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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 BNY رمان یک انجمن اجتماعی رمان برترین

 

 "الحق هو"

 :صهخال

 در و یخبندان عصر نام به رمانی نوشتن حال در و است ادبیات رشته دانشجوی نیل

 مادرش با همراه ایروزمره زندگی کنون تا که او. پاشی اسید قربانیان از حمایت

 تنهایی به خودش که شودمی ماجراهایی وارد مادرش ی دوباره ازدواج با داشته؛

 .بربیاید هاآن پس از تواندنمی

 دانلود رمان ماهی

 مجهول ویروس رمان دانلود

 رمان هاله ماهدانلود 

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://forum.1roman.ir/threads/13182/
https://forum.1roman.ir/threads/13182/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87/


                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

4 

 

*** 

 :مقدمه

 آغوش گرمای و شوندمی ذوب منجمد، یخانه این هاییخ که رسدمی روزی باالخره

 از بهتر من و...! کندمی هدایت آرامش از لبریز گرمایی به درونم بندانیخ از مرا تویی،

 شبیه که آییمی تویی کردند، طردم شهر، تمام آنکه از بعد که دانممی انسانی هر

 !نیست کس هیچ

 "الحق هو "

 رساندم صبحبه تنها که هاییشب و روزها تمام   مانند. عمرم هایسال تمام مانند! تلخ

 دختر با بودم غریبه. بودم تنها عمرم تمام   مانند. نبود کنارم کسی آواره من   جز و

 غریب. امجوانی مظلوم اما عاشق و پخته زن و امنوجوانی و کودکی گستاخ و بازیگوش

 رویشان خاک حاال که یادداشتم دفتر هایبرگه مانند غریب... هایمتهنوش مانند

 !کشیدندمی درد و بود نشسته

 از بود خسته کشید،می درد او توجهیبی و صاحبش فراموشکاری از دفترم! آری

 حال از کیارش را توصیف بهترین شاید شاید،... من مانند درست اشدائمی تنهایی

 زندگی دربرابر رنگی هایخواب تمام از ستهخ دخترک: داشت من همیشه

 !اشخاکستری

 "ر. ن"

 

*** 
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. کندمی شدن بسته به وادار را چشمانم سال فصل دومین داغ و سوز جان آفتاب  

! نلرزان را ما دل ترحمت پر نگاه با انقدر بگوید خورشید این به و شود پیدا یکی کاش

 .کنممی طی را کوچه طوالنی راه رمقبی و خسته

 با هایمکودکی. است هایمکودکی شبیه که خوردمی گره ایبچه دختر نگاه به نگاهم

 .است شدن آب حال در دستش در قیفی بستنی که صورتی شلوارک و پیراهن همان

 روی سالخورده، و مسن زن چند ها،این خانم شمسی یخانه کنار ترطرف آن

 سن هم من کاش. بودند کردن اکپ سبزی و زدن حرف مشغول و نشسته زیراندازی

 !بروم فرو ساله صدسی خوابی به کاش اصال! فارغ جهان غوغای ز و بودم هاآن

 خورشید برخورد از! زندمی یخ تنم زیاد، گرمای از کند؛می سنگینی شانه، روی امکوله

 سرم روی اممقنعه. دارد پارادوکس من زندگی تمام! شودمی منجمد مغزم صورتم، به

 .گرددمی پناه سر دنبال به موهایم فر و ندارد قرار و رامآ

 و شدی بزرگ دیگه تو نیل، ببین"کشدمی سوهان گوشم یالله در دوباره اشجمله

 و میشی عروس هم تو دیگه سال یه. داره همراه یه به نیاز مادرت که کنی قبول باید

 تو پای رو جوونیش. کرد گبزر  پدر بدون رو تو سال دوازده! مونهمی تنها که مادرته

 !"دختر باش شناس قدر گذاشت،

 بر لرزه. کوباندمی سینه قفس به را خود ایپرنده همچون قلبم کشد،می تیر مغزم

 !امکرده پیدا مادر مهر از شدن محروم فوبیای. افتدمی تنم تمام

 .فشارممی را در زنگ آشفته و زار حالی با

 به را نفسم که خوردمی ایطوالنی و عریض هایپله به امخسته نگاه. شودمی باز در

 .اندازدمی شماره
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. شوم داخل من تا گذاشته باز نیمه را خانه در. روممی باال هاآن از قدرت تمام با

 .پیچدمی راهرو در زدنش حرف تلفن با صدای

 بره شگاهدان از بعد بود قرار... خوبیه آدم دونممی آره! خانوم آبجی نیست راضی نیل-

 .رسیده تازه آره... جون خان پیش

 .کنممی پرت زمین روی را امکوله و کَنَممی پا از در جلوی را کفشم

 بیرون آشپزخانه از و کندمی قطع اختیاربی را تلفن. گرددبرمی زنم،می صدایش

 .آیدمی

 .میارم رو غذات بزنی، صورتت به آب تو تا. عزیزم نباشی خسته-

 .آیدمی صورتم به وعیمصن لبخندی

 خوردی؟ خودت -

 .بخوریم هم با وایسادم نه -

 که هرچند نخورده؛ غذا من خاطر به و است ظهر از بعد پنج ساعت. شوممی عصبی

 !پیچاندم را جون خان یخانه خوردن، ناهار او با برای هم من

 مقنعه که آنم از ترخسته. گیرممی آب شیر زیر را سرم و روممی دستشویی سمت به

 .نشود خیس تا بکشم بیرون سرم از را

 .کنممی پرتش مبل روی و کنممی باز را مانتو هایدکمه و آیممی بیرون

 شوهرش نکند. کشدمی تیر سرم شود، خراب نفره دو جمع این است قرار آنکه فکر از

 رمماد نکند کند؟ اذیت را مادرم بزرگش پسر نکند کنم؟ زندگی مادر پیش من نگذارد

 ...خواب  هم بشود نکند و کوچکش دختر مستخدم بشود
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 .کنممی تند پا ماننفره دو خوری ناهار میز سمت به و کشممی را ذهنم زیپ

 .نشینممی رویشروبه. گذاشته میز روی را غذا

 !برم تهران از هفته یه قراره -

 .رودمی باال ابرویش تای

 سالمتی؟ به کجا -

 !گیردمی پایین را سرش شرم از شوم،می خیره اشخاکستری های چشم به

 !من خجالتی یساده مادر  

 هایداستان شخصیت تو! کنی زندگی داری حق هم تو. مامان کن نگاه چشمام به -

 سر! کنی زندگی چطوری مختاری خودت... بگیرم تصمیم برات بخوام که نیستی من

 که بگیرم تصمیم من بخوای راگ هم االن گرفت؛ تصمیم برات پدرت بابا، با ازدواج

 که گفت جون مامان! میدی دست از همیشه برای رو اختیارت قدرت کنی، کارچی

 دونیمی. ساله پنج -چهار و بیست پسر یه و داره ساله شش دختر یه خوبیه، مرد

 پشیمونت خوامنمی! نفرمون دو زندگی تباهی و مرگ و شدن تموم یعنی چی؟ یعنی

 بزرگ تنها رو من که سالی چند این! مامانی سخته مخیلی سخته، فقط. ها کنم

 خوایمی پسره با. کنار به هم دیگه ساله شش دختر یه کردن بزرگ کنار، به کردی

 بیای؟ کنار سنی این پسر یه با تونیمی تو! سالشه چند و بیست مامان، کنی؟ کارچی

 بیاد؟ کنار دیگه زن یه با چطوری اون

 

 ازدواج مورد در که هاستحرف این از ترمتین و آرام. ودش عوض بحث خواهدمی

 .بگوید من به چیزی اشدوباره
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 برید؟ تهران از هفته یه خوایدمی چی برای -

 طعم. کنممی برنج از پر را قاشقم و زنممی چپ علی کوچه به را خودم خودش، مانند

 .است تلخ درکامم چیز همه روزها این. جومشمی سختی به! دارد ایزننده

 کنه؟می فرق برات -

 .کندمی نگاه گستاخم هایچشم به و گذاردمی ظرف داخل را قاشق

  نگفتی؟ خب! کنهمی فرق آره -

 .برممی فرو دهانم داخل دوباره و کرده پر را قاشقم

  باشی؟ داشته جواب انتظار ازم که دادی رو من جواب شما مگه -

 . بازدمی را اشرخساره رنگ

 .بده رو من جواب آدم مثل! نیل-

 احتماال. باشم داشته آرامش و بنویسم راحتی به بتونم توش که جایی برم دارم نیاز -

 ! شیراز جون، مادر پیش برم

 ! بود دعوا پدری خانواده و او بین من سر که افتدمی روزهایی آن یاد

 ! نمیگم ازدواجت از چیزی مامان نترس -

 فکرش و است میز به خیره هایشچشم که خوردمی حالی رد را غذایش. گیردمی آرام

 . دیگر جایی

  شدی؟ عاشق حاال تا تو مامان -

 . دهدمی باال را پشتش کم ابروی تای. خوردمی یکه امناگهانی سوال از
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 که نبودیم االن پسرای و دختر مثل! کردیم ازدواج هم بعد و شدم بابات عاشق آره -

 . کنیم ازدواج غریبه هایآدم با و باال هایسن با هم آخر و بشیم یکی عاشق روز هر

 میشی؟ هم خواستگارت یارو این عاشق! مامان -

 . رساندم حد ترین باال به را رویی و چشمبی. افتادمی پایین دوباره سرش

 !آره -

. شوممی اتاقم رهسپار و کنممی پرت سمتی به را صندلی. شوممی بلند میز کنار از

 هایمحرف و رفتار با خودم و کنم دخالت اشزندگی در خواهمنمی گویممی خودم

 ! دهممی آزارش

 قرار امپیشانی روی را دستی و کشیده دراز تخت روی. بندممی سرم پشت را در

 . دهممی

 ! روشن چشمت بابایی،

 

 *** 

  خوابی؟نمی چرا کوچولو... الالیی -

 . کندمی انهش دست با وارنوازش را بلندم موهای

 مامان اما بود کی دونمنمی. زدمی حرف مامان با خواب اتاق تو آقاهه یه دیشب بابا، -

 ! هیس گفتمی بهش همش

 . انداخت ابروانش میان تایی و درشت را هایشچشم

 بود؟ شکلی چه -
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 . بابا بودی تو! تو شبیه -

 . خندیدن به کردم شروع و

  نچ؟ف ذاریمی کار سر رو بابایی -

 خواممی که پام رو بخواب بیا پاشو پاشو، نمیری؟ کار سر مگه فردا بابایی...! وای-

 ! بگم قصه برات

 پایم روی را سرش و چرخاند بلندم موهای خروار بین را فروغش پر هایچشم

 . گذاشت

 ...نبود یکی بود، یکی -

 . بود بخوا. کردم نگاهش ام،آوردی در من داستان رسیدن اتمام به از بعد

 . رفتم بیرون اتاق از و کشیدم بیرون بود گرفته درد اشسنگینی از حاال که را پاهایم

 ! خوابوندمش مامانی مامان، -

 . آمد سمتم به درشتش خاکستری هایچشم و متناسب اندام و بلند قد با مادرم

 وضی،ع گفتی بهش که بود کرده کارت چی بابا مگه مامانی؟ کردید دعوا باهم چرا -

  خائن؟ ِ نامرد

 :زد ب**ل. بست را هایشچشم

 !باهاش کردم شوخی -

 ... کرده کبودش! وچشمت زیر ببین...! نگو الکی -

 .زد لبخند سختی به بود خون رد هنوز هاشگوش که لبی با
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 . دارم دوست رو بابات من! خیرم نه -

  دوست؟ رو تو ماون -

 . کرد نوازش را تپلم دست روی بار چند و کشید هم در را ابروهایش

 !کردیمنمی ازدواج هم با که نداشت دوستم اگه -

 . گیرممی خود به متفکری قیافه

 !ندارن دوست رو هم همه خیرم؛ نه! اووم -

 *** 

  دختر؟ باختی کی به رو دلت باز تو! ساحل آخ -

 .گرداندمی حیاط گرداگرد را چشمانش و کندمی غنچه را لبانش

 پیراهن که مشکی پر موهای و متوسط قد با پسری سمت به را دستانش! )شاوناها -

 ! کرد ردم اما کردم، پیدا رو اینستاش پیج.( گیردمی دارد، ای قهوه کتان شلوار و سفید

 . کنممی برانداز را پسر دوباره و کنممی ریز را هایمچشم

 !ها بهتره این از احمدی استاد... رو دماغ اومده؟ خوشت این چی از -

 . کندمی امشانه حواله ایضربه

 یعنی کنی؟می مقایسه جیگر این با رو ساله هشتاد احمدی استاد تو شعور،بی -

 ! اتسلیقه سر بر خاک

 ... خیالبی. ساحل اکی -

 .کندنمی جدا هم لحظه یک پسر از را هایشچشم
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! بزنی رو پسرا این یهمه مخ تونیمی راحت تو نیل من نظر به ولی خبر؟ چه تو اوم -

 هم مامانت! نکنی شرکت هامهمونی تو هرشب اون ترس از بخوای که نداری هم بابا

 باور دانشگاهم شب دوازده تا بگی بهش اگه که هست ساده انقدر برم قربونش که

 !کنهمی

 هر یعنی نداشتن پدر. شودمی بد حالم هاحرف این از. کنممی چین پر را امپیشانی

  کردن؟ لطیغ

 داشته سر باال آقا چه! احمقه یه بده، اون و این دست راحت رو خودش که دختری -

 وجدانبی هایآدم این دست به دست خوادمی دلت خیلی اگه هم تو. نه چه باشه

 و کنندمی ولت سگ مثل اومد باال شکمت وقتی بدون رو این ولی! مختاری بشی

 میگم؟ چی گیریمی! نکنه دارلکه رو پاکشون دامن شرت تا دیگه یکی دنبال میرن

 . کندمی امحواله ایغره چشم و شودمی بلند خشم از آغشته ایچهره با

 با. چیزن یه دنبال شونهمه کنیمی فکر تو! خانوم پسرا نه توئه از مشکل -

 که گیریمی تو حاال! داشت امنیت حس میشه دخترا از بیشتر خیلی هاشونبعضی

 .گممی چی

 از و زندمی منطقبی های حرف صبح تا بدهم جواب اگر. شوممی گوییپاسخ خیالبی

 .کندمی دفاع پسرها و خودش

 را حالم او دیدن. آیدمی لبم روی نامحسوسی لبخند. چرخانممی حیاط در را نگاهم

 هایکالس و هابیکاری همین به آمدن دانشگاه تابستان خوبیه. کندمی دگرگون

 !اوست مداوم دیدن و ومیعم
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 به توجهبی اما شنوم؛می را آخش صدای. زنممی ساحل به ایتنه و شوممی بلند

 . روممی پوش خوش آدم این سمت

 زیادی دخترهای دوباره. شودنمی نزدیک قامتش به هم سانتی بیست یپاشنه با قدم

 چه؟ من به صالا. کندمی رخنه وجودم تمام در حسادت حس. کرده جمع دورش را

 اصال دیده؟ کجا را من که هست مهم برایش اصال! داند؟می هم مرا نام او مگر

  دارم؟ نظر زیر را او مدام ادبیات هایکالس در داندمی

 !کردی چران چشم خودت مانند هم مرا که" ساحل ذاتت تو تف"گویممی ب**ل زیر

 هاقهقهه کنار هایشخنده شنیدن و او از گذشتن از بعد و گیرممی باالتر کمی را سرم

 . روممی هاپله سمت به بودند، سر من از همه که دخترهایی هایعشوه و

 !آمدمی هایشچشم به پررنگ ایسورمه پیراهن آن چقدر

 ! شود نزدیکش کسی دادمنمی اجازه تا داشتم او شکل برادری داشتم دوست چقدر

  رمضانی؟ -

 .کندمی نگاه من به و کرده ریز را هایشچشم کیهان استاد. گردانمبرمی را سرم

 چطوره؟ حالتون! استاد درود -

  کردی؟ تموم چطوری رو داستانت! شکر -

 کنم، صحبت سنجیده و درست و باشم مسلط اعصابم به کنممی سعی که حالی در

 :گویممی

 ! نرسید پسره به دختره آخرش. استاد دیگه بود تراژدی -
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 با. کنندمی سالم و شوندمی رد کنارش از جوان چند. رودمی هم در ابروهایش

 .دهدمی را جوابشان خوشرویی

 پایان میشه چطوری بگیر یاد برو نمیدم؛ بهش هم نمره! بود چرت که داستانت این -

 ! نریزه بهم رو خواننده اعصاب که نوشت خوش

 . کنممی نثارش نامردی ب**ل زیر

 .استاد چشم -

 ! رمضانی -

 بفرمایید؟ -

 ! دانشگاه؟ موندی چی برای نمیشه تشکیل من کالس -

 ساعات همه از و باشد دوستت ترینصمیمی پدر استادت، که است اتفاق بدترین

 ! آگاه هم هایتکالس

 . خونه میرم دارم االن... فقط ببینم رو ساحل اومدم -

 ترک را شگاهدان معطلیبی من و گرفت را وقتش دانشجوهایش از یکی خوشبختانه

 .کردم

 . هاخیابان داخل زدن گشت یا خانه به بازگشت برای بودم دل دو! بود مزخرفی حال

 .نبود ساخته من از کاری و خوردمی موریانه مانند را وجودم دلی دو این و گرفته حال

 پایین را شیشه. کردم نگاه را داخلش دودی شیشه از. شد متوقف کنارم اتومبیلی

 قرار چه از ماجرا شد خبردار شستم شنیدم، که را اتومبیل داخل مرد صدای. کشید

 !کند نفره پنج را ما ینفره دو یخانواده خواهدمی که است همان. است
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 :کردم زمزمه ب**ل زیر و اختیاربی

 ! تریم خوشبخت تو بدون ما کنی؟نمی گم ما زندگی از رو گورت چرا! مزاحم -

 ترخوشبخت او بدون مادر. شدم پشیمان امگفته از فتادم،ا مادر تنهایی یاد به وقتی

 ! نیست

 بشم؟ پیاده من یا بشی سوار میای دخترم،. دارم کارت... شو سوار بیا! نیل -

 ! است کرده پیدایم سرعت این به اما ندیده مرا حال به تا. گردمبرمی سمتش به

  شما؟ بله، -

 زیر را پشتش پر ابروهای از نیمی. اردد سن مادر برابر دو که پیداست اشچهره از

 موهایش ترکیب. است باریک مادر مانند هایشب**ل. کرده قایم آفتابی عینک

 باز اما زده آتش و آب به ماندن جوان برای است مشخص. است رنگی و خورده دست

 . است ساله شش و پنجاه پیرمرد همان من، نگاه از هم

 ! پدرتم کن فکر تو -

 . کنممی منتقل چپ دست به راستم، دست از را امکوله

 زنده هم اگه البته. شما به داده رو عمرش وقته خیلی...! رو رفتگانتون خدابیامرزه -

 !پدر آقای داشت سن شما نصف االن بود

 . آوردنمی کم اما خورده، جا است مشخص

 از حتما. شناسیمی رو من تو دونممی که من نیل،! پدربزرگتم کن فکر تو خب -

 !کردیم صحبت هم با که تلفنی از صدام و داده نشونت خانوم حاج که هاییعکس
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 براشون روزم هر! آقا دارم مپدربزرگ من میشن؟ من محرم همه میگید که اینایی چرا -

 ! مرگ روز تا بودن نکرده ایقهوه رنگ موهاشونم تازه! خونممی فاتحه

 و بیاورد بیرون مقنعه زیر از را موهایم خواهدمی دلش که فهمممی لبش جویدن از

 !ب ک َشد محکم

 .کنم صحبت مادرت درمورد خواممی شو سوار بیا فقط. بگی تو چی هر دخترم، -

 .خورندمی گره هم در ابروهایم

 بله؟ -

 این و من روی و سترنگیرنگی دخترهای از پر دورش همیشه مثل که حسام دیدن با

 . کنممی باز را ماشین در کرده، زوم ماشین

 یک ببیند تا ندیده را ماشین داخل که او است؛ من عاشق هم کسی کند فکر بگذار

 !نشسته پیرمرد

 ؟...آقای   شنوممی خب -

 البته و میشم هم مادرت شوهر بشه قسمت اگه. فرهمند محسن هستم، فرهمند -

 ! هستی اییاغی چه که شنیدم جونت خان از! تو پدر

 . دهممی تکان پایم روی را کوله اشپرانی مزه به توجهبی

  رو؟ مامانم دیدید کجا -

 اتومبیل این بر سوار من   به همچنان حسام اما رفتند؛ دخترها. کنممی نگاه بیرون به

 . مانده خیره
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 وسیله سری یه بودن اومده خانوم حاج و مادرتون و جاماون مسئول من. بهزیستی -

 . بودند کرده جمع تونمحله مسجد رفط از البته. بدن بازی

 بازیه؟ اسباب ممن مادر یعنی -

 . کوبید ماشین فرمان به محکم را مشتش و کرد پا آن پا این کمی. خورد جا

  چیه؟ منظورت -

 !برداشتید مفتی هابازی اسباب اون همراه ممادرم کردم فکر لحظه یه آخه -

 وقتاون مادرت، جای بذار رو خودت !تریگستاخ شنیدم، پشتت که هاییحرف از -

 !بیای کنار قضیه این با بهتر شاید

 .رسانممی حدش باالترین به را ابرویم تای

 .من به برسه چه نمیاد کنار هم مامان یعنی! عمرا   من؟ بیام؟ کنار -

 .گیردمی تمسخر به را حرفم لبش، یگوشه پوزخند

 !نیست؟ راضی وصلت این به مادرت که مطمئنی -

 .دهممی بیرون دار صدا را نفسم

 !بله -

. خوردمی گره حسام نگاه به نگاهم. کوبممی هم به محکم و کنممی باز را ماشین در

 !کندمی دود حراست جلوی و دانشگاه درب کنار را سیگارش

 . کندمی له اشکتونی با و اندازدمی زمین روی من، شدن پیاده محض به
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 پر موهای اش،گونه چال   هایش،خنده فرمش، خوش هایب**ل نگاهش، صدایش،

 را شباهت این! بود پدرم یچهره گرتداعی همه ریشش، ته حتی و اشمشکی پشت

 از من و نبودند شبیه هم شاید. حال به تا یک ترم اوایل همان از دیدم؛می من تنها

 .پنداشتممی گونهاین هردو به عالقه روی

 .طلبندمی را آغوشش محبت، حس ارضای برای که ودمب هایییتیم مانند درمقابلش

 جلوی راه طول تمام در نگاهش نوع اما بود؛ او به پشتم و شدممی دور دانشگاه از

 است؛ عزیز برایم خاطرش چقدر که گویممی او به روز یک آخر. رفتمی رژه چشمانم

 !دارم دوستش پدرم مثل درست

 .کنممی خوش جا اتوبوس ایستگاه صندلی روی

 یدغدغه ترینبزرگ شدن روروبه پر اتوبوس با و ماندن اتوبوس انتظار در ساعت نیم

 !بود من

 زمین روی باید صندلی جای به االن بود اگر که نیست شلوغی ساعت خوشبختانه

 .نشستممی

 صفحه باالی مادر نام. کشممی بیرون امنخی مشکی مانتوی جیب از را گوشی

 .افتدمی

 .نشیندمی لبم روی لبخندی پیامش خواندن با. کنممی باز ار  تلگرام

 ."هستن هم اینا اتخاله. اینا جون خان خونه بیا دانشگاه از" 

 همان ام،همیشگی جایگاه سمت به. شوممی سوار اتوبوس توقف محض به

 .روممی راستی سمت پنجره کنار و آخری پیوسته بهم هایصندلی
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 زن صدای. کنممی گوشم داخل را هندزفری. نیست راه شتربی دقیقه چند انقالب تا

 .کندمی جلب را توجهم مقابل

 همین. تهران بود اومده بجنورد از. بود هانابغه این از دختره میگم. تو جان به آره -

 .بود شده قبول تهرانم دانشگاه

 دنیای دیده رو بیرون آورده رو سر یهو بوده مشق و درس تو سرش طرف انقدر پس -

 !هست هم تریبزرگ

 .کشدمی جلوتر را اشمشکی چادر روییروبه زن

 گوش ایشخونه هم حرف به دختره. رو روزا این نیاره دخترات و تو برای خدا ببین -

 سر بالیی چه نیست معلوم جااون بعد. دختره پسر دوست پیش میره باهاش و میده

 !میدن اشخانواده یلتحو رو اشسوخته یجنازه بعد که میارن دختره

 تمام مانند و شوممی پیاده انقالب، گویدمی بلند که اتوبوس یراننده صدای با

 از ترباهوش را خودم و آمده دختر روز به چه کنممی فراموش احساسبی هایانسان

 بازار. ریخته میدان این میان قشری هر از. بیاید سرم بالیی چنین که دانممی آن

 .بقیه از تر شاد دلشان و است رونق پر هاتاکسی راننده

 چیز یک کدام هر که خراشی گوش صداهای و شماربی هایآدم میان از سختی به

 .گذرممی آباد، سعادت هایاتوبوس سمت به گفتندمی

 و سن هم را کتاب این. خرممی کتابی فروش دست از پریچهر خاله ِ دختر ترنم یاد به

 .ندمخوامی بودم که او سال

 .بود زیبا که بس از بُردمی خودش با را آدم دل
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 و دهندمی قرار باالها آن را طال و غذا و گذارندمی زمین روی را کتاب ها،میدان این در

 !باشد ما پیشرفت عدم عامل هاهمین شاید

 با و کنممی تصویری آیفون و خودم بین ارتباطی راه را دستم. فشارممی را در زنگ

 ! منم که فهمانممی نبهشا دست

 . بندممی پا پشت با را در و کَنممی سرم از را مقنعه در شدن باز محض به

 . دوممی آسانسور سمت به وز ینشده شانه موهای همان با

 با را چهار یطبقه که آسانسور دیدن با. کنممی باز حال همان در را مانتویم هایدکمه

 لعنتی این قرمز وضعیت این با حاال. شوندمی کج هایمب**ل دهد،می نشان تکرار

 !کرده گیر جاآن هم

 به نبود هااین و آسانسور که ترقبل. کنممی طی سختی به را سوم یطبقه تا هاپله از

 پیدا راحتی وسیله تا! شدیمنمی خسته و رفتیممی باال را طبقه بیست راحتی

 .کنندمی ناراحتی ابراز قبلی چیزهای از مردم شودمی

 و سمتی به را امکوله ترنم، توسط شدنش گشوده محض به. کوبانممی را در مشت با

 .روممی شوییدست سمت به و کنممی پرت دیگر سمتی را مانتویم

 . آیممی بیرون صورتم، کردن خشک از بعد

 روی دخترش و پسر و فرهمند! شوندمی گرد هایمچشم رویم پیش منظره دیدن با

 روی هنوز که ایمقنعه و خرسی تاپ این با من! کنندمی نظاره را من و تهنشس مبل

 ! ترداغون موهای این و گرفته جا امشانه

 . خنددمی ریز ترنم. است هم در هایشاخم پریچهر خاله
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 بود شده چشماشون که برداشتی خیز دستشویی سمت به طوری اینا کنار از نیل، -

 ! ندیدیشون؟ اواقع! گرد منیر، ماه اندازه

 . نشانممی ب**ل روی مصنوعی لبخند

 هم بعد! عادیه برامون و نشده هیچی که انگار دستم بده یطوری رو من مانتوی اون -

 !اینا به برسه چه بینهنمی هم رو تو شرایط اون توی آدم

 . هاشده باز خوب روت و رنگ -

 جونخان یخانه اتاق تک تسم به و کنممی کوتاهی سالم. دهدمی دستم به را مانتو

 . روممی

 . کنممی فوت صدا با را نفسم و بندممی سرم پشت سریع را در

 ای؟ریختی این تو چرا پس نشسته؟ مرد بیرون مگه -

 ! طاها. چرخانممی اتاق داخل را سرم

 خوای؟می چی جا این تو من، شانس تو تف -

 اینا جونخان خونه هم بعدش. مندید شکلی این حاال تا رو تو من نیست آخ آخ -

 خوشم جدید فامیل و فک این از اینکه و کنهمی کار درست نت اتاقش همین فقط

 !نمیاد

 . کشممی بیرون ایروسری جونخان کشوی از

 بیرون بکش ملت بدبختی عامل اون از رو سرت ببینم وخودت اومدیم دقیقه دو -

 !بابا

 :گویدمی داریکش لبخند با و کشدمی دستی اشژولیده و پر موهای به
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 . کردم پیدا چی ببین بیا نیل، -

 . آوردمی صورتم جلوی را اشگوشی. روممی تخت سمت به

 !بگو تند زود دارم، باهوشی خاله پسر چه! جانم ای بگو -

 ! کردی؟ پیداش کجا از! فرهمنده هویج پسره یارو همین که این طاها، -

 . کندمی اشاره خودش مغز به و اندازدمی باال ابرویی

 باید تیپ خوش و خوشگل ِ من حاال. زنهمی مخ چطوری ببین! اوف ببین رو دخترا -

 !نشه بدبخت امخاله تا کنم چت آقا این با دختر پیج با

 . کنممی جمع سرم باالی را موهایم

 دم که من هآیند پدر اینا؟ اومدن کی راستی،! بهتری هویج این از خیلی تو بابا آره -

 !اینجا؟ رسید کی پیش، ساعت دو بود دانشگاه

 چه موهاش. اومد باباهه بعد اومدن هم با پسره و دختره البته. اومدن پیش ربع یه -

 !رنگه خوش

 . نشینممی تخت یگوشه

 !توئه هایدادن کنکور مثل رنگش! شده جوون کرده فکر کرده رنگ -

 . خورممی اج. کندمی پرت سمتم به را اشگوشی

 که اونی دادم کنکور سال چهار اینکه دوم پسره؛ خود نمیگم رو باباش اینکه اول -

 چهار این جز کن توهین خوایمی چی هر به! ندادم دیگه نشدم، قبول رو خواستممی

 !من نخوندن درس سال

 . پیچممی دورم مانتو جای به را جونخان چادر
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 !پسرخاله بودی آکسفورد االن خوندیمی درس اگه تو اصال -

 و کن خاموش هم رو برق جدیدت، فامیل و فک پیش برو حاال! باهوش دختر آفرین -

 .ببند رو در سرت پشت

 طاها؟ کنیمی کارچی تاریکی تو -

 !خاله دختر خدانگهدار! فهمهمی پسر یه فقط رو این -

 :گویدمی بیایم، بیرون کامال آنکه از قبل کنم،می باز را در

 .خواممی اینستام واسه بگو؛ عشقی شکست برای متن یه -

 .کنممی ریز را هایمچشم. داخل گردمبرمی

 جان؟ -

 که باشه طوری یه هم متنش. ادبیاته اترشته سرت خیر. اصال بده شعر یه بابا -

 .نگیره خودش به کسی

 استاد عشق کار   به چشمی،سیه -

 !دادمی یاد محبت درس من به

 من ولی آخر، بُرد یاد از مرا

 !یاد از بُردم را عالمی او، جزبه

 تونیمی حاال. ذارممی فریدونه، مال چون ولی دختراست مخصوص زیادی! شت اوه -

 .بابات پیش بری

 .بندممی سرم پشت محکم را در
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 سختی به افتم؛می کیارش کردن فالو و طاها یاد کیارش، پسرش و فرهمند دیدن با

 تک. کنممی خوش جا ترنم کنار و مبل تریننزدیک روی و گیرممی را امخنده جلوی

 .اندازممی پا روی پا و کنممی ایسرفه

 دوباره ازدواج قصد شما پریچهر خاله اوم... دیگه مطلب اصل سر بریم !خب -

 !دارید؟

 :گویدمی ایپرخاشگرانه لحن با فوران، حال در آتشفشان مانند پریچهر خاله شوهر

 یلونه این بگیرمش گل خودم یا گیریمی رو خواهرت دختر دهن جلوی! پریچهر -

 !رو فتنه

 !الفساد خاله شوهر. فتنه یالنه گویدمی من به. گیردمی شکل لبم روی پوزخندی

 قصد بار چند دونممی که من ندونه کی هر! باش زدنت حرف مراقب حبیب آقا -

 خوانمی فرهمند آقای هم حاال. نتونستی دهفهمی خاله چون و داشتی مجدد ازدواج

 !پولدارتر هم و ترنخوشگل شما از هم چون بگیرن رو پریچهر خاله

 .چسپاندمی آمپر دوباره

! مضحکه و مسخره میشه خارج دهنت اون از چیزی هر از که اومدی بار بد انقدر -

 .دیگه شهمی همین نباشه آدم سر باال پدر

تون الهک فعال! خوبی شما آره -  !نبره باد بگیرید رو گیس 

 چگونه است؛ شعوربی طرفت وقتی. اوست شعور اندازه به آدم یک به احترام نهایت

 باشد؟ داشته احترام انتظار تواندمی

 .جودمی را لبش خاله
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 چیه؟ تو نظر شد؛ که هاییصحبت طبق جان لقامه! خب -

 روی از کیارش که کنم تالش ننفرما دو خانواده حفظ برای و بگویم چیزی خواستم

 :گفت جونخان به رو و شد بلند مبل

 !کنید خبرم شد تموم چی همه اگه پایین، میرم من... ببخشید -

 ما دانشگاه پسرهای مانند هم این آخآخ. افتاد پولش کیف زیر سیگار پاکت به نگاهم

 :بگویم خواستمی دلم! است دهنده آرامش سیگار کندمی فکر

 «رو ما کردی خالص کردنت بزرگ پسر این با رهمندف آقای »

 .اختیار سکوت و کردم حفظ هم را آبرو نیمچه همان اما

 هم ریزش هایچشم همان تا کشید جلوتر را چادرش جونخان. برچید ب**ل مادرم

 !نماند چادر بیرون

 :گفت دوباره خاله

 .هستن منتظر فرهمند آقای جان، لقامه -

 ...شکار وسط کوچکش دختر که بود چرخش حال در فرهمند و مادر بین نگاهم

 .دارم دستشویی من بابا -

 تربیت بگویم دوباره داشت جا. برد دستشویی سمت به و گرفت را کیانا دست خاله

 با کردممی درست املت بودم این سن هم من. خوردمی خودش درد به هایشبچه

 !اضافه گوجه

 :گفت گوشم دم ترنم

 !لعنتی چشماش چشماش،! ستدختره از ترخوشگل خیلی پسره.! ..نیل اوف -
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 .زدم محکمی ضربه و رفتم نشانه رنگش سبز شال پشت از را گردنش دست کف با

 اون به و! خوشگل میگی سفیدک این به این که کنند اتندیده پسر سر بر خاک-

 !آهویه چشم انگار! هاشچشم هاشچشم میگی ساده ایقهوه هایچشم

 کاش. گذشتمی چه دلم در داندمی خدا اما دادممی نشان حال سر و شاد ظاهر در

 کاش اصال بمیرد، اینا فرهمند هایفامیل از یکی کاش. نماند کاش برود، مادرم

 !نباید شود، بیشتر نباید ما نفره دو خانواده بمیرند، خودشان

 نیل فقط... ندارم شکلیم. ازتون من نسبی شناخت و ما یروزه چند آشنایی از بعد -

 میدم قول هم من. کنید برخورد باهاش کیانا دخترتون مثل و کنه زندگی ما با باید هم

 .هاتونبچه برای نذارم کن

 آن و ریزدمی فرو یکباره به باورهایت تمام وقتی گیرد؟می شکل دیوانگی زمانی چه در

 را گلویم راه انگار آخر؟ یمس به زنینمی شوی؟نمی دیوانه خواهی،نمی تو که شودمی

 .آمددرنمی صدایم باز و شدممی خفه داشتم. باشند گذاشته ماهی تیغ

 آرزوی نیل و تو خوشبختی مادر لقا مه. کنید شیرین رو خودتون دهن پس خب-

 !منه

 . کنممی فرو دستم گوشت داخل را هایمناخن

 !شیممی خوشبخت ما مامان انتخاب این با هم چقد! آره -

 :گفت االصواتش انکر شوهر و آمدند هم کیانا و خاله

 عاشق کفترهای جمع به و گرفت فاصله هابیوه جمع از هم خواهرتون بانو پری -

 !پیوست
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 !بزنم آتش و بردارم را گیسش کاله خواهدمی دلم

 .بیرون بزنم خواستمی دلم. نداشتم را اتاق سنگین جو و گرفته هوای تحمل

 .بندممی سرم پشت محکم را در و روممی درب سمت به جونخان چادر همان با

 از یکی اتومبیل به کیارش. روممی پایین و کنممی استفاده پله از آسانسور جای به

 .کشیدمی سیگار و بود زده تکیه هاهمسایه

 .کرد له کفش با و کرد رها زمین روی را سیگار من دیدن با

 شد؟ تموم -

 !شدنی تموم چه ماون -

 !نقش بد و ریز من نظر از داشت؛ مرموزی هایچشم. آمد سمتم به

 نکردن؟ قبول مادرتون یعنی -

 .زدم پوزخندی

 کنند؟ قبول داشتید دوست شما -

 !نه مسلما -

 !داداش میگم تسلیت پس -

 .خوردمی گره ابروهایش

 !گرفته معرکه پیری سر هم ما بابای این -

 !زدید همبه هم رو ما زندگی آرامش! آقا دونیدمی که خوب چه -

 .آمد کش لبخندش
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 نه و منه مزاحمه اون نه ما، یخونه بیاد مادرت. نداره هم فرقی من برای که البته -

 !ببرم؟ اونم مزاحمتونه هم کیانا اگه! دارم ایدیگه یخونه چون. اون مزاحم من

 !شم؟ همخونه بابات با حاضرم من کردی فکر نکنه... آقا نخیر -

 بیاید نظر به رو و بر خوش بسیار پسر این ترنم نظر از شاید. خنددمی بلند صدای با

 جز نیست قشنگ مردی هیچ اصال! است آدم منفورترین و ترینزشت من نظر از اما

 !حسام بهش، فرد ترینشبیه و پدرم

 شید؟می هاخیابون ولگرد پس -

 ندازیمی هزاری یه صبح روز هر شما بعد! عملی و معتاد و میشم خواب کارتن -

 !جلوم

 و مانتو و روسری پوشیدن ضمن در... کوچولو کنی ترک تا کمپ فرستتمی بابا -

 !دیدیم رو اتچی همه که ما. نیست واجب تو برای دیگه چادر

 راحتی به که هاییموقع همان! شده تنگ قدیم کلفت گردن نیل   برای دلم چقدر

 ده نیل   همان اگر! بردندمی حساب او از همه و بود قوی پدرش چون زدمی را طرفش

 گرم پشتم چون! سکوت نه و دادممی سیلی با را پاسخش حتما بودم، پیش سال

 . داشت دوستم بیشتر همه از که بود کسی

 جواب گویندمی که ستمفتی حرف چقدر. رفت آسانسور سمت و زد من به ایتنه

 !شودمی شاخدار غول برایت ندهی که را ابله پاسخ! ستخاموشی ابلهان

*** 

 نه فهمیدممی چیزی نه. بود طغیان حال در مغزم صبح، هشت ساعت کالس سر

 :گفت استاد به رو کالس شرور پسرهای از یکی. دیدممی را استاد حتی
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 نظامی پس بوده، شغلش و نبوده شفامیلی عطار اگه اومد پیش برام سوالی استاد -

 !نظامی گفتن بهش بعد نکنه بوده فراری سرباز بوده؟ شچی

 .زد امشانه به ایضربه ساحل

 !خورهمی تو درد به. شیطونه و باحال هم خیلی. ها خوبیه پسر هم علی نیل، -

 :گویممی شمرده شمرده و آرام

 .نیست خوب حالم بینیمی وقتی وت دهن اون ببند -

 بدم؟ رو ایشون جواب من میشه استاد -

 :گفت و دکر  تبسمی استاد

 !بدی رو حضرت این پاسخ تونیمی بله نشستی کالس ته که خانومی -

 و برید هست نژادچتری که تونفامیلی با شما اگه اما هاکنممی دخالت که ببخشید -

 خونه کردهمی بازی چتر یکی این پس بوده شغلش عطار چون میگن بشید شاعر

 گذاشتن؟ شفامیلی روی رو شغلش و مردم

 .برگشت مسمت به

 رو شما بوده روزه وقتی شما مامان مثال یا! بوده باز چتر پدرم پدر پدر شاید دیگه آره -

 !رمضون ماه اهالی از و هستید رمضانی چون آورده دنیا به

 طی سیر و سریع را خانه به دانشگاه راه کن، خرد اعصاب کالس آن شدن تمام از بعد

 .کنممی

 .کندمی اطراف به گاهین دستپاچه ورودم، محض به مادر

 داشتی؟ کلید مگه نزدی رو در زنگ چرا نیل ا   -
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 .اندازممی در جلوی مردانه هایکفش به نگاهی

 داریم؟ مهمون -

 .دهدمی تکان را سرش

 !دخترم سالم -

 .روممی وا باشند، کرده خالی سرم روی را اسید ایشیشه انگار فرهمند دیدن با

 ...!سالم -

 .کنممی تند پا اتاقم سمت به و کرده باز عصبی را امکتونی بند

 تشنج مغزم داخل خون، است، پرش حال در امنفره تک تخت روی که کیانا دیدن با

 .کندمی

 کنی؟می غلطی چه اینجا تو -

 .آیدمی پایین تخت از و انداخته پایین را سرش. کندمی نگاهم تعجب با

 .بزنند بزرگونه حرفای خواستنمی. جااین بیام که گفت بابا آبجی، آخه -

 .نشینممی زانو چهار کیانا پای جلوی و اندازممی کناری را امکوله

 کارت تخت رو بشین. کنهمی درد خرده یه سرم. کوچولو ببخشید! شدی؟ ناراحت -

 .دارم

 .کندمی خوش جا تخت روی و زندمی لبخندی

 !داشتی؟ دوست رو مامانت -
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 رخم به پیش از بیش اشخیره هاینگاه با را اشهالییش و درشت هایچشم

 .کشیدمی

 هم تو آبجی. بهشت رفت بعدش آورد دنیا به رو من! ندیدم رو مامانم که من آخه -

 نداری؟ دوست رو بابات کیارش مثل

 !نداره؟ دوست رو باباتون کیارش مگه -

 !نحس گهمی ممن به حتی! باباییم و من مامان، مرگ مقصر میگه آخه -

 .کنممی باز را مانتویم باالیی دکمه

 ببینی؟ رو عکسش خوایمی. دارم و داشتم دوست رو بابام خیلی من. عزیزم نه -

 بر تخت کنار کشوی روی از را نفرمان سه عکس قاب. دهدمی تکان را سرش خنده با

 :گویدمی رویی پر با. دارممی

 آخه کرده؟ ازدواج زشت این با یچطور  مامانت! بوده زشت چقدر باباته؟ این -

 .خوشگله خیلی مامانت

 را هایمچشم مظلومیتش، دیدن با بیاورم؛ فرود صورتش روی تا برممی باال را دستم

 .شودمی مشت هوا در دستم و کنممی فوت را نفسم و بندممی

 !ترهخوشگل که تو بابای از -

 است، گنده دماغشم سیاهه، باتبا مشتازه. بهتره خیلی من محسن بابا... نخیرم -

 !بادومه مثل که مچشماش

 !باشد گرفته سخره به را قدیسش کسی که داشتم را پرستشگری حال

 .بیرون برو من اتاق از هم حاال! گستاخ ِ ادببی یدختره تو دهن ببند -
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 حال در که ایغنچه مانند. کندمی غنچه را جورش و جمع و کوچک هایب**ل

 :گویدمی است پژمردن

 خیلی خواهراشون میگن مهدکودکم دوستای. زنیمی داد سرم داداشی مثل هم تو -

 بدی، خیلی تو... بد کنیمی اذیت رو من میگم بابا به. نیستی خوب تو ولی خوبن

 .خیلی

 .شوممی بلند زمین روی از

 زنت؟می مداداشت -

 .کندمی پاک را چشمش یگوشه اشک قطره دست پشت با

 مونخونه تو رو پاش حتی نیست ما پیش که اون تازه. زنهمی داد سرم فقط .نه -

 تو مثل رو اشکم اش،خونه برد رو من بارم چند. خودشه خونه شهمه. ذارهنمی

 .بوده مهربون خیلی مامان میگه. دیوارش روی زده هم رو مامان بزرگ عکس. درآورد

 :گویممی شدنش آرام یبرا ،ندارم را آورش سرسام هایگریه یحوصله

 به ربطی چه مادرت مرگ کوچولو؛ خانوم سوال یه! باشه؟ ببخشید، عزیزم کیانا -

 !داره؟ پدرت

 .اندازدمی باال شانه

 بابا نداره دوست تو مثل ماون مبعدش. بپرس کیارش از برو خوایمی. دونمنمی من -

 !شه داماد

 !یستم؟ن ازدواج این موافق من دونیمی کجا از تو -
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 دو تختم مشتازه. بزرگه خیلی من اتاق! نیل کوچولوئه اتاقت چقدر. گفته داداشم -

 .توش دارم بازی اسباب کلی و توئه تخت برابر

 جلوگیری کیانا با مضحکم وگویگفت ادامه از همراهم تلفن خوردن زنگ صدای

 .کندمی

 جان؟ -

 .خراشدمی را گوشم ساحل امانبی هایگریه صدای

 شده؟ چی ساحل -

 ...در دم بیا تونم خونه هاینزدیکی االن! نیل -

 .برممی باالتر را صدایم

 !خب؟ باال، بیا میزنم رو مونخونه در -

 .رودمی راه مغزم روی هایشفینفین صدای

 .بیا... رسیدما. ببینه اینطوری رو من مامانت خوامنمی... نه -

 .کنممی رکت را اتاق و کشممی بیرون کمد از شالی

 :گویممی فرهمند و مادر متعجب نگاه به توجهبی

 .دره دم ساحل-

 .کنممی طی یکی تا دو را هاپله. زنممی بیرون خانه از و

 دیدنم محض به. خورممی بر متحرک جسد یک به ساحل جای به و کنممی باز را در

 !شودمی حل آغوشم در
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 ...ببینمت شدی؟ شکلی این چرا خودت؟ با کردی کار چی تو ساحل -

 میان شدهمالیده رژ از خطی و ریخته اشگونه روی را چشمش زیر مداد هایشاشک

 .است شده نمایان لبش

 .کشانمشمی پارکینگ سمت به سختی به

 !دختر؟ آوردی خودت سر بالیی چه -

 .بندممی پایم پشت با را در

 .نشیندمی زمین روی سپس و زده تکیه سرد دیوار به یختمی اشک که حالی در

 شعوربی احمق   ِ من. نیل کشهمی رو من! بفهمه بابام اگه وای... آبرو... شد تموم -

 !شدم عوضی اون عاشق   چرا

 .زندمی صورتش به متداولی هایسیلی

 ساحل؟ آوردن سرت بالیی چه! کی؟ عاشق  ... بزن حرف د -

 :یدگومی کند،می گریه زار زار که حالی در و من من با

 بده پیشنهاد بهم اگه گفتم بهش فقط من بابام جون به... گناهمبی من خدا به -

 حرف همین با رو غرورم چقدر که دونممی خودم نگو هیچی. ..آره! کنممی قبول

 بعد. الله پارک رفتم صبح امروز باهاش. داره دوستم ماون که گفت بهم. شکستم

 گفت دختره به. اومدمی دختر یه صدای... زد زنگ یکی به درآورد رو شگوشی... یهو

 بعد! فهمی؟می! گذاشت قرار دختره یه با بعد بودم کنارش من! بیا زود جاماین

 بریم شو حاضر زدم زنگ وقت هر خونه، برو تو جان ساحل میگه من به برگشته

 دبع. شیم آشنا هم با خرده یه نشستیم تازه ما گفتم! بدم نشون بهت رو امخونه
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 رو هم میشه چطور عملی گفتم! عمله با نیست حرف با آشنایی خوب دختر میگه

 این گفتم! میگم بهت خونه تو شب گفت و لبم رو کشید رو دستش بعد شناخت؟

. رفتم پیشش از کردم خداحافظی ممن! خواهرمه گفت بهم کیه؟ زد زنگ که دختره

 دیدم سر آخر. رفتم نبالشوند رفتن جا هر... کیه طرف ببینم شدم قایم جا یه ولی

 دادم پیامک بهش! ه*س*بومی رو شپیشونی هی و دختره موهای تو کرده رو دستش

... باش داشته صبر داده جواب رفت دختره اینکه از بعد میای؟ کی خونه رسیدم که

 من بده، رو تونخونه آدرس گفت بعد! روش ماین کردی صبر وقت همه این که تو

 هامونپیام و میگم بابات به نیای، میگم که آدرسی به اگه گفت عدمب نمیدم که گفتم

 !شدم زنده و مردم بار ده جااین برسم تا نیل! خراب یدختره فرستممی براش رو

 !کرد برطرف را ایران خشکسالی شدمی بود، آویزان هایشچشم از که هاییاشک با

 رو تو آبروی اون ذارمنمی که من. دوتایی! خب؟ ساحل، کنیممی درستش هم با -

 که نیست احمق انقدر اون هم بعد! جااون میای بگو بهش بزن زنگ هم حاال! ببره

 مگه هم بعد !کشهمی صد در صد ببیندش بابات اگه که بفرسته رو خودش پیامای

 اینکه از! ساحل؟ میاد بدم تو چی از دونیمی! ترسی؟می انقدر که گفتی بهش چیا

 تلوحی ساده از! بدی نشون خوب رو خودت تا میدی حقارتی هر هب تن همیشه

 .کرده بچگانه تهدیدهای این از که شناخته رو تو اون. بیزارم

 .شد مانع کیانا صدای که بگویم دیگری چیز خواستم

 !بودند گورشان کردن گم حال در فرهمند و کیانا

 .کندمی ساحل به بار ترحم نگاهی فرهمند. شوممی بلند

 !دیدار مشتاق  ! فرهمند آقای خداحافظ -
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 .نگردی بر و بروی الهی گویممی دل در

 .دخترم خدانگهدار -

 :گویدمی تند کیانا

 !کنندهامی عقد دارن فردا مامان و بابا راستی! گفتی که همون ممن. آبجی خدافظ -

 

 شههمی! زایدمی قلو ده همیشه ما یخانه گاو   که است رسمی چه این دانمنمی

 !بار یک سالی هاخوشی و دهندمی نشان رخ سرعتی هایمانبدبختی

 . روممی ساحل نزدیک درد ماالمال قلبی با دخترش، و فرهمند رفتن از بعد

 . سوختمی تب در وجودش تمام. گذارممی اشپیشانی روی را دستم

 !نمیده راهت بابات خونه بری ریخت این با. ساحل باال بریم پاشو-

 . بست اندکی را اشبادامی چشمان

 واکنشی چه بفرسته، برات رو دخترت هایپیام کسی و باشی بابام جای اگه تو نیل، -

 ! میدی؟ نشون

 تو زدم گند غلط تربیت با که رو خودم هم و رو پسره هم کشم،می رو دخترم هم -

 سر یبالی نمیاد دلش پدری هیچ که البته! عزیزم نیستم پدر من اما. اون زندگی

 و پدر خب اما نشه سابق مثل باهات دیگه شاید! بخشهمی پس... بیاد اشخانواده

 ! کنندمی فراموش و بخشنمی همیشه خدا و مادر

 . گیردمی وسعت لبخندش

 !بگم؟ چی پسره این به من -
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 به کاری دیگه نداری ابایی بفهمه وقتی! بُکن داری دوست کاری هر که بگو اصال -

 از تو که نمیشه درگیر باهات انقدری هم ببینه رو هاپیام بابات اگه. نداره کارت

 ترسش خاطربه آدما نصف. زلزله ترس   و زلزله همون مثل! داری ترس واکنشش

 روز این به راحتی به کسی هر بکشی خودت تو رو ترس نتونی وقتی تا. میرنمی

 ! اندازتتمی

 قفل اشچسبیده بهم زانوان   دور را هایشدست شده، خیره زمین به که حالی در

 . کندمی

 من به اشعالقه ابراز اگه حتی باشه، نفر صد با اگه حتی! دارم دوستش من ولی -

 یه دست   بودم داده رو دلم اومدم خودم به که اول همون... نیل. باشه هوس برای فقط

 هایآدم تا شیممی هاآدم اینجور عاشق دخترها ما دونیمی بهتر که تو. فطرت پست

 .درست

 لرزه به هایششانه و دستان. شودمی ساطع سرخش هایچشم از اشکی قطره

 !کندمی خطر عاشقی بهانه به که ایابله حال ستحالی بد چه و افتندمی

 حسابیاش آدم مثل و کنم درستش تونممی خودم باشه، من با کردممی فکر من -

 امرابطه اما... عاشقانه هایفیلم مثل ها،رمان مثل. میدن بها دختر یه به فقط که کنم

 سوم نفر همیشه من هارابطه تو. شد این ماون که کشید طول روز یه فقط باهاش

 مامان االن... شد دیرم. کردنمی فرقی کس هیچ برای نبودش و بود که آدمی... بودم

 .میشه نگران

 از و شست حیاط داخل شیر آب   با را صورتش بکند، من به توجهی آنکه بدون

 . زد بیرون ساختمان

 !گیردنمی جای عقل هابعضی مغز در و شودنمی که شودنمی گاهی و
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 *** 

 چشم مادربزرگ. رسانممی قطار به را خودم آهن راه شلوغی و جمعیت همهمه میان

 .است شپسری ینوه تنها راه به

 .شدم شیراز راهی که ودب تحمل قابل غیر و سخت برایم چنان مادرم عقد مراسم

 با زنی. است شده پر اطرافم هایصندلی. کنممی تند پا نظر مورد کوپه سمت به

 با ردیف هم اشصندلی که میانسالی زن و است صحبت مشغول نوجوانش دختر

 . فرستادن صلوات حال در است من

 . نشینممی و گذارممی تخت باالی را ساکم

 .شوم راحت بیرون یکنواخت فضای این دیدن از تا ندک حرکت قطار این زودتر کاش

 . کشدمی خط روانم و اعصاب روی دختر و زن صدای

 :گویدمی زاری حالت با دختر

 نیافتاده راه هنوز تا بیا مامان! کُشهمی رو دومون هر میریم داریم بفهمه اگه بابا -

 . برگردیم

 .تکاندمی ار  چادرش. دارد اطمینانی پر و محکم یچهره مادرش

 با شیراز به رسیدن محض به هم تو! خب؟ نمیاد، پیش مشکلی هیچ عزیزم نازنین -

 و خورد پول بود، مرد خیلی اگه هم بابات! تمام و کنیمی عقد اتخاله پسر

 ! دادمی رو مونخوراک

 جور رو دیه پول   خودش گفت که بابا. ترهبزرگ خیلی من از احمد مامان، آخه -

 !که کرد عقد نمیشه اون اجازه بدون هم بعدش. کنهمی
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 دلم که ها نگو چیزی دیگه نازنین... دیه پول   میشه تو مهریه. تو با کرد غلط بابات -

 !خونه تونهمه دست   از

 دلم که شدم درهم انقدر دیدم، پدرم موهای روی را سفید مو تار اولین که زمانی

 همان! نشود سفید کامال اشیمشک موهای تا نشوم بزرگ هیچگاه خواستمی

 بیشتر سختی اشزندگی در انسان چقدر هر که گفت کردنم آرام برای پدر هاموقع

 . شودمی سفید بیشتر موهایش کند، کسب تجربه بیشتر و بکشد

 موی تار یک جای به کردممی نگاه ساله شانزده -پانزده نازنین   موهای به که حال

 من یساله سی پدر از هایشسختی و تجربه حتما .داشت سفید تار   چندین سفید،

 . بود بیشتر هم

 .داد را همراهش تلفن پاسخ و گذاشت کناری را تسبیحش میانسال زن

 کار اکبر آقا نه... مادر نیفتاده راه هنوز! چی؟... برم قربونت میده آنتن سخت اینجا -

 این از بعد مریم،. پدرت جای ماون! حرفیه؟ چه این مادر ای. بیاد نتونست و داشت

. هامنه شوهر ساله سی باشه چی هر نکردی؟ صاف باهاش رو دلت هنوز سال همه

  مادر؟... الو

 . کشید پوفی و گذاشت صندلی یدسته کنار را تلفنش کالفه

 .بده رو آب بطری اون. ..مادر هی -

 چینی صحبتش هر از پس که کشیده و باریک هایچشم آن از سختی به را نگاهم

 دلم. دادم دستش به و برداشتم کناری میز از را بطری و گرفتم افتاد،می میانش

 . کنم باز را صحبت سر خواستمی

  خانوم؟ -
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 .داد مالش کمی را اشخسته هایچشم

 بله؟ -

 ! شده؟ بحثتون دخترتون با -

 . گشتمی صحبت هم دنبال هم او انگار

 چیز هر سر. نشد سابق مثل دیگه دخترم با امرابطه کردم ازدواج دوباره وقتی از -

 دختر این ولله، به نیست بدی آدم من شوهر. بیرون زدمی خونه از کوچیکی

 هر. ما یخونه نمیاد هم باز داره هم بچه و کرده ازدواج خودش که ماالن. ناسازگاره

 ...که نذاشته برام زندگی. سر اون ک شونهمی سر این از رو پیرزن من بارم

 خانم، این مریم   مانند هم من نکند! بگوید؟ سرم پشت را هاهمین هم من مادر نکند

 ! شوم؟ مادر خاطری آشفته باعث هم من نکند! کنم؟ سفر به مجبور را مادرم

 که دهیمی قرار راهم جلوی را کسانی دفعه هر وقت آن آرامش، پی امآمده من خدایا

 !ندارم؟ مشکل من تنها کنی اممتوجه

 از اما بسته را هایشچشم مادرش. گردمبرمی مادرش و نازنین سمت به بارهدو

 کلمات. افتدمی حرکت به قطار. بردنمی خوابش است معلوم پلکش پشت هایتکان

 ردیف کاغذی در آخر در و کنندمی عبور ذهنم میدان از یک به یک هاواژه و

 به و کند تغییر جمله و ردبخو خط دستم شودمی باعث قطار، هایتکان. شوندمی

 . شود نقش کاغذ روی نیل نام   مریم جای

 دوباره و کنممی هدایت باال به را صافم و پشت کم هایمژه. کشممی جلوتر را شالم

 سد را دیدم جلوی و گیردمی پیش را امسوخته ایقهوه هایچشم راه امیاغی موهای
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 را هایمنوشته وار زمزمه و آرام. کنممی نگاه یادداشتم دفتر به دیگر بار. کندمی

 . خوانممی

 رخ یک به یک مانشده ویران یخانه های یخ. است راه در سردی زمستان یقین به -

 به پا نیل نام به دختری و شودمی منجمد پالتو جیب داخل دستانم. دهندمی نشان

 این هاییخ که درسمی روزی باالخره» :گویدمی خود با و گذاردمی وحشی خیابان  

 گرمایی به درونم بندان یخ از مرا تویی، آغوش گرمای و شوندمی ذوب منجمد، یخانه

 آنکه از بعد که دانممی انسانی هر از بهتر من و...! کندمی هدایت آرامش از لبریز

 «!نیست کس هیچ شبیه که آییمی تویی کردند، طردم شهر، تمام

 شروع دیگر ساعت چند. علف و آببی و است یابانب تماما. کنممی نگاه بیرون به

 زندگی پایان و تنهایی از کرانبی دریایی در من شدن غرق مراسم   است؛ مراسم

 !مذکر جنس بدون   زندگی پایان. مانآرام

*** 

 آغوش در به را خودم و کشیدم ترسریع را چمدان نادر، عمو و مادربزرگ دیدن با

 . چالندم آغوشش در محکم. انداختم مادربزرگ

 هایچشم اون قربون به من الهی. اومدی خوش خودت شهر به خوشگلم جانم، نیل -

 ...که رو اونی کنه لعنت خدا. کرد جدا ما از رو تو که رو اونی نیامرزه خدا. بشم نازت

 :گفتم دلخوری با و محکم و انداخته چینی امپیشانی روی. آمدم بیرون آغوشش از

 ! برم و بذارم اولی روز   همین نذارید. هشاخوا نگید چیزی -
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 با چون کرده عمل انگار را اشبینی شانه، چهار بلند، قد. کنممی نگاه جوانم عموی به

 دادن دست به دو هر. داشت فرق آسمان تا زمین پیش سال چند بزرگ بینی آن

 . کردیم بسنده

 . آمد رونبی راننده سمت از جوانکی که رفتیممی عمو اتومبیل سمت به

 :گفت پهنی لبخند با بزرگ مادر و رفت سمتش به عمو

 مردی خودش برای ببین ماشالله. اکرمت عمه پسر  . مادر ها سعیده شناسیش؟می -

 .شده

 چشم الغر و کوتاه قد ِ جوان این به دوباره و کنممی گرد را هایمچشم تعجب با

 زنده پدرم که شدمی زمانی به طمربو هم آن که داشتم خاطره یک تنها او از. دوزممی

 ! پیش سال   دوازده حدود و بود

 . کرد سالمی رویی خوش با و آمد سمتم به

 این من! پابرجاست هنوز شانسنتی عقاید افتاد یادم که کنم دراز را دستم خواستم

 . کردممی تحسین همیشه را خانواده این بودن مدار قانون و بودن سنتی

 راننده صندلی روی نادر عمو. کندمی باز مادربزرگ برای را نماشی جلوی درب سعید

 . نشیندمی

 این برای زمان و زمین از و گرفته دست در میکروفون که بود جون مادر تنها راه طی در

 . کردمی شکایت طوالنی فاصله و جدایی

 خودت شما نکرد؛ کاری که ممن مامان. نکن آلوده رو خودت خون   شما جون مادر -

  باشن؟ خودت پیش   هاتبچه خوادنمی دلت
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 . کشید داخل را اشجوگندمی موهای تار و کشید جلوتر را چادرش

 رو امنوه نبود؟ کم کرد، جدا ازم رو پسرم مادرت. فهمینمی رو من هایحرف هم تو -

 شجوونی از خیر اون که گفتممی پدرت از بعد شب هر و روز هر خدا به. کرد جدا هم

  !نبینه

 .پرید دهانم از نباید، که چیزی یکباره به

 !پولدار مرد یه با کنهمی عروسی داره. دیگه دید خیر ولی -

 هم سعید. بود داده دست از را ماشین اختیار نادر عمو. برگشتند سمتم به سه هر

 . بود همه از تربرزخی جون مادر چهره اما شد متحیر کمی

 هم عروسی سال و سن این تو. کشیدمی خجالت تو از حداقل! پس کرد آبرومونبی -

! مادر میشه سن این تو دوباره و میاد باال شکمش هم بعدش! بگیره؟ خوادمی حتما

 سالم سی. ببین رو من... وامصیبتا! شده عروس خودش کنه عروس باید رو تو که االن

 آقابزرگت و مشد تنها ساله دوازده -ده پسر و دختر یه و نوزاد یه با که بود نشده هم

. گرفتم دندون به تنهایی رو هامبچه. نیاوردم ابروم به خم! نگفتم هیچی خدا به! مُرد

 .هیچی که هم ها ما اعتبار  ! کنهمی ازدواج داره آبروبی این وقت اون

 .پَرَدمی حرفش وسط نادر عمو

 !مربوطه خودش به خودشه، زندگی جونخان -

 :گویممی زبان رد و کرده تحسین را کالمش دل در

 !چطوره؟ عمو زن حال   راستی -
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 شانس عروس از که ستکسانی مانند جونخان. بازدمی رنگ شانسه هر نگاه

 !اندنیاورده

 خواهدمی دلم که اندازدمی من به آمیزی تمسخر نگاه اشژاپنی هایچشم با سعید

 !کنم مانندش خربزه صورت روانه محکمی سیلی پاسخش در

 طالق ساله دو دایی زن دونینمی حتی که گیریمی خبر پدرت خانواده از چقدر تو -

 !گرفته؟

 عمو نشدن ناراحت برای و کنممی فکر قدیمش هایگفتن جان نادر جان، نادر به

 . کنممی اختیار سکوت

 .دهدمی تکان تاسف نشانه به را سرش جونخان

 این دیر اشننه. خودشه دارلمشک خدا به! توئه از مشکل گهمی من پسر   به زنَک -

 نداشتیم، هاآبروییبی این از مونخانواده تو ما جمیله گفتم بهش! انداخت پس رو

 زُل چشمام تو راست راست و واستاد من رویروبه اما... بگذر شدن جدا خیر از و بیا

 !کور اجاق سفید   چشم دختره. خواممی طالق من گفت و زد

 برایت بعدا یعنی. کرد امحواله چشمکی و انداخت من به نگاهی جلو آیینه از عمو

 .است قرار چه از ماجرا گویممی

 کرده را اینجا کوچه پس کوچه هوای دلم. رسیدیم پدری خانه به دقیقه چند از بعد

 .کردمی آب دلم در را قند حوالی این آجری دیوارهای دیدن. بود

 ساخت سنتی هایشخانه هم هنوز که هکوچ این زیبایی برابر در توانستنمی آدم

 مقاومتی خود از نیست؛ خبری بلند و واجور جور هایساختمان و هابرج از و هستند

 .نشود باز دهانش و دهد نشان
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 .ببرد داخل را ماشین تا شد ماشین سوار دوباره و کرد باز را حیاط در   عمو

 پیش سال   چند همان دمانن جونخان حاال و مرحوم آقابزرگ   یخانه بزرگ حیاط

 باالترین به شانبلندای که بودند آن طرف آن و طرف این درخت دو. بود نخورده دست

 .رسیدمی خانه ساختمان قسمت

 پدرم با خانواده این منصب و پول خاطر به که کردممی فکر شناختمنمی را مادرم اگر

 !کرده ازدواج

 گفت و کرد خداحافظی سعید که تیمرفمی ورودی هایپله سمت به هافرش سنگ از

 .برود مغازه به باید و دارد کار پدرش با که

 .زد امشانه به ایضربه جون خان که کردممی نگاه پایین به و بودم شده خم

 کسی و شده خشک وسطی گلدون اون رفت آقابزرگت وقتی از... مادر بینیمی -

 .رسهنمی بهش

 حوض دور تا دور و بودند شده چیده هم کنار که هاییگلدان به هامیله باالی از نگاهم

 .افتاد بودند، رنگ آبی

 همچین به دوباره دانستممی اگر. گیرتر چشم طور همین و بود زیباتر حیاط باال آن از

 این مات و کور چشمشان تا کردممی دعوت هم را دانشگاه هایبچه گردممی باز جایی

 .شود هازیبایی

 لوسترهای و ماهی طرح با بافتدست هایفرش سلطنتی، هایبلم. شویممی داخل

 مبل اولین روی. داردمی وا تحسین به را مهمان چشم ابتدا همان از بزرگ و طالیی

 .کنممی خوش جا
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 هابدبختی و غم رنگ که خونه این تو ذاریدمی چی! قشنگه جااین چقدر مادرجون -

 تصادف بعدش بابا که ایهخونه همون جااین انگار نه انگار! کنه؟می پاک و شورهمی رو

 خبر که جاییه همون کرد، سکته حوضش وسط بزرگ آقا که ایخونه همون کرد،

 ! آوردن رو فاطی عمه پسر و شوهر شهادت

 .بنددمی سرش پشت را در و دهدمی پاسخ جونخان جای به عمو

 رو آرامش حداقل خونه تو تا کنیممی چال خونه این در   بیرون رو مشکالت چون -

 تهران تو که ببری لذت اینجا آرامش از فقط سکوت در کن سعی هم تو! باشیم داشته

 !نمیاد گیرت

 !گفت؟ چی رفتمی داشت وقتی رفت؟ چرا جمیله! عمو -

 .آورد در را پیراهنش و زد پوزخندی

 توی وت که گفت. پاش شستمی شب هر که اینایی از! هافیلمی دیالوگ این از -

 بمونم تو با اگه ممن. بیاری ثروت همه این برای وارثی تونینمی تو نادر، باختی زندگی

 !بازممی

 !رمضانی خانواده سوگلی مادر قول به ِ عروس از هم این

 و پایین ندازهمی رو سرش جدید مشکل یک باغ این از دم هر مشخصه که طور این -

 !تو میاد

 !گریه ای بگیرد شانخنده دانندنمی

 نام دیدن با و اندازممی نگاهی امگوشی به. روممی مهمان اتاق سمت به رمقبی

 آنکه مثل نه... بوق سه بوق، دو بوق، یک. گیرممی را اششماره سرعت به" مامان"

 .دهدنمی را دخترش جواب و است مراسم سرگرم
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 بله؟ -

 .پیچدمی تلفن پشت مردی صدای

 شما؟ ببخشید -

 .آیدمی نظر به مسن کمی صدا

 !من خانوم   گوشی به زدی زنگ شما -

 درست را ایکس پاسخ وقت هیچ سوادبی من که دنیا هایمعادله تمام بر لعنت ای

 !گیرد؟می سخره به و دهدمی بازی مرا دارد مرد این بودم نفهیده چطور. درنیاوردم

 .لطفا خودشبه بدید رو مامان گوشی -

 دارد محسن حتما. شوممی مادرم ورود متوجه آیدمی تلفن پشت که صدایی از

 .خوردمی حرص و سایدمی هم روی را هایشدندان

 ...نیل اونایی؟ خونه االن. بده رو من جواب هان؟ رفتی کجا من از خبربی تو نیل؟ الو -

 الو؟

 برای دلم. باشد من برای فقط و فقط هایشنگرانی تمام خواهدمی دلم کنممی سکوت

 بیایم خانه به دیر شب یک نکند! مادر آخ. رودمی غنج ایکلیشه چندهر سواالت این

 ! باشد دیگری به خوش دلت چون نشوی نگرانم و

 !دارم دوست ممن. مامان سالم -

 .کشدمی ایآسوده نفس

 خوره مثل دادنت دست از ترس نگفتی رفتی؟ من از خبربی چرا داری دوستم اگه -

 ته؟افمی جونم تو
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 :دهممی پاسخ ربطبی

 طالق نادر عمو از جمیله عموزن دونستیمی راستی! رسونهمی سالم هم جون مادر -

 !گرفته؟

 بند ناگهانی خبر این از زبانش و شده خشک دستانش در تلفن است مشخص

 .کشممی دراز تخت روی. آمده

 شدی؟ شوکه اچر  شده، عمو زن   پول واسه دونستیمی که تو. خانوم مامان بله -

 :زنممی داد. آیدنمی صدایش دوباره

 مامان؟ -

 .کشدمی بطالن خط تصوراتم تمام روی خط، طرف آن آرام صدایی

 شکر رو خدا. دیگه بیا زمین بذار رو تلفن اون چرا؟ بگی رو بله نمیای خانوم عروس" 

 .بردمی اینا محسن آقا پیش رو آبرومون وگرنه رفت نیل

 !کرد ما یخاله ِ شوهر را تو که کسی آن پدر بر ای! ودب خاله شوهر صدای

 من   که جایی کندمی سیر دیگری جای در مادر خط ور آن انگار. کنممی قطع را تلفن

 !ندارم جایگاهی نیل

 .شوندمی باز برایم هم پشت و پیدرپی هااستوری. کنممی باز را اینستاگرامم صفحه

 مذکر جنس آن و خودش دست که حالی در گذاشته کافه در جدیدی عکس ساحل

 شب یه عشقم، و من: بود قرار این از متنش. خورده گره هم به و میز روی ناشناس

 !انگیز خاطره
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 این دور بود قرار که او. خوردمی را وجودم تمام و بود شده ایموریانه ساحل، حماقت

 !بکشد خط را پسر

 .دهدمی خپاس نرسیده بوق یک به. گیرممی را اششماره

 .معرفتبی خانوم به سالم -

 !کنی؟می غلطی چه داری هست معلوم ساحل -

 کردنش فر حال در انگشت با همیشگی عادت به که را بلوندش موهای آن توانممی

 .کنم تجسم هست

 آخرین ماون. کرده کات بود باهاش روز اون که دختری اون با. کردم اشتباه من نیل -

 ...من فقط و فقط! داره رو من فقط ناال. بود قرارشون

 قرار ماروپاش تو تازه! اروپا نه ایرانه اینجا بابا کردی؟ باور ساده، که هم تو -

 .نداره س*و*ب و ماچ خداحافظی

 عاشق کسی و میشن من عاشق همه چون دونممی نیل؟ کنیمی حسودی من به تو -

 حسادتت بر کن سعی بخ ولی. داری اون و من به نسبت رو حس این نمیشه تو

 !عزیزم کنی غلبه

 بکش سومی نفر توش که ایرابطه از حسودت دوست خاطر به. حسود من اکی -

 عشقم عشقم این آخر دونممی که من! میگه دیگران تجربه نمیگم من رو این! بیرون

 !نیست بیش تنفری ها

*** 
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! مردم از دور به جهانی خواهد،می دیگر جهانی دلم. کنممی پرت میز روی را گوشی

 همبه هایماهی طرح با اتاق این بافت   دست متری دوازده فرش   این از دور به جهانی

. باشم تنها خواهممی خواهد،می بودن فارغ جهان غوغای ز دلم اش،خورده گره

 عوض هوا کمی تا گشایممی را اتاق پنجره! بیاید است قرار عزیزی مهمان که ولیکن

 و کنممی رها دورم باز را موهایم. پوشممی گشادی شلوار و کوتاه ینآست پیراهن. شود

 آماده خودکارم و دفتر. گذارممی بلند صدای با را کالمبی های موسیقی از یکی آخر در

 و... دنیا در هست چه هر از نویسممی! ندارند میز اینا جون خانوم که حیف است؛

 چهار که دختری آن دیدن از نویسممی. مادرش و مریم داستان به ربطبی ماجرایی

. نباخت را خود اما گرفت مرگ رنگ   اشزندگی تمام پاشی، اسید اثر بر پیش سال  

. باشیم مانندش به توانیمنمی مانزندگی در وقت هیچ من امثال و ساحل که دختری

! مشببین دوباره زودی به بود قرار که کسی. بود دوستم تنها شهر، این در که دختری

 برگه روی را کنممی زمزمه چه هر. جون مادر چشمی نور و پدرم دایی دختر دختمه

 .کنممی خالی

 سمت به و کرده جیب در را هایشدست و پوشاندمی را صورتش شال با نیل -

 چهره آن با دیدنش از معشوق که داندمی چه عاشق اما. رودمی معشوقش یخانه

 !"نیست لیلی عاشق دیگر که است مجنون اما زندمی در !است بیزار

 به و بگذارم تخت روی را قلم و دفتر شودمی باعث آشنا صدایی و زدن در صدای

 .بروم درب سمت

 تیری مانند سبزش هایچشم هم هنوز است، گرم هم هنوز نگاهش. بینمشمی

 .دهممی فشارش محکم و گیرممی آغوشش در سخت. گیردمی نشانه را تمامم

 !دختر تو شدی بزرگ چقدر ،نیل -
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 !خوشگله شدی پیر چقدر هم تو -

. نشینیممی و رویممی تخت سمت به هم با. بیاید بیرون تا کنممی شل را دستانم

 .کشدمی اشآمده ور صورت به دستی. کنممی قطع را موسیقی صدای

 !خوشگل؟ -

 من دوست زیباترین صورت روی را اسید پوچ و هیچ برای که کسی آن بر لعنت

 !ریخت

 نیازت من نکن رد رو من! بانو؟ کردی رد رو خواستگار تا چند! بله هم باز و بله... بله -

 کنی؟ ازدواج من با میشه! دارم

 .شوندمی باز خنده به هایشب**ل

 !اولیشی تو خدا شکر نداشتم خواستگار شدم، شکلی این وقتی از -

 شدممی خودم عاشق یکی بودم پسر گها من. شدن سلیقه بد زمونه این پسرا چقدر -

 .تو عاشق یکی و

 !مانده ابرو مداد تنها اشمشکی و پشت پر ابروهای آن از

! دارن؟ مشکل عمه با هنوزم خوبه؟ مامانت خبر؟ چه تو. من کوچولوی خیالبی -

 !کنه ازدواج لقامه با نادر باید گفتمی خانوم عمه همین جمیله طالق از بعد اتفاقا

 ...کرد ازدواج مامانم نداری؟ خبر همگ -

 .شوندمی گرد هایشچشم

 کنی؟می کارا چی خودت...! مبارکه -
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 حرف باهات که تلفنی دختمه! دانشگاه میرم هم خونه از خونه میرم دانشگاه از -

 آدمی تو اما دونممی خودم رو دلیلش. دادی انصراف دانشگاه از که گفتی زدممی

 !بزنی جا که نبودی

 که اونایی همه. خوردمی همبه حالم داشت ترحمشون پر هاینگاه از. نیل نزدم جا -

 اومد، سرم بال این اینکه از بعد کشتنمی رو خودشون باشن من با اینکه برای دیروز تا

 بدم هاظاهربینی همین این از! دانندمی تکون تاسف نشونه به رو سرشون فقط

 !ردنک اخراجم شرکتم از حتی. اومدمی

 بینمان و تخت روی را ایمیوه ظرف و انداخت ما به نگاهی. شد اتاق داخل جون مادر

 .گذاشت

 .باشید هم کنار همیشه بعد به این از کنه خدا! قاب یک در من هاینفس تا دو -

... تهران ببرم خودم با رو دختمه خواممی آره بینی؟می رو دو شبکه زیاد جون مادر -

 شه باز مغزش ورهبخ آلودگی کم یه

 دیگه بار یه نیل بمونی؟ مادرت شوهر پیش خوایمی حتما بری؟ خوایمی تو مگه -

 !تو و دونممی من بزنی رفتن از حرف

 شده الغر هاسال این چقدر. کنممی موهایم الی را دستم. شوممی بلند تخت روی از

 !من گوشتالوی جونخان

 تنها رو مادرم تونمنمی من. بگیرم تصمیم خودم مورد این در بذارید جون مادر -

 !بذارم
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 کردن قطع از بعد چرا گیرد؟نمی تماس چرا! بشود؟ مادر دیگر کی مادرم آخ! مادرم

 تا هاآدم! است گرم دیگری جای سرش بود؛ مشخص جواب نزد؟ زنگ دوباره تلفن

 !بودی هم تویی رودمی یادشان دیگر کنند، گرم را شانالمصب سر   آن جایی

*** 

 .هامگنده خرس این عاشق من! ببین رو جااین! دختمه وای -

 . گرددبرمی فروشگاه سمت به

 ! بیا ترتبزرگ با برو... کوچولو -

 به را وجودم دختمه هایچشم خیسی گذریم،می که ایقهوه پشمالوی خرس کنار از

 یک یا و بینندمی الهیو دارند انگار که. است مردم هاینگاه بدتر آن از! کشدمی آتش

 ! برگشته جنگ از یغریبه

 ! بخوریم؟ بستنی بریم -

 صورتش جلوی را شالش یگوشه و دهدمی تکان نه نشانه به را سرش صدابی و آرام

 .گیردمی

 . خونه بریم زودتر -

 یتیله دو به را جایشان حاال که قدیم گستاخ هایچشم آن برای دلم کنم؛می نگاهش

 درد تا که سترسمی چه این دانمنمی. است شده تنگ دادند تغییر متصا و مظلوم

 از بفهمد تا خودمان؛ مشکالت و دردها گفتن به کنیممی شروع فهمیم،می را طرفمان

 .ندارد خریدار واقعی دنیای در ما هایبدبختی که حیف! هست هم تربدبخت خودش
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 تو هم دیگه بچه یه و مرد یه خونه برگردی که فردا از که سخته چقدر دونیمی -

 تا. خورهمی رو ناهارش اونا با و مونهنمی تو منتظر مامانت دیگه تازه! باشن؟ اتخونه

 مجبور حاال تا! کنی؟ انتخاب رو نبودن ات،خانواده پیش نبودن و بودن بین شده حاال

 هس درس یه حاال تا نزنی؟ دم و کنی تحمل رو لوح ساده و احمق دوست   یه شدی

 ! افتادی؟ یک نمره با رو واحدی

 را رفتنش راه سرعت مردم هاینگاه از فرار برای هم باز اما کندمی نگاهم متعجب

 . کندمی بیشتر

 ! فهمینمی هیچی تو نیل،فهمینمی تو -

 ! خیابانم در هنوز من که انگار نه انگار رودمی پیش من به توجه بدون و

 .شوممی کج متر نیم یم،بازو به سنگینی فرد برخورد با

 ! کجا؟ جااین کجا، حسام. مانممی واج و هاج دیدنش با

 بودن باز که شالی هایم،چشم زیر سرمه هایم،ب**ل قرمز رژ او، و من خیابان، وسط  

 نیلی؛ تنگ   مانتوی و داده شانه روی را موهایم فر شدن ریخته یاجازه کاملش

 نشان بلندتر را باالیش به متوسط قد که پهن ایهشانه با امایستاده کسی رویروبه

 را پیراهنش باالیی دکمه دو و داده باال اندکی را اشچهارخانه پیراهن آستین دهد،می

. ایمشوکه تماس این از دو هر. داده باال را اشمشکی و پشتش پر موهای و نبسته

 حسام رنگ عسلی و بادامی هایچشم به امخیره هاینگاه از دختمه صدای

 . کاهدمی

 . خونه تا بریم بیا هیچی... آخه! گذاشتم تنهات یهو ببخشید نیل، -

 ! کندمی دختمه به کوتاهی سالم و کندمی گردعقب حسام
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 سالم، جای به و کندمی نگاه من به بز مانند وقت آن است من دانشگاهی هم او

 عجایب! سالم گویدیم ناشناس دختمه به وقت آن کند،می امحوالی غره چشم

 . المخلوقات

 . گرددبرمی سمتم به باز نیش با

 ! مجرده؟! آشناتونه؟ خانوم این -

 بودند کرده احاطه هاییشاخ و ف.ا.د را دورش که پسری. رودمی دختمه سمت به و

 که شده پیدا هم پسری انگار! هیچ ...صورتش که گرفته را دختری چشمش حاال

! شدنمی عاشق نگاه یک در بود اگر که نیست هم بین باطن تهالب! نباشد بین ظاهر

 اما نیستم حسود! نداشتند همبه ربطی هیچ نگریستممی دو این به که دیدی هر از

 کرده جاخوش قلبم در اول ترم ابتدای از که کسی تنها به هامدت از بعد که جایی چرا

 سر دختیمه یکهو باید د،بو شده جور چیزی هر برای موقعیت و کردم برخورد بود،

 .نیایم چشمش به و نشوم دیده من دوباره که برسد

 :دهدمی پاسخ دختمه من، از قبل

 رو پاشون هنوز خانوم حاج خوبن؟ پدر! شد روشن شما جمال به چشممون ما بهبه -

  کنکور؟ با کنهمی کار چه حناجون نکردن؟ عمل

 قدمی یک در و شوممی نزدیکشان دختمه و حسام قبلی آشنایی از زده بهت من  

 . ایستممی دختمه

 جااین میام بار یه ماهی من حداقل. دارین خبر ما خانواده روز و حال از که شما -

 .هستین همیشه شما ولی

 .زندمی گره هم در را هایشدست و کندمی تبسمی دختمه
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 که بودم درگیر انقدر روزا این یعنی. نگرفتم بابا از رو اینا عمو سراغ وقته خیلی من -

 .هستن امعمه نوه خانوم، این راستی. شدم غافل همه از

 . شودمی خیره من هایچشم به و گیردمی پایین را سرش و زندمی پوزخندی حسام

 ! رو رمضانی خانوم شناسممی بله -

 : پرسدمی من از و کندمی حسام به نگاهی و من به نگاهی زده هیجان دختمه

 برادر مثل. هستن پدر قدیمی دوست پسر   حسام شناسید؟می رو هم کجا از قعا؟وا -

 دوران یاد دیدمش دوباره ماه چند از بعد االن که خصوص به! من برای مونهمی

  حسام؟ یادته. افتادم راهنمایی

 .دوزدمی چشم دختمه صورت   به و دهدمی تکان بله نشانه به سری حسام

  اینه؟ از غیر مگه کنهمی خراب رو دیگه یکی زندگی رهدوبا بخشیدیش؟ چرا -

 گودی پایین تا را ماسکش و گیردمی صورتش جلوی دوباره را شالش دختمه

 . آوردمی باال چشمانش

  بزنی؟ رو حرفا این که دیدی رو من وقت همه این از بعد -

 ... ولی -

 . کرد عوض را حرف و بدهد ادامه حسام نگذاشت

  آره؟ شگاهید؟دان یه تو -

 :گویممی شمرده شمرده و آرام

 . آره -
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 . آیدمی در صدا به حسام همراه تلفن

. حمید آقا دختر دیدم؟ رو کی گفتی اگه... شیراز رسیدم تازه بله... مامان سالم -

 . من به هاتونسرکوفت باعث و بابا عشق   بله. دیگه دوز کاله حمید

 .کنممی اشاره دختمه به سر با

 !هاشی؟سرکوفت باعث وت -

 رنگش آجری شال سمت به دستش دوباره و کندمی مرتب را رنگش طالیی مانتوی

 بگیرم ازش را عادتش این حداقل توانستممی کاش. بپوشاند را صورتش روی تا رودمی

 مثال مردم   افکار از ناشی این البته. هست تحمل قابل غیر اشچهره نکند فکر تا

 چی مردم دختر با ببین"  ،"بیچاره آخی،" مثل هاییجمله گفتن با که ماست دلسوز

 ازدواج باهاش میشه حاضر کی دیگه بگردم الهی" ،" شده داغون چقدر کردن؟ کار

 . گیرندمی ازشان را دختمه مانند افرادی آرامش تمام!" کنه

 . میگم برات بعدا -

 :گویدمی دختمه به رو مکالمه، شدن تمام از بعد

 . خداحافظ. بینمتمی دوباره بعدا-

 . گیردمی پیش را راهش بماند گویی پاسخ منتظر آنکه بدون و

 و عشق فکرهای آن با کنم،نمی قضاوت زود که شودمی ادعایم خدا یهمیشه که منی

 کس هر پیش آدم. کردم خراب خودم پیش را خودم حسام و دختمه بین عاشقی

 !ست شخصیتی تخریب نوع   نبدتری که خودش، جلوی اال شود، خراب
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 و گرفته صدایی با. شوممی بلند خواب از مادر مکرر هایتماس با هشت ساعت

 :دهممی پاسخ بسته نیمه هایچشم

 . بله -

 . زندمی فریاد گوشم داخل دوباره نگرانش صدای

 خانواده. بذارم هم چشم نتونستم که من خوابیدی؟ خوب دیشب کردم؟ بیدارت -

 دیشب خوابیدی صبح چهار_سه عمر یه که تویی. ها خوابنمی شب سر بابات

 دنبالت؟ بیایم خوایمی گردی؟برمی کی برد؟ خوابت زود خوابیدی؟ راحت

 سمت به اماستخوانی هایگونه روی از مزاحمی اشک قطره و بندممی را هایمچشم

 .بخورد ُسر پایین

 تا دیشب. من مادر   رضهم موجب عادت ترک... مامان دارم دوست خیلی ممن -

 که هاییخونه این. داره هم خوبی سری یه البته. رفتممی رژه اتاقم تو سه ساعت

 شوهرت راستی. کنی فکر یا بخونی کتاب ترراحت میشه باعث آرومه هاششب

 دختمه تازه. جااین میام دوباره اما دانشگاه واسه برگردم احتماال دیگه روز دو خوبه؟

 یخونه این و موندم من و رفت اون هشت ساعت. زدیم حرف باهم کلی. دیدم رو

 مامان، شده عوض خیلی جااین... بود ترشلوغ خیلی قدیما یادمه. خلوت بزرگ  

 ! خیلی

 .گویممی بیداری و خواب در را هایمحرف

 . دارم غریبی حس  . بمونم جدید خونه این توی تونمنمی تو بدون من. بیا تر زود -

  شد؟ چی خودمون یخونه -
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 هم وسایلش. قبلیته اتاق از تربزرگ خیلی جااین اتاقت! فروش برای گذاشتیم -

 . ترنشیک و جدیدتر

 که پشتی الک مانند حرکتبی قلبم ضربان. شودمی آوار سرم روی اتاق سقف

 این بگویم خواهمنمی بشکنم، را دلش خواهمنمی. زندنمی دیگر باشد بریده نفسش

 انتخابش از بفهمد خواستمنمی. گذاشته منفی تاثیر رویم حد چه تا حرفش

 هزاران داخلش پدر با که ایخانه چگونه که بیاورم رویش به خواستمنمی. امناراضی

 .گذاشته حراج به خودش همراه را داشتیم خاطره

 . منتظره جون مادر. بخورم صبحانه برم باید من نداری؟ کاری مامان -

 و خودت ی خونه به برگردی و بگذره روز دو این زودتر کنممی دعا. برم ونتقرب باشه -

 ! اتخانواده پیش

 هم را تو وقتش به اوست، دختر و پسر یخانه جاآن من یساده مادر  ! خودم؟ یخانه

 !کنندمی بیرون

 را اتاق در کنم، مرتب را تخت نازک پتوی آنکه بدون و کنممی رها تخت روی را تلفن

 بلندی تقریبا صدای با. بود خاموش هابرق و بودند نکشیده کنار را هاپرده. کنممی ازب

 :گویممی

  بیدارید؟ جون،خان... نادر عمو -

 . بروم جاآن به شودمی باعث آشپزخانه سمت از صدایی

 : گویدمی رویی خوش با و دهدمی تکانی را بلندش و گلیگل دامن   جون خان

 .ذارممی میز روی رو تچای من بشینی تو تا. مادر بخیر صبحت -
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 !نیستن؟ نادر عمو. بخیر هم شما صبح جون،خان ممنونم -

 بشقاب دادن قرار و سنگک نان کردن نصف از بعد و گذاردمی جلویم را چای فنجان

 . نشیندمی هم خودش پنیر، کنار شده خرد گوجه و خیار

. ذارنمی تنها رو پیرزن من  ! ها نیست جااین هم ههمیش البته. کار سر   رفته نادر -

 . بود شلوغ خدا یهمیشه جااین بود آقاجونت که هاقدیم

 ! نمیان؟ امروز اینا عمه -

 .میان کنم، درست دوغ آب خواممی ناهار برای اومدی، تو بهشون گفتم -

 . گذارممی دهانم داخل را ایلقمه و کنممی شیرین شکر با را چایم گیرد،می امخنده

 . من هم حاال و بزرگ آقا و بابا عالقه مورد غذای دوغ؟ آب جانم، ای -

 ! داشت را زره فوالد مادر نقش مادرم برای که مادربزرگی آن شده مهربان چقدر

 جون مادر. کشممی دراز تلویزیون جلوی طوسی کاناپه روی صبحانه شدن تمام از بعد

 . کندمی سر به چادری

 . باشه حواست زد زنگ کسی. مادر بخرم سبزی میرم دارم من -

 . چشم -

 برای بقیه و داشتم شخصی پیام یک تنها روز دو از بعد. کنممی باز را تلگرامم

 گفتمبهت دیدی نیل،" بود زده زیرش و بود فرستاده عکسی ساحل. بودند هاکانال

 " !مواستگاریخ میاد داره. رسیدم بیا رسم؟می بخوام که چی هر به من
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 دو عکس ساحل وقت آن بودم کرده فراموش هم را پسر این نام حافظه ماهی من  

 کنممی نصیحتش نه دیگر! خواستگاری آیدمی دارد گویدمی و فرستدمی را شاننفره

 :نویسممی جایشان به ندارد، عاقبت و آخر رویمی تو که راه این گویممی نه و

 !مبارکه -

 رد را ندارند باور آن به خودشان که حقیقتی و بشوند دروغ دارند دوست هابعضی

 کر و کور حقایق شنیدن از بعد که زیرا بگویی، دروغ باید ها آدم این به. کنندمی

 !شوندمی

 سابق عادت به را هاشبکه و کرده روشن را تلویزیون. کنممی خاموش را گوشی نت

 شودنمی دارد جذابی هایفیلم ایران ویزیونتل که انقدر. کنممی جاجابه هم سر پشت

 هاکانال جاییجابه از دست خبر شبکه در ناچار به! گذشت هم شبکه یک از

 .دارمبرمی

 .کنیممی جلب اخبار گزیده دیدن به را شما توجه اینک و" 

 این ساعت. لرزاند را اطرافش شهرهای و تهران ریشتری نیم و پنج زلزله لرزید، ایران

 !است بوده صبح یازده زلزله

 . "اندشده خیابان و کوچه آواره نشینان پایتخت

 .افتندمی لرزه به دستانم

 و گیرممی دوباره. دهدنمی پاسخ. گیرممی را مادر شماره و دارمبرمی را تلفن سرعت به

 .روممی رژه اتاق تمام در. کندمی قفل مغزم. دهدنمی جواب هم باز

 :پیچدمی تلفن پشت طاها صدای بوق دو از بعد یرمگمی را ترنم یشماره
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 !کردی هازده زلزله از یادی بهبه -

 :زنممی فریاد

 فرهمند خونه مامانم! نشدن؟ خراب که هاخونه خوبه؟ حالش کجاست؟ مامان -

. میرممی نگرانی از دارم. نمیده جواب رو اش گوشی داری؟ رو فرهمند شماره ایناس؟

 سالمید؟ شماها طاها آخه؟ ومدا چی واسه زلزله

 .پیچدمی تلفن پشت اشخنده صدای

. استخسته مردمش مثل شیرازم زمین نبود یادم آخ نیومد؟ زلزله ورا اون ببینم -

 زیر از زمین اول همون که مامان شکسته، پاش بابام که مزاحمت حضور به عرضم

 ترس از که بود ترنم دترب همه از! پایینی همسایه خونه افتاد سر با خورد لیز پاش

 !طاهام روح االن کنه رحمتم خدا که ممن. پایین کرد پرت پنجره از رو خودش

 رو گوشی نفهم آدم   نه؟ یا فهمیمی چیه؟ نگرانی فهمیمی. ببرن رو شورت مرده -

 .پریچهر خاله یا ترنم به بده

 تازه. خوبه خیلی حالش مامانت نباش نگران میشی؟ عصبانی چرا حاال خب -

 سری یه فقط. نرفتیم بیرون خونه از اصال هم ما. زدمی حرف مادرجون با داشت

 سه و شدن یکسان خاک با زلزله اثر بر بودن خرابه بیشتر که شهر از خارج هایخونه

 فردا از ممکنه که هستن راه در هالرزه پس البته! مُردن هاخونه همون تو نفرم چهار

 که نبوده دست دم شگوشی شاید هم مامانت. شاد حتونرو بگی و نبینی رو ما دیگه

 .رفتی آوردی شانس خودمونیما، ولی. بده جواب

 

 .گذارممی امشقیقه روی را انگشتانم و کشممی راحتی نفس



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

63 

 

 ...ها نره یادت طاها. بزنه زنگ بهم بگو هاطرف اون اومد مامان اگه -

. خونه از بیرون بریم کنهمی صدام داره مامان کن ولش... راستی. خانوم چشم -

 ...فعال

 .کندمی قطع را تلفن و ماندنمی من پاسخگویی منتظر

 اتاق یگوشه کالفه. دهدنمی پاسخ هم باز اما. گیرممی را مادر یشماره دوباره

 امخانواده کریم، اوس. کنممی سوار امبرهنه هایشانه روی باز را موهایم و نشینممی

 !مسپرد تو به رو

 اکرم عمه. آوردمی بیرونم گرفته حال   آن از چرخد،می درب داخل که کلیدی صدای

 .آیدمی سرشان پشت گویان یاهللا سعید و شوندمی داخل سارا دخترش با همراه

 .اندازممی موهایم و شانه روی ایمشکی شال

 !انداختیدمی کلید بعد زدید،می رو زنگ کاش! عمه سالم -

 .دهدمی نشان را سارا سپس و اندازدمی ظاهرم به نگاهی و من به هینگا اکرم عمه

 !من دختر   سارا هم این -

 تکانی را چادرش سارا. مانممی عجب در خودم به عمه یعالقه ابراز همه این از

 حجاب کردممی فکر من! دهدمی نشان را اشکرده آرایش یچهره افتخار با و دهدمی

 !توجه مرکز شده و کرده تغییر االن انگار ماا کند توجه جلب نباید

 .جان سارا خوشبختم -

 .زندمی لبخندی

 .دایی دختر ممنونم -
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 .بود قد بلند برادرش، برعکس و داشت ایبادامی هایچشم سارا

 !کندمی آغاز را اشپرانی تیکه عمه دنیا، غذای بهترین خوردن و مادرجون ورود از بعد

 .برممی فرو ناهارخوری میز داخل را صندلی و شوممی دبلن چوبی صندلی روی از

 بیچاره! کنهمی ازدواج مطلقه یجمیله هم فردا پس کرد؟ شوهر دوباره توبه، خدایا -

 خوش اینکه برای زنَک. نیاوردن شانس عروس از که جونمخان و من هایداداش

 دور، به خدا! جااین فرستاده رو دخترش باشه نداشته هم خر سر و بشه خوشانش

 شد و شدن شهید پسرش و شوهرش وقتی فاطی عمه خدا به! قدیم هایزن هم زن

 .نکرد فکر حرفا این و ازدواج به هم باز بچه بدون تنهای و بیوه زن یه

 با را مردم کن   خورد سبزی و وراج زن   این شکبی ماندممی آنجا دیگر ثانیه یک اگر

 !کردممی یکی گریکوزه خاک

 حرف از شاید و نداشته خواستگار فاطی عمه حتما. کرد رو درست کار من مادر اوال -

 مگه مردم حرف بابا گور گفتمی بهش بود پیشش عاقل آدم یه اگه که ترسیده مردم

 یه اگه! ماهریه شناگر وگرنه ندیده آب مادرجونم اون قول به! کنیممی زندگی چقدر

 هایحرف و شما هایحرف شنیدن از بعد النا بودم مخالف مادرم ازدواج با هم درصد

 هوای چون جااین اومدم خودم من دوما  ! موافقم ازدواجش با کامال جونخان اول روز

. هستم امخانواده نگران من و اومده زلزله تهران سوما. ساختنمی بهم تهران یآلوده

 احترام با مه اول از من پنجما  . ما نه و باش خودت زندگی فکر به شما چهارما  

 مادر ضمن در. نیستید احترام الیق که دادین نشون خودتون کردم صحبت باهاتون

 !نمیرم زور حرف بار زیر بابا مثل ممن کن؛ بیرون اتخونه از بابام مثل هم رو من جون

 دستانش جونخان. بودند گرفته قرار جونخان هایاشک درمقابل عمه هایاخم

 و مادرم نه و هست خودش پدر مرگ بانی و باعث که افتاد ادشی دوباره. لرزیدندمی
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 و جونخان و خانه ترک با مادر رفتنش، در کوره از زود با پدر! سه هر هم شاید

 !مادر دادن طالق برای مکرر هایدرخواست با دخترش

 .کرد شروع دوباره عمه

 حرف بزرگشمادر  و عمه با اینطوری اشبچه که روشن داداشم چشم... بله بله -

 و اصالتبی یخانواده اون از. دیگه میشه بزرگ افعی همین مادر اون تربیت از! میزنه

 .داشت هم ایدیگه توقع نمیشه حیابی

 که دیوار روی بابا عکس قاب به نگاهم. روممی بیرون آشپزخانه از و زنممی پوزخندی

 اصال! است بین بزرگ خود یخانواده این جنس از که سوزدمی برایش دلم افتدمی

 !بنشیند پسر دل به شریک دختر   مهر بعد که شدنمی شریک پدر با مادرم پدر   کاش

*** 

 .بود همیشه از بلندتر بابا صدای برداشتم را خانه تلفن

 .مامانت به بده رو گوشی بابایی... نیل -

 .نیست خونه مامان بابا -

 .گرفت نشانه را گوشم وار فریاد

 نیست؟ خونه که کجاست شب دوازده تساع مادرت -

 اختیاربی. برود دوستانش از یکی مالقات به خواستمی که افتممی مادر حرف یاد

 :چرخانممی دروغ به زبان

 .شده دعواش شوهرش با دوباره خاله اینکه مثل. خاله خونه رفته -
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 و هخست یچهره آن با را اشرفته تحلیل صدای توانممی. است هم در اعصابش

 تطبیق ذهن در گرددبرمی تهران به شیراز از و نشسته ماشین داخل که حوصلهبی

 .کنم

 جااون اگه تخاله یخونه بزنم زنگ من شب؟ موقع این ماون گذاشته تنها رو تو -

 نیل؟. کنممی کارش چی ببین نباشه

 بله؟ -

 ...منی دارایی نهات تو خانواده؛ از نه و آوردم شانس زن و عاشقی و عشق از نه من -

 روز اون مثل اگه نکنی؟ دعوا رو مامان خونه اومدی میشه میرسی؟ کی بابایی -

 !خونه به برنگردی و بمیری کنممی دعا خدا به بزنیش

 ماجرا اون سر   هنوزم. داشت فرق من کس   همه. بابا عزیز   داشت فرق روز اون -

 اصال... نگو چیزی دیگه تو. خورنمی رو مغزم موریانه مثل دارن اتعمه و مادربزرگ

 زبون زخم اون و این از کافی یاندازه به ،شده چی روز اون بیفته یادم خوامنمی

 .نگو چیزی دیگه تو شنیدم

 ...خونه اون تو بره مامان شدم باعث من. خدا به بود من تقصیر اشهمه بابایی -

 .شدند سرریز من هایاشک و رفت باال صدایش

 ...اما هست هم مادرت پاکی، گل مثل تو. نزن رو حرفش دیگه گفتم -

 .افتاد زمین به دستم از که تلفنی و هاگفتن خدا یا فریاد، بوق، صدای

*** 
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 هم من. شوممی گم نیستم بیش ایغریبه داخلش که شهری میان دست، در چمدان

. کردممی چه باید االن گفتمی و بود عمو کاش. شدم رانده جا همان از پدرم مانند

 یشماره. آمدنمی گیرم راحتی به بلیط حتما ریشتری چند یزلزله این از بعد

 .دهدمی پاسخ سریع شوم معطل زیاد گذاردنمی گیرم،می را دختمه

 دلم؟ جان   -

 !دنبالم؟ بیای میشه شناسم؛نمی هم رو جایی هیچ. خیابونم تو من دخت مه -

 همه این از دلم. آیدنمی... دقیقه پانزده دقیقه، ده ،دقیقه پنج. زنممی تکیه دیوار به

 ...کاش. آمدمنمی کاش. گیردمی کاری و کسبی

. کاهدمی وجودم گرمای از کمی شود،می پیاده رنگ زرد تاکسی از که دختمه دیدن

 مستحقش که سوختممی هاییحرف از داشتم. عالجبی تبی بودم، کرده تب انگار

 رفتار تندخو و گستاخ چقدر گفتمی دیدمی مرا که هر خلقتم روز   اولین از. نبودم

 اول ترم همان از". رو پر" بگویند من به دادندمی اجازه خودشان به حتی! کنیمی

 . یافتم شهرت گیرپاچه به دانشگاه

 از که کیمیا و ساحل ماندند تنها و دادم دست از را دوستانم گذشت بیشتر چه هر

 در که امرفته اشتباه را مسیرم کجای دانمنمی! شدیم صمیمی بعد به سه ترم

 ! نکنم فکر ادب،بی اما رُک؛ و باشم خودخواه کمی شاید. گویندمی را هااین توصیفم

 . گویدمی ایمادرانه لحن با و گذاردمی امپیشانی روی را دستش دختمه

 نیل؟ کردی کار چی خودت با. دختر آتیشی یکوره مثل. سوزیمی داری تو -

 . زنممی دریا به را دل

 .نمیاد گیرم بلیط آخه بمونم؟ تونخونه رو امشب میشه -
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 . زندمی ایدلسوزانه لبخند

 به. میشن خوشحال خیلی دیدنت از بابا هم و مامان هم. که نداره تو و من یخونه-

 ! داری خاطره باهاشون من از بیشتر که حنا و سجاد خصوص

 . شویممی تاکسی سوار هم با و زنممی یمحو لبخند

 دخترای مثل کردم، فکر اشتباه حسام و تو درمورد من. ببخشی باید رو من دختمه -

 بهش داره یعنی کنه نگاه ایدیگه کس به کی هر کنندمی فکر که ساله پونزده چهارده

 صورتم که منی که گفتم خودم با لحظه یه! اینا و عاشقی و عشق بعد و میده نخ

 ... صورتش که یکی پی رفته بینهنمی رو سالمه

 . باشم داشته ازت رو اولیه تصور همون بذار. نیل نگو چیزی دیگه -

 رو شعوربی دختر   این میشه. کردم عوض خودم به نسبت رو تصورت که ببخش -

  ببخشی؟

 . کندمی اشاره راننده به و زندمی پوزخندی

 . دارید نگه جا همین آقا -

 . اندازدمی اممشکی پا تا سر تیپ به نگاهی. یمشومی پیاده آپارتمانشان دم  

  مرده؟ کسی -

 وجدانم و انسانیت ترمهم همه از عمه، مادربزرگم، مادرم، عشق   پدرم، غرورم، آره، -

 . مُردن شونهمه

. برویم االب پله با را راه تمام شویممی مجبور ندارند، آسانسور. گشایدمی کلید با را در

 :گویدمی ناگهانی چهارم طبقه هایپله در
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 عجیب شاید برات که چیزی یه و. اشخانواده و حسام. داریم مهمون شب راستی -

 ! کرده خواستگاری ازم حسام برادر اینکه برسه نظر به

 :گویممی زده ذوق

 . مبارکه دختمه وای -

 :گویدمی رفته، تحلیل که صدایی با. فشاردمی را در زنگ

 یکی که باشم خودخواه انقدر تونمنمی. کنم قبول رو پیشنهادش تونمنمی من ولی -

 باال انقدر من سوختی درصد. کنم سهیم نیست هم تا دو یکی که مشکالتم با رو

 ! کنه تحملم تونهنمی بپوشم کوتاه آستین پیراهن جلوش حتی اگه که هست

 یشایسته دختر این. فهمیدممی را جونخان هایتحسین تمام دلیل داشتم تازه

 . نباشد بهترین ظاهرش که چند هر هاستبهترین

 ه*س*بو سه معمول عادت به و کنممی بغلش خانوم مرضیه دخت،مه مادر دیدن با

 . کندمی نثارم

 . زندمی امپیشانی به ایه*س*بو هم احمد دایی

 آسمان تا زمین ساله دوازده-ده کودک آن با و کرده بلند قد حاال که سجاد دیدن با

 . رودمی باال ابروهایم دارد، فرق

 سیبیل خودت برای ماژیک با هاموقع اون یادمه! کردی تغییر چقدر! شت اوه -

 ! درآوردی ریش خودت حاال ذاشتیمی

 . افتدمی چین هایشچشم کنار خندد،می

 ! دیوار گچ مثل   شدی. شدی عوض هم تو -
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 یدسته که گیردمی درآغوشم طوری و دودمی سمتم به هاتاقا راهروی سمت از حنا

 . کندمی برخورد زمین با و خوردمی ُسر دستم از چمدان

 ! هیمالیا در دختری حنا نده فشار اینطوری رو من هیکلت اون با -

 و کرده خوری حق حنا بودند، اندام الغر و بلند قد که دختمه و سجاد برعکس

 از یکی به باید دیگر؛ بود مرضیه دایی زن ارث. شدمی هم با دو آن اندازه عرضش

 !زدند حنا نام به کار یقرعه و کردمی سرایت فرزندان

 . تونبچه ممن! زنت اون و بابا شدیمی تو که همون! سجاد ها نیله من خدای   وای -

 . گیردمی پایین را سرش سجاد

 ! است بدتر آبدار فحش صد از که کندمی نثارمان ایصلواتی پدر احمد دایی

 . کندمی حمل خودش با را چمدانم دختمه. رویممی هال به

 !اتاقم سمت   بشتاب برسونی پایان به رو پوشی سیه این خوایمی اگه نیل -

 . شوممی اشمتری ده و شکل مربع اتاق داخل همراهش

 ! جونخان از تماس ده اندازممی گوشی به نگاهی

 !"سهراب مرگ از بعد دارو نوش" افتممی درما یجمله یاد

 و خواهش و التماس به بعد و کردند بیرون خانه از را پدرم که گفت روزی همان را این

. شدند پدر مرگ سپس و تصادف بانی و باعث بدانند آنکه بدون! آوردند روی تمنا

 ثیرتا اتتنفسی مجرای و قلب و مغز و روان در طوری دوستان از هاییحرف یک

 هزار که آوردمی درت پا از طوری. است ترکاری دشمن یگلوله صدها از که گذاردمی

 !بینیمی چشمانت جلوی را مرگ بار
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 شانه را پشتش کم موهای دست به شانه و نشیندمی آرایشش میز رویروبه دختمه

 نیانقربا»:بود شده نوشته تیترش سر که بود چسبانده ایروزنامه میزش روی. زندمی

 خودگذشتگی از نوع بدترین این و گذشتند قصاص حکم از همگی پاشی اسید

 هر چشم اشزیبایی. بود چیده میز روی را اشگذشته عکس چند کنارش و« .است

 . داشتمی وا تمجید و تعریف به را ایبیننده

 و پر هاییمژه و مشکی پشت پر ابروهای استخوانی، یگونه درشت، سبز هایچشم

 از یکی. نیافتم آن در را گذشته از اثری کردم نگاه جدیدش چهره به چه هر. بلند

 و بدیلبی درشتی آن از خبری دیگر و بود داده دست از کلی به را هایشچشم

 شده سفیدی نخ مانند ابروهایش. نبود رسیدمی انگشت دو به درازاشان که هاییمژه

 دختمه از حسام برادر مانند توانستممی بودم مرد من اگر کردم فکر خود با. بودند

 . نه یا کنم خواستگاری

 چند. آخه بود مدانشگاهی هم. من جز بودند، راضی همه اینا بابا... بود خواستگارم -

 تا نگرفتمش جدی من... میاره سرم به بالیی یه بگم نه اگه که بود کرده تهدیدم بار

 شد، چی نفهمیدم. اومدم بیرون شگاهدان از کالسم تا دو وسط لعنتی روز   اون اینکه

 رفتم کردم حس بعدش سمتم؛ ریختن چیزی یه بودن موتور رو نفر دو یادمه فقط

 با کاش. بودم مرده کاش کردم آرزو لحظه اون. زننمی آتیشم زنده زنده دارن و جهنم

 ؛کردممی قصاصش باید! نیل. آوردنمی سرم رو بال این اما کردمی بارونم گلوله تفنگ

 من. قربانی و بشه نابود اشآینده من مثل دیگه یکی ببینم نتونستم. نشد اما... باید

 اشنتیجه صورتم روی عمل تا ده که روزی اون از من یآینده. نیل ندارم ایآینده دیگه

 هایعکس وقتی. دارم وحشت آینه تو خودم دیدن از دیگه بینیمی که همین شد

 قربانی وقتی نیستم، راحت اجتماع تو سابق مثل گهدی وقتی بینم،می رو گذشته
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 ممن خود برای. بدم ادامه زندگی این به راحت تونمنمی دیگه شدم عوضی یه یعقده

 .عذاب این توی میشم تیکه تیکه دارم... خیلی سخته،

 به سختی به. بود شده سست پاهایم بگیرم، را هایمچشم خیسی جلوی توانستمنمی

 . گرفتم درآغوشش نشسته حال   همان در و تمبرداش قدم سمتش

 نداری کم هیچی خدا به مهربونی، شهالیی، زیبایی، بهترینی، هنوزم تو تو، تو، -

 هی وقتی تا بخشیدم،نمی وقت هیچ رو عوضیه اون بودم تو جای اگه من... دختمه

 ناقص باید. شن قصاص شونهمه باید. کنهنمی پیدا امنیت جامعه بشن بخشیده

 . بشن

 هردویمان هایچشم. آمدم بیرون آغوشش از خورد، درب به که ایضربه صدای با

 . آمد درب پشت از سجاد صدای. بود شده شده سرخ

 !دیگه بیاید د   اونجایید، ساعته یه اومدن، مهمونا -

 . کندمی سر سفیدی شال و اندازدمی اشصورتی بلند مانتو به گذرا نگاهی دختمه

  م؟خوب نیل، -

 . کنممی نثارش چشمکی

 . همیشه مثل -

 . کندمی نگاهم و گرددبرمی دفعه یک. رودمی درب سمت به

  نیست؟ تدانشگاهیهم حسام مگه. دیگه بیا نمیای؟ چرا تو -

 به دویشان هر هایچشم به توانمنمی قضاوت آن از بعد هم هنوز. زنممی لبخند

 !کنم نگاه راحتی
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 . ممیا بعد من برو تو -

 . کندمی بسنده" ایباشه" به و کندمی درکم

 . بنددمی سرش پشت را در و شودمی خارج اتاق از

 حال همان در. خوردمی زنگ همراهم تلفن بدهم، روحمبی چهره به سامانی میایم تا

 : دهممی پاسخ کشممی هایمب**ل به را بنفشی رژ که

  بله؟ -

 !فرستممی برات رو آدرس من؟ خونه ایمی کی بزنم، حرف باهات خواممی -

 :پرسممی گرد هاییچشم با

  شما؟ -

 !کیارش دیگه، داداشت -

 .کنممی وارد ایضربه اتاق رنگ صورتی و متری چهار قالیچه به

 .فرهمند آقای   نیستم تهران من -

  گردی؟برمی کی -

  خوبه؟ مامانم. باشه الزم که وقت هر -

 . خوبن تاشون سه هر! باعاطفه؟ دختر   پرسیمی من از -

 . برم باید من. خوبه -

 ! نیل -

 . خدانگهدار -
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 ! شوم دار برادر بود مانده فقط. کنممی قطع را تلفن

 . کشممی بار چند و کنممی نزدیک هایممژه به را ریمل

 و کشممی سرم روی را مشکی شال! عزادارم همچنان. اندازممی هایملباس به نگاهی

 . زنممی بیرون اقات از

 نگاهم. شودمی بلند مبل روی از خاکستری شلوار و مشکی جذب پیراهن با حسام

 و مادر به نگاه از بعد. دارد وزن اضافه اندکی برادرش. خوردمی چرخ برادرش و او بین

 ! است الغر حسام بافته جدا یوصله شوممی متوجه پدرشان

 نوازش گرم را دستم رویی خوش با. کنممی دراز را دستم و روممی مادرش سمت به

 . کندمی

 انقدر نسبتمان یعنی! کندمی معرفی خواهرش دختر عنوان به مرا مرضیه عمو زن

 ! شوم؟ خواهرش دختر باید حاال که بود دور

 .برممی باال را صدایم و نشینممی بود شده چیده گرد که سلطنتی مبل روی

 ! دیگه اربی رو چای... جان خاله دختر -

 . زندمی پایم به ایضربه بود نشسته دستم کنار که سجاد

 که هم رو خواستگار دادن فراری سابقه! کن سکوت تو هامراسم این توی لطفا نیل، -

 !داشتی

 . کنممی نثارش ایغره چشم

 ! رفته؟ کجا تربیتت خاله، پسر -
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 با انداخته صورتش از نیمی جلوی را شالش باز که حالی در دختمه لحظه همان

 . شودمی وارد چای سینی

 . گیردمی دختمه لرزان هایدست از را سینی و شودمی بلند جا از حسام برادر حامد

 ! کنممی پخش خودم. حامد آقا نیست نیازی -

 . میشم معذب اینطوری من بشینید، شما خانوم دختمه نه -

  .اندازممی خوردمی موز دارد که سجاد به نگاهی

 دست از رو چایی برو پاشو! خوره؟می موز آدم ترهابزرگ جلو... نکشیا خجالت -

 . بگیر دوماد

 . رودمی حامد سمت به و آیدمی خودش به

 : گویممی و کنممی استفاده فرصت از

 !برسن نتیجه به که انشالله بکنند، رو هاشونصحبت برن پسر و دختر خب -

 که جمعی در پرو پرو باز و کشیدممی التخج دختمه و حسام از سرم خیر

 !گشودم سخن به ب**ل کردندمی تکلیف تعیین باید ترهابزرگ

 :گویدمی اشطوالنی سکوت از بعد و حرفم تصدیق در عمو

 . بزنید دختمه اتاق داخل هست حرفی اگه. میگه درست نیل -

 هم دختمه اجبارا  . رودمی اتاق سمت به حامد اما است پاچه دست دختمه

 :گویممی خراشی گوش نسبتا صدای با سرشان پشت در شدن بسته از بعد. رودمی

 ! باشه مبارک انشالله -
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 . دهدمی قرارم خطاب مورد مجلس سر از حسام مادر

  چندمی؟ کالس عزیزم -

 . بگیرد را اشخنده جلوی تواندنمی حسام. جوممی را لبم

  !هستن من سن هم ایشون جان مادر -

 . شودمی درشت اشبادامی هایچشم

 مادرت پدر. باشه سالت پونزده نهایت کردممی فکر. مادر ایکرده تحصیل پس -

 ! دخترم؟ کجان

 . کندمی خوش جا کنارش و شودمی قدم پیش عمو زن

 . تهرانه هم مادرش. شما به داده رو عمرش نیل پدر جون هوری -

 در را حرفش انگار اما بگوید چیزی خواهدیم. خوردمی گره هم در حسام ابروهای

 . بزند تواندنمی جمع

 . بیارید آب لیوان یه من برای میشه نیل، خانوم   -

 .روممی آشپزخانه به او از ترسریع. شودمی بلند عمو زن

 . بشینید شما. جون خاله خواستن من از -

 نگیرم را تلفن خواهممی. دهدمی دستم را خانه تلفن حنا کنم،می باز را یخچال در تا

 .بردمی اشبینی جلوی را انگشتش که

 ! هیش -

 .برممی گوشم کنار را تلفن. بنددمی را یخچال در
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 میشه نبود؛ پدرت زدیمی حرف باهاش دانشگاه کوچه سر که مردی اون پس -

 ! بود؟ کی بپرسم

 :گویدمی آرام و دهدمی نشانم را بالکن حنا که. خورممی جا صدایش از

 .شنوهنمی رو صداش کسی. بالکنه تو نترس-

 . دهممی را حسام پاسخ تند

 .میزنی حرف کی از دونمنمی -

 ! داشت نمیشه دیگه انتظار گردهمی جایی هر اون با که دختری از... نکنه -

 . رودمی باال ابرویم تای

 ! ساحله؟ منظورت جایی هر -

 ! باهوش چه -

 دوستاش یهمه که پسری از البته. کنیمی قضاوت راحت انقدر که برات متاسفم -

 هرچند کردمی صحبت باهام که هم آقایی اون. داشت نمیشه ایدیگه انتظار دخترن

 ! شدی؟ روشن !مادرمه شوهر اون اما نیست مربوط بهت

! شدیم حساببی قضاوت، این با. روممی سالن سمت به و کوبممی اپن روی را لیوان

 .آیدمی بیرون بالکن از هم او دقیقه چند از بعد

 .شودمی کشیده سمتشان به هانگاه همه دختمه اتاق   درب شدن باز صدای با

 . کنممی اشاره میز رو هایشیرینی به

  نه؟ یا کنم شیرین رو مبارک دهن -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

78 

 

 صالبت با و کشدمی ریشش ته به دستی حامد. گیردمی پایین را سرش دختمه

 :گویدمی

 توی تونستم اگه بگم چطور... یعنی! دادن وقت روز ده من به خانوم دختمه -

 اینکه بدون کنم، معرفی بقیه به همسرم عنوان به راحتی به رو دختمه مجالس

 ! کنهمی قبول رو من بشه؛ وارد اشروحیه به گزندی

. دهممی جا دهانم داخل را ایخامه شیرینی و شوممی خم نشسته حالت همان در

 : گویممی پر دهان با

 ... رو دهنتون کنید شیرین -

 کمرم به مشتی و شتابدمی سمتم به درشتش هیکل آن با حنا. افتممی سرفه به

 بودم، خورده سال دو و بیست این در چه هر بلکه ایخامه شیرینی تنها نه که زندمی

 !آیندمی چشمم جلوی

 ! زدی؟ کشت قصد به -

 . زداندامی باال ایشانه حنا

 ! بود آروم خیلی اینکه -

 !حنا خاله کندمی فرق آسمان تا زمین من آرام با تو آرام

 به دوباره. کنممی نثارش ایکوله و کج لبخند. کنم حفظ را خود آرامش کنممی سعی

 . کندمی قفل هم در را دستانش و داده قورت را اشخنده. گردمبرمی حسام سمت

 مرخص فعال میشه، روشن دیگه روز ده ما حامد آقا لیفتک اینکه مثل آقاجون خب -

 . تهران برگردم بیفتم راه باید فردا ممن. بشیم
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 :گویممی داشت، قرار رویمروبه درست که او به کنم، مزهمزه را حرفم آنکه بدون

  گرفتید؟ بلیط فردا برای -

 ! گرفتم تا دو سختی به -

  نفری؟ دو شما مگه -

 ایچاره اما. آورمدرمی سخیفم و بچگانه رفتارهای این با را شانحرص چقدر دانممی

 ! گشتمبرمی خودم یخانه به ترسریع چه هر باید نبود

 ! بشناسیش کنم فکر بودم، گرفته دوستم برای! نخیر -

 مگه که فهمانممی بهش چشم به و گردممی اشکالسی هم دخترهای دنبال دل در

 ! داری؟ هم پسر دوست  

 شد مجبور ما رفیق این و مُرد صبحی دوستم این عموی که. گفتممی داشتم خب -

 . سوختنه یآستانه در بلیط و بمونه

 ! بفروشید؟ من به رو بلیط میشه. بیامرزتشون خدا یعنی! عالی هم خیلی -

 .شودمی اخم با توام عمو نگاه

 ! نکن اذیّت رو حسام آقا... دنبالش میرم خودم فردا -

 همسرش کنار مجلس صدر زهرمار برج مانند حال به تا که حسام پدر صدای

 ازدواج این صدی در صد مخالف که بود مشخص اشچهره از. درآمد بود، نشسته

 !است

 ! تهرانه که هم دوتون هر مقصد خانوم، دنبال بیا فردا حسام -

 .گذاشت اشچانه زیر را دستش حسام



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

80 

 

 ! لطفا باشید مادهآ شش ساعت. رضا حاج بگی شما چی هر -

 *** 

 قرار امپیشانی روی را دستم. بودیم کشیده دراز اشنفره یک تخت روی مهدخت کنار

 . کردمی نگاهم سوالی. دادم

  شدی؟ خیره من عقابی دماغ به چیه -

 .کردنت سفر حسام کنار ساعت چند به! نچ -

 !رفت دزدی رو خوشگله اون شما کیه؟ خر   حسام... نچ نچ نچ -

 . شوممی خیره چشمش به. گردمبرمی سمتش هب

 ! بینم؟می درست دارم! چشم؟ خیسی و ما دختر ماه! گریه؟ -

 . ترسممی... نیل -

  من؟ از -

 .نداره نقصی هیچ که آدمی با ماون ازدواج، از -

 نیست؟ کافی این. داره دوستت پسره! دیگه ایدیوانه-

 نه جواب نقصبی پسر   همین به دربیام وزر  این به اینکه از قبل جاستاین مشکل -

 ! دادم

 !ت؟خواستگاری بود اومده هم موقع اون -

 که آدمی هست، چه هر! دانمنمی زده خواب به را خودش یا بسته را چشمش

 .نیست بشو بیدار و است خواب همیشه باشد پاسخگو خواهدنمی
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*** 

 .دارمبرمی رایشآ از دست و آیممی خودم به دخت مه تلفن زنگ صدای با

 .دهممی پاسخ را اشگوشی

 .اومدم -

 بیرون خانه از خداحافظی از بعد و گیرممی آغوش در را مرضیه دایی زن و دختمه

 . کندمی امبدرقه حسام ماشین تا و گیردمی دست در را چمدانم دایی. روممی

 داشته رو ما آبجی پسری نوه تنها هوای جان حسام دخترم، باش خودت مراقب -

 ! باش

 . کندمی برانداز را دایی پرسشگرانه و آوردمی بیرون شیشه از را سرش حسام

  نبودن؟ خانمتون خواهر دختر مگه -

 دایی یگونه به ایه*س*بو و شوممی بلند پا پاشنه روی نشود دیرمان آنکه برای

 . زنممی

 . نشینممی و کرده باز را جلو در

 . میدم توضیح براتون من -

 . افتدمی راه دایی با خداحافظی از بعد و کندمی نگاهم متعجب

 ... اینطوری رو تونخاله شوهر همیشه شما -

 فرهای این هم باز و کشممی جلوتر را شالم و شوممی صحبتش دادن ادامه از مانع

 . کشندمی بیرون بحث از را حواسم و زنندمی بیرون سرکش
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  گفتیم؟می چی داشتیم -

 . اندازدمی صورتم به گذرا چند هر نگاهی و زندمی باال را اشآفتابی کعین

 ! هیچی -

 مرضیه دایی زن فقط. نیستن من یخاله شوهر احمد دایی... ببخشید. آهان -

 غریبه یخونه شدم چتر من کنند فکر مادرتون شه باعث دورمون نسبت نخواستن

 ! ها

  است؟ غریبه دایی مگه -

 . گیرممی را مادر یشماره و کشممی بیرون را گوشی و کنممی باز را کیفم

 ! نیست پیشم دیگه که است دهه یه که پدری. میشه پدرم دایی خب ولی نه -

 . دهممی تلفن پشت از را مادر جواب و شومنمی پاسخش منتظر

  مامان؟ خوبی شما خوبم من -

 . است نگران همیشه مثل لحنش

  گردی؟برمی داری -

 . مادر نبودن خوبی نوازهای مهمون شوهرت هایفامیل متاسفانه. هبل -

 ! واجبه احترامشون ولی -

 ! گفتنمی چیا پشتت ببینی نبودی مامان -

 :گویدمی دلخور

 . نشو معرکه بیار آتیش -
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 . چشم -

 . گردمبازمی حسام سمت به

 شما شماره به ودب نگرانم اگه بگم مادرم به میشه نداره شارژ گوشیم من ببخشید، -

  بزنه؟ زنگ

 فکر که بگیر طورییه تو نداد، شماره پسره اگه" افتممی ساحل حرف یاد اختیاربی

 !"شی لَنگ   نکنه

 . منه کارت این. حتما بله -

 . ممنون -

 .دهممی قرار گوشم کنار دوباره را همراهم تلفن

 و نهصد صفر. نک یادداشت رو شماره این دارم شارژ درصد ده من مامان الو -

 ... دوازده

 . کنممی اشاره حسام شغل به تماس، قطع از بعد

 زده رو شغلتون چرا پس نیست؟ داستانی ادبیات به مربوط تونرشته مگه شما -

 گرافیست؟

 آموزش بیرون من! برسه؟ جایی به ادبیات هایرشته توی کسی دیدی حاال تا -

 .دیدم رو گرافیک

 شاغل خونهمی که ایرشته از که دیدید رو کسی حاال تا گیدب بهتره که من نظر به -

 مهندس یا شده ساغی حقوق دانشجوی یا خواننده، شده متخصص دکتر مثال شه؟

 سینما کارگردانی که من پدر یا گذرونهمی رو شزندگی تاکسی با داره االن هوافضا
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 دو هر و شد شریک شارشته به ربطبی کار توی پدربزرگ با اینکه از بعد بود خونده

 کارها راس سوادبی آدمای وقت اون! کنه کار کامیون با بره شد مجبور خوردن زمین

 آینده تو زننمی گند دارن که حالی در کاردونیم؛ ما چقدر میگن خودشون با و شدن

 !شما و من امثال

 بخوانم شعر برایش خواهدمی دلم که افتدمی اشگونه روی چالی و زندمی لبخند

 ویران چاله این را شهر نامسلمان کنی؛می تبسم وقتی اتگونه کنار افتدمی چال"

 ."است کرده

 افتاده پدرت برای که اتفاقی برای! نگیر سخت رو زندگی بابا. ها داری پری دل چه -

 همین برای. میدم تو به رو حق ممن گرچه. زد چوب یه با رو همه نباید اما متاسفم

 ! برم ایران از وامخمی که چیزهاست

 ادبیات آقای کردیممی معاشرت هم با داشتیم تازه بروی؟ کجا. چسبانممی آمپر

 ! گرافیست داستانی  

  کجا؟ سالمتی یه -

 .هلند -

 و پشت پر مشکی موهای به داده، باال آرنج تا که آستینی به اش،چهارخانه پیراهن به

 شلوار به برندش، ساعت به اش،هرفت فرو و گود هایچشم زیر به اش،نشده شانه

 اش،بادامی هایچشم به من، به نگاهش نوع به رانندگی، هنگام پرستیژش به کتانش،

 .گذراندم نظر از را نداشت و داشت چه هر و خیره همه و همه به

 ! بد چه -

 : پرسید بود، رانندگی به حواسش که حالی در
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  ایران؟ از میرم اینکه -

 . آمدم خودم به

 سیگار و ماشین دود کمتر، انسان   آخه! میشه خوب خیلی که بری شما... بابا نه -

 سیگار که کسی هر کردم حساب من اصال! کمتر آلودگی با میشه مساوی کمتر،

 کام هوا این آلودگی از رو برابرش هزار ده تونهمی جوی شرایط این توی ماون کشهمی

 ! ها نیستید شما منظورم البته! بگیره

 .شوممی آرام و زیر به سر اندباخته را قافیه که کسانی مانند کند،می نگاهم چپ پچ

 .شوممی خیره بیرون به تنها و کنممی پیشه سکوت مسیر آخر تا

 . رسیدیم -

 ماشین. افتممی راه سرش پشت. دارمبرمی عقب صندلی از را چمدانم. شوممی پیاده

 . کندمی حرکت دیورو در سمت به و کندمی قفل را

 میشه؟ چی ماشین تکلیف -

 . کندمی فوران من کوچک دل در چه لبخندش هر با داندنمی و زندمی لبخند

 ! بردشمی میاد دیگه ساعت یه. داره رو کلیدش حامد -

  رید؟نمی تهران تا همین با چرا دارید ماشین که شما -

 را تصورش توانستینمی هم رویا در حتی که مردی با شدن قدمهم زیباست چقدر

 ! کنی

 !نرسیدنه هرگز از بهتر رسیدن دیر و میشم خسته که چون -

 . شویممی قطار سوار حرکت، در تاخیر همیشه مانند و هاچمدان بررسی از بعد
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 . شویممی داخل و کنیممی پیدا جمعیت درمیان را مانکوپه

