدیر دختر ست الله اسمش:  شد متوجه را منظورم

 . مهربونه و خونگرم

 . معلومه.  آره: زدم لبخند سختی به

 این اب ؟ بود خواه خود اینقدر او چرا...  نداشتم ماندن ی حوصله دیگر.  انداخت من به متعجبی نگاه

 ؟ کجا پرسید حمیرا برخاستم فکر

 ... گردم برمی االن ــ

 . شدم می بهتر خنک آب ای جرعه نوشیدن با

 آب کمی.  بودند کار به مشغول بودند آمده پذیرایی برای که مستخدمی دو...  رفتم آشپزخانه به

 شدمی استفاده آن از مهمان نبود در که خوری ناهار میز پشت صندلی روی دقایقی برای و نوشیدم

 . نشستم

 زا هم او که گیرم ؟ کردم نمی فکر کار عاقبت به چرا!؟ بودم شده حسود چرا...  کردم فکر خودم به

 ... دایی زن اصال.. بیاید خوشش من

...  کنم تصور او کنار در را خودم توانستم نمی جوری هیچ...  فرستادم بیرون را سنگینم نفس

 ... اما...  زودگذر احساسیست که دادم دلداری را خودم
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 ؟ نشستی اینجا چرا ــ

 ؟ انداخت می اشتباه به مرا چرا! ؟ بود من به حواسش اینقدر چرا...  آمدم خودم به او صدای با

 وردمخ آب اومدم..  بود م تشنه:  شدم بلند.  کردم می گم را پایم و دست پیش از بیش دیدنش با

. 

 ؟ ناراحتی چیزی از:  کنجکاو و بود دقیق نگاهش.  ایستاد مقابلم و آمد

 . داشت نام الله که دختر آن کنار در او حضور از.  بودم

 ! نه ــ

 ! شدم هم دروغگو

 ؟؟ نه:  انداخت باال ابرو

 . میام بخورم قرص یه... خوبم کنید باور:  گرفتم نگاه.. گرفت می اعتراف چشمهایش

 . خوبی گی می که ؟تو چی برای قرص:  بود کرده اخم حتما اما دیدم نمی را اش چهره

 . کنه می درد سرم... خورده یه ــ

 مراهه به آورد مسکن برایم و رفت ها کابینت کنار کوچک ی داروخانه سمت به سپس و تامل کمی

 . بخوابی بری تونی می شام بعد:  آب لیوان

 . ممنون ــ

 . شام بریم:  گفت خوردم که را قرص

 ؟ نیست که خوردن حرص واسه سردردت:  ایستاد در مقابل.  شدم همراه او با

 زا ؟ حرص:  گفتم اما بود خوردن حرص برای.  بود زیبا چه داشت آن کنترل در سعی که لبخندش

 ؟ کی دست

 ؟ خوری می حرص هم کسی دست از مگه من جز به تو:  خندید واقعا بار این

 . آمد نمی ام خنده

 . منطقیه همه شما حرفای.. نخوردم حرص نه ــ
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 توجهم اصال یا.. میشی متوجه دیر یا... که حیف فقط:  کرد مرتب کمی را شالم و آورد باال را دستش

 ! شی نمی

 . بریم: بکشد را دستش سریع شد باعث مادرش آمدن

 انداخت جانم به دلهره او مشکوک نگاه و اخم و گرفت بیشتری ضربان قلبم که من

 ؟ کنین می چیکار اینجا شما ــ

 . دادم مسکن بهش انگار داره سردرد یاسمین دیدم بخورم آب اومدم بودم تشنه ــ

 !!! ترسیدم می آن از باید که بود هایی نگاه آن از دایی زن نگاه

 اساحس خاطر به هم شاید دانم نمی.  کند منتقل من به کامال را بد حس همه آن تا نماندم منتظر 

 رفتم سالن به دو آن از خواهی عذر با.  بودم شده بدبین و کردم می فکر او مورد در اینطور جدیدم

 تانیا کنار در...  رفتم پویا و تانیا سوی به.  بودند جمع خوری ناهار بزرگ های میز دور همه. 

 !منوچهر...  دیگرم طرف و نشستم

 وارد که حبیب به اراده بی.  بود شده دیر شدن جا به جا و برخاستن برای شدم متوجهش وقتی

 توجهم واقعا من اما.  شد می عصبانی داییش کنار در نشستنم از قطعا.  کردم نگاه شد می سالن

 . بودم حواس بی و گیج حسابی!  دانم نمی.. نشست من از بعد هم شاید...  نبودم

 جونت نوش:  نشست لبانش بر لبخند.  کردم تشکر و گرفتم معذب و شرمگین.  کشید غذا برایم

 .عزیزم

 انخ آریان.. نگاه اونورو!  داره هواتو چه نامزد آقای اوه اوه:  زد پهلویم به شیطنت با و شنید تانیا

 .... متانتو

 . بودم تنها کاش.  نبود خوش هیچ حالم.  نگرفت ام خنده

 . توام با...  نیستیا خوب:  گفت تعجب با ندارم توجه هایش حرف به دید وقتی

 از!  هبش تموم مهمونی زودتر کاش...  ندارم هیشکیو ی حوصله تانیا کن ولم:  کردم نگاهش شاکی

 ! شدم خسته بودم اون و این بین ذره زیر بس
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 تو مثل بخت دم و خوشگل دختر برای چیزا این خب! عزیزم:  شد مهربان نگاهش. نخورد بر او به

 ؟ میشی دلخور چی از..  طبیعیه

 ؟ من فقط چرا:  بود خود برجای هنوز اخمم

 رو پسره اون داره االن مامانم..  همینه همه برای!  اینجوریه تو واسه فقط کنی می فکر تو:  خندید

 ... ببین

 این واسه رو تو مامانش گه می داره: کرد اشاره بود میز سوی آن که جوانی پسر به اشاره با

 که نهک انتخاب براش اینطوری مامانش که پسری کرده بیخود گفتم... خواد می وقت ازم پسندیده

 .... خوره نمی درد به

 ؟ خواسته ازش پسره شاید خب:  شد باز هایم اخم

 ! ست پپه معلومه بابا نه:  خندید

 ایاخمه با که لبانم بر هنوز خنده.  بود کرده یبچاره پسر از برداشتی عجب...  گرفت خندم هم من

 و یدکوب پایم به پایش با و شد متوجه هم تانیا.  شد فراموشم خنده و. شدم رو به رو حبیب هم در

 . تیمهس بقیه بین ذره زیر حسابی... توئه با حق اینکه مثل... داشتیم کم همینو:  گفت لب زیر

 ! بیچارست منِ برای تَخمش و اخم:  نوشیدم آب کمی

 !! ؟ چی داره دوست که باشی دختری اون تو اگه ــ

 ! وادبخ دلت ام خیلی!  بابا کردم غلط:  خندید کنم باز لب اینکه از پیش ؛ کردم نگاهش متعجب

 شده عوض که حالم..  بود که خواستنی!  نه یا خواست می دانم نمی ؟؟ خواست می ؟ بخواد دلم

 ! نه یا باشم اش عالقه مورد دختر خواهم می که دانستم نمی اما بود

 ... بگم بهت مهمو چیز یه خوام می ــ

 روشنش چشمان در مستقیم نگاهم و برگشتم طرفش به.  نشست گوشم در منوچهر صدای

 جوانان از خیلی از داشت سال 05 شاید به نزدیک اینکه با اما نباشد کردنی باور شاید...  نشست

 ! بود تر جذاب میهمانی در حاضر

 ؟ چی مورد در:  انداختم پایین را سرم زده خجالت زد که لبخند
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 . بدونی باید حتما اما...  کنم صحبت موردش در تونم نمی االن.. مهم خیلی چیز یه ــ

 !! بدانم باید را مهمی چیز چه بگوید و کند باز لب کی تا کرد گیر در را ذهنم راحتی همین به

 نکند که ودب افتاده قلبم به دلهره.  بخورم چیزی نتوانستم دیگر اما بود خوشمزه خیلی شام اینکه با

 یب و فرستاد می گاهی که پیامکهایی آن مثل حرفی..  حرفی.. نه که ربط بی..  ربطی بی حرف

 بودم نکرده جرات هم بودم دیده کم را او هم... نگفتم حبیب به دیگر من.  بزند ماند می جواب

 ... کند بازجویی را خودم هم باز بود ممکن چون

 من و رفت فرو آرامش در خانه.  رسید پایان به آن در حاضر افراد شوق و شور تمام با مهمانی

 وا و بود مانده گفته نا هنوز که حرفی.. کردم می فکر بشنوم بود قرار که مهمی حرف به همچنان

 ! گفت می باید خودش... بپرسم توانستم نمی که من.  بود کرده رفتن عزم

 ؟ مونی می اینجا امشب:  گفت آرام کرد حافظی خدا همه از وقتی

 ! نبود من به حواسش...  زد دو دو حبیب پی در نگاهم هم باز

 ... کنم می فکر یعنی.. بله ــ

 . گیرم می تماس فردا...  خوب بسیار داد تکان سر

 توانستم نمی که بود بدی عادت چه!  داشت نگه حالت همان در را من و.  رفت و کرد حافظی خدا

 !!بود سخت چقدر...  بمانم منتظر

 . ماندیم ها بچه و من و همسرش و دایی و رفتند باال ی طبقه به خواب برای هم متانت ی خانواده

 جون آقا اجازه با:  برخاست که بود حبیب همه از اول...  داشت استراحت به نیاز و بود خسته دایی

 . کنید استراحت بهتره ای خسته شمام.. 

 با هم گرفتن دل این..  گرفت دلم!  بیندازد من به نگاهی نیم آنکه بی.  رفت و گفت بخیر شب

 !! کرد می فرق همیشه

 .رفتم اتاقم به ماند خواهد هم آقابزرگ که اطمینان این با دیگر دقایقی هم من

 پررنگ...  رنگ رنگا افکار دنیا یک با....  رفتم تخت به و زدم مسواک و کردم عوض لباس

 !! بود حبیب....  هم ترینشان
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 . رسید منوچهر بخیر شب اسمس که بودم بیدار هنوز

 قشنگه بیدارت و خواب عزیزم"

 رنگه و آب بی... تو بی من شب

 دلنشینم, مهربونم, نازنینم ای بخواب

 "بهترینم باش آروم, عاشقت, من منم

 که بدهم جوابی توانستم می کاش.  شدم عصبانی...  گذاشت می فراتر را پا بار هر... من خدای

 ... ندهد خودش به را اجازه این دیگر

 بدونی که میشی خوشحال حتما!!  پدرته مورد در بگم خواستم می که چیزی اون:  اسمس دوباره

 !! ست زنده....  اون

 ؟؟ داشت خبر او از یعنی ؟ زندست پدرم...  نشستم اراده بی

 ؟؟ گرفت می بازی به را روحم و ذهن چرا..  بود خاموش اما گرفتم را اش شماره

 ************ 

 لبخندی!!  کنی باز دنیا روی به چشم باران جانبخش طراوت و نواز گوش صدای با که خوبه چقدر

 !! قشنگی صبح چه من خدای:  گشود را لبهایم شوق از پر

 زیبایی و باغ از چشم...  بود فرستاده منوچهر که اسمسی!  آوردم یاد به را پیش ساعاتی...  اما

 اب!!  ؟ داشت حقیقت یعنی...  کردم باز را اسمس آخرین... برداشتم را ام گوشی و گرفتم باران

 خارج اتاق از مرتب ظاهری با دیگر دقایقی بود گرفته سر از را اش درگیری هم باز ذهنم آنکه

 . شدم

 دندوی برای حتما..  شدند وارد داشتند تن به گرمکن که حالی در حبیب و دایی و شد باز سالن در

 . رفتند می هم با بود ایران دایی زمان هر.  بودند رفته صبحگاهی ورزش و

...  من عزیز ماهت روی به سالم:  داد پاسخم متبسم و پرمهر دایی.  بخیر صبحتون... سالم ــ

 .... بخیر توام صبح

 ! داشت ما از یکی با جدی صحبت که مواقعی جز.. بود همیشگی لبخندش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 36 ریا بی | کند فریاد عشق اگر رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

138 

 

 . شدیم می خیس حسابی وگرنه بودیم خونه نزدیک خوبه گرفت بارونی عجب ــ

 ! رسید می نظر به تاریک هوا و بود شده تر شدید بارون.  کردم نگاه بیرون به

 اب اینکه مثل!  عجب!  گرفت پیش در را ها پله راه و گفت ای اجازه با و داد پاسخی لب زیر حبیب

 در وگرنه.. دید می شان خانه در مرا وقتی و شد می اخالق بد و داشت آلرژی اینجا در من بودن

 .... که بود رسانده باور این به اشتباه به مرا که کرد می مهربانی آنقدر بزرگ آقا باغ

 ... بهت توجه از داره منظور بگو باز ؟؟ دیدی حاال:  انداختم باال شانه

 . بودند نشده بیدار هنوز بقیه و دایی زن.  رفتم آشپزخانه به صبحانه میز کردن آماده برای

 . سالم ــ

 ! متانت آریان برگشتم طرفش به

 . سالم ــ

 . بخیر صبحتون ــ

 ! نه خیرش به صبح اما ماند پاسخ بی لبخندش

 ؟ هست اجازه:  گفت میز به اشاره با و آمد درون به

 ! بفرمایید... کنم می خواهش ــ

 !مفصلی ی صبحانه چه ممنون:  نشست

 . جان نوش ــ

 ؟ خورید نمی خودتون:  گفت که رفتم در سمت به... او حضور اما داشتم چای نوشیدن به میل

 . خورم می بعدا من بفرمایید شما ــ

 . کنم می خواهش بفرمایید... نداره صفا که تنهایی ــ

 . خان آریان جناب نباشید تنها که درخدمتم من خب ــ

 حتی ؟؟ بود برگشته و گرفته دوش سرعت آن به.  شدم خوشحال حبیب صدای شنیدن از چقدر

 ... بود نکرده خشک کامال هم را موهایش
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 ! کن لطف چای لیوان یه:  گفت من به رو و نشست آریان مقابل و آمد

 حرکت خودم به چای آوردن برای کرد که نگاهم...  ماندم حرکت بی لحظاتی اش خواسته درمقابل

 . دادم

 . بشین خودتم:  گفت گذاشتم مقابلش که را چای

 ! مندار میل االن:  گفتم بنشینم کشیدم خجالت بود من به نگاهش.  انداختم آریان به نگاهی

 می دیگر کمی اگر شاید کردم می حس را نگاهش سنگینی حال همان در و.  رفتم در سمت به

 . شدم می نشستن به مجبور ماندم

 ارانب درشت و ریز قطرات ریزش به چشم و ایستادم بالکن زیر.  بود انگیز دل خیلی بیرون هوای

 ! دلچسب اما بود سرد کمی.  دوختم

 ندهز واقعا پدرم آیا بود بامن فکر این مدام.  رفتم باغ وسط تا زنان قدم شد مالیمتر بارش وقتی

 اگر ؟؟ ببینم را او روزی هم من ممکنه یعنی ؟؟ کجاست داند می ؟ دارد خبر او از منوچهر ؟؟ ست

 نمی رسید می ذهنم به که سوالی هر جواب.  دانم نمی ؟؟ داشت خواهم او به احساسی چه ببینم

 ؟ ببینم را او دارم دوست من آیا که سوال این پاسخ حتی.. بود دانم

 .. همیشه مثل.. اخمو.  بود رفتن بیرون ی آماده حبیب گشتم می بر ساختمان به وقتی

 ! بشن ناراحت نیستن خان آریان..  بخورید صبحونه ببرید تشریف االن ــ

 ؟؟ دارید مشکلی من بودن اینجا با شما:  آوردم زبان بر را حرفم فکر بی

 وت اینکه واسه.  دارم مشکل اینجات با من:  زد ام پیشانی به و آورد باال را دستش و زد پوزخندی

 ! بدی انجام بچانه کارای کنه می تشویقت همش اینکه واسه...  مونده بچگی عالم

 ینم حماقت بجز:  گفت افتاد می راه به که حالی در و کشید را دستش...  ماند باز تعجب از دهانم

 ! بذارم دیشبت رفتار رو ای دیگه اسم تونم

 ؟؟ ناخواسته هم آن ؟ بودم نشسته داییش کنار چون ؟ چرا!!  کرد منتقل من به را بدی حال و رفت

 . باشم تنها دادم می ترجیح.. رفتم اتاقم به.  ریخت هم به اعصابم خیلی

***************** 
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 دبو سرحال صدایش.  داد جواب و کرد روشن باالخره که این تا گرفتم را منوچهر ی شماره اینقدر

 ؟ آره نیومد چشمات به خواب دیشب حتما:  خندان و

 ؟؟ دارید خبر پدرم از شما...  نمیشه باورم راستش...  آره:  بودم زده هیجان

 ؟ بودی بیدار پس:  خندید

 .. بودم بیدار ــ

 ؟؟ ندادی منو بخیر شب جواب چرا پس ــ

 ... راستش.. خب:  گرفتم دندان به لب خجالت از

 ! بده جواب امشب از.. نیست مهم ــ

 ؟ ببینیش خوای می:  داد ادامه خودش و ندادم جوابی

 ؟ واقعا:  افتاد تپش به تند تند قلبم

 مانعت حتما و مخالفن همه که دونی می.. نبره بویی موضوع این از کس هیچ که..  شرط یه به ــ

 ! میشن

 ... پدرم از همه از شمابیشتر خود کردم می فکر من اما.. باشماست حق ــ

 ! ببینه داشتنیشو دوست دختر داره حق اون.. سوزه می حالش به دلمم اما میاد بدم ــ

 ندهرچ منطقِ با ؟ بسوزاند دل بود گرفته را عشقش که کسی برای منوچهر ؟؟ نبود...  بود عجیب

 االن پدرم:  افتادم تردید به رسید ذهنم به که فکری با اما.  نداشت خوانی هم من ی ساله هجده

 ؟ خوبه حالش ؟ کجاست

 : گفت اما داند می ترحم قابل را او که روست این از و ندارد درستی روز و حال بگوید بودم منتظر

 . بهتره نزنم حرف من...  ببینیش خودت دم می ترجیح

 ! بودم ندیده که پدری برای افتاد شور به دلم

 ؟ ببینمش تونم می چطور..  من..  خب ــ

 ... گم می بهت موقعش به..  کنی صبر باید ــ
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 ... بهم دونید می چیزی اگه کنم می خواهش ــ

 .. کن صبر!!  من عزیز نباش عجول اینقدر:  خندید

 رفح کسی با موردش در توانستم می کاش.  داشتم موضوع این به مبهمی احساس.  نبود ای چاه

 ؟ کرد نمی منع مرا و شنید می را این کسی چه اما...  بزنم

********* 

 ؟ فکری تو اینقدر چرا ــ

 تو...  نیست چیزی ؟؟ هان: نگریستم کرد می نگاه من به متعجب که حمیرا به.  گرفتم باال را سرم

 ؟ کردی تموم کارتو

 . او دیگری و من نمونه یک..  نوع دو.. کردیم می درست ساال هم با داشتیم

 . هست چیزیت یه انگار دیشب از.. نیستیا ها اینجا تو اما.. وقته خیلی آره ــ

 . نباش نگران.  خوبم..  نه:  بخشیدم سرعت کارم به

 گفته؟ بهت چیزی داداش ــ

 ! نه:  دادم تکان سر

 ؟ کورش دایی ــ

 یا... بودم نخورده کالم نیش او از که بود بار اولین برای گذشته شب که راستی به ؟ کورش دایی

 ! بود نشده او جمع حواسم ذهنی درگیری همه آن با و بودم خورده هم شاید

 . نیست چیزی گم می برم نگرانت دلِ قربون:  زدم لبخند

 ؟ ام غریبه من دیگه حاال:  کرد اخم

 ! خیالم بی و شد می متوجه کاش.  بگویم توانستم نمی

 ! گفتم می تو به همه از اول بود مشکلی اگه کن باور.. نزن حرفو این حمیرا نه ــ

 . نزد حرفی دیگر اما شد باز اخمهایش
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 این چقدر تازگی به من و بود توجه بی من به هم باز.  آمد همه از دیرتر حبیب میز سر ناهار وقت

 ! شیرین را اندکش های محبت و کردم می تلخ خودم کام به را هایش محلی کم

 موضوع حتما.  خواستم پا به احترامش به من و آمد دایی بعد دقایقی و شد اتاقم پناهم هم باز

 . دیدم می اتاقم در را او که بود مهمی

 . کرد می روان دلم به را آرامش داشت لبهایش بر که تبسمی و آرام ی چهره

 . عزیزم بشین:  نشست و کشید پیش را صندلی

 دوستش جان و دل از آنگونه که بود مردی تنها.  دوختم اش چهره به چشم و نشستم تختم لب

 . نشست لبانم بر لبخند.  بودم عاشقش.  داشتم

 ؟ بود خوب چی همه...  نبودم من که مدتی این تو ؟؟ بزنه حرف خواد نمی دخترم...  خب ــ

 ار خیالش تا گفتم می.  گفتم می را اش خانواده های خوبی همیشه هم من.  پرسید می همیشه

 ... کنم آسوده

 ! عالی چی همه... خوب همیشه مثل ــ

 ؟ جدید خبرای ــ

 بند را زبان که بود نهفته آن در ای جذبه اما.. مهربان اگرچه نگاهش.  ماندم خیره چشمهایش به

 . آورد می

 ! نه یا بگویم باید دانستم نمی

 ؟ جون دایی بگم چی:  انداختم پایین را نگاه.. نه که را سرم... را سرم

 ! نگفتی حال به تا و گفتی می باید که هرچی ــ

 . بودم مانده در.  فشرم هم به را لبهایم

 ؟ بدونید خواید می رو چی ــ

 ؟ شدم غریبه دخترم به کی از اینکه ــ

 ... من دایی:  دوختم چشمهایش به نگرانی با را نگاهم.  ریخت فرو دلم
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 ! شدی بازی این وارد چرا گفتی می...  گفتی می باید ــ

 . چشم گفتم منم باشی باید گفتن...  نبودم ای کاره من دایی..  اما ــ

 ؟؟ باشی باید گفت کی ــ

 ؟؟ آمد نمی بدش من از پیش از بیش ؟ کرد می فکری چه من مورد در او ؟ حبیب ؟ گفتم می باید

 .... پدرم پیش مرا گفت نمی ؟ کردی شیرینی خود گفت نمی

 ؟ یاسمین ــ

 ؟ گفت شما به کی:  شوم بهتر شاید تا کشیدم عمیقی نفس

 !! بدی جواب سوال با منو سوال نیست قرار ــ

 ؟ دایی بگم چی من خب ــ

 ضیهق...  اونجا به تو رفتن... آقابزرگ وضعیت به راجع ؟ نزد حرفی من به هیچکی چرا...  حقیقتو ــ

 ... منوچهر ی

 ! بشید ناراحت مبادا که نگفتن شما به نداشتم تقصیری من کنید باور دایی ــ

 ...... و خواستگاری بعدم ؟ کنی بازی مادرتو نقش که خواست تو از حبیب:  داد تکان سر

 ! افتاد می شور به دلم و بود کرده اخم.  دانست می خودش اما.  نزدم حرفی

 ودندب ناراحت همه.. بودند نگران خیلی کنید باور.. آقابزرگ وضعیت خاطر به هم حبیب آقا.. دایی ــ

 ... شد خوب آقابزرگ حال اونجا به من رفتن با اما.. 

 من از راست را همه که وقتی و دانست می را چیز همه ظاهرا.  شد باز هایش اخم تا گفتم آنقدر

 . ندارم او از را چیزی کردن پنهان قصد و نیست کار در دروغی که شد راحت خیالش شنید

 بقیه ابعت من ؟ نیستید دلخور من از که شما:  گرفتم را دستش کند ترک را اتاقم خواست می وقتی

 ... بودم

 . بذاری جریان در منو داشتم توقع اما.  عزیزم نه:  کشید موهایم بر دستی

 . کنم می صحبت بااش خودم.  بزنی حرف مورد این در حبیب به نیست نیاز:  بوسید را ام پیشانی
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 اراحتن حبیب سوی از خیالم اما نیست دلخور دایی که بود آسودگی سر از گرچه کشیدم که نفسی

 .. شد می شاکی حتما.. فمید می اگر.  بود

************* 

 . کرده دعوت شام به اش خونه به رو همه شب فردا داداشم ــ

 اخم!! کرد نمی هم نگاهم حتی دیگر که کردم نگاه حبیب به اراده بی زد دایی زن که حرفی با

 م. رفت هم در هایش

 . بگیرم پدرم مورد در بیشتری اطالعات توانستم می شاید.  شدم خوشحال اما ن

 . کرد ترک را سالن بعد دقایقی و نزد حرفی او فقط و کردند موافقت رفتن با همه

 .. بزند جانم به نیشی...  کند بارم حرفی ماندم می منتظر باید

 کم و اخالقی بد آنقدر اگر.. گرفت نمی را آرامشم او اگر داشتم دوست را آنجا در بودن های روز

 . کرد نمی محلی

 . نیست یا هست که نبود مهم!  نمیبیند مرا که نبود مهم برایم هم هنوز کاش ای

 بخندل... کردم نگاه دیگر بار را بود آورده دایی که هدایایی اول رفتم اتاقم به خواب برای وقتی شب

 ! گذاشت نمی فرق هایش بچه و من بین وقت هیچ...  محبت همه آن لمس با نشست برلبانم

 می عادت هم ها اسمس این به داشتم کم کم...  رسید منوچهر اسمس که رفتم تخت به تازه

 ! محبت از بود پر!  کردم

 رومآ و زیبا هم شما شب.  زیباتون پیام از ممنون:  دادم پاسخ تامل کمی با ؟؟ دادم می جواب باید

. 

 ؟؟ بشنوم صداتو خواب از قبل تون می نوشت

 بودم داده او به که قولی خالف بر حبیب با لجبازی برای ؟ داشت ایرادی چه ؟ توانست می

 گرفتم را منوچهر ی شماره....

 ! من جان یاسمین سالم ــ

 . سالم:  زدم لبخند
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 ؟ عزیزدلم خوبی ــ

 ؟؟ بودم دلش عزیز من

 ترس که مهربانش لحن.  ترسیدم می او از خود بی من.  نزد خاصی حرف و پرسید را حالم

 !شکور دایی مثل درست کرد می حسادت باشد داشته دوست مرا کسی اینکه به حبیب!  نداشت

 فرار او از باید چرا ؟ بودم کرده اشتباه.  داد دست من به عجیبی حس.  کردم قطع را نماس وقتی

  ؟ کردم می

 * *حبیب

 منوچهر ایید مهمانی به رفتن برای ببینم و بیاید بیرون بودم منتظر.  پایین رفتم و پوشیدم لباس

 . است آراسته را خودش چطور

 اب بازی مشغول و دادم نشان او به توجه بی را خودم.  شد راحت خیالم اول نگاه با آمد بیرون وقتی

 . شدم مهند

 لقب دوشب از.  بودم دلخور..  نکردم نگاهش اما دادم پاسخ آرام و شنیدم را گفتنش سالم صدای

 هم دایی و بود داده نشان توجه.. بود شده نزدیک دایی به دیگر چیز هر یا بود من با لجبازی برای..

 ...که

 یم خوش:  بودم دلتنگش و دوری این از خسته کردم نگاهش و نیاورد تاب دلم.  نشست نزدیکم

 ؟؟ دیگه گذره

 ... بود معصوم چقدر چشمهایش

 ؟ نگذره چرا شما نوازی مهمون همه این با!  آره ــ

 . آوردم نمی رویش به اما بودم حاضرجوابیش عاشق

 !!؟ دونی می مهمون اینجا خودتو حاال تا کی از:  کردم اخم

 ! دین می زور به هم سالمم جواب که وقتی از ــ

 ؟ من از ؟ بود پر دلش هم او

 ؟ چیه دلیلش کنی می فکر ــ
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 .... هم شما میاد بدش من از کورش دایی که همونطور.. باشه داشته خاصی دلیل کنم نمی فکر ــ

 ؟ ذاری می خودت مقابل در و هم کنار کورشو عمو و من ــ

 . ندیدم این جز چیزی که من ؟ اینه از غیر:  شد مهند با بازی مشغول

 من از ؟ شد نمی متوجه را نگاهم در عشق و نرمش همه آن ؟ دید نمی را هایم محبت ؟ دید نمی

 !؟ عمو از که همانطور ؛ بود متنفر هم

 . کن صبر:  شدم مانع که کرد شدن بلند قصد و گفت ای اجازه با و کرد بغل را مهند

 شدم خیره اش چهره به خونسرد.  کرد نگاهم منتظر.  نشست آرام و کرد رها را خیزش نیم حالت

 ! کنی رفتار خوام می من که طور اون امشب که نفعته به بگم مقدمه و حاشیه بدون:  گفتم و

 این ؟ نکنم صحبت خونه صاحب با کلمه یک و مهمونی بیام اینکه:  داد حالت ابروهایش به

 ماش میاد بدم ازشون نه دیدم بدی ایشون از نه.  متاسفم بگم باید اما ؟؟ دیگه شماست خواست

 ! شهنمی باورم چون داره محبتاش از سویی قصد کنین ثابت من به که نکنین خود بی تالش هم

 ؟ زد می دم آن از که بود دیده محبتی چه او ؟ محبتاش

 کدوم بگی تر واضح میشه!!!  زنی می دیدن محبت از دم...  افتادی راه خوب:  شدم خشم از پر

 ؟ خبریم بی ازش ما که محبت

 خیلی رفتارش هست چی هر:  رفت پایین و خورد سُر آرام دامنش از مهند برخاست دیگر بار این

 ! شماست از بهتر

 که آوردم نمی تاب را این باشم داشته که را هرچیز طاقت.  شد مشت عصبانیت از دستهایم

 عوض داشت او.  گرفت باال را سرش.  ایستادم مقابلش.  کند مقایسه دیگری مرد با مرا بخواهد

 !! شد می

 !؟ چیه بازیا این ــ

 ! کردید واردش منو خودتون که هست بازی همون ــ

 ... بودم ندیده روتو این ــ
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 می مرا جان و لبخندش با برد می دل...  نخندد کس هیچ برای کاش.  شد می تر زیبا.  زد لبخند

 !دلبری همه این با گرفت

 ؟ داری توقعو این که دیدی درست منو کی شما ــ

 !!؟ بود دور من از چقدر

 یک بود غرورم ی هدیه که سکوت این دانستم نمی!  سکوت.  زد لبهایم بر سکوت مهر بقیه آمدن

 هیچوقت شاید...  بودم نگران.  کردم می خطر احساس ؟ کشید می ام زندگی و من از دست

 نه..  را جانم که ببینم خودم چشمان با و بنشینم من آنوقت.. نکرد اعتراف وقت هیچ و نشد عاشقم

 ! شکستم می برایش هم را غرورم موقعش به.  نبود شدنی..  نه... 

*************** 

 که کرد می شوخی مدام راه طول در حمیرا.  کردم می تصور که بود آن از بزرگتر منوچهر ی خانه

 استقبال ورودمان با.  بودم جا آن دیدن مشتاق خیلی من!  غریب و عجیب و ست ترسناک خانه آن

 . کرد گرمی

 بر و هم در که درخت پر و بزرگ حیاطی با. طبقه سه ی خانه یک..  بود اطراف به حواسم ی همه

 دیدن با که رنگ سیاه بزرگ سگ دو پارس صدای و بود کرده آلود وهم را فضا کمی بودنشان هم

 ساختمان درون... افزود می وهم این ب شوند ور حمله و کنند پاره زنجیر خواستند می ها غریبه

.  بود ردهک دلگیر کمی را فضا که بود شکالتی یا مشکی رنگ به همه... قیمت گران و لوکس وسایل

 ی طبقه به که راست سمت در ای پله راه و شد می مجزا هم از پله دو با پذیرایی و نشیمن سالن

!  اند شده متعجب مهمان همه آن حضور از خانه دیوار و در کردم می احساس.  شد می منتهی باال

 ! گرفت می بر در را فضا محض سکوتی ما نبود در گویی

 . نشستم حمیرا کنار در.  کرد راهنمایی پذیرایی سالن به را همه

 !! جوریه یه اینجا.. گیا می راست ــ

 همه اب خودمونه ی خونه شبیه خیلی که بینی می...  دیوونه کردم شوخی من ؟ جوریه چه:  زد لبخند

 ! مدرن امکانات ی

 منداشت دوست و نبود خوشایند که داشتم جا آن به مبهمی احساس.  گفتم که بود همان من نظر

 . بگذارم جا آن به پا دگر بار و کنم اش تجربه دوم بار برای
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!  کرد می خوشحالی ابراز حضورمان از و گفت می آمد خوش مدام.  داشت تن به رسمی لباس

...  نداره خدمتکارم حتی. تنهاست تنهای دایی:  گفت حمیرا.  شدند پذیرایی مشغول دوخدمتکار

 . اومدن پذیرایی واسه االن اینا

 نادیده را او های خویی بود توانسته چطور.. کردم فکر مادرم به.  سوخت اش تنهایی برای دلم

 ... اگر شاید ؟؟ بگذارد دلش روی پا و بگیرد

 چیده مرد کار خدمت دو آن را مفصلی آن به میز شد نمی باورم کرد دعوت میز سر به را همه وقتی

 . باشند کرده تهیه ن بیرو از زدم حدس!  غذاهایی چه!  باشند

 ؟ خونه صاحب گذره می خوش:  نشست کنارم حبیب

 ؟ خونه صاحب:  کرد اخم.  داشت لب بر پوزخند بگویم بهتر یا.. لبخند...  کردم نگاهش

 اینجا هک بینم می ؟ نداره پذیرایی و گرفتن تحویل به بستگی بودن مهمون یا خونه صاحب مگه ــ

 ... گرفتی قرار استقبال مورد خیلی

 با هک کرد می رفتار من با همانطور.  بود معمولی کامال من نظر به منوچهر رفتار.  کرد می اشتباه او

 ! دایی مهمانان حتی یا هایش زاده خواهر

 ! شم نمی بقیه و خودم بین ایشون گذاشتن فرق متوجه که من ــ

 همتوج رو چیزا خیلی تو:  گفت کردم حس صورتم روی خوبی حس فرستاد بیرون که را نفسش

 !! شی نمی

 ودنب ساده مگر ؟ کشید می رخم به را سادگیم برد می کار به را جمله این ها بار ؟ بود چه منظورش

 آن مخالف چرا.. داشتم دوست هم را داشتنم الک به سر...  داشتم دوست را بودن ساده ؟ بود بد

 ؟ دانست می من ضعف نقطه را آن چرا ؟ بود

 تحقیر عاشق که او کنم حفظ را خودم آرامش او گذاشتن جواب بی با دادم ترجیح و گرفتم رو

 . بود من کردن

 را اه غذا آن به ام عالقه کشید غذا برایم و گرفت دستم از بکشم غذا تا برداشتم که را بشقابم

 ؟؟ کشید خودش میل به و داشت دوست را ها غذا آن هم خودش یا دانست می دقیق اینقدر

 . بفرمایید ــ
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 . پرسیدید می منم نظر بود بهتر اما.. ممنون:  گرفتم

 ؟ گرفتم میلتو باب غذاهای کردم بد ــ

 ؟ منه میل باب اینا گفته کی ــ

 ؟ داری دوست رو اینا کنی می وانمود خونه تو ــ

 . بود نکرده انتخاب شانسی پس

 ... هستید آشنا دیگران ی سلیقه و طبع به خوب چه ــ

 ... ی سلیقه فقط....  نیست جمع حواسم اینقدر هم همیشه من:  زد لبخند و کرد نگاهم

 ! تو بگوید فقط کاش

 . میشناسم رو م خانواده اعضای ــ

 مشغول شود شروع ذهنم های گیری در اینکه از قبل! ؟ تو بگوید فقط باید چرا!  توقعی عجب

 ! کنم سر به نتیجه بی های فکر با را ام خانواده اعضای کنار در بودن خواستم نمی.  شدم

 رفط در مادرش و نشست کنارم در آریان که بودم رفته سالن به و بودم شده بلند میز سر از تازه

 . دیگرم

 ؟ عزیزم خوبی ــ

 . خوبم.  ممنون:  زدم خجول لبخندی

 ! گفت تبرک خان گودرز به دختری همچین داشتن بابت باید:  گذاشت دستم روی را دستش

 . دارید لطف من به شما:  شد حرارت از پر هایم گونه

 ؟ درسته گرفتی دیپلم امسال ــ

 . بله ــ

 ؟ عزیزم ندادی ادامه چرا ــ

 !خانوادگی شرایط.. خاطر به.. خب ــ
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 ... یا داری ازدواج قصد گفت میشه حساب این با ــ

 . نبود ها حرف این وقت االن من خدای

 ... اونها از قبل تونم نمی مجردن بزرگترم خواهرای من بعدم.. زوده من برای فعال..  نه ــ

 ... تو که داره ایرادی چه:  زد لبخند

 ... دم نمی ای اجازه همچین خودم به من ــ

 بحبی.  آمد می سالن به کامیار با که رساندم حنانه به را خودم.  خوام می معذرت:  برخاستم جا از

 ؟ خوبی:  شد دقیق صورتم به دیدنم با ها آن از بعد هم

 ... کشیدی خجالت چیزی یه از االن تو:  شد خیره صورتم به هم حنانه

 ؟ چیه اون:  خندید

 واقف حیمرو حاالت به و شناختند می مرا همه که پیله شیلیه بی و بودم شفاف اینقدر... گرفت خندم

 ؟ بودند

 . خوبم کامال.. نیست چیزی ــ

 هست چیزی یه حتما یعنی میشه تو حالت تغییر متوجه داداش وقتی:  بود لبهایش بر لبخند هنوز

... 

 ... متانت خانوم از:  گرفتم دندان به لبم

 ؟ مگه گفت می چی ــ

 ! داند می مقصر مرا همه االن وای ای

 ! هیچی:  کردم نگاه همش در اخمهای به

 ؟ شدی رنگ به رنگ اینجور هیچی واسه ــ

 ... بدونه رو تو از پسرش خواستگاری واسه دهنتو ی مزه خواسته شاید خب:  رسید دادم به حنانه

 ؟ نداری بزرگتر مگه تو زده رو حرفا این کرده بیجا خیلی ــ
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.. . یاس نه کرده باز صحبتو سر اون ؟ جان حبیب داری چیکار یاس به تو بابا ای:  خندید کامیار

 . نیست حرفا این مناسب اینجا که بودن می متوجه باید خودشون

 مهست این مخالف کامال من.. حریر و حمیرا چه یاسمین چه:  گفت کامیار به رو و شد آرامتر کمی

 ... بشه خارج مقیم و بره ایران از باید ازدواج این با چون.. کنه ازدواج پسر این با یکیشون که

 این با...  بشن جدا خانواده از دختراش که بشه راضی جون آقا کنم نمی فکر منم:  گفت حنانه

 ؟ گفتی چی تو:  نشست رویم به رو حبیب.  رفتیم سالن از ای گوشه به نفر چهار هر بحث

 . بود کرده پیله عجب

 از قبل.. نه گفتم که داری ازدواج قصد گفت فقط... کرد خواستگاری من از نگفتم که من ــ

 ... که داره اشکال چه گفت...  نه خواهرام

 ؟ گین می چی این به شما خب:  خندید تمسخر به

 ... فهمم نمی هیچی انگار که کرد می رفتار ای گونه به این با همیشه چرا.. کرد می ناراحتم

 ؟ زده رو حرفا این ایشون که بینید می من چشم از چرا شما حاال ــ

:  مکن سکوت خواست من از اشاره با بزند من به حرفی ست ممکن دانست می که حنانه و کرد اخم

 جواب احترام و درستی به آدم اومد پیش اگرم نشده زده جدی حرف که هنوز ها بچه خب خیلی

 ... نداره ناراحتی دیگه که این ده می منفی

 . نداد ادامه دیگر و کرد سکوت تصورم خالف بر هم حبیب

 تا کردند صحبت هردری از..  گرفتند دست به ها بزرگتر را بحث و آمدند سالن به همه کم کم

 .... که بود گذشته شب از پاسی

 بالفاصله...  شدیم جمع دورش دلواپس و نگران همه و قلبش هم باز.  خورد هم به آقابزرگ حال

 راندیگ مقابل در پروا بی نگرانی و دلشوره از.  بردند بیمارستان به را او کامیار و حبیب و دایی

 ... دلواپسم خیلی من:  ریختم می اشک

 . باش آروم...  نمیشه عوض چیزی که گریه با کن دعا عزیزم:  کرد بغلم حمیرا
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 یقدق تا کردم پاک را اشکهای...  و من به بود خیره نگاهش..  افتاد منوچهر به نگاهم گریه میان در

 اشتد بغض چکید فرو هایش اشک زدن پلک اولین با که بود اشک از پر چشمهایش آری..  ببینم

 ! ندارم رو تو اشکای دیدن طاقت من که نکن گریه خدا رو تو:  صدایش و نگاه

 با که نگاهی.  شد سخت برایم هم کشیدن نفس حتی که من.  شد حاکم فضا بر سنگینی سکوت

 ! بود برادرش برای دلسوزیش و من برای اخمش.  بود اراده بی انداختم زندایی به دلهره

 چه.  رفت بیرون و برخاست عذرخواهی با منوچهر.  بود شده سرد بدنم.  فشرد را دستم حمیرا

 . دانست می گناهکار مرا هم او وگرنه.  نبود حبیب که خوب

 هب اینکه از بودم خسته.. نداشتم را کسی به کردن نگاه جرات دیگر.  بود شده خشک هایم اشک

 . شوم مجازات مادرم به شباهت جرم

 باید ستنی نگرانی جای اینکه با و کردند بستری را آقابزرگ بگوید و بگیرد تماس حبیب وقتی تا

.  گرفت را نگرانی جای آرامش خبر این با و!  بود زده غم و سنگین همچنان جو باشد مراقبت تحت

 برادرش ناراحتی دیدن با که هم دایی زن.  بمانیم آنجا در را شب که خواست زیاد اصرار با منوچهر

 که پذیرفت نداشتند حرفی هم ها ان که مهمانهایش نظر پرسیدن با بود غمگین و هم در هنوز

 . مانیم می آنجا که داد خبر دایی به.  بمانیم

 جا آن.  رفتم دوم ی طبقه های اتاق از یکی به حریر و حمیرا با من.  داشت زیادی های اتاق آنجا

 . بود سرد و کور و سوت زیبا و شیک وسایل همه آن وجود با هم

 . نبود ای چاره اما بود سخت خوابیدن ها لباس آن وجود با

 ... دلواپسم هنوز من:  کشیدم دراز حمیرا کنار در

 خوابم و خستم خیلی که بخواب بگیر االنم...  نگرانیم همه نکن شیرینی خود قد این:  گفت حریر

 ... میاد

 ؟ گفت چی یاس مگه...  خواب موقع میشی اخالق بد چه حریر:  گفت حمیرا

 ... بخوابم نذارید و بزنید حرف خواید می صبح خود تا دونم می آخه:  گفت به پشت و برگشت

 به نداشت اهمیت برایم او های حرف دیگر.  بودم رفته فرو فکر در من و کرد می غر غر همچنان او

 ! بودمش پذیرفته اخالق بد خواهر یک عنوان
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 گوشیم اسمس صدای با...  اند رفته خواب به کی دو آن نشدم متوجه که بودم افکارم غرق آنقدر

:  ودب نوشته برداشتم میز روی از را گوشی و کشیدم حمیرا دست از آرام را دستم...  آمدم خودم به

 ؟ بیداری

 از بلتاق کاش انداختم حمیرا به نگاهی.  ندادم جواب.  شدم پشیمان اما بیدارم بنویسم خواستم

 خوابمب نتوانستم کردم کار هر...  بیاید من با رفتن دستشویی برای بودم خواسته او از خوابیدنش

 می باید...  شدم خارج اتاق از و انداختم سرم روی را شالم.  شدم بلند صدا و سر بی ناچار به... 

 ... پایین رفتم

 رفتم پایین آرام لرزید می پاهایم.  بود آلود وهم خیلی تاریکش نیمه فضای و خانه سکون و سکوت

 ریهگ یا..  ناله صدای مثل..  رسید می گوشم به غریبی عجیب صداهای که بودم ترسیده آنقدر... 

!!! 

 ای بود واضحتر صداها زد می تند تند قلبم گذشتم آمد می طوالنی و مرموز نظرم به که راهرو از

 ... بود دهنده آزار بسیار بود هرچه دانم نمی.. من خیال توهم

 رفت وفر تاریکی در خانه ناگهان گذاشتم بیرون را پایم که همین.  رساندم دستشویی به را خودم

 کنم بیدار را همه و بزنم جیغ بود ممکن آن هر.  شد حبس ام سینه در نفس...  محض تاریکی..

 ! نیاید بیرون صدایم تا گذاشتم دهانم بر را دستم

 تا سر...  بودم مطمئن...  آمد می گریه صدای...  رساندم راهرو انتهای به را خودم کورمال کورمال

 ینور زمان هم و رسید گوشم دربه شدن باز صدای رسیدم سالن به که همین لرزید می پایم به

 دین با که بودم ترسیده آنقدر..  برگشتم پشت به کرد روشن را فضا سرم پشت از رنگ زرد

 ومش بیهوش بود نزدیک بود ایستاده دست در شمعی با مقابلم که مردی ی چهره نورانی تصویر

 آن با وحشتناک و مرموز لبخند آن با منوچهر شناخت به قادر من و بود ایستاده کار از ذهنم..

 قتو هیچ یا بود رفته صدایم گویی خوردم بر دیوار به محکم و رفتم عقب...  نبودم براق چشمان

 ؟؟ ترسی می من از:  آمد می جلو...  ام نداشته صدا

 به ار آغوشش...  افتادم نفس نفس به گیرد آرام بود رسیده جنون به که قلبم تا بود کافی همین

 ... باش آروم!  آروم:  گشود رویم

 ! نترسی که اومدم من:  فشرد خود به مرا
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 مراند عقب به را او و دادم حرکت بود گرفته قرار اش سینه روی که را دستم افتاد می کار به ذهنم

 ؟ کنید می چیکار...  چیـ: 

.. . بود کشیده آغوشم در پروا بی که نبود عادی حالت در هم او اینکه یا بود من تصور دانم نمی

 ... کنم آرومت خواستم فقط... خوام می معذرت:  کشید صورتش به دستی

 نظرم در بود کرده نورانی را هایش مژه و ابرو و موها که پرتوهایی آن با...  بودم ترسیده او از

 رفتم عقب عقب بود تعادلم حفظ سعیم ی همه که حالی در حرف بی...  طبیعه ماورائ آمد موجودی

 نروش فضا داشت دست در که شمعی نور با و آمد می دنبالم به آرام او رساندم ها پله به را خودم و

 در اما رساندم اتاق به را خودم و رفتم باال دو حالت با ها پله از.. دیدم می را پایم جلوی و شد می

 دمیمق چند...  گشتم بر عقب به زده وحشت نمیشد باز دادم حرکت را دستگیره چه هر شد نمی باز

 هشب نباید قفله در این:  گرفت بود شده خشک دستگیره بر که را دستم و آمد جلو بود ایستاده

 ..... بودی اتاق این توی تو.. بیا...  بزنی دست

.  دش داغ بدنم نکرد رها اما کشیدم را دستم انداخت می تنم به رعشه بود آرام آنکه با هم لحنش

 ... عزیزم کرده یخ دستت ؟؟ ترسیدی اینقدر چرا:  گفت

 .. بود کابوس شاید...  خدایا

 ... خوبم من... مــ.. نترسیدم...نتــ.. نه ــ

 این توی... تو:  گشود آرام را دیگری در تر سو آن کمی بیفتم راه به کرد وادار مرا و کشید را دستم

 . بودی اتاق

 من هب را دنیا انگار ففضا کمرنگ نور در حریر دیدن با.  کرد نمی دیوانه مرا و زد نمی لبخند کاش

 و بستم رویش به را در اما بود ادبانه بی..  گرفتم نادیده را او حضور و شدم اتاق وارد باشند داده

 ؟ بخوابیم ذاری نمی انداختی ه را صدا و سر خبرته چه:  شنیدم را حریر صدای...  کردم قفل

 از تدرس پشت هنوز او اینکه تصور با...  دیدم نمی که دری.. کردم نگاه سرم پشت ی بسته در به

 لگد را حریر پای که رفتم باشد خودم خال جای زدم می حدس که جایی به و گرفتم فاصله در

 .. کنی می اذیت اینقد که یاس بمیری:  آمد در صدایش که کردم

!!!  بدی شب چه...  لرزیدم می...  کردم حلقه حمیرا کمر دور را دستم و خوابیدم آمد نمی حرفم

 !  نشود تکرار گز هر کاش
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 افتاد آمد می آشنا نا نظرم در که ای ساده ی شده گچبری سقف به چشمم و شدم بیدار وقتی

 ؟ بودم کجا من...  کردم فکر و ماندم خیره آن به لحظاتی

 ماا.. ریخت دلم بر ترس...  نبودند حریر و حمیرا...  نشستم جا بر دیشب خاطرات آوردن یاد به با

 را فسمن نیست خبری گذشته شب وحشتناک تاریکی از و شده صبح اینکه از ساعت به نگاهی با

 ؟؟ کنم نگاه منوچهر آقا صورت به چطور حاال...  بودا شبی چه:  فرستادم بیرون آرام

 قرار موقعیت آن در هم باز اگر شاید دانم نمی!  بچگانه های رفتار آن با او از کشیدم می خجالت

 .... هم باز بگیرم

 زا که را دیگران صحبت صدای شدم خارج اتاق از و پوشیدم را ام مانتو و شال و بستم را موهایم

 . کردم پیدا خوبی حس شنیدم پایین

 را بزرگ آقا احوال که رسید گوشم به هم حبیب صدای...  بودند شده جمع صبحانه میز سر همه

 ! نداشت نگرانی جای و بود خوب که شکر را خدا..  کرد می بازگو

 رتبم را شالم تا ایستادم بود شده نصب راهرو در که ای آینه مقابل آمدم بیرون که دستشویی از

 . آمد بیرون اتاق همان از منوچهر که کنم تر

 و داد را پاسخم حال همان در و شد نزدیک من به.  گفتم سالم شرمگین من و زد لبخند دیدنم با

 . کارم بده شما به خواهی معذرت من:  گشودم لب من

 ؟ بابت:  پرسید و کرد کمرنگ اخمی

 چه من با گذشته شب ها چشم همین اما..  بود آرامش از پر... کنم نگاه چشمانش به شد باعث

 ! بودند کرده

 یدهترس حسابی من اومدید شما که وقتی اون. ترسم می زیاد خیلی تاریکی از من راستش خب ــ

 ... خوردم جا شما دیدن از و بودم

 ؟ بود تاریک اینجا ؟ دیشب:  گفت کنجکاو حالتی با و کرد تنگ را چشمهایش

 ! باشم دیده خواب نکند..  ماند باز دهانم

 ... بود شده قطع برق وقتی دیشب...  آره ــ
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 . نشد قطع برق.. بودم بیدار صبح نزدیک تا من.. عزیزم دیدی خواب حتما:  خندید

 ... بودم مطمئن من اما

 ... شمع با که دیدم رو شما خودم من...  من ولی ــ

 . عزیزم صبحانه بریم بیا...  دیدی خواب شدم مطمون:  خندید بلند صدای با

 زا داشت ذهنم دانم نمی...  یعنی...  کردم می نگاهش متعجب...  داد قرار کمرم پشت را دستش و

 ! افتاد می کار

 ! کن باز اخماتو حاال..  میا پیش همه برای.. نکن فکر بهش زیاد:  زد ام شانه به آرام

 هب ورودم بدو در حبیب آرام نگاه که بود هایم شانه پشت دستش هنوز.  شدیم سالن وارد هم با

 . شد بدل توفان

 مهه بخیرم صبح سالم گفتن با و گرفتم فاصله منوچهر از و برداشتم تر تند را گامهایم کمی

 با هک من برای..  ممکن جای نزدیکترین.  نشسم دایی زن کنار در.  شدند پاسخگویم و متوجهم

 ! ودب جا بهترین اینجا...  را رفتنم راه ی شیوه حتی و بودم کرده گم را پایم و دست حبیب دیدن

 ؟ چطورن آقابزرگ:  دوختم حبیب به احتیاط با را نگاهم

 . خونه گردن می بر فردا تا شااهلل ان.  خوبن:  گفت تفاوت ی ظاهر در و خونسرد

 یاحوالپرس همان به دادم ترجیح...  کشید می نشان و خط برایم.  شناختم می خوب من را نگاهش

 . آوردم نمی تاب را چشمانش ی جذبه این از بیش.  کنم بسنده کوتاه

 به شد جمع چشمهایم در اشک و سوخت دهانم چای داغی با وقتی فقط!  خوردم چه نفهمیدم

 . نبود من به حواسش بختانه خوش که کردم نگاه او به اراده بی.  آمدم خودم

 . خاستم بر هم من.  کردند می ترک را میز داشتند همه

 . خونه بریم خوایم می بردار کیفتو برو گفت حمیرا

 دستگیره هب بود وصل آستینم به که فلشی که شدم خارج اتاق از و برداشتم را کیفم.. باال برگشتم

 . کردم نگاه دقت با...  که دارمش بر زمین از تا شد خم آن پی در.. افتاد اش دکمه و کرد گیر در ی

 ی شده ذوب های قطره بود چسبیده ها سرامیک سطح بر که سفیدی های قطره.  دیدم می درست
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 نشکرد لمس و اطمینان برای...  بود ایستاده منوچهر گذشته شب که همانجایی درست.  بود شمع

 باال را مسر.  ایستاد سرم باالی درست.. مقابلم رنگ سیاه کفش جفت یک که بردم پیش را دستم

 از من:  بود کرده اخم.. کشیدم پس خوداگاه نا را دستم...  خوردم جا منوچهر دیدن از و گرفتم

 !!نمیاد خوشم فضول دخترای

 به تکانی کرد دراز سویم به که را دستش.. دادم فرو زحمت به را دهانم آب..  بودم شده خشک

 قادر. . برخاستم جا از دستش کشش اندکی با...  سپردم دستش به را سردم دست و دادم خودم

 . برگیرم او از را نگاهم نبودم

 ..... کنم فضولی نداشتم قصد...  قصــ..  من...  من ــ

.. . داره مشکل خونه این برق کنتور... پیشه شب چند به مربوط شمع های قطره این:  زد لبخند

 ! شدی توهم دچار یا دیدی خواب یا تو... دیشب مورد در اما...  پره می فیوز گاهی

 . بزن سر من به بازم... داشتم خوبی حس خونه این تو بودنت از:  فشرد را دستم

 . بگذارم پا ااینجا به دیگر محالست گفتم خودم با بود دلم در که وحشتی همه آن با

 خوام می عذر و دادم زحمت خیلی ببخشید!!  گذشت خوش خیلی منم به.. بــ:  دادم تکان سر

 . کردم ناراحتتون اینکه بابت

 . اجازه با:  کشیدم را دستم

 ! بد احساسات از کرد پر را وجودم سرتاپای...  نبود آرام نگاهش.  نبود دلنشین لبخندش

 ور چه از او دانم نمی و بودم مطمئن دیشب اتفاق مورد در.  آوردم می کم نفس داشتم نگاهش زیر

 ؟؟ کرد می انکارش

 او از.  ودب پریده رنگم حتما.  شد دقیق من بر که بود حبیب نگاه.  بودند آماده همه پایین رفتم وقتی

 ؟؟ بود چه بازی این از منظورش.  نبود خوب حالم اصال.  کردم فرار ناچارا هم

 مواظب:  زد لبخند و فشرد محکم را دستم.  کردم حافظی خدا او از سردی به حافظی خدا هنگام

 !باش خودت

 مه گفت که ای ساده ی جمله همین حتی.. بود افتاده دلم به بینی بد و شک همه آن چرا دانم نمی

 ! دانم نمی.. دانم نمی...  من هم شاید!!  نداشت خوبی منظور!!  گرفتم دل به خاص جور یک
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 ******************** 

 این حقیقتِ.  برگشتم هرحال به... یا اجبار به دانم نمی... هم من و بازگشت خانه به بزرگ آقا

 زا را چشمهایم ؛ نه که هم باغ از...  باشم دور دایی باغ از نداشتم دوست دیگر که بود این تردید

 برایم لیخی حبیب ی لحظه هر دیدن....  بود "حبیب "دلیلش بگویم بخواهم پرده بی و ببندم شرم

 ! بود عجیب هم خودم برای که آنقدر بودم شده وابسته خیلی حضورش به...  بود شده دلنشین

 خوب دلم حالِ دیدنش با!  نداشت ای فایده هم او داشتن دوست برای خودم کردنِ سرزنش دیگر

 . عاجزم آن وصف از که افتاد می دلم به شیرین شوری. . نه..  معمولی شدنِ خوب یک نه..  شد می

 من اما بود دیوانگی! کنند رسوایم تا دادند می هم به دست هردو دیدنش محض به دلم و چشم

 ! داشتم می دوست ؛ شد می مانع که را عقلم و دو آن بین کشمکشِ این

 و دبو غمگین نگاهم.  داشتم بغض دید خواهم را او کمتر دانستم می و بروم خواستم می که روزی

 ندیدنش و داشتم می دوست را نبودنش چقدر این از پیش!  ببارد بود ممکن هرلحظه هایم چشم

 ! داشت همراه به خیال آسودگی برایم

 شعشق از لبریز دلم که بود کرده محبت آنقدر بود آمده وقتی از.  رسانید باغ به را ما گودرز دایی

 . بود

 عید هب نزدیک که روزها آن..  بود ندیده را حبیب صبح از...  رفتم اتاقم به یکراست رفتنش از پس

 حضور خانه در کمتر و بود شده شلوغ سرش حسابی کرد می بررسی را ها کتاب حساب و بود

 ودش جویا توانست می هم تلفنی را آقابزرگ حال..  آمد خواهد اینجا به کمتر دانستم می و داشت

 نداد گیر برای هم آن... نبود میان در دیگری یا منوچهر پای وقتی تا نداشت کاری که هم من به..

 تسخ این به بودم کرده پیدا بستگی دل..  شد می بیمار داشت دلم من اما!!  تحقیر و تنبیه و

 می سخت اینگونه که باشد عالقه خاطر به نکند که بودم ساخته روئیا خودم برای..  هایش گیری

 برایم کردم می فکر آن به که هم دقایقی همان اما دانستم می را پاسخش اینکه با ؟؟ گیرد

 ! دلم بیچاره!  بود لذتبخش

. . بود معمولی های حرف فقط که هایی اسمس..  خواندم می را بود فرستاده که هایی اسمس بارها

 دی مین جواب چرا ؟ کجایی..  ؟ نیومده اونجا داییم.. یا ؟ هستن آقابزرگم یا تنهایی االن اینکه مثل

 ... !!یاس بخیر شب....  یکی این حتی یا.... ؟ بیداری.. یا...  ؟
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 ... چقدر ها ان از کدام هر در فهمم می تازه من و...  بود قبیل این از هایش پیامک ی همه

 ورک و سوت خانه چقدر.  پایین رفتم.  بود کرده آماده را شام میز خانم تاج.  کرد صدایم آقابزرگ

 ! دایی ی خانه خالف بر بود

ِ  راه به رو و شده بهتر خیلی هفته یک آن در آقابزرگ حال شکر خدارا.  خوردیم شام سکوت در

 . بود سالمتی

 گوشم به سالن در شدن باز صدای که بودم ها ظرف شستن مشغول و بودم کرده جمع را میز تازه

 رلبهایمب لبخند و شنیدم را آقابزرگ با او احوالپرسی صدای که کردم می خشک را دستهایم.  رسید

 .. شه نمی باورم.. من خدای:  بست نقش

 قیدقای و انداختم سر بر را داشتم می نگه ها کابینت از یکی در مواقعی چنین برای که را شالی

 همراه به و گذاشتم سینی در را چای لیوان دو شدم مسلط هیجان همه آن و خودم به وقتی.. دیگر

 . کنم کنترل را دستهایم لرزش توانستم می کاش...  بردم سالن به بیسکویت

 ... داشتم نگه را لبخندم.  گرفت جریان بدنم در گرمی موج دیدنش با

 . سالم ــ

 ... سالم:  رفت باال ابروهایش و کرد تبسم همیشه خالف بر افتاد من به که نگاهش

 ؟ بود سخت برایم هم ببینمش خواستم می هم که بود دردی چه.  کرد داغ را هایم گونه شرم

 . اومدین خوش ــ

 ؟ خوبی ؟ چطوره حالت...  ممنون ــ

 . بنشینم داشتم دوست...  نشستم نزدیکش

 . بودم شده بدتر بودم خجالتی.  بپرسم را حالش نتوانستم اما کردم تشکر و دادم را پاسخش

 به هینگا با و است آمده آنجا به مستقیم خانه کار از گفت که نه یا خورده شام اوپرسید از آقابزرگ

 . کن حاضر واسم چیزی یه نیست زحمتی اگه:  گفت من

 خوردن شام یک قدر خواست می حال و آرزو بود شده برایم بودنش ثانیه هر.  شدم خوشحال

 ! کنم حاضر برایش من هم آن!  بماند بیشتر
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 . االن.  چشم:  خواستم پا به و کردم پنهان را ام خوشحالی

 را صدایش که گذاشتم میز روی را وسایل و کردم گرم را بود مانده که غذایی...  رفتم خانه آشپز به

 ... همونجا میام:  شنیدم

 . چیدم را میز و نزدم حرفی

 اتاقشون تو آقابزرگ:  گفت که بروم بیرون خواستم ماندن برای اشتیاقم ی همه با آمد وقتی

 . بمون...  هستند

 . گرفتم را حوله.  نشست میز پشت و شست را هایش دست

 ؟ خوری نمی خودت مگه ــ

 . خوردم شام من ــ

 ؟؟ نمیشینی چرا ؟ خوبه چی همه ؟؟ خبر چه:  برد دهان به را قاشه اولین

 ! خوبه..  شکر خدارو:  نشستم و زدم لبخند

 . خوشمزست چه ــ

 ... خانومه تاج دستپخت ــ

 ؟؟ توئه کار کنم می فکر نگی اگه کردی فکر..  دونم می:  خندید

 ! ساختید ذهنتون تو من از شخصیتی چه شما که دونم می.. نه:  کرد شروع هم باز

 ؟ شخصیتی چه ؟؟ واقعا:  کرد نگاهم و نوشید نوشابیه کمی

 .عرضه بی و چلفتی پا و دست ــ

 ؟؟ نیستی:  خندید تر بلند

 کند برخورد اینگونه نداشتم خوش..  بود شده بیشتر او از توقعم..  شد می تر پررنگ داشت اخمم

 ! شوخی به حتی.. 

..  درسته بگم باید...  دیگه شخصیت یه گه می اینکه...  کردم شوخی ؟ کنی می اخم چرا حاال ــ

 ! نه عرضه بی و چلفتی پا و دست...  اما
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 ؟ شخصیتی چه بگین میشه:  اخم با... کردم نگاهش

 ! نه:  کرد پاک را لبش ی گوشه دستمال با

 که تمنیس اینطوری من اما...  بگید مستقیم نمیشه روتون البته گفتم که همون ؟ دیدین حاال ــ

 ... کنید می تصور شما

 از من اخیر وقت چند تصور! بودی کاش ای:  شد آرامتر و تر عمیق نگاهش اما تر کمرنگ لبخندش

 ! داره ارزش واسم خیلی...  تو

 . بود عالی...  ممنون:  کشید دست بود خورده را بشقاب غذای از نیمی از کمتر اینکه با

 . هم من...  برخاست

 . بفرمایید شما...  من به بدین:  گرفتم ازدستش را بشقاب که کرد میز کردن جمع به شروع

 ... کشیدی چیدنشو زحمت تو..  دیگه نه ــ

 ... که نکردم کاری ــ

 . ارزید می دنیا یه بودی که همین:  زد لبخند

 مثل نگاهش...  نگاهش کردم می فکر من چرا گفت می سخن مهربانانه اینقدر چرا.  لرزید دلم

 نای از مرا توانست می کسی چه ؟ کردم می اشتباه او مورد در همه این چرا ؟ است بیتاب من نگاه

 ؟ بیاورد بیرون دلخواسته شیرینِ اشتباهات

 . موندم می گرسنه االن من نبودی اگه:  ام بینی نوک به زد انگشت با و خندید

!  ندک اشتباهاتم متوجه مرا چنین این توانست می که بود او تنها!  خودش...  گرفتم را سوالم پاسخ

 ! پرده بی و رک

 !! کنی می اخم وقتی میشی شیرین چه:  کشید را ام گونه و خندید

 ... مرا دستش تماس

 رس از دست.. نمیارم حساب به اصال رو تو من:  گفت می و زد می صورتم به محکمی سیلی کاش

 رایمب روز به روز که را ناخواسته پای نو عشق این توانستم می اینطور شاید..  بردار خیالم و من

 خواستم می چه را چاره بی منِ...  ها نگاه این.. کارها این اما.. کنم قطع ریشه از را شد می عزیزتر
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 با!!  نبود نجاتی راه احساس این از مرا که راستی به!  کرد می خودش مجذوب خواستم نمی چه

.  مبود شیرین برایش..  بیند می ام بچگی چشم به مرا هنوز او کردم حس گفت که ای جمله این

 !! همین فقط

 هک من.  نکرد رفتن برای من "ظاهریِ" اصرارِ به توجهی و کرد کمکم ها ظرف شستن در و ایستاد

 ! بماند بود خدایم از

 . کرده خواستگاری آریان واسه رو تو متانت آقای ــ

 ! نبود منتظره غیر برایم

 و بپرسه نظرتو دیگه عبارت به یا بذاره جریان در رو تو خانومش تا خواسته اجازه آقاجون از ــ

 ! کنه راضیت هم شاید

 . زد می حرف ببرد ایران از همیشه برای مرا بود ممکن که خواستگاری از راحت چه

 که اشهب یکی باید خوره نمی درد به بری ایران از بخوای اینکه گفتم..  پرسید منم نظر جون آقا ــ

 ... اینکه نه...  بمونه همینجا

 مقلب روز به چه کالمش هر با که نبود مهم برایش.  داد نمی ادامه کاش...  شدم می عصبی داشتم

 .. دانست می اگر شاید!  آورد می

 ! بپرسه منم نظر کسی اگه البته!  منفیه جوابم من ــ

 ؟ شدی ناراحت:  شد متعجب که بود چگونه لحنم دانم نمی

 . نبود خوب حالم.  کنم نگاهش نتوانستم

 ؟؟ من مخالفت از ــ

 نمی مرا چرا..  کنم اش تکه صد و بزنم زمین بر را دارم دردست که بشقابی خواست می دلم

 . گفتم نمی هم مردم می عشقش از.. نه ؟؟ بگویم به باید چطور ؟ فهمید

 ! نیست جدیدی چیز که شما مخالفت ؟؟ چی از ناراحت!  نه ــ

 .... اون به نسبت نظرت نکنه! ؟ زنی می حرف کنایه با چرا ــ
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 خوشم آریان از نیست این معنیش این.... زنم نمی حرفی دادای احترام به!  ندارم نظری من ــ

 ! مثبته جوابم و اومده

 ؟ چیه جوابت بودن منفی واسه دلیلت ــ

 نمی من!  گفتید خودتون که دلیلی همون:  داشتم دوست را چشمهایش چقدر.  کردم نگاهش

 .برم ایران از خوام

 ؟؟ بمونه که کنه قبول اگه ــ

 ! نه:  نداشت کردن فکر به نیاز

 ! نیست ایران از رفتن فقط دلیلش پس ــ

 ؟؟ باشم داشته دوست رو کسی نمیاد من به:  بود نگاهش به نگاه هنوز

 !!؟ چی:  کرد باریک را چشمهایش و خورد گره هم در ابروهایش

 ... از تونم نمی من..  من:  بود شده حبس نفسم...  افتاد تقال به قلبم

 ؟ بود مهم برایش مگر ؟ پریده رنگش کردم می حس چرا

 ؟؟ یاس باختی دلتو تو...  تو ــ

 ودمب باخته من..  آری بود اگر ؟ بود باختن شدن عاشق دیگر نام یعنی..  دانم نمی ؟ بودم باخته

 ... بودم باخته خودش به ا دلم!

 کردم می حس هم هنوز را اش زده بهت نگاه.  کردم ترک را آشپزخانه و شستم سریع را دستهایم

!!! 

 او به اعتراف!!!  خواستم می که بود چیزی آخرین این...  بدهم لو را خودم بود نمانده چیزی

 !!! بود اشتباه بزرگترین

********************* 

 تخت از ترسیدم می اینکه با...  وزید می شدیدی باد.  پریدم خواب از پنجره شدن باز صدای با

 هموَ باد ی زوزه صدای که تاریک باغ به آنکه بی...  شدم بلند پنجره بستن برای بیایم بیرون

 دنباری هوای هوا،.  کشیدم را پرده و بستم را پنجره کنم نگاه کرد می چندان دو را آن بر نشسته
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 و برگشتم تخت به!  بود دهنده آزار بود ریخته وجودم به که ترسی باران به عشقم ی همه با.  بود

 یردنگ چشمانم از را خواب حبیب فکر شد می ؟ شد می مگر اما...  نکنم فکر چیزی به کردم سعی

 ؟؟

 ... اما...  بخوانم ای صفحه چند تا برداشتم خواب از قبل همیشگی عادت به را شعری کتاب

 که صدایی به دادم گوش دقیق و برداشتم کتاب روی از سر خورد اتاقم در به که ضرباتی صدای با

 ... که نبود خانه در آقابزرگ جز کسی...  باشد توانست نمی توهم جز

! نه. . خورد در به که ضرباتی اما... که شوم مطمئن خواستم نشنیدم باران و باد جز صدایی وقتی

 ؟؟ آقابزرگ:  ایستادم در پشت و خاستم بر.  بود قبل از تر واضح.  باشد توانست نمی توهم

 ؟؟ شمایید بزرگ آقا:  گفتم در به چسبیده کنم باز را در قفل آنکه بی....  نشنیدم صدایی

 تهداش مشکلی آقابزرگ نکند اینکه ترس از اما کنم باز را در خواستم نمی...  نداد جواب هم باز اما

 را رد و چرخاندم را کلید لرزید می اراده بی ترس از که دستی با باشد خورده هم به حالش یا باشد

 !! بود کرده غوغا قلبم صدای اما...  آرام..گشودم

...  پس!  نداشت حضور بود نگاهم تیررس در که آنجایی تا سالن در کسی و بود تاریک نیمه راهرو

 بیرون به سرکی ترسم ی همه با...  شنیدم خیالم در را صدا و کردم فکر حتما گفتم خودم با

 ! بوده خیالم ی زاده و نداشته واقعیت صدا شدم مطمئن..  نبود خبری اما...  کشیدم

 اکوحشتن برایم تنهایی آن چقدر...  نشستم تخت روی حال و حس بی.  کرد قفل را در و برگشتم

 را توپ و کشیدم دراز...  نکنم منفی امواج اسیر را خودم و نکنم فکر آن به هم باز کردم سعی..  بود

 و دبو شده منجمد گویی.. کردم ها را سردم دستهای...  بخوابم توانستم می کاش.. کردم سرکش

 . نداشت جریان انگشتانم در خونی

 می چطور...  افتاد تنم به لرز!!  من خدای..  آرام ضربات آن هم باز که بود نگذشته دقایقی هنوز

!  داشتم وحشت ماندن آنجا از من.. نشست چشمهایم در اشک ؟؟ باشد خیالم ی زاده توانست

 ؟؟ آقابزرگ:  زدم صدا

 ی آماده هایم اشک و لرزید می صدایم.  لرزم و ترس از پر پرسش این ماند جواب بی هم باز

 . بود باریدن
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 آن ساعت به نگاهی.  برداشتم تخت نزدیک عسلی روی از را موبایلم گوشی و کردم دراز دست

 ؟؟ سته خانه در غریبه شخصی که بگویم توانستم می کسی چه به!  بود گذشته سه از...  انداختم

 را زدن در صدای هم باز اگر.  کردم پاک بود کرده باز ام گونه روی به راه که را سمجم اشکهای

 .... افتادم می پس ترس از شنیدم می

 .... باران و بود باد صدای فقط اما ؟؟ نه یا شنید خواهم هم باز آیا که بود این به حواسم ی همه

 ار توانم ی همه دلهره بود بد خیلی حالم.  نبستم چشم صبح خود تا و گذراندم را سختی شب

 ار پنجره.. برخاستم!  شد ام خسته وجود سرازیر آرامش از موجی شد روشن هوا وقتی.  بود گرفته

 و..  ها درخت..  بود هم آرامش اما بود ابری آسمان.  کردم نگاه را زده باران باغ پنجره از و گشودم

 ! بود آکنده را فضا مطبوعی بوی و بودند خورده خیس همه... زمین

 کمی حالم عمیق نفس چند با!  روی پیاده برای داد می جان پاک هوای آن وگرنه داشتم سردرد

 سپ...  چیدم می را صبحانه میز باید و شد می بیدار هم آقابزرگ... کردم ترک را اتاق...  شد بهتر

 ! راحت خیال با.  بخوابم کمی توانستم می آن از

 تثاب که ای نشانه...  بودم مشکوک ای نشانه دنبال به...  چرخید می هرسو به نگاهم آگاه ناخود

 ! بود کرده بدل جهنم به را شبم که بوده خانه در شخصی گذشته شب کند

 ... بود مرتب چیز همه.  نیامد چشمم به چیزی اما

 از بیش توانستم نمی من.  بود خواب هنوز..  زدم آقابزرگ اتاق به سری صبحانه میز چیدن از پس

 ... برگشتم اتاقم به.  بایستم پا سر این

 با اما شود عوض اتاق هوای تا نبستم را پنجره من.  خوردم جا اتاق ی بسته ی پنجره دیدن از

 زدنم جیغ جلوی سختی به ریخت فرو دلم!!  شده چفت و بسته پنجره دیدم می خودم های چشم

 یط یکی دوتا را ها پله...  پایین برگشتم و آمدم بیرون اتاق از تامل بی...  من خدای..  گرفتم را

 اتاق در پشت...  ندادم اهمیت شوم زمین نقش بود نزدیک و خوردم که سکندری به و کردم

 ؟ آمد یم بر او دست از کار چه ؟ بود درستی کار گفتنش ؟؟ گفتم می او به باید...  ایستادم آقابزرگ

 ویشس به.  ماندم ثابت تلفن گوشی روی به و گرداندم چشم ترسان نگاهی با گم در سر و کالفه

 تساع.  انداختم ساعت به نگاهی حال همان در و گرفتم را حبیب ی شماره لرزان دستی با و رفتم

 ... بود بیدار ساعت آن در حتما و بود 7:65
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 . گرفت سر از تقال پیش از تر تند سپس و ایستاد تکاپو از قلبم ای لحظه و داد جواب

 ؟ بله ــ

 . سالم:  بود ها پله راه به نگاهم.  گرفتم نفس

 ... آقابزرگ ؟ شده چیزی... سالم:  بود خسته و گرفته صدایش

 ... خونست تو یکی...  کنم می فکر..  من ــ

 ؟ صبح وقت این ؟ خونست تو یکی ؟ چی:  شد متعجب

 ... ترسم می خیلی من..  دیشب از..  آره:  شد تر سنگین بغضم

 روند به او و شد باز سالن در!  ماند خیره بود سالن ی پنجره پشت از که بلندی ی سایه به نگاهم

 اراده بی جیغم...  هیچ دیگر و بود مشخص چشمهایش فقط...  سیاه دست یک های لباس...  آمد

 به را خودم و کردم باز را اتاق در...  دویدم بزرگ آقا اتاق سمت به و کردم پرت را گوشی...  بود

 آقابزرگ...  کردم قفل را در بود بریده را امانم گریه و زدم می جیغ همچنان..  انداختم درون

 ... جون بابا..  افروز ؟ شده چی:  نشست بستر در سراسیمه

 ... خونست تو غریبه یه:  کردم گریه شدت به و انداختم آغوشش در را خودم

 ؟ خونست تو کی ؟ دخترم گی می چی:  کرد جدا خودش از مرا

 ... سالن تو اومد!! پوش سیاه مرد یه..  گرداندم در سوی به را ترسانم نگاه

 ؟؟ ممکنه چطور..  ببینم بذار ــ

 اقات یا کند آرام مرا دانست نمی...  ترسم می من:  بازویش به چسبیده من و آمد آن پایی تخت از

 ... کند ترک را

 می حرکت از داشت قلبم گشود که دررا...  رفت در سمت به و کرد جدا خود از مرا طریق هر به

 هک اینجا:  شنیدم را صدایش بعد دقایقی...  بیرون رفت..  بود او پی در حواسم ی همه...  ایستاد

 ار دستگیره..  رفت در سمت به..  کشیدم سر بیرون به و رفتم جلو لرزان و آرام...  نیست کسی

 ! قفله درم:  داد تکان بار چند و گرفت

 . است ناتوان داد دست من به که حالتی آن وصف برای تعجب ی واژه
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 ... شد سرازیر هایم اشک...  بود قفل هم در..  نبود کس هیچ...  رفتم سالن به

 !! کرد می نگام داشت..  دیدم خودم چشمای با کنید باور ــ

 ودمب گذاشته باز که رو اتاقم ی پنجره...  بود رفته وخودمم اتاق توی حتی:  کردم نگاه پله راه به

 ! بود بسته

 چشم به را چیزی چه که بزنم حدس توانستم می...  رفت ها پله سمت به و شد نگران نگاهش

 ! بودم کرده بازش خودم که همانطور..  بود باز هم اتاقم پنجره!  آری...  دید خواهیم

 ؟ کنید نمی باور منو حرف شما ــ

 !!! باشی دیده خواب ممکنه گم می من..  عزیزم:  زد لبخند

..  نیومد چشمام به خواب ترس از مردم دیشب..  بیدارم االن تا شب نیمه سه از من ؟؟ خواب ــ

 ؟ باشم دیده خواب تو رو اینا تونم می چطور

 ... کردم اماده را صبحانه میز که آوردم یاد به و

 ! گذاشتم هم صبحانه تون واسه ــ

 ... و خستگی از شاید...  عزیزم باش آروم:  گرم و پرمهر.  گرفت آغوشم در

 ! مطمئنم من اما ــ

 سرویس حتی و را ها اتاق ی همه هم با!  بود نگران نگاهش.  نزد حرفی و کرد پاک را اشکهایم

 اشتباه من که بود این ی دهنده نشان چیز همه اما زدیم سر را بود ممکن که جا هر.. و بهداشتی

 !!! است نشده خانه وار ای غریبه هیچ و کنم می

 جا دیدنش از که بود سرآسیمه و آشفته آنقدر.  داد پایان هایم نگرانی ی همه به حبیب آمدن

 ... خوردم

 غالاش رو خونه تلفن!  کردی عمر نصفه منو که تو:  کرد تالفی سرم بر فریادی با را اش نگرانی

 ؟؟ دی نمی جواب چرا صاحابتو بی گوشی.... کردی

 نمی شما:  کرد می داد بی عصبانیت سرخش چشمهای در... کرد دعوت آرامش به را او آقابزرگ

 ... شدم زنده و مردم صدبار!!  اینجا رسیدم تا کشیدم ی من دونید
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 در ار اشکم و شکند هم در دیگر بار مرا ی شده تضعیف ی روحیه که بود وحشتناک آنقدر فریادش

 . بیاورد

.... ..  بودم کرده فراموش را روزم و حال اصال... روسری بی...  نداشتم هم را اتاقم به رفتن جرات

 یم هرچه که کنم ثابت ها آن به توانستم می چطور حال...  شدم خارج ساختمان از گرم لباس بی

 ؟؟ دارد حقیقت گویم

 ... بود دوانیده ریشه دلم در عمیق ترسی..  نشدم دور ساختمان از زیاد

 ؟؟ اومدنه بیرون مناسب لباسا این ــ

 . رفت می کاش..  آوردم زیر به سر شرمگین روسری نداشتن از کنم نگاهش آنکه بی

 ! بود خودم پالتوی...  بگیرم باال را سرم شد باعث هایم شانه بر پالتو نشستن

 بند که دلنشین کمیابِ های نگاه همان از..  مهربان و بود آرام.  نشست خوش نگاهش در نگاهم

 !! گسست می هم از را دلم

 ! خوری می سرما:  گذاشت سرم بر که بود دستش در هم خاکستریم کاله

 گشته غالب احساساتم ی همه بر ترس که حالت آن در نه اما!  برد می رویا به مرا هایش نگرانی

 ... بود

 ... که مطمئنی تو ــ

 ... کرد می نگام داشت داخل اومد گم می بابا!  مطمئن مطمئن ــ

 .. و کرد قفل درو و رفت سرعت اون با چطور پس ــ

 .. تو اومد که خورم می قسم اما..  دونم نمی...  دونم نمی من ــ

 جز بزند که نداشت حرفی هم او...  رفت فرو فکر به سخت.  کردم تعریف برایش قبل شب از

 ! مونم می اینجا امشب خودم:  اینکه

 یم دق ترس از من وگرنه!  عالیه:  نکردم پنهان را نشست لبانم بر خیال راحتی از که لبخندی

 ... کردم
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 چهی...  بیرونو و تو گشتم رو جا همه من...  تو برو دیگه.. خب خیلی:  کشید صورتش به دستی

 مشکلی که باشه راحت خیالت و کن قفل درو.  دارم واجب کار.  برم باید االن من..  نیست خبری

 ! نمیاد وجود به

 ؟؟ بود چه چاره توانست نمی وقتی اما!  ماند می کاش

 . خوام می عذر کردمم نگرانتون اونقدر اینکه بابت!  اومدین که ممنون ــ

 ! نیست مهم..  نبود ای تازه چیز:  بود خسته و حال بی لبخندش

 . خدانگهدار!  میام زود شب:  افتاد راه به و گرفت را نگاهش

 ! کن قفل درو و تو برو:  داد تکان دست که بودم ایستاده هنوز

 ! تمداش اعتماد چشمانم از بیش او به شاید دانم نمی.  بودم خاطر آسوده کمی اینک..  افتادم راه به

 ************************ 

 یم خودم با کرد می دلگرمم آقابزرگ حضور...  زد می تند تند قلبم و پریدم می جا از صدایی هر با

 که ار آنچه.  ماند نخواهم خانه در هرگز را باشد داشته رفتن بیرون قصد آقابزرگ که روزهایی گفتم

 ! کردم نمی فراموش راحتی این به بودم دیده خود چشم به

 این از اینقدر دایی زن که دانستم نمی اما حبیب آمدن برای کردم می شماری لحظه شب تا

 ! ونهبم اونجا شبو خواد می گفت حبیب:  بگیرد تماس حبیب آمدن از پیش و شود ناراحت موضوع

 . نیومدن هنوز اما...  بله ــ

 !. میاد نباش نگران ــ

 ... لحنش

 ... میان که گفتن خودشون زندایی ــ

 ! بیاد بایدم انداختی راه تو که بازی این با ــ

 .. بازی کدوم ؟ انداختم راه بازی من ــ

 ... ساختمون تو اومده بسته در باوجود یکی همینکه ــ
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 .. گم می راست کنید باور ــ

 ؟ اینجا نیومدی تو چرا خب ــ

 ! بودم ندیده را رویش این بود وقت خیلی!  طلبکار ی غریبه یک مثل دقیقا.  بود تند خیلی لحنش

 . اومدم می حتما وگرنه..  نگفتن چیزی من به ــ

 فکر پسرم به راجع کسی خواد نمی دلم...  خونه بیا امشب...  گم می بهت دارم االن من خب ــ

 ! بکنه ربطی بی

 ! نشست گلویم در که بود بغض ؟ دانست می مقصر مرا چرا ؟ کرد می برخورد اینطور چرا خدایا

 ؟؟ کنید می فکر چی من مورد در شما ــ

 . میشناسم پسرمو چون کنم نمی فکری من ــ

 اردد خبر من تالش از یعنی.  بود حرفش این پس در ناجور معنی دنیا یک ؟ شناخت می را پسرش

 ! من نه است حبیب برای اعتمادش ی همه یعنی..  پسرش انداختن دام به برای

 اصال من وگرنه.  چشم گفتم گفته هرچی هرکی که من!  دایی زن ندارم حرفی که من..  باشه ــ

 ! ترسم می تنهاییش از چون بمونم اینجا ندارم دوست

 ندازیب رو حبیب نیاری در بازی غریبم من ننه االنم!  خونه برگردونه رو تو گم می گدرز به باشه ــ

 ! من جون به

 . شد روان و جوشید اشکهایم

 درچق.  شد روان بیشتر هایم اشک گذاشتم که را گوشی. گذاشت را گوشی سردی خداحافظی با

 . ببرد خانه به مرا خواستم می او از آمد می که حبیب.  بود گرفته دلم

 : گرفتم آرام و شنیدم را صدایش. پریدم جا از من و زد در به ای ضربه...  بودم اتاقم در آمد وقتی

 ؟؟ بیداری

 . بود نگذاشته حضورش از خوشحالی ابراز برای جایی مادرش های حرف.  کردم باز را در

 . سالم ــ
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 ؟ خوبی...  سالم:  زد لبخند

 . نشود ام گرفته حال متوجه تا گرفتم رو

 . خوبم..  ممنون ــ

 ؟؟ چرا پرسید نمی که گفتم می چطور.  آمد درون به دنبالم به

 ؟ خوردین شام:  پرسیدم عوض در.  بگویم نتوانستم

 ... آره ــ

 ؟ شده چیزی:  و مکث کمی

 ؟ خونه ببرید منو میشه:  کردم نگاهش

 ؟؟ خواستت این دلیل: ام چهره به شد دقیق

 ! ترسم می.  ندارم آرامش.. اینجا من.. راستش...  خب:  دوختم انگشتانم به را نگاهم

 ؟ من وجود با حتی:  شد نزدیک من به

 . نیستید اینجا روز که شما ــ

 ! بگو واقعیتو دلیل ــ

 . بگویم توانستم نمی

 ! ترسم می واقعا من اما..  کوچیکه شما واسه دلیل این ــ

 ! دروغگو از همینطور.. میاد بدم دروغ از من ــ

 .. من اما ــ

 ! کنی پرت منو حواس اینکه برای دوتا نکن دروغتو یه ــ

 . خونه برگردونید منو فقط!  نپرسید پس خب ــ

:  ودب چشمهایم در دقیقا نگاهش کشید جلو کمی و کرد لمس را شالم ی لبه و آورد باال را دستش

 ؟ گرفت تماس مادرم
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 . انداخت را دستش.  کردم نگاهش فقط

 . مونی می همینجا تو ــ

 .. خوام نمی من.. اما ــ

 خودتو خودت که اینه مهم..  کنن می فکر جوری چه موردت در که نیست مهم!  نیست مهم ــ

 ؟ داری.  باشی داشته قبول

 در سمت به.  بود کرده مخالفت آمدنش با حتما دایی زن.  نشود ناراحت من از کاش.  گرفتم نفس

 ... کن بیدارم شد خبری.  خوابم می کناری اتاق این تو میام بزنم آقابزرگ به سر یه: رفت

 ! اومدین که ممنون:  بگویم توانستم فقط

 . بخیر شب:  کمرنگ تبسم یک با.. داد تکان سر

 . بخیر هم شما شب ــ

 بود؟ چه من گناه اما دید می من چشم از هم باز حتما دایی زن

 !! دلهره و ترس با.  شدم آماده خواب برای هم من رفتنش با

**************** 

 شد وارد آرام پوش سیاه مرد همان.  گرداندم در سمت به را نگاهم...  شد باز آرام اتاقم در

 بر ترس با...  رسید می نظر به ترسناک شب تاریکی در بلندش قامت...  درخشید می چشمهایش

 جیغ توان حتی..  رفت قدرتم ی همه و ماندم برجا....  آمد طرفم به پوش سیاه نشستم جایم

 ستد نشستن محض به...  و کرد دراز سویم به را دستش...  نداشتم هم خواستن کمک و کشیدن

 صدایم...  کردم می حس هم لباس روی از حتی را اش سردی..  خوردم تکانی ام شانه بر سردش

 ... توانم تمام با.. کشیدم جیغ..  برگشت

 .... و شنیدم می را خورد می در به که ضرباتی صدای

 ی غریبه از...  بود گوشم در خورد می در به پی در پی که هایی ضربه صدای فقط دیگر لحظاتی

 یاسمین صدای..  بودم دیده خواب من!!  زدم می نفس نفس شدت به!  نبود خبری هم پوش سیاه

 رزیدل می تاپایم سر که حالی در..  نداشتم برخاستن برای رمقی اما شنیدم می را حبیب گفتن
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 می خواب ؟ خوبی:  بود ریخته هم به و آشفته..  گشودم را در و برخاستم بشکند را در آنکه از پیش

 ؟؟ دیدی

 ... نشستم حال بی در پشت همانجا و دادم تکان سر

 کمی.. کرد نزدیک دهانم به را آن و نشست رویم به رو برگشت آب بالیوانی و رفت عجله با

 ... زدم پس را دستش و نوشیدم

 ... اتاقم تو بود اومده دیدم خواب..  بود بدی خواب ــ

 ؟ بهتری االن...  کردی درگیرش ذهنتو امروز بس از:  زد بخشی آرامش لبخند

 ... کردی بیدارم شد خوب..  مردم می ترس از داشتم:  دادم تکان سر

 ...گر می برت فردا:  گرفت را دستم

 داخ وای:  زدم چنگ دستش به زده وحشت..  کرد قطع را حرفش پایین از شیئی شکستن صدای

 ! ترسم می من..