 . هستند ما اتاقیهم پیرزن و پیرمرد یک -

 :گویدمی همسرش به پیرمرد ما ورود محض به

 این با بذارم هم چشم دقیقه ده من بذار.. .صحبت هم دوتا ماین بیا خانوم، سادات -

 !کن دل و درد انرژی پر جوون   دوتا

 : گویدمی کنان غرغر افتاده سرش از اشروسری و بود اندام الغر که پیرزن

 که امروزی جوونای این. بزنم حرف کلوم دو شوهرم با خواستممی که بگو رو من -

 !خرفت و پیر تو و من مثل میشن هم آخرش... نمیدن گوش حرف

 . دهممی حسام به را آب بطری. نشینممی پنجره کنار دوباره

 .گیردمی دربر را فضا تمام مرد پف و خر صدای

 . گشایدمی صحبت به ب**ل و کرده او به نگاهی زن

 اسب با برام رو آمریکایی هنرپیشه همون اول روز اون اشک اما! شکرت خدایا -

 شکر البته! ها نکنی رو من اشتباه تو دخترم! رو بابا حاج کارگر این تا فرستادیمی

 آنیم بر بودیم که عهد همان بر شاعرا این قولبه و باهمیم که ساله پنج و پنجاه

 و بود سالم بیست من که پیش سال پنج و پنجاه همون به برگردیم اگه اما... هنوز

 اون و بودم رفته دانشگاه من آخه! نبود ماشالله مش این انتخابم ترشیدی گفتنمی

 کرور کرور. نبود آدمی کم من بابای حاج ولی... بخونه درس دختر نبود رسم هاموقع

 از... کردنمی خم سر جلوش همه... زار الله تو دکونش تو اومدنمی مرد و زن

 دهنشون از تا صد گفتنمی سیروس حاج یه همه! محله پاسبون اکبر تا هاکرواتی

 دید رو من بابا حاج شاگرد خرفت   پسر این اینکه تا نداشتیم بیایی برو کم. اومددرمی
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 درس چطوری ساده شاگرد یه پسر که بود جالب برام. شد عاشقم دل صد نه دل یه و

. کنممی زندگی ابیاتش با هنوزم ...شعرایی چه نوشتمی شعر! شاعر شده و خونده

 خاطرخواه اعیون از من! پاس و آس خونده درس جوون این به دادم رو دلم ممن کمکم

 یا بابا حاج گفتم اما بودن خواستگارم همه وزرا وزیر ساالرا، دیوان پسر  ... داشتما

 از اگه وگرنه بود زمون اون فکر روشن من بابای حاال. دیگه کس هیچ یا ماشالله

 حق دختر چون داد،نمی ماشالله به هم رو امجنازه حتما بودیم مذهبی هایخانواده

 و پدر هم بعد و شوهر و زن شدیم ما و گذشت و گذشت اینا حاال. نداشت انتخاب

 بابای حاج و کار راس اومد مصدق اینکه تا رفتمی که بود ایام گذر طور همین و مادر

 مصدق طرفدار ماشالله ورم این از! سرسختش خالفم شد بود هاانگلیسی با که من

 ...بود

 ! شد اضافه شوهرش آهنگ خوش صدای به هم زن پف و خر صدای

 . خندیممی آرام دو هر و کنممی نگاه حسام به

  برد؟ خوابش -

 :گشایممی ب**ل دادمی نشان تربزرگ را امبینی شکبی که نماییدندان خنده با

 . کنم فکر آره -

 سمت را سرم خواهممی. بردمی گوشش روی را هدفونش و کندمی پیشه وتسک

 .شودمی انداز طنین گوشم کنار آرامش صدای که برگردانم پنجره

 حاج ماشالله یا کشهمی رو داماد زنهمی بابا حاج ببینم بگو نویسنده خانوم خب -

  کشه؟می مصدق رو دو هر یا رو بابا
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 حتما! فرنگ فرستهمی رو دامادش و دختر بابا حاج کنم فکر من... واال بگم چی -

 !مرده زنه بابا بیننمی و گردنبرمی جنگ از بعد هافیلم مثل

 !مزخرفی داستان چه -

 .کنممی کج را املوچه و ب**ل

 ! برو هلند کار  بی گرافیست   داستانی ادبیات خوبی شما باشه -

 .گیردمی را اشخنده جلوی سرسختانه

 داستان آدم، سر باال بشینی میده حال! است؟ بچگونه خیلی صدات دونستیمی -

 !کبود گنبد زیر نبود یکی بود یکی مثال! کنی تعریف کودک

 انگشتانم میان و کنممی موهایم فر در را دستم و کنممی نثارش ایغره چشم

 . چرخانممی

 ! کنی؟می مسخره -

 وقتی تا عریضه نبودن خالی برای بیا حاال! دارم دوست مدلی این صدای من! نه -

 .کن کاری یه رسیممی

 ! کاری؟ چه مثال -

 !بخون شعر -

 ! بخونم؟ شعر برات رو ساعت چند این تمام   -

 ! آره نبره، خوابم اگه -

 . دهممی تکیه بیشتر صندلی به را سرم
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 !رو پر -

 را ساعتش و کندمی باز را پیراهنش باالیی دکمه و گذاردمی هم روی را هایشچشم

 .گذاردمی کناری

 ! منتظرم -

 به محکمی سیلی گشتن، شعر بهترین دنبال جای به بود، دیگری مرد هر اگر شاید

 بودم نزدیکش که حاال. داشت فرق من برای الاقل داشت فرق او، ولی زدممی صورتش

 انگیز نفرت! کردممی استفاده آورم دستبه را دلش آنکه برای فرصتی هر از باید

 .دیگران به خود کردن ثابت است

  رسید خواهد فرا روزی من مرگ -

 نور امواج از روشن بهاری در

 دور و آلود غبار زمستانی در

 شور و فریاد از خالی خزانی یا

 

 آرام صدایی با. مانممی خیره نیمرخش به. گیردمی شکل هایشب**ل روی ایخنده

 :گویدمی

 . داشتم ستدو رو شعرت انتخاب! فروغ -

 را شعر یادامه بگویم چیزی من آنکه از قبل و اندازدمی هم روی را پاهایش دوباره

 .خواندمی

 رسید فراخواهد روزی من مرگ -
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 روزها شیرین و تلخ این از روزی

  دگر روزهای همچو پوچی روز

 دیروزها و امروزها از سایه

 که اش" ش" همین عاشق. بودم نهانش خش همین عاشق من داشت، خش صدایش

 ! شیرین گفتمی وقتی زدمی

 تار هایداالن همچو دیدگانم -

 سرد های مرمر همچو هایم گونه

 ربود خواهد مرا خوابی ناگهان

 درد فریاد از شد خواهم تهی من

 مادرم، و مرد سرطان از پدرم که بود وقتی خوند، برام رو شعر این کسی که بار اولین -

 اما باشه عجیب شاید... خوند برام حامد رو شعر این. بود مُرده قبلش سال... آخ

 !حفظه رو معاصر شاعرای شعرهای بیشتر حامد

 !بود؟ داده دست از از را مادرش و پدر. نفهمیدم را هایشحرف بعد به جایی یک از

 ... هنوز که پدرتون و مادر -

 . کنم تمام را امجمله نگذاشت

 رو من عموزن و عمو! کردن ترکم همیشه برای ااون که نبود بیشتر سالم شش من -

 ! مامان و بابا گفتم بهشون موقع همون از و کردن بزرگ

 . متاسفم واقعا... یعنی -
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 !خوندیمی تو شعر داشتی تو نشیم، خارج اصلی بحث از !نباش -

 خوشم هیچ و بود دستوری لحنش! نداشت هم مرا خوردن تاسف لیاقت حتی

 «...داشت فرق برایم همه اب او» اما آمدنمی

  دفترم روي آرام خزندمی-

  شعر افسون از فارغ هايمدست

  من دستان در كه آرممی ياد

 شعر خون ميزد شعله روزگاری

 ! زهرماری؟ کوفتی، داستانی، شعری، نیل؟ نوشتی چیزی حاال تا خودت تو -

 کم جلویش من چه هر. بود کرده پیدا سوق ادبیبی به بودن دستوری از لحنش

 !گذاشتمی فراتر خود حد از پا او کردممی سکوت و آوردممی

 . نه -

 رفتیمی باکماالت دختمه به هم درصد یه اگه البته! استعدادیبی دونستممی -

 ! نبود طوری این قطار این توی ما اوضاع االن

 دخترای اون من حسام آقا. شیدمی ترگستاخ شما نمیگم هیچی من چی هر -

 از که دختریم همون من! بخندم قهقه هاتونمتلک به که نیستم تونایرشتهمه

 لحن عاشق اونا مثل منم نکن فکر پس. میاد بدش پرنمی دخترا با فقط که پسرایی

 ! کردنتم صحبت

 برنخورده جایشان هیچ به که کسانی مانند و کندمی باز نیمه را هایشچشم از یکی

 .زندمی نیشخند



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

92 

 

 ! بخون رو شعر ادامه. معلم خانوم الخیبی -

 !روییپر خیلی-

 !ناتنیت پدر مادرت، از... نیل بگو خودت از -

 . شودمی بلند پیرمرد صدای که کنممی نگاهش متعجب

 ! بخوابم راحت دقیقه دو گذاشتید اگه زنیدمی حرف چقدر -

 . دهدمی پیرمرد نشان مرا و زندمی اشپیشانی به ایضربه حسام

! کنهمی وز وز مگس مثل من گوش تو ر به ر! حاجی زنهمی حرف دختره این بس از -

 انگار دارم نامزد من خانوم میگم بهش هی... بهش میدم پا زودی این به من کرده فکر

 !نشیم مزاحم دیگه میدم قول بدید؛ ادامه خوابتون به خانوم حاج و شما! انگار نه

 را خودم آب بطری و شوممی خیزنیم صندلی روی. شوندمی گردتر و گرد هایمچشم

 .کنممی پرت سمتش به

 .خوابیدا ساعته دو هم شما ولی. واقعا شرمنده... که واقعا -

 نگاه در نگاهم. چرخممی درجه هشتاد و صد آشنایی فرد زبان از نامم شنیدن با

 .خوردمی گره حسام

 !نامزدم شاپرک هم این و! من دور   خیلی آشنای نیل اینم دخترا، -

 قابل حالم. کنممی شاپرک یساده صورت به نفرت از نگاهی و اندازممی پایین را سرم

 قطره خواهدنمی دلم. آوردمی هجوم چشمانم به اشک گرفته، دلم. نیست وصف

 . ببینند را شودمی ساطع هایمچشم از که اشکی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

93 

 

 تشخیص بشود را عشق تاننگاه نوع از که نکنید رفتار طوری نیستید آدم مال   اگر

 کرد؛ دراز را دستش شاپرک. ببرند سوال زیر را تانمسخره تشخیص تمام بعد و داد

 اشاستخوانی صورت حواله محکم سیلی بدهم، دست بهش اینکه جای به من اما

 . انداختم ابروانم میان چینی و کردم علم قد متوسطش قد برابر در و کردم

 یدختره این نه داری دوست رو من تو کردممی فکر من حسام، برات متاسفم واقعا -

 ! رو ترکیب بد

 کاری چنان اشضربه و کرد من گوش روانه سیلی و درآورد را چرمش کاپشن حسام

 :کندمی نجوا گوشم در صدایی !شد پاره گوشم یپرده انگار که بود

 ! تهرانیم نزدیک پاشید رمضانی خانوم -

 . گیردمی نقش جلویم حسام مهربان   یچهره و کنممی باز آرام را هایمچشم

 !خوابت تو کردیمی صدا رو من اسم چقدر-

 :گویممی بیداری و خواب میان درحالتی

 !بود؟ خواب ا   -

 .خنددمی بلند صدای با

 ! دیدی؟می رو من خواب -

 .شوممی جاجابه صندلی روی و دهممی حالت تغییر کمی

 ! وشمگ تو زدی خواب تو. آره -

 . روندمی باال ابروهایش

 ! باشم داشته بزن دست   من خواب تو اینکه مگر-
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 . سوال یه راستی! داری که حاال -

 .بپرس -

 ! داشتی؟ دوست رو کسی حاال تا -

 تنها یا! بودم؟ شده عاشق یدیوانه. بردمی ماتم سوال این پرسیدن از هم خودم

  بلعکس؟ یا دارد؟ بودن دیوانه شدن عاشق دیوانه؟

 ! بعد؟ سوال  . آره -

 . کردم شخصی سوال ببخشید... هیچی -

 سیبی گذاشته برایش مادرش احتماال که ایبسته از ایستاده حالت همان در

 . زندمی گاز و داردبرمی

 . دونندمی دانشگاه یهمه. نبود شخصی -

  تون؟رابطه جدیه حد این در یعنی -

 :گویدمی خوردند،می تکان هایششانه که درحالی و خنده با

 شدم صحبت هم قطار تو ساعت همه این دختر یه با بفهمه اگه که حد این در -

 !کنهمی رو امکله

 آورندمی زبان به را حقیقت هاچشم گویندنمی مگر. است دادن ارور حال در مغزم

 از من جلوی و کند بس گویندنمی او به و اندشده خفه من هایچشم چرا پس

 ! نکند صحبت هست هم عاشقش که ایمعشوقه

 افتادیم؟ عروسی شیرینی یه پس -
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 زُل ما به سکوت در که پیرزن و پیرمرد به نگاهی سپس و کندمی موهایش در دستی

 .دهدمی تکان را سرش. اند زده

 عروسمون خاطر به هم عروسی. نه که چرا بشه، درست ور اون موناقامت اگه -

 ! کنیممی دعوتت دختمه

! سال دو این تمام   عشق   دانیمی غریبه مرا چقدر. سوزدمی دلم غریبگی همه این از

 را حسام عشق در شب   یک و هزار و سرودممی داستان هزاران نگاهش هر با که کسی

 .دادممی پرورش ذهنم در نو کتابی

 . شکر رو خدا پس خب -

 چه. بودم دیگر عالمی در من اما ایستاد، حرکت از قطار تا گذشت چقدر دانمنمی

 تنهایی وقتی چه و کردیم ترک را آهن راه وقتی چه و آمدیم بیرون قطار از وقتی

 تنها را روزها این تنهای من  . رفتم بود داده مادر که آدرسی سمت به و گرفتم تاکسی

 هایشلوغی میان در و خداحافظی بدون که را منی همین. کند آرام توانستمی مادرم

. هست حسامی کردم فراموش که منی. سپردم فراموشی دست به را عشقم آهن راه

 رفته من به توجهبی و خیالبی هم شاید باشد، مانده من شدن پیاده منتظر شاید

 !باشد درست اولم حدس کاش! عشقش پیش

 باال آوری سرسام قدر به کرایه. رسممی مقصد به سنگینی ترافیک گذراندن از بعد

 . بود

 و کندمی درشت را هایمچشم عظمتش و شکوه. شوممی خیره مندفره بزرگ خانهبه

 ! قفل را مغزم

 . فشارممی لرزانم اشاره انگشت با را زنگ
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  بفرمایید؟ -

 !نیل -

 !آبجی تو بیا -

 و خانه دلچسب سبزی و هادرخت به توجهبی. شوممی حیاط داخل و زندمی را در

 را چمدان دانستم،نمی هم را شانیکی نام حتی که حیاطش قیمت گران هایماشین

 کمک به خانه در جلوی بلند و پهن هایپله از و کشممی محوطه سمت به زمین روی

 .روممی باال رنگ سفید هاینرده

 با. کرده باز را در که افتدمی مادرم به چشمم پله باالترین به رسیدن محض به

 هم کنار را شب یک حتی نداشت سابقه. نمکمی پرت آغوشش در را خودم اشتیاق

 !هم ندیدن هفته یک به برسد چه نکنیم، سپری

 .کور و سوت خانه و است خاموش هابرق. شویممی خانه داخل

 .مامان بود شده تنگ برات دلم خیلی -

 را در و گذاردمی درب جلوی کفشی جا داخل را هایمکفش. کندمی پاک را اشکش

 .بنددمی سرش پشت

 .خودت خونه مثل هم جااین. دلم عزیز اومدی خوش -

 .کشاندمی اتاقی سمت به و گیردمی دستم از را چمدان

 .مانمبازمی حرکت از صدایی شنیدن با

 !آبجی -

 .گردمبرمی شودمی گردنم آویزان که کیانا دیدن با
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 ...تو ا   -

 .دهدمی تکان رو بلندش موهای و زندمی چشمکی

 ...ها ماست خونه-

 !مزاحم ما و -

 .خودشه خونه جااین گفته بابایی و مهربونه خیلی جونمامان ولی شاید تو -

 .کشممی بیرون سرم از را شالم و کنممی اخم

 مزاحم من   زودی به نباش نگران اما. ها شدی صاحاب هم رو ما مامان! پررو بچه -

 !جااین از میرم

 .افتدمی لرزه به همراهش هم صدایش لرزد،می دلش مادرم

 .خواهشا نزن رفتن از حرف -

 :گویممی ها سرباز مانند و برممی گوشم کنار را دستم اشدلگرمی برای

 !قربان اطاعت -

 قدم رفت،می مادر که اتاقی سمت به و کَنممی گردنم از بود که مشقتی هر به را کیانا

 .دارمبرمی

. بود داخلش رنگ آبی نفره تک مبل یک و تخت یک فقط که متری بیست اتاقی

 برای انگار که متروکه جای یک و بود هامهمان برای انگار! نداشت هم فرش حتی

 !باشند دیده تهیه هاویشام خانم

 !بخره برات محسن برای کنم فهرست رو همه کمه جااین چی ببین نیل-
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 !نیازه چی همه کال جااین! ایشون افتنمی زحمت به -

 خالی سرش را صبح امروز هایتلخی تمام تا خواهدمی را کسی دلم. دارد نیش زبانم

 !کنم

 .نکن تازه رو زخمم دیگه تو... نیل نکن شروع دوباره -

 !نداری خبر خودت و مونده باز وقته خیلی زخم این من مادر   -

 عصبانی همیشگی عادت به را دامنش و کشدمی بلوندش کوتاه موهای به دستی

 .دهدمی تکان هایششدن

 قلب به رد دست تو خاطر به پدرت از بعد... نیل کنمنمی زندگی دیگران برای من -

 !بگذرم خودم از خاطرت به تونمنمی دیگه زدم خودم

. مامان خیالبی! سرم؟ ذاریمی منت االن! بگذر؟ خودت از گفتم من مگه مامان -

 .دارم کالس ظهر از بعد کجاست؟ لباسام

 .بده نشونش رو لنی کمد جان، کیانا -

 دیوارهای با عروسک از پر اتاقی. کشدمی خودش اتاق سمت به محکم را دستم کیانا

 !نداشت گارفیلد تو پرنس تخت از کم که تختی و صورتی

 !خوشگله خیلی. بپوش رو قرمز مانتو اون آبجی -

 .شوممی خم صورتش روی

 !آبجی نگو من به هم انقدر مهمونی؟ برم خواممی مگه -

 سرم بودنش چروک به نگاه بدون را مقنعهو دارمبرمی را کوتاهم و ایسورمه انتویم

 .کنممی
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 .اندازممی بیرون طرفش دو از را موهایم

 خانه این در ماندن اما داشتم وقت ساعت دو هنوز. کنممی نگاه اممچی ساعت به

 !بود هاغریبه مهمانی در حضور مثل برایم

 .کشاندمی سمتش به را هااهنگ همه در شدن باز صدای

 :زندمی داد بلند صدای با کیانا

 !جا؟این اومدی باالخره تو! داداش-

 جذبی و ایسورمه کوتاه آستین پیراهن. کشدمی درآغوش را کوچکش خواهر کیارش،

 . کنممی اخم هم من. کشدمی هم در مادر دیدن با را اشمشکی ابروهای. بود پوشیده

 !دید؟نمی غذا بهش! خانوم لقامه شده غرال چقدر کیانا -

 .اندازممی کیانا به خریدارانه نگاهی و روممی سمتش به مادرم، از قبل

 این به دارم شده الغر میگی شما و کنممی نگاه بهتر که االن داره، وزن من برابر دو -

 و متناسب یاندازه به تازه حاال و بوده هرکول ما ورود از قبل حتما که کنممی فکر

 !رسیده چاق هم باز البته

 .شودمی باز بناگوش تا نیشش دیدنم با

 !کردم فراموش رو اسمتون... خانوم   برگشتید کی شما -

 .تازگی به! هستم رمضانی -

 .شودمی تر نزدیک من به قدم یک و گذاردمی زمین را کیانا

 رید؟می جایی -
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 !دانشگاه بدید اجازه اگه -

 !کنن؟می خیرات حلوا -

 .رو شما حلوای آره -

 خودم شانه او جای به که زنممی اشگنده هیکل به ایتنه اشخنده به توجه بدون و

 .روممی بیرون و گیردمی درد

 .دهدنمی جواب گیرم،می را ساحل یشماره

 .کنممی سیر آن با را اطراف آن مترو خط اولین تا و گیرممی تاکسی

*** 

 که زردش و آرایشبی یچهره و بود نشسته تنها نیمکتی روی که ساحل دیدن با

 .گیرممی پیش را نیمکتش راه خوردمی چشم به چیزی هر از بیش

 .پردمی متر یک که زنممی کمرش به ایضربه

 اومدی؟ کی! نیل -

 !بودی غرق خودت تو که موقعی همون -

 .نشینممی کنارش

 .بود تو با حق... چی همه شد تموم -

 .اندازممی البا ابرو

 خب؟ -

 .بودم بازیش شب خیمهعروسک فقط ممن! قلبش تو و بود شزندگی وسط کسی -
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 .فهمیدی که خوبه -

 ...دیگه من... نیست خوب هیچی. نیست خوب نیل، -

 .کنممی ریز را هایمچشم

 !دیگه؟ تو -

 .کندمی بغلم نشیند،می اشبرآمده گونه روی اشک

 نمیشه جوره هیچ که منجالبی تو انداختم رو خودم من نیل یوا... دیگه دیگه، من -

 !اومد بیرون ازش

 .باشد منحرف من ذهن کردممی خدا خدا باشم، فهمیده اشتباه کردممی خدا خدا

 .کرد جمعش نمیشه دیگه که کردی خطایی یه که نگو -

 نتونستم ود،نب خدا به .عادیه من برای چیزها این کردمی فکر اون! نیستم دختر من -

. کنه ولم ترسممی. احمقم یه من. نیستم اهلش من بگم نتونستم. بگم نه

 بابام اگه. نیل درمیاد جا از داره قلبم... دادم پا همین برای بشه من مال خواستممی

 .ذارهنمی امزنده بفهمه

 .بود سرازیر اشکم همراهش هم من. بگویم چه بودم مانده

 شیر پسره این واقعا ساحل! شد؟ طوری این که شد چی ی،زد حرف من با دیروز تو -

 !من خدای وای... رو تو برنج

 رو اینستاش هایپست موقع اون که تفاوت این با بود شده طوری این اون از قبل-

 اممسخره... اون نیل، اصال... منه برای قلبش کردممی فکر و دونستممی خودم برای

 من خوادمی امسال یلدا شب بود گفته اون! سیاها خودن دنبال فرستادم نگی... نکنیا
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 میشه خم و ممادربزرگم سفره کنار شینهمی بود گفته. کنه خواستگاری بابام از رو

 !بهم میده حلقه و جلوم

 .شودمی بلند اشکرده خفه بغض صدای

 شمرده و آهسته و برممی بود داده بیرون مقنعه از که گوشش کنار را هایمب**ل

 :گویممی سخن ردهشم

 بیا ببین! اومد قلبت شکستن صدای شنیدی؟...! کن تیز رو گوشات رفیق؟ شنویمی-

! ایدیگه چیز هر و مادربزرگ سفره و یلدا شب خیالبی. اصال باشیم راست رو هم با

 وخودت رفیق ببین !هستی آدمی چطور تو دونهنمی اصال که اونی! اونه پیش دلت تو

 رو هاشاستوری هاشب. نداره بهت نسبت حسی هیچ که کسی ایپ به نکن تباه

 به تو و ذارهمی پست عشقش برای اون...! نکن گریه. رفیق دونممی نه؟ کنی،می چک

 سوم نفر ایرابطه یه تو بینیمی وقتی صبورم سنگ من، رفیق !گیریمی خودت

 آرامش چون زدم رو قیدش تازگی به ممن! ومن ببین !بزن رو قیدش میشی، محسوب

 نیست شکمت تو بچه کشتن از ترسخت! سخته نگو نمیشه؛ نگو بود، ترمهم خودم

 نبود قرار اگه واقعیت تو شدممی عاشق اگه من که چند هر! بکشش ذهنت توی! که

 مرگ یه خود به خود نداشتنش... اعدام خیالبی! کشتمشمی بشه، من مال

 . میگم چی که فهمیمی!آوره درد و تدریجی

 !ها میرممی منم بمیره، اون ولی -

. کن رهاش! احمق عاشق   یه جز نیستی چیزی! کن نگاه آیینه به... مُردی االنم تو -

 دریا تو ساحل، ببین. نشده تزندگی وارد وقت هیچ آدمی همچین کن فکر اصال

 .بمون آروم و باش آروم... ساحلی تو! بشی تالطم پر لحظه هر که نیستی
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 سرم که بالیی این با من نیل چی؟ خورده دست جسم این با کنم؟ کار چی روحم با -

 ...که آخر فهمن،می که آخر. کنم نگاه بابام چشم تو تونمنمی حتی اومده

 .کنممی جدایش آغوشم از

 !شینهمی لرزشم پای خورهمی خربزه کی هر -

 گفتی؟می رو همین اومدمی سرت بال این مخودت اگه -

 !کنمنمی حماقت تو مثل من -

 .زندمی پوزخند

 فکر وقت هیچ من! کننمی ناقصت کاملی، کنیمی فکر که جایی همون دقیقا -

 سر بالیی چه ببین حاال ولی بسپرم کسی دست رو خودم راحتی این به کردمنمی

 ندم، ادامه رابطه این به تونمنمی االن... کاملی نکن فکر پس. آوردم مزندگی و خودم

 .بابام دست کف ذارهمی رو چی همه وقت اون. نمیشه عنیی

 رشته بود، نشسته دختر چند کنار هم باز و رویمروبه نیمکت روی که حسام دیدن با

 .دهممی دست از را کالم

 ...زنیممی حرف هم با بعدا ساحل-

 ابطهر  وارد میگی من به که تو داره، دختر دوست یارو بابا دیدی؟ رو پسر اون دوباره -

 ...خودت چرا کرده تصاحب دیگه یکی رو قلبش که شدم کسی با

 را انگشتانم رگ و بودم زده زل حسام به که طور همان و بدهد ادامه نگذاشتم

 :گویممی شکاندممی
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 و من ببین دیگه؟ بگی خوایمی واین برهنمی خوابم خودم چرا بلدم الالیی که من-

 و. شیممی فامیل داریم ما بگم برات بهتره... انتهر  برگشتیم هم با صبح امروز حسام

 !ندارم بهش حسی هیچ من اینکه

می تکان برایم سری و گذردمی کنارم از. شوندمی بلند نیمکت از دوستانش و حسام

 :زنممی صدایش پشت از و شوممی بلند جایم از معطلیبی. دهد

 !حسام -

 .گرددبرمی بقیه از ترزود رنگ سبز و آهویی هایچشم آن با شاپرک

 .کندمی ریز را چشمانش و دهدمی باالتر را آستینش حسام

 !رمضانی خانوم بله-

 .سالم... ا  ... چیز... بگم خواستممی هیچی-

 .دهدمی باال را ابروهایش شاپرک

 کنی؟نمی معرفی جانحسام! سالم-

 .کندمی تر زبان با را لبش حسام

 .حامده همسر فامیل   و دوست خانوم این... ستنی معرفی به نیاز جانشاپرک-

 این! شدن ضایع از حد باالترین و مانممی من. روندمی هم با و دهدمی تکان سری و

 نام این بخوان؟ فروغ برایم گفتمی من به پیش یدقیقه دو تا که نبود پسری همان

 سوزدمی خودم برای دلم! کندمی رمضانی رمضانی حاال و کردمی صدا مرا کوچک

 !ساحل از بیشتر حتی

 . روممی کالس سمت و دهممی پاسخ غره چشم با را ساحل نیشخند
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 ! اخالق درس چهار، و هشتصد کالس دو، ساختمان

 وارد پهنی لبخند با سارا. کنممی خوش جا آخر ردیف و صندلی ترینایگوشه روی

 به همیشگی رنگ فیدس کتانی همان با و کرده تن به ایلی شلوار مانتو. شودمی

 . آیدمی سمتم

 .کندمی کنکاش امچهره داخل و کندمی آویزان صندلی پشت به را چادرش

  کرده؟ غرق کی رو ما معرفتبی دوست هایکشتی -

  خوبه؟ بابات -

 ! استاد سوگلی کالسه، سر   بابا -

 .کشممی باال است، افتادن شرف در که را اممقنعه و زنممی لبخند

 رو قدرش دارید پدر تا! دختر قدرنشناسی تو چقدر تو؟ یا منم بابات لیسوگ -

 . نباشه که روزی به وای دونیدنمی

 .کندمی کمرنگ دستمال با را رژش

 ... بگم برات تا نیل نشو مادربزرگ -

  افتاده؟ اتفاقی -

 ! کی؟ با بگو حاال کنم،می عقد دیگه هفته -

 . کنممی نگاهش متعجب

  کی؟ خب میگی؟ بهم االن که امغریبه انقدر من! سارا -
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 تفاوت این با زندانه از فرار تو اسکارفیلد مایکل شبیه گفتیمی تو که پسره همون -

 . هست هم آخرش سال شهرسازیه، اشرشته مشکیه، چشماش که

 .کنممی نگاهش هیجان با و زده ذوق

  شد؟ جدی انقدر که شد چی اصال! شدید؟ آشنا شد چی -

 و کیهانم استاد دختر من بود فهمیده طرف. ازدواج از تصوراتم با داشت فرق یلیخ -

 و گفت بهم بابا پیش هفته دو تازه! بس و همین کرد، خواستگاری بابا از رو من اینکه

 . خواستگاری برای بیان دادیم اجازه

  شد؟ تموم چی همه سادگی همین به -

 ... شد تموم تا اش،شاگرد از کرد تحقیق بابا ماه یه نه خب -

 .کنممی سارا روانه چشمکی کالس، شدن تکمیل و استاد ورود محض به

 نداشتن، عشقی رابطه اطراف پسرای از کدوم هیچ با و موندن پاک نتیجه ماین بیا -

 ! اسکارفیلد زن مثل ساراست هم تو اسم کنار، به ایناش حاال

 .بکاهد اشخنده صدای حجم از تا گیردمی دهانش جلوی را دستانش

 . شودمی ممتدی خط به تبدیل و بازدمی رنگ صورتش روی از لبخند کمکم

 . نشدم ساخته براش که مشترکی زندگی از. ترسممی ازدواج از... نیل ترسممی -

 : گویممی ایمادربزرگانه لحن با و زنممی سرش به آرام ایضربه

 کمال به حال در تو ولی ناقصیم تو و من االن! میشه کامل ازدواج با آدم دین -

 و شدن کامل مبحث اون توی زیاد من حاال! میشی کامل شبه یه المثلفی. رسیدنی

 ! دیگه شید عمل وارد خوب اما نمیشم وارد اونا و شب اون
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 هر و دهدنمی را مغزم در سانسور یاجازه دهانم انگار. شوندمی درشت هایشچشم

 .آوردمی زبان به خواهدمی دلش چه

 دیگه یکی وظیفه شم، وارد که نیست من ی وظیفه کنی؟می نگاهم طوری این چرا -

 ! است

 که طوری کنممی صدایش بلند و دهممی قورت را امخنده. است گیج و منگ هنوز

 « !کنم شروع رو درس شد تموم صحبتتون اگه»گویدمی جلو آن از استاد

 . گیرممی خود به را هاشرمنده یقیافه و اندازممی پایین را سرم

 *** 

 ! ریز نیل چایی   تا دو هم این بفرمایید -

 . گذاردمی محسن جلوی را چای و اندازدمی کیانا و محسن آقا به نگاهی مادر

 . خوردم چایی تازه من -

 دو با. رودمی سماور سمت به و شده بلند جایش از و زندمی لبخندی محسن

 ! گذاردمی کیانا جلوی را دیگری و مادر جلوی را یکی. دگردبرمی چای استکان

 و خودت برای ریزیمی چایی تا دو اومدی تو که حاال چطوره؟ شما حال خب -

 کردمی حساب رو تو همیشه. ریختمی تا چهار مادرت نبودی که هم وقتایی مادرت،

 تنها رو ادرم این اومد دلت چطوری! زدمی صدات یهو که خواب تو چه و غذا تو چه

 بذاری؟

 .شوممی خیره مادر به و اندازممی باال ابرویی
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 دوست رو هم چقدر ما دونیدنمی شما محسن، آقا! خانومه این من جهان و جان -

 . که داریم

 . کشدمی بیرون اشچانه زیر از را دستش کیانا

 ! داریم دوست رو هم چقدر بابا و من دونینمی هم تو خانوم، نیل -

 . فهمیدم االن... اوهو -

 : بردمی باال کمی را صدایش محسن آقا

 هم حاال جا،این موندی هاسال از بعد که دیشب شد؟ چی ما صبحانه این کیارش -

 ! پسر؟ کنیمی سیر کجا هست معلوم! توئه با صبحانه گفتی ما به

 باال را اشمشکی پیراهن آستین و کشدمی اشژولیده موهای به دستی کیارش

 . دهدمی

 کمری شلوار این با حاال تا دیشب از نداری؟ من اندازه شلواری زیر خونه تو دیگه -

رو  .گرفتم قرار عنایت مورد... س 

 . نشیندمی من کنار صندلی روی خودش و گذاردمی خوری ناهار میز روی را ماهیتابه

 به دست مرد بود، یمردساالر  قدیما بیارم؟ باید من هم رو نون بابا ای پس؟ کو نون -

 بهتون؟ بدم ناهار وقت به صبحونه کردید مجبور رو من حاال زدنمی سفید و سیاه

 ! حاال نشه دیرت فرهمند آقای

 . دارمبرمی نان قرص چند و شوممی بلند

 ! مرد آقای نون اینم -
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 دلم که بود شده خوشمزه آنقدر اشاملت. ستخوبی کدبانوی گفت شودمی

 ! بخورم هم باز خواستمی

 کیارش   و ماندم من و برد دبستانی پیش به را کیانا مادر محسن، آقا رفتن از بعد

 !کارالدولهبی

 باال را صدایش. اندازممی دیگر پای روی پایی و کنممی کتابی خواندن به شروع

 . بردمی

  ندارید؟ مشکلی که قهوه با عشق، ملت آهای -

 . گیرممی دستش از را قهوه و گذارممی عسلی روی را کتاب

 ! هستید خوبی یخونه خانوم اینکه مثل نه -

 . کندمی کج برایم را دهانش

 .هستی خوبی زن   کنایه به دست هم تو -

 امید »بهار فصل مثل درست بود، من زندگی در جدیدی فصل   گو و گفت این انگار

 « !دهنده

 شدید حاضر چطور حاال ه،خون این توی نذاشتید رو تون پا سال همه این که شما -

 بمونید؟ هم رو شب و بیاید

 !سختی به -

 .کنممی لبش یگوشه لبخند آن به اخمی و مرتب را دامنم

 .نبود این من جواب -
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 توی تو مثال! بزنیم حرف خودمون درمورد بیا! پرندو و چرند حرفای این کن ولش بابا -

 ! نموندی عقدشون برای من مثل چرا اینکه و کردی؟می کار چی شیراز

 .نوشممی قهوه ایجرعه

 هایمچشم به رسید،می نظر به ریز پشت پر ابروان آن زیر که را پرابهتش چشمان

 !بینیممی را هم داریم تازه و شده متوقف زمان انگار. دوزدمی

 !خوری؟می تلخ -

 .اندازممی میز به را نگاهم و زنممی پلک

 نموندی؟ عقدشون برای چرا تو. هاییوقت یه... نه همیشه -

 .مالدمی را گردنش پشت کمی و اندازدمی پا روی پا

 من گرفت، معرکه پیری سر   ما بابای! زند رسوایی به سر بجنبد گر پیری عشق -

 !بود ضایع خیلی موندممی

 .مجردن هنوز سن این تو بعضیا. باشه پنجاه نهایت بابات! پیر میگی داری خودت -

 .اندازممی پایین را سرم صورتم روی ومشمدا هاینگاه از

 یخونه پارکینگ تو روز اون هایحرف با االنت هایحرف چقدر. اونا خیالبی نیل، -

 !چطوری؟ خودت بیخی! داره فرق مادربزرگت

 :گویممی آهسته و زنممی عمقی کم لبخند

 !خوبم -

 مه داره سرکش دختر یه گفتمی زدمی حرف ازت بابا وقتی! شدی حرف کم چقدر -

 .طرفم معصوم یچهره یه و مظلوم دختر یه با حاال خانوم، لقا
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 .برممی شال داخل را موهایم

 حاال تا که رو کسی تونینمی وقت هیچ تو،! کنیممی فکر ما که نیستن اونطوری آدما -

 .کنی قضاوت ندیدی

 .گذاردمی میز روی را پایش

 نمایشگاه تو البته. داخلیه طراحی شرکت هی تو کارم االن ولی خوندم معماری من -

 میری؟ کار سر   چی؟ تو. کنممی کار هم بابا ماشین

 گاز صدا با و دارمبرمی ظرف از خیاری. رودمی سر امحوصله اشپیاپی هایسوال از

 .زنممی

 !کارمبی و ادبیاته امرشته... دانشجوئم -

 کنی؟ زندگی مستقل من مثل هخون یه تو بری و دربیاری پول خودت نیست بهتر -

 .دوزممی چشم خانه کاراملی های دیوار به و گذارممی امچانه زیر را دستم

 معمار؟ آقای   شدی دارخونه خودت پول با تو االن -

 حسام اگر. نداشت حسام دلبرانه هایخنده به شباهتی هیچ اشخنده اما خندید،

 زیبا چشمان آن از چشم هم لحظه یک کرد،می سوال هم صبح خود تا و بود

 .داشتمبرنمی اشیاغی

 به. گویندنمی دروغ وقت هیچ که زیرا باشند، هاچشم دنیا خبرچین اولین شاید

 و درآیند رقص به دیدند را حسام جا هر بودند سپرده خلقت هنگام هم من چشمان

 .بنشینند تماشایش به خنثی تنها دیدند را کیارش جا هر

 شنوی؟می. نیل بگم برات نداستا یه بذار -
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 .آره... اوم -

 خلقتم بدو از که تموم چی همه زن یه عاشق شدم، عاشق بار یه بودم بچه وقتی -

 روی هاینقاشی خاطره، خاطره، خاطره،. کردم تجربه رو چی همه باهاش. بود کنارم

 ایهفته بود مامان وقتی تا رو بابا! مُرد خواهرم، تولد محض به زن اون اما... یخچال

 خیر از سال یه که بودم افسرده حدی به. داشتم کنکور سال اون! دیدممی بار دو

 جز شدنمی بند اتاقش تو هم دقیقه یه که پسری کالس، اول شاگرد. گذشتم درس

. زدمی زل زمین به و شستمی گوشه یه مادرش مرگ خاطر به خوندن، درس برای

 که کشید طول خیلی. بود ترمخ رو همه از هاشهگری صدای و کیانا. بودم شده دیوونه

 اونا دیدی؟ نزدیک از رو خورده شکسته مرد   یه! بودم شکسته. برگردم سابق حالت به

 وقتی سرخه، سرخ تو از هاشونچشم! زننمی زار درونشون تو فقط کنننمی گریه

 همبا خیلی خلوتشون تو و جمع تو. نیست بهت حواسشون زنیمی حرف باهاشون

 شبیه درصد یه حتی که بودم دخترایی دنبال دانشگاه رفتم هم وقتی... داره فرق

 دیدم رو دختری اولین تا که شد این. گشتممی امشده گم دنبال اونا تو! باشن مامانم

 مون،رابطه از بعد ماه چند. شدم عاشقش مادرمه مثل هاشچشم و موها رنگ که

 هم درد به ما گفتم بهش! بودم کرده گم رو رمماد دیگه. کرد رنگ رو موهاش رفت،

 و اومدم بار اولین برای سال همه این از بعد حاال. دیگه آدم   یه دنبال رفتم. خوریمنمی

 .نمونده برام چیزیش پولش جز که پدری. بابام یخونه موندم

 .افتممی سرفه به کند؛می روشن سیگاری

 نکشی؟ جااین میشه -

 .شد خیره هایمچشم به دوباره پوزخند اب  و کندمی خاموشش
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 اما! من مثل درست اطرافت، مردهای تو گردیمی پدرت از نشونی یه دنبال هم تو -

 من مادر به شباهتی تو نه. شوندمی نباید که نشونده جایی رو تو و من سرنوشت حاال

 !تو پدر به من نه و داری

 !کجا او و کردممی سیر کجا من. پرممی جا از

 !رو داستان این کن تمومش لطفا... متاسفم واقعا مادرت برای... خیالبی -

 :زد صدایم که بروم آشپزخانه سمت به خواستم

 شدی؟ عاشق حاال تا چی؟ تو -

 به وقتی چرا چیست؟ پس نیست عشق اسمش اگر. دهممی قورت را دهانم آب

 !است؟ محسا دهدمی جوالن مغزم داخل که نامی اولین کنممی فکر عشق

 !کنم فکر بهش که نیومده پیش حاال تا راستش. دونمنمی -

 .کندمی گرم اشقهوه فنجان با را سرش و دهدمی تغییر را تلویزیون کانال

 .نمیاد خوشم فارغ و میشن عاشق دقیقه به دم که اینایی از... خوبه -

 :گویممی تندی به

 بیاد؟ خوشت باید شما مگه -

 که است وقت خیلی. بردمی دهانش سمت به را فنجان و کندمی هبسند ایخنده به

 کوله و کج را اشقیافه. نیست خوردن قابل یکی من برای سرد یقهوه! شده سرد

 :گویممی خنده با. ترکج را دهانش و کندمی

 .کرد یخ اتقهوه را جهان کن ول -

 .رودمی اتاق سمت به و اندازدمی ساعتش به نگاهی
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 .دارم مهم کاری قرار یه شده، دیرم اوه -

 .شودمی خارج خانه از و شده آماده من به توجه بدون

 .نیست بلد مخداحافظی -

*** 

 باید چقدر نداریم؟ جایی زندگیش در که را آدمی کنیم فراموش تا بگذرد باید روز چند

 که را یآدم توانیممی چطور ببریم؟ خاطر از را لبش روی لبخند اولین لذت تا بگذرد

 هزارم بار برای گرم تابستان   این در من بداریم؟ دوست باز کرده خردمان و خوار بارها

 !کندمی خیسم باران همچون خورشید نور و بندممی یخ

 .خوردمی گره حسام نگاه در نگاهم

 تو! ترساده هایآدم با است ساده مهمونی یه! میدی آزار وخودت چقدر! نیل وای -

 به تونیمی تازه مراقبتیم، جوره همه شاپرک و من هستی، فکری روشن دختر که هم

 به اگه بیاد باهات بگی هم دریاست کنار که همون آهان بود؟ چی اسمش دختره اون

 !نداری اعتماد من

 نشد؟ هاچشم آن رام شودمی مگر اصال کنم؟ رد را تو یخواسته توانممی چطور

 دیر خیلی ساعتش! دوستم تولد میرم بگم مجبورم بتهال بگیرم، اجازه مامان از باید -

 شب؟ ده آخه نیست؟

 .کندمی باز را جذبش نفتی آبی پیراهن باالیی دکمه

 .نمیشه شب هزار که شب یه! دیره خیلی انگار دوازده میگی طورییه... بابا ای -

 .مانمبازمی صحبت یادامه از همراهم تلفن صدای با
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 .بنددمی نقش صفحه روی کیارش نام

 بله؟ -

 تو؟کجایی -

 .دانشگاه -

 ناهار نداری؟ نیاز پول بدی؟ باید کی رو اتشهریه راهه؟ به رو چی همه خوبی؟ -

 خوردی؟

 !ندارم را مهرش دیگر که مادری! پرسیدمی مادرم قبال را هااین. کشممی پوفی

 .خوبه چی همه -

 پرسی؟نمی من حال   از تو -

 :گویممی دیسر  لحن با و ناچاربه

 خوبی؟ تو -

 دل و نشستی نیمکت رو باهاش االن که اونی مزاحم  ! پرسیدی که ممنون خیلی آره -

 !نشم گیریمی قلوه میدی

 کردی؟ تعقیبم! پارکی؟ تو... االن تو کیارش -

 و شوممی بلند اختیاربی آمدمی سمتمان به مضحکی یخنده با که دیدنش با

 .افتدمی زمین روی امگوشی

 کنی؟می کار چی جااین تو -

 .آیدمی مهمی مکان از که بود مشخص شلوارش و کت از
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 .است نوسان در کیارش و من بین نگاهش حسام

 !بشم ژیگول این و تو ناراحتی موجب و بیام تونممی عمومی مکان تو که ببخش -

 :کندمی زمزمه گوشم کنار حسام

 کیه؟ این -

 :غرممی هایمدندان میان از

 !جدیدم داداش -

 .گیردمی کیارش جلوی را دستش و زندمی لبخندی حسام

 همراه به شب فردا که کردم دعوت رمضانی خانوم از من. خوشبختم دیدنتون از -

 !بیان من فامیل عنوان به خانومم خواهر مهمونی به دوستشون

 رتقو درسته را حسام خوارش آدم هایچشم آن با و کندمی رد را دستش کیارش

 .دهدمی

 !بیاد تونهنمی نیل)!( محترم آقای متاسفم -

 .آوردنمی کم حسام

 اصال؟ کارشی چی تو گیره؟می تصمیم بالغ و عاقل دختر یه برای کی -

 .چسباندشمی پارک درخت اولین به و گیردمی را حسام یقه کیارش

 .کشممی جیغ

 کارمی؟ چی تو خب میگه راست! کن بس -

 :غردمی هایشدندان الی به ال از. کندمی نثارم ای غره چشم
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 !ماشین تو برو لطفا -

 .جریانه در مامان اصال! نیست مربوط هم تو به برم، خواممی من -

 بودنت نیافتنی دست خاطر به دخترا بقیه از رو تو! باشی عاقلی دختر کردممی فکر-

 !اونایی همه مثل هم تو اینکه مثل اما گرفتممی فاکتور

 قرار حسام و او بین ما را کیفم و کشیده هم در را ابروهایم کنم،می علم قد شجلوی

 .دهممی

 باهاشون که آدمایی و من درمورد بخوای که نیستی حدی در تو! کن تمومش -

 !بدی نظر میرم که جاهایی و کنممی معاشرت

 مشهود کامال گردنش زده بیرون هایرگ. کندمی رها را حسام یقه و زندمی پوزخندی

 گردنبندش به متعجب. افتدمی بیرون شده مزین" سها" نام با که گردبندش است

 .بردمی داخل را گردنبند و دارد نظر زیر را نگاهم شوم،می خیره

 گرد چشمات روشه مادرم اسم که گردنبندی دیدن با که نیستی حدی در هم تو -

 !شه

 .دهدمی باال را ابروهایش و مالدمی را گردنش حسام. شودمی دور ما از سرعت به

 مامانی هم چقد کنی؟ تحمل رو این تونیمی چطوری تو! دیوانه بود کی دیگه این -

 کنندمی محدود رو دخترا که اینایی از! متوهم مرتیکه داداشته بود شده باورش! بود

 !خورهمی بهم حالم

 محبت تنها که مردی! یدمد حال به تا که ستمردی ترینشدنی رام او گویممی دل در

 این مشکلش تنها! نساخت سلیمان که بسازد بهشتی جهنم، از برایت تا دارد الزم
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 برعکس دقیقا آیندمی حقیر چشمم به هایشخوبی و ندارم دوست را او من که است

 !تو

 بیاد بگم ساحل به تا کن اساماس برام رو دقیق آدرس اینکه فقط... حله کن، ولش -

 .دنبالم

 .نشیندمی لبانش روی لبخند خوردمی زنگ تلفنش لحظه همان تکاند،می را لباسش

 !بگردم دورت سالم -

 .افتدمی هافرش سنگ روی هایمتکه و شکنممی آینه مانند

 دعوت هم رو دانشگاه هابچه از تا چند آره خداحافظی؟ مهمونی. خانومم باشه -

. پیشت میام زود ممن! توئه رفتن واسه مهمونی نگفتم بهشون برم قربونت نه. کردم

 !بینمتمی شب باشه

. پردمی پلکم. شوند چیده آدمیزاد شکل به دوباره هایمخرده تا کشدمی طول مدتی

 هایکپسولی مانند آیدمی وجود به ریشش ته با انگشتانش کشش از که صدایی

 .اندازدمی خط اعصابم روی سوری چهارشنبه

 .برم دیگه من خب -

 .رسونمتمی وایسا -

 !خداحافظ ببخشید، نه -

 سخت برایم زدن قدم شوم،می خارج پارک از. فرستممی بیرون صدادار را نفسم

 پاسخ بوق سه بوق، دو بوق، یک. دربیاورم دلش از تا گیرممی را کیارش یشماره. است

 رکشو یک مجلس بستن توپ به از حرف یک اثر که بودم خوانده کجا. دهدنمی
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 گاهی از هر. روممی راه پیاده عابر خطوط روی سستی به است؟ بیشترش تاثیرش

 رنگم زرد تونیک داخل را دستانم. ببرم تر باال را سرعتم تا زندمی بوق ماشینی

 یک ساعت اممچی ساعت. کرده جدایم آدم و عالم از گوشم توی هندزفری. کنممی

 دو بوق، یک. گیرممی را کیارش یشماره وبارهد اختیاربی دهد؛می نشان را ظهر از بعد

 ...بوق سه بوق،

 :دهدمی پاسخ خنده با اما داشتم را سرد لحن یک انتظار

 من! رفت و زد تنها خانه این در بر ایتنه... بکشد ما رخ به را ما تنهایی خواست -

 !خورهمی جااین درد به این کردم حس خب اما نیست محالی اینا و شعر تو مثل

 کجایی؟ االن. کردم صحبت بد باهات من ببخشید، -

 مهمه؟ برات -

 .شودمی دلم حرف زدن مانع غرورم

 !نیست مهم نه -

 !خداحافظ پس -

. مهمه برام هم کیانا! مهمی برام داداشمی، مثل تو خب... کنممی خواهش کیارش-

 .منید خانواده شماها

 .ندارد کردن صحبت نای است، خسته صدایش

 ببین! نرو توشن ندار خانواده مشت یه که ایمهمونی اون تو تمخونواده از من اگه -

 رو خودمون بقیه با کردن لج برای که دیممی پس رو روزهایی تقاص مونهمه ما نیل؛

 مهمونیه چه این! شب تو مهمونی گفتی شنیدم رو صداتون من. انداختیم خطر تو
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 تو ساعت این که دخترایی و پسرا! بگیرن هشت-هفت تونستنمی ساعته؟ این که

 !نیستن دارخانواده اصل در نیستن شونخونه

 ربطش و داره نامزد پسره که دیدی کنی؟می قضاوت آدما درمورد راحت انقدر چرا -

 !زمینیه سیب به سیب ربط مثل من به

 !چه من به گفتی که طور همون هم حاال. نه شونبقیه برای ولی شاید اون برای -

 دلم. بندممی رو پیاده داخل ایطوالنی مدت برای را هایمچشم. کندمی قطع را گوشی

 مادر هامدت و شدممی خیره سقف به و کشیدممی دراز تختم روی که روزهایی برای

. شده تنگ ببرم بهره امخالی ذهن از توانستممی راحتی به و کردنمی باز را اتاق در

 .امشده بزرگ شهر این هایخیابان آواره حاال

*** 

 خود   تا شدنش صبح امید به شود،نمی تمام هرگز که هست زندگی در هاییشب

! منگی گیجی، خماری، درد، سر: شودمی اشنتیجه. نشینیممی انتظار چشم صبح

 تخت در آمیزی جنون حالت به. نیست فردایش به امیدی هیچ که امشب مانند

 آخرین تلگرام در. است چهار به دقیقه پنج کنم،یم نگاه ساعت به. زنممی غلت

 دیگری و کیارش یکی بودند آنالین نفر دو تنها. کنممی چک یکبهیک را بازدیدها

 !دختمه

 .دهدمی پاسخ سریع گیرم،می تماس دختمه با

 شده؟ چیزی جانم -

 .نشینممی تخت روی
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 داره سرم... سرم به دهز  خوابیبی امشب. زدم زنگ موقع این ببخشید. سالم -

 ...!بزنم حرف یکی با دارم نیاز. ترکهمی

 ماه این تو جان   به. کنم خداحافظی حامد با بذار اول البته. منتظرم من خانوم خب -

 !میاد تومن دویست باالی مونخونه تلفن پول

 !شدم نفرتون دو خلوت مزاحم اینکه از بخواه معذرت و ممنون -

 بهترین و خوشن باهم دوران این همه. امنکرده درک حال به تا را نامزدی دوران

 آنکه بی گذردمی دیگر تفریحی جای صد و پارک توی و تلفن پشت عمرشان روزهای

 بودن، باهم خوش هایساعت همان ازدواج از بعد اما. باشند هم کنار همیشه

 از و داشتن دوست به رسندمی عشق از آخر در و تکرار و تکرار و تکرار شودمی

 !تنوع به داشتن دوست

 .گوشم سراپا نیل، جانم -

 شناسی؟می رو حسام چقدر -

 آدم شکبی باشه داشته اون به اخالقی شباهت ته و باشه حامد برادر ماون اگه -

 !درستیه

 !خداحافظیشه مهمونی هم فردا میره؟ ایران از داره دونیمی -

 رو اقامتش کارای اینکه برای دیگه فتهه دونممی! ایه؟صیغه چه دیگه مهمونی -

 !نگفتن چیزی من به رو مهمونی ولی میره ایران از روزی چند کنه درست

 .کنممی تر زبان با را لبم
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 تو هم مهمونی این و برن کشور از باهم قراره حسامه، نامزد شناسی؟می شاپرک تو -

 .کرد دعوت امروز هم رو من! اوناست خونه

 .است آلود خواب صدایش

 و ندارن خبر اشخانواده اعضای از کدوم هیچ که ایهمهمونی و نامزد چطور این... نه -

 دعوتی؟ تو وقت اون

 به نه کرد، خردم که دانشگاه تو رفتارش اون به نه... نقیضه و ضد رفتاراش اصال -

 احمق من   هیچی، اونا حاال! دعوتم که گفت بهم و الله پارک برم خواست ازم اینکه

 به که االن موقع اون رسیدنمی مغزم به خون .شکستم حسام جلوی رو کیارش ورغر 

 بعد به شب ده از که ایمهمونی. اونه با حق بینممی کنممی فکر کیارش هایحرف

 !ندار خانواده جمع   یه یعنی میان

 :گویدمی متعجب

 حسام میگی تازه! ذاریانمی جااون رو پات شدی؟ دیوانه تو دختر نیل! شب ده -

 زنی؟می آتیش و آب به تو خود خاطرش به انقد چرا تو داره رو کسی خودش

 .بردارم روتختی از را مشتم کنممی سعی

 کسیه با فهمیدم وقتی از من. نیست کنیمی فکر تو که اونطور قضیه اصال نه-

 !اون به نسبت نداشتم خیالی هم قبلش البته اوم...! شدم خیالشبی

 !هایشدرخواست تمام قبول معنی به شدنی خیالبی شدنی؛ خیالبی چه هم آن

 راحت؟ خیالم دیگه؟ نمیری پس -

 .خوش شبت. ..آره -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

123 

 

 .کندنمی درک را من االن حال وقت هیچ دختمه. کنممی قطع را گوشی

*** 

 بودم؟ شده دیوانه. کنممی نگاه ساعتم به و کوبممی زمین به هم پشت را لرزانم پاهای

 انگار! کردنمی تشویقم کردن، منصرف جایبه وگرنه بود شده دیوانه هم ساحل! بودم

 برای بروم؟ خواستممی چه برای بودم؟چه من ؟...من و بود مهمانی صاحب خودش

 او؟ با خداحافظی

 متزلزل شخصیت این از و گیرممی درد سر بودم، جوابشان از عاجز که هاییسوال از

 .شودمی بد حالم

 چطور بابات میگم. شمام خونه شب گفتم مامان به... ساحل دیگه باش زود د -

 شد؟ راضی

 .کندمی باز را پدرش اتومبیل هایدرب و بنددمی آهسته را خانه در

 گفتم بابا به. برگردیما زود باید نیل، راستی. دارم رو خودم فن و فوت منم دیگه -

 .تونخونه برگردونم رو تو خواممی

 .مونیمنمی زیاد -

 از کنممی گناه احساس. گیرممی دلهره راه هایوسط. کندمی حرکت سرعت به

 !دادم دختمه به نرفتنم برای که قولی و گفتم مادر به که دروغی

 آمده بیرون دهانم از قلبم انگار کشد،می پر وجودم دوباره افتممی صبح خواب   یاد  

 .باشد
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 فردی و ساحل بار این! مرگ با ستساویم عروسی خواب   گفتمی همیشه مادر

. بود ساحل تن بر عروس لباس و بودند هم کنار روشنایی سراسر فضایی در ناشناس

 بالیی نکند باشد؟ دروغ حسام هایحرف تمام نکند کنیم؟ تصادف راه در نکند

 .کنمنمی پیدا برایش پاسخی مسیر انتهای تا که دیگر نکند هزاران و بیاورند؟ سرمان

 !ببینمت دوباره برگرد نیل وایسا نه. پایین بپر -

 هادلقک شبیه خودم نظر به و است ترغلیظ همیشه از آرایشم. کنممی نگاهش

 !شدم

 دوست بهترین رو من همیشه تو اما شدم آزارت باعث خیلی حاال تا دونممی -

 که ایهرابط خواستیمی ازم همیشه تو یادمه. طورهمین ممن البته دونستی، خودت

 .کن ولش... خودت خب اما کنم ترک حرف بدون رو سومم نفر توش

 .گیرممی صورتش جلوی را دستم

 ...توئه با حق! ساحل -

 طبقه چند دانمنمی برج رنگ طوسی و عظیم درب سمت به دو هر. زندمی لبخندی

 .شودمی باز در زنی صدای با که کشدنمی طولی فشارم،می را زنگ. رویممی

 کثیف و سفید فرش به را پایم مرتب کشم،می انتظار. شویممی آسانسور رسوا

 .کوبممی آسانسور

 داری؟ استرس! نیل کن بس -

 .آیممی خودمبه

 .بابا نه هوم؟ -
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 را دهانم آب. است مشهود کامال باز نیمه در   الی از چراغانی و آهنگ بلند صدای

 آدم؟ همه این و شب ساعت این. رمگذامی خانه آن داخل را پایم و دهممی قورت

 !نیست که نیست. گردممی حسام دنبال به چشم با

 :گویدمی خنده با ساحل

 !جیگرایی عجب زدممی جاها اینجور به هم سری یه اون، از قبل کاش -

 هم کنار در که پسرهایی و دخترها. چرخدمی خانه هایآدم گرداگرد نگاهم

 .کشیدندمی آغوش در را هم اطراف دنیای از فارغ و رقصیدندمی

 !ساحل -

 ...ومن نخور تو حاال -

 با ساحل. کندمی دراز را دستش آید،می سمتمان به ساله بیست حدودا پسری

 هایشدست به توجه بدون من اما فشارد؛می را دستش بخشی رضایت لبخند

 :پرسممی

 نیستن؟ خانوم شاپرک و حسام آقا -

 .پردمی باال ابرویش

 هستن؟ کی اینا اصال -

 !شناسد؟نمی را مهمانی صاحب یعنی! گویدمی چه فهمدنمی است، نوشیدنی

 :گویدمی جوان همان که دربیاورم را گوشیم خواهممی

 .کنید خاموش رو تونگوشی جااین بانو -
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 .داده من به رو جااین آدرس اون! دارم کار حسام با من ولی -

! مخوف و است بلند قد. آیدمی نزدیکمان خاکستری شلوار و کت و کاله با دیگری مرد

 .نیست مشخص تاریکی آن در هایش چشم رنگ و دارد ریش ته

 البته... بانو کنید صدام شاهین شما من، اما و. رمضانی خانوم منه دوست حسام -

 از کن پذیرایی کیا،! فرستاده اینجا را هاهوری شما که داشته لطف من به جان حسام

 .خانوما

 .بدوم است بسته حاال که خروجی درب سمت به خواهدمی دلم منگم، و گیج

 .کنیممی زحمت رفع ما ولی ببخشید -

 :غرممی هایمدندان الی از. کندمی سد را راهم جلوی

 ...اونور برید -

 کیا که جوان همان. شده خشک هردویمان گلوی. است نوسان در چشمانش ساحل

 سر را لیوان نمیرم تشنگی از اینکه برای. دهدمی دستم هب شربتی داشت نام

 .کشممی

 ساحل به دست با) شما البته... دارید قشنگی اسم کنم؟ صداتون نیل تونممی -

 !زیباتر همیشه از امشب. هستید زیبا بسیار( کندمی اشاره

 .شودمی سرخ ساحل هایگونه. زندمی ساحل به چشمکی

 .احلس بریم... آقا متاسفم -

 :زنممی فریاد. شودنمی باز کنممی تالش چه هر روممی در سمت به

 !االن همین کنید باز رو در این -
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 !دارم کارت اتاق تو بیا... خودمونی مثل تو جان، ساحل -

 آزارم رنگی نورهای! شناسندمی را هم قبل از انگار! افتدمی راه سرش پشت ساحل

 .دهندمی

 رو جااین آدرس مادرم که ممن برگردی؟ زود ندادی قول اتباب به تو مگه ساحل، -

 !جااین میان هامونخانواده بیافته ما برای که اتفاقی هر! داره

 .کندمی نگاهم گیج ساحل

 !دادی؟ رو جااین آدرس مامانت به ک ی تو! نیل شدی دیوونه -

 به اعتمادم ایبر  اول. کند دفن خود در را من و کند باز دهان زمین خواهدمی دلم

 روح   و جان انداختن خطر به برای دوم و بود تردشمن دشمن صدها از که حسام

 !ساحل

 :بردمی تر باال را صدایش شاهین

 به رو حسام اصال. میاد من با جان ساحل اما و اتاق اون! اتاق تو ببر رو نیل خانوم -

 دیدمت که روزی از نم... جااین بکشونه رو تا دو شما امشب که کردم راضی سختی

 !که دونیمی! ساحل شدم عاشقت

 صورتم هایاشک. خوردمی گره در به هایمدست گذشته، شب نیمه سه از ساعت

 .دهدنمی را انکاری هیچ مجال

 .است خوردن زنگ حال در همچنان ساحل همراه تلفن

 .کنید باز رو در! نیل منم جون مادر -
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! پلیس دست   از هم آن... فرار دارد، درد! مرحمی دریغا ای است، درد ماالمال سینه

 امشب. اعتماد دادن دست از دارد درد! دوستت دانه یک دادن جان به نگاه دارد درد

! امتراژدی داستان   یک هایشخصیت از یکی که رسیدم باور این به بار اولین برای

 .کندمی نظاره را سراپایم کرده پُف هایچشم با جون مادر

 کار چی جااین شب ساعت این ایه؟قیافه و ریخت چه این... مادر بده رگمم خدا -

 کنی؟می

 .زنممی زار و گذارممی نحیفش هایشانه بر سر و گیرممی پیش را آغوشش راه

 افتاده؟ مادرت برای اتفاقی دخترم؟ شده چی نیل -

 .دهممی تکان نفی ینشانه به را سرم

 !مرد ساحل -

 .افتدمی لرزه به دستانش

 !دختر بستی یخ تو آوردن درت یخچال از انگار تو؟ خوبی دختر؟ میگی داری چی -

 اتفاقات. رودمی آشپزخانه به خودش و نشاندممی در کنار راحتی روی سختی به

 .کنندمی گذر چشمانم جلوی از فیلمی مانند امشب

 !کردند قفل را درش و گرفتم قرار اتاق یک داخل: اول سکانس

 !اتاق در شدن باز و بقیه فرار و پلیس آژیر صدای: دوم سکانس

 مصرف خاطر به زمین روی دیگه هایخیلی و ساحل جنازه دیدن: سوم سکانس

 !تقلبی مشروب  

 ...!هاماشین بوق صدای سرگردونم، خیابون تو: چهارم سکانس
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 .دهدمی دستم به قندی آب جون مادر

 .ادرم شده چی که کن تعریف برام قشنگ حاال -

 .برممی شکمم نزدیک را پاهایم کشممی دراز راحتی روی و کشممی سر را قند آب

 .امخسته االن گم؛می براتون... فردا -

 .فهممنمی چیزی دیگر

 .شوممی بیدار در زنگ صدای با

 .آیدمی مادرجون صدای

 کجا... خدا یا !ساحل چی؟. نیست جااین ساحل نه... آقای   هستن اینجا... بله. بله -

 .کنممی صدا رو نیل االن. دونمنمی چیزی من شده؟ پیدا

 :گویدمی اششده گرد هایچشم با. روممی سرش پشت

 ما آبروی با تو دختر! در دم   اومده پلیس با ساحل پدر کردی؟ کار چی خودت با تو -

 !کردی؟ کار چی

 که کردممی قبول باید. پاشدیم فرو باشد رویا یک دیشب تمام اینکه برای امیدم تمام

 .آوردمی آدم روز به چه اعتماد و حماقت یک

 .نشینممی زانو دو زمین روی و افتندمی لرزه به زانوانم

 .زنممی هق

 قاتل مامان، جوونی قاتل بابا، قاتل  ! قاتلم من... منه تقصیر   همش جون مادر -

 که کسی به! هیچی به کردم اداعتم من... احساساتم قاتل شما، آبروی قاتل ساحل،
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 همین شما! افتهنمی اتفاقی هیچ و پایین میرم من هم حاال... نبود هیچی من آینده تو

 خب؟ بمونید، جا

 از ساحل تصویر. شوندمی سرریز هایماشک. گذرممی پابرهنه سرد و خاکی هایپله از

 این به لعنت زنم،می یخ دوباره! کندنمی گرد عقب هم لحظه یک چشمانم جلوی

 !تابستان

 میان این. کنندمی نظاره را امخورده شکست تن   در چشمی از هاهمسایه تمام انگار

 در کشدمی دندان به را آن از نیمی دارد که حالی در و سنگک نان چند با طاها

 .کندمی باز را ساختمان ورودی

 !جا؟این اومدی شدی سحرخیز! نیل -

 .کشممی جلوتر را شالم

 در؟ دم   دیدی رو پلیسا -

 کنجکاو ممن خدایی ولی خانوم؟ فوضول کی دنبال   اومدن ببینی خوایمی نکنه آره، -

 !شدم

 ساحل پدر برافروخته و عصبانی چهره در کنار از که زنممی اینیمه و نصفه لبخند

 .دهدمی نشان رخ

 !رو حروم به نمک دختره ببریدش! خودشه بیاید -

 .افتندمی زمین به دستش از هانان کند؛می منگاه زده بهت طاها

 کردی؟ کار چی تو ببرینش؟ چیو چی -

 :آورممی زبان به بودم مستحقش که را ایکلمه شمرده شمرده و آرام



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

131 

 

 !حماقت -

 ترسان هایچشم همچنان و زندمی لرزانم دستان به را دستبند آید،می جلو سربازی

 .شویممی خارج ساختمان از! طاها

 به دستی ساحل پدر  . کشیده بیرون را هاهمسایه همه پلیس ماشین ایصد

 .کندمی حسمبی صورت حواله محکمی سیلی دست همان با و کشدمی هایشریش

 بیا... کردی کار چی ما زندگی با ببین! کجاست؟ کو، دخترم! تو به من اعتماد حیف   -

 اشبچه مرگ خبر وقتی فتادا پس ببین! خاله گفتیمی بهش تو که رو مادرش ببین و

 و همسایه و در جلوی چطور آبرومون که ببین و بیا. شنید جایی همچین توی اونم رو

 نزدم، هاحرومی این به ب**ل سال شصت. کردم عبادت سال شصت. رفت فامیل

 و دین همه شبه یه تو! نکردم و کنم شرکت مجالس این تو تونستممی سال شصت

 !دادی باد به هم رو دخترم تو! ادید باد به رو من ایمون

 گریه کس هیچ جلوی کردمی ادعا که دختری. دهدنمی را خود از دفاع مجال گریه

 .زندمی زار و شده تسلیم آدم هزاران جلوی جااین کندنمی

 .شوممی ماشین سوار و کنممی بسنده" متاسفم" به تنها

 .است کرده سیاه را هایمچشم زیر دیشب آرایش  

 .کوبدمی شیشه به اهاط

 بهش حماقت خاطر به رو کسی دنیا کجای برینش؟می که کشته آدم نیل مگه -

 !شماهام با زنن؟می دستبند

 .کشدمی پایین کامال را اششیشه راننده
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 .ماست مامورهای دست از فرار هم شوندیگه جرم! دارن شاکی ایشون -

 وصلش فرار به الکی کنید پیداش نتونستید حتما! گیدمی چی کرده؟ فرار این -

 .شدمی آخر همیشه هوا به گرگم تو این بابا. کنیدمی

! دختمه و کیارش هایحرف سمت به کشممی پر. نیست هاحرف به دیگر حواسم

 آخ. آوردنمی زبان به هم را اسمم دیگر حتما آمده روزم به چه بفهمد کیارش اگر

 !کیارش

 .گفتممی چیزی اگر بودم نامرد فتی،گمی ناسزا و بودی جااین کاش

*** 

 !بیرون بیا رمضانی، نیل   -

! شکستم امروز را هااولین تمام رکورد. شوممی خارج بند از هایشانچشم برابر در

 !اسارت اولین و کیفری سابقه و پرونده اولین چشمانم، جلوی در دادن جان اولین

 گره دهد،می تکان مدام را اهایشپ و نشسته صندلی روی که کیارش نگاه به نگاهم

 .خوردمی

 در و خورد شدمی تنها را دنیا هایتاسف تمام   کاش که" متاسفم" گویممی ب**ل زیر

 دلم ببینم، را حسام خواستمی دلم. بودیم زده مصیب همه! نریخت دل

 !کنم بارش شد، بارم امروز چه هر خواستمی

 بری گفتم! نیل نرو گفتم بود؟ سخت خیلی. بشنوم وصدات خوامنمی... نگو هیچی -

 بهتر رو خودم همجنس من گفتم! نگفتم؟ یا گفتم! گردیبرنمی قبل مثل دیگه

 نگفتم؟ شناسم،می
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 در دستش اما گیرممی را صورتم جلوی بردمی باال را دستش برد،می باالتر را صدایش

 .شودمی مشت هوا

 شهر از نداری اجازه هم فعال. نگفتم چیزی هنوز مادرت به! لعنتی کردی کار چی تو -

 وموندنت زنده من چون نری هم ساحل خانواده طرف   کن سعی حله؟ بشی، خارج

 .کنمنمی تضمین

 .رسدمی سر طاها که کنممی نگاه کبودش چشمان زیر به

 !بریم تونیممی بعد کنه امضا رو برگه تا چند باید -

 :پرسممی رفتن از قبل

 کردی؟ دعوا -

 :دهدنمی گویی پاسخ یاجازه طاها

 !خورد کتک خدابیامرز اون عموی از ساحل بابای از رضایت خاطر به -

 ...کیارش متاسفم واقعا من... من -

 یعنی میاره زبون به رو اون کسی که بار هر. متنفرم کلمه این از. نخور تاسف انقد -

 !کنه رو غلط همون ممکنه هم دوباره

 .رویممی بیرون وسایلم گرفتن و ها کار انجام از بعد

 ما از بهتر حالی هم خودش که دانممی بهتر من اما کند عوض را جو خواهدمی طاها

 .ندارد
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 باشه الت و شاخ امخاله دختر داشتم دوست همیشه! مالقاتیبی زندونیای سالمتی -

 وناخیاب ساعت هفت-شش این تو حاال... الخالقین احسن هللا فتبارک! شدی که

 نشده؟ عوض

 ...ندارم حوصله -

 :چسباندمی آمپر کیارش

 این و شدن پوش سیاه خانواده یه اون خاطر به! نداره هم حوصله خانوم ببین... بله-

 فهمیدنمی اگه ساحل پدر... همه زندگی به زدی گند چطوری ببین !نداره حوصله

 شاهین یارو همون شچهب بابا که مهمونی اون تو رفته قصد از و بوده حامله دخترش

 و داشت نفوذ تو رو چون کردن واسطه رو حسام شده حساب نقشه یه با و ببینه رو

 جنازه نیست، درست چیز یه فقط! دادمی رضایت عمرا بودی بازی اسباب فقط تو

 !سوخته میگن! ببینه نرفته کسی رو دوستت این

 شده، دیوانه هم یارشک. بندممی آهسته را هایمچشم. دهمنمی خودم به تکانی

 !گویدمی مزخرف

 پسره اون با اشرابطه از امهفته یه حتی ...!نداره امکان نه ساحل، میگی؟ داری چی-

 ؟...زودی این به میشه مگه. بود نگذشته

 .افتدمی هایمب**ل روی اشکقطره

 اسم بهتره دادید دست از آمار که شماها برای بوده، قبلی از حتما! شده که حاال -

 !باباست کدوم از بچه این نمونید یهو که کنید یادداشت رو افراد

. زنممی چنگ صورتم روی. کنممی گریه بلند صدای با. شودمی بلند شکستنم صدای

 !امخسته دارم، درد
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 رو من چرا زنی؟می حرف مرده سر پشت چرا! عوضی... تو دهن ببند... شو خفه -

 کنی؟می متهم

 سخن به ب**ل بیند،می مرا هایاشک و کیارش گردن یزده یرونب هایرگ که طاها

 :گشایدمی

 جسد تا سه اینطوری فرمون پشت   بشینم من پاشو کیارش آقا. کنید بس! اکی -

 !هاافتهمی باباهامون ننه دست  

 چاقو با که خوانممی را حسام نام نگاهش در. کندمی سیر دیگری دنیای در کیارش

 !انداخته خط رویش

 کرد؟ پیداش میشه کجا از رو آشغال اون-

 :گویممی آهسته لرزند،می لبانم

 !زهرا بهشت بریم بابا، خاک سر برم خواممی -

 :گویدمی نشنود طاها که طوری و سایدمی دندان روی دندان کیارش

 !جاست همین هم آشغال اون آدرس -

 کنی؟ خوایمی کار چی -

 :دهدمی را تلفنش خپاس و اندازدمی پا روی پا طاها

 هم شما... بله... بله! زهرا بهشت میریم داریم. ماست پیش آره کی؟ خاله، سالم -

 .فعال... حله باشه دنبالت؟ بیام یا میای خودت میای؟

 :کشممی پشت از را طاها پیراهن یقه و کنممی ریز را چشمانم

 جا؟اون میاد مامان -
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 :گرددبرمی سمتم به اخم با و کشدمی جلو را اشصندلی

 کن روشن هم وتگوشی نمیاد، مادرت نخیر... کردی پاره رو لباسم دیوانه یدختره -

 !نگرانته

*** 

 دلهره با پدر که دادیممی گوش هاگنجشک صدای به و بودیم نشسته هاچمن روی

 .آمد مانسمت به

 .بریم باید پاشو نیل -

 .شدم اتومبیل سوار رپد همراه و کردم خداحافظی دوستم از

 کجاست؟ مامانت -

 !رفت خودش و سپیده و مریم خاله پیش گذاشت رو من بابایی، دونمنمی -

 .کرد ماشین فرمان حواله ایضربه

 است؟ حامله مامانت دونستیمی تو -

 .شد گرد هایمچشم

 !نه بابا؟ میگی داری چی -

 را ایشماره و داد فشار کممح را هایشدکمه و آورد در را همراهش تلفن سرعت به

 .گرفت

! نداشتم خبر من نیل جان   به جاست؟اون لقا مه... خانوم پریچهر خوبه حالتون الو -

 دست این بشکنه ای کنم؟ بلند روش دست و است حامله زنم بدونم که مریضم مگه

 بگید قالمه به جا،اون میارم رو نیل. مادرم خونه میرم دارم... شد بلند ماه اون روی که
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 هابدبختی تمام عامل ومادرم و کنه پافشاری دیشبش هایحرف اون روی که وقتی تا

 آقاجون شما؟ یا لقاستمه حرف طالق؟.( رودمی باال صدایش!)بمونه جا همون بدونه

 قائلم احترام براتون من خانوم پریچهر طالق؟ به وادار و کنیمی پر رو دخترش دونهمی

 مادرم قید اون خاطر به تونمنمی من! بیشتر رو مادرم دارم، ستدو رو زنم من... پس

 تو خونی دشمن هستن، من خواهر و مادر اونا خانوم گفتم بهش بار ده! که بزنم رو

 فقط. دونهمی همه از بهتر خودش...! بود زنده مونبچه االن فهمیدمی اگه که نیستن

 و چرا دونستمی خودش که رو اولی! شده بلند روش زمینی سیب من   دست   بار دو

 از بعد. خوردم گه من بابا! نرسید مغزم به خون! قرآن به نبود خودم دست  ... دومی

 ...حتما برگشتم شیراز از اینکه

 .کرد قطع را تلفن عصبی

! جلو نیومدم بزنی ممن ترسیدم. زدیش که دیدیم من زدی؟ رو مامانی چرا بابایی -

 .ها میشه تنگ برات دلم من شیراز؟ نری میشه بابا،! زدی بدتر تو ولی زد رو تو ماون

 .زد لبخند خشکش همیشه هایب**ل آن با سختی به

 داری؟ دوست رو من تو نیل-

 .معلومه خب -

 برنگرده؟ دیگه مادرت اگه حتی -

 نه؟ مگه کردم،می اشتباهی کار وقتی حتی داشتی دوست رو من همیشه تو بابا -

 !کنی اشتباه اگه حتی دارم دوست ور  تو من هم حاال

 با بازی یا زنده موجود یک کشتن   مثل نیست، بخشش قابل اشتباهی هر ولی -

 !احساساتش
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*** 

 مرا طاها و کیارش. خوردمی ُسر چشمم گوشه از اشکی قطره و بندممی را هایمچشم

 آرامگاه به هاطا و رفته مادرش مزار به کیارش انگار. اندگذاشته تنها پدر قبر سنگ با

 !آقاجون

 سال چند دونیمی بابا نه؟ مگه نیست، بخشش قابل اشتباهی هر گفتی تو... بابا -

ت هنوزم مامان و من و گذشته روزت اون اشتباه از  رو اونایی همه من بابا! داریم دوس 

 بعد ولی توئه شبیه که میشم کسی هر عاشق. بینممی تو شبیه دارم دوست که

 فهمنمی وقتی بابا! ندارم دوستش دیگه چون نداره مشباهت ذره هی حتی فهمممی

 ساحل دیشب بابا،! کارم و کسبی کننمی فکر بگیرن، سواری ازم خوانمی یتیمم

 بابا! دیگه حرف تا هزار و بوده نقشه اشهمه میگن من به االن. شد آروم ساحل! مرد

! کرده له رو اون خواسته دلش کسی هر و شده ضعیف مورچه یه مثل تو قوی دختر

 تو به پناهبی من   االن. میشه پناهبی میشه عاشق زن یه وقتی شدم، عاشق من بابا

 مهم براش دیگه کنممی حس. کم خیلی بینم،می کم دیگه رو مامان. دارم احتیاج

 تنهام چرا کجایی؟ بابا، آخ... االن و بمونم بیرون شب ذاشتنمی قبال. نیستم

 پرم و بال یهو بعد و بشم یاغی اینطور که دادی بال و پر بهم انقدر چرا گذاشتی؟

 دوست هستم االن که اینی از بیشتر رو وحشی ادببی دختر همون من بابا! بشکنه؟

 .داشتم

 .چکدمی دهانم داخل اشکی قطره

 برای تونیمی! کن شروع نو از دوباره نیل، هست دوباره شروع برای راهی یه همیشه -

 باشم، نداشته تزندگی توی جایی هیچ که هرچند کنی، باز حساب من روی شروع

 !نیل
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 .شده خیره جلویش قبر سنگ به. کنممی نگاهش و گردمبرمی

 خودم پای رو بچگی از من! ندارم من که واالست هدف دوباره شروع یه الزمه -

 .بود نشکسته انقدر رو من کس هیچ و چیز هیچ رسیدم سن این به تا وایسادم،

 .برداشت جلو به قدمی کیارش

 به! ندازهنمی روز این به رو آدم اشتباه، آدم   یک به اعتماد حد به چیزی هیچ -

 .من برای کیانایی مثل هم تو. کن فکر پیشنهادم

 او برای من یعنی. شود بسته شدنم خواسته هایدریچه تمام تا بود کافی جمله همین

 داشت؟ معنایی چه او لغت فرهنگ در بودم؟خواهر خواهر همچون

 پولی نصف کنم فکر. باشم بار سر خوامنمی! داداش کنی جور خونه یه برام تونیمی -

 کافی متری پنج و هشتاد خونه یه یاجاره برای گرفته مامان خونه فروش برای که

 .باشه

 برات باشی نداشته مشکلی و بخوای تو اگه خالیه من آپارتمان روییبهرو واحد-

 .کنممی شجور 

 !گویممی چه دانمنمی حتی. معلقم هوا و زمین بین

 .کنم جبران رو هاتمحبت بتونم امیدوارم. ممنونم -

 .زندمی تلخی لبخند

 ...بده گوش حرفم به دیگه! نرو خطا دیگه جبران برای -

 !لطفا

*** 
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 متاسف واقعا. دیدم دانشگاه دیوار رو ساحل اعالمیه پیش هفته من. ..کن صبر -

 !نبودی تو اما کردیم شرکت هفتش مراسم تو هابچه با حتی شدم،

 جلو سمت به را موهایم فر هایمشدن عصبی عادت به دوباره. کنممی کج را لبانم

. تکانممی را اممشکی باز جلو مانتوی روی نشسته خاک. کنممی رها و کشممی

 اعتمادم از صدایم. ست اکیش لحنم. شودمی پر بطری یک با تنها میانمان فاصله

 :کندمی شکایت

! کشتیش تو رفته یادت نکنه. رو مفت هایحرف این دیگه کن تمومش نیست؟ بس -

 کرده اعتماد تو به فقط که منی. افتاد من گردن تقصیرها همه و کُشتی تو رو ساحل

 !من به لعنت که بودم

 .کشدمی موهایش ویر  را دستش. کندمی شانه آن به شانه این از را اشکوله

 برای! بزنم رو قیدش تونستمنمی بود، من رفیق   شاهین. شدم مجبور حامد جان   به -

 اون روی بیا حاال! نه بگم بهش تونستمنمی من بود، کرده درخواست یه ازم بار اولین

 .بدم توضیح برات تا بشین میز

 گرد میز. منشینمی رویش به رو صندلی روی و کنممی حرکت سرش پشت مطیع

 :دهدمی ادامه کشم؛می خودم سمت به را رنگ سفید

 پس. کننمی پچپچ دارن شاپرک دوستای. توئه و من به هانگاه همه االن! ببین -

 اون تو چرا تو ببین کن فکر خرده یه! نکن قضاوتم زود ولی کن گوش حرفام به سریع

 اصال! فقط بدن ربتش بهت بودم خواسته ازشون من چون نشدی؟ مسموم مهمونی

 از شدن خالص برای اون. خودشه ساحل مرگ اصلی مقصر کنی حساب طوری هر

 بین از رو بچه که بود آورده ماما یه شاهین بگم چطور... شب اون بود قرار بچه شر

 به دست که شد این و بریمی حساب من از تو که بود گفته شاهین به ساحل. ببرن
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 به. کنم همراه ساحل با شب اون رو تو ایهونهب هر به خواست و شد من دامن

 و من ور اون کارهای بود قرار شاهین اما... معذ گفتم دروغ بهت خیلی خاطرش

! اومد ساحل سر بال این که رو ساحل و خودش برای البته و کنه درست رو شاپرک

 نقشه با که شد این. کنم کمکش شده که بارم یک برای بودم مجبور دائم اقامت برای

... جااون اومد تو رسوندن بهانه به اون و موندی اونا خونه رو شب تو ساحل، قبلی

 اما سخته چقدر باشه وسیله فقط آدم که دونممی است، دهنده آزار مفکرش حتی

 بچه اون وجود از ساحل نبود، تقلبی مشروب اون اگه شاید... نبود ایچاره خب

 .بود هنشست تو پیش االن و بود شده خالص

 با را خشمم شعله و دهدمی تکان مدام را پاهایش. دهمنمی را بغضم ترکیدن یاجازه

 !کندمی روشن روانم و مغز در کوچکی کبریت

 من به رو شچی همه ساحل شدن؟ آشنا باهم زمانی چه و چطور شاهین و ساحل -

 گفته من به اون! نیست؟ عجیب نگفته، رو ایرابطه همچین یه وقت اون گفت،می

 علی کنم فکر. نیست یادم رو پسره اسم. ارتباطه در دانشگاه پسرهای از یکی با بود

 !دیدیمشمی هادوشنبه یادمه رو اشچهره! بود

 گرما از تا کندمی باز را قرمزش -ایسورمه چهارخانه پیراهن باالیی دکمه حسام

 .یابد خالصی

 اون بافی رویا از نیست خبردار موحشر  یارو حتما... کن پیداش! اسدوشنبه امروزم -

 !بیامرز خدا

 و کشدمی کنار را صندلی! بازممی دل دوباره ساده من   و کندمی نگاهش تسخیر مرا

 .رودمی دیگری سمت به
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 دل دوباره دیگری؛ موجود هیچ به و ساحل به نه و کنممی فکر کیارش به نه دیگر

 !است ترین باراعتبی عقل نظر از که کندمی را کسی هوای

 شروع االن تا حتما کالسم و گذشته ده از ساعت. گردممی علی دنبال به چشم با

 .خوردمی زنگ گوشم در صدایی که کنممی رفتن عزم شده،

 !رمضانی خانوم -

 !رسید غیب از شاهد. کنممی ای درجه هشتاد و صد چرخش

 بله؟ -

 .دهدمی باال را شایسورمه پیراهن آستین

 بشه شاید من ببخشید... گفت باید رو هاگفتنی خب اما بگم باید چطور دونمنمی -

 دوست خانوم ساحل! عزادار یه با زدن حرف نبودن بلد همون هم شاید استرس گفت

 درسته؟ بود، شما

 .شودمی هم در امچهره

 .بله -

 دیدم ردیوا روی رو عکسشون وقتی. افتاده براشون که اتفاقی از متاسفم واقعا من -

 !دختر این شدن حیف واقعا که گفتم

 چشم هایشریش کندن و هادست حرکات به ریزبینانه و اندازممی باال ابرویی

 .دوزممی

 بودید؟ دوست ساحل با شما اما کنممی رو سوال این که ببخشید -

 .شوندمی گرد هایشچشم
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 نامزد که فتنگ ایشون و دادم نشون عالقه ایشون به پیش ماه یک من! دوست؟ -

 !خدانگهدار بگم، تسلیت که بود این شما پیش اومدم که دلیلی تنها ماالن! دارن

 دارید؟ وقت فردا کنم،می صحبت باهاتون باید من! آقا -

 آن با خجالتی پسر   این میان است تفاوت چقدر دهد؛می خودش به قوسی و کش

 !گفتمی ساحل که شروری پسر

 ...!خدانگهدار! بینمتونمی هاگل کپار  رویروبه عصر فردا -

 کنده را خودش گور خودش که کسی پشت اما زد حرف نباید مرده پشت گویندمی

 چطور؟

 .خوردمی امپیشانی به گرم تابستان این در خنکی نسیم

*** 

 :گویدمی مادر به رو دوباره و کندمی تر را زبانش کیارش

 همین! باشید نداشته اعتماد من به هاینک مگر امنه جاش... خانوم لقامه بله -

 .چینیممی و بریممی رو وسایلش امشب

 دلش. است غمگین و کرده پف هایشچشم هم هنوز روز هشت گذشت از بعد مادر

 و زندمی سرش بر افتدمی شوم شب آن یاد که بار هر و سوزدمی ساحل مادر برای

 اتفاق این مقصر مرا او و مبود شده حقایق گفتن به مجبور. شودمی ریز سر اشکش

 او و بود وقایع تمام شاهد ساحل خدای اما! ساحل خانواده مانند درست دانستمی

 ممنوعه عشق و ساحل دوستی به اعتماد من گناه داندمی دیگری کس هر از بهتر

 .بود حسام
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 کوچولو؟ فکری تو انقدر چرا تو -

 .افتدمی گیر کیارش نافذ نگاه در نگاهم و شودمی گرد هایمچشم

 عزیز   اومد کنار باهاش باید اما داره درد چقدر صمیمی دوست یه مرگ دونممی -

 .کنممی بهت نصیحت تا دو ترتبزرگ برادر عنوان به من! من

 .نشانممی ب**ل روی مصنوعی لبخند

 ما پیش دیگه که اونایی اول، گروه. کن فکر کم یا نکن فکر وقت هیچ گروه دو به -

 برات که هستن اونایی... دوم گروه! کنهنمی شونزنده تو گریه و رفتن دنیا از و ننیست

 تو به متعلق ترمهم همه از و کنارتن ها خوشی موقع فقط و ندارن سودی هیچ دنیا تو

 !نیستن

 کنم؟ فکر نباید هم باز چی؟ بشن من به متعلق بخوام من اگه -

 تو اینکه مثل ولی! بیاد خوش مذاقت به دیگران دهنی غذای خوردن کردمنمی فکر -

 !خورهمی همبه حالم من اما داری، دوست رو دیگران خورده دست هم

 .نده ادامه نیست، خوب حالم! بزرگه برادر کن تمومش -

 .رودمی راه سرعت با اتاق دور

 !باشی راحت رممی من! بده حالت همیشه من کنار   تو -

 .میافتم راه دنبالش و شوممی بلند جایم از

 !نازنازی آقای   ببخشید... ببینم کن صبر -

 .کشدمی جلو را اشروسری و اندازدمی اشپیشانی میان چینی مادر

 .برو بعد بخوریم رو ناهار وایسا کیارش، آقا -
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 :گویدمی در کردن باز با همراه و کندمی پا به را کفشش کیارش

 .شد صرف -

 .کندمی نگاهم چپچپ مادر. بنددمی سرش پشت را در و

 شوهر. شی راحت شما تریلی زیر میرم من اصال اه،. نیست ما بین چیزی مامان -

 این به بچسب و شو دخترت تنها بیخیال حاال... ساختی نو زندگی دوباره دیگه کردی

 به من مادر   برو برو نکردی، مادری من حق در وقت چند این بدون فقط. جدیدت بچه

 زندگیتم کجای من االن ببین. کن نگاه خودت به من به کردن هنگا چپچپ جای

 .میگن سرت پشت چی ببین برو. مندفره خانوم  

 محکم قدری به اشسیلی. زندمی حلقه مادرم چشم در اشک. شنومنمی چیزی دیگر

 بار اولین برای. کندمی غوغا گوشم در سوتی مانند دردش که نشسته صورتم روی

 !شد لندب صورتم روی دستش

 همراه هامدت را سنگینی بغض زندمی گریه زیر ناغافل که آدمی که بودم خوانده کجا

 !برده؟ طرف آن و طرف این خود

 بغض پایان سوت هنوز شاید آیددرنمی اشکم. اندازممی آغوشش در را خودم

 .باشند نزده را سنگینم

 را لشد که من به لعنت. است خیس خیس صورتش. لرزندمی هایشب**ل

 ...من به لعنت. شکاندم

 الهی. نکن گریه مامان... زدم مفت حرف مامان کردم؛ غلط مامان. ببخشید مامان، -

 .کرده قرمز رو خوشگلت هایچشم که نشناسی نمک این بشه الل

 .کنندمی خیس را اشگونه تا اشک قطرات سرخش هایچشم از
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 تو کردن بزرگ تنها برای حاال تا من ...برو جااین از. برو همیشه برای... نیل برو -

 هر که رو خواستگارهام و مجوونی من! گوشم تو بزن بیا آره اگه گذاشتم؟ سرت منتی

 به االن که گذاشتم کنار تویی خاطر به رو زدن حرف پشتم کلی شدن رد از بعد کدوم

 یه به آخرش و اشتباهه میری داری که راهی این فقط! نکردم مادری برات میگی من

 کیارش که جا همون ببر و کن جمع تو وسایل االن همین! میشه ختم نامعلوم جای

 !حاضره هم جااون پول. گفت

 رها خودش امان   به را دخترش تنها راند؟می خودش از مرا شود،می گرد هایمچشم

 !کند؟می

 .گیردمی را دهانش جلوی و آوردمی بیرون اتاقش درب از را سرش کیانا

 !کردی گریه مامانی. ..وای -

 چمدان داخل داشتم چه هر و روممی اتاق سمت به. رودمی کیانا سمت به مادر

 .اندازممی کوچکی

 !هاخانمانبی مانند درست. شوممی خارج خانه از و دارممی بر میز روی از را چک

 منتظرم قرار سر   که است داده پیام علی. دهدنمی پاسخ. زنممی زنگ کیارش به

 .زنممی را او با قرار قید وضعیت این با! ایستاده

 .دهممی پاسخ را پیامش

 !متاسفم واقعا.... جااون بیام تونمنمی اومده، پیش برام کاری االن من ببخشید -

 .گیرممی تماس کیارش گوشی با دوباره

 بله؟ -
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 .است آماده مپول کردم، جمع رو وسایلم -

 شد؟ راضی مادرت چطور-

 !کرد مبیرون -

 که آدرسی به بیا بگیر تاکسی یه! شدی رونده خونه اون از من مثل هم تو! جالبه -

 .فرستممی برات

 .باشه -

*** 

 سالن داخل گردی میز با همراه رنگ سبز راحتی چند. بود بزرگی تقریبا مجتمع

 را سالن تمام رنگی زرد نور و زدمی برق تمیزی از هایشسرامیک. بودند شده چیده

 .روممی هشتم طبقه به آسانسور با. بود کرده وشنر 

 شلوار. اندازدمی باال ایشانه. کندمی باز را خودش خانه در کیارش خروجم محض به

 .است کرده تن به ایسورمه کوتاه آستین پیراهن با گرمکنی

 !اومدی خوش جدیدت خونه به -

 به رو خانه سمت به و گیردمی دستم از را چمدانم. نشانممی ب**ل روی لبخندی

 .بردمی رویی

 قهری؟ هنوز -

 کوچولوی دختر یه با نه باشه داشته ارزشی براش که کنهمی قهر کسی با آدم -

 !ارادهبی

 کنم؟ توهین باید کردی توهین االن -
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 :گویدمی کندمی باز را خانه در کلید با که حالی در

 ...کوچولو دونیمی خودت طور هر -

 از دیوار و اینسکافه هایسرامیک تنها و است وسایل از خالی. شودیم باز خانه در

 .شودمی دیده فاصله آن

 .دارد متر پانزده تقریبا و است ورودی در کنار اشآشپزخانه. رویممی داخل

 نیست؟ بزرگ نفر یه برای جااین -

 !کنیم زندگی نفره دو من، یخونه بیا خوایمی -

 .نکردم شوخی من -

 :پیچدمی خالی یخانه در صدایش. بردمی هااتاق از یکی سمت به را مچمدان

 !گفتم جدی ممن -

 !داداش آقا بسته وپات و دست اسالم که حیف -

 .دهدمی باال را موهایش و گزدمی را لبش

 !شو پذیرایی میاد خونه صاحب تا وراون بریم پاشو فعال -

 لحظه یک. بنددمی سرش پشت را در و آیدمی سرم پشت شوم،می اشخانه داخل

 تالفی. ترکدمی بغضم! بسته در   و افتممی مهمانی آن یاد. شودمی خالی دلم ته

 .آورمدرمی جااین هم را مادر سیلی

 برات؟ بیارم پستونک خوایمی کنی؟می گریه چرا تو بابا ای-

 .اندازممی پا روی پا و نشینممی رنگش آبی مبل روی کنان فینفین



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

149 

 

 آبی همه آشپزخانه وسایل آبی، متری دوازده فرش مشکی، -آبی دیواری کاغذ دیوارها

 حتی ِ بدون بود، بسته نقش رو زیبا زنی هایعکس دیوار روی. بودند آرامش از پر و

 !دخترش و مندفره محسن از عکس یک

 مادرته؟ -

 جمعه شب گهدی ببینه رو تو مونخونه بیاد خوادمی ماالن دخترمه، دوست نه -

 !ندارم

 !مزهبی -

 لم رویم به رو خودش و گذاردمی امکناری میز روی را چای و دهدمی سر قهقهه

 .کندمی روشن را تلویزیون و دهدمی

 بینی؟می فوتبال -

 .دیدممی زیاد قبال اما ندیدم وقته خیلی االن -

 قرمز؟ یا آبی -

 اگه مثال سازهنمی رو تیمی هویت توق هیچ رنگ نظرم به نیستم، هارنگ درگیر من -

 !بودی استقالل طرفدار هم باز تو بود برعکس تیم تا دو این رنگ

 .کندمی دهانش داخل را قند

 استقاللم؟ طرفدار من فهمیدی کجا از تو وقت اون -

 !آبیه اتخونه یهمه -

 کردی؟ گریه چرا بگو حاال! باهوش چه -

 .دهممی قورت را دهانم آب
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 ...که افتادم مهمونی اون توی روز ناو یاد -

 .ریزدمی آن از مقداری و کوبدمی میز به محکم را چایش فنجان

 .فهمیدم خودم نده؛ ادامه -

 .کنم عوض را بحث خواهممی

 .میشه اگه البته ببینم رو عکسات خواممی نداری؟ آلبوم تو -

 به آلبوم سپس و رودمی اتاقش سمت به بردارد صورتم از را نگاهش آنکه بدون

 .آیدمی دست

 تمام در! مادرش و هست خودش تصاویر تمام در. زنممی ورق را هاعکس یکبهیک

 .آوردندمی در شکلک و خندندمی هاعکس

 نداری؟ بابات هاجوونی از عکسی -

 .کندمی مشت را هایشدست و شودمی خیره زمین به

 !نیست من پدر   کشهمی رو نشز  نخور درد به یبچه یه خاطر واسه که آدمی -

 میاد؟ بدت بابات از چرا -

 اتاق اون تو برو میاد خوابت اگه بخور، رو تچایی ندارم بحث یحوصله نیل -

 !بخوابم برم من جااین بشین نمیاد خوابت هم اگر بخواب، من تخت رو ایگوشه

 خوشم ندارم بحث یحوصله میگن بعد و کنندمی شروع رو حرف یه که هاییآدم از -

 !نمیاد

 .بردمی فرو دهانش داخل بیسکوییتی و کندمی اخم
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 چی؟ که -

 !دارم بحث حوصله االن من که -

. بود برده ارث به اشعمه از که داشت بیماری یه مادرم. ایکنه چسب مثل... پوف -

! تونستنمی بودنش باردار خاطر به اما کردمی عمل باید. داشت مغزش تو غده یه

 و مادرم مرگ   با کیانا و نشد اما کنه زندگی دوباره مادرم تا شدمی سقط بچه اون دبای

 دنیا به یبچه فدای رو همسرش که رو مردی بودی تو! اومد دنیا به ماهگی شش تو

 !کردی؟می صدا پدر کرد، نیومدش

 هم قبال. دهدنمی دست بهم حسی هیچ دیگر دیگران، زندگی شنیدن از! امخسته

 و دیدممی وضع تریندردناک و ترینسخت و بدترین در را خودم همیشه! اددنمی

 .بود اهمیتبی برایم هایشانتلخی و دیگران

 همه این ممن مادر   شد، اشبچه فدای تو مادر... مادرت برای متاسفم واقعا من -

 رو پدرت قدر   االن! نحسم ممن پس نحسه تو نظر به کیانا اگه! من فدای   سال

 همون از پدرت از من که البته فهمیشمی تازه شدی یتیم من مثل که بعد دونیینم

 فقط من االن! پدره تو برای خب اما اومدنمی خوشم مادرم با ازدواج خاطر به ماول

 بابای بغل یک فقط" بگم بهش تونممی تنها االن. خواممی رو بابام آغوش لحظه یک

 !"باش من

 .زندمی پوزخندی

 تچی همه پای که داشتی مادری یه تو... پدر نه و دارم مادر نه وقته یلیخ من -

 !نه من، اما وایساد

 تریم؟ بدبخت کدوم اینه سر بحث االن -
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 .نوشدمی را چایش از مقداری و زندمی چشمکی

 هنوز رو مهمونی اون تو آورد تقلبی مشروب که اونی چرا که این   سر بحث! نخیر -

 !نگرفته پلیس

 .روممی نزدیکش و شوممی بلند جایم از

 اونایی یعنی کشک؟ مردن جااون که آدمی همه اون خون   یعنی بگی؟ خوایمی چی -

 آره؟ برسن، بعدیشون هایخوشی به برن شدن ساحل مرگ باعث که

 درسته؟ دارن، متوسطی مالی وضع حسام خانواده. باشم راست رو باهات بذار... نه -

 .کشممی هم در را ابروهایم

 تو نقشی هیچ حسام پیغمبر به پیر به بابا وسط؟ کشیدی رو حسام پای تو باز -

 !نداره افتهمی داره هی وقت چند این اتفاقاتی

 ...متاسفم! داری دوستش هنوزم پس -

 اما کرده تار را دیدش و رفته چشمش نزدیک مویم تار. برممی صورتش جلوی را سرم

 .آوردنمی خود روی به

 رو اون حاال. نیست بد هم انقدرها اون میاد؟ بدت حسام از انقدر چرا تو ارشکی -

 .بزن تو حرف باقی و شو خیالبی

 .زندمی کنار را مو تار

 هم شاید... احتماله فقط البته. میده تن کاری هر به هدفش به رسیدن برای آدم -

 .نیستن اصل اونا که دونستهنمی
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 کشیده سمتش به نشیند؛می امشانه روی شدست که بگیرم فاصله خواهممی

 :کندمی زمزمه گوشم یالله نزدیک. شوممی

 !کوچیکه خواهر کن خودداری نیست تو مال   که آدمی به احساس از -

 .زنممی پس را دستش و کشممی کنار را سرم

 !هستن محترمی خانواده هم بعد. ندارم حسی هیچ اون به من -

 کرده؟ جور راهی چه از رو اقامتش پول پس -

 .دهممی تکان تاسف نشانه به سری

 .کنیمی قضاوت آدما درمورد زود چقدر! بکش خجالت -

 .خوردمی زنگ تلفش که بگوید چیزی خواهدمی

 ...طرف اون بریم باید. اومده خونه صاحب-

*** 

 .کنممی مچاله را اول کاغذ. کشممی دراز امنفره تک تخت روی

 .کنممی گوش آن به گوش این از را تلفن

 .بود خوشگل و جوون آره ممنون،... دختمه آره -

 نیل؟ بودی تو مرگش مقصر که دونیمی و -

 این و کَنَنمی رو گورشون اشتباهشون هایتصمیم با خودشون آدما! کن بس لطفا -

 !بدتره حالم متونهمه از ناراحتم، من. مقصرن دنبال فقط بقیه وسط

 .لرزدمی صدایش
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 باید که بودم کرده گناهی چه من. مردممی کاش گفتم افتاد برام اتفاق این وقتی -

 چشم یه به همه رفتممی جا هر. بودم شاکی زمان و زمین از. بیاد سرم بال بدترین

 نیل نام به دختری اینکه تا دیدممی خورده شکست رو خودم من. کردنمی نگام دیگه

 آخر به دنیا است؛ زنده امید با انسان" بود نوشته پیامش تو فرستاد پیام یه برام

 میشی پیروز یا جنگید باید. ساخت دنیا خوب و بد با شهمی. عزیز دختمه نرسیده

 چشم دختر همون هنوزم تو! ایبرنده که خودت پیش نهایت در ولی بازیمی یا

 از پر و رژیان پر دختر   همون که عجیبه برام االن" فریبایی و بریمی دل که خوشگلی

. شده خیالبی رو دوستش بهترین مرگ و دونهمی خورده شکست رو خودش امید

 .مردن آدم کلی نیل، نیست بردار شوخی اتفاق این جنگید؟ باید نگفتی مگه

 .کنممی مچاله هم را دوم برگه

 اگه حتی... بده رو سوالم جواب اول ولی بشن محاکمه اونا که خواممی تو مثل ممن -

 بعد و زندان بندازیمش باید بشه حساب تو شوهر برادر اونا مرگ بانی و ثباع

 است؟ بقیه برای عدالت اجرای فقط یا اعدام احتماال

 .تماس قطع بعد و شودمی فرما حکم مانمکالمه فضای در سکوت

 سمت به و کنممی تن به شلوارکی و تاب تابستان اواخر شکن   کمر گرمای در

 بعد. آورممی بیرون کنم درست توانستممی که را غذایی تنها مواد. روممی آشپزخانه

 سمت به و کنممی تن کنگرم شلوار با همراه را سفیدی گلدار چادر شدن، آماده از

 .روممی کیارش یخانه

 کرده بیدارش خواب از انگار. کندمی باز را در ثانیه چند از بعد. فشارممی را در زنگ

 .باشم

 ...انداختی هرا بویی چه -
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 نگاه نازک سفید   چادر این با اندامم و صورت به. گیرممی سمتش را املت ظرف

 !خنده زیر زندمی یکهو و کندمی

 افتادم؟ چی یاد   دونیمی -

 .کشممی هم در ابرو

 .دیوار تو کوبممی رو سرم که قاجار زمان دخترهای که نگو! چی؟ یاد   -

 هم قدر اون دیگه! شدی پیش سال چهل سی یزهم ریزه دخترای شبیه اتفاقا نه -

 کوتاهم دامن کن گرم شلوار این جای به اگه یعنی! قاجار بگم که نشدی قدیمی

 !بودی اونا خود   دیگه پوشیدیمی

 .نخوردن هیچی ساله ده که شدی آدمایی شبیه بگیر، رو ظرف این حاال -

 .خندممی ریز و

 یک با من به دو و شصت -شصت و یک قد با کیلویی پنجاه و چهل دختر   بله بله -

 !هامگرسنه شبیه میگه وزن کیلو هشتاد و قد هشتاد و

 .کنممی نگاهش چپ چپ

 خونه سر برم خواممی بگیر حاال! آقا بودی کیلو نود االن بود سرت باال زن یه اگه -

 !زندگیم

 .دهدمی بدنش به قوسی و کش و گیردمی دستم از را ظرف

 .نبودیم شما متزح به راضی -

 .کنممی گرد عقب و زنممی چشمکی
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 و تماس یک و دختمه از پاسخبی تماس چند اندازم؛می نگاهی تلفن گوشی به

 !حسام از پیامک

 اینکه مثل بهم؛ داده رو آدرس دختمه ای؟ طبقه کدوم. "کنممی باز را حسام پیامک

 !"منی خواهی معذرت نیازمند  

 .گیرممی را دخت مه یشماره متعجب

 اختیار در دراومد من صاحاببی دهن   از که ایجمله یه اون نشده هیچی هنوز -

 به هم رو امخونه آدرس که بودم کرده کارت چی من مگه دختمه گذاشتی؟ حسام

 دادی؟ اون

 ...خب اما مقصره دونممی. بشنوی ماون هایحرف باید نیل -

 ...دختمه کن بس -

 .فرستممی حسام برای را واحد و طبقه نام. کنممی قطع را تلفن

 تن به را مایسورمه بلند   نسبتا شومیز. زنممی را در. شودمی بلند آیفون صدای

 از ترسم؛می کیارش واکنش از. ایستممی در جلوی کنگرم شلوار همان با و کنممی

 شدن کم و کیارش از من! ترسممی ببیند من یخانه داخل را حسام آنکه

 .ترسممی هایشحبتم

 را کولر باید. زندمی تند تند احساساتم نبض. رسدمی ما یطبقه به آسانسور باالخره

 !شوممی تبخیر گرما این در وگرنه کنم تند

 .کشممی باال ابرو آسانسور از خروجش محض به

 .سالم -
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 داخل رودمی و پایین اندازدمی گاو مثل   را سرش بدهد را سالمم پاسخ آنکه بدون

 !خانه

 .است شده خیره ما به در چشمی از کیارش کنممی احساس

 .کندمی نگاهم چپچپ کنم،می برانداز را حسام

 !خب -

 :گویدمی بنشیند، اتاق راحتی تنها روی اینکه بدون

 که هستی کی تو اصال کردی؟ وز وز من پشت   رفتی جا هر چرا! نیل کن تمومش -

! لیاقتبی و لوس دختر یه جز نبود کسی هیچ هم لشاو از بزنی؟ حرف من درمورد

 خانوم ببین. نشی آفتابی شاپرک بر و دور کن سعی چه؟ من به مرده؟ دوستت

 توضیح تو برای رو چیز همه من. نیستم اینا دختمه فامیل   من کن فکر اصال کوچولو؛

 رو شاپرک نه شناسیمی رو من نه هم بعد به این از! مونهنمی چیزی دیگه پس دادم

 !رو ما آشناهای از کس هیچ نه و

. بود شده سست پاهایم. شکانممی رحمانهبی اشجمله هر طی را انگشتانم رگ

 از تا باشم دلگرم کسی چه به باید مادر نه و هستی تو نه وقتی پدر،. نداشتم تعادل

 آینه از" دواندمی ریشه ذهنم در فروغ همیشگی جمله دوباره! کند؟ دفاع حقوقم

 هرگز که کسی تنها. خودم و بودم مانده خودم دوباره!" را ات دهنده نجات نام بپرس

 .هستیم خودمان کند،نمی رهایمان

 نکند فکر تا. نبیند را شکستنم تا دهممی قورت را بغضم. کنممی علم قد رویش به رو

 ."شدن برنده کنند فکر نذار بخند"زنممی پوزخند! است برنده
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 کنم تکرار الزمه دوباره. گذاشتید من یخونه داخل رو پاتون محترم، ظاهر به آقای -

 به هم االن تا... بیرون شید گم جااین از پا همون با هم حاال منه؟ یخونه جااین که

 نیستم مهدخت فامیل کن فکر گفتید که حاال. نگفتم بهتون چیزی دختمه خاطر

 گم رو گورتون حاال! کنم باز مفتی فحر  هر به رو دهنم شما مثل تونممی راحت خیلی

 رو مرغ تو آلو نقش   من زندگی تو میشه فوت اسمش که اونی هم و شما هم. کنید

 !متنفرم هم شماها با زندگی از خورهمی بهم حالم غذا تو اون از که قدر همون دارید؛

 و دانداز می اطراف به برزخی نگاهی شاپرک نام   گرفتن سخره به از خورده جا حسام

 تمام شد تمام! هایمداشتن دوست تمام   شد تمام... تمام و. شودمی خارج سپس

 تمام دیدنش؛ هنگام هایمقلب تپش شد تمام بودنم؛ سوم نفر شد تمام. احساساتم

 .شد تمام چیز همه شد،

 دلم. گذارممی راحتی کنار میز روی و کشممی بیرون چمدان از را ساحل عکس قاب

 در که هایشحرف برای هایش،حماقت برای. شودمی تنگ برایش همیشه از بیشتر

 شده بیشتر چیز همه و کس همه از ارزششان حاال و بودند ترین ارزشبی من زندگی

 !بود

 آنکه از غافل اهمیت، پر باشند جواهری نفر یک زندگی در حداقل تا آیندمی هاآدم

 !مهم شویممی تازه میریممی که روزی به وای و ترینیم ارزشبی ایمزنده تا

 لعنت جنازه؛ تشیع از بعد هایگریه بر لعنت مرگ؛ از بعد هایشدن مهم بر لعنت و

 خود بودن زنده ریشه بر تیشه خودمان دست با خودمان. پرست مرده هایآدم ما به

 .زنیممی

 .آوردمی بیرونم خراب حال   از در صدای

 ای؟ زنده... نیل! کیارش منم -
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 باز را در و نشانممی ب**ل روی مصنوعی لبخند. کنممی جور و جمع میک را خودم

. بنددمی سرش پشت را در. دارم را هایش چشم به نگاه توان سختی به. کنممی

 .امکرده گریه که فهمدنمی... نه است؟ خیس هایمچشم

 بزنم طوری یه رو این بار یه بذار کرده؟ ایقهوه واعصابت پسره این باز خوبی؟ نیل، -

 ...که

 .شوممی مسلط خودمبه

 .خوبم من نشده، چیزی... کیارش نه -

 !است بدتر هم نیستم خوب هزار از آیندمی لفظ به که هاییبودن خوب از بعضی

 در شومینه مانند من منجمد بدن برای و است گرم دستش. گیردمی باال را امچانه

 !سوز استخوان سرمای

 .قرمزن چشمات ل؟نی... نیستی خوب نچ -

 غرق گرمش آغوش در آیممی خودم به تا و رسدمی پایان به بودنم خنثی ظرفیت  

 !امشده

 برای. بود بریده را امانم گریه! او نه و بود گرم آغوش این از جدایی به حاضر من نه

 !شد بارانی هایمچشم کیارش جلوی بار دومین

 خودت تو با خوایمی چرا. میدن وا جایی یه باشن قوی که هم چقدر هر آدما -

 کنی؟ جهنم خودت برای رو دنیا روز   دو ریختن

 .گیردمی باال را امچانه. زدمی کنار را موهایم
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 و ضعیف دختر یه و نیستی قوی کنیمی فکر که هم اونقدرها تو کنی باور باید نیل، -

 هزاران دهم هی شنیدی و کشیدی تو که هاییزبون زخم و هاسختی ببین! ایشکننده

 باهات دارم وقتی... نفره صدها آرزوی تزندگی االن شرایط تو. نیست هم دیگه نفر

 .کن نگاه چشمام به زنممی حرف

 .دهممی تکان را هایمچشم مردمک. کنندمی گس را دهانم طعم اشک قطرات

 ابامب مرگ از بعد ممن ظرفیت کنه، امتحان ظرفیتش اندازه رو آدمی هر باید خدا -

 و مادربزرگ کرد، بیرونم خونه از مامانم نیستی، من جای تو کیارش. شد ریز سر

 و زدم رو اونا قید مامان، خاطر به من. کردن بارمون دراومد دهنشون از چی هر امعمه

 به مرد، دوستم! کرد جدا خودش از رو من تو، پدر خاطر به مزندگی کس تنها مادرم،

 کی بگو تو. شکست رو من داشتم دوستش که کسی! دانزن افتادم من اون مرگ جرم

 ممن بگم باید کی به کنم؟ دل و درد باید کی با زندگی؟ این تو مونده من برای دیگه

 برای من اصال میگم چی...! داره دوست رو من هم کسی بگم باید کی به خوبیم، آدم

 .بودم یاشتباه من. اومدمنمی دنیا به وقت هیچ کاش. نیستم مهم کس هیچ

 .کندمی نوازش آرام را موهایم. دهدمی فشار اشسینه سمت به را کمرم

 بازم حالتی هر توی که آدمایی همیشه کردی توجه آره؟ دیگه؟ هیچی که ممن -

 خب! کنیم؟می فکر نیستن که اونایی به و شیممی خیالبی و کنندمی توجه بهمون

 شرایطی هر توی که اونی نیست؟ انسان وجود توی درگیری خود نوع یه این نظرت به

 کنی؟ زندگی نیست که اونی رویای با تا کنیمی فراموش رو پشتته

 کنم زندگی واقعی توی با تونمنمی من که وقتی. ترنقشنگ واقعیت از رویاها آخه -

 به رویاهای با دخترها. باشم خوش ساختم ازت خیالم تو که تصویری با مجبورم

 !واقعیت تو میشه عوض روز هر که تصویری تا ترنتراح نیاوردشون دست
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 .داردمی بر موهایم نوازش از دست

 و ظاهر تغییرات تمام با وجودش، تمام با رو دختر اون میدن ترجیح مردها ولی -

 خواهرمی مثل گفتم خانوم هم حاال! کنن بسنده رویاش به اینکه تا بخوان باطنش

 !بیرون یدبفرمای موندی جااین زیاد دیگه ولی

 !کنممی دل آتش یکوره این از و آیممی خودم به تازه

 آن به همراهش هم من دل. شودمی خارج خانه از و کشدمی موهایش به دستی

 .شودمی کشیده در طرف

 ...!کاش بود، دارادامه دقیقه چند آن کاش

*** 

 من بر فتهه چند این شاید. رفتند ایران از شاپرک و حسام ۱۸/۶/۹۶ مورخ امروز"

 سفر برای فردا هم او که بود خاطرم آرامش موجب کیارش وجود اما گذشت سخت

 آشتی دوباره مامان با که چند هر. شوممی تنها دوباره من و رودمی شیراز به کاری

. هم عاشق و باشیم خوش بودیم نفره دو که زمان آن مانند نتوانستیم اما کردم

 خوشایند هم من برای این و کنندمی ازدواج مه با ماه مهر آخر حامد و دختمه

 برایش که اتفاقی وجود با دوستم که نظر آن از خوشایند! کننده ناراحت هم و است

 خاطر به کننده ناراحت طرف آن از و دارد دوستش که رودمی شوهری یخانه به افتاد

 با شاهین هک هاییصحبت با رفتنش از قبل! اشدوباره دیدار و حسام با شدن فامیل

 کوتاه شغل و حسام به تقلبی هایمشروب قضیه که شد مشخص داشت کیارش

 حرفی ماجرا این از و کرد سکوت دختمه و من خاطر به کیارش اما گرددبرمی مدتش

 .نیاورد زبان به
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 نیل   من شد، خواهم متولد دوباره امروز! نبود مهم برایم گفتمی هم اگر که البته

 !"شد خواهم ساخته نو از دوباره داشتم دوستش که مردی فتنر  از بعد رمضانی

 تو؟ کجایی! نیل! نیل -

 .روممی سمتش به و شوممی بلند صندلی روی از

 !نیست بد مردم خونه بیای بزنی دری یه -

 اصالح را صورتش و است زده شانه همیشه مانند موهایش. کندمی کج را دهانش

 .کرده

 !اومده سرت بالیی شاید گفتم! تو اومدم داشتم دکلی نکردی، باز زدم در -

 ندارم؟ خبر من خواستگاری بری خوایمی نکنه برادر، رسیدی خودت به هم چقد -

 .زندمی چشمکی و دهدمی تحویلم نماییدندان لبخند

 !کیه؟ طرف بزن حدس حاال! شدیا باهوش -

 .ندک فکر حتی کسی به او که ندارم باور شوند،می گرد هایمچشم

 کی؟ -

 .کندمی فرو شلوارش جیب داخل را دستش

 باشه؟ تونهمی کی یعنی! فندقی مغز کن فکر خرده یه -

 .بگیرم را کتش یقه تا ایستممی پنجه روی و روممی سمتش به

 ...متاسفم برات برات؟ شدم غریبه من نمیگی؟ من به میری خواستگاری حاال ا   ا   -

 .کندمی نگاهم کمر به دست. کنممی رها خودش امان به را اشیقه
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 حسودی و خوریمی حرص انقدر که نمیشه تجاری میشه داداشت زن طرف بابا -

 !کنیمی

 زندگی فکر به ساده من   و ستدیگری پیش گلویش. خندممی افکارم و خود به دل در

 !او با مشترک

 کیه؟ طرف اون حاال خب -

 .آوردمی ونبیر  را آب بطری و رودمی آشپزخانه سمت به

 هاشچشم کمون، ابرو خرگوشی، دندون خوشگل، دختر یه! بگم اگه نمیشه باورت -

 موهاش هاست،مدل هایمایه تو هم اندامش متره، دو قدش ماشالله دریاست، رنگ

 سوسن ماسمش اصیل؛ و اخالقه خوش هم خیلی! فرفری تو مثل نه لخته لخت  

 !خانومه

 .کنممی کج کردمی فشتوصی که دختری برای را دهانم

 شده؟ تو با ازدواج به راضی چطوری این حاال -

 .گیردمی سمتم به را بطری

 !دختر خنگی چقدر تو خدا وای -

 که هست ساعتی یک فهمممی تازه و کنممی مرور هم پشت به پشت را هایشجمله

 .ندارد وجود سوسنی! ندارم خبر و امشده مسخره

 به که کنم خالی اشاتوکشیده تیپ روی را بطری لداخ آب تا روممی سمتش به

 یادداشتم هایبرگه روی را نگاهش که روممی اتاق به دنبالش. دودمی اتاقم سمت

 .بینممی
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 .کنیمی فکر بهش هنوز پس-

 عشق هم باز اشتباه و خطا هزاران از بعد اول عشق میرن،نمی وقت هیچ هاخاطره -

 !اوله

 .شوندمی دهکشی هایشب**ل ممتد خط

 که نداره ایبعدی بار افتهمی اتفاق بار یه فقط عشق. هندار سوم و دوم و اول عشق، -

 .ذاریمی عدد جلوش من برای

 ...کیارش ولی -

 .بزنم حرف گذاردنمی

 توی گفتیمی هاتنوشته تو من از داشتی که موقع همون هستی؛ هم خوبی نقاش -

 !کشیدی چمدون و زن یه با رو اون تصویر دیگه یبرگه

 .دهممی باال را امریخته بهم موهای

 .نیست اینطوری نه -

 .گذاردمی جایش سر را هابرگه و کندمی نگاهم میز جلوی آینه از توجهبی

 آبجی؟ میگم بهت هاوقت بعضی چرا دونیمی -

 !خواهرتم جای چون -

 .دهدمی تحویلم داری صدا خند پوز

 بگذرم ازت بودی خواهرم جای که دلیل همین به بیارم، تتدس به نتونستم اگه چون -

 !میرننمی که هاخاطره خودت قول به اما... کنم فراموشت و



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

165 

 

 .دوزدمی چشم بود عاشقانه های شعر از پر که اتاق دیوار به

 :پرسممی معطلیبی

 طرفه؟ یه رابطه این به میدی ادامه کجا تا -

 :یدگومی لبش یگوشه کج لبخند همان با

 !بیاد بیرون نیست دیگه که کسی فکر از طرف، اون که جایی تا -

 .آیدمی قلبم ضربان صدای تنها. اند کرده سکوت اتاق اجسام تمام. کنممی سکوت

. است طوفان در زده لنگر قایق من تن... "نوشته جالب چیز یه تابلو اون رو نیل، -

 جااین تو االن یعنی( " نظری فاضل...)است سرگردان تو پیش من دل جا،این خودم

 وری؟ اون حسام پیش و نیستی

. میز کنار طرف آن او و هستم تخت طرف این من. دهممی تکان را سرم عصبی

 نه و دارم رفتن طرف آن قصد من نه که است فاصله نفره تک تخت یک تنها میانمان

 .گرد عقب قصد او

 من به ربطی هیچ و گفته عشوقشم برای شاعر که شعره یه این. نیست اینطوری نه -

 کردی؟ تیپ خوش چرا میگی حاال. نبودی اینطوری که تو کیارش. نداره تو و

 .شودمی خیره هایشب**ل روی پوزخند با هایمچشم به. آیدمی سمتم به

 ...!کن ولش دیگه که جایی ایکافه بریم باهم خواستممی! مبارک تولدت -

 طنین در شدن بسته صدای بعد و دوزممی مچش رفتنش بیرون به مبهوت و مات

 دخترکی من در. نداشتم یاد به هم خودم حتی که تولدی بود، تولدم. شودمی انداز

. زدنمی هم بر پلک صبح تا و بردنمی خوابش تولدش از قبل شب که شاد بود مرده
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 روز ردیگ پریدمی پایین و باال مدام کردن آرزو و کیک کردن فوت ذوق به که دخترکی

 چیز یک بود، شده معنابی من برای تولد! نداشت تفاوتی دیگر روزهای با تولدش

 کشممی سر را آب بطری!نداشت هم گفتن تبریک ارزش حتی که ارزشبی و معمولی

 . نشینممی تخت روی و

 !بهت لعنت! شدنمی ناراحت باعث   همیشه که بهت لعنت حسام -

 . گیرممی را سارا یشماره

 ." باشدنمی دسترس در نظر مورد کمشتر " 

 جمع هم دور نباید همه تولد، روز مگر. برممی سر به ممکن حالت تنهاترین در

 متروکه هایخانه مانند جااین چرا پس باشیم؟ شاد و بخندیم نباید مگر باشند؟

 !حسام تو به لعنت خاموش؟ و ساکت است،

 . زنممی را در سرعت به و بینممی ار  مادر تصویر. کندمی بلندم جا از آیفون صدای

 . کنممی جمعشان باال و زنممی پیچم در پیج موهای به ایشانه

 بغلش در را کیانا که بگیرم آغوش در سخت را مادر خواهممی و کنممی باز را خانه در

 . بینممی

 . اومدید خوش. سالم -

 .نیل مبارک تولدت -

 قطراتاین دوباره بدهم اجازه نباید. کندمی غلمب محکم و گذاردمی زمین را کیانا

 ! پایین بخورند ُسر لعنتی

 . دهدمی فشار را زنگ و دودمی کیارش یخانه سمت به کیانا
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 .کن باز رو در داداشی! داداشی -

 کندمی بلندش کیانا دیدن با. زندمی ذوقم توی سرخش هایچشم شودمی باز که در

 .زندمی تراشش خوش و ندبل پیشانی به ایه*س*بو و

 یا ببینی وداداشت آخری روز اومدی بگو وراستش حاال! اومده خوش کوچیکه آبجی -

  رو؟ نیل

 ! دیگه گردیمی بر بعد هفته میری صبح فردا... داداشی ا   -

 . زندمی کنار را موهایش

 ! بکشه طول هم بعدش ماه تا کارم شاید... نخیر -

 .کندمی سد را تنفسم راه و شودمی جاجابه قلبم در چیزی

 . بمونیا زیاد انقدر نبود قرار تو ولی داداش -

 .کندمی سالم مادر به و گذارتشمی زمین

 ! است وابسته بهت چقدر که دونیمی. نکن اذیت رو بچه کیارش آقا -

 ." شوممی تکهتکه نبودش در من! من یاندازه به نه"  گویممی دل در

 شما. باباش و من نه است وابسته شما به فقط االن کیانا! خانوم؟ لقامه چی اذیت   -

 خوردن برای چیزی و شلوغه نیل یخونه آخه ور؟ این بیاید میشه. مادرشید مثل

 ! نداره

 . کندمی نگاهم چپچپ مادر

 .بندهمی خالی داره این مامان دارم، خوردن برای چی همه من! میگی؟ دروغ چرا -
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 . شودمی متوقف کیارش خانه در جلوی و پردمی پایین و باال کیانا

 ! تولده انگار. ببینید رو جااین بیاید -

 . روممی اشخانه به مادر همراه و بندممی را خانه در در گیج

 :کندمی زمزمه گوشم زیر

 بیرون؟ میای حجاببی حاال تا کی از -

 . زنممی اشگونه روی ایه*س*بو

 !ببخشید. پوشممی شال میرم االن -

" نجوای و! ترکدمی سرم باالی بادکنک مانند چیزی کند نصیحت خواهدمی مادر تا

 !" مبارک تولدت

 . گردمبرمی عقب به

 ! طاها -

 . آوردمی بیرون برایم را زبانش

 مثل من مثل جواهری دیدن کال! شدی خوشحال دیدنم از چقدر دونممی! آخی -

 سالت چند! است مبارزه حال در جومونگ زندان، تو مایکل قصر، تو یانگوم دیدن

 ! سه و بیست آهان امروز؟ شد

 . دهدمی تکان دست خانه طرف آن از ترنم

 ریحانه، جون، سارا! کرده چه کیارش آقا دونینمی نیل، وای. مبارک تولدت -

 رایزسورپ برای هامونبرنامه به زد گند طاها... ها اتاق از بیرون بیاید حامد دخت،مه

 ! کردن
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 . کنممی بغلش و دوممی سمتش به دختمه دیدن با

 . نیل بود شده تنگ برات دلم چقدر -

 ! دلتنگتم همیشه که ممن گویی؟می ما زبان از سخن جانا-

 . کنممی سالم پوشیده رنگی خاکستری شلوار و کت و زده کراوات که حامد به

 دهم،می دست ایستاده گینسن و متین همیشه مانند سفیدی چادر با سارا

 :گویدمی و زندمی چشمکی

 بیام تا کنم راضی رو برات بودم گفته که همونی و اینا مامان تونستم سخت چقدر -

 ... عموم دختر ریحانه راستی! نبودم جااین االن ممن نبود مامانت اگه که وای... جااین

 . زماندامی مادر به نگاهی سپس و کنممی سالم ریحانه به

  خبره؟ چه جااین دونستیمی تو مامان -

 .دهدمی تکان طرفین به منفی نشانه به را سرش

 . کنمنمی پیدایش چرخانم،می چشم کیارش دنبال به

 قرار بزرگی کیک میز روی بود، اتاق تمام رنگ هم آبی هایبادکنک از پر مبل روی

 !بود خامه از پر و آبی هم باز که داشت

  رو؟ زحماتتون من کنم جبران کی مرسی... سیمر ... مرسی -

 هم هنوز. بردمی سر به اشگوشی در که دهدمی نشانم را کیارش چشم با ترنم

 . است ناراحت

 . کندمی دنبال را حرکاتم مادر روم؛می سمتش به
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  نباشی؟ خودت تو انقدر میشه خوبی؟ کیارش، -

 .دهدنمی را جوابم

  داریم؟ مگه باشه؟ شخود تو تونهمی چطور اوه، -

 لبش یگوشه رنگی کم لبخند حاال که کیارش به دوباره و کنممی طاها نثار زهرماری

 .کندمی شروع دوباره طاها. کنممی نگاه گرفته قرار

 دهن من خاله دختر این که وبساطت کن جمع خان کیارش آقای... نچ نچ، نچ، -

 ...رو تو هم کنه کش فحش رو من هم که االنه! شده کن صاف

 : گویدمی طاها به رو کنان غرغر و شودمی بلند جا از کیارش

 دهن فکر به...! ور ور ور بند یه اومدی که صبح از! زنیمی فَک چقد تو پسر! د هَه -

 برای من کنیمی فکر االن نیل! باش ما نامبارک گوش فکر به نیستی خودت مبارک

 روز   دو که رو خواهرم تولد روز که گرفته داییخ از دلم من نخیر ناراحتم؟ اتفاق اون

 ببین. نداشته تولد حاال تا کیانا که طوری! کرده یکی مادرم مرگ سالگرد با اسدیگه

 روز تو دونیمی. کنهمی پرت باال رو هاکنکباد چطور ببین! زده زل تو کیک به چطوری

 ماین بیا بگن بدن تتدس بچه دختر یه سالگی نوزده -هجده غرور اوج تو مادرت مرگ

 یعنی کنن گیر تسلیت و تبریک بین آشناها همه چی؟ یعنی مادر بدون خواهرت

 کنه ازدواج دوباره خوادمی نگذشته مادرت مرگ از روز دو بابات بفهمی اینکه چی؟

 چی؟ یعنی

 . کوبدمی بهم محکم را در و رودمی اتاق سمت به نشکند بغضش ما جلوی آنکه برای

 . لرزاندمی را دلم شوخ همیشه طاهای ینغمگ نگاه

 !شه؟ آروم بده فحش پیشش؟ برم نیل، -
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 :گویممی طاها به حالت درهمان و کنممی گرد عقب اتاق سمت

 !میرم خودم... نیست الزم-

 داخل آیدنمی صدایی وقتی و زنممی در بار چند. روممی کیارش اتاق سمت به

 اینگونه برای دید؛می را صحنه این مادرم اگر که بندممی سرم پشت را در و شوممی

 ! شدمی متاسف من کردن بزرگ

 . بود کرده قایم بازوانش میان را سرش و نشسته من به پشت و تخت روی

 !بیرون برو حاال. نیل اومدیمی اتاق این تو نباید من یاجازه بدون -

 با بود؛ مادرش با اشفرهن دو هایعکس از پر هم جااین. کنممی وارسی را اتاق تمام

 . بود گذاشته میز روی را مادرش و پدر و خودش از نفره سه عکس یک که تفاوت این

 و نشده نوشته مادر به پسر عشق از جایی چرا! رودمی مادرش هایخنده برای دلم

 دوست عاشقانه را مادرش آدم شودنمی یعنی اند؟ گفته شوهر و زن عشق از همه

 بدارد؟

 ! لطفا... بیرون روب! نیل -

 .برممی فرو موهایش داخل را انگشتانم و نشینممی تخت روی کنارش

 اون جای تونهنمی دنیا این توی کس هیچ دونممی بوده، عزیز برات چقدر دونممی -

 دوباره نکنه که بوده خطر زنگ مثل همیشه برات بابات دونممی کنه؛ پر برات رو

 ! کرده ازدواج تازه سال هفت -شش بعد االن ولی... کنه ازدواج

 مختلف موضوعات با بچه یه مثل ای،بچه هنوز تو... دونینمی هیچی تو نیل، -

 رابطه بقیه با هم باز من مادر   وجود با که مردی کردی فکر واقعا تو. کنیمی برخورد
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 مرگ از بعد سال دو نکنه؟ برقرار رابطه کسی با سال هفت این تو تونهمی داشت

 رفتم داشتم که کلیدی با. ببینم رو کیانا و برم زد سرم به اینا ده ساعت شب یه مانما

 جز نذاشتم خونه اون تو پا دیگه. دیدم مادرم تخت رو رو یکی کیانا جای به اما تو

 نیست کس هیچ! نیست کس هیچ اون پدرمه؟ اون میگی هنوزم حاال! اومدی تو وقتی

 !کُشت رو مادرم هک عاطفهبی و احساسبی مرد یه جز

 را دستش و آوردمی باال را سرش. چسبانممی اششانه و موقعیت به توجهبی را سرم

 .کندمی حلقه بازویم دور

 نامردی هر روی نباید و است مقدس مرد، یواژه! مرد گذاشته هم را خودش نام

 باشد؟ طلب تنوع و کند نت*یا**خ پدرش مانند هم کیارش نکند. شود گذاشته

 ذهنم در صدایی! امدیده حال به تا که ست مردی مردترین کیارش ام،شده وانهدی

 ! شناختمنمی دیگری مرد پدرم جز من کندمی گوشزد

 .دهممی نشان را خودم اماشاره انگشت با

 ! بگو تنگت دل خواهدمی چه هر. اسراره صندوقچه سینه این... متاسفم واقعا -

 است، مشهود چشمانش غم میان در که شیطنتی با و ازداندمی امتنه باال به نگاهی

 :گویدمی

 الزم کارایی تو صندوقچه! داریم الزم من اسرار برای تریبزرگ صندوقچه همین؟ با -

 ! نداره رو

 .پرممی جا از و فهمممی را منظورش تازه ثانیه پنج از بعد

 ! شعوربی تربیت،بی شخصیت،بی -

 . نشاندمی لبم روی لبخندی اشخنده صدای .روممی بیرون اتاق از و
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 همچنان مادر. کندمی خالی سرم روی را شادی برف و دودمی سمتم به طاها

 را هایمگیس و بیاورد گیرم تنها جا یک خواهدمی دلش کند،می نگاهم چپچپ

 ! کند قیچی

 .کندمی روشن فندک با را هاشمع دختمه

 . بریم خوایممی کن باز هم رو ادوهاک کن، فوت رو ها شمع دختر بدو -

 است کوله و کج دهانم اشهمه در که هاییعکس از بعد و نشینممی راحتی روی

 از حسام جدایی آرزوی با کنم،می فوت را امزندگی سال سومین و بیست شمع

 !شاپرک

 *** 

  میشه؟... آقاکیارش نری؟ میشه -

 . دهدمی باال رواب سپس و اندازدمی اشمچی ساعت به نگاهی

 !نشو مزاحم برو نمیشه؛ خانوم نخیر -

 . کنممی نگاهش ملتمسانه

 دوباره بذاری تنهام تو اگه! نذاری تنهام وقت هیچ که بودی داده قول من به تو ولی -

 ... ها میشه شروع خیاالتم و فکر

 . کندمی بلند زمین از را چمدانش و دهدمی فشار هم روی محکم را هایشچشم

 ! تو پدری شهر میرم! نمیرم بیرون که کشور از... باش ارتباط در باهام -

  گردن؟برمی هم حامد و دختمه! شدم رونده ازش که شهری... بگو ترراحت -
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 خوامنمی! میشه اگه بگیر تولد کیانا برای نیل، راستی! بدید اجازه شما اگه بله -

! بده پرورش ذهنش تو رو هیچی یعقده خوامنمی. باشه داشته تولد جشن آرزوی

 ! سوختن بقیه و کردن شروع هاایعقده رو ها جنگ ترین بزرگ

 . کندمی مرتب سرش باالی را اشدودی عینک و کشدمی موهایش به دستی دوباره

 !بیاد بار تو مثل ذارمنمی... حتما -

 . زددومی چشم صورتم به گردنش زده بیرون هایرگ با و کندمی دل آینه از

 ! نیل؟ ایمعقده من -

 !شودمی مسلط عقلم بر زبانم نیش دوباره. شکنممی را انگشتانم هایرگ دستپاچه

 که آدمایی! دارن محبت عقده که کنیمی رفتار آدمایی مثل گاهی! ها برنخوره بهت -

 هااین البته... میشن وابسته بهش کنهمی مهربونی و ذارهمی احترام بهش یکی تا

 نباش نگران ولی. شدینمی اینطوری شاید داشتی اگه که... مادره نداشتنه اتتاثیر 

 خب اما! میدم قول بهت... بشه اینطوری هم کیانا ذاریمنمی مامان و من کیارش

 ... آدم ذات تو باید بودن ایعقده

 و سنگین صورتم طرف یک! گرددبرمی عقب به سنگینی جسم با راستم سمت گونه

 ! نگفتم چیزی که من کرده؟ بلند من روی را تشدس. شده حسبی

 . رودمی بیرون و کندمی باز را آسانسور در خداحافظی بدون

 فهمممی تازه و کنممی مزهمزه دوباره را امآورده زبان به کلمات بود؟ بد هایمحرف

 این از و مادر به هایمحرف طرف آن از! است بده باد بر سر حد چه تا زبانم نیش

 ! شد اضافه بهش هم این که بود نرفته یکی آن سیلی جای هنوز کیارش، هم فطر 
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 با دوباره من! ناراحتی با قهر، با خداحافظی، بدون  ! رفت من حامی تنها رفت، کیارش

 قبال که منی! شمارش؟بی هایمحبت جرم به! شکاندمش دوباره. کردم بازی غرورش

 آخر به پدرم مرگ با که طعمی بودم، چشیده را خداحافظیبی هایرفتن این زخم

 . بخشمنمی را خودم هرگز بیاید کیارش سر بالیی اگر! آخ. رسید

 گل دامن به نگاهی. شودمی وارد نوجوانی پسر و شودمی باز یکباره به آسانسور در

 .اندازدمی بودم انداخته کوتاهم آستین پیراهن روی که بلندی شال و گلی

  هستید؟ جدید مستخدم -

 . دهممی فشار را طبقه شماره اخم با

 ! رفت االن که آقاییم همین نامزد من! نخیر -

 زمانی یه من خواهر آخه... کرده نامزد دونستیمنمی جدی؟ مند؟فره آقای -

! خوندننمی هم با هامونخانواده خب اما کنه ازدواج کیارش آقا همین با خواستمی

 این به حاال تا رو کسی. خوبیه پسر خیلی !کنهمی خودکشی حتما بگم بهش االن

 طرف تیپ و ظاهر به مشخصه کرده که هم انتخابی از. ندیدم شعور و کمال از حد

 !اومده خوشش اخالقش از حتما و نداشته کاری

*** 

 امشب، مانند کنی؛ گذر هاآن از تنهایی توانینمی که هست زندگی در هاییلحظه

 همه هاشب کاش. روندمی و آیندمی که هاییشب تمام و شب فردا پس فرداشب،

. کنندمی فرق آسمان تا زمین روز هایآدم با شب هایآدم! خواب روزها و بودند بیدار

 اما زنندمی لبخند هم گاهی روز های آدم! غمگین شب های آدم شادند، روز هایآدم
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 و گذارندمی اریکن را شانخوشی هاینقاب همه هاشب...! شب هایآدم اخم از امان

 ! شوندمی غمگین دوباره

 پایانی ساعات در نوشتن برای ذهنش که کسی. بودم شب هایآدم دسته از هم من

 ! کشیدمی شعله شب

 و کیارش یاد دوباره! کرده رهایش شوهرش که نوشتممی دختری زبان از باید بار این

 زبان از خودم، از حالم. خوردم که سیلی آخر در و کردم بارش که میافتم هاییحرف

 . خوردمی بهم امنشناسی نمک از دارم، نیش

 فراموشی دست به همیشه برای را امخنده نقاب. نشدم سابق من   دیگر او، از بعد»

 شوندمی سرد همیشه که میز روی قهوه فنجان دو در شده خالصه امزندگی. امسپرده

 یک. کنیممی دل و درد باهم صبح تا و نشیندمی رویمروبه که خیالی آدمی و

 هم گاهی! است من در او که انگار گیرممی آغوش در سخت را خودم هم هاییوقت

 امان ها،شب! بلعممی را نگاهش و دارممی نگه خودم روی به رو را چشمانش تصویر

 اوی به که هاییشب چه! جنبدمی امخسته تن اشخیالی روح کنار که هاییشب از

 خیالش اما!" برگردی که باید یعنی برگردی؛ که خواهندمی من تمام" ویمگمی خیالی

 دیگه! نیل رفته همیشه برای رفته، کیارش. زندمی امباوری زود بر نیشخندی

 «!شدی تکراری براش... خوادتنمی

 چک را ام گوشی. نیست موافق امنوشته با یعنی این و کندمی تمام جوهر خودکارم

 تلفن تماسم سومین از بعد و دهدنمی پاسخ ،گیرممی را یارشک شماره کنم،می

 و زندمی زنگ صبح سه ساعت ابلهی کدام دارد هم حق! کندمی خاموش را همراهش

 !زده؟ سرش به خوابیبی من مانند
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 تنها حد این تا اما بودم درشت و ریز بچه هفت-شش با بیوه دار  خانه زن   یک کاش

 ! نبودم

 روی قهوه فنجان دو. اندازممی پا روی پا راحتی روی و کنممی شنرو را تلویزیون

 سرعتی چه به! کیارش برای هم فنجان یک من، برای فنجان یک. گذارممی عسلی

 قولبه اما نیامده خوشم طعمش از وقت هیچ! قهوه. شوممی داستان نیل به تبدیل

 !دادمی زهرمار مزه اگر حتی داشت کالس خوردنش ساحل

 خیالبی اصال که پوچی و کننده خسته بازی. دارد فوتبال همیشه مانند سه شبکه

 ایذره شانخانواده دوری از هافوتبالیست این اگر اما گویم؛نمی چیزی درموردش

 ! نداشتند هم را توپ به زدن ضربه توان کردندمی ناراحتی حس

 به اشعالقه ابراز از بعد را تاسکار  غرور   و گذارممی را رفته برباد فیلم بار دهمین برای

 ! گیرممی سخره

 خالق و معروف شوم، رفته باد بر رمان نویسنده مانند خواستمی دلم همیشه

 که طور آن بود زنده که هنگامی اینویسنده هیچ که حیف! ایالعاده فوق اثر همچین

 .نشد تمجید باید

 با را ما که اندآمده! ستا شدن سرد هم هاآن فلسفه انگار. شوندمی سرد هاقهوه

 از خیلی حکایت! خوردن قابل غیر و بشوند سرد بعد و کنند خودبی خود از بویشان

 از بعد شدن   سرد همین. است همین گذارندمی هم مانزندگی در پا که هاییآدم

 ! کردن عاشق

 در مغزم که حالی در ستسیبری تنم. کندمی منجمد را استخوانم و مغز تا کولر باد

 . کرده گیر کویر هم شاید یا علف و آببی بیابانی
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 ! میچل مارگاریت مانند نویسممی اول را آخر فصل

 هم را دلم شدمی کاش! آماده عید برای و شودمی پاکیزه پنجره شیشه بارد،می باران" 

 در و آیفون پشت کیارش تصویر دیدن در، زنگ صدای. بشویم رفته که او وجود از

. کنندمی خودنمایی خوری ناهار میز روی هاقرص جعبه... در شدن باز کلید زدن آخر

 از بعد خیانتکار من  . روممی فرو ابدیم خواب به بیشتر لحظه هر. کشممی سر را آب

 برای را دیگر جهنمی در  . افتممی زمین روی کیارش با مشترکم آپارتمان در کردن   باز

 حاضر سرم باالی کیارش! شوم خالص دنیا سما به جهنمی از تا کنممی باز خودم

 همیشه برای نیل رود. شودمی کشیده سمتی به روحم و است سرد جسمم. شودمی

 !" رودمی خواب به کوه آغوش در و است شده ریز سر کوهش چشم از

 دنیا هایداستان تمام کاش. فهمممی را تراژدی مفهوم تازه آخر فصل نوشتن از بعد

 سوق سمتی به را داستان هایشانحماقت با هاشخصیت بعضی اما بود خوش پایان

 کنارش زیادی هایدستمال داستان خواندن با همراه باید ناگزیر خواننده که دهندمی

 !بدهد قرار

 ظهر دوازده تا طرف آن از و گذرانممی بیداری به صبح تا هم را لعنتی شب   این

 !خوابممی

 حاال که ایپنجره از آفتاب نور و گشایممی را امخسته چشم تلفن صدای با

 شدنش بسته دوباره باعث و خوردمی هایمچشم به بودند، رفته کنار هایشپرده

 . شودمی

  هنوز؟ خوابی... سالم -

 . کشممی دراز راحتی روی دوباره و کشممی ایخمیازه
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 مامان؟ جانم... بیدارم نه -

 هم تو دبی، ریممی بخوره سرش به بادی یه اینکه و کیانا تولد خاطر به شب فردا ما -

 میای؟

 ندارم سفر برای وقتی که ممن! نیا یعنی دقیقا کنیدمی دعوت آخر روز رو یکی وقتی -

 دیگه ماون که بگیرم تولد خواهرش برای بودم داده قول کیارش به. جان مامان

 !بگذره خوش بهتون... هیچی

 . شودمی نعما صدایش که کنم قطع خواهممی

 خصوص به شیممی خوشحال مونهمه بیای تو. شد یهویی خیلی سفر این خدا به -

 ... فقط هست هم دیگه هفته تا. کنمنمی تنهایی حس دیگه که من

 . زنممی کنار چشمانم جلوی از را موهایم

 بگو، تبریک هم رو کیانا تولد. بیام تونمنمی دارم کار من. مامان بگذره خوش -

 ! احافظخد

 .کنممی قطع را تلفن

 رویروبه را حسام کنممی تصور. شمارممی صد تا و بندممی محکم را هایمچشم

 ! آغوشش در هم شاید شاپرک،

 را کسی هاآدم یهمه کاش ندارم؛ هم را زدن بیرون خانه از حال که امخسته آنقدر

 . شدندمی حل درونش خستگی مواقع در که داشتند

 *** 
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 دیدن برای دلم! گرددبرمی گویدمی پدرش اما زندمی شور دلم! نگرفته هم تماس هنوز

 و هوش تمام. بود او دوباره دیدن فکرم تمام ماه یک این در. زندمی لهله اش دوباره

 کردن باور بود سخت. گذشتمی پدرش خانه داخل هایشعکس پی حواسم

 !نیست او هاینفس که ای خانه در ماندن بود سخت! نبودنش

 و دارمبرمی دست هایمایمیل کردن چک و تاپلپ از سختی به. کندمی صدایم مادر

 . روممی بیرون اتاق از

 .بکشم غذا برات تا بشور رو روت و دست مادر بیا -

 ناهار نفره دو ها مدت از بعد و نشینممی صندلی روی صورتم به زدن آب از بعد

 ! اندرفته بیرون دوتایی ردخت و پدر که روزی در خوریم،می

 جلف کردممی حس اوایل! نیل کردی فرق من سابق دختر اون با دیگه وقته چند -

 کنهنمی جذب رو مردی هیچ چیزها این بگم بهت خواستممی... شدی سبک شدی،

 بلند بلند عاشق مردی ندیدم حاال تا! کن عوض تو راه کاری این دنبال به اگه پس

 جا یه. شدی هاافسرده مثل هفته چند این اما... باشه شده تردخ یه هایخندیدن

 یه حواست و هوش جاستاین جسمت انگار. میشی خیره ایگوشه یه به و شینیمی

 !خاکی کره این یدیگه گوشه

 :دهممی پاسخ اما ندارم بحث حوصله است خسته هایمچشم. کنممی نگاهش

 هر! محبتم دنبال آدم   یه من آره! رینآف شناختی، ودخترت خوب خیلی تو مامان -

 گذاشت رو من ماون ببین اما... شممی عاشقش کنه محبت بهم کیارش مثل کی

 بفهمونی بهم نکن سعی پس. نیستم مهم براش من یعنی... نزده زنگ نیومده،. رفت

 یه اون! ندارم بهش ایدیگه نگاه هیچ برادر جز ممن چون نداره بهم ایعالقه هیچ که
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 انکار بعدش اما داره دوستم گفت بهم بارم یه... شدم اشوابسته من که دلسوزه رادرب

 ! کرد

 . دهدمی قرار ظرفشویی ماشین داخل و کندمی جمع را هاظرف

 اومده خواستگار برات اما... دونمنمی برنگشته هنوز چرا کیارش اینکه از چیزی من -

 اما کنی فکر ازدواج به بخوای که نیستی شرایطی تو دونممی! من خاله ینوه... نیل

 ! آشنان نباشه چی هر نیان خواستگاری بگم تونمنمی

 ! بگذارم؟ دلم کجای را خاله ینوه. کشممی سر را آب لیوان

 خونه که من...! کنیدمی مطرح هم باز و نیستم شرایطش تو دونیدمی که خوبه -

 بودم شوهرتون بار سر حتما و شما نهخو یآواره که هم هفته یه این. دارم رو خودم

 معلوم هم وقتی تا. بگردید من برای شوهر دنبال خوادنمی خواممی معذرت ببخشید،

 .نمیرم مدانشگاه حتی ندارم، رو هیچی شرایط من کجاست کیارش نشه

 بازی عشق پاییز هایریزان برگ با و کشممی نفس را پاییز. زنممی بیرون خانه از

 به مرا زنی فریادهای صدای! من درون گرمای به نه اما است گرم هم هنوز واه. کنممی

 گرفته را صورتش روی ایساله سی زن که جایی همان درست. کشاندمی کوچه انتهای

 گرفتندمی فیلم کردند،می نگاه مردم زد،می جیغ! نامعلوم جایی سمت به دویدمی و

 .داشت نگه رایدیپ باالخره تا شدنمی دراز کمکی دست اما

 زن خانه سمت به! شودمی متولد دیگر دختیمه و میردمی دنیایش دیگر دختیمه

 که پیرزنی و بود مانده باز که رنگ سبز درب آن با روزگار، بست  بن یخانه تنها. روممی

 .کشیدمی فریاد در جلوی

 .بودند شده جمع دورش همه
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 زن انداختی روزی چه به رو امبچه... بمیرم من الهی... تنم یپاره... دخترم... خدایا -

 !سوزوندی رو مبچه که زنت این از ببینی بچه داغ حجت، کنممی نفرینت... زاده... ح

 .کوبیدمی سرش بر و زدمی را هاحرف این

 کرده سر سفیدی چادر و ریزدمی اشک هم او که زنی کنار. زنممی کنار را جمعیت

 .ایستممی

 بمیرم الهی... جنبیدهمی گوشش و سر این! رو نامردش شوهر این گذرهن ازش خدا -

 ...نبود ازدواج به راضی دلش هم اول روز از معصومه

 .کندمی پاک چادرش یگوشه با را هایشاشک

 زندگی معصومه مادر همین خونه ازدواجم از بعد! پسره بود اشخاله پسر خب اما -

... بیرون دوید خونه از حجت بعد اومد داد و جیغ داص یهو امروز اینکه تا... کنندمی

 این ناز صورت روی چی برای نشد مشخص اصال... خانوم شهین همین صدا بعدم

 .مردها جور این شرافت به تف ای... ریخته اسید معصوم دختر

 به عجیب بستبن و خانه این محل، این بلند هایساختمون و برج همه این میان

 و بردندمی سر به پیش سالهشصت در هنوز که هایشآدم با هم آن رسید،می نظر

 .بود شده عشق بدون فامیلی ازدواج قربانی که ایمعصومه

 اگر. گیرممی بزرگی تصمیم بار اولین برای ام،زندگی هایعادت و تکرارها تمام   میان

 جا یا کند تحمل قیافه این با را من حامد، مانند تواندمی هم او برگشت، کیارش

 زند؟می

 پست، هایآدم این از کدام هیچ ندهم اجازه گرفتم تصمیم دختمه بخشش از بعد

 .کردممی عمل بودم، داده خودم به که قولی به باید حاال! بدهند ادامه زندگی به سالم
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 آرایشگاه اولین سمت معصومه حال بودن خوب از شدن مطمئن از بعد بعد، هفته

 .روممی حوالی آن

 .کنممی اشراضی بیشتر پول با اما کندمی امتناع اول شگرآرای

 چیزی چپم پلک روی! کندمی پاشی اسید قربانیان مانند گریم با را صورتم از نیمی

 .بیاید نظر به بسته نیمه چشمم که گذاردمی

 همان نزدیک! ببیند شکل این به مرا کیارش اگر وای. اندازممی صورتم جلوی را شالم

 .آورمدرمی صدا به را خانه قدیمی زنگ گریم از شدن مطمئن از بعد. ایستممی خانه

 :گویدمی و اندازدمی صورتم به نگاهی. کندمی باز را در نوجوانی پسر

 دارید؟ کاری... خواهرم نه است خونه مادرم نه -

 .کندمی سنگینی صورتم روی گریم،. زنممی لبخند سختی به

  گردن؟برمی کی -

 .دارد بغض پسر

. کردن بستری ورتراون خیابون تا دو بیمارستان همین رو خواهرم... خانوم دونمنمی -

 !بریم هم با بیاید خوایدمی. جااون میرم دارم ممن. پیششه هم مادرم

 .میام بعدا... نه... نه -

 :کندمی صدایم که بروم خواهممی

 ببینه رو شما اگه یاد،می شسر  بال اون یکی فقط نفر صدهزار از گفتمی خواهرم -

 .شه عوض نظرش شاید

 .گردمبرمی سمتش به و کنممی جا جابه را کیفم. دهممی فشار هم روی را هایمچشم
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 بگو بهش. شوهرش قصاص مثال! داریم نکرده کار کلی شه؛ خوب زودتر بگو بهش -

 !داد پس رو کارش تاوان ممن نامزد بدن، پس تاوان باید

 ! ترهیکلی و است بلندتر من از کمی قدش. داردبرمی جلو قدمی پسر

 که دونممی من اما خوبه حالش که کنهمی وانمود! بمون خواهرم پیش... خانوم -

. خانوم کشهمی دست اششده پیچی باند صورت به آیینه جلو میره! نمیاره دووم

 اگه! بمونه دهزن مردک اون بذارم اگه خدا به. گیرهمی آتیش تو از داره نیست خوب

 !برداره زمین از رو من خدا نیارم سرش رو بال همین

 برگه روی را امشماره. گیرممی را بغضم ترکیدن جلوی و دارمبرمی عقب قدمی

 . دهممی دستش به و نویسممی

 !کنارشم آخر تا باش مطمئن -

 نام دیدن با. میاید در صدا به تلفنم که کنممی حرکت مندفره آقای یخانه سمت به

 :دهممی پاسخ و میاورم ب**ل به لبخندی سارا

  دلم؟ جان   -

. نکرد باز کسی زدم رو اتخونه زنگ چی هر من کجایی؟ تو هست معلوم... نیل الو -

 خدا شکر که هم وتگوشی! میان دارن که دیدم چمدون با رو کیارش آقا کهاین تا

 ! شدی خیالبی

 هرچند دوری، همه این از بعد باالخره! برگشته کیارش آنکه جز شنومنمی چیزی دیگر

 ! من از خبربی

 . گیرممی اسنپ االن باش منتظرم... خونه میام دارم من سارا الو -
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*** 

 . نشسته هاپله روی سارا. کنممی باز را آپارتمان در

  نرفتی؟ کیارش یخونه چرا... واقعا ببخشید -

 . شودمی بلند جایش از

 برم که نخواست ازم اونم که هرچند... تنها پسر یه یخونه برم وندهم همینم -

 یه انگار. داد زور به هم سالمم جواب حتی! شده اخالق بد خیلی کیارش آقا... داخل

 . است دیگه آدم

  خانه بسته درب به نگاهی

 و دافتامی صورتم به نگاهش بارهیک به که کنممی باز سارا برای را در. اندازممی اش

 .شودمی خراش گوش فریادش صدای

 ! صورتت... صو اومده؟ سرت بالیی چه... نیل -

 .دهممی هلش خانه سمت به و گیرممی دهانش جلوی را دستم

 !خب؟. بدم توضیح برات بیام تا خونه تو برو فعال -

 برمیدارم قدم جلو به و بندممی سرش پشت را در. رودمی داخل پریده روی و رنگ با

 است قرار که بودم نیازمندی کودک مانند. درمیاورم صدا به را کیارش یخانه نگز  و

 ! هدیه دیدن برای کندمی شماری لحظه او و بخرد برایش را هدیه بهترین مادرش

 جلوی هم در ای چهره و فروغبی هاییچشم با ژولیده پسری. شودمی باز خانه در

 .کندمی علم قد درب
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 لبانم به خنثی طور همان. شودنمی امچهره در تغییر متوجه انگار. کنممی نگاهش

 !ام زده زُل رویم به رو یغریبه و جدید آدم به گیج من و است شده خیره

  داشتی؟ امری -

 :گویممی باشم، مسلط زبانم بر کنممی سعی که حالی در. شوممی هول

  دیدنت؟ اومدممی نباید مدت همه این بعد... بله... اوم -

 صورتم شده گریم سمت به هایشچشم مردمک. ست خنثی همچنان نگاهش

 .کندمی تر ب**ل لحنش و نگاه در تغییر بدون. شودمی کشیده

 . کنم استراحت بذار حاال همین؟ بود، شده تنگ برام دلت -

 این شدم؟ خرد دوباره شدم؟ تحقیر دوباره. بنددمی آرزوهایم و آمال تمام روی را در و

 و آورد تاب توانمی کجا تا من خدای   داشت؟ دوستم زمانی یک که کسی جانب از بار

 حریف باید کجا تا! کنی جمع خودت باید تنها را هایتشکسته وقتی نشد خم

 طعم که زدی رغم برایم جوری را سرنوشت و تقدیر کودکی همان از نشد؟ تقدیرت

 . شود تلخ برایم دنیا هایخوشی

. روممی خانه سمت به خورده شکسته هایفرمانده مانند یزار  و افسرده حالت با

 . کندمی باز را در سارا نزده زنگ

 دیگه یکی چشمش کنم فکر. بگی چیزی خوادنمی دیدم، در چشمی از رو چی همه -

 آوردی؟ صورتت سر بالیی چه رفتمی یادم داشت وای. گرفته رو

  قهوه؟ یا چای. دیگه کس هیچ نه ناو نه... نیست مهم برام دیگه... سارا خیالبی -

 . کندمی سد را راهم جلوی
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  آوردی؟ صورتت سر بالیی چه میگم -

 ! ها بدبخیه! آرایشگاه برم دوباره بعد کنم پاکش باید حموم برم! من عزیز   گریمه-

  دربیاری؟ روز این به وخودت داشتی مرض مگه خب -

 راحتی روی گنگ سارا. ریزممی قهوه فنجان دو و روممی آشپزخانه سمت به

 .نشیندمی

 ... اوهوم -

 ...خدا به ایدیوانه تو -

 ! خانوم میشه حساب مثبت ویژگی یه خودش بودن دیوانه -

 . دهممی دستش به را فنجان

 ! نذاره تاثیر تزندگی رو که خوبه جایی تا بودن دیوانه -

 . کشممی صورتم به دستی

  سارا؟ نشدم خوشگل -

 .اندازدمی امچهره به سفیهی اندر اقلع نگاه  

 روم به رو جذابیت مادر کردم فکر لحظه یه که شدی خوشگل انقدر اصال آره -

 ! نشسته

 .شدم جذاب چه... بهبه -

 . دهدمی باال را قرمزش خانه چهار شومیز آستین و دهدمی قورت را اشخنده
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 نیست معلوم کنی؟می کار چی رو اون کیارش، چیز  ... میگم خیالبی رو اینا حاال -

 یهو اگه اون مثل اخالقی خوش و مهربون هایآدم میگن خوندم جایی یه... چشه

 ! ها شننمی سابق مثل دیگه شن عوض

 . زنممی تکیه سارا روی به رو راحتی به و برممی فرو موهایم الی را دستم

 اطراف هایآدم به نسبت میشه جایی یه تا فقط. میشه خوب باالخره ماون -

 .بود تفاوتبی

 .اندازدمی نگاهی اشمچی ساعت به

 آوردم رو معروسی کارت رفتمی یادم داشت... دنبالم میاد کامیار االن. شد دیرم اوه -

 . آبان های آخر افتاده که چند هر. برات

 . کندمی رفتن قصد کارت دادن از بعد و داردمی بر را چادرش

 . گرددبرمی سمتم ناگهانی حرکتی با که روممی دنبالش

 مثل. جااین گردنبرمی هفته یه برای دارن که شنیدم شاپرک دوست از. ..راستی -

 . دختهمه و حامد عروسی اینکه

 زنده وجودم در عاشقی و ساده و احمق بچه دختر دوباره. روممی فرو فکر به دوباره

 . شودمی

 ... سالمتی به -

 : گویدمی دوباره. زندمی امپیشانی به ایه*س*وب و گیردمی آغوشم در

 ! اینا و عروسی بدون... اونور کردن عقد فقط اینکه مثل -
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 که برقصم چنان تعروسی برای. منتظرته کامیار برو. نزنیم حرف درموردشون -

 ! شیم راحت مجلس از برن پاشن بابات هایفامیل

 . خنددمی بلندی صدای با

 !ندازتتمی بعد ترم بابام چطوری ببین و برقص تو ولی اوه؛ اوه.. .بگو رو هامعمه -

 برسه چه انداخت رو بودی دخترش که تو. رفتمی یادم رو استاد داشت... خدا یا -

 ! من به

 . کنندنمی فرقی بقیه و دخترش براش. دیگه باباست عدالت   -

 .شودمی خارج خانه از خداحافظی از بعد و زندمی چشمکی

 . نیست من برای که اویی برای دوباره رودمی که یدل و

 و حسام برگشت و کیارش تفاوتیبی وجود با و شرایط این در کردن زندگی شاید

 ! باشد ترسخت هم مرگ از مادرم و کیانا عالقه و شاپرک

 هایمهره و طرف یک را سفید هایمهره. کنممی خالی میز روی را شطرنج هایمهره

 پرت بیرون به زمین از را سیاه شاه و کنممی بلند را مشکی وزیر. یگرد طرف را مشکی

 شاه بدون  ! بدهم ادامه بازی به بدهد دستور که کسی و شاه بدون   خواهممی. کنممی

 من جای من مرگ   از بعد و بازی آخر است قرار که کاری نت*یا**خ سرباز بدون و

 ! بنشیند

 . کنممی کم را حامی گرفتهدلم آهنگ صدای و پرممی جا از تلفن تماس با

 . افتاده گوشی روی مادر نام

  دلم؟ جان   -
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 ! دنبالت فرستادم رو محسن جا؟این بیای نبود قرار مگه خوبی؟... سالم-

 و گرفتینمی کارش از هم رو خدا بنده اون... گفتیمی بهم زودتر کاش مامان-

 ! برگشته کیارش راستی. فرستادینمی

 . شودمی حاکم فضا در ایطوالنی سکوت

 کردن؟ آزادش زودی این به -

 . دهممی ارور مغزم

  چیه؟ منظورت مامان کردن؟ آزاد -

 . شودمی هُل

 .کنیممی صحبت بینمتمی حاال... هیچی -

 :زنممی داد

 . دلهره از میرممی دارم! بگو رو زدی که حرفی ادامه مامان -

 !نشه منتظر محسن آقا تا شو ادهآم... میگم بهت جااین بیا -

 . کندمی قطع را تلفن که مامان بگویم خواهممی

 ممکن لحظه هر که صورتم به توجهبی. پوشممی کنممی پیدا چه هر منگ و گیج

 به را کیارش یخانه زنگ. روممی بیرون خانه از کند، سکته مادرم دیدنش با است

 از میرممی بار هزارمین برای من و کندنمی کند،نمی کند،نمی باز. آورمدرمی صدا

 !دومان هر کسیبی دوریش، ندیدنش،

 لعنت هزاران خودم بر. روممی پایین هاپله از آسانسور جای به خورده شکست

 !دادم آزارش آنگونه آخر روز که فرستممی
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 بعد که بارانی قطرات و کندمی نوازش را صورتم خنکی باد و کنممی باز را خروجی در

 از بعد و گذشته روز چند گرم و آفتابی هوای وجود با و مهر از هفته یک گذشت از

 .باردمی تابستان ماه سه

 روی آهسته را تختم سفید   کتونی و کنممی بلند باران ریز قطرات سوی به را دستانم

 .کشممی اش شده تلمبار هایبرگ و زمین

 .روممی ماشینش سمت به و کنممی باز چشم فرهمند آقای صدای با

 .سالم-

 موندی؟می من منتظر بارون زیر باید حتما خوب ِ دختر خب -

 .زنممی لبخندی

... قشنگ حس از پر. بود بخش لذت برام خیلی ماه سه دو این از بعد بارون دیدن -

 .داره رطوبت هنوز هوا چند هر

 :گویممی معطلیبی. کندمی تنظیم را ماشین جلوی آینه

 !برگشته کیارش مندفره آقای راستی -

 .کندمی حرکت سپس و اندازدمی آپارتمان به نگاهینیم

 !موقته شآزادی... گذاشتم سند براش خودم -

 .شودمی گرد هایم چشم

 چطوری پس نبود؟ شیراز کیارش مگه شده؟ چی ببینم بدید توضیح درست میشه -

 .هیچی اصال که هم رشکیا... نمیگه بهم چیزی مامان درآورد؟ سر زندان از

 .اندازدمی موبایلش به نگاهی
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 ...مهم جلسه یه... شده دیرم -

 .گذراندمی نظر از را صورتم که نکرده کامل را حرفش هنوز

 !کیارشه؟ کار   اینم نکنه -

 چه بگید میشه! همین فقط بگیرم، قیاقه این با خواستممی فیلم یه... گریمه این نه-

 اده؟افت کیارش برای اتفاقی

 

 .جَوَدمی را لبش

 مثل! گیرنشمی ساله پونزده پسر یه رو پاشی اسید جرم به فرودگاه، میره وقتی -

 میشه این. بوده کیارش مثل دادن ضارب فرد از پسره خانواده که مشخصاتی اینکه

 و نمیده هم ما از ایشماره حتی. بهشون نمیگه هیچی ماون! گیرنمی رو من پسر که

 وکیل براش. گفتن رو قضیه و زدن زنگ بهم هفته دو از بعد. کنهنمی عدفا خودش از

 ببینم تونمنمی. دارم دوستش هم باز بیاد بدش ازم هم چقدر هر پسرمه گرفتم،

 تونهمی مدتی یه برای که کردن قبول تازه دیروز. میشه استخون پوست داره جااون

 !بوده کجا یختار  اون توی شه مشخص که دادگاه وقت تا باشه آزاد

 تخم مانند و باشند کشیده بیرون را قلبم شاید دانمنمی. جوشدمی درونم در چیزی

 یا باشند کرده سوراخ د ل ر با را مغزم هم شاید! باشند انداخته تابه ماهی در مرغ

 اما سوختممی. نبود عادی حالم! باشند کرده پرت ای زباله سطل داخل را هایمکلیه

 .نداشتم تب
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 جواب وقتی و زدممی زنگ بهش وقت همه این من بگید؟ من به باید االن وقت ونا -

 مخفی من از رو موضوع این تونستید طورچه... ناراحته ازم کردممی فکر دادنمی

 کنید؟

 .کندمی ترکم را آهنگ صدای

. نداره خبر کسی هم لقامه و من جز... نشه متوجه کسی که بود خودش خواست -

 هیچ زندگی مرد تونهنمی اون. کنیمی فکر تو که نیست اونطوری کیارش. ..راستی

 محبت کلی بهشون اول که تو از قبل دخترایی بودن. نبند دل بهش باشه، دختری

. باشه ای دیگه زن عاشق تونهنمی مادرش از بعد اون! زدن رو دلش بعد اما کرده

 !منی دختر مثل هم تو ببینی آسیب خوامنمی

 

 داخل که اشکی خواهمنمی. زنممی تکیه صندلی به و میافتند کار از هایملولس تمام

 !امزده را پسرش دل هم من بفهمد خواهمنمی ببیند، را زده حلقه هایمچشم

 !نیست و نبوده هیچی کیارشون و من بین که میدم اطمینان بهتون -

 !ریهطو همین نشه تبرئه تا ،نری سمتش زیاد کن سعی روزها این -

 حتی خدا وای... این کیارش میگن که همین یعنی افتاده؟ اتفاق این روزی چه دقیقا -

 .ببرم رو اسمش تونمنمی

 !شهریور دوازده -

 نشان سبز چراغ مغزم در چیزی که گردممی روز آن مناسبت دنبال مغزم تقویم در

 .دهدمی
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 .بدم شهادت تونممی من! بود من پیش کیارش روز اون تمام-

 .کندمی نگاهم متحیر و گرددبرمی. کندمی متوقف را ماشین

 روز اون کل بدی شهادت خوایمی واقعا. آبروت دادن دست از یعنی شهادت این -

 !نداشت؟ باهات محرمیتی هیچ که بودی آدمی پیش شبش تا صبح از یعنی

 .دهممی فشار تر محکم را چشمانم

 .درسته -

 کردی؟ فکر عواقبشم به-

 که اینه هست من دادن شهادت توی االن که مزیتی تنها. منه برادر مثل ارشکی -

 .بود نکرده حاال تا کس هیچ که کرد کارایی من برای کیارش! نیست مواقعی برادر

 حرکت به دوباره سپس و اندازدمی رخم نیم به کوتاه چند هر نگاهی مندفره آقای

 .دهدمی ادامه

 آبروی فقط من شهادت یعنی کنیم؟ باید کار یچ نشه مشخص گناهیشبی اگه -

 بره؟می رو خودم

 .کشدمی تیزش ریش ته به دستی

 !کنند ناقص رو امگوشه جگر ذارمنمی که من... دخترم بزرگه خدا -

 کی اصال. برس دادمون به خودت خدا، یا. کنند قصاصش بخوان بخوان اگه... اگه -

 رو کیارش چطوری پسر اون اصال بگیرن؟ یگناهبی جرم به رو آدم یه کنهمی باور

 یه آینده بوده دیوانه مگه کیارش شناخته؟می رو اون مگه اصال داده؟ تشخیص

 کنه؟ خراب رو نوجوان
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 ویران را جوانان از بسیاری هایآینده هیچ برای که هاییآدم بود خواهند و اندبوده

 کمک تنها که کسی. کندمی فرق من برای یعنی! کندمی فرق کیارش اما کردند؛

 !کند ویران تواندنمی آبادی برای کندمی

 .کنیممی توقف قرمز چراغ پشت

 پا پیش   چیز یه برای حتی کسی اگه ببین. نیل دونینمی تو که هست که هایی چیز -

 ربط اون به رو جرما تمام راحت و دارسابقه میشه بشه درست پرونده براش افتاده

 .شده کذایی یسابقه همین قربانی هم کیارش. کنند باز نخودشو سر از تا میدن

 دارد ماشین هوای. دهممی بیرون صدادار را نفسم و کنممی موهایم الی را دستم

. کشممی پایین را پنجره! پیچیده داخلش که سیگاری بوی با هم آن کند،می امخفه

 .گیرممی بیرون را دستم. باردمی نمنم باران هنوز

 سال و سن این با دونهمی مامان اما. مندفره آقای دونمنمی هیچی من اینکه مثل -

 داغون دارید تو از رو خودتون ولی درک به من کردید؟ پر انقدر رو تونسیگاری جا

 ...کنیدمی

 .اندازدمی دستش کنار سیگاری جا به نگاهی

 این از ترونداغ خیلی حالش که کسیه مال هم هااین... کردم ترک وقته خیلی -

 زنگ بهم مادرت بعدش بانک رفتم سر یه رسوندم که رو کیارش... توئه و من حرفای

 ! بیام تو دنبال گفت زد

 .آمیزدمی هم در سیگار و تلخ عطر بوی
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 بده سیگاری جا بهم اینکه جای به دیدمی سیگار دستم و داشتم پدر مناگه -

 خفه دود تو رو خودش راحت انقدر یدگذاشت اینکه مثال االن! گوشم تو خوابوندمی

 خوبید؟ خیلی نگفتید من به هیچی ماجرا این از اینکه فکرید؟ روشن خیلی کنه

 .دهندمی سوزان همیشه خورشید به را خودشان راه و روندمی کنار ابرها

 خاطر به اما کنم نصیحتت خوامنمی... نیل گفتمی برات خواستمی خودش اگه -

 پس داره، دوست رو مادرش فقط من پسر. بگم بهت باید گفته مادرت که حرفایی

 تولدی! باشه داشته عالقه اون از غیر کسی به نخود یه اندازه زندگیش تو نکن فکر

 !نبود عشق از بود که رویی هر از گرفت برات که هم

 ...دونممی -

 !دانمنمی هیچ کیارش از امفهمیده تازه آنکه حال دانممی گویممی

 برگردید؟ میشه... خونه برگردم خواممی -

 .زندمی دور بخواد دلیل آنکه بدون

 کیارش برای که اتفاقی هر بانی و باعث بپرسید خودتون از شده حاال تا مندفره آقای -

 شما! کردید بازی کاغذی دستمال مثل اون آینده با که بودید شما فقط کیه؟ افتاده

 .ببخشید هیچی... ج امیال   جلوی تونستیدنمی

 هم هاییشباهت پسر و پدر این انگار. زندمی بیرون کیارش مانند گردنش هایرگ

 !شودمی توهین بهشان که زمانی گردن رگ زدن بیرون همین جمله از دارند

 .نشنود را صدایم تا بردمی باال را آهنگ صدای
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. شودمی دور سرعت به بدهد، را خداحافظیم پاسخ آنکه بدون شدن پیاده از بعد

 !کردم خراب دوباره

 مرا که روزی آن پسر همان و ایستدمی چهار طبقه در که روممی باال آسانسور با

 از و است ور غوطه اشگوشی داخل سرش. آیدمی داخل بود خوانده جدید مستخدم

 !غافل من درون غوغای

 ورآسانس از باشد اطراف متوجه آنکه بدون پسر. ایستدمی پنجم طبقه آسانسور،

 !شودمی خارج

 در لحظه همان و شودمی مسیر بودن اشتباه متوجه بگذارد پله روی پا خواهدمی تا

 !شودمی باز زباله کیسه با کیارش خانه

 آسانسور سوار و کندمی نگاه اطراف به دوباره کیارش ابروهای میان چین دیدن با پسر

 .گیرممی دستش از را زباله کیسه. شودمی

 !میام االن وایسا تو... ببره که پسره همین میدم -

 که پسر به و دهممی قرار داخلش را زباله آسانسور، در کامل شدن بسته از قبل

 :گویمی کند،می سیر گوشی در همچنان

 !ببر هم رو اینا آقا -

 .بندممی را در بمانم اعتراضش منتظر آنکه بدون

 سد را راهم که بشوم اش خانه وارد خواهممی و روممی کیارش سمت به لبخند با

 .کندمی

 بله؟ -
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 را اتاق هایپرده حتی. شوممی تاریکش و نشستهغم به یخانه داخل و دهممی هُلش

 !شدمی دیده دود تنها و بود کشیده هم

 کنی؟می کار چی خودت با داری -

 .افتدمی دستش مچ روی بانداژ به نگاهم که گیرممی را بینیم جلوی

! نکن نگاه من به هامجسمه مثل... توئم با کردی؟ کار چی خودت با تو.. .من خدای -

 !گناهیبی دونیممی همه و شده وارد بهت الکی که اتهامیه خاطر به اینا همه که نگو

 .کشممی را پیراهش گرد یقه

 انقدر که تو... لعنتی بزن حرف من با! آوردی خودت سر بالیی چه میگم. توئم با -

 ...ینبود ضعیف

 جوابی هم باز اما زنممی ضربه قدرت تمام با شکمش به. کندمی نگاهم تنها

 .دهدنمی

 .نشینممی زمین روی

 باهام قبلش اما خونه، دود این از بیرون بنداز رو من بیا اصال. نگو هیچی... باشه -

 باهام انقدر که ماه یک این تو گذشته بهت چی بگو خدا رو تو کیارش. بزن حرف

 !شدی بهغری

 آن از تواننمی را چیز هیچ ندارند، حرکتی هیچ. اندآرام هایشچشم... هایشچشم

 . زنندمی داد را چیز همه هایمچشم که من عکس بر دقیقا. فهمید مخوف هایگودال

 هایشچشم جلوی و آوردمیدر جیبش از فندکی و زندمی تکیه دیوار به را سرش

 ! کندمی خاموش و روشن
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 . کوبدمی دیوار به دوباره و آوردمی جلو بار چند ار  سرش

 . نیست منتظرش کسی آزادیش از بعد که ایزندانی مانند ام،خسته

 حتما داری؟برنمی سرم از دست چرا!جرمه؟ کنم، استراحت خواممی رسیدم تازه -

 سوم نفر داری دوست هنوزم اینکه و بگی حسام برگشت از برام خوایمی هم بعدش

 خورهنمی دردت به آدم اون بگم بهت بار هزار که احمقی احمقی، تو! باشی شونطهراب

 مسخره گریم   این با رو صورتت که احمقی واقعا تو...! احمق !سراغش میری باز ولی

 ! نیست؟ تو برای اصال که رو کسی کنی؟ امتحان رو کی که چی؟ که کردی درست

 مانند درست سرد، هم خیلی است، سرد کسرامی. گیرممی قاب دستانم میان را سرم

 ! من مغز

 رو عدالت بتونه راحت. بگیره تصمیم راحت تا کنم کمک یکی به خواستممی فقط -

 زندان افتادی بچه پسر یه به پاشی اسید جرم به که تویی آره !خدا به همین کنه، اجرا

 روز اون رو دختمه وقتی بودی کجا تو اما! مسخره بگی من کار   این به داری هم حق

 تو حضور فوبیای! آینه جلوی بره تونستنمی حتی! خونه؟ آوردن وضع اون با لعنتی

 پاش و دست به اومدن ضارب خانواده انقدر که بودی کجا تو. داشت رو اجتماع

 هنوز. کشهمی درد داره هنوزم. بخشید برگه رو فقط اما بخشید که ببخش، که افتادن

 ! همین بشه، اجرا عدالت خواممی فقط من! صدابی دیگه اما. کنهمی نفرین هم

 . شکندمی را خانه سکوت پوزخندش صدای

 معلوم که تویی کنی؟ اجرا توش رو عدالت بخوای تو که کوچیکه انقدر دنیا یعنی -

 که بود یارو اون... بگم برات بذار پرسیدی دستم از! چندی؟ چند خودت با نیست

 قبل هفته یه. یادته دونممی نکن، نگام متفکر طوری ونا یادته؟ بود؟ ساحل دوست

 بودم فهمیده که چیزهایی تمام و ساحل بودن   زنده و رفتم بگیرم شیراز بلیط اینکه از
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 مرده ساحل گفته بازم ولی کردن دستگیر رو شاهین. گفتم پلیس به سخت، چند هر

 بودن زنده به هک نبود کسی دیگه شدممی حذف من اگه! شنیدم رو صداش من ولی

 این مقصره حسام که کنم ثابت بهت تا بودم رفته که وقتی! بده شهادت دختره اون

 و نشد داده تحویل ایجنازه ساحل خانواده به که روز همون... فهمیدم بوده، هااتفاق

 نکرده، شک کسی چطوری اصال مونده، زنده چطوری دونمنمی! کردن خاک رو هیچی

 یه زدن. هاستهمون کار ساختن من برای که پاپوشی این دونممی رو این فقط

 هم بعدش. بده جلوه مقصر رو من خواستن ازش پول با و کردن ناکار رو بدبخت

 ترجون سگ دونستننمی. کردم خودکشی انگار که ببرنم بین از طوری یه خواستنمی

! دروازه گوش ونا از و کنیمی در گوش این از رو زدم بهت که حرفایی این! حرفام این

 بین از رو آدم همه اون بخاطرش که شاهین برای بوده مهم انقدر ساحل چرا دونمنمی

 خاطرش به بخواد که داره لذتی چه ساحل برای شدن برده اما... کشید هانقشه و برد

 ! شه؟ خارج کشور از جعلی شناسنامه یه با و قاچاقی

 نفس که مرده، که بودم دیده را ساحل خودم. است باز دهانم. کندمی سکوت

 شنیدم که هاییحرف تا زنممی گوشم توی بار چند !افتاده زمین روی که کشد،نمی

 .باشد خواب

 رو زدنت زار حوصله. بیرون بری تونیمی حاال! زدم ممن بزن حرف گفتی نکن، هنگ -

 باشه صفر خط زیر تونهمی چقدر آدم یه مالی وضع بدونی خواستممی فقط. ندارم

 ! بسوزه وحشتناک اونطوری و بده دست از رو اشقیافه پول خاطر به که

. شوممی بلند... هنوز است، تاریک هنوز. بینممی تار هنوز. است قفل مغزم هنوزم

 . روممی بیرون اشخانه از ایاضافه حرف هیچ بدون. کشممی سرم روی را شالم
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 چه هر! کمی فقط کنم، فکر کمی تا دارم ادآز  هوای به نیاز. روممی پایین هاپله از

. است شده کم قطعه یک انگار. آیددرنمی جور چینممی هم کنار را پازل هایقطعه

 !ساحل ماندن   زنده چگونه نام به ایقطعه

*** 

 تغییر ساحل یخانه سمت به گریم، کردن پاک و آرایشگر کار شدن تمام از بعد

 !رسممی هیچ به و کنممی رو و زیر را کذایی شب آن خاطرات دوباره. دهممی مسیر

 هایچشم. شودمی پرت پایم جلوی توپی شانقدیمی یکوچه به ورودم محض به

 داد کوچه طرف آن از ایبچه پسر. اندازممی تیکه چهل توپ سمت به را گیجم

 ساله دهدواز  برادر  . روممی سمتش به و دارمبرمی را توپ. خواهدمی را توپش و زندمی

 ! نیست دیوار و در روی ساحل مرگ خبر و تسلیت عنوان به چیزی. است ساحل

 ! نیل تویی ...خاله بده رو توپم -

 .دهممی دستش به را توپ و زنممی مصنوعی لبخندی

  است؟ خونه مادرت -

 لباس و زندمی هم بر را اشایتیله هایچشم و کشدمی اشژولیده موهای به دستی

 .دهدمی نشانم را اشمشکی

 مونخسته بابا کنی؟ داغونش دوباره اومدی... شده آروم تازه داری؟ کارش چی -

 نام به دختری محل این کوچه، این خونه، این! پوشه شیک یارو اون هم تو هم. کردید

 . نبود توش مرده که کردیم گریه قبری سر   هم ما. نداره هم دیگه و نداشته ساحل

 .کنممی یزر  را هایمچشم
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 ! پوشیدی؟ سیاه هنوز چرا پس -

 سفید در ِ زنگ و فرستاد بود ایستاده سنگ دو میان که دیگری پسر برای را توپ

 درش ساحل کوچک اتاق که کردم نگاه دومی طبقه به هانرده میان از. زد را شانخانه

 . داشت قرار

  سهیل؟ آره داد، بازی رو مونهمه -

 . شودمی حیاط داخل گویان هللا یا و اندازدمی باال شانه

 ... اومده ساحل دوست   بابا حاج -

. آیدمی پایین عریض هایپله از اشزیرشلواری و آخوندی یقه لباس با ساحل پدر

 .است گرفته را هایشچشم جلوی خون و شده قرمز صورتش

 جلو چیزی گوسفندی گفتیمی! شد روشن شما جمال به چشممون عجب چه -

 ...!بریدیممی سر پاتون

 .کشممی جلوتر را شالم و اندازممی پایین شرمنده را سرم

 به یعنی ،بیام مراسم برای نتونستم که خواممی معذرت واقعا آقا، حسین سالم -

 و کشیدممی خجالت خانومتون و شما از واقعا من. نیومدم که بود شما شکایت خاطر

 رو خودم دیگه. کنهمی فرق چیز همه االن ماا. کنم نگاه هاتونچشم تو تونستمنمی

 یا مرده واقعا ساحل که اینه افتاده وجودم تو خوره مثل که چیزی. دونمنمی مقصر

 ! نه

 . کنندمی لرزیدن به شروع پاهایش. کشدمی بلندش سفید   هایریش به دستی
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 رودتو محض به و بیای که موندم منتظر خیلی... ندارم ساحل نام به دختری من -

... نتونستم دیدمت که حاال اما صورتت اون رو بخوابونم یکی اتنداشته پدر جای به

 بزرگ پدر بدون که دختری از شد، اون بودم کرده تربیتش من که کسی چون نتونستم

 بگو هم پسره اون به رو این دونیم،نمی چیزی هیچ ما! داشت شدمی توقعی چه شده

 ! کنه سوال نیاد انقدر که

 توی مستقیم آفتاب نور. افتاده ابروهایم میان گرهی. گیرممی تر باال کمی را سرم

 . است چشمم

 پسره؟ کدوم -

 ! بودند بیشتر اشمشکی تارهای قبال. افتدمی سفیدش تماما موهای به نگاهم

 ! کرده معرفی شماها دانشگاهی هم رو خودش بار هر دونی؟نمی تو یعنی -

 . گیدمی رو کی دونمنمی واقعا... نه -

 باال پاهایش نامحسوس لرزش با و آرام آرام. کندمی کج را راهش و دهدنمی جوابی

 . رودمی

 . ایستممی سهیل روی به رو

  دید؟می راهش دوباره برگرده اگه گرده؛برمی زود گفته بهم ساحل -

 .کندمی اخم

 خونه بزنه زنگ رهدوبا اگه گفته بابا حاج! نیست منتظرش کسی جااین بگو بهش -

 نفت دکل اون مثل بابا حاج آبروی! گوریه کدوم کنند پیگیری تا میده رو اششماره

 ! ببرنش راحت که نیست
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 ! زنه؟می زنگ بهتون ساحل یعنی -

 .اندازدمی اطرافش به نگاهی

 هم بعدش! داره نیاز پول گفت من به. بود پنجشنبه همین زد زنگ که آخری دفعه -

 .کنهمی ازدواج داره ولی نگم کسی به گفت

 ! امبوده اطالعبی اطرافم محیط از اندازه همان به دارم، را کهف اصحاب احساس

  کردین؟ شناسایی رو جسدش چطوری اسزنده اگه پس -

 . آوردمی پایین را صدایش

 هم مامان و من... نرفت سردخونه دیگه و بود تو از شکایت کارهای دنبال بابا حاج -

 ساحل آبجی با بوده قرار اینکه مثل ها،پرنده اسم هم بود پسره یه بریم، ستیمنتون

 که گفتیم بابا حاج به هم ما! ساحله جسد که گفت و رفت ما جای به اون! کنه ازدواج

 !نکشید صورتش از رو اون کسی کنند خاک خواستنمی وقتی حتی. بوده ساحل

 برترین که را تشخیص قدرت! عنتیشل مغز   این کندمی قفل گاهی دیگر، است آدم

 چند و بیست حیاط در من. دهدمی دست از هست، اش کننده متمایز و صفت

 پاییز؛ گرم آفتاب زیر خشکیده، های گل با هایی گلدان و آب بدون حوض   کنار متری،

 جلوی بیایند در پایم از بود ممکن لحظه هر شانبزرگی علت به که هایی کالج با

 . افتممی زمین روی و شوندمی سست پاهایم کشیده، خواهر غم و ریفرف مو پسرکی

 . رسممی" است تلخ حقیقت"  یجمله به دوباره و

 این به لعنت و کندمی نفوذ مغزم داخل صاف آفتاب. دودمی خانه داخل سهیل

 ...! هافصل پادشاه اوایل در هم آن آفتابی هوای
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 همان با ،هستم ساحل اتاق داخل. کنممی باز را هایمچشم ساحل مادر   صدای با

 به که معروف هایهنرپیشه هایعکس و کامپیوتر میز آن و ایفیروزه باف دست فرش

 رویش من ساحل جای به حال که ایسورمه خواب   تخت و بودند شده زده دیوار

 .بودم آرمیده

 ترکم و ترکم را درونم آتش اشقطره هر. گیردمی خشکم لبان نزدیک را آب لیوان

 . کندمی

 روزی. باشیم نداشته کارش به کاری که گفت بهمون خودش... نرو ساحل دنبال -

 ناصالح فرزند. اومدنمی دنیا به وقت هیچ کاش. بود مرده کاش میگم خدا به بار صد

 کجای دونمنمی. نمیشه سابق مثل وقت هیچ دیگه ما خانواده برد، بین از رو مونهمه

 فرار دستمون از نقشه با اینطوری که سرنوشتمون، شد این که کردیم هاشتبا تربیتش

... که خواستم خدا از... خواستم من اما خوادنمی رو اشبچه بد مادر، میگن! کنه

  بود؟ نگفته چیزی تو به(کندمی عوض را بحث)

 . گذارممی تخت کنار کوچک کشوی روی را لیوان و نشینممی تخت روی

 . بودم چیز همه از خبربی شما مثل ممن.. .خاله نه -

 ! شکمش؟ تو بچه از حتی -

 . کشمشانمی محکم و کنممی حلقه انگشتانم دور را موهایم تار

 ! باشه جدی انقدر کردمنمی فکر اما گفت، بهم چیزی یه آخر روزهای -

 .ناتوان و خشک هایش دست خیس، هایش چشم بودند؛ شده جوگندمی موهایش

 . منتظرته حتما مادرت تونخونه برو پاشو دخترم، پاشو -
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 شده پرت پایین به آزادی برج باالی از انگار کند،می درد بدنم تمام. شوممی بلند

 ! باشم

 . باشم براش خوبی دوست نتونستم که ببخشید -

 در و بود شده گرفته رضا امام حرم در و چادر با که ساحل عکس به خروج از قبل

 چشم داشت، قرار طبقه دو رابط هایپله باالی و ساحل اتاق از بعد ککوچ رویراه

 . دوزممی

 !؟...کردی کار چی خودت با تو -

 . روممی پایین دو به را حیاط تا هاپله مسیر شود، ریز سر دوباره اشکم گذارمنمی

 که دارم را ای مرده حال   است، شده تار دیدم. کنممی ترک را خانه خداحافظی بدون

 باشد شده زنده دوباره

 .شوممی تاکسی اولین سوار مقصد اعالم بدون. ندارند حرکت توان دیگر پاهایم

 *** 

 ... الو -

 .هستم رمضانی من خودتونید؟ خانوم؟ معصومه الو -

 . است توئم لرزش با صدایش

 . گرفتم تماس همین برای بودید، داده رو تونشماره برادرم به بله،... سالم -

  ببینمتون؟ عصر تونممی. زدید زنگ که خوب چقدر... بله بله -

 . نیست او از بهتر روحیم اوضاع! نه بگوید کنممی خدا خدا
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 . برم تونمنمی هم ایدیگه جای هیچ هستم، خونه فقط من خانوم، ببینید -

 . تونخونه میام من پس... باشه -

 شدمی سخت زند،می حرف سخت بود، داده دست از انگار هم را صدایش

 . فهمید را هایشحرف

 . هستم منتظرتون -

 . کندمی قطع را تلفن و

 .گیرممی وقت دیگر ساعت یک برای زنم،می زنگ آرایشگاه به

 زمزمه را شعری امزده زل پنجره از بیرون به که حالی در و ریزممی چای خودم برای

 . کنممی

 شدن خارج از بعد و کندمی توقف در نارک کیارش ماشین. کنممی نگاه خیابان به

 !شودمی پیاده دیگر سمت از جوانی دختر کیارش

 سمت به و گذارممی اپن روی نصفه را چای. گیرممی نظر زیر را دختر متحیر و مات

 بلندتر هایشانخنده صدای. گیرممی را کردنم سرفه جلوی. روممی در چشمی

 . شودمی

 ! طرف اون نه طرفه، این.. .صدف -

 و میاورد در جلوی همان را بازش جلو مانتوی نیست عادی حالت در گویی که دختر

 .ایستدمی آن جلوی در شدن باز تا کوتاهی آستین پیراهن با تنها

 رو شده باحال چه موهات! کیا واهای. بود تو برای خونه دوتا هر کاش! کیا بابا ای -

 ...بودی شده هویج شبیه آفتاب تو... هوا
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 . دهدمی هل داخل سمت به را کمرش و کندمی باز را در کیارش

 اومده سرش بالیی چه که بینیمی دستم، صدف! نبردی رو آبرومون تا تو برو بیا -

  گیری؟می گاز بعد

 

 حاال و چشیدم را آغوشت طعم بار اول من. نشینممی در کنار سردرگم گیج، مات،

  ست؟دیگری نوبت

 و گیرممی تماس معصومه با! هواست روی خودم زندگی نمانده، اهآرایشگ برای وقتی

 . کنممی کنسل را آرایشگاه و آیممی فردا گویممی

 ! نبودند بیش ایبازیچه بقیه و داشت دوست را نفر یک فقط او بود، پدرش با حق

 دارم،برمی را دفترم و کشممی دراز شکم سمت به تخت روی. روممی اتاقم سمت به

 .کَنَممی را آن از ایهصفح

 . آوردمی دوستی دوری، گویندمی راست»

 در که چیزی زده، جوانه وجودم در جدید چیزی. است قراربی دلم ایرفته که وقتی از

 خودت که همان جمله از بکنم؛ دل هاخیلی از شده باعث که احساسی. نبود گذشته

 نفر که چرا کنم ایرابطه سوم نفر را خودم نباید بود تو با حق. دانیمی من از بهتر

 کسی تا فهمیدم تازه دیدمت، دختر آن با که امروز اما. هستند بازنده همیشه هاسوم

 گرفته تو از مالکیت این که روزی به وای گیری،می اشنادیده هست، کنارت همیشه

 شههمی ای،بوده همیشه تو! ایداده دست از را کسی چه فهمیمی تازه گاه آن. شود

 . داشتم نیازت کسی هر از بیش که روزهایی این اال
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 اما نباشم وابسته کسی به دیگر بایستم، خودم پای روی تنها امگرفته یاد روزها این

 . امگرفته یاد تنها

 کنممی درک حال دارد، محکم گاهیتکیه به نیاز هم باز باشد قوی اگر حتی زن یک

 هم خودمان رابطه در دیگر. بود گاهتکیهبی الس همه این که مادری... را مادرم حال

 دوستت بگویم تو به توانستممی کاش عزیز، کیارش نه؟ شوم؟می محسوب سوم نفر

 اول از و بریزم ایزباله سطل درون را هایمنوشته تمام خواهممی. شودنمی اما دارم

 هیچ نه و تو نه... اینشده امزندگی وارد تو که جایی از کجا؟ از دانیمی. کنم شروع

 که جایی همان از خورد،می رغم تاریخ داستان ترینتلخ که جایی همان از! دیگری مرد

 ترینتلخ یعنی،. دهدمی دست از را چیزش همه یعنی شود،می خشک نیل رود

 با. بازدمی را دنیایش دختر و شودمی آغاز دختری زندگی نابودی با تاریخ داستان

 سمجش، خواستگار توسط اسید شدن ریخته اثر بر صورتش دادن دست از وجود

 را نامه این خواهممی کیارش دانیمی. جنگدمی اشآینده برای و شودنمی تسلیم

 حذف رمان این از را مردها تمام خواهممی... داستان این نوشتن برای کنم ایمقدمه

 بلد دیگری کار کردن رها و شکستن دل جز" مرد" آخر. بنویسم فمنیستانه و کنم

 ! نیست

 طول هاسال کتاب این نوشتن است، دیر خیلی که بخوانی را نامه این روزی شاید

 هامانندآن من دانیمی اما کنم شروع هانویسنده بهترین مانند خواهممی... کشدمی

 کنم شروع خواهممی هم باز اما... نویسمنمی دلنشین و نرم کنم،نمی صحبت خوب

 فرار انتقام   خواهممی. هستید مذکرها تمام و تو اشمنفی شخصیت که را داستانی

 هنگام زود مرگ خاطر به مادرم انتقام پدرش، هایسختگیری خاطر به ساحل

 وابسته و حسام دست به غرورم شدن شکسته خاطر به خودم انتقام شوهرش،
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 شهر این هایمعصومه تمام و زیبا دختمه و کردی عشق ابراز تنها که تویی به شدنم

 .بگیرم

 اسلحه عنوانبه آن از بتوان که خواندنمی کتاب سرزمین این در دیگر کسی هرچند

 ! کرد استفاده انتقام

 تنها من! شدن؟ داشته دوست جز خواهدمی چه دنیا این در زن یک مگر

 ! همین بدارد، دوست مرا نفر یک خواستممی

 یک یعالقه و دارم دوستت چقدر یدمفهم تازه گذاشتی تنهایم وقتی از: نوشت پی

 ! تو نه است من آن از نفره

 

 یخبندان عصر بر ایمقدمه /رمضانی نیل

 «هفت نود و صد سی و هزار مهر

*** 

 گیرم،می مادر یشماره. سوزدمی خودم برای دلم. چکدمی برگه روی اشکی قطره

 . است اشغال

 .آورممی هجوم چشمی سمت به دوباره کیارش خانه در شدن باز صدای با

 : گویدمی نیشخند با و کندمی مرتب را مانتویش دختر

 ! جااین میاری رو من خوریمی.. گ نیستی کاره این که تو -

 .کشدمی خودش سمت به را دختر کیف کیارش

 ...!شو گم حاال خب؟ نزن، حرف کنارشونی روز هر که هاییزاده حروم اون مثل من با -
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 هایمچشم شودمی باعث است رفته نشانه در چشمی سمت تیری مانند که نگاهش

 . برگردم سرجایم به دوباره و بدزدم را

 *** 

 . ها منتظریم همه شدی؟ آماده نیل، -

 باز جلو مانتوی و لی شلوار و دارپاشنه قرمز کفش با را خودم بار صدمین برای

 . اندازممی امرفته باال ایموه روی ایمشکی شال آخر در و کنممی برانداز اممشکی

 .اندازدمی پایم تا سر به نگاهی مادر. روممی بیرون اتاق از

 توئه تقصیر برسیم دیر. شونه پیش   هم کیانا منتظرن، ماشین تو کیارش و محسن -

 ! ها

 کاش. روممی راه سرش پشت خوران تلوتلو هم من و کندمی خاموش را هابرق سریع

 این اتمامش از بعد تا داشتمبرمی مراسم این برای هم را هایمابری دمپایی

 .دربیاورم را سانتی بیست هایسرطان

 ! باش مواظب نیفتی، -

 .کشممی لبم روی دوباره ایگونه وسواس طرزبه دوباره را سرخ رژ کوچکم آینه در

 بیننمی بابات هایفامیل االن رو؟ کوفتی هایب**ل اون کنیمی رنگ پر بار چند -

 !درمیارن حرف

 چی رو اینا محسن آقا خوایمی االن شد، تازه دلم داغ بابا، هایفامیل گفتی آخآخ -

  قدیم؟ شوهر آشنای عروسی مراسم اومده جدید همسر! کنی؟ معرفی

 .رسیممی هاپله پایین به
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 . بزرگه خدا -

 ماشین نروفسا از کیانا و دهدمی تکان دستی ایستاده ماشین کنار که محسن آقا

 من از کم هم مادر. کنممی حرکت هاکفش آن با سختی به. آوردمی بیرون را سرش

 . بودم شده قدش هم تازه پاشنه با من که چند هر نداشت،

 :گویدمی محسن آقا به سریع مادر. نشینیممی پنجره طرف دو

 . امشرمنده واقعا شد، دیر ببخشید محسن، آقا -

 . کندمی نگاهم خنثی ماشین، جلوی آینه از یرش،اخ وقت چند مثل کیارش

 . نشیندمی ماشین داخل و آوردمی در را کتش محسن آقا

 هشت شده برسیم تا ظهره سه االن. داریم عادت خانوما شما هایاومدن دیر به ما -

 ! شب

 . ندارد ما هایحرف کار به کاری و شده کیانا موهای بافتن مشغول مادر

 ! شوید ساکت یعنی این و کندمی بلند را هنگآ صدای کیارش

 

 ... فقط خواهدمی دیوار شود عاشق اگر سر" 

  کنید داری آبرو امشب خیسم هایچشم" 

 ( بغض /هام ای!" )فقط خواهدمی سیگار اشگریه جای مرد

 . بکشد پایین را پنجره و بزند آتش سیگاری تا بود کافی همین
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 روی به کیارش اما کندمی نگاهش چپچپ مادرم کند،می ایسرفه محسن، آقا

 را شبینی جلوی کیانا! است بعید او از منطقیبی از اندازه این! نمیاورد هم خودش

 . کند پرت بیرون به را سیگار و بردارد دست شودمی باعث همین و گیردمی

 ! پیامک یک و معصومه از تماس سه کنم،می نگاه تلفنم به

 باید که میگن و هستن مخالف امخانواده میشه، تشکیل اصلی دادگاه فرداپس" 

 !" هستیم فامیل نباشه چی هر ببخشیم

 :دهدمی پاسخ نکشیده بوق سه به. گیرممی را اششماره براشفته

  شما؟ ایدخونه... الو -

 یا بود خودت نظر دادی که پیامکی این... بستگان از یکی عروسی میرم دارم من نه -

  ببخشی؟ رو تُشَده تباه آینده خوایمی یعنی! خانواده؟

 ! هیچ آخر کن، تالش همه این دهم؛می تکیه شیشه به را سرم

 ما همه آینده... بگیری تصمیم تنها که نیستی تنها تو عزیز، معصومه ببین -

 مشکل دچار هم کردنت صحبت حتی داری؟ حسی چه تو االن. توئه دست هاقربانی

 . شده

 من مثل هم تو دونمنمی انتظارمه، در جدیدی شکنجه روز هر. میشم ابودن دارم من -

 انقدر. ریزهمی داره پوستم. کنممی حس دنیا این تو دارم رو جهنم من اما نه یا بودی

 پرده و ببینند تونندنمی هنوزم هامچشم. برهنمی خوابم هم بخش آرام با که دارم درد

 از رو چیم همه و گیرممی آتیش دارم من. تنیس من حرف اونا حرف پس... جلوشه

 خانواده فشار تحت مادرم اما کنممی شماری لحظه مجازاتش برای من دادم، دست

 . اوناست
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 ترسیاه را زیرش چکدمی صورتم از که اشکی هر. رسدمی اوج به اشگریه صدای

 !ترجلب سویم به را بقیه و کیارش نگاه و کندمی

  چیه؟ خودت تصمیم وجود این با -

 صورت و سر و سینه و بودند شده زخمی بازوانش و آرنج. دیدمش که بود پیش هفته

 تار چشمانش و بودند تراشیده ته از را موهایش. بودند سوخته کامال گردنش و

 . دیدمی

 مردی هیچ تا بشه اجرا عدالت خواممی من. نبود من حق این بودم گناهبی من نیل، -

 ! بخشمنمی من ،نکنه کارو این مردم دختر یا شزندگی شریک با

 باشه؟ نباش، هیچی نگران تو برسونم حتما رو خودم کنممی سعی من دادگاه برای -

 نباید باشه فشار تحت هم چقدر هر و اومده سرت بالیی چه بفهمون هم مادرت به

 قطع فنمتل ممکنه لحظه هر امجاده نزدیک من ببین. باشه تو از گرفتن رضایت دنبال

 .کنیممی صحبت هم با بعدا شه،

 که حالی در و زندمی ام شانه به مادر. کشممی پایین را پنجره. کنممی قطع را تلفن

 است، مادر پای رو سرش و من پای روی پایش که ستکیانایی نوازش مشغول

 :پرسدمی

  خوبه؟ حالش گفت؟می چی بود؟ معصومه -

... رو بدبخت معصومه هم اون گذاشتن، فشار حتت رو مادرش شوهرش، خانواده -

 کار چی بودید اون جای شما اگه مامان راستی. دادگاهشه دیگه روز سه-دو حاال

  کردید؟می



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

215 

 

 جواب کیارش او از زودتر. کندمی تر را لبانش و اندازدمی محسن آقا به نگاهی

 :دهدمی

 تو که چیزایی خالفم کردممی کاری هر بودم خانوم معصومه اون جای من اگه-

 !میگی

 .هر هر! بخندم؟ باید االن -

 . کنممی اخم زند،می امشانه به ایضربه مادر

 . بکنید رو تونرانندگی شما کیارش آقا -

 :گویممی مادر به و گردمبرمی آینه، از کیارش هاینگاه به توجهبی

 ... کردیدامی کار چی نگفتید -

 روسری داخل کرده باز وسط فرق که را بلوندش وهایم. رودمی فرو فکر به دوباره

 . بردمی اش آبی ساتن

 نسبت خاطر به اقدام این از بعد سخته، خیلی برام گیری تصمیم یعنی... دونمنمی -

 و مونممی خودم و میدم دست از کال رو امخانواده دارم، طرف اون با که ایفامیلی

 !کنی؟می گمراه رو مردم خترد داری و کردی فکر چیزها این به! خودم

 فریاد شلوغ یجاده در و برممی بیرون پنجره از را سرم جوگیرانه کامال اقدامی در

 :زنممی

 و خدا! کن گمراه میگه حقم دنبال که منی به من مادر... آقایون آهای خانوما، آهای -

 سر تو خاک د! خانواده میگن اینا و بگیری انتقام روش این به تونیمی تو میگن قانون

 ... با خوش تو بخشش با که ایخانواده



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

216 

 

 صداهای. شوم ساکت شودمی باعث آن میان سرم ماندن و پنجره شدن کشیده باال

 و کناری هایماشین هایبوق. بشنوم توانمنمی بیرونی جو خاطر به را ماشین داخل

 !است مزخرف پنجره الی مانده سر یک به شانخیره هاینگاه

 ... شعوربی احمق میشم خفه دارم... ارشی...کی-

 ماساژ را گردنم و نشینممی صندلی روی هنگ من   و رودمی پایین شیشه آرام آرام

 نشان مندفره بودن خنثی و مادرم درهم چهره برابر در کیارش خنده صدای. دهممی

 .است کشیده پایین را شیشه او و هستم مهم مادرم برای تنها که دارد آن از

 .شعوربی بشی، پشیمون سگ مثل که بیارم سرت بالیی یه -

 . کندمی نگاهم چپ مادر

 شدمی خفه بچه این اگه گید؟نمی هیچی چرا شما محسن، آقا دیگه، کنید بس -

 ! بودید؟ من شوهر خانواده جوابگوی شما

 ! نشنویم ما رو صداش که کشیدن باال جایی تا من خانوم، لقامه نترسید -

 مانند درست! افتاده اتفاقی انگار نه انگار شده، خیره بیرون به ساکت سنمح آقا

 !کیارش های تفاوتیبی

 *** 

 . شویممی پارکینگ وارد و گوییممی را داماد خانوادگی نام

 تزیین ساده و است پارک سالن رویروبه عروس ماشین است، خلوت شانمراسم

 . شده
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 زیرش؛ نفتی آبی پیراهن و مشکی لوارش و کت با! بینمشمی سالن درب جلوی

 را دستش شود،می خشک لبخندش رسدمی که ما به. ست گویی آمدخوش مشغول

 سردرگم   موهای و خاکستری شلوار و کت با کیارش اما کندمی دراز کیارش سوی به

 با را باشد سجاد که حسام کناری نفر دست و زندمی پس را دستش هوایش روی

 ! بینممی خوبی به را حسام زده بیرون هایرگ و درهم یچهره !فشاردمی لبخند

 مادرم پرسی احوال از بعد و ریزممی صورتم جلوی را موهایم ندارم، او از کم هم من

 تبریک و زنممی سجاد به چشمکی افتم؛می راه سرش پشت او به توجه بدون

 . گویممی

 :یدگومی و اندازدمی مادر به نگاهی مندفره آقای

 از رسیدن که اینا خواهرت!نده رو هاشونمتلک جواب راستی،... باال برید باید شما -

 ! درمیای تنهایی

 . فشاردمی را دستش آرامش با شده تازه دوباره دلش داغ که مادر

 .کنممی سعی -

 ایعمه سپس و ست برزخی هایشچشم! بینیممی را مادربزرگ ورودمان، محض به

 . بودم متنفر ازش عمر تمام که

 و کندمی کج را راهش مادر که بروم دختمه سمت به خواهممی هاآن به توجهبی

 ! رودمی مادربزرگ سمت

 !برگرد کنممی خواهش... مامان -

 را تشنه خونمان به قوم   این یخورده گره ابروهای و چشم. دهدمی ادامه راهش به

 چشم دارد، قرار تر باال که داماد و عروس طالیی صندلی روی از دختمه. بینممی
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 از خوشحالی با سپس شناسد،نمی ابتدا دهم،می تکان دست برایش. چرخاندمی

 مادری سمت گردمبرمی. دهممی ماساژ کمی را گردنم. آیدمی پایین به مجلس صدر

 !نشدند بلند مبارکشان جای از احترامش به حتی که ایستاده میزی جلوی که

 !بینمتمی جااین که خوشحالم -

 .کنممی بوسی رو و زنممی لبخندی. خورممی حسام مادر به و گردمبرمی

 !خوشی به انشالله باشه مبارک چطوره؟ حالتون... سالم -

 !کندمی کج را دهانش و اندازدمی صورتش نیمه و دختمه به نگاهی

 !بینی؟یم ازدواج این تو ایخوشی تو. خودت عروسی انشالله. سالم علیک -

 ...پیشش برم من ببخشید! خوادمی لیاقت دختمه داشتن -

 .شودمی آب دلم در قند و بینممی سفید ساده لباس آن با را دختمه

 گذاشتی؟ سبز لنز رو یکی اون! وچشماش خدایا... زیبایی همه این فدای من ای -

 .شدن رنگ هم چقد

 .خنددمی ریز

 نیل؟ صورتم شده ضایع خیلی -

 .کشممی جلوتر را ایشقهوه گیس کاله از قسمتی و کنممی نگاهش بینانهریز

 !ایعالی عشقم نه -

 قسمت در میز اولین و عقب به جمعیت نصف شودمی باعث مادربزرگ صدای

 .دوممی شان سمت به. برگردند آن ورودی
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 قاتل؟ آبرویبی ببری رو ما آبرو اومدی حاال کردی وهاتخوشی رفتی -

 .کندمی نگاهم چپچپ سپس و داردمی نگه رنگم پر رژ روی را هایششمچ عمه

 .بریم بیا مامان -

 !نیست بردار دست اما مادر

 ازتون بابتش واقعا که کنم سالم خواستم فقط... نیومدم دعوا برای من خانوم حاج -

 !خواممی معذرت

 .شمارممی سه تا و بندممی را هایمچشم

 !سه! هاتنهایی میرم بگم رو سه مامان دو،. ..اینا کنار از بریم بیا مامان... یک -

 .آیدمی سمتم و شودمی بلند جایش از جون مادر

 اتعمه و من به چی رفتی طوری اون که روز اون دونینمی... دخترم اومدی خوش -

 .گذشت

 !بکشم را زیپش و بگیرم را دهانم جلوی توانمنمی

 تنها شما پسر مثل رو مامانم من نه رفتنیم؟ بابا مثل ممن کردید فکر آخی -

 .ذارمنمی

 .است کیارش. آیددرمی صدا به تلفنم که کنممی رفتن قصد

 ...!بگو -

 .بریم باید بیاید -

 .نشستیم جامون سر هنوز حتی ما تو؟ میگی چی -
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 !لطفا بیرون بیا لحظه یه -

 .روممی خروجی سمت به و کنممی قطع

 .ممیا االن من -

 .شوممی خارج و زنممی دختمه به چشمکی

 .کنممی پیدایش داماد و عروس ماشین جلوی

 !شدم خارج شهر از امضا و اجازه بدون من -

 .روممی جلوتر

 فهمیده؟ چیزی کسی چی؟ که خب -

 !فهمنمی -

 .زنممی امپیشانی به ایضربه انگشتانم سر با

 !کنند؟ خوانمی کار چی... بفهمن درک به -

 .کندمی فرو موهایش الی را دستش

 !بفهم شده، خراب اون تو برگردم خوامنمی دیگه من! نیل -

 :گویممی لکنت با

 زندان؟ -

 !هست توش حسام که مراسمیه این از بهتر خیلی جااون -

 .کنممی نگاهش گیج

 !داره تو به کار چی حسام شدی؟ دیوونه -
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! کنهمی نگاه رو تو پروفایل عکسای کرده ازب رو تلگرام دیدم سرش پشت بودم رفته -

 !نداره؟ زن این مگه

 .کنممی براندازش خیره هایچشم و کرده قفل مغزی با

 هم یکی بده االن... اصال شده چی دونمنمی. ندیدم مراسم تو رو شاپرک من -

 کنی؟ اشخفه خواستیمی تو که کنهمی نگاه رو کسی عکسای

 .کنممی نگاهش دلخوری با ،بزند آتش سیگاری خواهدمی

 !بیرون نندازی گاو مثل تو سر دیگه بود این واسه کار اون -

 .گردیمبرمی دو هر طاها صدای با

 به تاییسه بیاید حاال کردید، کز گوشه یه و شدید افسرده ندیدید رو من که بینممی -

 ! شیم خفه و بزنیم زل زمین

 پایین سمت به را اشآبی رواتک. روممی نزدیکش و کنممی نگاهش چپچپ

 . شویم قد هم تا کشممی

 ! سرش پشت بزن... گرفتمش بیا بیا کیارش -

 سرش باالی را سوییچ که حالی در کند،می مالمت را فرزندش که پدری مانند کیارش

 :گویدمی چرخاندمی

 ! شو بزرگ کم یه... رو بازیا بچه این کن بس -

 دیگر سمتی به که کیارش به نگاهی طاها. شودمی رها دستم از آرام آرام کروات

 :گویدمی من به رو و اندازدمی رودمی

 ! کودکی مهد بچه... نکشیا خجالت -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

222 

 

 . زنممی تکیه ماشین به

  کجان؟ اینا مامانت -

 . کندمی محکم را کراواتش و مرتب را اشمشکی کت

 رو تا دو شما چرا اومدنی ما بعدم! کن شکر رو خدا برو نیومد بابام... تو رفتن -

 دیدم، رو تو یهو که بکشم سیگار اونا چشم از دور اومدم االنم... دونمنمی ندیدیم

 ! کشیدم خجالت

 .کنممی نگاهش متعجب

 ! تو؟ کشیمی سیگار مگه! بودیم زدن حرف گرم ندیدم، رو ها شما منم -

 .دهدمی نشانم و آورددرمی کتش جیب از فندکی

 اومد اینایی مامانم و شیک دختر یه یهو خوردممی بستنی داشتم پارک تو بار یه -

 رو اینستام آیدی و شماره اومدم تا دیگه هیچی. بودم کرده هُل! نشست پیشم

 نداشتن خاطر به رفتم فنا به که موقع اون! داری فندک گفت برداشت بنویسم

 جدیدا سیگار که شدی توجیه االن... کنممی حمل خودم با جا همه حاال اما... فندک

 که دبستان بدم؟ توضیح بیشتر یا کالسیمبی کشیمنمی که ماهایی و شده کالس

 باال بردم رو دستم خجالت با" سیگاریه؟ کی بابای"  پرسید معلم مدرسه تو بودم

 تونخانواده تو کی بپرسی باید االن هابچه از ولی! معتاده باباش میگن همه االن گفتم

 ! هکشنمی سیگار

 . گردندبرمی سابقم تصورات تغییر تمام   که خنده زیر زندمی یکهو

 ! میزنی حرف قشنگ چه گفتم ساعته؟ دو گذاشتی کارم سر   -
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 نخ یه کیارش از برم من... تو سر   پشت بهبه! کن حال بودم خونده روزنامه تو رو اینا -

 ! کنم نصیحتت بیشتر بیام و بگیرم نخ سه نخ دو

 .است دود در غرق و رفتن راه حال در همچنان که رودمی ارشیکی سمت به و

 :پیچدمی گوشم در حسام آشنای صدای که برگردم سالن به خواهممی

 ! نیل -

 وجود   کندمی تلخ حاال اما کردیمی صدایش" تو" وقتی شدمی دنیا نام زیباترین نامم

 ! ندارد دوستت دیگر را سرمستی

 احتیاط با. ندارد قرار و آرام و دهدمی تکان را یشپاها. گردمبرمی سمتش به

 :پرسدمی

  خوبی؟ -

 .دهممی باال ابرویی

 . نیستم بد -

 بابت کنم عذرخواهی بزنم زنگ بهت خواستممی هی ایران، برگشتم روزه دو... ا -

 . متاسفم واقعا من نیل. بگم بهت رو در رو امشب گفتم. نتونستم اما... زشتم رفتار

 .زنممی گره بهم را هایمدست

 آشنا از تا صد لحظه هر که کنم صحبت شما با جایی تونمنمی من حسام آقا -

 پیش وقت خیلی من! ندارید شما اگه دارم آبرو من! آمدن و رفت حال در هامون

 نه مهمه برام که شم ناراحت کسی از باید فهمیدم که موقع همون بخشیدمتون

 .خداحافظ... ندارید من ندگیز  تو اهمیتی هیچ که شمایی
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 .کنممی رفتن قصد

 ! زهرمار برج میشی میرسی که من به اونه، برا هاتشیطنت و وهاتخنده دیگه آره -

 . روممی باال هاپله از

 ... نذارید تنهاش ماالن! است دیگه یکی با هاتونخنده شما -

 .آوردمی پایین را صدایش

 دختمه مثل فهیم دختر یه حامد مثل ممن کاش. مکنمی تحملش دارم زور به من -

 ! دلبر و خوشگل نه کردممی انتخاب زندگی برای رو

 . زنممی نیشخند

 !شده؟ اعمال چی همه عقد بعد کال یا گیرید؟می ایران رو تونعروسی -

 .کندمی ترکم را فاصله کمی و کندمی نثارم نیشخندی

 !میاد دنیا به هم فردا و امروز همین! راهه تو مونبچه کاری کجای آره -

 :دهممی پاسخ خودش مسخره شیوه همان به

 !نره باباش به انشالله! مبارکه -

 .رودمی باال صدایش دوباره که کنممی رفتن عزم

 دراومدی، فیسیبیبی اون از کردی، تغییر. بودمت ندیده که بود وقت خیلی! نیل -

 !شدی ترخوشگل

 !بودم؟ کرده تغییری چه ماه دو از بعد. دهممی ادامه راهم به سرخ هایگونه با
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 حال در و گرفته گارد عمه و بزرگ مادر که جایی همان! رفتممی دعوا میان باید حال

 .بودند دفاعمبی مادر به حمله

 را نظرم نفر دو پچپچ صدای که گذرممی است آرام حال که شان میز کنار از اخم با

 .کندمی جلب

 آقا! زدمی حرف حسام آقا با داشت در دم   االن دختره همین! جون شاپرک هآر  -

 !جیگر شدی خوشگل چه گفت بهش حسام

 به سرم پشت از را شاپرک خیره هاینگاه توانممی. گیردمی امخنده کردنش غلو از

 را گوشم آهنگ بلند صدای و همهمه میان و کنممی ترآرام را سرعتم. ببینم راحتی

 .کنممی تیز شاپرک جمله شنیدن برای

 دختری هر جنتلمنه خیلی حسام نیست. بود من شوهر دنبال هم اول از این -

 !میشه عاشقش

 !ها خوادمی رو مادرش شوهر پسر که شنیدم اشعمه دختر از من اما -

 مادر. کنممی طی را راهم و شومنمی مزخرفشان بحث یادامه شنیدن منتظر دیگر

 عروس جای در تنها دختمه و نشسته جون مادر و ترنم و خاله و دختمه مادر کنار

 !داماد و

 .آیممی بیرون سالن گوشه متری دوازده -ده اتاق از هایملباس تعویض از بعد

 عروس آرایش و لباس از. باشم ساده حد این تا ایعروسی شاهد کردمنمی فکر هرگز

 .سالن خشک فضای تا بگیر

 .ینمنشمی دختمه کنار
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 .کردممی تباه هم رو اون زندگی نباید. کردم اشتباه کنم فکر...! نیل -

 .کنممی نگاهش چپ چپ

 اون که اشخانواده نه حامده مهم بزنیمش؟ باهم بریم خوایمی گفته؟ چیزی کسی -

 .داره دوستت

 .دهدمی قورت سختی به را بغضش

 !داشتی؟ دوستش بازم اومد،می حسام سر اومد من سر که بالیی اگه -

 .کنممی نگاه اطراف و دور به

 !بابا داره نامزد اون االن آخه؟ پرتاست و چرت این پرسیدن وقت االن -

 بعد سختی به صداش که رو کسی بگو بهم فقط تو. ندارم ایناش به کاری نیل، -

 ابروهای از سرش روی موهای و کنه صحبت درست تونهنمی هنوز و دراومده هامدت

 جور هزار و داده دست از کال رو اشاولیه شکل و بینهنمی کال چشمش یه و ترنکم تو

 !داشت؟ دوست میشه دیگه، چیز

! نه راستش... اما بدم قرار اون جای رو خودم تونمنمی اصال... دختمه دونمنمی -

 !حسام چه بیافته کیارش برای اتفاق این چه... کنم تحملش تونمنمی

 .پنداشته بیهوده را هایمحرف انگار که آوردمی زبان به کشیده چنان را" هه"

 !کنند؟ تحملت خوادمی دلت چی؟ وقت اون بیاد، خودت سر بال این اگه -

 !دختریه هر برای شب بهترین که تعروسی شب تو ماون چیه؟ برای هاسوال این -

 !بده رو جوابم خواهشا نیل، -
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 رفتممی شزندگی از و کردمنمی کرده ترحم بهم که کسی بار سر رو خودم... نه... نه -

 !بیرون

 بار این! نیل کردی خراب دوباره. کندمی رها را بغضش. شودمی خیره هایمچشم به

 !دادی فنا به را زندگی یک

 .رودمی اتاق سمت به و شودمی بلند دختمه

 از فردی که ندکمی نگاهش گیج حاضرین تمام! آیدمی بیرون مانتو با بعد دقیقه چند

 :گویدمی بلند صدای با سالن طرف آن

 .کنید درست رو هاتونحجاب هاخانوم. آوردن تشریف داماد آقا" 

 هایفامیل با آمدگویی خوش و بوسی رو از بعد حامد. کشممی امشانه و سر رو شالی

 از من لق دهان   و حماقت خاطر به که خوردمی دختیمه به چشمش یکش درجه

 !شده در هب میان

 هم بر چشم در و کندمی دور ایجمله با را دختمه مادر رود،می دختمه سمت به

 .گیردمی آغوش در را دختمه زدنی

 .شودمی بلند هورا و دست و جیغ صدای

 چهره کدام. خوردمی همبه حالم امکودکانه هایحماقت از ام،بیشعوری از خودم، از

 نتوانی وقتی! ایبچه هنوز باشی نکرده پیدا زدن فحر  شعور که زمانی افتاده؟ جا

 چهره به کردن نگاه توان  ! دهدمی شیر بوی دهانت هنوز بگیری را دهانت جلوی

 برادر و عروس محارم گویان یالله که شوم خارج مجلس از خواهممی ندارم، را دختمه

 .شوندمی وارد داماد پدر و
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 از انگار که حسام. رودمی حسام طرف به و ددهمی تکانی را اشطالیی موهای شاپرک

 حلقه او بازوی به را هایشدست انزجار با و کندمی اخمی ستناراضی شاپرک پوشش

 .کندمی

! کندمی نگاهم هم باز و گیرممی پایین را سرم. کنممی حس خودم روی را نگاهش

 هیچ که آرزو دیگر که حاالیی نشسته، بار به حاال تولدم شب آرزوی نیست، مجالی

 !جنگمنمی حسام داشتن برای هم هایمخواب در

 بیاید دست به راحت که چیزی! جنگید باید نیافتنی دست هایخواسته برای تنها

 که حسامی نه داشتم دوست را نیافتنی دست حسام   من. پاشدمی هم از هم راحت

 !ساخته خاطره دیگری با

. برگردیم زودتر باید شده که هم ارشکی خاطر به که کنممی زمزمه مادر گوش در

. کرده تعویض را عروسش لباس که ست دختیمه یشانه روی هنوز حامد هایدست

 بدون و هااین خاله و مادر همراه و کنممی سرسری خداحافظی. روممی سمتشان به

 .شویممی خارج پدر قوم از خداحافظی

 نزدیکشان فاصله کمی با هم طاها اند،ایستاده ماشین جلوی مندفره آقای و کیارش

 .هست

 .کندمی صدا را ترنم عصبانی طاها

 !جلو نکشیدمش تا رو مصب سگ اون جلو بده -

 رخ به بیشتر را کالغیش پر بلند موهای و کندمی کج طاها برای را دهانش ترنم

 .کشدمی
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 اشبینی نوک تا ممکن شکل بدترین به را شالش و رودمی سمتش به عصبانی طاها

 .کشدمی جلو

 بری خوایمی حتما هم فردا پس! شدی ادببی انقدر که نبوده سرت باال پدر -

 !بشی انقالبی خیابون دختر و سفید هایچهارشنبه

 .کندمی درست را اشخاکستری شال و اندازدمی باال ابرویی ترنم

 !هاحرف این به چه رو تو وگرنه! ها چادریه دختر دوست تاثیرات -

 طاها به و خواهدمی معذرت مندفره آقای از و کندمی نگاهشان چپچپ خاله

 :گویدمی

 !ماشین سمت بریم بیا کنهمی درد جونت مادر پای بینیمی که شما طاها آقا -

 .دهدمی تکان تاسف نشانه به را سرش کیارش

 !مببین را حسام بار آخرین برای و دوباره شدن ماشین سوار از قبل خواهدمی دلم

*** 

 .رودمی مخم روی حد از بیش خانه تلفن زنگ صدای

 بله؟ -

 .شدم استراحتتون مزاحم ببخشید. هستم معصومه -

 خانوم؟ معصومه چطوره حالتون! بهبه -

 !(کشممی ایخمیازه صدابی) 

 :گویدمی کنان من من
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 .صبح ۹ ساعت! امروزه وقتش -

 بدون   من   و بسته آرایشگاه  ! است صبح هفت اندازممی دیواری ساعت به نگاهی

 .است فاجعه! گریم

 در باهام. بیام تونمنمی واقعا. خواممی معذرت خوردم، سرما من جان معصومه -

 !ها بذارن تاثیر روت اتخانواده نذار باش، تماس

 :گویدمی نگران باشد شده خالی پشتش انگار

 بودنش سابق شوهر نسبت! حقمون از یعنی. نیل کنم دفاع حقم از تونمنمی من -

 .فامیلمه هم باز بشم، خیالبی رو

 تلفن با تخت روی حالت همان در. رودمی هم روی هایمچشم و افتممی بازویم روی

 .زنممی غلتی سیمبی

 ها؟ بود؟ گوری کدوم فامیل این کرد تباه رو تو آیندٔه وقتی. فامیل بابای ِ گور -

 !عالف برم، باید من میاد داره مادرم -

 دم ایقهوه. دهممی فحش خودم به امرفته باد بر خواب   خاطر به و کشممی پوفی

 مطالعه به شروع و دارمبرمی امخریده که را جدیدی کتاب شدنش آماده تا. کنممی

 .کنممی اش

 باالی کیارش از پیامی بین همین در. گذارممی کالمبی موسیقی ها،صبح عادت   به

 خودش صدای با ایدقیقه دو ویسی بار اولین برای. زندمی کچشم امگوشی صفحه

 !فرستاده را
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 کهنه، هایدارم دوستت میان قدیمی، هایآدم تمام میان یکهو زند،نمی در عشق" 

 کشدمی دوش به را وزنت تمام تنه یک تنهایی که زمانی رسدمی سر هاشلوغی میان

! یادش و نام و اسم شده اتزندگی تمام میایی خودت به تا تو و شودمی مغزت وارد و

 تمام   ببرم یاد از بود سخت! نیل نخوامت بود سخت کردنت، فراموش بود سخت

 و بود گنگ برام اول که دختری... بودی ساخته برام ناخواسته تو که رو هاییخاطره

 خونه توی اول روز! کنم فراموشش نتونستم بعد و شد عذابم ی ملکه به تبدیل بعد

 رو بساطت و بند بقیه و مانتو ما به توجه بدون و انداختی رو اتکوله وقتی ربزرگتماد

 ایمسخره یخنده با رو کارت که ایلحظه اون از کندی، دستشویی به رفتن قصد به

 تو که جایی تا شدی سرد دل ازدواج این از من مثل که موقعی اون از کردی، توجیه

 یکی هنوزم فهموندی بهم که ایلحظه مونه شد، خیس وچشمات گرفتی جا آغوشم

 وقتی حتی... بدم دستت از تونمنمی فهمیدم جاها همون میشه نگرانم که هست

 و روزها اون! نشد اما کنم فراموشت خواستم داری دوست رو حسام فهمیدم

 اینکه و تو هایخاطره با رو خورد رقم گناهیبی جرم به و زندان توی که هاییساعت

 ... گذروندم یادمی به هنوزم

 از اینکه برای اون از بعد. گفتی بهم چی مالقاتمون آخر روز رفت یادم که طوری

 رفتار بد باهات که خواستم نبودم مطمئن کرد،می تهدیدش که خطراتی و مزندگی

 این از خارج! نشد اما چموش دختر این به نسبت باشم تفاوتبی خواستم کنم،

 میگم یهو کنینمی درک رو هاحرف این و خنگی دونممی که جایی اون از ها،حرف

 ! " دارم دوستت نکن، سکته فقط

 برایش تند تند قلبم به توکل با هایمدست زند،می تند تند قلبم شود،می قطع صدا

 :کندمی تایپ
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 « !دارم دوستت ممن! بپرد سرم از هازودی این به که نبود چیزی داشتنت دوست »

. کنممی پرواز اشخانه سوی به و پرممی جایم از هادیوانه مانند تساع به توجهبی

 ! است شده تنگ داشتنش برای دلم

 است پیچ حوله که تنی با و گرفته صورتی با را در. فشارممی مداوم را اشخانه زنگ

 .کندمی نگاهم سوالی و گنگ کند،می باز

 :گویممی معطلیبی

 ! تو از بیشتر خیلی یخیل خیلی... دارم دوست ممن -

 . دوممی خانه سمت به بمانم پاسخش منتظر آنکه بدون و

 دیوانه" گویممی بلند خودش مانند. رسدمی گوشم به اشخنده و گفتن دیوانه صدای

 بیرون را ما هاهمسایه این آخر. بندممی محکم را در و!" آید خوشش ببیند دیوانه چو

 ! کنندمی

 . دهممی جواب سریع. آیدرمید صدا به موبایلم زنگ

 !خودتی دیوانه -

 . خنددمی

 ! نگیر خودت به رو پیام اون دادم اشتباه بابا! جوجه -

 ! دگران حال به وای دگران و بمان تو نیست ممهم البته! کردم باور... آره آره -

 ! است صبح سر انگار نه انگار. شودمی شوخ لحنش

 ! ریارشه نیل   خانوم داره ربطی چه -
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 . منتظرم خب -

 :گویدمی آرام. نشینممی مبل روی

  چی؟ منتظر -

 !خواستگاری ور این بیای شیرینی و گل دسته با -

 از نه کرد خواستگاری پدرش یا مادر از رو دختر باید شنیدم من که جایی تا واال -

 ! نمک تخواستگاری بابام از خوایمی میشه، حساب من پدر تو فعلی پدر که! خودش

. دارد دوست را مادرش تنها کیارش اینکه و افتممی محسن آقا روز آن هایحرف یاد

 . شودمی کوبانده سرم به میخی مانند جمله این

 ! نداری دوست رو من تو میگه پدرت ولی -

 بذار کن باز وسط فرق رو موهات و کن سرت گلی گل چادر برو اصال... خیلی پدرم -

 ! بگیر دستت چای یسین بعد... ازش بیرون

 . خندممی

 ازدواج قصد من نشو؛ مزاحم آقا اصال! بسوزی؟ شلوارت؟ رو بریزم رو چای بعدم -

 ! ندارم

 خرده یه! قدیم دخترای هم دختر! دارم دوست گفت در جلو اومد بود من عمه آره -

 !مگه؟ ایترشیده تو آخه... شدمی سرخ هاشونگونه فقط بودن دار آبرو

 .خندممی امگرفته دهان جلوی که هاییستد با ریز
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 دوستش که کسی به کنم نقض رو قوانین خوادمی دلم! ترشیده من کن فکر تو آقا -

 دهید مژده و بیاید بشر ای ها،انسان ای مردم، ای که بزنم داد خوادمی دلم! بگم دارم

 ...داشتنت از کنم خبر با رو شهر تموم خواممی اصال! مرا پسندید یار

 به دیگه روز دو شه پخش جا همه که ایرابطه! نشو من مزاحم خانوم اینطوره اگه -

 ! دربند ببرمت خواممی شو آماده هم حاال! میشه تموم... گ

 . اندازممی ساعت به نگاهی

! معصومه پیش هم بعد آرایشگاه برم باید دیگه ساعت دو... بیام تونمنمی امروز -

 !اشبر  مهمیه خیلی روز امروز

 نه برمیاد صادق آدم   از کمک بدون ولی! کن کمک باشه کنی؟ کمک بهش خوایمی -

 آماده تظاهر بدون و هستی که شکلی همین با داری دوستم اگه! متظاهر دروغگوی یه

 !پیشش ببرمت شو

 . کنممی شدن آماده عزم و گویممی ایباشه باالجبار

 !دارد غریق نجات که زنممی عشقی دریای به را دلم

 کسی زبان از را دارم دوستت که جاآن بار اول رسند؛می عرش به بار دو هازن

 از هم بار دو. شوندمی مادر که گاهآن بار، دوم و تپدمی او برای قلبشان که شنوندمی

 فرزندشان که جا آن و کندمی رهایشان یار که لحظه آن افتند،می فرش به عرش

 ! کندمی حرمتشانبی

 همکف طبقه در. روممی پایین هاپله از آسانسور جای به و بندممی سرم پشت را در

 سرش پشت! بترساند مرا تا ایستاده آسانسور در به پشت که حالی در بینمشمی

 . زنممی اششانه به ایضربه و روممی
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 ...خب بیایم هم با وایمیسادی! پایین؟ اومدی من از زودتر چرا! بخیر صبح سالم -

 . کندمی فوت بیرون به را نفسش و گرددیبرم

 گفتم کنید، عوض رو هاتونقیافه کشهمی طول ساعت دو دخترها شما آخه! تویی ا   -

 ! کنم سرایدار به هم پرسی احوال و سالم یه پایین بیام زودتر

 . کنممی کج را دهانم

 . میگی راست که تو آره آره -

 . رویممی ماشین سمت به و شویممی خارج ورودی بزرگ درب از

 ! است خوب حس از پر عجیب شدن ماشینش سوار نفره دو ها،مدت از بعد

 ! کوچه سر تا رسونتونمی باال بیاید خانوم حاج ا   -

 ! مانهمسایه مسن خانوم به نگاهی و اندازممی کیارش به نگاهی

 ! شینمنمی عقب و کنممی ترک را جلو صندلی. آیدمی ماشین سمت به پیرزن

 . کندمی نگاهم گیج کیارش

  عقب؟ رفتی چرا خداست بنده این راهه قدم دو -

 !کنی سوار رو یکی بعد بپرسی من از کاش -

 . شویممی ساکت همسایه خانوم توسط جلو در شدن باز با

 ... بشی پیر پسرم، ببینی تجوونی از خیر -

 . کندمی من به رو سپس

 !گرفتت درستکار جوون این که بلندتر بختت و بوده بلند تپیشونی دخترم -
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 ناخوانده من نظر از مسافر   به رو سپس و کندمی امحواله چشمکی آینه از کیارش

 : گویدمی

 رو جونم قصد حتی و زنهمی داد سرم روز هر کلباسی؟ خانوم   بدونه قدر که کیه -

 ! کرده

 نشانه به را اشزده صورتی رژ نیمه ب  **ل و سر و گرددبرمی عقب به کلباسی خانوم

 . دهدمی تکان تاسف

 قد دختر یه برات خودم تا بودی هاموقع اون کاش... پسرم قدیم، دخترای دخترم -

 هنر تا صد دستش هر از که کدبانو رنگ، مروارید هایچشم کمند، گیسو بلند،

 !بره اتصدقه قربون روزم هر تا گرفتممی برات بارهمی

 . زندمی نمایی دندان لبخند و شکفدمی گلش از گل کیارش

 دختر این اسم که هنوز! ها بگیرید من برای دخترا این از میشه ماالن خانوم حاج -

 که شرایطی این دارای دختری خواستگاری بریم بیا نخورده ما شناسنامه تو عقبیه

 !گفتید شما

 !دیوانه مردک  . خندیدن به کندمی شروع بعد

 . دهممی تغییر جلو به را جایم. کنیممی پیاده نانوایی نزدیک را کلباسی خانوم

 !نگیرم ازت رو اممهریه تمام که نیستم مادرم بچه! اینطور که بله بله -

 ! بدم بهت هم سکه یه که نیستم پدرم بچه -

 : گویممی حرفش، از ناراحتی و قبل موضوع به توجهبی

 ! کنند؟می قبول یعنی باشه؟ چطور ردمو این در هامونخانواده واکنش نظرت به -
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 . زندمی چشمانش به را اشدودی عینک خیالبی

 نشسته، من کنار االن که زارویی زار و کن وز وز و وراج دختر  ! ولی... باد بادا چه هر -

  حله؟ بگیرنش، ازم ذارمنمی و دمشنمی کس هیچ به و خودمه ریش بیخ

 ! عجیب یقهعال ابراز این از گیردمی امخنده

 قرمز چراغ پشت! کنارمی؟ همیشه دادی امید بهم یا کردی یکسانم خاک با االن -

 لرزانم هایچشم مردمک تماشای به شود،می خیره صورتم به. شودمی متوقف

 که کنجی در شوممی غرق بار نخستین برای و گیردمی آغوشم در سپس و نشیندمی

 ...است خودم برای تنها

 *** 

 تحویل از بعد و رسیممی قضایی مجتمع به بود، گفته معصومه که ساعتی از زودتر

 برای شده تعیین دادگاه کردن پیدا برای فراوان وجوهایپرس و هایمانگوشی دادن

 معصومه

 !امبیگانه عجیب فضا، این با. کنیممی رجوع باال طبقه به

 داده قرار بازوانش میان   را سرش و نشسته هاپله روی که حالی در را معصومه باالخره

 : کنممی صدایش آرام. کنیممی پیدا

 ! معصومه؟ -

 . شودمی دقیق صورتم روی کند،می بلند را سرش

 کردی؟ پیدا شفا تو... تو -
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 درآغوشش و روممی سمتش به. بگویم را حقیقت تا دهدمی تکان را سرش کیارش

 . شودمی بلند خشآ صدای که گیرممی

 .کنممی رهایش

  کجاست؟ مادرت تنهایی؟ چرا میشه؟ شروع کی دادگاهت -

 :گویدمی صورتم نیمه به خیره

 . کننمی صدام خودشون گفتن هم اینا... نرو گفت مادرم نیومد، باهام کسی -

 . کندمی نگاهم چشمش یک با دوباره و کشدمی صورتش جلوی را اشمشکی شال

 است آن از تر خانوم معصومه و امکرده یاراخت سکوت من بیندمی که زمانی کیارش

 : گویدمی بپرسد، صورتم از بیشتر که

 اقدام درستی راه از دونممی و بوده شما به کمک قصدش نیل خانوم، معصومه -

 پاشی اسید معضل با رابطه در رو رمانی داره که مبتدیه ینویسنده یه اون... نکرده

 رمان این اصلی کاراکتر شما حاضر حال در .یخبندانه عصر رمانش اسم. نویسهمی

 که دختریه اشنویسنده که شدید داستانی وارد بخواید خودتون اینکه بدون هستید،

 ! سالمه که حالی در زده جا قربانی یه جای رو خودش

 .کندمی توقف من روی آخر و چرخدمی کیارش و من بین معصومه هایچشم

 از تو! کالهبرداری یه تو... تو بنویسی؟ رو زندگیم تابک تا گفتی دروغ من به تو یعنی -

 و زندگی داشتم حرفات و تو خاطر به که من سر بر خاک! کمتری من شوهر اون

! نه رو تو ولی آورده سرم رو بال این که رو اونی بخشممی امروز. کردممی تباه رو مآینده

 !بزن ارج جا همه رو من سادگی رو، من زندگی و برو... برو حاال
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 حقت خواستمنمی فقط ...بگم دروغ بهت خواستمنمی من خدا به معصومه -

 . شه پایمال

 . بردمی باال سختی به را صدایش

 تا موندی؟ پول لنگ حاال تا خوابیدی؟ گشنه شب حاال تا تو منی؟ حق فکر به تو -

 خاطر به چطور باشه غرور اسطوره باید که پدر یه ببینی که داروخونه رفتی حاال

 حاال دیدی؟ افتاده؟ جااون مسئولین پای به اشبچه بیماری میلیونی چند آمپول

 من! من از نه بنویس فقر از برو درد،بی خانوم نویسنده، خانوم بنویسی؟ من از اومدی

 مردم هایبدبختی از برو... من ندارم ایآینده. باختم رو چیم همه... مردم دیگه

 درد هم یه اینکه به بهت، داشتم امید من... زندگیم به رگردمب بذار و برو... بنویس

 ناامید رو امیدم چون بودی درد خود   نبودی، دردهم تو ولی! کنه کمکم که شده پیدا

 ! کردی

 . کندمی متوقفم آشنا صدایی اما ببرد، که کشدمی را بازویم کیارش

 . گردممی دنبالتون دارم هساعت دو ندادید؟ رو پیامم جواب چرا کیارش آقا! سالم -

 ندیدم. شدم عسلتون ماه مزاحم واقعا ببخشید. اومدید موقعی خوب... سالم -

 . رو پیامتون

 . دهدمی تکان را سرش دختمه دیدن با معصومه

 !گریمه؟ ماین -

 آرام را اش سوخته نیمه های دست و رودمی سمتش به دختمه من بهت برابر در

 . کندمی نوازش
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 مثل دختری یه دوباره اون که بینممی خواب هاشب .پشیمونم خانوم، بخشیدم من -

 هیج تونستمنمی من. بود افتاده پام به کرد،می التماسم مادرش. کرده نابود رو من

 و گفتن رو تو قضیه بهم وقتی. بخشیدم که پشیمونم اما ببینم وضع اون تو رو مادری

! تهران بودم اومده عسل ماه برای... اومدم منه هایروز  اون از بدتر اوضاعت اینکه

 واسه نه اومدم! زده گند دوباره نیل و خبراست این جااین که دادن پیام بهم صبح

 هم من هم. پشتتم ممن... نیستی تنها بدونی که اومدم بنویسم، داستان ازت اینکه

 تو و نیستن کنارت اتخانواده اگه... وکیله. کنارشه که آقایی این هم و همسرم حامد

 رو خدا بدون کرد، ناامیدت من یعمه نوه اگه گذاشتن، تنهات سخت شرایط این

 رو خدا بدون بشی جامعه وارد ناخواسته و جدید یچهره این با نتونستی اگه! داری

 هر با و هست همیشه باالیی اون بدون کنه تحملت نتونست کس هیچ اگه! داری

 کار برای عمر یک خوایمی یا خوایمی رو تحق بگو تو حاال. داره دوست ایچهره

 ! بمونی؟ پشیمون نکرده

 .بودند شده خیسخیس معصومه، معصوم هایچشم

 که کاری تا بشم پشیمون کردم که کاری برای دممی ترجیح. خواممی قصاص من -

 ! نکردم

 دو هر دختمه و کیارش که افتیممی راه دنبالش همه زنند،می صدا را معصومه نام

 .کشندمی عقب مرا

 بیشتر تو از من. هستیم حامد و من. نکن اذیتش این از بیشتر! نیل نیا تو -

... دیگه چیز یک و دادی اطالع بهم که ممنون و ببرش خواهشا کیارش آقا! نگرانشم

 بقیه تا کنید مخفی دارید دوست و خوایدمی رو هم وقتی که نیست جالب زیاد
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 کیارش آقای کنند؛ تلقی نامشروع رابطه رو آمدتون و رفت و کنند یادیگه فکرهای

 !کن تمومش و خواستگاری بیا زودتر خان

 .کندمی رها را دستم سپس و اندازدمی من به نگاهی کیارش

 ایران تو که هاییفاصله از دور به. هستیم معمولی دوست تا دو مثل نیل و من -

 .ذارنمی مخالف جنس دو میون

 .شودمی اتاق وارد و دهدمی تکان سری تدخمه

 ایساله پنج و سی -سی مرد با همراه سربازی پایین، سمت به ما حرکت محض به

 .شوندمی اتاق همان وارد و آیدمی باال

 !بود مظلوم اشچهره خیلی که این من خدای! کیارش بود شوهرش این -

 .کشاندممی پایین سمت به کیارش

 رو هاگوشی میرم بعدم. دارم کار داخل من شو؛ ماشین سوار ربگی رو سوییچ بیا -

 .گیرممی

 .کنممی نگاهش متعجب

 !کیارش -

 .رودمی باال دوباره بدهد را پاسخم آنکه بدون

 بغض سرزمینم دختران مانند هم آسمان! باران ایقطره از امان اما ست ابری هوا

 کندمی ساکت همیشه برای و ندکمی خفه گلو در را بغض آبرو ترس از اما کندمی

 .است اشخانواده آبروییبی آن دالیل که را ایگریه
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. کنممی نگاه آینه در خودم به. کشممی پایین را پنجره و نشینممی ماشین داخل

 خبر خودم و بودم صدابی هایگریه نسل از هم من کرده، پف و قرمز هایچشم

 !نداشتم؟

 راه و اندازدمی پایم روی را گوشیم کیارش شود،می باز ماشین در دقیقه پنج از بعد

 .افتادمی

 رفتی؟ کجا -

 .داشتم کار -

 !کاری؟ چه بپرسم میشه -

 تواننمی جوره هیچ و شودمی خاموش بگوید چیزی نخواهد وقت هر کند؛می سکوت

 .کشید حرف زبانش از

 است؟ مختومه اتپرونده کنی؟ کار چی باید خودت میگم -

 .بردمی باال را آهنگ صدای

 !زنم؟می حرف دیوار با دارم من -

 .کندمی باز ب**ل باالخره

 هست؟ حرفی حله؟ شد، مختومه تو شهادت با من پرونده -

 .نشینممی صندلی روی آرام ایگربه بچه مانند

 دربند؟بی که دربندم -

 میام شیرینی و گل با من بعد ساعت سه-دو. میری تو اول... اینا بابا خونه ریممی -

 ...کاری یه سر برم باید فعال! حله؟ شه، رسمی چی همه تا
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 میگی که هاکاری-کاری این... نکردیا صحبت من با کارت با رابطه در وقت هیچ تو -

 چی؟ یعنی دقیقا

 باید هست اینا و چک سری یه و کنم صحبت بابا با نمایشگاه برم باید که االن -

 بیای صبح فردا باید بسه، مرخصی که گفتن زدن زنگ تشرک از هم بعد. ازش بگیرم

 !رسیدیم شو، پیاده هم حاال. مغازه یه طراحی سر بری باید گروه یه با بعدم اینجا

 !نیست مندفره آقای یخانه. کنممی نگاه اطراف به

 دیگه؟ کجاست جااین -

 !خونه سمت ببرمت بعد و بدم نشونت یکی به خواممی-

 .شوممی پیاده ماشین از

 .میکند باز را ای طبقه چهار و ساخت سال پنج حداقل ساختمان در کلید با

 دومته؟ خونه نکنه... داری که هم کلید -

 .جورایی یه -

 .یمرومی اول طبقه به پله با. گذریممی آپارتمان شده کاری گل و متری پانزده حیاط از

 .آورددرمی صدا به را در زنگ

 .خورده باباشم ننه کوچیکه معده که یکجای... خانوم خاله -

 باز را در ژولیده و بلند موهای با ایساله چهار و بیست -سه و بیست جوان پسر

 .است ترکوتاه کیارش از کمی قدش. کندمی

 ...!تو بیا اومدی، خوش داداش -
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 .شودمی من متوجه تازه

 !برده؟ رو ما برادر دل که همون باشه؟ نیل باید خانوم این داداش ا   -

 سرش پشت و کنممی آهسته سالمی. رودمی خانه داخل و زندمی نیشخندی کیارش

 .افتممی راه

 پیشانی و شودمی خم کیارش. آیدمی استقبالمان به دارچرخ صندلی روی پیرزن

 .بوسدمی را پیرزن

. برم قربونت نداشت صفایی تو بدون خونه اومدی، خوش... پسرم اومدی باالخره -

 .باالت و قد فدای من هیال

 .کشدمی خاله گلیگل روسری به دستی کیارش

 !نیل گفتممی بهت که دختری همون ماین جون خاله -

 به و گویممی ببخشیدی. است دختمه خورد،می زنگ تلفنم بگویم چیزی آیممی تا

 .روممی شکلی مربع متری هشت هفت اتاق سمت

 خبر؟ چه جانم؟-

 شوهر این اومد چی برای! ها اینکه مثل داره کم چیزی یه ؟اس دیوانه کیارش -

 !شاکین معصومه فامیل و فک االن! زد؟ رو معصومه

 !"من مرد   گرم دمت" گویممی دل در و گیردمی امخنده

 .شه خنک همه دل زدمی بیشتر! خوب هم خیلی -

 چی خدا بینیمب تا بوده ما نفع به رای که فعال! خدا به تریدیوونه ماون از تو -

 . بیایم باید هم فردا... خوادمی
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. ایدیگه چیز هر با چه عضو نقص با چه بشه کم هاآدم این نسل که خوادمی خدا -

 . کردم خراب رو عسلت ماه که ببخش... دختمه چی همه برای مرسی

 ... ها بکشه خط رو هازدن کتک این دور ازدواج از بعد بگو کیارش به -

 . خندممی

 ! اصال دارم دوست وحشی من -

 .شوممی خارج اتاق از دختمه از خداحافظی از بعد. کندمی صدایم کیارش

 . سالم... ببخشید -

 .شودمی جاجابه کمی صندلیش با خاله

 . ببینمت... دخترم جلوتر بیا -

 که شوممی عسلیش هایچشم محو. نشینممی رویشروبه و روممی ترنزدیک

 . گیردمی قاب صورتم دور را هایشدست

 . گفتمی رو همین بود مادرتم اگه... انتخابت به آفرین جان خاله کیارش... ماشالله -

 . رودمی آشپزخانه سمت خودش و کندمی امروانه چشمکی کیارش

 مثل قلبش نکن رفتاراش این به نگاه سپارما؛می تو به بعد خدا، به اول رو کیارشم -

 بیارت شده حاضر که عزیزه براش خاطرت هم خیلی داره، تدوست. لطیفه گنجشک

 . جااین

 . زنممی لبخند

 ... خواهر   باید شما حتما -
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 من پاهاش تو بره خار. خواهره پسر یه همین من، نیستی و هستی تمام... آره -

 الهی. بود همینطور هم مادرش. بخوره شکست زندگی تو اینکه به برسه چه میرم،می

 که زدن چشمش انقدر درخشید،می مجالس تو خورشید مثل اشپ کف چشمم

. بود بیشتر خیلی مادرش از من سن. رفت دنیا از و ندید رو کیاناش. شد مرگ جوون

 رو فکرش کی اما... شد تر عزیز کردنش شوهر با آخر و بود فامیل تمام کرده عزیز اون

 هر گفتم ولی نکردم... اه نکردم نفرینش! خواهرم؟ جون بالی بشه مرد همون کردمی

 . دربیارن سرش هم هم هاش بچه آورد، من خواهر سر بالیی

 . داردمی بر صورتم از را دستش

 خانواده تو چه پسره تنها کیارش... بیاری وارث خانواده این برای که مسئولی تو -

 ! مادری چه و پدری

  چی؟ بود در دم که آقایی این پس -

 پدری میراث و ارث.... داده دست از زلزله تو رو مادرش و درپ... منه خونده پسر اون -

 لواسون تو رو مونپدری یخونه و زمین... کیارشه به متعلق همه، و همه خواهرم و من

 تنها که کیارش خاطر به فقط و فقط کنممی زندگی لونه این توی اومدم و کردم رها

 !نباشه

 . دهممی فشار را پیرش دستان

 وارث از چه. کنم حفاظت تونخانواده وارث تنها از میدم قول بهتون ،خانوم خاله -

 ! اون یبچه از چه خانواده

 . کندمی قطع را حرفش خاله چای سینی با کیارش آمدن با

  خانوم؟ این خواستگاری بریم کجا و کی خب -
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 .کندمی نچی نچ و اندازدمی ساعتش به نگاهی کیارش

 پیش خونه رسونممی رو نیل بخوریم، رو چایی... جان هخال االن دارم کار که من -

 !دنبالتون میام دیگه هفته ولی دارم کار که رو هفته این... مادرش

 !اسبرنامه با چیزت همه که برم قربونت ـ

 !بودم مهم هم من انگار نه انگار دوختند،می و بریدندمی خودشان برای

 *** 

. زنممی شالم و گردن به را مادر عطر بوترینشخو کنم،می تن به ایچهارخانه شومیز

 کفش با همراه را امایلوله جین شلوار. کنممی مرتب سرم روی را خاکستریم شال

 . پوشممی مادر مشکی دار پاشنه

 ! امآمده شیرین بزی دهان به دیگر علفم اما آیدمی چشم به زیادی الغریم

 خواهممی که است بار اولین برای انگار. شودمی بلند آیفون صدای بعد چندی

 دامن و کت با مادر که ایستممی در جلوی مستقیم و شوممی خارج اتاق از! ببینمش

 . کندمی نگاهم چپی چپی قرمزش

 ولی باشه، آدم زن دختر از آدم یخونه تو آدم پسر خواستگاری نیست زشت -

 ! نباشه؟ خودش

 !خواستگار؟ این درمورد چیه تخود نظر... خیالبی حاال مامان وای -

 . کندمی نگاهم تعجب با مادر

 میگی کیارش به و خواستگاری ذاریمی رو امروز پوچ و مسخره برنامه این اسم تو -

 ! ایساده چقدر تو دختر! خواستگار؟
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 کنارشان هم مندفره آقای. شویممی خشک جایمان سر دو هر در شدن باز صدای با

 !خواستگاری بیاید خودش خانه آدم کن فکر! ایستاده

 سمت به حالت همان در و گیردمی کیارش از را بزرگ گل دسته پاچه دست مادر

 .بردمی حال سمت به را اشصندلی و رودمی خاله

 ایسورمه کت کیارش. شودنمی گرفته هم لحظه یک کیارش هایچشم از من نگاه

 برای را سعیش تمام. بگیرم را کت تا دارمبرمی سمتش قدمی. آورددرمی را رنگش

 . گیردمی کاربه استرسم پر چهره و من رفته روی و رنگ به نخندیدن

 . نیستم مسلط هایمکفش پاشنه روی. رسدمی درجه باالترین به ضعفم

 و روممی سمتی به من. شودمی کشیده دویمان هر میان یکباره به ایپرده انگار »

 . باردمی آتش باران جای به آسمان از. است رفتهگ مه هوا. دیگر سمتی به کیارش

 «.بار هزاران بلکه بار یک نه پیچد،می ارتفاع آن در فریادم صدای

 

 و امخوابیده کیانا تخت روی. کنممی باز چشم صورتم به سردی مایع شدن ریخته با

 ! اند سرم باالی همه

 . آخه کردیمی گریه داشتی دیدی؟می بد خواب... نیل آبجی -

 . اندشده خشک انگار اندامم! شودمی منفجر دارد سرم

 .گیردمی دهانم جلوی را آب لیوان نگران کیارش

 بلنده؛ زیادی هم مخ رو هایپاشنه اون! بزرگه تو پای به مادرت کفش! ببینم بخور -

 ! بفهم
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 . است ترتلخ مار زهر از. دهممی قورت را آب باالجبار

 : گویممی آرامی لحن با. کشممی امپیشانی روی را دستم

 . اصال شد چی نفهمیدم! ببخشید. رفت گیج سرم یهو -

 : گویدمی مادر به رو سپس و کندمی اشغره چشم و خاله به نگاهی فرهمند آقای

 . کن اشآماده خانوم. بیمارستان ببریمش باید -

 آقا هایحرف کردن نقض زندگی، از هدفش هم شاید! دارد دیگری نظر اما خاله

 !است محسن

 پاشید هم حاال. میشه خوب خوب دیگه دقیقه دو مادر؟ بهش دادی رو قند آب -

 ! ببینم پاشید. بکنن وا رو هاشونسنگ باهم جوون تا دو این که بیرون بریم

. کیارش به نگاه یک و اندازدمی من به نگاه یک نیست، رفتن بیرون به حاضر که مادر

 مبل روی کیارش. شودمی خارج اتاق از و کندمی دل خاله" نوم  خا بیرون بیا"  با

 : گویدمی ایستاده محکم همچنان که کیانا به رو و نشیدمی

  بری؟ خواینمی تو جوجه خب -

 . دهدمی نشان را اششده بافته موهای کیانا

 کجا داداشی ها منه اتاق اینجا مبعدش. بافتم رو موهام خوشگل چه داداش ببین -

  برم؟

 بودن دکتر فاز. گرددبرمی من سمت آید،برنمی خواهرش زبان پس از که کیارش

 . داردبرمی

 ! چطوره؟ بیمارمون حال خب -
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 . باشد کرده گیر اممخچه در خونی لخته انگار. کنندمی درد سرم و کمر هم هنوز

 ... خوبم -

 ! حالت؟ این توی ماون تو، به آخه بگم چی من -

 .نشینممی سختی به و شوممی خارج خوابیده حالت از. کنندمی سنگینی هایمپلک

 ! دارم؟ دوستت بپرس بعد و دادی دوستم بگو -

 به رو سپس و کندمی کج را دهانش کردمی نگاهمان گرد های چشم با که کیانا برای

 : گویدمی من

 مشترک؟ زندگی یه شروع برای کافیه همین یعنی...! بفهم دارم، دوستت من -

 را است روحبی و خشک و شده پاک رژش بود مشخص که هاییب**ل سختی به

 .دهممی تکان

 باهاش هاستمدت که چیزی! کن درکم... نیست کافی داشتن دوست!کیارش -

 .شدم غریبه

 .کشدمی پایین پایم روی صورتی پتوی تا را هایشچشم روشن مردمک

 !گهدی داشتنه دوست شروط از یکی کردن درک ـ

 .بینممی تار را چیز همه که زیاد قدری به کندمی درد سرم

 !نداری خبر آینده از که تو آره؟ مونی،می من با همیشه که میگی دروغ تو ـ

 . رودمی هم در ابروانش
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 یه زیر بریم بذار وراست؟ و شر این وقته االن. شده جاجابه مغزت واقعا اینکه مثل -