 . میام منم:  نکردم رها را دستش اما..  برود پایین تا خواست بر سرعت به رفت هم در هایش اخم

 ... شدیم سرازیر ها پله از هم با و گرفت را دستم

 نپایی ما با دیوار روی که هم خودمان ی سایه دیدن حتی من برای...  فشرد لرزید می که را دستم

 . بزنم فریاد طبیعی غیر ای صحنه دیدن با بود ممکن آن هر!!  بود ترسناک آمد می

 بار این!  هیچ...  نه.. بود باز در نه بود شکسته چیزی نه...  بود طبیعی چیز همه سالن در هم باز اما

 ! نه ؟ باشد توهم توانست می هم

 ...!! جز نبود خبری.. گشتیم را...  و خانه آشپز و ها اتاق ی همه او با همراه

 مه شکسته گلدان.. میز روی.. بود آنجا سیاه ی گربه یک و بود باز خانه آشپز کوچک ی پنجره

 پنجره از و کشید باال را خودش سختی به ما دیدن با..  بود پخش میز زیر های سرامیک روی

 سنف گیر آرام تابم بی قلب تا بودم گذاشته سینه روی دست دیدنش با که من و پرید بیرون

 !! تو اومده چطوری این!!!  مردم می داشتم جون خدا وای:  کشیدم راحتی
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 بستنش حین در و رفت پنجره سوی به و کرد رها را دستم بود شده آسوده خیالش ظاهرا که هم او

 ؟ گذاشتییش باز تو:  پرسید

 هم قدم! ...  کند عبور ان از بتواند انسانی ابعاد، آن با کردم نمی فکر چون بودم گذاشته باز خودم

 بزرگ ی پنجره دو خواستم می...  کنم بازش توانستم تا گذاشتم پایم زیر صندلی و رسید نمی

 . ببندم را دیگر

 ! کوچیکه خیلی پنجره این بعدم...  بود پیچیده جا همه کردنی سرخ بوی...  آره ــ

 !یکن می اذیت خیلی خودتو ترس این با:  برداشت را آب بطری رفت یخچال سمت به و نزد حرفی

 در هک میشد باورم بودمش ندیده اگه شاید...  نکنم فکر بهش تونم نمی:  نشستم صندلی روی

 وت دقیقا چشماش..  شد می نزدیک بهم داشت اما.. بوده توهم همه اینا و پنجره بودن باز و ها زدن

 . بهم بود زده زل خونسرد..  مونده ذهنم

 کم فرصت اون تو که میاد پیش سوال این خب:  ریخت لیوان در آب کمی و نشست رویم به رو

 ! باشه داشته رو اینجا کلید باید گی می تو که اینطور ؟ زد غیبش کجا

 ورودی در قفل فردا:  گفت دید ام چهره در که را نگرانی..  بود او با حق.  شد چندان دو ام دلهره

 . کنم می عوض ساختمونو ورودی و باغ

 . کردم خوابتون بی اینجوری منم بودین خسته..  خوام می معذرت:  کردم نگاهش شرمندگی با

 ... بود برده خوابم بود دقه چند تازه:  زد لبخند و نوشید را آب

 ! بود رفته خواب برای که بود وقت خیلی... کردم تعجب

 ... خوابتون شدین جا به جا شاید ــ

 ! ندارم راحتی خواب شبا...  نه ــ

 !! دمان نمی چرایی چنین پرسیدن برای جایی که بود چنان ما ی رابطه اما!  چرا دانستم می کاش

 !حتما شید بیدار زود باید صبحم..  نمیشم مزاحمتون من پس ــ

 ! هباش راحت خیالت!  اینجام من...  نکن فکر هیچی به توام...  بخوابیم بریم بهتر آره:  برخاست
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 گاهن آن با تا گرفتم نگاه.  شد قرار بی برایش دلم...  داد می امنیت حس حضورش که بود خوب چه

 ! ام شده مبتالیش که نداند تا..  نشود رو برایش دلم دست موقع بی ی خیره

 !! نیامد چشمانم به خواب او ی اندیشه با دیگر من اما.  دانم نمی را او... رفتیم خود اتاق به هردو

**************** 

 او و من..  کرد قضاوتمان راحتی به هم باز و گرفت تماس هم باز دایی زن.  ماند هم دیگر شب دو

 با خودم اما چرا دانم نمی را او.  دادیم می خرج به حیا هم یکدیگر به کردن نگاه در حتی که یی

!!  بود شدنم رسوا ترس از بیشتر که بگویم صادقانه او مورد در بود وجودم اصلی عنصر حیا اینکه

 !! گرفت می مچ خوردن آب راحتیِ به عمیقش و دقیق نگاه آخر

 خودم چشمهای با آنچه که کردم می فراموش داشتم من و نیفتاد اتفاقی هم باز شب دو آن در

 !! بوده خودم تخیالت ی زاییده شاید که رسیدم می باور این به...  داشته واقعیت دیدم

 به شاید..  بود مخالف چرا دانم نمی اما داشتم اصرار هم باز دایی باغ به رفتن برای حال این با

 . زد نمی حرف روشن و واضح بود هرچه...  اش تنهایی و آقابزرگ خاطر

 نداشتم جرات هم من و زد نمی من بردن از حرفی هم او و زد می سر آقابزرگ و من به هرروز دایی

 بودم کرده عوض تازگی به هم را احساسم نام!  بخواهم دایی از را چیزی چنین حبیب ی اجازه بی

 و جان از.. گفتم نمی نه خواست می هرچه و کردم می گوش را هایش حرف که نبود ترس از دیگر

 ! او های خواسته انجام بود شیرین برایم.. دهم انجام را گوید می چه هر خواستم می دل

 آن در آقابزرگ و دایی چشم از دور به من یافتن تنها...  آمد دایی همراه به هم دایی زن سوم روز

 ! نبود سخت اصال خانه

 !! خونه ریم می هم با کنی می جمع وسایلتو االن همین ــ

 ؟ کردم می چه را حبیب.  ماند خیره دهانش به نگاهم

 ؟ گفتم چی نشنیدی:  زد تشر

 ... ولی.. دایی زن شنیدم ــ

 ! سوزاند می دل نگاهش رنگ و اخم
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 وجود من نظر به که چیزی از واقعا اگه!  نمیاد خوشم انداختی راه که بازی این از گفتم بهت ــ

 ... خودمون ی خونه بریم بیای بهتره...  ترسی می نداره

 ... بمونن نخواستم من اصال..  بمونن اینجا حبیب آقا ندارم اصراری که من دایی زن ــ

 ههمینطور خونواده ی همه برای..  دونی می حساسیتشو..  مونه می که دونی می:  کرد قطع را حرفم

 ! بده دستش کار بچم دلسوزی خوام نمی من.. 

 ...می فکر اینطوری من به راجع شما یعنی:  گلویم در نشست بغض

 . بریم شو آماده برو یاسمشن نزن چونه من با ــ

 ؟ که متوجهی...  برگردی داییت و من با که خواستی خودت:  برگشت اما رفت در سمت به

 ردک نمی فرقی برایم رفتن یا ماندن.  شد می تر سنگین لحظه هر که بغضی و ماندم من و رفت

 زدم پس را هایم اشک.  کرد می تابم بی.... ریخت کامم به هایش حرف از که زهری فقط

 یداای یا آقابزرگ به من نبود نیازی دیگر...  گذاشتم چمدان در و کردم جمع را نیازم مورد وسایل. 

 نهاآ با خواستم او از من گفت می آنها به که شنیدم می را صدایش دهم توضیح دیگری کس هر یا

 ! بروم

 خودم با را آن دبای... افتاد لپتاپم به نگاهم رفتن از قبال.  رفتم پایین و پوشیدم لباس گرفته حالی با

 ... بودم شده وابسته آن به خیلی..  بردم می

 ؟ بابا بری خوای می:  کرد نگاهم غمگین آقابزرگ

 ! بود ام... بدجنس بگویم نیست درست.... و بود خونسرد.  دوختم دایی زن به را نگاهم

 دایی به را نگاهم.. گردم می بر و داداش ی خونه رم می وقتی چند یه آره.. تون اجازه با:  گفتم

 ! بازی این از نبود راضی.  دوختم

 ودز.  عزیزم بگذره خوش بهت:  گفت بود مشهود کامال نگاهش از که دلتنگیش ی همه با آقابزرگ

 . برگرد

 ! نداشت دوست را باغ این از دوری.  نپذیرفت اما شود همراه ما با که خواست هم او از گودرز دایی

 . افروزم باش خودت مواظب:  گرفت آغوشم در سخت رفتن هنگام
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 اب دایی زن که بغضی با گرفت می درد صورتم بود سخت چقدر زدن لبخند.  کردم مهار را بغضم

 ! بود نشانده دلم بر کالمش نیش

 می چه هر چرا و چون بی که بودم کس بی و تنها آنقدر وقتی اما.. بود سخت هم او از شدن جدا

 ! آمد نمی بر من از کاری تحمل جز...  پذیرفتم می باید را گفتند

*********************** 

 را منگاه و کردم اکتفا کوتاه سالمی به.  بود پرسشگر نگاهش.  شدم رو به رو او با شام میز سر

 غیر و ناعادالنه قاوت از دلم!  بود گرفته دلم چقدر.  داشت بازجویی قصد که نگاهی از گرفتم

 . بود گرفته دایی زن ی منصفانه

 مین نزدیک من به زیاد اش خانواده مقابل در.  کشیدم دست زود خیلی و بخورم چیزی نتوانستم

 تهگف دانست می که حرفایی..  نه که ممکن... بود ممکن که هایی حرف از ترسید می شاید..  شد

 ! شد خواهد

 لمد..  نه هم تنها ی گریه..  نه..  خواست می گریه دلم...  رفتم اتاقم به و گفتم بخیر شب زودتر

 دشدن می زده پس و ببارند تا آمدند می بود وقت خیلی که هایی اشک او یاد با!!  خواست می مادر

 ... گذاشتم خود حال به را

 سر دهز وحشت خورد می پنجره ی شیشه به که ضرباتی صدای با که بود گذشته قدر چه دانم نمی

 !! هم اینجا.. من خدای..  کردم بلند

 ؟؟ بیداری:  شنیدم را حبیب صدای دهم انجام حرکتی یا برخیزم جا از اینکه از قبل

 کاش.  برخاستم پنجره گشودن برای و کردم پاک را هایم اشک.  کردم رها را ام شده حبس نفس

 کاش...  ی همه با..  داشت که ای جذبه و اخم ی همه با..  ها نگرانی ی همه با.. بود من برای او

 !!! بود من به مختص فقط

 . بود خسته اما...  نیز او.  زدم لبخند بیاراده اش چهره دیدن با

 ؟؟ کردی گریه:  بپرسد تا بود کافی ام چهره به شدن دقیق ای لحظه

 ! کردم را خودم سعی اما.. رفت طفره شد نمی

 . اتاق تو بیاین...  وقت یه نشه سردتون ــ
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 ! ببیند مادرش بود کافی..  تری خود بی ی خواسته چه و خودی بی سعی چه و

 ؟ اینجا اومدی خبر بی و یهو چطور ؟ شده چی ــ

 ! ندادن لو را خودت و گفتن دروغ سختیست کار چه..  رفتم ور انگشتانم با

 ...اینجــ بیارید منو بودم خواسته شما از بود وقت خیلی که من..  من..  خب ــ

 ؟ شد تموم:  چشمانم به زد زل دقیق و کرد خم شانه روی به کمی را سرش و شد سینه به دست

 ! بگو راستشو حاال خب

 .... یا خندیدم می باید

 . گردم می بر فردا همین ناراحتید اگه:  گفتم حال این با

 ... برگردی تونی نمی ــ

 ! چشمهایش درون.. ماند بود که همانجا نگاهم

 ؟ چرا ــ

 ؟ درسته...  خواسته ازت مادرم چون ــ

 . کند پیدا من به نسبت بدتری گمان او که بزند حرفی نکند.. انداخت چنگ جانم به دلهره

 ... خودم من کنید باور نه ــ

 غدرو ندارم طاقت من.. بگو راستشو من به همیشه!  بگی دروغ نمیاد خوشم بودم گفته بهت ــ

 ! تو از مخصوصا..  بشنوم

 ؟؟ تاس نهفته کالم این پشت خاصی منظور کنم تصور توانستم می بار این ؟؟ من از مخصوصا

 ! گی نمی دروغ هرگز و هستی راستگویی دختر که اینه تصورم چون:  داد ادامه

 راگ.  خواند می را ذهنم هم شاید دانم نمی!  کرد می روشن مرا زود که بود خوب!  توانستم نمی نه

..  بله : گفتم او به و زدم جانی کم لبخند افکارم به!  نداشتم مقابلش در آبرویی من که خواند می

 ... بگم دروغ تا نکنید چاره بی منو پس..  باشماست حق
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 : برد فرو موهایش در را دستش و کرد جمع سختی به را اش خنده.. رفت باال تعجب به ابروهایش

 !! کنم بحث تو با تونم نمی وقته خیلی... بخواب برو

 ! بخیر شب!!  خوب چه: گرفت جان لبخندم

 . بخیر شب:  کشید پس زود اما... صورتم نزدیک تا.. آورد پیش اندکی را دستش

 خودم زا بهتر منو شما...  نیست من گفتن دروغ یا راست به نیازی:  گفتم برداشت که را گام اولین

 . هستید اتفاقات ی همه جریان در و شناسید می

 اونوقت.. بودی تر پیچیده کم یه کاش...  همینه منم سر درد ی همه:  بود شیرین لبخندش.  ایستاد

 ! شدم نمی نگرانت همه این

 ؟؟..... تصور شد می بار این!!! نایستاد که خوب چه... حرارت از پر هایم گونه...  شد گرم تنم

 **************************** 

 حبیب"

 ....!! به نیست میل بی دانستم می که او بود سخت برایم آریان وجود با هم آن خانه در ماندش

 می تحمل باید.  نداشتم ای چاره آقابزرگ باغ به او رفتن برای مخالفتش و مادر تندی همه آن با اما

 هرگز من و شکست می راحتی به حساسش و نازک دل.  بیازارد را او مادرم خواستم نمی.  کردم

 . خواستم نمی را این

 تایید را آریان لحاظ هر از او.  بپرسد را نظرش و کند اوصحبت با آریان مورد در خواست می پدرم

 ! بود آنجا هم خودش که چرا نداشت نگرانی یاس شدن دور از و کرد می

 یراض را او بتواند بود ممکن یعنی داشتم بدی حال.  نبود دلم تو دل رفت اتاقش به که شبی آن

 ورتص این!  نه.. بود ربوده من دلبر از دل اگر!  عالی موقعیتی با بود ای برازنده جوان آریان ؟؟ کند

 ! بود دهنده آزار خیلی

 یزچ هیچ و کس هیچ به...  ماندم سالن در بیاید بیرون اتاقش از پدر تا شدیدم خستگی وجود با

 هب من.. بخشیدم نمی را خودم هرگز من... پذیرفت می اگر!  او اتاق ی بسته در جز نداشتم توجه

 بی توانستم نمی.. نه ؟؟ کنی فکر نداشتنش به تونی می چطور زدم نهیب خودم به...  غرورم خاطر

 ... بود من برای فقط او!  شد نمی او
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 ! کند راحتم و بگوید زودتر کاش.  بود آرام پدر چهره.  ریخت فرو دلم شد باز که در

 یکم.  آورد چای برایش مادرم.  دوختیم دهانش به چشم منتظر همه... نشست متانت آقای کنار در

 زبان باالخره..  بودم می خوددار باید!  داد می عذابم لحظه آن در اش خونسردی چقدر...  نوشید

 !! ایستاد نفسم همراه به من قلب و گشود

 خاستبر چای نوشیدن از پس.  کرد می بیتابی آنطور من دل فقط!  نبود قرار بی من مثل کس هیچ

 توانسته بود ممکن یعنی ؟ بود چه موضوع!  برود اتاقش به او همراه تا خواست متانت آقای از و

 ... را یاس باشی

 !! جان حبیب

 که آهگش مالیم صدای و موبایلم لرزش متوجه.. آورد خودم به مرا مادرم صدای...  آمدم خودم به

 . شدم بود پیچیده فضا در

 ؟ بدی جواب خوای نمی ؟ مادر کجاست حواست ــ

 شیناف...  گذاشتم سر پشت را اطرافیان کنجکاو و پرسشگر های نگاه و خواستم بر خواهی عذر با

 واهمخ تماس بعدا که گفتم و دادم پاسخ حال این با.  نداشتم هم را رفیقم بهترین ی حوصله.  بود

 ... گرفت

 ... رفتم اتاقش ی پنجره سمت به...  کنم صبر توانستم نمی...  انداختم سالن ی بسته در به نگاهی

 ... زدم شیشه به ضربه چند و آوردم باال را دستم

 بی هناخواست و خواسته بارها دانست نمی..  کند باز را پنجره و بپوشد را شالش تا کشید می طول

 ارب یک برای داشتم دل به حسرتی چه و بودم زیبایش و بلند موهای عاشق و بودمش دیده حجاب

 ! نوازششان

 . سالم:  زد لبخند شد هل همیشه مثل اینکه با دیدنم با.  گشود را پنجره

 . سالم:  دادم تکان سر

 همش ؟ بیرون نمیای چرا:  دادن نشان تفاوت بی و خیال بی بود سخت.  کرد می نگاهم منتظر

 ! کردی حبس اتاق تو خودتو
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 . ترم راحت تواتاقم:  رسید می نظر به سرحال

!  داد می آزارش زبان و نگاه با و بود گرفته جبهه مقابلش در جهت بی روزها آن مادرم.  داشت حق

 ! بود خود بی سوالم

 ؟ داخل نمیاین ــ

 ... بپرسم حالتو گفتم.. نیستی دیدم اومدم وقتی...  نه ــ

 . خوبم.  ممنون ــ

 خودم دست حالم و بود نشسته دلم در غریب ترس یک...  بود شده کم جسارتم چرا دانم نمی

 ؟؟ باشه شده عالقمند آریان به اگر..  نبود

 ؟ بود چی آقاجون به جوابت:  کردم اخم آمد جوش به خونم رسیدم که سوال این به

 . گرفتم نفس...!!  من و خندید

 .... خوبم گفتم!  دیگه پرسیدین حالمو ــ

 یم و گفت می.. شد می شیطون وقتی داشتم دوست من اما آمد نمی معصومش ظاهر به شیطنت

 ! لحظه آن در نه!  خندید

 ؟ رسیدین توافق به نکنه ؟ چیه...  شدی بانمک چه ــ

 بهشون منفی جواب که کردم راضی رو دایی سختی به...  بابا نه!  ؟ توافق:  کرد جمع را اش خنده

 ... بده

 ودب نمانده چیزی! ؟ کند خوب آنقدر مرا حال بتواند که داشت وجود پاسخ آن از باالتر چیزی یعنی

 .... آغوش در محکم که

 رو یکس نمیاد من به بود گفته که بود نرفته یادم...  پیش از تر پررنگ حتی کردم حفظ را اخمم

 چیزی اما بودم شده دقیق رفتارش به و بودم کرده خوری خود چقدر ؟ باشم داشته دوست

 ؟ بود چی دلیلت:  بود نشده دستگیرم

 ! ام گفته را دلیلم قبال نگفت حتی.. کرد مکث کمی
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 مین که کسانی هستند اما ده می آزار رو ها خیلی حضورم اینجا درسته..  برم ایران از خوام نمی ــ

 ... بکنم دل ازشون تونم

 ؟ کی مثال:  کردم می حس را بدنم شدن داغ ؟ کی به اما.. بود دلبسته.  داشت حقیقت پس

 ... مون خانواده....  ها خیلی.. خب ــ

 ! نبود خودم دست... مورد این در اما باشم مهربانتر کمی توانستم می کاش

 .... بودی گفته قبال.. شده عاشق من واوسه خانوم.. نبود یادم...  آها ــ

 ! آمد یادش...  شد می داشتنی دوست زدن بهت وقت به اش چهره

 ... شب اون من...  من ــ

 ... تو:  داشتم نگه باال را سرش و گرفتم را اش چانه رفت باال اختیار بی دستم

 در ار خودم او ترسان نگاه مقابل در و بکشم پس را دستم سرعت به شد باعث سالن در شدن باز

 خوب چه و.  کنم درست دردسر برایش خواست نمی دلم هیچ...  کنم پنهان درختان زیر تاریکی

 هنگا من دنبال به گمان بی را اطراف و کشید بیرون به سری که بود مادرم.  کردم را کار این که

 . بازگشت درون به نشد متوجهم چون و کرد

 لد.  ایستادم پنجره پشت...  بود اتاقش ی بسته ی پنجره پشت هنوز یاس...  آمدم بیرون آرام

 بود ممکن.. بودم آمده خودخواهبیرون قالب آن از دیگر اما... کنم تکرار را سوالم که کردم دل

 . گردد باز هم مادرم

 .... ببینه هم با رو ما نباید مادرم:  گفتم گشود را پنجره

 ! داشت نهفته خود در دلخوری یک نگاهش و بود شرم از پر کمرنگش تبسم

 ... دونم می بله ــ

 پشتت که ترسه می مادرم..  شدی خانوم.. شدی بزرگ دیگه تو آخه:  بیاورم در دلش از خواستم

 ... نکرده خدای و بزنن حرف

 ! داشتین قبول زدینو می که حرفایی این خودتونم کاش:  بود غمگین لحنش
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 رومب بغضش و اخم ی صدقه قربان توانستم می کاش.. زدم لبخند!  همیشه مثل.  بود دلگیر من از

 .... شد می کاش... 

 ! ندارم قبول هم دیگه سال ده که من ــ

 . نزد حرفی و شد تر پررنگ اخمش اما.  خندیدم

 ! بخوری سرما ترسم می.. دیگه تو برو ــ

 . است بوده سوالش پرسیدن برای کردم حس گشود که لب...  داشت تردید نگاهش

 ؟؟ بپرسم خصوصی سوال یه تونم می ــ

 یداپ واسم مناسب کیس دوباره امیدوارم گفتم خودم با ؟؟ بود دستپاچه و نگران همه آن که بود چه

 هک نبود این از تر سخت چیز هیچ!  دهم قرار دلم کجای در دانستم نمی دیگر را این!  باشه نکرده

 در یک یعنی!  جا هیچ به هیچی یعنی این..  کنم ازدواج کند می معرفی که دختری با بخواهد من از

 !! کند نمی فکر من به هم صد

 االن گهدی وقت یه برای بذار کردی پیدا خواستگار اگه خواهشا فقط:  گفتم که بگوید تا گشود لب

 ... خستم خیلی

 .. هیچی اصال...  نه:  نخندید

 آیا که اینه درگیره ذهنم االن من ؟ کردی اشاره چرا بگی خواستی نمی اگه ؟؟ بازم:  شدم جدی

 ؟؟ اومده پیش مشکلی

 !! دخترونه البته و ساده کنجکاوی یه.. نبود مهمی چیز کنید باور.. نه ــ

 . کند می قرارم بی راحت چه فهمید می کاش

 ! یاس بپرس ــ

 . پرسید اما.. بود شده سرخ هایش گونه..  کشید می خجالت

 ؟ دارید دوست رو کسی شما ــ

 ؟ داد دست من به خوبی حس چرا
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 ؟ زرنگ خانومِ بگم من که داری دوست کیو گفتی تو مگه:  بود شده راحت خیالم.. خندیدم

 . داشتم دوست کرد می شیرین درنظرم را او که حاالتش چقدر خدایا

 . کنم اعتراف نبود وقتش االن

 . نبودم نگاهم حریف!  نگاهم اما...  صدایم.. زبانم.. را دستهایم... کردم کنترل را خودم

 . دارم دوست... !  آره ــ

 . ماند باز دهانش

 ؟ باشم داشته دوست رو کسی نمیاد من به:  انداختم باال را ابروهایم

 . کنم اذیتش خواستم نمی این از بیش...  دهد جواب خواست نمی

 . بخوابم رم می...  خستم من ــ

 . بخیر شب ــ

 آن در..  کنم باور توانستم نمی اما لرزاند می را دلم شده عوض من به نگاهش رنگ اینکه حس

 . باشد توانست نمی این جز.. کردم می تلقین خودم به فقط لحظات

 . بخیر شب ــ

 یم عوض اینقدر او مقابل در چطور.. کشیدم می خجالت سالم و سن از گاهی.  کندم دل سختی به

 .... و عصبی گاهی و قرار بی و پریشان گاهی.. آرام گاهی ؟ شدم

 ! نبود خبری پیشم دقایقی حواسی بی از دیگر.  برگشتم سالن به

********************** 

 به که اکنون حتی! کرد نمی رهایم بیداری و خواب در که سیاهپوش مرد هم باز..  کابوس هم باز 

 . نباشد تنها او تا ماند می آقابزرگ باغ در را شبها حبیب!  بودم کرده مکان نقل دایی باغ

 زا هفته یک کردم حس اتاقم در را وحشتناک ی غریبه آن حضور و افتاد اتفاق آن که شبی اولین

 ... شب آن اما کردم می فراموش داشتم دیگر!  گذشت می آمدنم
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 ربیدا خواب از چطور دانم نمی بود ایستاده تختم پایین که دیدم را او دیگری هروقت از واضحتر

 کمتر..  دویدم بیرون اتاق از و کردم زدن جیغ به شروع زده وحشت دیدنش محض به اما.  شدم

 رانینگ با و بود گرفته آغوشم در دایی.. آمدند سالن به بقیه هم بعد و دایی زن و دای دقیقه یک از

 اشاره تاقما به فقط...  بزنم حرف توانستم نمی و بود آمده بند زبانم افتاده اتفاقی چه که پرسید می

 با و برگشت بعد دقایقی...  رفت اتاقم سمت به بود پیوسته جمع به تازه که آریان...  کردم می

 !! نیست کسی که اینجا:  گفت تعجب

 ! بود ایستاده تختم پایین...  بود اتاقم تو مرد یه دیدم خودم دایی:  گشودم لب ناباور

 ... نیست اینجا هیچکی..  عزیزم ببین بیا خودت:  رفت اتاق به خودش دایی

 و یادم بسته ی پنجره درو از که روحه نکنه:  کردم حس را زندایی توز کینه نگاه برخاستنم از قبل

 !!میبینیش تو فقطم و ؟؟ میره

 نای نشانگر چیز هیچ...  آمدند اتاقم به همه..  لرزید می تنم ی همه...  نبودم دادن پاسخ به قادر

 ! باشد شده اتاقم وارد ای غریبه که نبود

 ! بود ایستاده اینجا...  مطمئنم من اما:  کردم پاک را اشکهایم

 ! برم قربونت دیدی خواب شاید:  همیشه مثل..  بود مهربان دایی

 ودب آنها با حق شاید...  نداشتم جوابی اما! بود سخت برایم خیلی تکراری ی جمله این شنیدن

 !! شاید

 دقایقی اتفاق درگیر مدام ذهنم من اما کند آرامم کرد می سعی...  برد خودش تااق به مرا حمیرا

 . بخوابم نتوانستم هم خوابید او وقتی حتی بود پیش

 می حتی که افتاد می هم دیگری اتفاقات آن جز.  دیدم باغ در را او!  شد تکرار هم باز اتفاق این

 . زد می ام پیشانی به را بودن روانی مهر دایی زن مثل یکی!  بگویم کسی به ترسیدم

 آرام ضرباتی خوردن...  اتاقم چراغ شدن خاموش و روشن.  حمام دوش خودی به خود شدن باز

 دمخو حال به تنهایی در که آنقدر....  و اتاقم وسایل شدن جا جابه...  اتاقم ی پنجره ی شیشه به

 ! شوم می دیوانه دارم واقعا نکند کردم می فکر هم گاهی...  ریختم می اشک
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 از بیش حبیب و حمیرا و دایی...  بیفتد اتفاقی بودم منتظر آن هر و بودم شده حرف کم و ساکت

 دایی زن پوزخند مقابل در من اما نگذارند تنها مرا داشتند سعی و کردند می توجه من به پیش

 . کردم می را خودم سعی اما بود سخت هرچند..  ندارم مشکلی کنم وانمود که بودم مجبور

 احساس بسیار و بودم غریب و عجیب اتفاقات این شاهد مرتب من و بود گذشته هفته دو

 در..  نه ای کنم قفل را اتاقم در باید دانستم نمی بودم نشسته اتاقم در تنها....  کردم می افسردگی

 ! ترسیدم می هم باز صورت دو هر

 . دادم پاسخ حالی بی با دیدم گوشیم روی که را منوچهر ی شماره

 . سالم ــ

 ؟ خوبی..  عزیزم سالم ــ

 . نیستم بد ممنون ــ

 ... خوب خبر یه ــ

 ؟ کند خوب مرا حال و باشد خوب توانست می خبری چه

 .. باشید خبر خوش ــ

 .. پدرت مورد در ــ

...  پدرم اما نبودم احساسی بی و سرد دختر من.  بود نزده حرف مورد این در که بود وقت خیلی

 دلیلش تنها ببینم را او خواستم می هم اگر...  بودم نشنیده موردش در خوبی حرفهای وقت هیچ

 ؟؟ کرد تا اینگونه من و مادرم با چرا بپرسم او از که بود این

 ! بودید نزده حرفی موردش در بود وقت خیلی ــ

 ! کنم فراهم واست رو دیدنش ی مقدمه خواستم می خب ــ

 ؟ ببینمش تونم می...  یعنی ــ

 .. زودی به ــ

 ؟ حاله چه در بدونم دارم دوست
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 اب مورد این در باشه یادت...  میاد من ی خونه به آتی ی هفته شنبه دو...  نباش نگران..  خوبه ــ

 ! بزنی حرف نباید کس هیچ

 هدلشکست عاشق یک اینکه جز نداشتم او از زیادی شناخت که من ؟؟ کردم می اعتماد او به باید

 ! بود

 . کنم فکر موردش در باید..  دونم ــنمی

 ؟؟ مورد چه در ــ

 ! نه یا بیام دیدنش به اینکه ــ

 ! نداری بهش احساسی که نگو کنم می صحبت پدرت مورد در دارم ــ

 .. ببینم را غریبه آن که بود طرف آن و طرف این چشم مدام.  نبود خوب حالم

 کردم می فراموش داشتم هم را داشتم حبیب و خودم به که احساسی حتی من.  کردم سکوت

 ... ترس بود شده زندگیم ی همه!

 . منتظرم... شنبه تا..  بده خبر بهم کردی فکراتو ــ

 ! باشه ــ

 . کردم قطع را تماس

 می ای بهانه چه به و چطور اما...  رفتم می..  شد نخواهم کنجکاوی همه آن حریف که دانستم می

 از وانستمت می او با رفتن بیرون ی بهانه به..  بود گزینه بهترین تانیا ؟ شوم خارج خانه از توانستم

 ... شوم خارج باغ

 ؟ خوبه حالت ــ

.. . بودیم سالن در و بودیم خورده شام تازه.  پرسید می را حالم نگران لحن آن با که بود حبیب

 می صامت و ساکت...  بودم دیده را او پیش دقایقی...  بود سالن ی پنجره به حواسم ی همه

 توانستم می که به..  شد می غیب هم زدنی هم به چشم در و.  من به ماند خیره و مقابلم ایستاد

 ؟؟ بگویم

 . خوبم ــ
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 ! رسی می نگران نظر به اما ــ

 . بود فایده بی زدن لبخند در سعیم

 . خوبم...  نه ــ

 ؟ بدی من به وقتتو لحظه چند میشه ــ

 ؟؟ بود شده دقیق ماا رفتار روی اینقدر چرا.  بود ما به دایی زن حواس ی همه

 . اتاقم به بیا...  دارم کار باهات ــ

 ؟؟ بخوابی خوای می زودی این به ؟ مادر کجا:  گفت دایی زن.  کرد ترک را سالن و برخاست

 . دارم کار یاسمین با... نه ـ

 . دیگر وقتی برای گذاشت می کاش.  دوخت من به را اش خصمانه نگاه

 . افتادم راه دنبالش به

 . بشین:  رابست در.  شدیم اتاق وارد

 .. راحتم ــ

 . بشین... نیستم راحت من:  کرد اشاره و نشست

 . نشستم رویش به رو

 ؟؟ زنی نمی حرف چرا...  میریزم هم به میبینم اینطوری تو ــ

 ... کردم مهار را نگاهم!  نبود چینی مقدمه اهل که خوب چه

 ؟ بگم چی ــ

 !بری فرو خودت تو اینقدر شده باعث که چیزی از ــ

 . نیست ای تازه چیز ــ

 . میشنوم ؟ خب:  مصر و بود جدی
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 موندم هم خودم!  ذاره نمی راحتم!  میبینم جا همه اصال..  خونه تو رو غریبه اون هنوز من ــ

 ! توهم یا واقعیته

 ؟ گی نمی هیچی و میبینیش مرتب یعنی ؟؟ واقعا:  گفت متعجب و نگران

 . گرفت بغضم خودم تنهایی همه ان از

 ... کنم می عادت بهش اما.. آره ــ

 ؟؟ دهنده آزار گاه بی و گاه توهمات این ؟ چی به ؟ کنی می عادت:  کرد اخم

 ... دادم تکان سر

 !نکنید نگران من خاطر به خودتونو شما..  نیست مهم ــ

 یم غریبگی خانواده و من با کنم می حس چرا ؟ شده چت تو یاس:  نشست کنارم وآمد شد بلند

 ؟ نگفتی تر زود مشکلتو چرا ؟ کنی

 ؟ نداره ای چاره راه وقتی بگم چی ــ

..  گی می مشکلتو و دکتر میای بامن تو..  گیرم می دکتر نوبت واست من ؟ نداره چاره گفته کی ــ

 زارآ خودتو دهنده آزار فکرای این با دیگه...  گرده می بر طبیعی حالت به واست زود خیلی چیز همه

 !دی نمی

 دلرزی دلم.  دانستم نمی و داشتم ظاهرا...  خواست می جسارت چشمانش به کردن نگاه نزدیک از

! 

 ... شدم دلگیر

 ؟؟ میشم دیوونه دارم کنی می فکر شمام ؟؟ باشه توهم همش ممکنه...  یعنی ــ

 زج کس هیچ چون توهمه گم می ببین... باش آروم:  گذاشت سرم پشت کاناپه ی لبه را دستش

 وندم می جا به ازش اثری یا!  شد می دیده مرتبه یک باید اقل حد داشت واقعیت اگه ندیده اونو تو

! 

 : آوردم نمی تاب را نگاهش مهربانی و نگرانی همه آن من

 ! کن اعتماد من به.  کنم می کمکت من..  نباش نگران:  گذاشت دستم روی را دستش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 36 ریا بی | کند فریاد عشق اگر رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

191 

 

 بهم رو دیوونگی انگ ترسم می.. دونید می...  اما. منونم:  کشیدم پس شرمگین را دستم

 .. بچسبونن

 .. دارم رو اینا از بیش توقع ازت من ؟ کنی می فکر اینجوری چرا ؟ یاس شدی بچه ــ

 موحال خیلی...  محبتتون از ممنون:  برخاستم اما بود سخت کندن دل.  کرد گرم را دلم لبخندش

 . ده می بهت خوبی خیلی حس داری ارزش وواسش فکرته به یکی بدونی اینکه..  کردید خوب

 ! عزیزی منم برای که کردی باور خره باال خوشحالم:  ایستاد مقابلم

 ... داشتم را آرزویش و خواستم می که بود ای گونه به بودن عزیز این کاش

 ! کرد اعتماد او به شد می راحت!!  بود گرفته آرام کمی دلم آمدم می بیرون اتاقش از وقتی

 .... بعد ساعت چند یعنی... شب همان اما

...  دش می کشیده بدنم روی از پتو...  بیدارشدم تنم روی دستی حرکت با که بود برده خوابم تازه 

 . شدم هوشیار زود خیلی همیشه برعکس

 ستد کردم نشستن در سعی که حرکتی اولین با...  بود شده اتاقم وارد راحتی به که بود او هم باز

 در که چاقویی تیغ درخشش و گذاشت دهانم روی بود مخفی سیاهی دستکش در که را بزرگش

 روی هیس حالت به را اش اشاره انگشت...  کرد حبس ام سینه در را نفس بود دیگرش دست

 طفق بود شده باز حد آخرین تا وحشت از که چشمانی با متحیر و مات..  گذاشت دهانش یا بینی

 روف صورتم در چاقو تیغه حرکت کوچکترین با.. گذاشت لبم ی گوشه را چاقو کردم می نگاهش

 صورتم روی هنوز چاقو برداشت دهانم روی از را دستش آرام... کرد می پاره را پوستم و رفت می

 خیره خونسرد و خیره نگاه آن با چشمهایش به نگاهم لرزاند می را دلم برندگیش و سردی بود

 انیهث چند..  گرفت صورتم طرف به و آورد بیرون جیبش از را دستمالی سریع خیلی.....  بود مانده

 اما...  داد دست من به خفگی حالت...  داد می خاصی بوی گرفت را ام بینی و دهان آن با محکم

 . رفتم حال از کشیدن نفس برای تقالیی هر از قبل

************ 

 را هایم پلک دوباره شدم مجبور و آزرد را چشمانم شدیدی نور کردم باز چشم شدیدی سردرد با

 ترسان و آشفته نور از چشمانم شدن زده از ترس بی...  آوردم خاطر به مکث اندکی با.  ببندم

 همه.  کردم نگاه اطراف به حیران و متعجب!!  بودم اتاقم در...  نشستم جای بر و گشودم چشم
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 انپریش...  رساندم آینه مقابل را خودم!  بود سالم... گذاشتم صورتم رو را دستم!  بود مرتب چیز

 ! سالم ظاهرا اما بودم

 !!!؟ بود ممکن چطور ؟؟ واقعی آنقدر ؟؟ دیدم خواب یعنی...  یعنی

...  بود دهنده آزار خیلی.  آوردم خاطر به باز را سردردم...  نشستم تخت لب حال و حس بی

.. . کشیدم دراز تخت روی بکشم باال را خودم آنکه بی دوباره و دادم ماساژ کمی را هایم شقشقه

 ؟ باشد کابوس فقط بود ممکن چطور ؟؟ شدم می حاالت این دچار چرا

 ! خواست می ژرف آرامش یک دلم.  نگرانی و استرس همه آن از بودم خسته.  بستم را چشمهایم

 دهکنن کمک توانست می روانپزشک پیش رفتن...  بود او با حق.  افتادم حبیب های حرف یاد به

 !درمان راه تنها شایدهم...  باشد

 گذشته 15 از کردم نگاه هم ساعت به حال همان در و گرفتتم را اش شماره و برداشتم را گوشیم

 !! بودم خوابیده چقدر... بود

 ؟ جانم ــ

 . سالم: زدم لبخند ام تلخی ی همه با.  بودنش به بود گرم دلم

 . ربود می دل از را دلهره و بود آرام صدایش

 . خیر به صبح...  سالم ــ

 . بخیر شمام صبح ــ

 ؟؟ خوابیدی خوب دیشب ؟ خوبی ــ

 ! بود شبی چه

 ... بگیرید نوبت یه واسم دارید وقت اگه ببینم شدم مزاحم راستش...  نیستم بد ــ

 ؟ اومده پیش مشکلی:  کرد عوض را صدایش تن نگرانی

 ! تر وحشتناک خورده یه فقط قبلی همون..  نه که تازه مشکل:  بود آه شبیه نفسم

 ؟ بدی توضیح بیشتر میشه ــ
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 . بود کرده گیراترش نگرانی!  بود مردانه لحنش... بود قشنگ صدایش

 . کنید کمکم لطفا...  میکنه بد حالمو دادنش توضیح ــ

 . انداخت سوزش به را چشمانم و جوشید که بود اشک

 خاصی مشکل تو... متخصص یه پیش رم می عصر!  کن اعتماد من به!  گفتم بهت که من ــ

 زرگآقاب باغ تو وقتی.. باشه استرس و تنهایی خاطر به ممکنه...  میشی خوب زود خیلی...  نداری

 !بودی

 ! کنه می دیوونم داره هست هرچی...  دونم نمی ــ

 آرامش چقدر او با زدن حرف.  قطع را تماس و کردم خواهی عذر و نشستم.  کرد می صدایم حمیرا

 و نیست داری دوست که اونطوری و موقته بدونی هرچند..  گاه تکیه یک داشتن حس..  بود بخش

 . افتاد می سرم از کاش نبود من برای که حال اما بود شیرین عشقش...  بود نخواهد

 ؟ خوابی هنوز بابا ای:  آمد درون به حمیرا

 . سالم ــ

 . نشستت ماه روی به سالم ــ

 . کنه می درد سرم:  زدم لبخند

 ؟ عزیزم چرا:  نشست کنارم

 . نخوابیدم خوب دیشب..  کرد می درد شدم بیدار ــ

 ؟ موضوع اون بازم ــ

 ؟ کنم نگرانش خود بی چرا

 ... برد نمی خوابم...  نه ــ

 . بدم بهت مسکن یه بخور صبحونه بریم بیا ــ

 ! تهخس و حال بی منِ لبهای حتی نشاند می لب بر تبسم خود به خود و بود ریا بی هایش مهربانی
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 ی غریبه آن با شدن رو به رو احتماال و کردن فکر و نشستن از بهتر خیلی.  شدم همراه او با

 ! بود مرموز و وحشتناک

**************** 

 . شوم همراه او با آقابزرگ دیدن به رفتن ی بهانه به.  شوم اماده بود خوسته حبیب

 ؟ کجا:  شد دوخته تاپایم سر به دایی زن کنجکاو نگاه شدم خارج که اتاقم از

 ... آقابزرگ دیدن رم می ــ

 ؟؟ یهویی چطور ــ

 ... بودم گفته حبیب آقا به قبال ــ

 ؟ بری کی با خوای می االن ــ

 .. حبیب آقا با:  کرد می ام عصبی نگاهش

 رد حبیب چون..  مونی نمی اونجا شبو البته.. بره می رو تو اومد که داییت بمون..  نکرده الزم ــ

 . بمونه تونه نمی باشی اونجا تو که صورتی

 ؟ دارید شک بهم االن چرا..  کردین بزرگ منو خودتون..  یاسم همون من دایی زن:  گفتم کالفه

 ؟ دیدین من از نادرستی رفتار چه

 حرفی حبیب سر پشت ندارم دوست:  گفتم بهت هم قبال کنم می فکر:  شد پررنگ اخمهایش

 ! چسبونن جور نا ی وصله بهش خوام نمی...  بزنن

 ! دایی زن ــ

 .. اومد داییت عصر.. کن عوض لباستو برو ــ

 ... هستن منتظرم االن اما ــ

 ... گذاشتی رفتن بیرون واسه مدارتو قرار پس ــ

 اشم از رو حرفا این شنیدن طاقت من...  کنم می خواهش دایی زن:  جوشید اشک و پیچید بغض

 ... ندارم
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 ! خوام می من که کن رفتار اونطوری پس ــ

 و برگشتم درون به برافروخته و عصبی.  رفت اتاقش سمت به و زد را حرفش راحتی همین به

 ! رفتم نمی... کردم عوض را لباسهایم

 بود دهش تر سبک هایم اشک ی وقفه بی بارش با که را بغضم گرفت تماس وقتی بعد دقیقه چند

 . دکتر بیام خوام نمی...  شدم منصرف من.. ببخشید:  دادم فرو

 ؟؟ چی یعنی ــ

 ؟ شدی منصرف چی واسه پرسیدم:  گفت دید که را سکوتم

 ! گفتم می باید چه

 ! دیگه وقت یه بذارید ــ

 ؟ دلیلش ــ

 .. کنم می خواهش ــ

 بازی اینجوری که نزدم کارم از تو خاطر به روزا این شولوغه سرم چقدر من دونی می تو یاس ـ

 .. منتظرم بیرون بیا و شو آماده...  بیاری در

 . نداد اجازه دایی زن:  فرستادم بیرون را نفسم کالفه

 ؟ بگی حقیقتو بودی مجبور حاال:  گفت ناراحتی با

 ... شدن ناراحت بیام شما با اینکه از.. نگفتم ــ

 . شده حساس اینقدر چرا دونم نمی... بودی نگفته کاش ــ

 ... زده سر من از خطایی چه دونم نمی!  عجیبه منم واسه ــ

 . ریم می حتما هفته همین تو.  نکن ناراحت خودتو تو ــ

 ... رفتم نمی کجا هیچ حبیب با دیگر گفت می که هم دایی زن.  رفتم نمی

*************** 
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 وت داییت باش آماده..  آقابزرگ ی خونه بری خواستی می که تو آمد اتاقم به دایی زن: آمد که دایی

 . رسونه می رو

 . همراه دایی با و شدم حاضر حرف بی اما.  ترسیدم می دیگری زمان هر از بیش آنجه از

 ودمب گشته باز اینک و بودم رفته سفر یبه من خیالش در.  شد خوشحال دیدنم از خیلی آقابزرگ

 . منوچهر با هم آن..

 برای بخورم تکان جایم از ترسیدم می که حالی در حوصله بی...  آمد هم منوچهر که بود جالب

 ... دید خواهم را سیاهپوش آن هم باز بودم مطمئن.  رفتم خانه آشپز به پذیرایی

 تمام با...  زد می لبخند..  دیدم هم را لبهایش اینبار...  بود ایستاده سرم پشت دقیقا...  دیدم

 زدنی هم به چشم در و پرید بیرون خانه آشپز باز ی پنجره از سرعت به او و کشیدم جیغ وجودم

 .. شد ناپدید

 ... بود نگران خیلی دایی نگاه..  آمدند خانه آشپز به سراسیمه هرسه

 داشت مکردن آرام در سعی!  است نبوده اینجا کسی که کند ثابت من به که نبود این دنبال به دیگر

 .فقط

 آخر در و کرد نگرانی ابراز نیز او و پرسید دایی از حالم مورد در کمی منوچهر.  رفتیم سالن به وقتی

 . دیدنش بریم هم با..  گیرم می وقت فردا همین...  دارم سراغ خوب روانپزشک یک من: 

 من اب هم دایی که صورتی در البته.. شنیدم می که بود حرفی بهترین این..  کرد نگاهم مردد دایی

 . آمد می

 . کنید کمکم دایی:  کردم پاک را اشکهایم

 مشکل مببینی میریم فردا..  نباش نگران:  فشرد را دستم حال این با بود غمگین و نگران لبخندش

 ! کنی می تصور اینطوری چرا ؟ چیه

****************** 

 ... تداش درمان به نیاز بیشتر خودش که این:  کشیدم راحتی نفس آمدیم بیرون که ساختمان از
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 نای دچار چرا بدونه باید.  بپرسه رو سواال این بود مجبور عزیزم خب.  کرد مهار را لبخندش دایی

 !؟ نه یا شدی مشکل

 نم دل به اصال اما.  بود کرده تعریف دوستش از چقدر.  پیوست ما به بعد دقایقی هم منوچهر آقا

 کوچکش روسری زیر از اش کرده رنگ موهای.  خودش سال و سن هم بود زنی.  بود ننشسته

 تشخصی ی اندازه و حد در اصال ظاهرش من نظر به که داشت غلیظی نسبتا آرایش.  بود مشخص

 ! نبود پزشک یک

 نخواست حتی ام شده توهم دچار که گفت ابتدا همان از و پرسید من از ای پراکنده های سوال

 مرا و کرد صحبت من مثل افراد مداوای از.  زد می حرف حد از بیش.  کند گوش کامل را هایم حرف

 !کرد بودم که آن از تر گیج

 رمگ.  رفت نخواهم دیدنش به دیگر که بودم مطمئن تقریبا من و.  داد وقت هم بعد ی هفته برای

 ! دنه می آدم دل بر سنگینی بار چه گاهی که جبرهایی از امان...  اجبار!  کنند اجبار به مرا اینکه

 ؟ بود چطور ؟ خب ـ

:  فتمگ منوچهر پاسخ در.  آورد بیرون پارکینگ از را ماشین خواست می که انداختم دایی به نگاهی

 ! نیست مشخص چیزی که هنوز..  بگم چی

 تنها اون.  میشه شروع گیری نتیجه حتما بعد ی دفعه...  همینطوره معموال اول ی جلسه خب ــ

 . کنه کمکت تونه می که کسیه

 . ندادم پاسخی حال این باا.  خورد نمی آب چشمم که من

 ؟ کردی فکراتو... شنبه دو به راجع:  ایستاد کنارم

 رهایم هم خیابان در حتی که ترسی.  خودم های گرفتاری و بودم خودم درگیر...  بودم نکرده فکر

 و تدس...  دیدم را او کردم گاه خیابان آنسوی به وقتی که انداخت جانم به استرس آنقدر کرد نمی

 یاهس مرد اون..  اون.  ببینید رو اونجا:  کردم اشاره دست با شد قرار بی قلبم...  کردم گم را پایم

 ... خیابون طرف اون.. پوش

 ودب ایستاده مرد آن.  کرد نگاه بودم کرده اشاره که جایی به و رفت باال تعجب حالت به ابروهایش

 . نیست کسی اونجا...  عزیزم نه:  گفت منوچهر اما

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 36 ریا بی | کند فریاد عشق اگر رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

197 

 

 ! خودمون روی روبه دقیقا..  درخت اون ببینیدزیر:  کردم تالش

 ... توئه ذهن ی شده ساخته اون! باش آروم...  نه:  داد تکان سر و کرد نگاه دوباره

 .. اومد داییت...  بریم بیا:  گذاشت ام شانه پشت را دستش

 اواقع من پس..  پس!  نبود.  خیابان سوی آن به دیگر بار و...  انداختم دایی ماشین به را نگاهم

 می دکتر که نوعی همان از..  بشوم شنوایی توهم دچار اگر..  من خدای..  بودم شده توهم دچار

 مثل.. بزند ناکی خطر کارهای به دست شخص که میشه باعث توهم نوع این گفت می!  گفت

 !! شدم می حالت این دچار من اگر...  و سوزی آتش..  و دیگران به رساندن آسیب یا خودکشی

 در من.  کرد پیش از تر نگران را او و صحبت پیش دقایقی اتفاق مورد در منوچهر.  شدیم سوار

 من هک بود شده ثابت!  بود شده خالی دلم ته اتفاق این با معروف قول به.  بودم رفته فرو سکوت

 ! هستم توهم دچا

 یگهد نداره تاکید به نیاز..  جان منوچهر:  گفت دایی شدنش پیاده از قبل.  رساندیم را منوچهر اول

 هانپن نسرین از رو چیزی اینکه با!  خدا و خودمون بین فقط!  مونه می خودمون بین قضایا این ؟

 چیزی موردش در کسی خواد نمی دلم و مربوطه یاسمین به فقط خاص موضوع این اما کنم نمی

 . بدونه

 گرانن!  مونه می خودمون بین که معلومه ؟ هنوز نمیشناسی منو ؟ گودرز حرفیه چه این:  زد لبخند

 . نباش

 . میشی خوب زود خیلی بهت دم می قول.  جان یاسمین نترس:  کرد نگاه من به

 . ممنون:  گفتم فقط.  بودند حوصله و حال بی زدن لبخند برای لبهایم

 . افتادیم راه به و کرد تشکر او از همراهیش خاطر به هم باز دایی

 ؟ ساکتی اینقدر چرا ؟ دایی عزیز ــ

 واقعی اینقدر چرا ؟ دایی میشه چی حاال: راببندد نفسم راه خواست می هم باز که بود بغض

 ؟ ندیدش منوچهر آقا چرا ؟ میبینمش
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 همیش خوب حالت زود خیلی!  دوا و درده..  دیگه دکتر پیش میریم همین واسه خب برم قربونت ــ

 ماتتوه به نکرده خدای کنی تلقین خودت به و کنی فکر بهش اینجوری بخوای هی اگه!  اول مثل. 

 ! میشیا دچار تر خطرناک

 ؟ اومد سرم بال این چرا آخه..  نیست خودم دست..  کنم چیکار ــ

 . میشه مشخص و میشه یابی ریشه حتما آینده جلسات تو گفت دکتر که دیدی ــ

 ... من...  دایی ــ

 ؟ بگی خوای می چی ؟ دایی جونم:  کرد نگاهم آینه از

 . کنم برقرار ارتباط باهاش نتونستم..  نیومد خوشم دکتره این از من ــ

 هم بعد ی دفعه اگه...  کرد برقرار ارتباط زیاد نمیشه که جلسه یه تو دلم عزیز خب:  زد لبخند

 ؟ خوبه..  دیگه دکتر یه پیش ریم می نیومد خوشت

 . داشتم گریه هوای.. لرزید می صدایم آخر.  دادم تکان سر

*************** 

 . گرفت تماس من با حبیب اتاقم به رفتنم محض به

 . سالم ــ

 

 ؟ بودی کجا..  سالم ــ

 . نشوم زده هیجان اش نگرانی از که بود بد حالم آنقدر اما. بود نگرانم

 . بودم دایی با.  نبودم تنهاا ــ

 ؟ بودین رفته کجا..  دونم می ــ

 . روانپزشک پیش:  گشودم لب و مکث کمی ؟ گفتم می باید

 ؟ باآقاجونم ؟؟ چی ــ

 .. آره ــ
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 ... نبود قرار مگه ــ

 ... آقابزرگ ی خونه..  بده حالم دیدن خودشون ــ

 ؟ دایی با چرا حاال. :  شد عصبانی.  کردم تعریف برایش را موضوع

 .. بود ایشون آشناهای از دکتر خب ــ

 ؟ بگی من به اینو باید االن تو ــ

 من یدببخش..  دیگه دکتره دکتر خب ؟ بشه چی گفتمکه می:  کرد می درکم کاش.  نداشتم حوصله

 . نیست خوب اصال حالم

 دهنده آزار فکرهای.  کردم رها تخت روی را خودم لباس تعویض بدون و کردم قطع را تماس

 االتح این که داشتم را کسی کاش.  کردم نمی تنهایی احساس اینقدر کاش...  کردند ام محاصره

 اطرافم که آنها اینکه دلیل؟!  دیگر سوی دردم کردن پنهان و سو یک ها این!  کرد می درک را بدم

..  گیرندب تمسخرم به دارم مشکلی چنین اینکه شنیدن با بود وممکن نبودند واقعی دوست بودند

 ... توانستم می کاش...  داشتم ای چاره کاش

 یم شاید ببینم را پدرم تا داد می قرار ترتیبی راستی به اگر.  افتادم منوچهر های حرف یاد به

 ... توانستم

 منو هک بود پدر اگه اون...  میشم دیوونه دارم!  فکریه چه این:  دادم بیرون عصبی و کالفه را نفسم

 راب میتونه اون که کنم فکر این به تونم می چطور االن.  بره کرد نمی رها خودم حال به بچگی تو

 ؟؟ باشه گاه تکیه من

 متس به لرزیدم می که حالی در و بنشینم هراسان شد باعث خورد اتاقم ی پنجره به که ضرباتی

 را ابروهایش.  شدم دایی زن رخ به رخ و...  رفتم بیرون و گشودم عجله با را در...  بروم دراتاق

 ؟ شده چی:  داد باال

 ! هیچی..  هیــ:  نکردم دریغش خودم از اما شد نمی راه به رو حالم عمیق نفس دو یکی با

 ؟ پریده رنگت چرا پس ــ

 ... دونم نمی.. نــ ؟؟ هان ک کشیدم صورتم به دستی
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 زا موجی حمیرا دین با.  بود داده قرار بین ذره زیر مرا همچنان او نگاه..  رفتم خانه آشپز سمت به

 اما.. بگویم برایش راحت را دردم توانستم می که بود کسی تنها...  شد سرازیر وجودم به آرامش

 مد و بریزم دلم در که بهتر همان. ببینم را خودم برای هایش نگرانی نداشتم دل ؟ قیمت چه به

 . نزنم

 ؟ نکردی عوض لباساتو چرا:  زد لبخند دیدنم با

 . بودم خسته..  نداشتم حال:  انداختم ظاهرم به نگاهی

 ؟ بودند چطور آقابزرگ... عزیزم ــ

 . خوبست حالش گفت می دایی

 ؟ کنی می چیکار داری..  بودن خوب ــ

 . کنم درست ژله خوام می ــ

 . کنم کمکت بذار ــ

 . کردم نمی فکر او به دیگر و شدم می بهتر شاید

 .. لباستو برو ــ

 . راحتم..  نداره اشکال ــ

 . شد تکه هزار و افتاد دستم از زیبا بلور ی کاسه..  لرزید می دستهایم اما.  شدم مشغول

 .. کنم جمعش تا کنار برو..  عزیزم نیست مهم ــ

 .. داشت بدی رنگ نگاهش.  آمد خانه آشپز به دایی زن

 !! نیستیا خودت حال انگار ؟ کجاست حواست ــ

 . نبودم..  نبودم.  نبودم

 یفتهب منم دست از بود نزدیک: گفت بزند من به ربطی بی حرف مادرش ازاینکه دلواپسی با حمیرا

 . کنم می تمیز رو اینجا االن من شمابرو..  نیست مهم... 
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 سفممتا:  نشستم صندلی روی...  رفت و برداشت حالت آن به کردنم نگاه از دل سختی به زندایی

 .. اما کنم کمکت خواستم..  حمیرا

 ... ایا غریبه یه اینجا انگار...  شدی تعارفی چقدر تو..  یاس: زد لبخند

 ؟؟ نبودم.  بودم غریبه

 1.  گرفت تماس منوچهر رفتم اتاقم به خواب برای وقتی شب شنبه

 ؟ میای ؟؟ کنی می چیکار باالخره ــ

 یا درست.  رفتم می...  بودم کرده فکر موضوع این به خیلی ام اندیشه و ذهن نابسامانیِ ی همه با

 ! اشتباه

 . میام ــ

 . منتظرم 6 ساعت ــ

 سابح تانیا روی رفتن بیرون برای توانستم می...  رفتم فرو فکر به هم باز کردم قطع که را تماس

 . گرفتم می تماس او با فردا...  کنم

 من هب خوبی هم شاید خاص حس ببینمش توانم می شنیدم وقتی...  کردم فکر کمی هم پدرم به

 فقط..  نداشتم هیجان دیگر..  شد عادی برایم و نشست فرو حس این مرور به اما... داد دست

 وعموض این داشتن نگه مخفی و خانه از رفتن بیرون برای که او دیدن برای نه هم آن بود استرس

! 

 او...  وا و بودم خودم درگیر من.  بودیم نکرده صحبت هم با بود وقت خیلی.  گرفتم تماس تانیا با

 ! دانم نمی را

 .. تانیا دارم نیاز کمکت به: گفتم او به در آن و در این از صحبت کمی و احوالپرسی از پس

 ؟ اومده پیش مشکلی ــ

 ام زندونی خونه تو کنم می احساس فقط..  نه که مشکل:  برسم نظر به خونسرد کردم می سعی

 ؟ دبیرستان تو صمیمیم دوست که یادته..  مهسا ی خونه...  بیرون برم خوام می... 

 ؟ داره اشکال کجاش این...  فهمم نمی ــ
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...  گی می اینجوری و بدم توضیح باید نفر چند به رفتنم بیرون برای دونی می که خوبه تانیا ــ

 . باشم خودم مال ساعتی چند و بیرون برم دردسر بی خوام می خب

 ؟ کنم چیکار باید من حاال خب!!  عصبانی چقد: خندید

 ... خوام می تو با رفتن ی بهونه به فردا ــ

 ... قراره.. بیام تونم نمی فردا من تو جون به ــ

 ! همین.  توام با من بگو پرسید و گرفت تماس کسی اگه فقط...  که بیا نگفتم ــ

 .. زنیا می مشکوک ــ

 . کنم کنترل را خودم بتوانم که نبودم صبور و آرام همیشه مثل

 ...خیــ بی.. بابا خواد نمی اصال..  کنی شک بهم ام تو که بود مونده همینم ــ

 ؟ تو بداخالقی اینقد چرا ؟ خودتی یاسمین..  کنه می ترش جور چه واه واه ــ

 یم من مگه تازه شده تموم تحملم دیگه..  باشی بین ذره زیر همش..  نیستی من جای که تو ــ

 ؟ کنم چیکار خوام

 ؟ بیام باهات کنم کنسل قرارمو من خوای می...  راحت خالت. عزیزم باشه ــ

 تا یاب تونستی اگه فقط...  گردم می بر و رم می دوساعتی یکی..  خواد نمی نه..  نه:  گفتم عجله با

 ... توام با که ببینه دایی زن

 ؟ چند ساعت..  باشه ــ

 . باش اینجا نیم و سه ــ

 . فردا تا پس..  باشه ــ

 . ممنونم ــ

 نمی چشمانم به خواب.  شوم خارج خانه از توانستم می راحت وجود این با.  کردم قطع را تماس

 ... بفهمد حبیب اگر که داشتم را این ی دلهره هنوز بود شده راحت خیالم کمی که وجود این با آم

 . گشت می باز آرامشم شاید...  کنم خوشنویسی گرفتم تصمیم مدتها از پس
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****************** 

 حبیب

 نگاهش. کرد می غمگینم و فشرد می را قلبم حالت آن در دیدنش!  نه یا بگویم که بودم دل دو

 ! نداشتم او در را همه این تحمل و تاب من و استرس و بود اضطراب از پر وجودش نبود آرام دیگر

 یم دانست می اگر.  گرفت می آرام کمی دارم دوستش وجودم باتمام چگونه دانست می اگر شاید

 . کرد می اعتماد من به بیشتر و شد می بهتر حالش کند تکیه من به راحتی به تواند

 هب روز مادرم ترس از و کرده مراجعه روانپزشک به منوچهر دایی و پدر با که بودم شنیده وقتی از

 هب تر دقیق بود نگرانش خیلی پدرم.  بودم ریخته هم به و کالفه حسابی میشود دورر من از روز

 . بود شده مشکلش و او درگیر پیش از بیش رو این از بود شده واقف حاالتش

 بود کافی کردن صبر همه این دیگر اما بود سخت برام هرچند...  زدم می او به را دلم حرف باید

 . بدهم دست از همیشه برای را او بود ممکن..

 ! باداباد هرچه.  گفتم می او به فردا..  کردم حجت اتمام خودم با

 با راگ شد می خوب چه...  بود نمانده عید به بیشتر روز چند بود شده هوابهاری.  کردم باز را پنجره

 بسیار و عاشق منِ برای بود مطبوعی هوای!  زد می جوانه او دل در نیز من عشق بهار آمدن

 خواب در همه خانه اهالی شدم متوجه رفتم بیرون که اتاقم از.  کردن فکر و زدن قدم برای مناسب

 . سکوت و بود سکوت فقط..  هستند

 خودم کنار در خانه در را او که خوب چه..  شدم خارج ساختمان از اتاقش ی بسته در به نگاهی با

 . نبود کننده نگران برایم هم آریان وجود حتی دیگر.  داشتم

 در.. . کشیدم پس در ی دستگیره آمدن پایین با بودم برده پیش در کردن باز برای که را دستم

 تگرف را در ی لبه و شد وارد داشت دست به سیاه دستکش که دستهایی و شد باز صدا بی و آرام

 ... و

 مشد رو به رو بود پوشانده را صورتش کاله با که او با و گرفتم را مچش و بردم دست سرعت به

 اما گرفتم را دستش دست هردو با من و پیچاند سریع خیلی را دستش.. دیدم را چشمهایش فقط

 ازویشب دیگر بار...  دویدم دنبالش به و نکردم رهایش گذاشت فرار به پا و کنم مهارش نتوانستم

 ودمخ از دفاع به قادر که کرد پرت چاقو با را دستش سریع آنقدر کشید چاقو رویم به اما گرفتم را
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 اب او اما دویدم دنبالش به هم باز وجود این با.... سطحی خیلی البته کرد زخمی را بازویم نشدم

 در ات ساختمان راه طول تمام بودم افتاده نفس نفس به... کشید باال را خودش باغ دیوار از مهارت

 خیابا دوطرف!  نبود او از اثری اما رفتم خیابان به و کردم باز را در!  بودم دویده دنبالش را ورودی

 ... بود چابک چقدر.  بود رفته... کردم نگاه را

 توهم دچار او پس... داد می آزار را او که بود ای غریبه همان این..  بود او با حق! من یاسِ بیچاره

 !!!نبود

 و ترس گفتم می اگر! ؟ گفتم می او به باید.  افتادم راه به ساختمان سمت به او آوردن یاد به با

 تاس نشده توهم دچار اینکه از خیالش گفتم می اگر هم طرفی از ؟؟ شد نمی بیشتر اضطرابش

 ! خورد نمی غصه دیگر و شد می راحت

 معصومش ی چهره.  کشیدم سر درون به و کردم باز آرام را اتاقش در...  شدم ساختمان وارد

 با ذهنم درگیری و عصبانیتم ی همه با بود شده پریشان بالش رو موهایش.  بود خواب در غرق

..  ماندم می سالن در.  رابستم در آرام.  نشست برلبهایم لبخند و شدم آرامش از پر دیدنش

 بر یبالی و برود یاس سراغ به و شوم غافل ترسیدم می اما بود کم خیلی او بازگشت امکان هرچند

 اقیب کتاب و حساب مشغول و نشستم سالن در و پایین آوردم خودم با را تاپم لپ...  بیاورد سرش

 با ساختمان بیرونِ و بود یاس اتاق به حواسم ی همه.  بپرد سرم از خواب تا شدم مانده

 . کشیدم می سر بیرون و یاس اتاق به صدایی کوچکترین

 تکیه مبل پشتی به را سرم دقایقی برای.  بود شده خسته خیلی چشمهایم ماندم بیدار صبح تا

 پیدا بود گرفته یاس از را آسایش که غریبه این...  کردم می کاری باید.  بستم را چشمهایم و دادم

 را یاس آزاردن قصد و بشود خانه این وارد بود داده جرات خودش به که بود کسی چه!  کردم می

 ؟؟ داشت

 جایی...  آمد می بیرون خوابشان اتاق از که بود مادرم...  گشودم چشم در شدن باز آرامِ صدای با

 بتعج...  رفت یاس اتاق سمت به صدا بی و آرام او.  نبود او نگاه تیررس در بودم نشسته من که

 شیدک سر درون به و کرد باز آهسته خیلی را یاس اتاق در.  شدم دقیق او به و نشستم راست کردم

 . رفت درون به بعد اندکی و

 ؟؟ مادر:  خواستم پا به.  آمد بیرون که بود در به چشمم متعجب
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 می ارچیک اینجا... پسر ترسوندی منو وای:  نهاد اش سینه بر دست و پرید جا از صدایم شنیدن با

 ؟؟ کنی

 داشتم.. اینجام ساعته چند من:  بود کرده احاطه را وجودم بد های حس...  بود اختیار بی اخمم

 . دادم می انجام رو کتابا حساب

 ذاشتی می خب:  بود اطراف به نگاهش اما رسید می نظر به قبل لحظاتی از آرامتر آمد سویم به

 ؟ عزیزم زدی خوابت از چرا..  امروز

 . بودم مجبور ــ

 اسمینی:  گفتم مکث کمی با...  نگویم را بودم دیده که حقیقتی تا بست را زبانم نیرویی انگار

 ؟ خوبه حالش

 ؟ مگه چطور..  آره: انداخت او اتاق در به نگاهی

 .. شدین دلواپسش شما که شده مریض نکرده خدای کردم فکر..  هیچی:  نشستم

 .!!.. هرگز او وگرنه بودم شده بدبین من...  کنم تعبیر سردرگمی به را حاالتش نداشتم دوست

 گفتم.. حساسه ام خیلی..  زنه می پس خودش روی از رو پتو داره عادت...  زدم سر بهش...  نه ــ

 . نخوره سرما عیدی دم

 ته از ار او بود نتوانسته وقت هیچ که ؛ من مادرِ جز به کسی برای اما دلواپسی برای بود خوبی دلیل

 ! باشد داشته دوست مادرانه و وجودش عمق از.. دلش

 !! شین می نگرانشم پس:  دادم سرتکان

 هیچ ها شما با من واسه اون...  میشم نگرانش که معلومه ؟خب چیه منظورت:  کرد اخم نیز او

 ! خودشه خاطر واسه گیرم می سخت گاهی اگرم... نداره فرقی

 ؟ بگویم توانستم می چه.  بود مادر

 . باشه همینطور واقعا امیدوارم!  بله ــ

 رفتار باهاش باید چطور دونم می بهتر خودم من.  اون واسه نخور خود بی جوش و حرص تو ــ

 . کنم
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 آن جز چیزی ؟ بود چه یاس به واقعیش حس.  برد فرو فکر در عمیقا را من و رفت و زد را حرفش

 ؟ بود ممکن ؟ بودم دیده او از حال به تا که چه

****************** 

 خانهکار بود نرفته چرا دانم نمی و بود خانه در هم حبیب من بد شانس از.  داشتم استرس صبح از

 رد بیشتر داشتم سعی. ترسیدم می او با رویاروی از و بودم نگران مدام.  زد می شور خیلی دلم. 

 ! دهم لو را خودم که شوم پاچه دست و هول آنقدر دیدنش با بود ممکن.  بمانم اتاقم

 انهیج خیلی برایم کردم می تلقین خودم به آنچه خالف بر پدرم دیدن.  کرد نمی آرامم چیز هیچ

 تماس منوچهر با حال این با.  کنم نظر صرف رفتن از توانستم نمی طریق هیچ به و بود انگیز

 ! نتوانم اصال هم شاید.. برسانم موقع به را خودم نتوانم ممکنست که گفتم او به و گرفتم

..  یگرد زمانی برای بگذارد را برنامه تواند می نتوانستم اگر گفت و نکرد اصرار هم او که بود عجیب

 . بروم که کردم می را سعیم ی همه من اما شد آرام کمی حرف این شنیدن با خیالم

 باز در . بفرمایید:  بگذارم میز روی را گوشی و دهم پایان سریع را مکالمه شد باعث در به ضرباتی

 بی که آنقدر!  انداخت راه به کوبشی چه...  شد آشفته قلبم.  دیدم خودم مقابل را حبیب و شد

 . گرفت می آرام کمی شاید...  گذاشتم آن روی و بردم باال را دستم اختیار

 من هب رو و گذاشت بود که جهتی خالف و کشید پیش را صندلی ببندد را در آنکه بی و آمد درون به

 . نشست

 ؟ میشه تنگ واست دلمون گی نمی.. کردی حبس تو این خودتو همش ــ

 گتن من برای او دل! کردم می را سعیم من... خب اما دادن نشان تفاوت بی او مقابل بود فایده بی

 ؟؟ گفت می را دلتنگی کدام..  دارد مختلف انواع دلتنگی ؟؟ شد می

 ؟ خورد می.. خورد نمی بر جایی به کوچک دروغ یک

 . ندارم حال کم یه صبح از ــ

 ؟ اومد پیش مشکلی دیشب ؟؟ چرا:  لرزاند می را تنم اخمهایش

 ... نه..که مشکل ــ
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 . بودم خوابیده راحت چقدر.  ندیدم کابوس دیشب که خوب چه کردم فکر و

 کرد می قرارم بی اینکه با را اش خیره نگاه چقدر..  ریختم اش جدی چشمان در هوا بی را نگاهم

 . خوابیدم راحت خیلی دیشب:  داشتم دوست

 ؟ حالی بی چرا پس...  خوبه:  زد لبخند

 ؟ بگویم چه...  خواستم می بهانه

 ماش که متاسفم و...  بریزم هم به خیلی میشه باعث حاالتم این به کردن فکر..  راستش.. خب ــ

 ...کنم می نگران هم رو

 توهم دچار واقعا داری دوست:  اندیشید می چیزی به که زمانی مثل..  بود شده تر عمیق اخمش

 ؟ دی می ترجیح کدومو ؟ باشه واقعی اتفاقات این اینکه یا باشی شده

 دکتر زا من که هایی حرف با اما وحشتناکه هردوش:  فرستادم بیرون بود شده سنگین که را نفسم

 ! نیست متاسفانه اما...  باشه واقعی دم می ترجیح شنیدم

 ؟ مطمئنی اینقدر چطور ــ

 ندیدن اونو ایشون و دادم نشون منوچهر آقا به رو پوش سیاه ی غریبه اون که وقتی از ــ

 !!!بشم این از تر بد نکنه که نگرانم خیلی و توهمه که شدم مطمئن...

 ؟؟ ندید اون و دادی نشون داییم به ــ

 ؟ کرد تعجب اینقدر چرا

 و بود ایستاده خیابون سمت اون...  دکتر رفتیم آقامنوچهر و دایی با که روزی همون..  بله خب ــ

 . ندیدنش ایشون اونجاست که کردم اشاره هرچه! کرد می نگاهمون

 ! عجیبه!  اینطور که:  برخاست

 ! نگرانم خیلی..  دادم دست از قبل از بیشتر رو آرامشم من لحظه همون از:  ایستادم هم من

 ؟ بود کالفه چرا... کشید صورتش به دستی

 ؟ دادی نشون هم آقاجون به ــ
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 . فهمیدم نمی را حالتش تغییر دلیل

 . بود رفته اون بیرون اومدن پارکینگ از دایی موقع اون..  نه ــ

 ؟ شدین ناراحت شما:  پرسیدم و کردم دل دل

 ؟ چی از ــ

 ... با آقامنوچهر همراهی..  از ــ

 ... نیست مهم نه...  نه ــ

 ردمگ می بر زود...  جایی برم باید من.. بیرون بیا...  نکن حبس اتاق تو خودتو:  رفت در سمت به

 . کنیم می صحبت مورد این در

 نمی اما.. شد ناراحت واقعا لحظه آن در کنم می فکر من..  ریخت هم به همه این که بود عجیب

 ! نه گفت چرا دانم

 . بودم نزده او به حرفی مورد این در کاش

*********************** 

 . شدم آماده و پوشیدم لباس استرس با.  نبود حبیب از خبری و بود رسیده 6 به نزدیک ساعت

 باید.  شدم خارج اتاق از و برداشتم را کیفم.  کنم آرایش کمی نتوانستم حتی.  همیشه از تر ساده

 . روم می بیرون که گفتم می دایی زن به

 . آمد می آشپزخانه از متنت خانوم با صحبتش صدای

 . سالم ــ

 ؟ ری می جایی:  گفت ظاهرم به نگاهی با دایی وزن دادند هردوپاسخم

 . گردم می بر زودم..  بیرون ریم می...  میاددنبالم تانیا ــ

 . برگرد زود..  خب بسیار:  نکرد هم اخم حتی.  نکرد مخالفت تصورم خالف بر

 ؟ بود شده مهربان.  شدم دقیق اش چهره به

 ؟؟ روم می کجا بپرسد اگر!  برسد حبیب اگر.  زد می شور دلم.  افتادم راه به و کردم خداحافظی
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 . رسید می زود خیلی و بود نزدیکی همان...  گرفتم تماس آژانس با

 دقیقه چند افتادم راه به خیابان ابتدای سمت به.  لرزید می پایم و دست...  شدم خارج باغ از

 از نه اما ودمب آژانس انتظار در...  شنیدم سر پشت از را اتومبیلی بوق صدای که بود نگذشته بیشتر

 ... آمد کنارم به برگردم اینکه از قبل..  سمت آن

 داد دست من به خودش بعد و ماشینش اول دیدن با که شوکی ان با دانم نمی...  و کردم نگاهش

 . شدم میخکوب جا بر...  ایستادند من ی اراده بی پاهایم!  پرید رخم از چگونه رنگ

 سر زحمت به.  خودش واضحتر تصویر بعد اندکی و آمد می پایین که بود دودی ی شیشه به نگاهم

 . سالم:  دادم تکان

 اقمات در که زمانی.. بود پیش لحظاتی برگشتن خواستم می لحظه آن در که چیزی تنها شک بی

 . شدم می منصرف رفتن از من و رسید می او بودم مانده بیشتر دقیقه چند فقط اگر.  بودم

 . سالم ــ

 !نگاهش ی بازجویانه حالت این و اخم همه این با برسد داد به خدا

 به رسید ات کرد کم را سرعتش.  بود آژانس رسیدن ، افتاد و بیفتد توانست می که اتفاقی ترین بد

 ؟ خواستین سرویس شما خانوم:  من

 ! نه ــ

 که بود خوب.  بود افتاده کار از ذهنم لحظه آن در..  اما نبودم دروغ اهل که من.  مراببخشد خدا

 بودم فتهگ را خیابان آدرس فقط و بودم نگفته دقیق را باغ آدرس و بودم نگفته را ام حقیقی فامیلی

! 

 ! ادمنیفت پس تا.  برود تر زود کاش.. دوختم آژانس به را نگاهم من و کرد نگاهم موشکافانه حبیب

 ؟ بری خوای می کجا ــ

 . بود مانده کاری اصل هنوز...  نه که هم راحت راحت...  کشیدم راحتی نفس من و رفت آژانس

 .بزنیم چرخی یه بریم باهم بیاد تانیام منتظر...  خوام می ــ

 ! بود محال بود؟ کرده باور را حرفم یعنی نگاه حالت آن با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 36 ریا بی | کند فریاد عشق اگر رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

211 

 

 . شو سوار میاد تا خب خیلی: کرد باز را در و شد خم

 . گرفتم وجدان عذاب...  شد ناپدید خیابان انتهای در انداختم آزانس به نگاهی

 . شدم سوار

 ؟ برین خواین می خاصی جای ــ

 ... بگه تانیا هرجا..  دونم نمی یعنی!  نه:  فشردم را کیفم ی دسته

 . شوم بهتر شاید تا کشیدم عمیقی نفس

 ؟ نگرانی چرااینقد ؟ خوبه حالت ــ

 . خوبم...خو...  نیستم نگران نه..  نه:  نکنم نگاهش داشتم سعی

 ؟ رمبیاو کجا از را تانیا حاال.  کرد می کار نیمه نصفه اضطراب و ترس وقت که زبان این به لعنت

 ؟ کردند ناراحتت خونه تو ــ

 . کرد نمی ناراحت مرا کسی حریر بعضا و مادرش جز به کسی آنجا

 . نگفتن چیزی...  بیرون رم می گفتم هم دایی زن به!  نه ــ

 ؟ رسه می کی تانیا: انداخت ساعتش به نگاهی

 ... بشه پیداش باید کم کمک.. دیگه..  دونم نمی ــ

 .. مشکلی ببینم بگیرم تماس بذار:  آورد بیرون جیبش از را اش گوشی

 ... شده قول بد وقتیه چند...  گیرم می تماس خودم.. خو...  نه ــ

 باال شدنش متعجب ی همیشه عادت طبق هایش ابرو که کردم عمل مسخره و ناشیانه آنقدر ــ

 . رفت

 انج دهد جواب بخواهد تا...  گرفتم را اش شماره و آوردم بیرون جیبم از را گوشیم و نماندم منتظر

 . ندادم فرصت صدایش شنیدن محض به.  شدم لب به

 .. شدم خسته بابا ؟ ااینجا کاشتی منو دوساعته ؟ کجایی معلومه ــ
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 گی می خودت واسه داری چی:  سپس و مکث کمی.  تعجب از بود مانده باز دهانش حتما بیچاره

 ؟ نیام نگفتی مگه ؟؟ شدی دیوونه ؟؟

 ؟ میای داری االن ــ

 ... خونم من.. نه ــ

 ! بود الزم وقت ساعت نیم برسد من به بخواهد تا کمش کم

 ... شده شب بیای بخوای تا دیگه هیچی پس ــ

 !!شدی خل سرت تو خورده چیزی یه واقعا اینکه مثل..  نه:  خندید

 هاینک برای...  کن خبرم رسیدی..  بیرون بودم اومده..  کنم می صبر هم دیگه ساعت نیم من ــ

 . کردم قطع سریع را تماس بشنود او مبادا که نزند ای اضافه حرف

 شراست دست و داشت فرمان به تکیه چپش دست بود نشسته من سمت به مایل خونسرد و آرام

 ! من ی شده سرخ و گرفته گُر ی چهره به دقیقا نگاهش و من صندلی پشتی به

 ؟ بری خواستی می کجا...  بگو راستشو ــ

 . حالتم آن برای ست کمی توصیف خوردن جا

 یدهد دوستاشو از یکی.. فقط...  که گفتم:  کردم را خودم سعی اما رسید می نظر به ناشدنی هرچند

 ... و

 ؟؟ آره میرسه دیر ــ

 ... بیاد و بشه آماده بخواد تا االن...  بیاد باید که نداشت خبر روحشم بیچاره اون: دادم تکان سر

 . است عصبانیتش کردن خاموش برای بودم مطمئن.  کشید عمیقی نفس

 ؟؟ بری کجا خواستی می:  پرسم می آخر بار برای ــ

 ....تانــ با کنید باور ـ

 کرد خاموشم فریادش

 ! دیگه بسه ــ
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 . شدم جمع خود در و ریخت فرو دلم.  ترسیدم می او از شدت به که حبیب همان شد من خدای

 می جهنمی کدوم..  توام با:  گرداند خودش سمت به را سرم شدت به و گرفت محکم را ام چانه

 ؟؟ بگی دروغ من به حاضری خاطرش به که بری خواستی

 ... بیفتم گریه به بود نمانده چیزی

 ؟؟ آره... زنی نمی حرف ــ

 !خواستی خودت که نره یادت...  باشه:  داد هل عقب به محکم را سرم

 بودم داده قول منوچهر به من.  آورد هجوم چشمانم به اشک.  بود فایده بی نکردن گریه بر سعی

 هم به چیز همه و شود می بد هم او برای وگرنه نزنم حرف کس هیچ به پدرم دیدار با ی رابطه در

 .... و شوند می ناراحت او از همه.  ریزد می

 ! جات سر بشین:  غرید باز که کنم باز را در تا بردم دست.  چکید هایم اشک

 ار ماشین.  شد کشیده پس اراده بی باشد من ی اراده به نداشت حق مواقع طور این در که دستم

 ! آمد نمی بر من از کاری سکوت جز.  مقصد کدام به دانم نمی..  آورد در حرکت به

*************** 

 تا کردم نگاهش باتردید.  برگشت طرفم به.  کرد پارک خیابان ی گوشه طوالنی دقایقی از پس

 ؟ حالیست چه در ببینم

 . شو پیاده:  داشت اخم هنوز اما بود آرام نگاهش

 ترینبه اینجا:  گفت که دستگیره برای بردم دست.  بود آشنا نا محلی...  انداختم اطاف به نگاهی

 ... و بشی موفق تونی می داری عالقه واقعا اگه....  کنه می تدریس نقاشی استاد

 ... من...  اما:  گرفتم سختی به اش چهره به بود مانده خیره راکه نگاهم

 .....نقــ به ای عالقه من:  شد کشیده سویش به هم باز سرکشم نگاه

 ....بشی شاگردش که منوچهر دایی به زدی نمی رو نداشتی اگه:  کرد راباز در

 ؟؟ منوچهر شاگردشدنِ برای بودم زده رو من.  داد قرار ناباوری و بهت در مرا و شد پیاده
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 ... من:  گفتم گیج حالت همان با.  کرد باز نیز مرا سمت در

 !پیش از بیش.  گرفت رنگ اخمش

 !بزنی حرف بخوای که نداره ارزشی دیگه االن ــ

 ؟؟ شنیدین حرفو این کی از شما:  نزنم را حرفم که شد نمی.  نشدم پیاده

 ! نکن معطل منو شو پیاده...  شنیدم می باید که همون از ــ

 . نخواستم رو چیزی همچین وقت هیچ من..  نبوده اینطور کنید باور ــ

 ؟ نخواستی:  کرد تنگ دقت و کنجکاوی حالت به را چشمهایش

 . نخواستم کنید باور..  نه:  دادم تکان سر

 ! بگی دروغ بهم ای دیگه چیز هر یا ترس روی از نمیاد خوشم یاسمین ــ

 ! بده آموزش نقاشی بهم نخواستم من...  گم نمی دروغ جونم دایی جون به ــ

 ؟؟ خونش بری خواستی می امروز تو..  یاس ؟؟ ممکنه چطور:  گشود دهان کالفه و باور نا

 را او از شنیدن زبان زخم و بداخالقی طاقت..  نه...  گفتم می را راستش اگر.  شد سنگین زبانم

 ! بود شده توقع پر نازکم دلِ! بودمش باخته را دلم ناخواسته که او از شدم می دلگیر.  نداشتم

 ... نه ــ

 چرا ؟ چی پس:  کردم می حس خوبی به که بود آن در هم دلواپسی از رنگی اما بود خشن لحنش

 ؟؟ بری خواستی می کجا گی نمی چرا ؟ زنی نمی حرف

 سیدنپر...  نپرسید کنم می خواهش:  داشتم بدی حال.  لرزیدم می سرما از و بودم گرفته استرس

 ....خواستــَ می کجا که

 ؟؟ بری خواستی می کجا:  کشید فریاد

 ! نبینم را پدرم وقت هیچ دیگر بو ممکن گفتم می اگر.  گرفتم دندان به را لبم

 ... نکن دیوونم این از بیشتر!  گذره می سرت تو چی بگو من به...  یاس:  گفت پیش از آرامتر
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 به که موضوعیه چه این...  گفتی نمی دروغ وقت هیچ تو...  تنها ؟اونم بری خواستی می کجا

 !!؟ من به اونم.. گی می دروغ خاطرش

 توانستم نمی اما.  برنجانم خودم از را او خواستم نمی من. کرد می بد را حالم اش کالفگی دیدن

 . گشودم دهان فکر بی...  بگویم

 ! گفتم دروغ من...  من... ببخشید ــ

 هم من بود نزده حرفی منوچهر که حاال.  نبود راحت گفتن دروغ.  ماند ثابت چشمانم به نگاهش

 . گفتم نمی چیزی

 تونم می..  گفت..  کرد قبول...  شد خوشحال خیلی...  بدن آموزش بهم که خواستم ازشون من: 

 ... بار سه ای هفته

 ! گی می دروغ داری:  کوبید سقف روی محکم

 ... بزن حرف:  فشرد محکم و گرفت را بازویم.  بستم را چشمهایم و شدم مچاله خودم در ترس از

 مترسید می..  ترسیدم می همین از همیشه ؟ شدی عوض اینقد چرا ؟ گذشته چی شما بین بگو

 ... و وفا بی..  مادرت ی لنگه یکی بشی

 گردنش ی برجسته رگهای و نگاهش بود ترسناک چقدر.  گشودم چشم رفت هم در صورتم درد از

... 

 ... حبیب آقا خدا رو تو:  افتادم گریه به و کشیدم را دستم

 داری فهمی نمی چرا ؟ چی خدا رو تو:  پیچید می خود به خشم از نداشت قرار و آرام همچنان

 می کرف که نیستم وحشتناک اونقدرام من..  کنی می اشتباه من مورد در تو یاس ؟ کنی می چیکار

 ؟؟ کنی می فرار من از چرا...  کنی

 ! دارم دوستت من یاس

 اثر در هایم گوش یا!! ؟ گفت را همین ؟؟؟ دارم دوستت من یاس!!!  دارم دوستت من یاس

.  یافت جریان رگهایم در خون از گرمتر چیزی ؟؟ شنید می اشتباه و بود دیده آسیب فریادهایش

 گُر و کردم می حس گونه آن را اش گرمی من و بود آمده جوش به که بود خونم هم شاید دانم نمی

 ! بودم گرفته
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 چه در ظاهرم دانم نمی.  کشید صورتش بر دست و داد بیرون را نفسش گفت که را جمله این

 ! بودم ندیده را خودم ی زده شوک ی چهره حال به تا...  بود وضعیتی

... کشید عقب را همه.  نشست موهایش در و رفت باال دستش دیگر بار.  گرفت دندان به لب

.  ستب را زبانش من نگاه شاید.. نتوانست اما بزند حرفی تا گشود لب.  نشست نگاهم در نگاهش

 . ایستاد من به پشت و بست را ماشین در

 ! نباشه توهم این!!  خدایا:  گذاشتم هایم گونه بر را سردم دستهای

 ؟؟ دارد دوستم گفت حبیب ؟ بودم شنیده درست.  کردم نگاهش

 تما هنوز من اما بود بهتر حالش.  برگشت طرفم به.  آمدم خودم به شد سوار و کرد باز را در وقتی

 ! مبهوت و

 کنم ملتح تونم نمی این از بیشتر دیگه اما...  نه یا گفتم بهت که کردم درستی کار دونم نمی ــ

 این ی همه من...  من!  بیفتی سر درد تو که بکنی کارهایی...  بشی دورتر من از روز به روز که

 .... و بشی بزرگ که کردم صبر رو سالها

 ؟ بود شدنی ؟؟ او و من.  آمدم می خودم به داشتم تازه.  نشست اشک به آسان خیلی چشمهایم

 ؟ گذاشت می دایی زن ؟؟ نباشد توهم خواستم چرا

 کاش فقط...  گرفت را وجودم خوبی حس نشست دستم بر که دستش.  کنم نگاهش توانستم نمی

 . باشد هم دهنده آزار که نبود توام شرم با

 ... تونی می بخوای اگه...  باشی داشته دوست منو تونی می توام...  یاسمین ــ

 کردم می اعتراف اگر ؟ کردم می اعتراف هم من باید یعنی ؟؟ بخواهم اگر ؟ توانم می گفت می

 .... ! بعد و خوب اول من مثل ؟ شد می چگونه او حال

 هم بود درگیر هم.  بود عجیبی حال ذهنم!  نگرفت را اعترافش..  را حرفش پی.  کرد درک را حالم

 ملهج شنیدن از آزاد و باشم من دارد دوست گفت می که دختری ممکنست چگونه اینکه درگیر! آزاد

 ! بیداری به رسد چه داشتم را آرزویش رویا و خواب در که ای

 ؟ کجایی االن:  زد می حرف تلفن با داشت که آمدم خودم به وقتی

 ؟ گردی می بر کی ــ
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 ؟ نیست خونه کسی االن یعنی ــ

 !باش اینجا دیگه ساعت یک منتظریم باشه ــ

 ... بمون اینجا روزی چند یه:  برگشت من طرف به کرد قطع که را تماس

 . مادرتانیا!  هستیم آذر خاله ی خانه مقابل شدم متوجه و کردم نگاه بیرون به

 ؟ چی واسه ؟؟ خاله ی خونه:  گشودم لب متعجب

 . تره راحت خیالم اینطوری:  گفت تامل کمی با و.  انداخت بیرون به نگاهی

 ؟ بابت چه از ــ

 یاهس مرد اون!  داشته واقعیت دیدی که هرچیزی تو..  اما...  کنم نگرانت خوام نمی..  یاس ببین ــ

 ...غریب و عجیب اتفاقات اون...  پوش

 . بودم دوخته دهانش به چشم صدا بی و منتظر

 نتونستم..  کرد فرار دید که منو اما بشه ساختمون وارد خواست می..  دیدم اونو خودم من ــ

...  مونیب آقابزرگ پیش یا خونه تو بذارم تونم نمی...  کرده نگران منو خیلی دیدنش....  بگیرمش

 .... بیاره سرت بالیی خواد می مطمئنم!  تره راحت خیالم باشی اینجا

 وجودم در ترس او کالم این با بودم نگران و ترسیدم می شدن توهم دچار از خیلی که این با

 برادر با...  مراقبتم جوره همه من! نترس که گفتم:  شد نگران که پرید رخم از رنگ حتما...  پیچید

 هشد جور هر نامردو این من.. گیرم می کمک ازش و کنم می صحبت افسره که هم افشین رفیقم

 قدراین چطور که اینه درگیره ذهنم ی همه و...  بدونم کارشو این دلیل باید...  بندازم گیرش باید

 ! عجیبه خیلی واسم این!  بره و خونه تو بیاد تونه می راحت

 ؟ آشناست کنین می فکر:  آمد در تند تپشی به قلبم

 می چطور!  بود شده قرار بی خیلی دلم اما کند القا نیز من به را آرامش نگاهش با داشت سعی

 . بگیرم آرام توانستم

 ... بیاد سرت بالیی ذارم نمی!  توئه به حواسم همیشه من! نترس گفتم بهت...  یاس ــ
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 هم باز ؟ جرم کدام به ؟؟ داشت مرا بردن بین از هم شاید دادن آزار قصد که بود کسی چه آخر

 ؟؟ مادرم به شباهتم

 هم هنوز دلم ته هرچند...  کرد دلم ی خانه مهمان اجبار به را آرامش و زد حرف من با تانیا آمدن تا

 ! بیاید سراغم به هم اینجا در نکند که داشتم استرس

 مارو هیچکس بود حواسم راه طول تمام.. نداره امکان.. نه:  گفت که آوردم زبان بر را فکر همین

 .... کرد نمی تعقیب

 ؟؟ ببینی داییمو بری خواستی می چی برای:  برگشت طرفم به

 نیبز حرف تونی می تر راحت اینطوری..  بده امس اس بهم شب:  گفت کنم باز دهان اینکه از قبل

. 