 !برو راه من مخ رو کن شروع بعد سقف

 . بریده را امانم درد ندارم، قرار و آرام

 آخرش تا کنی؟می انتخاب رو من کنند، جدامون هم از که شن بسیج شهر تمام اگه -

  مونی؟می قولت پای

 وابسته من اما. ..خداست فقط اون کنه جدا هم از رو تو و من بتونه کسی اگه! نیل -

 کنم حس لحظه یه اگه... همه مثل هم تو بکنم، دل ازش نتونم که نمیشم کس هیچ

 ! کنممی ترکت همیشه برای سردی بهم نسبت

 . آورممی زبان به چه فهممنمی هم خودم! کاش نکشد، مرا درد این کاش

  چی؟ کنم نت*یا**خ بهت اگه -

 !اندزده بیرون گردنش هایرگ. بنددمی محکم ثانیه چند برای را هایش چشم

 .شدی گچ مثل خوبی؟ تو ببینم کن صبر... نشس جاینا بچه که بینیمی -

 . است سوالم از ترکشنده واداشته، سکوت به اینگونه مرا که دردی فهمدمی باالخره

  افتادی؟ وقتی نبود چیزی سرامیک روی -

 . تادم...اف چطوری که نیست یادم حتی... من -

 . کندمی نگاهم مبهوت کیانا. دودمی بیرون سمت به

 خوبی؟ بجیآ -

 . آیدنمی در صدایم
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 .شد بسته هاشچشم بابایی...! داداشی...! مامان -

 *** 

! کذایی روز   آن مانند. شوند حذف تقویم از همیشه برای باید که هست هاییتاریخ

 گذارد؛می زانویم روی را دستش مادر. دهممی تکان سختی به را پاهایم هم هنوز

 . رودمی هوا به جیغم

 گفت دکتر وگرنه! نده رو من خواستگاری جواب که بازیشه اینا خانوم لقا مه ولی -

 سخت زیاد اونم که بره راه عصا با باید هفته دو یکی فقط! نشکسته شجایی هیچ

 .نیست

 . زنممی گاز هایمدندان توان تمام با و کنممی پوست سیبی

 که مردی اصال نمایشگاه، برو پاشو شرکت، برو پاشو! دونینمی وجوابت تو نیست -

 ! نمیشه زندگی مرد بشینه خونه تو

 . داردبرمی من رویبهرو میز روی میوه ظرف از خیاری

. بشنوم هم حرف کار سر نرم ایشون خاطربه... رو دخترتون بگیرید تحویل -

 ! اسمسخره

 . دهدمی تکان سر حرفش تایید در مادر

! محضر؟ بیاد پا این با من دختر. بخونیم محرمیت زودتر گفته تخاله راستی -

 ...بخواد چی خدا تا کرد کاری هیچ نمیشه فعال که بفهمون بهش طورییه برو خودت

 !ناراضی مادر   راضی، کیارش راضی، من

 ! کنیم؟ فردا امروز چرا دیگه بشیم هم مال قراره که ما. ندارم حرفی که من مامان! وا -
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 کت که کشدنمی طولی. رودمی اتاقش سمت به و ارددبرمی را همراهش تلفن کیارش

 .آیدمی بیرون دست به

 هر من بگو بهش... بابای اون از میشه، بلند کجا از هاحرف این دونممی که من -

 تونهمی خوادمی رو من اگه هم نیل. ندارم اون یاجازه به نیاز کنممی بخوام کاری

 همین با و رسومات و رسم این و عروسی بدون کنم عقدش بریم پاشه االن همین

 ! عصا

 . رودمی کیارش سمت و شوممی بلند جا از مادر

. کردم تربیت خوب رو اون من! بکنه بخواد غلطی هر که نیست خودسر من، دختر -

 نیل تونی؟می! همین کنی، خوشبخت رو نیل تونینمی تو که گفت فقط پدرت

 شرایطی چه تو دونممی من کیارش آقا کردی؟ چه مردم دخترای احساسات با دونهمی

! شه بدبخت دخترم بدم اجازه تونمنمی اما کنممی درکت مادرت، مرگ از بعد داشتی

 خاطر به که دختره اون بگو تو حاال... نشه شکسته هاحرمت که کردم سکوت االن تا

 الییب چه و کجاست االن کردی رهاش بود، مادرت موهای رنگ که مویی رنگ تغییر

 نده تغییرش فردا پس که بگو! بیامرزته؟ خدا مادر شبیه من دختر چیه! اومده؟ سرش

 ! بزنی پسش تا

 بلند سختی به. نیاورد زبان به هم کلمه یک حتی مادر هایحرف برابر در کیارش

 . شوممی

 ... بریم هم با کن صبر! کیارش -

 بیشتر نقششان روز هر که اشپیشانی روی و چشم و زیر هایچین با عصبی مادر

 . کندمی نگاهم شدمی
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 طول بیشتر روز دو شماها االن عاشقی و عشق میگم بهت شدی؟ دیوونه! نیل -

 میگی من پیش میای آخر! اتآینده به نزن گند من دختر  ! هیچه بعدش کشهنمی

 !پاشهمی هم از دومون هر زندگی... نیل دیره ولی کردم غلط مامان

 کنندمی فکر ترهابزرگ. روممی اتاق سمت به و گیرممی نادیده را بارانیش هایچشم

 بهتری جای دنیا آنکه حال. نیست کارشان در اشتباه و زنندمی را حق حرف همیشه

 ! کردندمی حکمرانی آن بر هاجوان اگر شدمی

 که بزرگی خانه این اتاق ترینکوچک از و کنممی تن به بلندی و رنگ مشکی مانتوی

 . آیممی بیرون نساختم، خوب خاطره آن با وقت یچه

 . کندمی باز را خانه در کیارش

 برای گذاشتید پا زیر رو من شما که طور همون! دارم دوستش مامان، ببخش رو من -

 االن خواستگاری، بیان گذاشتی خودت. دارم دل ممن اما ببخش رو من... ازدواجتون

 اون مشکل یا... شه داماد ذارهنمی رو پسرش که فرهمند آقای مامان؟ چیه مشکل

 االن پخته کیارش   با تونیدمی چطور رو زمان اون خام ساله هجده کیارش   یلداست؟

 . دادی یادم خودت رو این! مامان نداره ربطی هیچ ما به هاآدم گذشته کنید؟ مقایسه

 .دهممی کیارش دست به را کیفم

 پایین هاپله از! من به لعنت. کنممی هار  خانه وسط را امخورده شکست مادر  

 !بود شده تنگ باز فضای برای دلم چقدر. رویممی

 از جلوتر کیارش. رسممی پله آخرین به. آیممی پایین پهن هایپله از هاهنرد کمک به

 .رسدمی ماشینش به من

 ! توئه بابای خاطر به کشیممی چی هر -
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 .شودمی خیره مهایچشم به و دهدمی تکیه ماشین به

 گفت بهم اون. کنم قبول ازت تونمنمی رو این! وایسادی مادرت جلوی من خاطر به -

 برگرد! نیل برگرد! نه االن ولی میگم بهت شدم؛ عاشقت که مادرمه شبیه تو چی

 !مادرت پیش

 . امایستاده پاهایم روی سختی به. کنممی نگاهش گنگ

 قبولم دیگه مامان. کردم خداحافظی دیگه. شکیار  ماشین تو بشینم کن کمکم بیا -

 . کنهنمی

 . رودمی باال صدایش

 کرده بزرگت سال همه این که مادری از تو! مادرت پیش برو برگرد میگم بهت -

 !نیل برو نگذری؟ من از خوایمی وقت اون گذریمی

 !کندمی رها باغ وسط زدهبهت مرا و شودمی ماشین سوار

 را رفته راه. نبود خوبی دارامانت که بودم داده امانت کسی به را لمد بود؛ مادرم با حق

 . گردمبازمی

 پایین را سرم. کندمی نگاهم سرد کند،می باز را در مادر. آورمدرمی صدا به را در زنگ

 . اندازممی در دستگیره روی را بدنم تمام وزن و اندازممی

 رها ممن بگذره مادرش از راحت انقدر که کسی گفت. مادرت پیش برگرد گفت -

 چرا مگه؟ خواستیم چی دنیا از ما مامان؟ ماست برای نبایدها تمام چرا. کنهمی

 به شم؟ خوشبخت ذارینمی چرا! کنم؟ زندگی دارم دوستش که کسی کنار ذارینمی

 یکی کنار شدن خوشبخت به رو دارم دوستش که کسی کنار شدن بدبخت من خدا

 ! کن تمومش و بده رضایت و بیا .میدم ترجیح دیگه
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 . بنشینم تا کندمی کمکم و بنددمی سرم پشت را در

 . بیام تا نرو جایی کیانا، دنبال برم باید -

 ! کنیم ازدواج ما شدی راضی که بگو کیارش به و بزن زنگ حاال! اون نه دخترتم من -

 . پیچدمی مگوش در هایشنفسنفس صدای. کندمی نگاهم تند. آیدمی سمتم یه

 تنهایی از فرار برای فقط! نیستی عاشق تو بینم؛نمی عشق تو هایچشم توی من -

 هنوز وقتی داری دوستش نکن وانمود انقدر! کنی خراب رو دیگه یکی زندگی خوایمی

 و کورم شنوم،نمی بینم،نمی نکن فکر! کنیمی گم دارزن مرد یه پیش وپات و دست

 ماون. پدر تی خون هم منی، دختر تو. فهمممی رو چی همه تو یهاچشم از من! کَرَم

 ! نداشت ولی داره دوست رو من کردمی وانمود

 ! نباید که گفتند را چیزی من ندار   نگه راز هایچشم هم باز

 من... بیشتر پدرش از حداقل. دارم دوستش من میگم مامان؟ میگی داری چی -

 دختر این گوش   تو بزن بیا اصال. مامان ندارم حسی هیچ کنیمی فکر که اونی به دیگه

 کیارش چشمای تو من. برهمی باال رو صداش و کنهمی نگاه چشمات تو که شرمتبی

 من و دخترا تو گشتمی مادرش دنبال اون بود، من مثل ماون. شناختم رو خودم

 بزرگ خدا به... مامان شدم عوض من! خوردیم رو چوبش مهردومون! پدرم دنبال

. نمیشم پشیمون که کنم تضمین و بگیرم تصمیم خودم آینده برای تونممی. شدم

 نه رفتم، تهش تا و خواستم خودم که بخورم رو کاری چوب خواممی خودمه، یآینده

 . نکردم زمانی یه که رو کاری حسرت

 ! من به نسبت ناامیدی از خنثی خط یک جز نیست هیچ هایشچشم در
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 هم برگشتی راه ولی. نمیگم هیچی دیگه... نیل بخوای تو چی هر! باشه... باشه -

 . ذارمنمی جلوت

 . نشانممی ب**لبه ایپیروزمندانه لبخند

 . گردمنمی بر وقت هیچ دیگه! نترس -

 بر را همراهش تلفن. کنندمی لرزش به شروع هایشدست. بنددمی را هایشچشم

 . رودمی رژه خانه در. داردمی

 ساخته من از کاری. گرفته رو تصمیمش نیل. خوبه هم کیانا خوبم،... سالم.. .الو -

 . خداحافظ! تمام دادم، رضایت من. نیست نیازی. نیست

 . کندمی برقرار دیگری تماس

. تونازدواج با ندارم مشکلی! بگم چطور... من. رفتم تند که ببخش جان، کیارش -

 ...باشه. ببریش خواستی که جا هر رو بگیری رو دستش بیای تونیمی

 ! منم مقصر نیست، ایدیگه حرف هیچ به نیاز. توئه با حق

 . شوممی بلند مبل دسته کمک با و سختی به جایم از

  میاد؟ شد؟ چی -

 . کندمی فوت دار صدا را نفسش

 !نه -

 .گیرممی دندانبه را لبم گوشه

 .دیگه بسه اینجام روزه سه.. .خودم یخونه برم خواممی من اصال نه؟ رو چی چی -
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 .اندازدمی پایم به نگاهی

 پا؟ این با -

 روی که بردارم قدم از قدم خواهممی و اندازممی زمین روی را عصاها عصبانیت با

 .زنممی تکیه میز به و شوممی بلند سریع. افتممی زمین

 ...خوبه هم خیلی حالم. نیست مچیزی من -

 .رودمی اتاقش سمت به سپس و اندازدیم نگاهی ساعت به مادر

 .آیدمی بیرون آماده و حاضر

 شب گفت کیارش بمون، جا همین تو. دنبالش برم باید میشه تعطیل االن کیانا -

  شدی؟ راضی! خونه بری باهاش تونیمی خواستی اگه بعد. کنیم صحبت خونه میاد

 . گذارممی هم روی محکم ایثانیه را هایمچشم

 .خوبه -

 .کشممی دراز تخت روی و روممی اتاقم سمت به لنگان لنگ

 .دارممی بر را دفترم تخت کنار کشوی از و شوممی خم

 !ستخالی ابتدایش

 آن با بور دخترکی عزادار  ! عزادار زندمی قدم شهری در کسبی و تنها من مرد  " 

 روز و حال این در ار  خواهرش من مرد  . زیبایش صورت عزادار  . ایتیله آبی هایچشم

 شوم،می نگرانش. شوندمی آمده بر دیگری از پس یکی گردنش هایرگ و بیندمی

 باقی آن در عشقی و شده منجمد زمهریر، این در که قلبی. بیمارش قلب   نگران

 .است نمانده
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 دنبالش. شودمی خارج مانآشیانه از لرزان و کندمی پا به کفش خواهرش، انتقام   برای

 مصمم او اما! خواهرش کار نت*یا**خ شوهر   قتل   برای نرود نرود، خواهممی ومر می

 ..."برای شدن، قاتل برای است

 دوازده از ندارد قصد انگار. اندازممی ساعت به نگاهی کند،می قفل دوباره مغزم

 .برود جلوتر

 مانهایچشم گردد،می بر. کشممی محکم پشت از را پیراهنش و روممی سمتش به" 

 .کندمی نگاهم تنها کند،نمی تر ب**ل زند،نمی پلک. خورندمی گره هم در

 .بگیره رو خواهرت آینده و حق و بره جلو قانون بذار. میشم جدا ازت بری اگه -

 منتظر بخوای اگه. بشه شکسته که اومده وجود به فقط قانون قانون؟ کدوم! قانون -

 خیالبی و میشی خسته! میشی خسته بعد به جایی یه از بگیرن، وانتقامت باشی

 ...منه قانون   این! حق برای بجنگی باید! تحق  

 .کشممی صورتم جلوی را سفیدم چادر

 من؟ دادن   دست از قیمت به حتی -

 . خواهرش از ترخسته حتی است، خسته

 ! گیرمنمی تو راه جلوی وقت هیچ من -

 . "ماندنمی هم کوچه آخر در او از اثری که شودمی دور انقدر. رودمی

 هر من یخبندان   عصر. گیرندمی شکل یخبندان عصر در هم سر پشت ها داستان

 عوض داستان هایشخصیت روز هر. است فروریخته یخانواده یک مهمان را روز

 .شوممی زنده و میرممی هایش شخصیت تمام جای من روز هر و شوندمی
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 که جایی به هنوز اما ام، کرده تمام را اشصفحه چهار و هشتاد و صد حدود چیزی

 !خال نقطه مانند چیزی ،نرسیدم باشد اششایسته

*** 

 سربی و آروم خواممی بار این اما جنگیدم بودن، سهمم که چیزایی داشتن برای من -

 مادری من. نمیشه خیالبی دیگه شناسید،می که رو خاله. بگیرم رو حقم صدا و

 گرفتن نظر در با حاال. هاحرف این و بزنه باال آستین برام مبخوا ازش که نداشتم

. کنیممی ختم رو قضیه نیل، با هاحرف سری یه از بعد شما، یخانواده بودن سنتی

 مخصوصی زندگی وارد دوستام خوامنمی من و نداریم فامیلی ما که جاییاون از نیل،

 و دنگ این خرج بود قرار که پولی و بگیریم ساده عقد یه تو، توافق صورت در و بشن

 !مونزندگی زخم به بزنیم رو بشه هااین و شام و فیلم و عکس هایفنگ

 : دهدمی ادامه مادرم و پدرش به توجهبی و نوشدمی چای ایجرعه

 تاشش که گیریممی تربزرگ یخونه یه و ذاریممی هم روی هم رو هاخونه پول -

 محضر و هفته همین آخر ذاریممی هم عقدمون. چرخنب راحت توش بتونن مونبچه

 !من هایدوست از یکی پدر

 :پرسید و کرد دستی پیش کیانا که بودیم کیارش هایحرف قفل همه

 ما به هم رواتبچه تا شش اسم کردی، ریزی برنامه خودت که رو چی همه داداش -

 عروس نداری تدوس نیل، چی تو. دارم دوست عروسی من داداشی ولی ؟...میگی

 !زمین نیافتی پشت از بگیرم تو لباس ممن برقصی؟ مجلس وسط و شی

 . کندمی شل را کرواتش کیارش

 ...بگم بهت تا بشین داداش پای رو بیا -
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 مانند کیارش. کندمی باز را موهایش و رودمی برادرش سمت به هامبل میان از کیانا

 . کندمی نوازش را موهایش هامادربزرگ

 کنیل، پنجمی نکیسا، چهارمی کنیا، سومی نیکا، دومی کیان، مونبچه اولین اسم -

  چطورن؟! کیانک هم ششمی

 . زندمی سرش فرق بر ایضربه دست با کیانا

 ! اسمه؟ کنیا مگه داداش آخه -

 : گویدمی من به رو سپس و زندمی موهایش میان ای ه*س*بو کیارش

 !من یجوجه آید گجفن به شاعر آید تنگ قافیه چون -

 از. بردمی سربه حالت ترینخنثی در فرهمند آقای و شده سرخ حرص شدت از مادر

 . خیزمبرمی جا

 برنامه یا خواستگاریه مراسم کارم؟ چی وسط این من االن بگی ممکنه جان کیارش -

 ! کنید خبر منم شد تموم هاتونبرنامه ازدواج؟ از بعد هایریزی

 .کنممی تند پا اتاق سمت به و

 ! کن صبر نیل -

 .شوممی خشک جا در است، فرهمند آقای صدای

! کنید صحبت قراره منطق با که باشه باری آخرین این شاید بزنید، حرف هم با -

 من هم حاال اما. ندارم حرفی! باشه نکنم، دخالت زندگیت تو خواستی ازم تو کیارش

 . لقامه هم و بزنید حرف که خواممی

 .خورندمی ُسر مادر سمت به اهچشم
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 . کنید رو هاتونصحبت کیارش آقا اتاق برید... آره -

 . کنممی حرکت مطیع ایبره مانند سرش پشت. افتدمی راه من از تر جلو کیارش

! بنددمی سرمان پشت را -خورده خاک کامپیوتر میز و قدیمی چیدمان با -اتاقش در  

 شده متوقف اتاق این در پیشرفت انگار شود؛می آوار سرمان بر که است خاک هجوم

 . است مرده کیارش مادر با قبل سال هفت مانند چیز همه و

 جَنَم باید زن... نمیاد خوشم خورهبرمی بهشون سریع که نارنجی نازک دخترهای از -

 اینکه نه بمونه، شوهرش پای کوه مثل باید! باشه داشته ظرفیت باید باشه، داشته

 ! باشه وفابی بهاری ونبار  مثل

 .کندمی نگاه تخت کنار کشوی روی مادرش عکس قاب به

 از رو خودش حق بتونه باید بشه؛ زرنگ باید! باشه ساده مادرم مثل نباید من زن   -

 نیل، خواممی وفاداری کوه من! بگیره کردن تصاحبش ها مرد فعال که خدا زمین این

 ! باشی؟ کوه تونیمی

 تقریبا صدای با و کنممی حلقه کمرش پشت را هایم دست. بندممی را هایمچشم

 :گویممی بلندی

 !آره... آره... آره باشی، پیشم همیشه تو اگه -

 نقطه همین در زمان کاش. نشاندمی هایشب**ل روی مطمئنی لبخند و گرددبرمی

 .رفتنمی تر جلو هرگز و ماندمی

 *** 

 . است کرده خود نشاط با حضور گرم را مجلسی زبانی بلبل با طاها
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 کی .باقیست همچنان دیگر هایازدواج حکایت دفتر، این آمد پایان به دیگه بله -

 کردممی فکر من حتی زندگیش، خونه سر بره زودی این به نیل کردمی رو فکرش

 شوهر نیل من، هشتم   هفتم و ترنم پنجم چهارم بچه از بعد میدیم شوهر ترنمم

 ! کنهمی

 !سکوت به کندمی وادارش و کشدمی را پسرش موهای هخال

 یاد عاشق سربه کاکل کفتر دو این از رو آسان ازدواج ولی ندارم حرفی دیگه من -

 ! بدرود دیگر مجالسی تا. بگیرید

 به که شودنمی باورم. کنممی فوت بیرون به را نفسم خواند،می بار سومین برای عاقد

 غول شاخ کنندمی فکر زمان این در هابعضی. شمبا کرده ازدواج سرعت این

 ! شکستند

 طاها. دهدنمی تمرکز یاجازه و رودمی رژه اعصابم روی طاها به حنا مداوم هاینگاه

 دوباره و اوست دنبال چشمش دختمه تپل خواهر   حنا و خواهدمی را دیگر یکی

 .است کن پابه آتش که آیدمی وجود به مثلثی

 ...و خاله و جون مادر و عزیزم مادر یاجازه با -

 وارد تنها حسام. کندمی قفل مغزم مانند شود،می اتاق وارد که فردی دیدن با دهانم

 طنین گوشم یالله کنار کیارش صدای. کندمی خوش جا حامد برادرش کنار و شودمی

 . شودمی انداز

 من یا کنی مون خالص و بگی رو بله خوایمی کنن،می نگاه تو به دارن همه نیل؟ -

 !برم؟ دنیا از باید ناکام جوان

 ! بله... ب ا   ا   -
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 ک ل و زدن دست به شروع و کنندمی رها را ساییدن قند سرمان، باالی دختران

 من   به کیارش عشق از است متاسف دارد، غم مادرم هایچشم. کنندمی کشیدن

 . بگیرم را نگاهم جلوی توانمنمی حتی که حقیر

 . گیردمی کیارش از را بله گویان شمشاد شاخ و داماد ماه دعاق

 را حسام وجود ایلحظه چند برای شودمی باعث و بوسدمی نرم را امپیشانی کیارش

 . بگیرم نادیده

 دیگر یکی برای آدم قلب خواهدمی دلش گاهی دیگر است دل شود؟می مگر اما

 ! بتپد

 . کندمی امگونه روانه ایه*س*بو ترنم

 . نبودم ایران گرونی این تو االن داشتم من رو تو شانس نیل خدایی -

 . خندممی ریز

 !نداری که خوبه پس -

 شده زیباتر همیشه از امروز که دختمه. روندمی یکی یکی ماناندک هایمهمان

 : گویدمی گوشم در وار زمزمه است،

 ...مبارکه. قشنگم نیل کن فرو گوشت تو رو این شب هر و روز هر! کردی شوهر تو -

 که همان نامزدی؟ خوش دوران   بدون عجله؟ همه این با هم آن! ام؟کرده شوهر

 کسی کنار نفره دو تختی روی بینیمی و گذاریمی هم روی چشم! گفتمی جونخان

 !ایآرمیده نشناخته هنوز که

 .اومدی که ممنون... دختمه هست خودم به حواسم -
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 . دهدمی میآرا تکان را سرش

 و تو های کار بیافته یادت جا همون جاشه، سر عقلت و حواس که جایی همون-

 ! میشن ختم کجا و کی به نگاهات

 . کنممی مرتب رویش براق هاینگین با را امساده و سفید دامن

 . میشم متوجه خوبی به رو کارهام درستی و بودن غلط ولی نیستم عاقل تو مثل من-

 .شودمی خیره هایمچشم به و کشدمی رت جلو را شالش

 ! دانی چیز همه کنیمی فکر که خوریمی ضربه جایی همون دقیقا-

 از یکی با صحبت از بعد کیارش. ایستاده عقد اتاق درب جلوی مادر. رودمی

 براقش و جذب ایسورمه پیراهن با مشکی شلوار و کت. آیدمی سمتم به دوستانش

 . آیندمی چشمم به همیشه از بیشتر چاق کمی هم شاید پر تو اندام آن با

  بریم؟-

  کجا؟-

 ! خودمون یخونه -

 .کنممی نگاهش گیج

  خریدیش؟ مگه-

 ! بزرگه خدا و کشیدم چک رو اشبقیه دادم، رو مقداریش یه فعال-

 تب انگار. خندممی تلخ. کنممی قالب هایشدست به را دستم. شوممی بلند جا از

 !آوردم دستش به که حاال خوابیده امعاشقی و عشق
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 ایستاده حامد و دختمه کنار تر طرف آن کمی که حسامی به و گرددبرمی کیارش

 . دوزدمی چشم

  بود؟ کرده دعوت رو این کی -

 ! خودش-

 . زندمی نفس نفس. دودمی مانسمت به طاها

 ! خنگ هایگیج بابا ای... دیگه بگیرید رو هاتون شناسنامه! آخه کنم صداتون چقدر-

 .گیردمی دستش از را هاشناسنامه کیارش

 هایدندان بودن خرگوشی خاطربه که هاییهمان از زنم؛می نمایی دندان لبخند

 . نشیندمی صورتم روی کم جلوییم

 رو امروزت زحمات خودت عروسی انشالله! من کاری اصل داداش طاها، مرسی-

 . کنم جبران

 لوس ایگربه مانند را اشچهره و چرخاندمی انگشت در را نگیر  آبی کروات طاها

 سریع است، متنفر شدت به منظره این از که کیارش! غنچه را هایشب**ل و کندمی

 :کندمی باز ب**ل

 شد، چی نده پیام انقدر! کردم ایمیل براش رو تحقیقش بگو خواهرت به طاها، آقا-

 ! شد چی

 . کنممی نگاهشان کنجکاو

 ! داده؟ پیام تو به ترنم تحقیقی؟ چه-

 . میاد داره خودش... تحقیق   خدا بنده-
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 . دودمی مانسمت به شد،می کشیده زمین روی که رنگی ایسورمه بلند دامن با ترنم

 ... مزاح   تحقیق اون درمورد... کیارش آقا ببخشید وای! سالم-

 . کندمی نگاهش چپ چپ و کندمی دستی پیش طاها

 و کنممی پیدا برات خودم من داشتی اگه هم ایدیگه تحقیق! کردن یمیلا برات-

 ! نویسممی

 . رودمی ترنم درشت -رنگ کم ایقهوه هم شاید-عسلی هایچشم سمت نگاهم

 ! بوده؟ چی به راجع تحقیقت حاال-

 . هااین و طراحی! کیارش آقا شغل-

 رژ دستمال با! هایمدندان از استفاده بدون باراین دهم،می کش را لبخندم دوباره

 . کنممی رنگ کم را غلیظم

 خاله دختر یه! کنیممی کمکت بگی ما به تونیمی هم داشتی تحقیق بعدی دفعه-

 ...طاها راستی هیچی... بابای   اون با! ندارم بیشتر که

 . شودمی سوار و زندمی را ماشین در کیارش

 ! جدیه؟ اترابطه چقدر-

 . ندکمی نگاهم گیج

  میشم؟ بابا دارم نکنه خدا یا کی؟ با-

 . زندمی طاها کمر به ایضربه ترنم

 ! باش جدی بارم یه طاها-
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 که هست جدی انقدری! هانشدم وارد عملی هنوز گفتم! نمیشم بابا پس بابا ای-

. معتقدیه دختر. نگرفتم رو دستاش هم بار یه حتی... خواستگاریش برم خواممی

 . نیست ما فرهنگ و جنس از یعنی نیست ما هایخانواده مثل  

 شانخانواده همراه که حنا و دختمه دیدن با که بگویم چیزی طاها به رو خواهممی

 . کنممی فراموش آیند،می ماشین سمت خداحافظی برای

 . شودمی پیاده ماشین از دوباره باالجبار کیارش

 من با صحبتش روی و است اهاط هایکفش به نگاهش که طوری وارزمزمه حنا

 : گویدمی

 یه مثل رو تو! عروسیت برای بیاد نتونست سجاد که حیف... نیل باشه مبارک-

 . نذاشت سربازی اما داشت دوست خواهر

 . کندمی نگاهش کج دهانی با طاها

 . منتظره ماشین تو بابا بریم ترنم... آرزومه تونخوشبختی خب-

 *** 

 . تو یاب و ببند رو هاتچشم-

 . کنممی حبس را نفسم و بندممی محکم را هایمچشم

  کنم؟ باز-

 !نه-
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 و رویم به رو یخانه دیدن با. کنممی باز چشم. آیدنمی صدایش دیگر. رویممی جلوتر

 و من هایعکس قاب طالییش، و بزرگ های لوستر و رنگش آبی یاثاثیه و اسباب

 . ماندمی باز دهانم بود پهن شان یکی نهخا طرف هر که متری شش هایفرش کیارش،

 ! نمیشه باورم! چیدی؟ رو جااین تنهایی خودت-

 . خنددمی

 !نبودم بیش خریداری من! چیدن رو اینجا طاها و ترنم و اتخاله و مامان! نخیر-

 ! وقت؟ اون کردن دیواری کاغذ اونا هم رو دیوارها-

 . ومدا کارگر! نبودن ماهر هم حد این در دیگه نه-

 رویش به رو و است شده نصب دیوار روی اینچی پنجاه تلویزیون گردمبرمی عقب به

 . خوردمی چشم به زیبایی یکاد ون

 با آن وسط ینفره دو تخت که رسممی متری بیست تقریبا اتاقی به. روممی جلوتر

 اتاق این تمام. دوزممی چشم پتویش رنگ به بود، شده مزین بویی خوش هایگل

 ! است قرمز نورش حتی

 .خاراندمی را گردنش پایبن کیارش

 و باشه باید رنگی این گفتن اتخاله و مادرت دیگه! دونممی مخه رو خیلی رنگش-

 . حرفا این

  کیارش؟ -

 ! هوم؟-

 . کنممی رها تخت روی را خودم و گردمبرمی
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 ! دیوانه-

 ! شده خشک گلوم بیاری پرتقال آب لیوان یه برام میشه-

 .کندمی باز را پیراهنش باالیی دکمه و گذاردمی کمد داخل را کتش

 ! نکن لش طوری اون و اتاق اون برو پاشو فعال! کنم رو کار این تونممی بار آخرین برای-

 کمد داخل که رنگ آبی بلند شلوار و پیراهن یک با را هایم لباس و شوممی بلند جا از

 کناری اتاق سمت به. بپوشم لباس آزادانه توانمنمی هم هنوز. کنممی عوض بود

 . روممی

 هایش دیوار و دارد ایمشکی متری شش فرش تنها. ستچیزی هر از خالی اتاق

 !است خودکار و دفتر از پر و دارد قرار داخلش بزرگی میز. هستند مشکی و سفید

 پرتقال آب لیوان با دستش ناگهان بودم، وارنگ و رنگ خودکارهای محو که حالی در

 . آوردمی جلو

 .ترسیدم ا  -

 . نوشممی را اشقطره آخرین تا. کشممی بیرون دستش از را لیوان

 بیرون و داخلش بمونم شب تا صبح از خوادمی دلم! عالیه اتاق این! من خدای وای-

 ! بدم گوش آهنگ و بنویسم و بخونم! نیام

 !شودمی محو هویک هاجن مانند! نیست کنم،می نگاه را سرم پشت

 را هایشلباس تا رفته آنکه گمان به! بسته را ماناتاق در. روممی بیرون اتاق از

 که اتاق همان در و آورمدرمی را بودم خریده دیروز که شبی لباس کیفم از کند،عوض

 . پوشممی بودم، گذاشته خال اتاق   را نامش
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 روی و کولر جلوی پیراهن بدون. کنممی باز را در. دهدنمی پاسخ زنم؛می در بار چند

 در! بود هم شاید! نبود خواب وقت االن. کشممی رویش را پتو! برده خوابش تخت

 حاال که داشته رابطه آن و این با بار هزار اینکه لولد؛می چیزی امکودکانه و ساده ذهن

 ! خوابیده و شده عادی چیزی برایش

 زیر از را پتو. کشممی دراز بازویش روی و زنممی چینش پر پیشانی بر ایه*س*بو

 . کشممی بیرون کمرش

 !نیل-

  جانم؟-

  چنده؟ ساعت-

 ! نشده ده هنوز-

 خودش سمت به را بازویم که شوم بلند جا از خواهممی! دهدنمی پاسخی دیگر

 .کشدمی

 ! بخواب جا همین-

 . بکشم بیرون را دستم کنممی سعی

 ! نیست خواب وقت که النا بخوابم؟ االن مرغم مگه-

 . کندمی باز نیمه را هایشچشم

 ! چیه؟ ازدواج قسمت ترینسخت دونیمی-

 .کندمی محکم کمرم روی را هایشدست حصار

  کردن؟ درست غذا-
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 . خنددمی

 اضافه به دیگر الزم مواد و لوبیا گوشت، سبزی، مقداری روغن، آشپزی؟ سخته انقدر-

 !کنهمی فرق آخری عدد یک این البته که! نیل عدد یک

 . کشممی ریشش ته روی را انگشتانم

  فرقی؟ چه-

 . اندازدمی هایمب**ل به آلودی خواب نگاه

 ! تریخوشمزه شاید! دونمنمی هم خودم-

 .دهممی حرکت صورتش روی مدام را انگشتانم سر

. هاکنم مادگیآ اعالم چطور بود گفته سارا اَه،... امشب خواممی من...! ا  ! کیارش -

 !شم بزرگ تو کنار ندارم مشکلی من کیارش ببین خب! رفته یادم

 .افتدمی چین هایشچشم گوشه و زندمی رنگی کم لبخند

 ! وقت؟ اون چیه به بزرگی-

 حالت تریننزدیک در آیممی خودم به تا که بکشم عقب خواهممی زده خجالت

 . امگرفته جا آغوشش در ممکن

 *** 

 . نیست کیارش کنم،می نگاه اطراف به

 .روممی بیرون اتاق از لنگان لنگ و زنممی کنار را پتو

 :زنممی صدایش بلند! است ظهر دوازده کنم،می نگاه ساعت به
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 !کیارش -

 !او بدون و ستخالی خانه

 .کشممی سر وقفهبی را بطری آب. کنممی باز را یخچال در. شوممی رد اپن کنار از

 . رودمی اعصابم روی چیزی هر از بیش تاریک و خالی و بزرگ یخانه این

 . گیرممی تماس اششماره با

  جان؟-

 کجایی؟-

 ! کار سر  -

 : گویممی کنم،می باز انگشتانم با را موهایمگره که حالی در و عصبی

 تو هست معلوم جا؟اون رفتی مونعروسی صبح حاال جااون رفتینمی عادی روزای تو-

 ! نمیرن؟ روز یه میرن روز یه کارمنداش که گذرهمی چی شده خراب اون

 . کندمی سرفه

 . خونه میام زود. ببین فیلم بکش، دراز برو حاال زنیم،می حرف باهم خونه میام-

 .نیستم بند پام رو... بیا االن همین... کیارش نیست خوب حالم من-

 . خنددمی سنگین و آرام

 ! دیگه شدی بزرگ-

 . کوبممی اپن روی را مشتم

  کنم؟ درست چی ناهار! گفتم چیزی یه من دیشب حاال مزه،بی-
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 یه من حرف به توجهبی بعدش کنم درست چی پرسیدمی وقتی همیشه مامانم-

 رو سوال این چرا کنی درست بلدی نیمرو فقط که تویی دیگه کرد،می درست چیزی

  پرسی؟می

 .نشینممی مبل روی

 ! کنم؟ اتخفه دارم حق-

 : گویدمی اشخفه صدای همان با

 .حتما تونستی-

 هاردی باز، گاو فیلم در که جایی آن دقیقا. کنممی دیدن فیلم صرف را ساعتی دو

. کندمی جلب را توجهم درب شدن باز صدای کند، قایم کمد در را خودش خواهدمی

 . دهممی گوش صدا به خندممی که حالی همان در

 . افتدمی فرش روی محوطه تاریکی در کیارش سایه

 هاویشامه؟ خانوم یخونه اینجا! اومدم اشتباه ببخشید-

 . گذاردمی میز روی را پیتزاها پالستیک

 خوش! بینی؟می سفید سیاه فیلم نشستی ا   ا  ! بگیری جون بخور چی یه پاشو پاشو-

 . ماشالله هستی هم سلیقه

 . گذارممی میز روی لیوان دو و شوممی بلند جا از

 ! قهری؟-

 ! نه کم-

 . اندازدمی مبل دسته روی را کتش
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 !باشه یادت رو این بزنه، حرف نباید قهره که کسی-

 .گذارممی دهان در را مادر قول به مرگ مثلث و خندممی

 .وقت اون بودیم هم کنار شب تا صبح از! سرکار رفتینمی وقت هیچ کاش-

 . کندمی عوض را کانال

 . نمیاد خوشم الکی هایرفح از-

 ! کیارش؟ زنممی مفت حرف من یعنی! االن؟ چی یعنی-

 .کندمی نگاه سنگینم هایچشم به ثانیه دو از ترکم

  کنی؟می فکر چی خودت-

 . شوممی بلند جا از

 تونمنمی من خوای؟می رو این! شم؟ الل و تو کنار بشینم شب تا صبح از خوایمی-

 ! نزنم حرف

 .کندمی پرت مبل روی عصبی را کنترل

 زهر رو آدم اوقات چطوری ببین. بخور وغذات بشین بیا اعصابم، رو نرو انقدر! نیل -

 . کنیمی

 . دهمنمی را امگونه روی اشک خوردن سر یاجازه

 .شد صرف مرسی، -

 آرامش صدای جز حال به تا. رودمی باال صدایش که دارمبرمی قدم اتاق سمت به

 . بودم نشنیده ریدیگ چیز
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 ! جااین بیا میگم-

 !" دنبالم بیای تونیمی" گویممی دل در

 .داریم مهمون هم االن نیل، نمیاد خوشم هابازی بچه این از من-

 . اندازممی باال ابرو. گردمبرمی سمتش به

  کیه؟ مهمون-

 ... من هایدوست از تا دو-

 هاشون؟زن با-

 .دخترن! نچ-

 . سوزدمی خودم برای دلم. ریزدمی قلبم

 .طور همین هم رو لبات! دورت از کن جمع وموهات-

 !نگیرد امگریه تا گیرممی را خودم جلوی

! شیم خوشبخت تا باشه سرمون باال مرد یه باید حتما دادن یاد بهمون بچگی از-

 همون خوشبختی دونستمنمی خونه، این تو گذاشتم پا خوشبختی دنبال به ممن

 ! این نه بود سابقم استقالل و تنهایی

 قرار میز روی را سرم و نشینممی صندلی روی. بندممی سرم پشت را خال اتاق در  

 . دهممی

 . شودنمی که شودنمی اما بنویسم خواهممی کرده، قفل مغزم
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 بلند میز روی از را سرم. کندمی باز را در. آورمنمی خودم روی به زندمی را اتاق در

 .نخوابیده را دیشب تمام انگار! سرخ و اندخسته هایشچشم. کنممی

 :خوانممی آهسته حفظ از را شعری که کنممی باز ب**ل

 بکند پرپرت باد بشوی، گل چقدر-

 ... بکند الغرت گریه کنی، گریه چقدر

 

 موهایم روی را دستش در شانه. ایستدمی اشهمیشگی تلخ سکوت   همان با میز کنار

 . دکشمی آرام

 . دهممی ادامه هقهق با

 بشوی تر بزرگ تا کنی صبر چقدر-

 بکند سرت روسری پدر، هایدست که

 

 رنج زود که من را، هایشحرف کنممی فراموش دوباره و نوازشش هر با گیرممی آرام

 ! نبودم

 بپری رو پیش دیوار ب**ل از گریه به-

 ... بکند دیگرت دیوار یروانه جهان
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 قورت را بغضم بار هر نباشد نیاز که بودم سرسخت و قوی ایروحیه ویآرز  در همیشه

. شدنمی دیده قابلیت این دختر یک جسم   در اما کنم اشخفه نطفه در و بدهم

 . شکنیمی درون در آخر باشی که هم سرسخت هرچقدر

 کنی اعتماد تازه تنی رازهای به-

 ...بکند مادرت ربط، بی تصادف یک و

 

 خلقت هنگام شاید شاید،. شودمی تکه هزار دلم کشدمی موهایم بر که یاشانه هر با

 دوستت بگویی ستکافی کند،می آشتی و گیردمی آرام زود" اندگفته دخترها ما

 !"دارم

 شوی طویله یگوشه آهویی شبیه-

 ...بکند خرت زندگی بکنی، زندگی که

 

 . شکندمی را سکوتش باالخره

 ! من؟ دوستای بدون و دوتایی بیرون، بریم خوایمی -

 

 . دهممی ادامه امخوانی شعر به سوالش به توجهبی

 شوی رخت بند روی ایشده تا لباس-

 .بکند ترت شب و روز ابری، هر عبور
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 ! خواهرته جای که شونیکی! ها شناسیمی رو دوستام هم تو-

 

 . بگذارم کنار را کنجکاوی کنممی سعی و بندممی را هایمچشم

 شوی پرت دوباره تا کنی صبر چقدر-

 .بکند پرت ب**ل فنجان یک زندگی که

 

 دست از را مکان و زمان انگار! افتممی فروغ شعر و قطار در حسام با روز آن یاد

 .امداده

 کن التماسش مرگ، طرف کن فرار-

 .بکند باورت مرگ شاید... کن فرار

 ! میان دارن شدوست و کیانا! بمیریم کنیممی فرار هم با باشه،-

 راه خودم که ایبازی بچه این خواهدمی دلم. کنممی نگاهش گنگ. گردمبرمی

 .کنم تمامش ترزود هرچه بودم، انداخته

  خبر؟ چه دیگه جان، کیارش-

 . گذاردمی میز روی را شانه و کندمی نثارم پرویی

 :گویممی آرام

 !دارم دوست ممن-

*** 
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. کردممی فکر که بود چیزی آن از تر عادی مشترک دگیزن گذرد،می هم پس از روزها

 از بعد حال! باشی مردت کنار   شب تمام   تا کردیمی سر تنهایی باید را روز تمام

 صدا به خانه تلفن که رفتمی سر زندگی از امحوصله داشت دیگر ماه پنج گذشت

 . درآمد

 . آمدمی نفسش نفس صدای تنها و بود کرده سکوت دادم، جواب

  بله؟-

  خودتی؟! نیل-

 . نیامد آشنا اشمردانه صدای

 .بفرماید بله-

! نداره بر شوهرت رو یکی این کردممی خدا خدا دادینمی جواب که وتگوشی-

 .زودتر هرچه... ببینمت خواممی

 . شوندمی مشت انگشتانم

 ! حسام-

 آدرسی این هب بیا فردا. نکن قطع و کن گوش حرفم به کنممی خواهش نیل! هیس-

 ! منتظرم. کنممی پیامک برات که

 .کندمی قطع

 . خوردمی لیز اپن روی دستم از تلفن واج و هاج

 !" کردی شوهر تو" کندمی نجوا گوشم در دختمه حرف دوباره

 . آیدمی بیرون خواب اتاق از کیارش که بکشم بیرون را آب بطری یخچال از خواهممی
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 !بخیر صبح-

 . کندمی نگاهم رفته گود هاییچشم با

 ! خوابش به ارزهمی هاجمعه خب ولی. شده ظهر دیگه که چند هر بخیر صبحت -

 . دهدمی تشخیص را امرفته روی و رنگ راحتی به دانممی ام،کرده هول

 اضافه گوجه با ،کنممی درست املت برات من بزنی صورتت و سر به آب یه تا -

 ! داری دوست که طور همون

 پیامک صدای. کندنمی اثر اما پاشممی صورتم به آب بار چند بیاید، دستشویی از ات

 . شودمی بلند امگوشی

 ! است ماخانه نزدیکی در ایکافه. کنممی باز لرزان هاییدست با

 .کشممی نفس سختی به

 سمت به و کنممی پرت جایی را گوشی. ریزدمی دلم دستشویی در شدن باز صدای با

 . روممی زگا

 !نیل راستی-

  جانم؟-

 تو که طوری این! چیزی زبانی کالس بری یا بدی ادامه رو دانشگاهت خواینمی تو-

 ! چاق و میشی افسرده دیگه روز دو میری پیش

 . دارمبرمی رو بعد ترم... هستم دانشگاه فکر تو-

 آخرین اب! است پیش دقیقه چند تلفن پیش فکرم تمام. کنممی رنده را هاگوجه

 !کنممی رنده را خودم دست گوجه
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 ! آخ-

 .نشینممی خوری ناهار میز صندلی روی

 . دودمی سمتم به کیارش

  خودت؟ با کردی کار چی -

 .داردمی بر زخم چسب همراه را دستمالی

 .بگذارد برجای زخمی آنکه بدون کشدمی که زندگی در هست دردهایی

 .کنممی درست خودم بشین برو خوبی؟-

 ...خودم. خوبم نه،-

 

 .بدهم ادامه گذاردنمی

 . مبل رو بشین برو میگم نیل،-

 .روممی بیرون به و دارمبرمی را امگوشی و کنممی اطاعت

 ! کنم دورش خودم از هم لحظه یک توانمنمی دیگر

 !دارن عزا آدماش و ما خونه اما عیده دیگه هفته سفر؟ بریم روزی چند خواینمی-

 . نیست مهم وقتش چه و کجاش حاال.... بخوره مکَلَه به بادی یه نمیاد مبد ممن-

 هافنجان به را اشبینی. آیدمی سمتم به و گذاشته سینی روی را چای لیوان دو

 . کشدمی بو و کندمی نزدیک

 ! عطری چه بویی، چه رنگی، چه! رو ریختن چایی بگیر یاد خدایی -
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 . گیردمی امخنده بسته رنگش خاکستری کن مگر  روی که نارنجی بندپیش از

 ! پیشبند این با ماون پوشیدی رو این که نیست سرد هم انقدرها هوا -

 . اندازدمی وضعش و سر به نگاهی

 توش که نبوده عیدی! میشه تر سرد هاموقع این هوا حکمتیه چه دونمنمی من-

 زیر رفتم این با سرده خیلی دیگه دیدم صبحی! نکشه رنج خوردگی سرما از کسی

 ! پتو

 .افتدمی بیرون به جیبش از سیگاری پاکت که بنشیند خواهدمی

 ! چیه؟ این پس! تَرکی تو وقته خیلی که تو-

 . گذاردمی جیبش داخل دوباره و داردبرمی را پاکت

 مجبور صلواتی پدر که دادنمی! گرفتم خیابون وسط بچه پسر یه از دیشب رو این-

 ! بدن کشتن به رو خودشون خوانمی سن این از! گوشش تو نمبخوابو شدم

 . نوشدمی را اشچای از کمی

  برداری؟ بر لیوان کنم کمکت کنهمی درد دستت اگه-

 .شوممی دیوانه فردا قرار و محبتش حجم این از

 . دارمبرمی خودم نه-

 . اندازدمی باال شانه

 ! میلته طور هر-
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 خیره شودمی خارج آن از که بخاری به و برممی پایین انفنج تا را هایمچشم مردمک

 . شوممی

 ! ریزدمی نوزادش من   دهان   در مادرها مثل و داردبرمی را چایم لیوان

 !دیگر آدمی به فکر با کنممی نت*یا**خ عشق همه این به باز من و

 بلند را سرش یکهو. اندازدمی میز روی را پاهایش و کندمی اشگوشی غرق را سرش

 .کندمی

 !دقیقه یه بده وتگوشی -

 نباید که حاال. نرفته امگوشی سمت نگاهش حال به تا. کنندمی یخ ناخودآگاه دستانم

 .کنممی نگاهش پنهانکار کودکان مانند و پرسشگرانه! خواست خواست،می

 کار؟ چی خوایمی ندارم شارژ-

 . خاراندمی را ریشش ته

 !نه یا داریش تو ببینم خواممی زده، زنگ بهم ارب ده صبح از شماره یه-

 . دهممی تکان ایشانه

 ده ماون پیگیره، انقدر که کیه ببین! شن مزاحم زنندنمی زنگ تو به من هایمخاطب-

 ! بار

 . گذارممی میز روی و کنممی جدا دستش از را اشگوشی و روممی سمتش به

 سرم خیر  ! کوفتیه این تو سرت شهمه ،بزن حرف من با هم دقیقه دو. دیگه بسه-

 این تو شد، خراب طاها وجود با ماون که عسلمون ماه از بعد ما اصال... کردم شوهر

 ! رفتیم؟ هم با کجا وقت چند
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 . داردبرمی میز روی از را همراهش تلفن دوباره و شودمی خم و زندمی هوا در بشکنی

 رو خواهرش خواستمی بدبخت. استطاه شماره این! باهوشی چقدر تو آفرین -

 .جااین بیاره

 ! عالم خیال  بی. کشممی پوفی

 . زنممی حرف باهات جدی دارم-

 . کندمی را زخم چسب و قاپدمی هوا روی را دستم

 جای یه ببرمت خواممی فردا برای راستی! ها سفر بریم گفتم صبح خودم خوبه-

 !خوب

 فکر در و کیارش با گذرانی خوش یا است ترممه حسام با قرار. بگویم چه مانممی

 .گذارممی گوشم پشت را موهایم !حسام؟

 . فردا پس... نه فردا-

 . کنممی نثارش نمایی دندان لبخند. کندمی نگاهم متعجب

 ندیدمش؟ وقته چند دونیمی ...فردا دارم قرار سارا با من آخه-

 . آیدمی کوتاه که اوست همیشه مانند

 !بگذره خوش ،باشه-

 .مشرمنده... کیارش واقعا ببخشید-

 این و بنددمی سرش پشت را در. رودمی خال اتاق سمت به. شودمی بلند جایش از

 ! خالص تیر   یعنی
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 این به شدیم دلخور دیگری دست از که زمان هر هرکداممان بودیم گذاشته قرار هم با

 دلخور دلیل کاغذ روی و بدهیم شگو باشد روزمان آن حال که موزیکی و برویم اتاق

 اتاق   و کنند را کار این هازوج تمام کاش اصال. بود کیارش ایده. بنویسیم را بودنمان

 ! درونی های درد از شوند خالی باشند؛ داشته خال

 همیشگی شوق و شور با ترنم و طاها. کشدمی بیرون اتاق از هم را او در زنگ صدای

 . کیارش به نگاهی و انداختمی من به نگاهی ترنم. آمدند داخل

 . باشد شده ابری آسمانش انگار. رسیدمی نظر به عصبی طاها

 . کشممی کنارش

  کنی؟می سیر کجا ها، من خونه اومدی! طاها -

 . نداشتم آشنایی هاچشم این با من. است روحبی چشمانش

 ! من؟ با زنینمی حرف -

 ! پرسدمی زمان و زمین از و گرفته کار را کیارش مخ ترنم

 . زنممی ضربه اششانه روی

 ! بشنوم وصدات ذارهنمی ترنم صدا آشپزخونه تو بریم پاشو طاها -

 را دانمنمی انداختن، باال شانه با. شده چه که دهدمی نشان را طاها دست با کیارش

 . کشممی تصویر به

 . نشینیممی رویروبه آشپزخانه در گردی میز پشت

 ! بزن حرف الحا -
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 نگاه میز روی هاینان تکه به. نشیندمی گریه هزاران از بدتر لبخندی لبش گوشه

 . گیردمی بازی به را هاآن هایشدست با و کندمی

 بعد... اینه از ترکم دردش ارتفاع از سقوط چشم؟ جفت یه از کردی؟ سقوط حاال تا -

 ناامید ازت یکی وقتی اما بدی، ادامه زندگی به شکسته پای با تونیمی سقوط از

 زندگی به نمیشه شکسته دل   با! شکنهمی دلت خوریمی شکست اون پیش و میشه

 !داد ادامه

 .شوندمی خردتر مشتش در هانان تکه

 رو دختر اونا دونممی خوردن،نمی همبه هامونخانواده دونممی! خواستگاریشه فردا -

 چه بوده کسی با قبال دخترشون بفهمن اگه مدونمی میدن، شوهر سال نوزده قبل

 اشهمه زندگی گفت من به... کرده موافقت مریم هم حاال... میارن سرش بالیی

 !من به لعنت... نفهمیدم خر من  ! گرفت شجدی باید نیست، شوخی

 ! ستتلخی پارادوکس! گریه؟ و طاها است؛ خیس هایشچشم

تت اگه خب-  تا داره دوسش که کسی برای آدم... طاها کردنمی قبول داشت دوس 

 ! کشهنمی پس پا کنهمی صبر آخرش

 . کوبدمی میز روی را مشتش

! نیل بینینمی دیگه رو طاها کنه عروسی اگه...! هواش سرم از بپره بذار! هیس -

 ! کنهنمی پیدا کسی هم رو امجنازه

 .ترکدمی هم من بغض

 من خاله پسر... هانیست وردهخ شکست و غمگین پسر این من یخاله پسر -

 ! میشه بلند دوباره و خندهمی بخوره مزمین اگه که همونیه
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 .زندمی پوزخند

 !نکرد قبول رو اشعالقه مورد دختر اتخاله که موقع همون! مرد تخاله پسر -

 بر در را طاها جان و دل که کاهجان غمی یا بسوزم خود فردای قرار داغ   در اممانده

  .گرفته

 اگه .کنم صحبت خاله با تونمنمی که ببخش... طاها نیست ساخته من از کاری -

 نه که بدن تویی به رو دخترشون که کنم راضی تونمنمی رو مریم یخانواده هم بخوام

 . ..متاسفم طاها! زندگی و خونه نه داری، کار

 . شودمی بلند صندلی از نشسته خون به هاییچشم با

  بریم؟ شد، تموم کارت ترنم، -

 کیارش به تلخی لبخند ارادهبی کندمی درک من از بهتر را برادرش حال که ترنم

 . رودمی در سمت به و زندمی

 ! باش خودت مراقب! طاها -

 . شوندمی خارج و کندمی نثارم پوزخندی

 . گذارممی امپیشانی روی را دستم و نشینممی مبل روی

  بخنده؟ ما روی به دنیا میشه کی -

 . اندازدمی باال شانه و کندمی موهایش الی را دستش

 ! دنیا بابای گور بخند، دنیا روی به تو -

 . گریزدمی مان درمانده یخانه از بگوید چیزی آنکه بدون و شودمی آماده و
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-کس هیچ یحوصله و امخسته. دهمنمی پاسخی زند،می زنگ خانه تلفن به مادر

 . ندارم را -او حتی

 *** 

 مغزم. زنممی بیرون خانه از شوممی مطمئن کیارش نبودن از وقتی صبح ده ساعت

 .ندارم اندیشیدن توانایی و است داده ارور

 روی به رو صندلی دو با گرد میزهای. رسممی کافه به سراسیمه که کشدنمی طولی

 هرکدام روی که یهای شمع با خاکستری دیوار و در و ای نسکافه رنگ با اول طبقه هم  

 . کندنمی کم را استرسم هم اندشده گذشته

 . شنوممی سرم پشت از صدایی بعد چندی

 ! نمیای کردممی فکر -

 زمین روی و خوردمی سر دستم از کیفم. شوممی چشم تماما دیدنش با. گردمبرمی

 . افتدمی

 ! داری هم دوستی یه نگفتی معرفتبی -

 امسینه از قلب مانند چیزی انگار. گیرممی رعشه نت. شوندمی خیس هایمچشم

 . کشممی نفس تند تند زده؛ بیرون

 ! ساحل -

 . کشدمی آغوشم در اشزخمی یچهره با و دودمی سمتم به

 ! شدی خشکی شبیه ساحل دختر؟ کردی کار چی خودت با تو -

 . خنددمی تلخ
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 برگشتم دیروز. ندارم رو جایی هیچ. ..نیل مرگم الیق من... امخانواده به کردم بد -

 روم! داد نجات عوضی شاهین اون دست از رو من و برگردم کرد کمکم حسام! ایران

 . ..خونه برم نمیشه

. بینممی را حسام سرش پشت. نشینندمی صورتش روی یک به یک هایشاشک

 باال کمی را آستینش که قرمز و آبی چهارخانه پیراهن با تیپ، خوش همیشه مانند

 همیشه مانند پوشیده مشکی کتان شلوار و گرفته دست در را چرمش کت و داده

 اصالح را صورتش و کرده کوتاه حد از بیش را موهایش که تفاوت این با زده تیپ

  بودم؟ حفظ از را خصوصیاتش همه که بودمش دیده چقدر مگر! نکرده

 .آیدمی جلو

 :کنممی خوانی هم خواننده با دل در

 !" نیستی ناحق به حاال ولی بودی من حق  "

 . زنممی کنارش آورد،می جلو را دستش

 ! حسام آقا دادید نجات رو ساحل که ممنون -

 .دهدمی نشان را صندلی حسام که بروم ساحل با خواهممی

 .نشینممی اختیاربی

 ! بود شده تنگ براتون دلم -

 .انشگاهد مغرور پسر! نمیاد بهتون زدن حرف اینطوری-

 . صورتش روی افتدمی عمیقی چال زند،می شیرینی لبخند

 ! امهمیشگی همون ممن همونی اگه! نچسبی؟ دختر همون االن تو -
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 . کنممی نگاه چوبی میز به و برممی پایین را سرم

 . خداحافظ! برسونید سالم شاپرک به. دارم شوهر من -

 :زندمی صدایم. شوممی بلند

 به راجع خوایمی چی کیارش به االن! تو و من... کنیم عوض رو چی ههم تونیممی -

 !بگی؟ ساحل

 . دهممی قورت را دهانم آب

 یگذشته شما. برگردم گذشته به خوامنمی وقت هیچ دیگه! نیست مربوط شما به -

 !برام شدید تموم دیگه و بودید من

 ! باشی امآینده تو خواممی من ولی-

 .نشانممی تمصور  روی کجی لبخند

 شاپرک جلوی که موقع اون! بودی؟ کجا کنی نگاه بهم زدممی لهله من که موقع اون-

 کجای من موقع اون بردی،می باال رو خودت من، تخریب با و کردیمی خراب رو من

 ! بودم؟ تزندگی

 . کندمی خرد را اعصابم عجیبش آرامش

 من راه تنها موقع اون! نمیشن زده که هستن همونایی هاحرف ترینعاشقانه نیل، -

 توی تو و من. کردممی فکر بهت مخفیانه باید ...نداشتم ایچاره! بود همین

 ! غلط زمان یک تو درست اتفاق یه! شدیم آشنا هم با ممکن زمان تریناشتباه

 . کنممی بلند میز روی از را کیفم
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 و بشه ابراز متاهل زن یک به که عشقی! ارزشهبی من برای بشه، مخفی که عشقی -

 !ه.س.و.ه نیست، عشق پیشه؛ عاشق مجرد دختر یک به نه

 بلند تا اندازممی نشسته دیگری میز صندلی روی که ساحل به نگاهی. شوممی بلند

 . شود

 پیش امبچه خوامنمی. اشبچه پدر من و میشه مادر دیگه هفته چند شاپرک! نیل -

 نجیب شه، خانوم شه، بزرگ عمو زن و دختمه یشپ ایران، میارمش! شه بزرگ اون

 !زندگی عاشق و پذیر مسئولیت! تو مثل بود یکی دخترم مادر خواستمی دلم! شه

 .شوممی خارج بلندی هایقدم با و کشممی عمیقی نفس

 ! نشدند ورودم از مانع چرا که گیردمی انتقاد باد به را هافرش سنگ پاهایم

 . کندمی حرکت کنارم ساحل

 داره شوهر خانومه، مثال دیدم اروپا تو من... ببخشش! تو با برخورداش از پشیمونه -

 ! داره پسر دوست کلی اما

 .برممی هایشب**ل جلو را دستش

 به رو چی همه باید اول خونه ریممی االن. بشنوم حرفی هیچ خوامنمی! ساحل -

  خب؟ ری،بیا حسام از اسمی نباید باشه یادت فقط بگی کیارش

 . آوردمی پایین دهانش جلوی از را دستم

 بدل و رد بینتون که هاییحرف و امروز از میدم قول ممن کن، فکر پیشنهادش به -

 !شده عوض حسام! نزنم حرفی شد
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 از قبل چرخانم؛می قفل داخل را کلید. رویممی باال آسانسور از. رسیممی خانه به

 . شودمی باز در آخر چرخش

 تر جلو کمی و ما به پشت شلوارک با برهنه نیمه ببینید را ساحل آنکه بدون رشکیا

 ! بود ایستاده

 باید هم بعدش! نره سر اتحوصله ببینی وقت چند این خریدم فیلم تا چند یه بیا -

 چرا... بدم یاد بهت خودم باشه یادم! مهمه خیلی هم زبان دانشگاه، ثبتنام برای بری

  تو؟ نمیای

 اتاق سمت به. شودمی تعجب عالمت صورتش تمام. بیندمی را ما و گرددبرمی یکهو

 . رودمی

 این از کیارش دانممی. کنممی منتقل خال اتاق به را ساحل وسایل بپوشد، پیراهن تا

 این جز ایچاره پدرش خانه به ساحل برگشتن تا اما شودمی ناراحت موضوع

 . نداشتم

 . کندمی امخفه وجدان عذاب. آورممی خاطر به را حسام هایحرف تمام

 . بروم اتاق به همراهش خواهدمی من از ساحل، دیدن با و آیدمی بیرون کیارش

 . کندمی نگاهم چپ چپ. نشینممی تخت لبه روی. روممی اتاق داخل مطیع

 قرار اسار  با گفتی! کنه؟می کار چی اینجا بود مرده قبال که دختره این مُرد هه، این-

 ...این پس داری

 کار کردممی فکر داده پیام بهم ساحل دونستمنمی ممن... بدم توضیح برات باید-

 !ساراست
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 .زندمی تکیه دیوار به و بردمی موهایش الی را دستش

 چرا اصال ببریم؟ خودمون با هم رو این خوایمی! مسافرت بریم خواستیممی ما -

 برگشته؟

 . کنممی باز را مانتویم هایدکمه

 ! دونمنمی تو مثل ممن -

 . کندمی آویزان در پشت و گیردمی دستم از را مانتویم

 رحم خودش مادر و پدر به که کسی ماون! رو دیگه یکی کنم تحمل تونمنمی من اما -

 ! نکرد

 . شوممی بلند عصبی

 ! اصال مامان خونه میرم ساحل با! بمونم جااین کنم تحمل تونمنمی ممن -

. گیردمی قرار صورتم روی به رو صورتش. کشدمی خودش سمت به را دستم مچ

 . شودمی کنده جا از دارد دستم

 دمنمی رو چمدونت و زنیمی رفتن از حرف که آخریه دفعه! ازش کن پذیرایی برو -

 !دستت

 . کنممی باز را در

 !باشه خودت با حق خوایمی همیشه! گویی زور خیلی -

 . خنددمی تلخ

 . بره بفرست رو ناخونده مهمون این زودتر حاال! بگم زور خوادمی دلم زیاده زورم-
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 . شکنممی را انگشتم رگ عصبی

 ! کنی درک رو من تونینمی وقت هیچ تو-

 ! بینممی را خودم گور هایشچشم گودال در. کشدمی عقب سمت به را امشانه

 وقتی هاشب که خواستمی شهرزاد یه دلم من نیل؟ کنیمی درک رو من خیلی تو-

 جای به تو اما نخوره جم کنارم از نبرده خوابم تا و سرم باال بیاد خونه، میام خسته

 یا خورده شام اینکه و کیارش بابای گور و خوابیدیمی رفتیمی زودتر هاشب کار، این

 طرفت ازهاینی خودت که باش داشته شدن درک توقع جایی تا مشترک زندگی تو! نه

 !باشی کرده برآورده رو

 . کندمی ساحل به ایاشاره

 ! کنهمی نگاهمون داره پیشش برو هم حاال-

 .کنممی خوش جا نفره دو مبل روی کنارش و دارمبرمی قدم ساحل سمت به آهسته

  خبر؟ چه! کن تعریف خب -

 : کندمی باز ب**ل بگیرد کیارش از را نگاهش آنکه بدون

 !باالتره گردن و سر یه این از حسام! چیه این بابا شوهرم؟ شوهرم اون بود این لنی ا   ا  -

 . کنممی نگاهش متعجب

 دستت از دلم هنوز! کن صحبت شوهرم سر پشت بعد کن نگاه من به اول خوایمی-

 باز کالنتری به پام و کشیدم هاییحقارت چه خاطرت به رفته یادم نکن فکر ها؛ خونه

 . شد

 . کندمی نگاهم و دزددمی را شهایچشم
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 فشار از هنوز که چرخید طوری سرنوشت اصال. پشیمونم واقعا... ببخش -

 ایآینده خاطربه کردم، تباه رو خودم زندگی من. کنم راست کمر تونمنمی هاشسختی

 بودم، ایعقده من آره کنه،می امخفه داره عقده! دیدم رو شبدبختی فقط که روشن

 خیلیا زندگی حسرت خوردم، حسرت همیشه! گفتن فامیال و مادرم در،پ که همون

 میگم بهت دارم که رو اینا ببین... رو پولدارم عموهای دختر رو، سارا رو، تو زندگی... رو

 ! ندارم دادن دست از برای هیچی بدونی اینکه واسه

 .کندمی پا آن پا این ساحل. آیدمی سرش باال یکهو کیارش

 ... سالم-

 . دهدمی را جوابش سر با کیارش

 آدم همین از! ترسممی من بترس، نداره دادن دست از برای هیچی که آدمی از! نیل-

 ! ترسممی آورده پناه بهت که ایعقده بدبخت

 . شوممی بلند جا از

 ! دیگه کن بس کیارش،-

 . اندازدمی باال شانه

 آب؟ ور اون حال و عشق به فروختی؟ چی به رو بابات سفید موهای خانوم، ساحل-

 و شدن مادر نامشروع به فروختی؟ چی به رو اتسرافکنده مادر ابروهای میون چین

 ذاشتمنمی بودم پدرت اگه من! رو من ببین چی؟ رو اتخانواده آبرو! بچه؟ اون کشتن

 ! نیستی مترحم الیق حتی تو! کنن خاک هم رو اتجنازه

 . گذاردیم هم روی محکم را هایشچشم ساحل
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 چند خودت !خان کیارش باشی داشتی سنتی و چیپ اعتقادات انقدر کردمنمی فکر-

 میگم خودت مثل کردی؟ خودت نیازهای قربانی رو دختر تا چند و کردی جوونی بار

 ! نکن نصیحتم پس! جاهل و جوونی من مثل هم تو... رو من ببین! بفهمی که

 :کشممی فریاد عصبی. گذارممی هایمگوش روی را هایمدست

 ! دیگه بسه-

 . زندمی خندنیش کیارش

 برهنه لیاقتشون هاآدم جور این نیست، مپشیمون کاراش از حتی رفیقت این-

 !اونه و این بغل تو خوابیدن

 : گویممی کیارش به رو بزند حرفی ساحل آنکه از قبل

 تزریق آرامش زده نطوفا خونه این به بذار ساعت چند برای کنممی خواهش... برو-

 !نباش چشمام جلو و جااین دقیقه هر انقدر. کنم فکر بذار ساعت چند! بشه

 تا نگاهش تیزی. شده قرمز هایشچشم است، هم در ابروهایش خورده، گره مشتش

 !چرخیده مغزم از تر زود زبانم دوباره. امگفته چه فهمممی تازه. شکافدمی را قلبم

 ! ببخشید کیارش-

 تعویض را هایشلباس بیاندازد صورتم به نگاهی دیگر آنکه بدون. است شده ردی اما

 راهم سد دستش با که بگیرم را جلویش خواهممی. رودمی در سمت به و کندمی

 . شودمی

 . کن آروم رو طوفان این حاال عزیزم باشه! زده طوفان-

  .دهدمی هلم خانه داخل و کندمی وارد فشاری امسینه قفسه به
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 ! ببخشید زدم حرفی یه من کیارش-

. لرزدمی دلم. شودمی خیس هایمچشم. زنممی تکیه در به آسانسور حرکت صدای با

 . دهدمی دستم به حال آن با را تلفن ساحل

 ! داره کارت حسام بیا! مونیممی هم کنار تایی دو حاال. ..رفت که رفت-

 پایم با را در و کنممی رتپ دیگری سمت به را تلفن. است شده متقبض فکم

 . بندممی

 دارم دوست رو کیارش من! نکش گند به خودت زندگی مثل رو من زندگی! شو خفه-

 حسام اون و تو نه موند کنارم شدم تنها من وقتی اون. مونممی پاش مآخرش تا

 مادرم، حتی که زمانی ماون وایساد، من ایرادهای و هاضعف تمام پای کیارش! عوضی

 خانوادت، و خودت زندگی به زدی ه.گ تو! کنه تحمل رو من نشد حاضر کََسم، ههم

 !نکن هاتعقده قاطی رو من

 آماده و روممی اتاق سمت به رویش پر همچنان اما متعجب هایچشم به توجهبی

 آن با هوا این در. دارممی بر هم را کیارش مشکی چرم کت! است سرد هوا. شوممی

 !ردخومی سرما تیشرت

 خودم. کنممی طی یک به یک خاطرش به را روهاپیاده. شوممی خارج آپارتمان از

 .است شده مختل کل به رفته وقتی از آرامشم آنکه حال! او بدون   آرامش گویممی

 لبو تا و زدیممی دریا به را دلمان که هاییشب نیمه همان مان،عروسی اوایل یاد به

 همین از یکی در باشم خندیده دلم ته از که بار آخرین یدشا. رفتیممی پیاده فروشی

 در استخوان و ساییدمی را دنداندندان که بود سرد قدری به هوا. باشد هاشب نیمه

 ! شدمی منجمد هایمان کاپشن زیر
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 چال   همراه هایخنده بدون   هایش خنده شبش، آن های خنده برای رودمی قنج دلم

 ! حسام گونه

 چه و باشیم روز آن مثل عمر آخر تا که دادیم قول فروش لبو پیرمرد به شب همان

 ! شکستیم قول ساده

 . نشیندمی کاپشنم روی باران نمنم. کشممی نفس را اسفند اواخر هوای

. بزنم فریاد را نامش هاشلوغی وسط خواهدمی دلم. کنممی گز پیاده را فروشی لبو تا

 سرخش و داغ های لبو تمام با تنگ کوچه این در که باشد آخری روز انگار پیرمرد

 ! ایستاده

 . دوممی سمتش به

 ! برندارید ظرف خوام،نمی لبو دفعه این... سالم -

 . کشدمی تیزش صورت به دستی. کندمی نگاهم چشمی زیر

 که رفتیدمی یادم از داشتید! عاشق کبوترهای میاید تنها تنها امشب! دخترم سالم-

 !خوامنمی لبو گفت ماون... پیشم اومد وبارهد شوهرت امشب

 ! دیده را کیارش پس. کنممی نگاهش گیج

  اینجا؟ اومد کی کجاست؟ کیارش عمو،-

 .زندمی صدا بود نشسته آتش شعله کنار که را مردی

  رفت؟ کجا خرید سیگار ازت که پسره اون... اصغری-

 . کشدمی تر جلو را کالهش اندام الغر مرد

 ! بپرس خودش از برو! عمو حاج دونممی چه من-
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 : کندمی نجوا گوشم کنار صدایش. کنممی نگاهشان گنگ

 ! بیرون؟ اومدی تنهایی شب وقت این -

 . زندمی پسم که بگیرم را هایشدست خواهممی خوشحال. گردمبرمی

 . افتممی راه سرش پشت. رودمی تر جلو

 . برو بعد گیرب رو کتت سرده، هوا...! کن صبر کیارش-

 زمین روی را سیگارش نخ و زندمی نیشخند و اندازدمی من به کوتاهی نگاه. گرددبرمی

 .کندمی له

 !اول روز دیوونه دختر همون مثل شدی االن! دیدمتنمی وقت هیچ کاش-

 . کنممی بازوانش آویزان سریش مثل را هایمدست. روممی سمتش به

 بزرگ خیلیخیلی بستنی تا دو دوتایی، اینکه د؟خوامی چی دلم االن دونیمی-

 ! سرما این تو بخوریم شکالتی

 . دهدمی نشانم را جیبش

 ! دزدی؟ بستنی بریم خوایمی! خالیه خالیه-

 . دهممی تحویلش نمایی دندان لبخند

 و فال هم... بفروشیم باقالی بریم جا همین هم ما بیا! فقیرم شوهر این با من بر وای-

 ! شاتما هم

 .گیردمی دستم از را کتش و کشدمی سرم روی را کالهم
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 کت این جیب تو چی ببین آخآخ. نیستم قهر که خودم با خب اما قهرم تو با درسته-

 ! کنهمی خودنمایی داره

 . کنممی نگاهش زده ذوق

 ! تومن هزار پنج-

 . مگیریمی بستنی دو هزارتومنی پنج با و رویممی مغازه اولین سمت به

 یه به بزنیم رو این تونیممی! مونده تومنم هزار تازه! فکرم به چقدر من کیارش ببین-

 ! زخمی

 خوشگل چه شده ایبستنی دورش که شکالتی دندونای این با خندیمی وقتی ببین -

 ! میشی

 .هایم دندان کردن پاک زبان با کنممی شروع

 !دندونا این اب برام موندنمی آبرو وگرنه گفتی شد خوب وای -

 . افتیممی راه خانه سمت به و گیردمی را دستم

 اولین باید چرا اینکه به کردم؟ فکر چی به همه از اول اومدم بیرون وقتی دونیمی -

 من شدمی... باشه پول شدمی! باشه عشق بمیره، ما زندگی بازار آشفته تو که چیزی

 ! باشم

 . چرخانممی حدقه در را هایمچشم

 بدون نیل بگن کن فکر! ندارم معنی توبی من  ! بگیر گاز تو زبون... کیارش کن بس -

 و تو از پس من   تفاوت بفهمن و بدونن باید آیندگان! مسخره و زشت چقدر! کیارش

 !رو تو از پیش نیل
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 . نشیندمی ام شانه روی دستش

 باید االن آخ آخ! نکشخجالتم اصال! ها نه یا باشی داشته معنی که نمردم من حاال -

 ! موندمنمی تو دوست با خونه یه تو و بودم خواب کارتن کاش... خونه برگردیم

 .کنممی کاپشنم جیب داخل را دستم

 !مردونه قول بزنم، حرف بد تو با من شه باعث تونهنمی دیگه ساحل -

 .بینمنمی را صورتش روی لبخند تاریکی در

 !جوجه؟ بدی قول ردونهم که داره مشکلی چه زنونه قول مگه -

*** 

 .نشیندنمی مغزم در چیزی هم باز. کنممی پاره برگه. زنممی خط نویسم؛می

 . دهممی تکان امشقیقه روی را خودکار. کنممی حل چایم در قند دو

 ! بیار فشار مغزت به... کن فکر نیل باش زود! بنویسی امروز باید تو-

 . آدم ذهن شدن قفل از امان اما

 . آیدمی داخل شربت استکانی با ساحل. شودمی باز اتاق در

 .هاپاره ورق این خیالبی پاشو دیگه بسه! نیل شده قشنگ چه سینت هفت-

 . برممی گوشم پشت را مویم تار چند. دارمبرمی را استکان

 حرف ببین رو اشسلیقه. چید رو میز کیارش بیرون بودی رفته تو که دیروز آره آخ-

  !نداره

 . زندمی ب**ل
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 !بودا بد اشسلیقه تو انتخاب تو-

 . اندازممی کوتاهی نگاه ریختش و سر به. کنممی کج برایش را دهانم

 بگردی؟ جلوش کوتاه دامن و شرتتی این با خوایمی میاد کیارش االن ساحل،-

 . کندمی خودنمایی سرخ رژ آن با اششده دوزک بزرک صورت اندازد؛می باال ابرو

  چیه؟ مشکلش-

 . زنممی لبخند. برممی داخل را صندلی و خیزمبرمی جا از

 ! باش راحت... نداره مشکلی-

 . گردمبرمی و افتممی چیزی یاد شوم، خارج اتاق از خواهممی

  میای؟ همراهم بگیرم، رو جواب آزمایشگاه برم خواممی فردا... ساحل راستی-

 : گویدمی است، زدن الک الح در خال اتاق   فرش روی که درحالی

 خبریه؟-

 ! زندمی شور دلم

  نه؟ یا میای حاال. شم مطمئن چیزی یه از خواممی-

 . کندمی فوت را الکش و آوردمی باال را راستش دست

 !وقته دارم زیاد االن که چیزی... میام که البته-

 ! نداشتم آرامش هم خودم اتاق در. شوممی خارج و گویممی ایباشه

 ! است سنگین سرم. گذارممی اپن روی را شربت استکان

 . روممی در سمت به کلید، چرخش صدای با
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 . شودمی داخل گرفته، دستانش در که خریدی هایپالستیک و لبخند با کیارش

 ! جنگه مگه! خبره؟ چه... سالم -

 . کندمی فوت دار صدا را نفسش و گذاردمی زمین روی را هاپالستیک

 ! کنم خردشون بشینم باید آشپزخونه بذار رو اینا بیا! خانوم نباشید خسته هم شما -

 .ندازمامی هاپالستیک به نگاهی

 ! هاآدمیم نفر دو! خریده گوشت چقدرم! اوه -

 . کندمی امرفته رو و رنگ صورت به نگاهی

 !نفر سه شایدم-

 جای هم شاید اش؛هخانواد پیش میره عید بعد احتماال اون میگی؟ رو ساحل-

 ...دیگه

 . اندازدمی باال ابرو

 که فهمیده چیزایی یه انگار مونخونه بود اومده که پیش هفته دو! بودم خاله پیش -

 ! نمیگم حاال

 . خندممی

... آزمایشگاه میرم ساحل با فردا حاال! باشه خبری شاید که گفت مخودم به -

 ! بپره سرم از نشدن دار بچه فوبیا این انشالله

 . آیدمی نزدیکم

 ... کنار برو! نکن بلند رو هاپالستیک این تو آخآخ -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

305 

 

 . بردمی آشپزخانه داخل و کندمی بلند هم با را همه دوباره

 !داریا هم مادری شدی خیالبی کال بزنی؟ سر مامانت به خواینمی تو -

 .نشینممی اپن جلوی بلند پایه صندلی روی

 .شده تنگ مامان برای دلم حسابی مخودم... جااون میرم سرم یه فردا-

 شدن؟ پدر داره حسی چه میگم-

 .است سبد در هاگوشت شستن حال در و زده باال آستین! کنممی نگاهش

 ! آخه شدم پدر بار چند من مگه کیارش؟ پرسیمی من از -

 کیارش .آیدمی بیرون ساحل و شودمی باز خال اتاق در که بگوید چیزی خواهدمی

 . کشدمی پوفی

 ! بشه کی شکل قراره دخترت دونینمی! نیل سخته خیلی شدن پدر -

 ! اندازدمی ساحل به نگاهی سپس

 .رودمی آشپزخانه داخل ساحل

 . کنم کمکتون بذارید! کیارش آقا وای ای -

 . اندازدمی ساحل هایناخن به نگاهی کیارش

 ! هاشکنهمی هاتونناخن -

 . شویدمی آب زیر را هایشدست ممصم اما ساحل

 ! باشم کرده کاری یه باید من حداقل کنهنمی کمک که نیل -

 . دهدمی تکان سری کیارش
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 !نیست خوب گیریمی گوشت بو مهمونی بری خوایمی شما-

 .که نیستن بیرونم لباس اینا...! کیارش آقا نه ا وا-

 عق او با دوستی و ساحل رفتارهای از خواهدمی دلم. گیرممی هایمدست الی را سرم

 !بزنم

 موهایم به آرنجش با و آیدمی من نزدیک اپن پشت از ساحل به توجه بدون کیارش

 .زندمی دست

 میرن بعضیا عیده؛ دیگه روز چهار اینکه خصوص به! قشنگه کال مشکی موی -

 ! زنندمی بهم رو آدم حال کننمی ماکارانی رنگ رو موهاشون

 .گیردمی امخنده ساحل به اشکنایه از

 *** 

 !رمضانی نیل خانم -

 . گویممی ایبله استرس با

 ! مثبته آزمایشتون جواب... میگم تبریک -

 زنممی تکیه ساحل به

 ! اندکرده طلوع دوباره خوش روزهای انگار. زندمی تندتند قلبم

 . رودیم دیگر سمتی به ساحل راه وسط. کنممی پرواز را مادر یخانه تا

 و پوشیده سبزی شلوارک و تاپ که را کیانا شوق از شدن، خانه وارد محض به

 . کنممی بغل را شده بسته خرگوشی موهایش
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 ! شدی عمه تو اما تسلیت یا بگم تبریک بهت دونمنمی -

 . کندمی نگاهم متعجب

 میگی؟ چی! نیل -

 : گویدمی آشپزخانه از مادر

 . کردم درست آش برات آشپزخونه بیا ...نگیریا ما از خبری یه -

 . گیرممی را هایشچشم جلوی و روممی آشپزخانه به خنده با

 کنی؟می اینطور چرا نیل ا   ا  -

 . گیرممی جلویش را آزمایش برگه

 !چطوره؟ مادربزرگ دیریدیدینگ -

 !کندمی سکوت ایطوالنی مدت برای. است گیج. شودمی خیره برگه به متعجب

 !نیل... من خدای   -

 . برممی پناه آغوشش به هامدت از بعد

 .رسندمی سر هم فرهمند آقای و کیارش که کشدنمی طولی

 هاچشم گوشه و است خندان همه هایب**ل هامدت از بعد. ایمشده جمع هم دور

 .افتاده چین

 .شودمی بلند کمک برای هم کیارش که بیاورم را هاظرف و شوم بلند خواهممی

 یکیا؟ اون یا ببرم رو هاچینی ظرف این خب-

 .ایستممی رویشروبه کمر به دست
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 !خب بگیر یاد... پیرکسه اسمش کیارش! یکیا اون یا-

 .داردمی بر را هاظرف و کندمی نگاهم چپچپ

  ببرم؟ چیدیگه! میگن ایشون که همون خب-

 .کنممی سد را راهش جلوی که ببرد بیرون را هاظرف خواهدمی

 ! دارم کارت زمین بذار رو اونا-

 .گذاردمی اپن روی را هاظرف

 !جانم؟-

 !نیستی؟ خوشحال چرا-

 .کندمی باز را ایشسورمه پیراهن باالیی دکمه

 !خوشحالم؟ بفهمی تا خوایمی چیزی بوسی االن آهان-

 .خندممی

 دیشب که تو! شد تعجب عالمت شبیه بود خاله با حق گفتم وقتی اتقیافه! نخیر-

 !میشی بابا داری بودی مطمئن خودت

 به ایه*س*بو نیست طرف آن کسی شودمی متوجه وقتی و کندمی نگاه بیرون به

 !بردمی و داردبرمی را هاظرف خیال،بی و زندمی امپیشانی

 .افتممی راه دنبالش آب پارچ با

 سرخوشانه و بود کرده اره را پدرش با دشمنی کیارش. ماندیم مادر خانه شب آخر تا

 .کردندمی صحبت کشور اوضاع و فوتبال درباره هم با
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 را امشب یک حداقل بماند، دیگر جایی را امشب که خواستم و زدم زنگ ساحل به

 !خر سر بدون و باشیم تایی دو

*** 

 .شوممی وارد جلوتر و چرخانممی قفل داخل را کلید

 .کندمی آویزان در جلوی آویز به را کتش کیارش

 !نمیشه آدم خود   یخونه جا هیچ ولی-

 .کشدمی دراز کاناپه روی

 .روممی سمتش به و کنممی روشن را هابرق

 ...فضام تو کنممی حس االن! داشتم نشدن مادر فوبیا من کیارش-

 .دوزدمی هایمب**ل به شیرینی بالبخند را اشخنثی هایچشم

 خواستگاری، شب   زمین، افتادی که روز اون ...ها معیوبه مغزاشون هم دکترا این-

 باردار کال و جنین داشتننگه توانایی ضربه، این از بعد اینکه احتمال گفت دکتر

 !نبود مشکلی هیچ هاآزمایش تو خب ولی! صفره باشه داشته شدن

 .کشدمی تیر مغزم. کنممی نگاهش متعجب

 !بگی؟ بهم رو این باید االن-

 .بنشینم کنارش تا زندمی چشمکی هایم،سوال شتنگذا پاسخبی عادت به

 یا رها بذاریم رو دخترمون اسم مثال. کردم پیدا جدیدم اسم تا چند من...! نیل ببین-

 !گیتا یا گندم یا گیسو
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 .کشممی دراز بازویش روی

 !باشه دختر معلوم کجا از حاال... بابا نه-

 .کندمی نوازش را موهایم

 این از براش بعد... ببافی تو کنم شونه من... کمرش تا بیاد اشموه! باشه دختر باید-

 و بکشه قد کمکم بعد! هاباشه آبی باید ولی شسیسمونی... بخریم هالختی لباس

 رو دلش یکی شه بزرگ... شه بزرگ خوادنمی... نه آخ... شه بزرگ ما کوچولو عروسک

 بیاره در موهاش سر رو پسره کار تالفی یهو بعد چی؟ بگه ما به نیاد بعد و بشکنه

 به دیگه نذاشت... اسدکتره این تقصیر اصال! خوامنمی دختر کن ولش چی؟

 !مجهوله بابا گندم   یآینده االن و کنم فکر هامونبچه

 .رودمی فرو داری خنده و متفکر حالت در

 اباب رهای گندم   نذار! برس بهش قشنگ... شه بزرگ مادر بدون نذار تو ببین، خب-

! نکنه حس تا زنمشمی کردمی حس کمبود داشت اگه ممن... باشه داشته کمبود

 پدربی نکنه حس که زنیمشمی دوتایی اول همون از شد پسر نکرده خدایی اگه حاال

 !کنه ترک تا بالکن تو کنیم پرتش دستش تو دیدیم سیگار که باری اولین اصال! مادره

 .زندمی غر که خنده زیر زنممی بلند بلند گیرد،می امخنده هایشحرف از

 !نده باد به رو هامونبچه از تا دو آینده موقعبی خنده این با! ساکت د  -

 و سربی هایحرف و نفره دو خوابیدن کاناپه روی همین لحظه، همین شب، این کاش

 !شدنمی صبح شب، این و شدنمی تمام وقت هیچ کیارش ته
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 کاناپه روی خوابیدن از که دردی با کیارش، ندیدن و کردن باز چشم محض به صبح

 که روممی خال اتاق سمت به شده مالی کره بیسکوییت و چای همراه شده، حاصل

 .شودمی ورودم مانع صدایی

 حسام به دروغ کلی. جااین فرستادیم کنم غلطی چه باید من خب! شاهین وای-

 پولی تو گفت. بودم دوستت خونه دیشبم. دستم تو گذاشت میلیون پنج تا گفتم

 به شی؟ راحت دستم از ایران فرستادی رو من کشکی کشکی نکنه! نداری پیشش

 مندفره مرتیکه این از هم پاپاسی یه دروغه حرفام تمام من بفهمه نیل این خدا

 زندان، فرستاد الکی رو کیارش که رو ایهفته یه اون مرتیکه تازه! نمیادا گیرمون

 که خر کیارش   این موندم من. داده نیل تحویل ور و شر کلی و انداخته ما تقصیر

 نگفت تو به فرهمند! اشخونه میره االن زندان بره هفته یه شد باعث باباش دونهمی

 ور اون ما فهمیده هم مرتیکه این! پسرشه طرف بابا چیه؟ بازیا مسخره این از فازش

 !بتازونه خوادمی دادیم دست از رو مونچی همه

 تلفنش. شودمی بلند زمین روی از کرده هول ساحل. کنممی باز را اتاق در معطلیبی

 .کندمی نگاهم منگ و کندمی قطع را

 ... برگشتم صبح ا  ...! شدی بیدار زود چه... نیل... ن-

 .روممی سمتش به

 که آره؟ کرده، ولت و کرده باهات خواسته دلش کاری هر شاهین که! دادیمی ادامه-

 و ایران برگردوند فداکارانه اومدمی بدش ازت که رو تویی یهویی و منجیت شده محسا

 !کرد ول آب وراون رو اشحامله زن  

 . زندمی نفس نفس
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 ! میدم توضیح برات بشین... نیست اینطوری خدا به نه-

 . برممی باال را صدایم

 ! بده توضیح حاال شنوم،می! نخور قسم نداری اعتقاد بهش که چیزی به-

 . بریده را امانم درد کمر و است سنگین هنوز سرم. نشینممی صندلی روی

 از یکی شدیم خارج ایران از قاچاقی و کردیم فرار شاهین و من وقتی راستش-

 خواست ازم شاهین !نفرستاد برامون و کشید باال نبود و بود که چیزی هر دوستاش

! ببینم دوباره رو امخانواده خواستممی خودم اینکه هم و کنم زنده رو پوالمون و برگردم

 غیبش کجا نبود معلوم خودش و بود کرده خالی رو حساب همه شاهینِ رفیق نا اون

 دیگه طرف یه از و مونده شاهین برای هنوز که بود کسی تنها حسام وسط این! زده

 تمخواس همین برای داری دوسش هم تو دونستممی !بود کرده گیر تو پیش گلوش

 این! برسونم بهم دوباره رو اون و تو هم و دربیارم منجالب از رو خودمون هم یطوری

 و کرد قبول ماون بده؛ پول بهم تو کردن خام ازای در دادم پیشنهاد حسام به که شد

 با اینکه مثل... بود برگشته من از قبل ماه دو حسام البته! کافه کشوندت روز اون

 به بود همین! برگشته تنها آخرم و برگردن هم با ینکها سر بود شده بحثش شاپرک

 ! همین ...خدا

 .دهممی قرار پیشانی روی را دستم و دهممی تکیه صندلی به را سرم

 پسر اون! ساحل سرت تو خاک... گفتیمی که بگو بدبخت علی اون از... بده ادامه-

 ...من که کنیم صحبت و بذارم قرار باهاش خواست من از! بود عاشقت

 . بینمنمی وجدان عذاب از اثری هایشچشم در
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 بهم اما بود حقیقت اون درمورد حسم من! بشن قربانی باید آدم سری یه همیشه-

 شیطنت با قشنگش، حرفای با و زندگیم تو اومد شاهین اوایل همون! خوردیمنمی

 بین از رو علی به امعالقه کال تیپیش، خوش با و بازیاش زورگو و پرو با هاش، چشم

 آدم یه نقش من برای علی! نکنم نگاه علی به غره چشم با جز که کرد کاری و برد

 با که شب اون! میومد بدم شخصیتا نوع این از من. کردمی بازی رو آروم و خجالتی

 از شب اون! بود شاهین خاطربه هم شب اون حتی... تونخونه پیشت، اومدم گریه

 کوچه سر که بگم تو به درموردش رو چی همه استمخومی و بودم عصبانی دستش

 بعد من ...بهت بگم چطور شب، اون آخه... کرد خامم دوباره و زد زنگ بهم تون

 اتفاق نبود قرار ولی! خودم میل با... اشخونه رفتم مکررش اصرارهای بعد دانشگاه

 اومدم شب اون! بودن قرار هیچی... نبود قرار... اون و من نبود قرار... بیافته اینطوری

 و خودم جز بفهمه چیزی کسی نباید گفت که اومده سرم بالیی چه بگم بهت

... بود واقعی هام گریه اما! کردم ردیف برات رو الکی حرفای اون که شد این! خودش

 شوهر! دیدم رو مندفره بار اولین برای جا اون. خودم کار تو بودم مونده خودم واقعا

 خاطربه خواستمی و بودی بد باهاش تو هاموقع اون! دتخو شوهر پدر مادرت،

... بیرون رفتم من بعد دقیقه چند و رفتن وقتی. کنه کاری هر مادرت به رسیدن

 تا زد بوق بار چند بود برده خوابش عقب کیانا... منتظره ماشین تو هنوز که دیدمش

 کال و بشی بخو باهاش که کنم راضی رو تو بتونم اگه که گفت بهم! شدم سوار

... بدبختم من بود فهمیده ماون! میده پول بهم کنم عوض بهش نسبت رو دیدت

 دیگه اون از بعد... نمیشی راضی تو گفتم! نکردم قبول اما گرفتم رو اششماره

 موقت و جدید شغل و شده ریزی برنامه قبل از مهمونی اون سر اینکه تا ندیدمش

 و کنه مونکمک اگه گفتم بهش... زدم حرف فرهمند با شده مشروب ساقی که حسام

 یکی یجنازه و شه ختم مهمونی ماجرای بشه باعث یطوری شناسهمی که اونایی با
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 تونننمی که بگن مادرم پدر به و کنن خاک من جای به رو مهمونی دخترای از دیگه

 ممن کنن،می خاک خودشون و بدن تحویل بهشون رو جنازه امنیتی مسائل خاطربه

... کرد قبول مندفره... اشسایه بشم یجورایی و بکنم براش بیاد بر دستم از کاری هر

 بودن باردار قضیه گفتن با ماون! زدیم دورش... هفت مراسم از بعد شاهین و من اما

 مثل ممن سقط درد از شب اون درسته! برد امخانواده جلوی رو آبروم پسرش به من

 رو کشیدنم نفس اومدیمی نزدیکم اگه اما بودم افتاده زمین وسط جنازه دختر اون

 گفتم که همینا خاطر به بعد ماه دو-یکی! خوردینمی بازی اینطوری و ترسو دیدیمی

 آب روزی سه دو کیارش خواستمی باراین... زدیم زنگ بهش دوباره مونپولیبی و

 صحبت ایران تو دوستاش از یکی با شاهین. نپرسیدیم ازش رو علتش! بخوره خنک

 دعوا گیرنمی پول که اینا از یکی فرودگاه بره خوادمی کیارش وقتی شد قرار و کرد

! حساسه مادرش رو کیارش چون! بده مادر فحش و بگیره رو جلوش کننمی

  مندفره خواسته طبق و شدهمین

 تا کیارش پدرش توقع خالف! گرفتنش و رسید پلیس و زد رو طرف خوردمی تا کیارش

 پدر نقش در فرهمند خود اینکه تا! نداد پلیس به تماس برای تلفنی هیچ هفته یه

 ضرر به کیارش رفتن اما بوده خبر چه شیراز دونمنمی! شد ظاهر جلوش مهربون های

 بیام خواست ازم اما. کرد کمکم خیلی هم من برگشتن از بعد! شدهمی تموم مندفره

 فکر یطوری کیارش بذار گفت حتی! بریزم بهم رو نتوزندگی و کنم زندگی شماها پیش

! کنسله چی همه گفت و زد زنگ دیشب اما! کنهمی نت*یا**خ بهش نیل که کنه

 ... نیل دونستممی رو ها همین فقط من خدا به! باش نداشته کارشون به کاری دیگه

 یصندل با را کمرم حقایق بار. شودمی خم حد از بیش صندلی رود،می گیج سرم

 ! شکندمی
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 :زنممی فریاد بود، مانده بدنم در که توانی انتهای با

 ! بیرون برو شوهرم و من زندگی از و کن جمع ووسایلت...! بیرون شو گم...! بیرون-

 . شنوممی را در شدن بسته صدای بسته هایچشم با. کندمی اطاعت

 را شدنش ندانیز  علت کیارش مدت این تمام اینکه. نداشت حرکت توان پاهایم

 ! انداخته کار از را استخوانم و مغز بود گفته دروغ پدرش آبروی حفظ خاطربه

 !نیامده ما یخانه به خوشی دانستممی. شوندمی بسته آرام آرام هایمچشم

 گرد هایشچشم یخبندان عصر هایبرگه و اتاق دیدن با. کندمی باز را اتاق در کیارش

 . شوندمی

 !بره؟خ چه جااین-

 جمع زمین از را هابرگه و شودمی خم. کنممی اشروانه را روحمبی و سرد هایچشم

 . کندمی

 وقتی هازن دونستمنمی! کنی؟ پالشون و پخش طوری این که نوشتی رو اینا همه این-

 ! شنمی هم دیوونه شنمی حامله

 توی و من... وییر  دو من مثل کنی،می تظاهر من مثل! نداشتی دوستم وقت هیچ تو-

 . شیممی نفر سه داریم حاال و اومدیم سقف یه زیر هم با گودروغ

 . زنممی تکیه دیوار به و بندممی را هایمچشم

 برات گفتی من به تو خواست؟نمی بابات که شیراز بری خواستیمی چی برای تو-

 گرفتی بازی به رو من احساسات کیارش،! بوده پدرت کار که نگفتی اما دوختن پاپوش

 میشه حاال! بودم پاشی اسید هایقربانی همین درگیر موقع اون من دونستیمی چون
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 گذاشتید جلوم نامه شهادت عنوان به تعوضی بابای اون و تو که ایبرگه اون بپرسم

... گفت بهم هم دیگه چیزای خیلی ساحل شدی؟ ساکت چرا !بود؟ چی کردم امضا و

 رو ساحل پای که بود پدرت اون! شه خراب تو و من زندگی خواستهمی بابات که گفت

 . کرد باز ما یخونه به

 بیرون گردنش هایرگ. بینممی رویمروبه را سرخش هایچشم کنممی باز چشم تا

 را پیراهنش و شوممی بلند که رودمی در سمت به و گذاردمی میز روی را هابرگه! زده

 . برممی باال را صدایم. کرده تار را دیدم اشک طوفان. زنممی چنگ پشت از

 زندگی بهتر مسئول که آدمی کدوم کیارش؟ کنهمی رو کار این پسرش با پدری کدوم-

 هم ور اون و ور این ویال تا صد و ماشین نمایشگاه که داره پول انقدر مردمه، کردن

 پدر خوامینم من! مردم نه خودشه کردن زندگی بهتر مسئول دیگه این هوم؟! بخره؟

 و خودش خاطربه کنه قربانی رو اشبچه و زن خوامنمی! بشه پدربزرگش مثل امبچه

! ها میشه خراب من مادر زندگی و درمیاد بابات کارای گند جایی یه آخر! منافعش

 ! بگو دروغ من به اون خاطر به حاال

 .کندمی جدا پیراهنش از را دستم

 ! شو ساکت فقط! نگو هیچی دیگه-

 کشتن به را خودش یا برود بیرون حال این با دانممی. رودمی بیرونی درب سمت به

 ! را پدرش یا دهدمی

 !بیرون میریم تزندگی از همیشه برای امبچه و من... بیرون بری در این از اگه-

 . کندمی کز دیوار کنار و کندمی موهایش الی را دستش. گرددبرمی

 .کندمی نگاه خیسم هایچشم به. زنممی زانو جلوش



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

317 

 

 به بره ساده طراح یه عنوان به پسرش خواستنمی فقط. نبود خاصی خبر شیراز-

... شناختمشمی اما نگفت بهم خودش. کردم درکش! دوستاش از یکی شرکت

 اینکه نه! مهندسه پسرم بود گفته جا همه! شه سرافکنده من خاطر به خواستنمی

 تو با خواست ازم! بیاره کم اون جلوی خواستنمی فقط... نه ها باشه بد من شغل

 کنار تو و من خواستننمی دوتاشون! بود موافق هم مادرت. ایران از برم و نکنم ازدواج

 مخودمون وقتایی یه حتی. کنیم ازدواج هم با ما خواستنمی دنیا یعنی. باشیم هم

 مونده بابا دیگه یهخون که ماه یک اون تمام تو من اما نیل؟ درسته! خواستیمنمی

 از بگم چی! بگم بهت چی اینکه و بود تو فکر شبم و روز تموم. کردم فکر بهت بودم

 ماجرای اون آخر! گذشت بازداشتگاه تو روزش پنج -چهار فقط که ..طوالنی غیبت این

 و دممی شهادت گفتی که آخرم. بگه بهت تا گفتم اون به و کشیدم پیش رو مسخره

 یه با دادگاه کدوم آخه! دستت بده رو الکی یبرگه یه شد مجبور اپرت و چرت این

! ندادم بازی رو تو وقت هیچ من! من؟ گندم   سادٔه مادر   کنهمی قبول شهادت امضا

 جز که رو خونی رابطه این کنم تمومش باید اش،آینده و مونبچه خاطربه هم حاال

 جااین فرستاده رو ساحل خترهد اون است مسخره... هه! نداره برام چیزی بدبختی

 !جاسوسی

 . ندارد قرار و آرام هنوز کیارش سرخ هایچشم اما شودمی خاموش درونم آتش

  چیه؟ اون بدم، تغییر رو خدا هایقانون از یکی بخوام اگه دونیمی-

 .دهممی تکان نه نشانه به را سرم

 رو پدر اما کنهمی انتخاب آدم خود رو زن! داشتیم هم والدین از طالق قانون یه باید-

 ...نه
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 به شنیدیم ساحل از که هاییچیز گفتن قید کیارش و شودمی آرام طوفان باالخره

 :گویممی جو شدن عوض برای! زندمی را پدرش

... کنم فتح رو دماوند ایران برگردم دوباره بعد...! کنم فتح رو اورست برم خوادمی دلم-

 ...بعد

 :گویدمی هم،بد ادامه گذاردنمی

 !کنیمی زایمان کوه وسط و میشی فارغ بعد-

 .شوممی ولو مبل روی و کنممی نگاهش چپچپ

 .کنهمی درد هنوز سرم اصال...! بودا روزی چه وای-

 .گیردمی خود به خنثی ایچهره و دهدنمی جوابی

 !ساحل پدر بزن زنگ-

 .نشینممی سیخ

 چی؟-

 !رهمی راه شهر این هایخیابون تو هدار  شونمرده دختر بفهمن باید-

 !افتهمی پس بیچاره... کیارش نه وای-

 !زنمامی زنگ نزنی، زنگ

 .گیرممی را شانخانه شماره و دارمبرمی را تلفن

 !هستم نیل شدم، مزاحم ببخشید سالم،... الو-

 .رسدمی نظر به افسرده و شکسته خط، پشت صدای
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 دخترم؟ خوبی-

 !برگشته ساحل، بگم؟ چطور ا  ... خواستممی. خاله ممنون-

 .شودمی فرما حکم بینمان ایطوالنی سکوت. شودمی قطع صدا

 !نیست شوخی وقت االن خاله-

 برگشته ساحل! ؟...کنم شوخی باهاتون باید چی برای اصال. نمیگم دروغ خدا به-

 صفر، نیدک یادداشت! بزنید زنگ بهش دیگه خط یه با و بنویسید رو اششماره اصال

 .نوزده و نهصد

 ...برگشته... یعنی است؟ زنده من ساحل یعنی-

 .کندمی قطع را تلفن

 .دهممی کیارش نشان را تلفن

 ! این از اینم بفرما...! مغرورم دلبر-

 .کندمی گرد را هایشچشم

 !کن عوض وکانالت برو پاشو نیل-

 !چی؟-

 .کندمی پرت سمتم به را پایش روی کوسن

 حال به فکری یه ممن تا برگرد؛ بنویسی، صفحه ده تونستی وقت هر! اتاق اون تو برو-

 !کنم شام

 .زنممی صورتش به را کوسن خنده با و شوممی بلند جا از
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 !بگه خونه کدبانوی چی هر-

 .شودمی بلند جا از

 !من مخ رو نرو ولی برو برو کدبانو؟ شدم من دیگه حاال-

 .ومر می اتاق سمت به زنان قهقهه

 .چینممی اول از ترتیب به را هابرگه

 یخی قلب/هشت داستان"

 دخترک بود برده را دلم...! زیبایش لبخندهای از امان معصومش، هایچشم از امان

 مهربانیش! نجیب و معصوم هم خودش بود، معصومه نامش! همسایه زیر به سر

 ازش گشتبرمی بیرستاند از وقتی و زدم دریا به دل باالخره. کردمی کر را فلک گوش

 شاید! دوید شانخانه سمت به سراسیمه بعد کرد نگاهم گیج اول! کردم خواستگاری

 مخ توانممی ساده حرف یک با و راحتی همین به کردممی فکر که بودم بچه زیادی من

 دلبر قهؤه از امان... هایشچشم اما بود شده بلندتر قدش بعد سال دو! بزنم را طرف

 و دانشگاهی پیش او و بودم دانشگاه سوم ترم! کردنمی تغییر که هایشچشم

 و رفتمی کنکور هایکالس به جاآن از و آمدمی کوچه به قبل از بیشتر! کنکوری

. رفتیم و برویم اشخواستگاری به خواستم مادرم از! ببینمش توانستممی بیشتر

 ریخته امپیکره به ردیس آب انگار شنیدم پدرش و خودش زبان از که را نه جواب

. گذاشته ازدواج قرار و قول و دارد دیگری خواستگار فهمیدم آخر! شدم افعی باشند،

 حاوی بطری و آوردم گیرش ایبهانه به عقد از قبل بود، شده سنگ از و خالی قلبم

 :گفتم بلند بلند و! ریختم صورتش روی را اسید

 !بجوشه توش سگ سر خواممی نجوشه من برای که دیگی-
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. دویدمی وجودش تمام با و زدمی جیغ. ریختمی فرو داشت زیبایش صورت

 سرعت با ماشینی که کردممی نگاهش وار دیوانه. بیندنمی هایشچشم بود مشخص

 ."کرد اصابت بهش

*** 

 !کنید حساب رو اینا آقا-

 کنم وازپر  خانه تا خواهممی بارسبک. شوممی خارج مغازه از اجناس، گرفتن از بعد

 .زندمی صدایم کسی که

 !نیل-

 نشانم را ماشینش. است گرد من هایچشم اما زند؛می عمیقی لبخند حسام

 .دهدمی

 !رسونمتمی-

 .روممی سمتش به و کنممی نگاه اطراف به

 کنی؟می کار چی جااین-

 !میگم نکنن نگاهمون اینطوری اینا تا ماشین تو بفرمایید شما اگر-

 بودم، خریده چه هر. کشدمی ماشین سمت به خودش همراه و گیردمی را آستینم

 !کنمنمی نشدن سوار برای مقاومتی. افتدمی زمین روی

 باشد، من سمت در شدن بسته منتظر آنکه بدون کنم؛ جمع را وسایل تا شوممی خم

 .شودمی بسته بلندی صدای با در! رودمی و گیردمی را گازش

 !میشه نگرانم کیارش... شم پیاده خواممی دارنگه! کنی؟می وریاینط چرا...! دیوونه-
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 .بردمی باال را آهنگ صدای

 !دارنگه میگم-

 دستان در دستم ماشین جای به اما داردنگه تا گذارممی فرمون روی را دستم

 .شودمی قفل اشمردانه

 .کوبممی در به پا با ندارم، را دستم کشیدن بیرون توان

 !کن ولم عوضی-

 داره که اردکی جوجه ماون... دربیاره رو شیرها ماده ادای نباید اردک جوجه... هیس-

 !میشه مادر

 !میشی بدبخت ببینه آسیب اگه م...بچه... کن ولم سام... ح  -

 .کندمی ترمز خلوت خیابانی در

 اومده کیارش که اشتباهه بهت حسم فهمیدم وقتی همون... نیل کردم اشتباه من-

 بچه اون خوامنمی... خوامنمی! دارم رو داشتنت حسرت فقط االن... تزندگی تو ودب

 رهاش جا اون و گذشتم شاپرک از تو خاطربه! نیل باشمت نداشته دیگه شه باعث

 اتشناسنامه اینکه از قبل یعنی کردممی رو کارها این زودتر باید که دونممی! کردم

 !باشمت داشته دوباره تونممی طورچ... بگو بهم فقط تو! شه خطی خط

 و شیرینش هایخنده همان. کندنمی رهایم هم لحظه یک کیارش یچهره

 دشمنش دست در که هاییدست حاال و! گرمش آغوش همان! دلبرش هایچشمک

 !خورده گره

 .خوردمی بهم خودم از حالم شدم، ماشینش سوار راحت اینکه از
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 هیچ هاب**ل این! نیست هرزش نگاه بردار ستد و شده خیره هایمب**ل به حسام

 !او برای حداقل نبودند، زیبا وقت

 میشه؟ باشی، من برای خواممی! نیل-

 ...زدی چیزی یه اینکه مثل-

 .زنممی بیرون ماشین از و کنممی استفاده آمده پیش موقعیت از

 سوار ارهدوب شودمی باعث پشتی هایماشین بوق صدای که شودمی پیاده ماشین از

 تاکسی خواهممی. شودمی کم آمدها و رفت کم کم. برممی پناه خیابان کنار به. شود

 که پرانممی اتومبیلش به لگدی. کندمی توقف جلویم حسام ماشین دوباره که بگیرم

 .آیندمی سمتمان به مرد چند

 شده؟ مزاحم آبجی-

 .حسام به نگاهی و کنممی شانه چهار مرد به نگاهی

 ...مُز... بله-

 مشتی و کشدمی بیرون ماشین از را حسام شان یکی کنم کامل را حرفم آیممی تا

 : گویدمی گرفته را خونینش بینی که درحالی حسام. کندمی صورتش حواله

 آدم بچه جلوی! مشکلیه؟! کشممی نازشو دارم قهره باهام... چه شماها به! زنمه بابا-

 !زنهنمی رو بچه پدر

 :گویدمی اششده پاره پیراهن دکمه با من به رو

 !کارتمچی بگو بهشون دختمه جون به شدی؟ الل چرا تو-

 :پرسدمی دوباره مرد
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 آبجی؟ میگه راست-

 .مانممی راهی دو بین

 .برید تونیدمی شما! میگه راست بله-

 .شودمی نزدیکم و کندمی ام روانه چشمکی حسام

 ...خو برسونمت بیا حاال... خوبه-

 و رنگ. گرددبرمی ترس با. گیردمی قرار اششانه روی دستی نشده تمام حرفش هنوز

 .افتدمی رعشه به بدنم تمام. شوممی دیوار گچ مانند و رودمی صورتم از رو

 را کس هیچ هانشانه این با اش،شده گره مشت لرزانش، فک سرخش، هایچشم

 .گذاشتنمی زنده

 و گرفت حسام پاره و رنگ کم آبی پیراهن یقه به ار  دستش و بست را هایشچشم

 !کرد صورتش و شکم به زدن ضربه به شروع مشت با و داد هُلش ماشین روی

 .رفتم نزدیکش و کشیدم جیغ

 !بریم بیا... کن ولش... کیارش کن ولش-

 اما کنند جدایش تا آمدند سمتش به نفر چند. برگشت سمتم خورده گره ابروهای با

 !نبود بردار دست کیارش

 !کن ولش گندم خاطر به کیارش. گیرنتمی دوباره-

 !داد هُلم عقب به که کشیدم خودم سمت به را پیراهنش

 !ماشین تو برو تو-
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 آخرین. روممی ماشینش سمت به! ببرد را زنش آبروی مردم جلوی خواستنمی

 .زندمی وار فریاد را حسام به اشجمله

 امخانواده نزدیک رو تو دیگه بار یه! مردم؟ ناموس نبالد افتادی که نداری ناموس تو-

 !دیدی خودت چشم اون از دیدی چی هر ببینم

 که بینممی را کیارش. زنممی تکیه صندلی به. کندمی لرزیدن یه شروع پایم و دست

 .گزممی را لبم. آیدمی ماشین سمت به

 بودمش ندیده برزخی شکل این به حال به تا. کندمی باز را ماشین در عصبانیت با

 !دیروز حتی

 ...خدا به کیارش-

 !شو خفه تو-

 .شوممی خیره پنجره به کرده بغض

 !کنم؟ رانندگی من شی پیاده خوایمی-

 .کنممی نگاهش واج و هاج. زندمی دهانم به یاضربه دست پست با

 ادمو برام فرستادمت روزا خوابوندمت؟ گشنه هاشب گذاشتم؟ کم چی برات من-

 دوست! سردم؟ رابطه تو! دارم؟ زن به دست فحاشم؟ هیکلم؟ بد زشتم؟ بخری؟

 نشد؟ فراهم و خواستی که بود چیزی زندگی این تو م؟خونه اومدی زور به ندارم؟

 .دهممی قورت را بغضم

 .نه... نه-

 .بردمی باال را صدایش
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 ببینی شدی کنجکاو! بود؟ شنیدنی حرفاش! شدی عوضی این ماشین سوار چرا پس-

 !میگه؟ چی

 .بود انفجار حال در سرم

 عنوان به... زندگیمی مرد تنها تو هم بعدش! من عزیز   بدم توضیح برات بذار... نه-

 ! برم ماشین با بهتره دستم وسایل این با دیدم. خونه تا رسونمتمی گفت بهم آشنا

 . ذاردگمی ماشین فرمان روی را سرش و کندمی ترمز خیابان وسط ناگهان

 از خواستممی! بودم وایساده مغازه اون دم   منتظرت من... بشنوم هیچی خوامنمی-

 ازت رو وسایل و شم پیاده ماشین از خواستم تا... مادربزرگت یخونه ببرمت جااون

 . شدی اون ماشین سوار دیدم بگیرم

 سر بالیی یا نکردن گریه برای تالشش تمام. کندمی روشن را ماشین دوباره سرعت با

 رنج کردنش آرام در خودم عجز از بیشتر و بینممی خود چشم با را نیاوردن من

 . کشممی

 . کندمی پرت داشبورد داخل را فندک. زندمی آتش سیگاری

 . ندارد کردن خاموش قصد اما افتم؛می سرفه به

 به. کندمی نگاهم نگران. دارد نگه ایگوشه تا کوبممی ماشین در به. شودمی بد حالم

 کمی شودمی متوجه که زمانی. کشممی نفس را بیرون هوای و شوممی پیاده سرعت

 . کشدمی ماشین سمت به را بازویم و کندمی خاموش پایش زیر را سیگار شدم بهتر

 . بشین -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

327 

 

 لحظه هر و نشده آرام هنوز دانستممی. رودمی اتاق به خانه، به رسیدن محض به

 از را آب بطری و کنممی روشن را سماور. بدهد کودکم و من تدس کاری است ممکن

 . کشممی بیرون یخچال

 . کنممی پرت کنارش را مانتویم و کنممی رها صندلی روی را شالم

 چهره به استرس با و دهممی قورت را دهانم آب. شودمی باز بدی صدای با اتاق در

 . نگرممی اشناشناخته

 . نشیندمی کاناپه روی و کندمی امحواله سردی نگاه. کندمی فلق کلید با را خانه در

 سفیدی که اشبرزخی چهره این با نبود، گندمی اگر نبود، راه در کودکی اگر

 هایرگ آن و متورمش صورت عضالت و بود کرده مبدل سرخی به را هایشچشم

 !گذاشتنمی امزنده گردنش، زده بیرون

 نزدیکش ساختگی لبخندی با و ریزممی چای ایشبر  سماور آمدن جوش از بعد

 . روممی

 همچین دیگه میدم قول من. باش آروم... نشده چیزی که حاال عزیزم،! کیارش -

 ...!متاسفم! نکنم اشتباهی

 هم روی را هایشدندان. کندمی مشت را هایشدست و کندمی نگاه خیره میز به

 .دهدمی فشار محکم و گذاردمی

 : کنممی باز ب**ل فکر بدون دوباره. نشانممی لبم روی ایکوله و کج لبخند

 کس هیچ نبود چایی اگه من نظر به... کنهمی گرمت. عزیزم بگیر وتچایی بیا...! بیا -

  چیه؟ تو نظر. کردنمی پیدا آرامش
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 . گیردمی کند، نگاه من به آنکه بدون. کنممی نزدیک دستش به را استکان زور به

 اشتباه هاییوقتیه که دونممی. بزنم حرف من بذار پس خب بزنی؟ حرف خواینمی-

  کیارش؟ گممی چی شنویمی. نیست خودم دست اما کنممی

 سکوت و شودمی خیره اینقطه به تنها که هاییزمان از. ترسممی اشچهره حالت از

 بهتر که شودمی رت بد کند،نمی اثر زنممی حرف چه هر. دارم وحشت کند،می پیشه

 و شکننده یشیشه آن که دهدمی فشار را فنجان محکم آنقدر آخر. شودنمی

 هاییچشم با. چکدمی خون قطرات دستش از. شودمی خرد دستش داخل ضعیف

 با. شوممی نزدیکش و دارمبرمی را کاغذی دستمال جعبه بود، شده گرد وحشت از که

 . دهدمی هلم عقب به خشم

 ...!عزیزم بگیر رو دستمال این بیا. میاد خون داره دستت از-

  گفت؟می چی بهت -

 . کنممی را لبم پوست و کنممی نگاهش متعجب

  کی؟-

 را امخانه و ریزدمی مانروشن فرش روی قطره قطره که ست خونی قطرات به نگاهم

 . کندمی نجس

 ! اسبچه بابای گفتی پلیس به که همون-

 . زنممی زانو پایش جلوی داشتم؛ تنفر آن از عمر یک که کنممی را کاری ارادهبی

 ! بزنه حرف زنش و خودش درمورد خواستمی-

 . زندمی زردی به صورتش سفید پوست
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  گفتی؟ چی تو-

 :گویممی لرزان

 .نیست مربوط من به گفتم -

 . شودمی خیره صورتم به تمسخر با

 عاشق گفتم یادته! نیست مربوط بهش! جالب چه... نیست مربوط تو به پس...! ا  -

 رهاش رفت بین از شباهت وقتی و مادرم به شباهتش خاطر به بودم؟ دختری یه

 مثل ماون! کنم ول رو کسی ساده مو رنگ یه برای که نیستم عوضی انقدر من کردم؟

 از مادرت که کردم رو کاری همون. نکردم رفتار تو مثل اون با ولی... بود خائن تو

 همیشه مثل مخونه اومد! سقف یه زیر نری من با داشت اصرار و بود شنیده نمحس

 این اما! کردممی بغلش و زدیممی حرف و دیدیممی فیلم هم کنار آروم و اومدمی که

 بود محسن برا که برج توی خونه اون موقع اون! آب تو انداختمش... بغل جای به بار

 آشغال اون به پیام کلی... دیدم رو شگوشی! بردمش کشون کشون. داشت استخر

 تقال آب تو! کیه گرمی دست دادم نشون بهش... هه! گرمیه دست فقط کیارش که

 و آب زیر بودم کرده رو سرش... زندمی داد... زدمی جیغ... خوردم گه که کردمی

! نکشتم من رو دختره! نکن نگاهم زده وحشت اونطوری! بیاد بیرون ذاشتمنمی

 تو هایاشتباه دربرابر همیشه که بود اون وجدان عذاب از! کرد خودکشی دابع خودش

 آخرش. ریختم تو پای رو مچی همه. نشستم آروم و نگفتم بهت هیچی. کردم سکوت

  کردی؟ کار چی

 . کندمی بد را حالم مشتش در خون و شیشه رقص

 بدون شم غرق حاضرم من... میشی آروم فرضی، استخر تو من کردن پرت با اگه-

 ! غریق نجات
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 .کشدمی حمام سمت به را هایمدست و شودمی بلند آمیزی جنون حالت به

 عقلش یا است نوشیدنی خورده، چیزی دانمنمی! شده دیوانه. کندمی آب از پر را وان

 خواهممی. دهدنمی را همیشگی کیارش از بویی رفتارهایش که داده دست از کل به را

 . ریزممی اشک ناتوانی از. توانمنمی کنم، رها شرش از را آرنجم

 !ت؟زندگی به برگرده تونهمی چطوری گفت بهت اون-

 . زنممی هق

 !کن باور! نیست راهی هیچ که گفتم بهش من... آره... آره -

 حمام دیواربه را دستش. کندمی رهایم. کرده سرخ هم را وان داخل آب دستش خون

 دیوار به را سرش زنم،می نفسنفس. کند جلوگیری اشتمالیاح سقوط از تا گیردمی

 .دهدمی تکیه دار، نم

 آروم بمیرم من شی؟ آروم تا بخوام معذرت باید چقدر ببخشید؟ بگم باید چقدر-

  شی؟می

. کنممی نزدیکش برهنه پاهای با را خودم آهسته. گذاردمی اشپیشانی روی را دستم

 محکم دستم در را دستش. بخورم ُسر است ممکن و هستند خیس هاسرامیک

 . گذارممی اششانه روی را سرم. گیرممی

  بس؟ آتش شهمی بسه؟ شهمی. خسته خیلی... امخسته-

 جدا نازکم هایانگشت چنگ از را دستش. ایمزده زل روبهرو هایدیوار به دو هر

 .شودمی خارج حمام از و کندمی
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 او نه زدم،می حرفی و رفتممی کیارش نزدیک من نه. گذشت خاموشی در گذشته روز

 کنار اجباری همخانه دو مانند. تخت روی من و خوابید راحتی روی شب. آمدمی جلو

 ! کردیممی زندگی هم

 جلوی صندلی روی آماده که بینمشمی. شوممی خارج اتاق از صبح هشت ساعت

 صدایم که روممی سماور تسم حضورش به توجهبی. نوشدمی چای و نشسته اپن

 . زندمی

 بره خواستهمی بوده، دختره عقد. بیمارستانه االن! کرد خودکشی طاها سفیدترب

 تا چند جاش به! شده خیالبی شمذهبی خانواده و دختر آبرو خاطربه بعد جااون

 ... قرص

 و ومدمی اتاق سمت به. افتدمی زمین روی دستم از استکان. شنومنمی چیزی دیگر

 سفره به را نگاهم آخرین. کشممی سرم روی رمقبی را اممشکی شال. شوممی آماده

 هوا روی را ماشین سوییچ که بروم بیرون خواهممی. اندازممی ای فیروزه سین هفت

 . چرخاندمی

 ! رسونمتمی-

 آسانسور دکمه و دهدمی دستم به ایلقمه. شود خارج من از زودتر تا کشممی عقب

 .کنممی همراهیش و بندممی را در. زندمی ار 

 رو خودش کنه ازدواج دختره اگه که بود گفته بهم طاها... بود رفته یادم خر من  -

 . کشهمی

 . شودمی آسانسور سوار و دهدمی تکان سری
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 بود زده بیرون شال از ژولیده موهایم. کندمی خودنمایی آسانسور در روحمبی صورت

 و کت بسته، کروات کیارش اما بود؛ شده پایین و باال مرتبنا اممشکی پر   ابروهای و

 هایشچشم. داده باال را موهایش. نفتیآبی پیراهن با پوشیده ایسورمه شلوار

 .شدمی دیده آسانسور نور داخل سفیدتر پوستش و ترروشن

 با انگار ارشکی و شدم پیاده زودتر من. نزدیم حرفی کدام هیچ بیمارستان به رسیدن تا

 ! رفت خودش و رساند بیمارستان به مرا داشت، قرار کسی

 احساس. گفتم را طاها نام پذیرش به و شدم اصلی محوطه وارد حالی چه با دانمنمی

. افتادم زمین به باری چند. باشد داده دست از را فرزندش که داشتم را مادری

 طاقت جاآن کارکنان چطور اممانده! کردمی بیمار هم را سالم آدم بیمارستان،

 ! آوردندمی

 . دوممی سمتش به بینم،می راهرو انتهای در را خاله

  شده؟ چی...! خاله-

 . کشدمی آغوشم در و ریزدمی اشک خاله

 پسرم تا بیاد دختره باید! بیفته روزاین به مبچه شدم باعث من... بود من تقصیر-

 که بیافتم اشخانواده پای و دست به برم امخومی نداری؟ رو آدرسش تو... شه خوب

 ! بزنه بهم رو عقد دخترشون

 چروک روسری با را هایشاشک خیس، هایشمژه و شده سرخ هایشچشم

 . کندمی پاک اشخاکستری

 ... ببینمش خواممی کجاست؟ االن. باش آروم... خاله -

 . دهدمی نشانم را یو سی آی
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 اشک قطرات. دوزممی چشم مختلف هایدستگاه بند در طاهای به شیشه پشت از

 . کشممی دست شیشه روی .کنندمی تار را دیدم

 . کشدمی امشانه به دستی ترنم

 چشم لحظه یه برای میریممی داریم بیرون ما انگار نه انگار خوابیده آروم...! ببینش-

 از رو اششماره. باشه دختر اون عاشق انقدر کردمنمی باور دیروز تا! کردنش باز

 آوردیمش دو ساعت. بزنم زنگ بهش نتونستم هنوز اما برداشتم طاها گوشی

 ... وضعیتت خاطر به نگه چیزی تو به گفتم خاله به. بیمارستان

 . کنممی نگاه اشزده غم صورت به

 ! گفت کیارش نگفت، مامان-

 از که دیشب از بابام. نیومده هنوز خودش اما... دیگه بوده گفته بهشون خاله-

 ! دونندمی اتفاق این مقصر رو خودشون اونا. برنگشته هنوز رفته بیمارستان

 . شویممی خیره طاها به شیشه پشت از دو هر

 هاآدم این وقتی اما نیست، فکرت به کسی تپه،می قلبت وقتی تا ای،زنده وقتی تا-

 کی ترنم،... شده ردی خیلی که میان خودشون به تازه میدن، دستت از دارن فهمنمی

 خودش سر رو بال این دختر یه خاطر به طاها سرسختی به پسری کردمی رو فکرش

 کردممی فکر! گیرهنمی جدی رو زندگی اصال کردممی فکر من که طاهایی! بیاره

... کرده بزرگش عشق! نه دیدم مونخونه اومدید روز اون اما! حرفاشه مثل مخودش

 ...بزرگه خیلی دختر اون

 . گیردمی شماره اشگوشی با
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 خانوم مریم باید شما ا   من،... شدم مزاحمتون موقع این ببخشید. سالم...! الو-

  درسته؟ باشی،

 . دهدمی قورت را دهانش آب

 تو خاطربه من برادر   بگم چطور... دیشب... دیشب طاها،. طاهام خواهر من -

 ! دی؟نمی جواب چرا... الو... الو! کرد خودکشی

 . دهدمی من دست به گریه با را گوشی

 ! کنهمی قطعم وقت اون انداخته، جااین رو من داداش! کرد قطع شعوربی-

 . کندمی پرت عقب به را حواسمان نفر چند صدای

 . بود گرفته آغوش در را خاله گریه با مادربزرگ

 ! خواممی تو از رو طاهام خدایا! آوردی ما سر که مصیبتی چه این خدایا-

 . روممی سمتش به. ایستاده ای گوشه آرام که بینممی را مادر

 ...!سالم-

 ! نگه تو به گفتم کیارش به ؟...نیل اومدی چرا تو-

 .میشه خوب هم طاها! خوبم من... مامان نباش من نگران-

 : گویدمی عصبانی پرستار که زندمی صدایم بلند ترنم

 ! تنهام دست ممن که بینیدمی! ها ستانهبیمار  جااین...! خانوم ترآروم-

 . شوممی پرستار نزدیک بلندی هایقدم با

 !ببینمش؟ تونممی من... ببخشید خانوم-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

335 

 

 . کشدمی کنارم

 !ننداز دردسر تو رو من تحویلی سال دم  ... داره مسئولیت عزیزم نه-

 . زندمی امشانه به ایضربه ترنم

 . داده پیام مریم نیل،-

 مادرش و پدر بیاید، تواندنمی که بود گفته پیام داخل. دهدمی نشانم را اشگوشی

 ! دهندنمی بهش رفتن بیرون اجازه

 . زنممی تکیه یوسیآی شیشه به و کشممی پوفی

 . کندمی بغلم گریه با و آیدمی سمتم به جون مادر

 زنگ... روش شد اضافه ماین داری مشکل کم خودت مادر، برگردی بهتره تو..! .نیل-

 دنبالت؟ بیاد کیارش آقا بزنم

 . میرم خودم.. .نیست الزم جون مادر نه-

 .نشیندمی صورتم روی اشک غبار .شوممی خارج بیمارستان از خداحافظی از بعد

. رودنمی کنار چشمم جلوی از هم لحظه یک هادستگاه آن با طاها پریشان چهره

 دلبسته که الغر اندامی با مشکی ابروی و چشم آن با ساله دو و بیست ِ شوخ پسر

 ! نیامد هم بیمارستان تا برایش که بود مریمی

 : دهدمی پاسخ آلودیخواب صدای با. گیرممی را دختمه ی شماره

  جانم؟-

 !اینا؟ مامانت خونه یا خودتونی خونه-
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  چطور؟... مامانم پیش-

 .پرممی جوب روی از زشت، سیاه   ی گربه دیدن از کرده هول

 ! حنا به بده رو گوشی-

 . کندمی فوت را نفسش

 ! شنیدم حسام از میشی؟ مامان داری نگفتی چرا ببینم، بگو اول-

 ! نبود حسام نام   کشیدن پیش وقت االن

 ! حنا؟ به میدی رو گوشی حاال! میشی خاله داری میگم بهت االن خب-

 . نه یا بیداره ببینم کن صبر دقیقه یه-

 خیابان وارد و پایین امانداخته را سرم چی مثل. رودمی باال هاماشین بوق صدای

 ! شدم

 خوادمی دلم اما... نه یا مهمه براش دونمنمی! بیمارستانه طاها بگو بهش بود خوابم-

 یه با طاها خوامنمی! کنه طرفه دو رو اشطرفه یک عشق حنا یعنی... طاها و حنا

 !کنه شروع جدیدی زندگی وامخمی بریزه؛ بهم شزندگی شکست

 . رودمی باال دختمه صدای

! نداره طاها به ایعالقه هیچ من خواهر! نکن تکرار رو اینا دیگه نیل؟ میگی داری چی-

 بالیی چه طاها حاال بگی؟ حنا به چی برای اصال! کرده غلط هم باشه داشته اگه

 ! اومده؟ سرش

 . کنممی قطع سوالش به توجهبی
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 که بود آهنگی همان شدمی پخش ماشین در که آهنگی. گیرممی تاکسی خیابان سر