 زودی این به چرا...  انداختم زیر به را نگاهم شرمگین.  کرد گرم را وجودم هم باز لبخندش

 ؟ بودم کرده فراموش را شیرینش اعتراف

 دهش چی:  پرسید شدن پیاده محض به بود نگران اش چهره.  شدیم پیاده هردو.  رسید راه از تانیا

 ... رسیدم تا کردم فکر هزارتا ؟؟

 !! شد می باخبر من به نسبت او احساس از تانیا اگر... من عکس بر.  بود خونسرد حبیب

 . گم می واست چیزو همه تو بیایم بدی اجازه اگه:  گفت خنده با

 ... خوام می معذرت...  نبود حواسم اصال کنید باور ببخشید..  وای: گفت خجالت با او

 نمم باال برید شما:  گرفت را ماشینش سوئیچ حبیب.  رفت شان خانه در سمت به حال همان در

 ... پارکینک ببرم ماشینو

 . شدیم خانه وارد تانیا همراه به

 ... شدم عمر نصف.... شده چی بگو خب ؟ ساکتی چرا تو ــ

 ... منه مورد در موضوع نباش نگران اما..  کنم تعریف برات جمله دو یکی تو تونم نمی ــ

 ؟ شده بحثتون ؟؟ تو:  کرد اخم

 ! دیگه کن صبر!  تو هولی چقدر..  بابا نه ــ
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 ... رفت آشپزخانه به او و نشستم سالن در من

 آرامش با و خونسرد او چقدر هر...  کشیدم می خجالت او از اینقدر چرا.  آمد هم حبیب بعد ذقایقی

 !! خجالت و شرم از پر و بودم دستپاچه من کرد می رفتار

 . برم باید االن من نیست الزم پذیرایی..  بشین بیا:  نشست من کنار در

 ... میام االن ــ

 . گذاشت میز روی و گرفت ازدستش را آن حبیب آمد شیرینی ظرف و چای سینی با وقتی

 .... گوشم سراپا من ؟ شده چی بگین ؟ خب:  نشست مقابلمان نیز او

 او ذهن...  نشست نگاهش در ناباوری.  رفت هم در اش چهره کم کم حبیب های حرف شنیدن با

 در هاآشنا از یکی با یا باشه آشنا باید من نظر به:  آورد زبان بر را نظرش..  شد درگیر ما مانند هم

 ! بشه خونه وارد اینطوری بتونه غریبه یه ممکنه غیر...  باشه ارتباط

 ؟؟ یاسمین چرا ؟ چرا آخه اما.. همینه منم حدس:  گفت حبیب

 بی و آرام خواب ساعت یک دلم.  کرد نمی کار ذهنم دیگر که من.  کرد قفل هم در را انگشتانش

 . بود شده نگرانی و تشویش دچار کافی ی اندازه به ذهنم گذشته ساعات در.  خواست می دغدغه

 ... نداشتم کشش دیگر

 اینقدر ؟ نداری اطمینان من به یعنی ؟؟ همی تو اینقدر چرا:  گفت ام چهره به نگاهی با حبیب

 ... از رو تو بتونم که ندارم عرضه

 !! خواستم نمی را این هرگز من و میشد ناراحت من از داشت

 ! بده حالم کردم فکر بس از...  خواد می استراحت دلم...  خستم خیلی من... فقط...  نه ــ

 . کن استراحت ساعتی یه میاد مامان تا برو...  من اتاق تو برو پاشو:  گفت تانیا

 ... میارم واست خونه از بگو خواستی چیزی...  برو:  داد تکان سر.  کردم نگاه حبیب به

 .. دم می بهش خودم هم لباس نداره نیاز چیزی که فعال:  گفت تانیا

 . بردار کمدم تو از خواستی هرکدومو:  انداخت من به نگاهی
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 ... ممنون:  برخاستم

 .....خاطــ به که خوام می معذرت:  کردم نگاه هردو به

 لبخند.  داشتم دوست را شان هردو چقدر..  کردند اعتراض هردو کنم تمام را حرفم نگذاشتند

 . مرفت تانیا اتاق به و گفتم ای اجازه با...  دادم پاسخ ، شرم به آمیخته و کمرنگ هرچند را حبیب

 به .. نشست می دلم به نگرانیشان...  کردند می صحبت من مورد در...  شنیدم می را صدایشان

 !! خواستم می که ست همان از حبیب نگرانی جنس دانستم می اکنون که خصوص

 ختل کامت به و برایت را داری سر در شیرین روئیای هرچه که اجباری های فقط این از امان...  فقط

 هایت آرزو از دست دلچسب و شیرین هرچند کند می مجبورت و سازد می کابوس برایت!  کند می

 خوش دآی پیش هرچه بگویی که حد این تا هم گاهی و آید پیش چه که بنشینی انتظار به و برداری

 ... ای شده آفریده مختار و انسانی که است درست... نیست تو دست در اوضاع کنترل چون آید

 آزادی و راحتی به خودت به مربوط مسایل در تا که است داده حق تو به خداوند که است درست

 صمیمت جایت به خودخواهانه و گیرند می تو از را اختیار این که کسانی هستند اما.. بگیری تصمیم

 شوی پذیرا چرا و چون بی باید من مانند هم گاهی و کنی اعتراض توانی می گاهی..  گیرند می

 نای چقدر گاهی که آه!  کنی تن به اند داده دستور و اند دوخته و بریده برایت خودشان که را آنچه

 من ندگیز برای و....  ات آینده ی همه به و زند می زار دلت به..  زند می زار تنت به تصمیمات

 یفح فقط بود من عاشق حبیب...  شود خراب و فروبریزد رویاهایم کل که بود کافی فقط یک همین

 !!! خونم به تشنه شاید و بود بیزار من از مادرش که

 ******************** 

 اب اما بود سرد چه اگر خاله.  بودم راحت نسبتا آنجه در.  گذشت می خاله منزل به آمدنم از روز دو

 بودن از خوشایندی نا احساس من و بود دوستانه ظاهرا و معمولی رفتارش.  نداشت خصومت من

 به او همراه به هفته آخر بود قرار و بودم مانده آنجا تانیا اصرار به ظاهر در.  نداشتم آنجا در

 مادربزرگ و ها پدربزرگ همان از...  بودم دیده قبال را آنها.  برویم پدربزرگش منزل به شهرستان

 حبیب!  بودند مادربزرگ و پدربزرگ همه برای!  نشستند می کس هر دل به راحت که بودند هایی

 دشمور در زیاد!  نبود بند جایی به دستش اما بود غریبه آن درگیر همچنان..  بود رفتنم موافق هم

 ... زد نمی حرف من با
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 نمی هم هنوز...  بود پرسیده را حالم تلفنی هم بار چند.  بود زده سر من به بار دو مدت آن در

 دارد دوستم اینکه به کردن اعتراف چقدر.  بود راحت خیلی او اما.  باشم راحت او با توانستم

 از حرفی اگر.  دهم پاسخ را هایش محبت توانستم نمی!  من برعکس درست!  بود راحت برایش

 زیبا روزهایم آن..  همه این با!  شدم می آب خجالت از و گشتم می رنگ صد شنیدم می دهانش

 با بودم خوش!  ممنوع اگر حتی!  عشق این به دلگرم...  بودم خوب احساساتِ از سرشار.  بود

 ! دارد دوستم اینکه به.  یادش

 ... آمد اتاق به تانیا

 . بود هم در هایش اخم.  کردم نگاه او به و گرفتم دیدم می را آن چندم بار برای که آلبومی از نگاه

 ؟ شده چی ــ

 . بیاد ما با نمیشه راضی خانوم مامان کنم می اصرار چی هر:  نشست کنارم در

 ... بذاره تنها تارو تونه نمی گفت که دیدی خب ــ

 دبری شما گه می...  خوره نمی بر جایی به سال آخر اونم خانوم نرفتن مدرسه روز دو یکی حاال ــ

 ... میایم عید هم ما بمونید اونجا و

 ؟ باشیم اونجا عیدو ؟ چی:  گفتم تعجب با

 ؟ نداری دوست...  آره خب ــ

 ! نه ــ

 .. رو اونا گفتی که تو ؟ چرا ــ

 مزاحمشون هم تحویل سال دیگه اینکه نه اما باهاشون راحتم و دارم دوستشون گفتم درسته ــ

 الیهس اولین این...  باشم بزرگ آقا و دایی کنار تحویل سال دارم دوست من گذشته این از..  باشم

 ... بزرگ آقا که

 هکن می تهدیدت خطری چه خونه اون تو دونی می خوبه...  کنی می فکر چیزایی چه به بابا ای ــ

 .. اونجا بری خوای می بازم
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 پیش از کمتر مراقبمه و گم می راست من شده متوجه حبیب که االن...  برم باید که باالخره ــ

 .. نگرانم

 ؟ تونه می.. باشه تو مراقب ساعت 26 تونه نمی که حبیب ــ

 . باشم دایی باغ تو دم می ترجیح رو تحویل سال من حال هر به ــ

 ؟ بابابزرگم ی خونه نریم اصال خوای می..  لجباز ــ

 . اخمو اش چهره و بود آلود قهر لحنش

 رب روزه چهار سه بریم گم می... خوشگلم عزیز برم قربونت:  انداختم گردنش بر دست و خندیدم

 ؟ هان!  گردیم

 ؟ چیکار بریم..  نمیاد که هم مامانم.. خواد نمی ــ

 . نداری کش ناز که نکن ناز الکی رفتنی هالک دونم می که من ــ

 ؟ هستی کی تو پس:  آورد در را ادایم

 ؟ بیفتیم راه زود صبح فردا بگیره بلیط مون واسه گی می بابات به ــ

 ؟ میشه چی ببینم حاال:  من به پشت..  کشید دراز تخت روی

 ردک پر را اتاق مان خنده صدای...  کرد تالفی بالش کردن پرت با و افتاد خنده به.. دادم قلقلکش

 مکردی بازی و شوخی هم با...  غصه و غم از خبر بی پیش سال چند های بچه شدیم دقایقی برای

 شاید ؟؟ شویم بزرگ داریم دوست اینقدر هستیم بچه وقتی چرا راستی به...  خندیدیم و

 آن به رسیدن برای ما که کنند می بازی را بودن خوشبخت نقش خوب آنقدر بزرگترهایمان

 نآ مثل!  خوشبخت و...  شویم بزرگ تا بدهیم مجانی و مفت را رنجمان و درد بی دنیای حاضریم

 ! کنیم نمی درکشان نرسیم سنشان به وقتی تا که هایی آن!  ها

*************** 

 ؟ بشیم بیدار زود صبح گفتی نمی مگه:  کرد بیدارم تانیا

 .. نگرفته بلیط بابات گفتی که تو:  کردم نگاهش آلود خواب چشمهایی با

 .. کردم می شوخی:  زد لبخند
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 ؟ االن مثه:  زدم غلت

 . ماباشی ترمینال باید دیگه ساعت دو شو حاضر پاشو..  گرفته بلیط...  تو جون به نه:  خندید

 که یکرد خود بی خیلی تو:  گفتم حرص با.  دیدم را داشت دست در که هایی بلیط دیگر نگاهی با

 ... نمیام منم.. گفتی دروغ من به

 ! کنه می لوس من واسه خودشو..  ببینم پاشو:  کشید را پتو

 یچ همه...  خوابیدم ساعت سه منرهمش ؟ بخوابم ذاشتی نمی دیشب چرا پس:  نشستم کالفه

 ! چرخه می سرم دور داره

 نمم نذاشتی بود شده گرم زدن واسهحرف چونت تو ؟ لوس اینقدر دخترم..  شو بلند.. شو بلند ــ

 ؟ تو واسه زندگی و کار شد هم نامزد آقای مورد در زدن حرف آخه...  بخوابم

 تا منوچهر بخیر شب امس اس خواندن با گذشته شب..  داشت حق.  افتادم خنده به لحنش از

 . بودیم زده حرف بیچاره آن سر پشت و بودیم خندیده مدتها

 ... کردم ترک را رختخواب

 ... بگم دایی به اینکه هم...  برگردم و خونه برم سر یه باید.. ندارم لباس که من ــ

 . هستش 15 ساعت واسه بلیط...  داریم وقت..  بخوریم صبحونه بریم بیا حاال باشه ــ

 ...بود 3 به نزدیک کردم نگاه ساعت به

 ....دیـ ساعت یه میشه..  کردی بیدارم زود چقدر ــ

 یرهد االنم همین..  ببینم نزن حرف:  کشید خود دنبال به مرا و گرفت را دستم حرفم اتمام از قبل

 ؟ چنده ساعت دونی می برگردیم و تابریم...

 . بودند خواب هنوز مادرش پدرو.  گذاشت چمدان در را وسایلش تانیا و خوردیم صبحانه

 . بود 7 ساعت شدیم می خارج خانه از وقتی

 دیمش وارد هردو و گشودم را در.  داشتم همراه به کلید بود خوب رسیدیم باغ مقابل بعد ساعت نیم

. 
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 ! دلچسبی و عالی هوای چه:  کشیدم عمیقی نفس..  بود دلچسب و بهاری هوا

 ... فهمی می رو عالی هوای معنی اونجا بریم حاال ــ

 ودب کرده عوض را در قفل حبیب آمد یادم...  شد نمی باز اما شوم ساختمان وارد تا انداختم کلید

.... 

 .. کرده عوض قفلو ــ

 ؟؟ نکرده عوض چرا رو ورودی در قفل ــ

 ؟ کنم چیکار حاال..  دونم نمی ــ

 ... بگیر تماس باهاش خب ــ

 ... نمیشه روم من.. باشه خواب شاید ؟ اینموقع ــ

 ... نمیشه روت کاری هیچ واسه که خوبه تو:  گفت حرص با

 ... گرفت را حبیب ی شماره و آورد بیرون را اش گوشی

 .. خوابه حتما.. کن قطع ــ

 مزاحم موقع بد خوام می معذرت... بخیر صبح...  سالم:  ایستاد من به پشت و رفت غره چشم

 ... اما هستیم باغ داخل یعنی..  موندیم در پشت ما اما شدم

 . ممنون...  باشه

 ... خوردش نمیشه هم عسل من صد با! ...  میام االن:  کرد کلفت را صدایش

 ... تو واسه خندشم:  گفت اخم با او...  گرفت خندم

 سعی که ریخته هم به نسبتا موهایی با او...  شد باز در آمد کوتاه خیلی نظرم به که بعد لحظه چند

 زا پس و گفتیم سالم هردو.  گرفت قرار مقابلمان کند مرتبشان ان در کشیدن دست با داشت

 ؟ هست کی واسه بلیط گفتی ؟؟ شدین راهی باالخره: پرسید پاسخ

 ... ده ساعت گفت تانیا

 ... تو بیاین.. خب خیلی:  داد تکان سر
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 دوار من از قبل...  کردم نگاهش بود باز درش که رفتم اتاقم سمت به... شدیم وارد ما و رفت کنار

 ... خوابیم اینجا شبو چند این من:  شد اتاقم

 می استشمام راحتی به را عطرش! داد دست من به خوبی خیلی حس!  بود نامرتب هم تختم

 ... کنم می مرتب من بدین:  گرفتم دستش از که کند مرتب را تخت تا برداشت را پتو.... کردم

 ... هنداشت وجود اول از انگار اصال اما.. بیاد شاید تا ذاشتم می باز هم پنجره:  رفت پنجره سمت به

 ...وارد تونسته نمی اما اومده می شاید کردین عوض که درو قفل اما ــ

 نستدو می انگار.. عجیبه خیلی...  ننداخت کلید هم یکبار حتی..  بود حواسم ی همه...  نیومد نه ــ

 .... و شده عوض در قفل دونست می..  نیستی تو

 . ترس دوباره

 ارهدوب مطمئنم اونوقت...  خونه گردی برمی اومدی وقتی...  کنم می پیداش اما: برگشت طرفم به

 ! میشه پیدا کلش و سر

 . نکنین شک...  آشناست مطمئنم من:  گفت تانیا

 ! ده نمی نشون اینو جز شواهد اما.. نباشه اینطور امیدوارم:  برگشت طرفش به

 ؟ خوردین صبحونه شما:  رفت در سمت به

 ... کنم می آماده هم شما واسه میام االن...  آره ــ

 . ریم می هم با میشم آماده.. کافیه شیر لیوان یه خواد نمی ــ

 . نشست تخت لب تانیا و رفت او

 ... باشه آشنا اگه.. بکن فکرشو ــ

 اشهب عجیب نباید دارم خبر خودم به ها خیلی احساس از که من برای:  رفتم لباسم کمد سراغ به

 .... واسم سخته خیلی!  میشم دیوونه کنم می فکر بهش وقتی و هست اما..

 اتانی صحبت صدای..  شدم خارج اتاق از و.  گذاشتم چمدان در و برداشتم داشتم نیاز که را هرچه

 رفح ها آن با کوتاه مسافرت این مورد در حبیب...  پیوستم ها آن به و شنیدم را دایی زن و دایی با

 . بود زده
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 . دخترکم باش خودت مواظب:  گرفت آغوشم در مهربانانه دایی

 . بود گرم آغوش همان من برای دنیا جای ترین امن

 از آرام و گرفتم سردش چشمان از نگاه.  کرد ذایل را خوب حس این دایی زن ی خصمانه نگاه اما

 . آمدم بیرون دایی آغوش

 نیز دایی زن.  شدم خارج باغ از و کرده خداحافظی ها آن از آمد پایین مرتب و آراسته که حبیب

 کرد می خرجم که بود ای مادرانه دلواپسی ها آن نظر در این.  باشیم خودمان مراقب کرد سفارش

 ! ندارد حقیقت!  خالیست تو و پوچ برق و زرق همه آن با که دانستم می خودم فقط و

 ..  آمد سرمان پشت هم حبیب و شدم همراه تانیا با من.  گشتیم می باز خاله منزل به باید

 های شدن خیره این...  بودم فهمیده را هایش شدن خیره راز تازه که نگاهی از کندم دل سختی به

 آن در گاه گه که هایی دلواپسی آن کردم می درک تازه! بود بودنش عاشق بر دلیل گاه بی و گاه

 ! بس و گرفت می نشات عشق از فقط زند می موج سیاه چشمان

 باشیم خودمان مواظب کرد سفارش بار چندمین برای.  شدیم اتوبوس سوار تانیا همراه به

 ! نیز خطابش.. بود من به نگاهش..

 ! باشید خودتون مراقب هم شما گفتم تا شدم زنده و مردم خجالت از و دادم تکان سر

 بی تمداش حتم.  شنیدم زبانش از را جمله آن وقتی من لبخند شبیه.  بود رضایت سر از لبخندش

 در و بودم زده راه آن به را خود من و بود برده هم شاید.. برد خواهد دلم راز به پی کنم اعتراف آنکه

 یندنب که نبود حواس بی و گیج من مثل که او آخر!  داند نمی هنوز که کردم می وانمود خودم مقابل

 !! دارم می دوست....  بسیار را او من که خواند می نگاهم از یقینا!...  نفهمد و ببیند یا

 نجرهپ کنار.. نشستم و گذاشتم صندلی کنار را بود خریده برایمان او راکه ها خوراکی حاوی نایلون

 کرد ارتکر را لبخندش.  کردم نگاه بود من بیشتر البته و ما پی در نگاهش همچنان که او به و بودم

 شلب از لبخند...  بده شانس خدا:  گفت لب زیر و دید تبسم حال در را او هم تانیا.  داد تکان سر و

 ! نمیشه دور

 ؟ خواستی نمی همینو همیشه مگه...  خوبه خیلی که این:  کردم نگاه او به متعجب

 . داشتم رو تو نظر شک بی زد می لبخن راه بی و راه منم به اگه.. عالیه..  آره:  زد پوزند
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 او..  نه..  من به او..  کردم می دریافت بدی حس او کالم و لحن به نسبت که بود بار اولین برای

 بحبی به دیگر بار و کردم دور خود از سریع را منفی افکار این.  من با رابطه در هم آن نبود حسود

 ! شد می تنگ برایش دلم...  نگریستم

...  تانیا و اشتیاق به من..  دادیم تکان دست برایش دو هر.  آمد در حرکت به آرام آرام اتوبوس

 ! دانم نمی

 بود حسی این اما.  رفتم نمی سفر این به کاش..  شد دلم سرازیر ناگاه به پشیمانی مثل حسی

 گرم دلم اش دوباره دیدار تصور از...  گشت خواهم باز زود خیلی گفتم خود با! ناپایدار و زودگذر

 ! بودن عاشق به شیرین اعترافی... بود کرده اعتراف او..  شد می

 خواهش خاطر ؟ چیه:  زد طعنه کردم می نگاه را یبرون و بودم برگشته عقب به که من به تانیا

 ؟؟ شدی

 ! کنی فکر اینگونه او مورد در نده اجازه گفتم خود با هم باز اما.  نبود خوب لحنش

 . ترسم نمی ازش دیگه..  شده مهربون خیلی ها روز این:  گفتم لب بر لبخند و نشستم راست

 ؟؟ ترسی می نازنینی موجود همچین از ای دیوانه! داره هواتو اینجوری وقتی نداره ترس ــ

 که ودب همان تانیا.. کردم می اشتباه تانیا مورد در که بود خوشحال روی از بیشتر ام خنده.  خندیدم

 ! داد می آزارم و بود بسته نقش ذهنم در پیش دقایقی از آنکه نه...  خواستم می

 ... خودتو ترس از که نگرفتی قرار هاش جویی باز و خواست باز مورد هنوز ــ

 ... شنیدن همه که یاس بمیری:  زد پهلویم به.  خندیدیم

 زا هاش بازجویی..  کنه بازجویی که نبوده کار در که ای عالقه خب. کشید آه.  شدم سرخ شرم از

 ! نمیاد وجود به که نباشه عالقه و عشق تا غیرتم بوده غیرت روی

 توانستم می چگونه من.  داشت دوست را حبیب هم هنوز او!  داشت مهربانش دل به حسرت او

 ندما می مسکوت باید راز این!.  توانستم نمی.. شد نمی..  نه ؟ بزنم دلم راز از حرف او برای روزی

 ! مهر به سر... 

*********************** 
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 وابیخ بی به توجه با و بودم شده حوصله بی حسابی من و بود آرام و ساکت همیشه خالف بر تانیا

 . بخوابم دادم ترجیح قبل شب

 . بودند شدن پیاده حال در مسافرین و بود کرده توقف اتوبوس.  کرد بیدارم ناهار برای

 . ناهار بریم پاشو ــ

 .... بود گرفته درد گردنم.. دادم ام خسته تن به قوسی و کش

 ؟ بودی بیدار همش تو..  خوابیدم چقدر ــ

 . آره:  کرد نگاه من به و گرفت داشت دست در مدام صبح از که اش گوشی از را نگاهش

 راچ ؟ نیست معمولی رفتارش کردم می حس چرا خدایا.  افتاد راه به و گذاشت جیبش در را گوشی

 بی او ظاهرا..  نه..  باشد شده عوض من حس اینکه نه نداشتم او به را همیشگی خوب حس

 ! نداشت مرا ی حوصله و بود حوصله

 ؟ تانیا شده چیزی:  ایستادم مقابلش.  ایستاد.. گرفتم را دستش شدیم پیاده وقتی

 ؟ شدی خل:  کرد نگاه هایم چشم به

 . انداخت می دلم به آشوب!  نبود همیشگی های خنده ها خنده این. نه... خندید

 ... بگو راستشو... شده چیزی یه ــ

 ؟ خوبه باشه شده چی....  دادیاااا گیر:  کرد اخم

 ؟ ناراحتی من از ــ

 ؟ کردی کاری مگه ــ

 ... اما..  نه خب ـ

 . گشنمه خیلی که بریم:  کرد اشاره رستوران به

 نم و باشد او با حق کاش.  شدم روان دنبالش به.  کنم ناراحتش مبادا کردمکه سکوت ناچار به

 ! باشم داده خود بی گیر

 .. دانست می خوب را طبعم و سلیقه.  داد سفارش هردومان برای
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 ! هم او و..  نداشتم اشتها من

 ؟ خوری نمی چرا ــ

 ؟ گشنته نگفتی مگه.  نخوردی چیزی که خودتم ندارم میل:  کشیدم دست

 .. خوردم غذا کلی برگردی بشوری دستاتو بری تا..  دیگه خورم می دارم ــ

 . نگریست را اطراف...  شد کشیده رستوران در سمت به بار چندمین برای نگاهش

 ؟ زنی می مشکوک اینقدر چرا ــ

 ؟؟ چی دیگه: کرد اخم و شد هل او اما.  پرسیدم هوا بی همینطور من

 . کردم شوخی..  هیچی: زدم رمق بی لبخندی

 از بیش.  بریم تا بخور:  داد هل سمتم به را ام نوشابه لیوان و کرد پاک را دهانش دستمال با

 .. نظرم به:  نوشیدم کمی و برداشتم..  بودم خورده را نیمش

 ؟ چی نظرت به ــ

 .. شدی جور یه نظرم به ــ

 ! سرت به زده که تویی...  خوبم خوب من گذاشت دستم روی را دستش

 به و عمد به کردم می تصور دقایق آن در خندیدیم می هم با.. کرد می استفاده الفاظ این از همیشه

 ... توهین قصد

 ... ده می قورتت درسته االنه پسره این که بریم بخور:  خاست بر

 ... هم باز.  خندید

 . بود تانیا با حق... کردم نگاه بود نشسته تر سو آن میزی سر که جوانی به

 ؟ همسفرمونه ــ

 . آره ــ

 یوانل نوشیدم که را نوشابه.  شدم خارج ساختمان از او دنبال به و برداشتم را مصرف یکبار لیوان

 . انداختم زباله سطل در را خالی
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 ... نشستن همه هنوز..  دستشویی بریم ــ

 . افتاد راه به دیگر سمتی به

 ؟؟ وره این بهداشتی سرویس مگه ؟ کجا ــ

 تمیزه و خلوت خیلی ساختن تازه رو یکی این.. داره سرویس دوتا...  آره:  رفت می من از جلوتر

 ... دیدم اومدم که قبل سری..

 .داد ادامه راهش به بود ئسیع جنگلی آغاز که درختان سمت به

 ؟ ساختنش دور اینقدر چرا ــ

 نهاآ به موعد از زودتر بهار هم شاید... بود نزده سر آنها به زمستان گویی که بود درختان به نگاهم

 . بود زده سر

 ...که ؟مطمئنی پس کجاست بابا ای:  ایستادم رود می پیش همینطو او دیدم وقتی

 به ار دستم نیفتم اینکه برای..  چرخید نظرم در دنیا ی همه..  آمد سراغم به سرگیجه یکباره به

 . گرفتم درختی

 ... تانیا ــ

 ... ایستاد

 ... نیست خوب حالم تانی ــ

 و کنترل به قادر آنکه بی بردارد قدم از قدم اینکه از قبل...  دیدمش می تار.  برگشت طرفم به

 ! رفتم شهو از و بایستم پا سر نتوانستم دیگر و شد بسته اراده بی هایم چشم باشم تعادلم حفظ

 ****************** 

 کم کم که تاری خیلی تصویر به حرکت بی و مات کردم باز را هایم چشم که لحظاتی اولین

 پنجره سوی آن ؟؟ بودم کجا من...  ماندم خیره ای میله حفاظ با است پنجره دادم می تشخیص

 نمی یاد به چیزی... کردم می حس تنم تمام و...  سرم در را شدیدی درد...  تاریک و بود شب

 ! نیست خودم اتاق آنجا دانستم می فقط...  آوردم
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 یحال در ناباوری با.... که زدم پس کردم می حس را اش سنگینی که را پتویی ناتوان و حس بی

 لباس...  من خدای...  شدم خیز نیم جایم در است کوه یک سنگینی به سرم کردم می حس که

 یاد با هم اکنون هم...  نیست لحظات آن در حالم توصیف به قادر وحشت ی واژه.......  و هایم

 ریادف نبودم قادر حتی...  بود آورده سرم به بالیی چنین کسی چه..  افتد می تنم به رعشه آوریش

 به مقلب و... کرد پر را اتاق فضای صدایش که حدی به شد تند نفسهایم....  افتادم لرز به...  بزنم

.....  ردمک نمی تجربه را دقایقی چنین و ایستاد می حرکت از کاش ای که نیفتم پا از که افتاد تقال

 ضعو این با من ؟ بود کجا او...  آوردم خاطر به را مسافرتمان و تانیا ناگه...  پیچیدم خود به را پتو

 ؟؟ کردم می چه تنها و تک اینجا افتضاح

 ؟....!! تانیا:  زدم فریاد وجود تمام با شد باز گلویم راه

 و حیران و گیج...  ناباوری از پر..  اشک از پر..  التماس از پر...  پی در پی..  دوبار یا یک نه

 ! پناه بی...  زار.. درمانده!  هراسان

 پوره پاره لباسهای اشک پس از و گرداندم چشم هایم لباس دنبال به..  داد نمی جواب کس هیچ

 اگر شک بی...  بردم هجوم سمتشان به حرص با...  کردم پیدا دونفره بزرگ تخت آن کنار را ام

 ارمز حال وصف به قادر دیوانگی اگر البته...  خواند می ام دیوانه تاملی هیچ بی دید می مرا کسی

 هر که هم ام جسمانی وضعیت از نبودم تعادلم حفظ به قادر و رفت می سیاهی چشمانم!  باشد

 زبان به حتی نه...  مورد دختر یک وقتی که زد حدس بشود شاید دانم نمی... شاید تواند می کسی

 ....هم عشقم مقابل در حتی که حیا و شرم همه آن با من...  نیست من کار هم آوردنش

 دبو کندنی جان و سختی هر به. بپوشم راحت را ها لباس توانستم نمی و لرزید می دستهایم

 دیدمی می هرکس شاید...  رفتم در سمت به و انداختم پریشانم موهای روی را شال...  پوشیدم

 بودم هوش به اگر من...  بودم نخواسته خود که من اما... که وقتی دارد فایده چه حجاب دیگر گفت

 !!! نه تن اما دهم جان بودم حاظر که

 سر در گویی اما.. خواستم کمک گریه و داد و جیغ با...  بود قفل چون افتادم در جان به مشت با

 ... تنها تنهای.. سکنه از خالی....  بودم زمینی

 آور موه تاریکی جز چیزی انتهایش!  نبود پیدا انتهایش که بزرگ باغی...  رفتم پنجره سمت به

 احساس چه...  رسید می گوش به دور چندان نه ی فاصله از سگهایی پارس صدای... نبود چیزی

 نآ از که بودم منتظر لحظه هر...  باشد کابوس کردم می آرزو بود ناک وحشت واقعا...  داشتم بدی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 36 ریا بی | کند فریاد عشق اگر رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

231 

 

 قصدم به نمانده چیزی دیگر و ام نشسته اتوبوس در تانیا با ببینم.  شوم بیدار ترسناک خواب

 ... فریاد.. زدم فریاد.. زدم فریاد هم باز وجود تمام با و کردم باز را پنجره!  برسیم

 تمنشس زمین بر و خوردم سُر پنجره زیر حال بی...  شد خشک اشکهایم و افتاد سوزش به گلویم

 شده حس بی سردی از که بدنی و تن با... مضاعف چشمی سوز با اشک بی...  کردم می گریه... 

 ! بود

 خون به کردم می حس که دیدگانم مقابل دیگر بار که بودم حال همان به ساعت چند دانم نمی

 کردم حس را در شدن باز رفتم می فرو محض تاریکی به که حالی در و شد تار و تیره نشسته

 وارد هک سیاهپوشی مرد از کمرنگی تصویر...  فقط..  بود فایده بی چشمانم ماندن باز برای تالش..

 !!! هیچ دیگر و دیدم را شد می

 **************** 

!  یزن گلویم.. سوخت می چشمانم.  بازگشتم حال به صورتم روی بر آب سرد قطرات نشستن با

 وجودم ی همه و کرد می درد هم سرم! برداشته ترک کردم می احساس و بود شده خشک لبهایم

 . بود شده خم رویم به که دیدم صورتم نزدیک را زنی ناشناس ی چهره... 

 مداد تنم به حرکتی سختی به.  بودم ندیده را او گاه هیچ.  ماندم خیره او به سکوت در لحظاتی

 ... بود شده خرد تنم تمام و بودم شده پرت بلندی از انگار

 ... تشنمه:  گفتم سختی به

 شد خنک کمی داشت سوزش چند هر گلویم و نوشیدم.  کرد نزدیک لبهایم به آب لیوانی حرف بی

 . بهتر ای ذره حالم و

 ؟ اینجام چی برای من ؟ کجاست اینجا ــ

 . کرد نمی باز لب از لب اما.  شوم بلند کرد کمک و گرفت را بازویم زیر و برخاست

 ؟ اینجا اومدم جوری چه من بگید خدا رو تو:  کردم تکرار دیگر بار را سوالم

 به و نشاند تخت لب مرا.  ندارد زدن حرف خیال رسید می نظر به.  بود روح بی و سرد نگاهش

 کردم می تصور هم هنوز.  داشتم غریبی حال و حس.  بود او به چنان هم نگاهم.  رفت کمد سمت

 ! شد خواهم بیدار کی دانستم نمی فقط...  وحشتناکم کابوسی دیدن حال در
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 زدم پس عصبی حالتی با را دستش.  گرفت طرفم به را ها لباس.  آمد سویم به لباس دست یک با

 ؟؟ اینجام چرا من بگو..  چیکار خوام می لباس: 

 بر.  شدم می مبتال جنون همان به.. شد می بد داشت دوباره حالم.  من به ماند خیره سکوت در

 با.. . بود بریده را امانم سرگیجه بودم ایستاده پا روی سختی به اما رفتم در سمت به و خاستم

 در آوردم خاطر به ناگه....  بودند گرفته سر از جوشش دوباره اشکهایم.  شد راهم سد و آمد عجله

 بود شده اتاق وارد داشت را شدنم دیوانه قصد سیاهش های لباس آن با که مردی لحظات آخرین

! 

 ؟؟ اومده سرم بالیی چه ؟ لعنتی هستی کی تو ؟ خوای می جونم از چی:  زدم فریاد

 گویی که جانم کم های مشت با.. کردم حمله سویش به...  نشد ایجاد صورتش در تغییری هیچ

 به حرف بی...  شدم زمین بر نقش که داد هل مرا... افتادم جانش به نمانده دستانم در قدرتی

 . کرد قفل را در و رفت بیرون بجنبم خود به اینکه از قبل و رفت در سمت

 کدامین به.  وجودم تمام با.. کردم صدا را خدا...  لرزاند را بزرگ باغ آن شک بی شیونم صدای

 ؟؟ بودم افتاده بال این دام در گناه

 ودب نخورده بهتنم نامحرمی دست یکبار حتی که من..  خواستم نمی را بار نکبت زندگی این من

 .... فالکت این با اینک

 و مبرداشت... میز روی ساعت سمت به لرزانم دست...  شد کشیده پنجره سمت به گریانم چشمان

 ششکستن صدای...  کردم پرتاب پنجره سمت به بودم داشته نگه دست در سختی به اینکه با

 یک ایستادم ناتوان و رمق بی....  رساندم آن به را خودم.  ریخت هم به بیشتر را خرابم اعصاب

 خمز یک نداشتم دل که من...  دهد پایان به برایم را نحس زندگی این تا...  تا بود کافی آن از تکه

 به واستمخ می..  بگیرم را زندگی این نبض داشتم قصد دیگر فکری هیچ بی اینک ببینم را کوچک

 ار نجاتم راه تنها و کردم نمی فکر مرگ جز چیز هیچ به که بود عجیب...  دهم پایان کابوس این

 ی ههم هایم نفس صدای... برداشتم تیز نوک ی شیشه ای تکه لرزان دستی با....  دیدم می آن در

 چم روی را شیشه...  آمدم گرفتار چنین که باشم من این که نداشتم باور...  بود گرفته را فضا

 ینکها با و گذاشتم...  دیدم می اشک ضخیم ی پرده پس از را رنگش آبی رگهای...  گذاشتم دستم

 همه به تهوع حالت...  شد روان خون از جویی....  کشیدم و دادم فشار لرزید می هم با دلم و دست

 حبیب ی چهره نقش...  افتادم زمین بر...  بیاورم تاب نتوانستم...  شد اضافه بدم های حالت ی
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 با بیندب...  زنم می وپا دست مکافاتی چه در من که ببیند تا بود کجا...  بست نقش دیدگانم مقابل

 از تیقسم حتی که نداشت را این تحمل که او..  رسید کجا به عاقبتم مراقبت و حساسیت همه این

 .... اینک..  ام شده صحبت هم مخالف جنس با ببیند نداشت تاب...  بزند بیرون مقنعه از موهایم

 ؟؟ کند فراموشم توانست می ؟؟ بود راحت برایش بودن من بی...  شد بلند هم باز ام گریه صدای

 ؟؟ چرا... خدایا.... داشت دوستم داشتم دوستش که همانطور اگر..  سوخت می برایش دلم

 به زده وحشت....  گفت بر در را وجودم ی همه عجیب سرمایی و افتاد عادی غیر لرزشی به بدنم

.. .. شد سیاه چشمهایم....  بود روان بودم بریده که رگهایی از خون همچنان که کردم نگاه دستم

 ....! بود ننگ ی لکه آن با زندگی از بهتر برایم مرگ این

******************* 

 ؟؟ کرد نمی رهایم چرا زندگی این...  تنهایی و سکوت هم باز.  لعنتی اتاق آم هم باز

 نمنک فکر چیزی هیچ به داشتم دوست....  بستم دوباره را چشمهایم.  نبودم حرکت به قادر اصال

 حسی...  کردم می حسش داشتم لحظات آخرین در که مرگی.  خواست می مرگ فقط دلم.... 

 دهکر را کار این جرات کدام با دانم نمی...  ترسم می آن از کنم می فکر آن به که اکنون که غریب

 . بودم

 ستمد به و شدم خیز نیم...  دستم اما... داشتم تن به تمیزی و سفید های لبایس... گشودم چشم

 به ادرق چرا.. چرا... بود شده باندپیچی.  کردم نگاه بود شده سنگین کوه یک ی اندازه به گویی که

 ... نبود من وجود از جزیی دست این انگار بود فایده بی سعیم ؟؟ نبودم دادنش حرکت

 زنمب خودکشی به دست نداشتم حق من...  بودم کرده که بود کاری سزای این ؟؟ کنم چیکار حاال

 .... دست یک با حاال... 

 هب دیدنش با...  زن آن هم باز...  شد باز در که بودم افتاده هق هق به...  بود اراده بی فریادم و جیغ

 ؟ کجام من بگو خدا رو تو:  افتادم التماس

 ؟ هستی کی تو:  گرفتم را دستش راستم دست با... انداخت دستم به نگاهی و جلو آمد حرف بی

 ؟ دی نمی جوابمو چرا

 . ترف و کشید را دستش بگشاید لب آنکه بی!  همین.  ماند خیره چشمانم به ثانیه چند فقط
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 لیلتح به صدایم...  نداشتم هم را تخت از امدن پایین توان حتی.  کردم می تنهایی احساس چقدر

 ! بارید می وقفه بی که گرمی اشکهای و ماندم من فقط رفت می

 اخیر روز دوسه این چقدر....  باشم آورده خودم سر بر بالیی چنین خودم دست با شد نمی باورم

 ! بود گذشته تلخ کامم به

!  ادافت تنم به رعشه دیدنش با...  کردم باز را آلودم اشک چشمهای دیگر بار در شدن باز صدای با

 ! ترسناک سیاه های لباس همان با..  بود پوشانده چهره هم هنوز اما...  همیشه از تر واضح بار این

 .... نبود مشخص هم چشمهایش حتی.  دیدم می را لبهایش فقط

 . کرد خانه نگاهم در آشکار ترسی و شد خشک اشکهایم...  بود آور چندش لبخندش

 پیچیدم خود به را پتو راستم دست با من و آمد جلو.  کردم جمع را خودم من و آمد جلو...  آمد جلو

 ! شد حبس ام سینه در نفس.... و آمد جلو... 

 به قادر اما دیدم می کمی نازک سیاه ی پرده آن پس از را چشمهایش. ایستاد مقابلم درست

 . نبودم نگاهش حالت یا رنگ تشخیص

 ! کنده سر مرغی مثل..  کوبنده.  افتاد تپش به قلبم

 ! ریخت می دلم در چندان دو را ترس خند نیش آن با سفیدش و ردیف های دندان

 چشمانی.  بود چشمانش به نگاهم لرزان و ترسان.  نشست من از فاصله بدون.  تخت لب و آمد

 . کردم می حس را خونسردیشان اما دیدم نمی کامال که

 . گرفت دست در را نداشتم باور هنوز و بودم کرده ناقصش که همان.. را دستم و آورد پیش دست

 . نبودم کشیدنش پس به قادر

 ! تاسف حالت به داد تکان سر

 ! کردی چیکار خودت با ببین ــ

 ... آشنا خیلی...  آشنا..  بود آشنا صدایش!  بود کننده دیوانه ذهنم در جمله این پژواک

 ... تو...تــ:  آمد در حرکت به زبانم

 ! بود شدن الل از بهتر اما داشت لکنت
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 ؟؟ هستی کی... تو ــ

 . شد خم سویم به و.  خندید

 ؟؟ بدی تشخیص تونی نمی صدامم شنیدن با یعنی ــ

...! . پستی خیلی:  دادم تکان سر!  شد اشک از لبریز آنی به چشمانم!  دادم تشخیص.. چرا...  چرا

 ؟؟ کردی کارو این چرا.. چرا

 ... برداشت را بود که چه هر..  حجاب همان دانم نمی.. ماسک یا کاله و برد دست

 .... صدایم و شکست صدایم بی گریه و ترکید بغضم

 ! زیاد خیلی!!....  دارم دوستت:  شد خم من روی به دیگر بار

 . نکنم باور دیدم می که را آنچه اما بمیرم خواست می دلم

 .... هستی پدرم جای تو ؟؟ نستی تو چطور:  آمد نمی بند اشکهایم

 .... نداره منطق عشق!  نمیشه سرش چیزا این عشق:  گرفت را ام چانه

 ... هستی هم مادرم عاشق کردی می ادعا تو:  زدم پس را دستش

 من...  داشت حقیقت...  نبود ادعا:  کشیدم عقب را خودش.  نشست غم به وضوح به چشمهایش

 !! کنه می درد هم هنوز زدن پس این جای...  زد پس منو که بود اون بودم عاشقش

 که من سر رو بال این بودی عاشقش اگه:  چکیدند می ام چانه از بودند شده روان که اشکهایی

 ... می خودت دختر مثه منو...  آوردی نمی بودم دخترش

 . من عشقِ فقط..  منی مال تو..  نکنی تکرارش دیگه نفعته به:  شد عصبانی

 ... متنفرم ازت من اما:  گفتم سوزاند می را بدنم که خشمی با

 یه من اما...  بره کنم رهاش تا گفت می..  گفت می همینو هم افروز...  نیست مهم برام دیگه ــ

 می من شپی اینجا تو!!...  لعنتی درد این با ساختم و سوختم سالها...  کنم نمی تکرار دوبار اشتباهو

 ! بیای راه من با باید فقط...  کنم می تو خوشحالی برای کاری هر من و منی عشق تو...  مونی

 . بود قاطع خیلی کالمش ، آمدند در ضعف به قدرتشان ی همه با نفرت و خشم
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 ... نزنم حرفی هیچ دم می قول...  برگردون منو کنم می خواهش:  افتادم التماس به

 . نکن گریه...  زنه می آتیشم اشکات:  آورد جلو را دستش

 . کردم می پیدا بدی حال دستش تماس با.  کشیدم عقب را سرم

 ... برم بذار ــ

 که پیشه عاشق بوالهوسِ اون خاطر به ؟ داره دوسِت واقعا حبیب کنی می فکر ؟ کی خاطر به ــ

 ؟ بری بذاری تنها توام واقعی عاشق که منو خوای می یکیه با دقیقه هر

 از..  نگاهش مشتاق رنگِ از...  ترسیدم می او از همیشه از بیش.  شناختم نمی را مرد این من

 . خورد می هم به حالم مهربانش ظاهر به لبخندِ

 می..  دارم خاطره ازش خیلی...  بوده خدابیامرزم پدر برای اینجا ؟ میبینی رو اینجا:  برخاست

 ؟ گذروندیم اینجا رو خوشی شبای و روز چه افروز با دونی

 خود انگار..  لرزید دلم دیدم که رو تو...  بینم می اونو کنم می نگاه جا هر:  رفت هم در اخمهایش

 داد می دست بهم رفتنش با که بدی های حالت همون دوباره...  بود برگشته که بود واقعیش

 ی دوباره دیدن...  برد می بین از منو داشت دادمش دست از وقتی که حالتهایی همون..  برگشت

 .... تو

 شم*وآغ در هوا بی بار این برگشت کنارم به هم باز.  بیفتد گریه به راحتی این به شد نمی باورم

 یک ش*آغو..  کرد شوکه مرا هایش اشک گرمی و اش گریه آرام صدای و ها شانه لرزش.  کشید

 وقتی خواستم نمی...  خواستم نمی را تجربه این من...  نه!  عاشق خودش ادعای به هم آن!  مرد

 ! بودم دیگری عاشق خود که

 بدم ازت گفتم..  نزن دست من به:  دادم هلش عقب به و گذاشتم اش سینه روی را راستم دست

 میاد

 حترجی... کشم می خودمو باش مطمئن برم نذاری اگه:  بارید می بیشتری شدت با من های اشک

 ... اما بمیرم دم می

 ... نزن مردن و رفتن از حرف:  کوبید دهانم به دست پشت با بینی پیش قابل غیر حرکتی با
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 جدا من از ذارم نمی من..  بگذری من از تونی نمی تو:  داد تکانم شدت به و گرفت را هایم شانه

 خوای می ؟ فهمی می...  لعنتی نزن رفتن از حرف دیگه...  مونی می من برای فقط تو...  شی

 ؟ بشم دیوونه

...  زد می کبودی به صورتش....  نبود عادی او حالت.  گرفت را طغیان و گریه همه آن جای وحشت

 داشت حالم نداشت را کردنم رها قصد و زد می فریاد همچنان اما بود شده متورم گردنش رگهای

 دنلرزی به شروع بدنش...  پرید رنگش..  کرد رها مرا و افتاد نفس نفس به خودش که شد می بد

 ... کرد

 ... رفت می هوش از داشت....  بودم مانده خیره او به زده بهت...  بودم کرده گم را پایم و دست

 برای شاید رسید ذهنم به فکر این چرا زار حال آن در دانم نمی. بروم آنجا از توانستم می شاید

 ... بود او نزد اسارت از یافتن نجات آرزویم تنها لحظات آن در اینکه

 احساس خیلی.  آمدم پایین تخت از و گذاشتم خود حال به نبود من به حواسش دیگر که را او

 سلبا به حواسم حتی... بروم در دم تا بتوانم حتی داشتم شک....  داد می آزارم گیجه سر و ضعف

 ! حجابم بی سر و پریشان موهای به... نبود هم هایم

 ی دستگیره به کردم دراز دست...  رساندم در به را خودم رفت می سیاهی به مدام که چشمانی با

 یدشا...  انداختم بیرون اتاق از را خودم بیندازم سر پشت به نگاهی آنکه بی..  گشودم آرام...  در

 ! خواندش می عشق صاحبش که جنون این از..  دیوانه این از..  کنم فرار توانستم می

***************** 

 مین حتی من و بود متصل آن به رو راه چند که رسیدم بزرگی خیلی سالن به و شدم خارج اتاق از

 سرم در...  افتادم راه به راست سمت به تامل بی.  است سمت کدام از خروجی راه دانستم

 ... و اش خنده چندشناک صدای..  او حرفهای مثل پیچید می وحشتانکی صداهای

 تهیمن کجا به روم می که راهی دانستم نمی....  بودم کرده گم حسابی را پایم و دست و بود تاریک

 به ور نیروی جهت بی که شدم متوجه دستگیره دادن فشار و ای بسته در به رسیدن با...  شود می

.  نبودم قادر... اما کردم می امتحان باید را دیگر های در...  بود قفل در...  ام کرده مصرف را تحلیلم

 نزده غذا و آب به لب که بود مدت چه دانم نمی...  بود ناتوانم وجود ی همه بر غالب شدیدم ضعف

 ... بود عجیب هم ایستادنم پا سر بودم داده دست از که خونی همه آن با و بودم
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 هم باز...  آمد نمی بر دستم از گریه جز کاری...  نشستم زمین بر خسته و ناالن در دومین پای در

 کابوس اگر حتی اتفاقات این اما....  ببینم خواب در را ها این ی همه کاش ای..  محال آرزوی آن

 ! داشت نمی بر سرم از دست راحتی این به بود هم

 سنف...  سرپا اما بود خسته.  کرد یخ بدنم دیدم آمد می سویم به آرام گامهایی با که را او وقتی

 ! بود ترس و نفرت از فراتر چیزی او به من احساس نام! آمد نمی خوب زیاد نظر به و زد مس نفس

 ؟؟ بری خواستی می کجا:  زد زانو مقابلم درست و آمد

 ... بود ناخوشایند اما آرام هرچند لحنش

 تنها منو خوای می:  رفت فرو موهایم در انگشتانش!  بود سرد نیز او دست... آورد پیش دست

 ؟ بذاری

 . شنیدم می را قلبم صدای وضوح به

 منگفت:  زد فریاد و افزود یکباره به کرد می وارد که فشاری بر و خورد گره موهایم در انگشتانش

 ؟؟ نزن رفتن از حرف

 .... می خواهش...  آخ:  گرفتم را دستش اراده بی و شدم مچاله خود در ترس و درد از

 با.. . شد بلند جیغم شدید درد از که کرد ایستادن به وادار نیز مرا موهایم کشیدن با و برخاست

 .... خواستی خودت که باشه یادت:  کشید خود دنبال به مرا خشونت

 مرا و کرد باز را دری... کنم تهی قالب بود نزدیک ترس از کند کار چه من با دارد قصد دانستم نمی

 ایه پنجه گویی بود فایده بی موهایم از دستهایش کردن آزاد برای تقالیم کرد خارج ساختمان از

 .... بود شده قفل موهایم در آهنینش

 .... تو گردونم می برت بودی زنده اگه دیگه ساعت یک:  کرد پرت بیرون به محکم مرا

 .... تا انداخت بیرون مرا...  فهمیدم نمی را منظورش

 دندش ور حمله سویم به شده زنجیر بزرگ سیاه سگ دو دیگر ی لحظه چند تا بلند سوتی زدن با

 ... و بست را در اما کردم حرکت در سمت به اختیار بی که ترسیدم آنقدر... 
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 او زا فریاد و جیغ با..  بود متر سانتی چند از کمتر من به ها سگ ی فاصله...  افتادم التماس به

 پهکانا سوی به خیال بی که دیدمش می شیشه پشت از...  رفت آنجا از اما کند باز را در خواستم

 .... من به پشت..  نشست شومینه به رو ای

 شدید سرمای آن در را اند گرسنه حد بی رسید می نظر به که ها سگ دهان از که بخاری گرمای

 ها آن به نزدیکی همه آن کردم می حس خوبی به بود عجیب ماه اسفند پایان های روز با که

 !! ایستاد نمی حرکت از ترس همه آن با قلبم چرا دانم نمی...  کرد می ام دیوانه داشت

 حال و حس بی تن کردن پاره و دریدن هم ان خواندم می را چیز یک فقط وحشیشان چشمهای از

 ! من

 مانع ضخیم چندان نه زنجیر یک با فقط که ها سگ ی حمله و پارس.  نشد فایده التماس ظاهرا

 یگرد که بودم کوبیده در به آنقدر را راستم دست...  شد نمی قطع ای لحظه بود من به رسیدنشان

 ... نداشت حس

...  منشست زمین بر همانجا نیافتم ایستادن یارای پاهایم در دیگر که بود گذشته زیادی دقایق

 ویر سطعی های خراش و رسید می لباسم یا موها به کردند می بلند زمین از که هایی پنجه گاهی

 ممچش به را مرگ دیگر بار!  نداشتم هم ایستادن نای حتی دیگر من اما...  کرد می ایجاد پوستم

 رغی برایم...  توانستم نمی اما....  تا کردم می نزدیک ها آن به را خودم داشتم دل اگر...  دیدم می

 بلند را سرم رمق بی...  کرد باز را در که زدم می پا و دست مرگ ی اندیشه در....  بود تصور قابل

 . کرد آرام را ها آن سگها به ای اشاره با و کرد دراز سویم به را دستش...  کردم نگاهش و کردم

 سرت به فرار هوس دیگه:  کرد بلندم و گرفت را بازویم زیر و شد خم ندید من از حرکتی چون

 ! ها نزنه

 مدت آن در که بود خوشایندی چیز تنها شاید...  کرد ام احاطه گرما از موجی ساختمان به باورودم

 . کردم می احساسش

 یبحب...  بزرگ آقا باغ...  نشاند اشک به را چشمهایم شومینه درون آتش... نشاند کاناپه روی مرا

 هقم قه صدای و ترکید ناگه به که بود شده بزرگ آنقدر بودم داشته نگه بود دقایقی که بغضی... 

 ادرق دیگر اما داشتم نفرت گرمایش از که لعنتی آغوش آن هم باز...  نشست کنارم در...  شد بلند

 از تصوری آنکه بی کردم می احساس را بختی سیاه وجود تمام با...  نبودم هم خودم از دفاع به
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 ناخواسته!!  روشن فردایی به رو ای روزنه هیچ بی... امیدی هیچ بی.  باشم داشته آن از خالصی

 . شدم می تسلیم

 ردهک شکایت من از احمق حبیب...  کنند پیدا رو ما ممکنه...  بریم اینجا از باید ما:  بوسید را سرم

... 

 چیزی تهران ی خونه از:  گفت که کردم نگاه رسید می نظر به نگران کمی که او به متعجب

 .... بریم اینجا از زودتر باید...  اینجا بیان ممکنه.. نشده دستگیرشون

 !؟ خب نترس...  دارم سراغ اینجا از بهتر خیلی... امن جای یه...  نباش نگران:  زد لبخند

 .... از من خاطر به او که همین.  خبر همین شنیدن به که...او ی احمقانه دلداری به نه. شد گرم دلم

 ؟؟ من بی بود چگونه حالش..  شدم نگرانش...  جوشید هایم اشک...  افتاد تپش به قلبم دیگر بار

************ 

 از.  بودم دوخته چشم ماشین ی پنجره ی شیشه سوی آن در شب انتهای بی سیاهی به سکوت در

 ... بود برده یاد از مرا وجود گویی.  بود ور غوطه سکوتش در هم او بودیم کرده حرکت که وقتی

 مرگ ی اندیشه جز...  بود خواهد انتظارم در سرنوشتی چه و برد خواهد کجا به مرا دانستم نمی

 مغزم... کرد نمی درک را اوضاع وخامت دیگر بود دل...  کرد می را حبیب دیدن آرزوی دلم گاهی

 . بود شدن متالشی حال در ناراحتی و غصه از که بود

 ... بمالم خاک به رو پسره این پوز و باشم باید.  تهران برگردم سریع باید رسوندم که رو ــتو

 بی دست روی را دستش.  نداشتم را دیدنش چشم.  نکردم نگاهش.  بود حبیب به منظورش

 ... گذاشت حسم

.  باشم داشته رو تو که دم می زندگیمو ی همه...  منی جون تو...  بگیرن ازم رو تو ذارم نمی من ــ

 ... کنن جدات ازم ذارم نمی دیگه

 . بود بد از بدتر حالم.  ندادم را جوابش

 . پیچید بود شبیه باریک و خلوت ای بیراهه به که فرعی راهی به و گذشت اصلی ی جاده از

 . رسه نمی بهت هیچکی دست...  نداره خبر اینجا از هیچکس ــ
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 مین حالش شامل نفرت بیان جز چیزی گشودم می دهان اگر.  نداشتم او با حرفی.  سکوت هم باز

 خوب. افتاد می جانم به رحمانه بی و شد می عصبانی...  انداخت می دردسر به را خودم این و شد

 سر راه! نداشت هایش حرف به دادن پاسخ به توقعی..  نداشت بودنم ساکت به کاری که بود

 ستد اینجا در گفت می که داشت حق شاید..  بود خم و پیچ پر و باریک گرفت پیش در که باالیی

 ! رسید نخواهد ما به کسی

 خودم از بارها ؟ رسیدم اینجا به چرا....  بستم را هایم چشم و دادم تکیده پشتی به را سرم

 وا شبیه بودم خواسته مگر ؟ بودم مادرم شبیه که فقط بود این من گناه ؟ چرا...  بودم پرسیده

 یم پس را تاوانش باید اینک که بودم شده عشقش به منوچهر نرسیدن باعث من مگر ؟ باشم

 ؟؟ دادم

 ادمد می گوش رو همیشگی ی ترانه و بودم نشسته حبیب کنار لحظه آن در خواست می دلم چقدر

.. 

 کشیده قد تاک یه تو

 سینم ی رو گرفتی پا

 .... زمینم من عمریه تو گرفتن پا واسه

 به احساسش ترانه اون با..  کرد می فکر من به ترانه اون دادن گوش با که کردم می درک حاال

 ترس و ترس و بود ترس..  کردم می سیر دیگر عالمی در همیشه... که من آورد می زبان بر را من

 ام دیده بر اشک حسرت و اندوه همه این!!  بوده عاشق چقدر فهمیدم تر دیر و شدم عاشق دیر... 

 ی همه...  را هایش حمایت.  خواستم می را حبیب من...  باریدم هم بسته چشم که آنقدر نشاند

 با چقدر...  چیست دردش دانستم نمی که بودم نفهم چقدر...  را دادنهایش گیر و جذبه و اخم

 ... دانستم نمی و بودم داده حرصش ام بچگانه کارهای

 ؟ ترسی می ــ

 . کردم نگاهش و نشستم راست.  آمدم خودم به او صدای با

 ؟ ترسی می من از:  زد لبخند.... ندید را هایم اشک

 . ماندم خیره چشمهایش به سکوت در
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 .... توام عاشق که سالهاست...  عاشقم فقط من...  نیستم بد کنی می فکر که اونقدرام من ــ

 . گرفتم را نگاهم

..  شیب خیالم بی تونی نمی دیگه و میشی معتاد مهربونیم به..  کنی می عادت من به کم کم ــ

 یه...  ینیست توتنها...  اونجا ریم می االنم...  بشم خیالت بی نتونستم وقت هیچ من که همینطور

 ... مهتابه اسمش...  اونجاست مهربون خیلی پرستار

 هب یکی این مثل حتما کردم فکر.  نداشتم شنیدنش جز ای چاره اما نبود مهم برایم هایش حرف

 . فرستادم بیرون را آهم...  نزد حرف کام تا الم که پرستار ظاهر

 ... رسیدیم بزرگی در به درختان از انبوهی پس در

 ... رسیدیم... خب ــ

 حد از تر معلوم نا و سفیدتر اش چهره ماشین های چراغ شدید نور در که زنی و زد بوق بار چند

...  برسیم ساختمان به تا کشید طول دقایقی و برد درون به را ماشین او...  گشود را در بود معمول

 ! من زندان...  بود بزرگی باغ چه

 از پر اطراف نظرم به! کرد ام احاطه شدید سرمای از موجی.... گشود هم من برای را در و شد پیاده

 !!! نبود مشخص چیزی تاریکی و سیاهی آن در اما بود برف

 امر و گرفت را بازویم منوچهر.  رساند ما به را خودش زنان نفس نفس بود کرده باز را در که زنی

 بذار داشته منو ازدواج آرزوی..  همسرمی تو گفتم بهش...  مادرمه جای مهتاب..  کرد پیاده هم

. . فشرد را بازویم انداخت دلم به وحشت چشمهایش.  گرفتم قرار رویش روبه...  باشه خوشحال

 ! بیاد در دهنت از این از غیر حالت به وای:  گفت وآرام کردم اخم

 رنظ به مهربان چه...  باشد مادرش جای توانست می گفت می راست.  شد تر نزدیک ما به مهتاب

 ! رسید می

 . رفت مهتاب سوی به و کرد رهایم منوچهر

 ... مادر سالم ــ

 می هم باز که شکر رو خدا...  مادر اومدی خوش خیلی...  عزیزم پسر سالم:  بود لبهایش بر خنده

 .... بینمت
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 باشد خوشحال منوچهر دیدن از توانست می چطور...  کنم درک را او احساس توانستم نمی اصال

 ؟؟

 . عزیزم جلو بیا:  کرد من به رو مفصلشان احوالپرسی از پس

 . لرزید می بدنم...  شد می غالب بدنم ضعف بر داشت سرما...  کرد نمی حرکت پاهایم

 . شو آشنا جون مهتاب با بیا:  گرفت را بازویم آمد سویم به و انداخت من به جدی نگاهی

 ... کشاند او سوی به مرا و

 . نازنینم عروس سالم:  فشرد خود به مرا..  شد حضورم پذیرای باز و گرم آغوشی با مهتاب

 . کنم سالم نتوانستم حتی.  بوسید را ام پیشانی

 مگر بخوره بده چیزی یه بریم...  بود حال بی راه تمام...  نیست خوب حالش یاس:  گفت منوچهر

 ! بشه حال سر و

 ؟ بود نگرانم چقدر... بود کجا حبیب...  زد آتشم گفتنش یاس

 هب را حالم لحظه آن در که هایی تعریف...  بود انداخته راه چه چه به به من حال به توجه بی مهتاب

 نگهم منوچهر که رفتم می حال از داشتم...  نداشت برایم سر درد جز که زیبایی...  زد می هم

...  مطبوعی گرمای چه..  بردند ساختمان درون به مرا..  شد سراسیمه و نگران مهتاب...  داشت

 . باشد نداشته پی در بیداری که عمیق خوابی..  خواست می خواب دلم

 نای از بعد..  قبول نیست خوب حالت االن:  نشست کنارم در منوچهر.  رفت خانه آشپز به مهتاب

 ... مبیار سرت بالیی چه دونم می ببره موضوع به پی مهتاب که کنی رفتار وارفته و شل همچین

 ! بودم متنفر او از چقدر...  ماندم ثابت اش چهره به بازم نیمه های پلک بین از

 ... ترم راحت نبینمش هرچه.  بستم را چشمهایم

 می و خوری می غذاتو...  نکنی لجبازی و باشی خوبی دختر بهتره...  میاره غذا واست االن ــ

 کلمه یک...  باشی حال سر و خوب خواد می دلم گردم می بر دیگه روز چند من خوابی می گیری

 هواتو جوره همه مهتاب...  زنی نمی حرف چیه منظورم دونی می خودت که اتفاقاتی مورد در هم

 به دستت.. ننداز زحمت به فرار برای خودتم...  نگیر دل به اون از...  خواستم ازش خودم.  داره
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 بری نمی در به سالم جون بیرون بیای...  ناامنه کوهستانی ی منطقه یه اینجا...  نمیشه بند جا هیچ

 از بیشتر تو وجود با حاال و...  ده می آرامش بهم...  ساختم رو اینجا خودم ی عالقه برای من.. 

 . همیشه

 . مردم می کاش..  کارش این با زد می آتشم....  کردم حس رویم به را شدنش خم

 از دست برو...  بمیر برو:  بزنم فریاد خواست می دلم...  زدم پسش و کردم باز چشم شرمزده

 .... بردار سرم

 قربون:  زدود هایم گونه از دست دو هر با را شد لبریز که هایم اشک...  بود کرده ام خفه بغض اما

 .... دم می قول بهت!  نکن گریه چشمات

 . بود آورده غذا برایم...  ماند نیمه او حرف و آمد مهتاب

 که دیگه روز دوسه...  باش من خانوم مواظب خیلی مادر...  دیگه برم من خب:  برخاست منوچهر

 ... باشه حال سر دارم دوست گردم می بر

 شنگران!  بیاد بیرون حالی بی این از تا رسم می بهش حسابی..  مادر راحت خیالت خندید مهتاب

 ... نباش

 ... عزیزم باش خودت مواظب:  بوسید را سرم و شد خم لبخند با منوچهر

 .... افتاد راه به او پی در و گذاشت میز روی را غذا سینی مهتاب

 ار کشیدن نفس این..  زندگی این من ؟؟ کردم می چه اینجا من..  دوختم ها آن به را بارم غم نگاه

 ؟؟ چکار خواستم می

 ********************* 

 ودب غریبه...  آمد باز نزدم به منوچهر رفتن با.  کردم می را تصورش که بود آن از تر مهربان مهتاب

 خوش چه شب نیمه از ساعت آن در شد نمی دور لبهایش از لبخند. بودم معذب حضورش در من و

 ... بود اخالق

 رو غذا این همین واسه..  کرد تعریف واسم رو تو حال منوچهر...  عزیزم نداری رو به رنگ ــ

 ... مادر بگیری جون تا بخور...  کردم درست
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 ... خورم نمی:  زدم پس را بود گرفته که ای لقمه.  کرد لبریزم واژه این با او و داشتم بغض ؟؟ مادر

 . نشینند می دل به راحت...  مهربانند ذاتا رسد می نظر به که ها آن از.. بود مهربان

 ... میشیا مریض نکرده خدای...  میشه باز اشتهات بچشی ذرهشو یه..  مادر بخور ــ

 اما.. بودم گرسنه چقدر...  پذیرفتم ناچار به که آنقدر داشت نمی بر اصرار از دست اما کردم امتناع

 ... بغض این

 اما... بودم نخورده حال به تا...  داشت نظیر بی طعمی بو او با حق.  دادم فرو را لقمه سختی به

 بسته بغض با هم گلویم راه حتی من...  خواست می آرامش..  خواست می خوش دل هم خوردن

 ... بود شده

 دید یوقت و داد خوردم به را غذا بیشتر نیم اجبار به.  کنم مقاومت اصرار همه آن برابر در نتوانستم

 آن زا قبل البته..  گذاشت خود حال به مرا و آمد کوتاه نیستم خوردن به قادر و ندارم اشتها واقعا که

 می و بود عالی روان و اعصاب آرامش برای خودش ی گفته به آورد برایم هم گیاهی نوش دم یک

 که او های خوبی از.  زد می حرف منوچهر از مدت تمام در...  کند کمک خوابیدنم راحت به توانست

 ! عشق از پر او و نفرت از پر من..  گنجید نمی من باور در

 و گفت می...  نبود من خراب حال به حواسش او اما...  بگوید خوب او از کنم تحمل توانستم نمی

 می زبان بر خاص حسی با را منوچهر نام...  بارید می مهربانی نگاهش از و شد می محبت غرق

 بتواند مهربانی همه این با او شاید کنم فکر که دادم خودم به را اجازه این من حال این با...  آورد

 سیک..  شدم می پیش از تر امید نا تصور این از دقیقه هر گذشت با البته..  کند مهیا را فرارم راه

 !! کند وفایی بی او به محالست دارد دوست چنین را منوچهر که

...  هکو شاید..  باغ شاید دانم نمی...  به رو بزرگ ای پنجره با اتاقی...  کرد راهنمایی اتاقی به مرا

 ! من ی آینده مثل تاریک و سیاه.  بود شب به رو ساعت آن در بود چه هر...  دانم نمی

 بودم دغدغه از پر من اما.. دغدغه بی و راحت خواب یک برای داد می جان...  افتاد تخت به نگاهم

 کنج در نباشد آن در بیداری کردم می آرزو آنکه از جدا..  حسابی و درست خواب یک حسرت... 

 مباش اتاقم در شوم می بیدار وقتی و بخوابم داشتم دوست هم هنوز اندوه همه آن الی البه در دلم

 . نکند مشغول خود به را ذهنم و فکر بیش دقایقی کابوس این و
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 حسی بی متوجه تازه اینکه مثل....  آورم بیرون تنم از را مانتو کرد کمکم... آورد راحتی لباس برایم

 ؟؟ بدی حرکتش تونی می ؟؟ شده چی دستت:  گفت نگرانی با که شد می چپم دست

 چه هر بود کافی امشب و امروز برای... بود بس زدم پس را اشکهایم.  کردم نگاه دستم به غصه با

 .توانم نمی.. نه یعنی که دادم تکان سر...  بودم کرده گریه

 ؟ شده چی آخه.. بمیرم:  گرفت دست در را دستم

 ی حوصله نه آمد می حرفم نه...  بود نشسته اش چهره به اخم و بود دستم پانسمان به نگاهش

 برداشتم را بود آورده که لباسی!  دشتم را منوچهر سوی از بعد آزار و اذیت

 ... کنم کمکت بذار ــ

 . تونم می خودم.  ممنون ــ

 . کن صدام داشتی کاری هستم بروییت رو اتاق تو من...  باشه:  کشید را دستش او بود سرد لحنم

 دچن آن در..  گرفتم می دوش رفتن خواب رخت به از قبل شد می کاش...  ندادم پاسخ را لبخندش

 . آمد می بدم خودم از بودم نکرده حمام که روز

 ؟ بگیرم دوش تونم می ــ

 ؟ االن ــ

.  یریبگ دوش خواب قبل بهتره منم نظر به...  باشه:  گفت بماند من حرف ی ادامه منتظر آنکه بی و

 . خوابی می تر راحت

 هب بست محکم نایلون با را دستم.  کردم رد رفتن حمام برای کردن کمک برای را پیشنهادش

 . نکند نفوذ آن درون آب که ای گونه

...  تر باز را ذهنم... آرامتر کمی خوش معنای به نه بهتر..  کرد بهتر کمی را حالم گرم آب و حمام

 تمدس حرکت به قادر اینکه از...  بود سخت برایم خیلی دست یک با تنها بلندی موهای شستن

 هق صدای....  آوردم خودم سر بال این چرا...  افتادم گریه به اختیار بی عصبی و کالفه نبودم

 هلحظ از که داشت گناهی چه غریبه آن...  نرسد مهتاب گوش به تا کردم خفه گلو در را ام هقگریه

 ! کرد می تحمل مرا نزار و آلو اخم و عنق بد ی قیافه باید ورودم ی
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 ! بود محبت پا به سرتا.  شد پذیرایم گرم ای جوشانده با آمدم بیرون وقتی

 . خوری می سرما..  کنم خشک موهاتو بذار:  آمد دنبالم به رفتم اتاق به وقتی

 اورب..  ندارم رو به رنگ گوید می چرا شدم می متوجه تازه.  نشستم آینه مقابل.  نکردم اعتراض

 آن از اثری دیگر...  رنگ بی آنقدر! باشد خودم ی چهره بینم می آینه در که ای چهره کردم نمی

 موت به رو بیماران به...  نبود براق و صورتی دیگر هایم گونه..  نبود خوشرنگ و شاداب پوست

 ! کشید می رخم به را هایم بدبختی ظاهر این....  نبینم تا بستم چشم.  بودم شبیه

 ؟ بود آمده سرش بالیی چه ؟ بود کجا.... افتادم تانیا یاد به

 من اما زد می حرف... کرد می خشک را موهایم...  ریخت هم به را افکارم و کرد روشن را سشوار

 این طریق هیچ به ؟ بود کجا راستی به...  بود تانیا به فکرم ی همه.  شنیدم نمی خوب را صدایش

 ... او که دادم نمی راه ام مخیله به را فکر

 . کرد می ام دیوانه خبری بی...  داد دست من به عصبی حالتی

 ... بخواب بگیر راحت گلم عروس حاال.. خب:  کرد نوازش را موهایم کرد خاموش که را سشوار

 نمی:  بود اشک از لبریز چشمانش.  دوختم اش چهره به انگیز نفرت ی واژه آن از متحیرم نگاه

 وت با امیدوارم....  ندید خیری که افروز از..  گرفت سامون و سر باالخره که خوشحالم چقدر دونی

 . بشه خوشبخت

 . زد می آتشم و نداشت من حال از خبر...  گرفت گر وجودم تمام

 هب که ای خواسته نا فکرهای...  تانیا.. .  رفتم تخت سمت به حال و حس بی کرد ترک که را اتاق

 ... کرد می بدتر را حالم رسید می ذهنم

 .... من حق در اینگونه هم آن باشد بد توانست نمی تانیا...  کشیدم دراز

 ؟ شد می چه ؟ رسیدم می کجا به...  بستم را چشمهایم

 برنگردد هرگز منوچهر ؟؟کاش کند پیدا پرت و دوردست ی نقطه این در مرا توانست می حبیب

 .... باشم نداشته او با دیداری دیگر کاش!
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 دهخوابی.  کردم نگاه بود میز روی که ساعتی به...  آمد نمی چشمانم به خواب خستگیم ی همه با

 می نماز دلم چقدر...  شد می روشن داشت که آسمانی رفت..  رفت پنجره سئوی به نگاهم.. بود

 را هوایم چرا..  باشم قهر خواست می دلم.  بستم چشم و دادم فرو را بغضم....  اما خواست

 لحظه آن در بود چه هر اما..  داشت نخواهد دوام زیاد ناز و قهر این که دانستم می اما!! ؟؟ نداشت

 ... داشتم حسی چنین

 ....!!! فکر همه آن با وگرنه! خواب گرم چشمهایم و شد غالب من بر خستگی که خوب چه

 از را ناباوری و نگرانی و استرس همه این که آنقدر... باشد اخیر روزهای این از بهتر فردا کاش

 !!! ببرد یادم

************* 

 وزر یک نبود عجیب عصبی فشار و خستگی همه آن با.  بود تاریکی به رو هوا شدم بیدار وقتی

 . باشم خوابیده کامل

 . حسی بی و رخوت از پر تنم و بود سنگین سرم

 . رسید نمی گوش به بیرون از صدایی هیچ.  بستم رسیده راه از تازه شبِ ری به را چشمهایم

 تمام در ظاهرا جواب بیِ  سواالت و افکار این.  ماندم حال همان به دقایقی.  سکوت و بود سکوت

 گشودن با که چرا شوند دور من از ای لحظه آنکه یب بودند شدنم بیدار منتظر بودنم خواب مدت

 و چفت با بزرگ در یک...  داشت در ذهنم کاش.  شدند مغزم سرازیر یکباره به همه چشمانم

 . ای دهنده آزار فکر هیچ بی...  تنهایی و بمانم خودم و ببندم ها آن روی به تا محکم بست

 شنرو آنقدری هنوز شدم کشیده پنجره سوی به.  تحمل قابل اما بود گیج سرم کمی.  برخاستم

 . گلیجن درختان و برف از پر...  وسیع کوهستانی.شود می باز کوه به رو داد تشخیص بشود که بود

 آن پشت در االن من و...  بود عجیب نداشت اگر که..... زندان مثل درست..  داشت حفاظ پنجره

 ! نداشتم حضور

 و سفت و سنگین ی پنجره آن گشودن دستی یک.  خواست می را بیرون ی تازه هوای کمی دلم

 یدع دم هوای به که سرمایی و سوز با تازه هوای. ... گشودم اما بود مشکل کمی شده بسته سخت

 بردم می لذت آن از روز چند آن در که بود حسی اولین این شاید...  خورد صورتم به مانست نمی

 از ببرم لذت توانستم می چقدر...  من برای نه اما..  بود زیبا زندگی...  کشیدم عمیقی نفس... 
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 هب دانم نمی...  باختم را همه....  راحت خیلی خیلی...  راحتی به..  افسوس اما.. وجوانیم و زندگی

 سیک چه....  نبود منصفانه این ؟؟ بود نهاده آن بر عشق نام منوچهر که پوچ احساسی به ؟ چیز چه

 ؟؟ داد می مرا های آرزو شدن عام قتل و مرگ پاسخ باید

 شاید دانم نمی.....!!  من دانستی می که تو... چرا آخر....  هم هنوز اما شده تنگ برایت دلم.. خدایا

...  دمش نمی گرفتار بال این به کردم می رفتار عاقالنه و خواستم می تو از اگر شاید مقصرم من هم

 مقصر ار تو توانم نمی....  بود می مواظبم اینها از بیش او بودم گفته حبیب به را چیز همه اگر شاید

 را کسی تو جز که من..  بخر را نازم تو الاقل همه این با اما....  که کردم خودم... که چرا بدانم

 ؟؟ چکار خواهم می را دیوانه عاشقِ ظاهر به این من!  ندارم

 عتوس به اندوهی!  اندوه از پر و گرم! سنگین آهی شد بازدمم.. دادم فرو عمیق نفسی با را بغضم

 دخترانه پاک دنیای گرفتن با...  کشت مرا راحت منوچهر...  آرزو همه آن با ام سالگی نوزده مرگ

 چقدر دانی می عاشق احساس و قلب یک های آرزو...  بودم عاشق من....  کشاند فنا به مرا ام

 سخت که تاوانی... دهم می پس تاوان مادرم جای به من ؟؟ شمارست بی چقدر ؟ ست بزرگ

 !! کرده خرد را وجودم تمام اش سنگینی و فشار زیر....  کرده متحیرم

 پایین...  رفت می فرو تاریکی در بیشتر لحظه هر کردم تماشا را بیرون حال همان به دقایقی

 در را دمخو اینکه فکر حتی...  بلند بود حصاری تر آنطرف متر چند... متر ده شاید ارتفاعی با پنجره

 دانم نمی.  عمیق های دره و ها پرتگاه آن با. ...  بود ممکن نا برایم کنم تصور ها حصار از بیرون

 ... دیگر راهی از توانستم می هم شاید

 ؟؟ مادر شدی بیدار. :  گشود خنده به لب دیدنم با.  بود مهربان مهتاب.  شد باز آرام اتاق در

 . کرد می نرم را دلم محبت همه آن

 . سالم ــ

 ؟ خوابیدی خوب...  عزیزم ماهت روی به سالم ــ

 . بله ــ

 اام بخوری چیزی یه کنم بیدارت خواستم زدم سر بهت بار چند:  گفت تخت کردن مرتب حال در

 . نیومد دلم بودی خوابیده عمیق و آروم اونقدر
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 اینجا سرمای و سوز..  دخترم خوری می سرما:  بست را پنجره و آمد کرد مرتب که را تخت

 ! وحشتناکه

 . بیا بزن صورتت به آبی یه چینم می میزو من تا:  کشید را پرده

 . شدم خارج اتاق از نیز من و رفت

 شده ربهت ام گیجه سر و ضعف کردم می احساس.  پیوستم او به پیش از تر حال سر دیگر دقایقی

 آن با من...  مرا اشتهای نه اما.. کرد می تحریک را اشتها حسابی میز روی غذاهای خوش بوی. 

 . بودم سیر سیر ماتم و غصه همه

 ... گیرم می لقمه واست خودم بیا.. مادر بیا ــ

 ... ندارم میل.  ممنون:  نشستم شومینه به نزدیک ای کاناپه روی

 ؟؟ نخوردی غذا ساعته چند دونی می..  ندارم میل چی یعنی ــ

:  یچیدپ گوشم در حبیب صدای...  ماندم خیره آتش ی شعله رقص به..  برگشتم شومینه سمت به

 ؟؟ بدی من به چای فنجون یه میشه

 طلب و مینشست شومینه به رو شام بعد یا آمد می بیرون از وقتی همیشه...  لرزید بغض از ام چانه

 . کرد می چای

 ... دوباره نکنی ضعف بخور لقمه یه حداقل ــ

.. . بود حبیب که جایی.. کجا کرد نمی فرقی...  را آقابزرگ باغ یا..  خواست می را دایی ی خانه دلم

 ! خواست می را او پروا بی دلم

 بی و گرفتم آورد برایم که را ای لقمه اجبار به...  نیامدم کوتاه بود فایده بی اصرارهایش بار این

 . رفت خانه آشپز به و کرد جمع را میز ناراحتی با بود شده کالفه نیز او..  بردم دهان بر میل

 چی از تو دونم نمی من:  شنیدم می را صدایش. بود آتش درخشش و شومینه به نگاهم هنوز

 یدمنرس بهت من کنه می فکر بیاد منوچهر....  نمیشه درست چیزی که نخوردن غذا با اما ناراحتی

 ! بودم توجه بی که کنه می دیوونم اونوقت... 
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 به مرا که احساسی همان...  عشق نه...  جنون و بود هوس که احساسش به...  منوچهر به لعنت

 هم باز!  نیست عاشق اما کند می عاشقی ادعای که کسی به لعنت!! بود انداخته روز و حال این

 .... وضعیت این با که بودم خودخواه چقدر من ؟ خواستم می را حبیب چرا...  شد سنگین نفسم

 ؟؟ ودب برگشته زودی این به ؟ منوچهر....  کرد پاره را افکارم ی رشته بیرون از ماشینی بوق صدای

 ... افتاد شور به دلم

 ؟ برگشت منوچهر:  برخاستم اراده بی.  آمد بیرون مهتاب

 . منه ی نوه..  سهراب...  نیست منوچهر.  عزیزم نه:  زد لبخند

 دیگر ی غریبه یک.  رفتم اتاق به هم من.  شد خارج ساختمان از در گشودن برای و گذشت من از

.... 

 ************************** 

 ازب در...  خاستم بر!!!  باشد داشته را آزارم قصد هم او اگر ریخت فرو دلم خورد اتاق در به ضرباتی

 نگرانم نگاه.  شد نمایان در چهارچوب در بودش نامیده سهراب مهتاب که جوانی مرد قامت و شد

 هب مستقیم که نگاهی و معمولی ای چهره با ، پر اما بلند به رو متوسط قامتی...  ماند ثابت او به

 . دوخت چشمانم

...  بودم ایستاده مقابلش رسد می گوشش به قلبم صدای کردم می حس که حالی در ، حرکت بی

 کردم می حس تازه....  نبودم ترسانم گرفتننگاه به قادر

 می آشفته مخالف جنس دیدن از که حس این.  داشتم حضورش به بدی احساس.  آمد درون به

 ردک یخ پایم و دست دهد آزارم یا شود نزدیک بخواهد اینکه تصور از.  بود دهنده آزار بسیار شوم

 ... شد حبس ام سینه در نفس... 

 . سالم:  آمد در کت حر به لبهایش

 . نبودم پاسخ به قادر و بودم باقی پریشان و حیران حال همان به من اما بود آرام لحنش

 ! نیا جلو... :  عقب به..  آمدم در حرکت به اراده بی که آمد جلو به گامی

 ؟ ترسی می چی از..  باش آروم:  ایستاد جای بر متعجب
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 دردی چه دانست نمی..  بود خبر بی واداشت کردن خودکشی به مرا که زارم حال از..  نداشت خبر

 پی در زجری چه برایم بود کرده من با منوچهر که کاری تصور و یادآوری کرد نمی درک...  دارم

 . من حاالت این از شد می متعجب هم باید...  داشت

 حضور به شد گرم دلم...  شد وجودم سرازیر آرامش از موجی گویی شنیدم که را مهتاب صدای

 . مهربانش

 ؟ مادر ای گرسنه جان سهراب ــ

 . بکشین زحمت شم می ممنون:  انداخت عقب به نگاهی شانه روی از و گرفت من از نگاه

 . کردم رها را ام شده سنگین نفس

 . خواندم نمی ها آن در را خاصی حس هیچ...  ریخت چشمانم در را نگاهش دوباره

 ... خانوم مهتاب ی نوه...  سهرابم من ــ

 ... دانم می یعنی که دادم تکان سر

 ... بگو جون مهتاب یا خودم به داشتی الزم چیزی ــ

 ؟ هستم او همسر من کرد می فکر یا بود باخبر منوچهر کارهای از هم او...  آوردم نمی در سر

 . اتاق ترک و گرد عقب سپس.. کرد سکوت... اما ادامه برای کرد باز دهان

 فلشق توانستم می و داشت کلید کاش بستم را آن و رفتم در سمت به و دادم حرکت را لرزانم تن

 شد می ها آدم ظاهر به مگر ؟ ظاهرش... آمد نمی ظاهرش به اما...  بیاید آزردنم قصد به اگر... کنم

 . صفت گرگ اما...  مهربان و جذاب ظاهر آن با منوچهر ؟ کرد اعتماد

 نمی فردا به رو روزنی هیچ چرا...  آورد هجوم چشمانم به اشک...  نشستم تخت لب و برگشتم

 ؟ کنم تالش دیدنش برای که بود راهی اصال ؟ دیدم

 .. برخاستم هراسان من و شد باز اتاق در که بودم غرق خودم اشک از پر دنیای در

 ....ما نشسی تنها چرا:  بود مهتاب

 ؟ کنی می گریه داری:  آمد جلو و دید را اشکهایم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 36 ریا بی | کند فریاد عشق اگر رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

253 

 

 ؟؟ شده تنگ منوچهر بچم برای دلت:  کرد پاک را هایم اشک و زد لبخند

 مدرون در حرفش از که بدی حس به نسبت بود واکنشی هم دستش زدن پس..  بود اراده بی اخمم

 ... بود آمده وجود به

 ... بزن حرف باهام...  بدون خودت از منو ؟ برم قربونت گی نمی هیچی چرا:  شد متعجب

 ... بود تاریک خیلی بیرون...  گرفتم رو

 . نمونی تنها...  بشینی ما پیش بیای بگم بهت خواست ازم سهراب ــ

 .... بست هم را در و رفت صدا بی ان از پس ماند دیگر کمی.  ندادم را جوابش

 ! بود شده تنگ حبیب برای دلم...  برداشت ترک هم باز بود سنگین بغضم

*************** 

 نوع از اینکه مخصوصا..  ترسیدم می مردها ی همه که او تنها نه...  سهراب با شدن رو روبه از

 چقدر...  خانواده از دور به تحویلی سال...  شد می تحویل سال شب آن.  باشد هم اش غریبه

 ستننش دلم...  بود آشوب دلم..  کرد می بیداد من در بیشتر لحظه به لحظه امیدی نا...  بود دردناک

 ی سفره این نه...  خواست می را بزرگ آقا یا دایی ی خانواده کنار در سین هفت ی سفره سر

 نبودم که من...  من و سهراب و بود خودش و بود شده چیده مهتاب ی سلیقه به که سین هفت

 ! باشد که داشتم آرزو و بود می باید که بد همانجا روحم...  بود جسمم فقط

 قرمز های ماهی آرام حرکت به چشم و بودم نشسته ساکت و زده غم...  بود هشت نزدیک ساعت

 بوی... بود تلوزیون به نگاهش سهراب و خواند می قرآن مهتاب...  بودم دوخته بلور تنگ درون

 باران

 خاک بوی سبزه بوی

 پاک خورده باران شسته های شاخه

 سپید ابر و آبی آسمان

 بید سبز های برگ

 باد رقص نرگس عطر
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 .... شاد پرستوهای شوق ی نغمه

 همه آن با..  داشتم دوست آقابزرگم صدای با را شعر این شنیدن من..  چکد فرو هایم اشک

 ی لحظه یک در..  دارد تفاوت هم با ها آدم حال چقدر...  خندان و شاد مجری این نه... احساس

 برای حال این با...  آه و اشک پر...  دلگیر..  دار بغض و غمگین یکی..  خوشحال و شاد یکی خاص

 را آرزویش خودم که چه هر..  سالمتی..  آرامش...  خوشبختی دعای...  کردم دعا عزیزانم ی همه

 بخو مدتی از پس گفت می مهتاب...  بودم پشیمان چقدر...  انداختم دستم به نگاهی...  داشتم

 نامردی تالفی رحمانه بی که دستی شد نمی خوب...  نداشتم باور را حرف این من اما شد خواهد

 . بودم کرده خالی سرش بر را دیگری

 می....  شادان را دو آن و کرد هراسان مرا داد می را منوچهر آمدن نوید که ماشین بوق صدای

 ... مکن می باز من..  سرده خیلی بیرون بشین:  گفت سهراب که بروم اتاق به و برخیزم خواستم

. . عشق استقبال برای..  بروم در گشودن برای خواهم می که کرد تعبیر اینگونه را برخاستنم

 ! ترسیدم می او از مرگ مثل که مضحک عشقی

:  رفتگ را دستم مهتاب خاستم بر بود شکنجه برایم دیدنش...  بیاورم تاب نتوانستم او رفتن با

 ... میاد االن بشین ؟ مادر کجا

 . ببینمش خوام نمی:  کشیدم را دستم

 . نگاهم عمق به ماند خیره مهتاب... زدم می را دلم حرف از که بود باری اولین مدت آن در

 را وا شدم نمی حاضر هرگز آنوقت...  داشتم اختیار در را اتاق آن کلید کاش...  رفتم اتاق سمت به

 . ببینم

 . شنیدم مهتاب با بعد رقایقی را احالش و حال صدای

 متس به وقتی.  بود در ی دستگیره به چشمم...  شد حبس ام سینه در نفس...  گرفت مرا سراغ

 ... افتاد لرزش به تنم شد باز در و شد کشیده پایین

 زهر شلبخند...  ماندم خیره بود ایستاده مقابلم که قامتش به بعد اندکی و بود در به هراسانم نگاه

 ... ریخت کامم به

 .. مهربان شاید..  مشتاق.. آمد جلو
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 بی فشرد خود به مرا و گشود رویم به را اش جهنمی آغوش وقتی حتی بودم شده مسخ گویی

 ؟ عشقم خوبی:  بوسید را ام پیشانی...  بودم مانده حرکت

 . دادم انجام را آمد می بر دستم از که کاری تنها.. آمدم خودم به

 دست...  گرفت را دستم و فشرد را بازوهایم.  دادم هل عقب به و گذاشتم اش سینه بر را دستم

 ! ناقصم

 ؟ چطوره دستت ــ

 ! بد حال یک!  حس بی..  شدم سرد ریخت چشمانم در که را نگاهش

 . بوسید را انگشتانم نوک

 ؟ بگی تبریک بهم رو نو سال خوای نمی ــ

 زبان بر را خواستم می که چیزی تنها....  خواستم نمی را او با زدن حرف اصال...  خواستم نمی

 ! خونه برگردون منو:  بودم خواهانش من اما بود دار خنده موقعیت آن در شاید...  آوردم

 ؟ کنی می فکر رفتن به هنوز: کرد باریک را چشمانش.  چشمانم عمق به ماند خیره نگاهش

 ! نباشم مهربون اینقدر دم می قول بهت بشنوم ازت حرفو این دیگه ی دفعه:  کرد رها را دستم

 ! گرسنم خیلی..  شام بریم بیا:  رفت در سمت به

 . کنی رفتار خوام می من که طور اون که نفعته به:  برگشت طرفم به در دم

 ودمب متنفر او از بیش خودم از...  بودم کرده پیدا تهوع حالت ادکلنش بوی استشمام از من و رفت

 ! سادگی همه آن با خودم از.. 

 من هب و مرا دلتنگی کند می درک گفت می..  رفت ام صدقه قربان...  آمد دنبالم به مهتاب و نرفتم

 می درک خوب مرا عاشق دلِ حالِ او...  باشم دلگیر منوچهر نبودن و رفتن بابت که دهد می حق

 جرات دیوانه آن ترس از و سوختم می...  انداخت می دلم و جان به آتش حرفهایش با!!  کرد

 ! بود همراه من با وحشی های سگ آن کابوس هم هنوز!  کنم باز لب از لب نداشتم

 ودب کافی منوچهر عصبی نگاه اما...  نزدم غذا به لب ها آن اصرار خالف بر.  برد خود با مرا اجبار به

 ... شوم همراه ها آن با سکوت در بفهمم را غذا طعم آنکه بی و اندازم زیر به سر مطیعانه که
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...  دارد دوست را بهار و عید هوی و حال اینکه از..  زد می حرف دری هر از...  بود حال سر و شاد او

 غرق خودم عالم در و بودم دوخته زمین به چشم صدا بی...  نبود هایش حرف به گوشم...  که این

 ویر..  اتاق یک در او با را شب آن است قرار دانستم می اگر نشستم نمی آرام آنقدر شاید...  بودم

 !! برم سر به....  تخت یک

********************* 

 یم نفس که بود اجبار حکم به... !  وحشتناک و تلخ ای تجربه..  بود پیش از تر سیاه هایم روز

 زا را امیدم ی همه دیگر هفته سه آن در...  ببرم بین از را خودم نداشتم دل دیگر حتی..  کشیدم

 روزی آن هم روز سیاهترین...  بودم بریده دهد نجاتم ست ممکن کردم می فکر که چه هر و دنیا

 ماا بود نگرانم مهتاب...  رساندم دستشویی به را خودم عجله با شد بد حالم غذا بوی با که بود

 ! بود مشکوک آنقدر رو چه از دانم نمی نگاهش

 .. رسم می آرزوم به دارم کنم فکر:  زد لبخند خورد هم به دوباره حالم هم شام سر وقتی

 ؟ بود چه آرزویش... کردم نگاهش منگ و گیج

 . میای حال سر دم می بهت دارو یه بیا..  مادر بیرون بیا:  گرفت را دستم

 به ام معده....  دادم تکیه پشتی به را سرم و نشستم کاناپه روی حال بی...  برد سالن به مرا

 ... کرد می اذیتم خوردنش پیچ و بود افتاده سوزش

 بهتر یخیل حالت بخور اینو:  رنگ تیره مایعی حاوی داد دستم به لیوانی.  آمد کنارم به بعد دقایقی

 ... نباشی ویار بد کنه خدا...  میشه

 زا که چشمانی با...  شد تکه هزار و افتاد دستم از لیوان ؟؟ برد کار به را واژه این واقعا ؟ ویار بد

 ؟ چیه منظورت ؟ ویار بد:  گفتم بود شده گرد تعجب فرط

 ... میشه مادر روز یه دختری هر باالخره خب ؟ گلم کردی تعجب اینقدر چرا:  خندید

 ؟ میشه مادر:  خاستم بر زده وحشت

 چه دیوانه زن این رساندم اتاق به را خودم سراسیمه...  هنوز من..  بودم نکرده ازدواج که من اما

..  منوچهر از هم آن ؟ باشم باردار من که بود ممکن مگر... گفت می خواست می چه هر راحت

 .... نداشت امکان این...  نــــــه
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 هب همیشه از بیشتر و باشی خوشحال خیلی باید االن تو ؟ مادر شدی ناراحت چرا:  آمد دنبالم به

 ... برسی خودت

 دم و بودم کزرده تحمل که عصبی های فشار آن ی همه ی عقده...  بود اختیار بی دلم ته از فریادِ

 .... بودم نزده

 همه با...  جسمم بند بند با...  وجود تمام با ای گریه آن از پس... راندم بیرون را او و زدم فریاد

 ... بودم بدبخت من چقدر...  روحم و جان

 ودب رفته منوچهر عید شب از بعد از...  کرد نمی کار ذهنم دانم نمی...  یا..  عید شب...  آنشب یعنی

 می روز دو یا یک...  کرد می خرید...  آمد می سهراب فقط...  بودم خبر بی او از من بود نیامده و

 قصد...  ندارد سوئی نظر من به که بود داده نشان او...  بود ریخته او از ترسم...  رفت می و ماند

 . بود خودش الک در سرش...  نداشت را آزارم

 ؟ شده چی:  پریشان و واج و هاج.. شد وارد که گریه و بودم فریاد و داد حال در

. . باش آروم: داشت کردنم آرام در سعی و آمد جلو او...  نبود پاسخ به قادر و بود شده شوکه مهتاب

 ؟ شده چی ببینم بگو

 ؟ نه یا شد می هایم حرف متوجه دانم نمی

 رب یکباره به که بختی بد از..  پناهیم بی از...  گفتم منوچهر به آمد در دهانم از چه هر داد و جیغ با

 ! نه یا کرد می درکم...  نه یا بود واضح دانم نمی..  ام دلتنگی از...  بود شده هوار سرم

 ی چهره به متعجب...  کرد خاموشم زد صورتم به که سیلی و گهانی نا فریاد گرفت را هایم شانه

 .... و شد صدا بی ام گریه...  شکست می تازه بغضم انگار...  ماندم خیره اش افروخته بر و نگران

 ... شه بهتر حالت بخور کم یه:  کرد نزدیک لبهایم به بود آورده مهتاب که را سردی آب لیوان

 و تر داغ هایم اشک و شد آزاد سنگینم نفس.  داد خوردم به اجبار به اما کشیدم عقب را سرم

 : گفت آرام و مهربان لحنی با او و شد خارج اتاق از مهتاب...  روانتر

 ؟؟ شده چی بگو حاال ــ

 ؟ گفتم می باید چه
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 ؟؟ بودی عصبی اینقدر چرا بگو..  بزن حرف ــ

 .... من گه می مهتاب:  گرفتم نفس

 ... کنم کمکت خوام می من.. بزن حرف من با ؟؟ چی تو:  کرد تشویقم گفتن به و داد تکان سر

 ... من گه می مهتاب:  لرزید بغض از ام چانه

 .... ام حامله بگویم جوان مرد یک به شد می شرمم من.  بگویم توانستم نمی

 . بمیرم خوام می من:  گفتم بارید که تازه های اشک

 ؟؟ چرا ؟ بمیری:  نشست اش چهره بر خنده گذرا ای لحظه

 ! جهنمیه زندگی این از بهتر برام مردن چون:  ایستادم او به پشت

 ؟ زدی مردن و رفتن از حرف بازم ــ

 او... . برگشتم طرفش به بودند کرده وصل تنم به برق قوی ولتاژ گویی منوچهر صدای شنیدن با

 !!؟ بود برگشته

 .. بهتره االن..  بود عصبی خیلی:  برگشت طرفش به هم سهراب

 . ترسیدم می ان از شدت به که حالتی همان...  آمد جلو خونسر

 ... ریخت فرو من دل و.  رفت در سمت به سهراب

 ؟؟ بودی انداخته راه بازی کولی بود مرگت چه:  ایستاد مقابلم و آمد

 ! نیز هایم اشک.. بود آمده بند زبانم.. دوختم چشمانش در را نگاهم زده وحشت

 ؟؟ دی نمی جواب چرا:  صورتم به خیره و گرفت را ام چانه

 صورتم تو زد هوا بی و داد هل عقب به را سرم...  گرفت دوباره نفسم...  نیامد صدایم اما زدم لب

 ..... آن پی در و بود ضربه اولین این... 

 باز نای که بودم رمق بی آنقدر..  کشید بیرون پایش و دست زیر از مرا سهراب که دارم یاد به فقط

 .... نداشتم هم را چشمانم داشتن نگه
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 خود و برد بیرون اتاق از را. او اجبار به سهراب..  بود افتاده التماس به و کرد می گریه مهتاب

 ....  بودم منگ و گیج بودم خورده سرم به که هایی ضربه با...  رفتم حال از اما من....  بازگشت

 و دچکی می قطره قطره و بود وصل دستم به که سرمی به چشمم چیز هر از قبل کردم باز که چشم

 ار بدنم کمی...  شده خرد و کوفته تنم تمام کردم حس حرکت اولین با...  افتاد شد می خونم وارد

 االب بود دردناک که را دستم..  دیدم می تار هم کمی...  بود سنگین انگار راستم چشم... کشیدم

 و دبو تنگ ام سینه..  کشیدم آه!  ناک درد و!  کبود احتماال و بود آلود پف...  کردم لمسش و آوردم

 !! تر تنگ دلم

 قربونت الهی:  زد لبخند بازم نیمه های چشم بادیدن...  آمد مهتاب که ماندم حال همان به دقایقی

 ؟ خوبه حالت...  مادر برم

... . آوردم خاطر به را بود کرده ام دیوانه و بود گفته که ای جمله آخرین دیدنش با...  داشتم بغض

 ... جون مهتاب:  نشستم نکردم توجه بدنم درد به دیگر...  شدم ؟؟آشفته بودم دار بار من

 ... بشم قربونت باش آروم:  نشست کنارم

 ؟؟ آره ؟ باردارم من گفتی تو...  مهتاب ــ

 ... عزیزم نیست معلوم چیزی که هنوز:  گرفت را دستم

 ؟ چی باشم اگه...  باشم اگه ــ

 ؟؟ تو ترسی می چی از:  زد لبخند

 ... مشروعه نا بچه این ؟ ترسم می چی از:  گفتم متحیر

 ؟؟ حرفیه چه این دختر...  استغفرواهلل ؟ چی:  ماند باز دهانش..  خورد جا

 بود شاندهک جنونم به آنچه گفتن باز برای بود موقعیت بهترین شاید...  گرفتم هیجان با را دستش

!! 

 ... من به...  من به...  دزدیده منو منوچهر ؟ کنید نمی باور ــ

 نا ورود اما بزند حرفی که گشود لب...  داشت نمی بر دهانم از چشم و رفت می هم در هایش اخم

 به که هایی واژه ی همه.  شد زده لبانم بر سکوت سنگین مهر هم من.  شد مانع منوچهر بهنگام
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 او به خیره واج و هاج...  گریختند ذهنم از خرابم حال این شود خوب شاید تا بودند آمده یاریم

 ؟؟ داشت را آزردنم قصد هم باز ؟ بود شنیده را هایم حرف...  ماندم

 ! رفت اما...  نگذارد تنها او با مرا کاش!  نرود کاش... برخاست مهتاب

 ! شد می کنده جا از داشت قلبم.  لرزید می وجودم ی همه...  نشست تخت لب...  آمد جلو منوچهر

 ! خونسرد...  بود خونسرد

 ... نبود هم مهم! نه یا است بوده سیگاری باشم دیده قبال آمد نمی یادم...  کرد روشن سیگاری

 به که کرد فوت صورتم در را دودش بعد اندکی و برگشت من سمت به... زد آن به محکمی پک

 ؟؟ ببینی تونی می...  چشماشو:  زد کجی لبخند...  افتادم سرفه

 ! معمول حد از تارتر اما توانستم می

 ! بدی جوابمو پرسیدم ازت چی هر نفعته به:  نماند منتظر و دید را سکوتم

 ... دیگر کامی

 ؟ بینه می چشمات ــ

 ... بینه می:  دادم تکان سر

 ! مسخره لبخند همان

 ! خوبه ــ

 و داد چرا ؟ بود مرگت چه دیشب:  پرسید و افتادم سرفه به کرد فوت صورتم در را دودش هم باز

 ؟؟ بودی انداخته راه هوار

 ! کرد می غلیان وجودم در نفرت...  گرفتم را نگاهم

 . نبود خوب حالم ــ

 ؟ چرا ــ

 ... بگویم توانستم می چه. ام چهره به بود خیره.  کردم نگاه چشمانش به

 ؟؟ نبودی خوب چرا پرسیدم ــ
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 ... چون ــ

 ! گفتن برای کرد نمی یاری زبانم

 ؟ چی چون ؟ خب ــ

 . بگم تونم نمی ــ

 ؟ گفتی چی سهراب و مهتاب به من مورد در:  گرفت را دستم

 .... نداد اجازه اما بکشم را دستم خواستم

 ... نگفتم چیزی:  دادم فرو را دهانم آب

 ... بگو راستشو ــ

 ... زیادی ترس از گرفت می درد قلبم

 ... نزدم حَرفی...  حــَ..  گم می راست ــ

 آتش وقتی...  داشت بر لبش از را سیگار دیگرش دست با و داشت نگه دست یک با را دستم

 از رپ جیغی...  کشیدم دلم ته از جیغی سوخت استخوانم مغز تا و گذاشت دستم پشت را سیگار

 .... درد

 ! گفتی دروغ من به که بود آخر بار:  دوخت چشمانم در چشم موزیانه لبخند همان و خونسردی با

 دندی با..  نگران و سراسیمه.. کشاند اتاق به را مهتاب امانم بی ی گریه...  کرد نمی رها را دستم

 طفل این اینقد چرا...  کن خداولش رو تو:  انداخت او پای به را خودش بود کرده منوچهر که کاری

 ؟ کنی می اذیت رو معصوم

 بوسید می را دستم و پروا بی و بلند...  کرد می گریه...  کشید بیرون او دست از را دستم سختی به

 ... بمیرم...  الهی بمیرم: 

 زود اشنب نگران..  نگه دروغ من به دیگه اینکه برای بود کوچیک تنبیه یه این:  خاست بر منوچهر

 . گرسنمه خیلی که بده منو ناهار بیا...  میشه خوب

 پشت به نگاهم...  بود روان چشمانم از امان بی اشک و پیچیدم می خودم به سوزش و درد از

 ! آورده سرم بر بالیی چه ببینم درست داد نمی اجازه هایم اشک و بود دستم
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 ... چشمات قربون نکن گریه..  دخترم زنم می پماد واست االن:  کرد پاک را هایم اشک مهتاب

 و ودب تر اشک پر صدایم بی های گریه همیشه..  ترکید بغضم تازه گریه همه آن از پس من و رفت

 ! کرد می بهتر را حالم

 ... حاضره ناهار بیا ــ

 .کردم نگاهش نفرت با و کردم بلند سر

 ... آمد درون به و زد لبخند

 ؟؟ سوزه می خیلی ــ

 ! زدن حرف به برسد چه بکشم نفس نتوانم که بود بزرگ آنقدر بغضم

 یم ها شعله میون...  سوخت افروز ؟ بسوزه آتیش تو تنت تموم اینکه یا تره بد سوزش این ــ

 و تن اون روی آتیش رقص دیدن داشت لذتی چه دونی نمی...  زد می فریاد و دوید می..  سوخت

 !!! غریبه یک به بود بخشیده اون و شد می من مال باید که بدنی

 نای با زد آتشم منوچهر..  رفت یادم از همه...  بدنم درد...  نفسم تنگی..  بغضم..  دستم سوزش

 ؟؟ بود کشته او را مادرم!  کالم

***************************** 

 دنبالم به را مهتاب بعد دقایقی.  شد خارج اتاق از و گذاشت ناباوری و بهت در حرف آن با مرا

 و درد از زخمی مار چون فهمیدم نمی را خودم حال.  شوم حاضر میز سر ناهار برای تا فرستاد

 جوانی... بگیرم انتقام توانستم می کاش ، داشتم را مرگش آرزوی.  پیچیدم می خود به بغض

 پایم و دست که افسوس اما!  خودم ی شده تباه ی آینده...  اش رفته باد بر آرزوهای..  مادرم

 و پریدن حسرت جز که قفس کنج در بودم بسته پر ای پرنده..  نداشتم جایی به راه بود بسته

 زدم نمی دم و سوختم می باید!  آمد نمی بر او از کاری زندان های میله پشت از آسمان دیدن

 ! گرفتی هم خودم از حتی مرا که منوچهر تو بر لعنت...

 توان که نبود من ی اراده به اشک همه آن ریزش...  بار اشک چشمانی با.  شدم حاضر میز سر

 تداش سعی بود من به حواسش ی همه غصه و غم دنیا یک با مهتاب. باشم داشته را آن با مقابله

 رایب گسیخته افسار ای دیوانه چون مبادا.. شود جلب منکمتر به منوچهر توجه که کند رفتار طوری
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 می ... زبان بی زبان با.. نگاه همان با..  التماس به... کرد می اشاره!  بیفتد جانم به کردنم گریه

 یم سرم بر بالیی چه نبود مهم نبود مهم دیگر اما.. ندهم دردسر به را خودم تا باشم آرام خواست

 که داغی آن با..  غصه و غم همه آن با.  داشتم که روزی و حال آن با!  رحم بی مغرورِ مرد این آورد

 از رام توانست می که بود مرگ.  بود مرگ من رهایی راه بهترین بود نهاده عفتم پاکیِ سپیدیِ بر

 ! دهد نجات اش شده نفرین عشق و مرد این چنگال

 ؟ خوری نمی چرا ــ

 آن شد می کاش.  کردم نگاهش هایم اشک شفاف ی پرده پس از.  بود آمیز تهدید لحنش و نگاه

 ! دادم می نشانش را نفرت همه

 . ندارم میل ــ

 تونیب دونم می بعید گرفتی پیش در تو که روالی این با:  کرد پاک دستمال با را دهانش و خندید

 ! بدی پس تاوان باید ها حاال حاال..  خاست بر...  بیاری تاب

 نم از بدتر او حال دوختم مهتاب به را نگرانم نگاه...  شد خشک هایم اشک و شد سیخ تنم به مو

 مثل.  جون مهتاب نکنه درد دستت:  نهاد اش شانه بر دست منوچهر!  بود پریده رنگش...  بود

 . بود عالی همیشه

 . نوشیدم الجرعه... داشتم نیاز... داد دستم به آب لیوانی مهتاب.  رفت

 ... اتاقم بیا پاشو یاسمین:  شنیدم را صدایش

 ... کن کمکم داری دوست کی هر جون به رو تو ؟؟ کنم چیکار من ؟ جون مهتاب ــ

 وا...  کردم می درکش.. نداشت حرفی...  بود نگرانی روی از نشست نگرانش ی چهره بر که اخمی

 دانست می ؟ بود دیده او از را ها رفتار گونه این مدت آن در آیا اما.. شناخت می را او بود عمری که

 ... مرا مادر دانست می ؟ دلست سنگ و رحم بی اینقدر

 .... باشم تنها او با خوام نمی من ــ

 ... نمیاد ب دستم از کاری که دونی می ؟ مادر کنم چیکار ــ

 ... کنه می اذیتم ــ
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 ؟ کنی می چیکار داری ؟ یاسمین ــ

 . بود جمع پیش از بیش حواسش همین برای ام زده حرف مهتاب با درموردش که بود کرده شک

 ... میام االن:  بود گرفته صدایم

 . بدوم دستشویی سمت به عجله با شد باعث تهوع از موجی اما

 با هک باره چندمین الن...  پسرم نیست خوب حالش:  شنیدم را صدایش.  آمد دنبالم به هم مهتاب

 ... خوره می هم به حالش غذا بوی و رنگ

 آب را صورتم.  بود افتاده سوزش به م معده...  نشنیدم را صدایش دیگر و کردم باز را آب شیر

 حجاب داد نمی اجازه دارد دوست را موهایم گفت می لعنتی..  زدم پس را پریشانم موهای.. زدم

 ! سهراب مقابل حتی...  باشم داشته

 صورتم جای چند و بود کبود راستم چشم...  بود پریده رخم از رنگ کردم نگاه خودم به آینه در

 ؟؟ زیبایی همه آن بود رفته کجا..  بودم افتاده ریخت از چقدر...  زخمی

 جا دیدنش از.  شدم رو به رو او با و کردم باز را در.  بستم نچسب و زشت ظاهر آن به چشم

 . خوردم

 ... آزمایش بریم شو آماده ــ

 ... بهترشد حالش که دیگه روز چن کن صبر خب ؟ روز و حال این با:  گفت مهتاب

 مانجا خوام می من که کاری باید مثبته جواب اگه:  بود نشسته خون به چشمهایش و داشت اخم

 ... بشه

 ؟ مادر کاری چه:  گفت دلواپس مهتاب

 ! بره بین از باید..  بمونه تونه نمی بچه این ــ

 ! ترسیدم ی من...  گرفت را وجودم غریب ترسی اما بودم خواسته خدا از که من

 .. ناکه خطر خیلی...  نیست ممکن این اما:  گفت مهتاب

 . نباش نگران تو..  برمش می کنم می پیدا مطمئن و خوب جای یه..  نیست ناک خطر هیچم ــ
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 ! افته می خطر به جونش...  مادر نمیشه ــ

 . ریم می االن همین شو آماده ــ

 رمماد که کسی... ناشناخته اتفاقی از ترس و دلهره دنیا یک و ماندم من و.  رفت اتاقش سمت به

 ار اش احمقانه احساس نام چرا بودم مانده فقط...  بود آسان برایش هم من کشتن بود کشته را

 !! بود نهاده عشق

********************* 

 ان اب کشیدم می خجالت بود قبل مدتی اگر شاید...  پوشیدم را بود خریده خودش که هایی لباس

 ... بود ظاهرم نداشت اهمیت برایم که چیزی تنها روزها آن اما... بروم بیرون ظاهر

 داشت دیده بر که اشکی نم.  کشید آغوش در سخت مرا.  کرد مان بدرقه ناچار و زبان بی مهتاب

 آخرین شاید..  نبینیم را هم دیگر ممکنبود..  کند می فکر من چون هم او که داد می نشان

 ! بود دیدارمان

 . سنگین سر و آلود اخم او و بغض و سکوت در من.  شدیم سوار

 ؟ شدی متوجه کی ــ

 ؟ چیو ــ

 ؟ زنی می خنگی به خودتو یا ؟ خنگی اینقد واقعا ــ

 ؟ خنگ نه متنفرم او با زدن حرف از دانست نمی

 ... گی می چی دونم نمی ــ

 ؟ ای حامله فهمیدی کی ــ

 .... شماست تشخیص این..  نیست مشخص که هنوز ــ

 ... شی اذیت ممکنه وگرنه...  نباشه مثبت جواب دعاکن:  کرد نگاهم

 ... کرد می ام دیوانه..  بود آر در حرص لبخندش
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 جاده. . پیمودیم می روز روشنایی در بار این بودیم کرده طی پیش ماه یک به نزدی که باریکی راه

 ، زندگی روح دیگر که حیف..  تازه های سبزه..  وحشی های گل از پر..  سبز سر ااما باریک ای

 خاکی راه...  کردم می فکر چیز هر از بیش آینده تاریک روزهای به...  بود مرده من در دیدن شوق

 کاش...  بود بیرون به فقط نگاهم..  کرد می ترم حوصله بی ماشین کند حرکت...  ناصاف و بود

 شاید. . شد می شاید..  کردم می جمع را واسم باید...  کنم فرار دستش از بتوانم که بیفتد اتفاقی

!!! 

 نمی را نامش که دیدم چشم پیش را شهری ی چهره من و رسید پایان به باالخره طوالنی راه آن

 برودتی چنان هم بهار ماه اولین گذشت وجود با که درخت دارو پر و سبز سر شهری...  دانستم

 ! داشت خاص

 به دادم را حواسم... گرداندم چشم باشد داشته شهر از نشانی و نام که تابلویی دیدن پی در

 نمی هنوز که مسافتی به کردن فکر! ؟ دور عزیزانم و خانه از چقدر و هستم کجا بدانم شاید تابلوها

 ابت را ندیدنشان روز همه این چگونه... انداخت جانم به آشوب و کرد دلتنگم است چقدر دانستم

 * زد می پر پر..  نه که پر دیدنشان برای دلم*  ؟؟ بودم آورده

 ! بسته پا و دست اسیرِ منِ از کرد را دیدنشان خواهش من از وجودم تمام

 فتص گرگ این با تنهایی از من هراسان و نگران چشمانِ به شاید یا...  نبود نشانی و نام گویی

 .... آمد نمی

 هک بود رو این از جرات این شاید...  شدم دقیق او بر ای لحظه برای و کردم نگاه او به چشمی زیر

 ستمتوان می را نفرتم میزان کاش...  بود آزمایشگاه یا درمانگاه یافتن پی در و بیرون هم او حواس

 شقیقه موهای!  بود باطنی چنین نقابِ که جذاب ی چهره آن از حیف...  دهم نشان او به نحوی به

 هم یشزیبای بر بلکه داد نمی نشان بود که آنچه از بیشتر را سنش ابدا این و بود سپید کمی اش

 .... داد می نشان معمول حد از جوانتر خیلی سنش...  بود افزوده

 ؟ شدی خسته:  کرد غافلگیر را نفرتم و بغض پر و دزدانه نگاه

 ... و زندگی از و خودش از ؟ بود خسته دنیا این در من از بیش کسی چه ؟ خسته

 اب... بودم کرده عادت اش ناتوانی و حسی بی به دیگر...کرد خوش جا حسم بی دستِ روی نگاهم

 ! نشست می اشک سوزِ به سوگش به چشمانم افتاد می آن به نگاهم که بار هر وجود این
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 ؟ داریم نگهش داری دوست....  بود مثبت جواب ؟اگه چیه تو نظر ــ

 آره "... بمیرم کاش...  دوختم بیرون به را نگاهم شرم عرق از خیس! گرفت گُر خجالت از بدنم

 نظر ازت داره نامشروع ی بچه داشتن برای که افتادی روزی چه به ببین...  یاس بمیری کاش

 یچه که سادگیت و تو به لعنت...  شدی کشیده لجن به اینجوری که بمیر برو...  کنه می خواهی

 "... نشناختی درست اطرافیانتو وقت

 دست آرزوی یک هم آن!!  شود آرزو کسی برای هم مرگ ممکنست کردم نمی فکر گاه هیچ

 از مه شاید دانم نمی...  بسوزی حسرتش در و نرسی آن به هم باز و کنی اقدام که آنقدر!  نیافتنی

 ... بودم نکرده تجربه را امیدی نا وقت هیچ که بود رو این

 و کند استفاده جسمم از..  دهد ام شکنجه که داشتم هراس این از فقط ترسیدم نمی مرگ از

 کدامین بهای تدریجی مرگ این...  کرد می ام دیوانه اضطراب و غصه این...  بزند زخم را روحم

 ! دانم نمی را بود گناه

 ؟ داریم نگهش داری دوست نکنه ــ

 . گرفتم دندان به لب.  گستاخی همه آن از داد دست من به تهوع حالت

 خوایم می حاالها حاال... گیره پا و دست خیلی اما دارم نگه عشقمو ی ثمره که دارم دوست منم ــ

 ؟ نیست اینطور...  میشه مانع بیاد اگه..  بگردیم رو دنیا دور...  کنیم صفا و عشق

 از فراتر برایم حرفهایش شنیدن تحمل...  شد می الل کاش..  داد می دست من به جنون حال

 . بود سخت ای شکنجه

 سنش هنوز من عشق گذشته این از:  کرد نوازش دست پشت با را ام گونه و آورد باال را دستش

 ... ست بچه هنوز خودش برم قربونش...  کمه خیلی شدن مادر واسه

 ...بده حالم ؟ داری نگه میشه:  گرفت شدت تهوعم حالت

...  رساندم جدول کنار به را خودم و کردم باز را در عجله با داشت نگه خیابان ی گوشه حرف بی

 هم بودم نخورده که چه هر...  تو از بیشتر هم خودم از...  خوره می به ازت حالم که منوچهر بمیری

 ... سرم باالی آمد آب بطری یک با ک افتادم حال و حس از...  آوردم باال

 ؟ شدی راحت ــ
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 الح بدترین...  نوشیدم آب کمی و شستم را دهانم..  زدم آب صورتم به و گرفتم حرف بی را بطری

 ! داشتم را دنیا

 ماشین تو بریم پاشو ؟ چرا اینجا:  کرد بلندم و گرفت را بازویم زیر نداد اجازه که نشستم زمین بر

... 

...  کن ولم:  زدم پس را دستش....  کرد می آرام را ام گرفته گُر تن..  داشتم دوست را هوا سردی

 ... بخورم هوا خوام می

 ... بذار باز درو بشین صندلی رو بیا...  نشین زمین رو خب ــ

 ار چشمانم و دادم تکیه عب به را سرم و نشستم صندلی روی... رفتم ماشین سمت به ناتوان

 .... سوخت می ام بینی و گلو....  بستم

 ؟ بهتری ــ

 . دادم تکان سر شرش کردن کم برای

 ؟ بگیرم واست خوری می چیزی ــ

 ! نه معنای به منتها.  دادم تکان سر هم باز

 مخ رویم به... گشودم چشم کردم حس که را شدنش نزدیک و پیچید مشامم در که ادکلنش بوی

 شتنبرگ از قبل و تری راحت اینطوری:  خواباند کمی را صندلی کنم حرکتی اینکه از قبل شدهبود

 ... نمونده روت به رنگ..  شدی ضعیف خیلی.. برم قربونت:  بوسید را ام چانه اولش حالت به

 جون از چی:  گرفتند راه هایم اشک!  وجود عمق از فریادی....  خواست می فریاد دلم وجود تمام با

 ؟ خوای می من

 ؟؟ کردی چه من با...  رو روزایی همچین دید نمی هم خواب تو:  دادم ادامه و لرزید ام چانه

 .... باش آروم..  کنم می درک حالتو..  نیستی خوب االن:  گرفت را دستهایم

 دیگه حتی...  بمیرم خواد می دلم...  کردی تباه اینجوری زندگیمو وقتی باشم آروم جوری چه ــ

 مگه انصاف بی...  دارم مرگ آرزوی که کردی من با کاری ؟ فهمی می...  خوام نمی هم برگشتن

 ؟ انداختیم روز این به که سالمه چند من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 36 ریا بی | کند فریاد عشق اگر رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

269 

 

 یم ام خفه داشت.  شد می تر سنگین لحظه به لحظه گریه همه آن وجود با بغضم که بود عجیب

 ... فشردم را گلویم و بردم دست کرد

 ؟ دی می عذاب خودتو چرا..  من عزیز باش آروم ــ

 ... کشیدن نفس برای کردم تقال.. زدم پس را هایم اشک

 ؟ بده حالت ؟ شد چی:  گفت نگرانی با

 به و داد خوردم به آب کمی نشاند راست مرا و کرد باز را شالم شد نفسم تنگی متوجه چون و

 . شدم بهتر کمی پاشید صورتم

 ... کنی می چه من خودتو با ببین ــ

 نمی تو:  گرفت آغوشم در...  داشت بغض هم صدایش..  آلود اشک چشمانش و بود شده پریشان

 ؟؟ میرم می تو بدون من دونی

 یاس تویی دلخوشیم ی همه...  خوام نمی تو بدون رو دنیا من...  نکن ترکم:  لرزید می اش شانه

 . کن رحم تنهاییم همه این و من به... 

 مرد همان ایستاده زار حال این با مقابلم که مردی شد نمی باورم...  خزیدم بیرو آغوشش از آرام

 . آورده سرم بر بال همه این که باشد بیرحمی

 ... ایستاد من به پشت و برگشت

 کال تا نمک ازدواج داشتم قصد...  بیام کنار افروز نبودن غم با تونستم تا کشید طول سال خیلی ــ

 . یلدا شب! پیش سال چهار درست...  دیدم رو تو بدم شانس از اما...  کنم فراموشش

 من دادن عذاب برای شک بی...  نبود باورکردنی افروز به شباهتت...  شدم داغون دیدمت وقتی

 از رو قرار و آروم..  نداشتم رو تو دیدن تاب..  کردم ترک رو باغ خبر بی شب اون..  بودی اومده

 اضرح بودی حاضر که جمعی تو همین برای..  میشم خوب نبینمت اگر کردم می فکر...  گرفتی من

 یگهد اونوقت...  بشم رو به رو تو با بودم مجبور که اومد می پیش گاهی اما...  نبینمت تا شدم نمی

..  ادنی چشمام به اشک و ببینمت شد نمی...  نبود خودم دست دیگه...  شدم می تو تماشای محو

 و خودم دل به ابد تا رو حسرتش.  بردم بین از اونو آنی جنون یک با ؟ بودم کرده چه عشقم با من

 ... گذاشتم داشت دوسش کی هر
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 ودب صدا بی نیز من ی گریه..  بارید می همچنان و بود شده سرخ چشمهایش....  برگشت طرفم به

 به مرا نداشت حق همه این با...  نه ؟ سوخت می برایش دلم باید ؟؟ بود ترحم قابل مرد این.... 

 زیبایم عشقِ آن با.. قشنگ آرزوی همه آن با را ام دخترانه دنیای نداشت حق..  بنشاند سیاه روز

 ! بگیرد من از رحمانه بی

 عذاب و پشیمونی این کاش فقط...  فقط...  داد می پس تاوان باید...  کرد دیوونه منو افروز ــ

 بخوابم راحت شبا ذاره نمی و گوشمه تو هاش ناله هم هنوز..  داشت می بر سرم از دست وجدان

 ... کردن نمی رهاش آتش های شعله که حالی در درخت همه اون میون دویدنش....

 تالفی باید...  کردم می کشش زجر باید گذاشتم دلم روی پا که من:  کرد پاک را هایش اشک

 .... گرفتم می ازش ذره ذره رو عشقم گرفتن نادیده

 ... بارید می آن از شرارت که همان..  همیشگی خونسرد نگاه همان شد نگاهش

 تالفی که دم می زجرت اونقدر...  گذرم نمی ازت ساده دارم رو تو که حاال:  زد راچنگ بازوهایم

 ... بیاد در کشیدم که دردایی ی همه

 هک عشقی ی همه با:  گفت هراسانم چشمان در خیره خشن لحنی با و کشید خودش سمت به مرا

 ... کنم ت خفه خودم دستای همین با خواد می دلم که میشم متنفر ازت اونقدر گاهی دارم بهت

 .... نکن نگام اینطوری:  داد هلم عقب به ناگه و

 . شدم مچاله خودم در ترس از که بود بلند آنقدر فریادش

 ... میکنه دیوونه منو لعنتیه اون شبیه چشمات.. زنه می آتیشم چشمات ــ

 . بود تر بد هم من از شاید!  من حال مثل... نبود خوب هم او حال...  زد می نفس نفس

 اجورن و عمیق خیلی زخمش..  شد کشیده دستم سمت به نگاهم...  زد آتش و آورد بیرون سیگاری

 ... کند تکرار ه دوبار اگر...  بود

 ... دوخت معلوم نا ای نقطه به را نگاهش.  نشست خیابان کنار جدول لب و رفت

..  دنبو خجالتی و رو کم تو مثل...  بود سالش شونزده دارم دوستش گفتم بهش که بار اولین ــ

 یم محوش اختیار بی که بود شیرین اونقدر بودم اصولش و ادا عاشق..  بود شیطون و پررو خیلی

 ... دارم دوستت منم گفت خندید فقط گفتم بهش وقتی...  شدی
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 این اما گفتم:  داد ادامه حالت همان به!  تلخ لبخندی... نشست لبانش بر لبخند گذشته آوری یاد با

 فتگ خندید بازم.  دیگست چیز یه منظورم من.. کنه می فرق گی می تو که اونی با داشتن دوست

 بود ینهم منم منظور گفت شیرینی لحن با موند باز دهنم تعجب از ؟ شدی عاشقم که اینه منظورت

 نمیاد خوشم که کردم می تظاهر ومنم کرد می صدام منوچ همیشه....  منوچ عاشقتم منم..

 اضریح یعنی..  یعنی ؟ عاشقمی توام گفتم...  بود کار بده گوشش مگه اما کنه می صدام اینجوری

 باال سر جواب و خندید می همش... بود شوخی و بازی واسش چیز همه انگار ؟ کنی ازدواج من با

 دم ات خونه برگردم خواستم می وقتی اما گفتم بهش شدم پشیمون که کرد اذیتم اونقد... داد می

 رکد احساساتتو نیست این دلیلش دادم جوابتو شوخی با اگه ندون بچه منو گفت اومد همراهم در

 . بودم تر راحت اینطوری...  بود شوخ لحنم چند هر... بود وقعیت گفتم چی هر.. کنم نمی

 با...  کرد می سیر گذشته عالم در همچنان منوچهر.  لرزیدم می خود به من و وزید می سردی باد

 بر و گذاشت آن بر پا و انداخت زمین را سیگارش...  آمد خودش به ماشین از من آمدن پایین

 . ایستاد مقابلم...  آمد سویم به...  خاست

 ... ندارم بهت کاری نشی من ی نداشته اعصاب سوهان و باشی خوبی دختر اگه ــ

 ای شکنجه جور هر و کرد می روانی مرا او....  ای ناعادالنه قضاوت چه ؟ بودم روحش سوهان من

 ؟ بودم اعصابش سوهان من وقت آن داد می خواست می

 ودز صبح بمونیم همینجا باید شبو..  گذشت امروز از:  شد سوار هم خودش.  شوم سوار کرد اشاره

 ... آزمایش بریم

 ؟؟ زد خواهد رقم برایم جهنمی شبی هم باز.. شد تر سرد تنم کالم این با

****************** 

 شهر آن نام شدم متوجه باالخره...  گذراندیم می آنجه در را شب باید که بود شهری...  بآنه

 حد در دهش حتی....  بگیرم تماس حبیب با توانستم می... داشتم تلفن به دسترسی کاش..  چیست

 ... کمتر یا دقیقه یک

 وقتی نشست دلم بر غمی بار....  بگیرد اتاق راحتی به توانست معمول حد از بیشتر پول پرداخت با

 . کرد قفل بست سرم راپشت در و شوم وارد خواست من از
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 را گاهمن سریع...  بود کوچک تلفن میز روی اتاق ی گوشه که افتاد رنگی نارنجی گوشی به نگاهم

 رد و کرد جمع را گوشی چیز هر از قبل!  باطل خبال اما...  شد نمی آن جمع حواسش شاید.  گرفتم

 طرفم به و زد لبخند....  شود باز مبادا که... امتحان و کرد قفل را درش و گذاشت دیواری کمد

 !! عقله شرط احتیاط:  برگشت

 "...  واقعی معنای به متنفر...  متنفرم ازت لعنتی..  عاقلی تو که هم چقدر "

 . بیام بگیرم شام برم منم...  باش راحت..  بیار بیرون مانتوتو:  برداشت را شالم

 بودم متنفر هم موهایم از...  نگردد هرز چشمانش تا کنم کوتاه را موهایم داشتم دوست چقدر

 ... شدم می سیر دنیا ی همه از..  جانم از کرد می نوازش وقتی..  بود عاشقش او که موهایی...

 آنقدر.. داشت زیادی ارتفاع اما بود چندم ی طبقه دانم نمی...  ایستادم پنجره پشت گشتنش بر تا

 . گرفتم می گیجه سر دیدم می که را پایین که

 در اشک برخاست که موذن صدای...  نماز...  بودم نخوانده نماز بود یکماه...  بود اذان وقت

.. . شی می فراموش که معلومه کردی فراموش خدارو ؟ رسیدی کجا به یاس "...  زد حلقه چشمانم

" 

 با اونم ؟ ممکنه ؟ خدا بخونم نماز واستم تو جلو میشه روم چطوری من آخه " چکید فرو هایم اشک

 " ؟ وضعیتم این

 "... میشه خرابتر اوضاعم داره که روزم به روز " کردم پاک را هایم اشک

 ؟ نموندی منتظر که خیلی:  برگشتم طرفش به شد باز که در

 . بود نگشته بر گز هر کاش...  ای مسخره حرف چه

 ... بخور نیفتاده دهن از تا بیا:  کرد پهن را شام بساط خودش و نشستم

 . شد می کور اشتهایم ی همه.. نه...  او با شدن سفره هم اما آمد خوش مذاقم به کباب بوی

 . ندارم میل ــ

 ... کن امتحان بیا...  اومده خوشت دونم می که من.. بیا:  خندید

 . ندادم را جوابش
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 ... خوشگلم نکن ناز.. دیگه بیا:  گرفت را دستم.  کشید سویم به را خودش

 با هم چقدر هر..  چیزش همه از..  صدایش..  تنش عطر از..  دستش حرارت از..  شد می چندشم

 من در حس این لحظه به لحظه...  شدم نمی خالی هم باز متنفرم او از که کرذم می تکرار خودم

 ! گرفت می اوج

 خودم : گرفتم رو آورد دهانم سمت به.  نگرفتم...  گرفت لقمه برایم..  نشستم و کشیدم را دستم

 . خورم می

 از لقمه سختی به اما بودم گرسنه.  شد مشغول و نیاورد خودش روی به اما شد عصبی کردم حس

 ... رفت می پایین گلویم

 سلک منم قیافت این با...  بخواب بگیر ای خسته اگه:  کرد روشن را تلوزیون کرد جمع که را سفره

 .. بود پنجره زیر...  رفتم تخت سوی به و استم بر خواسته خدا از..  کنی می

 . خوری می سرما که ببند رم پنجره شنیدم را صدایش

 آوریش یاد با...  ندهم سرما به را خودم بود نگران همیشه او...  افتادم حبیب یاد به حرفش این با

 آن با او...  بود خرابتر من از حالش مطمئنم ؟ بود روزی و حال چه به...  ریخت فرو دلم در چیزی

 ای و شاید هر برای دیگر...  آه...  شاید بود کرده اعتراف بهم زودتر حداقل کاش...  عالقه همه

 رشحضو به او که نداشت وجود یاسمینی دیگر...  بود شده عوض چیز همه..  بود دیر گفتنی کاش

 وقتی از.. آه و اشک همه آن از بودم خسته...  زدم پس را هایم اشک...  دیگر...  کند خوش دل

 هک ماهی این ی گذشته روزهای ی همه مثل...  کردم می بغض که بود بار چندمین بودم شده بیدار

 دراز....  سال هر....  گذشت می خوش چقدر سال هر بخیر یادش..  بهار ماه اولین..  گذشت

 .... ریخت می جانم به حسرت درد.. داد می زجرم فقط گذشته به کردن فکر...  کشیدم

 .... بگیرم آرام کمی تا بستم چشم

..  حبیب..  آقابزرگ و دایی باغ خواب..  نداشت بر سرم از دست هم خواب در گذشته رویای

 راندپ خواب از شب نیمه مرا که شد کابوسی به تبدیل زیبا خاطرات آن ی همه...  شمال به سفرمان

 ی همه بانی و باعث...  بود خوابیده آسوده و راحت کنارم منوچهر..  نشستم جای در زده وحشت.. 

 دآم می بدم خودم از بودم شده بست هم نامحرم مردی با اینکه از وجود تمام با....  هایم بختی بد

 ! مرگ...  بود مرگ کارم این تاوان... 
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 روی از را پتو صدا بی و آرام کشاند پنجره سوی به مرا عجیبی حس... رفت پنجره سمت به نگاهم

 را خودم آن یک در...  کردم می باز را پنجره..  بود لحظه یک فقط اش سختی....  زدم کنار خودم

 به فکرم ی همه....  کردم باز آهسته را پنجره...  شدم می راحت همیشه برای و کردم می پرت

 هترب مردن اما.. اما...  بودم ترسیده خیلی که کنم می اعتراف..  بود شده حبس نفسم...  بود سقوط

 نترلک را دستم سختی به...  لرزیدم می..  گذاشتم پنجره لب بر پا....  بود ننگ همه آن با زندگی از

 کردم یم رها را دستم باید....  گرفتم گیجه سر دیدم که را پایین...  بروم باال بتوانم که بودم کرده

 ... ببخش....  ببخش مرا...  انداختم آسمان به نگاهی... 

 چون مرا..  شد مانع کمرم دور به پشت از او های دست محکم پیچیدنِ...  اما کردم رها را دستم

 و متحیر ، پریده رنگی و ریخته هم به موهایی با پریشان کرد پرت اتاق کف به سبک کاهی پر

 ؟ کردی می بیچارهم داشتی ؟ کنی غلطی چه خواستی می:  گفت زد می نفس که حالی در ناباور

 .....  داشتم هراس مرگ از بیش او از..  بود آمده بند ترس از زبانم

 دهنش بیدار اگه ؟ کنی چیکار خواستی می:  بود شده معمول حد از تر درشت تعجب از چشمهایش

 ... وای...  بودم

 ونچ..  شد ور حمله سویم به..  دوخت من به هم باز را اش عصبی نگاه و...  کوبید اش پیشانی به

 کوفته و له اینقدر بدنم شدم می پرت بلندی آن از اگر شاید که زد آنقدر...  افتاد جانم به دیوانگان

 قه هق با که ای گریه و بعدش آغوش فایده چه...  نداشتم هم گریستن نای حتی دیگر.  شد نمی

 ؟ آمد می کارم چه به دلجویی این...  بود همراه

 خودش با و کرد گریه آنقدر هم خودش..  بودم خورده که ضرباتی شدت از بودم حس بی که من

 ... رفت حال از بود پاهایش روی سرم که حالی در همانجا و شد خسته که کرد ناله و زد حرف

 اکج:  پرید زده وحشت ناگه که کردم بلند را سرم آهسته شدم خواب غرق کامال کردم حس وقتی

 ؟؟

 ؟ خواست می جانم از چه دیوانه این ؟ بود رسیده کجا به عاقبتم...  ترسیدم از بیشتر من

 ... دستشویی برم خوام می ــ

 کشد رس دستشویی به سپس و شد مطمئن را بودنش وبسته برخاست.  انداخت پنجره به نگاهی

 ... نبود دسترسی قابل که داشت کوچک ای پنجره آنجا اما
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 ... برو بیا ــ

 دستشویی به را خودم سختی به.  بود شده رد تنم روی از غلتک انگار...  برخاستم سختی به

 نگارا!  کرد می درد خیلی..  بست حلقه چشمانم در اشک لبهایم کنار خونمردگی دیدن از و رساندم

 سوزش...  کردم لمس را زخمش بازبان....  درون از بود شده زخم که بود رفته فرو آن در دندانم

 ... داشت بدی

 . دیدم در جلوی همانجا ایستاده را او آمدم که بیرون

 زا بخوری جم ذارم نمی دفعه این:  برد تخت سوی به و گرفت را دستم سپس و داد دستم به حوله

 . کنارم

 !! باد خودم بر لعنت که کردم خودم ؛ آه...  هم خوش و خواباند مرا

************* 

 رهک از کردم می حس که بود عجیب برایشان گوییآنقدر که ها آدم ترحم از پر و متعجب های نگاه

 ! بود دهنده آزار و ناخوشایند برایم ام آمده دیگر ای

 . نشوم کسی چشم در چشم تا باشد زمین به نگاهم که بود این سعیم ی همه

 از دباش منفی اگر یعنی..  باشد منفی کاش.  بودیم آزمایش جواب منتظر...  بود نشسته کنارم

 باید چرا ؟؟ کار چه خوشحالی به مرا...  نه اما....  خواهم در بال خوشحالی از..  خوشحالی

 " بمیری...  یاس بمیری "...  ماه..  نشد ماه این ؟ شوم خوشحال

 به هک بودم رسیده جایی به...  کنم توصیفش بتوانم که دانم نمی را احساسم!  بود مثبت جواب

 " ؟ کنم چیکار نمیرسه زورم وقتی..  آرزوهام ی همه بابای گور...  خیال بی " بگویم خودم

 .... یا داریم نگهش ؟ کنیم چیکار خوای می حاال:  زد لبخند

 ! مُردم من و شد فرجی شاید کنیم سقطش بریم...  نه:  گفتم نفرت با

 یعصبان و آشفته اینگونه بود مرگ آرزویم اینکه از آنوقت زد می مرا مرگ حد سر تا که بود جالب

 . خونه بریم فعال:  شدیم خارج آزمایشگاه از.  شد می
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 آن برای بودند تر مناسب نامهایی ؛ زندان..  قفس..  گاه شکنجه ؟ بود من ی خانه آنجه ؟ خانه

 . مکان

 دید می مرا اینکه از مهتاب...  پیمودیم کوه باالی سمت به دیگر بار را کننده خسته و طوالنی راه

 . بودم گرفته قرار حسی بی حالتی در اما من نشست چشمانش به اشک

 ستد که تماسی کوچکترین از بعد همیشه...  رفتم حمام سمت به و برداشتم را ام حوله و لباسها

 آلودگیِ این..  ننگ این شود پاک شاید شستم می را خودم آب زیر مدتها داشت بدنم با منوچهر

 . کشنده

 نای وجود از داشت وجود جنینی من بطن در راستی به... بستم را چشمهایم...  کشیدم دراز وان در

 رد سر که من..  بدهم را جانم بودم ممکن و شد می سقط باید یا ؟؟ راحتی همین به ؟؟ دیوانه مرد

 رآو یاد برایم را ننگ این داغ همیشه برای و ماند می یا!  بود نگران و گفت می مهتاب آوردم نمی

 ؟؟ شد می

 یدهکش کجا به عاقبتم...  گذاشتم شکمم روی را دستم...  نبود خوش هیچ حالم...  کرد می در سرم

 ؟ شد می

 هر ؟ کند نگاهم حتی کرد می رغبت دیگر ؟ شد می حالی چه دید می وضعیت این در مرا حبیب

 ! بود ام سادگی تنها من گناه که چند

**************** 

 هالیا از بود گفته او به مهتاب...  بزنم حرفی مهتاب با داد نمی اجازه..  گذاشت نمی تنهایم منوچهر

 بد یخیل اما بود پذیرفته منوچهر....  دهد انجام را جنین سقط تواند می که شناسد می را زنی شهر

 ... نیفته اتفاقی! ؟ نیاد پیش مشکلی پرسید می مدام بود نگران...  بود عصبی و اخالق

 من...  داد می آزارم گیرد می صورت چگونه کار این اینکه ترس فقط...  نبود مهم برایم ، اما من

 ... ! وای!  من بر وای ای....  و جنین سقط به چه مرا...  دانستم نمی هیچ

 قفل من روی به را در.. برد خودش با هم را مهتاب و شد خارج خانه از زود صبح منوچهر روز آن

 ... او و بمانم تنها من و ببرد را مهتاب نکند ؟ رفتند کجا یعنی...  زد می شور دلم....  کرد

 کاره چه که زنی پیر...  سوم نفر با هم آن...  آمدند که وقتی تا شد خشک باغ در و پنجره به چشمم

 ... زد حدس شد می آسان را بودنش
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 یب دلِ و من بیچاره...  شنیدم می را قلبم ضربان صدای...  شد خشک ناشناخته ترسی از دهانم

 ! نوایم

 . بیرون بیا: زد مصنوعی لبخندی.  نبود دلم تو دل خاستم پا به کرد باز را در.  آمد منوچهر

 ؟ بیام کجا:  کردم سفت پا

 . شیم خالص بچه این شر از وقتشه:  آمد جلو

 ... ترسم می من:  کرد می داد بی قلبم...  گذاشتم سینه روی را دستم

 خانومه..  نداره ترس... آسونه و راحت خیلی ؟ ترسی می چی از:  نشست چشمانم در نگاهش

 ... بلده خوب کارشو

 شدی خوب که بعدش دم می قول..  باش خوبی دختر:  کشید خود دنبال به و گرفت را دستم

 ... کنم جبران حسابی

 جودو با و بخونی درس خوای می تو..  بوده ناخواسته بچه این و منی همسر تو باشه یادت:  ایستاد

 ؟ شد روشن...  نمیاد در دهنت از هم اضافه حرف یه...  مخالفی بچه

 می او که ای اضافه حرف به رسد چه بزنم حرف نبودم قادر اصال من...  افتادم می پس داشتم

 .... گفت

 من با بذار:  کرد جدا منوچهر دست از را دستم...  کرد تر بد هم مرا حال!  بود نگران...  آمد مهتاب

 ... باشه راحت خیالت و بیرون برو توام..  بیاد

 . عشقم دارم دوستت:  بوسید را سرم و شد خم منوچهر

 ....  کشید خود دنبال به مرا مهتاب

 .... کشید خود دنبال به مرا مهتاب

 ؟ سالته چند:  کرد برانداز را پایام تا سر.  بود اخمو اش چهره...  روشدم به رو نزدیک از پیرزن با

 ... سال نوزده...نوز:  دادم فرو را دهانم آب...  کردم نگاه مهتاب به

 ؟ باره اولین ــ
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 ؟ چی:  پرسیدم گیج

 ... کنی سقط خوای می اینکه:  گفت هم در اخمهای همان با

 . شدم می متوجه من اما داشت غلیظی ی لهجه

 . بله:  گفتم

 . ببینمت جلوتر بیا:  داد تکان سر

 ... ترسیدم می وجود تمام با!  ترسیدم می

 زمعزی بشین:  آمد من سمت به سپس...  انداخت بیرون به نگاهی و رفت پنجره سمت به مهتاب

 . نباش نگران... 

 ؟ کنم درست االن بدید رو دارو اون میشه:  دیگرش طرف در هم خودش و پیرزن کنار نشاند مرا

 ؟ رفت آقا ــ

 . رفت بله ــ

 ؟ داره درد:  زدم زبان را خشکم های لب

 ؟ ترسیدی:  نشاند لبانش بر کمرنگی لبخند

 . دادم تکان سر و گرفتم گاز را لبم

 ... دارن ادایی و ناز چه دوره این زنهای:  خندید اینبار

 یه هرکدوم از:  گرفت مهتاب سمت به را ها آن آورد بیرون ظرفکوچک چند و برد کیفش در دست

 ... بجوشه بذار دقه ده...  بریز خوری چای قاشق

.  بود من به نگاهش همچنان پیرزن.  رفت خانه آشپز به و گرفت را ها دارو... خاست بر مهتاب

 ؟ کشه می طول زیاد:  کردم نگاهش

 ... نه:  حسم بی دستِ همان... گذاشت چپم دست روی را دستش

 ... داشتم بدی حال.  شود منتقل هم به آرامشش داشتم دوست

 .. نشی دار بچه وقت هیچ دیگه ممکنه ؟ کنی ناقص خودتو خوندن درس خاطر به ارزه می ــ
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 ؟ خطرناکه....خــَ ــ

 ... اینه کارم ساله چهل من..  نه بری کاربلدش پیش اگه ــ

 پیر دستهای به را نگاهم...  کردم احساس قلبم از تری عمیق ی نقطه در تر شدید ترسی

 ؟؟ بود گرفته را جنین چند جان ها دست این با..  دوختم اش استخوانی

 ... خوام نمی.. کن ولم:  خاستم بر زده وحشت که گرفت را دستم مچ و آورد پیش را دستش

 ... دم نمی انجام رو کنی می فکر که هم کاری اون...  ندارم تو با کاری که من:  گفت متعجب

 ... غلیظ خیلی چای شبیه چیزی...  رنگ تیره غلیظ ی ماده لیوان یک با آمد مهتاب

 ؟ پریده اینقدر رنگت چرا ؟ مادر چیه:  گفت دیدنم با

 ... ترسم می من:  بردم پناه او به

 اب کاری:  نشاند اجبار به مرا..  کند آرامم کرد سعی نداشت خوشی حال هم خودش اینکه با مهتاب

 . نباش نگران..  دلم عزیز نداره تو

 ... بود آمده بدم او از یکباره به..  دوختم آمد می کریه نظرم در که پیرزن به را نگاهم و نشستم

 ترسیدم می آخه..  بذاره پامون جلو ای دیگه راه که کردم خواهش خانوم از من:  گفت مهتاب

 ... ایشون که بود این.. بیاد پیش واست مشکلی نکرده خدای

 نگذشته بارداریت از خیلی چون..  بخوری که دادند رو جوشونده این:  انداخت لیوان به نگاهی

 ... دارو این با میشه

 یا بشی ناقص نکرده خدای که اینه از بهتر..  کن تحمل اما مزست بد:  گرفت سمتم به رو لیوان

 .... بیفته خطر به جونت

 ؟؟؟ همین فقط:  کردم نگاه دو ان به متعجب

 . بشه تموم همین با که امیدوارم.. همین..  دخترم آره:  هم مهتاب ، خندید پیرزن

 ؟ نشه ممکنه یعنی ــ

 .... قشنگ خانومِ کنیم می دیگه فکر یه نشد:  خندید باز پیرزن
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 راه اواقع یعنی.  افتاد حبیب یاد هوا بی دلم...  بود نمانده چیزی که قشنگی از...  کشیدم خجالت

 نفس یک را جوشانده بنشیند اشک به رفت می که هایی چشم با ؟؟ بود افتاده جدا هم از او و من

 !! بود کم برایش مزه بد...  کشیدم سر

 . کردم پیدا بدی حال.  گرفت گُر وجودم ی همه کردم حس

 کار که بشه مطمئن منوچهر تا کنی بازی نقش باید البته...  اتاقت تو بری تونی می:  گفت مهتاب

 ... تمومه

 .. دارم تهوع حالت ؟ خوردم دادی این بود چی:  کشیدم دراز تخت روی...  برد اتاقم به مرا

 ... باشه داشته هم تو برای کاش داره اثر ها خیلی برای...  گیاهیه داروی یه..  بیاری باال نباید ــ

 . نکردیم استفاده باید که روشی اون از نشه متوجه اومد منوچهر بزن مریضی به خودتو ــ

 از و آمد می مقابلم حبیب ی مردانه ی چهره مدام چرا..  خراب حالی و ماندم من.  رفت اتاق از

 ؟؟ کرد می آبم شرم

 دلم. . بود بریده را امانم تنگی دل..  باریدند آسا سیل...  آوردند پروا بی هجومی بار این هایم اشک

 ! خواست می را حبیبم

 ********************* 

 اثر داد خوردم به پیرزن آن که دارویی...  بودم دار بار ماهه 6 من و گذشت می روز آن از ماه سه

 دکن باور او تا گفتم را داد یادم مهتاب که هایی حرف..  کردم بازی نقش منوچهر برای من...  نکرد

 که مخالفم هم خودم من گفتم می مهتاب به...  بردارد سرم از دست و شده انجام سقط عمل که

 نامهشناس...  کرد نمی باور نیستیم شوهر و زن شرعا منوچهر و من گفتم می چه هر بماند بچه این

 ادد نشون بهم خودش ؟ شناسنامشه تو اسمت وقتی کنم باور باید چرا:  داد نشانم را منوچهر ی

 .... کردم شک بهش که شد ناراحت من از چقدرم

 وا المثنای ی شناسنامه در من فامیل و اسم..  داشت حق مهتاب خب..  کردم نگاه دقیق و گرفتم

 ینسنگ سکوتی مهر...  ماند نمی حرفی دیگر...  اورد نمی در سر آن از که مهتاب اما بود شده ثبت

 جنین و منبودم..  زدم نمی حرف مهتاب یا منوچهر با هم کلمه چند همان دیگر.  شد زده لبانم بر

 می شکمم روی را دستم وحشت با...  انداخت می دلم به ترس حرکاتش که ای ماهه چهار

 مهای اشک حتی دیگر!!  نامشروع موجود یک ؟ داشتم بطن در زنده موجودی راستی به..  گذاشتم
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 تدانس نمی منوچهر و بود نکرده چندانی تغییر هنوز ظاهرم...  نبودند زخمام دل بخش تسلی هم

 تنفرم بچه این از...  ببندد نقش پیشانیم بر همیشه برای ننگ این داغ تا مانده...  مانده بچه که

 دشای بکوبم وجودش بر محکم ضرباتی با دهد می انجام که حرکتی هر با داشتم دوست...  بودم

 یزیچ شد می مشت خشم از دستم که همین...  توانستم نمی اما...  دهد نجاتم رنج این از و بمیرد

 ودوج تمام با که ببرم بین از را کوچکی و نحیف موجود نداشتم دل من..  ریخت می فرو قلبم در

 خواست به مگر...  باشد نامشروع خواسته نمی که او کردم می فکر گاهی...  کردم می حسش

 می ام احاطه متفاوت های حس..  دانم نمی.. بود ناراحت من از بیش هم او شاید ؟ آمد می خودش

 فرزندش به مادر یک بودم شنیده که عشقی آن جز به...  داشتن دوست جز به حسی هر...  کرد

 گشت می بر این به هم حسی بی این از بخشی هم شاید دانم نمی...  بودم ندیده که خودم!  دارد

.  بود منوچهر ی بچه که بود رو این از نفرتم دلیلِ ترین قوی اما...  بودم ندیده خود به مادر که

 شده راحت ندارد باور مرا های حرف دیگر که مهتاب جانب از خیالش که مدت این در که منوچهری

 دوست چقدر...  را روزم و حال شد نمی متوجه بود هم همین برای...  آمد می سراغم به کم بود

 پی در هم هنوز...  بدانم حبیب روز و حال از کلمه چند..  شوم باخبر ام خانواده احوال از داشتم

 اام کرده شکایت او از گفت می منوچهر اوائل همان...  بود شده ناامید هم شاید یا ؟؟ بود یافتنم

 و فتر آزادانه اینگونه که بود نرسیده اثبات به او علیه چیزی حتما...  نزد حرفی مورد این در دیگر

 ! کرد می آمد

 می او از مهتاب...  پر دست با هم همیشه...  رفت می و آمد می دیگری زمان هر از بیش سهراب

 هم او از مهتاب...  باردارم دانست نمی سهراب...  بیاورد من برای مقوی های خوراکی تا خواست

 ار زندگیمان و آمده دنیا به بچه بفهمد بخواهد منوچهر وقتی تا بود این نظرش بود کرده پنهان

 اساس بر و بود پوچ هایش حرف...  ماند نمی اعتراضی جای دیگر که کند می شییرین آنقدر

 بتواند کردم نمی تصور حتی دیگر اما داشت دوستم و بود مهربان چنان هم..  خودش تخیالت

 ... بزنم حرف برایش اینکه به رسد چه باشد صبورم سنگ

 دچن...  بودم نشسته استخر کنار تنها...  بود خنک هوا هم هنوز منطقه آن در... بود ماه تیر اواسط

 اشمب داشته گردشی باغ در داشتم اجازه درها قفل و دیوارها بلند های حصار به اعتماد با بود وقتی

 نگلج شبیه بیشتر.. نشده هرس البته و بار و پربرگ زیبایش های درخت...  بود زیبا خیلی باغ... 

 چهار آن مدت در و نداشت راهی باغ این به مهتاب و سهراب و منوچهر خود جز کس هیچ...  بود

 تیح...  شد می بیشتر روز به روز ام افسردگی...  بود پیرزن همان بودم دیده که شخصی تنها ماه
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 یبحب با را خاطراتم ی همه..  کردم می فکر گذشته به فقط...  بودم تفاوت بی هم خودم به نسبت

 االن که داشتم او از زیادی خاطرات اما...  اواخر آن جز نبود شیرین خیلی چند هر... کردم می مرور

 چرا...  بوده عشق و نگرانی روی از هایش تلخی و ها ناراحتی ی همه کردم می حس وجود تمام با

 بهش دستت دیگه که ایه گذشته برای خوردن افسوس ممکن حال بدترین ؟ شدم نمی متوجه

 ... رسه نمی

 ی باخته رنگ های برگ از بود پر آن روی...  داشت شدن عوض به نیاز که بود استخر آب به نگاهم

 ... زمستان و پاییز

 قلبم...  بد های حس از پر...  شد شرد بدنم دیدنش با.. شد وارد منوچهر ماشین و شد باز باغ در

 ... کرد امان بی و تند زدنی به شروع

 . عشقم شدی خوشگل چه...  من دل عزیز به به:  آمد سئیم به و زد لبخند دیدنم با ، شد پیاده

 خودش روی به گاه هیچ اما بود محسوس کامال اندامم لرزش.  خورد می هم به واژه این از حالم

 به آغشته که تنش بوی از..  بودم متنفر وجودم تمام با آغوش آن از... همیشه مثل...  آورد نمی

 ... بود سیگار و عطر

 ؟ عزیزم خوبی ــ

 ... فتادا می جانم به که بود آنوقت خاموشم چرا که شد می دیوانه گاهی فقط بود پذیرفته را سکوتم

 نم ندیدن اینکه مثل: کرد هدایت ساختمان سمت به مرا بود ام شانه پشت دستش که همانطور

 ؟؟ ساخته بهت خیلی

 . نبود خوب لحنش

 ! شد می چندشم...  برد فرو موهایم در را دستش

 ! شده باز روت و رنگ ــ

 شده اول شبیه و بود رفته ها کبودی فقط...  بودم پریده رنگ ام خیلی خودم نظر به بود او نظر این

 ! بودم

 خیلی و.  شکفت گلش از گل منوچهر دیدن از و آمد استقبال به مهتاب.  شدیم ساختمان وارد

 ... نشستم نفره تک مبلی روی سکوت در.  کرد پذیرایی به شروع سریع
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 . جنوب به ؟؟ چطوری نفره دو مسافرت یه با:  نوشید را چایش

 ... خواستم نمی...  خواستم نمی

 ... افتیم می راه شب فردا بردار وسایلتو...  رضاست عالمت سکوت:  گذاشت میز روی را فنجان

 ؟ نیومد خوشت بودنش دونفره از:  کاوید می را ام چهره حاالت همچنان نگاهش

 ... نیامد باال صدایم

 ؟ هان...  ببریم خومدمو با هم رو سهراب و مهتاب تونیم می خب ــ

 ؟؟ جنوب به روزه چند سفر یه با چطوری جون مهتاب:  کرد صدا را مهتاب...  سکوت هم باز

 ؟ تابستون تو اونم جنوب:  دوید اش چهره به نگرانی...  دانست می مرا روز و حال که مهتاب

 ... گرمه خیلی شنیدم

 .. کرد تحمل میشه...  نیست گرم اونقدرام هنوز ــ

 ... دمکر می پیدا فرار برای مجالی زندان از رفتن بیرون این در شاید..  نبود مهم برایم بچه که من

 ! موافقم من:  گشودم زبان

:  فتگر را دستهایم...  برم صدات اون قربون:  آمد سمتم به و خاست بر نشست لبانش بر لبخند

 ... گذره می خوش بهمون حتما

 ...  نبود مهم اما.. کرد اخم من به مهتاب.. بزنم لبخند نکردم سعی حتی

.  گرفت می من از را کاری هر فرصت برنامه این با.  رفتیم کیش به هواپیما با تصورم خالف بر

 آتش هم باز که آنجا تا داد می حرص خیلی را او این و بودم رفته فرو خود در و دمق خیلی

.. . بود گرفته خودمان برای که اتاقی در..  بودیم هتل در...  کرد خاموش دستم پشت را سیگارش

 گفتم وقتی...  داشت ای خجسته دل چه...  بگذرانیم خوش و برویم ساحل به که داشت اصرار

 وقتی.. . گذاشت دستم پشت و برداشت ازلبش را سیگارش عصبی حالتی با نمیام..  ندارم حوصله

 اب بود زده بیرون حدقه از خشم فرط از که چشمهایی با و گرفت محکم را دهانم زدم جیغ اراده بی

 ... لعنتی کشمت می دستام همین با همینجا وگرنه شو خفه:  گفت وحشتناک نگاه آن
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 یشکست می دست سرو باهاش بودن واسه که بود حبیب اگه:  کرد رهایم ریخت فرو که اشکهایم

... 

 بار ندچ احمق ی مرتیکه...  کنه پیدات که زنه می دری هر به داره میبینم کنم می کیف:  زد پوزخند

 ... کنه پیدا رو تو مثال که افتاده راه من دنبال

 . رسیدند حسابشو ها بچه دادم...  بزنه سرش به فکرا این از دیگه نکنم گمون اما:  خندید

 ؟ کردی چیکارش:  کردم پاک را هایم اشک ؟ بود کرده چه او با...  ریخت فرو قلبم

 ؟؟ شد باز عشقت واسه زبونت ؟ چیه ؟؟ هان:  برد باال را ابروهایش

 رشس بالیی چه:  کرد می ام دیوانه داشت نگرانی ایستادم مقابلش رفتم یادم از دستم سوزش

 ؟ حیوون آوردی

 ؟ گفتی چی:  گرفت ناباوری از رنگی نگاهش

 ماالن و من بعد ماردمو اول...  حیوونی یه تو...  شنیدی که همین:  کوبیدم اش سینه به مشت با

 ؟ داره گناهی چه بیچاره اون آخه ؟ حبیب

 ... لرزیدم می عصبانیت از

 ... هخوب حالش که بگو:  التماس به..  افتادم گریه به دوباره...  شد حس بی لبهایم زد که تودهانی

 کنم می درستت اما ؟؟ آره ؟ سازی نمی من با که کرده هندستون یاد فیلت:  زد چنگ موهایم به

 ... خودمو هم کنم می راحت رو تو خیال هم...  میارم واست مرگشو خبر بار این

 نمی دیگر...  دادم دستش به را ضعفم نقطه که کردم بدی کار..  افتاد می خطر به حبیب جان

 تهنداش کاری اون به داری دوست هرکی جون به:  افتادم پایش به...  باشم هم تفاوت بی توانستم

 هر ممکنه که دلی سنگ اونقدر دونم می که من..  بردار اون سر از دست دم می قسمت...  باش

 ... بیاری سرش بالیی

 ... بدی گستاخیتو این تاوان باید...  گمشو برو:  کوبید سرم به لگد با

 اشب نداشته کار اون به دیگه فقط میدم انجام بگی هرکار..  باشه:  میبارید باران چون اشکهایم

.... 
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 به و بودی خوبی دختر اگه شاید.. میشه چی ببینم حاال:  کرد مرتبشان و کشید موهایش در دست

 . شدم خیالش بی دادی گوش حرفام ی همه

 یبحب برای دلواپسی دنیا یک و ماندم من...  شد خارج اتاق از و زد پایم به محکمتری لگد هم بعد

 . ریخت فرو امان بی او یاد به اشکهایم... 

*********************** 

 .... اما...  اما باشد عاشقانه شب یک توانست می.. ماه نور زیر..  دریا کنار تار شبِ آن

 وگم می من که کاری مهمه واست پسره اون جون اگه ؟ دیگه کردی فکراتو خوب:  ایستاد مقابلم

 ! دی می انجام

.  کردم می کاری هر او جان نجات برای من اما! خیلی!  بود سخت خیلی...  بود خواسته من از چه

 احساس و عشق.... کنم فکر او به نباید حتی دیگر وضعیتم این با کردم می فکر که وقتی مخصوصا

 برای!  دادم می دست از کار این با را داشتم دوست که کسی تنها..  مرد می همیشه برای من در

 .... همیشه

 زد نیشخند و کشیدد رخم به را آن درخشید ماه نور زیر چاقو ی تیغه

 ؟ بگی باید چی شدی متوجه حاال ــ

 . دادم تکان سر و کردم نگاهش زده غم و آلود بغض

 و تو و دونم می من بگی رو گفتم من که چیزایی اون جز کلمه یک فقط..  کلمه یک اگه بین ــ

 ؟ فهمیدی...  حبیبت

 به ار گوشی و گرفت شماره.  دادم تکان سر فقط.  بود گرفته را نفسم راه و بود شده سنگ بغض

 . باش زدنت حرف مواظب:  گرفت سمتم

 گذاشت گردنم زیر را چاقو

 جواب.  ندهد جواب کاش..  بار سه..  دوبار.. بار یک..  خورد بوق...  گرفتم را گوشی لرزان دستی با

 ... عشقم نده جواب..  حبیبم نده

 ؟ بله ــ
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 ... بود گرفته و خسته صدایش

 . شد پر آنی به چشمانم و لرزید ام چانه

 . بفرمایید ــ

 ... الو:  باریدند اشکهایم...  بودم صدا این دلتگ چقدر

 الو؟؟:  شد متعجب لحنش

 ... باشم من که داشت شک

 . سالم...ســ ــ

 ؟؟ عزیزدلم تویی یاس:  آورد قلبم روز به چه صدایش درون بهت خدا

 نمی..  کردم نمی.. نکنم خطا پا از دست بود مواظب دریده چشمان آن با کردم نگاه منوچهر به

 . بود میان در او جان پای وقتی کردم

 ... نگرانی از مردم ؟ تو کجایی ؟ برم صدات قربون خودتی یاس:  من از تر تاب بی

 ... شدم سرد اما.. بود سخت

 شده سهراب اسم به پسری عاشقِ که بود وقت خیلی من.... رم می ایران از دارم من...  من ــ

 کهاین ترس از اما...  داشتم ارتباط بود وقت خیلی او با من..  من..  نمشانختش کس هیچ...  بودم

 رایب مجبورشدم حتی.. حتی.. نزنم حرفی شدم مجبور بزنید منم به زدید مادرم به که بدنامی مهر

 ودمب منتظر فقط..  من... .. کنی حمایت ازم اینکه برای شدم عاشقت که...  که کنم بازی نقش تو

 هک نامردیه دیدم فقط شده جور رفتنم برای چیز همه االن...  بشه فراهم کردنم فرار ی زمینه که

 که گفتم هم االن...  خب اما کردم ظلم بهت هم اینجاش تا دونم می...  بذارم خبر بی رو تو بخوام

 . کن خداحافظی همه از من طرف از.  نگردین دنبالم دیگه

.. . بدهد را پاسخم نتوانست حتی که حرفهایم از خورد جا آنقدر او چرا..  آمد نمی باال نفسم خدایا

 !خودش... بود خودش خاطر به این اما.. دیگر حماقت یک ؟؟بازهم کردم می چه او با من خدایا

 ! دایی پسر خداحافظ...  کن حاللم ــ
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 ندبز را حرفش نگذاشت حتی.  کرد قطع را تماس و قاپید دستم از را گوشی خداحافظی محض به

 ! دریا در کرد پرت را گوشی هم بعد... 

 ! شد لندب هق هق به ام گریه صدای بی صدای و نشستم زمین بر... بایستم پا روی نتوانستم دیگر

 خترد تری عاشق منم از تو.. کردی روسفید عشقو...  اومد خوشم:  کرد بلندم و گرفت را بازویم زیر

 ! بکنم نتونستم من که کاری..  کردی عشق فدای خودتو..

 رومب... بسپارم آب به را جانم نیمه تن گذاشت می کاش...  بازگرداند هتل به مرا ناتوان و حال بی

 ! بیاورد تاب مرا ننگین و بیعار وجود نداشت تحمل هم دریا شاید اما شوم غرق دریا دل در و

 هب کیش از برگشتنمان از از پس هفته یک منوچهر...  گذشته ماه چهار گشتیم بر که روز آن از

 احساس تنها شاید... نبودنش از داشتم خوبی احساس چه بود نگشته بر هنوز... رفت فرانسه

 خیلی..  بود نابسامان و ریخته هم به من اوضاع...  بودم یافته درجودم مدت آن در که بود خوبی

 حس را حرکاتش فقط و نداشتم او از هم تصوری هیچ که موجودی این از نفرتم... گذشته از بدتر

 نگاه خودم به آینه در هرگز..  بود شده عوض کامال ظاهرام!!!  بود شده پیش از بیش کردم می

 یک...  دیدم نمی ام چهره در ندامت و افسردگی جز چیزی!  رنج و درد یعنی آینه.  کردم نمی

 هچهر فهمید را بارداریم موضوع وقتی سهراب فکر به حتی دیگر...  پا و دست بی ضعیف موجود

 ؟ است خبر بی موضوع این از چطور منوچهر که بود این از تعجبش بیشتر.  بود دیدنی اش

 آن در من دیدن و بود نزده سر ما به که بود طوالنی مدتی هم او.  آمد که حمام بود رفته مهتاب

 ... بود عجیب برایش حالت

 ؟ خبریم بی ما و خبریه سالمتی به ــ

 ! باشم داشتم دوست که همان.  بودم خودم منوچهر نبود در.  کردم مرتب را شالم

.. . بودم شده حس بی دیگر من فقط.  بود محبت مهتاب مانند بود چه هر...  بود نکرده بد من به او

 ! خواست نمی را کس هیچ با صحبتی هم دلم.  نداشتم را کس هیچ ی حوصله

 ؟ دلگیری ما از ؟ خانوم یاسمین:  گفت دید که را سکوتم

 . نه:  دادم تکان سر

 ؟ بپرسم سوال یه ازت تونم می ــ
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 ؟ دادند پدرم به زور به رو تو مادرت پدر ؟؟ غمگینی همه این چرا:  کردم نگاهش

 . کردم مرور ذهنم در بار چند بود گفته که را ای جمله.  ماند خیره هایش چشم به نگاهم

 ؟ پدرت ــ

 ! آره.. خب:  شد متعجب هم او تعجبم دیدن با

 ؟؟ پدرته منوچهر ــ

 ؟؟ دونستی نمی:  رفت باال ابروهایش

 ؟ ممکنه چطور...  نمیشه باورم:  کنم پنهان را ام شنیده آنچه از را حیرتم توانستم نمی

 . بودم بچه من..  شده فوت وقته خیلی من مادر:  زد محوی لبخند

 ؟ نیست مادربزرگت مهتاب یعنی:  بگیرم او از را نگاهم توانستم نمی

 ! چرا ــ

 ؟ منوچهر زنِ مادر یعنی...  یعنی ؟؟ هست ــ

 . میشه هم منوچهر مادرزن هست من مادربزرگ وقتی طبیعطا:  برداشت میز روی از را سیبی

 ... بود شوخ لحنش

 . بزرگتری خیلی من از که تو..  اما ــ

 ؟ اونوقت چیه موضوع این به ربطش:  خندید بار این

 ... خب ــ

 . شدم مردد ؟ بگویم ؟ گفت می منوچهر به اگر

 ؟ بگی خوای می چی تو:  چشمهایم به شد دقیق نگاهش

 .. نکرده ازدوج وقت هیچ منوچهر کردم می فکر..  من ــ

 ؟ نگفته تو به هیچی مورد این در یعنی:  کرد اخم

 ! هیچی..  نه ــ
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 ... دونی می چیزو همه کردم می فکر من!  عجیبه:  کرد خیس زبان با را لبهایش

 گم نمی بهش من باشه که چی هر..  باشه راحت خیالت و بزن حرفتو: دید که را ام مانده در نگاه

... 

..  بود بسته منوچهر جان به جانش.  بزنم حرف او مقابل در توانستم نمی من و آمد می مهتاب

 ؟ بودم گرفته را دخترش جای وقتی کرد می محبت همه این من به چطور

 . ندارم حرفی.. نه:  برخاستم

 ... کن اعتماد من به...  بگی چیزی خواستی می مطمئنم من اما ــ

..  میاد االن جون مهتاب:  شد دوخته حمام ی بسته در به نگاهم شد قطع که حمام دوش صدای

 ... تونم نمی

 ؟ بیرون بریم

 ؟؟ بیرون ــ

 ! باغه توی منظورم ــ

 ماداعت از اینکه با...  کردند می باز سر دلهایم درد گویی یکباره به خواست می زدن حرف دلم چقدر

 به را بگویم خواهم می که را هرچه که گیرم...  کردم اعتماد هم بار این بودم خورده بدی ی ضربه

 ؟؟ بود این جز دیگر گرفت می کتکم باد به..  بگوید منوچهر

 سوز بود پاییز اوایل اینکه با بود گذاشته سردی به رو دوباره هوا.  رفتم در سمت به حرف بی

 ... ابری هم آسمان.  داشت سردی

...  بودم دلتنگ!  بودم داده دست از آسان چه را ام خوشبختی..  گذشت که ایامی خیر به یادش

 تَخم و اخم حتی...  حتی...  حریر های زدن غر...  دایی زن های خلقی بد حتی..  چیز همه برای

. . میشدم ناراحت فوقش..  کرد می رفتار همانطور من با هم باز او و بودم آنجا کاش.. کورش دایی

 ... اینگونه دیگر... فراموش هم ساعت چند حتی یا روز چند از بعد..  کردم می بغض

 حتی من... من و بود عاشقانه که دیدارهایی آن بخیر یادش...  بخیر یادش.  کشیدم بر دل از آهی

 هب حواسش آنقدر چه برای..  برد می سر به آقابزرگ باغ در مدام چه برای حبیب شدم نمی متوجه

 ... بود من
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 . ام آماده من ؟ خب:  نشست گوشم در صدایش که زدم می قدم آرام

 . بود کرده زرد را رخشان زود چه خزان که بود درختان به نگاهم

 ؟ هان.. باشم داشته بهت بدی نظر تونم نمی من که باشی فهمیده باید دیگه.. بزن حرف من با ــ

 اما یباش بین بد من به داشتی حق دارم باهات نسبتی چه من که دونستی نمی این از قبل تا اگه

 . محرمم تو به جورایی یه هم من دونی می که االن

 ؟ محرمی چرا:  کردم نگاهش

 . پدرم به تو محرمیت خاطر به خب ــ

 ! نیستم محرم پدرت به من اما ــ

 ؟؟ کنی می شوخی:  مبهوت و مات...  ایستاد

 .... متاسفانه...  هم بچه این...  نه:  گفتم سرد

 ؟؟ رسانی می آرزویم به مرا!!  خواهم می مرگ یا خدا!!  باشم پروا بی اینقدر شد می مگر

 ؟ نیستید محرم واقعا ــ

 ! نیستیم نه.. متاسفانه ــ

 ؟ ممکنه چطور آخه ــ

 ! متنفرم همین بریا زندگی این و خودم از منم..  ممکنه که میبینی ــ

 ! مهتاب مثل بود یکی هم او ظاهرا اما بزنم حرف داشتم دوست.  افتادم راه به

 ؟ هستی کی تو ببینم بزن حرف درست:  ایستاد مقابلم

 ! خوره می سادگیشو چوب داره که...  تنها ی برگشته بخت دختر یه ــ

 ؟ نه است خداوند دیگر نام آه...  خاست بر وجودم عمق از آهی دیگر بار

 فاش اینکه به اصرار.  خواندم سهراب نگاه در را اصرار.  نبودند ام اراده به دیگر خاموشم لبهای

 ! کند می تنگ را نفسم و شده بغض که آنچه بگویم... بگویم اینکه به...  کنم
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 چه هر!!  بود ام رفته دست از آرزوی بزرگترین او آخر...  حبیب به عشقم حتی!  گفتم چیز همه از

 تانیا از!!  بود من غم ی همه او ؟؟ نه او از و بگویم هایم غم از شد می مگر بود او ندیدن از بود غم

 ؟؟ مقابلم یا بود من با..  آمد سرش بر چه دانستم نمی هنوز که او گفتم هم او از... 

 وقتی.. . بکشم نفس توانستم!  شد بهتر حالم...  شدم سبک...  شد گشوده ها عقده که گفتم آنقدر

 هم در او ی چهره...  بود نمانده نگفته حرف دیگر...  بود شسته اشک را صورتم که آمدم خودم به

 . کرد می داد بی چشمهایش در ناباوری و بهت هم هنوز.  بود

 ... عزیزم بیا توام جان سهراب!  میشه سر درد خوری می سرما...  مادر تو بیا:  کرد صدایم مهتاب

...  دنیشنی و گفتنی نبود ای قصه بود دل درد همش!  ببخش حرفیمو پر:  برخاستم کت نیم روی از

 ! هستم کی بدونی.. بشم خارج تو برای ابهام حالت این از هم.. بشم سبک کم یه خواستم

 ینها خواهشم ، فقط!...  بکشم نفس تونم می حاال..  دادی گوش که ممنون:  کشیدم عمیقی نفس

 . ندارم ازت ای دیگه توقع هیچ... نندازی جونم به پدرتو...  که

 . نشنوم را غمگینش و گرفته صدای که آنقدر نه اما شدم دور او از

 . کنم می کمک بهت من ــ

 . چرخیدم سویش به آرام و ایستادم

 چرا ؟؟اما یافتمش نمی و بودم اش پی در مدتها که باشد روزنی همان شد می این یعنی ؟ کمک

 حرفش روی توانستم می آیا.. منوچهر پسر ، سهراب هم آن ؟؟ آمد می کارم به دیگر ؟ دیر اینقدر

 !!؟ پدرش چون باشد مجنونی هم او نکند ؟ کنم حساب

 هغص ؟ بود شده پژمرده و غمین اینقدر چرا او. آمد سویم به و خاست بر برگشتم طرفش به مردد

 ؟؟ همه این ؟ خورد می مرا ی قصه ی

 . خانوادت پیش گردی بر کنم می کمکت بتونم جور هر:  ایستاد مقابلم

 پرنده برای اما... اما.. خوشحال از آوردم می در بال باید شاید.. شد تر لبریز بود لبریز غم از دلم

 ودنگش در بپرد تواند نمی وقتی...  ندارد معنا قفس در گشودن دیگر ای چیده را پرش شاه که ای

 ؟ چرا

 . ندارم اونا بین جایی دیگه من:  لرزید ام چانه
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 ؟؟ کنند می قبول وضعیت این با منو چطور:  کردم ظاهرم به اشاره

 تنها مرگ..  دردیت هم حس از ممنون:  کنم مهار را آمد می چشمانم به که تااشکی بستم چشم

 .... تونی می اگه...  منه ی چاره راه

 . گرفتم رو من و کرد اخم

 اب هم هفته به هفته که ؟تو هم به گید می چی:  داشت ما به چشم همچنان در دم آمد دوباره مهتاب

 . جون دختر زنی نمی حرف من

 نههمانگو و برداشتمش گالیه عنوان به فقط بود آن بر افزون مهربانیش اما داشت طعنه کالمش

 و گفتن از بهتر سکوت وگرنه...  باشه داشته باورم که زنم می حرف کسی برای من:  دادم پاسخ

 !! شدنه پنداشته دروغ یا شدن نشنیده

 ؟ ندارم باورت من که اینه منظورت:  گرفت را دستم

 ؟ کرد می دوا دردی مگر...  کنم گریه خواستم نمی من.. سوخت می هی چشمانم چرا

 . کنم تون خسته و بگم خوام نمی.. ندارم شمارم بی های درد شمردن جز حرفی من ــ

 ! کوهستان به رو کورِ و سوت اتاق همان.  رفتم درون به

**************** 

 هر با. .  بخوابم گذاشت نمی منفور و اضافی موجود این.  شب هر مثل.  بودم شده خواب بی

 هک بیاید خواست می.  کردم می بغض هم لرزید می دلم هم کردم می حس دستم زیر که حرکتی

 ؟ من از تر روز سیه بشود یکی ؟که بشود چه

 خاطرات به بخواهم آنکه بی.  شد می مرور ذهنم در بودم گفته سهراب به که حرفهایی ی همه

 نخورده شام.  داد می آزارم و شد می تداعی خاطرم در بودم زده حرف ها آن از که بدی و خوب

.. . کنم امتناع خوردن از توانستم نمی دیگر...  داد می آزارم گرسنگی شدید احساس حاال و بودم

 اتاق از و بستم را موهایم.  شدم بلند سختی به...  بود سخت خیلی تحملش و گرفتم می صعفه دل

 یم هم را اندامم که بلندی شال برگشتم درون به.  دیدم تلوزیون جلوی را سهراب که شدم خارج

..  ودمب خودم نبود منوچهر وقتی.  برگشتم و دادم پایین را هایم آستین.. انداختم سر بر پوشاند

 !! آه...  که س یا همان
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 . بود صدا بی اما روشن تلوزیون به نگاهش.  رفتم خانه آشپز به سرش پشت از آرام

 ؟ هست اجازه:  آمد که بودم نخورده رو غذا از قاشق اولین هنوز

 ... کنم می خواهش ک کردم جور و جمع را خودم

 . نشست مقابلم کشیدو پیش را صندلی

 ؟ بزنیم حرف کم یه میشه ــ

 . زدم حرف سال یک ی اندازه که من:  زدم جانی کم لبخند

 انویر رو بودم ساخته پدرم از که بتی.. کردی خراب منو دنیای حرفات با..  آره:  کرد تبسم نیز او

 ... کردی

 ... حرفش به گوشم و بود رفت لیوان برداشتن برای که دستش به نگاهم

 تنها...  کرده تامین لحاظ هر از منو..  کنی فکرشو که چی هر.  کرده کار همه من برای پدرم ــ

 رخب گفتی تو که کارهایی ااین از کدوم هیچ از من..  دارم دوسش خودم وجود از بیشتر که کسیه

 دنیوم چشمام به خواب که مشغوله اونقدر فکرم زدی که حرفهایی با االن!  کدوم هیچ...  نداشتم

 رفح این با..  بشنوی تو و بگم من.. یعنی.. بزنیم حرف هم با تا باشی بیدار خواست می دلم... 

 ... که رسیدم حقایقی به تو های

 ... بود کالفه چقدر.  نوشید را آب

 ... میشم دیوونه دارم...  ریخته هم به خودم به محبتاش و پدرم از تصورم ی همه ــ

 ؟؟ بود پریشان اینقدر چرا..  دوختم دهانش به چشم

 ! دهبو سوگلی...  بوده خان زن روزی یه...  نبین اینجوری رو مهتاب:  گفت که بود دهانش به نگاهم

 

 سها نام به دختری صاحب...  داده بهش زیادی ی عالقه هم خان که سوم زن البته:  زد لبخند

 ... من مادر یعنی...

 مدار شک دیگه االن البته...  میشه سها عاشق میاد مناطق این به خدمت دوران برای وقتی پدرم

 ... باشه بوده کار در عشقی
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 در که رسیده بهش زیادی ثروت پدرش از اما...  نداره ای خانواده که گه می ش خانواده و خان به

 ... که هم ظاهر نظر از..  داشت نخواهد مشکلی دیگه امکانات و خونه و شغل برای آینده

 ... تره خوشتیپ پسرشم که من از االنشم همین:  کرد تکرار را لبخندش

 ردهگ می بر تحصیل ی ادامه برای پدرم...  میام دنیا به من بعد سال یک...  کنند می ازدواج هم با

.. . ره می دنیا از و میشه مریض خان اینکه تا..  مادرم و من به زده می سر وقتی چند از هر..  تهران

 یم بهش دارم االن..  میشه موندگار تهران نداشته خبر اون از کس هیچ که مسائلی خاطر به پدرم

 من!  تو مادر...  بوده افروز عموش دختر تهران توی شدنش موندگار دلیل فهمم می االن..  رسم

 ادزی پدرم..  کردی تعریف تو که اینطور نه اما...  شنیدم خودش زبون از رو شدنش عاشق ی قصه

 اختالف خاطر به اما بودم عاشقش کنم ازدواج سها با اینکه از قبل گفت می...  میزد حرف افروز از

 که بوده اون از بعد گفت می...  کنه می ازدواج ای دیگه مرد با افروز و رسن نمی هم به ها خانواده

 بعد تگف می..  کنه فراموشش بتونه و نبینه تااونو رفته خدمت به و کرده رها کاره نیمه رو درسش

 زن به مرد یک نیست درست گفت می... نکردم فکر بهش هرگز شدنش دار بچه و ازدواجش از

. . بوده شده هم دار بچه دیگه که مخصوصا باشه بوده عاشقش قبال چند هر کنه فکر شوهرداری

 دلشو که مدتی از بعد..  نبوده ماردم عاشق پدرم...  شده ثابت بهم اینها خالف تو حرفهای با اما

 رو همه و شدن مانع هاش بچه و خان های زن اما برسه بهش تونسته می که ثروتی از یا زده

 نای از پیش ممکنه..  کرده ازدواج او با چرا که شده پشیمون کردند آوار رو سها و مهتاب و گرفتند

.. . بوده مجرد هنوز اون چون رفته افروز سراغ به من وجود با پدرم مطمئنم اما خواسته می رو افروز

 گی می که توام...  شده دار بچه و کرده ازدواج زودتر افروز گفت می پدرم...  بزرگترم تو از من

 ... نداره برادری و خواهر

 های گریه همه اون دلیل..  مادرمو افسردگی دلیلی فهمم می حاال:  کشید موهایش به دستی

 یبرا هم من های بهانه..  بره می رنج چیزی یه از فهمیدم می خوب بودم بچه اینکه با.. رو پنهانی

 دست از که بود دوسال مادرمو.. برگشت که بود سالم شش...  کرد نمی دلش به خون کم پدرم

 ... کرد می کار مردم های خونه تو...  کردم می زندگی مهتاب با....  بودم داده

 نمی اومد وقتی:  زدود انگشت سر با ریختن فرو از قبل را نشست چشمانش به که اشکی نم

 باورم...  گرفت هدیه واسم اونقدر کرد محبت اونقدر اما.. کردم می غریبگی باهاش...  شناختمش

 مهتاب به..  نداد وقت هیچ...  داد نمی درستی جواب پرسیدم می که نبودنش از...  داره دوسم شد

 این هم او...  شد مهربونتر مادر از براش...  داد می اون به رو حق مهتاب بودکه گفته چی دونم نمی
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...  فرستاد تهران دانشگاه منو...  باشیم رفاه در تا کرد خرج جوره همه...  خرید رو بزرگ ی خونه

 .. کردم نمی کنجکاوی نبودنهاش به راجع دیگه هم من...  ماشین بهترین..  گرفت خونه واسم

 ما اب روز دو فقط هفته در بااینکه...  داشتم دوست بودنشو..  بود آرامش ی مایه برام بود که همین

 ش خونه به نداشتم اجازه گز هر اما شدم کار به مشغول تهران همون درسم اتمام از بعد..  بود

 خواستم می ازش چه هر..  زدم می سر مهتاب به کمتر منم......  ندارم و نداشتم آدرسشم..  برم

 ... داره دوست خیلی رو اینجا..  کرد نمی قبول کنه زندگی خودم پیش و تهران بیاد

 ی همه و داشتم دوسش وجود ی همه با...  داشتنی دوست بت یک بود شده من برای پدرم

 اونو وت اگر...  گرفت دلم تو به محبتش همه اون دیدن با...  تواومدی اینکه تا.  داشتم قبول کاراشو

 ... کردی می دور من از

 ای کنه محبت بهت..  خواد می رو تو چقدر نبود مهم برات....  نبودی عالما این تو تو اما:  کرد نگاهم

 با باید چرا تو سن به دختری بود عجیب واسم خیلی...  کنی می فرار ازش که دیدم می حتی...  نه

 ؟؟ کنه ازدواج پدرش سال و سن به یکی

 حق در نمیشه باورم!  خیلی...  بده خیلی حالم اشتباه موردش در تصوراتم ی همه فهمیدم که حاال

 .... رو تو و باشه زده آتیش رو تو مادر..  باشه کرده خیانت اینطور مادرم

 تو ایه حرف باور کنه می ظلم تو به که اینطوری اما!  سخته برام خیلی:  چکید فرو اشکش بار این

 ... نیست هم ذهن از دور

 ... آورده تو سر بالیی همچین که متاسفم خیلی من

 کمکت شده طور هر من:  گرفت را دستم سردش دست با.  لرزید می بغض از اش مردانه صدای

 ... کنم می

 خون راستی به آیا..  مرد این بود مهر پر و احساساتی چه..  شد اشک از لبریز نیز من چشمهای

 ؟؟ داشت جریان هایش رگ در منوچهر

 رچطو...  ندارم رویی همچین دیگه االن اما..  خانوادم پیش برگردم خواست می دلم خیلی اوایل ــ

 ... که حالی در گردم بر تون می

 ! رسه می فردا ــ

 ؟ فردا:  شد خشک دهانش به نگاهم
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 ! بودی گفته زودتر رو حرفا این کاش! رسه می وقت اول...  آره:  داد تکان سر

 ... بگذراند خیر به خدا...  دید می مرا وضعیت آن با اگر!  شد سرازیر دلم بر غم از باری

 . نبود ای ساده کار دیوانه آن با رویی رویا....  شد سرد و حس بی آشنا ترسی از بدنم

 . کنم استراحت کم یه برم..  من:  شدم بلند حال و حس بی

 . نخوردی غذاتو ــ

 . ندارم میل دیگه ــ

 . کنم می جمع من برو: گفت که کنم جمع را میز خواستم

 ؟ نه مگه.. زنی نمی بهش حرفی...  تو...  که تو ایستادم در دم

 . آبجی راحت خیالت:  زد لبخند

 ؟؟ آبجی

 ! آبجی بگم بهت بذار...  دونم نمی خودم با نسبتتو واقعا:  زد لبخند

 ! من چاره بی!  گشت می بر او...  برگشتم اتاق به.  بود کمرنگ و سرد تبسمم

 خواب گرم که بود روشنی به رو هوا و نیامد چشمانم به خواب برگشتنش ی غصه از شب تمام 

 اتاقم در...  بود هم در و ناراحت خیلی...  دیدم می را حبیب خواب بار اولین برای مدت آن در.  شدم

 چشمان و دیدم می را نیمرخش...  بودم ایستاده کنارش... بود ایستاده باغ به رو پنجره پشت

 وبخ را این بود من برای دلتنگیش ی همه.. ناراحته من نبودن از که دانستم می..  را آلودش اشک

 ؟ جان حبیب:  گذاشتم اش شانه روی را دسم..  رفتم جلو..  کردم می حس

. . برگشتم که من:  گفتم...  شناخت نمی مرا... دوخت نگاهم در را آلودش اشک نگاه و برگشت

 ؟؟ ناراحتی چی برای

 ... اما...  بگوید تا گشود لب... ریخت فرو غمگینش چشمان از اشک

 ... که ای بوسه و نشست موهایم در که دستی

 !! بود برگشته.. خوردم جا منوچهر ی چهره دیدن از و گشودم چشم
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 . عشقم سالم:  کرد نوازش را صورتم و زد لبخند

 االخرهب...  نرود کنار رویم از پتو بودم مواظب..  برخاستم سختی به...  آمد می بند او مقابل در زبانم

 . باشم امان در دستش از که بود لحظه یک هم لحظه یک اما فهمید می که

 ... گرفتم رو...  که گرمایی این از بودم متنفر...  کرد نزدیک من به را خودش

 ... خانومم شدی خوشگل چه ؟ عزیزم خوبی ــ

 ! داشتم نفرت وجودش ی همه از.  کردم جدا او از را خودم و کردم اخم

 ! شدم یم دیوونه ندیدنت از داشتم...  بمونم تونستم نمی دیگه..  بود شده تنگ خیلی برات دلم ــ

 ؟؟ دهم تحولیش اراجیف این جواب در که داشتم چه.  آمد نمی حرفم

 .....صبحونــ هم با بریم بیا:  زد کنار و گرفت را پتو

 را انمترس نگاه.  هایم چشم تا آمد باال کم کم... ماند ثابت ، ننگ آن به.. برجستگی آن به نگاهش

 . افتاد عجیب شوری به دلم.  دزدیدم

 ؟؟ چیه این:  رفت هم در اخمهایش

 ؟؟ چیه پرسی می من از:  زدم پوزخند حالیم بد و ترس ی همه با

 !کردی سقط اونو که تو اما:  گفت ناباور

...  شدم چاق خوابیدن و خوردن و زیاده خوشی از نیست چیزی اینم...  آره:  پوشیدم را شالم

 ! نباش نگران

...  گذاشتم تنها اش دیدنی حیرت در را او و خاستم بر..  دهد جواب نتواند که بود زده بهت آنقدر

 . کرد آرام کمی هم مرا.  داشت آرامش نگاهش..  بود بیدار هم سهراب.  آمد پیش نگرانی با مهتاب

 ! بیفتد جانم به وار دیوانه اینکه از شد می مانع بود که او

 سهراب سوی به و چرخیدم خودم دور اراده بی لرزاند را تنم خواند را مهتاب که فریادش صدای

 . بردم پناه

 روغد من به تونستی چطور:  بود بلند منوچهر فریاد...  رساند اتاقم به را خودش سراسیمه مهتاب

 ... داریم نگه رو بچه نداریم قصد دونستی می تو ؟؟ بگی
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 ... هم من کن باور جان منوچهر ــ

 مین چشمات..  میکنی زندگ خونه این تو داری تو ؟ ممکنه مگه ؟ دونستی نمی بگی خوای می ــ

 ؟ نگفتی من به چرا ؟ بینه

 ... بدین اجازه ــ

 .... بره بین از بچه این باید امروز مین... بشنوم چیزی خوام نمی شو خفه ــ

 ؟ نزدی حرفی چرا تو:  سهراب به رو.  آمد بیرون

 ... که دارید توقع من از اونوقت داره بار خانمتون نشدین متوجه خودتون شما:  انداخت باال شانه

 می رو بچه این کنید می فکر..  ست کاسه یه تو تون همه دست..  دیگه بسه:  زد فریاد هم باز

 ؟ دارید نگه تونید

 .... کورخوندید اما:  شد ور حمله من سوی به ناگهانی خیلی و

 دایص..  بیفتم زمین بر پشت واز بدهم دست از را تعادلم که بود محکم آنقدر شکمم به لگدش. 