 آدم تمام از خورده شکست که روزی همان. دادممی گوش کیارش ماشین در بار اولین

 پرت گذشته به. کشممی نفس را روز آن خاطرات! بردم پناه کیارش به اطرافم های

 پارکینگ، در کیارش یدند کیارش، با دیدارم اولین شدن، حسام عاشق شوم،می

 ایستادن شدن، حسام سفرهم پدری، خانواده با دعوا شیراز، به رفتنم مادر، ازدواج

 شدن همسایه مهمانی، اتفاقات غرورم، شدن شکسته حسام، خاطربه کیارش جلوی

 شده، بانداژ دست با برگشتش اش،ماهه یک جدایی اش،خانه در تولدم کیارش؛ با

 هر های خوردن لبو عقدم، مراسم در حسام حضور بدم، حال   بدش، حال   تنهایی،

 . ساحل و حسام بازگشت طاها، عشق نواختمان،یک زندگی مان، شب

 . شوممی گم خاطرات هجوم در من و خواندمی خواننده

 ...دم یک شم دور تو از تا... کردم سفر رو جوونیم-

 .نداره فرقی برام زندگی و مرگ که خودم با کردم چه

 را آسانسور و کنممی سالمی سرایدار به. گردمبرمی خانه به ظهر دوازده ساعت

 !کشیده پر بدنم از روح. خوردمی گره آینه در نگاهم دوباره. زنممی

 برای خانواده این از عید بوی و رنگ اما بود؛ عید امشب. برممی قفل داخل را کلید

 !بود رفته همیشه

 هم طرفش آن گذارم،می اینقره آینه کنار را مادرش آغوش در کیارش عکس قاب

 من که فر خرگوشی موهای با ساله شش دختری ها آن جلوی که را مادرم و پدر عکس

 ! ایستاده باشم،
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 ناهار میز روی و کنممی روشن شمع. چینممی گرد و کنممی عوض را ها مبل جای

 . گذارممی ها عکس و سین هفت سفره آیینه جلوی را قرآن گذارم،می خوری

 زنگ ترنم به. نیست کیارش از خبری. شوممی ولو مبل روی خسته هفت، ساعت

 . رودمی باال اشگریه صدای. بپرسم را طاها حال تا زنممی

 ...!نیل-

  خوبه؟ حالش شد؟ چی! ترنم-

 ... رفت... طاها... طاها-

 .افتدمی دستم از تلفن

 خاکسترم سوزم،می میرم،می. پیچیدمی وشمگ داخل ترنم هایگفتن نیل-نیل صدای

. زندمی فواره خون خورد،می میز ی لبه به فکم. افتممی زمین روی. بردمی باد را

 . رودمی باال تلویزیون صدای

 ...  و صدسی و هزار یک سال-

 اصابت زمین به سرم مانده کم. شوندمی پخش هم سر پشت عید، شاد هایآهنگ

 گلدان و شودمی کشیده پایین به رومیزی اما گیرممی میز همان به را دستم کند

 به رسد چه شنوم،نمی هم خودم را امناله صدای. افتدمی سرم روی ایشفیروزه

 ! همسایه

*** 

 ... جاییاین تو بابا-

 . کندمی احاطه جا را همه سفیدی نور. شودمی بسته خانه در
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 . آیدمی داخل پنجره از حسام

 اما ببرم پناه آغوشش به خواهممی! کنممی نگاه عشق با فروغش پر هایچشم به

 . گیردمی شکمم سمت به و آوردمی در ایاسلحه

 عقب به ناگهان. برممی پناه پدر آغوش به دستش از و کنممی نگاه امبرآمده شکم به

 ! کودکم و است من سمت هنوز اسلحه. بینمشنمی و کنممی نگاه

 عقب مرا کیارش. کندمی شلیک و گویدمی سه دو یک. بندممی را هایمچشم

 . شودمی زمین نقش خود و خردمی جان به را هاگلوله تمام و کشدمی

 روی را جانشبی سر. ریزدمی زمین به رویش و سر از خون. روممی سمتش کنان گریه

 .گذارممی پایم

 ! کن محافظت مونبچه از و بمون زنده...! نذار تنهام طاها مثل تو کیارش-

 .کندمی حلقه گردنم دور را دستانش کیارش

 ! استزنده... اسزنده طاها -

 سرم باالی کیارش هایچشم. امکشیده دراز اتاق تخت روی. کنممی باز را هایمچشم

 . کنممی تر زبان سختی به. داشت قرار

 ! طاها... ط-

 . نشیندمی کنارم و بردمی ترعقب را سرش

 بزنه حرف اشخانواده با تونسته مریم اینکه مثل کما، بود رفته! عزیزم خوبه حالش-

 به دوباره رو حیاتیش عالئم سرش باال رفته اون اینکه محض به! بیمارستان آوردنش و
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 مریم فقط! نکرده باز چشم هنوز البته. است معجزه یه این گنمی دکترا! آورده دست

 . خورده تکون انگشتش دیده

 . کشممی باالتر را پتو و کشممی راحتی فسن

  چنده؟ ساعت. کنهمی درد خیلی سرم... سرم-

 . کنممی ناله درد از گذاردمی ام پیشانی روی را دستش

 خورده قل سرت از! شکستی بد هم رو بدبخت گلدون این... داری هم تب! صبح دو-

 . هست هنوز شکبودی جای! زمین افتاده

 . کنممی نگاه درنیاورده هنوز که شلواری و کت به. شوممی خیزنیم تخت روی

 اومدی؟ کی تو-

 ! پیش ساعت یه-

  اس؟زنده مبچه! بودم؟ ولو زمین روی پیش ساعت یک تا شب هفت از من یعنی-

 .زندمی اشپیشانی به ایضربه و کندمی نگاهم گیج

 !نباش نگران ...سرت باال آوردم دکتر! مامانت خونه رفتی کردممی فکر-

  شب؟ موقع این دکتر؟-

 . زندمی لبخند

 ! اومده هوش به نیل داخل بیا! نرگس-

 هایچشم و کوتاه خرمایی موهای و کشیده و الغر اندامی با بلند، قد دختری دیدن با

 . دوزممی چشم کیارش به گیج شد اتاق داخل که عسلی
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 انگار اما مادرمه خاله خترد! برگشت آمریکا از اشخانواده با پیش هفته نرگس-

 ! مهربونه که انقدر! خواهرمه

 ! نزدی؟ حرف ازش حاال تا چرا پس-

 .دهدمی دست و آیدمی سمتم به نرگس

 یادش رو شکودکی دوران زن وگرنه! اسحافظه کم ما کیارش این داداش زن آخه-

 ! شدیم بابا مامان تو و من چقد که آخ. رفتنمی

 . خنددمی مستانه کیارش

 !بزنه سر بهت شب هر ایرانه وقتی تا خواستم ازش... بخیر یادش-

 نشیندمی کیارش شانه روی که دستش. کنممی برانداز گرد هایچشم با را نرگس

 پاره را اعصابم هایرگ و افتندمی کار به مغزم حسود و عصبی هایسلول تمام انگار

 .کنندمی

  کیارش؟ بزنیم حرف تنها میشه-

 . شودمی حوم لبخندش

 ! زنیممی حرف تنها بعد شونخونه رسونممی رو نرگس-

 ! زندمی امپیشانی به ایه*س*بو نرگس

 !نذاری تنها رو نیل بهتره. دنبالم بیاد بابا زنممی زنگ کیارش، نه-

 ! گردونمتبرمی خودم گفتم پدرت به که طوری همون! نیست نیاز-

 . روندمی بیرون اتاق از من شگفتی و تعجب برابر در نرگس با بعد
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 . کوبممی تخت به و کنممی مشت را هایمدست. بزنم فریاد خواهدمی دلم

 ." شدم سیر خودم دست   از از امدیوانه" 

 کجای باید را اشبرگشته فرنگ از تازه مادر   خاله دختر بود، کم شده نازل هایبدبختی

 ! گذاشتممی دلم

 سرم روی کتاب جلد ده انگار. آیممی پایین تخت زا بود که مشقتی هر و سختی به

 .اندکرده متوقف کلی به را حرکتم نیروی و اندگذاشته

 . شودنمی پیدا کنم،می برانداز با را خانه امگوشی دنبال به

 . شودمی گشتن یادامه از مانع شکمم قور و قار صدای

 .گذارممی گاز روی و دارمبرمی را دیشب غذای. کنممی باز را یخچال در

 پیتزا بسته دو که بندازم سطل داخل دستمالی که کنممی باز را گاز پایین کابینت در

 ! کندمی جلب را نظرم داخلش

 باشد آمده ساعت آن اگر آمده، یک ساعت گفت کیارش. کندمی یخ پایم و دست

 را دو هر چرا پس خودش برای یکی گرفته من برای یکی اگر خریده؟ کجا از پیتزا

 ! خورده؟

 ! کنم بازخواست را او که است من نوبت بار این. کندمی رخنه وجودم در شک سایه

 . کنممی پیدا را گوشی تلویزیون جلوی راحتی پایین از باالخره

 گذاشته آور زجر هایدستگاه همان کنار در طاها از عکسی ترنم خانوادگی گروه در

 . دادمی خبر بهبودش به رو حال از و بود

 .گویممی" شکرت خدایا" ب**ل زیر
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 درصد پنج و هشتاد در. کنممی تماشا دیگری از پس یکی را طاها پروفایل هایعکس

 لبخند هاعکس آخرین! نیست حواسش انگار و ستگوشی داخل سرش هاعکس

 را آدمی هر دل هایشچشم و بود داده پوزخند به را خود جای اشهمیشگی

 کردن باز از قبل. بینممی را کیارش پیام که شوم خارج تلگرام از همخوامی! لرزاندمی

 ریش ته که حالی در و گاوچرانی کاله   با پروفایلش عکس تک دوباره اش،ارسالی ویس

 پر موهای و دهدمی نشان رنگی را دیگرش چشم آفتاب نور و زده چشمک و گذاشته

 ! نشینممی تماشا به باالست به رو کاله هایکناره از پشتش

 "گدازدمی استخوانم در غمی بگویم، خواهممی چه دانمنمی" بیو و

 . دقیقه پنج و سی و هفت ساعت در ارسالی. کنممی باز را ویسش

 اما باشم، پیشت االن خواستممی اما... قهرم باهات اینکه وجود با... مبارک عیدت-

 !" ببوس هم رو دمگن. بگو تبریک رو عید هم مامانت به. اومد پیش کار

 ! من برای حداقل است همراه تمسخر با لحنش

 . گذارممی رکورد روی را دستم لرزان صدایی با

 نگم گندم به میدم قول. بگو تبریک اشخانواده و نرگس به هم تو! مبارک هم تو عید-

 !نبودی خودش و مامانش کنار رو سال تحویل

. گذاردمی جاکفشی داخل جفت را هایشکفش کیارش. شودمی جلب در به توجهم

 .خواندمی آمده گوشیش روی که چیزی بلند صدای با

  باشه؟ گفته تونهمی چی یعنی! گندم مادر از پیام یه ا  -

  بینممی را لبش روی گرفته شکل پوزخند وضوع به. کندمی پلی را ویس
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 !بگم تبریک خانواده و نرگس به رو عید برگردم بذار آخ آخ-

 . رودمی آشپزخانه سمت و کندمی کج را راهش سپس و کشدمی بو ربا چند

 ! بمیریم گشنگی از صبح تا باید حاال بود، ما شام این! که سوزوندی-

 ! گویدمی دروغ

 ! ببینی تونیمی رو آشغالش! بودم؟ خورده من رو پیتزا تا دو اون پس-

 . کندمی نگاهم اپن پشت از

 ! بود خودمون دیشب برای اون! شدی دیوونه-

 .زنممی اشاره میز روی لیوان دو به

 !دیشبه؟ برای هم تا دو این-

 .رودمی هم در هایشاخم

 به بیمارستان این از نشه مجبور خانوم که عیدی شب آوردم رو دختره رفتم! احمق

 ! دادی چایی بهش چرا میگه بعد! شه بیمارستان اون

 . کنممی را چسب زورم امتم با بودند؛ زده زخم چسب را لبم پایین

 قرار کی با شب تا صبح از تعطیلی روز تو! نمیشه ختم جا همین به تو با من مشکل-

 هایگذرونی خوش وقت دیگه االن ببین میری؟ کجا هاجمعه عصر اصال داشتی؟

 !نیست تمجردی دوران

 رهنف تک مبل روی و روممی عقب عقب ،آیدمی جلوتر. رودمی باال ابرویش تای

 . دهدمی قرار ها دسته طرف دو را هایشدست. نشینممی
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 کردی؛ فراموش وپدرت تو! کنم روشنت بذار... دونینمی نه! چیه؟ تو مشکل دونیمی-

 کار کنهنمی هم فرقی حاال... زنممی سر اون به هاجمعه عصر! نه رو مادرم من اما

 بودنش زنده دوران مثل ذارمینم! زنممی سر بهش شرایطی هر در نه، یا باشم داشته

! بکشه زجر هم دنیا اون تو کسیبی از شجوونی مثل ذارمنمی! نرسه بهش کی هیچ

 که یادت! نفهمیدی رو زندگی مفهوم هنوز تو باشی، من جای تونینمی وقت هیچ تو

 بابا به اینکه بدون امروز، حاال و! نشده پاس هنوز خونه این هایچک از تا چند نرفته

 اینکه بدون فروختم رو نمایشگاه هایماشین ترینقیمت گرون از تا چند و رفتم مبگ

 با خوادمی اون که حاال! گرفتم خودم نام به رو هاچک! بریزم حسابش به چیزی

 ... بودم جااون کارهای درگیر شب آخر تا! نکنم؟ من چرا کنه بازی من زندگی

 عقب و داردمی بر را دستانش ده،ش بسته زیادش نزدیکی علت به امتنفسی راه

 . رودمی

 ! دیگه؟ سوال-

 . دهممی تکان طرف دو به را سرم

 ! ندارم سوالی دیگه-

 اتاق سمت به خواهدمی. کندمی باز را پیراهنش هایدکمه و دهدمی بیرون را نفسش

 :زنممی صدایش که برود

 ! کیارش-

 . ستدایمی من به پشت برگرداند، را سرش آنکه بدون

 یه... نباید که درمیاد دهنم از حرفایی یهو. نیست خودم دست خدا به...! ببخشید-

 جلوی هاییوقت یه. بودم من مامانمم و بابا دعواهای دلیل کنممی حس هاییوقت
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 زبونی روی من زندگی تمام! بلعکس وقتایی یه و زدممی حرف مامان پشت بابا

 ! نباید که چرخید

 کندمی پرت مبل روی را پیراهنش. خورندمی سر گونه روی هایمکاش. ترکدمی بغضم

 . دوزدمی چشم صورتم اشک هایگلوله به و

 به را آغوشش خواهدمی. شوممی بلند پا پاشنه روی. داردبرمی قدم سمتم به آرام

 تا! کشدنمی طول ما آغوشیهم هم ثانیه ده. مقصر همیشه من   روی به کند؛ باز رویم

 خودم از خواهممی. کوبدمی امسینه قفسه به را دستش شوم آرام کنارش آیممی

. بوسدمی نرم را صورتم روی نشسته اشک قطره و آیدمی جلو صورتش که کنم دفاع

 تهی درد؛ و خستگی از شوممی تهی! ناتوانی و ضعف احساس از شوممی تهی

 ! هست دنیا این در کیارش غیر چه هر از شوممی

 از! ترسممی زن گریه از... ترسممی اتگریه از! نیل وقت هیچ کنی؛ گریه دنبای تو-

 ! ترسممی باشم، من صورتش شدن خیس مقصر اینکه

 بند حاالها حاال و امکرده رها را وجودم خفته بغض من اما نکن گریه گویدمی او

 ! نیست آمدنی

 که کس هیچ... آدمی هیچ دونب... تنهایی! روز دو برای حداقل... بریم شهر این از بیا-

 کیارش؟ باشه! بزنه بهم رو مونآرامش بخواد

 که اوست دوباره. شوممی زنده دوباره و میرممی آغوشش کنج در و زندمی لبخند

 . دهدمی مان زندگی ی ادامه برای دیگری فرصت و بخشدمی

 *** 

  کنم؟ باز رو چشمم-
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 . بردمی باال را آهنگ صدای

 ! نرسیدیم بهشت به وزهن... نخیر-

 . کنممی نگاه است، جاده تنها که رویمروبه فضای به چشمی زیر

 ! ها برهمی خوابم یهو آخه-

 . کندمی هدایت عقب به را امصندلی و شودمی خم سپس و کندمی فکر کمی

 ! شدم له کیارش آخ-

 . کندمی رانندگی جمع دوباره را حواسش

 ! بخواب راحت حاال-

 . کنممی باز چشم نانک غر غر

 ! ببندشون تونستی اگه حاال! رو چشمام کردم باز-

 پایم روی و آوردمی جلو را نازکی سفید پتوی پشت از و شودمی خم و کندمی نچی نچ

 : گویدمی مسخره به. اندازدمی

 !باشه بسته چشمات آخرش تا بودی داده قول تو! شکن عهد-

 ...تاب ار  زور توانمنمی من سرورم، اما-

 . شود تمام حرفم گذاردنمی

! کنی سرورم سرورم تونیمی موقع اون لواسون رسیدیم که وقت هر! نشو لوس دیگه-

 ! اسنشده حل معمای یه خودش نه تو ولی پزهمی غذا براش آدم ندیمه اینکه حاال

 . دوزممی چشم ،کندمی برخورد صورتم با که ایتازه هوای و بیرون به
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 !پزممی غذا برات رو روز دو این خب-

 بیگاری ازت اینکه نه کنی صفا جااین آوردمت رو روز دو این! وقت یه نشی خسته-

 یادم رو اشبقیه حاال... اوم و کباب کنم، درست جوج برات باید گفت مامانت! بکشم

 !ازش پرسممی زنممی زنگ! نیست

 . دهممی فرو حلقم به را رمسی مالیم باد و کنممی خوانیهم آهنگ با ب**ل زیر

 خودت؟ یا باباته مال خونه این کیارش میگم-

 زمان! حاال تا بوده این یادمه مبچگی از... داریمش وقته خیلی کنه؟می فرقی چه-

 ...جااین اومدیممی هابچه با دانشگاه

 . شوممی خیالبی که آوردیمی هم را دخترت های کالسیهم بگویم خواهممی

 ! بهت گذشتهمی خوش حسابی سپ خب-

 . شودمی میخکوب هایمچشم به صاف

 ! باشه گذشته خوش بهم تو با آشنایی از قبل نمیاد یادم! نه-

 . خندممی تلخ

 !گذرهنمی و نگذشته خوش بهت وقت هیچ پس-

 کنارم اگه هم رو دنیا آخر تا میگم من نیستم، خوشبخت تو با من بگن هم دنیایی-

 !"تو با" گذرهمی خوش بازم بزنی غر و نیک اخم و باشی

 مسیر در را خودم که باال آنقدر روم،می باال آیدمی بیرون زبانش از که ایکلمه هر از

 .بینممی ابرها
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 را جاآن لطیف و پاک هوای و آورممی بیرون سانروف از را سرم. رسیممی ویال به

 درخت در کنار. کندمی باز ریموت اب را ویال رنگ نارنجی درب. کشممی نفس آزادانه

 .بود گرفته فاصله ویال داخلی فضای از سفید هاینرده با و بود شده کاری

 .شویممی کیارش بهشت   داخل ماشین با

 احساس ایلحظه برای. کندمی باز خودش را من سمت در. کندمی پارک وسط همان

 .پیچممی دورم را پتو و شوممی پیاده! کنممی بودن ملکه

 .اومدمی هم مامان کاش-

 .کشدمی بیرون را بزرگ ایقهوه چمدان و رودمی عقب صندوق سمت به

 !نفره دو گفتی خودت-

 برق هایمچشم دیدنش با. داشت قرار ترطرف آن بزرگی استخر. چرخانممی چشم

 .زنندمی

 !توش بپرم االن همین خوادمی دلم...! خدا وای-

 .گیردمی دستم از را پتو و کندمی ایمسراپ به نگاهی کیارش

 توش؟ بری خوایمی جدی جدی-

 بلندم دست یک با و کندمی رها را پتو و چمدان که دهممی تکان آره نشانه به را سرم

 .بردمی استخر سمت به و کندمی

 فقط نیستم بلد شنا من! جهنم کنی رو بهشت نشی دیوونه. کردم غلط کیارش ا   ا  -

 .باشم گفته چی یه خواستم

 .کشممی جیغ بینم،می را پایم زیر آب از خالی رنگ آبی سطح تا
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 !رو من نندازی! کیارش نداره آب این-

 .رودمی باال اشخنده صدای

 !خانوم گلی ممد، مش...! کنن پرش میگم کنیمی اصرار که حاال-

 پیرمرد. نددومی سمتمان به اصلی ساختمان مجاور چوبی ایکلبه از پیری مرد و زن

 با هیکلی زن و کندمی بغل را کیارش اشپیوسته بهم ایسورمه لباس با اندام الغر

 فکش بودم، آغوشش در که منی و کیارش به خیره بسته کمرش دور که گلیگل چادر

 !کرده قفل

 !آقا که میاید بودید نداده اطالع...! جان آقا سالم-

 :ویدگمی کیارش به رو شوهرش حرف تاکید به زن

 کنید؟نمی معرفی رو خانوم این! شادی به همیشه آقا... مشدی میگه راست-

 .گذاردمی زمین روی را من و دهدمی قورت را اشخنده کیارش

 دور مرد و زن چشم از که زنممی بازویش به ایضربه و پیچممی خود به درد از

 !ماندنمی

 تو که بس بخوره سرش به یباد یه جااین آوردمش! منه همسر نیل خانوم، گلی-

 استخر این حال به فکری یه داخل ریممی ما تا حاال! خورد دود باد، جای به تهران

 !شده جونور و جک از پر !کنید

 .کندمی نگاه مرا دوباره و دهدمی تکان سری گلی

 به کیارش آقا کردمنمی فکر... خانوم بشم شما قربونت من الهی...! آقا خبربی چه-

 !کنه ازدواج هازودی این
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 .زنممی نیشخند

 !میشه بابا داره و-

 سمت به و گیردمی را دستم کیارش بهتشان برابر در و ماندمی باز هردوشان دهان

 .کشدمی هاپله

 !باال بیار رو چمدون اون ممد مش-

 .آقا چشم-

 .کندمی باز را در کلید با. رسیممی ایشیشه در به و رویممی باال مارپیچهایپله از

 !بهشته خود   جااین کیارش،-

 راه راه دیواری کاغذ دیوارها و شده پوشانده مشکی شکل مثلثی هایسرامیک با زمین

 .داشتند مشکی - سفید

 !نمیارم بد جای رو تو که من-

 .بودند شده چیده تلویزیون جلوی و خانه وسط گرد که رویممی هاییمبل سمت به

 .ددهمی نشانم را باال

 .باال ریممی هم با بعد بشین جا همین بیاره رو چمدون ممد مش تا-

 را پله پایین تا باال رنگی قرمز فرش که تفاوت این با دارد، را مارپیج هایپله همان باال

 .کرده احاطه

 !واقعیت برسه چه دیدمنمی رو ایخونه همچین هم ها خواب تو-

 .کندمی نگاهم لبخند با
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 که بیای کسی با اگه خصوص به نیل، بهشته از تیکه یه جااین! ندیدی رو باال حاال-

 !عاشقشی

 .رودمی قنج دلم

..! اوم... بگم بهت چیزی یه خواممی ممن بهشت، این تو آوردی رو من که تو خب-

 !کردم کامل رو یخبندان عصر. شد تموم رمانم

 .کندمی باز را اشنفتی آبی پیراهن هایدکمه

 !گیرهمی درد کمرت تاپلپ پای بشینی من، با تایپش. مبارکه ومخان! به به-

 .کنممی باز را موهایم کش و دارمبرمی را شالم

 !بده چیزی نظری یه خوندی رو بیشترش که تو-

 .گیردمی خودش به متفکری حالت

 قانون شده نحوی هر به خوایمی! انتقامی دنبال   یخبندان عصر توی تو نیل، ببین-

 کنی فکر خرده یه اگه ولی ببخشه نباید کس هیچ میگی تو! ببری سوال زیر رو خدا

 توش همه که شهریه از ترقشنگ خیلی بخشنمی آدماش که شهری بینیمی

 از داری تو. دونمنمی... یکی داده، دست از رو صورتش یکی نداره، چشم یکی! ناقصن

! نداره تقصیری هیچ زن مقصرن، فقط مردها نظرت به نویسی،می خودت نظر

 مرد هم! فوتبال داور مثل قاضی، یه مثل باشه عادل باید نویسنده که درحالی

 !داستانش زن هم باشه، داستانش

 . کنممی نگاهش غیظ با
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 هم از من! کنه دفاع مونحقوق از کسی اینکه بدون میشه ظلم ما حق   در همیشه-

 !کنه؟ دفاع کی نکنم دفاع جنسم

 .دهدمی نتکا طرفین به را سرش

  خوبه؟ بابا گندم  ... نیل بحث خیالبی-

 . اندازممی نکرده تغییری هیچ هنوز که شکمم به نگاهی

 ! حبابه ماین انگار کنم،نمی احساس هنوز رو وجودش-

 . رودمی درب سمت به ممد مش گفتن آقا آقا با. خنددمی

 . دیدکشی زحمت رو جاش همین تا برمشمی باال خودم. گرم شما دم  -

 . شنوممی را صدایشان تنها بود، در به پشت کاناپه که جا آن از

 اومدید که آخری دفعه شما آخه همسرتونه؟ واقعا خانوم ولی نباشه جسارت آقا-

 !نکردیم جمع رو خانوم رویا هایعکس قاب ما تازه. گیریدنمی زن مبکشنتون گفتید

 . گردمبرمی شانسمت به و شودمی تیزتر هایمگوش. کندمی سرفه بار چند

 ! کنه؟می کار چی جااین اون هایعکس قاب! هیس-

 به بزنیم دوباره رو هاشونعکس قاب که گفت گرفت تماس پیش ماه سه-دو پدرتون-

 ! دیوار

 . زندمی چنگ را موهایش کیارش

 . برو حاال خب-

 . آیدمی سمتم به مصنوعی لبخند با و بنددمی را ایشیشه در
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 .زنممی صدات بعد اتاق بذارم رو چمدون میرم من بشین؛ دقیقه دو تو-

 راه سرش پشت بفهمد آنکه بدون رودمی هاپله سمت به تا دهم؛می تکان سری

 . افتممی

 ختم هم موازات در اتاق دو به که بود راهرو یک تنها نبود؛ کردممی فکر که آنطور باال

 . شدمی

 باز را در ناگهانی و روممی درب سمت به. بنددمی را راستی سمت اتاق در کیارش

 . شودمی خیره هایمچشم به صاف و گرددبرمی. کنممی

 ! کن صبر گفتم -

 فرش و بود اتاق گوشه اینفره دو تخت. کشممی سرک اتاق به و دهممی تکان سر

. نمکمی نگاه دیوارها به گفت ممد مش که همانطور. بود پوشانده را وسط متری شش

 .داده تکیه دیواری کمد به پا یک با و بسته را هایشچشم کیارش

 و مشکی درشت هایچشم با ساله بیست -نوزده رویای اول عکس. روممی جلوتر

 دو و بیست - یک و بیست کیارش دست و زده دلنشین لبخندی پشتش پر ابروهای

 و ستا کیارش کول روی رویا بعدی عکس. شده حلقه اششانه روی ساله

 هر بعدی عکس! گذاشته کیارش هایچشم روی ایفیروزه انگشتری با را هایشدست

 ! رویاست تماشای محو کیارش و اندنشسته تاپ روی دو

 . نشینممی تخت یگوشه و شوندمی خم زانوانم شود؛می پاره دلم بند

 عدب حتما این نداری؟ کنه خودکشی شدی باعث که یکی اون از عکسی... خوشگله-

 ! من به رسیدی که تا دیگه دختر تا ده بعدم! شده تزندگی وارد اون از
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 به. بود بابا دوست دختر! نداشتم دوسش من اما خوشگل؛ خیلی بود، خوشگل رویا-

 چسبیده کنه مثل اینکه از اوایل! بده آشتی بابام با ومن خواستمی خودش قول

 من مثل ماون! ببرم پناه بهش باید تنهایی کردن پر برای دیدم بعد اما بودم عصبی

 شدمی آماده ازدواجمون برای داشت چی همه بابا اصرارهای با! فرزنده تک تنهاست،

 بردار دست بابا اما! نرفتم ولی برم باهاش که خواست ممن از ایران، از رفت رویا که

 رویا. وردخ همبه شوندوستی ور اون نرفتم رویا با من وقتی! نیست ماالن حتی نبود،

. شدیممی حساب هم نامزد! اشخانواده با البته... جااین اومد که بود دختری تنها

 دیوار به زدن رو هاعکس گفته اون اینکه از! خوندمی آواز برام بود قشنگ صداش

 ممادرت. کنیم ازدواج تو و من خواستنمی که بود همین برای! نداشت خبر مروحم

 پدر با دوباره شراکت برای من بابای اما نیست خبری رویا خود از! دونستهمی حتما

 باشیم نداشته کاری هم گذشته به دادیم قول همبه ما... نیل و! کنهمی کاری هر رویا

 ! کنیم زندگی حال تو و

 به من زندگی تمام االن! کنی پنهون اینکه نه گفتیمی من به باید تو...! کیارش ولی-

 .کیارش نیستی دپایبن تو! وصله هیچ

 رو زندگی و بشه گفته اینکه تا نشه گفته وقت هیچ بهتره حرفایی، یه چیزایی، یه-

 ساله هجده پسر... دیدمت که اولی روز همون از نیل، دارم دوستت من! بزنه بهم

 در لحظه، این در من، برای تو اما... نه! شدم عاشقش نگاه یک در آه بگم که نیستم

 !داری فرق همه با فرودینی روز ومیند این در زمان، این

 .بنددمی نقش لبم روی عمقی کم لبخند

 !گذشته همون تو بشه خاک باید گذشته توئه با حق! دارم ایمان تو به من-

 .آوردمی پایین دیوار از را هاعکس و زندمی چشمکی
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 شرتیسوی کاله. نشینممی چوبی نیمکت روی شده، آب پر حاال که استخری نزدیک

 .کنممی گوش آن به گوش این از را همراهم تلفن. کشممی موهایم روی را خاکستریم

 !کنم؟ صحبت باهاش تونممی بیداره؟ االن جان، خاله-

 .بپرسم پرستار از کن صبر-

 لحن با. خوردمی گوشم به طاها نفسنفس صدای که گذردمی سکوت در ثانیه چند

 .دهدمی پاسخ ضعیفی و آرام

 ...معرفتبی مسال-

  داشت؟ رو ارزشش کردی؟ خودت با رو کار این چرا برم قربونت من آخه! طاها-

 بیمارستان؟ نیومدی چرا تو حاال! داشته که بینیمی-

 ...تونخونه میایم شدی مرخص که فرداپس. رفتیم تهران از یهویی خیلی-

 .کنم تجسم را لبش روی لبخند تلفن پشت از توانممی

 به بودم گفته مامان به. خندهنمی چشماش اما! ها برگشته دیدی؟ رو مریم-

 !من خاطربه زده همبه رو عقدش... گفتن انگار اما نگن چیزی اشخانواده

 همبه را عقد مریم خانواده که بود گفته ترنم! مریم برای طاها، برای سوزدمی دلم

 مساعد کامال حالش که مانیز  تا گفتند دروغ طاها به اما! دارد نامزد مریم و نزدن

 .شود

 و ماشین بخرم، خونه حسابی، درست کار سراغ برم باید که گذاشته شرط باباش-

 دادم قول مریم به اما! بیارم دست به تونمنمی هم دیگه سال ده تا که چیزایی یه اوف
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 رو من دهن لعنتی این... شمام با پرستار، خانوم... کار دنبال برم شدم که مرخص

 خودمه مال که چیزی برای دیگه... گفتممی داشتم خب! ب کَنش بیا کرده فصا

 جنازه از رو سوزن داری مگه خانوم... بگیردش ازم کسی ذارمنمی... نیل جنگممی

 ...مازنده کنی،می

 .شودمی قطع تلفن سپس و آیدمی پرستار اعتراض صدای

 شربت استکانی حاوی ایسینی با خانوم گلی که شوم بلند نیمکت از خواهممی

 .آیدمی جلویم

 نکنید؟ استفاده هوا این از و داخل برید میاد دلتون خوبه هوا... خانوم بنشینید-

 .کنممی تشکر و گیرممی دستش از را شربت

 کنید؟می زندگی جااین ساله چند شما...! خانوم گلی-

 سه و داشت جریان توش یزندگ که اوایل اون از. بودیم هم ما بوده، جااین وقتی از-

 وقتی از! میاد یکی سال سه -دو هر که االن تا بودن جااین اینا آقا تابستون ماهه

 دیدن با ممد مش و من که صبح امروز تا مرده جااین هم زندگی مرده خانوم

 !شده متولد جااین دوباره انگار! دیدیم رو زندگی دوباره کیارش آقا هایخنده

 .کنممی پایین باال را امحلقه

 میشه محسودی مادرش به همیشه! داره و داشته دوست رو مادرش خیلی کیارش-

 !داشته دوستش حد این تا نفر یک که

 .خواندمی فاتحه ب**ل زیر

 !داره دوست حد اون تا هم رو شما که! خانوم میشه محسودی شما به ممن-
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 .دهممی باال را ابروهایم. خندممی

 !مادربزرگش یا کنهمی حسودی من به بیاد دنیا اشبچه یمببین باید حاال-

 حنا را موهایش. بود کوفته اشبینی و داشت سرخ و استخوانی ایگونه خانوم گلی

 ابروهایش. بود زده بیرون شایسورمه گلیگل روسری از تارش چند و بود گذاشته

 .کردندمی خودنمایی آفتاب نور در روشنش هایچشم و بودند ریخته تقریبا

 .کندمی خودش متوجه را دومان هر کیارش صدای

 بده من به سیخ دهتا یه بیا گشتم دنبالت رو جا همه خانوم گلی! کردید خلوت بهبه-

 .من با امشبتون شام

 خم کمری با سالنه سالنه و گویدمی چشمی خندان و شودمی بلند جا از خانوم گلی

 .رودمی کلبه سمت به شل پایی و

 !بابا درخدمت و کنجکاوه زیادی اما ها، خوبیه زن-

 ...کیارش داری کار چی رو خدا بنده-

 .روممی استخر نزدیک و شوممی بلند نیمکت روی از

 .دودمی سمتم به کیارش

 !بپر شده پُر این که حاال... سه دو یک خبخب-

 !تو این بندازی رو من نشی دیوونه کیارش-

 .کندمی نگاهم نیشخند با و اندازدمی باال شانه

 !خودته میل-
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 به دست حالت و مصمم چهره برای و روممی استخر طرف آن به و دوممی ترس از

 .آورمدرمی زبان اشسینه

 !بگیر رو من تونستی اگه حاال-

 سر در اینقشه انگار که طور همان و زندمی اینیمه نصفه لبخند من زبان دربرابر

 !کندمی نگاهم دارد

 !نندازم گندم جون   اما پیشت میام من شکیار -

 .دهدمی تکان سر اخم با

 !نذار مایه من یبچه جون از-

 که روممی نزدیکش احتیاط با و گردمبرمی اولم جای سر بود که مکافاتی هر با

 . نشیندمی امشانه روی انتظارم خالف دستش

 یه دست به باید زنم،ن یخ و بپوشم سرما تو که باشه ژاکت یه مثل من زندگی اگه-

 میده، نجات سرما از رو من که عشقی اون! باشه شده دوخته عشق با و مادربزرگ

 ! تویی

 جیغ. دهدمی هلم آب سمت به ناگهان که بودم شتشبیه کردن هضم حال در

 کودکی خوب حس از لبریز و شوممی خنک مانممی آب در که بیشتر کمی اما زنممی

 ! حمام وان   در

 شدمی باعث همین و رسیدمی استخر کف به پایم. خنددمی روزم و حال به آب باالی

 ! شود جبران نبودنم بلد شنا

 ... دادم قسم رو گندم جون من! نامردی خیلی-
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 من بده ودستت حاال! نخور قسم بازیا مسخره این واسه رو من بچه جون گفتم ممن-

 ... باال بیا

 به را دستش بیایم باال کمکش به آنکه جای به کند،می دراز سمتم به را دستش

 . شودمی خیس پایمان تا سر. کشممی آب سمت

 *** 

 دو با کیارش. خورممی تکان و نشینممی راک صندلی روی شده پیچ حوله موهای با

 . دهدمی دستم به را یکی و آیدمی سمتم به چای لیوان

 ! گوشمه تو آب هنوز روحت تو-

 داخل دوم بند تا که ایاشاره انگشت و گرفته خودش به که ایمسخره حالت به

 . خندممی بلند بلند برده گوشش

 ! کردی؟ درست رو چایی گوشت تو آب با نکنه-

 ! منه مال صندلی این پاشو حاال! کردم درست تو موهای آب با نخیر-

 .رمگذامی دهانم داخل کیارش به توجهبی و دارمبرمی قندی میز کنار قندان از

 ... بخور ولی! خوریمی رو من حق داری تو-

 .نشیندمی دیوار به چسبیده رنگ اینسکافه نفره سه راحتی روی

 ! نشسته گندم کن فکر! کیارش که نداره تو و من حق-

 .رودمی غره چشم آخر در و آورددرمی را ادایم

 . دهممی تکان را صندلی بیشتری سرعت با
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 ! میگه گندم نمیگم من رو این! گشنمه... شدا هشت ساعت-

 . زندمی اشپیشانی به محکم را دستش

 حرف تو زبون از چرا مامانت ببینم بذار شو خفه دقیقه دو بره، قربونت بابا گندم،-

 ! زنهمی

 ...!دیوونه-

 هایجوجه و نون و هاسیخ سینی با. رودمی آشپزخانه سمت دوباره و شودمی بلند

 . رودمی بیرون بگوید چیزی آنکه بدون و دآیمی بیرون شده خرد

 ! ناشناس شماره. خوردمی زنگ تلفنم

 ...!الو-

 ! شاپرکم من... من سالم،-

 . شوممی بلند صندلی روی از کنممی قفل

  امرتون؟-

 اما میاد دنیا به دیگه ماه یک تا حسام و من بچه! بیرون بکش من کفش از وپات-

... داری شوهر خودت تو ببین! شده خراب ایران تو مونده هزد رو اشبچه و من قید اون

 بیرون بکش... هان میشی؟ حالی چه هم رو ریخته دیگه یکی با شوهرت بفهمی اگه

 !شه بزرگ پدربی تو مثل مبچه نذار! ما زندگی از

 پیشش کشورت تو و برگرد داری دوستش خیلی اگه کردی؟ فکر چی خودت پیش-

 االن اینکه به اگه! هم رو بریزه یکی با نکنه باشی مراقب دور از اینکه نه کن زندگی
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 تموم ازدواج از قبل همون حسام و تو زندگی که بگم بهت باید زندگی، میگی داری

 ...!خداحافظ ندارم دیگران توجه به نیاز خانوم، خوشبختم شوهرم با من! شد

 کاله. کنممی رها دلیصن روی را موهایم روی حوله و دهممی بیرون صدادار را نفسم

 . روممی بیرون و کشممی سرم روی را ایسورمه شرتسویی

 را مسیر انداخته راه ممد مش کلبه نزدیک که دودی بوی از که گردممی کیارش دنبال

 . دهممی تشخیص

 . خوردمی چشم به روشنایی کمی باغ هایچراغ با و است تاریک تقریبا هوا

 . کندمی نگاهم زند،می باد را اهجوجه که حالی در کیارش

 و ممدمش تا نون الی بذار رو پخته که تا چند این خانوم بیا... اومده کی ببین بهبه-

 .بیرون بیارن انباری از رو میز خانومگلی

 .کشممی بیرون سیخ از را هاجوجه و کنممی نگاهش متعجب

 چی؟ برای میز-

 بکش نفس هست وقت تا... برگردیم شب فردا مجبوریم راستی! میگم من چون-

 ... جااین

 کمکشان به کیارش که آورندمی را شکلی مربع خوری ناهار میز گلی و ممدمش

 . رودمی

 میز روی که هاییشمع و شودمی چیده هم رویروبه صندلی دو با خوری ناهار میز

 . گیرندمی قرار

 ! بیار هم دیگه تا دو کیارش آوردید؟ صندلی تا دو چرا ا  -
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  کنید؟می فکر چی خودتون ممدمش باشن، ما پیش توننمی بخوان اگه-

 گلی رفته باال ابروی به نگاهی چشمی زیر و اندازدمی پایین را سرش ممدمش

 . اندازدمی

 ... نمیشیم تون مزاحم آقا نه-

 . دهدمی دستش به و گذاردمی ظرف روی نون همراه را سیخ چند کیارش

 . ممنون کشیدید، تزحم خیلی-

 . نشیندمی صندلی روی کیارش و شوندمی شانکلبه داخل

 ! خوردنمی شام ما پیش بارم یه خب داشتن گناه! کیارش نبود درست کارت اصال-

 . گذاردمی دهانش داخل و گیردمی ایلقمه خیالبی

 کی به خوایمی فایل، و کردم تایپ رو کلش من اینکه از بعد. ..گفتیمی خب-

  اینا؟ و چاپ برای شبدی

 . کنممی نگاهش سردرگم

 .سارا بابای استادمون، به آهان! بودم نکرده رو فکرش اصال! دونمنمی راستش ا  -

 ...!نیل. خوبه... خوبه-

  دلم؟ جان  -

 تحمل باباش خونه رو دیوانه این خوادمی کی بابا ای گفتم دیدمت که باری اولین-

 از برگشتنت از بعد. بود دیدنی روزت و حال... ربزرگتماد خونه خصوص به! کنه

 مهم برات حتی زنممی حرف باهات وقتی دیدم وقتی کردم، عادت بودنت به شیراز

! داره فرق دیگه دختر این نه گفتم کنی،نمی نگاه چشمام به حتی و میگم چی نیست



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

364 

 

 دوست رو یارو اون فهمیدم بعد! تو مثل   نیست؛ وجودش تو احساس نام به چیزی

 ما شاید دونمنمی! عشقت بود مسخره برام... داره دختر دوست که رو کسی! داری

 که روز اون. باشه داشته دوست رو دیگه یکی ما از غیر دختری ببینیم تونیمنمی مردا

 عاشقت! داشتی فرق کیانا با من برای تو! برادری نه بود عشق از مهمونی نری گفتم

 خوردمی همبه خودم از حالم! میریمی دیگه یکی به عشق از داری دیدممی و بودم

 من جای به چشماشم، جلوی روز هر و شینهمی من روییبهرو واحد که دختری که

 وقت هیچ اما رسیدیم همبه راحت خیلی ما بگی تو شاید... بینهمی رو دیگه یکی

 ببینه؛ رجاییه رو رقیبش مجبوره دفعه هر که منی جای! باشی من جای تونینمی

 !نشسته اشسفره سر دیگه یکی با لج برای فقط کنارشه که زنی بفهمه حتی

 . شودمی بلند جایش از و کشدمی عقب را اشصندلی

 ! کیارش-

 . افتممی راه سرش پشت و شوممی دستم داخل لقمه خیال  بی

 مهم برام و مفهمیدنمی رو نگاهات دلیل... بودی معمولی آدم یه برام اولش... درسته-

 چقدر فهمیدم تازه رفتی، یهو وقتی اما... اومدمی بدم ازت جاهایی به شاید! نبود هم

! نداشتیم هم از درستی درک که رفتیم سقف یه زیر وقتی تو و من! تنهام دنیا این تو

 ساعت این تو جااین. رسیدیم جااین به آخر و آوردیم پناه همبه تنهایی از فرار برای

 رو آقاهه این فقط و فقط! عاشقم رو جذاب پسر این من بگم و بزنم داد مخوامی

 . دارم دوست

 جلوی را کیارش که کنندمی گذر چشمم جلوی از روزهایی و زنممی را هاحرف این

 ! شکستممی حسام
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 ب**ل آرام. چسباندمی اشسینه قفسه به را سرم بیندمی که را چشمم خیسی

 :زنممی

 !دارم دوستت-

 بیست من   االن دارم؟ دوستت میگی بهش تو وقتی میشه جوون چقدر آدم دونیمی-

 ! شدم متولد تازه انگار ساله شش و

 ! قول؟ نری، پیشم از وقت هیچ بده قول...! کیارش-

 . کندمی نوازش را موهایم و آورددرمی سرم از را کاله

 !مردونه قول  -

 *** 

 .خوردمی هایم چشم به بود شده زده کنار اشیطالی پرده که ایپنجره از آفتاب نور

. کنممی نگاه را کنارم بیداری و خواب بین گیجی حالت با و زنممی غلتی تخت روی

 که زنممی صدایش خوابیده حالت همان با گرفته صدایی با. نبود تخت روی کیارش

 . زنممی بیرون اتاق از و شوممی بلند گرم و نرم تخت از سختی به. دهدنمی پاسخ

 . گذرانممی یکی تا دو را هاپله

 !کیارش-

 . کشممی بیرون را شیر بطری یخچال از و روممی آشپزخانه به. نبود هم سالن داخل

 . پیچدمی باغ داخل کیارش خنده بلند صدای

 . پوشممی را درب جلوی دمپایی و کنممی سر به شالی و کنممی ریز را هایمچشم
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 آن. مالممی را هایم چشم. کندمی نوازش را صورتم خنکی باد درب شدن باز با

 ورودی در جلوی میله دو به. بینممی را کیارش سر استخر، از تر دور کمی تر،طرف

 ! تاب مانند درست گذاشته، چوبی جایگاهی وسطش و بسته طناب

 . فظخداحا برم قربونت... کیانا باشه... رسونهمی سالم هم نیل! خالیه جات آره-

 : پرسممی ایمسخره سوال و زنممی اشاره تلفنش به

  بود؟ کیانا-

 . دهدمی تکان طرفین به را سرش

 ! بود بدلش نه-

 ! مزهبی-

 . نشینممی رویش و روممی تاپ سمت به

 از هاسال. شودمی زنده امکودکی خاطرات. دهدمی تابم و آیدمی سرم پشت کیارش

 ! گذشتمی داده بتا مرا کسی که باری آخرین

 هشت دختری جوان، نیل جای به و داشت قرار پدر کیارش جای به خاطرات قلمرو در

 . شدمی طرف آن و طرف این باد وزش با که فری مشکی موهای با ساله

 . ببینم رو خدا خواممی... آسمون تو بفرست رو من بابا-

 جیغ ترس از. داد مهل تر محکم بود، رفته باال اشخنده صدای که درحالی پدر

 :کشیدم

 ... تر آروم بابا-

 . برد باالتر را سرعتش اما



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

367 

 

 خب؟ نترس، ارتفاع از هستم من تا-

 به اعتماد بفهمم تا افتادم زمین روی بعدی هل با اما شد جسارت وجودم تمام

 !دارد همراه به سقوط خودم به اتکا بدون هرکس

 . ارددمی باز پرواز از را روحم کیارش فریاد صدای

  خوبی؟ نیل-

 . نشسته کنارم کیارش و افتادم زمین روی آیم،می خودم به

 .بده رو جوابم نیل نشد؟ که تچیزی-

 ... خوبم-

 .کندمی بلندم و گیردمی را دستم

 !باشه نشده زخم زانوت ببینم... بیفتی کردمنمی فک... ببخشید-

 . کنممی گاهن بود خاکی زانویش روی حاال که ایپارچه شلوار به

 .رویممی خانه سمت به بازویش کمک به لنگانلنگ و زنممی لبخند رویش به

 . خوبم... نیست چیزی نه-

 روی مصنوعی لبخند انقدر و میشه استفاده نقاشی توی که رنگی آبی ماده یه تو-

 !شدمی نقاش بود بهتر که کنهمی تزریق هاشب**ل

 ... آرشکی! دلیری شهریار هم تو-

 ... بلدیا! بابا نه-
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 افتدمی شیر بطری به نگاهم. رودمی باال و خوردمی زنگ تلفنش رسیم؛می خانه به

 .آیدمی کیارش صدای که کنم باز را درش خواهممی. است کابینت روی همچنان که

 ! دور بنداز گذشته مصرفش تاریخ نخور رو شیر اون-

 ! ببیند ستتوانمی هم را پایین و داشت برزخی چشم انگار

 . گذارممی میز روی و ریزممی چای فنجان دو

 . آیدمی باال ترنم پیام که اندازممی نگاهی گوشی به

 !" نامزدش به نه کنهمی رحم مریم به نه گفتیم دروغ بهش بفهمه طاها اگه" 

 ابروهای با کیارش. شوممی خیالشبی. بنویسم برایش پاسخی که کندنمی کار مغزم

 . آیدمی پایین پله از هخورد گره

 . برگردیم باید شو آماده-

 ! بیفتیم راه شب بود قرار ولی-

 . بردمی فرو موهایش داخل را انگشتش

 ... کرده شکایت ازم-

 . شوممی بلند خورده جا

 . آدمیه عجب ها؟ماشین همون برای بابات؟-

 ! بگه بزنه زنگ هی نکرد مرتیکه! نپرس سوال انقدر. کن جمع ووسایلت پاشو پاشو-

 ! ریممی بعد بخور رو چایی این بیا حاال باش آروم-

 . رودمی باال صدایش



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

369 

 

 !کن جمع رو لباسا باال برو پاشو! بخورم کوفت-

 پایین هاپله از را چمدان خواهممی. چینممی چمدان داخل و کنممی جمع را هالباس

 . گذاردمی دستم روی را دستش که بیاورم

 ! من به بدش-

 کشدمی پایین را چمدان حرفبی. شوممی خیره نیمرخش به و کشممی کنار را دستم

 . کندمی مرتب را چرمش کت یقه و

 . افتدمی راه به دوباره و اندازدمی مادرش اتاق به نگاهی برسیم پایین به آنکه از قبل

 . رویممی بیرون و کنممی باز را در او از جلوتر

 .کندمی سد را راهمان و شودمی خارج اشکلبه از شلواری زیر با و متعجب ممدمش

 ! بیرون ببرم رو ماشین باید بکن، رو تاب اون-

 و کندمی نگاه من به عصبانی کیارش. شودنمی کیارش جمله متوجه انگار ممدمش

 .گذاردمی جلویم را چمدان

 . بردارم رو لعنتی اون خودم تا صندوق بذار رو این برو -

 . کشممی ماشین سمت به را چمدان و دهممی تکان ریس

 . کندمی باز را هاطناب و شکندمی رحمانهبی را وسط چوب تکه

 باز ریموت با را در و شودمی ماشین سوار خداحافظی بدون. نشینممی ماشین داخل

 . کندمی

 . شودمی خارج سرعت با ماشین
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 ! ترآروم-

 آهنگی و رودمی ضبط سمت دستم. شودمی بسته نسرما پشت در. دهدنمی جوابی

 . کنممی پلی

 که است بار آخرین انگار دارم؛برنمی رخش نیم از را نگاهم. کشدمی پایین را امپنجره

 !بینمشمی گونهاین

 . کنیم تصادف ترسممی بری؟ ترآروم میشه...! کیارش-

 . کندمی کم را سرعتش

 . ریزدمی بهم اعصابم ماشین داخل سکوت از

  گیره؟می پس رو شکایتش بابات مثال؟ میشه چی تهران برگردی زود االن-

 . کوبدمی ماشین فرمون به مشت با

 یه توی باهم نفرمون سه نیست بدم بمیریم؟ روز یه تو ترسیمی چیه... دونمنمی-

...! داشتن دوست رو هم چقد آخی گنمی قبرمونم سر! میگیم وداع رو دارفانی روز

! من به نزن زل طوری اون! آخی گنمی فقط! ما به گذشته چی دونندنمی که درحالی

 ! درک به میریم واقعا میشه پرت حواسم

  کنم؟ نگاهت چطوری پس ببخشید-

 رو چشماش شاصلی شخصیت که بینیمی فیلم یه داری کن فکر! نکن نگاهم اصال-

 بسته پلکای پشت نیاد... نیل ببند رو چشمات! بسته عشقش شدن دریده روی

 . ترهقشنگ خیلی

 . رودمی باال صدایش خورد،می زنگ تلفنش. شوممی خیره بیرون به
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 بابا، نه! فرمایش؟ حاال خوبه ماون... گردمبرمی دارم باشه؟ خوب آدم ذاریمی شما-

 ممن منه، مال جااون نصف گفتی خودت... خونه برای دادم رو پولش! نگیر پس و بیا

 با حق... داشتم نیاز پول آره آره! خواست دلم آقا...! برداشتم رو خودم مال   پول  

! میام و میرم کی با مربوطه خودم به! باش آروم جاده تو نگو انقدر آرومم من... شماس

! مرده دیگه رویا من، پدر! ها نفهمیدم رو ساحل قضیه نکن فکر چی؟ که حاال خب

  کی؟ عکس! دارم زن من...! درک به

 . رودمی تحلیل دایشص

 ! خودت مثل غیرتم،بی آره... بودم کافه تو روز اون مخودم-

 . شودمی متوقف راه وسط. کندمی قطع را تلفنش

 ! شو پیاده-

 . کنممی نگاه بیرون فضای به و چرخانممی چشم

 ! شده؟ چی کیارش! اسجاده همش که جااین-

 !ردیمبرگ ما که بود این کرمش! قضیه اون شد حل-

 . شویممی پیاده و کندمی باز را ماشین قفل

 عکس تا داردبرمی را شگوشی. دهیممی تکیه شده گذاشته جاده کنار که موانعی به

 .شودمی بود، گوشی باالی که پدرش هایپیام خیالبی. بگیرد

 . بخند-

 . زنممی نمایی دندان لبخند

 ! دیگه یکی شدم زشت من-
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 . کندمی اخم

 ! خوشگله مزشتت-

 دیگر جایی به کیارش توجه که حالی در ببینم، واضح را عکس تا گیرممی را اشگوشی

 رویبهرو و میز پشت حسام، و من! فرستاده عکس. کنممی باز را پدرش پیام است

 . کنممی حذف را عکس شود متوجه آنکه بدون و اندازممی کیارش به نگاهی! هم

 . دهممی قورت را دهانم آب

 ! نشدم زشت زیادم توئه با حق-

 ... بزنم داد خوادمی دلم... جااین خلوته چقدر-

 . کنممی تعریف برایش را داد پیام حسام که روز آن و زنممی دریا به دل

 .گیردمی آسمان سمت به را سرش سکوت در و زندمی پوزخند جواب در

 بهش بار اولین برای که رو کسی تونیمی تو اما... نمیاری روم به اما دلخوری دونممی-

 ! کنی؟ فراموش رو بستی دل

 . کندمی نگاهم نیشخند با و آوردمی پایین را سرش

 ! باشی؟ دوست کرده، پرت و بالبی و شکسته بار یک که کسی با تونیمی تو -

 .دهیمنمی دست از را مانچشمی ارتباط

 ! تویی ماون... باشم دوست نفر یه با تونممی فقط من! نه-

 .شویممی خیره نامعلوم اینقطه به دو هر و گذارممی اششانه روی را سرم

*** 
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 .روممی سمتش ذوق با و شوممی بلند دیدنش با. شوممی جاجابه مبل روی

 ! طاها-

 . خنددمی روحیه حفظ برای. است زرد هنوز رویش و رنگ

 حتی... شو دور من از نامحرم برو! طاها حتی یا بابا بغل بیا بگم تونمنمی که حیف-

 !نشی منقلب یهو که پوشیدم دار آستین لباس اتاق تو رفتم تویی دیدم

 !عقلی نه جسمی نظر از هرچند... سالمی شکر رو خدا خب-

 . کندمی اشاره است، خیار کندن پوست حال در که کیارش به و آورددرمی زبان

 تحمل رو تو که کیارشه خدا بنده این داره مشکل عقلی نظر از که اونی اما ببخشید-

 ! کنهمی

 .نشیندمی خودش و گذاردمی میز روی را چای استکان خاله

 ! شدی مرخص که نشده ساعت یه هنوز پسر بشین-

 به کیارش که کندمی پچ پچ گوشش کنار. نشیندمی کیارش کنار و زندمی کنارم طاها

 و دهدمی هل سمتم به میز روی را میوه فظر  طاها چشم از دور. افتدمی خنده

 . زندمی چشمکی

 ظرف به و گرددبرمی یکهو طاها. جوممی قرچ قرچ صدای با و زنممی نمک خیار به

 . کندمی نگاه

 ! داشتیم؟ کیارش آقا! مار زهر  -

 باال شکم تا را شلواریش زیر. آیدمی خاله شوهر که بدهم را جوابش خواهممی

 . کشدمی
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 ...بودمت ندیده دیگه لقامه خواستگاری از! تویی داماد بهبه-

 . شودمی بلند جا از رفته باال ابروی با کیارش

 ... سالم! شمایی داماد نه-

 . کشدمی دست سرش به و خنددمی هر هر خاله شوهر

 ! دختر و مادر کردن تور هم رو کسایی خوب نه،! دامادن همه دیگه دامادیم-

 . داردمی بر میز از را ماشین سوییچ قیدبی کیارش که کندمی دراز دست کیارش برای

 ! خانوم ترنم خداحافظ. طاها سالمتی که خوبه و خاله دیدمتون شدم خوشحال خب-

 . روممی دنبالش

 ... خداحافظ ببخشید،-

 !" تعیدی خاله" گویدمی که شنوممی را خاله صدای

 . روممی ینپای آپارتمان پهن هایپله از سرعت به

 . بود ایستاده باران زیر و در دم کیارش

 ! زن بهم حال مرتیکه-

 . کندمی نگاهم و گرددبرمی

 اومده؟ کنار این با چطوری اتخاله! داریم تفاهم خاص مورد یه این توی-

 ! داریمبرمی قدم و شویممی خیس آرام آرام ماشین تا و گیرممی را دستش
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 خاطر به کال ترنم بعد و میاد دنیا به طاها که بعدم یرهگنمی طالق آبرو ترس از-

 این با کرد خراب هم رو هاشبچه زندگی که هرچند! زندگی این پای مونده که اوناست

 !آبروییبی از ترس

 . شویممی ماشین سوار

 ! بریم؟ کجا حاال... خب-

 !مامان خونه-

  .کندمی روشن را ماشین و دهدمی تکان طرفین به را سرش

 ! مونده برام که کسیه تنها... مادرمه اون کیارش ولی-

  آوردی؟ رو هابرگه! میریم نبود، شوهرش وقت هر-

 . کنممی نگاهش متعجب

 اینا و تایپ فکر به بعد بدی، نشون استادت به اول بهتره! دیگه رو رمانت هایبرگه-

 . باشیم

  .دهممی را سارا پدری خانه آدرس و دهممی تکان سری

 .گذشته شب هشت از ساعت رسیم،می که شانخانه به

 .برگرد بعد بده رو اینا برو سر یه! تو بیام من زشته نیل،-

 . کنممی نگاهش پنجره از و شوممی پیاده ماشین از

 ... که ترهزشت نیای االن! زشتی چه بابا نه-

 . برو گویدمی و زندمی چشمکی
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 زنگ. روممی استاد ساز نو آپارتمان سمت به و کنممی مرتب را ریخته همبه هایبرگه

 . داردبرمی خودش زنم؛می را دوم طبقه

 ! پایین بیاید دقیقه دو میشه. هستم رمضانی استاد، سالم-

 . گذاشته نیمه را آیفون انگار

 ! داره کار چی ببین پایین برو اومده، نیل...! سارا سارا،-

 . نیست بلد هم کردن تعارف. زنممی مپیشانی به ایضربه و کشممی پوفی

 . کندمی باز را آهنی مشکی در سفیدی، چادر با بعد دقیقه دو سارا

 . کنممی بغلش

 ... مبارک عیدت-

  باال؟ نیومدی چرا چطوره؟ جوجه اون... عشقم مبارک هم تو عید-

 . دهممی نشان را ماشین و گردمبرمی

 فرق قبل با دفعه این بگو... پدرت به بده رو اهبرگه این سارا ا  ... منتظرمه کیارش-

 ! کنهمی

 . اندازدمی صفحه اولین به نگاهی و گیردمی دستم از را هابرگه سارا

 ! خونهنمی دونممی که هرچند میدم بهش حتما! یخبندان عصر  -

 ! میدم فحش تونخونه دم   میام نخونه اگه خدا به-

 . خنددمی

 . بخونه کنممی وادارش من-
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 . کنیممی خداحافظی و کشیممی درآغوش را هم دوباره

 . رویممی خانه سمت به حرفبی و شوممی ماشین سوار

 *** 

 به و زنممی را در بیاندازم آیفون پشت فرد به نگاهی آنکهبی زنند،می را خانه زنگ

 . روممی خواب اتاق به و گذارممی باز را خانه در است، کیارش آنکه نیت

 : گویممی بلند بلند در شدن باز محض به. شوممی موهایم زدن شانه ولمشغ

 و تو دعوای این از شدم خسته خدا به. مامان یخونه برم خواممی من...! کیارش-

 . نکشید وسط رو مادرم و من پای دعواها این وسط کاش... پدرت

 ! تسدیگری کس رویم پیش فرد کنم،می نگاه را سرم پشت و گردمبرمی

 . کنممی نگاهش خیره و شوممی بلند جا از سریع

 . سالم-

 . کندمی باز را پیراهنش دکمه ترین باال

 ! شده خشک دهنم بدی، نداری چیزی چای-

 .ریزممی چای برایش و دوممی آشپزخانه سمت به گیج

 جلویش را چای. نشسته مبل روی که بینمشمی آیم،می بیرون آشپزخانه از وقتی

 . ارمگذمی

 ! کمه مونپذیرایی وسایل ببخشید-

 . آورددرمی چکی دسته کتش جیب از سپس و خنددمی سرگردانیم به
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  خوبه؟ کوچولو-

 . کنممی تایید را بودنش خوب دادن تکان سر با تنها کرده، قفل انگار زبانم

 !تخونه اومده شوهرت پدر مثال...! نباش پاچه دست انقدر عروس،-

 . نیست هم کیارش تازه! میاید که بودید تهنگف اصال آخه-

 گیج. گذاردمی میز روی جلویم را سفیدی چک و خودکار و دهدمی تحویلم پوزخندی

 . کنممی نگاهشان

  چیه؟ برای اینا-

 که هم بچه بزن، رو کیارش با زندگی قید نشده، گیرت دامن بچه یه و نشده دیر تا-

 !کرد حالش به فکری یه میشه نشده، ماهش سه هنوز

 . شودمی گرد هایمچشم

 رسه؟می شما به سودی چه کیارش و من جدایی از! مندفره آقای گیدمی دارید چی-

 !میشه جدا شما از ممادرم شم، جدا کیارش از من

 . زندمی لبخند چروکش پر صورت با دوباره و دهدمی باال را موهایش

 ! شه خوشبخت کیارشم بذار... دختر باش اتآینده فکر به-

 . برممی باال را صدایم و شوممی بلند

 ! کردیدمی فکر کیارش به هم خردهیه کاش! من یخونه از بیرون برید-

 . شودمی بلند جا از من مانند
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 نباشی تو وقتی! بودی؟ کیارش فکر گرفتیمی قلوه دادیمی دل پسره اون با وقتی-

 ! کنیدمی اموشفر  رو هم دوتون هر میره، ایران از کیارش

 .لرزندمی پایم و دست

 بودم، شما پول دنبال اگه من! ساحل امثال برای مچکتون این...! لطفا بیرون برید-

 فقط من مادر! کنه ازدواج باهاتون مادرم نذارم حتی اینکه نه شدممی زنتون خودم

 تونبه چیزی کیارش حرمت به هم حاال... تونزندگی تو اومد شتنهایی رفع برای

 ...!بیرون. نمیگم

 به شوممی مطمئن خروجش از که زمانی. نشینممی رفتنش تماشای به کرده بغض

 مادرم شوهر اگر. پیچممی خودم به درد از. کنممی بغل غم زانوی و زنممی تکیه دیوار

 !کند بازی امبچه زندگی با که را کسی زدممیآتش نبود شوهرم پدر اگر نبود،

 .گذارممی مشک روی را دستم

... میای دنیا به تو. مامان عزیز نشده هیچی. نخور تکون انقدر! باش آروم مامانی-

 به وقتی! کنممی پوست پیاز دارم نه گریه؟ مامان؟. خرهمی عروسک کلی برات بابایی

. کنیمنمی دعوت مبزرگت بابا. خوشگل کادوهای با گیریممی تولد برات اومدی دنیا

 تنها رو ما و میشی عروس بعدش... شیمی دکتر دانشگاه میری شیمی تربزرگ بعدم

 بعد. بابابزرگ و بزرگ مامان شیممی بابات و من و میشی داربچه مخودت. ذاریمی

 . کنهمی درمان رو پیرش مادر و پدر شده دکتر خانوم که ما گندم

 متعجب است ازب سومش دکمه تا که ایآبی پیراهن با کیارش آورم؛می باال را سرم

 .ایستاده سرم باالی

 !بریز چایی براش برو بدو بدو. اومد بابات گندم ا  -
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 را سرم. نشیندمی من مانند و کنارم آیدمی. دوزدمی نگاهم غم به را گردش هایچشم

 .گذارممی اششانه روی

 یچه خوبه؟ بسوزه امبچه دست. باشم گفته االن از ها، بریزه چایی بره ذارمنمی من-

 نیل؟ شده چی... بسوزه مادرش دل ذارمنمی و! کوچولو گندم بگی بهش نباید موقت

 بود؟ باز خونه در چرا

 .گیردمی را هایم چشم جلوی اشک غبار دوباره

 گم تو زندگی از بعد و بنویسم خواستم هرچقدر که داد چک بهم. بود اومده بابات-

 !شم

 .افتدمی دستش داخل عروسک به چشمم تازه

 .شودمی بلند. کندمی محروم اششانه از مرا و کندمی پرت ایگوشه را عروسک

 دادی؟ چی رو جوابش تو-

 چرا رویا این اسم... خودت واسه پولت گفتم! هنوز همانم بر بودم که عهد همان بر-

 خراب رو زندگی یه خوادمی خاطرش به بابات که کیه اصال نمیشه؟ گم ما زندگی از

 کنه؟

 .ست خنثی همیشه مانند شوم،می خیره هایشچشم به

 شده پیر. نکن فکر من بابای حرفای به اصال! نیل نیست کس هیچ! کس هیچ -

 بده قول هم تو. کنممی روشن باهاش رو تکلیفم میرم امروز! شده فسیل ممغزش

 !کنند خلوت پدر بدون مادر و دختر نمیاد خوشم! نزنی حرف گندم با تنهایی دیگه

 .کنممی نوازش را طالییش موهای انگشت با و داردبرمی را عروسک و شوممی خم
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 !باش خودت مراقب کیارش،-

 جا از. شودمی تحمل قابل غیر برایم خانه دیوار و در. رودمی بیرون و زندمی چشمکی

 بالکن داخل گلدان به. کنممی روشن را هابرق. کشممی را هاپرده و خیزمبرمی

 را اتصال دکمه استاد نام دیدن با. خوردمی زنگ امگوشی. دهممی آب آشپزخانه

 .دهممی را فشار

 !بنویسی؟ رو اینا کردی وقت کی تو! رمضانی-

 .نشینممی خوری ناهار میز صندلی روی

 .کنید نگاهش اصال کردمنمی فکر خوندید؟ مگه خوبید؟ استاد، سالم ا  -

 .زندمی حرف تلفن پشت خاصی انرژی با

 هایب**ل بارد،می برف"میگه که شماونجایی. خوندم رو یک شماره داستان النا-

 وا گفتن غزل به را شاعری هر رنگش مروارید چشمان و خندندمی شاعرانه دخترک

 .داردمی

 تبدیل هایشچشم و شود دفن هابرف همین زیر لبخندش کردمی را فکرش کسی چه

 !شده؟ ذوب گودال به

 را اندامش تمام دست با دوزد،می چشم آسمان به دوباره لرزدمی خود در دخترک

 و سوزدمی سرما آن در. کندمی کر را آسمان گوش فریادش صدای. کندمی لمس

 . نشیندمی دخترش سوگ به امشب ماه! وجودش گیردمی آتش

 ."آوردمی کم نفس
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 یه به خوایمی نم از خب. بری از رو همه خودت خونم؟می تو برای دارم چرا اصال -

 کنم؟ تمعرفی ناشر

 .کنممی گوش آن به گوش این از را گوشی

 .استاد میشم ممنون-

 دقیقا نوشتن برای ذاشتیمی وقت... داشتی خوبی استعداد اول از تو... خوبه-

 .سارا برعکس

 .استاد نویسهمی خوب هم سارا اما-

 .باش آفتاب نشر آینده شنبه خدانگهدار،. نیست نوشتن خوب نوشتن مخفی-

 .کندمی قطع را تلفن

*** 

 و شوندمی بلند جا از احترامم به همه. روممی باال سکو از حضار تشویق برابر در

 .کنندمی پرت گل دسته

 :گویدمی میکروفون داخل ست، مسنی نسبتا مرد که مجری

 عصر   ادبی شاهکار خالق رمضانی، نیل   مردمی و معروف نویسنده هم این و شما این-

 .یخبندان

 .گیرممی دستش از را میکروفون و کنممی غلبه استرسم بر

 شما حاال که رسید فروش این به یخبندان عصر که خرسندم خیلی... ممنونم-

 عصر ماه یک طی. گذاشتید من چشم روی قدم و اومدید اینجا به امضا برای عزیزان

 .شهارز  با خیلی این من برای رسیده، سوم چاپ به یخبندان
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 صورتم سمت به دقیقا را گل دسته و زندمی صدا را نامم نفر یک جمعیت بین از

 !کندمی پرت

 ...نیل! نیل-

 .کنم امضا براتون تا رو کتاب بدید-

 .دهدمی سر قهقهه کیارش. کنممی باز را هایم چشم یکهو

 !بدید؟ من به هم امضا یه میشه خانوم-

 .شوممی خیزنیم تخت روی ،است چپ هنوز هایمچشم که حالی در

 ...که واقعا! کردی بیدار خواب از رو من سخنرانی وسط-

 وز موهای و چهره همان با و شوممی بلند تخت از. نشیندمی آینه جلوی صندلی روی

 شانه به کنممی شروع و دارمبرمی را شانه و ایستممی اشصندلی پشت باال به رو

 .خیسش موهای کردن

 راحت شرش از سال سه -دو چرا فهمیدم تازه. گرفته طالق رویا گفت.. .پیشش رفتم-

. میدم بهش دوباره فرصت من کرده فکر! گرفته رو من آمار زده زنگ هم بابا به! بودم

 !کردم نامش به هم رو نمایشگاهش دونگ سه

 .گیردمی شکل لبم روی پوزخند

 !داری دوست رو من فقط تو اینکه از سوزهمی داره-

 .کندمی براندازم آینه از و اندازدمی باال ابرو رشکیا

 قول بهش دیشب. بیارم رو کیانا میرم دارم! ندارم دوست چرا که ناراحته اتفاقا نه-

 .خرید بریم باهم تا بیارمش امروز دادم
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 .کنممی نگاه آینه به کشممی موهایش به شانه که همانطور و مالممی را هایمچشم

 گندم؟ اتاق بشه باید تمام؟! کنیم؟ چه رو خال اتاق راستی-

 .دهدمی تکان آره نشانه به سری

 !گردنت بندازم بیارم گردنبند یه مونده کم شده، عوض مرد و زن جای-

 :گویدمی ایزنانه لحن با و خنددمی

 کنم آرایش و بزنم رو ریشمته من االن! کنیممی فکر ما که نمیشه اونطوری همیشه-

 !گردنم بندازی گردنبند تونیمی تو بعد! شممی شهرزاد شبیه

 .شوممی آویزان گردنش به و کنممی کلفت را صدایم

 بازگشته خانه، بیداد این آنسوی تا رفته، بمانده، کآواره آلودیست درد آمین مرغ-

 چاره پی در را، گشایش روز نوبت. دانه و آب سوی نه رنجوری، ز دیگر رغبتش

 .بیاریم رو کیانا بریم کنم درست رو ریختم ممن شو، آماده پاشو حاال...بمانده

 .خیزدبرمی ازجا

 !چشم-

 .گرددبرمی دوباره که شود خارج اتاق از خواهدمی

 !نیل-

 جانم؟-

 !دارم دوستت-

*** 
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 لی شلوار و پیراهن و شده بافته طرف دو از که موهایی با که رویممی کیانا دنبال به

 . آیدمی بیرون خانه درب از اشعروسکی کوله با همراه

 .کندمی باز برایش را عقب در و شودمی بلند کیارش

 .قربان بفرمایید-

 . نشیندمی صندلی روی و زندمی لبخندی اشخرگوشی هایدندان با کیانا

 : پرسدمی ذوق با و زندمی امشانه به ایضربه

 هانی نی بخریم، پفک شبرا میگم که من خری؟می چی نینی برای نیل،... نیل-

 ! دارن دوس

 که آورددرمی شکلک کیانا برای ماشین جلوی آینه از و نشیندمی جایش سر کیارش

 . خنددمی بلند بلند کیانا

 تونپیش بیام ممن و باشید داشته بچه کلی کاش! شدی مهربون چقدر داداشی-

 .بمونم

 و دهدمی قلقلک را کیانا ردنگ دیگر دست با و گیردمی را فرمان دست یک با کیارش

 . گیردبرمی در را ماشین تمام کیانا هایخنده صدای

 *** 

. زیباتر را هاباران و کندمی آغاز را سلطنتش من بهشت ماه   و شودمی تمام فروردین

 هوای مانند است، راه به رو چیز همه و گرفته قرار ویراستار دست در یخبندان عصر

 .اردیبهشت
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 و نشسته آشپزخانه اپن روی بودم، بسته خرگوشی برایش که بلندی وهایم با کیانا

 . خوردمی ولع با را کرده سرخ هایزمینی سیب

 و کندمی خارج اتاق از میز همراه و گذاشته میز روی و برداشته را اتاق فرش کیارش

 با اما دبودن الغر و چاق که رویش به رو جوان مرد دو به. گذاردمی خودمان اتاق جلوی

 .دهدمی نشان را خال اتاق بود، پالستیک چند دستشان و یکسان هایی قد

 .آسمون مسقفش بشه، گفتم که دیواریه کاغذ همون اتاق این -

 دست به را استکانی و گذارممی اپن روی را شربت سینی. روندمی اتاق داخل مرد دو

 .زنممی صدا را کیارش. دهممی کیانا

 ...لحظه یه کیارش آقا-

 عملیاتی در. کندمی بلند دست یک با را سینی و آیدمی بیرون دو به اتاق از کیارش

 به رو حال همان در. گذاردمی دهان در را کیانا هایزمینی سیب از یکی نامحسوس

 : گویدمی من

 !باشه" آبی" بیاد، بیرون دهنش از که حرفی اولین بابا گندم که دادم طرحی یه -

 گردن آویزان. بخورد زمین داردمی برم ترس لحظه هر که شودمی بلند اپن روی کیانا

 . شودمی کیارش

 ! ببینم؟ رو نینی اتاق منم میشه-

 . گذاردمی گردنش روی و گیردمی را کوچکش های دست کیارش،

 رو چی همه بیای دیگه ماه دو یه! نشده آماده که هنوز اما... جوجه میشه که آره-

 ! خریدیم
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 .زندمی چنگ را کیارش موهای اخم با و سایدمی دندان روی دندان اناکی

 ! ببینم رو گندم اتاق من ذارینمی... نامرد-

 راحتی روی و آوردمی پایین گردنش از را کیانا و رودمی بیرون آشپزخانه از کیارش

 . گذاردمی

 ! کمه کیوتآی بابات مثل. نیست آماده اتاق میگم! شدیما گرفتاری-

 سمتم بلند های قدم با و کشدمی پایین مبل از را نحیفش اندام ریزان اشک کیانا

 . شودمی آویزان دامنم به و آیدمی

 خودم حتی. کنهمی عصبانی رو من داداش این! ببره رو من بیاد مامان بزن زنگ نیل-

 !برداشت رو مزمینیسیب دیدم

 .زنممی زانو کنارش

 ! نکن گریه. میاد مامانی االن-

 : گویدمی بلندی نسبتا صدای با و کندمی باز را در کیارش. زنندمی را در زنگ

 یکی اون و من پدر فنچ این ببین و داخل بیا مامانش! اومد خودش مامان بیا-

 . داده قرار عنایت مورد رو دخترت

 . مرویمی در سمت و گیرممی را کیانا دست و کنممی باز کمرم از را نارنجی پیشبند

 .مرا سپس و گیردمی آغوش در را کیانا ابتدا

 . شودمی اتاق راهی کیارش و زندمی صدا را کیارش ها مرد از یکی

 روی کیانا. نشینیممی خوری ناهار میز هایصندلی روی و رویممی آشپزخانه داخل

 . خوردنمی تکان و نشیندمی مادر پای
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  خوبه؟ چی همه مامان؟ خوبی تو-

 . شکنممی را انمانگشت رگ

 . لبخندهامه باعث که مکسی کنار من مامان بود؟ بد میشه مگه شوهر این با-

 .ندارد را سابق درخشندگی روشنش هایچشم. زندمی لبخند سختی به

 بهش صبح بعد ندادیم جواب بودیم خواب ما. زد زنگ بهم طاها دیشب راستی،-

  رو؟ مریم قضیه فهمیده ظرتن به گممی. بود گرفته اشتباه گفت زدم زنگ

 .نشیندمی تماشا به را من به کیانا خیره نگاه لبخند، با مادر

 مهم براش دیگه انگار. نباخته رو خودش دفعه این اتخاله قول به اما ...فهمیده آره-

 .نیست

 !اومده عقل سر پس خب-

 خواهدمی اکیان از آرامی و مهربان لحن با سپس و کندمی مزهمزه را حرفش مادر

 به و آیدمی پایین پایش روی از کیانا و دارد برو کیانا نزد حرفش. برود کیارش پیش

 .دودمی گندم اتاق سمت

 از نباید تو. کن حفظ رو کیارش! نکن توجه بهش... بهت گفته چی محسن دونممی-

 ! بدی دستش

 . کنممی ریز را هایمچشم

 مرد کیارش گفتی! نگفتی رو این کنم؛ واجازد باهاش خواستم من وقتی ولی! مامان-

 ! نیست مشترک زندگی
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 دندان با را ماتش رژ. شده دارچروک و چین هاتازگی صورتش. گیردمی پایین را سرش

 . کندمی مرتب را دارش گل مشکی شال. جودمی

 مخالفتم بابت االن اما! پسرشه زندگی فکر به و میگه درست محسن کردممی فکر-

 کیارش با که خواممی پیوسته رویاها به رویا و شده رویا خیالبی که االن. متاسفم

. بخشیدن دوباره آورد، اشخانواده سر که بالهایی تمام با رو ساحل. کنی صحبت

 بدبختی جز که جدل و جنگ این به بده پایان و ببخشه رو پدرش بهتره هم کیارش

 !نداره برامون هیچی

 تلویزیون روی به رو مبل روی باهم و آیدمی بیرون اقات از کیانا همراه کیارش

 . نشینندمی

 ! ببینم السا بزن. ندارم دوست اخبار. دیگه شبکه یه بزن داداش-

 . کنممی نگاه مامان به

 . جان مامان بیان کنار هم با باید خودشون-

 . شودمی بلند اخبارگو صدای

 پرواز در تهران سمت به هلند الهه از که مسافربری هواپیمای فروند یک امروز صبح-

 ! کرد سقوط اصفهان نزدیکی در بود،

 . نشده یافته هنوز هواپیما الشه. سپردند جان سرنشینان تمام

 . است مسافران اسامی اخبار نویس زیر. دارمبرمی قدم تلویزیون سمت به زده بهت

 ...خدا یا-

 : گویدمی کیارش به کنان غرغر کیانا
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 !دیگه کن عوض رو الکان کیارش-

 . زندمی تند تند من قلب و آیندمی هم پشت اسامی

 ! ها نکنی عوض کیارش... دقیقه دو شو خفه کیانا-

 بیرون اتاق از هم مردها که کشممی جیغ نویس زیر در امیری شاپرک نام   دیدن با

 . کنندمی نگاه را تلویزیون متعجب و آیندمی

 ! اشبچه خدا وای... خر من  . بیاد بودم گفته شاپرک به من-

 .نشینممی زمین روی

 . گیردمی را امشانه و شودمی بلند کیارش

 . اتاق تو بریم پاشو...! نیل باش آروم-

 گریه نه زنممی جیغ نه دیگر شده، الل زبانم. خوردنمی تکان تلویزیون از نگاهم

 . خشکیده اشکم چشمه. کنممی

 ه*س*بو اشپیشانی به و گیردمی آغوش در ترسیده، من ارز  حال از که را کیانا مادر،

 . زندمی

 . برسید کارتون به شما-

 . گردندبرمی اتاق به دوباره و گویندمی چیزی هم گوش زیر مردها

 چنگ اشسینه به. برتممی خواب اتاق سمت به و کندمی جدایم زمین از کیارش

 . زنممی

 . بنددمی شسر  پشت را در و نشاندممی تخت روی
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 مرگ برای تو! سرت؟ تو زنیمی که چه تو به خب اما شدیم ناراحت هم ما! نیل-

  شده؟ چی شدی؟ ناراحت انقدر ساحل

 . کنممی بغل را بالشت

... بیرون بکش مزندگی از وپات گفتمی بهم و زدمی زنگ شاپرک بود وقتی چند-

 هستی شوهرت نگران خیلی هاگ گفتم بهش. بودیم لواسون زد زنگ که بار اولین

 واسه تماسش آخرین! داد فحش بهم الکی و زد زنگ هم دیگه بار چند. برگرد

 به رو شبچه واسه هواپیما خطرات خاطرش به و کرده آشتی حسام با گفت! دیشبه

 پیش برگردم که نزنم صابون دلم به گفت! کنهمی حرکت صبح فردا و خریده جون

! چیده رو بچه اتاق و کرده اجاره خونه تهران تو حسام تگف. بود شده دیوانه! حسام

 . کرد قطع و میشه بد تو برای گفت. گردیبرمی کنیمی خوب گفتم

 . شنودمی را هایمحرف دقت با و زده تکیه دیوار به کیارش

 . شوندمی خیس هایمچشم دوباره

 . بوده اشبچه و اون سرنوشت ماین میرنمی روز یه همه... خب-

 . کنممی پرت سمتش را الشتب

 ! بود؟ قسمت میگی بمیریم هم گندم و من اگه-

. آیدمی تخت روی انداخته پیشانی میان که چینی با و زندمی بغلش به را بالشت

 . کشدمی خودش سمت را دستم

 ! دیگه کن تمومش-

 .گذاردمی امپیشانی روی را دستش
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 . کنی استراحت بهتره. داری تب تو-

 . من ماهه چهار گندم  . کنممی نگاه دیوار روی کاغذی تقویم به گیج

. کشدمی سرم پایین تا را پتو و کندمی وادار خوابیدن به را بازوانم دستانش با

 . زنممی صدایش که شود خارج اتاق از خواهدمی

 مزندگی روی تو با ازدواج از قبل که بود خاکستری آدم یه. اومدمی بدم ازش همیشه-

 من که کرده انتخابش حسام داشته چی یعنی گفتممی خودم به. بود انداخته هسای

 اومدم چشمش به وقتی تازه و کردم عالقه ابراز بهش راحت خیلی که منی. نداشتم

 این... بود دزدیده رو من عشق چون اومدمی بدم ازش! بود شزندگی تو شاپرک که

 مهم برام حتی دیگه من و اشتد رو من سابق حس اون. شد عوض جامون آخریا

 ! داشتم رو تو چون... اونا زندگی نبود

 در حسادت من نظر به. کنم تصور را سرخش هایچشم ببینمش آنکه بدون توانممی

 را نفرتش زن اما گویدنمی چیزی غرورش حفظ برای مرد! هازن تا است ترشایع مردان

 . کندمی ابراز وجود تمام با

 !نیل بشنوم چیزی خوامنمی دیگه-

 کندمی خاموش را برق و بنددمی را اتاق در

 *** 

 قرآن صدای و پوش مشکی جمعیت سمت به هم با. زنممی تکیه کیارش بازوی به

 و نشسته زانو دو مریم هایگل نزدیکی در و مسافر از خالی قبر   کنار حسام. رویممی

 از. کندمی نگاه خاک زیر یرنگ پارچه روی شاپرک عکس قاب به خیس هاییچشم با

 متوجه کسی. رودمی باالتر هاگریه و هاناله صدای. شویممی رد دیگر قبر سه-دو روی
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 کردن پخش حال در که افتدمی دختیمه به نگاهم جمعیت میان از. شودنمی ما

 .ایستیممی جمعیت از دورتر ایگوشه. حلواست

 یقه. بردارم چشمانش خیسی از ار  نگاهم توانمنمی. شوممی خیره حسام به

. است نامرتب ریشش. است خاک غرق اشمشکی شلوار نیست، صاف پیراهنش

 و سر به دوستانش و خواهرها و کندمی ناله بلندی نسبتا صدای با شاپرک مادر

 سمتم را حلوا دختمه. کنممی را امخشکیده ب**ل پوست. زنندمی صورتشان

 . گیردمی

 ...!نیل-

 . کشدمی آغوش در را من و گذاردمی پایمان زیر قبر سنگ روی را واحل ظرف

 یه با. برگرده اینکه برای بود شده آماده چی همه... شونبچه. نیل شد پر پر شاپرک-

 .شدنمی اینطوری رسیدمی دیرتر روز یه فقط روز یه اگه... اومد زودتر... بچه دختر

 هایچشم با شود،می کشیده سامح سمت نگاهم دوباره. شویممی جدا هم از

 . شده خیره ما به سرخش

 وحشتناک انقدر ماون آدم همسر هم و بچه هم. سنگین خیلی... سنگینیه داغ-

 ! بمیرن

 . داردبرمی را حلوا ظرف دوباره و کندمی پاک را اشکش دختمه

 . نبینید غم شاءاللّهان. اومدید که ممنون خیلی-

 . کندمی حلقه ترمحکم مآرنج دور را دستش کیارش
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 حسام. شودمی تمام باالخره شاپرک خانواده جدایی عدم و گریه و جیغ با مراسم

 ما، سمت از عبور حال در. شودمی بلند زمین از آقایان از یکی کمک به و لنگانلنگ

 ! کندمی بغل نیمه را حسام و گیردمی جلویش را دستش کیارش

 ... متاسفم-

 . اندازدمی من هب را نگاهش حسام

 !نبینید غم-

 ! داشت اجبار حالت نبود، همدردی از امبه هایشاننگاه و هاصحبت لحن

 . فشاردمی محکم را دستم دوباره کیارش

 کیارش و من خواستید چیزی کمکی حسام آقا... بگم باید چی دونمنمی واقعا-

 ! هستیم

 . ایستدمی متعادل حالت به کناریش مرد کمک به. زندمی پوزخند

 ! رمضانی خانوم ممنونم-

 امشانه به ایتنه کیارش. کنممی همراهیش چشم با شود دور رسم دید از کامل تا

 . زندمی

 ! شلوغه جا این بریم، طرف اون از-

 رد یکی یکی قبرها میانه از. کنممی کج را مستقیم راه همراهش و گویممی ایباشه

 تصویر به خندانی مرد و زن عکس رویش که کیمش گرانیت قبر سنگ به. شویممی

 . خوانممی بلند را سنگ روی کنیممی برخورد شده کشیده
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 هفتاد صدسی هزار سال ماه بهمن دو و بیست در مرگ! روزه یه تو دوشون هر وفات-

 . سه و

 زندمی صدا را نامم که داخلش هایروح و قبرها تمام از و گیردمی را دستم کیارش

 . کندمی خارج

 داریم؟ فاصله چقدر ماشین با. دیگه گرفت درد پام کیارش،-

 . ببینم فاصله این با توانستممی را عزاداران. کندمی رها را دستم ۲۲۳ قطعه خروجی

 خانواده و راست سمت به را نگاهش دوباره. بیارم رو ماشین رممی وایسا جا همین-

 را مسیر و زندمی چشمکی و گرددمیبر  سمتم مصنوعی لبخندی با. اندازدمی شاپرک

 . آمدنش تا کنممی پا آن و پا این. دودمی

 به مرا مرد که پدرم. بس و بود گریه تماما  . آمدنمی خوشم وقت هیچ محیط این از

 را پدرش شده تکه تکه پیکره نیست خوب است بچه گفتندمی ،نیاوردند زهرا بهشت

 . بیاورم خاطر به بود تر قبل هک طور همان را پدرم گذاشتند! ببینید

 . شودمی ماشین سوار دیگر تن چند کمک به دور از بینممی را حسام

 این تمام تالفی به توانستممی کاش که گیردمی شکل وجودم در مزخرفی حس دوباره

 !شریک غمش در و باشم کنارش را امروز دادم آزارش ناخواسته که ماه دو-یکی

 !نیل-

 .کنممی نگاهش متعجب ساحل دیدن با. مگردبرمی عقب به

 آرایش بدون و گذاشته ساتنش روسری بیرون کج را موهایش است، سرخ هایشچشم

 .ایستاده رویم به رو رفته گود چشم زیر با و
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 گریه زار زار دیدنم وقتی. امخانواده پیش برگردم دوباره شدی باعث. ازت ممنونم-

 قید. کردن قبولم اما خوردم کتکم خوردم، فحش .خوبه چی همه االن اما. کردن

 خیلی االن که کسی. کنم ازدواج دیگه یکی با ایران تو خواممی زدم؛ رو شاهین

 !کی؟ با بزن حدس حاال شناسیشمی هم تو! تنهاست

 .بندممی را شده باز که مانتویم بند و کشممی هم در را ابروهایم

 کی؟ با-

 .کندمی نگاهم مصمم

 !بودی زده زل رفتنش به ناال که اونی-

 .افتدمی پایین امشانه از کیفم

 کنار راحتی این به همسرش خانواده. داده دست از رو زنش تازه اون... حسام که نگو-

 !کنی صبر باید سال یه تا حداقل! نمیان

 .اندازدمی پایین را سرش

 تو برم خوامنمی که االن... داده دست از رو زنش تازه اون! عجیبه خیلی که دونممی-

 و کردم رو نکرد براش شاپرک که کارایی اینکه از بعد دیگه ماه دو حداقل! شزندگی

 ...دیگه میاد وجود به آخرش هم عالقه! کنیممی ازدواج هم با شد؛ وابسته بهم ماون

 !نیست درمانی هیچ را خرابم حال

 !بیفته بارهدو ازدواج فکر به االن که نیست خیالبی انقدر حسام! ساحل-

 .کندمی را لبش پوست

 !نیل شدیمی شزندگی وارد تو من جای اگه خصوص به! خداشه از-
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 کیارش ماشین سمت به حرف بدون. کندمی برطرف را امواماندگی ماشین، بوق صدای

 .نشینممی صندلی روی و کنممی باز را دستگیره حوصلگیبی با. دارمبرمی قدم

 نگاه ساحل به من پنجره سمت از و دهدمی سرش باالی را اشدودی عینک کیارش

 .کندمی

 بریم؟-

 .افتدمی راه. دهممی تکان سری

 ...کیارش-

 جانم؟-

 دخترک دست هایگل به. دوزممی چشم بیرون به و دهممی پایین را ماشین شیشه

 .کندمی دود اسپند و کشدمی دوش به را ایبچه که زنی به ساله، هشت هفت

 !کنی؟می ازدواج دوباره یرمبم من-

 چهره. کند حرکت جلویی اتومبیل تا گذاردمی بوق روی را دستش و کشدمی پوفی

 .گیردمی خود به متفکری

 !کنممی فکر بهش مردی وقتی-

 .خوانممی را اعداد بلند بلند. شویممی متوقف قرمز چراغ پشت

 خونه؟ نریم میشه-

 .کندمی نگاهم چشمی زیر

 بریم؟ داری دوست کجا-
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 !سینما... انقالب-

. شوندمی خیره بهم قرمز چراغ پشت هایمانچشم. کنممی نگاهش کند،می نگاهم

 را توقعش که زمانی دقیقا! شودمی قفل همبه هایمانب**ل و شودمی خم سختی به

 !نداشتم

 .کندمی برانداز را روحمبی صورت لبخند با

 .بهمن سینما مقصد به بار این افتد؛می راه به دوباره چراغ شدن سبز با

 میز طرف دو فیلم، شروع انتظار در و شویممی اصلی سالن وارد. خریممی بلیت

 . نشینیممی رنگ کرم گرد و چوبی

 بخرم؟ خوریمی چی-

 .دهممی قرار چانه زیر و میز روی را دستم و دهممی تکان طرف دو به را سرم

 !هیچی-

 مطمئن؟-

 .نشیندمی لبم روی ایکوله و کچ لبخند

 روی بشینی اینکه برای فقط ببینی؟ فیلم اینکه بدون سینما بیای تنها شده حاال تا-

 !بزنی؟ تکیه اسدیگه یکی اینکه تصور با خودت هایشونه به رو صندلیش

 .کنممی پاک را مزاحم هایقطره مشکی شال گوشه با. شودمی ریز سر اشکم

 قراره نکنه! رسیدیم؟ بهم ما چرا پس کیارش؟ نرسیدنه ادنی این تو اصل نمیگن مگه-

 .شیم جدا هم از یهو

 .کندمی ترسانم هایچشم قفل را هایشچشم
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 که اونی! رسیدم بهت پس خواستم رو تو من! نرسیدن نه خواستنه دنیا این تو اصل-

 !نشده که نخواسته نرسیدنه اصل میگه

 داخل و گیریممی را هم دست. کنندمی باز را هاسالن های در سینما مسئولین

 .شویممی

 خلوت سینما. نشینیممی بلیت شماره به توجهبی و سالن میانی هایصندلی روی

 . خلوت خیلی است،

 خودم شانه به متکی آنکه بدون ها،مدت از بعد. گذارممی کیارش شانه روی را سرم

 ! باشم

 خودمون که یهویی قدران. شد شروع زود خیلی چی همه... کیارش دونیمی-

 اومدیم شد چی اصال! نگرفت؟ گرفت، شکل مون بین عشقی کجا و کی نفهمیدیم

 ! سقف؟ یه زیر

 چشم به پرده از که نوری و مانیممی ما بندند؛می را درها و کنندمی خاموش را هابرق

 . خوردمی

 یادت دیر کنینمی حس! نیل کردیمی فکر بهش پیش وقت خیلی باید رو هااین-

  افتاده؟

 . کنممی نگاه آیدمی مانند جورچین که بازیگرها اسم به

 خواممی. نیست دیر دوباره شروع یه برای وقت هیچ! کیارش نیست دیر وقت هیچ-

 ! کردم گمش هاست سال که خودی. کنم پیدا رو خودم تا بدی وقت بهم روز چند

 . داردبرنمی پرده از را نگاهش
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 ! نیل بدم بهت ایجازها همچین تونمنمی -

 . کنممی نگاه تفاوتشبی نیمرخ به گیج و دارمبرمی اششانه از را سرم

 ! چرا؟-

 آدم کنهمی بازی طورییه. زنم بازیگر این بازی عاشق من آخ! بینممی فیلم دارم چون-

 !میشه اون بدبختی حس وجودش تمام

 . گذاردمی ازویشب روی را سرم خودش و کندمی دراز سمتم به را دستش

! شدیممی عام قتل همه آخرش! بودیم جنایی -تراژدی فیلم یه بازیگرای هم ما کاش-

 ! رو ساحل حسام رو، حسام من کشتیمی رو من تو مثال

 . کندمی فوت صدادار را نفسش. بنددمی را هایشچشم

 ! ببین وفیلمت -

 .کنممی نگاهش و گیرممی باال را سرم

 ! ببینم رو تو امخومی من ولی-

 ... اینکه مگر من، دیدن برای زیاده وقت-

 *** 

 نیم. مانممی انتظارش در کردمی کار کیارش که شرکتی رویروبه و ماشین داخل

 . کرده معطل مرا هست ساعتی

 پله و افتممی راه شان شرکت سمت به. زنممی را در قفل و شوممی پیاده ماشین از

 وسایل تمام. کنندمی باز سوال بدون زنم،می را در زنگ. روممی باال را ورودی های
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 مد طراحی انگار! ترپوش شیک دیگری از یکی کارکنانش و بودند براق و تمیز و مرتب

 ! بود

 را تلفنش عشوه با منشی. روممی سالن انتهای در روممی منشی بلند میز سمت به

 .کندمی قطع

  جانم؟-

  کنید؟ صدا رو مندفره آقای میشه! ببخشید-

 . ترکاندمی مضحکی شکل به را آدامسش. کندمی براندازم و شودمی بلند جا از یکهو

  داری؟ کار چی! داری؟ کار ایشون با-

 . دهممی باال ابرویی

 ! هستم همسرش من-

 ترپایین را سفیدش باز جلو مانتو زیر آبی تنگ پیراهن. شوندمی گرد هایشچشم

 کارکنان بقیه. شودمی داخل و زندمی در. رودمی عامل مدیر تاقا سمت و دهدمی

 . آیدمی سمتم آقایان از یکی که کنندمی نگاهم گیج

 ! خبربی چه گرفته؟ زن کیارش مگه-

 :گویدمی کرده رویش به رو رایانه مشغول را خودش که حالی در دیگری زن

 ! میشه هم بابا داره که اینکه مثل-

 مدیر احتماال که چاقی و بلند قد و مسن مرد همراه کیارش که امتادهاف گیر میانشان

 . آیدمی بیرون بود، عامل

 ! کارم بکشه طول شاید گفتم! کنی؟می کار چی جااین تو...! نیل-
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 دستش دور را دستم جوگیرانه حرکتی در و شوممی نزدیکش آویزان لوچه و ب**ل با

 . کنممی حلقه

 ! نیست خوب حالم من...! کیارش-

 باخبر کیارش عروسی از جااین کس هیچ انگار. کندمی نگاهمان بهت با عمل مدیر

 ! نبود

 . آمد بیرون بود عامل مدیر اتاق کنار که معاون اتاق از دیگری جوان مرد

 ! اومده؟ کیارش نگفتی چرا بابا! دیدیم رو شما ما عجب چه! کیارش آقا بهبه-

 . ماسدمی لبش روی لبخند من شده قالب دست دیدن با

 ! کنی؟نمی معرفی رو ایشون-

 . کندمی نگاه اطراف به گیج کیارش

 کاری هر جمشیدی آقای. منه زن خانوم این ولی نمیشه مربوط کدومتون هیچ به-

 . کنمنمی کار جااین دیگه من! بکنید دونیدمی الزم

 با و آیدمی کیارش متس به اشکرده اصالح صورت و بلند قد با معاون جوان همان

 . گیردمی را اشیقه عصبانیت

 یادت از کال رو من خواهر! کرده؟ صبر تو خاطر به که میشه چی رویا تکلیف پس-

 !کردیمی پادشاهی خودت برای اینجا که بود اون خاطر به نکرده که یادت! بردی؟

 ! کردمی کار رویا پدر   پیش کیارش. رودمی سیاهی هایمچشم

 . کنممی جدا دستش از ار  دستم
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 که اونی اون و من رابطه تو! نکن بزرگش انقدر دارم، زن من دونهمی رویا رامین،-

 ! بود خواهرت نبودم، من کرد نت*یا**خ و شد چیز همه خیالبی

 .غردمی هایش دندان الی از رامین

 !رویا پیش میری تو که بود گفته پدرت ولی-

 همین هم بعدی دفعه رفت، کرد ول رو من بار یه که کسی. بود گفته خودش برای-

 ! متاسفم بدم، بهش دوباره فرصت تونستمنمی من! کنهمی رو کار

 .کندمی آزاد رامین مشت از را اشیقه

 .دهدمی هلش عقب به رامین دست اما بزند کنار را رامین خواهدمی کیارش

 .بردیم باال را صدایش و اندازدمی نگاهی من لرزان پیکره به

 .حاال همین... ماشین تو برو! نیل-

 با خوردنممی هایشانچشم با و بودند دوخته من به را نگاهشان که هاییآدم بین

 را خاکستری در. کنممی طی را خروج مسیر لنگانلنگ و چرخانممی چشم دید، تاری

 طرفه یک خیابان   طرف آن از ماشین. آیممی پایین عریضش هایپله از و کنممی باز

 را امشده خشک ب**ل پوست و شوممی خیره ماشین به دور از. زندمی چشمک

 را امجمجمه تا و تابدمی سرم فرق به آفتاب. رقصدمی دهانم در خون. کَنممی محکم

 کمی خفگی احساس این و بکشد نفس کمی گردنم تا کنممی باز را شالم. سوزاندمی

 .گیرد آرام

 خیابان طرف آن سمت به را دستم. گردمبرنمی شنوم،می سرم پشت از را پایی صدای

 .کندمی برابر دو مرا تب هایشدست گرمای. گویمنمی هیچ کشد،می
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 .کشدمی بیرون دستم از را سو ئیچ حرفبی

 صندلی روی اخم با و کنممی باز را خودم سمت در و کشممی درهم را امچهره

 .نشینممی

 و کنممی روشن را ضبط ماشین شدن روشن محض به نومنش را صدایش آنکه برای

 .رسانممی حد باالترین به را صدایش

 پرده. داده جلو به را حواسش تمام کند،نمی اخم ،زندنمی حرف. راندمی سرعت با

. نداریم صدا به توجهی هیچ کدام هیچ اما است شدن پاره معرض در هایمانگوش

 . گذردمی استخوانم و مغز از گرم باد .اورممی بیرون شیشه از را سرم

 .افتدمی سرم از شال

 و کندمی کم را صدا. زنممی تکیه صندلی روی. شودمی کشیده داخل به دستم

 .دهدمی باال مرا سمت شیشه

 !نباید... نیل اومدیمی نباید-

 .دهممی تکیه شیشه به را سرم

 که بود اهمیتبی برات انقدر من با ازدواج! باید... کیارش گفتیمی بهشون قبال باید-

 نگفتی؟ بهم چرا چی؟ کنیمی کار رویا پدر شرکت تو اینکه کردی؟ شمخفی

 .کندمی متوقف ایگوشه را ماشین و کوبدمی فرمان به را مشتش

 .گیردمی قاب را روحمبی صورت

 !تمادر  به خصوص به کارم؛بی من که بگی همه به خوادنمی هم حاال. نبود مهم-

 .کندمی خرد فشارش هر با را صورتم اشمردانه دستان
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 ...باشه-

 .گند... زدی گند نیل -

 . کنممی پاک را صورتم روی مزاحم هایاشک

 خیلیا که چیزی داریم، رو همدیگه ما. کیارش کنیممی درستش دوباره هم با-

 ! خورنمی رو حسرتش

 . دهدمی تحویلم نیشخندی

 !کرد درست رو چیزی نمیشه هاسادگی این به.. .نیل خیالی خوش حسرت؟-

 . زنممی پلک هم پشت بار چند

 عوض جامون زدی،می حرف من پیش امید از تو زمانی یه! داشت امید میشه اما-

 ! برده بین از رو من تخیلی جهان تو واقعی جهان! کیارش شده

 . کندمی روشن را ماشین دوباره و داردبرمی صورتم طرف دو از را دستانش

 *** 

 به دست این از را عشق ملت کتاب. شوممی جاجابه کاناپه روی صبح چهار ساعت

 .خواندنش دوباره داشت خوبی حس. کندمی دست آن

 را متن آرامی نسبتا صدای با. امداشته نگه روشن را حال مطالعه، چراغ نور با

 . خوانممی

 که معناست این به بودیم، عشق از پیش که باشیم انسانی همان عشق، از پس اگر-

 کاری ترین معنا با باشی، داشته دوست رو کسی اگر. ایم نداشته دوست کافی قدر به
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 تو که کنی تغییر چنان باید! است کردن تغییر بدهی، انجام او خاطر به توانی می که

 .درآیی به بودن تو از

 

! ام؟کرده تغییری اصال! شق؟ع از بعد کردم تغییری چه اینکه به. اندیشممی خودم به

 پاسخ از تهی را مغزم. بندندمی نقش جلویم امتحانی سواالت مانند هااین تمام

 زندگی ایران مانند کشوری در که منی با شافاک الیف نظر از عشق شاید! یابممی

 لبخند هر که بینممی این در را عشق من. باشد داشته فرق آسمان تا زمین کنممی

 . بیاندازد لرزه به را دنیایم اشکش قطره هر و بلرزاند را دلم معشوق

 تنها و ندارد تن به پیراهن. افتدمی فرش روی کیارش سایه. شودمی باز خواب اتاق در

 سمتش شود، جدا برق پریز از آنکه بدون را میز روی چراغ .پوشیده قرمزی شلوارک

 .گیرممی

 . دهدمی قرارم مخاطب ایگرفته صدای با و کندمی نگاهم آلود خواب هاییچشم با

  نداری؟ خواب تو-

 . گذارممی میز روی را پرتقال آب لیوان

 ... نه-

 :گویدمی حال همان در دارد؛برمی قدم دستشویی سمت به

 ! بده ادامه خوابیتبی به-

 . کندمی باز را دستشویی در و

 ! پریده کامال نخواند حس اما ؛دهممی قرار جلویم را کتاب دوباره
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 ذهنت که زیرا شود،می تحمل قابل غیر برایت هم دنیا کتاب بهترین هاییوقت یک

 ! بخواند حتی یا بنویسد خط یک حتی تواندنمی مشوش ذهن و است هم در

 .زنممی را خاموشی دکمه و کنممی رها مطالعه چراغ کنار را کتاب شوم،می بلند

. افتدمی دیوار روی نورش و شودمی باز ورودی در کنار و سالن داخل دستشویی درب

 .شویممی و گذارممی شویی ظرف سینک داخل را لیوان

 . کندمی حلقه گردنم روی را هایش دست که کنم آویزانش خواهممی

 ! بخواب بگیر کیارش-

 . بخورم جُم جایم از دهدنمی اجازه

 ...! رکابتون در هستم. پاشم زود صبح نیست نیاز شدم کاربی دیگه که االن-

 در باید حاالهاحاال... ببینیم کمد و تخت بعدم ؛کفش و لباس خرید بریم باید فردا-

 ! باشی رکاب

. ببینم خوبی به را صورتش توانمنمی تاریکی در. کندمی جدا را دستانش حلقه

 به صدایش. افتممی راه اتاق سمت به آیم،می بیرون آشپزخانه از و زنممی کنارش

 . خوردمی گوشم

 ! نمیاد خوابم من... نیل-

 جلوی حال وسط و آورممی بیرون دیواری کمد از را تشک و پتو و کشممی پوفی

 . کنممی پهن تلویزیون

 .دستگاه تو بذار بودی خریده پیش وقت چند بود فیلم یه! بخوابیم جااین امشب-

 . کشممی رویم پتو و کنممی پهن تشک روی را خودم و گذارممی تند دور روی را کولر
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 روی فیلم نام. گذاردمی دستگاه داخل را دیسی و کرده روشن را تلویزیون کیارش

 .کشدمی دراز کنارم هاکنترل با همراه کیارش و بنددمی نقش تلویزیون

 بین را حساسش جاهای. نشینممی فیلم تماشای به و گذارممی بازویش روی را سرم

 فرو اما شوند؛می بسته سنگینم هایچشم دیگرش نیمه و بینممی یبیدار  و خواب

 . کنممی حس خوبی به را موهایم داخل انگشتانش رفتن

 که همین نه؛ یا کرده ایجاد تغییری من در عشق که بدانم خواهمنمی و دانمنمی

 امنیت حس کنارش که همین! ست کافی برایم شود،می تحمل قابل زندگی کنارش

 ! بس مرا شود،می امآینده فرزند پدر که همین کرده، پر را تنهاییم که همین ،کنممی

 چقدر ها بیدار شب ما برای شب. شودمی تمام شب کند،می طلوع آفتاب

 ! دیدار آخرین ه*س*بو از ترطوالنی حتی طوالنیست؛

 *** 

 به و آوردمی را آبی سرهمی پیراهن کیارش. کنممی نگاه فروشگاه به زیادی شوق با

 .دهدمی نشان بودم دلبر و کوچک های کفش قفسه کنار که منی

 ! آدم بگیره گازش هی بعد! بپوشه رو این کن فک...! خدا ای-

 . آوردمی در را ادایم و کندمی نگاهم چپچپ

 ! گیرنمی گاز رو مردم بچه که اینایی از میاد بدم انقدر! اَه اَه-

 . کنممی بلند و دارمبرمی جایش از را داشت یشباال قرمزی نگین که صورتی صندل

 ! چطوره؟ این کیارش-

 . کندمی نگاهش درهمی چهره با و قاپدمی دستم از را کفش
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 اومدیم حاال !بردار رو اون کنارشه آبیش! کردنت انتخاب رنگ این با سلیقه،بی-

 بدی رو این خوایمی شد، پسر بچه دراومد آب از اشتباه من جنسیت تشخیص

 ! بپوشه؟

 . کنممی متمایل پایین سمت به را لبم

 ! کنهمی فکر اینا به هم بچه وسایل انتخاب تو حتی که بده شفا خدایا-

 خرید از باری کوله با و کنیممی انتخاب دیگری از پس یکی را هاکفش و هالباس

 . رویممی فروشنده میز سمت

 . کندمی نگاهمان لبخند با جوانی خانم

 ! تونه؟ اول بچه... جانم ای-

 . دهدمی باال را سفیدش و سبز چهارخانه پیراهن آستین و دهدمی تکان سری کیارش

 . کنممی نگاه میز روی پوشاک به

 ! کردم؟می اشتباه! خرنمی نوه برا مادرا و پدر رو اینا کردممی فکر همیشه-

 . گیردمی فروشنده از ریدیگ از پس یکی را ها پالستیک و کشدمی موهایش به دستی

 ... بود قدیما واسه اون نه-

 . دهدمی دستش به بانک عابر همراه را رسید فروشنده

 . کشدمی پوفی و اندازدمی کل قیمت به نگاهی

 ...!دیگه ببرن هم رو ما سر بیان یهو-
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 یک داخلش تکان هر با که فروشگاهی از و گیرممی دستش از را هاپالستیک از تا دو

 . شدیم خارج افتادمی زمین به سالن وسط شده آویزان باسل

 . اندازیممی ماشین عقب را هاپالستیک. زندمی را در

 . کنممی نگاهش گنگ

 ! شد؟ چقدر-

 . افتدمی راه و دهدمی دستم به را رسید

 . شودمی آویزان املوچه و ب**ل قیمت دیدن با

 لباس صبح تا باید نداشتی شتی،دا االن خوبه حاال! آخه؟ خریدیم چی مگه-

 ! براشون دوختیممی

 ... میشه حل باشی؛ اینا نگران خوادنمی تو-

 ! شدمی حل برایم چیز همه داشتم، پولداری پدر اگر هم من گویممی دل در

 پارکینگ داخل را ماشین و زندمی را پارکینگ در تهران هایشلوغی از عبور از بعد

 تا زنممی را آسانسور ؛کندمی قفل را در و داردبرمی را هاپالستیک. بردمی مجتمع

 . شود داخل کیارش تا دارممی نگه باز را در توقفش محض به. بیاید پایین

 . شودمی سوار و زندمی را ماشین قفل و گیردمی دندان به را هاپالستیک از یکی

 ...  یطبقه-

 کسی دیدن با که کنم باز را در تا گذارممی پله روی را هاپالستیک. شویممی پیاده

 .زنممی جیغ پایم جلوی

 !نیست شوخی روز، تمام   میکنم فکر بهت روز تمام  
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 روی قرمزی کاله که درحالی مرد. کندمی روشن را راهرو برق و زندمی کنارم کیارش

 ردهب خوابش هاپله روی رنگی آبی کوله همراه زده، تکیه دیوار به و گذاشته صورتش

 . بود

 طاها. شدیم خیره بهم دو هر دیدنش با برداشت؛ سرش از را کاله کیارش

 . پرید جا از ما دیدن محض به و کرد باز آرام را هایشچشم

 اگه.. .برم نداشتم دیگه جای جون خانم خونه و جااین جز بیرون زدم خونه از! سالم-

 !برم مزاحمم

 . آمد پایین چهارم پله از و برد جلو ار  دستش طاها و کرد دراز را دستش کیارش

 . چرخانممی قفل داخل را کلید

 ! دادی ماسکته... تو برو بیا طاها-

 . رودمی داخل ما از جلوتر طاها

 ای گوشه را اشخاکی کوله و شودمی ولو زمین روی دوباره طاها. کنممی روشن را برق

 . اندازدمی

 اتاق سمت و داردبرمی زمین از را اشکوله دشومی خم و دهدمی تکان سری کیارش

 . بردمی گندم

 . نشینممی زانو دو داده تکیه اپن به که طاهایی کنار

 ...! لبت گوشه... طاها-

 . کشدمی آمدمی خون و بود شده پاره کمی که لبش کنار به دستی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

412 

 

 .نیست مهم-

 . گذارممی زخمش روی را دستم

 . بردار رو دستت طاها ا  ... ببینم بذار-

 . کندمی نگاهم لرزانش مردمک با و بردمی باال را صدایش

 !نیست مهم گفتم-

 کج لبخند و کندمی نگاه پالکش به. کشدمی بیرون اشمشکی تیشرت زیر از زنجیری

 ! کندمی پاره وسط از را زنجیر و بوسدمی را پالک و آیدمی لبش گوشه ایکوله و

 رویش" مریم"  نام. کشممی بیرون دستش از شده صفن زنجیر با همراه را پالک

 .کندمی خودنمایی

 دختره! نبودی بازیا مسخره این اهل که تو! کنی؟می کار چی خودت با داری...! طاها-

 ! پسر شو خیالبی! درک به کرد ازدواج

 .خنددمی هایشچشم با

  !نیست؟ مشخص دیگه، خیالمبی...! کنم فراموشش تونستممی کاش-

 . خنددمی بلند بلند مسخره به

 ! بری تهران از وقتی چند بهتره. طاها ترسونهمی رو من بیشتر همین-

 : گویدمی حالبی. گذاردمی زانوانش روی را سرش

 ! نه یا داشت دونمنمی رو ارزشش اما... نیل جنگیدم! جنگم؟می براش گفتم یادته-

 . نشیندمی مبل روی و یدآمی بیرون هایشلباس تعویض از بعد کیارش
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. آوردمی باال را سرش. گذارممی طاها جلوی را هاپالستیک و کنممی دراز را دستم

 . دهممی نشانش و کشممی بیرون یکییکی را هالباس

 . خوردمی ُسر چشمش گوشه از اشکی قطره و نشیندمی صورتش روی محوی لبخند

 ... خاطرشبه! جنگیدم اون برای من نیل، جنگیدم-

 . نداشتم جمالت این به خوبی حس

 ! بزنی؟ حرف باهاش بیاد کیارش بگم خوایمی! بزنی؟ حرف آدم مثل خوایمی طاها-

 . گیردمی دندان به را لبش

 چی یه. شد چی نفهمیدم. کردمی کار توش مریم نامزد که ساختمونی سر رفتم-

 خدا به بمیره، خواستمنمی من نیل! سرش پس زدم آجر با شدم عصبانی گفت

 ... خواستمنمی

 و هاج. شدندمی محو و آمدندمی لبش روی تا اشکش قطرات بود، سرخ هایشچشم

 . کنممی مچاله مشتم داخل را گندم سرهمی پیراهن. کنممی نگاهش واج

 کنی؟می شوخی داری! ...طاها-

 . دهدمی تکان طرفین به را سرش

 اومدم ساختمون از ترسیدم. اومد خون سرش فقط سازنده یا مرده دونمنمی-

 .اومدم بیرون ساختمون از چطور که دیدنم کارگرا... بیرون

 .کنممی صحبت ترآرام. فشارممی هم روی محکم را هایمچشم. لرزندمی هایمدست

 ... توئم با طاها! جا؟این بیای کنی ولش تونستی چطور... من خدای   وای! تو... طاها-

 ... ببرنم بیان دیرتر که جااین اومدم... نیل دنبالم نمیا-
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 . کندمی نگاهم چشمی زیر کیارش. کنممی نگاه را اطراف سردرگم شوم،می بلند

  شده؟ چیزی نیل-

 کنممی باز را دیواری کمد در. روممی اتاق سمت به. دهممی تکان نه نشانه به را سرم

 . کشممی بیرون را طالها جعبه و

 .گردمبرمی طاها سمت به

 ...بعد... برو ایران از بعد بفروش ببر رو اینا طاها پاشو... پاشو-

 اندازدمی کیارش به نگاهی و دهدمی تحویلم پوزخندی

 . دهدمی نشان دیدن تلویزیون مشغول را خودش که

 که کوچولویی اون هم رو تو هم نیل؛ دارم دوستت ترنم مثل خودت؛ واسه طالهات-

 !نه یا بینمشمی نمدونمی

 .لرزندمی هایمب**ل

 ! کننمی اعدامت بمونی اگه... طاها-

 . شودمی خیره فرش های گل به

 ! بترسم؟ مرگ از که بودم، زنده االن تا مگه-

  کشتی؟ آدم واقعا تو کنی،می پنهون ازم رو چیزی یه داری طاها،-

 . گوشم کنار را صدایش و کنممی حس شانه روی را کیارش هایدست. شودمی بلند

 !کشتی آدم تو طاها،-

 .کرده کپ من مانند هم کیارش. دهدمی تکان سری طاها
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 که ذاشتی؟می اشزنده گرفتمی ازت رو نیل یکی اگه... کیارش نکن نگام اینطوری-

 کرد؟می قبول غیرتت باشه؟ بغلش تو عشقت راست راست

 . کندمی تر ب**ل طاها، نشسته خون به هایچشم به خیره کیارش

 بقیه از رو زندگی حق خاطرش به که نداره رو این ارزش کس هیچ... کس هیچ! طاها-

 ! بگیری

 . است گیج من مانند هم طاها. گیرممی پایین را سرم

  ندارم؟ ارزشی برات من یعنی کیارش-

 . شودمی خیره هایمچشم به عصبی و کندمی فرو موهایش داخل را دستش

 ! نیل نبود این منظورم-

 . ایمبرده یاد از را بود طاها که اصلی مسئله کل به. دهممی تحویلش پوزخندی

 رودمی در سمت پریشان طاها. کندمی جلب خود به را مانسه هر نظر آیفون صدای

 . گیردمی را دستگیره کیارش که کند بازش خواهدمی و

 ! کجا؟-

 !امیدوارم یعنی... باشه ردهنم طرف شاید! کنم معرفی رو خودم خواممی-

 . ایستاده رنگی آبی نیسان کنار جوانی مرد. دهممی جواب را آیفون لرزان

  بله؟-

  فرهمند؟ منزل-

 . کنممی نگاه کیارش به
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 ... بله-

 . آوردیم رو بچه وسایل-

 .کنیدمی اشتباه حتما! نخواستیم چیزی ما آقا-

 .گیردمی دستم از را آیفون کیارش،

 . پایین میام االن ..بله ...بله-

 . گیردمی سمتش را اشاشاره انگشت و چسباندمی دیوار به را طاها

 ! خورینمی تکون جات از-

 . گویدنمی چیزی و گیردمی پایین را سرش طاها

 . رودمی داخل کیارش آسانسور توقف محض به

 . گیردمی دستانش میان را سرش و نشیندمی ویترین کنار راحتی روی طاها

 ! کنم تهدیدش خواستممی فقط! بمیره خواستمنمی اصال... بود مریم خاطربه فقط-

 .کنممی روشن را سماور و روممی آشپزخانه سمت به

 ! نگو هیچی طاها، دونممی-

 زنان نفس نفس مرد دو. کندمی باز را در طاها. شودمی بلند خانه در زنگ صدای

 . شوندمی خانه خلدا رنگی یاسی گهواره با همراه

  بذاریم؟ کجا رو این داداش-

 . رودمی همراهشان خودش و دهدمی نشان را گندم اتاق دست با طاها

 . آیندمی بیرون آسانسور از دیگری فرد با همراه کیارش سپس. روممی خانه در نزدیک
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 !جااین بیا طاها...! طاها-

 بیرون را اسباب کندمی کمک و ودر می آسانسور سمت و زندمی بیرون اتاق از طاها

 را بودند ست گهواره با که کشو و کمد با همراه کوچک، وان یاسی، کالسکه. بیاورند

 . آورندمی داخل

 . برممی آشپزخانه به و کشممی کنار را کیارش

 ! خریده؟ کی رو اینا! خبره؟ چه جااین-

 : گویدمی گوشم دم   آرامی نسبتا صدای با و اندازدمی باال شانه

 ! بابام-

 . افتدمی امپیشانی میان چینی

 ! بده پسش باال؟ بیارن گذاشتی چرا-

. بخریم رو اینا نصف حتی که نداریم پول انقدر االن هم ما... نیل دیگه نمیشه-

 . کنیم تحمل مجبوریم

 .دوزممی چشم رفتندمی گندم اتاق به هم پشت که اسبابی به

 خریده خودش رو چی همه که کار این با کنممی حس.. .کیارش کنم تحمل تونمنمی-

 ! کنهمی تحقیرمون داره

 .کشدمی پوفی کیارش

 پس برم خریده، که حاال ولی نیستم راضی منم... نباش بین بد چی همه به انقدر-

 رو دیوار داره چرا احمق این ا  ... نخور حرص تو کنم،می حساب باهاش بعدا بدم؟

 ! باشم مراقب برم من کنه،می خراب
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 آمدن دنیا به راضی که کسی کردمنمی فکر وقت هیچ. کندمی تند پا گندم اتاق سمت

 . بخرد سیسمونی برایش نبود، بچه

 *** 

 به لبخند با پذیرش نزدیکی. گذرانممی نظر از را جا همه و شوممی بیمارستان داخل

 . کنممی نگاه بود نشسته جاآن که خانومی

 آوردن، اینجا رو امامی حمید اسم به بیماری دیشب اینکه مثل ببخشید سالم،-

 ! درسته؟

 . نویسدمی چیزی هم پشت و کندمی نگاه مانیتورش به زن

  هستید؟ آشناهاشون از شما کرده، تموم دیشب همون-

 .دوممی بیرون سمت به و گیرممی را دهانم جلوی کند شک آنکه ترس از. روممی وا

 ورودم محض به. نشینممی جلو و دوممی کیارش اتومبیل سمت زنان نفسنفس

 . کندمی حرکت

 شد؟ چی-

 . دهممی تکیه صندلی به را سرم

 ! کرده تموم یارو. شدیم بدبخت-

 . زندمی اشپیشانی به ایضربه نشسته عقب صندلی روی که طاها

 ! نگفت؟ بهم مریم چرا پس-

 . گردمیبرم عقب به. شویممی خیره هم به کیارش و من
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 ! بزنه؟ زنگ بهت باید چرا کشتی، رو شوهرش زدی-

 . کندمی نظاره را بیرون و گذاردمی اشچانه زیر را دستش طاها

 ! کن نگاهم طاها-

 : زندمی ب**ل بیاورد، باال را سرش آنکه بدون

 ! باشم مهم براش هم هنوز شاید خب... خب-

 :دهممی پاسخ عصبی. است ترنم خورد،می زنگ تلفنم

  بله؟-

  شماست؟ خونه طاها نیل،-

 طرف این را نگاهش نگران و کرده قالب بهم را هایشدست که طاهایی به جلو آینه از

 . کنممی نگاه کندمی طرف آن

  چطور؟ آره،-

 وای! مریم نامزد... رو کی ماون... کشته آدم طاها میگن. خونه دم اومده پلیس-

 . هکنمی سکته داره مامانم! خدایا

 . گذارممی امشقیقه روی را دستم

 !ندادی؟ پلیس به که رو ما خونه آدرس... ترنم ببینم-

 . نمیده جواب رو خودش گوشی بهش؟ بدی رو گوشی میشه احمقم؟ مگه-

 . گیرممی عقب را همراهم تلفن
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 .کشتم من ولی نکن باور آره! مزنده... خوبم من! نکن نق نق دقیقه دو... ترنم...! الو-

 نترس بگو مامان به! نزنی داد میشه بابا، بله! باشه؟ قاتل خورهنمی داداشت به چیه

 دعوا فقط تولدم بدو از که شماهایی پیش برگردم تا بهتره تو اون برم... بابا! میرمنمی

 خودت به! نداشتی؟ توقع شده بزرگ هادیوونه شما یخونه تو که ایبچه از... داشتید

! نبیمتون دیگه که جایی یه میرم... خوبی شما نااهلم، من آره ...من پدر کن نگاه

 ... کردید امخسته

 . کندمی قطع را تلفن

 . زندمی من شانه به را دستش عصبی

 دیگه کالنتری؟ بریم میشه کیارش آقا! باهاتم؟ من میگی هاجنبهبی این به چرا-

 ! کردم که کاری از کنم فرار خوامنمی

 . شوممی خیره لبش روی تلخ لبخند به و گردمبرمی دهش گرد هایچشم با

 ! من مخ رو نرو انقدر دیگه کن بس... طاها-

 فکر آدم ناخودآگاه که خیالبی و آرام انقدر رسد؛می نظر به آرام من برخالف کیارش

 : گویدمی ریلکس! بیافتد نیست قرار مهمی اتفاق هیچ کندمی

 قبلش اما... نشده دیر تا کنی معرفی وخودت هبهتر  که موافقم باهات ممن طاها-

 !ببینی رو بیرون نتونی دیگه شاید بری؟ جایی خواینمی

 . دهدمی قرار هایشدست بین را سرش طاها. شودمی حبس امسینه در نفس

 ... پارک بریم-

 . کنممی باز را کمربندم و برممی باال را صدایم
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 اون به زدید رو خودتون یا کنیدنمی درک رو فاجعه مقع واقعا  ... ایددیوونه تا دو شما-

 کیارش،... فهمهنمی داغه االن طاها این! چی؟ یعنی فهمیدمی! کشته آدم طاها! راه؟

 ! کنی؟می تشویقش چرا تو

 .کندمی متوقف قرمز چراغ پشت را ماشین و کشدمی پوفی کیارش

 ! کن فکر منطقی! کردنه؟ فرار براش خوب راه تو نظر به-

 . ترکدمی بغضم

 کردی فکر مگه داره؟ وجود درسی کتاب تو جز نام این به چیزی اصال مگه! منطق؟-

 فرار بعد و کشته رو یارو طاها من عزیز   میشه؟ تموم حبس ماه دو یکی با جرمش

 نه! فهمی؟می! دار چوبۀ پای فرستنشمی بده لو رو خودش بره االن! کرده

 باز کنیم اختالس کنیم، تجاوز بکشیم، که نیست گرم مونپشت انقدر ما... فهمینمی

 رو اعدام حکم بخوان دلیلی اینکه بدون قتل، خوننمی پرونده تو تا! بذارن راحتمون

 ! کننمی صادر

 انگار. افتدمی راه کیارش و شودمی سبز چراغ. زندمی تکیه شیشه به را سرش طاها

 ! زدممی حرف خودم برای

 . رویممی بیرون سه هر. داردمی نگه را ماشین سبزی فضای نزدیک

 !شده بچه دوباره انگار! دودمی بازی محل سمت به طاها

 و کنممی پاک را ام گونه روی اشک نم. نشیندمی بچگانه خالی هایتاپ از یکی روی

 . گیردمی را دستم کیارش که بگذارم هاریزه سنگ روی را پایم خواهممی

 . کنیممی اهنگ طاها به دو هر
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 ! میشه درست چی همه-

 . دهممی هلش ایستممی پشتش. رسانممی تاپ به را خودم و کنممی جدا را دستم

 یهو ترسیدیمی تو! دادم؟می تابت من بود مونسال شیش-پنج یادته...! نیل-

 ! بندازمت؟

 . دهممی قورت را بغضم

 بودم نگفته بهش زدت؟ اومد ابامب کشیدی رو موهام بار یه یادته! طاها خودتی ترسو-

 ! بودمت زده خودم اول

 . خنددمی هواست روی که درحالی بلند صدای با

 خودم...! شو خالص بده طالقش گرفتی؟ رو ایموذی عجب بینیمی کیارش، آقا-

 . گیرممی زن برات

 اشچهارخانه پیراهن آستین و زده سرش باالی را اشدودی عینک که حالی در کیارش

 :برممی باال را صدایم. شودمی خیره زمین به و نشیندمی نیمکت روی داده، باال ار 

 ! بدی طالق رو من میگه بهت طاها... کیارش-

 . خنددمی ظاهر به کیارش

 بیا... کرده گیر من پاچه تو چی مثل خالت دختر این دامنت، به دستم...! طاها-

 ! دستش از کن خالصم

 را تاپ طاها. دهممی انتقال شانه آن به شانه این از را یفمک و کنممی کج را دهانم

 . کندمی متوقف
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 اگه. ..رو این شناسمشمی من خان، کیارش آقای گفتم بهت معسلتون ماه برای-

 !نیله زمین، روی دختر تنها گفتی خودت اما! باختی بگیریش

 من نزدیک و شودمی رد رنگ زرد سرسره کنار از و شودمی بلند نیمکت از کیارش

 .ایستدمی تاپ پشت

 !دوئهمی ور اون به ور این از پیرمرد یه دقیقه سه-دو هر فقط! خلوته پارک این چقدر-

 .کندمی نگاهم چپ های چشم با و گرددبرمی ای مسخره حالت به طاها

 دختر یه بگم خوایمی صبحه، هشت ساعت محترم، خانوم خب! بعدی سوال-

 ! برقصه؟ برات کپار  تو بیاد خوشگل

 هاچشم این برای شودمی تنگ دلم. کنممی نگاهش لبخند با تمسخرش به توجهبی

 ! آشفته موهای و

 کیارش هوا تاریکی نزدیک. دربند به جا آن از و رویممی طبیعت پل به پارک از

 و کشدمی را در دستگیره طاها. ترکدمی بغضم. داردمی نگه کالنتری جلوی را ماشین

 چشمکی کیارش. کشدمی پر ساعتم چند این آرامش تمام. شودمی پیاده حرف دونب

 پنجره از کیارش که بکشم را در دستگیره خواهممی. رودمی بیرون ماشین از و زندمی

 . آوردمی داخل را سرش

 !کن اعتماد من به... میشه درست چی همه...! عزیزم-

 . کندمی پاک دست پشت با را امگونه روی اشک قطره

 ... رو طاها وقتی! شد؟ تموم چی همه وقتی ک ی؟...! کیارش-
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 طرف آن حاال که طاهایی سمت و دهدمی تکان برایم دستی. زندمی صدایش طاها