 ... کشتیش بده مرگم خدا:  شد گم مهتاب جیغ در ام ناله

.. . شد تار و تیره چشمانم پیش دنیا...  پیچید وجودم ی همه در شدیدی درد. شد مانعش سهراب

 ... تر گیر نفس درد و شد می تر سفت لحظه به لحظه شکمم

 ... نمیاد باال نفسم..  نفسم..  میرم می دارم: زدم چنگ مهتاب بازوی به

 ی همه با سهراب که کرد را زدنم قصد دوباره منوچهر.. رساند من به را خودش سراسیمه سهراب

 ! شکنم می دستاتو کنی بلند روش دست دیگه بار یه اگه:  غرید و زد پس را او عصبانیتش

 ردیگ که بد آنقدر بود بد خیلی حالم من...  رفت وا منوچهر!  سهراب سوی از کالم این بود عجیب

 انبیمارست ببریمش باید:  شد بلند که مهتاب ی گریه صدای.. دارم روزی و حال چه نبودم متوجه

 ... ره می دست از وگرنه

 می که جهنم به... بزنین دست بهش ندارین حق:  پیچید می خود به سهراب کالم درد از منوچهر

 .... میره
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 جلو هگنا بی یه ببینیم نیستیم حیوون ما:  برخاست زمین از و کرد بغلم حرکت یک با سهراب

 ... کنیم تیز دندون و چنگ براش یا کنیم نگاش فقط و بزنه پرپر چشممون

 چشم در چشم سهراب با دیگر که مرگ هم آن..  آرزو یک فقط..  مُردم شرم از..  هم حال هما در

 ! نشوم

*************************** 

 به خیری چه و بود دیده من از خیری چه ؟ کرد نمی رهایم چرا ؟ خواست می جانم از چه زندگی

 ؟؟ بود خواهان را بودنم که رساند می من

 یا شیشه دیوار آنسوی را مهتاب...  بودم تنها...  گرداندم چشم...  بود دهانم روی اکسیژن ماسک

 ... بود خواندن دعا حال در اشکبار چشمانی با...  دیدم

 ویر بر که دستم حرکت...  آوردم خاطر به تا گذشت اندکی...  بستم را رمقم بی و خسته چشمهای

 باعث انگیز نفرت ی بیچاره موجود آن از بودنش خالی حس و...  بود اراده بی شد کشیده شکمم

 درد از.. . بود ممکن غیر اما بنشینم خواستم می شد در از پر تنم تمام که دهم خودم به حرکتی شد

 ستمب چشم دوباره...  شدم بهتر کمی تا کشیدم درد با همراه عمیق نفس بار چند..  آم بند نفسم

 ؟؟ بود رفته بین از بچه یعنی... 

 برایش دلم اما..  اما خواستمش نمی...  گرفت خاص جور یک دلم... دلم اما زدم لبخند فکر این با

 کرده عادت هم باز او به بیگانگی ی همه با..  کردم می حس را حضورش بود ماه چندین...  سوخت

 ... ضربه آن خاطر به و وضعیت آن با کردم می فکر که حاال و باشد که بودم

 ... فروچکید و خرد سر ام بسته های پلک ی گوشه از اشک ای قطره

 هم زبا شد باخبر که مهتاب.. ش آمدنم هوش به متوجه پرستاری که بود گذشته مدت چه دانم نمی

 ! من اندوه و غم از پر بازگشت شادمانی از اینبار ریخت اشک

 دل.. کرد نوازشم و بوسید را صورتم بارها و بارها آمد سرم باالی او و شدم منتقل بخش به وقتی

 در خونریزی علت به روز سه فهمیدم وقتی..  بیاید بند هایش اشک گذاشت نمی نازکش و مهربان

 انج عجب..  بودم برگشته و رفته مرگ نزدیک تا هم باز یعنی..  کرد یخ پایم و دست ام بوده کما

 !! کندم نمی دنیا از دل که من بودم غمپرستی و سخت

 .... خودت مثه ناز و خوشگل دختر یه ــ
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 ؟ موند زنده مگه:  برداشتم را ماسک و زدم چنگ

 !ارمشبی دن می اجازه ببینم برم بذار...  ببینیش باید شاهلل ما...  شکر خدارو.. دخترم آره:  خندید

 کجا تا روزگار... ماند ثابت در به چشمم ؟ بود مانده...  گذاشت جای ناباوری و دربهت مرا و رفت

 ؟؟ کند بازی نوا بی منه با داشت قصد

 توانستم نمی که من.. آمد جلو!  ریخت فرو دلم...  بود شده پیچیده نازکی سفید پتوی در.  آمد

 ! مونه می ماه عین...  ببینش:  گرفت من سوی به رو را او...  کنم حرکت

 داشت گریه قصد آن هر که دوختم رنگی صورتی و کوچک ی چهره به را حیرتم و بهت از پر نگاه

 درد ی همه یادآور او! ببینمش خواستم نمی...  آمد می بدم او از من...  دادم فرو را دهانم آب... 

 !دق ی آینه شد می...  بود ماه نه این های

 ! بود مرده کاش..  ببینمش خوام نمی..  ببرش ــ

 ؟؟ مادر گی می چی بده مرگم خدا:  گرفت دندان به لب متعجب مهتاب

 ! متنفرم شون هردو از..  بمیرن برن باباش خودشو...  کن گمش ببر:  گفتم که همین ــ

 شد سراسیمه او پیچید اتاق در که صدایم

 .... شوم آرام من تا ببرد و بردارد را بچه چگونه ندانست بیچاره

 ؟؟ کنم توصیف را روزهایم و ساعات آن حال و حس توانم می چگونه

************************** 

 پر.  نداشتم خوبی حال...  بازگشتم منوچهر گاه شکنجه بگویم بهتر یا خانه آن به روز چهار از پس

 می چنگ را پودم تارو اش گریه صدای..  نداشتم هم را نقو نق دختر آن دیدن چشم!  رنج و درد از

 مهتاب...  کرد می رو و زیر را دلم اش قراری بی هم خواستمش نمی هم..  فشرد می را قلبم و زد

 می رب حوصله با هم ها شب نیمه حتی..  کرد می آماده شیر برایش سروقت...  رسید می او به خیلی

 اصرارش اما... و کرد می عوض بود نیاز اگر را هایش لباس و پوشک داد می شیر او به و خواست

 . بود فایده بی من نزد اش دوباره آوردن برای
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 و شد می شدید اش گریه صدای که گاهی داشت بچه آن به من از بدتر احساسی هم منوچهر

 خونه از!  کن اش خفه:  که خواست می بر هوا به فریادش صدای شکست می را خانه آن سکوت

 ... بیرون ببرش

 مناسب بچه برای کرد می فکر که گیاهی های دارو با..  کرد می صبوری که بود مهتاب هم باز و

 . داشت کردنش آرام در سعی محلی زبان به الالیی خواندن یا..  باشد

 دب چقدر دانست می.. نداشت کارم به کاری ظاهرا...  بود شده خیالم بی منوچهر.  بگویم هم را این

 حقم در مدت آن در که بود لطفی تنها شاید... ندارم هم را خودم حتی کس هیچ ی حوصله و حالم

 برای هم هنوز...  بروم بیرون آمد می پیش کم و خوردم می اتاق همان در هم را غذایم!  بود کرده

 آن بر عالوه کردم می فکر...  شدم می زنده و مردم می درد از داشتم مشکل رفتن راه و برخاستن

 ! بود سخت جان نظرم در بچه این عجب و.. بود کبود بود زده که ای ضربه جای شکمم رو ها بخیه

.  استرس..  من نخوردن غذا همه آن..  بود سقط برای که دارویی آن اتفاقات آن از چطور

 سه باالی وزنش بود عجیب و بود برده در به سالم جان هم باز منوچهر های شکنجه و افسردگی

 ... شد می جوری یک حالم آوردم می خاطر به که را رنگش قزمز صورت تصویر گاهی...  بود کیلو

 آن بود ناخواسته هرچند..  آلودم ننگ دامان بر بود مهری او...  زدم می پسش ذهنم از زود خیلی اما

 قدرچ که راستی به..  آوردم می یاد به را هایم سادگی شنیدم می را صدایش که بار هر اما اتفاقات

 بودم احمق آنقدر من...  فهمیدم می سالم و سن از کمتر خیلی کنم می فکر...  بودم خیال بی و بچه

 و دارد دوستم حد چه تا که داد می نشان زبانی بی زبان با حبیب.  ندیدم را عشق همه آن که

 نامناسب برداشتی دیدم می که هم را چه هر..  دیدم نمی را یک هیچ من اما است من به حواسش

 وجود ها وسواس و ها گیزی سخت آن.. رابطه آن در که چیزی تنها.. کینه و دشمنی..  داشتم آن از

 ... نداشت

 او به اندیشیدن حتی بچه آن وجود با...  نکنم فکر هم حبیب به دیگر کردم می سعی روزها آن

 اب اندیشیدم می او به سراپا نخواستن همه آن با که وقتی آخر در!  حقش در پایان بی بود ظلمی

 آرزو فقط...  بود هرکه با..  بود که جا هر.  کردم می خوشبختی آرزوی برایش بار اشک چشمانی

 یگرد...  ببرد یاد از مرا حبیب که کند دلبری و باشد عاشق آنقدر بود که کس هر ، که هر آن داشتم

 برای بود من یاد به کمتر چه هر...  یا کنم می چه...  هستم کجا من که نکند فکر این به حتی

 ! ماند می درامان منوچهر شر از و بود بهتر خودش

**************************** 
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 به نزدیک...  بود روزه هفت شش و بیست حاال دخترک.  گذشت می برگشتنم از روز بیست دقیقا

...  ودب بازگشته مهتاب های مادرانه لطف به بدنیم قوای.  نبودم ناتوان و رنجور آنقدر دیگر.  یکماه

 دخترانه هم ها آنقدر دیگر اندامم...  داد می نشان زیبا و شاداب پررنگ غم آن رغم علی ظاهرم

 نمی بچه آن خرج ای مادرانه که تفاوت این با.  جوان مادران شبیه...  بودم کرده تغییر...  نبود

 است مهتاب آغوش در که دیدم می گاهی فقط...  بودمش نگرفته آغوش در هم یکبار هنوز.  کردم

 آن از هم او...  زد می سر گاهی هم سهراب.  مهتاب دنیای ی همه بود شده نبود کردنی باور... 

 اما دیدم می را همه...  بوسدش می و کند می بغلش مهر پر که دیدم می..  آمد می خوشش دختر

 ! تر سرد هم غریبه یک از شاید...  نداشتم او به حسی چنین ؛ نه.... من

 و اشتد دست به گل...  نشست لبانش بر لبخند دیدنم با!  بود گشته باز هفته یک از بعد منوچهر

 . کنارش در جواهر از ای جعبه

 ... شده نفرین آغوش آن هم باز مدتها از پس

 ... عشقم به تقدیم ــ

 هب من:  گرداندم رو حال این با.  شود ساطع نگاهم در که که بود دوانده ریشه دلم در آنقدر نفرت

 . دارم نیاز کدوم هیچ

 ؟ برداشتی دور من واسه االن ؟ باشی خودت حال گذاشتم کردم بد...  بداخالق چه:  ایستاد مقابلم

 لمود تو نگهداریش تاب دیگه که میشم لبریز نفرت از اونقدر گاهی:  بود اراده بی کامال پوزخندم

 . شم می منفجر...  ندارم

 حضور شاید...  نداشتم وحشت او از هم ها قدر آن دیگر که بود عجیب اما.  لرزید دلم و کرد اخم

 ... کنم خالی را هایم عقده تمام داشتم دوست بود چه هر دانم نمی..  یا سهراب

 ... کنم می کوتاش خودم نداره عیب ؟ هان...  شده باز زبونت:  کرد پرت را گل دسته

 پای ات که این از بیشتر ؟ ترسونی می چی از منو:  چشمانش در ماندم خیره انزجار و نفرت همان با

 ؟ برم مرگ

 ! آرزومه که این:  زدم پوزخند
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 و امآر همیشه مثل هم سهراب.  کرد نمی صحبت زیاد و بود سرسنگین سهراب با بود هنوز که هنز

 !خودش الک در سرش حرف کم

 ... کنم می آدمت..  شدی پررو خیلی..  نه:  زد چنگ را موهایم شال روی از

 را دستش دست یک با نتوانستم کردم چه هر شد بلند ام ناله درد از که کشید اتاق سمت به مرا

 ... کنم باز

 ! کن ولش:  رسید دادم به سهراب

 ! نکن فضولی من زندگی تو نداره ربطی تو به:  شد بُراق او سمت به

 ؟ زندگی کدوم:  آمد جلو خونسرد سهراب

 ... کنی بلند روش دست نداری حق:  زد پس محکم را دستش و

 خبرم یب من و خبرائیه اینجا نیستم خونه تامن نکنه ؟ داشته برت هوا: شد منفجر آتشفشان چون

 ؟

 . دار نگه خودتو احترام:  غرید سهراب

 رس بر بالیی ترسیدم می رفتم مهتاب اتاق سمت به سر آسیمه چسبید را او ی یقه منوچهر

 . بیاورد سهراب

 ؟ کنی غلطی چه خوای ندارممی نگه ــ

 ددوی بیرون اتاق از عجله با شدند گالویز هم با دو آن شنید وقتی... کردم بیدار خواب از را مهتاب

 گینسن قدمهایم...  شد بلند بچه ی گریه صدای که بودم نرفته بیرون کامل هنوز...  من از زودتر... 

 هچگون دانم نمی..  شد تر شدید گریه اما آمدم در حرکت به دوباره تامل کمی با...  ایستادم.. شد

 گهواره باالی!  نبود استرس از دیگر دستهایم لرزش...  شدم کشیده اش گهواره سمت به

 قرمز گردی...  داشت تفاوت خیلی بودم دیده بیمارستان در آنکه با صورتش...  بود بیدار...  ایستادم

 ... و درشت چشمهایش...  قرمز و کوچک بالبهایی بود سفید...  نبود

 ... برداشتم عقب به را گامهایم...  کشیدم پس را کند نوازشش تا رفت می اراده بی که دستی

 . کرد می سرزنش را سهراب بیشتر و را هردو مهتاب...  شد می شنیده آنها مگوی بگو صدای هنوز
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 ... مرا دل و کرد می گریه همچنان.. گرفتم رو زیبا دخترک از سختی به را نگاهم

.  ودب بچه صدای به حواسم...  بود عصبانی هنوز آمد سمتم به دیدنم با منوچهر.  شدم خارج اتاق از

 . کرد می آرامش و رفت می مهتاب کاش

 . اتاقم تو بیا:  بود درونش حال نشانگر عمیقش و تند های نفس

 . بیفتند دردسر به هم سهراب و مهتاب من خاطر به خواستم نمی.  رفتم می باید.  افتاد راه به

 مرا.  بارید می خشم نگاهش از.  ریخت فرو ام سینه در دل و کرد قفل را در ورودم محض به

 ؟؟ داری سری و سر چه سهراب با:  انداخت گیر دیوار ی گوشه

 ار موهایم هم باز دیگرش دست با...  ام ترسیده چشمان در بود خیره.  فشرد را گلویم دستش با

 ؟ کنم ت خفه یا زنی می حرف:  زد چنگ

 ... درسی نمی او به زورم اما...  کنم آزاد را دستش تا افتادم تقال به.  آمد می باال سختی به نفسم

...  دادن جان حال در منِ به بود زده زل بود شده تر وحشتناک و تر درشت غضب از که چشمانی با

 هب هوا اندکی کشیدن برای کردم می تقال اراده بی چرا اما خواستم می را این..  نکند رهایم کاش

 ؟ هایم ریه

 اب ت رابطه:  کرد پرتم عقب به محکم...  کرد رهایم شد آرام و کند زدنهایم پا و دست دید وقتی

 ... اون و تو نیستم من وقتی ؟ چیه سهراب

 ! بود گرفته را نفس این کاش.  بود کرده تمامم کاش لعنتی...  بودم افتاده سرفه به

 نم به تو...  عاشقشم که کسی اونم متنفرم خیانت از من:  پیچید دست دور به را بلندم موهای

 ... مرگه از بدتر تو سزای..  کردی خیانت

 صدای در خورد می در به که ضرباتی صدای...  شد بلند فریادم صدای که کشید زمین روی مرا

 ... شد می گم ام گریه

 .. رو بیچاره اون کشتی...  دختر این داره گناه...  بابا..  کن باز ــ

 که زنن سینه به سنگشو..  نیست مربوط تو به سهراب نکن دخالت تو:  برخاست هوا به فریادش

 ... میبینی بد
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 درد چه.  است شدن کنده حال در سرم پوست کردم می حس کرد بیشتر را دستش فشار

 .. وحشتناکی

 ... کن باز..  بشکنما درو مجبورم ــ

 هب:  راگشود در...  کرد رهایم باالخره...  شد بیشتر ترسم که خورد می در به محکم ضربات آنقدر

 ... ارتبــ چه تو

:  دید را بود پخش رویزمین و بود شده کنده دسته دسته که را موهایم...  دوید درون به سهراب

 ؟ دختر این با اونم ؟ بابا کنی کاری همچین تونی می چطور.. من خدای

 .. نکن دخالت نداره ارتباط تو به که چیزی تو ــ

 چزونیش می اینقدر چرا...  مظلومیتش همه این برای سوزه می دلم...  نیستم که حیوون بابا ــ

 ؟ دارم رابطه زنت با که بزنی تهمت پسرت به..  من به تونی می ؟چطور

 مین چیزی تو و من نسبت از یاسمین:  کرد بلندم و گرفت را دستم.  بود اشک از پر چشمهایش

 ؟؟ باشم داشته ناجور نگاه محرمه بهم که کسی به تونم می چطور من..  دونم می که من.. دونه

 ... بچسبونی بهم ها وصله این از نتونی دیگه تا رم می اینجا از من:  برگشت منوچهر طرف به

 دونم می بهتر من نگیر طرفشو بشنوی خوای نمی اگه:  زد آتش سیگار عصبی حالتی با منوچهر

 .... کنم تا باهاش باید چطور

 روی سهراب ؟ چی که هم جون به افتادید پسر و پدر... بابا کنید بس:  آمد بغل به بچه مهتاب

 .. مادر ببوس پدرتو

 هب را او و بود سخت کمی دست یک با...  گرفتم را آن خودآگاه نا..  گرفت سویم به را بچه ناگه و

 دلِ بیچاره..  من دلِ...  من و دهد آشتی تا برد منوچهر سمت به را سهراب مهتاب...  چسباندم خود

 ... من

...  داشت خوبی بوی چه..  کرد می نگاه را اطراف و بود آرام...  نشست درشتش چشمان در نگاهم

 ایلبه چه.  بود مهتاب های رسیدگی ی نتیجه همه بود شده بزرگ خیلی بهنظرم یکماه مدت آن در

 ... زیبایی

 ؟؟ گرفت می نشات وجودم کجای از بوسیدن میل این
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 و منوچهر.  گذاشتم تخت اروی ر آن!  نداشتم دوستش من.. کردم کنترل را خودم سختی به

 ! داشت کردنش آرام در سعی منوچهر و کرد می گریه سهراب..  بودند هم آغوش در سهراب

 دبو چگونه دانم نمی.. حالم..  بو غریب برایم که جوشید می درونم در چیزی...  لرزید می دستم

 !نامانوس و بود غریب دانم می فقط

 بدنم سرو دردهای...  گریه کمی با... خواست می آزاد هوای کمی دلم...  رفتم بیرون ساختمان از

 لد کوهستان آلود مه هوای و پاییزی باغ...  شود سبک کمی تا بنالد داشت نیاز روحم... نبود مهم

 ... باریدند آسان هایم اشک..  کرد همراهی را ام گرفته

 نوچهرم سیگار و عطر مخلوطی بوی...  نشست ام شانه بر دستی که بود گذشته مدت چه دانم نمی

 نیک می دیوونه منو لجبازیهات این با:  شد پذیرایم آغوشش اما حضورش از شدم غافلگیر... بود

 ! دختر

 ؟ فهمید نمی چرا..  شدم می منزجر... کشیدم عقب را خودم

 ... شد آب دیگر بار هم من بغض لرزید که صدایش.. نشست اشک به که چشمانش

 ویت که اینه دلخوشیم ی همه...  میرم می تو بدون که دونی می...  جونم آروم...  دستم بشکنه ــ

 برسم تو به و بیام یکسره اینجا تا تهران از تو هوای به که اینه عشقم ی همه...  دارمت ام خونه

 ! زنی می پسم رحمانه بی قدر این تو اونوقت

 ؟؟ کردم می چه باید متعادل نا ی دیوانه مرد این با من ؟؟ برم پناه که به یا خدا

******************************* 

 را صورتش مهتاب نور پرتوی در... بود کنارم در منوچهر...  شدم بیدار بچه ی گریه صدای با

 باور که آنقدر...  داد می نشان آرام خواب در...  درخشید می اش نقره موهای...  بود کرده روشن

 متنفر کنارش در بودن خاطر به خودم از!  است آورده سرم بر بال همه این که اوست نبود کردنی

 بیدار مهتاب چرا..  کرد می ام عصبی بچه صدای!  خورد می هم به وجودم ی همه از حالم...  بودم

 ؟؟ شد نمی

 را شالم نه یا ست خانه در سهراب دانستم نمی...  آمدم پایین تخت از صدا بی و آرام و برخاستم

 همان بود خودم به وقتی اما بود دیده حجاب بی بارها و بارها مرا منوچهر حضور با چند هر پوشیدم

 ... بودم پیش مدتها که همان.  بودم می باید که شدم می
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 خیال اینکه مثل...  افتادم راه به مهتاب اتاق سوی به.  کردم ترک را اتاق..  گریه صدای هم باز

. ..بود کبودی به رو رنگش و کرد می گریه شدت به بچه گشودم را در آرام...  نداشت شدن بیدار

 رایب کرده اسفاده قوی مسکن و داشته شدید سردرد حتما بود بسته دستمال با را سرش مهتاب

 ماا شد آرام ی لحظه برای دادم تکانش کمی...  ایستادم اش گهواره باالی...  شد نمی بیدار همین

 آغوش در و بردم دست ناچار به.  داد سر شدیدتر ای گریه بود کرده تازه که نفسی همان با بعد

 صورتش سرو حرکات....  فشردمش خودم به اختیار بی....  بود کوچک و گرم چقدر...  گرفتمش

 .. کنم درست شیر نبودم بلد که من اما..  است گرسنه خیلی که داد می نشان

 رب احتیاط با...  بود کرده آماده قبل از مهتاب.  بود میز روی که افتاد شیرش ی شیشه به نگاهم

 شیشه.. . بود سخت کمی دست یک با کردنش کنترل نیفتد دستم از بودم مواظب..  نشستم زمین

 نمک با آنقدر..  کرد مکیدن به شروع خاص ولعی و حرص با...  گذاشتم دهانش بر و برداشتم را

 ! بود دهش تپل اینقدر یکماه این در همین برای..  بود شکمو چقدر نشست لبهایم بر لبخند که بود

 ادمافت تردید به... دوستش هم هنوز من.  بود شبیه من به...  ماند خیره زیبایش ی چهره به نگاهم

 دهد می دست من به خوب حس این گرفتنش آغوش در با چرا ؟ باشم داشته دوستش باید چرا. 

.. . برد خوابم که کردم فکر بودم کرده بغلش بار اولین برای اینکه به آنقدر خواب از قبل چرا ؟؟

 آرزوهایم که بودند منوچهر و او اما...  پریدم خواب از اش گریه صدای با که بودم فکرش به آنقدر

 ! کنم فکر حبیب به...  عشقم به توانستم نمی وقت هیچ دیگر من..  دادند باد بر را

 همه ! بود نیامده که خودش خواست به!  نداشت گناهی که طفلک این اما افتاد سوزش به چشمانم

 ؟ خوای می بازم:  گرفت ام خنده...  زد نق هم باز و خورد را شیر ی

 ... همین کافیه..  دیگه نه ــ

 غرق دکر می نگاهم لبخند با و بود شده خیز نیم جایش سر که مهتاب دیدن از و کردم بلند را سرم

 ... نکردم بیدارت داری سردرد دیدم..  شد می هالک گریه از داشت:  کردم اخم...  شدم خجالت

 ؟ نه نیاورد تاب دلت:  بود متبسم لبانش هنوز.  آمد پایین تخت از و برخاست

 ... بخوابه آدم ذاره نمی صداش سرو خب:  داشتم اخم هنوز

 هزن می نق همینه واسه.. کنم عوض زیرشو بذار:  گرفت بغلم از و انداخت من به داری معنی نگاه

.... 
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 اب گرفت طرف به دوباره وقتی.  داشت حوصله چقدر...  نشستم مهتاب کار تماشای به سکوت در

 یلیخ.... برم دیگه: برخاستم...  خواستم نمی را او من.  جنگیدم بود کردنش بغل خواهان که حسی

 ... میاد خوابم

 ؟؟ بود حسی چه این!  ماند همانجا دلم اما.  کردم ترک را اتاق و نایستادم

**************************** 

...  ندک وابسته نوزاد این به مرا شده طور هر داشت سعی نیستم میل بی هم زیاد دید می که مهتاب

!  نبود دل که هم من دلِ...  سپرد می من به را او بود که هم دقیقه چند برای ای بهانه به روز هر

 هک کشیدم نمی خجالت کس هیچ از دیگر که آنقدر...  شدم وابسته ذره ذره...  شدم می وابسته

 شا گهواره باالی اش گریه صدای شنیدن محض به...  کنم رسیدگی کارهایش به یا کنم بغلش

 ... شدم می حاضر

 اما بود هایم غصه و غم ی همه آور یاد اینکه با...  بردم خودم اتاق به را تختش که بود دوماهه

 و نششیری لبخند...  بود کرده امیدوار دیگر بار را ناامیدم امیدِ.. . بود انداخته دلم به عجیب شوقی

 و..  زیباتر و بزرگتر روز به روز...  کرد می محبت اسیر دیگر بار را ام مرده روح اش بامزه صداهای

...  ودب دیدنش تاب بی رسیدنش محض به سهراب...  بود شده داشتنی دوست چقدر که راستی به

 ... خرید می بازی اسباب و لباس برایش چقدر

 شکنجه برای او شود می باعث او به من ی عالقه این اینکه از غافل...  بودیم عاشقش هرسه

 مقابل در هرگز کرد خواهد چنین او کرد می خطور ذهنم به اگر!!  کند استفاده بچه وجود از من دادن

 ! کردم نمی محبت دخترک به او

 مهتاب با... خندیدم می که بود بار اولین شاید سال یک از پس..  بودم او با بازی مشغول روز آن

 . بودیم خانه در تنها

 ... اسم نشد که بچه یا دختر گل..  کنیم انتخاب واسش اسم یه باید نظرم به:  جون مهتاب ــ

 ؟؟ کنیم صداش چی داری دوست:  بود هایش لباس کردن تا حال در مهتاب

 ... اومممم.... نظرم به خب:  بود بچه صورت به نگاهم

 ! کنیم صداش یغما... نظرم به:  کردم نگاهش
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 ! غارت یعنی یغما:  آمد باال احساساتم اعماق از اسم این

 لبهای بار اولین برای...  بودمش نبوسیده هنوز.  کردم بغلش...  خندید می و زد می پا و دست

 .. را صورتش...  بوسیدم را زیبایش

 ! مبارک اسمت:  شد اشک از لبریز چشمانم...  داشت خوشی بوی چه

 وبخ چه..  افتاد دستم از...  کنم گنترلش خوب نتوانم و بلرزد دستم شد باعث منوچهر شدن وارد

 ردک وسعی کرد بغلش سرعت به مهتاب افتاد گریه به و خورد زمین به سرش..  بودم نشسته که

 لب زیر نیز من گفت آمد خوش طلبکار نگاه و ظاهر آن با منوچهر به حال همان در و کند آرامش

 . گفتم سالمی

 ! باشد منفور نظرم در حد این تا بتواند موجودی کردم نمی فکر وقت هیچ.  داد تکان سر

 . خاستم بر. آمد درون به او و رفت بیرون مهتاب

 ! کردی پیدا تازه سرگرمی که میبینم ــ

 ؟؟ داری دوسش:  شد نزدیک من به.  ندادم جواب

:  ودب کننده نگران لبخندش.  کردم نگاهش و کردم بلند سر آگاه خود نا که بود ای گونه به لحنش

 ؟ هان...  عزیزه ت واسه خیلی پس...  دیدیم رو تو لبخند و نمردیم

 نمی رحم هم بود خودش وجود از که ای بچه به یعنی ؟ بود چه منظورش.  دادم فرو را دهانم آب

 ! دهم نشان تفاوت بی توانستم نمی حتی ؟؟ کرد

 ؟؟که حالی سر و شاداب اینقدر اونه داشتتن ذوق و شوق از:  برد فرو موهایم در آرام را دستش

 . اومد خوشم!  خوبه...  نه!!  غارت یعنی یغما ذاری می اسمشو

 ار نام این انتخاب دلیل... تازه ای بهانه گرفتن برای بود او برداشت شاید..  دانم نمی ؟؟ شاداب

 ! فهمید راحت هم

 . دارم واست خبر یه....  بگذریم خب:  بود شبیه خند زهر به نه که لبخند.  زد لبخند

 ؟؟ کسی چه از.  ریخت فرو دلم

 ؟؟ نه نیست دلت تو دل االن:  خندید که کرد حس را نگاهم رنگ تغییر
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 ... بوس اول:  گفت اش گونه روی به اشاره با و شد خم کمی

 پس : خندید که گذشتم او از و گرفتم را ونفرتم خشم از پر نگاه.  شد داغ عصبانیت از تنم تمام

 ؟ باشه جونت حبیب مورد در اگه حتی ؟ چیه خبر اون بدونی خوای نمی

 ... شدم بردارم؟میخکوب پا از پا توانستم می مگر آمد که او نام

 ؟ نشد عوض نظرت:  انداخت باال را ابروهایش.. شد نزدیک من به دوباره

 نمک کاری حبیب خاطر تابه بود منتظر...  بود گستاخ...  بود هرزه نگاهش.  ماند اش چهره به نگاهم

 . دهد آزارم او از استفاده با دوباره آنوقت و

 ! کنم نمی فکر بهش دیگه من:  داشت خش صدایم

 ردیم به هم نباید..  درسته همینم.. آفرین:  که افتادم راه به و کردم او به پشت..  گرفتم را نگاهم

 ! دامادیشه شب امشب که کنی فکر

 او هب نبود قرار مگر...  شد تار و تیره نظرم در چیز همه ؟؟ حبیب دامادی...  کشد تیر ناگاه به قلبم

 ؟ افتادم حال این به چرا پس ؟ نکنم فکر

 ؟ کی با بدونی خوای نمی:  زد لبخند فاتحانه...  ایستاد مقابلم و آمد

 ... بپرسم نبودم قادر...  شود باخبر حالم و حس از تا کاوید را صورتم جزء به جزء نگاهش

 ! تانیا:  گشود لب خودش

 نآ در که بود خبری اولین این ؟ تانیا...  زدم زانو مقابلش...  ام ناتوانی از..  بود اراده بی سقوطم

 دست...  بود درست ام دهدنه آزار های فکر ی همه پس...  شنیدم می موردش در سال یک مدت

 .... بود شده تنگ نفسم...  بستم را اشکم از لبریز چشمان...  بود کاسه یک در منوچهر با او

 ! یکن نمی فکر بهش دیگه گفتی که تو:  خشونت از پر کرد بلندم اززمین و گرفت را هایم بازو

 اب تونست چطور...  گرفته تانیا از دلم...  گم می هنوزم:  آمد می اشکهایم کاش لرزید می ام چانه

 ؟ بنشونه سیاه روز به منو و بشه دست هم تو

 ره..  کردم کاری هر تو به رسیدن برای من:  کرد رهایم...  شد بهتر کمی نفسم آمد که هایم اشک

 ! کاری
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 .. لعنت..  تو به لعنت

 داربی تختم پای صبح به تا مهتاب بیچاره...  گفتم هذیان..  سوختم تب در غصه و غم از شب آن

 نآ خاطر به ام کسی بی خاطر به که دریافت راحت شد می چشمهایش از..  بود مراقبم و بود مانده

 یغما و من خرج توقع بی چه..  داشتم دوست را هایش مادرانه!  ریخته اشک چقدر غمم و درد همه

 ! کرد می

 شده امادد گذشته شب راستی به حبیبم..  نداشتم برخاستن نای رفت بیرون تنم از تب که وقتی

 . بشی خوشبخت!  دلم عزیز باشه مبارک:  چکیدند پروا بی هایم اشک آوریش یاد با ؟؟ بود

 راحت چه خودش دل خاطر به او... بود سخت باورش.  شد تر سنگین دلم او آوری یاد با...  تانیا اما

 !!؟ کرد اعتماد شد می که به دیگر... بود کرده نابود مرا

. . گرفت خود به رنگی بی رنگ دوباره بود شده پیش از تر روشن کمی یغما وجود با که روزهایم

 زرو به روز یغما به ام عالقه که کنم نمی انکار اما.. تکراری های روز آن از...  زندگی از بودم خسته

 با . کشاند می سمتش به مرا عجیب نیرویی..  بود ارادی غیر کامال عالقه این..  شد می بیشتر

 سح این...  لرزید می دلم باشم پناهش اینکه برای..  گرفت می جان کمی رمقم بی تن دیدنش

 همبد دستش از عنوان هیچ به خواستم نمی که بود بزرگی نعمت ها امیدی نا آن ی همه بین خوب

 ... اما.

 کنی نترلک نبوسیدنش برای را خودت توانستی نمی دیدنش با.. خواستنی...  بود شده مزه با خیلی

 را دیدنش انتظار اصال شب آن! کرد نمی هم نگاهش حتی که داشت دلی چه منوچهر دانم نمی! 

 رفته که شد می روزی پنج یا چهار..  اخمو و اخالق بد...  آمد که بودیم خورده شام تازه...  نداشتم

 . بود

 ای که..  ای شیوه چه به دانستم نمی اما دارد را آزردنم قصد که خواندم نگاهش از اول همان از

 ... کاش

 ... تو خوشگلی چه:  شد خیره اش چهره به...  گرفت مهتاب از را یغما بار اولین برای

 ؟ نه...  توئه شبیه خیلی:  کرد نگاه من به و

 شبیهه...  آره:  گفتم دلهره با و کردم نگاه مهتاب به

 ! تو مثه میشه دلبری یه:  زد لبخند
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 ... کشیدم خجالت مهتاب از

 ... بیار بردار ماشین تو از برو.. آوردم لباس یه واست ــ

:  کرد اخم که بودم مانده اش خیره سکوت در هنوز ؟؟ بود چه قصدش...  دادم فرو را دهانم آب

 ؟؟ هستی چی معطل

 . نبود خوشایند نگاهش حالت!  افتاد شور به دلم...  خاستم بر

 همیشه منطقه آن در..  برف از پر زمین و بود ماه دی اواخر هوای!!  سردی سوز چه رفتم بیرون

 بود صندلی روی بزرگی ی جعبه...  بود گرفته و ابری آسمان هم مواقع اکثر..  بارید می برف

 . رساندم ساختمان به را خودم تند گامهایی با سرما و سوز از فرار برای و برداشتم

 ... داشت آغوش در را یغما هنوز

 . بپوشش برو ــ

 ؟ بپوشم ــ

 . عشقم بزن رقم واسم رو انگیز خاطره شب یه...  باشیم شاد خوام می..  تولدمه امشب..  آره ــ

 ؟؟ داشت خیالی چه...  شد بد حالم

 ... نکن عصبی منو فقط:  گفت کنم می نگاهش و ام ایستاده دید وقتی

 ... بیام خودم...  کن صبر..  نه:  گفت حرکتی هر از قبل

 . بیا من با:  آمد سویم به و داد مهتاب به را یغما

 ؟؟ بود جدیدش بازی...  برد خودش اتاق به مرا

 . اینجا بیا:  آورد بیرون را کتش

 . اینجا بشین:  گذاشت صندلی!  کرد می آشوب را دلم بیشتر لبخندش

 ؟؟ کنی چیکار خوای می ــ

 ... کنم آرایشت خوام می! نترس:  لبخند بازهم

 ... هرگز..  نه ؟؟ کنم توصیف را احساسم توانم می

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 36 ریا بی | کند فریاد عشق اگر رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

313 

 

 ... که اینه..  منظوم ؟؟ چی برای ــ

 . بگذرونیم خوش خوایم می که گفتم:  نشاند مرا خشونت انکی با

 . گذره نمی خوش من به تو با:  گفتم اما! دیوانه ان مقابل در گفتن خواست می جرات

 ! کنی رفتار خوام می من که اونطور اگه.. گذره می خوش:  گرفت خشونت از رنگی نگاهش

 .. کنم آرایش خوام نمی ــ

 . بیایم کوتاه نداشتم دوست اما لرزید می ترس از بدنم

 .. بشینی رویی خوش با که نفعته به.  خوام می من ــ

 ... کنم مجبورت زور به مجبورم:  کردم فشاری پا

 .. اینقدر دشمنشم با آدم ؟ کنی می خورد بر اینجوری من با چرا ــ

 . نباشه حرف ــ

 ... برخاستم که نشست مقابلم و گذاشت را جعبه

 .. نمیشه رنگی لعابا و رنگ این با سیاهم روزگار ؟؟ چیکار خوام می ــآرایش

 هم مجون که بینی می بدی نشون من به خوش روی اگه..  هستی مسببش خودت:  ایستاد مقابلم

 . دم می برت

 سیاه روز به وقتی بدم نشون خوش روی تونم می چطور:  نشست گلویم بر موقع بی بغض

 ؟؟ کنم فراموش میشه مگه...  نشوندیم

 ... کرد ترک را اتاق و زد پس مرا عصبی حالتی با ام گونه روی آمد که اشک ی قطره اولین

 ؟؟ داری چیکار بچه به..  جان منوچهر آروم:  شنیدم را مهتاب صدای

.  کرد می گریه و بود ترسیده..  شد وارد یغما با که دویدم در سمت به ؟؟ بچه..  شد پاره دلم بند

 : زد لبخند.  اودوختم به را هراسانم نگاه...  کرد قفل را در و زد پس را بود آمده در دم تا که مهتاب

 ... خانوم ناز ناز این از کردنت رام واسه یا یا میشینی

 !باش نداشته کاری اون به:  بگیرم را یغما تا بردم دست اراده بی
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 رو گم می که چه هر خوام می عوض در..  ندرم بچه این به کاری م..  معامله یه..  پس خب ــ

 ؟؟ هوم چیه نظرت...  کنی گوش

 دیگر. . شب آن اما توانستم می بود قبل مدتی اگر شاید...  باشم تفاوت بی توانستم نمی دیگر

 ! نبود من دِل کارِ.. نمیشد

 ! قبول..  باشه:  باریدند سیل چون هایم اشک

 هنوز..  گذاشت تخت روی را یغما.  نشستم.  رفت فرو قلبم در خنجر چون اش فاتحانه لبخند

 .. کنم آرومش بذار:  کرد می گریه

 ... کنه می پف چشمات که نکن هم گریه درضمن..  دقیقه 0 فقط ــ

 ! بدی حس چه!  لبریز.  بودم نفرت از لبریز

 خواب به آرام آغوشم در...  بود خورده شیر او آمدن از قبل بود سیر گرفت آرام آغوشم به آمدن با

 گزندی تا کردم مهار را همه دلخوری و اشک از بودم پر..  کسی بی رنج از بودم پر اینکه با.  رفت

 ! نرساند یغما به

 قابلمم را آینه وقتی که آنقدر...  بود مند هنر دستانش بگذریم که چیز هر از...  نشستم مقابلش

 و خودش از!  انداخت می وجودم بند بند جانِ به درد گستاخش نگاه...  نشناختم را خودم گرفت

 . داد می من به تهوع حال هایش حرف.  کرد می تعریف من زیبایی

 ... بپوش رو لباس این شو بلند خب ــ

 ! توصیفش از دارم شرم!!  بود گذاشته لباس را نامش

 . کنم می خواهش...  پوشم نمی من ــ

 . بود رحم بی

 ؟ بود چی قرارمون:  انداخت یغما به نگاهی

 ! نیست منصفانه این ــ

 و اشک به من که دی می به من ی عالقه و عشق همه این به مگه تو ؟ بود کجا انصاف:  خندید

 ؟؟ تو التماس
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 ... بپوشم محاله..  پوشم نمی ــ

 ... نپوش باشه:  انداخت باال شانه

 اینکه از قبل...  برد یغما صورت سمت به بود کرده روشن آرایش اتمام از پس که را سیگاری

 یغما سفید و کوچک پای پشت را سیگار ی شعله بدهم حرکت را حیرتم از شده خشک بدن بتوانم

 ... شد گم من ی ناله و جیغ در صدایش و پرید خواب از آنی به..  گذاشت

 ... پیر گرگ متنفرم ازت..  صفت بی..  حیوون:  کردم حمله منوچهر سوی به

..  بود شده کبود گریه و سوزش و درد از یغما.. انداخت ای گوشه به مرا و کرد مهار را هایم مشت

 که دستم و داشت پا به کفش.. شد مانعم که برخاستم برداشتنش برای و زدم پس را هایم اشک

 در به مهتاب..  افتادم گریه به درد از..  زنی نمی دست بهش:  فشرد پایش زیر را بود زمین روی

 ! بود یغما و من آزار فکر به فقط دیو آن اما کرد می التماس و کوبید می

 .. باش نداشته کاری اون به داری دوست هرکی جون به:  افتادم پایش به التماس و اشک با

 ؟؟ دی می انجام گفتمو که کاری ــ

 ...قیا این با فایده چه..  بده حالم چقد ببین:  بودند کرده خیس را صورتم اشکها

 ؟ پوشی می...  باش نداشته کار دیگه اون به ــ

 ... مهتاب به بدمش بذار..  کنم آرومش امابذار:  دادم تکان سر

 . بگیرم فیلم ازت خوام می..  برقصی باید:  گفت خونسرد

 ... شد آوار سرم بر دنیا

 ؟ کنی می انتخاب کدومو ــ

 ... کنم آروم یغمارو خوام می ــ

 ... میشه آروم ــخودش

 . کرد می خون مرا دل و پیچید می خودش به سوزش درد از.  شد نمی ــ

 .. ازت کنم می خواهش..  رفت نفسش ببین نمیشه ــ
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 ! خودته نفع به کنی شروع لحظه هر از..  گیرم می فیلم ربع یه من:  انداخت باال ابرو

 را لباس کرد مجبورم..  نپذیرفت اما کردم خواهش آخر بار برای.. لرزیدم می ناتوانی و خشم از

 کنارش در احساس بی و درنده حیوانی چون تفاوت بی او که بود یغما پیش دلم ی همه..  بپوشم

 ... داشت دست به سیگار هنوز...  بود نشسته

 ... کن شروع:  کرد روشن را سیستم

 ؟ دی می زجرم اینقدر چرا..  نیستم بلد من ــ

 می امکان آن هر افتاد سرفه به به کرد فوت یغما صورت به را دودش و زد سیگار به محکمی پک

 .. ببرد نفسش که دادم

 را سیگار ایستادم می گریه از که هم هروقت!  درد از پر وجودی با..  چشم اشک با.. کردم شروع

 ... داشت می وا رقص به اجبار به مرا و کرد می نزدیک یغما بدن و تن به

 وشمخ خیلی من..  بگیری یاد هم عربی کن سعی!!  بود عالی:  ایستاد مقابلم گذشت که ربع یک

 ! میاد

 . بخوریم تولدمو شیرینی بیا و کن خفش هم رو گ*س* ه*ل*و*ت این:  انداخت یغما به نگاهی

:  گفت نگران کرد می گریه و داشتم آغوش در را یغما که من دیدن با آمد مهتاب رفتنش محض به

 ؟ کرد اذیتت ؟ دخترم شد چی

 .. دل ته از و بود هق هق!  باشد صدا بی توانست نمی ام گریه

 ... ببین:  دادم نشانش را یغما پای

 ... بمیرم الهی:  شد روان هایش اشک و ؟؟ تونست چطور... بده مرگم خدا:  کوبید صورتش بر

 را ایستادن پا روی و برخاست توان...  نداشت هم گریه نای دیگر بچه..  گرفت من از را یغما

 حق...  کند شماتت را او کرد نخواهد جرات حتی دانستم می..  برد خود با را او مهتاب. نداشتم

 ! شماتت یا نصیحت به چه را دیوانه داشت

 هک بود این از نگرانیم ی همه!  باشد ام دیده زخم دل بخش تسلی توانست می گریه همه آن کاش

 !! کند تکرار دیگر بار نکند
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**************** 

 وبمخ دوستان شما از خیلی وممکنه...  تلخه خیلی داشتم رو نوشتنش قصد که قسمتهایی این

 ابلق ی نکته.  نویسم می سختی به من که همینطور باشید نداشته رو مطلب این خوندن تحمل

 تمنیس قادر اصال من که شده هایی شکنجه...  داشته حقیقت یغما شخصیت که هست این عرض

 سر رو بالها این مادرم مادربزرگ ی همسایه...  قبل سال پنجاه حدود چیزی...  بیارم در تحریر به

 و تن سوزاندن مثل سختی های شکنجه!  ناهید نام به زیبا دختری!  آورده می اش ماه شش دختر

 می اونو زمستون ی چله تو ناهید پدر کنه می تعریف ام خاله...  سیگار آتش با کوچکش بدن

 ... کرده می وخالی ذاشته می دهانش تو رو آبلیموترش ی شیشه یا...  زده یخ آب حوض تو انداخته

..  بده شیر بهش مادرش داده نمی اجازه و کرده می قفل ودرو سرداب توی انداخته می اونو شبها

 این به اونقدر...  کرده می معصوم دختر این نثار رو رکیک های فحش ترین زشت اینها از جدا

 ات لرزیده می ترس از دیده می رو پدرش لباسهای یا کت ناهید وقتی که بوده کرده ظلم طفلک

 تونسته چطور ؟ مونده مردی همچین پای چطور مادر این عجبم در من!  ببینه رو خودش به برسه

 این دارم که االن...  بده قرارش آزار و اذیت مورد اینطور که کنه تحمل و بگذره اش گوشه جگر از

 که انیدوست!  نمیبینه رو کیبورد کلیدای اشک از چشمهام..  دارم گریه هوای و حال نویسم می متنو

 ماستباش حق...  تلخ هرچند..  نویسم می واقعیتها از من...  ببینید..  واقعیه غیر داستان گید می

 اب زود صبح روز یه گه می ام خاله که بگم آخر ودر!  بذاریم روش آدم اسم حیفه رو موجودی چنین

 چشمایی با بوده افتاده زمین روی ناهید... شون خونه رفتیم ها همسایه ی همه مادرش هوار و داد

 بازداشت و کشته و زده زمین به اونو پدرش گن می اول..  ماهگی شش سن در..  حرکت بی و باز

 آزاد شوهره و افتاده خودم دست از گه می و ده می شهادت رو این خالف ناهید مادر اما میشه

 دوماه تقریبا مرد این..  دونه می بهتر خدا..  دونم نمی من دیگه رو آخرش قسمت این...  میشه

 نم ی خاله اما!  حسابگره که خدایی و داده انجام که اعمالی و دونه می خودش... رفته دنیا از پیش

 دیگه من!  بوده دیده بچه تن رو همه...  رو ها سوختگی و ها زخم را ها شکنجه اون ی همه گه می

 کم نوچهرم امثال و منوچهر که بگم همینقدر...  بشم جزئیات وارد و بنویسم این از بیشتر تونم نمی

 !! نیستند

**************** 

 خوب یغما پای زخم هنوز..  دهد می قرار آزار مورد رو یغما و من آنگونه که نبود آخرش بار بار آن

 یم خوشحال من سوختن از و سوزاند را دستش پشت بار این..  کرد تکرار را کارش که بود نشده
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 می نگاه زدم می هق هق و مردم می یغما درد برای که مرا و نشست می خونسردی کمال با!  شد

 بود شدید هوا سوز آنقدر..  سرما و برف آن در..  گذاشت بیرون و برداشت را یغما شب آن..  کرد

 با را ایغم آنوقت.. ضخیم بسیاز و گرم های لباس با هم آن بمانی بیرون ای لحظه برای شد نمی که

 نشسته.  نداشت فایده کردیم می التماس مهتاب با هرچه گذاشت سرما در خانه نازک لباسهای

 می ازب سختی به چشمهایم که بودم گریهکرده آنقدر!  کرد می تماشا فیلم و نوشید می قهوه بود

 خدا..  کرد می دلم به خون و شد نمی قطع ای لحظه ماهه سه یغمای ی گریه صدای..  شد

 که بخو چه... نشت لبانم بر لبخند خوشحالی از شد باغ وارد ماشینش وقتی...  فرستاد را سهراب

 در هم مهتاب.  بود یغما به نگاهم.. بودم ایستاده رد پشت من.. دید می را پدرش جنون و آمد می

 ! ریخت می اشک صدا بی و آرام کنارم

 ینزم روی یغما دیدن با و کرد نگاه ساختمان سمت به متعجب شنید را یغما صدای وقتی سهراب

 مانده باز تعجب فرط از چشمهایش...چسباند خود به و کرد بغل را او رساند را خودش سرعت بع

 ؟؟ کنه می چیکار اینجا بچه این:  ماند خیره مهتاب و من به زده بهت و متعجب بود

 خودش سهراب و کرد نگاه عقب به ترس با مهتاب...  کنم کنترل را هایم گریه نبودم قادر من

 مگه ؟ خبره چه:  آمد عصبانیت با..  پرید جا از منوچهر که کوبید در به محکم ضرباتی با شد متوجه

 ؟ کوبی می درو اینطوری چرا ؟ آوردی سر

 ... تو بیا و بیرن بنداز اینو:  گشود را در و زد پس را ما

 ؟ رو ماهه سه ی بچه یه ؟ بیرون گذاشتینش شما:  گفت عصبی و ناباور حالتی با سهراب

 ! نکن دخالت ام بچه و زن و من کار تو..  گفتم هم قبال..  آره ــ

 همچین تونستی چطور نامرد:  شد گالویز منوچهر با و کرد رها آغوشم رادر یغما هوا بی سهراب

 ... که سنگه از دلت ؟ اومد دلت چطور..  کنی کاری

 .. کوبید سهراب صورت به مشت به

 خورده که ای ضربه پاسخ ای غریبه چون...  کرد رانمی است پدرش او اینکه رعایت دیگر سهراب

 ار ای صحنه چنین نداشتم دل این از پیش...  شد روان منوچهر بینی از خون آنی به..  داد را بود

 خاطر به خودم خاطر به نه هم آن.. شد وجودم سرازیر خوب حس یک..  شد خنک دلم اما ببینم

 مهتاب اتاق به کردنش آرام برای..  گرفت نمی آرام هم هنوز... بود آورده یغما سر بر که بالیی
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 فریاد بود کرده فوران فشان آتش چون سهراب اما کند آرام را ها آن تا کرد گری میانجی او و رفتم

 ! باشد کرده برخورد اینطور طفلک آن با وحشیانه اینگونه منوچهر نداشت باور.. زد می

 جانب به حق لحن مخصوصا...  انها مگوی بگو هنوز اما...  نشنوم را صدایشان تا بستم را در

 دستش مدام...  بخورد توانست نمی اما کردم آماده شیر یغما برای...  رسید می گوش به منوچهر

 می را ستش..  ببارم خون اشک جای به خواست می دلم...  کرد می گریه و داد می تکان را

 را وا لحظه یک ؟ داد می پس تاوان باید بودکه کرده گناهی چه نوا بی!  ریختم می اشک و بوسیدم

 به!!  دادم تاوان مادرم جای به هم من ؟ داشت من مثل سرنوشتی یعنی..  کردم مقایسه خودم با

 ... عزیزکم کنه اذیتت دیگه ذارم نمی...  ذارم نمی:  فشردمش سینه

 ؟؟ کجاست خالصم راه خدایا...  داشتم بدی حال...  کرد می ام خفه داشت بغض

*********************************** 

 طرفداری این تالفی که کرد تهدید مرا منوچهر.  ماند سهراب و رفت منوچهر روز ان فردای ــ

 . کرد می دلگرمم سهراب حضور اما.. وحشتناک و بود جدی!  کرد خواهد را سهراب

 ... بریم اینجا از باید شو بلند:  آمد اتاق به سهراب که بود هفت به نزدیک ساعت

 ... بردار دخترتو خودتو وسایل شو بلند..  برگرده ممکنه لحظه هر:  ماندم خیره او بر متعجب

 .. آخه ــ

 یبالی چه دونی می بودم نرسیده من اگه دیشب ؟ بکشه رو بچه که بمونی خوای می ؟ چی آخه ــ

 ؟ اومد می سرش

 و تو سر که بالهایی دیدن با وقت چند این اما...  منوچهر جون به بسته جونم من:  آمد هم مهتاب

 ... ترسم می ازش.. شدم دلزده میاره دخترت

 .. میاد ما با هم جون مهتاب:  گفت سهراب

 .. خانوادم پیش برگردم تونم نمی که من ؟؟ بریم کجا آخه:  گفتم زده هیجان و مضطرب

 .. من ی خونه میای...  برگردی اونجا نیست الزم ــ

 .. رو یغما و میکشه منو. کنه می پیدام اونجا ــ
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 ... نباش نگران.. کنم می ردیف چیزو همه..  شو بلند ؟ کنی می سوال چقدر:  گفت کالفه

 که باغ و خانه این از دل خواست می راستی به..  بود آلود اشک چشمانش..  کردم نگاه بهمهتاب

 ؟؟ شود همراه ما با و بکند بود عاشقش

 نمی باورم.. دادم قرار داد من به خودش که چمدانی در و کردم جمع را وسایلم ی همه او کمک به

 ؟؟ رهایی یعنی رفتن بیرون این...  روم می بیرون خانه آن از که شد

**************************** 

 از ترسیدم می.  دارم نگه دست یک با را یغما توانستم نمی.  برد خود رابا مهتاب و من چمدان

 . بیفتد دستم

 را آلودش اشک نگاه.  شدم خارج اتاق از که بود ایستاده سالن وسط...  کرد بغلش مهتاب

 بر دست!  بود سخت برایش آنجا از کندن دل.  چکید فرو هایش اشک...  گرداند اطراف به

 ! کنم آرامش نبوم بلد.  بود بغض از پر نگاهش..  برگشت طرفم بع.  گذاشتم اش شانه

!  برویم آنجا از زودتر هرچه نبود دلم تو دل.  کردم می شماری ثانیه رفتن برای او برعکس من

 نداشتم دوست حتی

 ! کنم نگاه بودم برده سر آن در سال یک که زندانی به آخر بار و

 لوترج را بودم پیچیده یغما دور که پتویی و بردم دست... لرزیدم خود بر بودکه سرد آنقدر بیرون

 . نکند یخ تاصورتش کشیدم

 دلهره...  داشت نگه آغوش در همچنان را یغما و نشست جلو مهتاب.  بازکرد را ماشین در سهراب

 ! گشت می باز اگرمنوچهر... داشتم

 یب ؟؟ گشت نخواهم باز اینجا به دیگر یعنی:  شد اشک از پر شدیمچشمانم خارج باغ از وقتی

 مرا تا زد آینه به دستی سهراب...  برگرده نکنه:  آوردم زبان بر را داد می آزارم که فکری اختیار

 شما...  منتظرتونه ماشین یه...  رسونم می جاده این پایین تا رو شما:  ببیند

 باغ از شمارو من بفهمه نباید.. باشم خونه اومد وقتی که گردم می بر خودم... تهران بره می رو

 چی هر باالخره!  باشه من ی خونه گرده می شما دنبال که جایی اولین خوام نمی..  بردم بیرون
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 منو بودنن تونه نمی اونم.... نبینمش تونم نمی...  کنم رهاش همیشه برای تونم نمی.. پدرمه باشه

 ... کنه تحمل

 ! خیال خوش چه...  باشه داشته احساسی هم تو به پیر گرگ این دونم می بعید "گفتم دل در

 ؟ مطمئنیه آدم منتظره می اونکه مادر:  گفت مهتاب

 ! باشد پیش در ای تازه دردسر نکند افتاد شور به دلم سوال این با

 ظارانت در چه این از پس دانستم نمی.  دارم اعتماد بهش بیشتر چشمامم راحتاز خیالتون.. آره ــ

 در منوچهر خون اینکه با...  ؟نه دانستم می جدا خودم از را او هنوز ؟ چه یغما ؟ من...  منست

 .... توانستم نمی او بدون دیگر.  وجودم ی همه بود شده!  داشتم دوستش هم باز بود رگهایش

!  یدد نخواهم را ام خانواده هرگز دیگر او وجود با که رسیدم می باور این به بیشتر اندیشه این با

 وردم یغما جز به..  نه اما ؟ بودم مصمم نرفتن برای قدر این هم نبود آنگونه اوضاعم اگر دانم نمی

 راحت حبیب ؟ ببینم هم با را ها آن توانستم می مگر!  تانیا با ازدواجحبیب آن و بود هم دیگری

 رمخاط در زیبا عشق یک همیشه برای حبیب حال این با...  فروخت راحت مرا تانیا و کرد فراموشم

 ... ماند می

 نتظارا به بود چه نامش دانم نمی که بلند شاسی رنگ سیاه ماشین یک رسیدیم که کوه پایین

 . بود ایستاده

 با را ام نگاه و شد پیاده.  گردم می بر االن کنید صبر دقه چند:  داشت نگه خاکی جاده کنار سهراب

 . بود دهنده آزار چه که وای امان بی ی دلشوره هم باز.  برد خود

 به وهردو کرد ماشین به ای اشاره سهراب.  داد دست سهراب با شد پیاده ماشین از جوانی دختر

 ... آمدند سویمان

..  کرد معرفی آبان را دختر سهراب.  شدیم پیاده مهتاب هم من هم...  شین پیاده:  گشود را در

 دست یا بود گرم او دست.  دوستانه لبخندی با کامالشرقی و زیبا ی چهره!  همکارش و دوست

 فکر . بشویم ماشینش سوار تا خواست ما از و کرد خوشحالی ابراز ما با آشنایی از ؟ سرد خیلی من

 رت بزرگ مشکلمان امیدداشتم!  باشد دختر دارد را ما به کمک قصد که سهراب دوست کردم نمی

 . نشود

 ! برگشت خودش و کرد راهی را ما سفارش بار چند از پس و کرد جا به جا را ها چمدان سهراب
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 که هم مهتاب!  من شبیه رسید می نظر به حرفی کم و ساکت دختر.  نشست دلم به نامش!  آبان

 دلیل و بود افتاده که اتفاقاتی مورد در آبان دانم نمی.  داشت گریه هوای هم هنوز و بود پر دلش

 روی از....  کرد نمی کنجکاوی اصال که خوب چه و..  نه یا دانست می چیزی تهران به رفتنمان

 وقتی.  داریم فاصله کیلومتر پانصد حدود چیزی تهران تا رسید می نظر به دیدم می که تابلوهایی

 نآخری افتادم داشتم تانیا با که ای خاطره آخرین یاد به داشت نگه رستورانی مقابل ناهار برای

 ! امید از پر و عاشق..  بودم خوشبخت هنوز که باری

 . شم نمی پیاده من ــ

 ؟ نیستی گرسنه مگه ؟؟ چرا:  کرد مکث

 ! نه:  دادم تکان سر

 ؟ چی شما:  کرد نگاه مهتاب به

 استراحتی یه هم بخور غذایی یه هم برو گرسنه هم ای خسته هم خودت..  دخترم سیرم منم ــ

 . مونیم می همینجا ما..  کن

 . نمیشه که اینطور...  اما ــ

 ... برسم بچه به باید منم...  دخترم باش راحت ــ

 . بخورید شدید گرسنه وقتی که گیرم می پرس دو هم شما برای پس ــ

 کم یه... رفته خواب پاهام:  گذاشت آغوشم در را یغما کرد باز را عقب در.  شد پیاده مهتاب و رفت

 زخم به هردومان نگاه و.  میاد در صداش االن نخورده شیرم..  کنم عوض زیرشو بیام برم راه

..  ستنش اشک به چشمانم ؟؟ بود توانسته چطور..  بود خوابیده معصوم چه....  افتاد دستش پشت

 هک دردی برای دلم چقدر.  بوسیدم را کوچکش دست.  بیارم ساکشو بذار:  گرفت رو... هم مهتاب

 به را غمای و کردم لعنت را منوچهر!  باشند گذاشته قلبم بر را آتش آن گویی سوخت می بود کشیده

 کارهای به همیشه مثل بود من با مهتاب که خوب چه...  برم وجودت تمام قربون:  فشردم سینه

 ! من طفلک...  سوزاند می بیشتر را دلم خندیدنش با و خندید می و بود حال سر..  رسید یغما

***************************** 
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 در هک بود خوابی ترین راحت خواب این شاید...  کنم مقاومت خواب مقابل نتوانستم و بودم خسته

 اما...  بزگ چندان نه آپارتمان یک.  رفتیم آبان ی خانه به! رهایی رویای.  داشتم سال یک آن

 قرار مهتاب و من اختیار در را اش اضافه اتاق تنها و کرد خواهی عذر جا بودن کم برای.  امن ظاهرا

 و بود گرفته ظهر که را غذاهایی لباس تعویض از پس.  داد اطالع سهراب به هم را رسیدنمان.  داد

 . بود مرتبی و سلیقه با دختر چه.  چینم می میزو االن:  کرد گرم بودیم نخورده ما

 هر بتهال کنند می زندگی کشر از خارج ومادرم پدر.  بله ـ ؟ کنی می زندگی تنها پرسید او از مهتاب

 ! تنهام من اینجاست به منظورتون اگه اما رم می دیدنشون به من یا زنن می سر من به گاهی از

 منوچهر رسیدن سر نگران آنکه بی شد می...  شد باز اشتهایم غذا دیدن با.  باشید راحت راحت

 می دعا را سهراب که قدر هر....  امن و آرام فضای آن نشست دلم به چقدر...  بخورم غذا باشم

 چه اگر که دانم می...  طور همین هم مهتاب..  بود کرده حقم در بزرگی لطف چه.  نبود کافی کردم

 !! آورد نمی تاب او بی دیگر... یغماست من با اش همراهی اصلی عامل اما ترسیده منوچهر از

 البته...  زد نمی حرفی هیچ خودش آمدن مورد در و نه یا برگشته منوچهر اینکه مورد در سهراب

 بی یمرفت اتاق به و گفته بخیر شب آبان به وقتی شب آخر!  کرد می صحبت آبان و مهتاب با فقط

 هیچ..  جون مهتاب خوبی خیلی تو....  ممنونم چیز همه بابت:  گرفتم آغوش در را مهتاب اختیار

 .بوسیدم را صورتش.  ممنونم ات خالصانه های محبت ی همه بابت!  نذاشتی تنها منو وقت

 منو خدا...  بودم کرده باورت ها این از پیش کاش:  چکید فرو بود بارین ی آماده که هایش اشک

 تراح دیگه حاال:  کردم پاک را اشکهایش.  داشتم اعتماد چشمهام از بیشتر منوچهر به ببخشه

 ابتمنب...  امیدوارم:  کشید صورتش به دستی! نرسه بهمون دستش وقت هیچ کنه خدا...  شدیم

 : زدم لبخند.  دم می انجام برات بیاد بر دستم از چی هر.. عمرم آخر تا کردم تو حق در که کوتاهی

 نیست یادم اصال مادرمو من.... جون مهتاب دونی می:  زدم عقب را موهایم...  مادر یه عین درست

 از داری دوست....  کرد نوازشم.  بود تو محبتای شبیه کامال محبتاش بود االن اگه مطمئنم اما... 

 ؟ داشتم دوست....  گرفتم نمی جدی من و گفتی می همیشه که حرفایی همون ؟ بگی برام خودت

 . گیرد آرام دیگر بار دلم که آنقدر...  گفتم می نبود خسته اگر....  بودم گفتن از لبریز

 بود مهتاب!  بارید می غم اش چهره از.  صورتش روی کبودی چند با...  آمد سهراب بعد روز سه

 اب:  گفت آبان نبود در که کرد اصرار آنقدر مهتاب اما زد نمی حرفی اول...  شد احوالش جویای که

 . شدم درگیر بابا
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 ؟ کجاست االن....  مادر بمیرم!  آورده نازنینت صورت سر بر بالیی چه ببین:  گفت نگران مهتاب

 اتاق به بعدم...  کرد صدا رو تو بار چند...  اومد من برگشتن از بعد ساعت یک دقیقا روز اون ــ

 .... نیستید دید وقتی و رفت یاسمین

 صداتون و زد می نعره...  ریخت هم به چیزو هه...  کرد پا به بلوایی چه دونید نمی:  داد تکان سر

 ره دادی فراریشون تو گفت می...  کرد خالی من سر دلیشو دق ی همه رسید که من به... کرد می

 فقط ونا ولی... کنی پیداشون کنم می کمک گفتم می....  کرد نمی باور ندارم خبر من گفتم می چی

....  شد آروم که وقتی تا کردم تحمل خیلی!  خواست می من از رو شماها و زد می خودشو حرف

 !کردن گریه به های های نشست وقت اون

 ناراحت برایش هم لحظه یک حتی اما من سوخت می او حال به دلش.. داشت بغض سهراب

 هایی شکنجه...  سوزاند رحمانه بی چگونه را کوچکم یغمای پای و دست رفت نمی یادم!  نشدم

 زخم این سوزش این....  هرگز یغما مورد در اما کنم فراموش بود ممکن را بود داده خودم به که

 ! بود خودم به مربوط که زخمهایی از تر تازه و تر عمیق...  ماند می دلم بر همیشه

 کرده خوبی حقش در عمر ی همه!  بود پدرش بود هرچه...  دادم می حق سهراب به حال این با

 نادیده را او کل به نتواند هم باز یغما و من حق در بدی همه آن دیدن با نتواند داشت حق...  بود

 ! بگیرد

 نمی زبانش از بیداری و خواب در من نام و بوده افتاده بستر در ناتوان و حال بی دوروز گفت می

 احساس کمال و تمام را نفرت حس همان دلم در هم باز من و گفت می را ها این ی همه!  افتاده

 وقتی!  بود گرفته نفرت را وجودم که بود رسیده کجا به احساسات همه آن منبا کار.  کردم می

 ؟ کرد می پیدا مرا اگر..  ریخت فرو دلم آمده تهران به شنیدم

 رو شما تونم نمی...  جون ومهتاب تو واسه گرفتم خونه یه:  خواند ام چهره در را نگرانی سهراب

 ماش با احتیاط با خیلی باید...  کنه پیدات و بزنه سر من به ممکنه آن هر...  خودم ی خونه ببرم

 ... کنم آمد و رفت

 ... باشه کرده تعقیبت هم االن نکنه:  شد دوچندان ترسم او های حرف با

 . رسیدم امروز من که دونه نمی اصال..  اومد تهران به دیشب اون...  نه ــ
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!  داشت دوست را منوچهر هم هنوز...  داشت گریه هوای چشمانش...  بود رفته هم در مهتاب

 . کرد سرگرم یغما با را خودش و رفت اتاق به و برخاست

 بهایشل سهراب دیدن با.  رفتم کمکش به بازگشت پر دست با بود رفته بیرون خرید برای که آبان

 .... طرفا این از..  به به:  گشود خنده به

 دعوا اهل که تو ؟ افتادی روز این به چرا ؟؟ شده چی:  کرد اخم اش چهره های کبودی دیدن با و

 ! نبودی

 . عزیزم بگم تا بپرس دونه دونه:  خندید سهراب

 ... که باره اولین آخه:  گفت ناراحتی با آبان

 . داشتند همکار و دوست از فراتر ای رابطه ظاهرا.  رفتم آشپزخانه به

 ؟ یاسمین ــ

 ؟ بله:  برگشتم طرفش به و بستم را دریخچال

 ! کنم ازدواج آبان با خوام می من:  انداخت آبان اتاق به نگاهی

 ! باشه داشته تو مثل همسری که داره لیاقت و خوبیه خیلی دختر آبان...  خوب چه:  زدم لبخند

 ... چرا دونم نمی اما داشتی رو ها بهترین لیاقت که خوبی اونقدر توهم:  شد نزدیک من به

 . کشوند اینجا به منو حماقتم و لوحی ساده:  گرفتم نگاهش از را نگاهم

 .. فقط..  کنم ناراحتت خواستم نمی ــ

 ... دونم ــمی

 یم دعات همیشه!  کنم نمی فراموش رو لطفت همه وقت هیچ:  کردم نگاهش و گرفتم باال را سرم

 ! کنم

 . باشه من با تو مثله خوب آدم یک دعای که خوبه چقدر: زد لبخند

 یک حدود که روز آن نه...  زمانی یک شاید!  نداشتم قبول را خودم دیگر...  نه ؟؟ بودم خوب من

 ! بودم نایستاده سجاده سر حتی بود ماه
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 ؟ چیه ناهار واسه نظرتون...  خب:  آمد آبان

 ... نداره پیشنهاد و انتخاب به نیاز...  عالیه که شما پخت دست:  برگشت طرفش به سهراب

 . جون آبان خوبه خودت سلیقه.  موافقم هم من:  کردم جا به جا را وسایل ی همه

 . بذارم بار فسنجون بذارید پس ــ

 . مادر هستم منم داری کاری اگه ــ

 ندلنشی و شیرین چقدر دختر این خدایا..  داشت آغوش در را یغما...  برگشتیم طرفش به سه هر

 رزودت را او سهراب که کنم بغلش خواستم و رفتم اش صدقه قربان رفت ضعف برایش دلم!  بود

 ... هالکشم.. ندیدمش روزه سه!  من اول آبجی:  گرفت

 ! سهراب ای بچه عاشق تو چقدر:  خندید آبان

 به..  آمد می سراغم به وجدان عذاب و گرفت می دلم دیدنش با!  نبود ناراحت اینقدر مهتاب کاش

 ! بود گذشته هایش داشتنی دوست از من خاطر

 فقط یاسی و من و بخوریم مادرجونو دستپخت امروز چطوره:  گفت مهتاب به خطاب بار این آبان

 ؟ هان...  کنیم کمکشون

 ؟ قبوله:  خندید آبان و زد لبخند مهتاب

 و داشتم من که چیزی..  بزرگیه نعمت خوشحالی...  آبان حال به خوش...  داد تکان سر مهتاب

 ! ندانستم را قدرش

 ... دارم می نگه عروسکو این منم:  گفت سهراب

 ... ماندیم خانه آشپز در هم نفر سه ما.  برد خود با بوسید می را او که حالی در

************************* 

 ... زیاده خیلی اش اجاره هم پیش پول هم که معلومه!  بزرگه خیلی نفر دو واسه خونه این ــ

 ... آبجی باش نداشته کارا این به کاری تو:  زد لبخند مردانه وقار و همیشگی آرام چهره همان با

 ! نه یا اومده خوشت بگو فقط
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 راستش... اما نیاد خوشش مبله اونم ای خونه همچین از که کیه.. زیاده سرمم از ؟ بیاد خوشم ــ

 وسطای یا شهر پایین اونم... خونه یه دم می ترجیح....  بدم زحمت بهت همه این تونم نمی من..

 ....مناسـ قیمت یه با شهر

 همه اون ذاری نمی چرا ؟ کنی می تعارف همه این چرا ؟ چی دیگه:  واقعی اخم یک.  کرد اخم

 ؟ کنم جبران شو ذره یه کرده حقت در پدرم که رو ظلمی

 ! کند هزینه همه این خواست می اینکه از کشیدم می خجالت

 ؟ تنیس اینطور!  کنه می زندگی تو با داره هم مادربزرگم... نیست تنها تو برای گذشته این از ــ

 . آبجیم و مادربزرگم پای بریزم ندارمو و دارم چی هر خوام می من اصال:  زد لبخند

 . شرم با توام! اجباری و بود کمرنگ.  نبود لبخند چنان لبخندم

 خانه آن در وسایل ی همه...  کردیم مکان نقل خانه آن به روز همان...  بود فایده بی من اصرار

 را نبود که چیزهایی...  و ملحفه و پتو و ظرف سری یک و رفت او با مهتاب فقط...  داشت وجود

 ... خرید

 !! ببینم آرامش رنگ است قرار دوباره نمیشد باورم

 مامت دیدنش هوای برگشتن موقع دیدمش نمی که غروب تا صبح از.  کشید می پر یغما برای دلم

 و رساند می کوچه سر تا مرا سرویس که خوب چه...  شدم پیاده سرویس از!  کرد می پر را وجودم

 هک حالی در مهتاب و بود شن رو ها چراغ...  انداختم آپارتمانمان به نگاهی.  ماند نمی خانه تا راهی

 انتک دست برایشان همانجا از.  بود ایستاده پنجره پشت شب هر مطابق داشت آغوش در را یغما

 . دادم

 سالم پایینی ی همسایه نعمتی آقای با و شدم وارد.  زد می را آیفون در دم رسیدنم محض به

 ! بود شده خراب بود روزی چند آسانسور.  گرفتم پیش در را ها پله راه و کردم علیک

 صورت دیدم می که چیزی اولین من و شد می گشوده رسیدنم از پیش هم آپارتمان ورودی در

 ورتص روی ای بوسه با شب تا صبح از کردن کار خستگی تمام!  بود یغما زیبای حد بی و شیرین

 عفض برایش دلم کرد می صدایم یاسمین نمکی لحن آن با که وقتی...  رفت می بیرون تنم از او

 مامان که خوب چه و!  آبان و سهراب و مهتاب از بود ای آموخته گفتنش یاسمین...  رفت می
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 این اب بودم نتوانسته تهران به آمدنمان از سال یک تقریبا گذشت از بعد هنوز..  کرد نمی صدایم

 ! بیایم کنار خودم روی بر گذاشتنش و واژه

 النا یاسمین..  مادر بیا:  کرد بغل بود آویخته گردنم به که را یغما و گفت نباشید خسته مهتاب

 ! خستست

 النا کنم عوض لباس بذار...  قربونش به یاسمین:  بوسیدم را بانمکش دار چال لپهای دیگر بار

 . میام

 ؟ بیاریم چای واسش بریم:  برد آشپزخانه به خود با را او مهتاب

 ... بلیم...  بلیم:  گفت می و داد می تکان را خودش و خندید می

 به هم باز صورتم به آبی زدن و لباس تعویض از پس.  داشت می وا خنده به نیز مرا لبهای و

 ... ببینم اینجا بیا بدو...  شیرینم یغمای:  رفتم سراغش

 و فر سیاه موهای بود باهوشی فوقالعاده دختر بود کرده باز زبان زود.. بود افتاده راه به زود خیلی

 ترفرا حسی آن بوسیدن و بوئیدن و نوازش با که بود داده اش چهره به زیادی جذابیت ایش حلقه

 . کردم می تجربه آرامش و لذت از

 ... بقل:  پیچید پاهایم به آمد و دوید

 ؟ نه یا بودی خوبی دختر امروز:  کردم بغلش و شدم خم

 ... کشید می و رفت می ور موهایم با

 واه اما پارک بردمش...  بدوم دنبالش باید مدام..  تره بازیگوش روز به روز ماشااهلل:  گفت مهتاب

 . بخوره سرما ترسیدم برگشتیم زود بود سرد خیلی

 محل...  نبود ای چاره...  کردم تشکر داد می آزارش کمی زانو درد روزها این که او از شرمگین

 جان از و کرد نمی گالیه هرگز مهتاب!  نداشت یغما برای جایی غذایی مواد ی کارخانه آن در کارم

 ! شد می عالقمند او به بیشتر روز به روز و داشت می نگه را او دل و

 می دوش بر را خانه کارهای ی همه..  آورد چای برایم مهتاب نشاند پاهایم روی را او و نشستم

 ضورشح چقدر...  کنم فکر نبودش به توانستم نمی اصال که بودم کرده عادت او به آنقدر...  کشید

 . محکم گاه تکیه یک چون... بود خوب
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 شکل ای دایره سوختگی جای به نگاهم و گرفتم را دستش سریع که برد دست چای برای یغما

 از پر چشمهایم ی خانه و شد می غم از پر دلم دیدنش محض به هم هنوز...  افتاد دستش پشت

 ! اشک

 رمنوچه دام از که بود سال یک دیگر روز چند...  دادم فرو را بغضم و بوسیدم پی در پی را دستش

 خواب از خودم جیغ صدای از زده وحشت..  دیدم می کابوس مدام ها شب اوایل...  بودم شده رها

 مک کم اما کرد می گیجم اینکه با ها دارو مصرف...  رفتم دکتر به سهراب اجبار به...  پریدم می

 مایل نم اما کردم می آمد و رفت بیرون به بیشتر بود بهتر دکتر پیشنهاد به.  کرد می خوب را حالم

 فکر از تنم!  شد خواهم رو به رو منوچهر با بگذرام بیرون را پایم که آن هر کردم می فکر. نبودم

 ! لرزید می هم هنوز او به کردن

 رسید نخواهد دخترم و من به منوچهر دست دیگر شد باورم و شدم تر راه به رو کمی وقتی

 پیشنهاد..  شوم می مدیون سهراب به حد از زیاد یغما و خودم خرج و خانه ی اجاره آن با دیدم...

 را آورد هرچه و کردم اصرار آنقدر اما کرد مخالفت شدت به...  کنم کار خانه از بیرون در دادم

 بود تسخ کمی برایم کردن کار دست یک با...  شد آمدن کوتاه به مجبور ناراحتی با که نپذیرفتم

 یک با که افتادم راه آنقدر کم کم من و دادند قرار اختیارم در آسانی کار سهراب سفارش به اما

!  نبودن دیگران بار سر بود خوبی احساس چه و.  کردم می کار دیگران پای به پا هم دست

 دکر می خرج توانست می که جایی تا و آمد می پر دست با همیشه..  بود ناراضی هم هنوز سهراب

 . نکنیم حس را تنگی دست معنای ما که

 هب بودم کرده عادت دیگر آقابزرگ و اش خانواده و دایی و حبیب برای هایم دلتنگی ی همه وجود با

 ! گذاشتم می بالش روی سر یادشان از روان اشک با هرشب...  عادتی چه هم آن..  ندیدنشان

 ؟ بیارم زودتر تو برای ای گرسنه خیلی اگه..  مادر میان شام برای هم آبان و سهراب ــ

 . جون مهتاب نیستم که بچه..  کنم می صبر...  نه:  زدم لبخند

 ... باره می روت و سر از خستگی:  کرد نگاهم محبت با

 شیرینی ما به خوان می کی آبان و سهراب این! ...  خستم خورده یه...  کردم کار بیشتر امروز ــ

 ؟ بدن

 ... بیان آبان ی خانواده... برسه راه از عید..  شااهلل ان زودی به:  درخشید خوشی از چشمهایش
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 ... بشن خوشبخت امیدوارم...  خوب چه:  بوسیدم را اش پیشانی و زدم پس را یغما موهای

 ! میشه دیر دیگه که نیومدن تا بخونم نماز برم من:  نوشیدم را چایم.  خزید او آغوش به یغما

 تمتوانس نمی دیگر اما کشیدم می خجالت خدا از هنوز..  خواندم می نماز دوباره که بود وقت خیلی

 دبو داده نجاتم خودش اما بود گذشه سخت برایم که بود درست...  باشم دور او از خواستم نمی.. 

! 

 تو که دلی حال به خوش خدایا...  آرامشی چه..  کردم باز داد می مریم گل بوی که را ام سجاده

 ! شی خانه صاحب

 دور خدایم از من بود شده باعث چطور...  شد رو و زیر دلم...  کرد منقلب را حالم منوچهر فکر ناگه

 حرف کم وو افسرده...  برد می سر به ایران از خارج در بیشتر که بودم شنیده سهراب از ؟؟ شوم

 و زند می لبخند هوا بی گاهی و است اش چهره مهمان اخم همیشه...  است فکر در مدام...  شده

 ؟ کنه می چیکار ؟ کجاست االن یعنی:  پرسد می و آورد می دیده به اشک لبخند میان هم گاهی

 ؟ باهاشه هم مهتاب

 گفت می را ها این سهراب وقتی...  پرسد می سهراب یا خودش از را جواب بی های سوال این

 دهش تبدیل ترحم به تنفر از احساسم که رسیدم می نتیجه این به...  شدم می متاسف برایش

 ! رفت نمی این از فراتر گاه هیچ که حسی...  است

 ! خدا کن آرامم تو... ایستادم نماز به

 زا نفسم...  کشیدم باالتر را گردنم شال وزید می که سردی سوز وجود با شدم خارج که خانه از

 ی چهکو سر به سرویس دیگر ی دقیقه چند تا انداختم ساعت به نگاهی.  گرفت می شدید سرمای

 سحر های کالغ قار قار..  ابری آسمان...  ماندم انتظار به و رساندم کوچه سر به را خودم.  رسید

 آقابزرگ باغ..  دایی باغ...  کرد می زنده ذهنم در را گذشته خاطرات هم هنوز اطراف های باغ خیز

 می آسمان ابریِ آبیِ به پنجره قاب از چشمم و شدم می بیدار خواب از که صبح هر ها وقت آن...