 طاها. رودمی بود، ایستاده کالنتری ورودی در جلوی که سربازی نزدیک و خیابان

 هم برگشتنش برای کشیدن رانتظا از شاید رفتن خداحافظیبی! رفت خداحافظیبی

 .شکندمی قلب هم شاید یا شیشه مانند چیزی درونم! باشد ترسخت

 که پلیسی هایماشین آژیر صدای به. کنممی توجه اطرافم محیط به بیاید کیارش تا

 عین و کشتندمی آدم نفر صدها روزی شهر این در. آمدندمی و رفتندمی بار هر

 دوباره موهایم. باشیم کرده گم را وجدان عذاب نام به زیچی که انگار. نبود شانخیال

 . کنندمی تار را دیدم جلوی

 *** 

 وا کشیدن سوت به را مادر هایگوش سوزانم هایآه نوای و روممی رژه خانه در

 . داردمی

 چایی برات. باش اتبچه فکر به نیستی خودت فکر به...! دختر دیگه بشین بیا-

 . شده دیوار گچ مثل روت و رنگ... کردم درست مسوپ. ریختم

 باال بودم، بسته دستم دور دستبند مانند که کشی با را موهایم و دهدمی تکان سری

 را موهایم. گذارممی اششانه روی را سرم و نشینممی مبل روی کنارش. بندممی

 . کندمی نوازش

 ! دهمی خبر و میاد کیارش االن باش، داشته صبر...! دلم عزیز  -

 شدنش بخشیده به امیدی دهد،نمی رای طاها نفع به دادگاه این که دانستممی

 . نداشتم
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 ولی نگم، بهت بود گفته بهم! کارهبی کیارش... بشه درست هم طاها اوضاع اگه-

 سقف یه زیر اومدیم ما که ماهه چند به نزدیک االن... دیگه فهمیدیمی خودت

 سفارش بیرون از غذا یا سوخته املت یا وردیمخ نیمرو یا شهمه کنیممی زندگی

 کنممی خال احساس... بخریم بیرون از هی بخوایم که نداریم هم پولی االن... دادیم

 چرا! امزندگی این زن که افتاده یادم دیر شاید... نیست جاش سر هیچی... مامان

. شدم ستهخ من مامان! ندادی؟ یادم هیچی چرا کنم؟ آشپزی چطوری ندادی یاد بهم

 مسئولیتبی مادر این با زندگی این به قراره هم بچه یه کنممی فکر این به وقتی اصال

 وقت هیچ کاش... مامان نیست خوب حالم... لرزممی کنم داری بچه باید و شه اضافه

 پیش بمون حداقل تو رفت که بابا کنم؟ دل و درد کی با نباشی تو... نری جااین از

 من آره! کرده انتخاب خودش که ایزندگی تو مونده پات و دستبی دختر... دخترت

 تنها ترس از شایدم شدم، کیارش زن لجبازی برای کنممی فکر هاییوقت یه... موندم

 شما تقصیر اصال... کنه پر رو زندگیم خال که کسی به آوردن پناه برای و موندن

 تمام میشه محقق ازدواج با رویاهامون که خوندید گوشمون تو انقدر... مادرهاست

 بگیم، نه خواستگارمون اولین به اگه وای که! شوهر شد دختر یه ذکر و فکر

 مرد یه سمت کشید پر مون ذهن تمام خوندیم عاشقانه رمان شدیم بزرگ! ترشیممی

 ... داره موندوست عاشقانه که خواستنی و بلند قد پولدار جذاب

 برای دلم. زد امپیشانی به ایه*س*بو بود، مموهای نوازش حال در که همانطور مادر

 . بود شده تنگ بازش آغوش و مادرانه ه*س*بو

 برای انتخاب بهترین کیارش! کاری به نکردم اجبارت وقت هیچ من...! نیل ببین-

 ! شد تزندگی وارد ممکن زمان بدترین تو اما بود تو با ازدواج
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! کنم فدا رو خودم حاضرم داشتنش برای که زیاد انقدر دارم دوستش االن...! مامان-

  بخونی؟ رو عشق تونیمی چشمام از دفعه این

 . دهدمی تکان تاکید با را سرش

 شوهر به زنه یکی اون برگشته؟ شوهرش دوباره فهمیدی داری؟ معصومه از خبری-

 خواهش و التماس با هم شوهره... خورهمی بهم اتقیافه از حالم گفته معصومه

. رفتن خونه اون از.. .سوخته مدوتاشون بدن االن معصومه؛ پیش گردهرمیب دوباره

 گفتم کرد؛ تعریف برام هاهمسایه از یکی رو اینا.... سازهمی برج جااون داره االن یکی

 ! باشه جالب برات شاید

 . زنممی امپیشانی به ایضربه و دارمبرمی اششانه روی از را سرم

 زندگی به کردمنمی فکر... بودم کرده فراموش کال رو مشمعصو صورت و معصومه-

 آدمی یه با ماون شده، تموم رابطه یه به برگردی استاحمقانه نظرم به! برگرده شقبلی

 !کرده بد بهت همه اون که

 جا از. شودمی داخل کیارش و چرخدمی قفل در کلید بگوید چیزی مادر آنکه از قبل

  .روممی سمتش به و پرممی

 ... بگو من به شد؟ چی-

 . گذاردمی اپن روی را سوییچ

 ... گفتن که پدرش و برادرش موندمی... نیست حیات قید در که پسره مادر-

 . گذارممی هم روی محکم را هایمچشم

  کیارش؟ گفتن چی-
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 . نشیندمی امشانه روی دستش

 یهو اما کنند فقتموا دیه دادن با بود قرار یعنی... نیل بگم چطوری دونمنمی-

 باید... بره هیچ برای نباید برادرمون خون نداریم نیازی گفت شد جوگیر داداشه

 ... قاتلش

 .نشیندمی لبم روی تلخی لبخند

 ! کنه فرار ذاشتیممی باید... توئه تقصیر همش کیارش... دیگه میشه اعدام بگو -

 مادر. دهدمی دستم به آب استکانی و رودمی آشپزخانه به

 .کشدمی پریشانش موهای به دستی کیارش. بنشینم مبل روی کندمی کمکم

... باالخره میدن رضایت! باش داشته امید... من عزیز بگیر آروم. میشه درست نیل،-

 ! بزرگه خدا موقع اون تا... اسدیگه ماه دو شبعدی دادگاه

 . کنممی نگاهش و گیرممی باال را سرم

 ... ندارم امید خدا به دیگه من! امید-

 . کنممی نگاه ایستاده سرم باالی نگران که مادر به

 چه به رومون پر و حرف پر و شیطون خیالبی طاهای بینیمی ؟...بینیمی مامان-

 . ببینمش خواممی م؟*با*ل رو بیاره لبخند کی نباشه طاها افتاده؟ روزی

 . دهدمی را سخمپا زودتر کیارش. اندازدمی کیارش به نگاهی مستاصل مادر

 مونزندگی هایزیبایی به. نکن فکر مشکالت به انقدر... عزیزم کن استراحت برو-

 !چیدیم اتاق و خریدیم لباس براش که مونگندم به کن فکر

 . یابمنمی کشیدن نفس برای مجالی است؛ گرفته خانه هوای. است سنگین سرم
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 باعث تو ولی طاها سمت رهنمی فکرم دیگه اصال. ..شممی خفه دیگه من باشه،-

 ! تو اون شانداختی تو... زندان بره شدی

 در را بالشت و کنممی کز تخت روی. کنممی تند پا اتاق سمت به و شوممی بلند

. کنممی خاموشی به وادار را گریانم هایچشم. شودمی باز اتاق در. کشممی آغوش

 . کندمی خوش جا پایش روی هناخودآگا سرم. نشیندمی تخت روی کنارم مادر

" تو" گفتمی بهم کی هر. گرفتمی مگریه شدمی چی هر بودم حامله رو تو ممن-

. کردممی گریه دردهاشون برای و شدممی مادر دنیا آدمای تمام برای. شدممی ناراحت

 آماده رو غذاش باید گشتبرمی سرکار از که شب هر... نبود کیارش مثل پدرت

 حامله هم دیگه بار یه تو از قبل. بود کنارم مامان رو آخر ماه شش .ذاشتممی جلوش

 جواهری یه مثل تو از همین برای شد، سقط ماهگی سه همون اما بودم شده

 نبود، بلد کشیدن ناز تو پدر! باشمش داشته نتونم دیگه نکنه که کردممی محافظت

 دوست رو من اصال شاید ردمکمی فکر هاییوقت یه... چیه عشق فهمیدنمی اصال

 دنیا به تو وقتی! خودش جز نداره دوست رو کس هیچ کال فهمیدم بعد اما نداره

 نه، من عاشق اما بود، شده عاشق انگار تازه. داشت رو هوام خیلی مدت یه اومدی

 پیش محسن قضیه وقتی! پدرهاشونن آخر و اول هایعشق دخترها... دخترش عاشق

 دفعه مثل باشه بد هم چقدر هر باراین بودم تنها عمرم هایسال تمام من دیدم اومد،

 گرفتم، ازدواج به تصمیم خودم برای فقط نکن فکر ، کردم فکر هم تو به. نمیشه قبلی

 االن! خوردینمی حرص انقدر االن کردیمی زندگی ما پیش و موندیمی اگه هم تو! نه

 . زدینمی حرف پولیبی از

 همیشه یاسطوره. اندازدمی چشمانم از مرا یاسطوره دارد هایشحرف با دانستنمی

 . کردمی نداشتنش دوست به محکوم را پدرم... من مهربان
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 دوستم همیشه. بود خوب من برای همیشه اون! نگو بد بابام از من جلوی! مامان-

 پس! نبودی؟ راضی ازش گیمی داری االن. داشت رو هوام جا همه و همیشه داشت،

 ادامه سرد هایرابطه به انقدر چرا اومدم؟ دنیا به من چرا اصال کردی؟ ازدواج راچ

 شماها غلط هایازدواج اگه. شه بزرگ پدر بدون که دختری بشه عاقبتش که دیدمی

 خانواده ظاهر به این برای هم مشکلی هیج دیگه... طاها نه بودم من نه االن نبود

 ! اومدنمی پیش

 . کندمی برخورد تشک با سرم. شود بلند ختت روی از خواهدمی

 ...کردم آماده هم ناهارتون... بخورش گازه رو سوپ-

 بخشی آرامش اما سوزان ایماده سیل و مانممی من دوباره و رودمی بیرون اتاق از

 ! اشک چون

*** 

 . گیردمی سمتم را تلفن. کنممی باز چشم کیارش صدای با

 ! ساراست-

 . دهممی پاسخ لودآ خواب صدای با

  بله؟-

 . من برعکس دقیقا خوشحال؛ و ست انرژی پر

 چاپ برای میره دیگه شد تموم هم رمانت ویرایش... بده مژده بده مژده نیل... سالم-

 ! نویسنده خانوم   گفت بهت میشه حاال و
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 که افتندمی زمانی خوب اتفاقات همیشه. شرایط بدترین در بود ممکن خبر بهترین

 ! مشکالتی و گیر نفس ماجراهای درگیر

 من اینا و پول با رابطه در فقط. کردی خبرم که ممنون! خیلی... سارا شدم خوشحال-

 .دونمنمی هیچی اصال. بدیم باید چقدر دونمنمی دقیقا هنوز

 . کنممی موهایم الی را چپم دست. دهدمی را پاسخم شاد لحن همان با سارا

 همه از تو ما اکیپ توی کنم فکر خدایی! کرده حساب ور  همه قبال که کیارش آقا -

 نیل جای من کاش گفت یکی که بود تو صحبت هابچه با دیشب. شدی ترخوشبخت

 تا کتابشم کهاین هم میاره، دنیا به هم شبچه داره االن هم کرد خوب شوهر هم! بودم

 حاال. زدنمی فحر  تو از همه کال! بخریم هافروشی کتاب از باید دیگه وقته چند

 ! زنی؟می حرف حوصلهبی چقدر خوبی؟ خودت

 و خوشبختی خیلی کنند حس دیگران است آن نکند، درکت کسی کهآن از تر تلخ

 را سارا خانواده مانند ای خانواده آرزوی من کهآن حال! است مرادت وفق بر زندگی

 . کردممی

 کیارش دیگه! بدم دست زا رو شهمه آخرش که بزنید چشم رو من زندگی انقدر-

 !ندهند کس هر به که نایاب ستگوهری

 من که یکی گوهر بشود برود نکند! ام؟کرده اذیت چقدر حال به تا را نایابم گوهر  

 ! نیستم

 ظاهر هم برادری چشم به کیارش آقا... آره اما خداروشکر خوبه مزندگی که من حاال-

 رفتاراش بیشتر و باشه شوخ ما با ندیدم من که هرچند. عالیه اخالقش هم داره خوبی

 که طوری. کرد تعریف ازش کلی نشریه اومد تو جای به که روز اون بابا اما بوده خنثی
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 بره رمانت شد قرار که هم وقتی تازه! نخوره چشم تا کرد دود اسپند شد پا مامانم

 این از من شوهر اگه آخ! کرده پخش جااون خریده شیرینی رفته اینا و چاپ برای

 ! اضافه گوشت با ذاشتممی سبزی قرمه براش شام داشت؛ هاذوق

 لبم روی لبخندی! نیست اشخانواده برای است محترم دیگران برای که قدرآن کیارش

 .نشیندمی

 هی بود شوهرت من کاش آخ... ها کنهمی پیدا بزن دست فردا از! نزن چشمش حاال-

 ! دادیمی سبزی قرمه بهم هی رفتممی اتصدقه قربون

 . خنددمی

 و وضعیته چه تو االن کی باشی این فکر به یا بری من صدقه قربون اینکه جای به-

 خب. داره دوستت همه از بیشتر که باش کسی کنار برو اسبیچاره و مرده زنش کی

 !خداحافظ دلم عزیز باشه مبارکا

 . کنممی بسنده سردی خداحافظ به. بندممی محکم را هایمچشم

 .کرده روشن را خاموش اتاق از قسمتی مهتابی نور و است باز نیمه اتاق در

 روی کیارش. کنممی باز را در و دهممی بدنم به قوسی و کش. شوممی بلند جا از

 و گرفته دستش در را تخمه ظرف و کرده دراز میز روی را پایش و نشسته کاناپه

 . افتدمی من به نگاهش که شوممی تماشایش محو. است فوتبال دیدن مشغول

  خواب؟ خوش خانوم کنم داغ برات یخچاله تو شام-

 . دهممی تحویلش کجی لبخند



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

432 

 

 و کی بازی اصال چندن؟ چند. ببین رو بازی تو کنم،می داغش خودم االن نیست نیاز-

 ! کیه؟

 . کندمی نگاهم متعجب

 . دارمبرمی را اشتخمه کاسه و روممی سمتش به

 ! بریزی تخمه بری هی نباشه نیاز بازی آخر تا کنممی پرش برات-

 . کنممی نگاه تلویزیون به سپس

 ! طرفدارشی؟ تیمه اینم! عقبید که هم تا دو خدا ای-

 از را قابلمه و روممی آشپزخانه به عصر، برخالف خوبم اخالق از بهتش دربرابر

 و کنممی باز را کمد و روممی کابینت روی. گذارممی گاز روی و کشممی بیرون یخچال

. بیندمی تار هایمچشم و رودمی گیج سرم لحظه یک. آورممی بیرون را تخمه پاکت

 آنکه از قبل. ریزدمی آشپزخانه سرامیک روی محتویاتش و افتدمی دستم از پاکت

 . بینممی کیارش درآغوش را خودم بپیوندم هاآن به هم خودم

 . داشتمبرمی و اومدممی خودم جبوری؟م مگه رسهنمی قدت خب-

 .خورمنمی تکان دربغلش جایم از

 پا خواب از تازه بعدم! خودم هم بود سنگین سرم هم االن باالها اومدممی راحت قبال-

 ! باال برم ذاشتیمی نباید تو افتم؛می معلومه خب شدم

 کوتاه آستین راهنپی یقه. شودمی خیره هایمچشم به نمایی دندان لبخند با کیارش

 . کشممی را اشمشکی

 ! بود شده تنگ کنی بغل اینکه برای دلم چون افتادم قصد از اصال گممی رو راستش-
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 انقدر ما و است گرفتار زندان داخل طاها اینکه فکر. رودمی باالتر اشخنده صدای

 . خوردنمی جُم مغزم از لحظه یک خندیممی رها و آزاد راحت

 روی راحتی روی. شویممی خارج آشپزخانه از و زندمی امپیشانی ویر  ایه*س*بو

 . دوزدمی اشعالقه مورد تیم فوتبال به چشم دوباره خودش و گذارممی پایش

 پوست انگار االن شستمی پام رو کاه پر قبال! شدی سنگین واقعا اینکه مثل نه -

 ! پامه رو خرس

 کنترل. گویدنمی هم آخ حتی که است جان کم قدرآن اما زنممی زانویش به ایضربه

 تا کندمی سعی عصبانی. کنممی خاموش را تلویزیون و دارمبرمی راحتی گوشه از را

 . دربیاورد دستم از را کنترل

 کنترل اون من بده! زدیممی گل داشتیم! پشتی الک الک   مثل باشه خب! دیوانه ا  -

 ! رو

 . دوممی گندم اتاق سمت به و شوممی بلند پایش روی از

 کارتونی هایشخصیت عکس با اتاق یاسی متری شش فرش روی. آیدمی سرم پشت

 . زندمی را اتاق برق کیارش. کشممی خودم جلوی را اشکالسکه و ایستممی

 من واسه بعد افتادیمی داشتی االن تو! بده رو کنترل آدم بچه مثل بیا... نیل-

 ! کنممی روشن جلو از بدی رو کنترل خوادنمی اصال! دوییمی اینطوری

 پشت از. خوردمی مختصری تکان فرش که دوممی سمتش طوری و ماسدمی لبخندم

 .کشممی را پیراهنش

 ! ببینی رو من خواممی! ببینی فوتبال خوامنمی-
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 . کندمی فوت را نفسش عصبی

 تموم االن بود پنج و تادهش دقیقه بابا! نه رو فوتبال ولی دید میشه همیشه رو تو-

 ! ور اون و ور این پرهمی هی قناد عمو مثل... بابا ای! دیگه شده

 .دهممی دستش به را کنترل و کنممی کج را دهانم

 ! داریم خدایی هم ما... باشه کیارش، آقا باشه-

! طاها آخ. کردمی نثارم لوسی یدختره حتما بود جااین طاها اگر. کندمی نگاهم گیج

 اما بمانند وفادار عشقشان به و شوند عاشق کردممی آرزو هاآدم تمام برای تو از قبل

 ! شود تمام جانت قیمت به شاید آرزو همین تو برای

 . اندازدمی باال شانه. دهدمی قرار دید مرکز را ماسید لبم روی که لبخندی کیارش،

 !فوتبال یبابا گور تسلیم من باشه اکی! شدی؟ زده جن! ...نیل-

 : دهدمی ادامه بیند،می را سکوتم که زمانی

 ! طاها مالقات ریممی هم با فردا هم بینمنمی فوتبال هم باشه، خب-

 جو دوباره آنکه برای. نشیندمی لبم روی لبخند دوباره. کردمی آرامم هم دیدنش شاید

 : گویممی ایکارانهطلب لحن با کنم، سابق مانند را

 که واقعا کردی؟ خاموش رو تلویزیون چرا ببینم رو فوتبال خواستممی من! کیارش ا  -

 که فوتبال جدیدیا این حاال! زدننمی هم رو سیبیلشون حتی! قدیم پسرای هم پسر

! استادیوم برم بذارم سیبیل و ریش من مونده کم! بینننمی هم رو مردونگیه نشونه

 ! بینهمی تو زشت ارایک این داره که کودکی این از کن شرم نچ نچ نچ

 .کندمی نگاه دستش داخل کنترل به
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 ! رویی پر خیلی-

 . خندممی تری بلند صدای با

 !بیشتر تو-

 تلویزیون میز روی را کنترل و کندمی کج را دهانش. کنممی نگاهش باز نیش با

 هقهو در غرق. گرداندمی برم خودش سمت و گیردمی را هایمشانه دستی دو. گذاردمی

 .گزممی ب**ل. خشکدمی لبخندم هایشچشم

 !کیارش نکن نگاهم طوریاون-

 تر ب**ل برود بین از مانچشمی ارتباط آنکه بدون و کشدمی هم در را پرش ابروهای

 .کندمی

 طوریهمین صبح تا خواممی اصال! کنم نگاهت خوادمی دلم که طور هر دارم دوست-

 !هم به بزنیم زل

 .نمخارامی را سرم

 !شه؟ سبز پامون زیر علف تا-

 بوی با که ایستممی پایم یپاشنه روی و بندممی را هایمچشم آورد،می جلو را سرش

 .دنبالش به هم من و دودمی آشپزخانه سمت به و کشدمی عقب کیارش سوختنی

 را قابلمه و ایستاده شویی ظرف سینک جلوی کیارش رسممی آشپزخانه به که زمانی

 .شودمی بلند بخار و ریزدمی آب رویش و گذاشته داخلش

 .گیرممی خود به ایطلبکارانه لحن

 !بخورم؟ پلو گشنه من حاال! دادی باد به رو شامم! کیارش کردی کار چی ببین-
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 .کندمی نگاهم گرد هایچشم با و گرددبرمی

 زده گاز قسمت. زنممی گاز و دارمبرمی میوه سبد از سیبی و کنممی باز را یخچال در

 .دهممی نشانش را

 !خوری؟می سیب-

 .کندمی برانداز را پال و پخش هایتخمه و شودمی خیره آشپزخانه سرامیک به

 ریختم رو هاتخمه هم ببینی، فوتبال نذاشتم هم! ببخشی رو من باید تو نیل، واقعا-

! گاز رو مگذاشت کنم کم رو زیرش و بریزم آب روش اینکه بدون رو غذا هم و زمین

 !نیل متاسفم من واقعا

 .اندازممی دارش خنده پرستیژ به نگاهی

 !بخشمتمی نکن گریه حاال! چلفتی پا و دست یپسره! که واقعا-

 .گویدمی چیزی ب**ل زیر و ریزدمی پاکت داخل را هاتخمه و شودمی خم

 !خودتی گفتی چی هر-

 .پیچدمی گوشم در گفتنش دیوانه. روممی بیرون سیبم همراه بدو و

*** 

 .کنممی سر مالقات اتاق به رفتن از قبل و آورممی بیرون کیفم از را مشکی چادر

 !دیده مرا که ستباری اولین انگار کندمی نگاهم طوری کیارش

 صندلی تک روی من. ایستیممی جایمان سر و رویممی مالقات اتاق تا ماموری همراه

 .کشدمی را طاها انتظار ستادهای کنارم کیارش و نشینممی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

437 

 

 تصویر گرتداعی برایم که مشکی و سفید خانه چهار پیراهن با طاها بعد دقیقه دو

 روی. نشیندمی لبم روی لبخند. شودمی ظاهر شیشه پشت بود، زندان خاکستری

 .هم او دارم،برمی را تلفن. رفته گود سرخش هایچشم زیر. نشیندمی صندلی

 ...!طاها-

 .کندمی بسته و باز را باریکش و خشک های ب**ل

 !خاله دختر-

 .خوردمی سر امگونه روی دوباره مزاحم اشک قطره

 !پسر شده تنگ برات دلم-

 .نشیندمی لبش روی تلخی لبخند

 انقدر جااین اصال! شده تنگ برات دلم آره یعنی نه... زیاد نه یعنی... نه کم ممن-

 !فروش سبزی آقا عباس برای حتی یشهم تنگ دلم شهمه که دارم وقت

 . زنممی عمقی کم لبخند

 دل! بشی دایی دیگه ماه چهار قراره شما تازه. شده تنگ تو برای دلش هم آقا عباس-

 طاها! شده خاکستری تو بدون هم خونه حتی. شده تنگ برات هم گندم زاده خواهر

 ! مونینمی جااین تو ...داریم دوستت همه

 چشم سرم پشت به و شودمی بلند جا از. زندمی کنار دست پشت با را اشکش

 . گرددبرمی عقب به هم کیارش. دوزدمی

 ...!مریم-
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 پر تو اندام و سفید صورت و متوسط قد با دختری به را نگاهم و شوممی بلند جا از

 . دوزممی

 درآغوشم. پوشیده مشکی تماما و است اشک خیس صورتش. روممی سمتش به

 . شدکمی

 تونمنمی من... طاها گرفتاری تا گرفته حمید مرگ از .بودم من هااتفاق تمام مقصر-

. رفته همه جلوی آبرومون. دارم دوست رو طاها من... تونمنمی. ببخشم رو خودم

 مشکی چادر زیر و عشقیه دختره گنمی کشته؛ رو نامزدش پسرش دوست میگن

 . کرده قایم رو خودش

 . کنممی ایشجد خودم از

. بزن حرف باهاش نشده تموم مالقات وقت تا بیا. نیستی مقصر تو! عزیزم باش آروم-

 ...منتظرته

 کدام هیچ. گیردمی قرار شیشه روی طاها دست .نشیندمی صندلی روی لرزان مریم

 . اندزده زل هم به هایشانچشم با تنها زنندنمی حرف

 .بریم بهتره نیل-

 . شویممی خارج کالنتری از کیارش همراه و مدهمی تکان سری

 *** 

 برایم سرش نه و گرفته قرار برعکسی حالت در جنین. دهدمی نشانم را مانیتور دکتر

 . پایش نه پیداست

  مادر؟ یا پدرشه مثل... آرومیه پسر چه-
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 ورود برای چیز هیچ گندم نام   دخترانه، اتاق  . کندمی قفل مغزم پسر نام شنیدن با

 ! پدرش دل حتی نبود حاضر پسرمان

 ...تره آروم پدرش اما آرومیم دو هر-

 . کندمی نگاه مانیتور به بیشتر دکتر

 . بیا دوباره دیگه هفته... عادیه غیر خرده یه-

 . بندممی را مانتویم بند و شوم می بلند تخت روی از

  بچه؟ داره مشکلی-

 . یسدنومی برگه روی چیزی و نشیندمی میز پشت

 ...نیست خاصی چیز عزیزم نه-

 سمتم و شودمی بلند صندلی روی از کیارش. روممی بیرون و کنممی باز را اتاق در

 . آیدمی

 شد؟ چی-

 . گممی بهت بیرون بریم-

 . شودمی پاپیچم باز مطب از شدن از خارج راه طی

 ! دیگه؟ دختره... نیل-

 . کنممی نگاهش و گردانمبرمی را سرم

 ! پسره نه-

 ! گی؟می جدی داری نیل! پسره چی یعنی-
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 . بندممی را اشآسمانی آبی پیراهن سوم دکمه و دهممی تکان را سرم

 ! باشیم دیگه اسم یه فکر باید گندم جای به دیگه! بله بله-

 . دوزممی چشم رمقبی و حالبی کیارش   به

 رو موهاش و زنیمی کال براش تو! شیممی دارم دختر بعدا حاال خب! کیارش-

 !تو وقت اون دارن پسر آرزوی همه! بافیمی

 نشستنش محض به. کندمی باز را من سمت در و رویممی ماشین سمت هم با

 .کنممی قروچه دندان

 ! کنیم کار چی رو اشدخترونه سیسمونی خدا وای! دیگه بده پیشنهاد اسم-

 .گویدنمی هیچ و کرده اختیار سکوت

 . زنممی ضربه بازویش به دست با

ت کیارش،-  دکتر هم دیگه هفته گممی دارم کنی؟ نگاه من به شهمی منه؟ با گوش 

 ! مطبش بیام باید گفت

 . زندمی ماشین فرمان به ایضربه

 !شو ساکت دقیقه دو کنممی رانندگی دارم نیل! نمیشه نه -

 بیرون به آویزان دهانی با و کنممی بغض. شوممی خفه دارش، چین ابروهای به خیره

 . دوزممی چشم پنجره از

 بچه گیمی حاال کردیم آماده دختر یه برای رو خونه اول از ما خب ولی... ببخشید-

 ! باشه گارفیلد نشد گندم! باشه سالم اینه مهم اصال نداره عیبی! پسره

 . کند جبران را پیشش دقیقه چند عصبانیت هایشحرف با تواندنمی
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 خواممی اومدم؛می دانشگاه هایبچه با قبال! دارنگه پارک این دم   جا مینه کیارش،-

 ...! لطفا! باشم تنها

 . شودمی متوقف رو پیاده نزدیک. گویدنمی چیزی

 ! برم؟ واقعا یعنی-

 با باشد متوجهم آنکه بدون خروجم محض به و کنممی باز را در. دهدمی تکان سری

 .گیردمی دلم. رودمی سرعت

 ایخسته یا عاشق دانشجوهای از است پر هانیمکت روی. شوممی پارک محوطه وارد

 حسام تولد جشن به رسممی. زنممی ورق را پارک در خاطراتم. اندکرده کز هم کنار که

 روی دوستانش یهمه! بود روزی همچین تولدش. کنممی مرور را تقویم پارک، این در

 درسی کتاب با هم سارا و من. بودند نشسته انشگاهد روی به رو پارک   آالچیق تک

 به نگاه یک و کردیممی هاآن شادی به نگاه یک و بودیم رویشان به رو نیمکت روی

 . داشتیم را امتحانش که کتابی

 شبیه شادی برف با. زدند صورتش روی را کیک سپس و کرد فوت را هاشمع حسام

 کسی چه. زدندمی قهقهه و کشیدندمی جیغ دورش دخترهای و بود شده پیردمردها

 عاقبت که بنویسد برایش طوری سرنوشت! شود؟ این حسام روز و حال کردمی فکر

 ! بود زده پسش گذشته در که شود دختری دامان به دست

 سارا با که نیمکت همان روی و روممی باال رویم پیش کوتاه پله چهار از. روممی جلو

 و پسر. است شلوغ دورش هم باز. کنممی نگاه چوبی چیقآال به. نشینممی بودیم،

 . کندمی اجرا پانتومیم رویشان به رو جوانی پسر و اندنشسته دست به سیگار دختر
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 سرم پشت به باز دهانی با و گردمبرمی. کندمی جلب را توجهم سر پشت از صدایی

 رسیدمی شتانگ بند به حاال که هاییریش با پوش مشکی حسام. دوزممی چشم

 . آمدندمی باال پله از پسر دو و دختر دو همراه

 تا کشممی جلوتر را شالم. شوندمی ترنزدیک. دهممی بیرون را نفسم و گزممی را لبم

 . نبیندم

 و شب! کنی خوری خود انقدر نیست راضی شاپرک! کن باز واخمات حسام وای-

 درست مردن بچه و شاپرک بوده تو تقصیر گیمی! کشیدن آه و سیگار شده روزت

 بهترین شاپرک. کنممی مرتب رو چی همه تونخونه میام خودم! شده که چیزیه ولی

 !ناراحتم تو مثل ممن! جان حسام بود من دوست

 ! من یکی بود ناراحت شاپرک مرگ برای او یکی. زدمی را هاحرف این عشوه با دختر

 برم بده رخصت دادا حسام! گرفتن هایکی ترم این که هم رو آالچیق! بابا ای-

 ! بیرون بندازمشون

 . کنممی نگاهشان بودند ایستاده نیمکت کنار که حاال چشمی زیر

 . کندمی اشمشکی کتان شلوار جیب داخل را دستش حسام

 ... باشن خوش بذار! نیست نیازی-

 . رمبمی پایین ناشیانه را سرم که بشوند رد من نیمکت جلوی از خواهندمی

 ! نیل-

 . دهممی پاسخ بیاورم باال را سرم آنکه بدون مضحکی لبخند با

 ! گرفتی اشتباه-
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 . بینممی چشمم جلوی را اشمشکی هایکتونی. آیدمی ترنزدیک

 رفت یادت" خویش به دم هر مرا خواندمی مرگ! "گهمی دروغ داره صدا این پس-

 ! رو؟ قطار

 . کنممی نگاه چشمش مردمک به و آورممی باال را سرم

 ! رفته یادم آره-

 نگاه من به هادختر. کندمی تر را خشکش هایب**ل زبان با و زندمی پوزخند

 .کشدمی را حسام پیراهن آستین شانیکی. کنندمی

 ! دیگه بریم بیا-

 . ندارد رفتن قصد حسام اما

 ! دارم کار جااین من برید؛ شما-

 . شوممی بلند جا از و کشممی پوفی

 . برم باید من... ببخشید-

 . کنم حرکت توانمنمی. زندمی صدایم

 . فرهمند خانوم ببخشید آها! نیل-

 . دوزممی چشم است ابهت پر هم هنوز که هاییچشم به و سایممی دندان به دندان

 حاال حاال کردمنمی فکر! مبچه پدر و منه شوهر فامیلی فرهمند! فرهمند نه رمضانی-

 ! خانوم شاپرک مرگ از بعد حداقل یعنی. ببینمتون عمومی هایمکان این تو

 : گویدمی کنایه با ها دختر از یکی
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! کشت همین رو شاپرک. شدمی دار زن مرد پاپیچ باز بچه و داشت شوهر خوبه-

 ! ریختی بهم رو دوستم زندگی که شوهرت و بچه از نبینی خیر که الهی

 بسنده انگشتانم هایرگ شکستن و ب**ل وستپ کندن به و کنممی سکوت

 انگشت و گرددبرمی دارد کوتاهی قد که پوش سبز دختر سمت به حسام. کنممی

 . گیردمی سمتش به را اشاشاره

 رو بریزی شوهرش با خوایمی که نگذشته دوستت مرگ از هفته دو هنوز! خوبی تو-

 ! بزن حرف رمضانی خانوم با آدم مثل نجمه! هم

 .دوزدمی چشم حسام به باز دهانی با نجمه. گروهشان تمام هم و امزده بهت من هم

 این از گفتیمی... اومدمی بدت این از که تو! گی؟می چی داری فهمیمی حسام! واه-

 !میاد بدت آدم به چسبنمی چسب مثل هی که دخترایی

 . شوممی قدم پیش بگوید، چیزی حسام انکه از قبل

 ! چسبیدی چسب مثل که کنی خودت به نگاهی یک بهتره پس خب-

 :دهممی ادامه تندی لحن با حسام به رو سپس

 !دارم زبون خودم! کنه طرفداری ازم کسی ندارم نیازی من حسام آقا-

 مرتب شانه روی را کیفم. کندنمی گفتارم لحن به توجهی و زندمی لبخند هم باز

 .کشدمی را کیف و آیدمی سرم پشت. بروم که گردمبرمی و کنممی

 تنها وضعیت این با رو تو غیرت،بی... بگو شده بحثت اگه شده؟ بحثت کیارش با-

 ! اینجا بیای گذاشته



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

445 

 

 هایشچشم مردمک به. کشممی عمیقی نفس و بندممی ثانیه چند را هایمچشم

 . دوزممی چشم

 ... تو! نرفته؟ که دتیا کردی، ول وراون واتحامله زن تو! اون نه تویی غیرتبی-

 ! دهممی دست از را زبانم اختیار و افتدمی چالش به نگاهم

 از! بود شده تموم پیش وقت خیلی شاپرک و من رابطه... نه غیرتم؟بی نیل؟ چی من-

! ندم طالقش تا کشید پیش رو بچه حرف! نبود زندگیم تو دیگه بعد به جایی یه

 نقش براش من! برم که ترسیدمی این از فقط !گفتمی دروغ ولی! عاشقمه گفتمی

 از کردم، کاری هر خاطرشبه! برسه خودش به اون بده پول که داشتم رو کسی

 دیدم! شدم خسته بعد اما! بکنی رو فکرش که چی هر تا بگیر شدن رستوران گارسون

 .نداره رو ارزشش

. کنممی جدا مشتش از را کیف بند و گیرممی چشمانش گوشه چین از را نگاهم

 جلوی و دوزممی خودم حلقه به را نگاهم. کندمی خودنمایی انگشتش داخل حلقه

 ! بوسمشمی و گیرممی صورتم

 رو بازی اسباب نقش براش که آدمی با. بچشید رو عشق طمع آینده در امیدوارم-

 ! ندارید

 در کیک عبهج و بازی جلو و بلند زرشکی مانتو با را ساحل که بروم جلوتر خواهممی

 .شوندمی گرد هایشچشم دیدنم با. بینممی دست

! براش گرفتیم تولد دونستنمی خودش آخه! تولدش؟ برا کردن دعوت هم تو! نیل-

 ! شده الغر چقدر بینیمی! بیرون کشیدیمش خونه از هواخوری برای فقط

 . زنممی خندنیش
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 .بگذره خوش! ساحل نکرده دعوت رو من کسی -

 دهان به. بیافتد زمین روی کیک جعبه شودمی باعث که زنممی دستش هب ایتنه

 . کنممی نگاه بازش

 ! نبود حواسم ببخشید -

 و دهممی تکان دست شودمی رد که ماشینی اولین برای. شوممی خارج پارک از

 . گویممی را آدرس

 تا کنممی باز را شالم. دهممی تکیه شیشه به را سرم و نشینممی عقب صندلی روی

 حسام اسم. کنممی رو و زیر را اینستا کشممی بیرون را گوشی. بخورد هوا کمی گردنم

 هاعکس همین زمانی یک. کنممی رو و زیر را شاپرک با هایشعکس. کنممی سرچ را

 ! دارم ترحم حس تنها حاال اما! ریختمی همبه را روزم و شب تمام

. زندمی چشمک برایش کیارش پیج کرده کشف تازه رمز که بروم بیرون خواهممی

 . شوممی پیجش وارد و کنممی وارد را بود من تولد تاریخ و اسم که پسووردش و دیآی

 پیدایش باالخره! گردممی رویا دنبال به و کنممی نگاه دیگری از پس یکی را هادایرکت

 . شده ارسال رویا جانب از طرفه یک هاپیام تمام. کنممی

 ." میرممی تو صدای بدون من گینمی! کردی؟ عوض وخطت چرا عشقم، یارش،ک" 

 !" نگرانتم من بدی؟ جواب میشه" 

 !" کنی رو کار این من با تونستی چطور...! وای! گرفتی؟ زن تو کیارش" 

 ازدواجت با هم تو اما! کردم اشتباه من داری حق! کردی بالکم تلگرام از چرا کیارش" 

 !" کردی تن*یا**خ من به
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 . پیام آخرین به آخر در و اندازممی هاپیام بقیه به گذرایی نگاه

 کنار رو هاشعکس که دختره این ببینم خواممی! کیارش ایران گردمبرمی دارم من" 

 دختره گفت... رفتی شرکت از گفت بهم بابا! نمیره مونزندگی از چرا گذاشتی خودت

 کنممی نفرین کیارش! میشی بابا داری که هم حاال !برده رو آبروت جااون بوده اومده

 !' ندی رو جوابم اگه رو اتبچه

 کدام هر پایین و گذاشته را کیارش کنار هایشعکس. است باز کیارش برای اشصفحه

 ! نوشته عاشقانه شعری

 ! نشوم خفه اینجا و شود وارد هوا تا کشممی پایین را پنجره

 . اندازممی کیف داخل را گوشی شوم خارج اشصفحه از کهآن بدون

 *** 

 . بریده را امانم درد. ایستممی سرش باالی

 ... دیگه پاشو! میرممی دارم من کیارش... کیارش-

 .شودمی خیز نیم مبل روی و مالدمی را هایشچشم

  جانم؟-

 .کنممی هقهق

 . نیست خوب حالم. میارم باال دارم هی خوردم چی دونمنمی صبح-

 .گذاردمی امپیشانی روی را دستش و شودمی بلند جا زا

 !دکتر بریم شو آماده خب-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

448 

 

 . ندارم را اشکننده بیمار فضای و بیمارستان یحوصله. کنممی پا آن و پا این

 ! دیگه دکتره اون! جا؟این بیاد نرگس بگی شهمی-

 . داردبرنمی روحمبی های چشم از را نگاهش

 !کنه؟ تو اوضاع برای تونهمی کار چی االن نرگس! نیل-

 . دهممی قورت سختی به را دهانم آب

 ! بیمارستان برم خوامنمی فقط کیارش... دونمنمی-

 .کشدمی خودش نزدیک مرا

 ! کرده پیدا مشکل تدیگه جای یه کنممی حس من-

 . کشدمی امپیشانی روی را انگشتش

 ! جااین-

 . کنممی تر زبان با را لبم .شوممیخیره خمارش هایچشم به

 رویا دیدم خواب من. دیدم بد خواب! کنی ترکم ترسممی. توئم دیوانه! مدیوونه... آره-

 چمدونت و من گوش تو زدی... دیدم خودم دیدم؛! برهمی خودش با داره رو تو برگشته

 من اام نرو؛ مونبچه خاطربه کیارش گفتم زدم داد من! رفتی و کشیدی زمین روی رو

 !پریدم خواب از و گرفت دردم موقع همون! ندیدی رو

 .کندمی حلقه لرزانم های شانه دور را دستانش

 !تو یدیوونه که ممن... تو ایدیوونه-
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. کشدمی پر بدنم از کمکم درد. زندمی ه*س*بو موهایم روی و کشدمی آغوشم در

 . کنممی امنیت احساس

 توی تو جز کس هیچ خب؟ جاست،این جات فقط تو ؟خب منی، مال   فقط تو...! نیل-

 ! هستم ممن باشی، وقتی تا! نداره جا قلب این

 پیدا ما یخانه در فقط که ستبخشیآرام هایشه*س*بو هجوم. گیرممی آرام

 . شودمی

 تو! تنهام کنممی حس... ولی چی از دونمنمی... ترسممی. ترسممی من کیارش،-

 خودم اما مهحاملگی خاطربه گهمی مامان. دارم رو حس همین مه باز اما ها هستی

 برگشته صبح امروز رویا دونممی... من کیارش،. بودم طوریهمین هم قبال کنممی فکر

 ستون بشه مبچه و من گاهتکیه اگه میرممی من! توئه خاطربه دونممی من! ایران

! بکشی سختی من خاطربه امخونمی. دارم دوستت من کیارش،. دیگه یکی زندگی

 ... اما

 را انگشتش و کندمی آرامش به وادار را لرزانم چانه دست با و گیردمی باال را سرم

 .کشدمی لبم روی

 برام این فقط برگشته اون فهمیدی کجا از نیست مهم برام! نیل نداره اما..! .هیس-

 خوامنمی! کن نگاهم نیل،! نداری؟ اعتماد هنوز شوهرت موندن به تو که مهمه

 موهاش و هاچشم شه دختر مونبچه اگه داشتم دوست. کنی دریغ ازم رو چشمات

 شه باعث که اونی بمیره! اومد نیل نیمچه بگم بینمشمی وقت هر که... باشه تو مثل

 حاال! من... آغوش   توی  ... ساله هزار حبس به محکومی، تو! بشن خیس چشما این

 ... بخند د  ! بخند
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 ب**ل روی هااشک وسط که ستلبخندی حقیقی، پارادوکس! خندممی گریه با

 روی را انگشتش و زندمی جانیبی لبخند. شودمی خیره هایمب**ل به. نشیندمی

 . جوممی را لبم! بوسدمی را امپیشانی کند؛می خم را سرش کشدمی امباالیی ب**ل

 ! من کیارش   تبچینت رو تو بخواد که آدمی اون دست بشکنه-

 . کندمی جدایم خودش از آرام

 درد خوبه حاال! بیارم گارفیلدت برای خواهر یه نشدی باعث تا برو... نیل برو-

 ... داشتی

 . خندممی مستانه

 چون حاال! دونیامی خودت گارفیلد بگی من پسر به دیگه بار یه! کیارش وای-

 .بذاری امبچه رو اسمی هر شهنمی دلیل دارن «گ» دوتاشون

 .کندمی مرتب را هوایش روی تیره ایقهوه و پشت پر موهای و اندازدمی باال شانه

 درست مدست با دیگه بدبخت موهای این تو ندازیمی چنگ انقدر نیل، ببین-

 ! نمیشه

 و طرف این انگشتانم با و کشممی خودم سمت را موهایش و روممی سمتش دوباره

 . کنممی طرفش آن

 مونهنمی گردن کنی خم رو من سر طوریاین دیگه بار یه المصب! روحت تو ای-

 ! واسم

 . کوبممی زمین به پا کودکان مانند
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 ازدواجم دلیل شاید اصال! دارم دوست وهاتمو من آقا... دارم دوست... دارم دوست-

 ! بود هالعنتی همین باهات

 . کندمی کج را دهانش

 ! گممی رو رمونپس اسم نیل؟ چطوره گردان-

 . خشکدمی لبم روی لبخند و کنممی ایقروچه دندان

 ! کنممی کچلت اصال! کشمتمی بگی دار«گ» اسمای این از دیگه بار یه خدابه-

 . داردبرمی را تلفنش اپن روی از. آورددرمی زبان و زندمی چشمکی

 هر تونمنمی که خودم. زدم زنگ نیل خاطربه آره. خوبم ممن سالم،...! نرگس الو-

! دکتر خانوم مونیمی تو فقط. بیاد تونهنمی نه ممادرش... باشم خونه تو دقیقه

 . بیا عصر فردا. هستم خودم نه که امشب

 .کندمی قطع را تلفن

 .شودمی آویزان لبانم

 اومدن دنیا به تا... بودیم هم کنار شهمه! بودی کاربی همیشه شدمی کاش کیارش،-

 !موننام  بی

 . دهدمی تکیه اپن به را پایش کف و کشدمی بیرون گوشی از را سرش

 !دنیا اون ریممی هازده قحطی مثل تایی سه هم بعد-

 مشغول را خودش دوباره. روممی ور کوتاهم هایناخن به و گیرممی پایین را سرم

 .کندمی گوشیش

 ! رویاست؟-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

452 

 

 ! نه گویدمی خنثی و آرام

 هر کردم چک ودایرکتت خودم...! نگو دروغ من به! رویاست دونممی من ولی کیارش-

 ! ندی جواب و بخونی رو پیاماش نمیاد بدت انگار هم تو. دهمی پیام بهت روز

 . زندمی گره هم در را ابروهایش

  زدی؟ من گوشی به تو نیل-

 : گویممی لکنت با و جوممی را لبم

 بود کنجکاوی حس! نکن نگاهم سرد قدراین رشکیا... کردم پیدا وپسووردت! نه-

 ! فقط

 . کندمی تند پا سمتم و کندمی رها اپن روی را شگوشی

 نگاه هم رو تو گوشی هایعکس حاال تا من! نداری؟ اعتقادی شخصی حریم به تو-

 تنگ دلت وقت هر و توش داری سیو رو یارو اون عکسای نیست مهم مبرام! نکردم

 ! کنم نگاه واتگذشته که نیستم بیمار انقدر! کنیمی نگاهش شهمی

 خیره سردش هایچشم به و دهممی قرارش مخاطب ایرفته تحلیل صدای با

 . شوممی

 ولی کنمنمی فکر اون به دیگه من... کیارش برات متاسفم! بیمارم؟ من بگی خوایمی-

 هم! اون؟ پیش بری بزنی رو ما قید حاضری! نه؟ داری، دوستش هنوزم تو چی؟ تو

 کیارش آره! تره خوشگل من از هم... اسکرده تحصیل خودش هم... پولداره پدرش

 ! بهتر یکی سراغ رنمی آدما همه

 . دهدمی قرار خودش جلوی و کشدمی را دستم که بروم خواهممی
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 حرف! توش؟ بزنی گند رو مونزندگی روزای بهترین تونیمی راحت چقدر کردی توجه-

 ! بشنو وجوابت وایسا! نکن غضب زنیمی

 .کنممی جدا دستم از را دستش

... اصال رممی کنی تحمل رو حرفام تونینمی کیارش؟ گممی دروغ! مونده؟ حرفی-

 ! مادرجون خونه رممی

 دقیقه چند. رودمی اتاق به خودش و دهدمی هلم مبل سمت به و زندمی پوزخندی

 بیرون کند، مرتب را موهایش آنکه بدون و جین شلوار و مشکی شرتتی با بعد

 . آیدمی

 !بهتره خیلی من از تو حال! رممی خودمم منه، از مشکل... بری تو نیست نیاز-

 . کنممی سد را راهش جلوی و دوممی در سمت به

 تو کیارش. بخوریم کنممی درست صبحانه االن! ببخشید نبود، خودم دست کیارش-

 بهش که تو برگشته رویا که درک به! نیست مربوط من به وت گذشته اصال! نرو خدا رو

 دیگه دممی قول. باشیم خوب هم با قبل دقیقه چند مثل بیا کیارش. کنینمی فکر

 ! نزنم حرف

 . اندازدمی امرفته روی و رنگ به نگاهی. کندمی باز را خانه در و زندمی کنارم

 ! کسی موندن برای نکن التماس! بمون حرفات پای! نمیاد خوشم حقیر زن از-

 ! را در شدن بسته بلند صدای و کنممی تماشا را رفتنش سکوت در و کنممی سکوت

. نشینممی زانو چهار زمین روی. نشیندمی صورتم روی هایماشک و ترکدمی بغضم

 هازندگی هم شان نام حتی که هستند ایعده. کنندمی خوش جا صورتم روی موهایم
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 تا بودند شده متولد تنها بودند؛ ها آدم دست همان از حسام و رویا. پاشدمی هم از را

 .کنند خراب نامشان با را ما زندگی

 کمرم از درد. کشممی گشادم پیراهن روی را دستم. گیردمی را وجودم تمام دوباره درد

 . بدهم تشخیص را دقیقش محل توانستمنمی و زدمی شکم به

 نفره دو مبل به را خودم و کنممی حرکت زانو دو روی لهسا یک کودکان مانند

 سعی و کنممی دراز را پایم. کشممی باال را خودم مبل یدسته کمک به. رسانممی

 امبرآمده شکم روی را دستم. کندنمی رهایم درد شود؛نمی اما. بخوابم کنممی

 . گذارممی

 ! باش ترآروم خوردهیه تویی اگه مامانی-

 . کنممی فوت هم سر پشت را سمنف

 کسیبی برای دلم. آیدمی سراغم به هم خوابیبی از ناشی درد سر که کشدنمی طولی

 تشک به را مشتم. نداشتم هم را نرگس با گرفتن تماس توان حتی .سوزدمی خودم

 . کوبممی مبل

 . منداشت را دردها این تحمل من! بود زود شدنمان دار بچه برای هنوز شاید

 دهممی تکان را خودم سختی به. افتاده کناری میز روی. شودمی بلند موبایلم صدای

 . دهممی پاسخ خوابیده حالت همان به و کنممی دراز حد آخرین تا را دستم و

  بله؟ ...ب-

  خوبی؟... نرگس منم... نیل-

 . زنممی ب**ل سختی به
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 ...نه-

 باهم بذار نکن قطع رو تلفن. رسممی االن نکنی فکر هیچی به کن سعی! باش آروم-

 ! بزنیم حرف

 .باشه -

 . شودمی کشیده گوشم تا چشمم گوشه از اشک قطره

  خب؟! عزیزم بزنی حرف کن سعی-

 ... تونمنمی-

 ! تونمکوچه تو االن من نیل،-

 ... خوبه-

 . بنددمی را ماشینش در انگار. زندمی نفس نفس

 ! کنی باز رو در تا پاشی جا از نیست یازن داد بهم رو کلید کیارش-

 ...!نرگس-

 . گوشی خر خر و آیدمی آسانسور صدای

 . اندازممی ایگوشه را گوشی. شودمی داخل و کندمی باز کلید با را در

 . بنشینم کندمی کمکم. دودمی سمتم به نرگس

 ! تنت سرده چقدر. کرده ول طوری همین رو تو چرا فکربی کیارش  -

 روی را شالش و پیچدمی دورم را پتو. گرددبرمی نازکی پتوی با و رودمی اتاق سمت به

 . زندمی کنار صورتم از را موهایم. کندمی پرت مبل
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 .شد شروع دوباره... بود شده آروم دردم. نبود کیارش تقصیر-

 نگاهم اشعسلی هایچشم با و دادمی باال را شکلش مثلثی و پشت کم ابروهای

 . کندمی

 تقصیر! میدن خودشون به شهمه رو حق که ذاریدمی مردا این الالی به لیلی هی-

 .رفته گذاشته تنها وضع این با رو تو که بوده اون

 . اندازدمی خشکم هایب**ل به نگاهی

  خوردی؟ صبحونه-

 . دهممی تکان نه نشانه به را سرم

 خیره فرش به. کشدمی بیرون را شیر بطری یخچال از و رودمی آشپزخانه سمت

 . شوممی

 . گذارممی زانویم روی را سرم و کنممی بغل را پایم." نمیاد خوشم حقیر زن   از"

 . گیرممی باال را سرم. گذاردمی جلویم را صبحانه سینی نرگس

 ... نگو چیزی کیارش به! منم مقصر-

 . کندمی نزدیک هایم ب**ل به را شیر لیوان

 ! ورمبخ تونمنمی-

 . گیردمی را دستم خونسردی با

 ! بچه؟ اون به یا کنیمی ظلم خودت به-

 .بود بهتر چیز همه وقتاون! نبودیم مونکدوم هیچ کاش-
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 . کشدمی خودش سمت به مرا و گذاردمی میز روی را لیوان

 ! شی؟می خوب بیاد که کیارش! نزن رو حرف این وقت هیچ-

 فکر تو میرم بره، یادم رو اوضاعش و طاها! وقت هیچ شم،نمی خوب وقت هیچ من-

 کنم؛می بحث کیارش با نکنم فکر مادرم به! مادرم پیش رممی نکنم فکر رویا به... رویا

 زندگی تنها وقتا خیلی من... نرگس! ندازهمی کار از رو مغزم درد، نکنم بحث کیارش با

 ! مردم ساعت یه این اما کردم

 .چپاندمی دهانم در زور به و گیردمی برایم ایلقمه

 من! خوبه چیزهمه رویا رو نکنی کلید تو... آروم زودتر و میشه عصبانی زود کیارش-

 بعد. بشه دارزن مرد یه زندگی وارد نخواد که هست مغرور انقدر شناسم؛می رو رویا

 هم حساسیتت! دهنمی فرصت آدم یه به بار دو شناسممی من که کیارشی هم

 . میشه درست شکمته تو که فنچیه این خاطربه

 . دهممی تکیه مبل به را سرم و بندممی آهسته را هایمچشم

 درد گهمی دارم درد گممی بهش! کنم درکش من داره توقع کنهنمی درک رو من اون-

... نبود مهم برام افتادمی اتفاقا این پیش ماه شش اگه! مدیوانه من میگه! مغزته از

 ... آخ! هست ممن به مربوط کیارشه به مربوط چیهر االن اما

 .شودمی بلند جا از نگران

 !دکتر بریم باید پاشو-

 ! خوبم-

 .کشدمی را دستم
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 !خوبه؟ هم بچه اون خوبی تو... پاشو گممی-

 .زنممی کنار گوشش از را کوتاهش موی از ایتکه. برممی گوشش کنار را سرم

 ! کنهمی شیطونی خردهیه فقط! خوبه خیلی... نرگس خاله خوبه ماون-

 . کشدمی سرش روی و داردبرمی را شالش نرگس

 !تو جای به دکتر رممی من ریممی هم با. نیستم خوب من-

 . کنممی نگاه اشبرآمدگی بدون و باریک هایب**ل به گیج،

 ... ترسممی من-

 . دهدمی باال مرتب را مویش

 ! چی؟ از-

 ! شه تموم سخت برامون که بگه چیزی یه اینکه از-

 !بپوشم لباس تا بردممی اتاق سمت و کندمی فوت صدادار را نفسش

 *** 

 موهای دیگر دست با و زندمی میز شیشه به بار چند را دستش داخل خودکار دکتر

 جا اشبینی روی مشکی دور عینک. کندمی اشایسورمه بلند روسری زیر را بلوندش

 . کرده خوش

 بوده؟ شکم زیر دردهای همین فقط یا! دیدی؟ هم خون لخته مدت این تو-

 . دهممی تکان زمین روی را پایم و کنممی را لبم پوست
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 بلند سنگین چیز که وقتایی و کنممی حس هاصبح بیشتر هم درد. ندیدم نه-

 ...عادیه. کنممی

 . دهدمی تکانی را سرش

 تمعاینه وقتی متاسفانه. آزمایشگاه بری باید صبح فردا نوشتم، آزمایش برات-

 . نبود عادی بچه وضعیت کردم،می

 . گیرممی دهانم جلوی را دستم

  باشه؟ ناقص بچه ممکنه یعنی-

 .زندمی لبخند

 چون! بده نشونم رو جواب و بیا همسرت با بعد دفعه... عزیزم نزدم حرفی همچین-

 . تو به صرفا نه مربوطه هردوتون به باشه مشکلی اگه

 . برممی امدکمه بدون و نازک آسمانیآبی مانتوی پهن جیب داخل را دستم

 ! داره کار همسرم آخه... آخه بیام؟ تنها شهمی-

 . نشاندمی اشکشیده و باریک ب**ل روی لبخندی دوباره

 ! باشه خوایمی رو این خودت اگه-

 .رمدابرمی کناری صندلی از را کیفم و شوممی بلند جا از

 . ممنونم-

 روی از نرگس. کنممی باز را در و کشممی ها فرش سنگ روی را محکمم های قدم

 . داردبرمی قدم سمتم آرام و شودمی بلند صندلی
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  شد؟ چی-

 . زنممی لبخند سختی به

 . خوبه مامانشم حال! خوبه بچه حال... هیچی-

 . گویدمی شکری را خدا ب**ل زیر

 به. رویممی خروج راه سمت به و گیرممی پایین را سرم تنها اطرافم به توجه بدون

 . شودمی باز ورودمان محض

 رسوندم اون صبحی آخه. دادمی رو ماشینش کیارش حداقل کاش... گرمه چقدر هوا-

 خونه تنهایی باید چقدر دونهمی خدا وگرنه بود، خلوت راه آوردیم شانس! تونخونه تا

 ! موندیمی

 . زنممی باد را خودم امخاکستری شال پایین با

 ! نیست؟ بیمارستان نزدیک شما خونه مگه-

 پاشنه هایکفش با. ایستممی خیابان کنار و روممی پایین هاپله از نرگس به توجهبی

 سرعت به بود کرده بلندتر هم سانتی هشت هفت را اشهفتادی و یک قد که بلندش

 . آیدمی پایین هاپله از

 ! بکشه رو من کیارش بعدم بذارم؟ تنهات بگی خوایمی یعنی-

 . کندمی قفل مغزم آفتاب زیر

 اومدی که مرسی. باشم تنها خواممی االن. زنممی حرف باهاش! نباش کیارش نگران-

 ! پیشم

 .دهممی تکان ماشینی برای را دستم که کندمی صدا را نامم معترضانه
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 !نباش من فکر به. خوبم هم خیلی! خوبم جان، نرگس-

 از گرم باد. زنممی تکیه شیشه به را سرم. نشینممی عقب و کنممی باز را ماشین در

 .زندمی عقب به جلو

  خوبه؟ حالتون خانوم-

 ! گرمه کمیه فقط-

 . کنممی تشکر ب**ل زیر. کندمی روشن را ماشین کولر و دهدمی باال را شیشه

  خوندید؟نمی درس مرکز تهران دبیاتا دانشکده تو شما... ببخشید خانوم-

 . است نمایان مشکی مرتب و صاف موهای تنها سرش پشت از. گیرممی باال را سرم

 چطور؟. ..بله-

 . زندمی هوا روی بشکنی

 !ها آشنایید گممی-

 . کشممی امشقیقه روی را دستم

  شناسین؟می رو من-

 استاد ادبیات   کالس یکی ترم دختر نتریاخالق بد و ترینفعال! رمضانی خانوم  -

 ! جهاد

 . شودمی اضافه هم او شناخت کنجاوی. کندمی درد سرم

 ! شناسی؟می که رو اون! حسام سابق دوست بگم بهتره خب هنوز؟ نشناختید-
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 مشخص پشتش کم ابروهای و سوخته ای قهوه هایچشم تنها ماشین جلوی آینه از

 . بود

 !اریددنگه جا همین! خوشبختم-

 . نیست آشنا برایم. گرددبرمی عقب به و شودمی متوقف

 ماالن. ندارم کاری اونا با دیگه که من! شید؟می پیاده حسام گفتم چون حاال! بابا ای-

 شما! خواهشا... ترمه آخر شهریه واسه کنممی کار ماشین این با دارم بینیدمی که

 !نگید بقیه به هم

 . رودمی باال ابروهایم

 بینید،می که رو من اوضاع! اصال؟ هستید کی بدونم مهمه برام کنیدمی فکر-

 در واقعا من. برید بعدی خیابون آخر تا بزنید دانشگاه از حرفی کهاین بدون خواهشا

 ! باشم خوبی صحبت هم که نیستم شرایطی

 و دکنمی مرور را دکتر هایحرف. کندمی حرکت دوباره و گویدمی ی"شماست با حق"

 ! رسممی بچه وضعیت بودن عادی غیر به

 شما با خارج رفته زنش اینکه از بعد حسام بود شده شایعه گممی رو این ببخشید-

 ! کرده ازدواج

 باز فارغ اطراف اوضاع غوغای ز و باشد خودت کار به سرت اگر حتی. زنممی پوزخندی

 .بزنند حرف درموردت که هستند کسانی

 ! بزنید حرف مرده همسرش که آدمی سر پشت زشته... نخیر-
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 هم شما دانشگاه، از دادن انصراف و رفتن اونا اینکه از بعد... که دونینمی شما آخه-

 خوامنمی من حاال. شد ردیف حرف کلی سرتون پشت شد همین... نیومدید دیگه

 ! گفتمی چیزی یه کی هر. بود شده شروع خودتون کالس از شایعات اما بگم بیشتر

 . دهممی خودم به تکانی

 . زدن حرف خودشون واسه. نکنید بازگو رو حرفاشون شما بهتره-

 . پیچدمی ما کوچه سمت و کندمی سکوت

 . شممی پیاده جا همین-

 . کندمی رد را دستم. گیرممی جلو و آورمدرمی تومنی هزار ده پولم کیف از

 . نیست نیاز-

 ... بگیرید خواهشا-

 . دهدمی دستم به را اشاضافه و دگیر می را پول

 آبی سلیقه مطابق و است ست مانتو با که را امآبی های کالج و کنممی باز را دستگیره

 .کشممی زمین روی کیارش پسند

 در را کیارش شوم داخل کامال آنکه از قبل. چرخانممی مجتمع قفل داخل را کلید

 .بینممی داده تکیه درخت به که حالی

  ُصبح تا کنی فرو را خود ِ سر ات لشبا به

 ؛نکنند و ل ت ها کابوس و نخوابی ولی

 آُشفته فکرهای این از بپیچی خود به
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 ..نکنند عاقلت انگیز، غم های قُرص که

 

 اختصاری فاطمه

 

 جلوی دقیقا و زمین روی دستم از گوشی که شوم رد کنارش از تفاوتبی خواهممی

 . داردبرمی را همراهم تلفن و شودمی خم من زا قبل. افتدمی هایشکتونی

 تماس بدون و اکراه با. گیرممی جلویم را گوشی. نکنم نگاهش تا گیرممی پایین را سرم

 . افتدمی راه سرم پشت. روممی ورودی هایپله سمت و دارمبرمی را گوشی دستش با

 ! نیومده؟ نرگس-

 کلید. کنممی تند پا آسانسور سمت و کنممی باز را کشویی در. دهمنمی پاسخ

 آسانسور داخل را خودش کیارش که شود بسته خواهدمی در زنم،می رامانطبقه

 ! چپاندمی

 آسانسور توقف از قبل. ایستدمی من به پشت دقیقا هم او. گردمبرمی آینه سمت

 ارقر  هم رویبه رو. کیارش مکان تغییر با شودمی همراه برگشتنم که گردمبرمی

 :آییممی حرف به دو هر زمان یک در. گیریممی

 ... من صبح برای-

 ... ک ل من نیل-

 . اندازدمی باال شانه و زندمی لبخندی

 . بگو تو اول-
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 ... مُتاس صبح بابت بگم خواستممی-

 . کندمی باز را در آسانسور توقف محض به بدهم، ادامه گذاردنمی

 به بودم داده یعنی نداشتم، کلید! گممی اول من نیست، مهم تو حرف پس خب-

 ! کهاین مثل... کردی دک رو نرگس که نرگس

 بسته رویم به در که شوم خارج خواهممی غرولند با. شودمی خارج آسانسور از و

 را در. کنممی نگاه را لبش روی لبخند آسانسور، عمود مستطیلی شیشه از. شودمی

 !گویدنمی آخ. خوردمی اشانهش به که کنممی باز لگد با

 باز قرچی صدای با و حرکت سه با. چرخانممی قفل در را کلید و روممی درب سمت

 کیارش توسط سرم پشت در. زنممی را برق و روممی داخل کیارش از تر جلو. شودمی

 . رودمی خواب اتاق به و آوردمی در را تیشرتش. شودمی بسته

 ! نیست لدب هم خواهی معذرت حتی

 بود کرده آماده نرگس که ایصبحانه. شودمی کشیده میز روی محتویات به نگاهم

 . کرده خوش جا میز روی هنوز

 در و گیرممی خودم ضعف رفع برای بزرگی لقمه و شوممی نزدیکش بلند قدم چهار با

 . چپانممی دهان

 که هاییشبکه از یکی. کنممی روشن را تلویزیون. گذارممی مبل دسته روی را شالم

 . کنممی خوانیهم خواننده با ب**ل زیر. کردمی پخش آهنگ

 تنهام من انقدر-

  روزا این هیچی که
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 تو عکس قاب جز

 نیست من صحبت هم

  میشم دلواپست

 تنهایی اوج تو

 رویاتم درگیر

 زیبایی که بس از

 سردی دل توحال خیالتم گرم

 ... برگردی خونه به تا میدم ودنیام

*** 

 معشوقش بازگشت برای شود مجبور که نرسد تنهایی از نوع این به کسهیچ کاش

 .!بدهد را دنیایش

 سمت من به توجهبی. آیدمی بیرون خنثی حالت همان با کیارش. شودمی باز اتاق در

 .رودمی آشپزخانه

 چای هم من برای بگویم خواهممی. شودمی هضم سختی به خشکم دهان در لقمه

 ! باشم او حقیر زن   خواهمنمی. شوممی خیالبی و دهدنمی اجازه غرورم اما دبریز 

 آب تا ایستممی سرش پشت. کنممی پا به را قرمزم دمپایی و شوممی بلند خودم

 . برسد بزرگش لیوان لبه تا جوش

 از را ماکارانی بسته. کنممی نگاهش چشمی زیر. کنممی پر را استکانم. رودمی کنار

 . گذاردمی اپن روی و آورده بیرون یخچال باالی بینتکا
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 . دقیقه یه کنار بیا-

. داردبرمی ایقابلمه و کندمی باز را کابینت. گیرممی فاصله سماور از استکان با همراه

 : پرسممی گنگ

 ! کنی؟ درست ناهار خوایمی-

 ! کنم درست برج هاماکارانی با خواممی نه-

 . شودمی تعجبش موجب هک گویممی ی"آهان"

  یعنی؟ کردی باور-

 . زنممی بیرون آشپزخانه از بلند هایقدم با و گویممی ایمسخره ی"آره"

. شودنمی پیدا بخوری درد به چیز هیچ. کنممی عوض دیگری از پس یکی را هاکانال

 سمت به را سرم بار یک دقیقه چند هر کنجکاوانه. کنممی خاموشش ناچار به

 هر مادرم. ایستاده گاز کنار و گذاشته گوشش داخل را هندزفری. گیرممی زخانهآشپ

 یحوصله هم کیارش حتما! نداری مرا یحوصله گفتمی کردممی گوش آهنگ وقت

 . نداشته را من

 به و خیزمبرمی جا از. کردن نگاه خاموش تلویزیون به بیهوده این از شوممی خسته

 کجی دهن پسرمان فرزند برای اتاق یاسی و صورتی ینب اسباب. روممی بچه اتاق

 با همزمان و دارمبرمی را بود اشگهواره روی که رنگیآبی کوچک خرس. کردندمی

 . گیرممی آغوش در گهواره، دادن تکان

 ببین! کن شیطونی خردهیه شده تنگ برات دلم بیا... شدیا آروم باز مامان یجوجه-

 و کیارش بابا و طاها دایی با بعد! کنممی بازی باهاش من بیای تو تا. تو عروسک
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 هم با آزمایش بعد فردا اصال. ..خوبه حالش طاها؟ دایی کی؟! پارک ریممی عروسکت

 !بریمنمی هم رو بابات. پیشش ریممی تایی دو

 با صحبت و آورمنمی خودم روی به. کنممی حس سرم پشت را هایشنفس صدای

 .دهممی ادامه را کودکم

 مادر من   کرد، دعوا باهات اگه خب اما! وقتایی یه شنمی بد باباها همه ببین،-

 هر. نیستن ما حریف هم پدرها مادرانه، نوای و ماییم. شه بلند روت دستش ذارمنمی

 سه اصال. کنند دعوا مادر و پدر ذارننمی هابچه هم هاییوقت یه من، کوچولوی چند

 و درد باهاش که هستی تویی باشم قهر بابات با وقتی حتی! خوبه خیلی شدننفری

 !بره سر محوصله طوریاین اینکه نه کنم، دلم

 . دهممی قورت را دهانم آب. کندمی خوش جا امشانه روی دستش

. اندازممی نشسته ماتش هایب**ل روی که تلخی لبخند به نگاهی. گردمبرمی

 پرت سمتش به را عروسک تفاوتبی شوند،می باز آغوشی هم برای هایشدست

 بیرون را خودم در، چهارچوب و پهنش بازوی بین خالی فضای نیمچه از و کنممی

 .کشممی

 از تنفر تاوان  ! دارد تاوانی بشکند دل که حرفی هر. برده ماتش. کنممی نگاه عقب به

 !دادیمی پس باید را حقیرت زن  

 قابلمه به را خودم بودم کرده فراموش کل به را دکتر ایهحرف که درحالی و باز نیش با

 رنگ طالیی. زندمی بیرون بخار کنممی باز را درش. شوممی مسخ بویش با. رسانممی

 دستش که کنم درازی دست خواهممی! کنم حس را اشمزه توانممی چشم با ،شده

 . شودمی آویزان لبانم کار خطا کودکان مانند. نشیندمی دستم روی
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  !دست؟ با-

 قابلمه روی را بودم داشته شنگه انگشت چهار با هنوز که دری و اندازممی باال شانه

 .زنممی کنارش حرف بی و گذارممی

  کنی؟نمی تمومش-

 . چرخممی عقب به. شوممی متوقف

 ! شدنیه؟ تموم-

 . کندمی کم را غذا زیر. خوردمی گره هم در ابروهایش

 ! نه تو هایلجبازی-

 . دهممی تحویلش مضحکی لبخند

 به! میره نذاره تنهات کنیمی التماس وقتی که خودخواه آدم   یه چی؟ تو لجباز؛ من-

 وقت یه بچه این اگه رفتی گذاشتی تنها وضعیت این با رو من که تو! گن؟می چی این

 ! کنی؟می ترکم همیشه برای حرف یه با کنی؟می کارچی نباشه

 . جودمی را هایشب**ل و بردمی جیبش داخل را دستش

 غلط بگم بگم؟ بیشتر... ببخشید! خواممی معذرت نیست؟ کافی. متاسفم من-

 ما خواستننمی که اونایی یهمه که کنیمی رفتار طوری داری کنی؟می تمومش کردم،

 این از هی...! باش راحت کنی؟ شونخوشحال خوایمی! شن مرگ ذوق باشیم، هم با

 به آفرین گنمی زننمی دست برات هم بقیه. کن عصبی رو من و بزن حرف اون و

 اون بدون چه داری، راه تو که اونی با چه رو تو من لعنتی! بدید ادامه هم کشتن

 ! میشی؟ اینا و کردن ترک این خیالبی بخورم قسم مادرم جون به! دارم دوست
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 .زنممی کمرم به را دستم. کنممی نگاه حسبی و خنثی خودش مانند

 داشت دوست رویکی شهمی چطوری کیارش، آقا نیست حرف به که داشتن دوست-

 بودی آروم دادممی مفحش بهت چیزی هر سر اوایل! شد؟ هاشاشک ریختن باعث و

! شدی عوض تو بگم صادقانه... وقت هیچ ذاشتینمی تنهام گفتی،نمی بهم چیزی و

 اوضاعت تمجردی زمان مثل االن وگرنه. شدم وضاعا این باعث من بهت دممی حق

 هم دیگه طرف از حسابت، تو اومدمی نمایشگاه هایپول زحمت بدون! بود توپ

 اون و این با مروزهات بقیه! گرفتیمی حقوق رویا پدر شرکت رفتیمی بار یک ماهی

 و چشم هک زنی از خونه تو نشستی کاربی که االن داری حق! بودی گذار و گشت پی

 بدت خیلی شانس از که چلفتی پا و دست زن این از! بیاد بدت گرفتی بسته گوش

 تعریف ازش همه رهمی جا هر که کیارشی... کیارش تو بچۀ! تبچه مادر بشه قراره

 .نخوردنشه چشم فکر به من دوست مادر حتی... کننمی

 .رسدمی امقدمی یک به و رودمی باال صدایش. سایدمی دندان به دندان

 چرا! بریمی یاد از رو گذشته حرف یه با فقط. بینینمی رو هاخوبی کوری؛! کوری-

 کوری تو! نیست؟ یادت رو زدیم مسخره دعوای این قبل صبح امروز همین که حرفایی

 این ببین... کن باز رو کیفم شد تموم غرغرهات! کنیمی کور خودت مثل داری ممن و

 خودم و بودم رویا پیش شاید! کردممی غلطی چه داشتم نبودم خونه که ساعتی دو

 !ندارم خبر

 ترجذاب عصبانی اما نفهمد خودش شاید. برممی را لذت نهایت شدنش عصبانی از

 ! شودمی

 و کورم که منم. نداری تقصیری هیچ تو... منم چیهمه مقصر توئه، با حق-

 . آفرین... بینمنمی وهاتخوبی
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. روممی اتاق سمت مستقیم و شده خارج آشپزخانه از و زنممی دست یننماد برایش

 روی عکس قاب. اندازممی دیوار و در به را نگاهم خسته. بندممی سرم پشت را در

 مانقدیم خانه نزدیک پارک در که خودم و مادر و پدر عکس با را تخت کنار میز

 . دارمبرمی ورم،د مادر و پدر و بودم تاب روی من و بود شده گرفته

 *** 

 .چرخید دوری و کرد باز برایم را آغوشش. دویدم پدر سمت به

 . زمین بذارم. رفت گیج سرم بابایی-

 . آمد بیرون لبخند با و کرد باز را آشپزخانه در مادر. نشاندم مبل روی خنده با پدر

 ... نباشی خسته-

 . داد سرش به ایدرجه نود چرخش پدر

 ...گشنمه انقدر. بودم پا رو شهمه حاال تا صبح از خانوم؟ میارین رو شام چرا-

 .برگشت آشپزخانه به حرفبدون مادر

  کنیم؟ شوت بیارم رو توپم برم کنی؟می بازی باهام بابا-

 . نشاند امپیشانی روی ایه*س*بو و زد لبخندی

  خوردی؟ شام تو .کنیم بازی باهم صبح تا بخورم رو شامم... برم قربونت-

 . فشردم هم روی را هایمچشم و دادم بدنم به قوسی و کش

 بیاید شام برای شما کردنمی فکر مامان! شد تموم غذا کنم فک بابایی ولی... بله بله-

 ! خونه
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 آشپزخانه در به را اشخسته مشکی هایچشم و کشید ریشش ته به دستی اخم، با

 . دوخت

 ! نداریم؟ شام نگفت چرا پس-

 . دادم قورت دار صدا را انمده آب

 . بشید عصبانی خواستنمی شاید... آخه دونمنمی-

 بلند دوباره شانصدای. رساند آشپزخانه به را خودش قدم دو با و شد بلند کنارم از

 ! دعوایشان مقصر من باز و شد

 به مرغ تخم االن که راه تو خوردممی کوفتی یه گفتیمی نداریم؟ شام نگفتی چرا-

  هان؟ میشی؟ آدم کی تو زن،! واینستی جلوم دست

 . شودمی پدر از تر بلند مادرم صدای

 .نکبت نداری لیاقت چون نذاشتم غذا تو برای قصد از اصال! بخور وکوفتت برو آره-

 را گوشم که بلندی صداهای با در پشت ماندم من و شد بسته صدا با آشپزخانه در

 . بردندمی شدن کر آستانه به

 . کنممی تحملت دارم نیل خاطربه فقط! من یپاچه تو کرد بابات رو تو-

 نکنه. اجرا ذاشتممی رو ممهریه و گرفتممی طالق ازت بار ده که نبود نیل اگه...! هه-

 ! کنممی تحملت دارم که من سر تو خاک بابام؟ دست رو بودم مونده من کردی فکر

 و ب**ل. نشستم زانو دو دیوار کنار. کردند خیس را صورتم هم سر پشت هایماشک

 . کوبیدم آشپزخانه در به شنیدم که را مادر جیغ صدای. بود آویزان املوچه

 . نکنید دعوا! من خاطربه بابا... نزنش-
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 *** 

 . گیرممی فاصله پتو از. شودمی باز اتاق در

 . بخور وناهارت بیا-

 . زنممی شان دو هر صورت به ایه*س*بو و گیرممی آغوش در را عکس قاب

 ! ندارم میل-

 ! باباس گارفیلد خاطربه فقط گمنمی خودت خاطر به درنیار، بازی مسخره-

 . آیدمی تخت کنار. شنوممی را هایشقدم صدای

 با. افتدمی زمین روی دستم از عکس قاب. اندازدمی کناری را پتو و کشدمی را دستم

 . گزدمی ب**ل کیارش. کنممی نگاه اهشیشه خرده به گشاد هایی چشم

 . میارم جارو االن نشو رد اینا رو از-

 .بوسمشمی دوباره و کنممی بلندش هاشیشه بین از و زنممی زانو عکس کنار

 ! اتمسخره کارای و تو دست از بخورم کوفت! شکستی رو من خاطرات تو کیارش،-

 .شودمی خم زمین روی رویم به رو

 هم گوگولی چه آخی. سالمه که عکس! قابه یه که نشده چیزی.. .ببخشید خب-

 .!..عکس تو بودی

 . شودمی قفل اشاحمقانه لبخند و خیالبی صورت روی نگاهم

 بهتر دارم االن! کردی؟می نگاه طوری همین شکستمی هم خودت مادر عکس قاب-

 !عقد سفره سر خصوصبه بودم کور واقعا من کنممی فکر
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 موهایش روی را دستش. شودمی محو لبش روی از لبخند. رودمی باال ابروهایش

 . کندمی نگاهم سرد و دهدمی چرخ

 کنم، شروع شوک یه با اول! ندارمش من دیگه االن از چیه؟ دونیمی تحمل آستانه-

 ترسریع دادن پول اونا اینکه خاطربه طاها دادگاه کارای... کنم روشنت بذار! خوبه؟

. کنم تونمنمی غلطی هیچ دیگه ممن! کننمی اعدامش ماه همین آخر تا و شده انجام

 بهت! نکن نگاهم هاگربه بچه مثل طوریاون! چه من به گممی دیگه االن از یعنی

 االن. دیدممی خوش و خوب رو تو و خودم زندگی که دممی نجاتش دادم قول وقتی

 !بینمنمی داری وندوستش تو که آدمایی به کمک برای ایعالقه هیچ

. باشد شده خفه انگار صدایم. شوممی خیره زمین به گرد هاییچشم با ،زده بهت

 . کندمی نگاهم زده وحشت کیارش. آیدنمی باال نفسم

 ! نیل... زدم مفت زر... گفتم چرت بابا...! ببینمت! نیل-

 کندمی بلندم زمین از. شودمی مچاله صورتش گذارد،می هاشیشه خرده روی را پایش

 . زندمی ضربه آرام صورتم به بار چند. خواباندمی تخت روی و

 !میشه آزاد اصال. گفتم دروغ گممی فهمیمی-

 . زندمی اشپیشانی به محکم ایضربه

 ! میشه درست... گرفتن وکیل براش-

 قرار بالشت از باالتر را سرم. کندمی خیس را لبم و نشیندمی امگونه روی اشکیقطره

 : کنممی زمزمه آرام، صدایی با. دهممی

 ! گفتی خودت. ..نیستم مهم برات دیگه گفتی-
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 . نشیندمی تخت گوشه کنارم

  کردی؟ باور تو-

  گویند؟می عصبانیت زمان را حقیقت گویندنمی مگر! نکنم؟ چرا بودم؟کرده باور

 ... آره-

 ! مغزش هم دشخو هم بریده، انگار. روندمی موهایش الی دستانش

 ! داری باور حرفام به که خوبه خیلی... خوبه-

 . کنممی گریه صدا با

 شهنمی کاری هیچ کیارش؟ باشم داشته باور هم گفتی طاها درمورد که چیزی به-

  کرد؟

 . چرخاندمی سمتم کمی را سرش. گذرانممی نظر از را رخشنیم

 !عزاست مادربزرگت نهخو وقته چند االن... نگم بهت بود گفته مامان-

 .دهممی فشار مشتم داخل را ملحفه. کنممی هقهق

 همه بودیم که بچه مدت؟ این تو میاد روزشبه چی... بودم جااون جاشبه من کاش-

 مشاور یا شناسروان خواستمی طاها. کردیممی بینیپیش قبل از رو مونآینده

 راهنمایی وقتی! ترنگناهبی آزادن، که وناییا از اونا گفتمی... هازندانی مشاور... بشه

 هاشکالسی هم از یکی. داشت فرق هم با کوچه یک هامونمدرسه بودیم،

 یکی و کرد دعوا پسره با عصبی دید، رو پسره که طاها بده، شماره من به خواستمی

 من دنبال که خپلی پسره اون از ترضعیف خیلی بود، ضعیف آخه! خورد تا سه و زد

 تا خونی دهَن و دماغ با دوتایی. پسره زدن کردم شروع کیفم با ممن! بود افتاده هرا
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 هم طاها تازه. شدمی دوتا چشماش دیدمی رو ما راه تو کی هر. رفتیم بزرگ مادرخونه

 سال اون آخر تا! نبود بند پاش رو بود، خورده کتک خیلی بود، زده تکیه من شونه به

 هم کسی به! خونه گشتبرمی داغون روز هر بود کالسیش هم پسره اون وقتی تا و

! دزدیدیم رو قیمه هایزمینیسیب هم با بار یه. خورهمی کتک من خاطربه گفتنمی

 آخرم... آوردیم رو هازمینیسیب دخل گوشه یه رفتیم! بود خوب چقدر دونینمی

 اون همه از بیشتر رد،م بابام وقتی! منه کار بود نگفته! خورد رو مادرجون چوب طاها

! سمتم بیان بقیه ذاشتنمی... بود بهم حواسش بیشتر برادر یه از حتی. بود کنارم

 سالش ده فقط! شده مرد بدون مونخونه نکنیم حس که خوابیدمی ما خونه هاشب

 طاها مثل کسهیچ! خرممی برات من بگو خواستی چی هر گفتمی من به ولی بود،

 ! مامان حتی... کسیچه نکرده، درک رو من

 . نشیندمی امشده مشت دست روی کیارش دست. شوممی خیز نیم تخت روی

 و اون عسلماه باراین! عسلماه ریممی دوباره طاها با... میشه قبل مثلچی همه-

 . ایدیگه دختر هر یا! مریم

 بوسممی را اشگونه. شوممی خم سمتش. دوزممی ریششته به را خیسم هایچشم

 . دهممی قرار اششانه روی را سرم و

 و هاشخوبی داریم ایمان بودنش به جورههمه و هست کسی وقتی تا نیل، دونیمی-

 به کنیممی شک درصد یه تا نمیاد، یادمون رو داشتیم کنارش که خوبی خاطرات

 ...!دیدیمشنمی بود وقتی تا چرا که گیریممی وجدان عذاب نبودنش دائمی

 تر زبان با را لبم و زنممی حجمی کم لبخند. شودمی حلقه امشانه دور دستش

 . کنممی
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! ترسممی برگشته رویا وقتی از ولی نباشی کهاین از ترسیدمنمی حاال تا... تو مثال-

 سلمونی ماشین با رو موهام تمام حاضرم تو همیشگی داشتن برای من کیارش

 ! شدممی کچل االن تا احتماال یدیمرسنمی بهم اگه شه؟می باورت! بتراشم

 چرخ موهایم فر روی اشآلودهغم و روشن نگاه و افتدمی چین چشمش  ٔگوشه

 . خوردمی

  !بدم طالقت قبلش بگو بهم بزنی، رو اینا خواستی وقتیه اگه-

 . خندممی ترغمگین خودش از

 ! نمک زندگی مستقل خواممی بده رو ممهریه... اینجوریاست ا   ا  -

 . دوزممی چشم شکمم برآمدگی به و گیرممی پایین را سرم

 ! پدرمبی یبچه با... نه هم مستقل مستقل  -

 . کندمی نوازش را صورتم انگشتانش سر با

 گهمی االن! پدربی گیمی من صورتی سیسمونی پسر   به کنیمی بیخود خیلی تو-

 ! نه صورتی

. خوردمی ُسر صورتم روی دوباره اشکقطره افتد،می پایین دوباره سرم. خندممی آرام

 دارد؟ مشکل مانکودک گفتممی! گفتم؟می برایش را دکتر های حرف باید چگونه

 ... اصال یا بیاید؟ دنیابه دنیا معلول بچه هزاران مانند شاید

 . شودمی کشیده خود به خود مغزم زیپ

 !شکست رو فرزندش مادر عکس قاب که پدری... پدر آقای چشم-

 . برممی شکمم نزدیک را سرش و کنممی موهایش داخل را دستم. کشدمی هینی
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 ! بودی؟ دیده توبچه فاصله این از حاال تا-

 . آوردمی باال را سرش سریع و است بیشتر من از قدرتش

 ... روروبه از عقاب با! هاملیه کارت هایعکس این شبیه نزدیک از مبچه-

 . دآیمی کش لبخندم

 ! اینیومده دنیا به بچه کُپ! پسرم ندیدی نزدیک از وخودت-

 اوج در است مشخص. آیدمی شب**ل روی رضایتی لبخند. رودمی فرو فکر به کمی

 ! کند شادم خواهدمی باز مشغولش ذهن با و حوصلگیبی

 ! گشتاسب بذاریم... کردم پیدا جدید اسم گممی-

 . زداندامی پوکرم صورت به نگاهی

 ذاریممی حال؛ و حسبی قیافه این با نرو غره چشم د  ! گشنسب بذاریم خب نه نه-

 ! سیاوش ذاریممی قشنگه گریه کن گریه خواننده احترام   به یا! آریان

 . افتاده راه وجودم در ایولوله چه دانستمی کاش. شودمی محو لبخندم

 ... بخوریم حال ضد گندم قضیه مثل شاید نذاریم، اسم االن از بهتره-

 . کنممی نگاه آینه در را خودم. شوممی بلند جا از

 ! مونهبعدی بچه... نخوردیم حال ضد که مگندم سر خب-

 . دهممی فشار هم روی را هایمچشم

 ... برام بمونه خواممی بگیری؟ ازم عکس یه شهمی-
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 ها عکاس ژست و کشدمی بیرون جیبش از را همراهش تلفن و اندازدمی باال ایشانه

 لبم روی خنده شودمی باعث که بنددمی را هایش چشم از یکی. گیردمی خودبه را

 . بنشیند

 ! موز بگو خانوم-

 ... مو-

 . گیردمی جلویم را گوشیش و رسدمی نزدیکم بلند قدم دو با

 ! مادر خندان   نیل  ... شد شاهکاری چه... رو این ببین-

 . شودمی بلند آخش صدای که یرمبگ را اشگوشی خواهممی

 باال را پایش کف که حالی در. کنممی نگاه هاشیشه خرده و سر پشت سرامیک به

 : گویدمی گرفته،

 دونننمی ولی... اصال دارن دوستم خیلی! من پای تو برن هالعنتی این باید دقیقا-

 ! دمنمی پا جماعت شیشه به من

 روی و دارممی بر آرایش میز روی از دستمالی و مانممی خیره خونینش پای کف به

 .گذارممی پایش

 ...! ببخشید بود رژی این آخ-

 . دهدمی تکان تاسف نشانه به را سرش و زندمی اشپیشانی به ایضربه

 ... سالم بچه وقت یه اگه بگم خواستممی شرایطی این توی که حاال گممی-

 : کندمی غر غر و رودمی بیرون اتاق از لنگان لنگ و بدهم ادامه گذاردنمی

 ! سوزهمی... کن پیدا چیزی باندی یه لعنتی-
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*** 

 نیستم راضی هم خودم! بکش خط را دورش گفت ام،گرفته فال. رومنمی آزمایشگاه

 را مرغ تخم سومین. کنند محرومم شدن مادر از و بتراشند مشکل امبچه برای که

 تازه نان با کیارش. مانممی خیره پختش چگونگی به و اندازممی تابهماهی داخل

 . کندمی رها اپن روی را سوییچش و گوشی و کشدمی سوتی دستش، داخل

 !ببینم حالت این توی رو تو بار یه سال صد شاید! گازی کنار که بینممی-

 . برممی گوش پشت را موهایم از ایطره و آورممی در را ادایش

... بیاد دنیابه شهریور اواخر باید بچه کردم حساب راستی !بینینمی هم دیگه و-

 ! بشه روز یه تو من با تولدش کن فکر گممی

 . گذاردمی سفره داخل را نان آرامش با. کندمی صندلی روی را شرتشتی

 میشی؟ درست کی تو عروس نو! سوخت -

 . برممی موهایم الی را دستم و کنممی خاموش را گاز زیر

 !مامان پیش ببر رو من پاشو... شوره چشمات! توئه تقصیر نببی-

 . گذاردمی دهان در را نان از ایتکه

 تو میام سر یه خودمم. برمتمی بعد... بخوریم نون این با بیار واتسوخته تخم   فعال-

 !استخدام برای برم باید اینا یازده بعد

 .دهممی خودم به ایدرجه نود چرخش

 ! کار؟ سر  -

 . گیردمی رنگ بخندشل
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 .بخوریم بیار حاال... بله-

 آب. اندازدمی مان کوچکخوری ناهار میز روی را سفره و رودمی بیرون آشپزخانه از

 سیاهی به. گذارممی بود، انداخته میز روی که ایسفره روی را تابهماهی و هاپرتقال

  .کندمی جدا را خودش سهم قاشق با و کندنمی توجه دورش

 . کندمی فرو دهانش داخل و گیردمی بزرگی لقمۀ

 خودم برای ایلقمه. کنممی نگاه خوردنش ولع با چنیناین به گرد هایچشم با

 . مشهود اشسوخته طعم هم است، نمک پر هم. گیرممی

  بخوری؟ رو این تونیمی چطوری تو-

 . گیردمی دیگری لقمه و اندازدمی باال شانه

 !که اسمزهخوش-

 ! مزهخوش گیمی این به نخوردی، غذا انقدر بمیرم، الهی-

 .شودمی بلند جا از. خوردمی هم را من سهم و کندمی خالی را تابهماهی

 ... شو آماده پاشو-

 اتاق سمت و شوممی بلند کنم مرتب را میز کهآن بدون و کنممی تمام را پرتقالم آب

 داشت، قرار باالیش دکمه دو تنها که را ایبسته جلو و بلند ایسورمه مانتوی. روممی

 خارج اتاق از و کشممی صورتم و سر به دستی. پوشممی رنگش هم شال با همراه

 . شوممی

 بود، زده باال ژل با که موهایی و نفتیآبی پیراهن و مشکی شلوار و کت با کیارش

 . دهدمی نشانم را اشمچی ساعت
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 ... هدیگ بیا د! کردی دیر-

 . روممی سمتش به بیشتری سرعت با

 . بریم-

 . بنددمی سرم پشت را در

  کردی؟ خاموش رو گاز-

 . شویممی سوار و کنممی باز را آسانسور در. دهدمی تکان سری

 .بردمی داخل را ماشین و زندمی را ریموت. رسیممی مقصد به ساعت نیم از پس

 . کشدمی سوتی پله کنار کوچک و سفید سگ برای. شودمی پیاده من از زودتر

 . آیممی بیرون و کنممی باز را در

  بودم؟ ندیده رو این حاال تا چرا من-

 : زندمی ب**ل کند،می نوازش را سگ کهحالی در

 ... بودمش ندیده بود وقت خیلی ممن-

 . دودمی بیرون در سمت به و شودمی عوض صورتش رنگ

  ری؟می کجا کیارش ا  -

 ! میام االن-

 ! سگ به دیگرم نگاه و است در جلوی هایریزه سنگ به نگاهم یک گرد هاییچشم با

 . آیدمی بیرون در شدن بسته صدای. روممی باال خانه هایپله از
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 که امنگذاشته داخل قدم یک هنوز شود؛می باز در. فشارممی را ورودی در زنگ

 .شنوممی را کیارش بلند صدای

 ! بریم باید برگرد! تو رون نیل،-

 .است هم در هایشاخم و زندمی نفسنفس. برسد باال تا مانممی منتظر

 ! بیرونه ماشینش-

 . دهدمی بیرون را نفسش و کندمی فرو موهایش الی را دستش. کنممی نگاهش گنگ

  کیارش؟ گیمی رو کی-

 ... بریم! کس هیچ-

 ! زدم زنگ من آخه-

 . آوردمی باال را صدایش

 ! بریم گممی-

 .کندمی متوقفم صدایی که بروم پایین خواهممی هاپله از

 ... کیارش-

 . ایستدمی برگردد آنکه بدون و پله اولین روی کیارش

 باالی آشنایی لبخند و پرستیژ با که دختری و چرخانممی را سرم گرد هاییچشم با

 . کنممی نظاره را ایستاده پله

 فاصله خوایمی هم باز... هم از بودیم دور سال چند! کنممی خواهش .برگرد کیارش-

 بگیریم؟
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 . پوشیده آبی سراپا که دختری خیس صورت در شودمی قفل نگاهم

 خواممی کنی؟ فکر ممن به نیست بهتر فاصله؟ انقدر آخه نیست؟ بس کیارش،-

 ... وهاتچشم اون ببینم دوباره

 رویا دیدن از دانستمنمی. شده مشت هایشدست. دهدنمی خودش به تکانی کیارش

 . کیارش سراغ بروم یا کنم تعجب

 : گویدمی بغض با دوباره رویا

 ...کیارش-

 . گیرندمی قرار رویا سر پشت و آیندمی بیرون خانه از هم رویا پدر و فرهمند

 ! بریم بیا... کن کوچیک وخودت ترکم دخترم رویا-

 داریکش پوزخند. رساندمی کیارش جلوی را خودش و آیدمی پایین دو با هاپله از رویا

 رفته دست از چشمانم جلوی را عشقم! بازممی را خودم. آیدمی کیارش صورت روی

 . کنممی باز ب**ل سختی به. بینممی

 ! شدیم مزاحم موقع بد اینکهمثل... بریم باید کیارش،-

 .شودمی کشیده من سمت و شودمی گرفته رویا از کیارش سرد نگاه

 . دیده مرا تازه انگار. گرددبرمی هم رویا

 .. .رممی من اماضافه من... مزاحم چرا! شهخونه جااین کیارش-

 . کشدمی کنار را خودش کیارش. نشیندمی کیارش شانه روی ناخودآگاه رویا دست

 شده سنگ از مگه عشقم؟ بزنم دست بهت ذارینمی حتی که کرده کارتچی اون-

 پیش فکرت هنوز گهمی مبابات. نداری دوستش رو اون گهمی مبابات! لعنتی؟ دلت
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 برای قلبت بودم مطمئن درصد یه اگه خدابه اون؟ پیش بمونی کرده وادارت چی! منه

 . گشتمبرنمی تپه،می دختره اون

 اندنشمی سرخش برآمده هایب**ل روی تلخی لبخند بیند،می که را کیارش سکوت

 . گیردمی مانتو روی از را دستش مچ کیارش که برود باال خواهدمی و

 دونیمی! شده تموم رابطه یه دوباره ساختن برای تالش چیه؟ حماقت دونیمی-

 تزندگی به خوبی حس وقتی حتی بمونی، کنهمی وادارت که چیزیه چیه؟ عشق

 رویای بشو برو رویا، برو. نداری وت کال رو یکی این آها چیه؟ وفاداری دونیمی! نداری

 از ترکم نیست، نیل مادر وقتی بابا راستی! بریم عشقم نیل،! خودت مثل احمقی یه

 !کن دعوت غریبه هایمهمون این

 سینه به دست اشهمیشگی صالبت با فرهمند. شودمی رد رویا کنار از خندنیش با

 . کندمی نگاه آمده پیش جو به سکوت در و

 سبز لنز به. کشدمی محکم را شالم رویا که کنممی حرکت کیارش سر پشت

 و تزئینی های دستبند از پر دست. دوزممی چشم نفرت با ایشگربه هایچشم

 . گذاردمی شکمم روی را جورش وا و جور انگشترهای

 شبچه مادر ...عزیزم آخی! شهمی بابا داره من کیارش... هه... کیارشه بچه تو این-

 ...هه. نیستم من

 خشم از. دهدمی باال بود، کرده کج که را بلوندش موهای و شودمی عصبانی ناگهان

 گردنم روی را دستش. است مشخص گردنش برآمده هایرگ و شده سرخ صورتش

 . امشده الل انگار. کنم دفاع خودم از توانمنمی. گذاردمی

 ! زنیکه ببینم مخود جای رو تو که برنگشتم رو راه همه این من-
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 ! کنندمی نگاهمان خونسرد که اندازممی رویا پدر و فرهمند به نگاهی

 . کندمی جدا گردنم از را رویا دست و آیدمی باال پله از کیارش

 ! مزاحم این وجود از کنم خالص رو تامون دو بذار... کیارش-

 را خودم که وریط. کندمی اصابت قلبم به و شودمی تیری گویدمی که مزاحمی هر

 . کنممی حس شده تکه تکه

 . دهدمی را پاسخش سرد کیارش

 خراب همون شو گم زودتر! تویی ما زندگی به زنهمی گند داره و مزاحمه که اونی-

 ! بودی که ایشده

 . کنممی رویا نثار ایعوضی ب**ل زیر و مالممی را گردنم

. افتممی زمین روی سر با و رودمی گیج سرم کنم گذر خواهممی که پله آخرین از

 . شنوممی نامفهومی صداهای و بینممی اطرافم محیط از ماتی تصاویر

 پله یک از. شودمی سنگین سرم. زندمی فریاد که کنممی حس سرم باالی را کیارش

 !امکرده سقوط میالد برج از انگار اما امافتاده

 *** 

 :گویممی حالبی. دهممی خودم به تکانی سختی به

 ... باال بیار خردهیه رو تخت این ،مامان-

 . ببینم را اطرافم توانممی بهتر. آوردمی باالتر کمی را تخت

 .نشیندمی تخت گوشه کنارم و گذاردمی گردنش دور را شالش مادر
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  بیارم؟ رو قرصات شدی؟ بیدار چرا-

 اشکم یچشمه که امکرده گریه دیشب قدرآن. دهممی تکان طرفین به را سرم

 . خشکیده

 بهت. سخته خیلی دونممی اصال... شدی شوکه اتفاق این خاطربه دونممی نیل،-

 ... گفت دکتر ولی ...دادم دست از رو مبچه بار یه تو قبل ممن که بودم گفته

. شوممی خیره اشرفته گود و سرخ هایچشم به و کنممی صاف سرفه با را صدایم

 ! شد سقط بابا هایکتک زیر که بگوید جنینی از خواهدنمی توقهیچ

 خون لخته وقتی چند من. بوده مرده من افتادن از قبل بچه که دونممی خودم-

 بود کشنده دردش آخری این. داشت شک ماون بینم،نمی گفتم دکتر به ولی دیدممی

 کردن، گوشم تو دیشب که چرندیاتی این از و نداشته اکسیژن چون گنمی... مامان

 !مرده

. کندمی نوازش آرام و گذاردمی دستم روی را دستش. کندمی فوت بیرون به را نفسش

 . خوردمی چرخ امحلقه روی هردومان نگاه

 کنن فکر بذار! نگی بقیه و کیارش به بهتره. عزیزم دونیممی تو و من فقط رو این ولی-

 ! داده هلت اون بگو اصال. بوده رویا دختره اون تونبچه رفتن بین از باعث

 . کنممی پاک را امپیشانی روی عرق دست پشت با

 این تونمنمی من! افتادم خودم دیدن همه بگم؟ دروغ خوایمی من؟ از خوایمی چی-

 . کنم رو کار

 . کندمی تر زبان با را لبش
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 اونا اگه ببین. نشی حرفام متوجه شاید. نیست مساعد حالت االن تو عزیزم،-

 کوبنشمی و چوب کننمی رو همین دادی، دست از سقوط این از قبل تو بچه بفهمن

 خاطربه نیل،! داره نگه بچه تونهنمی که شه درست حرف پشتت خوامنمی سرت؛ تو

 ! بگو رو دروغ یه همین... تزندگی

 ایشبر  که کسی حرف از اطاعت جز نداشتم ایچاره اما! نه بگویم توانستممی کاش

 .بودم مهم

 من! مامان کشیدمی نفس مبچه... خدایا وای... من... میشه بدتر بفهمن اگه ولی-

 نتونم دیگه اگه مامان شه؟ خفه تونهمی چطور. کشیدمی نفس که فهمیدممی

 ... چی بشم داربچه

 . گیریممی سکوت روزه اتاق، به کیارش ورود با

 چی هر پرستارا این که کردی قراریبی انقدر دیشب... باالخره شدی بیدار پس-

 خوبی؟ االن... زدن سرمت به اومدن گیرشون

 . آیدمی جلو مصنوعی لبخند با. دهممی تکان سری

 درست را شالش و داردبرمی کناری تخت از را کیفش کیارش رسیدن از قبل مادر

 : گویدمی بلند و کندمی

. پیشت میام دوباره صبح فردا. اشب خودت مراقب گفتم که طورهمون عزیزم، نیل-

 !باشه من یگوشه جیگر به حواست جان، کیارش

 حرف تا باشم مسلط خودم بر کنممی سعی. شودمی خارج اتاق از و زندمی چشمکی

 . نیاید بیرون دهانم از اشتباهی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

489 

 

 اول بچه اصال. شیممی داربچه باز ها،نباشی نگران اما... متاسفم واقعا من نیل،-

 .نیست مهم

 . گیرممی تخت کنار پنجره سمت به را سرم

 رو شسیسمونی خریم،می لباس کنیم،می انتخاب اسم وقتی. مهمه ...کیارش چرا-

 یعنی زنیممی اتاق دیوار و یخچال روی رو امسال کاغذی تقویم وقتی... چینیممی

. شیم مادر و پدر خواستیممی تو و من... بودنش برای بودیم آماده یعنی! مهمه

 .نذاشتن... کیارش نذاشتن

 . چکدمی بالشت روی اشکقطره

 خورد پیج پات. نداد هُلت که اون اما نبود تقصیربی رویا؟ دلم؟ عزیز نذاشت کی-

 ...افتادی

 . گیرممی کیارش سمت را نگاهم. کنممی فکر مادر هایحرف به

 تو فهمی؟می... بیفتم شد عثبا و کرد خالی رو من پای زیر دختره اون کیارش-

 پله یه از باید چرا من وگرنه... شد خالی من پای زیر چطور که ندید بابات ندیدی،

 طوری همین بذاری خوایمی! کشت رو مونبچه اون کیارش کیارش؟ چرا هان؟ بیفتم؟

 ! کردمی خفه رو من داشت حتی دیدی که خودت بره؟ راه خودش واسه

 . کندمی موهایش الی را دستش رفته، وا

  نگفتی؟ چرا گممی! نکن گریه دقیقه دو... نیل نگفتی؟ رو اینا دیشب چرا-

رم به نگاهی  . اندازممی دستم روی س 
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 بهتر مردممی اصال! بمیرم خواستمی دلم... حالیم چه تو نفهمیدم مخودم دیشب-

 چیزی کشیدم نم که دردی از تو. کشممی دارم هنوزم و کشیدم من که بود دردی از

 دیدم چشمام جلوی رو مرگ من! شیممی دار بچه بازم بگی داری حق و نفهمیدی

 ! کیارش

 را مشکیش کوتاه آستین پیراهن باالی دکمه. زده بیرون گردنش هایرگ. ستعصبی

 . کندمی باز

 . کنممی را خشکم ب**ل پوست آزادم دست با

 ! چی همه. ..شهمی درست-

 هم تو و من. کننمی اعدامش شد؟ چی آخرش! گفتی رو ینهم هم طاها برای-

 !عادت سر از و عشق بدون یخبندان، مثل... بچه این از قبل مثل میشه مونزندگی

 . نیست هم بهتر نباشد، من از بدتر حالش. جودمی را لبش

  بیاره؟ چیزی مسکنی پرستار بگم -

 . دهممی تکان طرف دو به را سرم

 !شم مرخص تونممی االن همین حتی که خوب انقدر. خوبم من... نیست نیاز-

! نکن اون و این مشغول وفکرت هم انقدر گلم؛ بخواب بگیر... گهنمی رواین دکتر ولی-

 ... بزرگه خدا

 . رودمی باال صدایم. شوندمی مشت هایمدست
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. یتیم رو من و کرده بیوه رو مادرم گرفت؟ ازم رو پدرم که خدایی کیارش؟ خدا کدوم-

 کنهمی نابود داره که خدایی. گرفت ازمون رو شدن مادر و پدر حق که خدایی

  زنی؟می حرف کی بزرگی از! رو مونزندگی

 دور و دارمبرمی من تخت کنار سفید کوچک میز روی از را ساعتش و کشدمی پوفی

 . بنددمی مچش

 هاخیلی نباشه خود از تعریف! داد قرار تزندگی تو رو من که گممی رو خدایی همون-

 ! شدم تو سهم خب ولی خواستنمی رو من

 . آیدمی لبم روی لبخند ممکن، حالت ترینتلخ در

 ! باشه باشه خدا، اون آهان-

 . گرداندشبرمی خوابیده حالت به و آیدمی تختم کنار

 ! شلوغه چقدر نگی اومدی تو که بکشم خونه به دستی یه برم من-

 .کشممی خودم تسم را دستش

  خب؟! زنینمی بچه اتاق به دست-

 . دهدمی فشار محکم را دستم. دهدمی تکان را سرش

 ! زنمنمی دست باشه،-

 . امدرمانده خود   و مانممی من و شودمی خارج اتاق از لبخند با

 . آیدمی داخل خسته و حوصلهبی ولی جوان پرستار

  خوبید؟-
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 .ارمگذمی پیشانی روی را دستم

  شم؟می مرخص کی. ..بهترم-

رم به نگاهی  . من به نگاهی سپس و اندازدمی س 

 . بگن باید دکترتون... تزریق برای فقط اومدم من دونم،نمی من-

 را هایمچشم. خوردمی همبه حالم بیمارستان صورتی هایلباس از. کشممی پوفی

 . گذارممی هم روی محکم

 او به گذرا نگاهی. کنممی باز چشم ساحل صدای با که بود هنشد سنگین خوابم هنوز

 . اندازممی بودند، ایستاده سرم باالی گل دسته با که حسام و

! شدم زنده و مردم افتاده برات اتفاقی همچین یه شنیدم وقتی نیل، من خدای وای-

 . اومدن باهام مایشون گفتم حسام آقا به

 . کشممی باال را خودم ممکن جای تا. بنشینم تخت روی کنممی سعی

 هم سارا و مخاله آخه. ببینم جااین رو شماها کردمنمی فکر... بینمتونمی خوشحالم-

 .نداره اهمیت برام دیگه هرچند... نیومدن

 . زندمی امپیشانی روی ایه*س*بو ساحل

 ...نیل شدی رو و رنگبی چقدر-

 به ثانیه چند هر که دوزممی حسامی به را منگاه. دهممی نحویلش عمقی کم لبخند

 . گذاردمی کناریم میز روی را گل دسته. کندمی نگاه سرش پشت

 خوبید؟ خودتون-

 ! خوبم که بینیدمی-
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 . خوردمی چرخ ساحل سمت نگاهش

  بذاری؟ تنها رو ما دقیقه چند شهمی جان ساحل خب-

 . باشد مسلط خودش رب کندمی سعی. خشکدمی ساحل هایب**ل روی لبخند

 ... حتما آره-

 . رودمی بیرون دلخوری با

 هم هنوز هایشریش و موها. دهدمی باال را اشمشکی پیراهن آستین حسام

 . اندندیده آرایشگاه

 فرصت بهترین االن کنم فکر. ..بگم بهت چیزی خواستممی بود وقت خیلی ،نیل-

 . باشه

 . برممی باال را دستم

 ! ببخشید نیستم؛ راه به رو اصال من. نیست بیخو فرصت-

 . افتدمی گره پشتش پر ابروهای بین

 من روی تونیمی بدونی خواممی فقط. گیرمنمی رو وقتت زیاد من اما. کنممی درک-

 کیارش با وقتی یه اگه اما نیست، تو از بهتر ممن شرایط االن درسته! کنی حساب

  !هستم جوره همه من بگیره، وحقت که نبود کسی و شد بحثت

 را نگاهم و کنممی تر زبان با را لبم! شود مادر از بهتر دایه خواستمی شرایط، این در

 . دوزممی پنجره به

 ! دیدنتون از شدم خوشحال. برمیام خودم پس از من. باشید من فکر به نیست نیاز-

 . کوبدمی زمین به آرام مداوم، طوربه را پایش



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

494 

 

 بمونه سالم دمنمی قول نیل، کن دورش من از رو ساحل! محکمی قبل ثلم هنوزم-

 ! من پیش

 .کندمی تند پا در سمت بیندمی که مرا تفاوتیبی

 *** 

  نیومد؟ چرا اتخاله-

 .شودمی سوار آرامش با. بنددمی را من سمت در کیارش

 .داره مشکل وقته چند-

 . کنممی نگاه اشخنثی رخنیم به حرص با. چرخانممی سمتش را سرم

 ! نه؟ نگفتی، بهش-

 ... نیل خیالبی بابا! مرد؟ بچه سالم خاله گفتممی گفتم؟می چی-

 .دهممی تکیه پنجره به را سرم

 فرق براش هم حاال. بهم زدمی سر روز هر بودم حامله وقتی نیست.. .توئه با حق-

 تو حادثه بد از که بدبخت خترد یه! من نیستم مهم کسی برای اصال. حتما نداره

 !خواستشنمی کسی که شده تو زن زمانی

 . کوبدمی ماشین فرمان به عصبی دیگر دست با و کندمی فرو موهایش الی را دستش

 براشون کشتم رو خودم که اونایی چرا نیومدن؟ خودم خانواده چرا بگی خوایمی االن-

 ! کدوم هیچ. ..نیستن مهم برام! کیارش درک به چون نیومدن؟
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 در کنار. کندمی باز خسته را خانه در. شودمی برقرار مانمیان سکوت خانه تا

 چرخ کاناپه جلوی میز روی را نگاهم. زنممی را برق. بروم داخل زودتر من تا ایستدمی

 . کندمی کجی دهن برایم سیگاری جا. دهممی

 ! نَمیری-

 و داردبرمی را سیگاری جا و کندمی تند اپ میز سمت به خطاکار هایبچه پسر مانند

 . بردمی آشپزخانه به

 ! کُشننمی رو من اینا نکشی، رو من تو-

 . افتدمی امشانه روی. کنممی جدا سرم از را شالم

 ! بک شم شه الزم ممن دیگه روز دو کنم فکر-

 . آوردمی باال وار تهدید را دستش اپن پشت از

 ! نکن تکرار رو حرف این دیگه-

 . آورممی ب**ل به پوزخند

 حداقل... اسشده خاکستر زندگی این تمام بابا میرم؟می شه؟می چی کنم تکرار-

 ! بزنیم آتیش مونگیزند جای به رو سیگار شهمی

 . کندمی حلقه گردنم دور را دستانش و آیدمی نزدیکم

  پشیمونی؟-

 .دهممی چرخ اشندیده خواب و خسته چشمان در را نگاهم

  بدی؟ طالقم خوایمی پرسیدی رو این االن داره؟ هم ایفایده مگه پشیمونی-
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 . اندازدمی باال شانه و زندمی ضربه آرام کتفم به

 ! دیممی مطالقت باشه الزم اگه-

 . آیدمی کش اممسخره لبخند

 مونترک نگمی که هستن اونایی از تررفتنی موندگاریم گنمی که اونایی... خوبه-

 ...!من پسر   موندگاری تو. کنندمی

 . آیدمی باال ابرویش

 ! ها گندم و گارفیلدها بین فرق اینه! ذاشتنمی تنهامون بود گندم اگه-

 . جوممی را لبم یگوشه. افتدمی پایین سرم

 ! ذارهنمی تنهات وقت هیچ نیل! همینه در هم هانیل و رویاها بین فرق متاسفانه-

 .آوردمی موهایم نزدیک را سرش. کندمی ریز را ایشهچشم

 ! جوج داره ناخالصی موندگارم گهمی که اونی خودت قول به-

 کودک اتاق بسته در به نگاهم که روممی پیش اتاق سمت و گیرممی آرام را کمرم

 و کنممی کج را راهم. ریزدنمی هایمچشم از اشکی اما شوممی بغض تماما. افتدمی

 ! است قفل. برممی کودک اتاق دستگیره سمت را دستم

  کنی؟ قفل رو این گفت بهت کی-

 از کندمی وادارم و گذاردمی ام شانه روی را دستش و کندمی فوت دار صدا را نفسش

 . بگیرم فاصله اتاق

 ! عزیزم کنی استراحت باید االن تو-
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 خواب اتاق سمت هب. شودنمی اما کنم؛ خالص دستش از را خودم خواهممی

 . کشاندممی

 ! ببینم رو مبچه اتاق خواممی! نمیاد خوابم میگم کیارش-

 . گرداندمی برم خودش سمت به

 . کندمی باز را مانتو باالیی هایدکمه

 . بیرون بکشم رو این باال بگیر ودستت-

 . گیرممی محکم را دستش

 ! کنم عوض رو لباسام تونممی خودم-

 مانتو و بردمی باال است دستش در که همانطور را دستم. نشیندمی شلب روی لبخند

 کشو سمت به. چرخاندمی امبرهنه بدن روی را نگاهش. کشدمی بیرون تنم از را

 .اندازدمی تخت روی و کشدمی بیرون ایورزشی و رنگ آبی شلوارک و تاب و رودمی

  بلدی؟ خودت یا دربیارم هم رو شلوار -

 . کنممی شمتوقف که رودمی شلوار دکمه سمت دستش بیندمی که را سکوتم

 . کنممی عوض خودم-

 . رودمی بیرون و گویدمی ایباشه

 فشار گلویم به دوباره بغض. کنممی تنم را تاب بیاندازم شکمم به نگاهی آنکه بدون

 .کنممی حس مرزی صفر نقطه در را خودم! شودنمی اشک به تبدیل ولی آوردمی

 ! خنثی کیارش، مثل شوممی دارم
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 رویم و رنگ. کشانممی آرایش میز سمت را خودم نظر، مورد شلوارک پوشیدن از بعد

 نوجوان، دختران مانند و شلخته ابروهایم. است وزتر همیشه از موهایم و شده زرد

 شانه. ستزخمی شدن، کنده شدت از هایمب**ل پوست. شده پایین و باال نامرتب

 . ریزدمی شانه روی مو تار چندین. کشممی موهایم به محکم و دارمبرمی میز روی از را

 شده پیچ کادو ایبسته با کیارش که بدهم را هایم ابرو ترتیب موچین با خواهممی

 . آیدمی داخل

 . شوممی بلند صندلی روی از. گذارممی میز روی را موچین

  تولدمه؟-

 . کندمی پایین و باال را سرش

  توئه؟ تولد-

 . خنددمی آرام

  مونه؟ازدواج سالگرد-

 . شودمی پایین و باال ابروهایش

  شدن؟ همسایه سالگرد-

 . کشانممی اتاق داخل حمام سمت را خودم حوصلهبی سرش، حرکت آخرین با

  حموم؟ میری بعد کنیمی شونه مو و پوشیمی لباس اول تو-

 . اول از داشتم رفتن حموم قصد من وگرنه شوندادی تو! توئه تقصیر هالباس این-

 . اندازدمی دستش داخل کادوی به نگاهی
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 جایی به سرت یهو بیام باهات خوایمی اصال بری؟ بعد کنی باز رو این اول خوایمی-

 ! نخوره؟

 . گیردمی ترحم رنگ نگاهش

 من نگران هستم، خودم مراقب هم بعد. کنممی بازش برگشتم میز روی بذار رو کادو-

 ! نباش

 .خوردمی بهم حالم خودم از. گذاردمی میز روی مصنوعی لبخندی با را کادو

 . کَنممی را هالباس دوباره و کنممی باز را حمام در

 نشان واکنش یخ آب تماس به بدنم اجزای تمام. کنممی باز انتها تا را یخ آب

 .کشممی یرونب قفسه از را شامپو و بندممی را هاچشم. دهندمی

 حتی. کنممی اشخالی سرم روی دستم از گرفتن کمک بدون و کنممی باز را درش

 .بشوید را کف آب دهممی اجازه ندارم؛ هم را بلندم موهای به کشیدن دست توان

 بیرون رنگ آبی ایحوله با زده یخ بدنی با سپس و مانممی آب زیر ساعت نیم از ترکم

 . خوردمی سرم به مستقیم کولر باد بدم شانس از. آیممی

 .کندمی سنگینی هایمچشم. نشینممی تخت یلبه روی

 . آیدمی صدایش که بکشم بیرون سرم از را حوله کاله خواهممی

 من یکله روی دقیقا کشیدیمی دراز تخت رو یعنی! بینینمی رو من که مرسی-

 !بودی

 باز طاق مشکی-قرمز راه راه شلوارک با تخت روی که حالی در تعجب با و گردمبرمی

 .کنممی نگاهش خوابیده،
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 .ندیدمت واقعا-

 .نشیندمی سرم پشت و زندمی لبخند

 . داردبرمی را اینارنجی کوتاه   روسری و آوردمی پایین خودش را کاله

 ! نخوری سرما اومدی حموم از بودم، گذاشته روسری برات بیا-

 گره پشت از و کشدمی سرم روی خودش که گیرمب دستش از خواهممی را روسری

 . زندمی

... فرستاده خدا رو تو مثل یکی فقط اینکه کیارش؟ چیه دنیا این مشکل دونیمی-

 ! بود بهشت اینجا بودن تو مثل همه اگه

 و گیردمی امبرهنه هایشانه از گرمش هایدست. آورمدرمی دستم از را حوله آستین

 .چسباندمی اشسینه به مرا

 ! حوریش شدیمی هم تو بود بهشت اگه-

 .خندممی تلخ

 ! خطاکارش حوری-

 بخار امزدگی یخ و سرما حس باالیش، دمای از. زندمی امپیشانی به ایه*س*بو

 . شودمی

 ! پاکش حوری... نخیر-

 . خوردمی سر امگونه روی اشکیقطره

 ...! پاک-
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 نزدیک در سرش. افتاده زمین روی و رفته کنار کامال حوله. آوردمی ترپایین را سرم

 و شوندمی بسته ناخودآگاه هایمچشم. اندازدمی سایه سرم باالی حالت ترین

 رخت وجودم از کل به سرما باراین. داغ کوتاهی مدت برای صورتم عضو ترینسرخ

 زمین از را حوله و شوممی خم. کشممی باال را خودم. آوردمی باال را سرش. بنددمی

 . خوردمی چرخ میز روی نگاهم. دارمبرمی

  کنم؟ باز رو کادو اول-

 . کندمی نگاهم خسته

 . شهنمی دیر کادو برای... بپوش تو هالباس-

 کنار را حوله. پوشممی را شلوارک و تاب نشسته حالت همان در و گویممی چشمی

 . کنممی نگاه خیره شهایچشم به و گردمبرمی. کنممی آویزان اتاق پنجره

  استخدام؟ برای رفتی بپرسم ازت رفت یادم راستی-

 . فشاردمی هم روی را هایشچشم و زندمی لبخند شیرین

 . زننمی زنگ گفتن. ..رفتم فرداش پس نشد که روز اون-

 . کنم کور هم را او ذوق خواهمنمی اما ندارم برایش ذوقی. کنممی تند پا میز سمت به

  کتابه؟... بزنم حدس ربذا-

 . اندازدمی باال شانه

  اس؟رفته باد بر-

 . گذاردمی پایش روی را بالشت

 ... شده چاپ ازش حاال تا که ایهنسخه اولین کنممی راهنمایی یه-
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 . رسمنمی جایی به اما کنممی فکر کمی

 بلند بلند. کنممی نگاهش واج و هاج کتاب پشت دیدن محض به. کنممی پاره را کادو

 . خوانممی

 گذاردمی مانشانه روی سر کوتاهی مدت برای و آیدمی کسی هر ست؛غریبی روزگار-

 مرز به را ما آدم همان که گذردنمی مدتی. بافیممی غزل برایش و مانعشق شودمی

 به گیردمی صورت او جانب از که خطایی با مانجوانی شور تمام  ... کشاندمی نابودی

 دست از غیر دستی به مانجوانی و زندگی دفتر دیگر و شودمی مبدل زودرس پیری

 ! رمضانی نیل. شودمی سپرده سرنوشت

 .کندمی اشچاشنی چشمکی و زندمی لبخندی کیارش

 عکس. گردانمبرمی را کتاب. اندازممی زمین روی و کنممی پاره کامال را کادو کاغذ

 بیندنمی را جایی انگار ریخته، صورت روی ایشموه و شده گم مه میان در که دختری

 . آن از تر پایین من نام   و درخشدمی کتاب باالی عصریخبندان نام  . است سردرگم و

 !بینم؟می خواب دفعه اون مثل دارم! نمیشه باورم. ..کیارش-

 . کشدمی خمیازه بلند

. خوامنمی امضا و بیداری االن! خواستممی امضا ازت من بود خواب اگه دیگه نه-

 ... ببین رو اول صفحه

 .خورمبرمی ایجمله به کتاب شناسنامه باالی و کنممی باز را اول صفحه

 کتاب این هرگز نبود وی هایکمک اگر که فرهمند کیارش عزیزم همسر به تقدیم-

 ! شدنمی چاپ
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 . رودمی باال اشخنده صدای

 تشکر ازت چطوری دونمنمی مرسی،... توئه با حق خب ولی! رویی پر چقدر تو بابا-

 ! کنم

 . گیردمی خودش به متفکری حالت

 ! کنیمی تشکر دیگه هفته ولی نداری رو شرایطش که االن-

 دراز تخت روی کنارش. روممی تخت سمت و گذارممی میز روی آرامش با را کتاب

 عمیق بیخوا به هایمانچشم بستن محض به که ایمخسته آنقدر دو هر. کشممی

 . رویممی

 *** 

 !پاشو... مامانی... مامان-

 ! کشیده دراز باز چشم با کنارم که خورممی بر نوزادی به و کنممی باز چشم

 .نیست کیارش کنم،می نگاه را اطرافم

  هستی؟ کی... تو-

 . کندمی نگاهم زدن پلک بدون نوزاد

 ...!گندم... گندم گندم، دیگه منم! مامانی -

 : زنممی داد. کشدمی رتی مغزم

 ! برو جااین از... برو! مُردی تو! مُردی تو-

 . شودنمی خفه اما کوبممی صورتش و سر به! زندمی قهقهه نوزاد
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 . شودمی زمزمه گوشم کنار کیارش صدای

 . باش آروم! نیل-

 لی شلوار و آبی تیشرت با که کیارشی حصار در را هایمدست و کنممی باز چشم

 . بینممی ده،پوشی

  رفت؟ کجا بچه اون... کو-

 . زندمی چنگ پریشان و بردمی موهایش الی را دستش

 ... صورتت به بزن آب یه پاشو حاال... برم قربونت دیدی خواب-

 باز را یخ آب. روممی دستشویی سمت به لنگانلنگ. شوم بلند جا از کندمی کمکم

 خیره آینه در خودم به. ریزممی صورتم ویر  و کنممی مشت زیرش را دستم و کنممی

 روی وز نشدن شانه و خیسی خاطربه که موهایی ترسیده، هاییچشم. شوممی

 . هواست

 . نشینندمی صورتم روی اشک قطرات. گذارممی شکمم روی را دستم

 . ایستاده در کنار نگران کیارش. کنممی باز را در و زنممی نفسنفس

 ! خوبم-

 . گذاردمی امشانه روی ار  دستش

  مامانت؟ یخونه بریم خوایمی-

 ... نه-

 بیاد؟ نرگس بزنم زنگ یا مادربزرگت؟ خونه بریم-
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 . کشممی مبل سمت را خودم

 ...!کیارش. نیست الزم گممی-

 . کندمی خم سمتم را سرش

  جانم؟-

. کندمی زشنوا آرام و گذاردمی دستم روی را دستش و نشیندمی کناریم مبل روی

 .آیدمی پایین اشحلقه تا و شودمی کشیده صورتش روی نگاهم

  جا؟این کنی دعوت رو مونبچه قاتل خواینمی-

 . نفهمیده سوالم از چیزی که است مشخص پوکرش چهره از

  جا؟این بیاد امشب کنی دعوت رو رویا شهمی-

 . کندمی گرد را هایشچشم

  تو؟ داری ارک چی اون با شدی؟ دیوونه-

 بچه تصویر دوباره. بندممی آرام را هایمچشم و دهممی تکیه مبل پشت به را سرم

 . آیدمی جلویم

 موفقیتش و باشه هم رویا دارم دوست من نه؟! کتابم برای بدیم مهمونی باید خب-

 ! بگیره جشن رو

 بطری و درومی آشپزخانه به حرف بدون. شودمی بلند جا از و گزدمی ب**ل کیارش

 . کشدمی بیرون یخچال از را آب

 دعوت شونمدهخانوا و حامد و دختمه... زنمامی حرف باهات دارم رفتی؟ کجا-

 جشن بعد! بیان گیممی هم رو بابات و مامانم و ترنم و خاله و بزرگ مادر... کنیممی
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 که اسیلب اون من بعد... رقصیممی گم؟می چی شنویمی... کشیممی جیغ گیرممی

 بهش میاد رویا بعد! باشه راحت زیر اون مبچه که پوشممی خریدی برام ماه اون

 بلند بلند بعدم! مطلقه زن یه جز نیستی هیچی تو اما کیارشم پسر مادر من گممی

 .خندممی رویا قیافه به

 قرارم مخاطب دستوری لحنی با. گیردمی جلویم قرص همراه را آب بطری کیارش

 . دهدمی

 ! رو این بخور-

 .گیردمی طرفم را آب. اندازممی باال حرف بدون و گیرممی دستش از را قرص

 ! خوردمش طوریهمین... خوامنمی آب-

  .گیردمی دهنم جلوی را بطری سر. کشدمی نزدیکم را خودش و کندمی باز را بطری در

 ! کن باز دهن-

 برطرف را شانخشکی خنک آب و شوندمی باز. ندارم هم را هایمب**ل اراده انگار

 . کندمی

 به را هردومان در زنگ صدای. نشیندمی جایش سر خودش و بردمی عقب را بطری

 . آوردمی خود

 . رودمی آیفون سمت و شودمی بلند جا از سپس و اندازدمی من به نگاهی کیارش

 کنی؟می غلطی چه جااین تو-

 محوی لبخند دارد، دست در را آیفون گوشی که درحالی و گرددبرمی من سمت

 . زندمی
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 ! نزن رو در زنگ دیگه ...پایین میام االن وایسا-

 . گذاردمی رویش را گوشی

 بود؟ کی-

 . کندمی باز را در و کندمی مرتب را موهایش دست با

 .میام االن نبود، خاصی کس-

 پنجره به را خودم. مدهمی بیرون حرص پر را نفسم. بنددمی سرش پشت را در

 هایمدست! زده تکیه قرمزش ماشین به رویا. زنممی کنار را پرده و رسانممی آشپزخانه

 . شودمی مشت

 از! کشدمی حیاط سمت را دستش کیارش. رودمی سمتش کیارش خروج محض به

 . شودمی خرد اعصابم ببینمشان توانمنمی دیگر آنکه

 ! رویاست مابچه قاتل شده باورم هم خودم

 . سایممی دندان به دندان. کنممی نزدیک دهانم به را کوتاهم هایناخن

 رویا ماشین زنم؛می را آیفون. نیامده هنوز و گذشته ربع یک. روممی رژه را خانه طول

 . رودمی هم در هایم ابرو! نیست در جلوی

 . روممی وا دیوار کنار بگذارم، رویش را گوشی آنکه بدون

. شودمی زخمی دستم کف که آورندمی فشار دستم پوست در انقدر هایمنناخ

 هرچقدر. روممی در سمت زانو دو. آیدمی بچه اتاق از گریه صدای کنممی احساس

 . شودنمی باز دهم،می تکان را دستگیره

 ! کمکت میام االن مامانی باش آروم-
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 . کندمی نجوا گوشم در گریه صدای دوباره. کوبممی در به

 ! میاد مامانت االن-

 امگریه عجز از. کنممی را پهلویم شکستن حس در، جایبه که کوبممی در به پهلو با

 .زنممی تکیه در به را سرم. گیردمی

 تلفن میز روی از و دهممی خودمبه تکانی سختی به. شودمی بلند خانه تلفن صدای

 .دهممی پاسخ رفته تحلیل صدایی با. دارمبرمی را

 ...بله-

 !روش بذار هم رو آیفون! بزن رو خونه در نیل-

 رویش را گوشی کیارش دیدن با و روممی آیفون سمت آهسته و کنممی قطع را تلفن

 .کنممی باز را در و گذارممی

 نشینممی اتاق در پشت. کنممی قفل و برممی سرم پشت را در و روممی اتاق سمت

 !گیرممی آغوش در را خودم و

 .شودمی پایین و باال بار چند در دستگیره

 کردی؟ قفل رو اتاق در چرا-

 .کنممی باز دهان آید،می در چاه ته از انگار که لرزان صدایی با

 شده آماده قبل از! رفتی اون ماشین با بعد! مونخونه جلوی داشتی قرار رویا با تو-

 رو دومون هر و بگو... بگو بهم اونه با دلت هنوزم اگه... کیارش نیستم خر من... بودی

 این مبعدش حتما... بفروشی تو ماشین خوایمی من خاطربه میگی تو! کن خالص

 داری من خاطربه داشتی، چی همه تجوونی اول از که تویی! بره دیممی رو خونه
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 ترکم اینکه از بعد دممی قول اصال. دیمی دست از توزندگی مهم چیزای تکتک