 اینکه با وقتها آن... کرد می قلبم سرازیر را خوبی احساسات چه داشت باریدن هئای که افتاد

 ؟؟ عاشقم االن کردم نجوا خودم با...  دیدم می زیبا را دنیا نبودم عاشق

 هک دیداری این دانم نمی... دیدم می دور از را او دیگر بار یک فقط کاش.  ماندم می ابد تا...  بودم

 ؟؟ کرد می ترم دلتنگ یا کرد می رفع را دلتنگی همه این شد می میسر اگر داشتم آرزویش
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 که تانیا ؟؟ بودند شده بچه صاحب آیا...  گذرد می ازدواجشان از ماه چند و سال یک کردم فکر

 نگرانیش و وسواس همه آن از چرا ؟ دیدم نمی را او چرا...  آه!  دانم نمی را او...  و بود بچه عاشق

 ؟؟ ترسیدم می بود خودم به عشق از همه که

 ثلم ".... او به کردن فکر در کرد ایجاد توقف لحظه چند برای فقط شدنم سوار و سرویس رسیدن

 " ؟؟ کند می فکر من به هم او نکند..  ندارد را سرم از برداشتن دست خیال امروز اینکه

 خوش دلم وجودش بی.  افتادم می او یاد به صبح روی به چشمم گشودن محض به که بود مدتها

 و من آن از دنیا های خوشی ی همه و شد می لبهایم سرازیر دنیا های لبخند ی همه اگر حتی نبود

 ! نبود دیگر که او به..  بود خوش او به فقط دلم!  شد می زندگی این

 هک وقتی تا رفتم می خواب رخت به وقتی از..  بود این از بیشتر ها شب او به اندیشیدنم سهم

 تمام با را دقایق این... رسید می ساعت چند به دقیقه چند از.  نشست می چشمهایم بر خواب

 از یجزی...  نباشد که شد نمی...  داشتم دوست بود پشیمانی و حسرت و آه با توام اینکه با وجود

 ! بود شده بودنم و زندگی

 برای بار چند....  داشت نمی بر سرم از دست هم کارخانه در حتی خیالش روز آن که بود عجیب

 نمی...  شد می پرت او سوی به هم باز اما کردم جمع را حواسم و گرفتم تذکر کردنم کار درست

 .... شد باعث باالخره همین و کنم مهارش توانستم

 بردم درونش به را دستم که همین برداشته ترک که ندیدم...  بشویم را لیوانم خواستم ناهار از بعد

 انچن....  اشاره و شست انگشت بین...  کرد پاره را دستم و شکست اش لبه...  شستم محکم و

 زخم آن و خون همه آن دیدن با..  کردم صدا را سپیده...  شد بد حالم دیدنش با که شد روان خون

 نمی قطع ریزی خون که بودم بریده را رگ ظاهرا اما شد کار به دست آوردنش بند برای فورا عمیق

 ودب شده ایجاد که شکافی آن...  برد درمانگاه به مرا و گرفت مرخصی همکاران پیشنهاد به...  شد

 ! داشت بخیه به نیاز

************************ 

 درد : زد لبخند جوان دکتر. گرفتم گاز را لبم و شد اشک از پر چشمهایم شستشو سوزش و درد از

 ؟ داره

 . دادم تکان سر
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 ... میشه تموم االن ــ

 ... نبینم تا گرفتم نگاه...  شد می ریش دلم..  نداشتم را کارش دیدن تاب

 می چیکار:  کرد نگاهم متعجب دکتر.  خاستم بر اختیار بی...  کرد خیره را نگاهم دیدم که آنچه اما

 ... لطفا بشین ؟ خانوم کنی

 ؟؟ بود خودش...  بود پویا به حواسم ی همه

 ؟ شدی دیوونه...  یاس بشین:  گفت که سپیده

 اباورن سپس و گذرا نگاهی..  برگشت اتاق سمت به بود در به پشتش تقریبا که پویا او صدای با

 ... ندید و دید مرا...  کردم پنهان سپیده پشت را خودم و گرفتم رو سختی به من و برگشت

...  شد روان سرعت به هایم اشک...  بست پویا روی به را در پرستار و نشاند مرا اجبار به سپیده

. . دارد در دو اتاق این شد نمی باورم...  دیگری راه کاش...  بیبنمش خواستم نمی و خواستم می

 ... شوم خارج آنجه از دهند اجازه کاش

 . برم باید من:  کشیدم را دستم

 متمو زدنت بخیه تا مونده هنوز ؟ بری کجا:  سرزنشبار سپیده و کردند می نگاهم متعجب هردو

 ... بشه

 ! شده سنگین ام سینه در جانکاهی درد چه دانستند نمی ها آن...  کردند نمی درک مرا حال ها آن

 ؟ پویا.  ریخت فرو را قلبم خورد در به که ضرباتی...  بود در به حواسم ی همه

 ... االن...  بمونید منتظر لطفا:  گشود را در پرستار

 ... رو خانوم این تونم می ببخشید:  کشید گردن

 من چشمان پریشانی از کم نگاهش بهت...  آمد درون به و زد پس را پرستار...  دید مرا!  دید

 ... نداشت

 ؟؟ خودتی ؟؟؟؟ یاسمین ــ

 ... کرد می نگاه نشست می زانو روی مقابلم که او به کنجکاوی با سپیده
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 ؟ وقت همه این بودی کجا...  نمیشه باورم ــ

 ... بودیم کرده فراموش را موقعیتمان دو هر

 و لرزید می ام چانه...  بزنم حرف نتوانستم.. چکیدند سرعت به دستم دمِ همیشه های اشک

 . بارید می ابر چون چشمان

 ... لطفا باشید منتظر بیرون بفرمایید:  انداخت پویا به نگاهی دکتر

 ؟ عزیزم شده چی دستت:  گفت توجه بی پویا

 کدام با اما...  کنم لمسش داشتم دوست ؟؟ دیدم می مقابلم را عزیزم ی پویا ؟ داشت واقعیت

 ؟؟ دست

 تارپرس هم دکتر هم بار این که بزند حرفی تا گشود لب نشست اشک به و شد سرخ چشمهایش

 ... یاس مونم منتظرمی:  برود بیرون شد مجبور...  کردند برخورد تندی به او با

 ؟ این بود کی:  پرسید سپیده رفت وقتی

 هم ار دستم درد دیگر..  کردم گریه صدا بی فقط...  دهم توضیح اینکه توان نه داشتم دوست نه

 ! خواستم نمی..  ببینم را او خواستم نمی من. بودم کرده فراموش

 صورت...  بود من به نگاهش ی همه کردم می نگاهش گاهی از هر...  بود ایستاده در مقابل

 نای بود گرفته را هایش اشک مقابل سختی به...  بود هم در هایش اخم و بود شده سرخ روشنش

 . بود مشخص کاال صورتش حالت از

 من به را خودش بلند گامی با پویا شدم خارج اتاق از سپیده همراه به شد بانسمان دستم وقتی

 ؟؟ رفتی خبر بی چرا ؟؟ بودی کجا...  من عزیز:  بازوهایم لمس تا آمد باال هایش دست...  رساند

 ... صندوق برم باید دیگه بار یه:  نپرسید چیزی دیگر حال این با بود شده گیج سپیده

 ... دم می انجام خودم بفرمایید شما:  آمد خودش به پویا

 به امروز چرا...  کودکیم دوران بازی هم..  ماندم خیره او وجود به من و گذراندند تعارف به کمی

 ؟؟ نبودم یادش
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 او هب چقدر...  داشت ریش ته...  پُرتر کمی فقط.. کمی..  بود شده مردانه هیکلش..  بود شده بزرگ

 فتهنر اما افتاد راه به صندوق به رفتن برای....  ببینمش بهتر تا زدم پس را هایم اشک...  آمد می

 ! بود خوانده چشمانم از حتما..  رفت خواهم دانست می..  برگشت

 ... بیا من با ــ

 می من زا که چیزی تنها..  سپیده بیچاره..  کشید خود دنبال به و گرفت را دستم بیایم خودم به تا

 .... احساس همه این با پویا حال و!  ندارم را کسی مهتاب جز که بود این دانست

***************************** 

...  تمداش اخم هنوز...  انداخت ام چهره به عمیقی نگاه.  برگشت طرفم به پویا شد پیاده که سپیده

 نستمتوا نمی سپیده مقابل..  بود کرده ماشین سوار..  نه که را سپیده...  را سپیده و من اجبار به

 . بزنم حرف

 اش جدی لحن.  نبود چشمانش در شیطنت همه آن از خبری دیگر.  گرفتم چشمانش از را نگاهم

 . شنوم می ؟ خب:  نشست گوشم در

 . ندیدی منو کن فکر...  برو و برسون جایی یه تا منو:  گفتم کنم نگاهش آنکه بی

 بودم دنبالت در به در که طوالنی مدت این از بعد ؟ راحتی همین به:  نشست صدایش در حیرت

 ؟ اینه جوابم

 ؟ بگردی دنبالم خواستم من مگه:  گفتم سرد

 که تو و من ؟؟ زنی می حرف اینجوری من با داری ؟ شدی عوض اینقدر تو یعنی!! ؟ یاسمین ــ

 ؟ بودیم ندار هم با اونقدر

 ذهنم در خوبی به دیدمش که اول همان...  کردم نمی نگاهش اما بودم اش چهره دیدن دلتنگ

 ... آمد می روشنش صورت به داشت که بوری ریش ته..  بود شده مردانه اش چهره...  بست نقش

 ! معصومش ی جهره بود شده نشین دل چقدر

 درد این..  ندنبی تا کشدم پایین را آستینم افتاد دستم پشت سوختگی به آوردم پایین که را نگاهم

 !! نبودند گفتنی ها

 ... بذار راحتم....  پویا مرد یاسمین! کن فکر طور همین توام..  مردم همه و خودم برای که من ــ
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 لدوسا این تو نگی تا:  زد را قفل که بردم پیش در ی دستگیره کشیدن برای را ام زخمی دست

 ... بری ذارم نمی کردی زندگی چجوری و بودی کجا

 ویاپ کنم می خواهش:  نباریدن حال آن با بود سخت...  کرد می تر سنگین را بغضم هایش حرف با

 ... نیستم شناختی می که یاسمینی اون من... برم بذار... 

 ینهم به بذارم داری توقع چطور.. بیدارم نمیشه باورم که خوشحالم دیدنت از اونقدر یاسمین ــ

 ... بودی کجا نگی تا ؟؟ بری راحتی

 رد خوام نمی..  مربوطه خودم به بودم که جا هر:  گفتم خشم با بحث این کردن پیدا ادامه ترس از

 ؟ بدم پس حساب تو به باید چرا..  بزنم حرف موردش

 ....تو...  یاسمین نمیشه باورم:  گفت ناباور و متحیر آورد باال کردنم لمس برای را دستش

...  کشیدم پس دستش زیر از را ام شانه.  نبود وقتش حاال..  زدم پس را سمجم های اشک

...  بمونم بودم که همون ذهنت تو بذار! بهتره هردومون برای...  برم بذار پویا:  لرزید می صدایم

 . کنم می خواهش

 ؟ دلم عزیز گذشته بهت چی ؟ سرد همه این ؟ شدی عوض اینقدر چطور:  گفت غمگین و دلگیر

 نمی لحظه آن در اما!  بود من عزیز او که همانطور..  بودم همیشه!  بودم ؟؟ بودم عزیزدلش

 . کنم باز برایش را دلم درد ی سفره خواستم

 که ییاسمین که بگم اینو فقط..  ندارم گفتن برای حرفی من..  نکن اصرار دونستن برای پویا ــ

 ! نداره وجود دیگه و مرده شناختی می

 ... فیلمو اون حتی..  نکردم باور شنیدمو و دیدم چه هر من ــ

 که هترب..  نه اما بپرسم تا زدن لب ؟ بود چه منظورش ؟؟ فیلم.  بود اراده بی سویش به برگشتنم

 . سوختم می بیشتر ماندم می بیشتر چه هر..  ندانم

 فتهر فرو زمین تو و بودی شده آب قطره یه انگار اما حبیب هم من هم...  گشتیم دنبالت خیلی ــ

 ... نبود ازت اثری هیچ..  بودی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 36 ریا بی | کند فریاد عشق اگر رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

336 

 

 االن ار حرفش که من پی در گشتن این از دانستم می اینکه با.. ریخت فرو قلبم نامش شنیدن از

 هم باز داده تانیا با ازدواج به تن و شده خیال بی آن از پس و گذرد می سال یک زند می

 ! کرد شیرین را عشقم از ناکام دلِ کام خاص احساساتی

 ... برم باید من:  نداشتم را منتظرش و نشسته غم به چشمهای دیدن تاب دیگر

 . نشاند خشمم به هم باز زد که حرفی

 حاضر خاطرش به که بود کی اون ؟؟ نزدی حرف ازش وقت هیچ چرا ؟ بود برده دلتو که بود کی ــ

 ؟؟ بدی ادامه مادرتو راه شدی

 می مادرم!  پویا بزن حرف درست من مادر به راجع:  شدم براق چشمانش در و گرفتم گُر آنی به

 ... چه منوچهر دونست

 سخت.. . باشی حرف از لبریز که وقتی نگفتن بود سخت ؟ فهمید نمی..  فهمید می..  گفتم می اگر

 ... که وقتی درد و بغض بردن فرو بود

 وبیخ چیزای نیست معلوم بمونم نیست خوب حالم من..  نکن بیزار خودت از منو:  گرفتم نفس

 ... برم بذار..  بگم بهت

 ؟ رسیدی اینجا به چرا..  بری ذارم نمی نزنی حرف تا:  داد خرج به سماجت

 ... بود پایین خیلی تحملم ی آستانه ؟؟ بود چقدر گنجایشم مگر..  کرد فوران فریادم

 در اچر.  کنم نمی دریافت خوبی حس حرفات از ؟ بودم کجا کنی می فکر ؟ کنی می فکر چی تو ــ

 ؟؟ بکشی حرف ازم تا کنی عصبیم و حساس خوای می چرا ؟ زنی می حرف لفافه

 روز ده هفته یک که رفتم اونجا از...  رفتم خونه اون از خودم پای با...  آره:  گرفت می اوج صدایم

 بالیی چه دونی می چه تو اما.. .  نجیب و پاک همونقدر...  بودم که همونطوری..  برگردم دیگه

 شپی خیلی که دونستی می اگه..  نه ؟ دونی می..  خوردم رکب کی از من دونی نمی تو ؟ اومد سرم

 تو زچی همه بی نامرد منوچهر اون با دستش تانیا چون دونی نمی...  کردی می پیدام باید این از تر

 عفتمو و شخصیت ی همه چون...  کردند بدبخت منو و شدن هم دوتابا اون چون..  بود کاسه یه

 حرف بخوام اگه که داغونم اونقدر..  نکن باور رو میبینی ازم که ظاهری این...  گرفتن ازم راحت

 ... شمار بی بابرگهای کامله کتاب یه بزنم
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 ... نگذاشتند تنهایم هایم اشک

 تو الس یک اینکه به ؟ نشوندنم سیاه روز به منوچهر و تانیا اینکه به ؟ بنالم دردم کدوم به آخه ــ

 ی ساله یک دختر به ؟ شدم شکنجه ها شما از فاصله همه اون با غرب شمال تو منوچهر ی خونه

 یبحب با کرد مجبورم منوچهر اینکه به ؟ گرفتن اجبار به ازم و داشتم که عشقی به ؟ نامشروعم

 ؟ رم می ایران از او با دارم و شدم نامی سهراب یه عاشق بگم و بگیرم تماس

 ... پویا کردم مرگ آرزوی بارها:  شد ضعیف صدایم

 این ودمخ ؟ شدی متوجه اصال..  حسه بی..  ببین دستمو ؟ بختیامو بد بینی می: زدم تلخی لبخند

 زندگی این از بودم شده راحت و بودم رفته کاش...  نشد اما زدم رگمو آوردم خودم سر رو بال

 ... بود کرده درست برام منوچهر که نکبتی

 دوست را وجودش ی همه اصال..  داشتم دوست هم را ش چهرا ی زده بهت حالت.  کردم نگاهش

 . ببینم توانستم می که بود دورم چندان نه خاطرات آشنای بهترین...  داشتم

 . برم بذار حاال....  پویا گفتم رو ها نگفتنی:  بارید درشتم های اشک و زدم پلک

...  و فشرد هم به را لبهایش لرزید اش چانه..  شد پایین باال گلویش سیب داد فرو را دهانش آب

 ! نداشتم را پویا هم آن..  مرد یک اشکهای دیدن تاب داشتم را چه هر طاقت.  گرفتم رو

 ؟ کشیدی چی تو برم قربونت...  یاسمینم...  یاسمین ــ

 از شده رها های نفس و لرزید می اش شانه...  آمد پناه را سردم وجود آغوشش گرمای یکباره به و

 ! بود خاموش ای گریه هق هق از پر..  لرزید می من زندگی های ناگفتنی شنیدنِ بغضِ

 آمد نمی خوش را خدا..  بودن نزدیک همه این..  نبود درست هم این اما داشتم دوستش برادرانه

 ناراحتی و غم از سرخ و اشک از خیس صورتش نشست رست را هم او کشیدم پس را خودم... 

 کن بحسا..  شد خراب حالت چقدر شنیدنش با ببین..  بهتره نزنم حرف گفتم که من:  گفتم بود

 ... من

 .... حافظ خدا همیشه برای:  گرفتم را هایم اشک ام شده پانسمان دست پشت با

 ... بری ذارم نمی:  گرفت را بازویم

 ! بذار راحتم دیگه شنیدی و گفتم که حاال..  برم ذاری نمی نگم تا گفتی:  کردم اخم
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 ... گیرم می حیوون اون از رو تو انتقام من ــ

 . بود بغض از پر اما مردانه صدایش

 آرزو و زندگی مهم....  گرده نمی بر جوی به رفته آب دیگه کارا این با..  بکنی کارو این نباید!  نه ــ

 ! شد تباه که بود من های

 ... میارم در سرش رو ها سختی این ی همه تالفی...  کنم می خودمو کار من ــ

 ... و گذشتم هام آرزو از من..  کنی کارو این نباید...  پویا نه:  گفتم کالفه

 ... گذرم نمی و نگذشتم من اما ــ

 جدی..  خنده و باشوخی...  نفهمیدی وقت هیچ:  گرفت رو بعد اندکی.  شد قفل نگاهش در نگاهم

 ههمیش..  گرفتی نمی...  نشد اما دنیامی که بفهمونم بهت خواستم شد می جور هر..  دعوا و قهر و

 همه اون نکردی فکر وقت هیچ...  برادر یه مثه...  داشتی دوست خواستی خودت که اونطور منو

 ... هستی ام خاله دختر که نیست این برای فقط توجهم

 دمبو من زد می حرف آن از که عشقی ؟ پویا..  بود نشسته ناباوری و بهت به که بود من نگاه حال

 ؟؟

 پر...  مکشید عمیقی نفس و بستم را چشمهایم...  دادم تکیه صندلی به را سرم و نشستم راست

 !حضورش عطر از شدم

!!  ردیگ سوی از پویا.  سو یک از حبیب..  بودم خبر بی کردم می زندگی آن در که دنیایی از چقدر

 ! فقط بود گرم خودم کار به سرم

 نیداشت دوست پویای همان نداشت فرقی برایم احساسش دانستن گشودم چشم زد که استارت

 ... برسون جایی یه تا منو:  گفتم شد پررنگ نه باخت رنگ نه بود که بود

 ... کنه روشن باید قانون رو منوچهر تکلیف...  خودمون ی خونه بریم ــ

...  تمگف بهت چیزو همه اینکه از نکن پشیمونم..  کنم می خواهش پویا:  گرفت خواهش رنگ لحنم

 اون کاش فقط...  راضیم...  نسیت بد زندگیم االن...  ندارم هیچیو ی حوصله..  داغونم که میبینی

 . نداشتم دل به حسرت همه
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 ؟؟ کنی می زندگی کجا ــ

 ... پویا کنم می خواهش..  بهتره ندونی ــ

 ؟؟ بشم خیالت بی خوای می چطور..  خوای می ازم محالی چیز ــ

 !! من خاطر به..  پویا کردم خواهش ــ

 این با تونی می چطور ؟؟ هستی راضی زندگیت کجای از:  نشست نگاهش در هم با تعجب و اخم

 ؟ بشی خیالش بی آورده سرت گی می که بالیی همه

 ... کنه می جبران داره کشیدمو که هایی سختی ی همه پسرش چون ــ

 ؟؟ پسرش:  بود دیدنی نگاهش

 ... بودم حوصله بی و عصبی و خسته

 ... خیال بی...  طوالنیه ش قصه ــ

 ... نکرده ازدواج که اون ؟ زنی می حرف کی از داری بدونم خوام می ــ

 . بگم واست تا بریم:  شد نمی خیالم بی پویا..  نبود ای چاره

******************* 

 هقهو و کیک...  بودیم نشسته هم روی به رو ای درکافه..  بودیم ندار هم با هم هنوز خودش قول به

 در که هایی ظلم و منوچهر از راحت بتوانم کردم نمی فکر!  بود مانده نخورده دست سفارشیمان ی

 رهایش مادرم چرا اینکه دلیل حتی..  گفتم را همه...  توانستم اما..  بزنم حرف برایش کرد حقم

 دیگر...  زد هم به را اش نامزدی دارد حضور او زندگی در دیگری زن فهمید وقتی مادرم...  را کرد

 بی را منوچهر و نزد حرفی اش خانواده به مورد این در چرا دانم نمی فقط...  نداد دل منوچهر به

 ! داشت خبر منوچهر زندگی ی همه از که او گفت برایم مهتاب را ها این..  داد جلوه گناه

 ... نبود کردنی باور برایش...  ریخت اشک پایم به پا پروا بی احساسات همه آن با پویا

...  دیدی منو که نگو..  گی نمی بقیه به هیچی من از که بخور قسم:  گفتم شد تمام که هایم حرف

 حبیب گیزند به ممکنه من برگشتن گذشته این از...  کنم برقرار ارتباط اونها با تونم نمی دیگه من
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 نندک حس رو خوشبختی اونا بذار!  شدم تموم که من..  باشن خوش هم با بذار...  بزنه لطمه تانیا و

 ... که میشم کمرنگ اونقدر زمان گذشت با نکرده فراموشم هم کامال اگه.. 

 ...و حبیب مورد در...  بگم بهت باید رو چیزایی یه ــ

..  ونگ اما هستم شنیدن ی تشنه وجود تمام با اینکه با....  کنم می خواهش:  آوردم باال را دستم

 ! باشم خبر بی بذار...  نکن هوایی دلمو

 می:  داد تکان سر... داشت بغض هم هنوز...  دوخت نگاهم به را اش گریه از شده سرخ چشمهای

 ... فهمم

 از دست گفت بهم کنده پوست و رک روز یه که بود رفتنت قبل:  داد ادامه سپس و کرد مکث کمی

 وناراحت خورد بر بهم..  بیرون بیا فکرش از گفت ؟ چی یعنی گفتم کردم تعجب...  بردار یاس

 پاش هم جوره همه و!  منم صاحبشم..  داره صاحب اینکه واسه گفت ؟ اونوقت چرا پرسیدم

 بهتره پس...  بگذرم تونم نمی یاس به عشقم از اما دارم تو به که ای عالقه ی همه با! واستادم

 به خودش اگه گفتم حال این با بود مونده باز تعجب از دهانم...  نشی نزدیک بهش این از بیشتر

 ورهمجب گفت مطمئن و خونسرد ؟ خواد می رو تو اونم که مطمئنی تو ؟؟ چی باشه داشته عالقه من

 مهم..  نه یا باشه داشته عالقه نیست مهم داد ادامه... بود قاطع واقعا لحنش اما خندید...  بخواد

 حتی...  تمگف ام عالقه از نیومدم کوتاه!  نبسته حال به تا که باشه نبسته دل دیگه کس به که اینه

 ... شد یقه به دست من با...  بشنوه نتونست

...  روز اون یادگاری اینم:  داد نشانم بود باریک شیاری که را زخمی جای و زد کنار را موهایش

 ... بردارم دست کرد قانعم چطور...  گذشته چی اون و من بین بگم خوام نمی بگذریم

 اون و زدی تلفن بهش وقتی دونی نمی:  کرد نگاه را باران نم نم و بیرون شیشه از گرفت نفس

 ... که االن حتی...  وقت هیچ...  نذاشتم تنهاش من..  بود حالی چه گفتی رو حرفا

 ... نگی هیچی کردم خواهش ازت:  خاستم بر.  نداشتم را اش ناراحتی شنیدن تحمل

 ... خواستم می فقط نداشتم بدی قصد خوام می معذرت:  ایستاد مقابلم

 . دیدی منو گی نمی هیچکی به که بخور قسم:  کردم قطع را حرفش

 هشب بذار:  ماند حال همان به ثانیه چند و رفت گردنش پشت تا دستش و کشید عقب را موهایش

 ... بگم
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 .. کشم می خجالت خودم وجود از من...  هم از او و من شدن خبر با نداره فایده دیگه ــ

 ... اون شاید توئه نظر این ــ

 ... برم باید دیگه من!  نه ــ

 . رسونمت می ــ

 ... رم می خودم..  ممنون ــ

 . شدم خوشحال دیدنت از خیلی:  شد می تنگ برایش دلم...  مکث ای لحظه

 ؟ ببینی منو خوای نمی دیگه یعنی:  غمگین و تلخ زد لبخند

 ماهاش با که قشنگی ی گذشته بذار!  تونم نمی.. نخوام که نه:  برداشتم چشمهایش از را نگاهم

 .. بگیرم خو نامعلومم ی آینده همین با باید من....  کنم فراموش رو داشتم

 ؟ راحته واست اینقدر ــ

 ... نیست که دونی می ــ

 . خداحافظ:  آمدم بیرون میز پشت از

 ! تونم نمی من ــ

 بایستم شد باعث اش ملتمسانه لحن

 . کنم می خواهش..  پویا هردومونه نفع به ــ

 ؟؟ احساسم به اعتراف خاطر به ــ

 پویای همون تو.. نشده عوض هیچی ما بین...  نه:  بود کمرنگ لبخندم... برگشتم طرفش به

 ... موند خواهی همینطورم و... بودی که هستی من داشتنی دوست

 می هم خودش..  ناباوری نه بود بهت نه.. سپردم خاطر به را اش چهره.  افتادم راه به دیگر بار

 !تر ممکن نا اینک و بوده ناممکن خواسته می آنچه دانست

 . شد همراه من با و پرداخت را قهوه و کیک حساب صورت سریع
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 هواتو دور از حداقل بذار.. نشم مزاحمت نخوای و نگی تا دم می قول باشم باخبر ازت بذار ــ

 . باشم داشته

 ... ایستادم کالفه

 ... سختمه تونم نمی ؟ نیستی متوجه چرا!  پویا ــ

 و داشت اخم صورتش بر باران نشستن خاطر به کرد می دار نم را موهایش نرمک نرم نم نم آن

 ... تره سخت من برای:  بود کرده تنگ را چشمهایش

 ... هاااا نیای دنبالم رم می االن...  خودته مشکل دیگه این:  زدم لبخند نمکش با حالت و چهره به

 . کرد نخواهد رهایم دانستم می

 ... نشم مزاحمت دم می قول...  رسونمت می بیا ــ

 ...یاسمین کنم می خواهش:  گرفت را دستم

 هااا سمجی عجب ــ

 ! بودی خودم برای االن که بودم سمج:  بشم سوار کرد مجبورم نرمی به و کرد باز را ماشینش در

 بدهم که نداشتم...  ندادم جواب

 من...  بشنوم صداتو گاهی بذار... گرفت هم را ام شماره.  دادم را خانه آدرس.  شد سوار و زد دور

 . کنم مقامت توانستم نمی این از بیشتر هم

 ؟ باال نمیای:  گفتم بشوم پیاده خواستم وقتی.  رساند مرا در دم تا

 ؟ االن از کنی امتحانم خوای می:  خندید

 !باش ما با شام بریم بیا.. گم می جدی...  دیوونه نه:  گرفت خندم

 ... دیگه وقت یه باشه...  حرفات شنیدن از شدم شوکه کافی ی اندازه به امروز...  عزیزم نه ــ

 . شدم خوشحال دینت از خیلی خیلی..  راحتی جور هر..  باشه ــ

 ؟ کنم باور ــ

 ... بود ناچاری روی از حرفام ــ
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 ... شدم پیاده

 ... دادیا قول ــ

 . باش خودت مواظب:  زد لبخند

 ... همینطور توام:  دادم پاسخ را لبخندش

 . کنم باز را در و بیندازم کلید نبود قادر زدم را آیفون ناچار به

...  نیدمش را ماشینش شدن دور صدای که بودم کرده طی را پله چند..  باال رفتم که وقتی تا ایستاد

 یعنی..  بود شده مشغول خیلی حرفهایش به فکرم اما! اش دوباره دیدن از داشتم خوبی حس چه

 یچیزهای گفت ؟؟چرا شدم مانعش که بگوید خواست می چه ؟؟ بگوید حبیب از گذاشتم می باید

 ؟ بدانی باید که هست

**************** 

 در.. . بودم برگشته کار سر به بود روزی چند.  بودم کشیده را ها بخیه و بود شده خوب تازه دستم 

 اب کارخانه در کار کردم می فکر...  بودم شده حوصله بی و کسل حسابی بودم خانه در که مدت آن

 خوردن را آینده ی غصه و گذشته در شدن غرق و ماندن خانه در از هم باز هایش خستگی وجود

 . بود بهتر

 رسیدپ را حالم تلفنی بار چند فقط و نیامد دیدنم به...  بود کرده وفا خودش قول به پویا مدت آن در

...  بودم کرده عادت آن به نوعی به که بود قرار بر بخیرش شب و بخیر صبح های پیامک این جز... 

 ! احوالش جویای و شدم می نگرانش فرستاد می شب هر یا هرروز ساعت از تر دیر اگر و

 اختماند بود داده مهتاب که خریدی لیست به نگاهی پوشیدم را ام مانتو و کردم عوض که را لباسم

 از تر مهم. داشتیم خرید به نیاز خانه برای و نبود روزی چند سهراب...  رفتم می خرید به باید... 

 مهنی باید....  شدم اش صدقه قربان و رفت غنج دلم آوردنش یاد به با...  بود یغما برای شیر همه

 ... دمبو دلتنگش...  ببینم را پویا آمد نمی بدم...  رفتم می خرید به و شدم می پیاده مسیر های

 ... گرفتم را اش شماره تردید بی و و آوردم بیرون را گوشیم

 ینکها از قبل کرد وصل را تماس شدم می امید نا دادنش پاسخ از داشتم که زمانی ، بوق چند از بعد

 .... خوابی نکنه گفتم ؟؟ دی نمی جواب چرا ؟ بابا کجایی:  گفتم بزند حرفی
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 ... داد نمی جواب

 ؟؟ داری صدامو... یاسمین منم ؟ پویا ؟ الو ــ

 ... داشت وجود مشکلی اینکه مثل..  نه

 ؟ الو:  داد جواب تا کشید طول هم بار این..  گرفتم تماس دوباره و کردم قطع

 ؟ پویا ــ

 ؟ خوبی...  جونم ــ

 ؟ دادی نمی چراجواب ؟ داری کار ــ

 ؟ عجب چه...  بود بند دستم... ببخشید ــ

 ... ببینمت داری وقت اگه خواستم می:  نشست لبم بر لبخندم

 ؟ کِی:  بود عجیب برایم هم دادن جواب در کردنش مکث

 یدخر برم خواستم می...  دیگه وقت یه باشه..  نیست مهم تونی نمی اگه البته...  االن...  خب ــ

 ... اگه گفتم

 ؟ بیام کجا ــ

 ....تــ نمی اگه ببین ــ

 ؟ کجا گفتم:  آمد حرفم میان به

 . نداشتم را برخوردی چنین توقع.  نیاید توانست می.  نبود که زور!  اخالق بد چه

 . شدم پشیمون...  بیای خواد نمی ــ

 . کردم رد...  گرفت تماس فورا.  کردم قطع را تماس

 ... بده جواب کنم می خواهش:  داد پیام

 رو تو دیدن وقت اصال بمونم کاری اضافه خوام می و ام خونه کار االن من کردم شوخی:  نوشتم

 ... ندارم
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 ... زدم حرف اینجوری چرا بگم بهت من بده جواب تو یاسمین ــ

:  دادم جواب گرفت که تماس.  کنم لجبازی او با این از بیش آمد نمی دلم.  ندادم جواب را پیامش

 ...خواستــَ فقط کن باور

 لحظه یه واسه هالکم دونی می که تو...  خوام می معذرت.  عزیزم کنم صحبت تونستم نمی ــ

 .. وگرنه نیومدم بودم داده که قولی خاطر به فقط..  دیدنت

 ؟ نه یا بیای تونی می االن ــ

 ؟ بیام کجا بگو...  دارم وقت همیشه تو برای...  حتما ـــ

 . دباش جا آن دیگر ساعت نیم شد قرار و گفتم او به را بشوم پیاده سرویس از بود قرار که جایی

 ؟ اینجا چرا:  پرسید کردم حافظی خدا سپیده از وقتی سرویس در

 ... دارم خرید ــ

 ؟؟ ری می تنها ــ

 یم کنجکاوی ام شخصی زندگی در زیاد بود دیده را پویا وقتی از آمد نمی خوشم نگاهش رنگ از

 . زد می حرف کنایه و گوشه با و کرد

 ؟ میبینی من با رو کسی تو:  گفتم

 .. ولی..  نه:  خندید

 یخیل من متاسفانه بزن رک حرفاتو همیشه:  گفتم برخاستن حال در من و شد متوقف ماشین

 . نیست قوی گیراییم

 . شدم پیاده و گفتم خداحافظ لب زیر

 . دیدار این به بود خوش حالم...  افتادم راه به بیاید پویا بود قرار که جایی سمت به

 طی ار مانده باقی گامهای کرد توقف تر آنطرف کمی...  آمد تا نماندم انتظار در بیشتر دقیقه چند

 .... که رفت در گشون برای دستم و کردم
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 تداش سوز آنقدر واقعا هوا...  نبود خودم اختیار به عقبم به رو های گام برداشتن و دستم کشیدن

 ... یا ؟؟ بیفتم لرز به آنگونه من که

 او با ودب توانسته چگونه پویا..  ریخت فرو دیدم شیشه پشت در او از که تاری تصویر دیدن از دلم

 ؟؟ بیاید

 !! نداشتم را حبیب با رویی یا رو تاب من...  رفتم می باید افزودم هایم گام سرعت بر و چرخیدم

 کرد می صدایم آرام رساند من به را خودش شتابان هایی گام با کند صدایم آنکه بی...  شد پیاده

... 

 ... دم می توضیح بهت...  کن صبر..  یاسمین ــ

 . ببینم را او نبودم حاضر قیمتی هیچ به..  ایستادم نمی

 . بایستم کرد مجبورم و گرفت را بازویم

 بی یخیل...  کن ولم:  کشیدم بیرون دستش از ضرب به را دستم و برگشتم طرفش به عصبانی

 ... معرفتی بی و رحم

 ! میاد بدم ازت

 ... گم می چی بیبن کن گوش ــ

. . بذار خودم حال به منو و برو فقط.... بشنوم چیزی خوام نمی:  کردم کنترل زحمت به را فریادم

 بگم و نمک نگاه چشمش تو تونم نمی.. کشم می خجالت ازش بگو..  ببینمش تونم نمی بگو بهش

... 

 ! نمیبینه چشماش اون ــ

 ؟؟ شنیدم درست ؟ بود گفته چه...  شدم شوکه..  خوردم جا کلمه واقعی معنای به

 ؟؟ نمیبینه... نــ ــ

 ... نمیبینه وقته خیلی!  نه:  بود هم در و متاثر اش چهره

 ؟ ممکنه چطور ؟ چی یعنی:  گرفت بغض را گلویم
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 ! ببخش منو.. بگم بهت اینطوری خواستم نمی...  شده اینجوری سرش به ضربه یه خاطر به ــ

 او بازوی به سقوطم از گیری جلو برای...  نبود من کار لرزان و توان نا پاهای آن روی ایستادن

 .... برگرفت در مرا که انداختم چنگ

 ؟؟ نمیبینه نازنینش چشمای ؟ گفتی راست پویا ؟؟ پویا:  ترکید بغضم

 ؟؟ کنم باور چطور خدایا...  ریخت فرو امان بی اشکهایم

 استمخو می وقتی..  ببینم رو تو اومدم که دونه نمی اون البته.. شو سوار بیا...  عزیزم باش آروم ــ

 .... نه بگم نتونستم..  مطب ببرمش خواست من از و داره دکتر نوبت گفت بیام

 ... نمیشه باورم:  کردم پاک را هایم اشک داد دستم به و آورد بیرون جیبش از دستمالی

 شههمی اونجا... مطب رسونیمش می...  نزن حرف اما شو سوار بیا...  کنم می تعریف برات بعدا بیا

 ... پیشش گردم می بر و رسونم می رو تو و خرید ریم می بعدم کشه می طول کارش

 ... ببیند مرا توانست نمی که حال زد می پر برایش دلم

 ؟ میای ــ

 ! بود آرزویم کوتاه چند هر او های نفس هوای در کشیدن نفس....  رفتم می

 ! عشق از..  هیجان از لرزید می وجودم ی همه

 .... همیشگی عطر همان...  خدایا...  شدم سوار و کرد باز را در صدا بی و آرام

 ؟؟ پویا:  گرداند عقب به را سرش...  ببینمش خوب تا نشستم چپ سمت صندلی انتهای

 ! بودم دلتنگ چقدر...  صدایش

 ات کردم پاک را هایم اشک سریع اما نشاند چشمانم به اشک دوباره نورش بی و ثابت چشمهای

 ... ببینمش خوب

 و بود آرام..  نبود مغرور دیگر اش چهره..  داشت ریش ته...  بود تر بلند همیشه از موهایش

 ! غمگین

 . جان حبیب عذر:  شد سوار پویا
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 ... شدا دیر ؟ نو رفتی کجا ــ

 ؟؟ شد سوار کسی:  انداخت عقب به نگاهی نیم دوباره

 !ببینمش خوب گذاشتند نمی ها اشک این...  داد تکان سری و کرد نگاهم آینه از پویا

 ! نمیشه دیر.. نباش ؟نگران شه سوار کی...  نه ــ

 .. نیست مشکلی..  رما می خودم من بگو داری کار ــ

 " نبینه اینجور رو تو بمیره یاسمین... برم غمت از پر صدای اون قربون"

 ... بعد رسونم می رو تو اول..  نه..  نه ــ

 ... ندارم تعارف تو با که من.. ببین ــ

 . تره واجب تو کار...  دیگه گم می همین واسه ــ

 ... بگیرم تماس من بذار ــ

 . زاده نعیم دکتر شماره ببین:  آورد بیرون را اش گوشی

 ... حبیب تماشای غرق من و شد شماره کردن پیدا سرگرم پویا

 ... ایناهاش ــ

 ... گذاشت دستش در را گوشی پویا و برد دست حبیب

 نمی اطالع چرا خانوم ؟ چی... نوبتِ..  بله:  کرد صحبت به شروع بعد دقیقه چند و گرفت تماس

 ...اومـ پاشدم کجا از من دونید ؟؟می دید

 ؟ ساعت. صبح فردا واسه باشه..  کنه نمی دوا رو دردی که خواهی عذر

 . کرد قطع را تماس حافظی خدا بدون

 . بریم خب ــ

 ؟ شد کنسل:  پرسید تعجب ب پویا

 .. ده ساعت فردا..  آره ــ
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 ؟ خونه گردی می بر ؟ کنم چیکار االن ــ

 . آره مزاحمم اگه ــ

 ؟ میای...  کنم خرید خونه واسه کم یه خوام می...  زنیا می حرفا ؟ چیه مزاحم:  خندید پویا

 ... تنهایی تو پوسید دلم..  آره ــ

 ! میاره فشار بهت بیشتر تنهایی باشی که هم دلتنگ:  کشید موهایش به دستی

 این از بهتر مردم می..  نداشتم حالت این در را او دیدن تاب من.. شوم پیاده توانستم می کاش

 یم تنهایی احساس چرا ؟ نداشت را هوایش چرا ؟ بود کجا تانیا پس.. ببینم اینگونه را او که بود

  ؟ کرد

 او توانستم می چطور!  بودم داشته نگه سختی به را ام گریه هق هق.  کرد نگاه من به آینه از پویا

 ؟ نبود دیدن به قادر نافذ و سنگین نگاه باآن ها چشم آن ؟ ببینم حالت آن به را

 گاهِن توانستم می نه!  درد این صدای بی فریادِ نبود شدنی آرام اما..  کند آرامم کرد سعی نگاه با

 . داشتم را وضعیت آن در دیدنش تاب نه بگیرم او از را دلتنگم

 . دادم تکیه پویا صندلی به را سرم

 ! دارم عجیبی حس یه ؟ پویا ــ

 ... نشستم راست

 ؟ حسی چه:  پویا

 ؟ شی نمی اذیت:  آورد بیرون را سیگارش

 . باش راحت..  نه ــ

 . زدم لبخند و کردم پاک را هایم اشک.  انداخت من به نگاهی

 ؟ حسی چه نگفتی:  پویا

 . نیس مهم...  خیال بی:  زد سیگارش به پکی

 ؟ میشی پیاده ــ
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 ... نیست بد بزنم قدم کم یه..  آره ــ

 سیگار خاص ژست...  بودم هایش نفس و تن عطر..  صدایش..  اش چهره محو مدت تمام

 ! حرکاتش و حاالت ی همه برای بودم دلتنگ!  کشیدنش

 کنترل را خودم سختی به!  شد مچاله هم در قلبم دیدم دستش در را عصا و شدیم پیاده وقتی

 ... نکنم گریه بلند صدای با تا کردم

 خودم هواس ترحم خوام نمی...  نیستم راحت این با پویا:  ایستاد که بودیم نرفته بیشتر قدم چند

 ! بخرم

 ... بازگرداند ماشین درون به و گرفت را عصا پویا

 ردکت نزد رفتن برای چرا ؟ آید نمی میان به او از حرفی چرا ؟ کجاست تانیا بود این فکرم ی همه

 ؟ نبود خوب هم با شان رابطه ؟ بود نیامده همراهش

 ؟ نبود خوشبخت حبیبم..  آه

 ریخته هم به گریه همه آن با را اعصابش..  داشت حق..  پکر و بود هم در هم او..  برگشت پویا

 . بودم

 وبخ داشتم دوست...  نرفتم اما بروم کنارشان که کرد اشاره پویا... افتادم راه به دو ان سر پشت

 . آمد می نظر به استوار و محکم بلند بارانی آن در که اندامی و را قامتش..  ببینمش

 ؟ داری تنت گرم لباس...  سرده خیلی ــ

 می.  باشد گرم لباسم که بود مواظب رفتیم می بیرون وقتی همیشه...  نشست لبم بر تلخی لبخند

 ! باشد پرسیده را این من یاد به کاش.  سرمائیم چقدر دانست

 ؟ چطور!!  تنمه...  آره:  داد پاسخ پویا

 ! سرده خیلی آخه..  هیچی:  داد باال را پالتویش ی یقه

 ؟ تو خوای می چی:  گفت آرام پویا

 پس را شدست که بگیرم پس تا بردم دستپیش گرفت دستم از آوردم بیرون جیبم از که را لیستم

 : کرد خواندن به شروع و کشید
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 ... حبوبات..  مرغ...  روغن..  برنج

 همیشه حواس آن با حبیب و خواند هم را آن هوا بی...  نیدو خشک شیر به رسید و خواند را همه

 ؟؟ چی واسه خشک شیر ؟؟ چی:  کرد اخم جمع

 . کردیم نگاه هم به پاچه دست و هل دو هر

 ...دیگه همین..  خوردن سبزی هان؟:  پویا

 ؟ خشک شیر گفتی ــ

 ! نبود لیستم جزو...  بابا نه:  خندید

 . داد تکان سر و برگشت طرفم به خندان ی چهره همان با.  نزد حرفی

 . نپرسید چیزی دیگر.  بود شده حرف کم چقدر حبیب

 همگ:  برگشت زن نکرد توجه حبیب چون و...  زد تنه حبیب به عمد به آمد می رو به رو از که زنی

 ؟؟ کوری

 ! ببخشید...  خانوم بله:  ایستاد حبیب

 ! بفرمایید:  کرد اخم پویا..  ماند خیره او به ناباور زن

 ... من..  خوام می معذرت:  گشود خواهی عذر به لب

 . خانوم نیست مهم:  افتاد راه به حبیب

 ... نداشتم تحمل این از بیش من..  نبود رفتنم یارای هایم گام...  ایستادم...  شد درد از پر وجودم

 اشک همه آن با...  افتادم راه به ها آن جهت خالف...  برگشتم ماندم عقب ها آن از که گامی چند

 ولینا پویا رسیدن از قبل...  گرفتم فاصله ها آن از سریع هایی گام با...  دیدم نمی خوب را مقابلم

. . گرفتند راه دیگر بار هایم اشک خلوت آن در.  دادم آدرس و شدم سوار را کرد توقف که ماشینی

 ؟ ببینم حالت آن با را او توانستم می چطور

 ادمد پاسخ ناچار به که گرفت آنقدر...  بود شده نگران پویا...  دادم تماس رد خورد زنگ که گوشیم

 اون اب که بود این از بهتر مردم می...  میشم داغون..  ببینمش تونم نمی:  پر دل یک با.  گریه با.. 

 ... میاد باهات بودی گفته کاش!  دیدمش می وضعیت
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 . نکرد نگاهم حتی که بود شخصیت با یا خیال بی آنقدر راننده که خوب چه

 ؟ مادر شده چی:  شد نگران دید زار حال آن با مرا مهتاب و شدم خانه وارد وقتی

 ! شدن خالی هوای...  داشت گفتن هوای پرم دلِ

 ! مادر همه برای..  دیگر بود مهتاب...  کرد گریه حبیبم برای

 وقتی...  کردم حبس اتاق در را خودم.  نداشتم هم را یغما با کردن بازی ی حوصله حتی شب آن

 ؟ باال بیام دی می اجازه..  پایینم:  داد اسمس.  رفتم بیرون اجبار به آمد پویا

 نپایی پنجره از!....  بود آمده آنجا تا اما.. نداشتم حوصله...  بودم ناباوری و بهت حالِ همان به هنوز

 دآی می پویا که گفتم و کردم صدا هم را مهتاب.  زدم را آیفون.  دیدم را ماشینش...  کردم نگاه را

 دیدن از و کردم باز را در خودم رسید پویاکه..  آمد بر پذیرایی وسایل کردن فراهم صدد در فورا... 

 .. مونده تو پیش لیست رفت یادم اصال...  وای ای:  ماندم مات دستش در خرید های بسته

 ؟ نه یا تو بیام ذاری می انصاف بی افتاد دستم:  کرد اشاره دستهایش به

 ؟؟ کردی کارو این چرا پویا:  گفتم معترض و رفتم کنار

 خوش چه...  مهربانی همان.  خوش روی همان با. آمد استقبال به مهتاب...  شد وارد و گفت یااهلل

 رطلبکا من مثل نه!  شرمنده و شد ممنون چقدر ها خرید بابت.  گرفت تحویل چقدر و گفت آمدی

... 

 گویی که کردند صحبت گرم هم با آنقدر.  آمد سالن به و گذاشت خانه آشپز در را ها خرید پویا

 ... شناسند می را دیگر هم مدتهاست

 .. کردی می کارو این ناید:  نشستم مقابلش هم خودم و کردم نشستن به دعوت را پویا

 ؟ بکنم تونستم می چیکار دیگه گردنم انداختی:  گفت طنز لحنی با

 . کنیم حساب باید ــ

 ؟ بعدا یا االن ــ

 ؟ شد چقد:  اخالق بد و بودم اخمو
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 حساب خوای می...  دادم ماچ دوتا:  گفت صدایش در ای خنده ته با و انداخت خانه آشپز به نگاهی

 ؟ کنیم

 ؟ بشی درست خوای می کی..  ای مزه بی و لوس خیلی:  گرفت ام خنده حالیم بی ی همه با

 ... خندید

 می نه من اما..  داشت حرف..  گفت می دیگر چیز نگاهش هرچند...  بود بخش آرامش خندیدنش

 ! بشنوم توانستم می نه و خواستم

 پاهای و دست آن با را عروسکش که حالی در بانمک دار فر موهای با او و شد باز آرام یغما اتاق در

 ... بود خواب از پر قشنگش چشمهای..  آمد بیرون اتاق از کشید می زمین روی دراز و شُل

 ؟؟ یغما:  شد ساکت دیدنش با پویا

 ... نازنینشه خودِ:  خاستم بر شد تر پررنگ لبخندم

. . نمیشه باورم...  من خدای:  کرد دراز دست گشتم بر بود ایستاده که او سوی به و کردم بغلش

 ؟ توئه دختره واقعا

 طرف به را خودش...  گریه زیر زد هوا بی پویا دیدن با..  بود سهراب دید می یغما که مردی تنها

 .. نهمو می عروسک عین..  خوشگله چقد:  گرفت او از را متعجبش و مشتاق نگاه پویا..  کشید من

 رد..  عزیزم..  دختر گل باش آروم:  گرفتش ناچار به..  شد تر تاب بی یغما و بوسید را صورتش

 دوبار.. گرفت آرام خودم آغوش

 من هب سکوت در...  کرد سکوت ناگاه به اما بود شده خوشحال دیدنش از اینکه با پویا.  نشستیم ه

 یاد من چون هم او شاید...  کردم نمی دریافت آن از خوبی حس که سکوتی....  ماند خیره یغما و

 مهه با یغما که بود ناراحت این از هم شاید..  بودم گفته برایش که تلخی خاطرات و افتاد منوچهر

 !! من ی ناخواسته آبرویی بی و ننگ..  بدنامی مهرِ...  بود نامشروع بودنش عزیز ی

 داد می جواب کوتا گفتم می چه هر...  نتوانست دیگر اما دهد نشان سرحال را خودش خواست می

 تابمه...  نداد توضیح درست نه یا شد من حضور متوجه که پرسیدم حبیب مورد در وقتی حتی... 

 و نماند خیلی...  شد غرق خودش عالم در او اما شد صحبت مشغول او با و کرد می پذیرایی او از

 ! بود غم از پر..  شناختم می خوب را نگاهش...  نگاهش..  کرد رفتن هوای
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************************ 

  حبیب*

 همه آن با من از را یاسمین با ارتباطش چرا ؟ چرا داد می توضیح و آمد می باید.  بودم منتظرش

 ... وقتی...  بودم کرده کنترل خیلی را خودم!!  کرده پنهان همه از و قراری بی

 چیدپی گوشی در او صدای بزنم حرفی اینکه از قبل و بدهم پاسخ تا برداشتم را گوشیش وقتی

 بی مقلب... کرد قطع را تماس پویا آمدن از قبل...  بزنم حرف نتوانستم حتی که شدم شوکه آنقدر

 !! تر قرار بی..  بودم همیشه که قرار بی!!  قرار بی وجودم تمام و بود شده تاب

 و بهت ی همه با...  ببیند را او گذاشت قرار که شنیدم...  کردم حفظ را خونسردیم حال این با

 دنشدی به من وجود با نبودم مطمئن هرچند برساند دکتر مطب به هم مرا که خواستم او از ناباوریم

 یک رد دستش دیگران با کی از بپرسم.. بپرسم موردش در نیامد اگر توانستم می الاقل اما برود

 ! کنارم نه باشد من مقابل که رفته کاسه

 ؟ بود من برای هم هنوز ؟ من یاسِ...  که بود من یاسِ که شوم مطمئن خواستم می رفتن این با

 ... که او ؟؟ داشتم مالکیت احساس او به نسبت چرا

 ؟؟ بود افتاده برایش اتفاقی چه ؟ خانه به بود برنگشته چرا

 او من...  باشد بوده راست بودم شنیده که هایی چیز اینکه جز کرد می پیدا راه ذهنم به فکری هر

 !خودش از بهتر حتی...  شناختم می کسی هر از بهتر را

 شد ماشینش سوار وقتی حتی...  بودم کالفه...  کشیدم عقب به را همه و بردم موهایم در دست

 ... خبری بی سال دو از بعد..  داد دست من به حالی چه...  بزنم حرف نتوانستم و نخواستم

 در زدن بال بال به ارزید می بودنش خبر بی که... ناخوش های خبر...  نه که هم خبر بی خبرِ بی

 ! خبریش بی هوای

 پسری با او بود محال!  بود دروغ همه...  آمد جوش به خونم بودم شنیده که چیزهایی آوری یاد با

 ... هم فیلم آن ؟ باشد شده رقاصه من یاسمین ؟ رقاصه!  باشد کرده فرار
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 از بیش...  خاستم بر دیدم نمی را هایش شعله رقص دیگر که ای شومینه مقابل از...  گرفتم گُر

 ابتث نتوانستم چرا ؟ کنم کاری نتوانستم چرا....  شدم ور غوطه دنیایم مطلق تاریکی در همیشه

 ؟؟ گرفته من از را یاس منوچهر کنم

...  تهداش کفش به ریگی یاس که کردند باور...  کردند باور همه ؟ کنم کاری برایش نتوانستم چرا

 تانیا هک کردند باور...  گذاشته قرار بود شده عاشقش که پسری با تانیا با رفتن وقتِ که کردند باور

 به یاس و خواستند می را دیگر هم بوده وقت خیلی که کرده اعتراف یاس که...  دیده را پسر آن

 گرگ زاده گرگ گفتند همه....  شده رفتن مناسب اوضاع که حاال و کرده می مالقات او با سختی

 !نشناس نمک و بار و بند بی همانقدر..  رفت را مادرش راه هم او!!  شود بزرگ آدمی با چه اگر شود

 کثیف بازی این در که کسانی ی همه و را تانیا خواست می دلم...  شد مشت خشم از هایم دست

 که نبود مدرکی...  شد نمی..  نبود بند جایی به دستم که حیف...  بنشانم سیاه روز به داشتند نقش

 حتی..  بوده تهران در شد گم یاس که روز آن در منوچهر که شاهدی همه آن با..  بزنم چنگ آن بر

 .. فهمید..  شدم کار به دست خودم...  آن از بعد های روز

 .... کرد می ام دیوانه خاطره همه آن هجوم بود شبی چه..  ساییدم هم به دندان

...  باشد خونت هم که کسی از خوردن بود سخت...  افتاد جانم به بود کرده اجیر که نفر چند با

 ... که کسی

 چند.. . نشد کنم پیدا یاس از ردی شاید تا کنم تعقیبش خواستم وقت هر..  بار چند که بار یک نه

 ....!! توانستند می تا و سرم ریختن نفر

..  تتمعرف بی وجودِ به تُف تانیا..  تانیا..  بود دخترت جای او ؟ توانستی چطور منوچهر تو به لعنت

 ! داد می جان تو برای دختر این

 ! بسته چشم...  شناختم می بسته چشم را بزرگ آقا باغ خانه بم و زیر ی همه دیگر..  زدم قدم

 نآخری...  گرفتم می او از را عشقم و خودم انتقام من اما..  بسته چشم همان... ناخواسته و خواسته

 ! خیلی...  بودم امیدوار خیلی من..  داد می جواب چشمم عمل

 ! دید نمی که نگاهی شد وجودم ی همه شد باز که سالن در

 ؟ بیداری هنوز...  سالم:  شنیدم را صدایش
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 اعالم را شب نیمه یک قبل دقایقی آقابزرگ یادگار قدیمی ساعت...  بود گذشته یک از ساعت

..  آمدنش دیر داشت فرق...  شب آن اما بیاید خانه به هم این از تر دیر آمد می پیش!  بود کرده

!  ودب نیامده اما.... عصر که همانطور ؟؟ بیاورد باغ به خود با را او بود ممکن!  بود یاسمین با یعنی

 ! دلم داشت جایی به نا ی خواسته چه

 . بودم منتظرت ــ

 ؟؟ افتاده اتفاقی:  کردم حس را آمدنش جلو

 ! سیاهی همه آن تحمل بود سخت چقدر...  دیدمش نمی..  ایستاده مقابلم

 ! بگی باید تو اینو ــ

 ؟ زنی می حرف چی از...  از...  حبیب شم نمی متوجه ؟ من:  کنم تصور توانستم می را خوردنش جا

 اش قهی گرفتن به تا.  کنم کنترل را گرفت می برم در که عصبی موج آن تا کردم گره را دستهایم

 ... نشویم گالویز هم با تا..  نشود منتهی

 ؟ کِی از ــ

 ؟ ازکِی چی:  رفت می طفره

 می تالفی جا یک هم را بودم کرده تحمل عصر که خونسردی تمام..  داد می کف از عنان دستهایم

 .. بدی توضیح بهم نفعته به..  ندارم خوبی حال پویا:  کردم

 ...دو نمی کن باور ــ

 وابج من گرفت تماس تو با که عصر:  گفتم عصبی و خشم از پر.  چسبید را اش یقه دستهایم

 .... اما نخوردم تو از فقط کردم می فکر....  باشه خودش شد نمی باورم... دادم

 بگم تونستم نمی:  دارم خبر برگشتنش از که کرد باور...  بود زده بهت صدایش گرفت را دستهایم

 .... بودم خورده قسم خودشو جون.. 

 ؟ داری خبر ازش وقته چند:  شد شل دستهایم...  شدم آرامتر

 ... میشه ماهی یک:  نکرد رها اما آورد پایین آرام را دستم
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 من به کلمه یک اونوقت داری خبر ازش یکماهه:  نشستم خشم به زده عصیان دوباره ؟؟ ماه یک

 ؟ ذاری می چی کارتو اسم!!! ؟ نگفتی

 ... بره بازم ترسم می.. تونستم نمی کن باور:  فشرد را دستم

 ؟ دونی می چی ازش..  پویا بزن حرف ؟ بوده کجا اصال ؟ بره کجا ــ

 . بگم واست تا بشین بیا ــ

 . میام االن...  بیارم چایی دوتا برم:  نشاند مرا

 بی هک کوبید می ضرب با و محکم آنقدر قلبم...  کرد می بهتر را حالم عمیق نفس چند...  نشستم

 لِد این بود شده تاب بی کنده سر مرغ چون نشنیده هنوز....  گذاشتم ام سینه بر دست اختیار

 ! عاشق تنهای

 دش می مگر اما باشم خونسرد کردم سعی و گذاشتم مبل ی دسته روی را دستم... نشست و آمد

 ؟؟

 وننش و بودم گرفته آرزو واسه قبل روز که داروهایی بودم رفته..  درمونگاه تو..  دیدمش اتفاقی ــ

 بود هبرید جور بد رو دستش...  باشه خودش شد نمی باورم...  بپرسم درستشو دستور و بدم دکتر

 زد می بخیه واسش دکتر و

 ... نبینمش دیگه و بره ترسیدم می..  موندم در پشت..  دادن نمی راه اتاق به منو

...  کرد می منقلبم یاسمین از شنیدن..  داشتم عجیبی حالِ...  بود رسانده اوج به را قراری بی قلبم

 ؟ بود کی با:  گفتم زمان هر از تر بیتاب

 ... خانوم یه با ــ

 ؟؟ نشود متوجه بود ممکن اما کردم رها آرام را ام شده حبس نفس

 ؟ خب ــ

 می...  بره خواست می...  زد حرف تا کرد دیوونم...  برسونمش کردم اصرار...  زد نمی حرف ــ

 وبقیه تو پیش او از که خوردم قسم و دادم خرج به سماجت اونقدر...  گرده نمی بر دیگه گفت

 .... گفت و کرد باز زبون که زنم نمی حرف
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 ؟؟ شنید خواهم چه...  کرد ایستادن خیال یکباره به قلبم

***************** 

 بود سلم قابل برایم آنقدر بود کشیده عشقم که دردهایی....  کشیدم نمی خجالت هم پویا از دیگر

 و ترسیده پویا که ریختم هم به آنقدر... شد نامنظم قلبم ضربان...  گرفت درد وجودم ی همه که

 ؟ دهنش وارد بهش عصبی شدید شوک:  پرسید متعجب دکتر...  رساند بیمارستان به مرا نگران

 می درد آن بود چه هر اما..  نه یا بود مناسب نام این حالم آن برای دانم نمی ؟؟ عصبی شوک

 نکرده خدای...  آوردیدش که کردید خوبی خیلی کار:  گفت دکتر...  بیندازد پا از مرا خواست

 ... بوده قوی خیلی قلبی ی حمله احتمال

 ؟؟ کنه نمی تهدیدش خطری دیگه ؟ چی االن:  گفت نگران پویا

 بود کشیده دردی چه یاسمینم...  آمد نمی بند هایم اشک.  بودم خودم غم از پر هوای و حال در من

 . خواست می را دیدنش دلم...  کنم کاری برایش بودم نتوانسته من و

 ... شیمی ناراحت اینقدر دونستم نمی.. جان حبیب ببخش منو:  نشست کنارم پویا رفت که دکتر

 خودم او به زیادم ی عالقه رغم علی همیشه داشت حق او البته..  بود عجیب ؟ دانست نمی چطور

 این هب لعنت...  ترسیدم می..  بشود دشمن او با مادرم ترسیدم می.. بودم داده نشان تفاوت بی را

 نمک جبران توانستم می چطور...  بخشیدم نمی را خودم.  گرفتند من از را او که مورد بی ترسهای

 ؟؟

 ... خوادت می خوایش می تو که همینقدر ؟ حبیب ــ

 ...  ببینمش خوام می:  آمدم خودم به

 ی با...  وضعیت اون با نخواد داره حق اون!  بهتر اونو حال اما فهمم می خوب خیلی رو تو حال ــ

 ... بشه رو به رو تو مخصوصا و ما با بچه

 نزمی..  بزنم فریاد خواست می دلم... من معصوم یاس!  بچه..  بچه..  آمد جوش به دیگر بار خونم

 ... افتادم نفس نفس به....  بزنم هم به را زمان و
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 وضع...  نیست شناختی می که یاسی دیگه اون که کنم آوری یاد بهت مجبورم اما.. ببخشید ــ

 اما بده واسش جونشو حاضره..  گذره نمی دخترش از اون..  شرایطش هم خودش هم.  شده

 .... اومده نمی بیرون خونه از مدتهاا تا منوچهر ترس از..  نگیره ازش اونو کسی

 . باش نداشته کار چیزها ی بقیه به ببر منو فقط تو ــ

 ... دادم قول بهش من.. کن درک.. حبیب تونم نمی ــ

 با!  هحساس چقدر اون دونی نمی تو ؟ بشه نابود تنهاییش تو بذاری که دادی قول:  گفتم عصبانی

 ... من اخم یه

 هارب ابر مثه من ی ساده اخم یه با:  شد سرازیر اشکم کرد تر بم را صدایم و پیچید بدی بغض

 ... کرد می گریه

 ... کنم می قانعش خودم ببر منو تو:  کردم پاک را اشکهایم

 . پیشش میبری منو فردا:  دادم ادامه پیش از تر کالفه.  کرد سکوت

 ! کرد نمی درک مرا دلم اما...  کردم می درکش... بشکند را قولش خواست نمی.  نزد حرفی هم باز

 . بود بیشتر دلم زورِ و

 . بذار تنهام ــ

 . کن صدام داشتی کاری..  بیرونم من:  کردم حس را برخاستنش

 ... انداختی گیر اینجا آوردی رو ما بیخود ــ

 ؟ گفت می چی دکتر نشنیدی ؟ خود بی ــ

 ساعت و دقایق ی همه مثل..  همیشه مثل..  کردم فکر او به خودم مطلق تاریکی در من و رفت

 . دوسال آن ی گذشته های

 یم پویا..  دستش!  شد تر تنگ تنگم دلِ...  نشست لبم بر لبخند و آوردم خاطر به را اش چهره

.. . نشونمت می سیاه روز به منوچهر..  منوچهر...  کشید تیر قلبم...  شده حس بی دستش گفت

 ندازمت می کردم غلط به..  کنم می تالفی بد..  کنم می تالفی و کردی عشقم با که کاری...  لعنتی

... 
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 یم جریان به پرونده بود شده پیدا یاس که حاال...  بود خشم از پر وجودم.  ساییدم هم به دندان

 تاوان...  رسیدم می را حسابش خودم آن از قبل اما گذاشت می دستش کف را او حق قانون و افتاد

 ! داد می پس باید را بود داده یاس به که زجری هر

 دبای چیز هر از قبل ؟ کردم می مهار چگونه باید را خشم همه آن..  شد می بد حالم..  گرفتم نفس

 دعوای آن با که شخصی...  آورد سرم بر را بال این او..  بودم می چشمانم ی معالجه فکر به

 به هک ای ضربه اثر در و کرد پرت حنانه ی خانه تمامِ نیمهِ  ساختمان سومِ ی طبقه از مرا ساختگی

 گزرن آنقدر..  بود منوچهر کار که کنم ثابت نشد هم باز...  دادم دست از را بیناییم شد وارد سرم

 .... یاس وجود با حاال اما.. گذاشت نمی جای بر خودش از ردی که بود

 ! خودم...  کنم تسویه او با خودم قبلش بودم مصمم

 خدایا...  نامشروع..  منوچهر از هم آن داشت بچه من یاسِ...  شد می اکو سرم در پویا های حرف

 تهگذش کرد نمی نگاه مستقیم بودم عاشقش که من چشم به حتی که حیا همه آن با یاس بر چه

...  خواستمش می وجود تمام با من.. نبود مهم ها این از یک هیچ..  نبود مهم..  بغض هم باز ؟ بود

 داشتم بچه آن به بدی حس! دخترش...  دخترش اما..  نخواهد مرا اگر حتی!  شد می من مال باید

 سختی ی همه..  کردم می تحمل را وجودش یاس خاطر به اما!  انزجار..  نفرت شبیه حسی... 

 ؟ نخواست مرا اگر..  اما..  اما!  کردم می خوشبختش!  آوردم می در دلش از را بود کشیده که هایی

 من.. هن...  باختم می وگرنه..  نبود مورد این به کردن فکر وقت نه..  نه....  گوید می پویا که اینطور

 بقیه هک ترسیدم نمی این از دیگر!  نداشت معنا عشق مقابل در غرور دیگر..  آمدم نمی کوتاه دیگر

 بودم شده دور همه از بود مدتها که من.. داشت خواهند رفتاری چه شدم عاشقش اینکه خاطر به

 و من برای چقدر...  آقابزرگ شاد روحت!  آقابزرگ....  کردم می زندگ آقابزرگ باغ در تنهایی..

 آن با.. کنم می تحمل رو دردی چه دونستی می...  بودی خبر با دلم از تو...  خوردی غصه یاسم

 هم او دلتنگ...  داد دست من به غریبی حس هم باز آقابزرگ آوردن یاد به با!  تعصب و غیرت همه

 تخواس من از بگیرند من از را یاس که کردند تبانی هم با منوچهر و مادرم که فهمید وقتی..  بودم

 و یاد البته و بود آرامش از پر.. داشتم دوست را او کنار در زندگی....  کنم زندگی او با و بروم که

 چیز همه..  بودم شده ساکن اتاقش در...  دیدم می را او کردم می نگاه جا هر به! یاس ی خاطره

 بی چقدر...  خودش بوی...  داد می مریم گل عطر بوی خوابش رخت...  داشت را او بوی و عطر

 دمبو شکسته یکباره به!  بود بعید من از اشک همه آن...  یادش به که ها شب چه..  کرد می تابم

... 
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 ؟ بیداری هنوز ــ

 ؟ شدی خسته:  کشید بیرون گذشته از مرا هم باز

 ؟ خوبه حالت...  توام نگران...  نه که خسته ــ

 . خونه بریم شد می کاش...  خوبم ــ

 ... تره راحت خیالم بمونیم امشبو..  نه ــ

 . خوام می سیگار ــ

 ؟ چی دیگه:  نشست خنده به صدایش تن

 ... ام کالفه ــ

 ! عجیبه برام تو از تابی بی همه این:  گرفت را دستم

 ... نداره خبر دلم از کس هیچ..  بودم دار خود همیشه چون ــ

 ؟ دیدنش بریم فردا:  دیدمش می کاش.  کردم نگاهش

 ... کنم آمادش بذار..  دونم نمی ــ

 . بود حساس یاس.  باشد نگران داشت حق

 ؟ نه کرد گریه ش همه ماشین تو ــ

..  بود ناراحت من از چقد..  شد نمی باز که بود کرده پف اینقد چشماش ش خونه رفتم...  آره ــ

 ... بردم خودم با رو عمداتو کرد می فکر

 را ها چشم آن بوسیدن و وجودش گرفتن آغوش در دلم...  رفتم چشمانش ی صدقه قربان دلم در

 ... خواست می

 ؟ بگیری شو شماره میشه ــ

 ... نشست صدایش در تعجب

 ؟؟ االن ــ
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 ؟ بودم من واقعا...  بردم موهایم در دست

 ؟ خوبه حالش ببینم خوام می...  آره ــ

 ... موقع این آخه ــ

 ... بیداره ــ

 ؟ بیداره هنوز گی می تو وقت اون داشت دردم سر..  ست خسته ــ

 .. باش نداشته کاری...  بگیر رو شماره ــ

 ؟ بگم بهش چی داد جواب حاال خب!!  عجب ــ

 ؟ بیداری بپرس...  بفرست پیام اول ببین..  نبرده خوابت بگو..  بپرس حالشو خب..  خب ــ

 تماس او با دیگر چیز هر یا آقابزرگ حال پرسیدن ی بهانه به...  بهانه هر به هرشب آوردم یاد به

 ینا به باز هست دانستم می که حاال...  گرفتم می آرام شنیدم می که را صدایش....  گرفتم می

 ... گرفتم نمی رو هم پویا از دیگر که بود شدید آنقدر...  بودم شده مبتال درد

 ... تو دست از ــ

 ی غصه چقدر.. منه از بدتر االن اون حال...  شناسمش می من:  زدم لبخند.  داد پاسخ بعد دقایقی

 !! خوره می منو چشمای

 ! تویی فکرش ی همه...  آره:  بود غمگین لحنش

 و خواست نمی را او من مثل کس هیچ!  من ی اندازه نه اما بود عاشقش..  داشت دوستش

 ... بود محال بودم زنده من تا هم خواست می..  نبود عاشقش

 . خوای می جونم از چی موقع این نوشته ــ

 ... بود خوب خیلی تو با همیشه:  شد تر پررنگ لبخندم.  خندید

 ؟ شد می حسودیت بهم:  پوزخندزد

 ! نه ــ

 . اخمشو بابا خب خیلی:  خندید
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 ... داشت دوست داداشش مثه رو تو آخه ــ

 ؟ بگیرم تماس حاال...  بگذریم...  باشه ــ

 ...  بشنوم صداشو خوام می..  بگیر ــ

 را صدایش نشد گذشته شب...  بودم غرق خودم خیال در.  بودم نشسته شومینه به رو هم باز

 ! دانستم می..  بود بهانه..  کند می گریه و شده بیدار دخترش گفت...  بشنوم

 ؟ گرفتم می را او انتقام و آوردم می دست به را ام بینایی کی

 ! ریختم می کامش به بود کرده خالی یاس دل در که را زهری ی همه

 ! پیچیدم می خودم به لحظه هر خشم از پر

 دب من نظر در بگویند را او بدِ هم عالم ی همه اگر بگوید...  بزند حرف یاس با تا بود رفته پویا

 اورب را چشمهایش معصومیت هنوز بگوید!  ببینم خودم های چشم با خودم اینکه مگر شد نخواهد

 ... دارم

 ؟ بله:  آوردم بیرون جیبم از حوصله بی...  خورد زنگ موبایلم

 . سالم ــ

 . دکر می قطع ببیند خوش روی آنکه بی و گرفت می تماس بار چند ای هفته...  داشت رویی عجب

 ؟؟ تو بازم ــ

 . کن گوش حرفام به...  حبیب کنم می خواهش ــ

 ؟ زنی می زنگ من به رویی چه با...  کنم می تعجب پرروییت از ــ

 . بزنم حرف بذار...  دم می قسمت یاس جون به:  افتاد گریه به هم باز

...  نومبش نحستو صدای خوام نمی...  نیار رو یاسمین اسم و شو خفه:  رفت باال صدایم خشمگین

 ؟؟ مونه نمی ابر پشت ماه گن می شنیدی...  بگم چیزی یه فقط

 ؟ چیه منظورت:  بود خوردنش جا ی نشانه سکوتش
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 چه دونه می خدا بار این..  کردم رحم بهت بار اون...  تانیا احوالت به وای...  فهمیدی که همون ــ

 . خوره می هم به ازت حالم خودم که نه خودم البته...  بیارم سرت بالیی

 فراموش.  بودم گرفته گُر هوا آن در..  کردم باز را پیرهنم باالی ی دکمه...  کردم قطع را تماس

 ... کرد نامردی یاس حق در طور چه کردم نمی

 . کرد می بهتر را حالم درختان بین در زدن قدم...  رفتم بیرون و برخاستم

 از مبود عصبی آنقدر...  شد مجسم ذهنم در کند اعتراف وادارم را تانیا خواستم می که هایی صحنه

 ... که کتمانش و سکوتش

 اما فامیل هم آن کنم، تجاوز دختری حریم به زور به نبودم آدمی من...  نشست عرق به ام پیشانی

 نقش درآن بودم مطمئن که کاری مورد اودر ترساندن فقط البته صد و تالفی قصد به روز آن... 

 ... که زدم کاری به دست داشته پررنگی

 ... من با که بشود راضی تانیا شد نمی باورم...  کردم پاک را ام پیشانی عرق

 ... خودم که را اش شده پاره های لباس و شدم بلند عصبانی وقتی

 لباس!! ...  هفته دو بود شده گم یاس بود هفته دو...  فهمیدم نمی را خودم حال بودم عصبانی خب

 !بپوش لباساتو گمشو...  ننگی ی لکه تو...  تانیا بمیر برو:  کردم پرت صورتش به را هایش

 مقابل در هم آن!  باشد بار و بند بی اینگونه نباید نکند فراموش هرگز تا گرفتمش لگد و مشت زیر

 ! من

...  دارم دوستت هم باز کنی کاری هر...  توئه به عشقه از همش..  عاشقتم من گفت افتاد گریه به

 ... بدم برات جونمو حاضرم کنی تر لب

 که خوب چه ؟ پذیرفتم می یاس جای چطور برود هم باز نبود بعید و بود رفته هرز که را او من

 خودش حال به و کردم مهار را خشمم!!  نبستم خودم ریش به را او خواسته نا و نشدم دیوانه

 و بود تهدید فقط من قصد هرچند...  بود خراب حالم کار آن خاطر به روز چند تا...  کردم رهایش

 ! است خداخواسته از او دانستم نمی

!  ودب کثیف من کار از بیشتر بار صد او کار...  نداشت جرات.  زد نخواهد حرف کسی با دانستم می

 ... رام و حرف بی او و کردم رفتار خشونتی چه با من کردم می فکر وقتی
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 بر و هم در های فکر..  پی در پی های سیگار.  برگشتم ساختمان به ؟؟ کجاست سیگارم...  سیگار

 ام یعصب بیشتر اطرافم وسیع سیاهی...  گرفتم درد سر...  آینده تصورات و گذشته خاطرات...  هم

 ... کرد می

 چه گرفت تماس من با بود شده گم یاس که رستوران همان از تانیا که آوردم می یاد به وقتی

 رسانمب آنجا به چگونه را خودم ندانستم...  کنم کاری نتوانستم که من به لعنت...  شدم می حالی

 را او بار چند قبال گفت می..  رفت سهراب با..  پسره اون با گفت می کرد می گریه مدام تانیا... 

...  که کردم باور...  کردم باور اول همان..  چرا دروغ...  بودند تماس در هم با مدام..  بوده دیده

 باور گویم می کرد می باور شد می وارد او به شدیدی شوک ناگهانی و بود هم دیگر کس هر خب

 ... یاس اخیر های رفتار خاطر به هم آن بدبینی نوع یک...  ظن سوء فقط..  صد در صد اینکه نه

 ممکن غیر دیدم...  آمدم خودم به وقتی...  اما...  بود مانده خاطرم در این و زد می مشکوک کمی

 . است

 مگر...  حیا و حجب همه آن با..  یاس اما شد می باورم گفتند می یاس جای دیگری کس هر شاید

 آلود شرم سرخی..  دستهایش لرزش ؟ واقعیست نگاهش درون حیای که نداد تشخیص شد می

 که من هم آن ؟ واقعیست رفتارش در متانت و وقار...  سردش همیشه دستانِ لرزش..  اش چهره

 های دختر...  داشتم کار و سر شماری بی افراد با حال هر به دانم نمی.. را نامش..  که من... 

 و ! بود نظیر بی...  بود تک شان همه دربین یاسمین که..  ناپاک و پاک..  شناختم می را زیادی

 با...  وا با اما بلرزد براحتی که نبود دلی من دل..  بود کرده خود قرار بی اینگونه مرا حدش بی پاکی

 ! بود داشتنی دوست اما غریبه هرچند هم خودم برای که یکی...  شدم می دیگر یکی او

 یدمکش دراز کاناپه رو...  بودم خسته...  شد خالی پاکت که زدم آتش را سیگار چندمین دانم نمی

 ااز.  شان همه از..  آورد می هجوم سرم به چیز هر از بیش انتقام خیالِ! فکر و فکر و فکر هم باز... 

 ودب ای شکنجه بدترین این...  بودم گرفته او از را خودم...  بودم گرفته بود وقت خیلی که مادرم

 ... را یاس بود توانسته چطور آخر...  بدهم او به توانستم می که

 ... کنم پیدا را جاسیگاری تا کشیدم میز روی را دستم

 اینکه وجدان عذاب.  بود نیامده ایران به بود سال یک از بیش...  بود کرده ترک را او هم پدرم

 چقدر...  بود بد خیلی حالش.  آورد می در پا از را او کند مواظبت خوب خواهرش امانت از نتوانسته
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 و او دست که بودم مطمئن من اما.. زد می گناهی بی به را خود مادر..  داشت مشاجره مادرم با

 ! شد می ثابت زودی به!  است کاسه یک در برادرش

 هم من.. سوزاند نمی را دلم هایش گریه دیگر.  دادم نمی جواب هم را او های تلفن بود وقت خیلی

 .... کرد می گریه خون برایم اگر حتی نبود مهم برایم...  بودم شده دل سنگ خودش چون

 بوی.. . کردم باز کلید با خودم هم را باال درِ حتی نیامدند استقبالم به یغما و مهتاب که بود عجیب

 ؟؟ جون مهتاب:  کردم احساس که بود خوبی حسِ اولین غذا خوش

 ... نبود حواسم اصال ؟ مادر اومدی...  عه ــ

 . داریم مهمون:  داد پاسخ را سالمم آمد پیش صدایش پی در هم خودش

 ....ندیدمــ ماشینشونو عجیبه ؟ آبان و سهراب:  زدم لبخند

 ... عزیزم نه ــ

 ... پوپ پوپ دای...پوپا دا: آمد هم یغما

 ؟ برم قربونت تو گی می چی:  گرفت ام خنده برد می کار به الفاظ این شبیه چیزی

 ؟ باشم نکرده اش تجربه که بود هم این از تر شیرین حسی...  بوسیدمش و نشستم

 . سالم ــ

 ! بود پویا هم یغما منظور!  پویا

 ... سالم:  دادم را پاسخش برخاستن حین در و شد کمرنگ لبخندم

 ؟ نیستم که مزاحم ــ

 . اومدی خوش ؟ حرفیه چه این...  نه ــ

 . بیا کن عوض لباستو برو...  اومدن نیست وقت خیلی:  کرد بغل را یغما مهتاب

 . میام االن:  بخوانمشان توانستم نمی که هایی حرف.  داشت حرف نگاهش...  پویا

 . بود عجیب آمدنش....  رفتم اتاقم سوی به من و رفتند سالن به آنها
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 بگه بهم بدم دشیا کشتم خودمو:  بود یغما با بازی مشغول پویا...  برگشتم و کردم عوض لباس

 ... پوپا...  پوپ دای گه می کامل نفس به اعتماد با میبینم االن..  پویا دایی

 ادهز حالل نه...  رود می داییش به زاده حالل بگویم نتوانم بود سخت چه.  نیز من و خندید مهتاب

 و کردم باز را ام رفته هم در های اخم......  اما بود برادرم چون پویا هرچند داشت دایی نه بود

 .... کنه می عادت بهت داره... باهوشیه دختر..  گیره می یاد:  زدم لبخند

 ؟ افتاده اتفاقی ؟ شده چیزی:  پرسیدم تامل بی.  رفت آشپزخانه به و برخاست مهتاب

 ! نه باشه داشته نگرانی جای که اتفاقی:  بوسید را یغما دستهای

 ! بود افتاده اتفاقی...  شدم نگران اما گفت را این

 ؟؟ کنی تعریف خوای نمی ؟ خب ــ

 . بود کرده عادت او به دیدنش دوبار برای زودی همین به خندید می شوق با یغما

 ... دل دو کمی... مردد کمی...  خیره کمی...  کرد نگاهم

 ! بزن حرف کنم می خواهش پویا ــ

 . ببینتت خواد می حبیب:  کرد خیس کمی و زد رازبان لبهایش

 ... داری ارتباط من با که دونه می:  داد ادامه.  ماندم خیره حرکت بی

 بگیری وزبونت جلو نتونستی:  گفتم کنم مهارش نخواستم و نشد که خشمی با رفت هم در هایم اخم

 و تیبدبخ تا هزار با من که گفتی بهش رفتی..  بشم رو به رو هیچکی با خوام نمی نگفتم مگه ؟؟

 ... ثابــ چیو خواستی می ؟ گفتی چرا ؟ گشتم بر آبرویی بی

 .. یاسیمینم بودی گفته...  بود داده پاسخ اون بودی گرفته تماس دیروز...  دونست می خودش ــ

 .. نشد باورم اما...  گفت می درست

 ؟ نگفتی بهم دیروز همون چرا...  گی می دروغ ــ

 تگف و داد بهم رو گوشی خودش گرفتی تماس دوم بار برای وقتی ؟ بگم دروغ باید چرا:  کرد اخم

 ؟ شنیده صداتو دونستم می باید کجا از من...  کشت خودشو بیاگوشیت
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 ... آوردیش خودت با عمد به هم دیروز....  کنم نمی باور:  شدم بلند

 . میشناسی منو که خوبه...  بگم دروغ بهت بخوام نداره دلیلی:  گذاشت زمین را یغما

 مداشت شناسایی قدرت اگه..  شناسم نمی هیچکیو..  شناسم نمی:  رفت باال اراده بی صدایم

 خودم حال به منو برو اینجا از...  ندارم اعتماد هیچکی به دیگه من...  افتادم نمی چاه تو اینطور

 . ببینمش خوام نمی بگو..  مرده یاسمین بگو بهش...  بذار

 ویاپ ؟ برم قربونت هستی عصبانی چرا ؟ یاسمین ؟ مادر شد چی:  آمد سراسیمه و متعجب مهتاب

 ... ببخشید جان

 کردم اشتباه...  ببینم خوام نمی هم تورو!  نگرد بر اینجا به دیگه و بیرون برو:  گفتم خشم از پر

 ... کردم اعتماد بهت

 .... بدمــ توضیح بهت بذار..  دونی نمی رو چیزا خیلی تو یاسمین ــ

 چون...  نیست مهم برام...  بشنوم هیچی خوام نمی دیگه..  خوام نمی:  گفتم عاصی و تند

 ! کنه می بیشتر دردامم تازه هیچ کنه نمی دوا من از رو دردی ندونستنش و دونستن

 نیاسمی:  گفت آرامی لحن با بود شدم خشک دهانم و لرزیدم می.  ایستاد مقابلم آمد و برخاست

 ...کنـــ می خواهش

 زا تونم نمی دیگه..  کنه می بدتر حالمو حبیب مخصوصا و اونا از شنیدن:  کردم قطع را حرفش

 چسبهب و بشه خیالم بی بگو...  برو کنم می خواهش...  میشم دیوونه...  بیرون بیام خیالش و فکر

 !زندگیش به

 ازدواج هم با اونا کنی می فکر چرا دونم نمی ؟؟ تانیاست منظورت ؟ زندگی کدوم:  گفت کالفه

 ... کردن

 ؟؟ نداشت حقیقت ؟ کردم می فکر...  ماند خیره دهانش به نگاهم

 ... ذاری نمی بگم بهت خوام می هروقت...  نکردن ازدواج اونا ــ

 و بود مورد بی همه یعنی...  بودم خورده حسرت بودنشان هم با از چقدر...  بودم کشیده زجر چقدر

... 
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 ... منوچهر اما ــ

 این دادنت زجر واسه ؟ باشه راست یکی این که گفته راست تو به چیو اون:  بود غمگین لبخندش

 . کرده هم سر دروغو

 هک تماسی آن با شد می مگر ؟ من خاطر به ؟ بود نکرده ازدواج حبیب..  شد عجیبی جور یک حالم

 ؟ باشد خوش من به دلش هنوز زدم که هایی حرف آن و گرفتم او با

 رفتن برای هایم اشک...  بردم می سر به حرفهایش شنیدن شوک در هنوز من و بود رفته پویا 

 می و داد می ام دلداری مهتاب...  بود سخت خیلی برایم کردنش باور...  آمد نمی بند آقابزرگ

 رفک این...  کرد می عزاداری مهربانم بزرگ آقا برای که دلی نبود شدنی آرام اما کند آرامم خواست

 ساده آنقدر من اگه.  شده مرگش باعث او خاطر در افروز مجدد نبودن و من رفتن که داد می آزارم

 قلب..  کرد نمی دق مادرم و من نبود غم از..  بود زنده او افتاد نمی برایم اتفاق آن و نبودم لوح

 ... دانستم می..  بود نیاورده تاب را همین بیمارش

 با و ندک فراموشم راحتی به توانسته حبیب بودم کرده باور چطور...  بود حبیب نکردن ازدواج دیگر

 ! شوم بزرگ تا بود مانده هم هنوز...  شناختمش نمی خوب هم هنوز ؟ کند ازدواج تانیا

 مگ در منوچهر که دانسته می..  بوده منتظرم مدت تمام حبیب گفت می پویا...  چرخیدم پهلو به

 ... بوده او شدن پاپیچ علت به هم شدنش نابینا گفت می...  داشته نقش شدنم

 و شده ناراحت او از چقدر داشته حقم در دایی زن که هایی بدی باشنیدن اینکه..  گفت هم ازدایی

 به دوبار خودش دایی زن و نیامده ایران به که هاست ماه گفت می...  کرده ترکشان دلخوری با

 هم بر را ها آن آرامش و زندگی وجودم خواستم نمی..  بودم ناراحت بابت این از!  رفته دیدنش

 ... و گشت می بر کاش..  داشتم دسترسی او به کاش!  را گودرز دایی زندگی هم آن!  بزند

 این از بهتر مردم می..  نه ؟ داشتم را او با دیدار روی یغما وجود با گشت می باز اگر!  فکری چه

 من برای اما..  بود ننگ داغ عزیزم یغمای...  شوم رو به رو او با وضعیت این در و اینگونه که بود

 . نفسش به بود بسته نفسم.. بود شده زندگی ی همه

 غمای و مهتاب.  کردم ترک را اتاق و برخاستم...  برد نمی خوابم..  نداشت فایده شدن پهلو به پهلو

.  فتمر تراس به انداختم می شانه بر را بافتم شال که حالی در چای از پر لیوانی با.  بودند خوابیده

 . داد می آرامش را ام زده التهاب وجود و بود دلچسب اما نمناک و سرد هوا
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 دوست..  بودم شده دودل.  بود کرده خواهش حتی...  کنم مالقات حبیب با داشت اصرار پویا

 ! نداشتم زدن حرف روی...  نزنم حرفی اما ببینمش داشتم

 ! انگیز شور و بود زیبا چه ماه قرص...  دوختم آسمان به را نگاهم

 کردم باز چشمامو

 پاییزه که دیدم

 انگیزه غم و سرد م قصه هنوز دیدم

 سرده هوا دیدم کردم وا چشمامو

 کرده یخ پاهام داره تب دستام

 تنهام و لرزم می

 اینه من تقدیر

 شومینه تو اینجا نیست هیزم دونه یک

 روزاتو کردی گم گم می خودم با هی

 ... تو با من به لعنت افتادی شاخه از

 شد بد هواش و حال کوچه و زد بارون

 شد رد چشام تو از بارونی بلوار

 سردی این بر لعنت پاییز این به لعنت

 ..... کردی باز چشماتو امروز چرا اصال

 .... پاییزه که دیدم کردم باز چشمامو

........ 

 ** حبیب** 
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 رت راحت ندیدنم با خب...  نکردم اصراری دیدنش و رفتن برای دیگر شنیدم که را پویا های حرف

 آن با مرا دیگر بار خواستم نمی هم من دیدم می کردم می فکر خوب که حال.. نبود حرفی..  بود

 از را انتقامش اول باید..  بداند مقصر را خودش و بریزد اشک صدا بی مدام و ببیند روز و حال

 می آرام شاید!!  کردم می تکرارش خودم با اینقدر که بود ای جمله تنها!  گرفتم می منوچهر

 ! دو هر..  گرفتیم

 احتمال...  کند جراحی را چشمانم هم بود آن به امیدم ی همه که آخری بار گذاشتم قرار دکترم با

 ای یزهانگ ام بینایی یافتن باز برای...  بودم امیدوار من اما بود ضعیف هرچند ام بینایی بازگشت

 . بودم کرده پیدا مضاعف

 ! شدنی اما بود سخت...  کردن صبر برای بود زیادی زمان ماه یک

 آن مه هنوز....  من دلِ برگردد و برود تا..  رفت می کار سر نباید... کند صحبت او با خواستم پویا از

 ! بود جا بر پا تعصب همه

 کردم می را فکرش وقتی...  او هم آن..  کند کار خواستم نمی.  کردم می تامین را مخارجش خودم

 هب خونم...  شدم می داغون کند می کار زندگیش مخارج تامین برای که کجارسیده به کارش که

 طور هر خواستم می!  نبود خانه از بیرون در کردن کار زن سادگی همه آن با او.  آمد می جوش

 یرفتپذ نخواهد مرا پول که فکر این با...  ببیند مرا خواست نمی اگر حتی. شوم گاهش تکیه شده

 بود دهبخشی او به آقابزرگ که سهامی از توجهی قابل مبلغ.  فرستادم سراغش به پویا با را وکیلم

 به "مطمئنا که بودم کرده انداز پس خودش نام به ای دفترچه در...  بودم گذاشته کنار برایش

 او برای آقابزرگ باغ نصف...  هم ان از بعد داشتم خیال حتی!  نپذیرد ترسیدم می.  آمد می کارش

 .... توانستم می وقت آن...  کرد می زندگی باغ این در و آمد می باید!  بود

 ! دادم می زمان هم او به باید..  کردم می صبر.  کردم جمع را لبخندم

 در...  نهک نمی دریغ ازش سهراب بیاره کم اگرم و نداره نیاز گفت کنه نمی قبول گفتم که من:  پویا

 . بکشه دست تونه نمی و کرده عادت گفت هم کردن کار مورد

 . کند تکیه دیگری به او که باشم مرده من مگر.  بود هم در هایم اخم

 ؟ چی باغ مورد در ــ

 ... نیار اسمشو که اون:  خندید
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 . بشه اخراج کارخونه از کنی کاری باید:  شدم بلند

 ؟ چجوری ؟ چی:  نشست صدایش در خنده جای تعجب

 . کنم می کارو این خودم بده آدرس تونی نمی اگه ــ

 ؟ کاریه چه این آخه جان حبیب ــ

 قرار گنهمن تو کنیم کاری باید...  خونواده سمت نمیاد خودشه به متکی و کنه می کار وقتی تا اون ــ

 اون!  کنه باور پاکیشو خودشو باید...  میشه استقبال حضورش از باشه که جور هر بدونه باید بگیره

 . کنه می بدتر حالشو ها تنهایی این و دیده صدمه روحی لحاظ از خیلی

 به ور بقیه نگاه و بیاد تونه نمی و خواد نمی گه می بهتره براش تنهایی که معتقده خودش اما ــ

 ! کنه تحمل خودش روی

 ! کنیم ثابت گناهیشو بی نمیشه نیاد تا گذشته این از..  همینه افکارش نیاد تا ــ

 ... خواد نمی خودش وقتی ــ

 تا.. . ساختن حدیث و حرف پشتش که اونایی دهن تو بزنم باید من!  بخواد باید:  گفتم عصبی

 ! کنم کاری تونم نمی نیاد

 ... بگذره مدت یه بذار پس ــ

 ودشوخ بیشتر روز به روز تا کنیم کمکش نباید ما...  بسه واسش کشیدن سختی ؟ کی تا ؟ چرا ــ

 سادگی زج کنه باور تا..  کنه پیدا خودشو تا بدیم جرات بهش باید..  بگیریم دستشو باید!  کنه گم

 ! نیست متوجهش تقصیری

 ... بگم چی دونم نمی ــ

 ؟ کنه می کار کجا ــ

 ) ...( غذای مواد ی کارخونه ــ

 . اونجا ریم می فردا ــ

 ؟ شدن شاکی اگه ؟ نکردن قبول اگه ــ
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 ... من با کردنشون راضی ــ

 شتگ می بر باید.  رسید می گوش به آن درون هیزم سوختن آرام صدای...  رفتم شومینه سمت به

 ! روزهایم آن رویای زیباترین بود شده این!  کرد می زندگی خودم با و

 . گردم می بر شب آخر..  داریم مهمون امشب..  خونه برم من:  نشست ام شانه بر پویا دست

 ! چیز همه بابت ممنون:  گذاشتم دستش روی را دستم

 . فعال....  کنم می کاری هر او بیشتر و تو خاطر به ــ

 با.  مکرد می شماری روز بود گفته دکتر که مدتی گذشتن برای...  نشستم کاناپه روی من و رفت

 حظهل گذشتن چقدر و.  بودم روز آن آمدن منتظر صبرانه بی من اما نشود یا بشود بود اگر در اینکه

 دهم اجازه توانستم نمی..  کردم می فکری باید! باشی آمدنشان منتظر وقتی شود می دیر ها

 ! بگذراند قبل منوال همان به را زندگیش

 ؟ داداش ــ

 ! بود انتها بی هایش مهربانی...  آورد خودم به مرا حمیرا صدای که بودم افکارم غرق

 ... اومدی خوش ؟ حمیرا جانم ــ

 . کردم می حس ندیده را لبخندش

 ؟ خوبی ــ

 ؟ چطوری تو.. خوبم ــ

 ؟ بعدا بذارم یا خوری می االن.... بانو کد خانوم حمیرا پخت دست.. آوردم آش واست.... خوبم ــ

 . بعد برای بذار!  کنی تعریف خودت از خودت مگه...  کدبانو خانومِ ممنون ــ

 چقدر : آورد همراه به مطبوع اما ضعیف برودتی خودش با.  برگشت بعد دقایقی و رفت آشپزخانه به

 ! بیرون سرده

 . کن گرم خودتو اینجا بیا ــ
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 بالق آورد لبهایم بر لبخند نشاند ام گونه بر که ای بوسه و نشست و آمد.  کردم اشاره کنارم به

 ! نداشت را کار این روی

 ؟ اومدی کی با ــ

 . آژانس با..  تنها ــ

 ؟ خبر چه ــ

 یه مه ببینمت بیام هم گفتم اونجا ترکید دلم!  کوره و سوت جون آقا و تو بدون خونه...  هیچی ــ

 . کنم عوض هوایی

 . کردی خوبی کار ــ

 : گفت دهد ادامه را قبلش حرف آنکه بی خودش... و مکث کمی

 ؟ نیست پویا ــ

 . تو پای پیش همین..  رفت تاه ــ

 . میاد خواستگار پریا واسه امشب ــ

 ؟ بوده خواستگار گفت می که مهمونی پس ــ

 ! جوره چی همه بخواد خدا اگه...  آره ـ

 . بود یاسمینم درگیرِ ذهنم.  نداشتم را کاره چه و کیست که این پرسیدن ی حوصله

 ... شااهلل ان ــ

 ؟ داداش ــ

 . آوردم در را دیدنش و کردن نگاه ادای

 ؟ خونه گردی نمی بر ــ

 ... گردم نمی بر!  نکن شروع دونی می آخرشو که بحثی کنم می خواهش حمیرا ــ

 صهغ نبودنت از خیلی اون!  کرده می اذیت رو یاسمین گاهی اینکه از پشیمونه مامان کن باور ــ

 ... که چشماتم ی غصه...  خوره می
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 ! کنه نمی دوا رو دردی..  نداره سودی پشیمونیش ــ

 ... بود نرفته یاسمین اگه ــ

 رفک تونی می چطور ؟ چرا دیگه تو:  نبود بلد را مهربانی جز پاک دلِ آن با که او به گرفتم خشم

 ... یه با اونم ؟ کرده فرار که کنی

 اشقع یاسمین اینکه تصور...  باشه مامان و منوچهر دایی کارِ که کنم باور تونم نمی اینم خب ــ

 اونو و ریختن برنامه دایی و مامان کنم فکر اینکه تا تره راحت برام باشه رفته خونه از و باشه شده

 ... کردن نیست سربه

.. . بودند آورده افروز عمه سر که بالیی همون درست..  آبرو بی..  بدنام.  نیست به سر نگفتم ــ

 ! ببره بین از خودشو ناچاری سر از ، خودش که طوری

 ؟ چیه منظورت:  کرد تامل

 ... دونی نمی رو چیزا خیلی تو ــ

 ! بدونم تا بگو... خب ــ

 . بخوریم هم با بیار رو آش برو!  میفهمن همه..  چیزو همه..  فهمی می وقتش به ــ

 . چشم:  بودم شعورش و فهم همین عاشق نداد ادامه

 منوچهر گوش به نحوی به بود ممکن.  دانم می آنچه از بردارم پرده بود زود...  رفت و برخاست

 به کشور از خارج در را سال روزهای بیشتر اینکه با.  برود دست از ام جانانه تالفی وفرصت برسد

 ... گشت خواهد باز بودم مطمئن برد می سر

******************* 

 درمانگاه به را او هم با و آمد سهراب...  سوخت می تب در صبح از.  بود خورده سرما شدت به یغما

 نگاه بود دستش پشت که سوختگی جای.  کردند وصل سرم کوچکش دست به...  رساندیم

 دهش چی دستش:  شود دقیق باشد پدرش کرد می تصور که سهراب و من به تا واداشت را پرستار

 ؟

 ! سوخته ــ
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 ؟ سوخته چی با..  میبینم دارم ــ

 هترب تو دونستنش اگه...  پیشه سال یک برای سوختگی این...  بدین انجام کارتونو خانوم ــ

 ؟ واستون بدم توضیح کنه می کمک االنش حالِ شدن

 ببخشید:  بگشاید عذرخواهی به لب پرستار شد باعث سهراب هم در های اخم و جدی لحن

 . نداشتم منظوری..