 دیگه دممی قول... باشم محکم خوایمی که طوریهمون دممی قول! نکنم گریه یکرد

 سرانجام به زود قدراون که ازدواجی دونستممی باید! نکنم مزندگی وارد رو کسی

 .نداره پایانی برسه

 .رسدمی ولومش ترینکم به صدایم

 از نیفتد تو دیدن   هوای داب برای اگر. "..ندارم رو کسی تو جز من... کیارش آخه ولی-

 !"کنم؟ چه من سر  

 .زندمی ضربه در به بار چند. کنممی خشک دست پشت با را خیسم صورت

! نیست کنیمی فکر تو که طوراون. بدم توضیح برات تا کن باز رو در این...! عزیزم-

 زدم، حرف باهاش ربع یک ممن نگفتی؟! کنم حجت اتمام اون با گفتی خودت اصال

 !یاده؟ز 

 روی و گیرممی فاصله در از. چرخانممی قفل در را کلید و کشممی باال را دستم

 .نشینممی آرایش میز صندلی

 خوش جا لرزانم هایشانه روی دستانش. گردانمبرنمی آینه از را نگاهم. آیدمی داخل

 .کنندمی

 شیر بهش تا من به بدش بیارش! کن باز رو اتاق اون در. کنهمی گریه داره مونبچه-

 !بدم

 روی آرام و داردبرمی میز از را شانه و شودمی خم. کشدمی پوفی و جودمی را لبش

 .کشدمی موهایم

 !خوای؟می چی دیگه میارم هم رو بچه-
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 .کنممی نگاهش آینه از. دوزممی چشم آینه در هایمچشم قرمزی به

 !رو تو-

 .آوردمی ب**ل به لبخند است موهایم روی نگاهش که حالی در

 من ببین! نیل هی! کنیمی عصبی وخودت الکی من، جوجه! هستم همیشه که من-

 دوست روی کنه،می پافشاری اشتباه کار یه روی که ایساله سه بچه اون مثل... رو

 خاطربه بازم اما اشتباهه کارش دونهمی ساله سه بچه اون! کنممی پافشاری داشتنت

 کمک کار اون انجام تو بهش تا کنهمی وادار رو همه یدهم بهش که قشنگی حس

 !"بود راهروبه دلم تو با چقدر اما بود؛ اشتباه ما یقصه درست،" اصال کنند؛

 .زنممی لبخند سختی به و شوممی خیره هایشچشم به. چرخانممی سمتش را سرم

 !نیست؟ من با دلت االن نیست؟ االن بود؟ گیمی چرا-

 رسیده انگشت بند به حاال که بوری تقریبا هایریشته میان در یغمگین لبخند

 .دهدمی تحویلم بودند،

 !تراشیمی ایراد درمیاد من دهن از که حرفی هر برای و نشستی-

 .کنممی آویزان را املوچه و ب**ل

 تونممی نه. وایسادم پرتگاه روی انگار... کیارش فهممنمی رو خودم حال مخودم-

 !پایین بیام پرتگاه اون از تونممی نه کنم، پرت رو خودم

 .کندمی باز ب**ل. دهدمی ادامه کردنش شانه به و گرداندبرمی آینه سمت را سرم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

511 

 

 بغلش من خواستمی دلم چقدر اما بود؛ اشتباه پایین به ما نیل   پرتاب   درست اصال-

 مهمون شو، مادهآ پاشو... غصه و غم خیالبی هم حاال! خودش جای کنم پرتش کنم

 .شب داریم

 .کنممی نگاهش گنگ

 !مادربزرگت-

 .گیرممی دستش از را شانه و کشممی پوفی

 !موقعیت؟ این توی-

 زنگ. میان هم ترنم و مامانت! بزنه سر بهت خوادمی موقعیت این خاطر به اتفاقا-

 !نه یا خونه اومدیم ببینن بودن زده

 .شوممی بلند جا از و دهممی تکان سری

 !باشن نداشته شام توقع که شم ولو تخت روی برم من... ا  ! چیزه میگم خب-

 .دهدمی تکان تاسف نشانه به سری

 !نیستن من فامیل و فک خوبه حاال-

 *** 

 بطری و داردبرمی سرم از را پتو نرگس. بندممی را هایمچشم و کشممی باالتر را پتو

 . گیردمی جلویم را آب

 !ها اومده مهمون اینکه مثل. دیگه پاشو نیل... بخور وهاتقرص بیا-

 .شود بیداریم متوجه و کند حرکتی پلکم ترسممی. خورمنمی تکانی
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 .آیدمی کیارش صدای. شنوممی را در شدن بسته و باز صدای

 ! خوابه هنوز اینکه ا  -

 . کشدمی پوفی نرگس

 بیرون اون ملت یه االن... بیرون بیارش بعدم! بهش بده بگیر رو اینا بیا کیارش،-

 . ازشون کنم پذیرایی حداقل برم من! ایشونن منتظر

 . بردمی فرو موهایم الی را دستش کیارش

 میاری رو بطری اون هی نیست خوب حالش که بینیمی! میارمش خودم برو تو-

 ! خوابه؟ که کسی جلوی

 . کنممی حس گوشم نزدیک را هایشب**ل

 ... رفت پاشو-

 . کنممی باز زودتر را هایمچشم از یکی

  اومدن؟ کیا حاال! ها خوابه کنه وانمود آدم سخته چقدر-

 . خاراندمی کمی را سرش

. ..ترنم و مادربزرگت... برادرش و باباش و رویا! شوهرش و مامانت مادرش، و نرگس -

 و رهعزادا اینکه خاطربه! نشه ما نزدیک گفتم بهش خوبه... پسره یارو اون و ساحل

 !گمنمی بهش چیزی مهمون،

 .کنممی نگاهش گرد هایچشم با. شوممی خیزنیم تخت روی

 نرگس اصال! که؟ میان ما خانواده فقط گفتی تو کیارش! کنند؟می کار چی جااین اینا-

 ! خواب به بزنم رو خودم شدم مجبور خوردم جا اتاق تو اومد
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 . کشدمی ونبیر  شلواری مانتو و کندمی باز را کمدم در

 هیچی بقیه حاال... شناسننمی موقت! که کنیم بیرونشون تونیمنمی اومدن حاال-

 ! کنندمی غلطی چه جااین دریا کنار   اون و سوسول بچه این

 . اندازممی باال شانه

 !کنندمی" آرزو و آمال" خانواده که غلطی همون-

 . کندمی بلندم تخت روی از و کشدمی را دستم. کندمی نگاهم عصبی

 مشکی شال و مشکی کن گرم شلوار همراه را داده که بازی جلو و کوتاه یخی آبی مانتو

 جلوی تهدید نشانه به را دستش اتاق در کنار. افتممی راه سرش پشت و پوشممی

 . گیردمی صورتم

  خب؟! برن اینا تا مخسته گیمی سریع-

 . روممی بیرون و کرده باز را اتاق در. زنممی کنارش و کنممی اخم

 . کشدمی آغوشم در و آیدمی جلو مادر. خیزندبرمی جا از همه آمدنم بیرون با

 ! نکردم بیدارت خوابی دیدم اتاق تو اومدم... برم قربونت من الهی-

 آویزان لبانش. شوممی خم کیانا جلوی. آیندمی جلو کیانا و فرهمند سرش پشت

 . است

  میگه؟ راست! مرده نتوبچه گفت کیارش-

 اشگونه روی ایه*س*بو و گذارممی هم روی تاکید نشانه به بار دو را هایمچشم

 .نشانممی
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 امشانه به کیارش که ایضربه با ،شده دراز جلویم فرهمند دست. شوممی بلند جا از

 . دهممی دست ول و شل و برممی جلو را دستم زندمی

 ! داومدی که بینممی خوشحالم-

 . نشینندمی نفره سه مبل روی سه هر. کندمی نگاهم سرد خودم مانند

 بغلش نشسته حال همان در. بود نشسته خانه گوشه بلند صندلی روی مادربزرگ

 .کنممی

! نکن اذیت رو خودت ها نیست چیزی... طاها مگوشه جیگر اون و تو برای من بمیرم-

 سر بهت یا برات شم بلند ذارهنمی هم من یپا این... مادر ها شهمی خوب هم طاها

 !کشهمی رو من آخرم! نداره یاری سر   من با پا این... بزنم

 . بوسممی را مشکیش چادر

 سال بیست و صد... ا شاء ان. میشه خوب چی همه... قشنگم مادربزرگ دونممی-

 . باشید زنده

 نگاه در نگاهم. دهممی تکان سری نشسته، مادربزرگ کنار مبل روی که ترنم برای

 قورت را دهانم آب. شودمی قفل بود ایستاده ساحل کنار سینه به دست که حسام

 . دهممی

 پیش تونخونه دم اومدم که دو ساعت اما! پیشت اومدممی زودتر باید! عزیزم نیل،-

 هرچند! بگیم تسلیت که اومدیم داداش و بابا با! شدی مرخص فهمیدم تازه کیارش

 ! شد ناکار تبچه و افتادی پله یه از که داشتی چیزی مشکلی صهمشخ که

 ب**ل وار زمزمه. چرخانممی اشپیروزمندانه لبخند سمت را نگاهم. خنددمی ریز

 . زنممی
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 جا؟این داده راه رو تو کی جا؟این بیاد عوضی قاتل این گفته کی-

 و پدر روی را نگاهم .دهدمی حرصم بیشتر این و دهدمی ادامه ژکوندش لبخند به

 من به نگاهی حتی و بودند نشسته تلویزیون کنار نفره دو مبل روی که برادرش

 .اندازممی کردند،نمی

 . کندمی بغلم و کشدمی پشت از را دستم ساحل

 هم بیمارستان، هم! ها دادیم خرج به معرفت حسام و من فقط دانشگاه هایبچه از-

 !بودیم تصمیمی دوستای ما خب البته! خونه

 . اندازممی بود، کرده پیدا تازگی به که گردی نسبتا اندام به نگاهی پایین به باال از

 !کنم جبران... ا شاء ان. ساحل دیدمت خوشحالم! اومدید خوش-

 را است رشید خودش مانند که نرگس مادر. دارممی نگه دور حسام از را نگاهم

 امشانه روی را دستش کیارش. نشینممی کیارش رکنا نفره دو راحتی روی و بوسممی

 . گذاردمی

 الکی دوباره بود، رسانده ابرو به که هاییمژه و اشمسخره و صورتی تریپ آن با رویا

 !خنددمی

 .نکنم بارش چیزی و کنم حفظ را مهمان احترام تا گزممی ب**ل

 برای بمیرم آخی داره؟ن خونه خانوم جااین مگه! است آشپزخونه تو چرا جون نرگس-

 و تنبل زیادی مقدار یه خانومش آخه کنند پذیرایی بخواد اون و این از مجبوره کیارش

 ! دارن تشریف لوس

 . برممی کیارش گوش کنار خشم با را سرم
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 اشخانواده با چه! خونه بره سالم نمیدم قول وگرنه کن شخفه رو صورتی پلنگ این-

 حاال کرده رفتار تو با چطوری رفته یادش گوالخش ادربر  اون نکنه! نکبت اومده هم

 ! خورهمی موزم تخونه اومده

 . آیددرمی ترنم صدای. اندازممی رامین خالی میوه ظرف به را نگاهم

 ! خانوم نرگس کمک میرم من ببخشید-

 . گذارممی دیگر پای روی را پایم. کندمی تند پا آشپزخانه سمت ترنم

 : گویدمی هستهآ گوشی کنار کیارش

 خونه تو برم من دقیقه دو کن صبر! مثال اما باشن خوارغم و کنند آشتی اومدن مثال-

 ! بیام و

 نفره تک هایصندلی روی که رویا و بزرگ مادر جز همه. کندمی خالی را کنارم

 . کنندمی پچپچ به شروع دو به دو بودند، نشسته

 . کندمی خوش جا کنارم ساحل که نشیندمی لبم روی پوزخندی عصبی

  کیه؟ ایکبیری دختره این-

 حرف به و زنممی را لبم پوست کندن قید بگیرم، سمتش به رانگاهم آنکه بدون

 .آیممی

 !ساحل؟ کنهمی فرقی چه تو برای اصال! کیارشه فامیل و فک کن فکر اصال! مزاحم-

 . کندمی ایقروچه دندان

 ! شما اتاق میره داره دختره نیل ا  .. .فهمممی آخر که من! نگو باشه-
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 بیرون کتاب با همراه کیارش اتاق، به رویا ورود از قبل که چرخانممی عقب به را سرم

. گرددبرمی اشصندلی سمت شده ضایع و زندمی ایمصنوعی لبخند رویا. آیدمی

 . زندمی حرف بودیم، نشسته رویش ساحل و من که مبلی پشت کیارش

 ... بگیرم کوچولو جشن یه بود، خوب همه حال که دیگه روز یه بود رقرا ما خب-

 از و بود زده را هایشریش. است پایین سرش. اندازممی حسام روی دوباره را نگاهم

 . بود آمده بیرون درهم چهره آن

 . رودمی باال بقیه صدای میان در رویا صدای دوباره

 زن قدیما! مایند اپن چه واو... گیردمی جشن شما جنین سقط برای کیارش وا ا  -

 !آوردنمی چشمش جلوی رو شددی و مادر شدمی سقط شبچه

 پوست آنقدر ناخن با و افتممی هایمناخن جان به. گیردمی آرام پدرش غره چشم با

 . افتدمی خون که دهممی فشار را کنارشان

 ! نیل کتاب چاپ برای! نخیر-

 .زنممی رویش به پهنی و مصنوعی لبخندی. ودشمی کشیده سمتم حسام نگاه

 باید زن خودش قول به! دادی انجام چرا را بیهوده کار این گویدمی االن مادربزرگ آخ

 نوشتن پرت و چرت برای کند مصرف را برگه و قلم آنکه نه باشد آشپزخانه خدمت در

 !مردانه هایحرف و

 . رسدمی گوش به که ستصدایی تنها فرهمند صدای

 برای ناراحتیم همه ما! نیست هابازی مسخره این وقته االن بشین بگیر! کیارش-

 بود بهتر خانوم! جلومون ذاریمی کتاب خوشحالی با تو وقتاون اومده، پیش اتفاق
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 بگم بهتر یا دادیمی یادش حداقل داریخونه نیل، جلوی بذاری قلم اینکه جای به

 ! داری بچه

 . کندمی باز ب**ل رویا پدر داشت، باریدن قصد شدنم خرد از من دل که حالی در

 شهنمی دلیل اما استبچه گرفتی که دختری درسته! شدی بچه هم تو جان کیارش-

 که کارایی و کنارش شینیمی روز هر! که بدی باد به رو ندارت و دار خاطرش به هم تو

... پسرم میشی نشیننهخو کارا این با بشه؟ چی آخر که دیمی انجام رو داره دوست

 شکر رو خدا! کنی کار خودمون پیش برگردی تونیمی کردم صحبت پدرت با من اصال

 !قدیم مثل باشن، هم کنار تونندمی بیشتر خانواده تا دو رویا دخترم برگشتن با

 .زندمی را تیر آخرین رویا. گذارممی امپیشانی را دستم

 ایدیگه هایقابلیت پس! شهحامله تونهمی فقط خانومت کردممی فکر من خدا وای-

 االن! مامانیه چقدر عزیزم آخی... کنیمی سرگرمش نوشتن با که خوبه! داره هم

 ! میاد در اشگریه

 نگفته حرف هزاران با و شوممی بلند جا از امداده قورتش سختی به که بغضی با

 توانمی نه که هاییفحر  به لعنت. کوبممی بهم محکم را در و روممی اتاق سمت

 !داریم را نگفتنش طاقت نه گفتشان،

 کنممی باز را میز پایین کشوی. نرود بیرون هقشهق صدای تا گیرممی را دهانم جلوی

 هاییادداشت. ریزممی زمین روی و کشممی بیرون هست نوشته و برگه چه هر و

. کنممی پاره بودم، کرده تنشنوش به شروع امسالگی هجده روز اولین از که را امروزانه

 پرت زمین روی را کیارش و خودم عکس قاب. فرستممی لعنت امزبانیبی و خودم به

 واردیوانه کیارش، دیدن با. شودمی همراه درب شدن باز با شکستنش صدای. کنممی
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 مشت اشسینه به دیگر دست با و کشممی را پیراهنش یقه و روممی سمتش

 .زنممی

 بارم درمیاد دهنشون از چی هر اونا شدی باعث تو... شم خورد من شدی باعث تو-

 وخودت فکربی چون چرا؟ دونیمی! منی بدبختیای تمام مقصر تو... مقصری تو. کنند

 اون که اونایی! ذارننمی یعنی... کیارش نداریم ایآینده تو و من! کردی زندگیم وارد

 به االن وگرنه خوادنمی هم خدا. باشیم خوش هم با تو و من ذارننمی نشستن بیرون

... کردممی آماده رو مبچه وسایل آخرین باید تمسخرها و تحقیرها این شنیدن جای

 کسایی جلوی ماون کردن یخم رو سنگ... کنند تحقیر رو من بودن اومده فقط هااون

 رو حقیر و خرد من   این حاال! ببرن لذت و ببینند رو شدنم کوچیک خواستنمی که

 هان؟ کنی؟ کارچی خوایمی

 صورتی با. نشینممی پایش جلوی و زمین روی عجز از و کشممی زدن مشت از دست

 . شوممی خیره زمین به خیس

 تریننزدیک وقتی! کرد سکوت مادرم کردی، سکوت تو... شد چی و کردممی فکر چی-

 این به داره شرف بمیرم برم گننمی هیچی شدنم تحقیر برابر در مزندگی هایآدم

 ...رو خودم خوادمی دلم! زندگی

 . کندمی نجوا گوشم در اشگرفته صدای

 خودت تو کنند؟ دفاع ازت داری توقع بقیه از چطور کنیمی سکوت خودت که جایی-

 خودشون... نکن فکر بهش دیگه! بزنی؟ حرف کی و شی خفه کی که نداری عقل

 ! ببینه رو شنوه اومده هامدت بعد خدا بنده مادربزرگت؛ پیش بیرون بیا پاشو... رفتن

 . گیرممی باال را سرم
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 طوالنی تنهایی یه به نیاز! باشم تنها... زمین بذارم رو سرم خوادمی دلم فقط االن-

 !خودم و باشم خودم که دارم

 را سرم. نشیندمی زانو دو زمین روی کنارم. بنددمی را در و اندازدمی بیرون به نگاهی

 . بردمی اشسینه نزدیک

 موفق زندگی تو خوایمی حتما هم بعد! بازیمی تو خود حرف یه با تو دیوونه،-

 خودش که آدمی! شینمی هیچی روحیه و وضعیت این با تو من، نیل   ببین... بشی

 اینکه جایبه! خوبی مادر نه شهمی خوبی همسر نه کنه، حمایت خودش از نتونه

 بارت که هاییحرف انتقام و شو قوی! کن تالفی کنی؛ فکر مردن به و زیببا وخودت

 به بزن لبخند! شنمی پرروتر ببخشی... نیستم بخشش به معتقد من! بگیر رو کردن

 تو! بتونی باید تونی،می تو! کن شونفنی ضربه مناسب موقعیت یه تو بعد و روشون

 کردن خیس و گرفتن آبغوره یجابه! نکنی؟ تکیه کسی به که شدی بزرگ انقدری

... باشه وابستگی بدون باید تدوباره شروع این اما! کن شروع اول از و پاشو من لباس

 !چشم؟ باشی، وابسته نباید ممن به حتی

 رنگی کم لبخند. آیممی بیرون آغوشش از. گذارممی هم روی را سنگینم پلک دوبار

 گرفته ایتازه جان   انگار. بندممی گوجه رم،س باالی را امژولیده موهای. کنممی نثارش

 . باشم

 ...! شه باز دلم پیشش بشینم دقیقه دو برم بیرونه؟ جون مادر-

 جمع حال در که ترنم متعجب نگاه در نگاهم. شوممی رد بلند هایقدم با کنارش از

 . خوردمی گره بود، چای های استکان کردن

 ... سالم! نیل ا  -
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 . زنممی رویشبه لبخندی

 . بشین بیا تو. کنممی جمع رو هااستکان خودم بذار. ماهت روی به سالم-

 مبل روی و کندمی رهایش میز روی و شودمی سینی خیالبی گرد هایچشم با

 .نشیندمی

 .نشینممی است، بستهنیمه هایشچشم که بزرگ مادر کنار

 . بخواب تخت روی بیا پاشو... برم قربونت من آخه-

 .دهدمی تکانی را عینکش و کندمی باز نیمه را هایشمچش

  مادر؟ خوبی! نیل-

 . دهدمی تکان را خشکش هایب**ل دوباره. کنممی پایین و باال را سرم

 لقامه. گهمی هرجایی رو چیزی هر که نیست مغزش تو عقل هم محسن آقا این-

 پرهمی هاشجونینو مثل نیل االن گفتم من... کردمی خودخوری داشت مبچه

  مادر؟ شدی آروم و مظلوم انقدر کی تو! بهشون

 .پاشممی رویشبه لبخندی

 ها نبینید طوریهمین رو کیارش این! جونه بالی شوهر خدابه... کردم شوهر وقتی از-

 ! بیار چای ضعیفه گهمی و زنهمی رو من روز هر این

 . کندمی منگاه گیج طورهمان ترنم و خنددمی ریز مادربزرگ

 ! شونخونه برم خواممی داری؟ رو مریم نامزد خانواده این آدرس تو... ترنم خب-

 .زندمی سرخش ایقلوه هایب**ل روی محکم یضربه ترنم
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... گنمی بهت چی یه! وضعیت این با ماون. اونا خونه دم بری نشی پا! نیل وای-

 رو من مادر غرور ده؛می فحشش رهپس داداش... شونخونه دم شینهمی روز هر مامان

 هم ما خدابه! بیاره پایین سر همه جلوی مجبوره مامانم. کرده خورد احمق طاهای این

. اینا یخونه دم هم موندیگه پای وکیله؛ دفتر و کالنتری و دادگاهه پامون یه. داغونیم

 شهادت طاها علیه هم ها کارگر اون... کنندنمی قبول. ..مونواسه نذاشتن زندگی

 ایجمعه هر. شده آرزو برامون راحت خواب شب یه االن! کشته عمد از گفتن و دادن

 .شیممی زنده و میریممی بار هزار طاها اعدام ترس از میاد که

 .کشممی پوفی و کنممی موهایم الی را دستم

 دیگه چیزیه آها. فقط بده رو آدرس تو. کرد کارییه باید! که جا یه نشست شهنمی-

 ! بده هم رو مریم موبایلشماره

 ! شوم پا سر زودی این به که ندارد باور انگار است؛ گرد هایشچشم هم هنوز

 طورهمان بزرگ مادر. کندمی سالم مادربزرگ به دوباره و آیدمی بیرون اتاق از کیارش

 . رودمی اشصدقه قربان کند،می تماشا را رفتنش راه که

 *** 

 شانه آن به شانه این از را کیفم. گذارممی لبم روی دندان. فشارممی کممح را در زنگ

 در. خوردمی تکان زمین روی اختیاربی پاهایم. کنممی فوت بلند را نفسم. کنممی

 و کشدمی جلو را شمشکی شال. کندمی باز را در جوانی زن. شودمی باز خانه

 . گویدمی بفرماییدی

 تر زبان با را لبم. دهدمی نشان رخ رویمروبه ایزده غم و زرگب سالن. شوممی داخل

 زن. گذارممی کنارم را کیفم و نشینممی اینسکافه هایمبل از یکی روی. کنممی
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 تابیدمی هاپنجره از که نوری با خانه. رودمی بود، پذیرایی انتهای که آشپزخانه سمت

 قاب مشکی، میزی رو با گرد میز روی .بودند خاموش ها برق تمام و بود شده روشن

 زن. دهممی تکان را پایم دوباره. کردمی خودنمایی مشکی نواری با مریم نامزد عکس

 . نشیندمی کنارم دونفره، مبل روی و آیدمی جلو چای فنجان با

 من شوهر پدر. برنمیاد من دست از کاری که گفتم هم مادرش به من خانوم، ببینید-

 ! کردن مخالفت مادرشون شکر رو خدا که تنگذاش شرطی هم

 . نوشممی را چای از ایجرعه و کشممی هم در را ابروهایم

  شرطی؟ چه-

 و خوردمی گره سبزش ریز چشمان در نگاهم. کشدمی بلندش پیشانی به دستی

 . کنممی نگاهش مستاصل

 ما که بود شرطی تنها این! کنه ازدواج من شوهر پدر با ترنم، طاها، آقای خواهر اینکه-

 خب اما نبودم موافق هم من. گذاشتیم شوهرم برادر قاتل بخشش و آزادی برای

 جون و برداره براش قدم یه تونهمی باشه، مهم براش برادرش زندگی اگه نظرمبه

 ! بخره رو برادرش

 روی محتویاتش که طوری گذارم؛می میز روی محکم را فنجان و افتممی سرفه به

 . ریزندمی شیشه

 دیپلمش هنوز من یخاله دختر! گید؟می چی فهمیدمی خودتون! خوش دست بابا-

 باشه تونهمی پست چقدر آدم کردید؟ فکر خودتون پیش چی واقعا... نگرفته هم رو

 ایخانواده این عروس که شما! کنه کثیفی استفاده همچین موقعیت این از که
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 حساب به اون ینوه بتونه نهایت ترنم! اریدد سن من خاله دختر برابر دو حداقل

 ! بیاد

 .بردمی باال را اشنشده تمیز ابروهای از یکی. دهدمی تحویلم محوی لبخند زن

 و خوشگل دختر یه! برد رو استفاده نهایت باید که هاستموقعیت این توی خانوم-

 ام به چیزی که پسر اون مرگ از! گذشت ازش بشه که نیست چیزی هم جوون

 آرامش به خانواده طوریاین شاید خب اما شه؛نمی زنده شوهرم برادر و رسهنمی

 ! برسه

 . اندازممی کاربه را امشده قفل مغز

 !است؟دیگه خانوادهیه زندگی کردن نابود توی شما آرامش االن-

 میز زیر کشوی از دستمالی عجیب آرامشی با و نشاندمی ب**ل روی تلخی لبخند

 .کشدمی شیشه روی و دآور درمی

 به من میاد؟ گیرمون چی ببخشیم ما االن! باشه برد برد باید معامله... عزیزم ببین-

 که هم حاال! نه گفتن مایشون اما دیه برای بگیم میلیارد یک حداقل گفتم همسرم

 اینطوری اگه که کفش یه تو کرده رو پاش و اومده خوشش خانوم ترنم از شوهرم پدر

. کشته شما خاله پسر رو شونگوشه جگر! دارن محق. شه اعدام باید طاها آقای نشه

 ایهزینه هیچ بدون دارید توقع چطور. کرده آبروبی رو عروسشون... قصد از ماون

 .دهمی رو حمید بوی خونه این تمام! بدیم؟ رضایت

 شماها ونمدنمیکه قرآن به. نبود حقش این... بود داماد تازه. نشسته جاهمین انگار

 رضایت وقت هیچ شدمی عوض هم با ما جای اگه نه یا دارید اعتقاد بهش
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 از رو بود کرده نامزد تازه که پسری که بذار خانواده این جای رو خودت! دادیدنمی

 !شده تباه هم دختر اون یآینده! دادن دست

. امداده دست از را تکلمم قدرت. کنممی پایین و باال انگشتم در باری چند را امحلقه

 .دهممی تکانی را سرم

 به رو تنم یپاره خودم من. رو شما اوضاع کنممی درک خوبی به من امامی، خانوم  -

 عذاب طرف اون خواهر دیگه، یکی گناه خاطربه که شهنمی اما دادم دست از تازگی

 نکنه که شه می این نگران جمعه هر که خواهر اون جای بذارید رو خودتون! بکشه

 همبه رو زمان و زمین مالقاتش وقت روز یک همون برای و نبینه دیگه رو برادرش

 بهم خاله و کردمنمی هم رو ایمسخره شرط همچین یه تصور اصال من! دوزهمی

 بیام که کردم آماده حرف کلی و زدم آتیش و آب به رو خودم هفته این. بود نگفته

 منتظر من نیست مشکلی هم حاال. بیاد رحم به دلتون کمی تا بگم و شما پیش

 گفتید که شرطی اون بدون خودم و بیان شوهرتون پدر و همسر تا شینممی

 !کنم شونراضی

 .خاراندمی را اشپیشانی سپس و کندمی نگاه دقیق هایمچشم به

 ...کهاین فقط... بیاید دیگه روز یه برید بیان؛ یازده ساعت تا نکنم فکر که امروز-

 .اندازممی شانه روی را کیفم و شوممی بلند جا از

 که؟این فقط-

 .کندمی نگاه را خانه بزرگ و آبی دور ساعت باری چند. خیزدبرمی جا از
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 برای من خانواده! بگم؟ چطور... اینکه جز بدم بهتون تونمنمی قولی هیچ من ببینید،-

 اگه! میلیون هشتصد دحدو ،نیست هم خیلی دارن، پول مقداری به نیاز خونه خرید

 !کنم براتون کاری تونستم شاید من کنید جور رو پول این بتونید

 دستگیره روی را دستم. روممی در سمت و کنممی پاک را امپیشانی روی عرق

 .دهممی باال ابرویی و گردمبرمی. کشممی

 روز. مکردمی صحبت شما با نباید هم اول از. بربیاد شما دست از کاری نکنم فکر-

 !خوش

 پایین سر پیروزیم عدم از و کنممی فوت دار صدا را نفسم. بندممی سرم پشت را در

 .اندازممی

 تکان دستی کیارش برای درب، کردن باز و شماربی هایپله کردن طی محض به

 شیشه باالی را دستم و دهممی تکیه صندلی به. کنممی باز را ماشین در و دهممی

 .کندمی خوش جا امگونه روی ممشت و گذارممی

 شد؟ چی-

 .چینمبرمی ب**ل

 چه دونینمی تو. نداریم شانسی هیچ ما... گرفتیم الکی موکیل کنممی حس! هیچ-

 خاک با رو عروس این خواستممی تو مرگ به! که هستن گریاستفاده سو خانواده

 !شوهرش پدر با البته کنم؛ یکسان

 .گیردمی کولر و دهدمی باال را ها هشیش. کندمی روشن را ماشین

 دلم هنوزم من ولی... رسینمی دونستممی هرچند! نرسیدی نتیجه به پس خب-

 ...روشنه



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

527 

 

 .گویممی کشداری هه

! خبرهچه دورم فهممنمی اصال! کیارش شده سوزنیم هامهتابی مثل دلم ته هم من-

 فکر حاال! مونخوشی تو نهز می گند و افتهمی اتفاق یه شیم،خوشحال میایم تا

 ...نمیشه باورت بگم بهت! بوده؟ چی شرطشون کنیمی

 بعد رسونممی رو تو اول شدم، استخدام آزمایشی تازه که شرکته این برم باید-

 !بوده؟ چی حاال... رممی

 و شودمی عصبانی من مانند. کنممی گو باز برایش را حمید پدر کننده منزجر شرط

 رکیک، کلمه چند با و افتدمی اشپیشانی میان چین و زندمی برونب گردنش هایرگ

 .دهدمی قرار خود عنایت مورد را پیرمرد

*** 

 بیداری؟ هنوز-

 ایخسته و آرام لحن با بدهم، باال را بندچشم آنکه بدون و زنممی غلتی تخت روی

 :گویممی

 بیداری؟ چرا خودت-

 .کندمی حلقه دورم را دستانش

 !برهمین خوابم-

 .کشممی باال گردنم تا را پتو و کشممی خمیازه

 !بخوابی تا بشمار رو هاستاره-

 .آیدمی گوشم الله کنار از صدایش و کشندمی حصار دورم دستانش
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 !بغله خوابیبی یچاره... که شهنمی-

 ساعت به. گیردمی بازی به را خوابم خواب، چراغ قرمز نور. کشممی باال را بندچشم

 .اندازممی نگاهی چراغ جلوی و میز روی

 .نشو ممن خواب مزاحم... سرکار بری پاشی زود صبح باید فردا کیارش-

 سختی به. ندارم را بدنم به دادن حرکت توان. کندمی بیشتر دورم را دستانش فشار

 . کشممی سمتش را سرم

 درست بحانهص نمیشم پا ممن! هامونیمی خواب نخوابی... صبحه چهار ساعت-

 !هاکنم بلندت خواب از یا کنم

 .کندمی نگاهم باز نیمه چشمانی با تنها

 !ترسناکی چقدر من خدای کیارش؟وای شدی زده جن-

 .نشاندمی صورتش روی کجی لبخند

 انقدر شدنمی باورم اصال...! کنی برخورد قضیه اون با خوب انقدر کردمنمی فکر-

 ! کنی فراموش رو اونا هایحرف یبتون و بیای کنار خودت با سریع

 در آنقدر! هرگز کنم؟ فراموش. شوندمی مشت هایمدست. کشممی دیگری خمیازه

 . کنممی سازی ظاهر! دربیاورم را شتالفی تا دارممینگه را هایشانحرف امسینه

 . کیارش شهنمی باورم مخودم-

 اگه که گهمی نانوشته قانون هی... بخواب بگیر حاال! کنی فراموش تونستی که خوبه-

 !نخواب دیگه بیداری ساعت این و پاشی باید شش
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 تار هنوز دیدشان که هاییچشم با. شودمی بلند جا از و کندمی رها را هایمدست

 . کنممی دنبال را حرکتش مسیر است؛

 !کیارش-

 تاریکی در. روممی بیرون دنبالش به و کنممی بلند جا از را امخسته بدن سختی به

 .کنممی روشن را برق. کنممی متر را خانه لنگانلنگ و گیج. بینمنمی چیزی

 کجایی؟...! کیارش-

 ! نیست کنم،می باز را دستشویی درب

 باد. بینممی باز را بالکن در و کشممی کنار را پرده. کنممی تند پا آشپرخانه سمت به

 . کنممی لقهح بازوهایم دور را هایمدست. زندمی خنکی

 ! کیارش-

 باد. کندمی باز ب**ل خم، پایین به هم کمی و بود شده خیره بیرون به که حالی در

 . کشدمی باال به را موهایش

 یکی هم تو. آوردم دستبه خواستم چی هر همیشه... متاسفم واقعا من نیل،. ..من-

 وقتی! باشمش نداشته و بخوام رو چیزی نشده وقتهیچ. بودی هاهمون از

 حتی کسی ذارمنمی... شه خیس هاشچشم ذارمنمی گفتم مامانت به خواستمت،

 خواستم، فقط من. کنم دفاع دارم دوستش که دختری از نتونستم من،. بگه تو بهش

 آزار رو من همیشه تو نیل، ...رو رویا حتی رو، مادرم... رو کس هیچ دارمنگه نتونستم

 اون برای دلم... حرفیتکم و مظلومیت با وقتایییه مجردیت، ورغر  با زمانی یه! دادی

 ! کردمی ایشایش و رفتمی غره چشم دیدنم با بار هر که شده تنگ یاغی دختر

 .رودمی گیج سرم ارتفاع از. کنممی نگاه پایین به و ایستممی کنارش. روممی جلو
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 شزندگی و جنگهمی وندنیم. میره رفتنی،. کیارش داشتنگه شهنمی رو کس هیچ-

 متاسف وقت هیچ پس. جهانم زن   ترینخوشبخت تو کنار من! کنهمی حفظ رو

 !خب؟ بگو نباش؛

 ستاره و رویایی عجیب امشب که آسمانی به. گذاردمی کمرم ی.و..*گ روی را دستش

 . دوزممی چشم شده، باران

 همیشه من بود، تو با حق! دهنشون تو نزدم من و زدنمی حرف تو درمورد اونا-

 بره ترنم اگه! خرید شهمی رو شزندگی کهاین خیال   به بردم رو طاها خر من  . مقصرم

 فکر منطقی خودم خیالبه که منی بخورم باید گهی چه طاها خاطربه شه یارو اون زن

 کلنجار خودم با دارم ظهر از. دادمی لو رو خودش طاها نباید بود تو با حق! کردم

 که دختری یه خواستممی. رسهنمی مغزم به هیچی. کنم باید غلطی چه که رممی

 هی اومد، بد هی جاشبه! کنم خوشبخت رو کشیده دادن دست از درد خودم مثل

 . بشه که نشد هی ...شد بد

 خشکی از تا دهممی قورت همسر پشت را دهانم آب. چرخانممی سمتش را سرم

 نم توانستممی بود، شده نصب خیابان در که هاییغچرا نور با. شود کاسته دهانم

 . ببینم را هایشچشم

 تو تقصیر گیمی که اینایی از کدوم هیچ. ببین رو من کیارش،! کنهنمی گریه که مرد-

 به روزت و شب خاطرش به که نکردی گناهی هیچ تو! ووجدانت کن آزاد. نیست

 چه نبودی هم گفتیمی که یدختر  اون خودکشی مقصر حتی تو. شه ختم بیداری

 همون من نبودی تو! منی پر   و بال تو لعنتی. ترنم زندگی و گیمی که اینایی به برسه

 و کردی انتخابم اینکه از وقتهیچ! تلخ زبون همون با موندممی بداخالق و اخمو دختر

 ...سقف یه زیر اومدیم زود
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 خشک دست پشت با را شهایچشم گوشه. بگویم را امجمله ادامه گذاردنمی

 . زندمی لبخندی. کندمی

 . شه خراب سرمون رو ممکنه لحظه هر که سقفی! سقف-

 . کنممی حل را نگاهم هایشچشم قهوه در. کنممی کم صدایم تن از

 ! قشنگه تو کنار موندنم آوار زیر-

 . اندازممی آغوشش در را خودم. شودمی روشن کمکم هوا

 !نمیاد خوشم بگیر آبغوره شوهر از من! هاکنی گریه نبینم دیگه-

 . دهدمی فشارم خودشبه بیشتر

 ! بخواب برو! دختر برو میاد؛ خوابش هنوز چشمات... حرفا چه! گریه؟-

 . آیدمی کش لبم روی لبخند

 بده کنه، درست صبحانه باید دارخانه خانوم یه االن... آقا نیست خواب وقت دیگه-

 !میشم بلد رو داریخونه کنارت دارم! هبخور  کارمندش آقای

 . خنددمی آرام

 ! ایدیوونه تو-

 کامل را بالکن بازنیمه در. شده روشن کامال هوا. کشممی بیرون آغوشش از را خودم

 سمتش و بوسممی را انگشتانم نوک و اندازممی باال شانه خروج از قبل و کنممی باز

 . کنممی پرت

 که مپسری این عاشق من آقا بگم کنم؟ بیدار رو هاهمسایه ؟بکشم هوار بزنم؟ داد-

! رمنمی نخندی ..بخند! کن نگاه رو من کیارش! بگم؟... مونهمی جا موهاش تو شونه
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 جیغ سه دو، یک،... خواستی خودت خب! چه؟ که کنیمی نگاهم وایسادی ساکت

 ! زنممی

 و دهدمی هلم آشپزخانه به و یردگمی را دهانم جلوی آرام و کندمی تند پا سمتم به

 آرام. شویممی رد داشت، قرار رویش گاز که کابینتی کنار از بالکن در بستن از بعد

. اندازممی پیشانی میان چین و کنممی فوت را نفسم. دارمبرمی دهانم از را دستش

 صورتش به که گیرممی باال انقدر را گردنم. گیرممی باال وار تهدید را اماشاره انگشت

 . باشم داشته دید

  هان؟ بزنم؟ نذاشتی که داشت بدی چه جیغ یه! بود حالتبه وای شدممی خفه اگه-

 . اندازدمی شادم الکی هایب**ل به لبخندی با را نگاهش

 ! کنی؟ درست خوایمی چی حاال دار،خانه خانوم باشه باشه-

. شوممی تعجب عالمت مانند. خوردمی گره هم در ابروهایم و شودمی کج دهانم

 ! بودم؟ بلد چه اصال

  داری؟ دوست چی-

 ! لطفا نیمرو همون! نپرس هاسوال این از تو ببین-

 جایش از مرغ تخم پنج. کنممی تند پا یخچال سمت و کنممی نگاهش چپچپ

 ب**ل به لبخند و سینه به دست کیارش. گذارممی کابینت روی و کشممی بیرون

 . نشیندمی اپن جلوی بلند صندلی روی

... برندار گوجه خانوم ا  ! پز صبحانه نیل  ! نشه تکرار دیگه کنم فکر هم صحنه این-

 ! شهمی زحمتت خوامنمی املت
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 نگاهش قفل ثانیه چند! بودم برنداشته ایگوجه اصال. کنممی نگاه هایمدست به

 . خنددمی آرام که کنممی

 !ضعیفه همچنان تگیرایی-

 به فهمیدم دیر من و خواهدمی املت گفته مستقیم غیر آنکه از و کشممی یهین

 . بالممی امگیرایی

 . گذارممی بشقاب روی و دارمبرمی یخچال از هم را گوجه

 ولی بگم بهت نشد بزن، مریشت اون کن، درست رو موهات... شو آماده برو تو خب-

. مریم سراغ برم باید ظهر پنج ساعت نگفتی نگی که بگم بهت االن راستی! تیزه

 میشه تنگ دلم پیشش برم سرم یه نبود خونه شوهرش اگه زدم زنگ مامان به شاید

 ... مامانم برای

 . کشدمی بورش ریش روی را دستش

 ریش یه فقط این! کردی کارچی هامریشه و من با نره یادت ولی رو اینا زنممی من-

 ! دارخانه خانوم برو بری وایخمی جا هر! منه ریشه نیست، معلومی

 پرتقالی آب شربت. چینمشمی میز روی املت شدنآماده و ساعت نیم از بعد

  .ریزممی برایش

 . کشدمی بو و دهدمی چرخ تابهماهی روی را نگاهش

 ! بزرگه خدا مشمزه خوبه که شقیافه! کردی چه-

 لبم روی کودک اتاق بسته در دیدن با که نشیندمی لبم روی ایپیروزمندانه لبخند

 . خشکدمی
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 ... شهمی کیارش،-

 . بدهم ادامه گذاردنمی

 ! نمیشه نه-

 . بردمی فرو دهانش در بزرگی یلقمه

 ! کن باز رو درش خوبه، خیلی حالم... خوبم من-

 .افتدمی چشمش گوشه چینی

 ! گذاشتم کجا نیست یادم رو کلیدش-

 . رمبمی باال را صدایم تن معترضانه

 ! کیارش-

 . بردمی باال را دستانش

 . کنممی باز! نکن دعوا خب خب-

 . گیرممی ایلقمه خودم برای و کشممی ایآسوده نفس

 .رودمی اتاق در سمت صبحانه خوردن از بعد

 . دهممی گوش قفل در کلید چرخش صدای به و ایستممی سرش پشت

 ...میشه دیرت برو تو! کنممی باز خودم باشه روش کلید بذار-

 .شودمی قفل امشده مشت انگشتان روی نگاهش و چرخدمی سمتم

 ! باشه-
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 را در. شودمی خارج خانه از رفته، گود آن زیر که هاییچشم با شدن، آماده از بعد

 در و روممی اتاق سمت آهسته هاییقدم با. دهممی بیرون را نفسم و بندممی محکم

 . کندمی خیس را هایمب**ل تا اشک قطرات. کنممی باز را

 . دهممی تکانش آرام و نشینممی زانو دو اشگهواره کنار

 که بود دختری یه! چشم به ای قصه؟ چی؟. دیگه بخواب خوشگلم... الالالالیی-

 فقط بود، راضی خود از خیلی. بود خودخواه و پریدمی همه به. بود پرخاشگر خیلی

 کسی برابر در قویه، خیلی کردمی فکر که دختری این. خواستمی رو خودش آرامش

 دختر پدر شبیه که مرد اون. شدمی ترینضعیف و آدم حقیرترین داشت دوستش که

... کرد ازدواج دیگه مرد یه با خورده شکست دختر. زد پس رو دخترک بود، ما ی قصه

 تا بود خوب چیز همه باراین. شد عاشق دوباره و چرخید مرد اون کنار رو دنیا دور

 و اومدی تو موقع همون کردن؛ رو مونزندگی کردن خراب قصد آدم سرییه اینکه

 دوباره اومدیم خودمون به تا! آبی آرامش، رنگ بابات قول به. شد رنگی مونزندگی

 مامانت! نشکنه خوادمی. باشه محکم خوادمی مامانت... بهم ریختن رو مونزندگی

 .کنه پیدا بهتر چیزهی تا داد دست از رو تو

 شده بسته خرگوشی کش با که بوری موهای و صورتی هایلباس با را دختری عروسک

 چشم مصنوعیش و پر هایمژه آبی درشت هایچشم به. دارمبرمی زمین از بود،

 من و بود خریده من برای کیارش که عروسکی. دهممی فشارش امسینه به. دوزممی

 !مانزندگی حیات بشود کودکی آنکه از قبل! مانودکک به بدهمش خواستممی

 کنممی غرق را خودم و شوممی خیره عروسک هایب**ل و هاچشم به روز،آن یاد به

 .گذشت کیارش کنار که زیبایی های روز در

 کدوم؟... نیل -
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 انگشت رضایتی پر لبخند با و چرخاندم ویترین داخل هایعروسک بین را نگاهم

 کالج که کشیده پاهایی و بلند و دارچین صورتی پیراهنی با عروسکی سمت ار  اماشاره

 .گرفتم داشت، پا به ایعروسکی

 !اون بابایی-

 هایمانگشت قفل را انگشتانش. آورد در را ادایم لوسی لحن با و کرد نگاهم خنده با

 :فتگ چاق نسبتا فروشنده به رو. شدیم فروشی عروسک مغازه داخل هم با و کرد

 !میارید رو گذاشتید ویترین راست سمت که عروسکی اون آقا-

 .گشت عروسک جعبه دنبالبه سرش پشت و داد تکان سری مرد

 خری؟می عروسک برام که مبچه مگه کیارش-

 .افتاد چین چشمش گوشه. زد رویم به رنگیکم لبخند

 که باشم برات خوب مادر یه فکربه باید االن! من؟ جوج   شدی بزرگ کردی فکر نکنه-

 !کنه دارینگه ازت نیستم وقتی هم نکشیم، گشنگی هم

 .کنممی اشحواله ای غرهچشم و اندازممی چینی را ابرویم وسط

 !شعوریبی خیلی -

 .کرد نگاهم خنثی

 !بده دار بی فحش فقط تو-

 .داد دستم به اشجعبه با را عروسک فروشنده. زد چشمکی و انداخت باال ابرویی

 .خانوم رماییدبف-
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 .کند حساب کیارش تا کردم کوتاهی تشکر

 راه را شهر تمام توانستیممی راحت و بودیم نیاورده ماشین. شدیم خارج مغازه از

 .انداختم ساعتم به نگاهی. برویم

 !ببینم سریال خواممی من! ها شد نه ساعت کیارش،-

 .انداخت المش روی را کاله. گذاشت امارتشی سبز کاپشن پشت را دستش

 اون ذارممی نکن فکر هابریم راه باید دوازده تا. باشه سرت بذار خوری،می سرما-

 !ببینی رو چی، که میگی نهایتش و گیرهمی پسره رو دختره آخرش که رو چرت سریال

 .شد آویزان املوچه وب**ل

 !بچریم؟ توش شب دوازده تا که دارن جذابیتی چه هاخیابون االن-

 .بست را چرمش کاپشن زیپ. رفت باال اشدهخن صدای

 زن بشی نهایت تو خانوم... نویسنده ذارهمی مخودش اسم! آخه گوسفندیم مگه-

 !نیست نویسنده هم شوهرت ببخشید آخ! نویسنده آقای

 و درآوردم جیبش از را کیارش دست سختی به شده، سرخ سرما از هایمدست

 جیب داخل نتوانستم جعبه خاطربه را دیگرم دست و کند گرمم تا گرفتم را دستش

 .کردم متوقفش فودیفست دیدن با. رفتیم جلوتر. داد فشار محکم را دستم. ببرم

 !گشنمه من-

 .انداخت نگاهی نقلی رستوران جای و نام به و کرد ریز را هایشچشم

 تو فتهبی ریشش کن فکر حاال! داره ریش کجاش تا کنهمی آشپزی داره که اونی ببین-

 !غذامون
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 .زدم ضربه اششانه به. شودمی چندشم

 !ولی کچله بغلشه که اونی-

 .زد اشپیشانی به ایضربه

 دیگه بیفته، این غذای تو مو ریشاشه، گفت میشه رو قبلی ببین! بدتره اون خب-

 !کجاشه از نیست معلوم

 .شدم رد رستوران کنار از و کشیدم کوتاهی جیغ

 !ایمسخره خیلی-

 .داد باال هم پشت را وهایشابر 

*** 

 به دوباره نگاه بدون را اتاق در. شوممی بلند جا از و کنممی پرت کناری را عروسک

 تا روممی خودمان اتاق سمت و کنممی فوت بیرون به را نفسم. بندممی داخلش،

 .نمز می بیرون خانه از ناکجا به مقصدی پی مریم، با قرارم زمان از زودتر. شوم آماده

*** 

. شودمی پیدا راحتیبه کافه داخل تنهای و چادری دختر تنها. روممی کافه داخل

 و است فکر غرق. نشینممی رویش به رو چوبی صندلی روی و زنممی محوی لبخند

 .نشده من متوجه انگار

 !شد عرض سالم-

 !هان-

 .زندمی پلک باری چند باز دهان با
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 .سالم ببخشید ا  -

 .کنممی قالب هم به میز ویر  را دستانم

 !شنوممی خب-

 .کندمی نگاهم گیج

 رو؟ چی-

 !کنه کمک طاها آزادی به که چی هر-

 چپش پلک باری چند. پیچدمی انگشتانش رگ شکستن صدای. جودمی را لبش

 .دوزدمی من به را هایشچشم روشن قهوه. پردمی

 کمکم خودت خدایا... من... اام! نگم چیزی کسی به که خواست ازم طاها... خانوم-

. کرده معرفی رو خودش من خاطربه! زندان افتاده من خاطربه طاها... بگم بذار کن

! بیاد طاها زدم زنگ من. بودم حمید اتاق تو روز اون... من خدایا من،... بگم چطور

 رچطو... خدایا... بود زده بهم حمید که هاییتهمت خاطربه طاها رسیدن از قبل من،

 !طاها نه کشتمش... من من،! بگم؟

 هم باورم در. دهممی دست از را تکلمم قدرت. شوندمی گرد هایمچشم زده بهت

 ! بگیرد گردن را دیگر یکی گناه ترسویم و جوان پسرخاله گنجدنمی

 کنید راضی رو طاها فقط... پلیس به... رو چیهمه بگم و برم خواممی من... خانوم-

 . کشتم من که بگه! بگه رو همین مپلیس به و کنه قبول رو من حرفای که

 . شودمی جلب میزمان سمت بقیه توجه کوبم؛می میز به را مشتم

 .کنممی خواهش بده توضیح کامل شد؟ چی روز اون اصال-
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 .کنندمی لرزیدن به شروع هایشب**ل

 مجبور... وسیعر  خرید برای بریم بعد ساختمون سر بیام گفت بهم زد زنگ حمید-

 شده وحشی. بود ترسیده! بست رو در و خودش اتاق تو کشوندم رسیدم تا. برم شدم

 پسره اون با.. .بودی کسی با قبال نگفتی چرا گفتمی. کشیدمی داد سرم! بود

 پایین طبقه کارگرا... میزش سمت کرد پرتم. دادمی بهم رکیک هایفحش! دیدنت

... بزنتم و سمتم بیاد خواست! کنهمی اشتباه گفتم کشیدم جیغ! شنیدننمی بودن

 ... بود افتاده آجر یه میزش کنار

 . افتدمی هقهق به

 هم پشت بار چند بار، یه نه! سرش تو زدم شه خم سرم باالی خواست تا و برداشتم-

! کنم باید کار چی دونستمنمی. اومد خون سرش از! شد هوشبی کامل تا زدم

 کارگراش تا بیام جااون از بود گفته من به که داشت هم دیگه مسیریه ساختمون

 بهم که طاهایی. بود طاها بزنم زنگ تونستممی که کسی تنها به. بودم گیج! نبیننم

 نزنم چیزی به دست گفت بهم طاها! باشه مزندگی سوم نفر خوادنمی دیگه بود گفته

 اومده کارگرا جلوی از. نبود یادم ییعن نزدم، حرفی مسیر یکی اون از بهش ...بیاد تا

 حمید سینه قفسه روی رو سرش .کرد هول دید رو حمید جنازه تا... ساختمون تو بود

 که گفتم بهش. بگم چیزی تونستمنمی گریه شدت از! کشهنمی نفس دید و گذاشت

 اومدم که مسیری همون از برم باید گفت و کشید رو چادرم... بوده خودم از دفاع برای

 آبروی از! آدمیزاده ولی... کنم قبول خواستمنمی. نزنم حرفی هیچ کس، هیچ به و

 با رو خونی آجر اون طاها و رفتم من .کردم عمل حرفش به و ترسیدم مخانواده

 گناهی طاها! کنند شک اون به همه تا! برد خودش با کارگرا اون مسیر از و خودش

 اعدامش خوانمی دیگه یهفته گفتن! اون نه شم اعدام باید که منم گناهکار... نداره
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... داشتم دوستش بگید بهش شد آزاد طاها اگه! کنممی معرفی رو خودم من! کنند

 هم طاها، هم ببخشه رو من! بود نشدنی مونرابطه اما بودم عاشقش بگید

 ! اشخانواده

 مبهوت من   و شودمی بلند جا از. گیردمی قرار هدف مورد را صورتش اشک هایگلوله

 . گذاردمی تنها را

  خواید؟نمی چیزی خانوم-

 با و لنگان لنگ. دهممی تکان طرفین به را سرم و کنممی نگاه چیکافه جوان به گیج

 . دهدنمی پاسخی گیرم،می را کیارش شماره .شوممی خارج سنگین، سری

 *** 

 .شودمي ساقط قصاص شهادت، دو تعارض درصورت -

 همان عمدی قتل به دیگری آن از پس و کند اقرار شخصی عمدی   قتل هب کسی اگر

 ساقط دو هر از دیه یا قصاص برگردد اقرارش از اولی که صورتی در نماید اقرار مقتول

 احتمال قاضی که است حالی در این و شودمی پرداخت المالبیت از دیه و شودمی

 (اسالمي مجازات قانون ۲۳۶ ماده.)است آمیزتوطئه قضیه که ندهد عقالیی

. نیست بند پا روی شوق از خاله. دوزممی چشم وکیل به ایپیروزمندانه لبخند با

 .کرد معرفی را خودش که کندمی مریم جانبه دعا مدام

 . خارندمی را سرش خاله، شوهر   آقا،حبیب

  نمیاد؟ پیش مشکلی هیچ دیگه شه؟می آزاد من پسر یعنی-
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 را ساعتش دوباره که گردمبرمی کیارش سمت خنده با دهدمی کانت وکیل که سری با

 . گذارندمی نظر از

 چیهمه خورد،می غصه الکی بگید هم خانوم ترنم به! دیگه تبریک جان،خاله خب-

  بریم؟ نیل،! گناههبی طاها بود مشخص. شد حل خدا شکر

  .افتممی راه دنبالش و شوممی کنده جا از

 تو! بینیممی رو طاها باالخره یعنی! شکرت خدایا بگم و بزنم جیغ خوادمی دلم وای-

 ... دیگه بگو هان؟ بگه؟ رو حقیقت کرد قبول که گفتی چی بهش

 . زندمی را ماشین در و اندازدمی چین ابرویش دو بین

 ! گفتم رو خواهرش بدبختی! هیچی-

 . بندممی را کمربندم. شوممی سوار

! شهمی آزاد حاال ولی! بهتره نگم اصال... باید فردا کن فکر ایو! رویاست یه مثل-

 آزادی کن فکر. نیستم خوشحال ولی آزادیم االن ما! عجیبیه چیز چه آزادی خدایی

 ! داره دوباره زندگی االن اون! نیست ما آزادی مثل چقدر اعدام به محکوم یه

 . کندمی روشن را ضبط و دهدمی تکانی را سرش

 ! افتادی زندگی و کار از امروز هم تو یارشک ببخشید-

 . دهدمی ادامه اشرانندگی به سکوت در دوباره

 .دهممی قورت را دهانم آب

 ! زنی؟نمی حرف باهام کردم کاری من هوم؟ شده؟ چیزی-

 . بدهد خودش به تکانی جلویی ماشین تا زندمی بوق
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 . نه-

 ! نده رو من جواب ایکلمه یه رانقد کیارش گفته؟ چیزی کسی کار سر   چی؟ پس-

 . رودمی باال صدایش

 ! زنیمی حرف چقدر! نه یعنی نه، گممی-

 . شودمی خاکستر پیشم دقیقه چند شادی تمام

 خیلی آخه! نشه خورد اعصابتون تا زدمی حرف جااین باید رویا االن! ببخشید آخ-

... گینمی تو بهش کشته رو مونبچه! کنیدمی رفتار خوب تونبچه قاتل با شما هم

 هر برو خودت خونه؛ برسون رو من غیرت با آقای! داری غیرت اتخانواده رو انقدر

 ! بری خواستیمی که جایی

 هایچشم از. گرددبرمی سمتم به. کندمی متوقف خیابان وسط ناشیانه را ماشین

 . کنممی وحشت سرخش

 منبه مرتیکه اون! نگیری پاچه و نزنی زر انقدر بزن، برو بیا! نزدی؟ تو هاری آمپول تو-

 بگو بگی؟ بهم خوایمی چی تو... نیست بلند کاری هیچ که راضی خود از گهمی

 ! باش راحت

 . سپارممی گوش دهندمی که هاییفحش و سر پشت هایماشین بوق صدای به

 ! ؟زده حرف بهت کی برم قربونت نگفتم؟ چیزی که من! باش آروم... عزیزم کیارش-

 . دهدمیتکیه ماشین فرمان به را اشپیشانی

 ایشده خراب توی رفتم حاال و کردم ول رو راحت چیزای همه تو خاطر به من لعنتی،-

 ! رویا گیمی من به تو بعد! نوکرشونن همه کنندمی فکر که
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 .زنممی بازویش به ای ضربه

 حرف هم با خونه ریممی... خدا رو تو! بگن چیزی نیومدن اینا تا... بیفت راه کیارش،-

  باشه؟! زنیممی

 .چرخاندمی را سوییچ و کندمی بلند را سرش

 .شوممی خیره پنجره به

 .شودمی متوقف پارکینگ در کنار. رسیممی خانهبه ساعت نیم از بعد

 .میام شب من خونه برو تو دارم؛ کار جایی من-

 .کنممی باز ب**ل تیسخ به. دهممی تکان سستم پاهای روی را کیفم

 !شام؟ برای کنم درست چی ا  . بیا زود فقط! باشه-

 .کشدمی ساعت روی را نگاهش دوباره. خوردمی جا سوالم از

 .دارم عجله من! داری دوست خودت چی هر-

 در سمت بکشم سمتش را نگاهم آنکه بدون. شوممی پیاده و کشممی را دستگیره

 .اندازممی کلید و روممی ورودی

 فشار آسانسور دکمه روی را انگشتم ورودی، سالن از گذر و حیاط از عبور از بعد

 را خودمان طبقه و شوممی داخل. رسدمی کفهم به که کشدنمی طولی. دهممی

 .زنممی

 مداد که امرفته گود هایچشم به پوزخندی. کنممی تماشا آینه در را امخسته خود

 .زنممی بود، مانده جایش لبم باالی تنها که رخیس رژ و بود ریخته زیرش چشم

 .روممی بیرون و کنممی دل آینه در خودم از. شودمی متوقف آسانسور
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 !داندنمی خود محرم مرا اما دارمش؛ خودم کنار آنکه از امخسته

 از را شال. بندممی سرم پشت را در. کنممی پا از در جلوی را کفشم و اندازممی کلید

 به رو مبل روی و گذارممی تند دور روی را کولر. کنممی پرت مبل روی و کنممی سرم

 .شوممی ولو اشدریچه روی

 حوصله اشهمه. گذرانممی نظر از را خانه دیوار و در. کنممی پاک امپیشانی از را عرق

 یزندگ خیاالت در نباید چرا اصال. کندمی پرتم خیال و فکر در بیشتر و است بر سر

 و است خوب مزندگی کهآن خیال  ! خیال در کنم غرق را خودم خواهممی کنیم؟

 چه؟ کیارش و من...! کیارش و من و شودمی آزاد طاها! مراد وفق بر چیزهمه

 من، و کندمی پنهان من از را چیز همه او وقتی شود؟می ختم کجا به مانعاقبت

 باید زندگی برای گفت که سارا حرف ادی به. گذرممی هایشکاریپنهان از اهمیتبی

 در باید! افتاده کارش محل در که اتفاقی هر بابای گور. شوممی بلند جا از جنگید،

 !کند آقایی و باشد داشته آرامش خانه

 خاک. کشممی جارو کودک، اتاق جز به را خانه تمام و زنممی برق به را برقی جارو

 .گیرممی دستمال با را ها کتاب

 .گذارممی دهانم و بینی جلوی را دستمال نیفتم سرفه به آنکه برای

 را هاتشصفحه و کشممی رویش دستی. رسممی یخبندان عصر به هاکتاب میان در

 همه و امشده معروف ام،کرده چاپ کتاب که حاال کردممی فکر. کنممی مرور خودم با

 !بود نخریده را کتاب هم نفر یک حتی انگار اما بخواهند، امضا ازم باید دنیا

 را تاپ لپ و گذارممی جلویم را تخمه بزرگ کاسه. زنممی را آشپزخانه کردن تمیز قید

 گوگل در خورد،می صورتم به مستقیم کولر باد که طورهمان و دهممی قرار پایم روی

 سه دوباره،. کنمنمی پیدا اینتیجه" رمضانی نیل -یخبندان عصر رمان" کنممی سرچ
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 یک که کنممی بسنده" رمان نویسنده رمضانی نیل" به باراین. کنمنمی پیدا... باره

 که مطلب یک زیر را باالیی بلند نظر که کنممی بازش شوق با. شودمی پیدا سایت

 .بینممی نداشت، یخبندان عصر به ربطی هیچ

 چاپی هایکتاب از سری یک از بهتر خیلی رمان این! خوبتون سایت از ممنون سالم،"

 و بود پاشی اسید با رابطه در هم شما رمان! نوشتن پولدار سواد  بی مشت یک که بود

 ایپدیده با ما رمان آخر در که طوری! بودید پرداخته اون جوانب تمام به دقیق خیلی

 که رمانی توی اما. شدیممی روروبه زندگی شرایط ترینسخت تو" بخشش" نام به

 و اومده بیرون معروف نشریه یه از هم تازگیبه و ازش یارمب اسمی خوامنمی

 به رو دنیا دخترای تمام داره دقیقا هستش رمضانی نیل نام به کسی اشنویسنده

 زیر رو موضوع تمام قلمش که بکر موضوعی و ضعیف قلمی با! دهمی سوق انتقام

 گذرش زود و رتچ هایداستان اون پای که وقتی خاطربه من یعنی! بود برده سوال

 این دنبال هانویسنده جوراین! متاسفم خودم برای کردم، حروم رو پولم و گذاشتم

 مجازی وجود با شما رمان کل در! بشن شاد تا باشن ناقص مردم یهمه که هستن

 !"بود عالی بودنش،

 تمام با خواهدمی دلم. کنممی فرو موهایم الی را دستم. ریختمی دلم اشکلمه هر با

 را من زحمت دیگری، نوشته از تعریف خاطربه راحت انقدر بگویم و بزنم جیغ وجود

 .بندممی محکم را تاپلپ! نبرد سوال زیر

 سرگرم کاری با را خودم کنممی سعی! شد چه حاال و نوشتم شاهکار کردممی فکر

 دنبال هب و کشممی بیرون کشو از را آشپزی کتاب. ببرم خاطر از را هایشحرف تا کنم

 قابلمه داخل را مواد کتاب، های گفته طبق. گردممی نظر مورد غذای پخت دستور
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 سرم باالی را موهایم بود، بسته مچم دور که کشی با. بندممی را درش و ریزممی

 .یابم خالصی کردند،می ایجاد گردنم پشت که گرمایی و شرشان از تا بندممی

 ناهار میز سراغ و کنممی پلی موزیکی! لنگدمی موسیقی، بدون چیزی هر نظرمبه

 بیافتد جایی هانان تکه و بتکانم بالکن در تا دارمبرمی را اشمیزی رو و روممی خوری

 .بخورد را هاآن پرده یک حداقل که

 مدت از که بزرگی های شمع از تا دو اش،دوباره کردن پهن و میزی رو تکاندن از پس

 چپ، سمت به حرکتی با را کمرم رگ. گذارممی میز طرف دو را داشتیم قبل ها

 .شکانممی

 یکی یکی! بود شده تکراری زیادی وسایل جای. اندازممی خانه چیدمان به نگاهی

 وسط بقیه تا ،گذارممی اپن طرف دو را ها مبل از تا دو و دهممی تغییر را جاهایشان

 بود این داشت که ایبدی تنها. رمگذامی هامبل میان را گرد میز آخر در. شوند چیده

 !بکشیم دراز تلویزیون جلوی شدنمی که

 سمت باالجبار. اندازممی کوتاهی نگاه ساعت به. نشینممی راحتی روی خستگی از

 تغییر را جایش و گذارممی را درش و کنممی کم را برنج زیر و کنممی تند پا آشپزخانه

 کدبانو و برنج روی منظم های سوراخ از شوممی لذت غرق. کشممی بو عمیق. دهممی

 !شدنم

 از را هاخستگی تمام که مختصری دوش از بعد. کشانممی حمام سمت به را خودم

 هایلباس. شود خشک تا کشممی سشوار را موهایم کشاند،می پر وجودم

 هیچ حال به تا! سفید جذب تاب و ایسورمه کوتاه دامن. کنممی تن به ایمجلسی

 .بودم نکرده تن دیگر جای هیچ یا خانه در را ها لباس این از کدام
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 یک اما رفت راه آن با شودمی سخت. کنممی پا به را اممشکی بلند پاشنه کفش

 !دیگر است امشب

 به شانبلندی. اندازممی خودم دور و زنممی شانه را موهایم و نشینممی صندلی روی

 مو پا تا سر بود، صاف هافرفری این اگر گفتمی مادرجون. رسیدمی کمرم پایین

 !شدممی

 درشت کشیدم، رویش و زیر که هاییچشم خط با هایمچشم. کنممی غلیظی آرایش

 خودم جدید تصویر به. کنممی ایقهوه مداد با را اممشکی ابروهای. بودند شده

 درست ساالد. بود شده نیم و نه ساعت. شوممی خارج اتاق از و زنممی لبخند

. چینممی میز روی و ریزممی خودش جای در را خورشت و ظرف در را برنج. کنممی

 .ریزممی دوغ داخلش و کنممی یخ از پر را پارچ

 متعدد، های بوق از بعد. زنممی زنگ کیارش به. ماندمی ربع و ده ساعت روی نگاهم

 .دهدمی پاسخ

 بله؟-

 پس؟ میای کی-

 !ترافیکه-

 .آورمدرمی شد،می درستم ایستادن مانع که را هاکفش و گیرممی دیوار به ار  دستم

 رسی؟می کی یعنی-

 .دهدمی پاسخ حوصلهبی
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 فقط... بیارن بزن زنگ هم نداری اگه بخور، وشامت تو. االن برم جایی باید. دونمنمی-

 !بیام تا نخواب ندارم، کلید

 .کوبممی دیوار به را مشتم

 !باشه-

 بلند دوباره گوشیم آهنگ صدای. کنممی متوقف میز روی را نگاهم. کنممی قطع

 .شودمی

 ...بذاری خالیتو جای قلبم واسه بزنی جا بیاری دلم تو وعشق که نبود قرارمون این-

 ...نامهربونه دلم با که برم دلت قربونه جونه عزیزه تو عشقه زیباست ماه یه تو عشق

 پرت میز سمت و کشممی بیرون انگشتم از را امحلقه. شینمنمی زانو دو دیوار کنار

 .کنممی

 فشار دستم کف به را هایمناخن. کنممی پاک هایمب**ل از را رژ دست پشت با

 . افتدمی شانمشکی الک روی نگاهم. دهممی

 ! تونصاحب مرگ عزای! عزادارید من مثل هم هاشما-

 .گذارممی هم روی محکم را هایمچشم. شوممی متوقف میز کنار و خیزمبرمی جا از

... دو... یک! کنممی زمین پخش میزه رو چی هر نیومدی اگه! کیارش شمارممی ده تا-

 ... سه

 . کنممی بلندش و برممی دوغ پارچ سمت را دستم

 ... نیم و نه نه، هشت، هفت،... نکن پشیمونم بیا! لعنتی بیا... شش پنج، چهار،-

 . آیددرمی چاه ته از ارانگ صدایم
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 ! بگم کیارش؟ بگم ده؟ بگم-

 به آید،نمی. کشممی بیرون را خودم صندلی و گذارممی جایش سر را پارچ. آیدنمی

 . خورممی را اشهمه خودم! درک

 سمت به را قاشق که حالی در. ریزممی رویش را خورشت. کنممی برنج پر را ظرفم

 .کنممی زمزمه برم،می دهانم

 ! اصال بکشم گشنگی خاطرتبه که هستی کی تو-

 صندلی گیج. کندمی کجیدهن برایم رو،بهرو خالی جای. جوممی را غذا سختی به

 . دهممی قرارش مخاطب و کنممی نگاه را خالی

 ساکت چرا! بینی؟می رو کشیدم که زحمتی همه این و هستی کنم تظاهر خوایمی-

 برای. کردم امروز که کارایی خاطربه کنی تشکر ازم ارمد دوست من! کن تشکر! شدی

 حداقل تا. کنه مرتب لعنتی تو برای رو خونه تا نشد صاف هم دقیقهیک که کمری

 ! باشی داشته آرامش جااین

 . برممی فرو دهان در را بعدی قاشق

 خاطر هب ها؛نیست تو خاطر به! کنمنمی گریه دیگه کنم،نمی گریه که بینیمی چی؟-

 تو جلوی وقت هیچ دیگه! اسمیشه نابود اشک با که آرایشی این خاطربه و! خودمه

 دیگه! گمنمی چشم و ندازمنمی پایین رو سرم جلوت دیگه. ریزمنمی موقعبی اشک

 خودشون از تونندنمی گفته کی ان؟شکننده هازن گفته کی! زنم یک من! نمیارم کم

 و آشپزخونه خدمت در شب تا صبح از داره ظیفهو زن گفته کی! کنند؟ دفاع

 ! باشه؟ شوهرش

 . برممی تر باال را صدایم جویدنش، از بعد. کنممی فرو دهانم در را بعدی سرد برنج
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 که بزنم بهت نیشی چنان و باشم بدتر افعی تا صد از تونممی وقتش به! زنم یه من-

 !شیممی وارد هاآدم قلب از ما! بمونه قلبت روی ابد تا جاش

 خاموش را هابرق. زنممی را میز کردن جمع قید و شوممی بلند جا از حوصلهبی

 . شود روشن خانه میز روی شمع دو همان با دهممی اجازه و کنممی

 رسممی. کنممی رو و زیر را ها کانال. کنممی روشن را تلویزیون و نشینممی مبل روی

 ! عاشقانه فیلم یک به

 ! مانده پایش جوره همه که پسری و بیمارست هک دختری

 در شخصیت دو که زمانی درست همآن. دوزممی زیرنویس به را امعصبانی نگاه

 . اندگرفته آرام هم آغوش

 بهم خدا که جایی تا! بکشم نفس که وقت هر تا... دیوید زنهمی تو برای قلبم ابد تا"

 !" بده امون

 . دهدمی چرخ دختر صورت یرو را اشآبی نگاه پسر شخصیت

! کشهمی نفس بکشی، نفس تو وقتی تا من قلب! منی دست خدا امانت تو سارا،" 

 !" منی تمام   تو،

 . فیلم پایان به رسدمی آخر و گذاردمی مختلفی هایصحنه

 ! کشدمی نفس همچنان او از بعد پسر اما دهد؛می جان پسر آغوش در دختر،

 تصویر. کندمی بلندم جا از آیفون زنگ صدای! گویندیم دروغ مردها تمام اصال

 را پایم و نشینممی و دوممی مبل سمت خودم و زنممی را در. افتاده رویش کیارش

 . کنممی دراز
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 . شودمی باز خانه، باز نیمه در

 تفاوتبی را خودم تلویزیون هایکانال دادن تغییر با. کندمی روشن را برق حرف بدون

 و من به سپس و کندمی نظاره را میز دارد االن که بزنم حدس توانممی. دهممی نشان

 ! جدید چیدمان

 ! نیل-

 پاسخ سرد بگیرم، اشچاقی قرص مسخره تبلیغ و تلویزیون از را نگاهم آنکه بدون

 . دهممی

 ! نباشی خسته بله؟-

 !بزنم ندیدن به را خودم توانمنمی دیگر و آیدمی تلویزیون جلوی

 . آورددرمی را کتش

 خونه؟ تو کار برای آوردی رو کسی وضع این تو-

 چهره از. چرخانممی چشمانش سیاه مردمک در را هایمچشم و اندازممی باال شانه

 جا از !بودم دیده طورهمین خلقت بدو از انگار بلکه نکرده، تعجب تنها نه جدیدم

 . ایستممی رویش به رو و شوممی بلند

 ! پام؟ و دستبی مگه خودم-

 . پایدممی باال به پایین از تر دقیق باراین

 ! جا؟این بوده مهمونی-

 . گویممی داری کش هه

 !غایب فرد یه با نفره دو مهمونی یه آره،-
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 .کندمی فرو موهایش الی را دستش

 . کن درک! بیام زود تونستمنمی واقعا من نیل-

 . زنممی رویش به لبخندی

 ! نیست تو با حق که دونممی من وقتی حتی داری، حق همیشه تو! آره-

 . کشدمی امشانه روی را انگشتانش سر

 ! کنی؟ داغش دوباره میشه بخورم، بازم تو کنار دارم دوست االن ولی خوردم شام من-

 . شودمی مورم مور گردنم، روی انگشتانش تماس از

! کنم استراحت میرم مخسته من! مکنمی داغ دیگه رو شده داغ بار یک که غذایی-

 ! بیرون میدم هم رو تو بالش

 آغوشش در و کشدمی خودش سمت را دستم که شوممی رد کنارش از پوزخند با

 . بخورم تکان توانمنمی که کندمی محکم طوری کمرم پشت را هایشدست. افتممی

 !بودی دلخور میره تیاد و خوریممی هم با بعد! خب؟! کنیمی داغ رو غذا ریمی تو-

 .چرخانممی چشمانش آرامش در را نگاهم و گیرممی باال را سرم

 !دیگه؟ امر-

 .اندازدمی باال ابرو

 !کردی خوشگل-

 اشزده سرما آغوش از را خودم دارم توان چه هر با. دهدمی دست بهم خفگی حس

 .کندمی نگاهم متعجب! کشممی بیرون
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 !نیل-

 .گیرممی گاز را زیرینمب**ل

 تو؟ یا من کرد؟ خراب رو امشب کی بگو کیه؟ تقصیر بگو کیارش؟ چی نیل-

 باز را پیراهنش باالیی هایدکمه و کشدمی عمیقی نفس. بنددمی را هایشچشم

 .لرزاندمی را گوشم یالله صدایش. کندمی

 که یکارای تونینمی تو! دیر خیلی... شده دیر نیل آره شده؟ دیر خیلی کنینمی فکر-

 رو زندگی یه داری که ببالی خودتبه هم باز! بدی انجام شبه یه و نکردی سال یه

 !بوده من دوش رو فقط زندگی این بار! چرخونیمی

 روی را هایمدست و کنممی نزدیکش را خودم. دهممی قورت سختی به را دهانمآب

 .گذارممی هایششانه

 !بود؟ گیمی که درمیونه کسی پای-

 .فهمید تواننمی را چیزی هیچ هایشچشم از. کندمی نگاهم خونسرد

 !وسطه ایدیگه کس پای اصال آره! دیگه یکی به کنیمی ختم رو چیز همه-

 .فشارممی هایششانه روی را انگشتانم

 !خوایمی رو من فقط تو! ایهمسخره شوخی-

 را دلم جدیش لحن که روممی اتاق سمت و کنممی نثارش پیروزمندانه لبخند

 .لرزاندمی

 امشب نخورم رو تو پختدست تا من! اتاق تو میری بیخود من از قبل کجا؟-

 !خوابمنمی
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 .مانممی خیره روشنش برق و اتاق باز نیمه در به

 !بخیر شب! کن داغ خودت-

 .کندمی قفلم جا در میزند که دادی

 !شی؟می راضی ببخشید بگم! نیل-

 و روممی میز سمت حرفبی. رودمی باال حد از یادز  دامنم که زنممی چرخی سمتش

 .کنم داغ تا ریزممی قابلمه داخل دوباره را هابرنج

 روی نگاهم. شویممی را خودم ظرف حوصلهبی. بنددمی سرش پشت را اتاق در

 آشپزخانه از. کنممی خشک را دستم سریع. خوردمی امحلقه بدون کفی انگشت

 .کنمنمی پیدایش گردممی چه هر. برممی میز زیر ار  سرم و روممی بیرون

 .دارممی باز تجسس، از کیارش صدای

 گردی؟می چیزی دنبال-

 هنوز. افتدمی قبلیش های لباس همان به نگاهم. شوممی بلند جا از سریع

 !بود نداده تغییر را هایشلباس

 ...چیز آره. آره-

 .دهدمی باال را ابرویش

 !چیز؟-

 .کَنَممی ار  لبم پوست

 !نیست مهم اصال کنممی پیداش خودم-
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 .شود پرتاب موقعبی که ایحلقه بر لعنت

 !نصف نصف میز زیر کردی پیدا چی هر... باشه-

 .کشممی پوفی. گذرانممی نظر از را میز روی و زیر دوباره. شودمی آشپزخانه داخل

 حاال! دممی نمره بهت بعد اال،ح خورمشمی ناهار ،کردم خاموش رو غذا زیر... نیل-

 !بیرون بریم بپوش

 .رودمی باال آخم و خوردمی میز لبه به سرم که شوممی بلند طوری جا از

 شب؟ موقع این کجا-

 .کندمی خاموش را آشپزخانه برق

 !فضا-

 .ایستاده خانه در کنار. شوممی نزدیکش

 !اباب بخواب بگیر خونه اومدی تازه خوبه. ندارم حال من-

 .کندمی ریز را هایشچشم

 !میای تو ولی-

 .کنممی اشچاشنی لبخندی و گویممی داریکش نه

 گفتیمی خب! داشتی امشب برای بهتری هایبرنامه شما بود یادم آهان-

 !کنیم آماده هم رو هاشنوشیدنی

 .شوندمی سرخ هایمگونه. گزممی را لبم

 !من حیف! کیارش برات متاسفم-
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 .اندازدمی اندامم بر رعشه صدایش که بروم اتاق داخل خواهممی

 !ببینی رو بودم باهاش شبتمام که آدمی همون ببرمت خواممی-

 .کنممی نگاهش گنگ و گردمبرمی

 !شو آماده حاال-

 تا را چشمانم غلیظ آرایش شوممی مجبور. کشدنمی طول هم دقیقه ده شدنم آماده

 .بروم نبیرو همراهش و کنم کم ممکن جای

 هیچ پارکینگ داخل ماشین به رسیدن تا. برممی شال زیر باز طورهمان را موهایم

 اخم با. زندمی را ماشین در. پرسمنمی سوالی و اندازمنمی اشخسته چهره به نگاهی

 .کنممی خوش جا ماشین صندلی روی امپیشانی روی

 !بامداد دقیقه یس و دو. خوردمی ساعت به نگاهم. زندمی را در ریموت

 .بردمی باال را آهنگ صدای

 ...خودم های شونه رو بذارم سر که باید خودم هوای توی بکشم نفس باید-

 .خودم برای خودم ببرم گل شبونه خودم عزای واسه کنم گریه که باید

 .نبود رفت،می که ایجاده در هم ماشین یک حتی. مانممی خیره اطرافم سیاهی به

 .دهممی گوش آهنگ به تنها سکوت در و کنمنمی پیدا پرسیدن سوال جسارت

 .دهدمی دستم و کشدمی بیرون داشبورد از بندیچشم و شودمی خم

 !چشمات به بزن-

 .بندممی چشمانم روی حرف بدون و اندازممی بندچشم پهنای به نگاهی
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 االن باید تو! کنی گذرهمی بهم که روزهایی و من درگیر رو خودت خوادنمی تو! جوجه-

 !اکی؟ بگذرونی، خوش فقط

 آید،می بیرون از هم مختلفی صداهای و ستسیاهی رنگ به اطرافم تمام آنکه از

 .داردمی برم ترس

 !کیارش؟ ریممی داریم کجا ما-

 صدایش که دارم برش تا برممی بندچشم روی را دستم. گذاردمی پاسخبی را سوالم

 . رودمی باال

 ! سورپرایزه! گهدی نشد-

 . کشدمی پایین را دستم

 ! برگردم خواممی اصال! کیارش مخسته من-

 ! نبودی تحمل کم انقدر که تو-

 فرو عمیق خوابی در و شودمی سنگین هایمچشم. دهممی تکیه صندلی به را سرم

 . روممی

 باز که چشم. کشممی ایخمیازه. شوم بیدار تا زندمی امشانه به را دستش باری چند

 .بینممی سیاهی همچنان کنم،می

 ! بیار در رو این گرفت درد چشمام-

 .بردمی بیرون ماشین از و گیردمی را دستم

 ! باش داشته صبر-
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 خورده خیس چمن بوی. زندمی تنم به خنکی باد. رسدمی مشامم به طبیعت بوی

 ! سگ کردن پارس صدای و آمدمی

 . گیرممی محکم را دستش

  ما؟ کجاییم-

 ! که بکشمت نبردم بابا کرده؟ یخ چرا دستات-

 . دهدمی هلم داخل به آرام. آیدمی در شدن باز صدای

 . دهممی قورت بلند را دهانمآب. شودمی بسته سرم پشت در

 .کشدمی بیرون را بندچشم و نشیندمی سرم پشت دستش

 پلک شدن تمام محضبه. نمز می پلک بار چندین و گیردمی درد نور از هایمچشم

 جلوی که افتدمی نارنجی نفره دو مبل به هایمچشم دیدم، شدن واضح و هایمزدن

 چند کنارش و داشت قرار بزرگ آینه طاقچه، روی. بود گرفته قرار خاموش شومینه

 .خاموش های شمع و کوچک عکس قاب

 عجیبی صدای پایم یرز  چوب حرکتم هر با. کنممی چوبی زمین روی رفتنراه به شروع

 ! کندمی تولید خودش از

 . بود شده روشن زرد المپ یک نور با کلبه تمام

 پتویی با اینفره تک تخت. داشت قرار اتاق طرف دو پرده بدون چوبی گرد های پنجره

 کم یخچال. داشت قرار اتاق، ته دیوار به چسبیده بودند، پوشانده را رویش که قرمز

 . بود گرفته قرار تخت نزدیک هم جایی

 کردی؟ پیدا کجا از رو جااین! من خدای بینی؟می زیاد کارتون کیارش،-
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 و کشدمی بیرون را پیراهنش آورد،درمی تخت پایین را کفشش و رودمی تخت سمت

 . کشدمی دراز پتو روی

 ! بخیر شب-

 . شوممی متوقف تخت کنار. کنممی نگاه هایشچشم شدن بسته به واج و هاج

 جااین تازه بخوابی؟ که! چی؟ که جااین آوردی شبی نصفه رو من! ببینم پاشو-

 ! داره هم سوسک

 . گیردمی شکل لبش روی لبخند بسته هایچشم همان با

! چسبیده مارمولک دیوار و در تمام به تازه !داره هم عقرب نیست، مهم سوسکش-

 ! داره هم مار بگم رفت یادم آخ آخ

 . کشممی لبم روی را انگشتم ناخن

 ! وحش باغ آوردی رو من مگه.... ببینم پاشو میگم-

 . کوبممی شکمش به را جانم کم هایمشت

 پیشش که اونی پیش ببری خوایمی رو من گفتی! داده رد روانی دیوونه! میگم پاشو-

  هان؟! کو؟ بودی،

 . کندمی من به را پشتش و زندمی غلتی تخت روی

 ! بیار شدر  بیا! جیبمه تو-

 .برممی باال را صدایم. زنممی ضربه کمرش به

 بینم،می نزدیک از که االن ولی جاها اینجور بیام داشتم دوست همیشه من! ببین-

 !رویایی تا ترسناکه بیشتر
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 . زندمی لبخند امترسیده روی به و کندمی باز را هایشچشم و خوابدمی کمر روی

  !ساختیم مادرم و من رو جااین-

 .بنشینم رویشبهرو که کشدمی را دستم و نشیندمی زانو چهار تخت روی

 به بزنه زنگ بعد جااین بیاد کرد قهر کی هر دادیم قول همبه پیش، سال ده درست-

 به پات که هستی نفری سومین تو اون، و من جز به! کنه آشتی و بیاد ماون یکی، اون

 !شده باز کلبه این

 عکس و مادرش کنار کیارش، کودکی هایعکس. دهممی چرخ قچهطا روی را نگاهم

 گرفته تهران تا لواسان مسیر در کیارش و من که اینفره دو عکس و کیانا از تک

 ! بودیم

 خودش سمت را صورتم انگشتانش، نوک با که کنممی نگاه را عکس ذوق با

 . گرداندبرمی

 ! جوجه کن نگاه من به! ها زنممی حرف دارم-

 . شوممی گوش پا سرا و زنممی لبخندی

 اتاق رفتم خالی جات! نمیام دیگه من گفتم شرکته اون رفتم! نبودم جااین امروز ولی-

! گرخید یهو زدمی حرف تلفن با داشت کردم، بسته و باز محکم رو اتاقش در رئیسه

 ! شدمنمی آروم کنم بارش چیزی رفتمنمی نیل، وای

 ! زدمی حرف شدنش کاربی از لبخند و لذت با آنقدر که کنممی نگاهش باز دهان با

 ! نظرت؟! نمایشگاه برگردم خواممی. شو خیالبی رو اینا خب-

 . بود خورده گره فرهمند به کارمان دوباره. روندمی هم در هایماخم
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 ... دوباره بابات کیارش، ولی-

 .گیردمی هایمب**ل جلوی را اشاشاره انگشت

 ! خوردم اون با هم رو شام! استخو خودش-

 . دارمبرمی سرم از را شال و کشممی پوفی

 خونه؟ ریممی کی-

 . کندمی حلقه بازویم دور را دستش

 ! خونه؟ بره قراره امشب کسی-

 تماشا ترس با را رفتمی باال دیوار از که سوسکی و زنممی امپیشانی به ایضربه

 . کنممی

 ! جوابگویی؟ تو من پای و دست روی بیاد شب این-

 از ایدمپایی و شودمی بلند جا از. اندازدمی دار پر بزرگ سوسک همان به را نگاهش

 . کشدمی بیرون تخت زیر

 تنها انگار اما زندمی سوسک روی دمپایی با بار چند و داردبرمی خیز سوسک سمت

 کشممی اهیکوت جیغ که آیدمی تخت سمت سرعت به و داده دست از را هایشبال

 . برممی تخت باالی را پاهایم و

 را امپیشانی روی عرق و کشممی راحتی نفس. زندمی سوسک به را دمپایی کیارش،

 .کنممی پاک

 .آیدمی سمتم خنده با و اندازدمی سطل داخل دستمال با را سوسک

 !سوسکیه! بشور وهاتدست اول-
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 !هایشتدس به دیگری نگاه و اندازدمی من به نگاهی

 ترسی؟نمی تنها تو. بیرون برم باید! هانداریم آب جااین-

 .دهممی قورت را دهانم آب

 ...که نداره ترس نه-

 !میلته طور هر-

 .دوممی دنبالش که کندمی باز را کلبه در

 !بیرونه؟ مدستشویی گممی-

 .دهدمی تحویلم نمایی دندان لبخند و اندازدمی باالشانه

 !خوریامی سرما! نیست تنت لباس کیارش-

 .اندازدمی اشبرهنه تنه باال به نگاهی

 .میام االن کن، صبر. میارم لباس برات خودم-

 .دارمبرمی خودم شال همراه را پیراهنش و گردمبرمی تخت سمت

 .دوممی سرش پشت رود،می بیرون کلبه از

 ! بپوش بیا-

 شیر سمت آهسته و کندمی تن کمهد بستن بدون را پیراهنش. کندمی نگاهم تنها

 چند در. بود چوب تماما کلبه بیرونی فضای. رودمی بود، کلبه جلوی که بلندی آب

 .تنومند و بلند های درخت و شدمی دیده چمن تنها اشمتری
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 توش بری هست، کوچیکی خیلی اتاقک یه تر،طرف اون بری متر ده ببین-

 !دستشوییه

 .شوممی خیالبی و کنممی نگاه شب سیاهی به

 !دیگه اومد بند-

 .روممی داخل سرش پشت رود،می کلبه سمت

 داره؟ جونورم شدستشویی گممی-

 .بنددمی سرم پشت را در و دهدمی تکان سری

 میل بازم حاال! داره خوشگلم خیلی سگ یه تازه! باشه نداشته درصد یه کن فکر-

 آخر و بپیچی خودت به شبتمام یا شی، خالص و بری دقیقه دو تونیمی خودته،

 !کنی بارونی رو تخت

 این در رفتن دستشویی قید و گیرممی را خودم تصمیم آخر. برممی سر به دولی در

 .زنممی را خوفناک جای

 و مانتو داخل ایحشره آنکه ترس از. کندمی آویزان در پشت آویز به را لباسش-

 .دارممی شاننگه خودم کنار برود شالم

 و دارمبرمی را تخت بالشت تنها. آوریممی در تخت پایین را هایمانکفش زمانهم

 کند،می جا کنارم را خودش سختی به. کشممی خودم روی را پتو و کنممی تصاحبش

 .خوردمی دیوار به سرم

 !بودم قهر تو با من اصال !شممی له دارم من وراون وخودت بکشی خردهیه شهمی-
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 هم را آزاد فضای درصد یک همان. کندمی قالب دورم را دستش و کشدیم ایخمیازه

 .دهممی دست از

*** 

 .کنممی نگاه هایشعکس آلبوم به خورد،می سرم به که بخشی لذت و خنک باد با

 .زندمی ورق را بعدی صفحه و اندازدمی گردنم دور را دستش

 شدم مرد من نترس، گفتم هشب رفتم من بود، ترسیده مامان که وقتیه واسه این-

 بود؟ سالم چند کنیمی فکر حاال! برات

 موهای همین بود نکرده تغییر که چیزی تنها. کنممی نگاه عکس در کیارش موهای به

 !بود رنگش خوش و هوا روی

 !داره باد دماغتم آخه! سالته شونزده احتماال جااین-

 .زندمی سرم پشت به خورد،می نوازش به بیشتر که آرامی ضربه

 ! آدمه ناموس دماغ ولی زدی، حدس درست-

 .گذاردمی طاقچه روی و بنددمی را آلبوم

 گذشت؟خوش دستشویی-

 قرمزی آفتابه آن و دستشویی بودن آب شیر بدون یاد به. کنممی کج برایش را دهانم

 .زنممی سرم به ایضربه دوباره بود،گنگ برایم اشاستفاده طرز که

 !خالی شما جای-

 روی. کندمی پرت سمتم یکی. کشدمی بیرون را کوچک شیر پاکت تا دو یخچال از

 .گیرمشمی هوا
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 !این؟ کیه انقضاش تاریخ-

 .اندازدمی پاکت پشت به نگاهی

 .بابا خریدم تازه-

 .کنممی سوراخش داخل را نی

 جا؟این اومدی کی-

 !بدوییم بیرون بریم بخور زودتر... پنجشنبه هفته اون-

 .شطرنج مثل! پسرم بازیمی دو تو-

 .نوشدمی را شیرش از کمی

 ببخش! برهمی رو من خودش کرده فکر باختم بهش کردم، فداکاری انقدر... خدا هی-

 !رو گذارت منت یبنده این خدایا

 .اندازممی سطل داخل را شیرم خالیپاکت و خیزمبرمی جا از

 !مبد شکستت و کنم گرم رو خودم رممی-

 ورزش کنممی شروع و برممی باال را هایم دست. آیدمی بیرون کلبه از سرم پشت

 .چمن روی کردن

 !سه دو یک ای؟آماده-

 .رودمی باال صدایش

 !نکردم پام رو مکتونی هنوز من ببینم وایسا-

 .آورممی کم نفس. دوممی سرعت به کلبه کیلومتری چند تا و زنممی پررنگی لبخند
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 جلو من، توقف محضبه و رسدمی من به سرعت به. کنممی نگاه را سرم پشت

 .زندمی

 !گرفت درد پام من... نامردیه ببینم وایسا-

 .شودمی همراه زدن نفس نفس با صدایش

 ! ندویی تر زود خواستیمی -

 را هایشدست پیروزی عالمت به و گرددبرمی. کنممی رها چمن روی را امخسته خود

 .کندمی ایجاد سایه سرم باالی. ردبمی باال

 !بازنده-

 .شودمی گلی دستم که کوبممی چمن به مشت با

 .گذارممی بازویش روی را سرم. کشدمی دراز چمن روی کنارم

 مثل چطوری پس! بخوابی تونینمی نخوری رو من غذای تا گفتی دیشب تو کیارش-

 !خوابیدی؟ خرس

 .کنممی نگاه خیره صاف آسمان به

 !تو دور نیاد حشره بودم بیدار صبح تا! که خوابیدمن-

 .گردانمبرمی سمتش را سرم

 !برد خوابم گذاشتم هم رو چشم تا بودم من! آره آره،-

 .گیردمی خودشبه متفکری چهره
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 یه مثل من و خوابیدی دیشب خرس مثل تو نیل آره،. کنممی فکر دارم که االن-

 !کردم دارینگه تو از محافظ

 .کنممی هم در را یمهااخم

 !پررویی حد از زیاد-

 .گیردمی خودش به آرامی لحن

 باز ولی ها میشه ناراحت! میاد خوشم بیشتر جدید نیل این از! نیل همدونی-

 !پررو گهمی خندهمی که درحالی من به االن مثال! دارهمی نگه محکم رو خودش

 .برممی باال را دستم و بندممی را هایمچشم

 !دارم دوست بگی بهم کنی؛ چینی مقدمه اینکه بدون تونیمی شمارممی ده تا-

 روی را دستم. کشدمی رخم به را چشمش یگوشه چین و خنددمی بلندی صدای با

 .گذاردمی اشسینه روی و گیردمی هوا

! نیستی بلد که سوالیه یه کردن پر مثل خوای،می ازم تو که دارمی دوست این-

 رد شاید تا بگی که مجبوری فقط! کنی پرش رسهمی ذهنت به که چی هر با مجبوری

 !شدی من تمام قدیم، توی مثل جدید توی... که بگم دیگه چیز یه خواممی من! نشی

 باد با همراه و کندمی موهایم الی را دستش. شودمی حبس امسینه در نفس

 .دهدمی حرکتش

 و تو افتاده دور کلبه این کنار از مجرد دختر یه شاید! بگو رو اینا ترآروم کیارش-

 !کنه حسادت و بخواد دلش و بشنوه رو تو حرفای و کنه گذر مادرت

 .دهدمی باال را ابروهایش از یکی و گیردمی دندان به را زبانش
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 اون کنهنمی فرقی حاال! دیگه یکی تمام میشه ساعتی یه جایی، یه روزی، یه ماون-

 یا باشه زشت بلند، یا باشه کوتاه قدش مشکی، ای باشه، رنگی چشماش آدم

 همون میشه مهم برات که چیزی تنها باشه، بد مالیش وضع یا باشه پولدار خوشگل،

 !سپریمی فراموشی دست به خاطرشبه رو مالکات تمام! هستآدم

 .گذارممی اشسینه روی را سرم

 بگه بهت و بگیره رو وت دست ساعتی یه جایی، یه روزی، یه یکی، اگه کیارش، ولی-

 کسی اصال داره معنی چه! کشممی رو اون هم کنممی حسودی هم شدی، من تمام

 !بشه دیگه یکی تمام

 .خوردمی تکان تکان من سر با همراه هم بدنش اش،خنده با. خنددمی مستانه

 همون بردم؟ پی درونت پنهان خشونت به کی بار اولین نیل دونیمی! خشن چه-

! دیمی فحش وجود تمام با رو دختره یه داری دیدم بعد توندانشگاه اومدم هک روزی

 که دادممی احتمال لحظه هر! بود ریخته اسپرسو اشتباهی مانتوت رو چون چرا؟

 !کنی سالخی رو بدبخت دختره

 .نشیندمی لبم روی لبخند

 !که کنم عوض رو خودم تونمنمی شده، متولد من با خشونت! دیگه کنم چه-

 و نشیندمی من به پشت. شوممی بلند گرمم جای از زند،می امشانه به ایضربه

 همیشه از تر تند قلبم. بافتن به کندمی شروع و کندمی آویزان موهایم به را دستش

 .زندمی

*** 

 .شوممی خارج آموزش از جدید، هایفرم کردن پر از بعد
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 .شودمی بلند راهرو پیوسته همبه هایصندلی از سارا

 !شد درست باالخره-

 .کندمی بغلم محکم

 هادرس بعضی ماالن! افتادیممی کالس توی هم با شدممی مشروط پیش ترم کاش-

 !ولی همیم با

 دور. شویممی حیاط داخل. کشممی بیرون بغلش از را خودم سختی به و خندممی

 جا از سارا. است شههمی از تر خلوت دانشگاه. نشینیممی رنگی سفید و گرد میز

 .کشدمی سرش روی را دوشش روی چادر و شودمی بلند

 .بیام و بگیرم نسکافه تا دو بوفه از برم من-

 .دهممی تکان سری

 .دهممی پاسخ نشسته لبانم روی که لبخندی با را کیارش پیام

 ! : ("باش خودت مراقب هم تو. دارم دوستت ممن"

 سرم باالی را سابقم هایکالسی هم محمد و سعید و ریحانه پیامک، ارسال محض به

 .شوم بلند جا از شوممی مجبور و بینممی

 ذوق با و دهدمی فشارم خودش به بار چند بلندش نسبتا قد و تپل اندام با ریحانه

 .نشینندمی دور هم محمد و سعید. کندمی صدا رانامم

 !معرفتبی کجایی نیل، وای-

 قرار مخاطب را ایشقهوه هایچشم و دوزممی چشم کمانش چون ابروهای به

 .دهممی
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 !بگم برات تا بشین-

 .نشیندمی کناریم صندلی روی

 .دهدمی تکانی را اشژولیده موهای سعید

 !سالمی یه ها،دیدیمت هامدت بعد کشک؟ امروز دوست، دیروز رمضانی، خانوم-

 و سعید گشاد پیراهن به را همنگا. کنممی سایلنت و گذارممی میز روی را امگوشی

 .دهممی چرخ بود، زده گردش صورت روی که بزرگی عینک

! گذاشتی که ریشایی اون با خوریمی بیشتر پشمک به االن هرچند! کشک سالم-

 !رو اینا کردی پر انقدر کی

 .دهدمی باال عینک زیر را پرش ابروهای و کشدمی ریشش نوک به را دستش

 !ترهجذاب اینطوری االن وقته، خیلی-

 هایشب**ل جدید افراد دیدن با که آیدمی میز سمت نسکافه لیوان دو با سارا

 .کوبدمی میز روی محکم را هالیوان. شودمی آویزان

 برو کپل! باشیما تنها موندوست با خواستیم دقیقه دو اومدید؟ کی شماها بابا ای-

 !بشینم نیل کنار من بشین صندلی یکی اون رو

 .کندمی نگاهش چپچپ ریحانه

 !بشینه روبهرو بره بگو بهش تو نیل،! پاشم جام از ندارم حال من سارا،-

 .دهدمی حرکت را باریکش هایب**ل محمد که کنممی تماشایشان سکوت در

 جا همین بیاید شیدنمی ریحانه حریف شما خانوم سارا! دیگه بشینید جایه-

 !بشینید
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 .زندمی ضربه ریحانه صندلی پشتی به محکم و کندمی ایقروچه دندان سارا

 محکمی ضربه سعید که کندمی آن سرگرم را خودش و آورددرمی را موبایلش محمد

 نگاهش آویزان هایب**ل و گرد هاییچشم با محمد نه زندمی محمد کچل سر به

 .کندمی

 کردن تعریف انقدر! هدیگ ببینیم هم رو شوهرت بذار قرار یه نیل،! نکن چت انقدر-

 !بشم زنش دارم قصد خودم که

 به خنده با و داردبرمی میز روی از را موبایلم ریحانه که کنم باز ب**ل خواهممی

 .کندمی نگاه خیره اشصفحه

 !زنهمی زنگ داره خدابنده. کیارش آقا این هست هم ایزاده حالل عجب-

 .کشممی را سبز کلید. شوممی بلند جا از و قاپممی دستش از را گوشی

 جانم؟-

 دنبالت؟ بیام کی-

 .کنممی نگاه هابچه خیره هاینگاه و میز به

 .برس کارت به تو. میام خودم-

 ! بیرون ببرمت شام خواممی ولی-

. کنممی درست املت یا بیارن زنیممی زنگ خونه میام خودم. عشقم نیست نیاز-

 ...افظخداح نامم،ثبت کارای درگیر االن

 .کندمی سکوت لحظه چند

 !جوجه بگذره خوش دانشگاه-
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 با محمد. گردمبرمی جایم سر. کنممی قطع را گوشی و کنممی فوت بیرون به را نفسم

 :گویدمی کج دهانی

 شوهرش به نمیده هاقلوه و دل این از خانوم سارا! متاهل خانوم گفت هم جانمی چه-

 !میدی تو که

 .اندازممی کیفم داخل را گوشی اش،پرانی مزه به توجه بی و کشممی جلو را شالم

 شه؟می شروع واحد انتخاب کی-

 .دهدمی پاسخ بقیه از زودتر سارا

 !فقط نره یادت.... ماست نوبت شهریور هجده-

 .کندمی تر زبان با را لبانش ریحانه

 !بیرون بریم شدیم جمع هم دور دوباره که حاال پاشید، هابچه-

 .اندازدمی ساعتش به نگاهی و خیزدبرمی جا از اسار 

 غذا خونه میاد زود امشب مشوهرم. اومدم نیل خاطر به االنم... خونه برم باید من-

 .ندارم

 خونسردی با و اندازدمی باال شانه سارا. شودمی بلند هابچه اعتراض صدای

  .کندمی اشحواله ایغرهچشم ریحانه. نوشدمی را اشنسکافه

 االن... خالی ساحل جای! دیمی اهمیت خانواده به خیلی شما فهمیدیم بابا باشه-

 ! دور دور بریم پاشید که کردمی آرایش و آورددرمی رو شآینه

 . گیردمی گارد سعید
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 حیف... کسهیچ برای نذاشت آبرو! من جلوی نیار رو شرفبی دختره اون اسم! هوی-

 ! کردیم ناموسبی ناو خاک سر که هاییگریه اون

 . گیرممی سمتش به و دارمبرمی میز روی از را دستم

 ! بدی نشونمون خوادنمی وخودت شخصیت! سعید بزن حرف درست-

 .نوشدمی و زندمی هم خیالبی و داردبرمی من جلوی از را نسکافه محمد

... ندارن رو تو هایحرف فهم دخترا این! حاجی نکن ترکثیف وکثیفت خون سعید-

 نشون خوب خیلی رو خودش ولی کردممی حال بیشتر ساحل با اینا تو خودم من

 ! داد

 زنگ کسی به بگوید چیزی ما به کهآن بدون و آوردمی در را همراهش تلفن ریحانه

 .زندمی

. ماخونه بیا پاشو بیای تونینمی دانشگاه دونممی خوبی؟ تو خوبم من! ساحل... الو-

... کنممی دعوت رو اسپایه کی هر! خالیه خونه شمال، رفتن ایهفته یه اینا مامانم

 خب! خودیه مهمونی بعد! هستا هم نیل آخه... فهمیدم آها میاری؟ خودت با رو کی

 ! بیاره هم پوشش لی دوست اون بگو

 :گویممی معترض و کنممی نگاهش اخم با

 ! هاخونه نمیام من-

 . اردگذمی لبم روی را دستش ریحانه

! ها گذاشتت آزاد بابات! هابازی اون از جونم. کنیممی صفا پس امشب ساحلم، آره-

 ! ما خونه سمت افتیممی راه داریم هابچه و من االن! پالسی بیرون اون و این با هی
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 . کندمی دراز من جلوی را دستش و شوندمی بلند جا از سارا

 . برم دیگه من گذشت، خوش-

 . شوممی بلند جا از

 .دارم کار کلی... خونه میرم دارم هم من کن صبر-

 . کشدمی محکم را بلندم مانتوی پایین ریحانه

 هم همه! کنی؟می ناز دوستت، خونه بیای خوایمی هامدت از بعد! بابا بشین-

 ! چیه؟ تو مشکل خودین،

 . رودمی و دهدمی تکان دستی سارا

 . ریحانه هند گیر... ا  ! دهنمی اجازه کیارش-

 . کوبدمی میز روی را دستش سعید که آورددرمی را ادایم

 ! نمیام من بیاد ساحل اون-

 . کشدمی اشمشکی موهای الی را دستش و کشدمی پوفی ریحانه

 ! دیگه شبه یه بابا-

 . دهدمی تکان سری محمد

 ! اینا کپل خونه بریم مپایه من-

 . کندمی پرت محمد سمت به را همراهش تلفن ریحانه

 ! کچل عمته کپل-

 . رودمی باال ریحانه صدای که کنممی تماشا را عجیبشان دنیای تنها سکوت در
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 ! نزنم رو مخش میدم قول. ..بیاد هم شوهرت بزن زنگ-

 ها پسر و نشینیممی جلو او و من. رویممی ریحانه ماشین سمت و خیزیمبرمی جا از

 . عقب

 . بگویم یکهویی دعوت این از برایش چطور دانمنمی. گیرممی را کیارش شماره

 جانم؟-

 بریم خاص ساعت یه تا امشب گفته... دوستم ریحانه کیارش، خوبی؟ سالم-

 ! بیای؟ هم تو میشه! تنهاست آخه شخونه

 . گذراندمی سکوت در ایلحظه چند

 ! بیام؟ کی-

 . دهممی بیرون را نفسم

  بیاد؟ کی ریحانه-

 . دهدمی نشان را شستش انگشت فرمان پشت و اندازد می باال ییابرو ریحانه

 من بده! دهمی درس رو ما خودش تو شوهر که نیست سارا شوهر میاد، گفتم دیدی-

 . رو گوشی

 . گیردمی خودش به ایخانومانه لحن. کشدمی بیرون دستم از را گوشی

 یهویی خیلی که جاییاون از هستن؟ خوب خانواده خوشید؟ خوبید شما؟ حال سالم-

 کنید سعی عصر پنج تا ما، نیل همسر هم شما و هستن خودی همه و کردم دعوت

 برای که ببخشید باید رو ما. مراحمید شما چیه مزاحم بابا نه.... دیگه بیاید
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 معرفت بی نیل این که بس از نیومدیم تونخونه و نرسیدیم خدمت تونمراسم

 . کیارش آقا خدانگهدارتون. کنه پیامک لنی میگم رو آدرس! کارهفراموش

 ! خنده زیر زنندمی سعید و محمد تماس قطع از بعد

 . کنممی نگاهشان پیشانی میان چین با و گردمبرمی

 . کندمی سرفه بار چند محمد

 کرد موندعوت تولدش برای ریحانه که پیش دفعه! که نخندیدیم تو شوهر به بابا-

 ! کرد مونبیرون خونه اومد باباش آخرش !که شد وضعی چه دونینمی

 ! چرا؟ وا-

 .کوبدمی فرمان به ایضربه ریحانه

 ...نیل نیست چیزی! اللی گننمی نزنی حرف تو-

 پارکینگ داخل را ماشین. رسیممی شانخانه به. کنممی نگاه لذت با عصبانیتش به

 .بردمی

 .شویممی پیاده ماشین از

 . بشه ناراحت بفهمه بعدا مادرت شاید! تون؟خونه بیایم بود زمال واقعا حاال ریحانه،-

 . کشاندممی آسانسور داخل و بردمی کمرم پشت را دستش

 مامانم خونه، بردم رو محمد همین بار چند من! تره مایند اپن خودم از من مامان-

 ! بخریم مو رشد داروی براش باید گفته

 باز را رنگ ایقهوه در. شودمی متوقف ورآسانس و رسیممی ساختمان دهم طبقه به

 .برویم داخل ما تا ایستدمی عقب و کندمی
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 . کندمی روشن را هابرق. نشینممی در کنار اینسکافه راحتی روی

 .باشینیومده ما خونه این حاال تا تو کنم فکر نیل-

 . کنممی پایین و باال را سرم

 . دکردی عوض رو تونخونه دونستمنمی آره-

 کمک تا شوممی بلند جا از. کنممی نگاه میز روی شده شده ولو پیتزای هایجعبه به

 .کند مرتب را خانه کنم ریحانه

 . بشویند را هاظرف تا روندمی آشپزخانه به هم سعید و محمد

 سمتش را نفرمان چهار هر در زنگ صدای که بودیم کردن تمیز مشغول ساعتی یک

 . زد بشکن هوا روی و انداخت نگاهی آیفون صویرت به ریحانه. کشاند

 هم دیگه دوتای تازه! کیه؟ بزن حدس رو شیکی نیل آخآخ پسر، تا سه و ساحل-

 ! داریم آبرو جااین ما... نندازیا راه دعوا سعید! طرفن دوستای

 . کنممی غرق مبل در را خودم هاغریبه مانند

 ! بپوش رو لشا این بیا نیستی راحت مقنعه با نیل-

 و کشممی مقنعه روی را شالم. کنممی تشکر و گیرممی دستش از را بلندی زرد شال

 . کنممی فرو کیفم داخل و کشممی بیرون را مقنعه زیرش از

 را دقیقه چهل و چهار که اندازممی اممچی ساعت به نگاهی. شودمی باز خانه در

 . دادمی نشان

 پلک سرجایش باری چند من دیدن با و اندازدمی هریحان آغوش در را خودش ساحل

 . زندمی
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 ... اوه بیاری؟ تونستی رو نیل چطوری تو بینم؟می درست دارم-

 .نشیندمی کناریم نفره تک مبل روی و کندمی اخمی ساحل دیدن با سعید

 فکر از. آیندمی داخل بودند باهم هم پارک در که هایشدوست از تا دو و حسام

 .دارم واهمه ریحانه مسخره دعوت و خودم رموردد کیارش

 و کنممی لمس را ساحل انگشتان نوک و شوممی بلند جا از ساختگی لبخندی با

 . کنممی اشروانه سردی نگاه

 گشاد یا همیشه که سعیدی و محمد با که شانمردانه هایتیپ با پسر دو و حسام

 بدون حسام. نشینندمی اینفره سه مبل روی بود، متفاوت رنگی یا پوشیدندمی

 داده باال را موهایش که کناریش های پسر از یکی. گرفته رنگ صورتش هایشریش

 . آیدمی شانب**ل به لبخند دو هر که کندمی زمزمه گوشش در چیزی بود

 با را کیارش. کشاندممی آیفون سمت و کندمی بلندم جا از بعدی زنگ صدای

 . زنممی را در و بینمیم در پشت درهمش هایاخم

 . آیدمی در سمت ذوق با ریحانه

 . در جلوی بیاید پاشید پاشید، !اومدن آقاشون باالخره-

 . آیندمی درب سمت و شوندمی بلند جا از بقیه حسام جز

 که هاییدست به و زندمی لبخندی کننده استقبال از حجم آن دیدن با کیارش

 باال را آستینش و بود پوشیده نفتیآبی پیراهن. دهدمی دست شده، دراز جلویش

 . داده

 : کندمی زمزمه گوشم کنار. نشانمشمی نفره دو مبل روی و گیرممی را دستش
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  کنی؟می کارچی جااین تو اصال هست؟ این ریممی ما جا هر چرا خبره؟ چه جااین-

 . فشارممی دستم در محکم را دستش

 . ریممی خوریممی شام حاال.... که نشده چیزی-

 . شودمی بلند ساحل و ریحانه صدای که گویممی را این

 ! حاضره بطری! طرفاین بدویید هابچه-

 . نشینندمی گرد هم دور که کنممی نگاهشان گیج. خیزیمبرمی جا از همه

 !وراین دخترا طرف،اون پسرا من، کنار بیا نیل،-

 با سعید. نشینممی ساحل و او وسط و روممی بود گفته ریحانه که جایی سمت

 : گویدمی بلندی صدای

 ! چرخونممی خب-

 ! کیارش کنارش و نشسته حسام رویمبهرو

 ... سه دو، یک،-

 من سمت هانگاه همه. دهممی قورت را دهانم آب. چرخاندمی سرامیک روی را بطری

 : پرسدمی ای رفته تحلیل صدای با ساحل. خوردمی چرخ

  حقیقت؟ یا جرات یارش،ک آقا-

 . گیردمی خودشبه پوکری چهره کیارش

 !جرات-

 . مالدمی بهم را دستانش کف ساحل
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 ! بچلون و کن بغل کپلش هیکل این با رو ریحانه-

 معترضانه. شودمی بلند هابچه اوه اوه صدای. خوردمی گره هم در هایمانگشت

 : گویممی

 ! بگو دیگه چیز یه... نه! شه؟می چی نامحرم محرم ساحل؟ تو گیمی چی-

 . زندمی ساحل سر به تقی شودمی خم من پشت ریحانه

 ! من؟ سر رو بندازی رو نیل خوایمی! بذار احترام بودنم خونه صاحب به-

 . دهدمی حرکت هایشریش در را دستش سعید

 ! افتاده عقب بگو دیگه جرات یه. شید خیالبی... خب-

 . آیدمی زبان به کیارش که بگوید یچیز  خواهدمی ساحل

 !دیگه داد انجام باید رو جرات نیست، مشکلی-

 خیره کیارش مصمم هایچشم به نگاهم و کنممی فرو دستم کف در را ناخنم

 دست کنندمی شروع سعید و محمد ریحانه، گیجی و من بهت برابر در. ماندمی

 !زدن

 !نده گیر شوهرت به و نباش خودت تو انقدر هم تو نیل،. دیگه بازیه! داداش باریکال-

 خون که دهممی فشار آنقدر و برممی دندان زیر را لبم ببرم، باال را سرم آنکه بدون

 .دهدمی چرخ کیارش و من بین را نگاهش ریحانه. بیاید

 !دید؟می قرار موقعیت این توی رو من چرا آخه-

 :گویدمی بلند د،بو بسته سرش پشت را بلندش موهای که حسام دوست
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 !منتظریم! دیگه پاشید د-

 .خیزدبرمی او از تبعیت به ریحانه و شودمی بلند اول کیارش

 را هایمچشم. نبینم چیزی هم چشمم گوشه از حتی که گیرممی پایین آنقدر را سرم

 .پیچدمی گوشم کنار ساحل صدای که گذارممی هم روی

 !کنی بغل نباید هک نرم انقدر! بچلونش قشنگ کیارش آقا-

 تنها و کنممی سکوت اما کنید، جمع را تانمسخره بازی که بزنم فریاد خواهدمی دلم

 .مانممی خیره سرامیک به

 .نشینندمی شانقبلی سرجای دو هر بقیه، هایخنده با

 .کنم فرار نبود، جور من منطق با که ایخانه این از خواستمی دلم

 .کندمی صاف را صدایش سعید

 .چرخونممی دارم خب-

 .کنممی نگاه خیره بطری چرخش به و گیرممی باال آرام را سرم

 .زندمی سوت حسام بلند مو دوست

 !دارمت بهش، بده جواب خوب دادا حسام حسام، و ساحل بهبه-

 .کندمی مالیم را لحنش و بنددمی را هایشچشم ساحل

 ....یا جرات-

 .بدهد ادامه گذاردنمی حسام

 .قیقتح-
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 !میاد؟ خوشت بیشتر کی از جمع این توی-

 سپس و کندمی مکث لحظه چند من روی و دهدمی چرخ همه بین را نگاهش حسام

 .زندمی محوی لبخند

 کیه؟ جمع، شال رنگ تریننیلی... نی-

 خودش برای دلش، در ذوق از. اندازدمی اششانه روی نیلی شال به را نگاهش ساحل

 .گیردمی جشن

 و ترینغمگین انگار. دارند ب**ل به خنده همه. چرخانندمی را بطری ارهدوب

 هایخنده برابر در! امشده الغم دائم. بودم من خندان، جمع این فرد ترینحوصلهبی

 .زنممی تلخند تنها بلندشان،

 .خوردمی بازویم به ریحانه دست

 !هاپرسهمی ازت داره حسام، دوست میثم، کجاست؟ حواست نیل،-

 .کشانممی میثم سمت را نگاهم

 !حقیقت-

 نرسی؟ بهش که شدی کسی عاشق حاال تا که بگو شما.... آخه بپرسم چی-

 .اندازممی پایین و میگیرم حسام از را نگاهم

 !نه-

 .بردمی باال را دستش ساحل

 شد؟ سقط تبچه چرا نیل،! نیست خوبی سوال این میثم نه،-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

584 

 

 سمت را سرم کیارش، هایچشم مسیر کردن طی از دبع و گیرممی باال را نگاهم

 .گردانمبرمی ساحل

 !بیارم؟ باید دلیل. دیگه شد سقط خب ساحل؟ دیگه سوالیه چه این-

 بطری و شودمی خیالبی را سوالش ساحل که کندمی تکان ساحل برای سری حسام

 .گیردمی قرار حسام، دیگر دوست و محمد مقابل بطری. چرخاندمی را

 .خاراندمی را کچلشکله مدمح

 بار؟ چند داداش؟ بار چند-

 .گیردمی خودش به متفکری چهره حسام دوست خیره، هاینگاه برابر در

 !نشسته خانواده جااین نده، مانور سوال این رو! زیاد-

 با ساحل. آیدمی در چرخش به جمع وسط دوباره بطری. خندیدن کنندمی شروع

 :گویدمی خنده

 !بپرس ریحانه! اول سری کننده بغل تا دو بهبه-

 .زندمی هوا روی بشکنی و کندمی تفکری ریحانه

 !کیارش؟ آقا زدید رو نیل مخ چطوری-

 .چرخدمی کیارش سمت هانگاه

 گلیگل سفید چادر یه ماون... گفتم بهش شدم، عاشقش! شد یهویی... خب خب،-

 !من خواستگاری اومد و کرد سرش

 .شدنمی اما باشم، شوخ او مانند کردممی سعی. کردندمی نگاهم متعجب
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 !کردم؟ خواستگاری تو از من! رویی پر خیلی-

 .اندازدمی باالشانه

 !جذابم آره-

 .خواندمی ربطبی شعری ،مضحکی خنده با ساحل

 !هامشکل افتاد ولی... اول نمود آسان عشق که! دیگه گهمی شاعر که همون-

 .داردبرمی زمین از را بطری ریحانه

 !بیارن شام زنممی زنگ االن! بسه بازی پاشید، خب-

 .پرسممی را دستشویی آدرس ریحانه گوش کنار و خیزمبرمی جا از بقیه از زودتر

 درش و روممی دستشویی سمت لرزان، و آهسته هاییقدم با. دهدمی نشانم دست با

 روی آب ریزش هر با. پاشممی سرم روی و کنممی باز آخر تا را یخ آب. کنممی باز را

 .کنممی زمزمه صورتم،

 !کنند بیشتری کارای شاید حتی! رو هم کنندمی بغل بازی تو! بازیه... آره-

 .پاشممی صورتم روی دوباره و کنممی سرد آب از پر را مشتم

 بازی یه برای میشه حاضر رو دیگه یکی باشه، دیگه یکی عاشق آدم مگه! بچلونش-

 !دیگه بسمه خدایا! کنه؟ بغل

 و اتاقم تخت سمت بکشم پر. خواهدمی کشیدن پر دلم! امخسته از ترخسته

 .شوم خالص خانه دیوانه این از و بخوابم

 کنممی مرتب را شالم. کنممی باز را دستشویی در و کنممی خشک حوله با را صورتم

 .روممی هال داخل و
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 حسام. شده خیره اشصفحه به ریزی لبخند با و کرده گوشی داخل را سرش کیارش

 بودند نشسته کیارش روی به رو نفرهسه مبل روی بلندش مو دوست یکیآن و میثم و

 .کردندمی پچپچ هم با و

 سمت ایمیوه سبد با ساحل و بود چای ریختن حال در آشپزخانه داخل ریحانه

 .رفتمی حسام

 مبل دسته روی را دستم و نشینممی نفره دو مبل روی کیارش کنار و کنممی ای سرفه

 .گذارممی

 بریم؟ خستم من کیارش،-

 .اندازدمی من به را نگاهش و گیردمی گوشی از را سرش

 !بریم خوایمی اگه نیستم، راحت زیاد جااین ممن! بمونیم؟ شام نگفتی مگه-

 !باشد پیدا نا سرش آن که بدهم نشانش نیستمی راحت چنان

 .نده سفارش ما برای ریم،می زود ما که بگم ریحانه به رممی من! اکی-

 محکم را دستم مچ که شوممی بلند پیشانی میان چینی با. دهدمی تکان سری

 :گویدمی بشنوم، من فقط که طوری آرام. گیردمی

 باش داشته بازی جنبه! ناراحتی دستم از کنممی فکر! نکن نگاه من به طوریاون-

 !من عشق

 .زنممی نمایی دندان لبخند ممکن حالت ترینسخت در

 خواستمی دیگه یکی و شدمی برعکس اتفاق این اگه ولی گفتم؟ چیزی من مگه-

 ...تو جلوی رو من
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 .کندمی وادارم سکوت به و دهدمی فشار را مچم محکم

 بیای من با نشدی حاضر و جااین اومدی خود سر وقتی! خب؟ نگو، هیچی دیگه-

 !کردیمی هم رو اینش فکر باید دادی، لم مرتیکه این جلوی و دارم کار گفتی و شام

 .برممی گوشش یالله کنار را سرم. شوندمی گرد هایمچشم

 به تریدرست جواب انتقام، دنبال و بودم تو مثل ممن اگه! هستی ایکینه خیلی تو-

 !دادممی میثم سوال اون

 .شوممی رد کنارش از. کنممی رها سردش دستان زا را مچم و اندازممی باال ابرو

 .دهممی بیرون دار صدا را نفسم

 !جان؟ ریحانه-

 .زندمی رویم به لبخندی و گرددبرمی سماور کنار از

 جونم؟-

 !خدا به مشرمنده. بریم باید اومده پیش کار کیارش برای-

 .شوندمی هم در هایشاخم

 ...ببینم وایسا زودی؟ این به کجا-

 .بردمی باال را ولومش

 زودی؟ این به کجا! کیارش آقا-

 جدا صورتش از هم لحظهیک را ابروانش میان چین. شودمی بلند جایش از کیارش

 .کندنمی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

588 

 

 .بریم...! نیل. متاسفم اومده، پیش کار-

 جمع از خداحافظی از بعد و کنممی تعویض خودم مچاله مقنعه با را ریحانه شال

 .رویممی بیرون

 .اندازیممی پایین را سرمان برزخی دو هر آسانسور داخل

. روممی در سمت به و شوممی پیاده او از تر زود همکف در آسانسور توقف محضبه

 .کشممی نفس را هوا وجودم تمام با. داشتم آزاد هوای این به احتیاج

 پشت ازم،بیاند بهش نگاهی آنکه بدون و گردمبرمی. شودمی بسته محکم ورودی در

 .افتممی راه ماشین سمت سرش

. برممی سر به سردرگمی و گیج حالت در. رسیممی اتومبیلش به مضحکی سکوت در

 به نگاهی شود، سوار کهآن از قبل! اندازممی پا روی پا و کنممی باز را عقب درب

 .دهدمی تکان تاسف نشانه به را سرش و اندازدمی عقب

 را پنجره. بردمی باال حدش آخرین تا را موزیک صدای و کندمی روشن را ماشین

 .کشممی پایین

 .شودمی متوقف شب نیم و هفت ساعت روی نگاهم

 .کنند حرکت تر زود هاماشین تا گذاردمی ماشین بوق روی را دستش مدام

 !پریچهر خاله از دریافتی پیام. اندازممی نگاهی امگوشی هایپیامک به

 "چی همه برای ممنونم !خاله میشه زادآ صبح فردا طاها"

 .دهممی پاسخ خداروشکری با را پیامش و کشممی راحتی نفس
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 کنممی سعی. کنممی نگاه اشپیشانی روی اخم به ماشین جلوی جلوی آینه از

 .نیندازم خط اعصابش روی و کنم حفظ را طوفانش از قبل آرامش

 .برممی موهایش الی را انگشتانم و کشممی صندلیش پشت را خودم

 کنی؟ کم رو ضبط شهمی-

 .کندمی قطع کامل را ضبط صدای کند، ممانعتی آنکه بدون

 پارک تو بریم و بخری پنیر با زمینی سیب با پیتزا تا دو برام شام شهمی حاال! ممنون-

 !بخوریم؟

 !کیارش به رسد چه مانممی هم خودم اممسخره پیشنهاد از

 .کشدمی داشت قرار موهایش روی که مدست روی را آزادش دست

 !باشه-

 .شودمی تزریق جانم به ایتازه جان اشباشه با

 ...طاها. دارم برات خبریه... راستی-

 .کنم کامل را حرفم گذاردنمی

 .دونممی-

 .نشانممی ب**ل روی ایته و سربی لبخند

 حرفایی، یه کارایی،یه! تو نه منم باشه ناراحت باید که اونی! نکن اخم کیارش، ببین-

 طرف ناراحتی قیمت به و برن کار به اشتباهی باشن، اشتباهی وقتی هایی،واژه یه

 و کردی که کاری اگه حتی! کرد جبرانشون شهنمی وقتهیچ شن، تموم مونمقابل

 باشه، عادی اونا و تو برای دادی، راه حریمت توی رو دیگه یکی من با کردن لج برای



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

590 

 

 تونمنمی و توئم مثل که ببخش! روت دارم غیرت که ببخش! کنم تحمل نمتونمی من

 ما شه، تموم که طاقتم چون نکن تکرار دیگه پس! بیام کنار طرفم اشتباهات با

 !باشه کسهیچ بین نباید وابستگی خودت قولبه! کنممی تموم هم رو مونبودن

 .کندمی متوقف انخیاب گوشه را ماشین. داردمی بر دستم روی از را دستش

 .کشانممی جلو صندلی روی را خودم ماشین، کنسول روی از

 و خیره نگاه صورت، پهنای به لبخندی باو گذارممی صورتش طرف دو را دستم

 .دهممی پاسخ را متعجبش

 نشی بده قول! دربیاری رو حرصم نخوای اینطوری وقت هیچ دیگه بده قول! بده قول-

 بده قول همتو! مونممی پاش آخرش تا و دممی قول! میدم قول ممن... ناراحتیم باعث

 !برام نشی درد خودت و بمونی درمانم که

 چرخش به صورتم اجزای تمام در چشمانش مردمک. نشیندمی لبش گوشه لبخندی

 .آیدمیدر

 از رو تو من،. بشیم جدا هم از راحت که نشدیم، ما هم با راحت تو و من کیارش،-

 تو من... من از غیر کسی مال نشی وقتهیچ خواممی خدا از حاال اما استمنخو خدا

 له غرور مادرم، شکسته قلب! دیدم شکسته فقط. دیدم دعوا فقط مادرم و پدر زندگی

 هم اونا. شکستندمی و کردندمی پرت هم سمت من جلوی که هاییظرف پدرم، شده

 من! اشتباه یه تکرار شدن، تکرار هم برای بعد اما بودن، مجنون و لیلی حتما اوایل

! کمم برات کنی فکر خوامنمی! بودم تزندگی اشتباه کنی فکر تو شم باعث خوامنمی

 تحصیل زنم بگی! باشی سفید رو تو اونا جلوی که بدم ادامه خواممی رو درسم

 باشم، قوی خواممی! ضعیف بگه بهم و کنه جرات کسی خوامنمی دیگه! اسکرده

 یکی بشم خوامنمی خوام،نمی. کنند افتخار وجودم به همه خواممی! دختمه مثل
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 منت کلی خریدن، لباس یه برای که شوهرشونن جیب وابسته که اطرافم هایزن مثل

 ! ذارنمی سرشون

 . داردبرمی صورتش طرف دو از را دستانم

 تو که مباش اونی دممی قول ممن! بقیه مثل یکی نه خودت،! نیل باش خودت-

 .خواستی

 .شکنممی هم پشت را انگشتانم رگ و اندازممی پایین را سرم

 !الکی؟ قول-

 .کنممی ورغوطه چشمانش در را نگاهم. بوسدمی را امپیشانی و کندمی خم را سرش

 !طلبهمی رو من پیتزا که بریم بدو! شد واقعی حاال-

 پیاده و کندمی متوقف را ینماش فودیفست جلوی. کندمی روشن دوباره را ماشین

 .کندمی نگاهم باز پنجره از. شودمی

 سرکارم؟ یا واقعا خوریمی بزرگ پیتزا تا دو! خانوم؟ نبود ایدیگه سفارش-

 .کنممی جمع را لبانم

 سس بگو بهش! بخر هم را من پیتزای تا دو اما بخر؛ تنگت دل خواهدمی چه هر-

 نره یادتون پنیرم و قارچ با زمینیسیب... اوم... نشه فراموش مشکی نوشابه بده، زیاد

 !آقا

 و کشدمی بیرون شلوارش پشتی جیب از را پولش کیف و گیردمی را اشخنده جلوی

 .کندمی نگاه مظلومیت با را بانکش عابر
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 خوادمی معصوم ساده دختر این! کن نگاه قاتلت به مرگت از قبل بشی، تخلیه قراره-