 هکن خدا:  زدم پس را بود آمده هایم پلک لب تا که هایی اشک.  کرد ترک را اتاق و رسید کارش به

 ... میرم می غصه از دارم!  پایین بیاد تبش

 از اثری دیگه ساعت یک...  عالیه دارو و سرم این...  میشه خوب نخور غصه:  کرد نگاهم مهربان

 ! مونه نمی تب

 پل و شدم خم...  زد می نفس نفس بود کرده گریه بس از.  نشستم و کشیدم پیش را صندلی

 ... شو خوب زود...  بشم باالت قدو قربون:  بوسیدم را تبش حرارت از شده سرخ های

 .کرد گریه دوباره

 ! بدتره ینما از حالت که تو...  زنه می نق بیشتر ببینتت شکلی این و باشی پیشش...  شو بلند ــ

 . بمونم بذار...  تونم نمی ــ

 ... هستم خودم ــ

 . ندارم طاقت!  نه ــ

 ! نکن گریه پس ــ

 ... باشه:  دادم تکان سر

 اخم دانستم می بود من به حواسش ی همه...  بزنم لبخند کردم سعی و کردم نوازش را موهایش

 دعای.  مکرد کنترل را خودم سختی به..  افتد می گریه به هم باز بنشیند اشک به چشمانم یا کنم

 ! داد می جواب که باالخره..  بود تب برای فاطمه حضرت سفارش..  کردم زمزمه هم باز را نور

 دو...  نخورد کردم هرچه و گرداند رو اما آوردم بیرون را شیرش ی شیشه.  بیرون رفت سهراب

 . کرد می آب را دلم دیدنش و بود شده الغر...  خورد می غذا مهتاب و من اجبار به بود روز
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 . رفت خواب به که کردم نوازشش آنقدر

 این دش نمی باورم...  افتادم آقابزرگ وکیل یاد به.  بودم خسته خیلی ، دادم تکیه تخت به را سرم

 در را خودم که من ؟ برم بهره آن از که بودم آن الیق آیا!  باشد گرفته تعلق من به ثروت همه

 ؟ کنم استفاده راحتی به اموالش از توانستم می چگونه دانستم می مقصر مرگش

 یم فرار او از من.  خواستم نمی که بود چیزی تنها ؟ حبیب وجودِ با هم آن ؟ آقابزرگ باغ در زندگی

 ! بود محال ؟ شوم اش خانه هم وقت آن کردم

 نبودند شاکی ؟؟ بودند کرده موافقت چطور ؟ بودند کجا ها خاله و ها دایی پس...  شرکت سهام

...  بودم نگفته مهتاب به چیزی وکیل های حرف مورد در...  داد می جوالن سرم در زیادی ؟سواالت

 من و کنم استفاده ثروتم ی همه از کرد می وادارم..  برگردم کرد می واردارم شنید می اگر شاید

 هر نداشت از برایم ایستادگی این و بودم ایستاده خودم پای روی فعال!  خواستم نمی اصال را این

 ! بود تر شیرین ای اندوخته

 بر دست.  بود اش دردانه نگران. آورد بیرونم افکار آن هوای و حال از و گرفت تماس مهتاب

 لبخند ودب آمده پایین حرارتش و بود نشسته اش پیشانی بر عرق اینکه از و گذاشتم اش پیشانی

 ! جون مهتاب نباش نگران..  بهتره خیلی شکر خدارو:  نشست لبهایم بر

 ؟ تسویه برم باید چی برای ــ

 ... فرمودند مدیر جناب امیری خانوم کردم عرض ــ

 ... نمیشه که دلیل بی..  اما ــ

 . بخوایم رو جدید کارکنان عذر دونستن صالح...  نیستید شما فقط ــ

...  نبود مهم.  نکردم اصرار رئیس با مالقات برای.  بود هم در اراده بی هایم اخم.  بودم ناراحت

 ! دستم اما...  کنم کار توانستم می هم دیگر جای

 ناراحت کار آن دادن دست از برای.  کردم ترک را کارخانه چک گرفتن و حساب تسویه از پس

.  پذیرفتم می را عذرم خواستنِ باید چرا و چون بی حال و بودم کرده عادت آن به خیلی.  بودم

 یم بود تا.  شد می هوایی کمتر دلم دیدمش می کمتر هرچه.  بودم کرده کم هم را پویا با ام رابطه

 ای نقطه به خیره و گرفتم می بغل در غم زانوی هم رفت می که وقتی...  بپرسم او از خواستم

 . شدم می غرق خودم در نامعلوم
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...  زا خبری...  باشم ندیده من و باشد فرستاده امسی اس شاید... کردم چک را گوشیم حال این با

 . کرد نمی رهایم ای لحظه حبیب به کردن فکر.  دادم تکان را سرم

...  آمدم خودم به.  زد ترمز کنارم اتومبیلی که بودم غرق خودم در و رفتم می راه خیابان کنارا

 ... شدم خشک جایم بر مبهوت و مات...  بلند شاسی رنگ سیاه ماشین

 !! منوچهر

 یم اگر!  رفتم می باید فقط...  نبود ماندن مبهوت و ایستادن برای مجالی...  دادم فرو را دهانم آب

 ... شود وارد آنجا به توانست نمی...  دویدم کارخانه سمت به...  آمد در حرکت به پاهایم...  ماندم

 ! کن صبر:  شد پیاده

 وارد دو حالت به...  برسد من به بود ممکن آن هر....  مردم می داشتم ترس از...  دوید دنبالم به

 ؟ امیری خانوم شده چی:  برخاست دیدنم با مظفری آقای در دم نگهبان.  شدم

 .... شده مزاحمم دیوونه یه:  زدم می نفس نفس

 به خواست می که را منوچهر بیداد و داد صدای فقط نداشتم ایستادن وقت... ببینم تا نایستادم

 تاداف می رعشه به وجودم ی همه ترس از و شنیدم می را بایستم که کرد می صدایم و بیاید درون

 اتاقک به...  بودم امان در آنجا...  کارکنان دیگر بین...  رساندم اصلی ساختمان به را خودم... 

 . برزویی آقای سالم:  رفتم انبار نگهبان

 . دخترم سالم:  بود گرم کتاب حساب به سرش

 . بود شده یقه به دست مظفری آقای با که بود منوچهر به شیشه پشت از نگاهم

 ببینید...  کنه می مزاحمت ایجاد داره آقا اون ؟ کنین خبر حراستو کنم خواهش ازتون شه می ــ

 ...مظفری آقای با...

 ؟ هچی حسابش حرف:  برخاست مقابل ی صحنه دیدن با و کشید گردن بودم نکرده تمام را حرفم

 .... کرده پاره زنجیر انگار بابا ای

 مین باورم...  بود منوچهر به نگاهم ی همه...  رفتم بیرون من.  گرفت ای شماره و برداشت را تلفن

 ! میبینم بیداری در دارم را کابوس این شد
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 از..  ردیگ در از باید...  بود حراست رسیدم موقعیت بهترین ؟ رفتم می بیرون کارخانه از باید چطور

 یم آژانس با باید...  دید می مرا هم باز...  کردند می رهایش اگر اما..  رفتم می کارمندان پارکینگ

 ! نرسد من به او دست تا سریع خیلی...  رفتم

 هب را خودم...  برسد آژانس تا کشید می طول ربع یک...  گرفتم شماره و آوردم بیرون را گوشیم

 . لطفا قبض:  شد راهم سد دیدنم اب نگهبان.  رساندم پاکینگ

 . کردم متعجب هم را او نگاه و...  برگشتم حرف بی و کردم نگاهش سردرگم ؟ قبض

 به عیس گسیخته افسار و عصبانی هنوز...  بود آنجا هنوز کشیدم سر انبار ساختمان دیوار پشت از

 .. داشت آمدن درون

 که به را دردم خدایا.  رسید می آژانس دیگر ی دقیقه ده...  انداختم ساعت به نگاهی دلهره با

 ! کن کمکم خودت ؟ بگویم

 ؟ امیری خانوم ــ

 ؟ بله:  کردم نگاه برزویی آقای به زده وحشت و پریدم جا از

 ؟ شوهرته مرد این ــ

 ... کنه اذیتم خواد می...  گه می دروغ اون...  نه ؟ شوهرم:  افتاد می کار از داشت قلبم

 ... دخترم بگو راستشو:  نشست شک به نگاهش

 بی از...  کنم ازدواج باهاش که خواد می من از اما پدرمه جای اون...  گم می راست کنید باور ــ

 زنده هبرس من به دستش اگه...  برم اینجا از کنید کمکم خدا رو تو کنه می استفاده سوء من پناهی

 ... ذاره نمی م

 کنمن باور حرفتو تونم نمی...  ندیدم ازت بدی رفتار بودی اینجا که مدت این تو:  شد آرام نگاهش

 .. اما... 

 ... رسه می االن... زدم زنگ آژانس به من...  بره کنید سرش به دست...  کنم می خواهش ــ

 .. ره نمی اینجا از تو بدون دیدم من که اونی ــ

 ... میاره سرم بالیی یه حتما ست دیوونه ؟ کنم چیکار من پس ــ
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 ... بکنم تونم می چیکار ببینم بذار ــ

 . دنبالش به لرز و ترس و دلهره با هم من و رفت اتاقش سمت به

 درزادهبرا االن کن صبر دقیقه چند:  آمد بیرون بعد دقایقی.  شد صحبت مشغول و گرفت ای شماره

 . میاد ام

 ؟ تون برادرزاده ــ

 . ببره بیرون اینجا از رو تو تونه می ماشینش با...  داریه حساب کارمند:  داد تکان سر

 نمی...  کنم جبران و تشکر چطور دونم نمی:  افتاد کار به بود ایستادن حالِ در که رمقم بی دلِ

 . کردید حقم در لطفی چه دونید

 ... باخت رنگ افتاد سرم پشت به و آمد تر باال که نگاهش با ناگهان داشت لب بر که لبخندی

 با شد توام رسیدنش و منوچهر شدن نزدیک.... که بدانم را دلیلش تا برگشتم

 .... و دادم دست از را تعادلم که بود محکم و شدید آنقدر.... خورد صورتم به که ای ضربه

 ابوالفضل یا فریاد و!! شد روان سرم از که بود غلیظی خون گرمی کردم حس که چیزی آخرین

 .... برزویی آقای

 .... خاموشه هم تلفنش...  دن نمی جواب...  انگاری نیستن ــ

 ؟ دارن خبر ببین خونه کار برو ؟ میشه مگه ؟ چی یعنی پویا: گفتم عصبانی

 ؟ نشده ناراحت زد حرف باهاش وکیلت اینکه از نظرت به...  نگرانم خیلی خودمم...  رم می دارم ــ

 . کنیم پیداش نتونیم دیگه و باشه رفته خونه اون ز ترسم می...  نیست بعید ــ

 . دم می خبر بهت... رسم می االن ــ

 ماا...  کرد می بهتر را حالم کمی آزاد هوای...  رفتم باغ به.  داشتم خفگی حالت.  کرد قطع را تماس

 نم...  باشد رفته اگر... بگردم دنبالش کجا باید دانستم نمی...  بودم بیخبر بود روز چند!  نه خوب

 ... بگیرد خبری کاش.  کردم حس صورتم و سر روی بر را باران نم
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 بود رفته خانوم تاج با آقابزرگ از بعد...  رسیدم سرایدار ساختمان مقابل رسیدم زنان قدم

 . والیتشون

 هگرفت را اطرافم که سیاهی همه این به لعنت ؟؟ گرفت نمی تماس چرا...  آوردم بیرون را گوشیم

 ! بود

 داشتن؟ خبر:دادم پاسخ سریع گرفت تماس باالخره

 .سالم ـــ

 گرفتی؟ خبر<شد چی...سالم ـــ

 ...ـــآره

 زد؟ نمی حرف چرا

 !بزن پویا؟حرف شده چی ــ

 ...خونه میام دارم ــ

 ناراحتی؟ پویا؟چرا شده چی:گفتم دلهره با

 ...نیفتاده اتفاقی نباش نگران...گمدیگه می برات اومدم ــ

 رفته؟ اینجا از:راندم زبان بر رسید ذهنم به که را چیزی بدترین

 ...اون...حبیب!...بود رفته کاش:داشت بغض من خدای

 شنیدی؟ زنی؟چی نمی حرف درست چرا:گرفت بر را وجودم نگرانی و خشم

 ....نشست گوشم در زدنشان بال انعکاس صدای و پراند ها شاخه روی از را ها پرنده فریادم

 !روزه دو الن...کماست تو گفتن ـــ

 ...بود برگشته که دوسال از بعد!من؟ یاسمین! کما؟

 کما؟: زدم لب شد خشک دهانم

 می صورتش به چنان رسه می بهش که همین و کارخونه ره منوچهرمی گم می که اینطور آره ـــ

 زا یکی منوچهر....نیومده هوش به هنوزم و شه می هوش بی فوراً و خوره می زمین به سر با که زنه
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 ادبخو حراست تا هم خودش...اس خونه تو و شکسته دستش و سر بیچاره...زنه می هم رو نگهبانا

 ردارنب ماشینو پالک بوده،نتونستن کارخونه بیرون همون هم ماشینش چون...بوده کرده فرار برسه

 ...تعقیبه تحت االن و شده نگاری چهره فقط

 گرفته گر تنم تمام.رفتم می فرو جوشان و مذاب موادی در گویی گفت می که ای کلمه هر با

 که سینف و سختی به...یاسمینم!کنم؟ باور توانستم می چطور!خدایا...افتاد دستم از گوشی...بود

 صدای پژواک فقط....بود افتاده کار از مغزم...رساندم ساختمان به را خودم آمد می باال سنگین

 ...بیهوشه روزه دو...کماست تو...پویا

 ار خدا...کردم خالی بود گاهم تکیه که دیواری به مشت و فریاد با را خشمم تمام دیوانگان چون

 تنهایی؟ و زجر سال دو نبود بس...مظلومیت؟ همه آن با او او؟ چرا...خواندم

 ار منوچهر باید...کردم می حس قلبم در کشنده دردی...بارید نمی اشکهایم اما بودم بغض از پر

 ....را صفت گرگ آن کردم می پیدا باید بود که هم زمین زیر...کردم می پیدا

****************** 

 نمی جازها اما... را دستانش کنم لمس خواستم می... ببینمش توانستم نمی شیشه پشت از که من

 . شوم اتاقش وارد توانستم نمی...  دادند

 ! بیاد هوش به کنه خدا ــ

 یدمنپرس ؟ بود ناامید اینگونه که دید می چه..  شد بدتر بدم حال و شنیدم را او بغض از پر صدای

 . دیدم نمی که بهتر همان..

 . مطمئنم من!  میاد هوش به:  بود محکم اما لحنم

 سح که بودم مانده خیره محلی به شیشه آن پشت تاریکی در من و کند می نگاهم کردم می حس

 اما مردانه ای گریه. داشتم گریه هوای!  افتاده تخت روی حال و حس بی..  آنجاست کردم می

 . شد می آب انتقام با فقط بغض این...  بودند کرده لج هایم اشک

 . نمیاد بر تو و من از کاری اینجا.. بریم بیا ــ

 . مونم می من. برو تو ــ

 ! روزت و حال این با تازه ؟ بشه چی که بمونی ــ
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 ... بیار رو حمیرا برو ــ

 ؟ چی برای حمیرا:  کرد تعجب

 . باشه کنارش خوام می ــ

 . بهتره نفهمه ؟ چی که کنی خون اونو دل خوای می..  پرستاره از پر اینجا ــ

 . یاس و باشم خودم.  خواستم می سکوت.  نداشتم حوصله

 . بریم بیا ــ

 . اومد هوش به شاید...  نمیام ــ

 ... دن می خبر بهمون خب ــ

 ردمک می حس وجودم در بیشتری آرامش او به بیشتر بودن نزدیک احساس با حداقل...  رفتم نمی

. 

 ... بخور چیزی یه بریم بیا حداقل ــ

 . بمیرم خودم درد به بذار بردار سرم از دست پویا: گفتم عصبی

 فقط... فهمیدم نمی را خودم حال...  نشستم بودم نشسته قبال که نیمکتی روی.  نزد حرفی دیگر

 . بود شده عجین وجودم ی ذره ذره با.. وجودم ی همه با بزرگ اندوهی دانم می

****************** 

 ! حال همان به بودیاس گذشته یکماه

 مهه تالفی و بودم کرده خودخوری یکماه آن تمام کردم می پیدایش من اما.  نبود خبری منوچهر از

 .... نازنینم یاس حال به تنهاییم در ها شب و خونسرد روزها....  آوردم می در را

 در که غمی ی همه با هم خودم..  بود امیدوار خیلی دکتر.  کردم می باز را چشمانم دیگر روز سه

 ماه روی دیدن شوق...  کردم می حس قلبم در چشمانم کردن باز برای پنهان شوقی داشتم دل

 بآ که منوچهری کردن پیدا برای اشتیاق....  بیمارستان تخت روی هوش بی و افتاده هرچند یاس

 . بود رفته فرو زمین در و شده
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 را چشمانم که مدت این جز...  بودند بیخبر روز و حال آن با یاسمین وجود از هم هنوز ام خانواده

 کنارش نیمکت همان روی اتاق از بیرون در ها شب و بودم زده سر یاس به هرروز بودم کرده عمل

!  کنم عوض دنیا با را احساس این نبودم حاضر و کردم می حسش وجود تمام با...  بودم مانده

 بود رو همین از و بود دستم عصای بودم جا هر.  یاس و من همیشگی غمخوار بود شده که هم پویا

 . داشتم دوستش بیشتر هم ام نداشته برادر از که

 مخواست نمی.. زد نمی حرفی هم او که فهمید حمیرا فقط کردم عمل را چشمانم دانست نمی مادرم

 زتمرک و تفکر به نیاز من.  زنند هم بر را خلوتم و بیایند سراغم به هم باز عمل این ی بهانه به

 . داشتم

 ! پویا حتی ، زدم نمی حرف کس هیچ با داشتم منوچهر برای که ای نقشه از

 نتوانسته من که روزهایی همان...  زود صبح هم آن.  دیده بیمارستان در را مهتاب گفت می پویا

 . بروم بیمارستان به چشمهایم خاطر به بودم

 چهرمنو کار یاسمین روز و حال که دانسته می...  بوده گریان و پریشان گفت می بود زده اوحرف با

 ار او ست سال یک بود گفته.  بود کرده اطالعی بی اظهار نبودش و بود از اما دانسته می...  است

 . است ندیده

 ؟ تخواس می را یغما که اما بود ترسیده یغما گرفتن از حتما ، بود نداده اما بود خواسته آدرس پویا

 ! نداشتن خواستن که منوچهر نامشروع ی بچه

 ابسهر به او از...  آمد می یاسمین دیدن به هم باز او... بود خودم کار... بود نرفته دنبالش به پویا

 . منوچهر به سهراب از و رسیدم می

***************** 

 اما زد می معمول حد از تر تند قلبم.  کند باز را چشمم پانسمان خواست می.  نشستم دکتر مقابل

 هر از بیش هایم چشم به من!  شد می باید!  نه...  یا شد می یا...  کردم حفظ را ام خونسردی

 . داشتم نیاز دیگری زمان

 . چشمهایم گشودن برای کردم دل دل.  برداشت را پانسمان

 . کن باز آروم آروم ــ
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 ؟ بود سیاهی اگر..  کردم باز

 ! بود سیاهی!  بود

 ... که بار چند نه زدم پلک ناباور

 ... نامفهوم اما دیدم می.  کردم حس را تاری تصویرِ ناگه

 با.  نمببی را متبسمش و آرام ی چهره توانستم زدن پلک دیگر بار چند با!  تر تار خیلی چپم چشم

 . بزنم لبخند توانستم کرد می سنگینی دلم بر لحظاتم تمام در که غمی ی همه

 . گم می تبریک ــ

 ... چپم چشم اما...  ممنون ــ

 زا...  کنی شکر خدارو باید هم حد همین تا و بود دیده تری جدی آسیب متاسفانه:  داد تکان سر

 . کنی استفاده عینک از باید بعد به این

 . کردم نمی استفاده عینک از اما کردم می تحمل را دید تاری این شاید...  آمد می بدم ؟ عینک

 انگار.. . دانیم نمی را قدرش و بزرگیست نعمت چه بینایی...  آمدم بیرون دکتر اتاق از بعد دقایقی

 ... روشن دنیایی...  بودم گذاشته پا جدیدی دنیای به

 هم به و بود و خسته چقدر...  نکردم پنهان را لبخندم... برخاست دیدنم با.  بود منتظرم نگران پویا

 ودمنب او از بهتر مطمئنا خودم هرچند!  باشد شیک و مرتب همیشه پویای همان نشد باورم! ریخته

. 

 ! خوشحالم خیلی! نمیشه باورم... شکر خدارو:  کشید آغوشم در

 دیگران مانند توانست نمی داشت عشق غمِ که دلی..  باید که آنطور نه اما بودم خوشحال هم من

 ! شود می خالصه چیز یک در... کند می پیدا دیگری معنای برایش شادی....باشد شاد

 روی دیدن قرار بی....  یاسمین سوی کشید پر ناگه به دلم...  دیدم را مطب در حاضرین لبخند

 . بودم ماهش

 می فشرده قلبم!  لرزید می طرفه یک دیدار این از دلم دستِ...  کردم رانندگی تابیمارستان خودم

 ؟ ببینم حالت آن در را او توانستم می چطور!  شد
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 بی و قراری بی دوسال از بعد!  شد اشک از پر آنی به چشمهایم و دیدم!  دیدم اما...  بود سخت

 ! ریخت فرو هایم اشک!  نبود ما حق..  من حق دیدن گونه این...  تابی

 !پریده رنگ و رنجور چقدر

 نآخری!  گرفتم نفس سختی به بود پیچیده گلویم در بدی بغض!  کرد ترکم حرفم بی پویا

 . ترمینال...  آوردم خاطر به را دیدارمان

 ... شد بیشتر منوچهر از بغضم!  ظریفم یاسمینِ بود شکسته چقدر

 . گرفتم می را اتاقش به ورود ی اجازه باید...  دیدمش می نزدیک از باید

 ... کشیده رگ و سرخ هایش چشم و بود درهم.  بازگشت پویا که بود گذشته مدت چه دانم نمی

 ... دوباره نکرده خدای نیستا خوب چشمات واسه ــ

!  ؟ کنند نمی گریه واقعا مردها!  آه و بغض و حسرت هم باز...  دوختم درون به دیگر بار را نگاهم

 !؟؟ عشقشان برای حتی

 !ببینمش نزدیک از بگیرم اجازه باید ــ

 . کردند موافقت آخر در اما کردند سختگیری کمی. شد همراه من با حرف بی

 ... و ماندم من و رفت پویا. رفتم درون به تنها

 هوتش و ببرد راه هوس که کاری در دانم می فقط...  دانم نمی ؟ بود گناه!  بوسیدم را اش پیشانی

 ! نبود گناه پس... شود می محسوب گناه

 خواستم می.  بودم شده خم رویش به!  کشید می پس بود هوش به اگه.  گرفتم هم را دستش

. . چکید صورتش بر کردم که سعیی ی همه با ؛ اشکهایم...  را اش چهره همه!  ببینمش رخ تمام

 آوردم نمی تاب این از بیش ایستادم راست...  و ماند باقی حرکتی هیچ بی او و چشمش روی بر

 ! مطمئنم من!  گردی برمی تو...  منتظرتم:  کردم نوازش آرام را صورتش!  را دیدنش و ماندن

 ! رفتم نمی دیدنش به دیگر کردم نمی پیدا را منوچهر تا... کردم ترک را اتاقش

***************** 

 . نباش نگرانم نمیام خونه روز چند من پویا ــ
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 ... حبیب ننداز سر درد به خودتو کنم می خواهش ؟ شده چی باز ؟ کجایی ــ

 بده سپ رو چیزا خیلی تقاص باید...  نمیام کوتاه دفعه این! نباش نگران ؟ دردسر:  گفتم خونسرد

! 

 . بیام باهات منم بذار ـ

 ... باشه یکی باید بیاد هوش به اگه شد نیاز وجودت به شاید بمون تو ــ

 ... من موندن که دونی می..  حبیب کنم می خواهش ــ

 ! مونه می حخودمون بین موضوع این!  زنم نمی آب به گدار بی هم من... میمونی تو ، پویا نه ــ

 !باش خودت مواظب...  دنده یک شقِ کله باشه ــ

 خبر خانه صاحب یا ها همسایه.  رفتم بود داده یاس ی خانه از که آدرسی به.  کردم قطع را تماس

 ! داشت خواهند آنها از آدرسی یا

 سآدر.کند می زندگی کشور از خارج گفتند.گرفتم را صاحبخانه سراغ.نداشتند خبر ها همسایه

 .رفتم آنجا به و کردم پیدا را داد می اجاره خانه که بنگاهی

 سهراب؟ یا است یاسمین اسم به نامه اجاره دانستم نمی

 .بدم آدرس یا شماره تونم نمی:بود اخالق بد و نچسب آدمهای آن از دار بنگاه

 .کند می باز دهان ببیند را پول رنگ رسید می نظر به.کردم می مدارا باید اما بودم عصبی

 کرد باز را دفتری حرف بی گذاشتم میزش روی که تراولی دیدن محض به.بود درست حدسم

 ...سعیدی سهراب.داد دستم به و نوشت را ای شماره

 آدرس؟:گفتم

 .بدم آدرس تونم نمی ـــ

 تونی؟ می االن:گذاشتم میز روی دیگری تراول

 : گفت پوزخند با حال همان در و نوشت را آدرس

 ارزه؟ می برات قدر این ـــ
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 ارزید؟ می قدر چی؟همین تو شرف اما...اینها از بیشتر:برداشتم را کاغذ

 .بود داده که ای شماره و آدرس گرفتنِ پس برای بود شده دیر رفت هم در اخمهایش

 . تنگف ما از..  شن می جونت قاتل بشن نونت قاطق اینکه جای به نده بچت و زن به نونا این از ــ

 حفظ نگاه یک با که سهراب ی خانه آدرسِ سمت به و شدم ماشین سوار. آمدم بیرون بنگاه از

 که همان... داد منمی به را بانه آدرس باید..  داشت خبر منوچهر از قطعا...  راندم بودم شده

 ! بود داده اش شکنجه سال یک که جا همان...  بود کرده اشاره بهآن یاسمین

 به چشمانم دستش روی زخمِ جای آوری یاد از.  کرد می بدتر را حالم او دردهای به کردن فکر

 . بود رسیده انتقام وقت!  نبود شدن احساساتی وقت االن اما.  افتاد سوزش

 واحد..  هفتم ی طبقه رفتم می باید...  طبقه چند برج.  بود 3 ساعت رسیدم اش خانه مقابل وقتی

 . چهار

 . گرفتم را سهراب ی شماره...  کردم پارک را ماشین

 ؟ بله ــ

 ؟ سعیدی جناب... سالم ــ

 ! بفرمایید ــ

 ؟ دارید تشریف منزل ــ

 ؟ شما ــ

 . هستم زاده حاجی ــ

 ! نمیارم جا به ــ

 تو همیشه برای دم می قول.. کنیم می مالقات رو دیگه هم بار اولین برای بدید اجازه اگه ــ

 . بمونم خاطرتون

 ... نمیشم منظورتون متوجه ــ

 . دارم باهاتون واجبی کار.  خدمتتون کنم می عرض حضوری ــ
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 ؟ با رابطه در ــ

 !عزیز یه زندگی و مرگ با رابطه در ــ

 . بود مشخص کامال کرد که مکثی از خوردنش جا

 .....متوجـ هم باز ببخشید ــ

 خواین نمی شما بگم که هرچقدرم من اینطوری آخه...  حضوری گم می که همینه برای خب ــ

 ! بشین متوجه

 . نشید مزاحم لطفا.. ندارم حرفی شما با من ــ

 یا.. برسم خدمت بدید کنید لطف رو خونه آدرس....  دارم واجب کار گم می ؟ آقا کدومه مزاحم ــ

 ! بدونید صالح که دیگه جای هر

 ! ندارم وقت بنده ــ

 . نمیشم مزاحمتون زیاد ــ

 . خونه بیارید تشریف دم می رو خونه آدرس ــ

 ! نبود آنجا منوچهر پس ؟ داد می ادرس

 . بودم ایستاده که همانجا درست.  گفت درست را آدرس

 . رسید خواهد دیگر ساعت نیم کرد اضافه

 . بیاید تا ماندم منتظر

 . پیچید کوچه درون به ماشینی که بود نشده ساعت نیم

 تسم به و شدم پیاده.  باشد خودش باید شدم مطمئن شد ساختمان همان پارکینگ وارد وقتی

 . رفتم پارکینگ

 ؟ سعیدی آقای ــ

 . بفرمایید:  برگشت سمتم به و زد را ریموت

 ! نداشت منوچهر به شباهتی
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...  نداشتم لحظه آن در...  نداشتم دشمنی او با.  آورد پیش دست حال همان در و آمد سمتم به

 . هستم زاده حاجی:  فشردم را دستش

 . شناخت می مرا قطعا.  بود کرده آماده را خودش ظاهرا

 ؟ درسته.. زاده حاجی حبیب ــ

 . آوردید جا به پس:  کشیدم پس دست و دادم تکان سر

 . کنیم صحبت باال بریم بفرمایید ــ

 . خوام می آدرس یه فقط...  گیرم نمی وقتتونو زیاد کردم عرض ــ

 . هستیم فامیل سالمتی نا:  زد لبخند

 ؟ داری خبر منوچهر از:  خواستم نمی را باشد منوچهر اش وابستگی ی ریشه که فامیلیک

 ! نداری اعتقاد بودن فامیل این به ظاهرا:  کرد دست به دست را کیفش

 . نمیشه فامیل که گرگ ؟ باشم داشته باید ــ

 . بود حالت بی اش چهره..  نکرد اخم

 . باال بریم ــ

 . خوام می منوچهرو آدرس...  نیومدم مهمونی واسه... ممنون ــ

 ... چشماتون بودم شنیده راستی:  شد دقیق هایم چشم به

 ؟ کجاست بدونم خوام می ؟ خب...  ندارم مشکلی دیگه شکر خدارو ــ

 . ندارم خبر ازش من ــ

 اینه مثل کنی کمک بهش...  کماست تو زده سرش به که ای ضربه خاطر به که یکماهه یاسمین ــ

 ... که

 بر دستم از کاری هر هم حاال تا و دارم دوسش دل جون از و مونه می خواهرم عین یاسمین ــ

 ... کنم نمی کوتاهی هم بعد به این ااز دادم انجام براش اومده

 ؟ کجاست بگو پس ــ
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 .... کنه نمی فرقی دونستنش بیماره اون ــ

 ؟ کنی می کمک بهش داری ــ

 ... ندارم خبر ازش من البته..  پدرمه اون ــ

 ! بده رو بانه ویالی آدرس ــ

 ... نیست اونجا:  گرفت رو

 باهاش باید خودم اول...  بکشم وسط رو قانون و پلیس پای خوام نمی:  شدم می کالفه داشتم

 . کنم تسویه

 ... شو خیالش بی:  بود خونسرد

 ؟ داری دوست خواهرت ی اندازه رو یاسمین گفتی ــ

 ... دارم دوستش اشتباهاتش ی همه با...  ندارم دوست پدرمو نگفتم ــ

 . دی نمی آدرس پس ــ

 ... بدم که ندارم ادرسی ــ

 ! بگوید را منوچهر احتمالی جای توانست می که بود کسی تنها.. رسید می اوج به خشمم

 امخو می ازت دیگه بار یک...  کنم مدارا خواستم:  نیاویزد اش یقه به تا کردم مشت را دستهایم

 ... بدی رو لعنتی اون آدرسِ

 . نمیاد بر ازم کمکی.  متاسفم:  من به پشت و برگشت

 و شنخ..  گذاشتم اش شانه بر را دستم برداشت گذاشتنم جواب بی و رفتن برای که را گام اولین

..  بگو:  نبودم خشم همه آن و هایم دست حریف دیگر...  گشتم بر خودم سمت به را او.  عصبی

 ! دیدی خودت چشم از دیدی چی هر وگرنه

 ندارم خبر ازش گفتم:  کند باز را هایم دست کرد سعی و انداخت را کیفش

 ... جوانتر کمی شاید سن هم شاید و بودیم هیکل هم..  بودم چشمش در چشم

 ... بزنی حرف که نفعته به ــ
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 ... ندارم خبر ازش گم می..  دار نگه خودتو احترام و بکش دستتو ــ

 عین خودشو چرا ؟ کجاست نامرد اون:  کوبیدمش داشتیم فاصله آن با گام چند که پشت ستون به

 ؟ کرده قایم سراخ تو موش

 ... فشردم را گلویش

 ولینا....  کند باز را دستم کرد تقال و زد کبودی به رنگش...  نبود شدنی مهار خشمم!  زد نمی حرف

 گویی نیامدم کوتاه زده عصیان که بودم من و کرد می مدارا...  شدیم گالویز هم با و زد را ضربه

 . کنم خالی او سر بر خواستم می هم را منوچهر از خشمم

 اما دبو سخت آمدنش پس از و بود قوی خیلی اینکه با...  نبود پارکینگ در ساعت آن در کس هیچ

 ... نیاوردم کم

 ذارم می حسابشو و کنم می پیداش:  زدم او به هم را لگد آخرین...  ناالن و خونین بود زمین روی

 ! موقعش به توام با... دستش کف

 ینگپارک از و کشیدم موهایم به دستی...  بود شده پاره و خونی کمی هرچند کردم مرتب را پیرهنم

 . کنم می پیداش باشه که هم زمین زیر...  کنم می پیداش:  گفتم می خودم با...  آمدم بیرون

 هک بود زده محکمی مشتِ را لبم ی گوشه انداختم خودم به نگاهی آینه در شدم که ماشین سوار

 . کردم پاک را خونش و برداشتم دستمالی.  بود شده اش کبودی و خونریزی باعث

 باید...  دممان می منتظر و گشتم می بر...  داشتم نیاز را ماشینش..  رفتم می افشین سراغ به باید

 . دیدم می را مهتاب

********************* 

 منوچهر از سرنخی هیچ دیگرذ و بروند خانه آن از مهتاب و سهراب نکند که بودم بیدار شب تمام

 هب قوی احساسی... گشتم می وجب وجب را بانه خاک تمام هم شد می اینطور اگر.. باشم نداشته

 ! بانه!  باشد جا همان باید او گفت می من

 با ام فاصله... انداخت کوچه سوی دو به نگاهی...  آمد بیرون خانه از که بود هشت ساعت صبح

 پایین را خودم... دیدمش می تار.  شناخت نمی هم را افشین ماشین و بود زیاد ها ان ساختمان

 نیدمش را شدنش دور سپس و پارکینگ از ماشینش آمدن بیرون صدای که بعد دقایقی و کشیدم
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 رمجبو.. که نه هم اگر بهتر چه آمد می بیرون خودش مهتاب اگر ماندم می منتظر کمی...  آمدم باال

 . بروم سراغش به خودم بودم

 بی گذشته شب خوابی بی اثر بر.  رود می بیمارستان به گفت...  گرفتم تماس پویا با 9 ساعت

 دمز آتش سیگاری و خوردم بیسکوئیت ای تکه.  داد می آزارم سردرد و بودم همیشه از تر حوصله

 زمین بر را آن خورد هم به حالم و زدم پک دو یکی کرد نمی آرامم هم سیگار بود وقت خیلی. 

 . بود بریده را امانم سردرد...  گذاشتم آن بر پا و انداختم

 ؟ کیه داد جواب ای بچه پسر زدم را دو واحد زنگ.  افتادم راه به ساختمان سمت به

 . کن باز درو...  عمو هستم همسایه ــ

 ؟ همسایه کدوم ــ

 ... هفتم ی طبقه ــ

 ... ندارم اجازه ــ

 ؟ بفرمایید:  گرفت را گوشی خانمی بدهم را جوابش اینکه از قبل

 اگه نمیشه باز در خرابه آیفنشون ظاهرا دارم کار سعیدی آقای منزل باال ی طبقه با بخشید می ــ

 . کنید باز درو شما ممکنه

 ؟ هستید اقوامشون:  کرد مکث کمی

 ... دارم کار خانوم مهتاب با بله ــ

 ؟ خانوم مهتاب ــ

 . سعیدی مادرآقای..  بله:  کردم کنترل را خشمم

 . بفرمایید...  اومدن شهرستان از تازه اومد یادم بله...  آهان ــ

 . شدم وارد و کردم تشکری لب زیر.  کرد راباز در

 . بود درست.  انداختم آدرس به نگاهی...  ایستادم واحدشان مقابل.  رفتم باال آسانسور با
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 میبیند مرا در چشمی از بودم مطمئن.  نکند باز را در منوچهر ترس از هم او بود ممکن.  زدم زنگ

 رپس...  هستم حبیب من..  کنید باز کنم می خواهش ؟ خانوم مهتاب:  زدم در بار چندمین برای... 

 ؟ میشناسید که رو پویا...  پویا دایی

 زنی...  شد باز در.  شنیدم را قفل در کلید چرخش صدای که شدم می امید نا دادنش جواب از

 . بود ترسان و غمگین نگاهش.  دیدم خودم مقابل را میانسال

 . سالم ــ

 ؟ تنهایی.. سالم:  راداد پاسخم حال همان در و کشید سر بیرون به

 ؟ تو بیام دین می اجازه... بله ــ

 . داد راهم و رفت کنار هرحال به..  نه یا کنم تعبیر اکراه را مکثش دانم نمی

.  بود آکنده را فضا غذا خوش بوی اما.  نداشتم را اطراف زدن دید ی حوصله...  رفتم دورن به

 یک و چای دوفنجان با و رفت آشپزخانه به هم خودش نشستم ای کاناپه روی من و کرد تعارف

 ؟ شدم مزاحم چی برای دونید می حتما:  کردم تشکر.  برگشت بیسکوییت ظرف

 ... نداختی می روز اون به پسرمو نباید...  دونم می ــ

 ... که خواستم ادرس یه فقط من ــ

 . داد نمی بود هم دیگه هرکی...  پدرشو آدرس ــ

 بده پس رو آورده در یاسمین سر که بالهایی تاوان باید اون..  میونه در زندگی و مرگ پای اما ــ

.... 

 ... روانیه بیمار...  نیست معمولی آدم یک اون اما...  درسته ــ

 . کنند طرفداری او از خواهند می رسید می نظرم به.  کرد می ام عصبی بیشتر ها حرف این

 .. کرده بازی رو ها دیوونه نقش شما برای...  میارم در کارهاشو تالفی اما من:  کشیدم هم در اخم

 ... ست بره لباس تو گرگی چه که دونم می من فقط

 . دارم دوست دخترم مثل یاسمینو من ــ
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 هم بود افتاده سهراب برای اتفاق این اگه..  کنم نمی باور من اما زد می حرفو همین هم سهراب ــ

 ؟ شدین می خیال بی

 عین اون..  منوچهر برای هم طرفی از...  یاسمین برای خونه دلم:  نشست چشمانش به اشک

 ... مونه می پسرم

 ؟ دین نمی آدرسشو ــ

 . کجاست دونم نمی یعنی...  تونم نمی ــ

 پس رو چیزها خیلی تاوان باید اون...  اونجاست کنم می حس من...  بدین رو بانه ویالی آدرس ــ

 ... بده

 ... نمیاد بر کمکی من از.. متاسفم ــ

 وهایم با زیبا ای بچه دختر و شد باز اتاقی در بیاورم زبان بر را خشمم از پر ی جمله اینکه از قبل

...  من خدای...  ماند ثابت اش چهره به نگاهم... آمد بیرون آلود خمارخواب چشمان با دار فر

 ؟ ودب بچه این من یاسِِ  هستی یغمای!  بود یاسمین نگاه معصومیت به درست نگاهش...  نگاهش

 ... جون مهتاب:  رفت مهتاب سوی به و کرد غریبی دیدنم با

 . دخترم کن سالم عمو به:  کرد بغل را او و کرد پاک را هایش اشک مهتاب

 اشتهند را دیدنش چشم کردم می فکر..  بود یاسمینم وجود از قسمتی.  بود مانده اش خیره نگاهم

 ... اما باشم

 کار : گفتم تفاوت بی و نمودم پنهان را عجیبم احساس...  کرد پنهان مهتاب روسری زیر را سرش

 .. شما که بهتر چه..  کنم می پیداش باالخره که من.. نکنید تر سخت منو

 . بگیرم نادیده هاشو خوبی تونم نمی.  تونم نمی:  کرد قطع را حرفم

 . نیست مهم... خب بسیار:  خاستم بر

 منه ی شماره این:  گذاشتم میز روی را کارتم و گرفتم سختی به شد می خیره یغما به که را نگاهم

 . بگیرید تماس شماره بااین شدید پشیمون... 

 .. اما هستم یاسمین نگران خیلی من:  ایستاد رفتم در سمت به
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 . کردید ثابت خالفشو اما ــ

 ... بگیرم نادیده رو خوبی همه اون تونم نمی کن باور..  تونم نمی ــ

 ؟ چی رو بچه این شدن مادر بی ؟ بگیرید نادیده تونید می رو یاس جوونی ــ

 نگاه آخرین و شدم خارج شان خانه از.  زد نمی حرف هم باز.  نشست.  شد روان هایش اشک

 دور خانه آن از منقلب حالی با!  یاسمین نگاه!  شد حک خاطرم در درشت های چشم آن با یغما

 ردیگ که کردند می پیدایش اگر ؟ گذاشتم می جریان در را پلیس ؟؟ کردم می چه باید...  شدم

 ...  کردم می پیدایش باید خودم!  نه...  کنم تالفی باید که آنطور توانستم نمی

 حتما بود بانه منوچهر اگر...  بود او به حواسم ی همه..  پاییدم می را سهراب مدام که بود روز چهار

 داشتم دوست...  بود کرده را یاس هوای دیدن دلم و بودم عصبی و خسته!  رفت می سراغش به

 در بود ممکن! کنم رها را سهراب ترسیدم می اما...  ببینمش و بروم شده که هم لحظه یک برای

 ! نرسد منوچهر به دستم راحتی به دیگر و برود نبودم که مدت همان

..  ترف بیرون دوباره بعد ساعت یک گشت باز خانه به کار سر از اینکه از بعد که بود پنجم شب

 ... رفتم دنبالش

 سراغ به حتما.  بودم منتظرش که بود ای لحظه همان.  شود خارج شهر از که شد نمی باورم

 نمی من و.  نداشت اطالع آنجا وجود از کس هیچ چون بود همانجا حتما او و.  رفت می منوچهر

 . بشود او گاه مخفی متوجه زودی این به پلیس خواستم

 ؟ رفتی امروزم ؟ یاس از خبر چه:  گرفتم تماس پویا با راه در

 ... رفتم:  بود گرفته صدایش

 ؟ خب ــ

 ... هرروز مثل هیچی ــ

 ؟ دیگه میگی راستشو داری ــ

 ... اما...  آره ــ

 ؟ داشت ربط چه به اما این ریخت فرو دلم
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 ... بزن حرف ؟ پویا شده چی ــ

 . کردم می جمع خوب را حواسم باید و دیدم می تار... بود جاده به نگاهم

 ... لحظه چند برای...  بودم اونجا امروز ــ

 ؟ خب:  شد خشک دهانم.  بود بغض از پر و لرزید می صدایش

 ... برگشت شوک با اما.. ایستاد قلبش لحظه چند برای ــ

 صدای..  چرخید می سرم دور چیز همه...  شد متوقف ماشین و زدم ترمز... شد آوار سرم بر دنیا

 ؟ خوبه حالت شد چی ؟ الو ؟ حبیب:  شنیدم می را پویا

 ... کشید می تیر قلبم

 ؟ حاله چه در االن.. بگو راستشو مادرت جان پویا ــ

 ! بیهوشه هنوز خب اما برگشته که گفتم ــ

 دابع:  کردم پاک را شد سرازیر چشمم ی گوشه از که اشکی پیچید گلویم در سنگ چون بغض

 . گیرم می تماس

 ... هم باز اگر...  شدم می منفجر نگرانی و غصه از داشتم

 . کردم می گمش نباید..  کردم حرکت دوباره

 . سهراب ماشین به آلودم اشک نگاه و بود مشغول یاسمین به فکرم راه طول تمام

 هک بود همانجا...  ست راه انتهای که فهمیدم گرفت پیش در را تند شیب آن با باالیی سر وقتی

 با تمتوانس نمی دیگر!  منوچهر ویالی به رسید می مارپیچ راه آن انتهای!  بود گفته پویا به یاس

 کار این اطراف گیاهی پوشش همه آن با...  کردم می پنهان جایی را ماشین باید.  بروم ماشین

 رس باید...  گشتم بر و گذاشتم درختان بین را ماشین. راندم جنگل سمت به آرام.  نبود سخت

 . کردم می طی پیاده را باالیی

 . بود تهران از تر سرد خیلی...  داشت سردی سوز چه هوا..  شدم پیاده

 . افتادم راه به و برداشتم را طناب و چاقو و قوه چراغ
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 . بود آلود مه و تاریک هنوز اما داشت شدن روشن به رو اینکه با...  انداختم آسمان به نگاهی

 . رساندم فرعی ی جاده ابتدای به را خودم و گذشتم جاده از

 جمع بیشتر را حواسم.  شد می شنیده نزدیک و دور از ها گرگ ی زوزه و ها سگ پارس صدای

 . شوم غافلگیر مبادا تا کردم

 دهنده آزار خیلی معده درد و گرسنگی هم راه خستگی هم بود سخت ناهموار راه آن در رفتن باال

 . نداشتم رفتن جز ای چاره ولی.  بود شده

 باال را خودم بود سختی هر به.. دیدم می را پایم جلوی سختی به گرفته مه و بود طوالنی راه

 منداشت شک!  بودند گرفته را دورش تا دور زده خزان پیچکهای که رسیدم بزرگی در به.  رساندم

 بل به احتیاط با...  بودند گرفته فرا ها دره را اطرافش و دور.  گفت می پویا که جاییست همان که

 !عمیقی ی دره چه...  انداختم را قوه چراغ نور...  شدم نزدیک پرتگاه

.  بودم دیده وجودش در همیشه که انزوایی همه آن با متناسب...  بود کرده انتخاب را جایی عجب

 . باشد داشته وجود ویالیی چنین اینجا در ست ممکن رسید نمی احدی ذهن به و بود دنجی جای

 . کشیدم می باال دیوار از را خودم باید

 تا اام نبود سخت هم زیاد بودند کشیده قد کنارش در که درختانی با بلند دیوار آن از رفتن باال

 دوبرابر دردش زدگی یخ و سرما آن با...  شد زخمی دستم جای چند بکشم باال را خودم بخواهم

 به نگاهی.  رسیدم دیوار باالی به درختان برگ و شاخ زیر در باالخره....  ندادم اهمیت اما بود

 پر و بزرگ ی محوطه آن انتهای در ساختمانی..  انداختم بود رویم پیش که بزرگی ی محوطه

 ماشین.  بود متساعد نور ساختمان آن ی پنجره دو از فقط و بود تاریک حیاط کل...  بود درخت

 همان از حسم.... دیدم هم را منوچهر ماشین از قسمتی آن جز و بود پارک ساختما جلوی سهراب

 بدنم ناگاه به هوا سردی ی همه با.  بود شده مخفی همینجا منوچهر.  بود نگفته دروغ من به اول

.. . کشیدنش زجر یکسال. بود عشقم شدن شکنجه سال یک محل اینجا. گرفتم گُر و شد داغ

..  گرفت را وجودم ی همه نفرت هم باز..  شد عرق از خیس بدنم!  بود آسان زبان به گفتنش

 ! شد فشره هم به هایم دندان

 و اشدب بیشتر ارتفاع رسید می نظر به درون از. پریدم می باید را زیادی ارتفاع رفتن پایین برای

 . نداشتم پریدن جز راهی.  داشت قرار تر پایین باغ زمین
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 امآر...  شوم بهتر تا ماندم حرکت بی لحظه چند پیچید شدیدی درد پاهایم ساق و کف...  پریدم

 به نزدیک تر آنطرف متر چند درست سگهایی پارس صدای برداشتم که را گام اولین...  برخاستم

 هر انداختم ساختمان به نگاهی!  شدند سبز مقابلم بزرگ سیاه سگ دو!  برخاست هوا به ورودی در

 ندداشت حمله قصد وحشی سگ دو آن هم طرفی از و بیایند بیرون منوچهر یا سهراب بود ممکن آن

 حمله سویم به جهشی حرکتی با آنی به هردو...  بودم مانده حرکت بی.  آمدند می جلو آرام آرام... 

 زدم می پس که را کدام هر...  کنم دفاع خودم از لگد و مشت ضربات با کردم سعی...  شدند ور

 به شک یب...  بلند بسیار و بود وقفه بی صدایشان کرد می حمله قبل از تر وحشی حالتی با دیگری

 به کرد خواهد تر جری را ها آن کار این دانستم می اینکه با!  رسید می منوچهر و سهراب گوش

 قفل رد دانستم می بعید.  بود آنجا از رفتن بیرون نجاتم راه تنها..  کردم دویدن به شروع در سمت

 .... باشد

 رها و بود گرفته گاز سختی به سگها از یکی را کاپشنم پایین که حالی در رساندم در به را خودم

 با و کردم باز را در!  نبود قفل... و بردم دست!  نباشد قفل که بود این به امیدم ی همه.  کرد نمی

 . بستم را در و انداختم بیرون را خودم و کندم خودم از را او صورتش به محکم لگدی

 نفس طوری اما بود گرفته صورت دقیقه چند عرض در اتفاق آن ی همه...  زدم می نفس نفس

 آلود خون و بود شده خراشیده هایم دست... ام کرده طی راه ها کیلومتر انگار که زدم می نفس

 بسیار و دور از را سهراب صدای...  شده زخمی جا چند از کردم می حس هم صورتم...  بود شده

 من با.. این گرسنه حتما ؟؟ افتادین هم جون به و کنید می پارس اینطور خبره چه:  شنیدم ضعیف

 هب دویدنشان صدای سهراب سوت با اما..  کردند می پارس در پشت همچنان ها سگ اما....  بیاین

 اندمرس درختان پشت به را خودم!  بود گذشته خیر به.  کشیدم عمیقی نفس.  شنیدم را او سمت

 تمتوانس نمی وگرنه کردم می سگها آن برای فکری باید.  شد بد خیلی.  بودم عصبی و کالفه... 

 . شوم وارد

 را ود هر چاقو ای ضربه با توانستم می بودند کرده حمله من به غریزه روی از بسته زبان های سگ

 و مگشت می بر باید را راه آن ی همه....  کردم می دیگری فکر باید....  آمد نمی دلم اما بیندازم پا از

 یم همانجا سهراب رفتن از تاقبل اما..  داشتم نیاز بیهوشی داروی و گوشت به.  رفتم می شهر به

 . ببرد خودش با را منوچهر بود ممکن...  ماندم

 جو پرندگان آواز صدای و شد کمتر و کم ها سگ پارس و گرگ ی زوزه صدای...  شد روشن هوا

 . آورد وجود به آرامبخشتری و بهتر
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 بدون... داشتم قرار کور ی نقطه در ظاهرا اما.. بگیرم تماس پویا با تا آوردم بیرون را ام گوشی

 . شبکه پوشش

 یمشکل دیگر و خوبست حالش اینکه..  خواست می یاس از خبری دلم.  بودم گذرانده را بدی شب

 . نیامده پیش

 ایستاد می قلب آن اگر...  کردم حس چشمانم در را اشک سوز گفت پویا که ای جمله آوری یاد با

 . افتاد می کار از شک بی نیز من قلب

******************* 

 ؟ چطوره حالش ؟ بگو یاس از ؟؟ پویا ــ

 . نیومد پیش مشکلی دیگه... خوبه شکر رو خدا.  میام اونجا از دارم االن ــ

 . شکر رو خدا:  کشیدم راحتی نفس

 ؟ کی می چیکار ؟ کجایی تو ــ

 . نباش نگران.  گردم می بر دیگه روز دو یکی ــ

 ؟ آخه بگم چی بهش...  کرده ام بیچاره..  گیره می من از سراغتو حمیرا

 . گرده می بر دیگه روز دو...  شمال رفته رفیقاش با بگو ــ

 .... کشته منو...  بری تنها گذاشتم چرا که بهم زد غر بس از کرد کچلم بابا ای ــ

 ونمت نمی گوشیم با.. گیرم می تماس بازم تونستم.. پویا برم باید:  انداختم ساعت به نگاهی

 . هباش یاس به حواست فقط...  نباش نگرانم...  نداره شبکه پوشش اصال هستم که اونجایی...

 که آنطور.  بود گشته بر منوچهر ی بدرقه با تنها پیش ساعت دو سهراب.  گشتم بر که بود غروب

 . برسم منوچهر خدمت توانستم می خواستم می

 .  گرفتم پیش در را منوچهر ویالی راه و کردم پنهان گذشته شب جای همان را ماشین

 این.  ودنب سختی کار بود بیهوشی داروی به آغشته که گوشتی تکه آن با سگ دو آن کردن بیهوش

 در. نبود قفل در...  رساندم ساختمان به را خودم.  شدم ویال وارد شب تاریکی در.  راحت خیلی بار

 . سکون و بود سکوت جا همه...  بود تاریک...  شدم وارد و گشودم آرام را
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 گونه نجوا صدای رفتم می تر پیش هرچه...  نداشت حضور بزرگ سالن آن در...  گرداندم چشم

 ... کردن گریه شبیه صدایی..  کردم می حس بیشتر را ای

 کوتاهی شعاع با در زیر از کمرنگی نور پرتوی... رساندم آمد می آنجا از صدا که اتاقی به را خودم

 . بود همانجا شک بی...تابید می زمین روی و بیرون به

 . چسباندم در به را گوشم

 ؟؟ زد می حرف کسی چه با اما بود خودش صدای.. بودم آمده درست بود همانجا از صدا

 . رسید می گوش به خودش صدای فقط...  دادم گوش تر دقیق

 زیچی اولین رنگ بوی.  کشیدم سر درون به و کردم باز نرمی به را در و چرخاندم آرام را دستگیره

 تصویری کنارش در و!  افروز عمه تصویر از بزرگی تابلوی به رو..  بود تنها....  کردم حس که بود

 . بود رنگی لباسش و ها دست..  تمام نیمه ای پرتره با بزرگ بوم یک!  یاسمین از

 . نشد من متوجه اصال که بود غرق خودش هوای و حال در آنقدر

 م ارهبیچ ؟؟ کردی اسیرم که ساله چند دونی می ؟؟ افروز میبخشی منو تو:  کرد پاک را اشکهایش

 ؟ نمیبینم آرامش رنگ چرا ؟ کردی

 ...کردم دیوونگی شد چی دونم نمی...  یاسمینه پیش فکرم ی همه:  کشید عمیقی نفس

 . کرد حس را حضورم...  کشیدم درون به را خودم.  گرفت بر در را اتاق اش ناله و گریه صدای

 ؟ اومدی بالخره ــ

 !؟؟ بود من به خطابش.  خوردم جا خونسردش کالم از

 ؟ آره کنم پیدات کردی نمی فکر:  کردم جاخوردنم بر پوششی بود سخت هرچند را م خونسردی

 ! پالت روی رنگ کردن مخلوط...  داد می ادامه کارش به تفاوت بی

 می اینجا به خودتو شده قیمتی هر به بودم مطمئن شده خوب چشمات گفت سهراب وقتی ــ

 . رسونی

 ؟؟ بود نرفته چرا دانست می اگر
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 ! حساب تسویه اومدم:  رفتم جلوتر

 یختهر قطره قطره و زجر با باید نجس خون این!  میاد حیفم که... یکباره نه اما:  ایستادم مقابلش

 ! بدی تاوان باید رو کردی یاس حق در که ظلمی ی همه!  بشه

 ! بودم فوران حال در آتشفشان چون

 ! زاده خواهر کن در خستگی.. بشین بگیر ــ

 انتقام برای که نشده باورت انگار:  فشردم هم بر دندان. زد می موج کالمش در آشکار تمسخری

 !؟ اومدم

.  تخاس بر و کرد پاکشان دستمال با انداخت دستهایش به نگاهی و گذاشت کنار را پالت باالخره

 . کردم منتقل را نفرتم ی همه نشست نگاهم در که روشنش چشمان نگاه

 دهاوم تنها و باشی کرده نادونی تو که اینه نمیشه باورم که چیزی....  شده باورم چرا:  زد لبخند

 . من سراغ باشی

 . بود ام زخمی روح سوهان اش خنده

 . بودند تاب بی گلویش فشردن برای انگشتانم

 . رخم به رخ.  ایستاد مقابلم

 . هست و بوده منم عشق یاسمین ــ

 ! ودب گرفته را نفسم که را نفسی ببُرم که...  بودم آمده همین برای.  شدم نمی دستانم حریف

 ؟ ریگی معرکه و پیری عشق:  غریدم شد پیچیده گردنش دور به آهنین های حلقه چون انگشتانم

 ؟؟ میاری زبون به حرفو این اینکه از کنی نمی شرم

 پیر گرگ تو ی فاتحه نیاد چه بیاد هوش به چه:  دادم هلش عقب به.  چسبید دستهایم به

 . خوندست

 ........ بار آخرین برای...... خواهرم حرمت به:  داد می ماساژ را گلویش بود افتاده سرفه به

 ... بری در و برداری جونتو دم می فرصت بهت
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 . کنم حمله سویش به دیگر بار که کرد عصبیم آنقدر کالمش

 رو وت نفس که وقتی منتها...  رم می:  کوبیدم صورتش به که شد مشتی به تبدیل خشمم تمام

 ... ببرم

 ... ری نمی بیرون اینجا از زنده که بدون...  خواستی خودت پس ــ

 و دبو بیشتر او از من نفرت اما... برآورد سر وجودش از نفس آتشین اژدهایی چون جنونش آنی به

 . بیشتر نیز توانم

 هم روی و سر بر که بود سنگین های ضربه...  ریخت می هم به چیز همه...  شدیم گالویز هم با

 درختی به و بردم باغ به را او خونین صورت سرو با که وقتی تا نشدم آرام...  آوردیم می فرود

 مدت ی همه..  آمد نمی رحم به دلم..  بود روان سرش از خون...  نداشت ایستادن نای بستم

 کار از بقل گذشته روز که یاسمینی..  بود چشمانم مقابل در بیمارستان تخت روی افتاده یاسیمنِ

 . زد می پا و دست زندگی و مرگ بین که عشقی...  بود شده احیا شوک با اش ایستاده

 وزخندپ حال همان به بود باز نیمه چشمهایش...  ایستادم مقابلش شد آرامتر که زدنم نفس نفس

 .... پسر ناکه خطر...  کردی بازی شیر دم با که کردی اشتباه تو:  زد

 می جان نوش باید را بود زده که ضرباتی ی همه... کردم باز کمربند آورد در غلیان به را خشمم

 . کرد

 ؟ داره خطر کجاش تو مثه دندونی بی و کوپال و یال بی شیرِ دمِ با بازی ــ

 ... داره بچه من از اون!  داد ترجیح تو به کوپالو و یال بی شیر همین عشقت که دیدی:  زد پوزخند

 رسوایی و جنون به سر تو پیری عشقِ یا داد ترجیح اون:  کرد ام دیوانه...  کرد تر تند را آتشم

 .... بشه داده نسبت احساست و تو به که عشق اسم از حیف چند هر ؟؟ بود برداشته

 خم یا لحظه فقط اما شد بلند اش ناله آوردم فرو اش سینه و شانه بر که را کمربند ی ضربه اولین

 و بلند! جنون از پر ای خنده...  نشست نگاهم در بهت کرد خندیدن به شروع وقتی..  آورد ابرو به

 ... عادی غیر

 چی تاوان اون.. دی می پس رو کردی یاس با که کاری تاوان داری تو:  زدم هم باز توان تمام با

 ؟ کنی شکنجش و داری نگهش اینجا یکسال تونستی چطور ؟ داد می پس رو
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 ... اومد دلت چطور

 آن از مسوخت می...  بود دخترش جای که او با بود توانسته چگونه که بیاورم زبان بر توانستم نمی

 .. بچه ان..  بود کرده یاس از که ای استفاده سوء

 بود کرده حس بی را پایم و دست سرما...  رفت هوش از هم او و شدم خسته خودم که زدم آنقدر

 . گرفت می گُر وجودم تمام روز و حال آن با یاس آوری یاد با..  بودم نشده آرام هنوز اما... 

 یزیچ باید...  شد می بد حالم خالی ی معده با اما آوردم بیرون را سیگارم..  نشستم پله اولین روی

 . بود افتاده سوزش به ام معده...  خوردم می

...  کردم مجسم را یاس آگاهم ناخود ضمیر در...  انداختم اطراف به نگاهی...  رفتم ساختمان به

.. . است بوده هایش اشک شاهد خانه این ی گوشه گوشه که کنم تصور توانستم می.... یکسال

 .... منتظرش معصومِ چشمهای

 تمتوانس می ش کا.. داد نمی آنتن...  کردم چک را موبایلم اختیار بی...  نشست چشمانم در اشک

 . باشم داشته او از خبری

 . بود نه به نزدیک انداختم ساعت به نگاهی

 را صورتم سرو!  رسید می خودش به هم چقدر...  کردم باز را یخچال...  رفتم آشپزخانه سمت به

 صورتم دیدن از و انداختم خودم به نگاهی آینه در.  افتاد سوزش به ها قسمت بعضی...  شستم

 دانستم می...  بود افتاده عمیقی خراش چشمم پای!  بود شده کبود و زخمی چقدر...  کردم تعجب

 ایدش چشمانم شدن باز از بعد...  برساند آسیب چشمم به که بود این سعش ی همه لحظات آن در

 دادم می نشان پریشان و ریخته هم به چقدر...  کردم می نگاه آینه در که بود بار سومین یا دومین

. 

 ... عشقم ؟؟ نداشتم...  داشتم حق

 . دادم فرو را آهم

 هنوز رو یکی این طعم:  کردم روشن را سیگارم.  گشود چشم ناتوان و رمق بی.  ایستادم مقابلش

 ؟؟ ای آماده..  نچشیدی

 ؟؟ ای زنده هنوز تو:  زد پوزخند
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 . هستم کشی می نفس تو تا:  کردم فوت صورتش در را دودش و زدم سیگارم به عمیق پکی

 لیخا هاتو عقده و بودی آورده گیر رو کس بی و تنها دختر یه:  کردم نزدیک صورتش به را سیگار

 ؟ نه بدی پس تاوان باید روز یه نکردی فکرنمی ؟؟ کردی می

 ... تو ببر منو...  سردمه:  بود معمول حد از آرامتر صدایش

 ! خودش شبیه..  رحم بی.. بودم شده سنگدل...  گذاشتم اش گونه روی را سیگار

 دبی ایه کاباره تو نویسی می ؟ فرستی می من برای رقصیدنشو فیلم:  برخواست هوا به فریادش

 به و کردی می همدردی احساس خانوادم با اومدی می ؟ زدی فاحشگی انگ بهش ؟ شده رقاصه

 .... مادرش مثه اونم گفتی می ؟ خندیدی می من ریش

 می دلم...  شدم می دیوانه... کشید می پر وجودم از آرامش دوباره رسید می فلک به فریادم

 را سراپایم جانگاه دردی... بود کرده فلج را وجودم از نیمی که وجودی بکشم آتش به خواست

 ... وجود تمام با.  زدم دوباره...  بود کرده یاس با که آنچه آوری یاد از بود گرفته

 ... نده امونش ؟ معطلی چرا... بزن... لعتی بزن:  او فریاد صدای ناگه و

 ... به خطابش و است سرم پشت به نگاهش که شدم متوجه خشمم ی همه با

 می تار را چیز همه.  افتادم زمین بر منگ و گیج که بود سنگین آنقدر خورد سرم به که ای ضربه

 مه صورتش حتی که پوش سیاه ای غریبه...  نداشتم دفاع قدرت و بودم شده غافلگیر...  دیدم

 ! بودم دیده باغ در که بود همان شک بی.  نبود مشخص

 آهنی ی لهمی شوم بلند نتوانستم دیگر که زد سرم به دیگری ی ضربه شود بهتر حالم اینکه از قبل

 دیدم می تار دید و باز نیمه چشمان همان با...  انداخت زمین بر سرم باالی را داشت دست در که

 ... کردم نمی هم را تصورش اصال که بود افتاده اتفاقی...  کند می باز درخت از را منوچهر که

**************** 

 کدام از دانم نمی....  زن یک الالیی صدای..  رسید می گوشم به دور از بچه یک ی گریه صدای

 به مچشمان!  بود سرد خیلی.  گشودم چشم شد قطع که صدا!  بود دلنشین خیلی اما.. آمد می سو

 دهانم و مبود تشنه... ماند ثابت بود کرده روشنش نور از ضعیفی پرتوی فقط که رنگ سفید سقف
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 سنگینی ؟؟ بودم کجا من...  کردم حس دهانم روی را اکسیژن ماسک سنگینی...  بود خشک

 .... الالیی و بچه صدای آن پس ؟؟ بیمارستان.... کرد اکسیژن ماسک متوجه مرا صورتم بر چیزی

 عمیقی نفس...  برداشتم را ماسک و بردم باال سختی به را بود جان کم و شده سر که دستم

 یاد به چیز هیچ چرا.  درد پر و جان کم... افتادم سرفه به و افتاد سوزش به هایم ریه...  کشیدم

 روان چشمم از اشک که کردم سرفه آنقدر ؟؟ بودم بستری دربیمارستان چه برای ؟؟ آوردم نمی

 . شد

 خوشحالم:  گفت که ای جمله و دارم یاد به را لبخندش فقط...  شد اتاق وارد سراسیمه پرستاری

 . شکر خدارو!  اومدی هوش به که

 . شد می گم ام سرفه در مهربانش صدای

 چهره از رضایت کردند ام معاینه.  دادند خوردم به آب کمی فقط...  کمی.  شدم آرام بعد دقایقی

!  نداشتم یاد به هم را نامم حتی من اما.  بود طبیعی هم فراموشی این آنها برای...  بود پیدا شان

 مین یاد به خودم چرا اما.  است یاسمین نامم گفت شد نمی دور لبش از لبخند که پرستار همان

 ؟ آوردم

 تیسکو و آرامش چه.  شد بسته من ی اراده بی چشمهایم...  نداشتم کردن فکر و ماندن بیدار نای

 الالیی آن داشتم دوست هم هنوز اما.  داشتم نیاز سکوتی چنین به بوده مدتها کردم می حس. 

 ! آرام و محزون نوایی.... بود محلی زبان به...  بشنوم را آشنا

*********** 

 ینع در دارد نام پویا گفت می و بود کرده مرخص بیمارستان از مرا روز چند از پس که جوانی پسر

 می.  بود درک قابل راحتی به که بود نگاهش در نیز غم یک زد می موج کالمش در که خوشحالی

 تنها او.  هردومان پدربزرگ ، آقابزرگ باغ هم رویم می که آنجا و.  است من ی خاله پسر گفت

 خودم مورد در که اطالعاتی ی همه و.  دقیقه چند فقط هرروز هم آن.  بود من ی کننده مالقات

 . بود جمله چند همین بودم گرفته

 یا.  بشناسم هم را نامی آقابزرگ یا باشم دیده را او قبال که آمد نمی یادم کردم می فکر هرچه

 ... بیاورم خاطر به را باغش
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 پر نزمی...  بودند نشسته شکوفه و جوانه به درختان.  بود زده سر آن به بهار که زیبا بزرگ باغ آن

 . خورد می چشم به آن جای جای در نظیری بی زیبایی که راستی به و چمن و سبزه از

 ؟ کنند می زندگی کیا اینجا:  برگشتم طرفش به شد متوقف که ماشین

 آقابزرگ...  آقابزرگ و تو قبال:  شد تر پررنگ آن در نشسته غمِ آن و چرخید صورتم روی نگاهش

 . بودم کنارش منم البته...  حبیب...  شدن فوت که

 بود خاص اما بود گذرا هرچند کرد پیدا عجیبی حال شنیدنش با دلم که داشت چه نام این! ؟ حبیب

 ؟؟ اینجان االن ؟ دارن نسبتی چه شما و من با حبیب آقا این...  خب:  زدم لبخند. 

 . میدم توضیح واست رو چیز همه بریم بیا:  شد پیاده ماشین از و گرفت را نگاهش

 ؟؟ کرد می داد بی نگاهش در غم و بود پریشان اینقدر چرا.  شدم پیاده

 ؟ کردم می زندگی پدربزرگم با من چرا ؟ بودند کجا من ی خانواده

 . شدم روان دنبالش به جواب بی سوال دنیا یک با

***************** 

 تا هن البته...  داشتم اطمینان او به...  بود انداخته زیر به که سری و بود بلندش قامت به نگاهم

 ! امیری یاسمین...  بود نداده نشانم را ام شناسنامه که زمانی از پیش

 . شوم وارد و برسم او به تا ایستاد کنار و گشود را باغ وسط بزرگ ساختمان در

 ؟ کوره و سوت اینقدر چرا اینجا ــ

 . پرسیدم می اراده وبی بودم طاقت بی اما گفت خواهد را چیز همه بود گفته

 ؟ کجان مادرم و پدر ــ

 ؟ کردم می زندگی پدربزرگمون با من گفتی

 . میام االن بشین ــ

 . بنشینم که کرد اشاره دست با
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 بزرگی خیلی عکس قاب به نگاهم...  اطراف زدن دید برای کردم پیدا فرصتی و گذاشت تنها مرا

 . دیواری ی شومینه باالی در افتاد

 که بزرگی آقا!  چپ سمت ی گوشه در مشکی روبان یک با.  هم کنار در مسنی مرد و زن تصویر

 ! مادربزرگ با گفت می پویا

 . بودم شده تماشایش محو و ایستاده عکس قاب مقابل آمدم خودم به وقتی

 . هستن بزرگ خانوم و آقابزرگ ــ

 . بشین بیا:  گذاشت میز روی را چای و بیسکوییت حاوی سینی.  برگشتم طرفش به

 . نیست آشنا برام هیچی ــ

 دیندا دست از رو چیزی نگشت برم. ...  نباش نگران...  گرده می بر ت حافظه شااهلل ان:  نشست

. 

 . داشت نهفته خود در دیگری حرف نگاهش اما بود شوخی نظر به چه اگر آخرش ی جمله

 . گرفت طرفم به را بیسکوییت ظرف و گذاشت مقابلم را چای فنجان

 . ممنون ــ

 ! شنیدن واسه مشتاقم خیلی من:  گفتم بیسکوییت داشتن بر حین در

 . ریخت چشمانم در را غمگینش اما آرام نگاه

 . بگم ت واسه اول از بذار ــ

 . کرد گفتن به شروع.  دوختم چشم دهانش به

 .. اول همان از

 . بودم آمده دایی باغ به وقتی

 ار رنگی کم تصویر برایم ها صحنه از بعضی فقط..  بود غریب برایم کرد می تعریف که چه هر

 . شد می پاک خاطرم از زود خیلی هم آن.  کرد می تداعی
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 می یفتعر که اتفاقاتی آن در کنم تصور توانستم نمی کردم می فکر چه هر...  بود بدی خیلی حس

 که یچیز..  تر لمس قابل گویی.  بود خاص حسی افراد بعضی به احساسم. ..  ام داشته حضور کند

 . بود شده عجین وجودم ی همه با

********************* 

 کردم می مرور ذهنم در مدام را حرفهایش.  بردم سر به بیداری در را شب بود گفته او که اتاقی در

 افراد ی همه از او...  بودم ام دایی ی خوانده فرزند.  نداشتم خود به مخصوص ی خانواده من. 

 زج پویا اما.  لرزاند می را دلم حبیب نام هنوز میان این در و بود گفته ها خاله و ها دایی ی خانواده

 داشته دوجو این از فراتر چیزی بودم مطمئن من و نگفت بیشتری چیز هست داییمان پسر او اینکه

 . بزند حرف آن از خواست نمی یا باشد بوده اطالع بی آن از پویا بود ممکن که

 من چرا ست حبیب زندگی محل اینجا اگر ؟ کجاست االن بودم پرسیده و گرفته را سراغش وقتی

 . بمونی همینجا بهتره..  نیست که فعال:  گفت که ای جمله تنها.  کرد سکوت آورده اینجا به را

 برای هم خودش و دهد نشانم را اتاقم بود خواسته من از و بود کرده بهانه را خستگی هم بعد

 . بود رفته اتاقش به استراحت

 تابلو در که بود همان بودم دیده آینه در که چه آن.  بود خودم شبیه کامال که بود تابلویی به نگاهم

 او از.  تس بوده مادم به متعلق تصویر آن گفت می پویا اما بود شده کشیده تصویر به زیبایی به

 . نداشتم هم را کمرنگ تصویر همان حتی

 . بیاید درون به بهار هوای تا گشودم را پنجره

 ! بچه یک ی گریه صدای هم باز...  بستم را هایم چشم و کشیدم دراز تخت روی

 ... از کمرنگ تصویری

 روشن آنقدر گاهی و بود کرده خوش جا افکارم الی البه در که بود که بچه آن...  گشودم چشم

 ! پیچیده و ای حلقه موهای و درشت چشمانی با زیبا ای بچه دختر ؟ کردم می تصورش

 ؟ او چرا. شد پررنگ خاطرم در تصویر بدون حبیب نام...  چرخیدم پهلو به

 ! منوچهر:  بود نزده حرفی آن از پویا که گذشت ذهم از دیگری نام

 .. منوچهر:  کردم تکرارش باخودم
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 و وردمآ باال را دستم اراده بی ؟ رسید می نظر به آشنا برایم چرا اما!  بود نگفته هیچ او از پویا..  نه

 کالفه....  شده چه آوردم نمی یاد به.  کرد زنده قلبم در را بدی حس که افتاد زخمی جای به نگاهم

 . بودم شده

 می گذشته از نه!  ذهن تاریکی در بودن معلق بود سخت.  نشستم جای بر گم در سر و گیج

 ! داشتم آینده از روشنی خیال نه دانستم

 یم راه از سپیده.  ایستادم پنجره مقابل و برخاستم.  بود گرفته درد فکر همه آن شدت از سرم

 ! بنشیند چشمانم در نداشت خیال خواب و رسید

 سراغ هب کمد به نگاهی با.  بنشیند جانم در خفیف لرزی شد باعث گرفت وزیدن که خنکی نسیم

 ریروس زیر هم را موهایم.  انداختم شانه بر و برداشتم بود آویز که را زیبایی بافت شال رفتم آن

 ؟؟ بودم معتقد این از قبل...  پوشاندم

 ... زدن قدم هوای به شدم خارج اتاق از

 همان.  بود روشن زنبوری های چراغ با ساختمان اطراف و بود ور غوطه تاریکی در باغ انتهای

 . کردم زدن قدم به شروع ها نزدیکی

 یم ذهنم از کردنشان روشن برای کوشش محض به اما بود انگیز خاطره برایم هایی گوشه هم باز

 . ماند می جا بر سیاه یا خاکستری ای صفحه و پریدند

 ؟ که به اما ؛ کردم می التماس..  بود خودم صدای صدا؛..  التماس صدای...  بچه صدای هم باز

 هایم دست میان در را سرم و نشستم کتی نیم روی بر...  کرد می ام دیوانه صدا همه آن طنین

 لک باید لعنتی تصادف یه خاطر به ؟ نمیاد یادم هیچی چرا..  میشم دیوونه دارم خدایا:  گرفتم

 ؟ بشه پاک ذهنم از ام گذشته

 !شدی بیدار زود ــ

 راست.  شد آزاد و رها کمی درگیرم و سنگین ذهن...  برگشتم عادی حالت به پویا صدای با

 . نخوابیدم اصال:  نشستم

 . نشست کت نیم سر آن کنارم در فاصله با

 . بخوابم نتونستم منم ــ
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 ! نمیاد خاطرم به چیزی اما میارم فشار ذهنم به خیلی.  میشم اذیت خیلی ــ

 . هم لبخندش...  بود مهربان نگاهش

 ... میاری خاطر به چیزو همه مطمئنم...  نکن اذیت خودتو ــ

 ؟ برنگشت ام حافظه اگه ؟ نیاوردم آگه ــ

 ؟ میاری یاد به چیزی اسم این با:  ماند خیره صورتم به لحظه چند و کشید صورتش به دستی

 . شدم دوخته دهانش به و شدم چشم

 . یغما ــ

 ؟؟ یغما ــ

 . بود آشنا نام این چقدر...  ریخت فرو قلبم در چیزی.  شد گرم وجودم ی همه

 ... آشناست خیلی...  خیلی ــ

 ینگاه و برگشت!  میاریش خاطر به حتما.  کن فکر بهش:  برگرفت نگاه.  کردم تکرارش هم باز

 !! عجیبه خیلی نیاریش یاد به اگه:  دیگر

 قلبم.  شد اشک از پر چشمانم ؟ کرد چه من با نام این خدایا...  برد خود با مرا نگاه و برخاست

 . داشتم دوست را تکرارش چقدر... شد گرم

 !آوردنش برزبان از شد شیرین کامم!  یغما

 ینزد حرف ازش دیشب چرا ؟؟ کیه یغما:  رساندم او به را خودم که بود ساختمان به نرسیده پویا

 ؟

 مهه اسم این با ممکنه!  بیاریش یاد به و کنی فکر بهش خواد می دلم:  دوخت نگاهم در را نگاهش

 ! بیاری خاطر به رو ات گذشته ی

 ؟ داره من با نسبتی چه مگه ؟ چرا:  گفتم عجول و صبرانه بی

 . نگفتم دروغ زندگیته ی همه بگم:  داد حالت را لبش ی گوشه جان کم لبخندی
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 بخونم نماز برم..  گم نمی این از بیشتر:  گذاشت دهانم بر را دستش اما گشودم لب متعجب

 . دادن اذان االن...

 هشد عجین جانم ی همه با گویی نماز...  داشتم یاد به خوب را این...  آسمان تا رفت نگاهم ؟ نماز

 ! بود

 ! یکتا معبود آن با نیاز و راز....  کرد می سرازیر قلبم به عجیب آرامش یک

*********************** 

 قصد مردی...  گشودم چشم هراسان گریه صدای با هم باز که بود شده خواب گرم چشمهایم تازه

 .. نسوزاند را دخترم تا افتادم خواهش به!  سیگار آتش با هم آن ، داشت را دختربچه آن سوزاندن

 به ای دقیقه از کمتر در خاطره همه آن هجوم!  من خدای!  حبیب!  مهتاب..  منوچهر!  یغما!  دخترم

 ...کوچکم دختر!  من یغمای.  بود روان چشمانم از اشک بود داده من به جنون حال ذهنم

 به را چیز همه خدایااا..  شد فشرده درد از وجودم ی همه انداخت چنگ گلویم بر سنگین بغضی

 .... و بود زده صورتم به که ای ضربه.  منوچهر با مالقاتم آخرین ، آوزدم خاطر

 مین درست را ها پله که بودم زده هیجان وآنقدر...  دویدم پایین به پریشان و حیران و سر آسیمه

 ! نکردم سقوط زمین بر سر با که بود عجیب و رفتم می پایین یکی چندتا و دیدم

 ؟ پویا...  ؟ پویا ــ

 ! مرتعش و بود شده دورگه هیجان فرط از صدایم

 های گونه اما کرد می اش خوابی بی از حکایت سرخش های چشم دوید بیرون اتاق از زده وحشت

 ؟؟...  خیسش

 ؟ داری نگه دور هم از دخترمو منو اومد دلت چطور ؟ پیشش نبردی منو چرا ؟ کجاست یغما پویا ــ

 ... شکر رو خدا:  کشید صورتش به دستی

 . است گرفته را صورتش پهنای که است اشک بودم مطمئن حاال

 . آویختم بازویش به

 . پیششون ببر منو ــ
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 . آروم...  عزیزم باش آروم: گرفت را دستم

 ! دیدنشم لحظه یه هالک..  یغمام برای تنگه دلم..  تونم نمی ــ

 .. بریم تونیم نمی که ساعت این اما کنم می درکت..  دونم می ــ

 .... تونم می بخواد دلم هروقت!  منه ی خونه اونجا پویا:  گفتم عصبی و ناباور

 ! نیست دیگه:  گفت درمانده و مستاصل

 ؟ نیست:  رفتم وا

 ... رفتن اونجا از یغما با مهتاب..  نه ــ

 ؟ نداری خبر ازش تو...  تو ؟ برده خودش با دخترمو:  آورد بند را نفسم راه بغض

 لتحلی به قوایم یکباره به اما.  بود عجیب روز و حال آن با ایستادنم سرپا و بودم توان کم هنوز

 . نشستم برزمین و شد شُل زانوهایم...  رفت

 وشگ که من حرفای به..  کنی می چیکار خودت با ببین:  کرد بلند زمین از مرا دستپاچه و نگران

 . ببینم بشین..  دی نمی

 .. داشت حق شاید..  بود ناراحت

 ! چرخید می سرم دور چیز همه

 ... بده حالم ــ

 ... نیفتادی پا از این از بیشتر تا بخور:  برگشت شیر لیوانی با و رفت آشپزخانه به

 ؟ داری خبر ازشون:  گرفت باریدن هایم اشک و زدم پس را دستش

 .. نباش نگران.  آره:  داد سرتکان

 .. رو اونا منوچهر نکنه ؟ زنی نمی حرف چرا کردی سرم به جون ــ

 ی خونه االن اونا.... شده دستگیر ؟منوچهر کنی می خود بی فکرای چرا ، نه. برم قربونت نه ــ

 .. دیدنشون میریم دیگه ساعت دو یکی...  هستن سهراب
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 ردستگی ؟منوچهر گفت می راست....  کنم حس نگاهش در را کالمش صداقت خواستم می بانگاه

 از گوشه یک پریشانی همه آن میان در ؟ داد می پس را هایش بدی ی همه تقاص ؟؟ بود شده

 ! گرفت آرامش قلبم

 ! نمونده روت به رنگ..  بخور کنم می خواهش:  کرد نزدیک دهانم به را لیوان باردیگر

 یشترب یا دوماه به نزدیک.  شد لبریز چشمانم ی کاسه دیگر بار یغما یاد به....  نوشیدم ای جرعه

 ... بودم ندیده را او که شد می

 ؟ کردم تصادف گفتی چرا ــ

 نمی...  میاد یادت به زود خیلی چی همه بگم اگه کردم می فکر..  متاسفم:  گرفت دندان به لب

 ... سرعت این به داری که روزی و حال این با خواستم

 ؟ کجاست حبیب:  دادم فرو را بغضم

 آنی به...!  چتر بدون صورتی!  بارانی حالی ؛ کرد پیدا من چشمان شبیه حالی نیز او چشمهای

 . چشمانش باران از شد خیس

 ! ندارم خبر ازش...  دونم نمی ــ

 . شد می فشرده هم به بغض از که لبهایی به شدم مات

 ... نکنه ؟ نداری خبر ــ

 امانتق تا بآنه بوده رفته شد خوب و کرد عمل چشماشو وقتی اینکه جز...  دونم نمی هیچی من ــ

 هم منوچهر!  ماشینش از نه هست اثری خودش از نه نگشته بر دیگه اما بگیره منوچهر از رو تو

 یبحب که مطمئنم من اما!  ندیده اونو اصال و خبره بی گه می..  داره خبر اون از که کنه نمی اعتراف

 ... نگرانم خیلی!  آورده سرش به بالیی چه دونم نمی!  رفته سراغش به

 ! بیاورد تاب جان نیمه قلب یک که کرد تصور بشود که آنچه از فراتر.. شد غم از پر دلم

 ؟؟ شده خوب چشمهایش گفت او اما

... . بخشم نمی خودمو...  میرم می من باشه افتاده براش اتفاقی اگه خدایا ؟ کنیم چیکار حاال ــ

 ... افتاده دردسر به من خاطر به اون

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 36 ریا بی | کند فریاد عشق اگر رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

415 

 

 . باش مسلط خودت به...  نمیشه درست چیزی گریه با:  گرفت طرفم رابه دستمال ی جعبه

 ؟ شده دستگیر کِی:  کردم پاک را اشکهایم

 . میشه ای هفته سه ــ

 ... دایی زن و دایی ؟ خبرید بی حبیب از ست هفته سه یعنی ــ

 ! برنمیاد کسی از کاری اما داغونن همه.. دونن می همه ــ

 سزای به باید منوچهر...  هستم دادگاه تو کارهات پیگیر خودم:  نشست مبل روی برخاست

 ... برسه اعمالش

 ! بده پس رو مادرم قتل تاوان باید ــ

 ؟ بودم نگفته او به حال به تا...  نشست نگاهم در مبهوتش نگاه

 .... درد از پر و تلخ..  گشودم لب

 در پیر گرگِ آن. بود من با هم قانون!  ببندم فرو لب که نبودم تنها دیگر...  کرد می همراهیم او

 . ترسیدم نمی او از دیگر!  نداشت خطری من برای دیگر زنجیر

************************* 

 زا...  تابازگردم ماند منتظرم بیرون همان و کرد همراهی مرا سهراب ی خانه تا نکرد قولی بد پویا

 ... ببرم خودم با را یغما و نمانم آنجا بود خواسته من

 که خوشحالم چقدر...  اومدی خوش:  نشست لبهایش بر خنده دیدنم با.  گشود را در سهراب

 . میبینمت سالم

 . بگویم هیچ نتوانستم.  کردم کنترل را خودم سختی به.  بودم اشک از پر

 . داشت آغوش در را یغما...  آمد هم مهتاب.  لرزید می هیجان از وجودم...  کرد دعوت درون به مرا

 ! کند درک مرا لحظات آن حال تواند می مادر یک فقط

 ... دخترکم روی به باز آغوش یک..  شد مهر از پر وجودم ی همه
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 نم با...  افتاد گریه و وحشت به کردم وارد او به که فشاری از کرد می خیس را صورتش اشکهایم

 ربزرگت نظرم به چقدر....  بوییدم و بوسیدم را سرتاپایش...  نکردم رهایش اما کرد می غریبی

 ! شکر خدایا..  شکرت خدایا...  بوسیدم پی در پی را حالتش خوش موهای....  بود شده

 . ریخت اشک و گرفت آغوشم در مهتاب

 به که خوشحالم:  بوسید را صورتم بود جریان در که احساساتی از خیس دیدگانی با هم آبان

 . برگشتی سالمت

 مه هنوز بودم دیده را یغما اینکه با چرا دانم نمی فقط بودم راحت جمعشان در.  بودم دلتنگشان

!  وجودت از عزیز ای تکه شدن گم مثل..  ناخوشایند احساسی..  کردم می بودن تهی احساس

 . فشرد رامی قلبم و بود چشمم توی کردم می نگاه که را هرجا حبیب خالی جای

 . گشتم می بر زودتر باید و بود منتظرم پویا.  ماندم آنها کنار در را ساعتی نیم

 مهتاب هم سهراب هم.  نیامد میان به گذشته و منوچهر از حرفی کردیم می صحبت که مدت تمام

 . کردند را پریشانم حال رعایت اما بود مشهود کامال نگاهشان از ، بودند مشتاق

 مکرد همراه خود با را او اجبار به کند دل مهتاب از سختی به و کرد می غریبی هنوز اینکه با یغما

 . داد دستم به و گذاشت ساکش در را وسایلش گریان چشمی با مهتاب.

 ! باداباد چه هر ، شدم می رو به رو آنها با.  بروم دایی ی خانواده دیدن به داشتم قصد

 ردنمگ به ترسانش نگاه با یغما که حالی در شدم پویا ماشین سوا.  آمدند ام بدرقه به در دم تا آنها

 . بود آویخته

 . نرفت آغوشش به یغما اما.  رفت اش صدقه قربان و شد زده ذوق دیدنش با پویا

 ؟ مونی می من پیش گفتی ؟ نبود مشکلی ــ

 ! دیگه میان کنار جوری یه خب اما بود سخت یغما از دوری شون واسه...  گفتم..  آره ــ

 و دست مرگ با که بودم یاسمین آن من.  بود شده عوض زندگی به دیدم ، نظرم که بود عجیب

 هشد عوض اطرلفیان به حسم بودم زده وپا دست وزندگی مرگ بین مدتها..  بود کرده نرم پنجه

 و ینمبب بودند ساخته را زندگیم نوعی به که هایی آن دارم دوستشان که آنهایی خواستم می.  بود
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.  ندبزن ام پیشانی به بدنامی مهر که نداشتم این از باکی دیگر...  باشم هایشان محبت قدردان

 . من دل درد بر!  من حرفهای بر بود تاییدی مهر بود کرده که کاری آن با منوچهر

 . کرد می تابی بی قلبم ها آن با شدن رو به رو از داشتم استرس کمی وجود این با

 ؟ پویا ــ

 ؟ جونم ــ

 ؟ دایی ی خونه نریم االن میشه ــ

 . نه:  برگشت طرفم به

 .. آخه ــ

 .بیا کنار خودت با...  االن مثل هم بعدا ــ

 ... خودم به بیشتر کم یه خوام می اما اومدنه قصدم که من ــ

 . نباش هیچی نگران.  توام با من ــ

 . دایی بغل بیا..  برم قربونت ببینم بیا:  گرفت آغوشم از بود کرده بق که را یغما

 . کشاند من سوی به را خودش گریه با و گرداند رو او از یغما

 ... باشه خودم پیش بذار ــ

 . گیره می انس منم با بگذره دقه چند:  برگرداند من به را او

 . آره:  زدم لبخند

 . رسیدیم می دایی باغ به وقتی.  بود دیگر دقایقی به حواسم ی همه

 . کرد راروشن ماشین و زد استارت

 . بود زیادم هیجان از فقط این و بود کرده یخ دستانم

 . کنیا ناراحت خودتو و نگیری دل به وقت یه زد حرفی دایی زن اگه ــ

 ؟ هان میبینه من چشم از چیزو همه حتما:  دوختم او به و گرفتم بیرون از را سردرگمم نگاه
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 خودت به بازم دیدی رفتاری هر گفتم فقط...  نزدم حرفی همچین من:  شوم آرام تا زد لبخند

 . حبیب خاطر به..  باش مسلط

 ... بالیی منوچهر الل زبونم نکنه ؟ کجاست کنی می فکر تو:  شد فشرده قلبم هم باز.  حبیب

 . مطمئنم من گرده می بر اون.  مونیم می منتظرش ما...  نکن فکر منفی چیزای به ــ

 غم به چرا بود اگر..  نبود!  بود مطمئن هم نگاهش رنگ بود قاطع کالمش که همانقدر کاش

 ؟ رفت می هم در او نام آوردن با اش چهره چرا ؟ بود نگران آنقدر چرا ؟ بود نشسته

 ؟ پویا:  گرفتم را آستینش اراده بی داشت نگه باغ جلوی وقتی

 . باش آروم:  ریخت چشمانم در را آرامش نگاه

 . شو پاده بعد بگیرم رو یغما بیام بذار:  زد لبخند

:  گرفت آغوش به بود پیش از آرامتر اینبار که را یغما و گشود را در.  زد دور را ماشین و شد پیاده

 . عزیزم شو پیاده

 بدی احساس لحظه آن در اما بود آرزویم دیدنشان اینکه با.  گذاشتم زمین بر را لرزانم پاهای

 . داشتم

 ! پویا: بازکردم دهان دیگر بار زد که را آیفون

 ؟ کیه پرسید که بود حمیرا صدای.  شوم ساکت که کرد اشاره

 . کن باز..  حمیرا منم ــ

 . تو برو:  داد هل را آن آرام شد باز که در

 از پر چشمانم آن با همزمان و گذاشتم باغ درون به پا.  زدم دریا به را دل.  نداشتم ای چاره دیگر

 . شد اشک

 ... وشیرین تلخ های خاطره از پر ان جای جای.  بود خاطره از پر من برای آنجا

 شونن:  گذاشت ام شانه بر دست.  کردم سست پای دیگر بار که بودم رسیده ساختمان نزدیک به

 در خوان می که هرجور مختارن اونا.  نیست مهم برات دیگران قضاوت که... شدی عوض که بده

 . کنند فکر تو مورد
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 سخته دستی یک..  خوبه جاش:  نداد اجازه که بگیرمش تا بردم دست زد می هل برایم یغما

 . داری نگهش

 به نگاهم و ایستادم در جوب چهار در...  گشود را در.  کردیم طی هم را ساختمان به مانده گام چند

 .... نبود سالن در کس هیچ....  شد کشیده درون

 .... دارید مهمون ؟ دایی زن ؟ جون دایی:  زد صدا پویا

 .... مهمون خودتو حاال تا کی از:  آمد بیرون آشپزخانه از حمیرا

 جون آقا...  مامان..  اومده کی ببین...  من خدای:  ماند مبهوت نگاهش افتاد من به نگاهش چون و

 !؟

.  داشتند را حبیب دیدن انتظار...  رساندند سالن به را خودشان سرعت به حریر و دایی زن و دایی

 دایی فقط بود چه هر اما...  دانم نمی..شدند غافلگیر شاید..  رفتند وا من دیدن از بگویم توانم نمی

 . نشست شادی در نگاهشان حمیرا و

...  گرفت آغوشم در و داد پاسخ را آرامم سالم.  امد سویم به و داد حرکت خودش به که بود حمیرا

 . خودم مثل درست اشک از پر..  بغض از پر

 ودیب کجا:  نداشتم را هایش اشک دیدن تاب...  کرد استقبال حضورم از که بود نفری دومین دایی

 یپ در پی بارها را صورتم...  بودم لحظه این منتظر چقدر...  دایی برم وباالت قد قربون...  دخترم

 ... بوسید

 . کرد گریه همه مقابل در مهابا بی و کرد پاک را هایم اشک

 ! دیگه بالی یه..  برسه داد به خدا:  گرفت بر نگاه خصمانه اما دایی زن

 ! بود بسته رو از شمشیر بیرحمانه چه..  ریخت فرو دلم

 . دایی زن سالم:  برداشتم گام سویش به

 ؟ اینجا اومدی مدت همه این بعد چی برای:  بود پر حسابی توپش

 یاس که گذشته این از ؟ نوازیه مهمون طرز چه این ؟؟ نسرین:  نشست خشم به دایی نگاه

 ؟ برخوردیه چه این اما نیست مهمون
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 ... دختره این جای یا منه جای یا بگم باید بمونه اومده اگه:  غرید امان بی خشمی با دایی زن

 ردهنک خطایی من.  باختم می را خودم نباید...  نبود که آرامشی.  کنم حفظ را آرامشم کردم سعی

 !! او نه بودم من شخص آن باشد شاکی کسی بود قرار هم اگر ببازم را خودم خاطرش به که بودم

 الح به تا چرا.  نداشت خود در انزجار و نفرت جز نگاهش که چشمانی در خیره ؛ ایستادم مقابلش

 ... یا بود همیشه ؟ بودم ندیده دقیق اینقدر

 ! نگاه آن مقابل در خودداری بود سخت.  گشودم لب

 . رم می جا این از همیشه برای گفتنش از بعد که دارم حرفهایی...  دایی زن بمونم نیومدم ــ

 ... عزیزم ؛ یاس:  آمد جلو دایی

 ... بدید اجازه جون دایی:  بود آگاه خود نا او مهربان ی چهره به لبخندم

 دکردی فراهم هامو خواسته.. کشیدید جورمو سال هفده یا شوزده به نزدیک:  گفتم دایی زن به رو

 من اب کنید می رفتار خودتون های بچه با که همونطور کردید سعی..  بگذره سخت بهم نگذاشتید

 رجمخ که هایی مادرانه ؟ بود اینطور واقعا اما...  ما بین نگذارید فرق کردید می سعی.  کنید رفتار

 کهاین جرم به ، باشید داشته دوسم نتونستید وقت هیچ..  نه ؟ دل عمق از ؟ بود اصل کردید می

 کی هر.. . داشتید حق شاید...  کشیده فنا به برادرتونو زندگی خودتون تصور به که بودم زنی دختر

 هاینک از قبل کاش اما.. بده پناه ای بچه همچین به نکنه قبول اصال بود ممکن بود شما جای هم

...  هباش نبوده مقصر من مادر شاید جدایی این در که کردید می فکر این به کنید قضاوت مادرمو

 ... شنیدم وقتی از که چیزهایی....  بودید خبر بی اون از شما که بوده چیزهایی شاید

 منو ی چاره بی منوچهر...  دادی ادامه مادرتو راه توام:  بیاید حرف به او شد باعث کردم که مکثی

...  شومی و نحس مادرت مثل هم تو ؟ چیکار اومدی دیگه.. گرفتی ازم پسرمو...  کردی افسون

 . میاد بدم ازت

 زنیب حرف بد دختر این با دیگه بار یک اگه حبیبم جان به...  نسرین:  آمد فریاد به خشم از دایی

... 

...  نیومدم دعوا و جنگ برای که من...  باشید آروم کنم می خواهش دایی:  آمدم حرفش میان به

 .. فقط
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 . بیرون برو خونه این از االن همین ــ

 خودم های بچه مثل همیشه من...  کنم تحملت تونم نمی:  بود نشسته اشک به چشمهایش

 . بگیری ازم رو پسرم تنها که نبود من حق این.  داشتم دوستت

 من...  کنید گوش خوب حرفام به کنم می خواهش ازتون:  دادم ادامه اما لرزید دلم حبیب یاد به

 .. دارم مدرک حرفهام ی همه برای

 ... خوردنه آب عین تو مثل دختری برای کردن جور مدرک ــ

 برم خطا به تونم می ؟ باشم هرزه تونم می.. خودتونم ی پرورده دست من:  کردم قطع را حرفش

 ... گذاشتید کم که بدونید آره اگه ؟

 ! توئه رگهای تو زن اون خون نذاشتم کم من ــ

 راحت اینقدر تونید می چطور بوده قرار چه از اوضاع دونید نمی وقتی.  پاکتره گُل از من مادر ــ

 ؟ کنید قضاوت

 ... که بود ساده منوچهر ــ

 مردونگی ی ثمره..  منه وجود از دختر این.. ببینید:  کردم قطع را او حرف و کردم اشاره یغما به

 ... شما ی ساده خان منوچهر همین

 هم دختری با تونست چطور ؟ بیاره سرم بال همه اون که بود روا ؟؟ نه یا بودم دخترش جای من

 بودم زنی هشبی اینکه خاطر به فقط اونم..  بود کوچیکتر ازش سال بیست از بیشتر که بشه بستر

 ؟ بود گذاشته دلش به آرزو که

 نمی:  دادم ادامه آشفته و خود بی خود از.  داشت نگه را اشک و احساس همه آن شد نمی دیگر

 ردک می شکنجم رحمانه بی چجوری..  بود کرده خودش اسیر منو چجوری یکسال اون تو بگم تونم

... 

 یه از ؟ بذاری آدم میشه رو موجودی همچین اسم:  دادم نشان یغما پای و دستم روی را زخم جای

 ... بود تر عاطفه بی حیوون

 تازه دلم تو داغی چه بچه این به کردن نگاه بار هر با دونید می چی شما:  زدم پس را اشکهایم

 .... نشوند دامن به ننگ...  گرفت ازم هامو امید ی همه ؟؟ کرد تصور میشه اصال ؟ میشه
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 . تمنشس دایی کنار در...  رفتند وا آخرم حرف با همه.  بود تماشایی شان همه نگاه در نشسته بهت

 مادر مورد در...  مادرم قتل مورد در...  کردم بازگو هم را بودم شنیده سهراب از که حرفهایی

 .... و سهراب...  سهراب

 ! دروغ...  دروغه:  گرفت دهانش جلوی را دستش ناباور.  نشست وحشت به دایی زن نگاه

 ؟ دکنی باور تونید می دیگه که اونو حرف.  بیاد اینجا به بخوام ازش تونم می.  هست پسرش ــ

 ... قشنگم یاس واست بمیرم الهی:  نشست کنارم در حمیرا

 چی همه اما:  بوسیدم را صورتش!  بود کرده باورم راحت همیشه مثل. فشرد را دلم اشکهایش

 ی اندازه دلم...  نکن ظاهرم به نگاه...  گیرم می مادرمو و جوونی...  خودمو انتقام من..  شده تموم

 ! نمیشه ترمیم دیگه...  شده شکسته!  شده پیر سال صد

 به خواهرم و فالن خواهرم که زدی سرکوفت عمر یک...  خانوم نسرین بفرما:  خواست پا به دایی

 ؟ آستینم تو بوده خالی و خط خوش مار چه منوچهر میبینی ؟ میشنوی...  همان

 یریگ می جبهه فورا که باشه درست لعنتی این حرفهای کجا از:  گفت معترض حالتی به دایی زن

 ؟

 ؟ بگیری سهرابو ی شماره میشه ؟ پویا:  کردم نگاه آرام پویای به

 دایی باغ به خواستم سهراب از... راگرفتم گوشی گرفت شماره و آورد بیرون را گوشی حرف بی

 ... کند بیان دیگر بار بود گفته که را حقایقی و بیاید

 ؟ آمد نمی اگر... کرد نگرانم ممتدش سکوت

 ! بمونه خودت پیش حرفام ی همه دادی توقول ــ

 . خاستم بر و انداختم اطرافیانم به نگاهی

 . نزنم حرفی منوچهر به دادم قول:  گفتم ها آن از شدن دور حال در

 ! پدرمه اون.. تونم نمی من ــ

 می حمایت رو کرد من به که هایی شکنجه ی همه و مادرمو خون داری سکوتت با تو!  سهراب ــ

 . هستی پسرش که بگو بیا فقط تو!  کنی
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 .. تونم نمی ــ

 .کنم می خواهش سهراب ــ

 ... تونم نمی ــ

 ! سهراب ــ

 . کرد قطع را تماس

 ! بود شده عوض چقدر ؟؟؟ آمد نمی... ماندم خیره گوشی به ناباور

 . کردم نگاه ساختمان به

 .... آمد خواهد سهراب بودم نگفته کاش...  کردم اشتباه

 . بود من به ها نگاه ی همه.  برگشتم درون به قبل از تر ریخته هم به اعصابی با

 ... کنه تایید رو شده مرتکب پدرش که جرمی خواد نمی اون.. نمیام میگه سهراب ــ

 ! کشک گفتی هرچه یعنی که...  زد پوزخند دایی زن

 ثابت ونبهت برداشتم کثیفش کارهای از پرده دادگاه تو وقتی...  نه یا کنید باور نیست مهم برام ــ

 ! حقم در منوچهره نامردی ی نتیجه یغما که بس همین من برای.  میشه

 ... برم خوام می من:  گفتم پویا به رو

 ... کنه تحمل تونه نمی کی هر..  توئه ی خونه اینجا!  ری نمی جا هیچ تو:  ایستاد مقابلم دایی

 ... دایی زن اما...  بزنم هم به رو شما آرامش بودم نیومده من جون دایی ــ

 . متاسفم:  انداختم پایین را سرم

 . بود آویخته گردنش به یغما.  برخاست پویا

 . خدانگهدار ــ

 ؟ ذاری می زمین منو حرف داری..  یاس:  گرفت را دستم دایی

 . کرد ترک را سالن عصبی و ناراحت دایی زن
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 نبودنم هک دونید می...  برم بدید اجازه اما..  کنم حرمتی بی عزیزترینم شما به اینطور اگه بمیرم ــ

 . بزنید سر بهم...  آقابزرگم ی خونه من..  ست همه نفع به

 را جاآن به آمدن قصد که زمانی از بیشتر!  خیلی.  بود گرفته حالم...  کرد ام بدرقه گریه با حمیرا

 ! شد اما..  خواستم نمی من!  شد اوضاعی عجب.  داشتم

 دید می مقصر را مادرم و من فقط همیشه چرا!  کرد شروع دایی زن اما...  بودم متاسف دایی برای

 ! من بیچاره.... مادرم بیچاره ؟؟

*********************** 

 در گرفت می نفسم ".  نبودنش از کشیدم می زجر.  بود او ی خاطره آور یاد باغ ی گوشه هر

 " نبود آن در او های نفس عطر که هوایی

 رد هم.  کرد می پر را لحظاتم ی همه پویا.  بود بارانی مدام چشمانم هوای دلواپسی و دلتنگی از

 می چند هر گذاشت نمی تنهایم رفتم می جا هر...  وکیل دفتر..  دادگاه در.  خانه از بیرون هم باغ

 یکارهای و کند می ردیف را هایش کار تلفن با فقط و است شلوغ حسابی سرش خودش دانستم

 . ماند می بیدار وقت دیر تا و آورد می خانه به را دهد انجام خودش حتما باید که

 . آمد نمی بر کاری کداممان هیچ دست از اما...  بود حبیب نگران من ی اندازه هم او

 می نگاهش رنگ از اوایل چند هر..  شد یغما ی دلبسته زود خیلی..  زد می سر ما به مرتب دایی

 از مه شاید دانم نمی...  باشد داشته او به تواند نمی خوبی حس منوچهر با نسبتش از که خواندم

 یطفل..  داد می نشان دخترکم به بسته دل را خود کردنم خوشحال برای داشت من به که محبتی

 لمث....  هم بعضی و داشتند دوست را او بعضی است خبر چه اطرافش دانست نمی که من یغمای

 ! نداشتم وجودش به خوبی حس هیچ آمدنش با که خودم

 عذر و گرفت تماس سهراب شب همان.  بود گذشته روز چند بودم دایی ی خانه در که روز آن از

 .... بیاید نتواند که بدهم حق خواست و آورد دلیل!  نیامده کردکه خواهی

 . نبود مهم دیگر

 مهربانی ی همه حال این با.  بود زده پس را دستم داشتم نیاز حضورش به شدت به که وقتی

 هایش یخوب.  ببخشم را او توانستم می اما بودم دلخور قلبم ته.  کنم انکار توانستم نمی را هایش

 . بپوشاند را بدی این بتواند که بود آنقدر
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 . بود پدرش بدِ خاطرات ی کننده تداعی چون ببینمش نبودم مایل دیگر اما بخشیدم می

 برای تمدانس نمی.  ببیند مرا که بود گذاشته قرار و بود گرفته تماس قبل روز...  افتادم آبان یاد به

 هم نآ قرار اولین این بود عجیب و.  تنها...  ببینم خواسته که ای کافه در را او که پذیرفتم اما.  چه

 . غمگین لحن آن با

 . بودم خانه آشپز در آلود ابر دلگیرِ عصر آن در

 ... برگردم و خیابون سر تا برم یغما با من ؟ یاسمین ــ

 ؟ چیکار ری می:  برگشتم طرفش به

 . کردم هوس..  بگیرم رم می شده تموم قهوه دیدم دیشب ــ

 . برگرد زود..  باشه ــ

 ؟؟ بگیرم نداری الزم چیزی ــ

 . ممنون..  نه ــ

 . کرد مهمان عسل از تر شیرین ای ی خنده به مرا او و دادم تکان دست یغما برای

 ! زندگیم ی همه....  رفتم اش صدقه قربان دل در

 تراح چه و حبیب به هم باز فکرم و غذا طبخ به دستهایم ، شدم به مشغول دوباره رفتند که آنها

 ... اصال ؟ گشت می باز کی ؟ بود کجا.  نشت می دلم در او یاد وقتی لغزید می چشمانم در اشک

 ! گرده می بر که معلومه:  گرفتم گاز را بود نگفته هیچ که زبانی

 . بود روشن..  افتاد پویا تاپ لپ به چشمم.  رفتم سالن به و کردم کم را گاز اجاق ی شعله

 ... داشتم آن در که هایی عکس...  افتادم خودم تاپ لپ یاد به

 . رفتم باال ها پله از و کردم تند را گامهایم

 هچ...  نفسم...  قلبم...  چشمهایم هم باز!  حبیب یادگار..  برداشتم را آن...  رفتم کمد سراغ به

 ! بدی حال و حس

 ... حبیب عکس دیدن برای داشتم هیجان..  زدم شارژ به
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..  ایغم ی گریه صدای و رسید گوشم به سالن در شدن بسته و باز صدای آن کردن روشن از قبل

 ؟ کرد می گریه اینطور چرا یغما ؟ بود برگشته زودی این به.  برخاستم متعجب

 .......برگشتـ ؟ پویا:  زدم صدا جا همان از و شدم خارج اتاق از

 شدم حیران و مبهوت.  شد خشک دهانم در زبان یغما امان بی ی گریه و روزش و حال دیدن با

 ؟ پویا شده چی ــ

 در یغمارا و رساندم او به را خودم شد رها مبل روی و گذاشت زمین بر را یغما زد می نفس نفس

 . کنم آرامش کردم سعی و گرفتم آغوش

 پویا..  خدا وای:  کردم وحشت آلودش خون پهلوی دیدن با و آوردم آب پویا برای حال همان در

 ؟ اومده سرت بالیی چه

 ... خوبم..  نیست چیزی..  نترس:  نوشید نفس یک و گرفت را آب

 .. دلشوره از مُردم ؟ گی نمی هیچی چرا ــ

 ؟ ترسیده اینقدر چرا بچه این:  عرق از خیس و بود افتاده نفس نفس و هق هق به یغما

 یزخم دیدن با..  کشید باال را آن هم در صورتی با و کرد جدا خودش از را تنش به چسبیده پیرهن

 ... واااایی:  گرفتم را دهانم جلوی ترس با بود افتاده تنش روی که

 ؟ کنی پانسمانش میشه ــ

 .. پویا خواد می بخیه ؟ پانسمان ــ

 . نخورد یغما به شکر رو خدا..  زد هوا بی نامرد..  نیست عمیق اینقدر..  بابا نه ــ

 مرا ی ترسیده قلب و باشد خونسرد که بود آن دنبال به اما بود رفته فرو هم در اش چهره درد از

 . نیندازد وحشت به آن از بیشتر

 . برگشتم اولیه های کمک ی جعبه با سریع خیلی

 ؟ زد رو تو کی ؟؟ پویا کی ــ
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 ردنب قصد فهمیدم فقط..  بود کی دونم نمی...  دونم نمی:  شد جا به جا کمی و گرفت دندان به لب

 ... رفت در و زد همین واسه نذاشتم که داشت رو یغما

 یب شد خشک دهانم و ریخت فرو قلبم...  شد منجمد رگهایم در خون گویی کالم این شنیدن با

 ؟؟ بودند ام ویرانی پی در هم هنوز...  فشردم خودم به را یغما اراده

************************ 

 اشتد که ترسی اما بود اوضاع مراقب پلیش اینکه با. گذاشت جریان در پلیس با را موضوع پویا 

 . کرد خوش جا ام زخمی قلب در و برگشت دوباره رفت می ازقلبم

 ؟ من کوچک یغمای چرا ؟ داد می ادامه را او راه که بود که پس بود شده بازداشت که منوچهر

 برایم هم فکرش!!  ؟ گرفتند می من از را او اگر...  میریخت فرو دلم کردم می نگاهش هربار

 . کنم فکر آن به توانستم نمی حتی..  نه...  نباشد اینکه..  بود درناک

 های نگاه توانستم نمی دیگر...  نپذیرفتم ببرد اش خانه به خود با مرا کرد اصرار چه هر دایی

 هگذشت یاسمینِ ان دیگر شناختم می خوب را ها نگاه حرف...  کنم تحمل را دایی زن آمیز تحقیر

 یگرد دایی زن نگاه چند هر.  است نهفته ان پس در چه بخوانم نتوانم و ببینم را ها نگاه که نبودم

 ! انزجار و بود نفرت..  نداشت شناخت به نیاز

 شک بی.  نکرد اعتنا برگشتنش برای من های خواهش به و شد ماندگار باغ در و آمد خودش دایی

 ...! من از پیش از بیش دایی زن

 بود رت راحت خیالم بابت این از و داد می اختصاص کارهایش به را بیشتری وقت پویا دایی آمدن با

 . نیستم مزاحمش که

 را خیالش باغ در ما دیدار. بروم دیدنش به نداد اجازه دایی.  آمد دیدنم به "آبان "عصر روز آن

 . کرد می تر راحت

.  رم می ایران از همیشه برای دارم:  شدم متوجه زود خیلی را دلیلش.  گرفته و بود هم در آبان

 های زاویه..  شناختم و دیدم که زوایایی از خارج...  کردم می فکر من که نبود مردی اون سهراب

 ! نیست درک قابل من برای که دره پنهانی

 ! آبان نمیشه باورم:  بود بسته سهراب جان به جانش او.  کردم نگاهش سردرگم و گیج
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 قطف که کنم تلف مردی پای به رو عمرم تونم نمی من اما..  من خود برای حتی..  سخته باورش ــ

. . بده شهادت دادگاه توی تو نفع به و بید نشد راضی اون.. گیره می تصمیم احساسش روی از

 پدرش خاطر به نباید اون...  نداره قبول حرفو این من منطق اما!  داره حق و پدرشه گی می حتما

 شاهد حتی!  بوده تو های شدن شکنجه تمام شاهد اون!  بذاره پا زیر رو بودنش انسان و شرافت

 ! مادرت قتل

 ؟ دانست می هم او!  ماند خیره دهانش به مبهوتم نگاه

 این وقتی از...  کرد تعریف واسم رو چیز همه دل درد سر از سهراب خود دونم می چیزو همه من ــ

 باخته رنگ بهش نسبت احساسم.. شده دگرگون حالم دیدم سهرابو سکوت و فهمیدم رو چیزا

 ! بذاره گناه بی زن یه خون روی پا پدرش خاطر به که ره نمی کتم تو جوری هیچ...

 ... که دونم می رو چیزهایی من:  نوشید هم را چایش از ای جرعه

 ... لبهایش به شد خیره کنجکاوم نگاه

 . نداریم ای دیگه شاهد! نداره ارزشی هیچ حرفها این نده شهادت سهراب تا خب اما ــ

 ؟ داند می چه بدانم بودم منتظر صبرانه بی

 .... و منوچهر سر زیر افتاد تو برای که اتفاقاتی ی همه ــ

 افتاد دوران به سرم! پوش سیاه ی غریبه آن!!  من خدای...  ماندم حرکت بی.  شد خشک دهانم

... 

*********************** 

 * * حبیب* * 

 ودب مدتها...  بخوابم بودم نتوانسته گشودم دیده حوصله بی!  باران هم باز... آسمان غرش صدای

 و کش..  بودن دغدغه بی و..  ذهن آزادی ای لحظه از دریغ اما داشتم نیاز آرامش به...  بودم بیدار

 مه و دبو سرسبز کردم نگاه را بیرون کوچک ی پنجره از... نشستم بستر در و دادم تنم به قوسی

 . رسید می مشام به هم خورده باران آتش از دود بوی.  آلود

 . شد وارد بودم گرفته یاد را نامش فقط که جوانی دختر و شد باز کلبه در
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 های راهنمایی با..  بود پرستارم بودم نزار حال آن به که مدتی تمام در که دختری" آرایلی "

 تنم عمیق های زخم آن زودی آن به که بود همین از و گذاشت می مرهم هایم زخم بر پدرش

 ساق و چپ کتف بر گلوله شلیک از که زخمی..  بود مانده باقی آن جای فقط و بود کرده پیدا بهبود

 ! بود رفته بدنم از که خونی همه آن با ماندم زنده که بود خدا خواست بود نشته راستم پای

 نان همراه به گذاشت برداشت طاقچه از که چوبی سینی در داشت دست در که را غذایی ظرف

 ها آن هم من هم.  نهاد مقابلم را آن حرف بی و گذاشت داشت بر سفیدی دستمال از که محلی

 ها نآ و دانستم نمی ترکی من..  نیستیم یکدیگر زبان درک و فهم به قادر که بودیم پذیرفته

 . فارسی

 هایلب بر جان بی لبخندی.  نداشتم خوردن غذا به میلی بود نشسته ام معده بر که دردی وجود با

 یاسمین آور یاد...  لرزاند می را دلم لبخندش و اش مهربانی...  بود مهربان او...  نشست خشکم

 ! بود زیبایم

 متوانست می. بودم خوب اما زدم می لنگ کمی.  برخاستم غذا ظرف به اعتنا بی رفت بیرون که او

 . نداشتم تاب را خبری بی و دوری دیگر...  برگردم

 هم یکبار حتی مدت آن تمام در و بود قلبی شوک با احیا همان داشتم یاس از که خبری آخرین

 بود خوش دلم..  بود روشن دلم..  گشت می بر یاس!  نه....  دیگر بار که کنم فکر این به نخواستم

 ....! هم چشمانم در اشک نم...  گرفت می جان او یاد با فقط لبخندم...  دیدنش به

 تهواس این عاشق یاس...  باران نم نم آن با.. بود دلچسب و خنک خیلی هوا.  رفتم بیرون کلبه از

 میشه خوب اون..  نداره اگر و اما ".  زدم پس را بغضم "..  اینجا میارمش خودم با روز یه حتما "...

 "...  دی می نشونش رو قشنگ حد بی و بکر نواحی این و میاریش خودت همراه تو و

 ... زد خواهند برقی چه پاکش چشمهای نواحی این دین با کنم تصور توانستم می

 ستنشک مشغول که دوختم آرایلی به را نگاهم و شستم بود کلبه کنار که مخزنی آب از را صورتم

 در تعجب بدهد من به را تبر زدم اشاره..  بود کاری بی از بهتر درخت ی تنه کردن خرد.  بود هیزم

 آتش در را هیزم قطعه چند رفت تنور سمت به او و گرفتم را تبر.  نشست خوشرنگش نگاه

 ... آویخت آتش روی و کرد آب را زده دود سیاه کتر...  کرد ورش شعله دوباره و گذاشت

 ... هم باز...  خاطرات هم باز...  چسبید می هوا آن در چای

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 36 ریا بی | کند فریاد عشق اگر رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

431 

 

 فعال . کردند می ذخیره کلبه پشت انبار در.  بشکنم را ها هیزم آن ی همه رفتنم از قبل کردم قصد

 را جانم که را آنها.  گشتم می بر حتما..  کنم جبران را منت بی محبت همه آن توانستم نمی

 .کنم فراموش توانستم نمی بودم مدویونشان

.. . داشتم منوچهر با مالقاتم آخرین از که افتادم تلخی خاطرات یاد به زدم می تبر که حال همان در

 من و یاس برای را چارگی بی همه آن استارت که بود سیاهپوشی آن شناختن اتفاقات آن تلخترین

 !بود زده...  و

 کرد نمی خطور هم ذهنم به حتی که باشد کاسه یک در منوچهر با آنهایی دست بود ممکن چطور

 !!؟

 مقابلم آرایلی که آمدم خودم به وقتی کردم فراموش را زمان که شدم افکارم در غرق آنقدر

 . کرد می نگاهم نگرانی با دست در کوچک قندانی و چای فنجان حاوی سینی با بود ایستاده

 ... زدم لبخند اجبار به

 . ممنون ــ

 چهره مهمان لبخند...  گرفتم را چای و نشستم کردم می خرد آن روی را ها هیزم که ای کنده روی

 و نگاه از این و داشت عالقه او به شدت به هم پدرش..  بود داشتنی دوست دختر چه.  شد اش

 بحص داشتند که گوسفندی چند چراندن برای او پدر.  بود مشهود خوبی به هایش نوازش و لبخند

..  پختن نان..  شد می مشغول روزمره کارهای انجام به هم آرایلی و رفت می بیرون خانه از زود

 .... و شستن لباس..  چشمه از آوردن آب..  غذا طبخ

 ... مثل نه...  بودند دل هم...  داشتند هم دلِ به دل.  بود خوشبختی از پر شان ساده زندگی چقدر و

 !  کردم می فکر نیرنگ و رنگ همه آن و ام خانواده و خودم به وقتی شد می گرفته حالم چقدر

 جا آن جز هب جایی بتوانم بود محال بود بیمارستان رفتم تهران به رسیدنم محض به که جایی اولین

 با حتی.... بود که هم لحظه یک برای! ...  نداشت قرار ماهش روی ندیدن برای دیگر دلم...  بروم

 ! زده ماسک ی چهره!  پریده رنگ همان...  بسته چشمان همان

 ... اما
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 چون دنیا...  داد من به حالی و حس چه تخت آن روی اش خالی جای دیدن بگویم توانم نمی

 تار چشمهایم...  دارد نگه زنده مرا کرد می تقال محکم کوبشی با قلبم...  آمد فرود سرم بر پتکی

 !؟ بود کجا یاسمینم...  دید می

 شردمف را ام سینه مشت با...  افتاد می رمق از داشت قلبم..  نکنم سقوط تا گرفتم دیوار به دست

 ... یاسمینم... خدایا... 

 ؟ خوبه حالتون ؟ آقا ــ

 اج ست ممکن نکردم فکر چرا...  بودم افتاده مرگ حال به ؟ باشم خوب توانستم می!  سوالی چه

 ... باشد شده جا به

...  کردم اشاره یاس تخت و اتاق به دست با.. بزنم حرف نبودم قادر و بود شده خشک دهانم

 ! شکست می غم این سنگینی از کمرم...  نشستم زمین بر رفت سیاهی که چشمهایم

 و شد خم داشت تن به سفید روپوشی که مردی...  شدند جمع اطرافم هم دیگر نفر چند او جز

 ؟ چیه مشکلتون ؟ آقا شده چی:  کرد بلند زمین از مرا و گرفت را بازویم

 باشد جانش به بسته جانت که کسی نبودنِ یا بودن زنده از گرفتن سراغ بود کندن جان سختیِ به

 ... او که کنی تصور ای لحظه در تو و

 میبرن سر به هم کامل سالمت و صحت در و شدن مرخص و اومدن هوش به وقته خیلی ایشون ــ

! 

 برای! نبود ترحم روی از حرفش... بود صادق نگاهش.  داشت حقیقت...  شدم دقیق چشمانش به

 . نبود من سنگینِ های لحظه آن دلخوشی

 به بغض همه آن میان در که زیبایی حس چه".....  خدایاااا ؟؟ اومده هوش به ؟ اومده هوش به "

 ! شود سرازیر چشمانت از شوق اشک باره یک

 زندگی یاس برگشتن!  شکر دوباره حیات این بابت خدایا!  شکرت خدایا..  کردم تکرار بارها

 ! بود من ی دوباره

 او ندید برای تابی بی...  داشت خبر او از حتما.. رفتم می پویا سراغ به زودتر هرچه باید ؟ بود کجا

 . کردم نمی اش تجربه کس هیچ با که حسی!  بود العاده فوق حس یک
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************** 

 * یاسمین* 

 اب توانستم نمی.  گفتم می او برای را بودم کرده پنهان دایی از که هایی گفته آمد می که پویا

 به تنسب.  کند کمکم توانست می بهتر پویا.  کنم ناراحت را او دایی برای آبان حرفهای بازگویی

 ....!! دایی مثل که او آخر بود تر طرف بی دایی

 از پس که دیر قدر آن...  آمد دیر چقدر شب آن من شانس از و بشود باغ وارد که بودم منتظر مدام

 همه آن از خسته بود، دایی اتاق کنار که اتاقی در یغما خواباندن و خواب برای اتاقش به دایی رفتن

 ... رفتم خواب به آمدنش انتظار در کاناپه روی نشسته حالت به خیال و فکر و ناراحتی

 آرامی نا و بد حس یادآوریشان با و شد می تداعی ذهنم در آبان های حرف مدام هم خواب در حتی

 ... و شد عمیق کم کم خوابم اما...  داد می دست من به

 گفته و آبان...  کنم باز چشم نتوانستم خستگی از اما شدم هوشیار قفل در کلید چرخش صدای با

 . خواست می راحت خوابی دلم...  بودم کرده فراموش لحظه آن در را هایم شنیده و هایش

.. . شود می تاب بی دلت!  کنی حس را حضورش توانی می هم بسته چشمان با باشی که عاشق

 دمش می هوشیارتر لحظه به لحظه...  بکشی جان به را هایش نفس عطر تا شود می عمیق نفست

 دایشص شک بی... گرفت تپیدن امان بی باز قلبم و نشستم راست...  گشودم را چشمانم ناگه و

 از مانعش و بگیرمش دست در داشتم توان کاش...  رسید می نیز او گوش به و کرد می داد بی

 . بشوم کردنم رسوا

..  بود خودش.  شد حبس نفسم بار این و دیدم را بلندش قامت سالن فضای روشن تاریک در

 ! بود تنهایم قلب مالک او که همانطور ؟ باشم مالکش دلم در داشت ایراد چه!  من حبیبِ

 ... بود خیره جای بر خشکیده و مبهوت منِ به نگاهش ، آمد جلو آرام

 ! شکرت خدایا

 چه و...  برانیم زبان بر توانیم می را همین تنها لطف همه این مقابل در...  الکنی و قاصر زبان چه

 . کند می خدایی برایت باز نگویی که هم را همین... خدایی مهربان چه... خدایی بخشنده

 ! خوشحالی و هیجان از هم شاید...  افتادم می پس داشتم دلم تقالی از.  آمد جلو
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 ی هدست به هنوز دسم.  خاستم بر و کندم جا از را لرزانم تن سختی به.  ایستاد رویم به رو درست

 ... بینایش چشمانِ در چشم...  ایستادم فاصله بی...  مقابلش...  بود مبل

 و دش تار تصویرش دوید که اشک... رسید می نظر به خسته بلند نسبتا ریش ته آن با اش چهره

 نهاییت همه آن با که آغوشی!  باشد داشته توانست نمی امنیت جز که آغوشی در شدم گم ناگاه به

!  هایم شانه دور دستهایش شدن حلقه...  حد همین در...  بودم کرده را آرزویش ها وقت خیلی

 و بود اشک!  خدا نبود هوس ؟؟ بود گناه این! هایش نفس کردن حس و قلبش صدای شنیدن

 ! من هم او هم...  حسرت

 ؟ آورد تاب را مرد ی گریه شد می مگر...  انداخت دلم به آشوب اش گریه آرام صدای

...  شود آرام خواستم می...  آوردم خود به را او فشار اندکی با و گذاشتم اش سینه بر دست آرام

 و اشمب نزدیک او به آنقدر نتوانستم حال این با! رفت نمی این از فراتر او نه....  نه....  خواستم می

 ! ببخش خدایا.... 

 دوخت سرتاپایم به را نمناکش نگاه.  گرفت فاصله من از و.  بوسید را سرم روی شال روی از

 ننگاهما...  بودیم بسته فرو لب باشیم برده یاد از را کلمات ی همه گویی هردو...  حرفی هیچ بی

.. . حال و حس آن درکِ برای نبود گفتن به نیاز.  بود گرفته پیشی زبان از حرفهایمان گفتن در

 ! دلتنگی و قراری بی همه آن برای

 خودم به تازه گویی...  نشست وجودم به شرم بار این...  کرد پاک را هایم اشک و آورد باال دست

 کجا:  گشودم زبان که بودم من و لرزید بغض از ام چانه...  کشیدم را دستم آرام...  باشم آمده

 ! مردم می داشتم خبریت بی ی غصه از ؟؟ بودی

 زوچی همه فردا:  ایستاد من به پشت و گرفت را نگاهش مکث اندکی با و کرد مشت را دستهایش

 ... کنم می تعریف برات

 !!؟ رفت چرا ، قراری بی همه آن با ، برد خود با مرا حیران نگاه و رفت اتاقی سمت به

***************************** 

 *حبیب*
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 ی همه ! نه یا کنم کنترل را خودم توانم می خواستن همه آن با دانستم نمی.. بمانم توانستم نمی

 او...  نه...  و کردم می بغلش هم باز.. شدم می اختیار بی ماندم می اگر...  خواست می را او وجودم

 نآ...  شود گرفته اشتباه هوس با که کنم ابراز آنگونه را ام عالقه بخواهم که بود آن از تر مقدس

 تن آن...  وجودش عطر بوییدن برای...  حضورش کردنِ باور برای...  بود اراده بی کامال هم حرکت

 ! نبود خیال و خواب دیگر.  بود واقعی وجودش... خدایا....  لرزان ظریف

...  دیوار همین پشت!  اینجاست اون "... خندیدم اختیار بی اشکِ همه آن میان در شوق از هم باز

 "!  داشتنی دوست و خجالتی همونقدر...  عاشق همونقدر

 تیسخ هر به " گفتم خود با...  رفتم پنجره سمت به و برگرداندم را رفت می در سمت به که گامی

 خدارو.. شکر خدارو هست که همین... دم نمی آزارش عوض در ندیدنشو کنم می تحمل باشه که

 "!! دوری همه آن از بعد...  دیدنش بود خوبی حس چه..  شکر

 ! بودم گذرانده روزی چه..  نشستم تخت لب و آوردم بیرون تن از را پالتوام

 رقغ دلم کند می زندگی باغ در پدر همراه به یاس بود گفته وقتی...  پویا بعد و بیمارستان اول

 از پویا....  کردم می تمام را ناتمام کار باید دیدنش برای شوقم ی همه با شد آرامش و خوشی

 بهت من چون هم او...  بود شنیدنی پویا برای هم من های حرف...  بود گفته برایم اتفاقات ی همه

 هکال و زدم چنگ صورتش به سختی به تاریک نیمه جنگل آن در که وقتی مثل دقیقا..  شد زده

 با فقط که بود شده هول آنقدر هم او....  شدم مات دیدنش از و برداشتم صورتش از را سیاهش

 موع پسرِ!  کاوه جز نبود کسی او!  گذاشت فرار به پا شود مطمئن مردنم از آنکه بی شلیک چند

 !کورش

 ...  گرفتم می گُر آوریش یاد از بار هر...  کردم باز را پنجره و برخاستم

 هرچند.  بخوابم آسوده و راحت دغدغه بی و فکر بی بودم توانسته مدتها از پس...  آرامی خواب چه

 سقف زیر در یاس اینکه فکر ، بود ریخته هم به اعصابم دهنده آزار فکر همه آن با خواب از قبل

 . کرد می آرامش از ماالمال را دلم...  ست خانه همین

 کمی...  دادم تنم به قوسی و کش.  برخاستم.  بود گذشته هفت از ساعت شدم بیدار وقتی

 از کامال را خواب ظاهرم به رسیدن کمی و گرم آب دوش یک هوس...  کردم می کوفتگی احساس

 من کطفل...  ماند ثابت تصویرم به آینه در نگاهم...  رفتم کمد سمت به و خاستم بر.  پراند سرم

 بمل دیدارش آوری یاد از هم باز...  نیفتاد پس من جنگلی وضع و سر این دیدن با دیشب شد خوب
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 خودم کنار را او همیشه برای و شده تمام جدایی دوران که کنم باور خدایا...  شد باز خنده به

 ؟؟ داشت خواهم

 . شدم خارج اتاق از و برداشتم را لباسم و حوله

 ... شدم حمام وارد صدا و سر بی.  بود رفته فرو عمیق سکوتی در خانه

***************** 

 جلب را توجهم خانه آشپز از آب شیر صدای که گذشتم می سالن از موهایم کردن خشک حال در

 ! دیدنش برای ، مطیع من و کردند کج راه سو آن به هایم گام ؟ بود شده بیدار...  کرد

 یخچال سمت به و کرد خشک حوله با را دستش و بست را آب شیر.  کشیدم سر درون به آرام

 . خورد نمی بر جایی به شیطنت کمی...  شدم وارد آرام.  رفت

 بود آغوشم حصار در...  یخچال باالی به دادم تکیه را دستم و گرفتم قرار سرش پشت درست

 که مریمی گل خوش بوی استشمام از سرمست ، گوشش به نزدیک درست و کردم خم را سرم

 ! من یاسِ بخیر صبح:  گفتم آرام کرد می استفاده همیشه

 ... گذاشت دهانش بر دست خفه جیغی همراه به و برگشت زده وحشت ناگه

 ! ترسوندی منو.. من خدای ــ

 ودب نهفته نگاهش در چه ؟ بود زالل آنقدر چرا!  چشمانش ی نقطه ترین عمیق در نشست نگاهم

 ؟ کرد می رو و زیر را دلم که

 ! ببخشید:  زدم لبخند و کردم کنترل را احساسم

 ! شرم البته و ، نشست لبهایش بر لبخند شد پاک نگاهش از ترس

 . بخیر صبح... سالم ــ

 ... خواست می دلم چقدر

 ؟ کرد فرار دستم زیرِ از و گرفت را نگاهش آنگونه که خواند چه نگاهم از

 ! شدی بیدار زود چه ــ
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 . شد میز چیدن مشغول برگشتم طرفش به و انداختم را دستم

 . دارم مهمی کار.. بیرون برم باید ــ

 هب نپرسیدنش اما نبود تفاوت بی.  نپرسید چیزی اما.  نگرانی از پر...  دوخت من به را نگاهش

 . نیامد خوش مذاقم

 آن پروا بی شد می کاش.. بود هم سرد حتما و لرزید می دستش.  کرد سرگرم را خودش دوباره

 .... را ها دست

 . برگردم اتاق به بود بهتر

 . بخوریم صبحونه هم با برگردم کنم خشک موهامو ــ

 ! حتما:  زد لبخند

 ؟؟ نبودم درکش به قادر که داشت حرفی چه اما....  بود نگاه همان نگاهش.  رفتم اتاق به

 .... چرا ؟ نبود چرا ؟ باشد تاب بی من چون هم او داشتم توقع چرا

 یلیخ هنوز...  رسیدم می ها کار ی بقیه به باید.  پوشیدم لباس و کردم خشک سشوار با را موهایم

 . برسند عملشان سزای به کاوه و کورش عمو و تامنوچهر بود مانده

 هم در.  یدپر جا از حضورم با که بود فکر در عمیقا و بود نشسته میز پشت.  برگشتم خانه آشپز به

 . میشم ناراحتیت باعث مدام حضورم با که ببخش:  نبود خودم دست اخمم رفتن

 . بودم فکر تو فقط... من!  حرفیه چه این:  نشاند لبهایش بر کمرنگ تبسمی عجوالنه

 لمسا و صحیح که من ؟ کرده مشغول اینقدر فکرتو چی:  بنشیند کردم اشاره نشستن حال در

 ... نشستم مقابلت

 افکارش از آوردن در سر برای اما رسید می نظر به مزه بی کمی طنز ی جمله آن گفتن اخم آن با

 . نبود بد

 ... باید اومدنت با که کردم می فکر این به داشتم...  راستش...  بله خب:  خندید آرام

 ومدنما با:  کردم نگاهش شد طوالنی که مکثش.  ریختم بود مقابلم که چایی لیوان در شکر کمی

 ؟ چی
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 . بودم گرفتنش دست به تاب بی که بود ظریفش و سفید دست به..  نبود من به نگاهش

 ... باشیم زندگیت مزاحم خوام نمی...  بریم اینجا از باید خب ــ

 "؟ بست جمع ؟ برن اینجا از باید " کردم تکرار دل در اش چهره به خیره

 آوری یاد از..  نه اما...  گرفت بر در را وجودم ی همه خوشایند نا حسی دخترش آوری بایاد و

 راچ....  چیز یک فقط...  نبود هم این نه...  آورد زبان بر راحت را تصمیمش اینکه از نبود دخترش

 ... دانست نمی مگر ؟ ست من زندگی مزاحم کرد می فکر چرا ؟ برود خواست می

 یم رفتن از حرف هم باز راحت اینقدر وقتی اما کنم نثارش نباید محبت جز که دانستم می را این

 ...!!! زد

 منی کنار در که بلندم بخت به خوشا

 منی بیقرار تو هم منی قرار هم تو

 سوز و سردی گذشت زمستان، فصل گذشت

 منی بهار را، فصل این بزن ورق بیا

 فقط است حالت دو جدایی های روز به

 منی انتظار در یا توام انتظار در

 باشد من یار یار، اگر خلوت است خوش

 منی کنار در روز و شب که چون است خوش

 خورد غبطه تو و من حال به عشق که بمان

 منی یار که کن عشق توام، یار که بمان

 من ی عاشقانه های غزل مثل که بمان

 منی گوشوار و محضی لطافت از پر

 توام زمان شاعر ترین "ابتهاج" من

 منی روزگارِ شعرِ ترین عاشقانه تو
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 "ابتهاج هوشنگ"

 هک هست بزرگ اینقدر خونه این:  شد گزنده لحنم رفت هم در قبل از تر سخت بار این هایم اخم

 خواست به باغ خونه این باشه چی هر...  نباشی هم من زندگی مزاحم و بمونی اینجا بتونی

 ! هست هم تو برای آقابزرگ

 بی نگاهش در تعجب و باشد تفاوت بی لحنش کرد می سعی.  دزدید نگاهم از را نگاهش

 دم می ترجیح من:  نگاهش نه داشت آرامش لحنش نه نبود موفق اما کرد می سعی فقط...رنگ

 ... حضورم خوام نمی...  کنم زندگی مستقل

 ... نبود خوب لحنم دهد ادامه دهم اجازه توانستم نمی

 می بودی مزاحم اگه...  کنم تحمل زندگیم تو مزاحمو یه حضور تونم نمی اصال من باش مطمئن ــ

 ! باهات ندارم که تعارف... گفتم

 ... رنجاندم خودم از را او راحت چه... ریخت فرو دلم نشست چشمانش در که غم

 بر کلمش به ممکنه باشی مسقل...  گم می خودت برای:  گفتم بهتری لحن با و نوشیدم چای کمی

 ... بخوری

 ؟ بود شده دلگیر خیلی! ؟ کرد نمی نگاهم چرا

 حضورش از همیشگی خوب حس همان...  شد وارد پدرم که بزند حرفی تا گشود لب شد بلند

 ... درخشید مهرش پر چشمان دیدنم با.  شد قلبم سرازیر

 . بودم دلتنگش...  خاستم بر احترامش به

 ... گذاشت تنها را ما صدا بی یاس رفتیم فرو هم آغوش در وقتی

 رو خدا:  فشرد خود به محکم مرا.  بود شوق اشک ، اشک این اما بود سخت برایم پدر اشک دیدن

 ! برگشتی سالم و صحیح که شکر

 بیچاره برای بود کاسه یک در دستش کورش عمو با که مادری ؟ پرسیدم می هم را مادر حال باید

 بی همه آن ترسیدم می.  کنم گو باز او برای را وقایع توانم می چطور دانستم نمی ؟ من کردن

 ... شنید می دادگاه از..  فهمید می که حال هر به اما!  نیاورد تاب را مرامی بی و مروتی
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 که ودب افتاده برایم اتفاقی چه و بودم کجا اینکه از..  گفتم نبودنم از و نشستیم میز سر هم با

 ! کاوه دیدن جز به همه...  برگردم بودم نتوانسته

 شده حلقه و فر موهای آن با دخترک....  بود دستش در دخترش دست.  برگشت دیگر بار یاس

...  محس اما.  سرد و تفاوت بی..  گرفتم درشتش چشمان از را نگاهم.  ماند می عروسک به بیشتر

 که نگاهش حالت...  آمد نمی بدم او از ، کنم وانمود خواستم می که هم آنقدر.  بودم عجب در آن از

 . لرزاند را دلم بود یاس شبیه

 ... برم قربونت بیا..  باباجون ببینمت اینجا بیا:  گشود خنده به لب دیدنش با پدر

 اینکه از جدا ؟ باشم داشته دوستش توانستم می هم من...  بود منوچهر دختر او ؟ صدقه قربان

 ودب سخت.  دیدم می تر پررنگ را قسمت این باید... بود یاس وجود از قسمتی بود منوچهر دختر

 را اش خوشی دل خودخواهی با نداشتم حق من و بود یاس زندگی شک بی...  پذیرفتم می اما

 ! بپذیرد مرا او بدون بود محال!  بگیرم

 برچیده لبهای ترسیده و کنجکاو نگاه آن با..  کرد رها آغوشم در را او پدر که آمدم خودم به وقتی

 .. کنه می عادت بهت زود:  خندید پدر.  کرد گریه به شروع لرزان ای چانه با و داد جلو را اش

 و من به را نگاهش نگران البته و صدا بی که بود یاس حضور مهم.  نه یا کند عادت نبود مهم

 . دلم عزیز بیا:  آمد جلو یاس که بگذارم زمین بر را او داشتم دوست.  بود دوخته دخترش

 ... کنم جدا او از را دلش عزیز نمیتوانستم هرگز من!  بود دلش عزیز

 . او کردن آرام در سعی و کرد خواهی عذر

 ؟ ترسید من از فقط یا شناسه یکه و ترسه می همه از ــ

 . لشالعم عکس همینه ببینه رو فردی هر که باری اولین معموال:  رنگ بی و بود عجوالنه لبخندش

 . براش میشه عادی آینده روز چند پس ــ

 همم کار جایی چند...  برم باید من پدر:  خاستم بر.  گرفت را منظورم.  کرد گیر نگاهم به نگاهش

 . دارم

 ! بود بزرگ خیلی بود نگاهش در که سوالی عالمت
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 . دادگاه برم باید ــ

 اجازه و بگذریم نیست بهتر نظرت به اما... شده ظلم یاس به حد بی که نیستم این منکر من ــ

 ... بدیم

 و نو از روز آمد می بیرون اگر صفت گرگ منوچهر.  گرفتم می را مادرش و یاس انتقام!  بود محال

 . نو از روزی

 اون از ؟ گرفت نادیده رو یاس حق در جنایت همه اون میشه چطور!  آقاجون ندارم توقع شما از ــ

 ... افروز عمه خون گذشته

 ی همه حق..  نباش نگران:  هستم گاهش تکیه که کرد می باور باید.  بود من به هنوز یاس نگاه

 . دستشون کف ذارم می رو کردن ظلم بهت که اونایی

 خود ایبر دیگری دردسر ببیند که نداشت را این تاب دیگر فقط بود موافق من با.  کرد سکوت پدر

 . ام ساخته

 مین من برای اتفاقی هیچ...  کنم می عمل قانون راه از بار این...  آقاجون نباشید نگران شمام ــ

 . افته

 باش خودت مواظب.  پسرم سپارمت می خدا به:  دوخت چشمانم به را زد می تیرگی به که نگاهش

. 

 مخ.  جون آقا راحت خیالتون:  نشست لبم بر لبخند و گرفتم دادن اجازه ی منزله به را حرف این

 . اجازه با:  بوسیدم را اش شانه روی و شدم

 ؟؟ دلگیر هنوز یا بود نگران دانم نمی.. زدم لبخند هم یاس به

 ؟ نداری کاری ــ

 . باش خودت مواظب...  ممنون:  داد تکان سر

 برای من اخالقی بد اما.. بود هم شاید البته!  دلگیر نه بود نگران پس...  باش خودت مواظب

 ... نرود اینکه برای.  بود خودش

 . وکیلم دیدن به اون از قبل و رفتم می کورش عمو سراغ به باید.  شدم خارج باغ از
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********************* 

 ؟ شریفتون اسم:  پرسید مسخره ای کرشمه و ناز با جدید منشی

 . زاده حاجی:  گفتم آلود اخم

 . قربان بله....  هستند زاده حاجی جناب:  گفت داشت دست در گوشی که همانطور

 . بفرمایید:  کرد اشاره دست با من به رو و

 پدرم کرد می فکر او.  کرد می تعجب دیدنم از شک بی.  افتادم راه به کورش عمو اتاق سمت به

 . اند آمده دیدنش به کیوان عمو یا

 دیدنم با زدم می حدس درست.  کرد بلند سر ورودم با و بود تاپش لپ در سرش. کردم باز را در

 . شد مبهوت

 ... کردم می حفظ را ام خونسردی اما آمد می جوش به خونم

 . جان عمو سالم ــ

 از رو همه که تو...  اومده کی ببین:  خواست پا به..  مصنوعی کامال اش خنده...  آمد خودش به

 ! گشتی بر که خوشحالم خیلی..  برم قربونت...  عمو کشتی ناراحتی

 . کنم جمع را پوزخندم نتوانستم.  بود دار خنده

 . اینجاست زنم می سر که جایی اولین همین برای میشین خوشحال دیدنم از دونستم می ــ

 . بفرمایید

 . نشستیم دو هر..  بنشینم کاناپه روی کرد تعارف و زد دور را میزش

 . داد چای دستور

 ؟ بودی کجا مدت این ؟ خبر چه...  عمو خب ــ

 ؟ نپرسیدین کاوه از:  گرفتم نفس

 ؟ کاوه:  رفت هم در هایش اخم

 ...  عمو بود کثیفی بازی:  شد باز پوزخند به لبهایم
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 قاآ:  آمد درون به کاوه و شد باز عجوالنه و کوتاه ای ضربه پی در اتاق در بزند حرفی آنکه از پیش

 ... حبیب شنیدم جون

 . ببندد را دهانش کرد فراموش حتی که خورد جا چنان افتاد من به نگاهش که همین و

 ؟؟ برگشته و مونده زنده ؟؟ چی حبیب:  خاستم بر

 ! نمیشه باورم..با:  شد پایین و باال گلویش سیب و داد فرو را دهانش آب

 هک بودی ترسیده اونقدر:  کردم تقدیمش و ریختم نگاهش در را نفرتم ی همه.  شدم نزدیک او به

 برگشتم مسال و صحیح که میبینی االن!  نه یا کردی تموم حقم در رو نامردی ببینی نایستادی حتی

.. 

 ... چه مورد در داری تو دونم نمی هنوز من جان حبیب ــ

 گرنهو...  باشید شده آلزایمر دچار ممکنه..  سالتونه و سن خاطر به:  برگشتم کورش عمو طرف به

 بریم دور راه چرا نه یا...  ؟ کنه فراموش و باشه داشته دست خودش خواهر قتل تو آدم میشه مگه

 هداد بهش ای لقمه چه نیست معلوم که خودش نامرد پسر توسط هم اون.. ش برادرزاده قتل تو... 

 .... اصل برابر کپی!!  شده وجدان بی و شرف بی اینقدر که

 ! میاره یادتون به رو همه پلیس...  نباشید نگران اما

 را او حتما در دم..  بود دار خنده...  گذاشت فرار به پا زده وحشت و رفت عقب گام چند کاوه

 به ! پسر کنی می بازی شیر دم با داری:  گفت که کردم نگاه کورش عمو به!  کردند می دستگیر

 ... نکشی پیش رو گذشته حرف که نفعته

!  ودب دیدنی واقعا اش زده بهت ی قیافه...  شدند وارد مسلح پلیس سه که بود نشده تمام حرفش

.  زدند دستانش به دستبند و آورد باال را دستهایش اعتراضی هیچ بی...  بود رسیده راه آخر به

 عذاب از هم خودش شاید شد تیره عجیب غمی با داشت خود در که ای کینه ی همه با نگاهش

 ... بود شده خسته نوجدا

 . بود ترسیده تصورم حد از بیش کاوه

 می نم با بود مانده پایین که هم پویا.  شدم می همراه آنها با باید توضیحات بعضی ی ادامه برای

 برای من تاب بی دل مثل هم او دل... مصمم تالفی وبرای بود خوشحال من ی اندازه به هم او.  آمد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 36 ریا بی | کند فریاد عشق اگر رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

443 

 

 و بود کرده غمگین را او نگاه که هایی زخم!  سوخت می بود خورده یاس روح تنِ به که هایی زخم

 ! یافت نخواهد التیام ها زودی این به که کرد درک راحتی به شد می

*************** 

 * یاسمین* 

 می.  کردم می احساس عجیب ای دلهره هم دلم ته اما بودم شوق و شور از پر هرچند حضورش از

 بودنشان چسب دل ی همه با که حرفهایی! نگاهش حرف خواندن و او با شدن رو به رو از ترسیدم

 هب خواستم نمی من...  شد می تمام او ضرر به چون خواستم نمی.  بشنوم خواستم نمی دیگر

 و دایی وگرنه.. است مادرش منظورم گویم می که خانواده البته.. بگذرد اش خانواده از من خاطر

 روی نباید یعنی...  توانم نمی که دانستم می این از جدا!  ندارند مشکلی من با که حمیرا و حنانه

 او به...  باشد داشته دوست مرا یغمای توانست نمی او.  کنم حساب یغما برای داشتنش دوست

 پدر هب او.. گرفت می آتش برایش قلبم کردم می نگاهش وقتی!  بود گناه بی یغما اما دادم می حق

 .... اما..  داشت نیاز

 را اش شیشه و گذاشتم زمین بر خورد می شیر آغوشم در که را یغما پویا همراه به او ورود با

 . سالم:  خاستم بر و دادو دستش به دوباره

 ... داد می نامنظم ضربانی قلبم به نگاهش هم هنوز

 و فتر سویش به.  نشست بار به محبت و لبخند به یغما برای پویا ی چهره و گفتند پاسخ دو هر

 ؟ خوری می چی بره قربونت به دایی:  کرد بغلش

 اساحس او با.  بود آویز رخت به لباسش آویختن حال در او به توجه بی که بود حبیب به یغما نگاه

 ... کرد می غریبگی

 ؟ نیستن جون آقا:  آمد جلو

 . زنند می حرف تلفن با دارن...  چرا ــ

 ؟ اتاقشون تو ــ

 . باغ توی...  نه ــ

 ؟ بیاری چای برام میشه: نشست
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 را جانم و دل بیاید تا و بود رفته صبح از.  داشتم دلشوره...  گرفتم آرامش ی چهره از را نگاهم

 ! بودم خورده

 . حتما ــ

 ره.....  و کردند چه و بودند کجا که داد می توضیح کمی و آمد می پویا کاش.  رفتم خانه آشپز به

 . بودم تر راحت او با بود چه

 هک شدم می اختیار بی خونسردی همه آن با او مقابل در.  شوم مسلط خودم به تا کردم صبر کمی

 . کرد می ام کالفه موضوع این

 یدمرس که او مقابل.  کردم تعارف چای سه هر به.  بود آمده هم دایی گشتم بر چای سینی با وقتی

 . زد لبخند و دوخت چشمانم به را عمیقش و آرام نگاه

 دلتگش چقدر بودم خبر بی او از که مدتی آن در!  آمد می آرام ی چهره این به لبخند چقدر خدایا

 . بودم شده

 . کرد تشکر و برداشت را چایش

 . نشستم کنارش در و گذاشتم میز روی را فنجانش بود سرگرم یغما با هنوز پویا

 ؟ پسرم چیکارکردی امروز ؟ خب:  پرسید دایی

...  شدند دستگیر کورش عمو و کاوه خواستم می که همونطور:  نوشید را داغش چای از ای جرعه

 بهش کامیار از بیشتری االرث سهم که داده قول بهش پدرش که کرد اعتراف اول همون که کاوه

 ! حیاتش زمان در هم اون بده

 . کنه اعتراف باید... بره نمی پیش از کاری اما کنه می انکار داره اینکه با هم عمو

 ... بود بزرگش برادر بود چه هر باالخره.  رفت هم در دایی ی چهره

 ؟ چیه تکلیفشون حاال ــ

 رفتمگ براش من که وکیلی اون با!  یاسمینه پرونده اصلی شاکی:  دوخت من به را زیبایش چشمان

 ! میشه چی معلومه

 . بودم ها ان ی سه هر نگاه مرکز حاال.. کردم مرطوب کمی زبان با را خشکم لبهای
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 بی این هم بتونم!  بگیرم نادیده رو شد حقم در که ظلمی همه اون تونم نمی من...  من.. خب ــ

 ... و گناه بی موجود این اومدن...  کنم فراموش تونم نمی و زدند رقم برام که آبرویی

 ! آوریش یاد از شد می بد حالم...  کشاند می جنونم به که موضوعی از زدن حرف بود سخت

 . گذرم نمی مادرم خون از من.. اما.. ببخشید دایی ــ

 . بود کرده سکوت دایی

 ! گیره ماجرا ااین تو هم مادر پای متاسفانه:  داد ادامه حبیب

 ختمدو دایی به را نگاهم!  داشت فرق بگوید قاطع اینطور اینکه اما دانستم می..  ریخت فرو من دل

 ... االن مادرتم یعنی:  پرسید هم در و نگران. 

 ... شدند می باغ وارد او کمک با اینکه!  کاوه اعتراف با:  داد سرتکان حبیب

 ... دانستم می مادر بدش و خوب ی همه با را او...  کردم بغض

 . ندارم شکایتی دایی زن از من اما ــ

 ؟ داشتگاست باز االن:  خاست بر دایی

 ! نه فعال...  آقاجون نه ــ

 ! دارم حرفها نسرین با...  برم باید من:  رفت اتاقش سمت به

 ؟ نبود ناراحت مادرش خاطر به ؟ بود خونسرد آنقدر چرا.  کردم نگاه حبیب به نگرانی با

 ... بدید اجازه جون آقا:  خاست بر حبیب.  آمد بیرون و پوشیده لباس دایی

 . نگرانم!  شد ناراحت خیلی دایی:  کردم نگاه پویا به.  رفتند بیرون ساختمان از هم با

 ... این بشه همسرت به اعتماد عمر یک عاقبت..  سوزه می براش دلم من:  بوسید را یغما موهای

 ! ناکه درد واقعا(  داد تکان سر)

 ؟ بودین شون خونه شما ــ
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 اون هگ می!  رنجیده ازش خیلی..  ببینم مادرمو خوام نمی گفت..  نیومد حبیب کردم کار هر..  نه ــ

 و دست مرگ با من که جایی تا کرد سکوت بازم اما کنه می غلطی چه داره منوچهر دونست می

 ! داره حقم و...  خیلی.. دلگیره خیلی!  کردم نرم پنجه

 شنیده سهراب از آنچه مورد در هم من ادعای اما بود خوب کاوه اعتراف!  بگویم چه دانستم نمی

 ودب شنیده و دیده که را آنچه گفت می و آمد می سهراب کاش...  داشت مدرک و اثبات به نیاز بودم

! 

 نم که همانطور...  داییست خاطر به دانستم می...  بود گرفته اش چهره بار این.  گشت بر حبیب

 ! شود بد حالش نکند که بودم دلواپسش

 ... برم دیگه من:  برخاست پویا

 .. حاال بودی ؟ کجا ــ

 . برو بعد بخور شام:  من

 . باشم خونه دادم قول...  ممنون ــ

 ماند می یاپو کاش هم باز اما داشتم اعتماد چشمانم از بیشتر او به..  نبود ترسناک حبیب با تنهایی

 او اب از که شود القا او به حس این خواستم نمی.  کنم اصرار بیشتر که نکردم جرات او مقابل در. 

 . ترسم می بودن

 .. دایی کنیم صبر یا میخوری شام:  گفتم رفت که پویا

 . نمیاد امشب جون آقا... گرسنمه:  شد بلند

 ؟ بیفتد تقال به باید چرا وگرنه ترسیدم می واقعا هم شاید...  دانم نمی...  دلم

 . رفت خودش اتاق به هم او و بچینم را میز همانجا تا رفتم خانه آشپز به حرف بی

 هب توجه بی گاهی از هر...  آمد می دنبالم به رفتم می که جا هر مزه با و تپل اردکی جوجه چون یغما

 در کردن باز عاشق...  زدم می لبخند رویش به و کردم می نگاهش داشتم که استرسی همه آن

 ... وسایل ریختن هم به و بود ها کمد
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 ببین.. هع:  شد وارد هم حبیب..  گشتم بر سویش به شیئی شکستن صدای با که بود او به پشتم

 ... کردی چیکار

 ... کن جمع رو اینا بیا:  نگریست من به و کرد بغل را او

 شروز شکست نمی ظرف بار چندین روز در اگر کردم نگاه یغما به حرص با و کشیدم کار از دست

 . شد نمی شب

 ؟ کنی می نگاش فوالدزره مادر عین داری چیکارش.. بابا ای:  کرد بغض و گرفت دل به را اخمم

 ! آمدم در خنده و تعجب از حالتی به تعبیرش از حالیم بی ی همه با

 ؟؟ زره فوالد مادر... عجبااا ــ

 مه او...  شد خوشی غرق دلم صحنه این دیدن از چقدر....  کشید یغما سر بر دستی و کرد تبسم

 ؟ بدارد دوست را یغمایم توانست می

 ! عروسکه عین که خودشم!  داره خوشگلی موهای چه ــ

 ... شیطونه خیلی اما:  شدم ها شیشه خورده ن کرد جمع مشغول

 ! داره عالقه بهش خیلی پویا:  نشست میز پشت

 ... دایی بگه بهش داره دوست...  زیاد خیلی.. آره ــ

 ؟ بگه چی باید من به ــ

 اسخپ که را نگاهم.  دلنشین تبسم همان با.. یغما به بود خیره.  کردم نگاهش!  لرزید دلم و دست

 ...دا...  همون! بخوای خودت چی هر..  هر...  دونم نمی:  گزیدم دندان به لب داد

 ؟ بابا بگه بهم ــ

 . خاستم بر و کردم تمام را کارم سریع!  بماند کالم صراحت این از شدم حالی چه

 ؟ توانستم نمی و خواست می دلم که وقتی ؟ گفتم می چه باید

 ؟ گفتم چی نشنیدی:  گفت که رفتم یخچال سراغ به

 . بیاورم زبان بر راحت را حرفم توانستم می کاش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 36 ریا بی | کند فریاد عشق اگر رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

448 

 

 ... اما.. شنیدم ــ

 ! شنوم می ؟ خب:  داد ادامه آمرانه نشاند خودش مقابل میز روی را یغما

 . آوردم می کم او مقابل در همه این که من به لعنت

 ... من...  راستش ــ

 .چشمانش تا آوردم باال را نگاهم

 یه ! شاد زندگی یه...  بگیرم شما از خودم خودخواهی با رو بهتر زندگی یه شانس تونم نمی من ــ

 .. یه..  سالم زن

 !خودت واسه دار نگه حرفاتو...  بشنوم چیزی خوام نمی:  شد بلند

 ... من..  حبیب..  کردم صدایش دلجویی روی از عجوالنه که رفت در سمت به

:  دش نزدیک من به و گذاشت پایین میز روی از را یغما...  برگشت طرفم به تامل کمی با.  ایستاد

 ؟؟ نه بفهمی تونی نمی داشتنو دوست معنی تو

 ! پروا بی کالم و نگاه آن از. نزدیکی همه آن از شد می سر آسیمه قلبم

 دار تب چشمان ان با کند نفوذ نگاهم عمق به بتواند تا داشت نگاه باال را سرم و گرفت را ام چانه

 نامرد یه که نداره فرقی برام!  خوام می هستی که همینطور رو تو من ؟ هستی چی نگران:  جذاب

 تچپ دست که نیست مهم برام..  گذاشته دامنت تو بیگناهو ی بچه یه و کرده درازی دست بهت

 که ودیب همون.. نیفتادی اصل از بازم گفتم که اینایی ی همه با که پاکته وجود مهم...  کنه نمی کار

 ... حیوون اون کنم فکر که سخته درسته..  کنم می درک رو تو شرایط من!  بودی

 ونیها از فراتر خیلی دارم بهت که احساسی اما:  بود نشسته نگاهش به خشم...  کشید را دستش

 روزدی و امروز برای چون...  بگیرم نادیدش تونم نمی!  بذارم روش پا چیزا این خاطر به بتونم که

 ! تر پاک عشقت و بودی پاک خودت...  شدی قلبم مالک که ساله چند.. نیست

 . گرفتم را آلودم شرم نگاه

 رفح به!  کن فکر من به فقط تو:  گرفت را هایم بازو...  کرد پر باگامی را میانمان اندک ی فاصله

 ! نده اهمیت هم کس هیچ
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 ارمذ نمی!  دنیامی ی همه:  زد لبخند رویم به.  کنم نگاهش که خواست آورد بازوهایم که فشاری با

 ! بگیری ازم دنیامو

 چه..  گذاشت تنها هیجان همه ان با مرا و رفت...  برداشت عقب به گامی و کشید را دستهایش

 ؟؟ بچشم توانستم می هم این از تر شیرین طعمی...  گذاشتم قلبم بر دست!  او هم آن!  اعترافی

 را وا با رویارویی تاب اصال.  کنم صدایش دیگر بار و بروم نتوانستم هم من...  نیامد شام برای

 خودم به توانستم نمی ها حرف آن ی همه با...  بودم ناخوش من اما... بود خاصی شب.  نداشتم

 ! کرد بیمار را روحم که منوچهر به لعنت.... که دهم اجازه

 *********************** 

 دلم صحرای به زد خیمه و آمد عشق

 دلم پای در فکنده وفا زنجیر

 نرسد ما دل فریاد به اگر عشق

 دلم وای دلم وای دلم وای ای

 هر هب!  عالقه ابراز آنگونه که نبوده او کردم گمان که آنقدر کرد رفتار عادی خیلی بعد روزهای و روز

 . شدم نمی معذب وجود این با که چرا بودم راضی موضوع این از من حال

 دل زود چه یغما و.  دهد عادت خود به نحوی به را او و شود بهتر یغما با اش رابطه داشت سعی او

 ! بست می

 های خنده دیدن و یغما به توجه شادی از من دل و کرد می خرید برایش رفتند می بیرون هم با

 . شد می شادی غرق بود زندگی خودِ برایم که قشنگش

 ... دایی زن آخر...  بودند تنها خانه در حریر و حمیرا که چرا نیامد باغ به دیگر شب آن از پس دایی

 رد که ساری شرم و سرافکندگی احساس آن و دایی برای بیشتر..  بودم ناراحت برایش خیلی

 ، کاوه ، کورش عمو ، او..  شد می روشن ها آن تکلیف دیگر روز چند..  نبود چاره اما.  بود نگاهش

 دهز خودکشی و خودزنی به دست زندان در وقتی.  بود مشخص تکلیفش که هم منوچهر... و تانیا

 روانی آسایشگاه به روانپزشک نظر با بودند کرده مشاهده او از عجیب و نرمال غیر حاالت و بود
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 نمی....  کرد می نابودش داشت وجدان عذاب شاید...  زنجیری ی دیوانه یک...  بود شده منتقل

 !! مرگ از بدتر بود سرنوشتی حال هر به! ...  نه یا داشت وجدان دانم نمی..  دانم

 زیبایش موهای آراستن و بودم یغما های لباس تعویض مشغول(  سابق اتاق همان)  خودم دراتاق

. 

 ؟ کجایی ؟؟ جان یاسمین ــ

 فتنشر از ساعت یک فقط اگر حتی نشست می لبم بر لبخند همیشه آمدنش با.  بود حبیب صدای

 . گذشت می

 . میام االن...  اینجام ــ

 ...بابا:  برخاست زده ذوق یغما

 یاد که بود کرده تکرار برایش آنقدر..  خواست می حبیب که بود شده همان...  شد پررنگ لبخندم

 بر چه و بوده که پدرش که نگویم او به هرگز داشتم قصد!  من طفلک.  کند خطابش بابا بود گرفته

 . کمتر خیالش و فکر و بود نفعش به دانست نمی هرچه!  است آورده زندگیم و من سر

 ... بابا:  دوید بیرون بودم کثیفش های لباس برداشتن حال در که من از زودتر

 ... ببینم اینجا بیا بدو.. عروسکی چه.. به به..  بابا جونِ ــ

 . گرفت می بیشتری رمق لبهایم بر تبسم و شنیدم می دخترکم با را او بش و خوش صدای

 گل خانوم سالم ــ

 کرد اشاره او به و گرفت من از را عاشقش نگاه داشت آغوش در را یغما.  دادم پاسخ خوشرویی با

 ... نداشتما دیدنشو چشم...  کرد جا ما دل تو خودشو چجوری سوخته پدر:  خندان لبی و نگاه با و

 ... باشی بابا میاد بهت که چقدرم:  گرفت ام خنده اعتراف این از

 .. ببستی بابا:  داد هل بیرون سمت به را حبیب و کرد لوس را خودش ما ی خنده دیدن با یغما

 ... داد می هل را او صورت کوچکش های دست با و

 چشمای از که نگاهشه معصومیت خاطر به بهش عالقم ی همه:  بوسید را هایش دست کف حبیب

 ... وگرنه توئه وجود از قسمتی که کنم می فکر این به فقط! برده ارث تو
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 دلم روی پا خواست می دلم کردم می فکر موضوع این به وقت هر و.  را حالش کردم می درک

 ! نه بگویم کالم یک و بگذارم

 .... گم می همیشه که من... داری حق تو ــ

 . شد می متوجه را منظورم ی همه نگاه یک با کنم تمام را حرف نبود نیاز

 . گرفتم محضر نوبت هفته آخر واسه:  کرد اخم

 . نبود منعکس درآن قاطعیت و صداقت جز که چشمانی به ماند خیره نگاهم

 . گشنمه خیلی که بچین میزو توام.. بیایم بخیریم بستنی بریم ما:  زد لبخند یغما به

 . داریم دادگاه که هفته آخر:  بود نشده دور هنوز

 کنم برص تونم نمی دیگه من..  نباش موضوع این نگران:  پاشید نگاهش به مهر دنیا یک.  ایستاد

 ینهم تو زندگیمونو..  دیم نمی اهمیت کس هیچ حرف به ما...  ببینم رو تو خوری خود و تنهایی و

 ... کنیم می شروع خونه

 و ودب چشمانش در عجیب شوقی داشت خود در ژرف آرامشی چشمانش.  ایستاد مقابلم و برگشت

 تروح به که زخمایی ی همه!  من یاس ریزم می پات به زندگیمو ی همه:  لبانش بر زیبا تبسمی

 . دم می قول بهت..  کنی می فراموش رو همه...  دم می التیام رو نشسته

 . یدبخش وجودم ی همه به وصفی قابل غیر گرمی نشاند سرم روی شدن خم اندکی با که ای بوسه

 . گردیم می بر زود ــ

 ... کشیدم می خجالت او از چقدر.  گذاشتم ام گرفته آتش های گونه بر را سردم دست

 ؟؟ هفته همین آخر:  کردم تکرار خودم با

 ! بود شرم از پر نشست لبانم بر که لبخندی هم باز نبود اینکه با

 بدهید پر مرا ، است بلندی پرواز عشق

 بدهید فراتر مرز از ی اندیشه من به

 گردم می ای گمشده دل دنبال به من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 36 ریا بی | کند فریاد عشق اگر رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

452 

 

 بدهید کبوتر بال از من به پریدن یک

 !!! کرد می شیرین هم مرا تلخ کام که آنقدر..  داشت شیرینی طعم چه...  عشق

************************ 

 شد می اکو سرم در ها آن حرف بودم رفته فرو خود در و دمغ.  بود کرده بد را حالم دادگاه ی جلسه

... 

 ! جلسه این و..  ها آن تک تک از..  بودم شنیده قبل جلسات از که حرفهایی

 کردم سعی همیشه ": کردم می درک نگاهش از خوبی به را این بود متنفر من از هنوز دایی زن

. . بود دق ی آینه برام همیشه..  تونستم نمی اما کنم خرجش مادرانه..  باشم خوبی مادر براش

 چشم از رو منوچهر عمر رفتن فنا و جوونی عمر یک ؟؟ کنم محبت بهش تونستم می چطور

 از و بکنه دنیا تارک خودشو و بزنه سرش به منوچهر بود شده باعث اون.. دیدم می مادرش

 شد نمی نداره گناهی دختر این که بقبولونم خودم به خواستم می چه هر!  نبره لذت زندگیش

 در هم رو کنه می بهش همسرم که هایی محبت ی همه تالفی که کرد می تر جری منو شباهتش..

 هت اما.. نذارم فرقی دختر این و خودمون ای بچه بین که خواست می من از همیشه گودرز....  بیارم

 در مکرد می کار هر.  کنم خرجش محبت راحت و باشم خیال بی تونستم نمی که داشتم حسی دلم

 و حالم انگار دیدمش می همینکه اما دادم می انجام کاراشو خودم های بچه مثه بود نبودش

 مک اما...کنم سرکوب رو حس این که بود این سعیم ی همه وجود این با...  شد می عوض احساسم

 "... که کنیم کاری که خوند گوشم تو کورش کم

 قهعال و داشتم برادرو یه همین دنیا دار از:  کرد پاک را بود گرفته راه روشنش چشمان از که اشکی

 هرفت ازدست عشق جبران تا بشه اون برای یاسمین نحوی به کنم قبول که شد باعث اون به م

 افروزو که بوده منوچهر حسادت و خشم آتش نداشتم خبر که خورم می قسم اما...  بشه ش

 ... رو یاسمین شدم نمی راضی وقت هیچ وگرنه دونستم نمی من...  سوزونده

 ! شد پاره چند اعترافات این با بار چندمین برای من دل.  شکست را سکوت اش گریه هق هق

 رو گرفته نظر در یاسمین و افروز برای آقابزرگ که ارثی خواست می اینکه برای کورش ــ

 مین خوشش یاسمین از هم اول از او.. کشید رو نقشه این کنه تقسیم خودشون بین و برگردونه
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 با تا خواست کاوه از همین برای...  دونست می خانواده آبرویی بی و ننگ سنبل یاسمینو..  اومد

 ... من همکاری

 دیدممی تازگی...  نبود تنفرم خاطر به فقط من همراهی:  زد خیمه زیبایش و سپید ی چهره بر شرم

 خیلی منو این و بود دختر این به توجهش ی همه...  دختر این شده حبیبم ذکر و فکر ی همه که

 ترس از اینکه با هم من و رسید من به موقعیت بهترین در کورش پیشنهاد و بود کرده نگران

 ور تانیا...  کنم حفظ خودم برای رو پسرم تا کنم همکاری دادم ترجیح اما کردم نمی جرات گودرز

 مگفت..  دادم ازدواج قول بهش...  کردم بازی وارد من نیست میل بی حبیب به دونستم می که هم

 جایی به بره کوتاهی مدت برای یاسمین کنه کمک که صورتی در گیرم می پسرم برای اونو

 ! بکشه سختی ذاره نمی و هست بهش حواسش خان کورش که جایی.  نامعلوم

 دارن ای دیگه ی نقشه منوچهر و کورش که دونستم نمی من اما..  رفت می پیش خب چی همه

 مکک خواستم فقط من...  نبودم راضی بهش اصال من که چیزی..  بردنش بین از و کردن نام بد...

 هدچار یاس کنند اثبات که طریق این از هم اون برسند بود ثروت که شون خواسته به اونا کنم

 نتاهمی!  باشه نامش به ثروت همه اون که نداره اینو صالحیت و داره مشکل عقلی نظر از و توهمه

 ... حد

 ... نبودم ظلم همه این به راضی...  نداشتم خبر من:  انداخت پایین را سرش

 دمنبو متوجه چرا ؟؟ نفرت همه این...  کردم پنهان دستم با را صورتم شد اشک از پر که چشمانم

 هایم اشک...  نداشت تاب دیگر ام شکسته دلِ یا خدا ؟؟ حرفهایش شنیدن با شدم حالی چه ؟؟

:  دکشی سر صورتم به و آورد پایین را دستم آرام و نشست دستم روی حبیب دست شد روان که

 ؟؟ یاس

 اما.. بدونی خودت مادر یکیو عمر یه سخته!!  حبیب سخته:  دوختم چشمهایش به را ام بارانی نگاه

 ... بوده متنفر ازت بدونی سال همه این از بعد

 شهنمی باورم.. خدایا.. سخته:  فشردم بود کرده آلودش درد بزرگ بغضی که را گلویم و بردم دست

.. 

 ام چانه از قطره قطره و بود روان چشمانم از آس سیل و وقفه بی هایم اشک و لرزید می ام چانه

 . چکید می
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 رفتگ را غمگینش و کالفه نگاه و داد فرو را بغضش و فشرد لب...  نشست اشک به نیز او چشمان

 شا بسته بامشت بود داده تکیه من صندلی ی دسته به را آرنجش که دستی و نشست راست و

 ... شد خیره مادرش به و داشت نگه دهانش جلوی

...  ببرد پیش از کاری انکار با بود نتوانسته کاوه اعتراف با...  بود همان هم کورش دایی های حرف

 کوتاه تصمیمش از نداشت قصد اما..  کردم کاری هر آقاجونم کردن منصرف برای:  کرد اعتراف

 وننش بیمار خودشو آقابزرگ که بود خودم ی نقشه...  بود منوچهر از استفاده راه بهترین...  بیاد

 ش ونهخ به رو یاسمین ای بهونه به تونم می بیماره که کنه وانمود اگه بودم گفته بهش من...  بده

 که ومن ی نقشه...  نمیاد باغ به راحتی به ندیده محبت چون یاسمین بود معتقد خودش...  بیارم

 یشهم بیماری در نقشش غرق اونقدر پدرم بعد مدتی که بودم این از غافل من و کرد قبول کشنید

 پدر اوضاع نگران اینکه با...  مادرش هم خودش هم..  بود شوم دختر این.. میشه مبتال واقعا که

 داره دلش به آتش چه دونستم می که منوچهر از.  بودم هم ام نقشه بردن جلو فکر به اما بودم

 اشتذ نمی حبیب عشق اما...  کنه نزدیک یاسمین به خودشو خواستم...  بشه نقشه وارد خواستم

 من...  یاسمین کردن دور...  کردیم اجرا رو آخر ی مرحله ناچار به که بود این.. شد می مانع مدام..

 ونمد نمی..  آمد می حبیب سر که بالهایی حتی... نداشتم خبر شده حقش در که هایی شکنجه از

 رخاط به...  پشیمونم ام کرده از کنم می اعتراف اما..  نه یا شد می عوض نظرم بودم باخبر اگرم

 برام!  دختر اون...  حتی.. و پسرش..  برادرم زندگی خاطر به...  آخر در و...  م خانواده..  خودم

 و شده محو زندگیم از آسایش و آرامش که مدتهاست...  بده حکمی چه دادگاه کنه نمی فرقی

 . زندان دیواری چهار توی حتی...  ارامشم ی تشنه

 یاد به ردک منقلب را حالم تانیا دیدن..  نداشتند حرفی پشیمانی و ناراحتی ابراز جز هم تانیا و کاوه

:  یدپرس نگرانی با حبیب که شد منقلب آنقدر حالم... شدم منوچهر اسیر که افتادم روزی اولین

 . گرفتم نفس ؟ پریده اینقدر رنگت چرا ؟ خوبه حالت

 !!! بودم عاشقشون من حبیب ــ

 آروم ننک گریه...  مهربونت دل این برا بمیرم...  برم قلبت قربون دونم می:  داد دستم به دستمالی

 . نکن گریه.... جونم

 ! بود خوشبختی از فراتر بودنش درک...  داد نوازش را دستم

 ... ندارم شکایتی داییم زن از من گفتم وکیلم به که بود حکم خواندن از پیش
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:  ماند ام خیره چشمانش در بزرگ سوالی عالمت با وکیل.  کردند نگاهم متعجب حبیب و او

 ؟ ندارید شکایت

 نیاز...  کنم می درک کامال رو تو حال من..  یاس ببین:  گفت حبیب دهم جواب که آن از پیش

 ... من خاطر به نیست

 که ور زنی تونم نمی من.. خودمه دل خاطر به:  گرفتم کردند می کشی سر دیگر بار که را اشکهایم

 گهن منو بد، یا خوب...  ببینم زندان های میله پشت رو دونستم می خودم مادر پیش وقت چند تا

 می درک احساسشو من!  اومد کنار نقیض و ضد احساسات اون با عمر یه و کشید جورمو و داشت

 ... بوده سخت واسش خیلی...  کنم

 ... ندارم هم شکایتی هیچ...  گذرم می ایشون از بفرمایید لطفا:  گفتم وکیل به رو

 جریخن و وفایی بی آن با تانیا و بود انداخته دلم به که وحشتی همه آن با کاوه و کورش دایی از اما

 شاید... ها آن ی همه از تر بد روزش و حال که هم منوچهر..  گذشتم نمی بود زده پشت از که

 ! میدیدم آسایشگاه اسیر نزدیک از را او و رفتم می روز یک آرامشم برای

****************************** 

 حرف...  من با او و بود کرده صحبت او با حبیب....  بود موافق صورت آن به ازدواجمان با دایی

 . نداشت خود در پدرانه مهر جز هایش

 . بودند پویا و حمیرا و دایی...  ما پیوند شاهد

 یا خدا:  کرد رها را اش شده حبس نفس حبیب گفتم هیجان و استرس همه آن با را بله وقتی

 .... شکرت

 ! من های گونه بر شرم گرمی و نشاند حاضران لبهای بر لبخند عاشقانه قراری بی این با

 . گفتند تبریک صمیمانه سه هر

 بوسید را سرم وقتی حال این با!  داشت ها حرف چشمانش نگاه...  اما داشت لب به لبخند پویا

 . یاس بشی خوشبخت امیدوارم...  گم می تبریک:  داد دستم به را ش کادو و زد لبخند

 ... گفت تبریک و کشید آغوش به برادرانه هم را حبیب
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 که غمی ی همه با حمیرا...  بوسید و گرفت آغوش در هم با را هردومان..  آورد دیده به اشک دایی

 مرام و معرفت دختر این چقدر...  دهد نشان شاد را خودش کرد می سعی داشت مادرش نبود از

 ... وقت هیچ..  نگرفت قرار مخالفم ی جبهه در وقت هیچ...  داشت

 دایی و حبیب خاطر به بود کرده که هایی بدی ی همه با...  آمد می دیگر روز چند هم دایی زن

 دیگر البته..  صمیمانه زندگی همان هم باز و کنم فراموش را بود کرده چه هر..  را همه بودم حاضر

 بتهال.  کنم تجربه ها آن کنار در را آرامش و صداقت ی پایه بر زندگی یک.. صمیمانه "ظاهر " به نه

 ... خواست می او اگر

. . کوچکی شاد جمع چه و...  نکردیم صبر چرا که زد غر چقدر حنانه و رسیدند دیر کامیار و حنانه

 کنم خوشبخت را حبیبم..  را عشقم توانستم می..  کوبید می منظم نا و بود قرار بی هنوز من دل اما

 ؟؟؟

 ترتیب جشنی دایی زن آمدن از پس کرد تاکید و کرد دعوت شام به را همه دایی محضر از پس

 نمایش به خواستم می را چه جشن آن در...  کردم مخالفت خواهی عذر با من که داد خواهد

 .... بر بود مهری که یغما ؟ بگذارم

 اهکوت خوشی یک مگر کرد نخواهم خوشبختی احساس وجه هیچ به دیگر که منوچهر تو به لعنت

 . شود می تلخ کامم به روزها آن آوری یاد با هم آن که

 ار جمع که زبانی شیرین همه آن با یغما حضور مخصوصا..  گذراندم ها آن کنار در را خوبی لحظات

 و...  شد نمی جدا پویا از هم ای لحظه که نماند ناگفته و میبخشید شادی ها دل به و خنداند می

 دل...  من دل... و گذاشت می دهانش به غذا..  کرد می نوازشش..  میکرد نگاهش عاشقانه پویا

 رسم اما بود گرفته دل.  خواستم می که نبود ان نگاهش!  گرفت می عزیزم پویای برای من

 و نبود مرامش در حسادت...  نکند کاری خوشحالی ابراز جز شد می سبب بود آموخته که مردانگی

 . بود اعتمادمان مورد و داشتیم دوستش همه آن حبیب و من که بود همین

 ... بودیم تنها حبیب ماشین در برگشت راه در

 ؟ من گل ساکتی اینقدر چرا ــ

 ؟؟ کنم باور خدایا... کردم نگاهش
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 اندرخش تاللو اما بود حس بی هنوز که این وجود با که دستی..  گرفت را دستم دید که را لبخندم

 ... طوالنی ای بوسه..  بوسید و آورد باال را دستم...  بود کرده زیبایش ازدواج ی حلقه

 ... دستم این با واقعا تو گفتم معذب.  کرد قفل انگشتانم در را انگشتانش و

 هک بشه باورم:  زد تبسم...  بگویم هایم ضعف از که بود این مخالف کال.  بست را زبانم نگاهش

 ؟؟ خودمی مال

 ! شکرت خدایا:  داشت هیجان من مثل..  گرفت نفس

 دوید نگاهش به شیطنت نشست شرم به که لبخندم... گشود ام صدقه قربان به زبان و کرد نگاهم

... 

 ... دید می و بود امشب کاش!  خالیه خیلی آقابزرگ جای:  شد ساکت یکباره اما

 ... نرفتم حال به تا من ؟ پیشش بریم میشه:  اوردم زبان بر گاه نا به و گرفت دلم

 . بریم...  موافقم:  گفت تامل کمی با

 پویا از را یغما تا خواست او از و رویم می خانه به دیرتر کمی که گفت و گرفت تماس دایی با

 . ببرد شان خانه به خود با و بگیرد

 ی همه کرد می خوب را حالم..  میبخشید التیام را قلبم عشق همه آن با پیش در پی های نگاه

 . زدم می پس راحتی به را منفی افکار

 ؟ ادتهی:  گفتم و بردم باال را ولوم شد می پخش ضعیفی صدای با میداد گوش همیشه که ای ترانه

 ... بودم ترانه این عاشق متنش خاطر به

 تو عاشق منم و:  چسباند خود به مرا و کرد حلقه ام شانه دور را دستش شب انتهای بی تاریکی در

! 

 ... ام سینه روی گرفتی پا کشیده قد تاک یه تو

 .... زمینم من که عمریه تو گرفتن پا واسه

 ! زندگی یعنی عشق...  آفریدی عشقو که ممنون....  شکرت خدایا:  کردم زمزمه او مثل هم من

 پایان
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 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 با ما و همراجع ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان

 بگیرید تماس
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