 !بخوره رو خاکسترت و بزنه آتیش رو تو

 به تا. ماسدمی لبم روی خنده. برسد رستوران به تا گذردمی روپیاده از و گویدمی رااین

 و خودم به بود جایش! بودم نزده حرف مسلط و راحت انقدر عصبانیت اوج در حال

 تازه! بدهم فحش نبینم؛ هیچ تا بودمگرفته پایین را سرم که املحظه آن موقعیت

 یک با کردممی فکر هاموقع آن. نشد جدا شوهرش از وقتهیچ خاله چرا مفهممی

 بسته پایم به انگار عجیبی پابند اما شوم؛می جدا امفرضی شوهر از ساده اشتباه

 !هایشچشم مبتالی بودم شده. بکنم دل او از هم لحظه یک گذاشتندنمی و بودند

 .نشانممی ب**ل روی ختگیسا لبخندی بزرگی، پالستیک با برگشتنش از بعد

 گرفتی؟ تا چند خودت برای! امشب ما کنیم بخوری بخور چه -

 .گذاردمی من پای جلوی را سفید پالستیک

 بریم؟ کجا حاال! راضیم یکی به و ندارم رو تا دو خوردن توانایی تو مثل من-

...! خیآ! بگیریم فاکتور رو هاشمعتاد اگه البته... خلوته همیشه! کوچه سر پارک-

 و ذاشتیمی پارک به سر افسردگی از نبودم تزندگی تو من اگه کنم فکر کیارش

 !شدیمی معتاد

 .گذاردمی نمایش به را مرتبش هایدندان تمام که طوری خندد؛می بلندی صدای با

 !ستودنیه واقعا دختر یه برای بودن راضیازخود از حجم این-

 .رویممی راه پارک تا پیاده و کندمی پارک مانساختمان پارکینگ داخل را ماشین

 .او را دیگرش طرف و گیرممی من را پالستیک طرف یک
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 !نداره هم مادربزرگم رو چروکی از حجم این! کردممی عوض رو ممقنعه کاش-

 .رویممی باال پارک جلوی هاچمن از

 !شینیممی انداز زیر کنیممی وتمقنعه دیگه، خوبه-

 ! بشین زیرت بذار وبابات همقنع برو شما-

 .کشدمی خودش طرف را پالستیک سنگینی

 !بشینیم جا همین! داده؟ جنسیت تغییر بابام نکنه-

 را پیتزا هایجعبه. نشینیممی زانو چهار هم رویبهرو و کنیممی خوش جا چمن روی

 .یدپامی را اطرافش کیارش. دهدمی قرار مانوسط و آورددرمی پالستیک توی از

 !بخورم غذا پارک تو بیام کردمنمی فکر وقتهیچ-

 و دارمبرمی ام،زده رویش که فراوانی سس و اضافه پنیر با را پیتزا از بزرگ ایتکه

 .برممی دهانم سمت

 مثل کی اما خورنمی غذا رستوران تو باهات همه! دیگه بقیه با من فرق اینه ببین-

 !شه؟ گلی وشمانت که چمن رو میاد پات به پا من

 .دوزدمی بردم،می فرو داخلش را پیتزا پنیر که بازم نیمه دهان به را نگاهش

 !بگیرم عکس وایسا اصال! هاتوئه مال شهمه! بخور آروم-

 پشت باری چند اشگوشی با بود؛ مانده هایمب**ل از بیرون پنیر هنوز که حالی در

 لیوان داخل و کندمی باز را وشابهن در. افتممی سرفه به. گیردمی فیلم و عکس هم

 .دهدمی دستم به و ریزدمی مصرف بار یک

 .کشممی سر نفس یک
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 !هاشدممی خفه داشتم! آخیش-

 .بیافتم خنده به هم من شودمی باعث که خنددمی آرام

 همیشه که بزنه برق و رعد شه؛ متوقف دنیا خوادمی دلم خندیمی وقتی-

 !خنده خوش جوجه! بخنده هاتب**ل

*** 

. دهممی کرایه و شوممی پیاده تاکسی از بود، کرده بغل را ترنم که طاها دیدن با

 .دوممی شانسمت

 سمت را اشخسته نگاه و کندمی جدا خودش از کردمی گریه مدام که را ترنم طاها،

 .ریختمی اشک و بود داده تکیه دیوار به خاله. گیردمی من

 !اومدی خوش طاها،-

 .کشدمی نامرتبش و بلند هایریش روی را دستش. زندمی محوی لبخند

 کو؟ مریم-

 .خوردمی سر لبش روی اشکی قطره. بنددمی را هایشچشم

 !داره دوستت که گفتش بار آخرین-

 .کشدمی کلفتش و بلند گردن روی باری چند را دستش

 شهمی عوض جامون. ..اسمسخره! جاماین حاال... بمیرم دیگه روز چند بود قرار من-

 مرگ گممی بهش من دوباره، تولد گیدمی اتفاق این به هاشما! راحتی این به

 !جا این چه تو، اون چه مردم،می آخرش من! تدریجی

 .افتدمی شکمم روی نگاهش
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 شد؟ چی تبچه نیل،-

 .گزممی ب**ل و زنممی پلک هم پشت باری چند

 نیست؟ شیرینه؟ مردن بار هزار از بعد دوباره تولد-

 تیشرت به. اندازدمی کار از را دومان هر مغز و کندمی نفوذ مغزمان به آفتاب

 .زندمی چنگ اشمشکی

 بهتر تو بودم؟ تو اون من وقتی کشید چی مامان نه؟ تلخه بچه دادن دست از-

 نه؟ فهمی،می

 .دهممی باریدن اجازه زورگویم اشک قطرات به

 .ندهد آزار را هایشچشم خورشید نور این از بیش ات اندازدمی پایین را سرش

. دادیمی حلوا قبرم سر باید! نبودم جااین االن کردم،نمی فکر ترنم و مامان به اگه-

 بدون ساله هزار خواب یه به خوادمی دلم که اونقدری خسته، خیلی م،خسته

 !دنیا اون مقصد به برم، برگشت

 به ناگهان برود، پدرش ماشین سمت خواهدمی و شودمی رد کنارم از و گویدمی را این

 .زندمی رنگی پر لبخند و گرددبرمی سمتم

 استاد عشق کار   به چشمی،سیه-

 !دادمی یاد محبت درس من به

 من ولی آخر، بُرد یاد از مرا

 !یاد از بُردم را عالمی او، جزبه
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 تو تفاهم یه از! شد شروع همین از چیز همه! خاله؟ دختر که نرفته یادت رو شعر این

 !شعر انتخاب

 .شوندمی سوار هم خاله و ترنم. رساندمی پدرش ماشین به را خودش عقب عقب

 .آوردمی بیرون را سرش ماشین پنجره از خاله

 .بیان میگم هم رو کیارش آقا و مادرت و جون مادر! ما خونه بریم بیا خاله،-

 .آورمدرمی حرکت به را خشکم هایب**ل

 !رممی گیرممی تاکسی! کنه استراحت بذارید ست؛خسته هم طاها... دارم کار ونهخ-

 .رودمی و گیردمی را گازش حبیب آقا و کنندنمی تعارف دیگر

 .نکند امدیوانه آفتاب تا کشممی صورتم جلوی را شالم

 .شوممی سوار عقب و گویممی را مقصد. کنممی دراز ماشینی جلوی را دستم

 که سرخی هایچشم آن نگران! نگرانم طاها، آزادی از باشم خوشحال آنکه یجا به

 ...دیگر و خنددنمی هایشب**ل دیگر. شوندنمی سابق مثل دیگر

 تلفن دربیاورم، صدا به را زنگ آنکه از قبل. شوممی پیاده رسم؛می که مادر خانه به

 .افتاده رویش ناشناسی شماره. کندمی زدن زنگ به شروع همراهم

 !بله؟-

 رمضانی؟ نیل-

 .هستم خودم-

 !میگم که آدرسی این به بیا! کلمه چند فقط بزنم، حرف باهات خواممی! رویا منم-
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 پایین مادر خانه درب زنگ از را دستم سریع بگوید، خواهدمی چه کهآن فکر از

 .کشممی

 !بیام؟ باید کجا-

 !خیابون سر بیا! بینمتمی دارم النا من ببین! بزنی حرف خوایمی هم تو که خوبه-

 را هایمقدم .کنممی نگاه خیره قرمزش ماشین به و کنممی خم خیابان سمت را سرم

 .دارمبرمی ماشینش سمت بلند

 .شوممی سوار کوتاهیسرفه با و کنممی باز را در

. انمگردبرمی بود شده فندقی و بود کرده تغییر رنگش امروز که موهایی سمت را سرم

 .کنممی نگاه آرایشش بدون هایچشم به صاف

 !سالم-

 .دهممی تکانی را سرم

 !شنوممی-

 .زندمی دور و کندمی روشن را ماشین

 افعی یه گیر حادثه بد از که آدمیم تا دو فقط. نیستیم هم دشمن تو و من نیل،-

 .کنهمی عوض رنگ روز هر که خالی و خط خوش افعی! افتادیم

 .دهممی چرخ نقصشبی رخنیم رد را نگاهم

 وخودت خوایمی کی تا! کنی؟نمی رهاش چرا تو اما افعیه اون گیمی راست تو باشه-

 رو اینا همه براش که داره ارزش افعی این! غرورت پدرت، پول ت،قیافه کنی؟ آویزون

 !کنی؟ خرج
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 .دهدمی رتغیی را آهنگ و گذاردمی چشمش روی را اشدودی عینک و خنددمی تلخ

! رفتیم آهنگ یه این با شونلواسون ویالی تا باهاش کیارش و من! کن گوش رو این-

 صدا چی رو تو راستی! من رویای ندازهمی تو یاد رو من این گفتمی و کردمی پلی هی

 !جانم رویایی و کردمی صدا رویام رو من آخه جانم؟نیلی نیلم؟ کنه؟می

 :خواندن آهنگ با کندمی شروع ام،شده هخیر  رخشنیم به که طورهمان

 میبافی رویاتو من مثل تو-

 میبافی موهاتو من دست با

 کن روشن چشمات با خورشیدو

 کن من قسمت ماهو یکبار

 روی باری چند اشکشیده هایانگشت با و گزدمی را لبش. شودمی ساکت یکهو

 .کشدمی ماشین فرمان

 دروغ میره؛می برم اگه گفتمی! کنهنمی فکر کسی به من بعد گفتمی کیارش-

 ببینی؟ رو عکسامون خوایمی. نیستم من که یکی کنار! است زنده هنوزم گفتمی

 اومدی؟ رستورانشون حاال تا راستی! دممی نشون بهت عمو و بابا رستوران برسیم بذار

 گفتیمی هم کیارش به کاش گممی عمو به اونجا رممی وقت هر که من! کالسه های

 دارما، دوست گهمی! برهمی هم با رو آدم نیستی و هستی همه افعی اون آخه! بیاد

 !گهنمی هیچی نگاهش ولی

 .کنممی نگاه پنجره بیرون به تنها و دهممی تکیه صندلی پشتی به را سرم

 !کنهمی امیدت نا چون نبند، امید بهش! نباش من مثل تو نیل،-
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 شکل لبم گوشه محوی لبخند و کنممی مرور سر در رویا از انتقام برای را هایمنقشه

 .گیردمی

 هول انقدر اصال بدونی؟ شوهرت گذشته از خوادنمی دلت زنی؟نمی حرف چرا تو-

 داشتی هم حق! باشن نامزد اول که رسمه جا همه کردی؟ ازدواج سریع که بودی

 تعریف برات کیارش! خر من   جز! کنه؟می رها رو خال و خط خوش پسر اون کی البته،

 کی ایشون که داد گیر گشت بود، کرده بغل رو من آقا رو؟ پارک بودیم رفته کرده

 خودشون با آقا! که کردنمی باور باخبرن، هامونخانواده گفتیممی هی حاال! باشن

 قهقه کیارش با! اینجان هاتونبچه که هامون پدر به زدن زنگ آخر و بردنمون

 رهمی هم تو با! که کردنمی ول بود، چسبیده سفت رو دستمام! نهخو تا خندیدیممی

 رو تو کوه؟ رهمی دوستاش با روز هر هنوزم یا یا، شکسپیره؟ هملت عاشق هنوزم تئاتر؟

 شدی تو گهمی بهت شب هر گرفتید؟ عکس هم با چقدر توچال؟ دربند؟ برهمی هم

 ببرتت؟ راه خودش با کنهمی کولت! من؟ تمام

 .کندمی پاک انگشتانش سر با را صورتش روی اشک قطرات

 برام و دارم دوست بیشتر تو از رو اون من کنی؟ تصاحب رو اون تونستی چطور تو-

 بینیشوننمی داری، وقتی تا رو چیزایییه! نه یا داره دوستم اونم نیست مهم دیگه

 !ببینیشون دیگه یکی با و باشن جدا ازت که روزی به وای

 و کنممی صاف سرفه با را صدایم. بخورم هوا کمی تا دهممی پایین را شماشین پنجره

 .برممی چانه زیر را دستم

! رفتی که نبودی عاشق تو ده،نمی دست از وقت هیچ باشه عاشقش رو چیزی آدم-

 رو اسمش حاال،. نیست تو و من مال کسهیچ کن قبول! بودید بچه دوتون هر شما

 و گذروندی باهاش که روزایی پای ذارمشمی! هیچ کنی،می صدا آقا بدون من جلوی
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 به که بزنی حرف ایگذشته از من جلوی خوامنمی اما.... آوردی لبش رو که هاییخنده

! تماشاگری یه هم تو! اون و منم فقط حاال! شد تموم کیارش و تو! نیست مربوط من

 توقع و گذاشته تنها رو سفرشهم و رفته و بسته رو چمدونش خودش، که تماشاگریه

 به چطوری! مطلقه زن یه شده خودش که درحالی! باشه تنها ابد تا سفرهم داشته

 چه به بقیه خوردهدست کیارش تو؟ پیش برگرده دوباره کیارش که رسیدی باور این

 قاتل داده، سواری نفر هزار به که ایخوردهدست اون اگه تازه! خوره؟می دردش

 !باشه هم اشبچه

 .کندمی متوقف خیابان گوشه ایناشیانه طوربه را شینما

 گیمی من به ندار هیچی توی! بزنی حرف طوریاین من با نداری حق تو! شو ساکت-

 !ام؟رز*ه من اون؟ و این یخورده دست

 .کنممی اشچانشی لبخندی و دهممی باال را ابروهایم

! جداست شمسئله اونایی از نیکمی فکر خودت اگه حاال! نگفتم رو این بهت من-

 بیرون زندگی از را مزاحم یک چطور نامبه بینیممی فیلم یه کیارش با هاشب راستی

 چون! کنیم بیرون طوریاین باید هم رو رویا دختره اون گهمی کیارش هم بار هر. کنیم

 تگیزند توی تو داشتم، رو شعرضه و نوشتم کتاب یه حداقل من... راستی! آویزونه

 پول با تو امثال و تو کردی؟ خطاب استعدادبی رو من شب اون که زدی گلی چه

 از که درکی و نویسیممی که چیزایی و جاذبه نیروی با من امثال و من! ایدزنده باباتون

 بگو هم عمو گیمی بهش که اونی به! آویزون نشو مزاحم دیگه! داریم مونزندگی

 !خوش روز! شهخونه تو ادرمم که دارم وقتی تا رو حرمتش

 .روممی بیرون ایپیروزمندانه لبخند با و کنممی باز را ماشین در و گویممی را این

 .شوممی سوار و دهممی تکان دست تاکسی اولین برای
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 .شممی پیاده تر وراون خیابون تا دو یه آقا -

! است خوب امروز چقدر صالا .زنممی نما دندان لبخند مدام. گویدمی ایباشه پیرمرد

 !باشند خوشحال امروز من   مانند ثانیه یک حتی هم بقیه تا رسدمی نظرم به فکری

 .بود گرفته خودشبه غمگینی حالت و بود گذاشته را داریوش شقایق آهنگ راننده

 شاد و بزنند لبخند باید ثانیه ده همه گذاشتیم چالش یه ما بخندید؟ شهمی! آقا-

 بنویسم؟ چیزی روش که بدید من به برگه یه شهمی اصال! باشند

 از که خودکاری همراه و آورددرمی داشبورد از ایبرگه و کندمی باز را هایشاخم مرد

 .دهدمی دستم به کشید، بیرون اشراهراه پیراهن کوچک جیب

 .بنویسم دستم لرزش بدون و درست و بگذارم صاف پایم روی را برگه کنممی سعی

 ناگوار اخبار مانند را آن ماست؛زده غم کشور در افسردگی از خروج راه تنها ند،لبخ"

 ."بگذارید اشتراک به روزه هر

 .دهدمی راننده به را برگه و زنممی غلیظی لبخند

 خط خواندن هنگام و گیردمی دستم از را برگه رسد،می من نظر مورد خیابان به

. آورمدرمی کیفم از راکرایه. کندمی ریز را ایشهچشم باری چند امقورباغه خرچنگ

 .گرددبرمی سمتم لبخند با و گذاردمی ماشینش جلوی را کوچک برگه

 .تونکرایه آقا-

 ...نداره قابل-

 .دهممی دستش به راکرایه

 !بزنند لبخند برگه اون خوندن با هم تونخسته مسافرهای امیدوارم-
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. کنممی تند پا مادر خانه سمت نشدنی وصف وقیذ با و کنممی باز را ماشین در

 هاییقدم با بزرگش حیاط از. شودمی باز در باالخره فشارم،می را در زنگ باری چند

. روممی باال هاپله از و گذرانممی نظر از را حیاط داخل ماشین تنها. کنممی گذر بلند

 !اعصابم شدن خرد برای بود کافی لعنتی هایپله آن دیدن

 روی ایه*س*بو. کشممی درآغوشش. آیدمی استقبالم به چوبی درب بیرون مادر،

 .رویممی داخل هم با و زندمی امپیشانی

 .دهممی لم نرم کاناپه روی

 نکردی؟ روشن رو خونه هایبرق چرا نیستی؟ خوشحال... شدا آزاد طاها مامان،-

 کشیدی؟ رو هاپرده چرا اصال

 .کشممی کنار را اشپرده و روممی هال بزرگ پنجره سمت و شوممی بلند جا از

 .رودمی آشپزخانه به و کندمی صاف دست با را اشنکردهشانه موهای مادر

 چای؟ یا شربت-

 .شکنممی را دستانم رگ

 چی همه خوبی؟ خودت خوبه؟ چی همه مامان! داری دوست خودت چی هر-

 خواستی؟می که شده طوریهمون

 مبل روی و دهدمی دستم به را شربت. آیدمی بیرون یخی از پر آلبالو آب شربت با

 با را بود ایترکیه فیلم چندم و صدسی قسمت پخش درحال که تلویزیون و نشیندمی

 .کندمی خاموش کنترل

 .کنممی خوش جا رنگی آبی بلند صندلی روی رویشبهرو
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 بار که خواستیممی ما که شده طوریاون کی حاال تا! موقع این شادی عجیب نیل،-

 !بزن حرف ترآروم خوابه، کیانا باشه؟ دومش

 متمرکز اشآلودهخواب هایچشم روی دوباره و دهممی چرخ خانه تمام در را نگاهم

 .نوشممی را شربتم از ایجرعه. شوممی

 چی که داره بستگی! جانم مامان خوایممی ما که میشه طوریهمون همیشه-

 !است توانستن خواستن درنتیجه! شما پیش اومدم و خواستم من االن. خوایممی

 .زندمی هایمحرف به پوزخندی

 خوردی؟ صبحانه-

 .اندازممی داد،می نشان را ظهر یازده که خانه ایفیروزه و بزرگ ساعت به نگاهی

 !نشه خر سر کیانا اگه! بخوریم هم با تونیممی بخوای اگه ولی خوردم آره-

 کشیده زمین روی بلندش دامن. شودمی بلند جا از و اندازدمی ابروانش یانم اخمی

 .شودمی

 نمیاد؟ اون کجاست؟ کیارش-

 !نمایشگاهه که کیارش-

 .کندمی نگاهم ریز هاییچشم با و ایستدمی اپن پشت

 نگفت؟ من به چیزی محسن چرا پس مطمئنی؟ تو-

 .چینمبرمی ب**ل و اندازممی باال ابرو

 ما به که رو کاراشون پسرن، پدر اونا! دونهنمی خودش اسرار محرم رو شما احتم-

 .شیممی دعواهاشون سوز پا ما فقط! نمیگن
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 داخل و کشدمی بیرون یخچال از را کره. ایستممی اپن پشت و شوممی بلند جا از

 .گذاردمی ظرف

 !گفتمی من به رو چی همه محسن ولی-

 نبود، شوهرت اگه خدابه مامان کنه؟ توهین من نوشتن به قراره بود گفته بهت یعنی-

 !موندمنمی ساکت نبود، شوهرم بابای اگه

 .کندمی روانه سمتم را اشخسته نگاه

 !ببخش و کن بزرگی تو زد حرفی یه اون نیل،-

 .گویممی داریکش هه

 شمیم من میشه هاحرف این و احترام وقت چرا! بزرگونه از بخشش گفتن قدیم از-

 حالم امروز مامان، بزرگم؟ آدم من ببخشم قراره که وقتی وقتاون بزرگ؛ اون و بچه

 ...خیالبی پس! بشه خراب خوامنمی خوبه،

 ها مادر مانند کسهیچ. گذاردمی ظرف داخل کره کنار و کندمی جدا پنیرآب از را پنیر

 کارهای به بحث وسط و دهد نشان مسلط شرایطی هر در را خودش تواندنمی

 .برسد دیگرش

 !بریز چایی تا دو-

 لبخند و افتممی کیارش با مالقاتم اولین یاد. روممی سماور سمت و کنممی اطاعت

 .نشیندمی لبم روی

 بده؟ صبحانه بهمون خواستمی کیارش شیراز از برگشتنم روز اولین یادته مامان-

 !اومد مزاحمه این باز گفتممی شهمه! اومدمی بدم ازش ها موقعاون چقدر
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 انقدر! رفتنمی که بود رو پر انقدر ولی بره که کردممی نگاهش چپ چپ هی بعد

 داشتم هم کشتنش قصد حتی! من زندگی از نداره رو در راه دیگه حاال که نرفت

 .بود اعصابم روی انقدر

 .گذاردمی تمامنیمه را حرفم سرم، پشت از ایتقه صدای

 !شنوممی بده ادامه دیگه؟... زاحمهم آقا گفتیمی! خب-

 ایستاده مادر رویبهرو و اپن پشت که کیارش دیدن با و گردمبرمی عقب به بهت با

 !خشکدمی لبم روی لبخند بود؛

 .دهممی قورت هم پشت را دهانمآب و مانممی خیره بارششیطنت نگاه به

 اومدی؟ کی تو-

 .کشدمی سر نفس یک بود، مانده اپن روی هک مرا نصفه شربت و اندازدمی باال شانه

 نکن، نگاه طوریاون ممادرت به! بزن وحرفت ادامه شما حاال! تو اومدم بود، باز در-

 !اومدم که نگه گفتم من

 و سماور سمت گردمبرمی. نشانممی ب**ل روی ایمصنوعی لبخند و جوممی را لبم

 .بندممی را ختریمی لیوان کنار داشت طورهمین که جوشی آب

 بریزم؟ هم تو برای! خوری؟می چایی کیارش-

 .کندمی پاک کابینت از را هاجوشآب دستمال با و کشدمی کنارم مادر

 !ریزممی چایی خودم هال، تو برو تو نیل-

 .خارانممی را سرم

 !بخند نباش، نگران مامان شهمی خشک زود-
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 کیارش   کنار از آویزان هاییب**ل با د؛کنمی اشچانشی که بیرونی برو و اخم با

 .اندازممی پا روی پا و نشینممی مبل روی خیالبی. کنممی گذر پوش مشکی

 حرفت؟ ادامه! نیل-

 .نشیندمی مادر قبلی جای در رویم به رو. کنممی تر زبان با را لبم

 بهت رو شهادام هم حاال! کنم زنده رو قدیم خاطرات فیلما این مثل خواستممی بابا-

 ! من زندگی همه شده حاال رو پر و مزاحم پسر اون ولی... گممی

 .نشاندمی ب**ل روی ایکوله و کج لبخند

 !خودت جون آره-

 را ما آنکه بدون باز،نیمه هاییچشم با و کندمی باز را اتاقش در ژولیده موهایی با کیانا

 بلند و اندازیممی بهم نگاهی کیارش و من. رودمی دستشویی سمت ببیند،

 :گویدمی نامفهوم خندیدنش با زمان هم. خندیممی

 !داشتی رو کیانا وضع دیدمت که باری اولین! خاطره تجدید اینم خب-

 .گذاردمی میز روی بزرگی سینی با را صبحانه مادر که کنممی نثارش ماری زهر

 زنندمی حرف شماها آینده یدرباره نشستن دیگه جای یه... خیالیدبی شماها چقد-

 !خندیدمی راحت انقدر جااین شماها و

 .کنیممی نگاهش ریز هاییچشم با و گردیمبرمی هم با دو هر

 !بهتون گممی بخورید رو تونصبحانه بیاید-

 .نشینیممی میز پشت هم کنار و شویممی بلند جا از

 شده؟ چی مامان-
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 .نشیندمی رویمان به رو و گذاردمی میز وسط را پاش شکر و قندان

 کنه؟ محرومت ارث از خوادمی بابات دونستیمی تو کیارش،-

 جرعه. دهممی دستش به و ریزممی شربت برایش پارچ با. کندمی سرفه باری چند

 .نوشدمی ای

 زده؟ حرفی همچین کی-

 دارم کهاین دلیل اما نکردی؛ برخورد باهاش خوب تو دممی حق بهش البته! خودش-

 و من هم اما نشده بزرگ قو پر الی تو مثل درسته نیل کیارش،! دخترمه گممی هتب

 وقتی بود زنده تا پدرش! کردیم مراقبت ازش خوب مونتوانایی حد در پدرش، هم

 انگار! کردمی باز براش رو در و شدمی بلند جا از مدرسه، دم دخترش دنبال رفتمی

 که وقتی تا حداقل... ندم شوهر حاالحاالها رو نیل داشتم تصمیم ممن! نیله یراننده

 بهم تو! شهمی قائل اهمیت شزندگی برای بدونم و شم مطمئن منطقش و عقل از

 سخت بهش ذارینمی و داری دوست رو نیل تو و میشه خوب چیهمه گفتی

 اصرار انقدر اما! ناتوانه زندگییه چرخوندن برای هنوز من دختر دونستممی... بگذره

 سخت من دختر به کردی؟ عمل قولت به پرسممی تو از من حاال! کردم قبول ردک

 با رویا وقتی چرا نپرسیدم حتی! نپرسیدم ازت هیچی حاال تا تو؟ با زندگی تو نگذشت

 به چرا! کیارش مونمنمی ساکت دیگه حاال اما کردی؛ سکوت کرد رو کار اون تونزندگی

 !بودی؟ اباتب پیش و نمایشگاه برگشتی گفتی نیل

 درب. کندمی نگاه خیره میز روی هایظرف به و اندازدمی پایین را سرش کیارش

 و کندمی نگاه ما به پهنی لبخند و خیس صورت با کیانا و شودمی باز دستشویی

 کیارشی کیانا. کندمی چایش زدن هم مشغول را خودش مادر. دودمی کیارش سمت

 .کندمی بغل ازوب از را بود بسته هایشچشم که
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 !داداشی وای-

 :پرسدمی کیارش به خطاب دوباره و کندمی کوتاهی نگاه مات من   به مادر

 !دی؟نمی رو من جواب! کیارش آقا-

 .زندمی کیانا پیشانی روی ایه*س*بو کیارش

 !اتاقت تو برو دقیقه یه کیانا،-

 که ستعصبی و ممحک آنقدری کیارش لحن شود؛می آویزان اشلوچه و ب**ل کیانا

 .آوردنمی نه کیانا

 شباون نیل! نگفتم هم رو چیز همه یعنی! نگفتم دروغ من... من...! خانوم لقامه-

 دیدمش و خونه اومدم وقتی بودم دوستام از یکی پیش من بود، کرده درست غذا کلی

 نکنه فکر که بگم چیزییه گفتم! بگم رو حقیقت نتونستم دیده؛ تدارک کلی که

 !گرفتم نادیده سادهدورهمی یه خاطربه رو اتشزحم

 لبم روی اشکی قطره. پردمی پلکم باری چند. دوزممی کیارش رخنیم به را نگاهم

 داده قول تو بازم؟ گفتی؟ دروغ بهم باز" کنممی زمزمه خودم برای دل در. نشیندمی

 !"بودی

 .کنممی تر زبان با را لبم

 پدرت نمایشگاه رفتی گفتی کردم فکر من! عزیزم دیبو گفته بهم که رواین کیارش-

... گهنمی دروغ وقتهیچ من به کیارش جان، مامان! بوده دوستت نمایشگاه خب اما

 !مهمان اتاق همون میرم بیدارم، صبح پنج از میاد خوابم من ببخشید

 .کشممی عقب را صندلی آمدنمی بند جورههیچ که بغضی با و شوممی بلند جا از
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 .زنممی روحی و رنگبی لبخند بینم،می که را هردویشان متعجب و سنگین گاهن

! دارم استراحت به نیاز... نیست خوب حالم واقعا! خواممی معذرت دوتون هر از-

 .بیاد کنممی صداش نخورده، صبحانه هم بچه کیانا

 نکن خرابش لحظه چند واسه"

 "ساختم ازت عمر یک که رو بُتی

 

 رسانممی بود، شده دیده تدارک من برای قبال که مهمان اتاق به توانم تمام با را خودم

 روی اتاق گرمای اوج در را دارش گل مشکی پتوی. کنممی پرت تختش روی را خودم و

 پتو زیر و دهممی دست از یکبارهبه را نکردن گریه برای امانرژی تمام. کشممی سرم

 برای حماقتم، برای خودم، باوری زود برای ریزممی اشک. کنممی گریه صدابی

 به. کشممی پایین سرم از را پتو از کمی. خوردمی تکان اتاق در دستگیره. امسادگی

 روی. بنددمی سرش پشت را در. کشممی تر باال را پتو در چارچوب در دیدنش محض

 .روممی ترپایین معمولی سطح از کمی که طوری نشیند؛می تخت

 !نیل-

 .کشدمی پایین کمرم تا را وپت

 گفتم،می دروغ نباید کردم اشتباه من... داری حق! باشی ناراحت داری حق-

 !کن باز وهاتچشم پس بیداری دونممی که من! ببخشید

 با. نشینممی نفره تک تخت روی و کنممی پاک دست پشت با را هایمچشم خیسی

 .کنممی باز ب**ل گرفته صدایی
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 که نیست این معنای به بخشممی من و ببخشید گیمی وقت هر یریبگ یاد کاش-

 ازت انقدر کردم، بزرگت انقدر خودمه، تقصیر البته! کردم فراموش کامال رو اشتباهت

 من اومدی که هستی ماورایی آدم یه شد باورم هم خودم که کردم تعریف بقیه جلوی

 وجود مطلقی خوب هیچ و ریخطاکا آدما همه مثل بود رفته یادم! کنی خوشبخت رو

 که رو بتی کردینمی خرابش وقتهیچ کاش اما! آدمی یه هم تو بود رفته یادم! نداره

 !بودمساخته ازت

 با وار نوازش. گذاردمی دستم روی را دستش. کشدمی پایین هایمچشم از را نگاهش

 .کشدمی دستم روی انگشتانش سر

 که حرفی هر و کنممی که کاری هر بفهمی تا نیست کافی همین دارم، دوستت من-

 عمل قولم به اگه بگم، دروغ اگه حتی! توئه به عشقه خاطربه خودته؟ خاطربه زنممی

 ...نیل نکن دریغ من از رو بودنت همیشگی! نکنم

. چرخانممی مانچسبیده بهم هایدست روی را نگاهم و کشممی پایم روی را پتو

 .کشممی باال رتشصو طرف به را چشمانم مردمک

 تونهنمی تو و من آلایده وقتهیچ اما باشه، بقیه رویای شاید ما زندگی کیارش،-

 فکر منه؟ خاطربه میگی بعد گیمی دروغ راحت تو... شده بنا دروغ روی چون باشه؛

 فحشیه با سریع که االنم دخترهای مثل کردی فکر کنم؟ درکت تونمنمی کردی

 آزار رو خودم فقط که کوچیک اتفاق یه خاطربه باید چرا نم کیارش طالق؟ گنمی

 رو خودم بخوام االن که بودیم خوش هم کنار کم مگه کنم؟ درخواستی همچین ده،می

 پس! دهمی آزارم بیشتر داشتنت از نداشتنت اما کنیمی ناراحتم! کنم دریغ ازت

! کاری هیچ نکن، کاری چهی من خاطر به. نکن خرابش! نذار قولت روی پا دیگه... دیگه

. شمنمی ناراحت من خدابه! کنی مخفی ازم رو دوستات با دورهمی نیستم راضی من
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 تا باشه داشته ارتباط دوستاش و مختلف هایآدم با زندگیش تو داره نیاز آدمی هر

 !نشه افسرده

 .پاشدمی لبخند رویم به و زندمی اشپیشانی به محکمی ضربه

 ناراحت شکنممی رو قولم دوباره ندم؟ قول دیگه شهمی! تو شعور و فهم فدای من ای-

 !ها شیمی

 .اندازممی چین امریخته بهم ابروهای میان و کشممی بیرون دستش زیر از را دستم

 !نگی؟ دروغ برات سخته انقدر-

 :گویدمی شده، خیره در به که طورهمان و کندمی نگاه اطراف به

 با گفتی من به مثال ! گی؟نمی گی،می دروغ هم تو! دمیزادهآ خون تو دروغ! کمابیش -

 تو االن مثل وقتایی یه ممن! ببین! دراومد دیگه یکی با عکسات داری، قرار ساحل

 !من جایی یه میای کوتاه تو جایییه! شیممی حسابیبی طوریاین... کنممی سکوت

 بلند جا از. کنممی له شتمم زیر را پتو. برممی گوشم پشت را موهایم از ایتکه

 .آیممی زبان به که کند باز را در خواهدمی چشمکی با و شودمی

 ...مادرجون خونه برم خواممی! خونه نمیام من امشب-

 .شودمی خشک دستگیره روی دستش

 !م؟خاله خونه برم قهر منم خوبه االن؟ قهری چی؟ یعنی-

 .گیرممی دندان به را لبم
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 شاید... باشیم هم بدون رو روزی چند خوبه... بودیم هم پیش یلیخ! الزمه دوری-

 و گیرممی ماشین خودم بری تونیمی تو! کنم عادت هم گفتنات دروغ به وقتاون

 !مادرجون خونه رممی

 .باشد مسلط اعصابش بر کندمی سعی

 میام فردا خانوم، حاج خونه برمتمی خودم تری،راحت طوریاین کنیمی فکر اگه-

 !دنبالت

 .شوم مسلط زبانم بر کنممی سعی و کنممی نگاه خیره اتاق فرش به

 اما شهمی تنگ برات دلم! باشم تنها خواممی روز چهار -سه حداقل نه، روز یک-

 ...نباشه تنها مادرجون اومدم گممی همه به! خوبم من! ببینیم بیای خوادنمی

 .کشدمی پایین را در دستگیره

 ...منتظرم در دم! سونمتر می... پاشو-

 نبودن قرمز و خیس از شدن مطمئن از بعد و شوممی بلند. کنممی اشبدرقه نگاهم با

 لقمه برایش مادر و بود خوردن صبحانه حال در کیانا. روممی بیرون اتاق از هایمچشم

 ارکن از مادر. کشممی موهایم روی نامرتب و دارمبرمی مبل دسته از را شالم. گرفتمی

 .آیدمی نزدیکم و شودمی بلند خوری ناهار میز

 ری؟می کجا-

 !جونخان خونه برم خواممی. منتظرمه کیارش-

 .گیردمی محکم را مچم
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 فکربه من از بیشتر کی بگو، مادرت به شد چی هر وقت هر برم قربونت من نیل،-

 مادرت؟ برای نشده تنگ دلت نخوابیدی؟ من پیش وقته چند کردی توجه توئه؟

 .کنممی متمرکز اشلوزی صورت روی را هایمچشم مردمک

! کافیه من برای باشی خوشحال تو... هیچی نیست؛ سابق مثل دیگه هیچی مامان،-

! بخواد رو خودش مادر دلش شاید! کنهمی نگاهمون داره. اسلقمه منتظره کیانا برو

 !بشه ندیده حاال تا که مادری تنگ دلش نذار برو

 پایین آهسته هاپله از و. کنممی باز را خانه در و گذارممی هم روی آرام را هایمچشم

 .زنممی حرف کندمی نظاره را رفتنم در پشت که مادری با دل در. روممی

. شده تنگ موننفره دو خوب روزای برای دلم. شده تنگ بغلت برای دلم آره،! مامانی-

 شب هامون،خنده برای دلم. شده تنگ دانشگاه و مدرسه بعد گرم ناهار برای دلم

 دوتا خودمون سهم فقط که هاییدارم دوست مون،آرامش خوابیدنامون، هم کنار

 !شده تنگ شد،می

 .خوردمی سر هایمب**ل بین ما دوباره مزاحم اشکقطره

 ردکمی زندگی آن در مادرم که ایخانه به نگاه آخرین از بعد و کنممی باز را اصلی در

 .روممی بیرون نبود، من به متعلق اما

 روی و کنممی باز را ماشین در حوصلهبی و آرام. بینممی روپیاده کنار را کیارش ماشین

. شوممی خیره پنجره از بیرون به. بندممی را کمربندم. کنممی خوش جا جلو صندلی

 .کندمی روشن را ماشین حرف بدون

 .زندمی صدایم. رسیممی مادربزرگ خانه نزدیک. کشممی گردنم روی را شالم

 !نیل-
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 .کنممی نگاهش ناچارا

 بله؟-

 باز گردنش از را بود نوشته سها رویش و بود گردنش روی همیشه که گردنبدی

 .کندمی

 ...برگرد-

 گردنم دور را گردبند. کشممی باال را موهایم و شال و گذارممی هم روی را هایمچشم

 .بنددمی

 چرا... داشتی دوست رو گردنبند این خیلی تو خوبیم؟ دارامانت کنییم فکر-

 من؟ به میدیش

 .دهدمی قرار چشمش روی را اشدودی عینک

 !هستم ممن نره یادت پیشت باشه من از چیزییه بذار نیستم، پیشت من وقتی-

 .شودمی قفل نگاهش در نگاهم

 اونقدر تو با من! هانخاطره ندازن،می هم یاد رو آدما که نیستن هایادگاری این-

 !نری یادم از عمر آخر تا که دارم خاطره

 .کندمی نگاهم تلخ. نشانممی لبم روی لبخندی و کنممی باز را در دستگیره

 !باش خودت مراقب-

 .گویدمی دیگری چیز زبانم اما باش خودت مراقب هم تو بگویم خواهممی

 ...خداحافظ! باشه-
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 مبهوت کیارش به را نگاه آخرین پنجره، باز نیمه شیشه از. روممی نبیرو ماشین از

 صدا به را در زنگ. کشممی مادرجون آپارتمان سمت را امآواره خود و اندازممی

 از که زنی برای جهان جای ترین بخش آرامش بود شده کوچک، خانه این. آورمدرمی

 !ستخسته خودش حتی چیز،همه

 .روممی باال هاپله از خودم و برود تا دهممی تکان دست کیارش ایبر  در، شدن باز با

 این آییمی خودت به تا. ندارد دم و شاخ که دلتنگی! شودمی تنگ دلم نرفته هنوز

 !بکشد نفس نیست که اویی هوای در که شودمی هوایی دلت

 :گویدمی در پشت از ایگرفته صدای با. زنممی را در زنگ

 ...دماوم... اومدم-

 .کنممی پرت آغوشش در را خودم. شودمی باز در

 !جااین اومدی تو عجب چه... مادر نیل-

 .بوسممی را اشگونه

 ممن معرفتنبی هاآدم. زنممی سر کم که ببخشید ولی! تونممزاحم همیشه که من-

 !اونا همه مثل

*** 

 رنگ سفید اناپهک روی زانو چهار. کنممی عوض هم پشت را تلویزیون هایکانال

 .رودمی رژه مغزم روی کردندمی برخورد جاییبه هی که ظروفی صدای. نشینممی

 کمک؟ بیام جون خان-

 :گویدمی بلندی صدای با آشپزخانه از
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 افتاد دستم از ظرف تا چند. بگیری جون بخوری میارم میوه برات دارم ...مادر نه-

 ...سرت فدای

 .برممی فرو امخورده گره موهای الی را دستم و کشممی پوفی

 .ببینیم فیلم هم با بیاید. خوامنمی میوه من-

 دو میزان نا های حرکت با و آهسته بود، گذاشته ظرف روی که ایمیوه از پر سبد با

 بین ما را میوه ظرف. نشیندمی کنارم و آیدمی تلویزیون به رو کاناپه سمت پایش،

 .دهدمی قرار هردومان

 کنم؟ پوست برات... مادر بخور سیب-

 .زنممی گاز و قاپممی را دستش داخل سرخ سیب و زنممی رویشبه لبخندی

 ...خوردم شدید؟ راضی-

 .دوزدمی تلویزیون به را نگاهش و خنددمی شیرین

 !خبره چه ببینیم اخبار بزن نیل-

 گذارممی ظرف رکنا را زده گاز سیب. زنممی شش شبکه و زنممی امپیشانی به ایتقه

 .روممی اتاق سمت و شوممی بلند جا از و

 اینجا بشین بیا بینمنمی اخبار من... خوادنمی خب ببینی؟ خواستیمی فیلم نیل،-

 !ببین تو فیلم هم بخور، تو میوه هم

 .زنممی لبخند گردش صورت روی به

 !بخوریم رونهعص هم با پیشت میام زودی. بخونم کتاب رممی... برم قربونت نه-

 :گویدمی آرام بروم، اتاق داخل آنکه از قبل
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 شام؟ برای نمیاد کیارش-

 برگردم، سمتش آنکه بدون. دهممی قورت را دهانم آب. ترسیدممی سوال همین از

 :گویممی

 هم با نوه و بزرگ مادر! خوبه خیلی که خوردن شام نفره دو. نمیاد داره کار کیارش،-

 !کنندمی خلوت

 !بخوری بدم خوشمزه سبزیقرمه یه که بخوره خیس بذارم رو لوبیاها برات برم پس-

 غنچه برایش را هایمب**ل جا همان از و نشینممی تخت روی. شوممی اتاق وارد

 .کنممی

 !دنیا داشتنی دوست مادربزرگ تنها... من که عاشقتم-

 .خنددمی شیرین

 زندگی داخلش راحت. بود دهش امراحتی باعث جون خان رنگارنگ گشاد شلوار

 .کنم استفاده آن از هم لباس عنوان به توانستممی حتی! کردممی

 .کنممی باز را کتاب و خوابممی شکم به تخت روی

 از چیزی که کودکان مانند. فهممنمی چیزی بیشتر کنم،می نگاه هانوشته به چه هر

. گیرممی جلویم را همراهم تلفن و بندممی را کتاب ناچار. شوندنمی متوجه هاکلمه

. روممی هاعکس سمت و شوممی خیالبی که کنم باز را اینستاگرام خواهممی

 به رسممی و کنممی رد زدهشگفت ابرویی و ب**ل با را امنفره تک هایعکس

 .کشممی صورتش روی را انگشتانم سر! ماننفره دو هایعکس
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 به هایشبوق آنکه از قبل. گیردمی را اششماره و رودمی مخاطبین روی ارادهبی دستم

 کنار کند؟می کار چه دارد االن یعنی. کنممی آزاد را نفسم و کنممی قطع برسد، سه

 کاش شکند؟می تخمه و کرده دراز را پایش و نشسته مبل روی تنها یا ست؟کسی

 . گذاردمی دیر امروز چقدر. کنممی نگاه گوشی ساعت به! باشد دومی

 .داردبرمی آنکه تا زنممی غلت تخت روی باری چند. گیرممی را دختمه شماره

 دلم؟ جان  -

 چطوری؟... عشقم سالم-

 کال؟ خوبید همه خوبه؟ مادرت خوبه؟ کیارش آقا... شکر-

 .هاسوال گونهاین به دادن جواب جز داشتم را چیزی هر حس

 خوبن؟ دخترش و ربزرگمماد خبر؟ چه دیگه. رسونندمی سالم. خوبن همه-

 .پیچدمی تلفن در اشگرفته صدای

 تو انقدرم! کردن جوابش دکترا حتی... نیست خوب حالش اصال عمه خدابنده-

 دعوت عقدش برای رو مادربزرگش آخه دختری کدوم! شهمی هم بدتر دیمی آزارش

 !نکن ناراحتش انقدر! نیل داره دوست رو تو خیلی اون کنه؟نمی

 روی را دیگرم دست ستگوشی به دستم یک که درحالی و کشممی دراز کمر به

 .گذارممی پیشانی

 و هستم مادربزرگم تنها پیش االن من اما! شنمی خوب که... ا شاء ان! نده بد خدا-

 !کردن؟ آواره شونخونه از رو من نرفته که یادت! ندارم ایدیگه بزرگ مادر

 .کندمی سرفه هم پشت بار چند
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 از خدابه شمر؟ میشی رسیمی مادربزرگت به بعد بخشیمی رو آدما همه تو! نیل-

! مهربونه دلت چقدر فهمیدم کردی گریه براش چقدر تو دیدم و مرده شاپرک وقتی

 سر یه شوهرت با بیا اما سواست، اشقضیه و شهنمی پاک وقتهیچ که شاپرک داغ

 بهت که منه تقصیر اصال! کنتشبش این از بیشتر شنوه ندیدن نذار! بزن عمه به

 !بده عمه حال بودم نگفته

 گوید،می را سکه قیمت که اخبارگو صدای و کندمی زیاد را اخبار صدای مادربزرگ

 .رودمی اعصابم روی

 داشتی چی...! کنید کم رو تلویزیون صدای جون خان.... دختمه لحظهیک-

 شب اما... پیشش میام کیارش با سر یه بابا خاطربه من باشه... آهان گفتی؟می

 !هامونمنمی

 زدی؟ زنگ داشتی کاریم تو خب! عالیه-

 .دهممی بیرون را نفسم

 توی انگار! نکردم پیدا رو کسی گشتم چی هر. بزنم حرف باهاش که بودم یکی دنبال-

 خودش تونهنمی و تنهاست چقدر فهمهمی تازه گیرهمی آدم دل که هاییموقعیت این

 رو خودم چطوری ازدواج قبل رفته یادم من دختمه! بکشه بیرون تنهایی این از رو

 !کردممی سرگرم

 .کشدمی تلفن پشت از سوزانی آه

 این وشبت و روز هر تونیمی تو حاال... گیریمی سخت داری رو زندگی خیلی نیل،-

 که سوزهمی حامد برای دلم جورایییه. مخونه تو شهمه من بگذرونی طرفاون و طرف

 از رو دوستام تمام. کنه تحمل سوخته اعضای تمام و چهره این با رو من مجبوره
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 خدایا وای که دارمبرمی رو گوشی ذوق با زنیمی زنگ بار یه ماهی که تو... دادم دست

 خونه میاد موقتی کاره، سر شب تا صبح که حامد! بزنم حرف باهاش شد پیدا یکی

 سکوت اما... بگو شدی، خسته ازم اگه بهش بودم گفته !خوابهمی رهمی اسخسته

 قبل هایگفتن عاشقتم اون از نه شده؟ خسته یعنی نیل؟ چی یعنی سکوت. کرد

 تا خونه تو کنممی سرم روسری وقتایییه. االن هایحوصلگیبی این به نه و ازدواج

 تحمل آینه تو تونمنمی رو خودم خودم،! بپوشونم رو مسوخته موهای و صورتم نیمه

 شدمی کاش. سرشم باال عذاب ملکه مثل شب و روز هر که اون به برسه چه کنم

! اومد سرم بال این و دادم رو منفی جواب اون به که زمانی از قبل به عقب، به برگشت

 انتقام کاراین با بخواد و نشه ایعقده که کردممی ردش بهتری طوریه موقعاون شاید

 االن نبودم اگه نه؟ خودخواهم حد از زیاد من نیل،. کنه گریز اجتماع رو من و بگیره

 باریه! نداره رو دیدنم چشم کال که شوهرم مادر! کردممی ترک رو خونه خودم، باید

 هم رو خودش داره دختره این پای حامد گفتمی که شنیدم بودم در پشت

 بود؛ پسرشون تنها... دیگه داره حق! میشه حیف پسرش من با گفت! سوزونهمی

 گیر وقتیه چند... براشون اسدیگه چیز یه حامد اما دارن دوست هم رو حسام درسته

 باد غم گفتمنمی.... گفتم تو به رو اینا ببخش نیل،! شیمنمی دار بچه چرا داده

 هرچقدر آدم دونستنمی! محکمی و قوی چقدر گفت رسید من به کی هر. گرفتممی

 ندارم رو کسی هیچ من. شکنهمی و شهمی تموم طاقتش بازم کنه بودن قوی اظهار

 .سوزهمی داره من پای حامدم گهمی راست شوهرم مادر... زندگی این توی

 تخت پشتی به را امتکیه. زنممی زار تلفن پشت او مانند. بردمی را امانش گریه

 .بگیرم را فینم فین جلوی کنممی سعی. دهممی

 مسرش از تو قربونت؟ به من آخه گیریمی کم دست وتخود چقدر! دختمه-

... بزن زنگ خودم به گرفت دلت که وقت هر اصال جنگلی، چشم ماه، دختر! زیادی
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 خوبه؟! بیرون ندازیممی حامدم و کیارش. مونیممی هم پیش صبح تا شیراز میام

 دیحسو محکمت شخصیت به عمر یه که تویی کنی؟ گریه تو داره معنی چه اصال

 مردا همه. دیگه دارن رو خودشون مشکالت شوهرا و زن همه... خیالبی اصال! کردم

 بچه با یکی. کنندمی سرگرم رو خودشون یطوری هم هازن و کارن سر وقت دیر تا

 !تنهاییش با هم یکی هاش،

 خودش حاال کردن، سازیظاهر هامدت از بعد انگار. بکاهد هقش هق از کندمی سعی

 .آیدنمی بند اشگریه و ردهک خالی را

 اون از شد؟ چی یخبندانعصر کنی؟می کارا چی. کردم ناراحت هم رو تو ببخش-

 خبر؟ چه معصومه دختره،

 .گیرممی آغوش در را بالشت. شودمی آویزان هایمب**ل دوباره معصومه یاد با

 میارم مخود با یا کنممی پست برات! شده چاپ ولی باشه سخت برات باورش شاید-

 !شیراز

 :گویدمی ذوق با

 !بخونیش برام باید االن اصال ندادی؟ خبر چرا! عالیه که این-

 :گویممی بکشم، بیرون کیفم از را همراهم همیشه یخبندان عصر آنکه از قبل

 زندگی سر برگشت من ناباوری برابر در و معصوم معصومه، پرسیدی؛ معصومه از-

 رابطه وارد دوباره بود آورده سرش رو بال اون که کسی با سادگی همین به! سابقش

 کوفتی مواد اون با رو صورتم اون خاطربه چقدر افتممی یادش آخ! اسمسخره... شده

 !دیوار تو بکوبم رو سرم خواممی کردم،می خراب
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 و کنممی باز را یخبندان عصر میانی صفحه بدهم؛ بهش حرفی فرصت آنکه از قبل

 .مگذار می بالشت روی

 این روز و حال بشود تا بچینید هم کنار را واژگان این! بخشش تاوان، طاقت، زمان،-

 عادت درد آن به را ما تنها دهدنمی تغییر را چیز هیچ زمان! جوان دختر این های روز

 چه هر! دادمی عذابش بیشتر که بود چیزی تنها زمان دختر، برای اما... دهدمی

 بیشتر بلکه کردنمی عادت تنهانه و آمدنمی کنار بیشتر درد این با گذشتمی بیشتر

 چیست؟ دانیمی که طاقت. بود شده طاق طاقتش. شدمی خاکستر و سوختمی

 شویمی و دهیمی دست از هم را زندگی به امید بدهی دست از اگر که چیزی همان

 پس دردناک گونهاین را اشناکرده گناه کدام تاوان دانستنمی! افسرده و درمانده

 یا مبهم آینده را؟ چیز چه! ببخشد خواستندمی او از هم پشت مشاوران! دهدمی

 !دانستنمی هم خودش بخشید؟می باید را چیز چه زخمیش؟ جسم و روح و قلب

 .رودمی باال صدایش

 شونزندگی که منی برای باشن نوشته تو برای شاید... نیار یادم! نیل دیگه بسه -

 !کنهمی بیشتر رو هامغم فقط کردم

 .خونمنمی دیگه... باشه-

 رویش را بالشت و کنممی دراز را پایم. زنممی گوشم پشت را موهایم از ایتکه

 :کنممی زمزمه آهسته. دهممی تکان اختیاربی و گذارممی

 !من کوچولوی بخواب... الالیی-

 .شنوممی را لرزانش صدای تلفن پشت از

 جاست؟اون بچه! نیل-
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 .کنم صاف را صدایم کنممی سعی

 ...هنوز زوده االن نه نه،! اومدمی دنیا به باید االن مبچه! دیگه آره-

 .دهدمی بیرون صدا با را نفسش

 .حناست تولد اینا،مامان خونه برم باید من نداری؟ کاری! عزیزم-

 .کنممی نگاه خیره خالی بالشت به

 .بگذره خوش نه،-

 نم. کنممی نگاه خیره مادربزرگ اتاق رو و رنگ بی دیوار و در به .کنممی قطع را تلفن

. کنممی جدا پایم از اکراه با را بالشت و کنممی پاک دست پشت با را چشمانم گوشه

 که روممی بیرون اتاق در از. کنممی رها تخت روی را گوشی و شوممی بلند جا از

 جلویم و داردبرمی میز روی از را هشد تقسیم و کنده پوست هایمیوه ظرف مادربزرگ

 .گیردمی

 ولی بینینمی که خودت. کنم دهنت بیام باید خورینمی خودت که تو مادر، بیا-

 رفت تا بود، دارجون و مپل تپل مبچه بود همین هم مامانت! استخون و پوست شدی

 !مبچه گوشتای شد آب شوهر خونه

 .برممی دهانم داخل را خیار ایتکه و گیرممی دستش از کوتاهی تشکر با را میوه ظرف

 .نشینممی زمین روی رویش بهرو زانو دو

 چرا چرا؟ شه، جدا بابا از خواستمی ازدواجش اول سال همون مامان! جونخان-

 اصال یا شدنمی جدا هم از اول همون اگه دونیدمی بگیرن؟ طالق نذاشت آقاجون

 مرده االن بابا نه شدم،می متولد من نه نبود؟ درهم انقدر اوضاع االن کردننمی ازدواج
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 من االن کردنمی عقد هم با خودشون میل خالف رو نفر دو اون آقاجون اگه! بود

 مرد هایخواسته جلوی شما اگه شاید! باشم دور پدرم و مادر از نبودم مجبور

 بهتر خودتون که کردمی ازدواج حبیب آقا با خاله نه االن گرفتیدمی رو شساالرانه

 خواستمنمی چون نگفتم کس هیچ به حاال تا! منه بابای مرگ بانی و باعث دونیدمی

 یه به مامان شن؛ مرگ جوون هردوشون که من بابای با مامان نه بشه؛ ناراحت خاله

 معلم راهنمایی تو یادمه! من نه و اومدمی دنیابه طاها نه! دیگه طریق یه به بابا طریق

 کارایی چه مادرش با ازدواج خاطر به که پدرش از گفت برامون داستان یه مونادبیات

 پلیس وقتی و بودن کرده فرار هم با باباش مامان بار یه گفت حتی... نکرده که

 گفت آخرش! کردن ازدواج هم با آخرش اما خورده کتک کلی باباش گرفتتشون

 دیدم بدم، ربطش امهخانواد زندگی به خواستن هی! رسننمی بهم آسون هاعاشق

 به هم شونزندگی آخر. نبوده چیزی مونخونه تو جدل و جنگ جز دیدم... نمیشه

 و مامان گفتم همه به بعد به معلم خانوم داستان اون از. پدرم مرگ   شد، ختم مرگ

 مادرم خاطربه بابام گفتم... دنیاست آدم زیباترین بابام گفتم. بودن هم عاشق بابام

 رفتممی. شد باورم هم خودم تا گفتم انقدر! باباست عاشقی یاسطوره مگفت... مرده

 چقدر جونم بابا بابایی که زدممی حرف بابا با داشتمبرمی تلفن مامان چشم جلو

 باالی بودم گذاشته رو بابا عکس... منتظرته مامان! بابایی برگرد کشیده؛ طول سفرت

 اگه گفتمی. دادممی انجام ندونسته منم! بود گفته بهم مادربزرگم رو اینا! خونه

 !میشه خودت مال فقط مامانت بکنی رو ها کاراین

. کردممی نگاه ریختنشون به. خوردندمی سر زمین روی دستم از ظرف داخل هایمیوه

 .دوختم مادربزرگ خیس هایچشم به را نگاهم و گرفتم باال را سرم

 حرف پدراشون از دوستانم وقت هر... مانیمما زار حال   مقصر دومون هر شما و من -

! رو آخرش تا دادمی گوش ماون ...کردممی تعریف مامان برای خونه اومدممی زدنمی
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 و لیلی بچگی از کاش! آدمه چیه همه شوهر خوندیدنمی دخترا ما گوش تو کاش

 کردهن رهاش مجنونش که نیست دنیا تو ایلیلی هیچ! کردیدنمی مونگوش تو مجنون

 و بود که رنگکم قدراون... شنمی رنگ کم زندگی تو هم نرن میرن روزییه همه! باشه

 باید چطوری بودم نگرفته یاد چون گذاشتم کم زندگیم تو منم! نکنه فرق نبودشون

 غذا خاطربه که باباست شبیه چیزی یه مرد، کردممی فکر عمرم یهمه. کرد رفتار

! بتازونم بذار گفتم زنهنمی داد که دیدم رو یکی اطرافم هایآدم بین وقتی! بده فحش

 خوردن فحش شوظیفه زن گفتم! نکنم و کردمی مامان که کارایی از کدومهیچ بذار

 هم که هایی آدم کاش! شدم کم خودم زندگی تو خودم که گذاشتم کم انقدر... نیست

 دختر تولد نشه اشنتیجه تا نرسن بهم خوان،می خودشون های نیاز برای فقط رو

 !من مثل ایعقده

 کاناپه روی عینکش خوردندمی تکان هایششانه. کشدمی موهایم روی را دستش

 :گویدمی هقهق با. بود افتاده

 من... شی متولد تو که شدمی باید این سرنوشت! نیل بوده خدا قانون این-

! رسوندمی رو دختر عیب ما جامعه تو طالق! بگیرم رو سرنوشت جلوی تونستمنمی

 !شه بدنام دخترمون بذاریم تونستیمنمی پدربزرگت و من

 .دهممی تکان را هایمب**ل سختی به. گذارممی هم روی را هایمچشم

 حاال... شده تموم گذشته... اصال خیالشبی! اونه درستی به باور اشتباه، نوع بدترین-

 نه کنم؟ باید کار چی شده بنا دروغ رو که زندگی یه حفظ برای بگید من به شما

 چی مثل وقتی حتی کنید مجبور رو آدما دارید عادت شما. بدید جواب خوادنمی

! هانصیحت جوراین برای ندارم شنوا گوش من! شونزندگی پای بمونن خورنمی کتک
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! افتادم مامان یاد یهو. نبود خودم دست گفتم، نامربوط و بردم باال رو صدام ببخشید

 .خواممی معذرت

 تکان را هایشب**ل. کنممی ور غوطه بزرگ مادر بارانی هایچشم در را نگاهم

 .دهدنمی

 داخل و برممی آشپزخانه به و ریزممی ظرف داخل دوباره را هامیوه و شوممی خم

 هرگز زدم، گناهمبی مادربزرگ به که هاییحرف برای را خودم. ریزممی سطل

 .بخشمنمی

 با. گذارممی گرد و کوچک سینی داخل قندان همراه و ریزممی چای فنجان دو

. نشینممی کنارش کاناپه روی و روممی نزدیکش لبم، روی ساختگی لبخندی

 .کندمی نگاه خیره تبلیغات به و داردنمی بر تلویزیون از را هایشچشم

 .دیگه ببخشید... من برم قربونت -

" طورهمین منم" مدام که پیرمرد و پسر تکراری غتبلی همان به بکند نگاهم آنکه بدون

 .ماندمی خیره گفتند،می

 ...بزرگ مامان! برده رو من دل چشمات که ای نیل؟ نفس   جونم؟ جون جونم؟ خان-

. تحرکندبی هایشچشم مردمک. خوردنمی تکانی. گذرانممی بازویش روی را دستم

 دستش روی را دستم. ندارد ملیالع عکس هیچ. دهممی تکان آرام را هایششانه

 . است سرد. کشممی

 ...!خدا یا زنی؟نمی حرف چرا برم، قربونت جون، خان-

 توانایی هم خودم کنممی احساس. کندنمی حرکتی دهممی تکانش که چقدر هر

 کنممی فکر چقدر هر. دارمبرمی میز روی از را تلفن گوشی. ندارم کشیدن نفس
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 را ذهنم داخل شماره اولین سرعت به. بیاورم خاطربه را ژانساور شماره توانمنمی

 .گیرممی

 ...بزن زنگ خودم گفتیمی خب! خانوم شد تنگ دلت که بینممی-

 .زنممی حرف سختی به. دهد ادامه گذارمنمی

 میگم چی... نداره حرکتی ولی بازه چشماش یعنی... شده یخ جون خان کیارش،-

 ...اورژانس بزن زنگ کیارش.... اصال

 .شودمی نگران من مانند هم او لحن

 و صد بزن زنگ خودت ببین...! نیل سرده؟ چی یعنی...! باش آروم نیل گی؟می چی-

 .باش آروم تو. افتممی راه االن من خب؟... برسن تا بده انجام گفتن هرکاری... پونزده

. گردممی خودم ردو دستپاچه. کنممی قطع را تلفن و گویممی ایباشه ب**ل زبر

 .داردبرمی خانومی. گیرممی را شماره

 کمک خدا رو تو خانوم. کرده یخ خانوم. کشهنمی نفس مادربزرگم خانوم... خانوم الو-

 .کنید

 طولی! باشم؟ آرام توانستممی مگر شرایط این در اما. کندمی دعوت آرامش به مرا

 بیمارستان تا همراهشان. برندمی خودشان با را مادربزرگ و آیندمی که کشدنمی

 سرم و نشینممی زمین روی. بنددمی را در و برندمی اتاقی داخل را مادربزرگ. روممی

 .گذارندنمی آرامم امکرده قفل مغز و اشک هایقطره. دهممی تکیه دیوار به را

 !نیل-

 .گیرم می باال را سرم
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 کاش. میارم بار به بدبختی رممی جا هر من. شد من تقصیر شهمه ...کیارش-

 ولی بشه من عمر روز بهترین بود قرار امروز. شم خفه و ببرم رو زبونم تونستممی

! کنه گریه جونخان شدم باعث خودم بخندید گفتم همه به. روزش بدترین شد ببین

 !نحس من   این بمیره کاش... من بمیرم کاش

 از که نفری اولین. رودمی اتاق در ویجل کیارش. کوبممی دیوار به هم پشت را سرم

 پرستار حرف با که کیارش دست توانممی تنها. کندمی پیچ سوال را میاید بیرون اتاق

 .ببینم را اندازدمی من به که باری تاسف نگاه و رودمی موهایش داخل

 نگاهی. روممی پرستار سمت لنگان لنگ. شوممی بلند و گذارممی زمین روی را دستم

 .اندازدمی امرفته رو و رنگ صورت هب

 اومد؟ هوشبه شد؟ چی خانوم-

 .کشدمی خودش سمت را دستم کیارش

 .میدم توضیح برات من نیل،-

 .باالست تحملم من. بگید خودتون خانوم! نه-

 .من به نگاهی و اندازدمی کیارش به نگاهی پرستار

 باید فرم سری یه کردن پر رایب گفتم هم آقا این به. شدن قلبی حمله دچار. متاسفم-

 خانوم؟... خانوم دخترشونید؟ شما! باشه شوننزدیک بستگان از یکی

 بهم های صندلی سمت. روممی وا کیارش شانه روی. رودمی سیاهی هایمچشم

 .کشاندممی پیوسته

 .گیردمی لبم کنار آبی لیوان
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 امروز ببینم! شم بیدار ات گوشم تو بزن. خوابم آره خوابم؟ من کیارش... بسه خدایا-

 .نداشته وجود اصال

 کلبه خواستممی و بودم شده دور آدم و عالم از که شد نوشته زمانی یخبندان عصر

 اشایده بعد و نوشتم برگه تو رو اولش یصفحه بیست. بندازم راه خودم برای تنهایی

 یه شتگذ ماهی چند! ننویسمش وقت هیج دیگه خواستم دونستم پوچ ایده یه رو

 اول پست چند و افتاد اتفاقی یه که بودم رسیده اون آخرای به و نوشتم دیگه رمان

 نظر سرییه کهاین تا بدم ادامش که نداشتم امید هم هنوز. کردم منتشر رو عصر

 رو نظرم بودم، نوشته عصر صفحه بیست از بعد که داستانی توی( منفی خیلی)منفی

 بود، محبوب که ترسناکی ژانر همون دنبال برم ستمخوامی که منی. داد تغییر کلبه

 که قبلی اجتماعی -عاشقانه رمان تو اشتباهاتم تمام کردن درست برای شدم مجبور

 من شخصیت متفاوت اصلی شخصیت و کردمی فرق آسمون تا زمین خودم زندگی با

 بیشترین شنیل   و بوده اطرافیانم و خودم زندگی جاییش یه تا که بنویسم رمان یه بود،

 هم خودم آرمانی زندگی نوشتن توی خوامنمی. داره خطاکارم خود به رو شباهت

 بهم دیدید ایرادی نقصی، مشکلی، هرجایی کنممی خواهش پس. بخورم شکست

 . کنم اصالحش تا بگید

*** 

 روی را سرم بودم، باعثش خودم که محض تباهی در غرق ام،روزه هر هایسیاهی در

 هایگریه صدای. گذارممی جون خان اتاق گوشه پهن همیشه رنگ ایزهفیرو جانماز

 .شودنمی قطع هم لحظه یک خاله، و مادر

 رخم به را سرخش و رفته گود هایچشم زیر. آیدمی اتاق داخل هراسان طاها

 .کشدمی
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 بدبخت مادربزرگ سر بالیی چه گینمی چرا کسی؟ با زنینمی حرف چرا شده؟ چی-

 چطوری ببین بیرون بیا نیل؟ بگیری خونخفه خوایمی کی تا کرد؟ سکته که داوم من

 گریه نه و کردی کز گوشه یه بودی مرگش شاهد که تویی و کننمی زنیخود دارن

 چشماتم جلو بودن بریده برام اعدام حکم که منی ببین بیا. زنیمی حرف نه و کنیمی

 نشد، کشیده بیمارستان به پاش هم بار هی حتی سن اون تو و بود سالم که اونی ولی

 .کرده مونترک همیشه برای

 دور گرد که تسبیحی روی وار نوازش را انگشتم. دهدمی تکیه در کناره به را دستش

 حرف یاجازه دوباره دارد، را کردنم خفه قصد که بغضی. کشممی بود، پیچیده مهر

 از را تسبیح. داده دست از همیشه برای را تکلمش قدرت زبانم انگار. دهدنمی زدن

 .بندممی دستم دور و کنممی باز مهر دور

 .بردمی باال را صدایش. زندمی ضربه در به باری چند مشت با طاها

 ...نیل برای بیار قندم آب یه...! ترنم-

 .نشیندمی رویمبهرو و نماز جا کنار. کشانممی سمتش را هایمچشم مردمک

 از کوتاهه دستش مرده. مرده. کنهنمی جونخان حال به فرقی نزنی فحر  تو! ...نیل-

. صورتت به بزن آب پاشو. نخوردی تکون جااین از ساعته چهار و بیست. دنیا این

 مامان به و کردمی قایمم جونخان بعد جااین اومدممی کردممی قهر خونه از یادته

 طاها که مامانم دست کف ذاشتیمی یرفتمی تو بعد! جااین اومدمکه دادنمی خبر

 هیچ کردنمی قایم مادرت شدن نگران ترس از رو تو آخه! کرده قایمش جونخان اومده

 !وقت

 ترنم. شودمی بسته ایواژه هیچ آوردن زبان به بدون باز اما کنممی باز را هایمب**ل

 دهدمی طاها تدس به را قند آب. کندمی روشن را خاموشش برق و آیدمی اتاق داخل
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 انگشتش سر با را خیسش بلند هایمژه و بردمی روسری زیر را اشژولیده موهای و

 بلند جانماز روی از کندمی کمک و کندمی حلقه بازویم دور را دستش. دهدمی باال

 .آوردمی هایمب**ل جلوی و گیردمی طاها از را قند آب. دهممی تکیه دیوار به. شوم

 آرامش دیگه شکرت خدایا بگیم میایم تا... مصیبت پشت صیبتم چرا خدایا-

... حالش بود خوب جونمامان خوشی؟ نیومده ما به. افتهمی دیگه بد اتفاق یه داریم

 پاشه خواستمی ذوقش از شده آزاد طاها بهش گفتم وقتی حتی. بود خوب خدابه

... پیشت ایممی خودمون فردا. جون مامان میشی خسته گفتم مون،خونه بیاد

 ...جااون اومدمی کاش. نیست فردایی دونستمنمی

 .کندمی لرزیدن به شروع صدایش با همراه هایششانه

 ترنم دست از را ریختمی لباسم روی قبل از بیشتر بار هر که قندی آب لیوان طاها

 بلند توانستممی کاش. نبود مهم برایم هایملباس شدن خیس حتی. کندمی جدا

 :گویدمی لرزانش صدای همان با ترنم. باشم تنها خواهممی که بزنم فریاد و شوم

 .داره کارت بیرون بیا گفت کیارش آقا نیل،-

 کشو لبه به دیگر طرف از و دیوار به را دستم دهم، کمک اجازه ترنم به آنکه بدون

 .شوممی بلند و گیرممی

. بندممی را مانتوئم باز هایهدکم و کشممی موهایم روی را امشانه روی مشکی شال

 و بود نشسته زمین وسط خاله. رسانممی اتاق بیرون به را خودم دیوار و در کمک به

 هایشب**ل جلوی دقیقه هر و بود چیده جلویش را جون خان های چادر و لباس

 .زدمی حرف مادرش با بلند بلند و بوسیدمی و آوردمی
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 طاهات ببین بیا! کردی؟ مونترک زود انقدر چرا ...برم قربونت من الهی مامان،-

 رفتنت غریبانه برای بمیرم من الهی... بودی گذاشته خودت رو اسمش. برگشته

 بیایم؟ کنار رفتنت با چطوری نگفتی... مادر

 آنقدری سرم. بود داده تکیه آن لبه به را سرش و بود نشسته نفره تک مبل روی مادر

 .بیفتم زمین روی بود ممکن لحظه هر و نداشتم ار  حملش توان که بود سنگین

 چندگاهی از هر و بودند نشسته نفره دو مبل روی که خاله شوهر و فرهمند کنار از

 .گذرممی گفت،می کیارش پدر گوش کنار چیزی آقا حبیب

 بودیم نشسته رویش جونخان با بار آخرین که رنگی سفید کاناپه روی نگاهم

 مانده جا مبل پایین بود، کنده پوست من برای که خیاری از هتک یک هنوز. افتدمی

 سفید کاناپه همان روی از و دهدمی فاصله گوشش کنار از را گوشیش کیارش. بود

 .شودمی بلند رنگ

 .بشین جااین بیا-

 .دهممی تکان طرفین به را سرم

 ...طلوع صبح ای مکن

 

 گوشم کنار و کندمی خم را سرش. ددار برمی سویم به قدم چند. کندمی نگاهم نگران

 .کندمی زمزمه

 فردا. خونه میرم! ببخش! ندارم رو مرد اون کنار و جااین موندن تحمل من عزیزم،-

 .میام زود صبح
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 .دهدمی فاصله گوشم از را هایشب**ل

 .دهممی تکان هم پشت را سرم

 نمیشی؟ که ناراحت! نیل-

 در ماندن است آور عذاب برایش چقدر که هممفمی. دهممی تکان طرفین به را سرم

 .دیده مصیبت و زده غم خانه این

 مسیر آخر تا پدرش نگاه. رودمی بیرون بقیه با خداحافظی بدون و زندمی لبخند

 .کندمی اشهمراهی

 کنم،می تالش اشک ایقطره ریختن برای چه هر. دهممی چرخ راحتی روی را نگاهم

 .آیدنمی

 !جااین بیا دقیقه چند دخترم نیل،-

 بلند جا از آقا حبیب. اندازممی فرهمند هایچشم به را گیجم نگاه. کنممی گرد عقب

 که را مادر نگاه اما ندهم را جوابش خواهممی. کندمی تند پا خاله سمت و شودمی

 .نشینممی کنارش ناچار بینممی

 من غم تو غم کنیمی فکر چرا همسرمی، دختر ترمهم اون از منی، عروس تو-

 همه از بیشتر حتما بودی کنارش تو. بود مادر مثل ما همه برای خانوم حاج نیست؟

 .ناراحتی هم

 هایگل زد،می را اشبیهوده هایحرف او که حالی در. آورمدرنمی سر هایشحرف از

 رکنا و ها فرش این روی طاها و ترنم با که روزهایی به و کنممی نگاه را فرش روی

 .کنممی فکر کردیم،می بازی هوا به گرگم پدرم و جونخان
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 رو خودش داره! باشه شوهرت به حواست بیشتر بهتره گممی گم؟می چی شنویمی-

 به و بیاد عقل سر کارا این جایبه بگی بهش بهتره. کنهمی نابود اون و این از قرض با

 !بذاره احترام پدرش من   خواسته

 !بیاید؟ عقل سر باید چطور چه؟ یعنی بیاید عقل سر. رمگیمی باال را سرم

 !میاد خون تبینی از داره زدی؟ زل من به مجسمه مثل چرا-

 :گویدمی کرده هل و دودمی سمتم خودش، زار حال همان با مادر

 !نیل... مبل به بده تکیه. باال بگیر وسرت-

 مادر، خواسته به توجهبی. شودمی تر. گذارممی لبم و بینی بین را اماشاره سرانگشت

. پاشممی صورتم روی محکم را آب. دوممی دستشویی سمت و شوممی بلند جا از

 نشانم را بود خون های لکه هایشکناره حاال که زوالم به رو و روحبی چهره آینه،

 مادربزرگت! "خاصیتبی! میریمی که تویی بعدی نفر که زدمی فریاد انگار. دهدمی

 اون" ؛!"بود کنده پوست میوه برات اون!" "بمیره شدی باعث تو بود، خوب حالش

 را هقمهق جلوی دست با!" فقط بگه ازدواج از بعد مادرت شدن الغر از خواستمی

 پشت را مادر. آیممی بیرون دستشویی از. کنممی خشک را صورتم حوله با. گیرممی

 .کندمی نگاهم سرخش و خیس هایچشم با نگران. بینممی منتظر در،

 میشی بدتر جااین خودت؟ خونه ببرمت خوایمی. برم قربونت من الهی خوبی؟-

 !مادر

 .کندمی نوازش شال زیر از را موهایم مدام و گیردمی آغوشم در

 !من نیل   کارا این با کشیمی وخودت داری زنی؟نمی حرف چرا من، دل عزیز-
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 مانند و کنند پیدا را راهشان هایماشک گذارممی و بندممی را هایمچشم آغوشش، در

 .ببارند پاییز آسمان

*** 

 اتمام به مادربزرگ هفت. گذرندمی خورده زخم ابری چون و هم سر پشت روزها

 تا که داغی با مانیممی ما باز و روندمی و خورندمی غذایی و آیندمی ملتی و رسدمی

 و سر بر اول روزهای که گرفته خاله از ؛اندزدهغم همه. سوزاندمی را ماناستخوان مغز

 همیشگی رفتن به دارد تازه انگار شده؛ آرام روزها این و زدمی خودش صورت

 خاک، سر و کندمی گریه شب و صبح که مادرم تا کندمی عادت جونخان

 ترینغمگین روزهااین که هم طاها. بگذارند قبر داخل را او جانبی جسم گذاشتنمی

 مصیبت ناراحت دیگر طرف از و است مریم پیش دلش طرف یک از. است خانه فرد

 که خودم و! بدش بخت از کندمی ناله و شده آه شبش و صبح که ترنمی و مانتازه

 زدن حرف توان قبال که رودمی یادم گاهی. دانمنمی خودم حال از هیچ راستش

 ملکه ام،برگشته خانه به هم وقتی از. مکنمی نگاه آن و این به تنها حاال و امداشته

 .امشده کیارش عذاب

 .رودمی پایین تخت گوشه .کشممی باالتر را پتو. شودمی باز اتاق در

. کردم انتخاب برات خودم واحدته، انتخاب موقع که گفت زد زنگ خانوم سارا نیل،-

 !نیل خوبه؟. چهار تا صبح از هاشنبهسه و هادوشنبه

 رنگ قرمز و نرم پشتی به و کشممی باال را خودم و کنممی باز ناچار را هایمچشم

 .دهممیتکیه تخت

 حداقل؟ بدی تکون وسرت خوایمی نه؟ یا خوبه بفهمم کجا از من االن-
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 .کنممی پایین و باال را سرم و کنممی نگاه خیره هایشب**ل به

 .گذاردمی هایمشانه طرف دو را دستانش

 حرف نباید که وقتی! بزنی داد چه کنی، سکوت چه! نیل شهنمی درست هیچی-

 این بیامرز خدا اون سرنوشت! نمیشه عوض چیزی دیگه ماالن! زدی حرف زدی،می

 !نه چه زدیمی حرف تو چه! بره دنیا از تاریخ این تو بوده

 ادمی زدن حرف. دهممی تکان آهسته را آویزان هایب**ل .کشممی هم در را ابروهایم

 !رفته

 خودش طرف را هایمشانه. کندمی ورغوطه نگاهم عجز در را هایشچشم قهوه

 .کندمی نوازش حوصله با را پریشانم موهای. گذاردمی اشسینه روی را سرم. کشدمی

 ازت انقدر که گرفتی سکوت روزه بگیم همه به خوایمی اصال دکتر؟ بریم خوایمی-

 نکنند؟ سوال

 پشت از را دستش. کوبممی بازویش به را مشتم. آیدمی بند نفسم زیادش فشار از

 و گیرممی پایین را سرم. دهممی فاصله اشسینه از را سرم سرعت به دارد؛برمی کمرم

 .کنممی نگاه خیره پتو به

 کامل هفته یه کن فکر نه؟ داره، خوبی حس نزنی؟ حرف کال گرفتی تصمیم شد چی-

 یه اشتباه، حرف یه گاهی گفتی! یادمه رو زدی که رفیح آخرین! نکنی باز ب**ل

 هایب**ل این به. هاتب**ل روی زدی سکوت مهر دیگه بعد. کنهمی تباه رو زندگی

 !شوپوست نکن گفتم بار هزار که زخمی و خشک

 آهسته هایمچشم. کندمی خودش نزدیک را سرم و بردمی موهایم زیر را دستش

 شماره به را نفسم که قفلی. نشاندمی سکوتم روی ایتازه قفل. شوندمی بسته
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. دهممی هلش عقب به آرام و گذارممی اشمشکی پیراهن باالی را دستم. داندازمی

 سریع را ایشهفته یک تشنگی تواندنمی یا شودنمی امتنگی نفس متوجه دانمنمی

 روی را سرم و کنمیم فوت بیرون به را نفسم. کشدمی کنار باالخره. شود خیالبی

 .گذارممی بالشت

 !چرخدنمی که زبان این بر لعنت

 !بنویسی؟ تونیمی که رو اون. بده پیام داشتی کارم. بیرون رممی دارم من-

 موهایش به آینه جلوی دستی و شودمی بلند. زنممی پلک محکم تایید نشانه به

 بیرون اتاق از و زندیم چشمکی گردنش، زیر اسپری کردن خالی از بعد و کشدمی

 .رودمی

 روی محکم را شانه و نشینممی آرایش میز جلوی تخت، روی پتو کردن مرتب از بعد

 و رسدمی هارویا باتالق به پیش از بیشتر روز هر آرزوهایم دنیای. کشممی موهایم

 چه هر. کنم برطرف توانستمنمی چیز هیچ با را امدائمی خستگی! نیل خاتمه شودمی

 .آیدمی بدم خودم از بیشتر کنممی نگاه آینه در خودم به بیشتر

. کنممی طی بلند قدم دو با را اتاق تا میز فاصله و کشممی عقب ناشیانه را صندلی

 هایظرف. پاشممی صورتم روی آب باری چند و کشانممی آشپزخانه به را خودم

 از یکی. کنندمی کجی نده برایم اپن روی پیتزای هایجعبه و سینک داخل کثیف

 شدنش، ولرم زمان تا. ریزممی چای خودم برای و شورممی را داردسته هایاستکان

 زباله سطل داخل را هاجعبه و گذارممی سینک داخل هم را اپن روی هایظرف

 بازی و شوممی خیره بیرون به پنجره از. کنممی باز هاظرف روی را داغ آب. گذارممی

 هااین کنار هم من پسر باید دیگر سال چند. نشینممی تماشا به را کوچه رد هابچه
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. گذارممی داغ لیوان دور را دستم! بستمی رگبار به را شاندروازه بار هر و کردمی بازی

 !پسر؟ کدام

 !کندمی جارو را آشپزخانه سرامیک بلندم دامن

 سمت بیندازم، تسلیت هایپیامک به نگاهی نیم آنکه بدون ها،ظرف شستن از پس

 صدا به خانه زنگ کنم، پلی را آهنگ اولین آیممی تا. روممی هاآهنگ پوشه

 پسر با همراه کیارش خاله دیدن با. کنممی نگاه بیرون به در چشمی از. آیددرمی

 در. کشممی سرم روی شالی و رسانممی اتاق به را خودم. افتممی سرفه به اش،خوانده

 .کنمیم باز را

 .کندمی نگاه را سرم پشت دستپاچه و آوردمی داخل را خاله صندلی خوانده پسر

. نزدیم زنگ دیگه ما کردن باز رو پایین در تونهمسایه احوالتون؟ داداش، زن سالم-

 .باشه آخرتون غم گممی تسلیت نیستن؟ داداش

 :گویدمی خاله به رو و گیردمی پایین را سرش سپس

 .باشید راحت داداش زن و شما برم من-

 جلو را خاله دارچرخ صندلی و بندممی سرش پشت را در. دهدمی تکان سری خاله

 .برممی

 مراسم بیام نتونستم حتی. بود من از کوتاهی شد، دیر ببخش دخترم؟ خوبی-

 .مادربزرگت

 چای برایش و روممی آشپزخانه به. نشانممی لبم روی لبخندی و دهممی تکان سری

 با. زنممی امپیشانی به ایضربه! نداشتیم میوه. کنممی باز را یخچال در. ریزممی

 .نشینممی مبل روی رویشروبه و شوممی نزدیکش چای سینی
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 !قهری من با زنی؟نمی حرف چرا-

 . زنممی لبخند و کنممی نگاه هایشچشم به تنها

 !سروش بذارید رو اسمش میگم که من نداری؟ که درد میاد؟ دنیا کی تونبچه-

 سمت را نگاهش. گیرممی بازی به را انگشتانم رگ و دهممی قورت را دهانم آب

 اشگونه به محکمی سیلی یکهو و کندمی ریز را هایشچشم. کشاندمی شکمم

 .زندمی

 آوردنمی دنیا بچه تا صد قدیمیا! داری؟نگه بچه نتونستی نگفتی من به چرا! خدا یا-

 کیارش به شدی باردار که هم موقع همون ضعیفید، شماها! افتادنمی هم شیکی

... نشد بدم البته! شه مادر که نشده بزرگ انقدر هنوز زنت! نبود وقتش االن گفتم

 ساکت شهنمی دلیل ولی عزاداری دونممی نیستی؟ بلد کردنم سالم تو ببینمت

 !هابمونی

 گنگ. دهممی خاله دست را تلفن. گیرممی را کیارش شماره و دارمبرمی را خانه تلفن

 .گیردمی دستم از را تلفن و کندمی نگاهم

 کنی؟می پنهون ازم رو مهم مسائل این که شدم غریبه انقدر من کیارش سالمی؟ چه-

 صبر دی؟می توضیح رو چی... غریبه من همین کرد؟ خشکت و تر کی مادرت، بعد

 !ارمد حرف باهات... اتاق تو رممی کن

 .بنددمی سرش پشت را در و کشدمی مانخواب اتاق سمت را اشصندلی

 .کوبممی پایم روی را امشده مشت دستان

 .زدمی حرف بلند صدای با. گذارممی در روی را گوشم و روممی اتاق در پشت
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 بینممی مورد این تو بده؛ انجام رو خالفش تو گفت بابات چی هر گفتممی دیروز تا-

 بیاد؟ گیرت الل یه آخر که نگرفتی زن همهاین اول؟ از بود سالم دختره! اونه با قح که

 رو اون حداقل داشت شرف رویا سگ بابا کنی؟می عزادار عزادار هی رو چیچی

 جلو نشسته بسته زبون! کیارش نبر باال من برای وصدات! نبود این وضعت گرفتیمی

 مزندگی اشتباه بزرگترین! کنهمی نگاه دیگه جا یه به خندهمی فقط گممی چی هر من

 میای میشی پا االن همین گممی چی ببین! شخواستگاری بریم گفتم که بود این

 دیگه دقیقه ده! میری کجا فهممنمی زنت مثل ممن کردی فکر ای؟خونه سفره خونه؟

 ...خداحافظ! نمیاری هم رو من اسم دیگه وگرنه جاییاین

 صندلی روی و کنممی پاک را چشمانم خیسی و دهممی فاصله در زا را خودم سریع

 هر پیش شدمنمی خرد طوراین و جونخان مردممی تو جایبه من کاش. نشینممی

 !ناکسی و کس

 .گذاردمی میز روی را تلفن اشگرفته چهره با و آیدمی بیرون اتاق از

 وقت کی طوریاین. ریب خوایمی دانشگاهم شنیدم دخترم؟ کنیمی کارا چی-

 برسی؟ زندگیت و خونه به کنیمی

 نگاه هم به سکوت در ساعتی نیم. کندمی سکوت بیندمی را امزدهیخ نگاه که زمانی

 سالم و گیردمی دست در را کتش کیارش. چرخدمی قفل داخل کلید که کنیممی

 .کندمی کوتاهی

  ؟آوردی چی همه خاله برای نیل! اومدی خوش خاله-

 نشانش را خالی یخچال و بروم خواهدمی دلم. اندازدمی باال ابرو و چشم برایش خاله

 !شود ساکت تا بدهم
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 !بشین جااین بیا-

 .نشیندمی روییبهرو مبل روی کیارش

 بیاری؟ راحتی لباس من برای میری دخترم نیل،-

 کامل آنکه از لقب! روممی بود خواسته که سیاهی نخود دنبال و شوممی بلند جا از

 :گویدمی بشنوم که طوری شوم، اتاق داخل

! نشه تونبچه خواسته خدا! کدبانو و نجیب رعنا، خوشگل، و جوون دختر همه این-

 !نکن تباه من مثل وتجوونی و بگیر طالق نشده دیر تا

 .کوبدمی زمین به را پایش عصبی و کشدمی پوفی کیارش

 نگو! نکشیدی وسط رو بحثش قصد از و افتاده بچه یدونستنمی قبال که نگو! خاله-

 که تو! نکرده پُرت محسن که نگو! بوده باعثش رویا مادر، پدربی اون دونستینمی که

 االن شده؟ چی االن رفتی،می اشصدقه قربون کلی گفتیمی رو نیل اسم تا دیروز تا

 !زنی؟می که حرفایی این میاد نیل به اصال من؟ گرشکنجه شده آزاربی نیل

 .آوردمی باال را صدایش خاله

 !ساده پسر ترسید باید هامظلوم و آزارابی همین از-

 .بردمی باال را صدایش کیارش. کنممی باز را کشو در

 !داره رفتن قصد خاله بیاری؛ لباس خوادنمی نیل،-

 و دهممی ونبیر  راامسینه در شده حبس نفس. آیممی بیرون بلند هاییگام با اتاق از

 در سمت را خاله صندلی کیارش. کنممی نگاه خاله خیره و متزلزل هایچشم به

 .کشدمی بیرون شلوارش جیب از را سوییچش. بردمی
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 .شونخونه برسونم رو خاله رممی من-

 .زنممی ب**ل توان تمام با

 !باش خودت مراقب -

 فاصله هم از را اشخوردهگره ابروهای کیارش. گردندبرمی سمتم به هم با دو هر

 شروع بُهت از محو لبخندی از. است تداوم در صورتش روی لبخندی. دهدمی

 .رسدمی نمایی دندان لبخند به و شودمی

 !شکستی رو قفل این باالخره! زدی حرف تو-

 اشمستطیلی بزرگ صورت روی را دستش. کندمی تر زبان با را هایشب**ل خاله

 .کشدمی

 ...کیارش بریم! شکر ور  خدا-

 .زندمی چشمکی و چرخاندمی هوا در را سوییچ کیارش

 !نیل میام زود-

 :گویممی بلند کند، خارج را صندلی کامل آنکه از قبل

 !باشید خودتون مراقب هم شما خاله،-

 قطره به و کوبممی دیوار به را امشده مشت هایدست. بنددمی سرش پشت را در

 به بلندی هایقدم که درحالی و خودم با. دهممی آمدن فرود یاجازه مزاحم اشک

 .کنممی زمزمه دارم،برمی آشپزخانه سمت

 بخوام کاری هر من! رو بد طالع این کنممی عوض من! بشناسید رو من زوده هنوز-

 گیمی من به! نچرخوند رو زبونش هفته یه که امنیلی همون من آره! کنم تونممی
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 داشتی دوست وقتاون! زن ذاریمی مخودت اسم بیاری؟ هوو من سر خوایمی الل؟

 !لعنتی! گفت؟می روهمین شوهرت به هم دیگه یکی

 خودم فقط که طوری و آرام. کنممی نگاه خیره رفتنشان به و کنممی باز را بالکن در

 !کنممی صحبت فرضی یخاله با بشنوم

 از بود، نارفیق که ساحل از کیارش، دزد مامان ای  باب اون از تو، از! میاد بدم تونهمه از-

 جونخان مرگ مقصر رو من که طاها از ندید، رو من بودم وقتی تا که حسامی

 بوده؛ بد من با همیشه که خاله شوهر از کنه،می نگاهم ترحم با که ترنم از دونست،

 از کرد؛ اجازدو شرایط بدترین تو که مامان از گذاشت؛ تنها رو من که جونخان از

 مادر   از کرد؛ تباه رو مزندگی رفتنش با که بابا از کنه؛ بغلش کیارش گذاشت که ریحانه

 کنه؛می خطاب مامان رو من مادر که کیانا از داره؛ دوستش بیشتر همه از که کیارش

 !کیارش آخ... کیارش از کیارشه؛ گذشته که رویا از

 را جونخان موبایل شماره. دارمبرمی را خانه تلفن. فرستممی لعنت خودم تنهایی بر

 بودن خاموش از که شنوممی تلفن پشت را همیشگی مزاحم زن صدای. گیرممی

 خاموش، تلویزیون در. اندازممی پاروی پا و شوممی ولو مبل روی. گفتمی تلفن

 .برممی باال را صدایم. کنممی تماشا را خودم تصویر

 چای فنجون یه آرزوی دنیا همه! معروفم من! امندهنویس من ام،رمضانی نیل من-

 اساتید و دانشگاهیامهم همه! شاهکاره من یخبندان   عصر! دارند رو من با خوردن

 حسام! رویا نه منه، عاشق کیارش! شونمهمه از ترموفق چون کنند؛می حسودی بهم

 ...من آره! منن عاشق همه! رو شاپرک نه داشتهدوست رو من گفت هم

 دنیا به هرگز کاش. زنممی تهم و سربی و مسخره هایحرف به داریکش هه

 ! آمدمنمی
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 زمین روی شده سرد چای فنجان دو و گلدان که طوری. کشممی محکم را میزی رو

 :پیچدمی خانه در من، بلند صدای همراه شکستنشان صدای و افتندمی

 !فهمه؟نمی رو من حال کس هیچ چرا-

 . کنم آرزو را تو تا مشد دختر اما

 آزادی_ورزشگاه#

 : (شماها و نوشتن برای بود شده تنگ دلم

 ترینم خسته

*** 

 که را امبرزخی نگاه. دهدمی جوالن گوشم در هایشقدم صدای و شودمی باز خانه در

 .آیدمی جلو و بنددمی محکم را در بیندمی

 !فهممتمی من-

 .چرخانممی طرفین به را سرم

 !فهمینمی هم تو یعنی کیارش؟ چی یعنی سکهیچ-

 .بردمی باال را ابروهایش از یکی و کندمی ریز را هایشچشم

 !بخوابم رممی! باشه بقیه؟ مثل شدم حاال هوم؟ توئم؟ کسهمه من نگفتی مگه-

 َشستم انگشت ناخن گوشه جان به و گیرممی گاز را لبمگوشه. رودمی اتاق سمت

 .افتممی
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 کردی خواستگاری ازش که نیلی اون از مونده چیزی ببین! کن نگاهم و برگرد! کیارش-

 بشکننم اتخانواده چقدر همون؟ دخترم؟ همون من اونی؟ کسهمه تو گفت بهت و

 !نگم؟ هیچی و

 .کندمی مشت را دستش است، من به پشتش که طورهمان

 کردم؟! نیل شی ساکت نکردم مجبورت من-

 .کنممی علم قد جلویش. دارمبرمی یزخ سمتش و شوممی بلند

 تا نزنم حرف کسی با فعال گفت کی! بهتره؟ بمونی ساکت گفت من به کی نکردی؟-

 !تو نشکنن؟ سرم رو هاکوزه کاسه همه

 .دهدمی کش صورتش روی کج لبخند به

 به... بزنی حرف تونینمی دیگه شدمی باورم داشت! که بشی الل ممن جلوی نگفتم-

 !شدیمی بازیگر باید تو ولله

 .کندمی فرو امآشفته موهای الی را انگشتانش

 باور زود مساده من که دونیمی آخه. ندارم بازیگری استعداد تو یاندازه به من! نه-

 به طورییه بازیگر! کرده ایحرفه بازیگر یه تبدیل رو تو این. رو بگی چی هر کنممی

 هم تو! کنهمی باورش آدم که خونهمی رو شنقش هایدیالوگ و میشه خیره چشمات

 درمون   هم و بشی درد خوایمی هم! کیارش کنیمی ردیف دروغ و زنیمی حرف خوب

 !آدم

 در جلوی از و کندمی رها را موهایم. کشدمی پایین صورتم از را هایشچشم مردمک

 .زندمی کنارم
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 خونه از رو بود مادرم مثل که سیک تو خاطربه... نیل خیالبی بابا مگه؟ هندیه فیلم-

 .میاد خوابم...! درکبه! کنم؟نمی درکت من گیمی بازم کردم، بیرون

 .بنددمی سرش پشت را اتاق در

 حس نه و دارم کردنش باز به میلی نه که گیرممی قرار بسته درهای پشت دوباره

 !ماندنش بسته به خوبی

 از بعد. کنممی کردن، آماده شام غولمش را خودم ساعتی یک و روممی آشپزخانه به

 لبخند خوابیده، شکم به کهحالتی در دیدنش با. کنممی باز را اتاق در   شدنش،آماده

 .بخوابم راحت انقدر توانستممی هم من کاش. نشانممی ب**ل روی رنگی کم

 .کنممی زمزمه را نامش گوشش کنار آرام و روممی سرش باالی

 روی پیامکی. کشممی بیرون دستش کف از را گوشی. هددنمی خودش به تکانی

 .بود افتاده صفحه

 !"بیای که دارن اصرار هم اینا مریم! نمیده حال تو بدون آخه میای؟ هم فردا کیارش" 

 !ریحانی. کنممی چک باری چند را فرستنده نام

 و کندمی ازبنیمه را هایشچشم .دارم گوشی رمز به نیاز هاپیام تمام کردن باز برای

 :گویدمی گرفته صدایی با. شودمی کمر به. زندمی چرخی تخت روی

 ...ببینم بده کنه؟می کار چی تو دست من گوشی-

 .دهممی بود، شده دراز طرفم که دستش به کوتاهی مکث با را گوشی

 باشه، آدم سر باالی هم خواب تو کن فکر حاال! داره ضرر سالمتی برای گوشی آخه-

 !اسآماده شام بیا. میز رو بذارمش برداشتم همین برای
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 .میام برو تو-

 .روممی بیرون آرام و سست هاییقدم با و گویممی ایباشه ب**ل زیر

 روی. ریزممی آب داخلش و کنممی یخ از پر را پارچ. کشممی کنار را آشپزخانه پرده

 تمام حوصلگیبی در. مکشمی دستمال را بود، مانده نان خرده که خوری ناهار میز

 :گویممی ب**ل زیر اتاق از خروجش محضبه. چینممی رویش را هاظرف

 !خوابی کنند، ولت تا! هاخوابیمی زیاد جدیدا-

 صورتش روی باری چند و کندمی باز را آشپزخانه آب شیر. شنودنمی را صدایم

 .پاشدمی

! اصال بدم انصراف دانشگاه برم خواممی فردا! خوابی؟می انقدر چرا گممی! کیارش-

 !شخونه تو بشینه باید زن تخاله قولبه

 .کنممی میز مشغول را خودم بگیرم، باال را سرم آنکه بدون. کوبدمی اپن به مشتی

 واقعا بدم؟ توضیح بهت باید خوابیدنم برای! نکنی کاری هیچ فردا کن سعی شما-

 !خوابیدم ساعت نیم که ببخشید

 .کنممی نگاه قرمزش شرتتی به خیره. بروم راه اعصابش روی ترکم خواهممی

 که بهتر همون اصال! آوردیدرمی وتمشکی بعد بگذره روز چند ذاشتیمی خب-

 !شدی بهتر خیلی االن بود رفته مشکی با روت و رنگ! پوشیدی رنگی

 .کندمی نگاه تابهماهی به .شوممی غرق خودم متناقض جمالت در

 غذا؟ این دارهن برنج-

 .ناراحت یا باشم خوشحال دانمنمی بحث شدن عوض از
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 .دیگه خوریممی نون با نه-

 قرار میز روی و گذاردمی ظرفی داخل خودش را هاکباب و دهدمی تکان آرام را سرش

 .نشیندمی رویش و کشدمی عقب را صندلی. دهدمی

 .زندمی سس رویشان ،من خالی ظرف به توجهبی و گذاردمی کباب خودش برای

 !دیگه بخور کنیمی نگاه چرا! نیل-

 گی؟می رو راستش بپرسم ازت چیزی یه کیارش،-

 .دهدمی تکان طرفین به را سرش گیرد،می لقمه خودش برای که درحالی

 !گمنمی رو راستش نه-

 .شود سیراب گلویم خشکی تا نوشممی آب ایجرعه

 داده؟ پیام بهت که منه دوست ریحانه همون ریحانی،-

 .زندمی نیشخند

 کنجکاو خانوم کن فکر درست هم؟ رو بریزم اون مثل دختری یه با که احمقم انقدر-

 !من

 .کنممی نگاهش ساختگی لبخندی با

! کیه ریحانی فهمیدم داشتی؟ دوستش قبال که کسی از استدیگه شماره یه! آهان-

 !اونه فامیلی حتما

 .کشدمی سر مکث بدون. ریزممی آب برایش و شوممی خم. کندمی سرفه باری چند
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 توی ظرف همه اون بفهمم تونممی دیدی! باشم باهوش تونممی ممن دیدی چیه؟-

 دونممی که من !نبودم خونه روز هشت فقط من کیارش،! نیست نفر یه برای سینک

 تموم برات عادیه انگار که کنیمی رفتار طوری چرا میاد؛ بدت افسرده زن این از تو

 من؟ هایغم بودن نشدنی

 که ایدستپاچه مرد به و کشممی پایین را هایمچشم مردمک و زنممی کنار را صندلی

 .کنممی نگاه خیره زدنمی هم پلک حتی

 چرت اشهمه ولی! نیار خودت روی به هم تو نیست مهم میگم من! کیارش خیالبی-

 من دونیمی! دینمی برگشتن برای راهی دیگه رفته که کسی به گفتیمی کهاین بود

 !بتازون راحت ندارم، رو کسی خودت جز

 .برممی آشپزخانه به را امخالی ظرف و گویممی را این

 داخل. را شدنش بلند سپس و شنوممی را شصندلی شدنکشیده عقب به صدای

 .ایستدمی سرم پشت و آیدمی آشپزخانه

 دوست رو ایدیگه کس تو جز من پیغمبر به پیر به اباب من؟ به داری شک انقدر چرا-

 بهم گفتی تو. مونهزندگی برای کنم هرکاری کنم؟ کوفت لقمه یه من ذاریمی! ندارم

 !نیل داری اعتماد

 .کنممی باز را آب شیر

 خونده گوشت تو چی بگم و رویا به بزنم زنگ خوادمی دلم خیلی االن اما داشتم آره-

 اما بیرون؛ برم خونه از و کنم جمع چمدون بقیه مثل بعدش و گفتی بهش چی تو و

 !دارم دوستت... که حیف
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 من جز که دهممی آغوشی به تن ناامیدی تمام با. کندمی حلقه کمرم دور را دستانش

 .شده باز هم دیگران برای

*** 

. آورددرمی نمایش به را مهر دوم اتاق، تقویم و گذرندمی روزها و هاساعت و هادقیقه

 .بودند کرده فراموشش همه و مشکی تنم لباس و بود عزا امسالم تولد

 به. دهم پاسخ تلفنم به توانستمنمی و بودم شدن له درحال مترو داخل جمعیت بین

 .بود ناشناس شماره. آوردم باال گوشم تا را دستم بود که ایسختی هر

 ...!الو-

 تونعصریخبندان رمان. هستم شما قلم طرفدارای از یکی من رمضانی، خانوم   سالم-

 !ببینمتون تا بذاریم قراری و باشم گفته تبریک بهتون که خواستممی. بود زیبا خیلی

 آن با را کلماتش سختی به بود، آمد و رفت در که آنتنی و مختلف هایصدا میان

 .شنوممی داشت، تغییرش در سعی انگار که کلفت مردانه صدای

 کار تون اگه. ندارم رو صداتون نیستم، خوبی شرایط تو االن من ببخشید. سالم-

 .بدم پیام بعدا مهمه،

 دلم که کندمی برخورد شکمم به چنان دختری آرنج که کنم قطع را تلفن خواهممی

 سمتم بود بسته کمر دور که چادری با زنی وسط همان! بزنم جیغ درد از خواهدمی

 .آیدمی

 بهت دممی من که قیمتی با جا هیچ. کنندمی بازی آدم روح با خانوم ببین رو لواشکا-

 !خانوم میره دستت از! دننمی
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 .رسیدمنمی اولم کالس به موقع به. کنممی نگاه ساعتم به اشگرمی بازار به توجهبی

 .شوممی پیاده نظرم مورد ایستگاه در مترو توقف محض به و زنممی کنارش

 برای. روممی بیرون بود، گرفته درد حسابی که پایی با بسیار هایپله گذراندن بعد

 با را بود گرفته تماس که ایشماره. شوممی سوار و دهممی تکان دست تاکسی اولین

 .دهممی پیام و کنممی سیو خواننده نام

 ! "بدونم رو نظرتون شممی خوشحال سالم،"

 دل. کنممی نگاه را امکشپی ریز هاییچشم با. دهدمی پاسخ که کشدنمی دقیقه به

 !شوم خوشحال ها مدت از بعد و ببینم را نظرش که نیست دلم در

 پیدا بود که راهی هر به رو شما شماره تونستم که خوشحالم واقعا من بانو؛ سالم"

 باشید مایل اگر که کردم عرض. کردم ایمیل براتون رو نظرم قبلش هرچند. کنم

 پاسخ بدون و خوانممی باری دو را پیامش!" یمش آشنا هم با بیشتر تا ببینمتون

 .گویممی ای!" پیشت بیام تا بشین" ب**ل زیر. کنممی رهایش

 محضبه. بودند غریبه همه. روممی دانشگاه داخل تاکسی کرایه پرداخت از پس

 .روممی نزدیکش بود؛ وگوگفت گرم پسر دو با صندلی روی که ریحانه دیدن

 .سالم-

 .کندمی دراز را دستش شستهن طورهمان

 برو. داری کالس کیهان با چهار و هفتصد کالس! برگشته دانشگاه به تازه خانوم بَه-

! دخترشیم دوستای سرش خیر! بیرون انداخت شیک خیلی که رو ما... کالس سر

 !نداره جنبه مردک
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 بازش بعد و زنممی ضربه در به باری چند. شوممی کالس راهی و دهممی تکان سری

 لحنهمان با استاد. اندازممی پایین را سرم و کنممی سالم آهسته ب**ل زیر. کنممی

 :گویدمی تندش و همیشگی

 کو؟ تشیرینی! رمضانی-

 پیراهن با که حسامی و شوممی روروبه کالس زیاد جمعیت با و گیرممی باال را سرم

 .شوممی کهشو دیدنش از. بود جمع آشنای تنها و بود نشسته مشکی

 !میارم بعد دفعه استاد، ببخشید-

 کیارش بودن آنالین زمان کردن چک با را کالس تمام. نشینممی صندلی اولین روی

 اتفاقات! باشد رویا پیش نکند که شدممی نگران نبود، آنالین که زمان هر. گذارنممی

 !زدنم لبخند به تدعو و زدن ذوق و رویا به هایمحرف از شد؟ شروع کجا از دوباره بد

 بیرون کالس بازنیمه در از بقیه از زودتر بر، سر حوصله کالس   شدن تمام از بعد

 به تا و گیردمی فرا را وجودم استرس. دهدنمی پاسخ. گیرممی را کیارش شماره. روممی

 .هستم هایمناخن جویدن درحال آیممی خودم

 نزدیک بود دیوار روی که هاکالس هبرنام به را خودم و پیچممی باالیی راهروی از

 حالتبه را اممقنعه! داشتم عصر چهار تا دیگر کالس دو کالس، این جزبه. کنممی

 .کنممی مرتب ایگونه وسواس

 .گیرممی را اششماره دوباره

 ."باشدمیخاموش نظر مورد مشترک دستگاه"

 شارژ داخل هم شیشگو کرد، بیدارم خودش و بود کرده آماده صبحانه برایم صبح

 !بود
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 !نیل-

 .اندازممی پایین را سرم رویم،بهرو مرد دیدن با و زنممی چرخی پا نوک روی

 خوشبخته چه! بود گوشی تو سرت شهمه! نیستی کن گوش درس قبل مثل چقدر-

 !فکرته تمام بیرونی وقتی هم پیشته خونه تو هم که اونی

 .دوزممی چشم اشمشکی هایکتانی به

 ...اون کنار خوشبختم ممن! خوشبخته خیلی هآر -

 .شوم خارج سالن از خواهممی و کنممی بهش را پشتم

 .دارم کار من ببخشید-

 بلندم نازک کرم مانتوی. خوردمی سرم به گرمی باد. روممی حیاط داخل او به توجهبی

 و کنممی گوشی داخل دوباره را سرم. خورندمی آرامی تکان باد با اممقنعه همراه

 .شنوممی را قبلی پیغام همان و گیرممی را اششماره

 .کنممی مشت راانگشتانم

 .کنممی حس خوبیبه را پلکم پریدن

 تاکسی خانه تا. شوممی خارج عجله با دانشگاه از و زنممی را بعدی هایکالس قید

 .مانممی جواببی و گیرممی تماس بار سومین برای .گیرممی

 از مانند جت و اندازممی کلید اصلی در داخل و شوممی پیاده ماشین توقف محضبه

 به ال از سختیبه را کلید. کندنمی باز آورم،درمی صدا به را در زنگ. روممی باال هاپله

 .چرخانممی قفل در و کشممی بیرون کیف در وسایلم الی

 .کنممی آزاد را صدایم کردنش باز محضبه
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 ...!رشکیا! کیارش-

 باز را هالباس کمد. کنممی رها زمین روی را کیفم. نیست ،گردممی را خانه تمام

 حرکت اتاق فضای در آرام را سستم پاهای! بود شده کم هایشلباس از. کنممی

 خم بود، افتاده کمد پایین که ایبرگه چند و خودم شناسنامه دیدن با. دهممی

. کشممی بیرون را بود داخلش هایمانناسنامهش که رنگی سبز صندوقچه شوممی

 بیرون را چیزش همه غارتگران مانند و برممی هجوم داخلش وسایل به! بود باز درش

 !نبودند داخلش خانه سند با همراه اشگذرنامه و شناسنامه. کشممی

 رفک با. خوردمی زنگ خانه تلفن. دهممی تخت به را امتکیه و روممی وا زمین روی

 .دوممی تلفن سمت و شوممی بلند جا از باشد کیارش شاید اینکه

 !مردم کیارش؟ تو کجایی الو-

 .لرزاندمی را دلم تلفن پشت از ناآشنایی صدای

 بیارم؟ مشتری که هستید خونه گیرم،می تماس بنگاه از! خانوم سالم-

 .زنندمی یخ انگشتانم سر تا استخوان مغز از

 .بفروشیم رو خونه نیست قرار ما! گرفتید ستما اشتباه کنم فکر-

 تا خواستند و کردند مراجعه ما به فرهمند کیارش آقای وکیل. خانوم نشده اشتباهی-

 رو خونه اومدیم گذشته هفته حتی ما! بره فروش قیمت زیر خونه هفته این آخر

 !فرستممی رو مشتری من حاال! دیدیم

 .نشینممی مبل روی لرزانم هایپا با. ندارم را گوشم کنار تلفن داشتننگه توانایی

 !نیست خونه کیارش اصال. نکردیم جمع رو مونوسایل هنوز اصال آقا؟ چی یعنی-
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 .کندمی ایسرفه تک

 تمام با رو خونه ایشون هستید؛ هم با کردممی فکر. داشتن پرواز امروز دارم خبر بله-

 .گذاشتن فروش برای وسایلش

 .زنندمی چنگ قلبم یخبندان در مازده یخ پای و دست

 بیاید که میدم خبر بهتون شدم مطمئن که بعد باشم؟ داشته رو وکیل شماره شهمی-

 !خونه دیدن برای

 ...کنید یادداشت. حتما بله-

 !کنممی یادداشتش ذهنم دفترچه در و گویدمی را شماره

 پشت مسنی زن صدای. گیرممی را وکیل شماره سرعتبه تلفن، کردن قطع از بعد

 .پیچدمی تلفن

 من به پیش ماه از فرهمند آقای. بگیرید تماس که کردممی رو فکرش رمضانی خانوم-

 امروز و شد درست کارهاشون. ندارید ایشون مهاجرت از خبری شما که بودند گفته

 !کردن سفر

 .حبس امسینه در نفس و شودمی سخت کشیدنم نفس

 بودم، زنش من کنه؟ مهاجرت همسرش یاجازه نبدو شهمی مگه کنید؟می شوخی-

 انقدر شما میرممی نگرانی و خبریبی از جااین دارم من خانوم! که نبودم خدمتکارش

 دارید؟ ازش ایشماره شماره خاموشه؟ شگوشی چرا! زنیدمی حرف رفتنش از راحت

 کنه؟ من با رو کار این تونسته چطور

 .کندمی چیدن واژه به شروع دوباره بود، ورآ عذاب برایم که آرامشی با زن
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 تنها. دممی توضیح رو چی همه براتون و بینمتونمی زودیبه. کنممی توندرک جدا-

 طالق برای! کنید جمع رو خودتون شخصی وسایل زودتر چه هر که این خواهشم

 همراجع دادگاه به تر زود چه هر تونیممی ندارید مشکلی خودتون اگر هم غیابی

 !گیرهمی تعلق شما به خونه فروش پول از سوم یک نباشید نگران اصال! کنیم

 صورتم روی دیگری از پس یکی اشک قطرات. شودمی پرت زمین روی دستم از تلفن

 .نشینندمی

 من! رفته خداحافظیبی کنم باور تونمنمی من! بزنم حرف باهاش باید من...! خانوم-

 !کنه رو کار این من با که باشه نامرد درانق کیارش کنم باور تونمنمی

 به. کندمی قطع را تلفن بعد چندی و آمدمی آرامی به و زیاد فاصله با صدایش

 دنبال را هم کودکان مانند که روزهایی به گردمبرمی. کنممی نگاه خانه این دیوارهای

 کنارکه هاییبش به! نبیند فوتبال تا کردم خاموش را تلویزیون که روزی به. کردیممی

 .کندمی نجوا گوشم کنار صدایش. کردیم صبح هم

 !شدی من تمام  -

 با. خوردندمی گره بهم بیشتر لحظه هر انگشتانم. نداشتم کردن حرکت توان

 .کنممی زمزمه نامیزانم و گرفته صدای و لرزان هایشانه

 فکر من به خودت با لحظهیه بری؟ تونستی چطور شی؟ بد انقدر تونستی چطور-

 نکردی؟

 آنکه جز رسیدنمی امخسته فکر به چیز هیچ. دهممی تکیه مبل پشتی به را سرم

 !باشد مسخره شوخی یک رفتنش
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 آخرین تا کنممی مرور را مانآشنایی اول روز از. کنممی حس خانه تمام در را وجودش

 و شوم اربید صبح و باشد خواب کاش. امدرمانده گیری تصمیم قدرت از. دیدارمان

. دارمبرمی را تلفن و شوممی خم. کندمی نگاهم لبخند با و ایستاده سرم باالی ببینم

 و لعنتی پیغام همان دوباره. گیرممی نشدنی وصف سرعتی با را اششماره دوباره

 .گذرانممی نظر از را امروز صبح. پیچدمی گوشم در کشنده

 !نیل-

 جان؟-

 .کشید رویم از را پتو

 .داری دانشگاه پاشو-

 صبحانه، خوردن از بعد. زدم صورتم و سر به آبی و شدم بلندم بیداری و خواب بین

 خواست و داد دستم به رنگی کرم مانتو و آمد اتاق داخل که پوشیدم مشکی مانتو

 .بردارم پوشیدن مشکی از دست

 دانشگاه؟ رسونیممی کیارش،-

 امپیشانی روی ایه*س*بو و کرد بلندم زمین از یکهو. بود کردنم نگاه حال در دائما

 .زد

 من به ماشین نترس! آخره روز انگار کنیمی رفتار طورییه! میشه دیرم کیارش،-

 .بشی محروم وجودم از و بمیرم که زنهنمی

 .داد کش را تلخش لبخند

 .برسونمت تونمنمی... نیل متاسفم-
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 .کرد من به را پشتش و گذاشتم زمین روی

 !دارم کار-

 باز حالتبه تخت پایین متوسطی رنگ آبی چمدان. انداختم تخت پشت به را گاهمن

 .بود افتاده

 بیرون؟ آوردی کمد از کی رو چمدون گممی. رممی مترو با برس، کارت به نداره، عیبی-

 !سفر؟ ببریم االن تابستون جابه خوایمی

 :گفت مکث اندکی با برگردد، آنکه بدون

 !نیل باش خودت مراقب! کنن درستش بدم خواممی شده، خراب-

 .رفتم بیرون اتاق از و شدم رد کنارش از و گفتم آهانی

 .دارد رفتن قصد نفهمیدم چرا که کوبممی امپیشانی بر

*** 

 .زندمی ضربه آرنجش به مدام و رودمی رژه خانه در طاها

 که ایشده ابهرخر  میرم میشم پا بخوای تو... ها بگو من به خواستی چی هر نیل،-

 .ذارمنمی اشزنده جونخان خاک ارواح به کنم؛می پیداش هست

 گوشم پشت را موهایم بودم، نشسته سرد سرامیک روی هااتاق بین ما که درحالی

 .آورممی باال را سرم و دهممی فاصله شکمم از را پایم. برممی

 شخاله پیش. مامانم حتی بفهمه، کس هیچ خوامنمی فعال. دونیامی تو فقط طاها،-

 هی موکیلش. بپرسم محسن آقا از تونمنمی! نداشته خبر ماون که گفت رفتم

 سختی هر بعد گننمی مگه. شممی دیوونه دارم... زنهمی رو خودش هایحرف
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 گناهی چه مگه شه؟می سختی باز سختی هر بعد من برای چرا کو؟ پس ست؟آسانی

 همیشه از بیشتر حاال ولی باشم؟ تنها نخواستم که بود این جز گناهم طاها؟ کردم

 با بیام کنار باید چطوری من طاها،. نیست خودمم اندازه به جا که تنها انقدر! تنهام

! نکرده خبر رو من هست که جایی از حتی بزنه؟ حرف باهام خوادنمی حتی کهاین

 پاش جورهمهه من ولی! غیابی طالق گهمی وکیلش! فروش برای گذاشته رو خونه

 موقعاون ولی گذاشتم نذاشتما، کم گمنمی نداشتم؟ داشتم، دوستش... بودممونده

! زشتم؟ من طاها،! بودم ساخته اون مدار بر رو زندگیم همه که رفت حاالیی نکرد ترکم

 ام؟نداشتنی دوست انقدر

 .کشدمی هم در را پشتش پر ابروهای. زندمی زانو پایم جلوی

 ترکم باشم نداشته دوست بیشتر ترنم از! منی یدونهیکی تو! خوشگلی هم خیلی تو-

 خاطربه نبینم و،غمت نبینم! شه خیس هاتچشم نبینم خواهری. ندارم دوست هم

 رگای این هنوزم! برات شدممی غیرتی بودیم بچه یادته! بریزی اشک عوضی اون

 خودکشی که مبچه انقدر نبین ها، ضعیفم نبین. بیرون زنهمی تو خاطربه گردنم

 تا نیل. محافظت شدم رفت، عمو وقتی از! هاکنی شوهر گذاشتم راحت نبین ها،کردم

 باشه؟! کنارتم آخر

 امگونه روی هایاشک سیل. دارممی نگه محکم هایمدست کف با را لرزانم هایشانه

 .کنممی پاک انگشتانم سر با را

 باز ب**ل شد،می تر گرفته لحظه هر که اییصد با. دهممی تکیه دیوار به را سرم

 .کنممی

. کنندمی رها رو آدم میارن کم تا که نباش اینایی مثل! باش مرد ولی باش، ضعیف-

 کسی! نذار منتظر رو آدم... طاها نرو خداحافظیبی وقت هیچ. نباش دروغگو اونا مثل



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

660 

 

 پای ابد تا! نرو وقت چهی طاها، .نزن قولت زیر .کنی ولش بعد نکن خودت وابسته رو

 نیستم، ناراحت رفته کهاین از... من من،. بمون کردی عالقمندش خودت به که کسی

 !کردممی باور دارم، دوست گفتمی زدمی زل چشمام تو وقتی چرا که ناراحتم این از

 .شودمی بلند جا از. اندازدمی تنم رعشه به را نگرانش مشکی چشمان سرخی

. خالیه... جونخان خونه ریممی. بریم همیشه برای خونه این از باید...! نیل پاشو-

 !نباشی تنها پیشت میارم رو ترنم شب

 .کندمی پرت تخت روی را هایملباس و کندمی باز را کمد در رودمی اتاق داخل

 ...نیل کجاس؟ اینا اتشناسنامه-

 .مانممی خیره شانمنظم هایمربع و هاسرامیک به

 دوباره. شیممی ما دوباره اون و من. دونممی من گرده،برمی کیارش. نمیام من طاها-

 !دوباره ...اون

 رقص به کولر باد جلوی اشژولیده کوتاه موهای. آیدمی بیرون اتاق از ساکی همراه

 .کندمی پرت کنارم را ساک. آینددرمی

 .نیل بریم باید. برداشتم بود الزم چی هر-

 .آورمدرمی چرخ به اطراف در را هایمچشم

 که عشقه با هاآدم گفتمی... باشه داشته امید باید آدم گفتمی همیشه کیارش-

 باعث شده خودش حاال. شه خیس هامچشم اگه میرهمی عاشقمه، گفتمی. نزنده

 باور. باشه رفته کنمنمی باور. کنمنمی باور من! اسزنده هنوز ولی هاماشک و ناامیدی

 ...دونمنمی! اومده سرش بالیی شاید. طاها مکننمی
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 .بردارد را گوشیش تا شودمی متوقف اپن کنار. داردبرمی قدم بلند آشپزخانه سمت

. ببند سرت پشت رو در و برو جااین از بعد ببند، رو پنجره کن، روشن رو گاز! طاها-

! شهمی خوب چیز همه فردا بعد بخوابم، خوادمی دلم که خسته انقدر... مخسته

 ...چی همه

 صدای. اندازدمی زمین روی ایضربه با را کیارش عکس با دیوار روی عکس قاب

 .شوممی بلند جا از راستم دست کف کمک به. پیچدمی گوشم در شکستنش

 یا کنیم؟ چک رو پروازها لیست بریم. بگردیم کیارش دنبال بریم باید توئه با حق-

. داریم کار کلی طاها. ببینیم رو هابیمارستان بریم باید باشه؟ اومده سرش بالیی نکنه

 بره بذاره طوریهمین تونهنمی بودم، زنش من! شوهرمه کنی؟می نگاهم طوریاین چرا

 !که

 خیره فرش هایگل روی و گیردمی پایین را سرش. کندمی جمع را هایشب**ل

 .ماندمی

 کن بس نگرانشی؟! داری؟ ستشدو هنوزم فروخته هم رو خونه کرده، ترکت! احمق-

 شوهرت بگیم چی؟ بگیم گیمی که جاهاییاین بریم! کن درک رو موقعیت. نیل

 بعد به جااین از بود احترام قابل حاال تا من برای کیارش من، عزیز رفته؟ خبربی

 زندگیت؟ به زد گند کنی باور خواینمی! بقیه مثل آشغال یه جز نیست هیچی

 :گویممی نامفهوم صدایی با. گیرممی مدهان جلوی را دستم

 تو اومد. بود روحبی نداشت، روشنایی. بود گند زندگیم ماول از من زندگی؟ کدوم-

 زنش شوهری کدوم! رفت بودم، داغون که بعد داد، نشون بهم رو خوشبختی زندگیم

 ماا نکرد رها رو مامان نداشتن، دوست و عصبانیت همه اون با بابا کنه؟می ول رو
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 اون کنم باور سخته. پاشم دوباره سخته شکست، رو من کیارش. کرد کیارش

 من! غیابی طالق گهمی وکیلش. طاها سخته. زندگیم با کرده کار چی معرفتبی

 !کنهمی طردش جامعه که مطلقه زن یه بشم خوامنمی شم، جدا خوامنمی

 .کندمی قالب بهم را دستانش. ایستدمی رویمروبه

 استراحت خونه بریم بیا نیل، بیاری طاقت تونینمی جااین تو! نخوابیدی یشبد از-

 .وکیله این پیش ریممی فردا کن،

 پدرش ماشین با. کندمی قفل را خانه در. افتممی راه دنبالش و شوممی آماده باالجبار

 .دهممی تکیه پنجره به را سرم تنها جونخان خانه تا. نشینممی جلو. بود آمده

 .رودمی هم در هایماخم بینممی که را مادر نام. شودمی بلند همراهم تلفن صدای

 جانم؟-

 کجاست؟ کیارش ای؟خونه نیل-

 .گیرممی گاز سهوا را لبم گوشه

 داری؟ کار چی کیارش با. طاهام پیش من مامان-

 .ندز می جیغ کردمی بیدارم مدرسه برای که هاییصبح مانند و شودمی بلند صدایش

 !رفته؟ گذاشته اون دونینمی تو یعنی! نیل-

 .دهممی تکیه شیشه به را آرنجم

 قبول من ولی نیست، زندگی مرد اون گفتی هی نه؟ خوشحالی، االن. دونممی چرا-

 !من به لعنت که نکردم

 .شودمی همراه نفس نفس با صدایش
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 .ریزیمب سرمون تو باید خاکی چه ببینم ما یخونه بیا االن؟ کجایی-

 !رفته؟ تنها مامان،! شما نه بریزم، خاک باید فقط من نه،-

 گردنم روی از را شالم. بسته من تنفسی راه و شودمی قطع مدتی برای صدایش

 .دارمبرمی

 خوبه؟ مامانم؟ چطوره شوهرت بره؟ تنها چرا برگشته قدیمش عشق! نبوده تنها پس-

 شما و من حال مثل خردهیه حالش شاید تا خوبه من حال بگو بهش گرفته؟ عروسی

 کردن زندگی من مثل لحظهیه حسرت... شونهمه که کنممی زندگی شاد انقدر! شه

 از کنم پاک رو ننگ لکه این که رممی! دادگاه رممی فردا! باشن داشته رو

 من شد تنگ دلش خورد، سنگ به سرش روزیه اگه بگید بهش... اما. امشناسنامه

 !ستمنی سابق خر اون

 .آیددرمی طاها صدای. کوبممی شیشه به باری چند را سرم. کنممی قطع را گوشی

 !نیل-

 !خوبم-

 کیارش نثار و چیندمی هم پشت را رکیک هایفحش و کوبدمی فرمان به را مشتش

 .کندمی

 .شم پیاده خواممی... دارنگه جاهمین! تدیگه دردای رو درد یه شدم ببخشید طاها،-

 .بردمی باال را آهنگ صدای امخواسته به توجهبی

 کجاست دلت نگویی و بمیری باید-

 زبانیم هم از من به ای داده که درسی
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 خواهیمنمی و نیستی که حاال

 نشانیم؟می خودت پای به چرا حاال بگو

 تو دیدن هوای ابد برای اگر

 کنم؟ چه من سر از نیفتد

 

 را در دستگیره و کنممی باز را دمخو طرف قفل. شودمی متوقف قرمز چراغ پشت

 عقب به آنکه بدون. شوممی پیاده و کنممی استفاده آمده پیش فرصت از و کشممی

 سرسام هایبوق و هاماشین بین از کنم توجه هایشگفتن نیل نیل به و برگردم

 .افتممی نفس نفس به. شوممی رد آورشان

 .نشیندمی لبم روی لبخند دویدن، حال در

 .کنممی نگاه دویدمی سرم پشت که را کیارشی و گردممیبر 

 !رسینمی من به تو-

 .وایسا شدم؛ خسته بسه نیل-

 داخل آب بطری و رسدمی باالخره. شوممی متوقف هاچمن میان بلند هایخنده با

 کنار اشپیشانی از را خیسش موهای از ایتکه. کندمی خالی سرش روی را دستش

 .دهممی باال ابرو و ایستممی پا نهپاش روی. زندمی

 !شه ثبت باید تاریخی لحظه این! آقا برسی ما به زوده-

 دستش. گیرممی فیلم پیراهنش روی هایعرق و اشخستگی از و آورمدرمی را مگوشی

 .اندازدمی پایین را سرش و دهدمی قرار صورتش جلوی را
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 فیلم این که آقایونی خانوما! باختیم مونعشق به خب ولی! باختم هم بد باختم؛ من-

 نخند رمضانی، خانوم و من! صبحه شش ساعت االن که بگم باید بینیدمی بعدها رو

 انجام رو چمن در دو مسابقه اومدیم کنه؛نمی پخش که رو زنش اسم آدم! جوجه

 !بدیم

 :گویممی خندان هاییب**ل و ریز هاییچشم با گوشی پشت

 !بازنده ده،بازن! باختن ایشون و-

 .شودمی بلند هاماشین از یکی راننده صدای. پیچدمی گوشم در بوقی صدای

 مگه؟ عاشقی هوی-

 سرعت با هاماشین و بودم ایستاده خیابان گوشه. بینممی را اطرافم و گردمبرمی

 کیارش دنبال. شودمی خشک لبم روی لبخند. گذشتندمی کنارم از آوری سرسام

 توقف کنارم طاها ماشین. گیرندمی اشک قطرات را لبخند جای .نیست گردم،می

 .شوممی سوار حرفبی. کندمی

 .کنیممی سکوت جونخان خانه به رسیدن تا. زندنمی حرفی کند؛می نگاهم عصبی

*** 

 .کنید امضا رو جااین رمضانی خانم-

 کهآن از قبل. ندز می بازویم به ایضربه مادر. کنممی نگاه رویمبهرو مرد به گیج

 و افتاده چین پیشانی و سبز ریز هایچشم آن با کیارش وکیل به رو شوم، نزدیکش

 :گویممی داشت، میانش سفید تار چندین که ایمشکی موهای

 بدید؟ رو نامه اول شهمی-
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 تکان هاموزاییک روی را پایم. کشدمی بیرون پاکتی و کندمی باز را کیفش زیپ زن

 .دهممی

. کندمی علم قد رویمروبه و شودمی بلند صندلی از مادر که کنممی باز را پاکت سریع

 .دهدمی نشانم را میز و کشدمی بیرون دستم از را نامه پاکت

 .وایسا جااون بیا که نیستن تو مسخره مردم! نیل-

 دوستش و طاها از و کشدمی هایشریش به دستی قاضی. کشدمی را دستم

 منی به نگاهی طاها. بشنوند را طالق صیغه و بروند جلو شاهد عنوانهب که خواهدمی

 زمزمه گوشم کنار. ایستدمی کنارم و اندازدمی بود؛ زده یخ انگشتانم تا سر از که

 :کندمی

 خب؟! باش آروم-

 .گذاردمی جلویم را خودکار شودمی تمام که خواندنش

 برگه روی لرزانم هایدست با را رخودکا. آیددرمی حرکت به برگه روی تارم نگاه

 .پیچندمی سرم در مختلف صداهای. آورمدرمی چرخشبه

 !رمضانی نیل خانوم   کنی؟می ازدواج من با شما-

 !کنی فکر بهش تونینمی حتی که زیاد قدراون نیل، دارم دوستت-

 !چطوره؟ من گندم   مامان  -

 .نشیندمی برگه روی اشک قطره

 .بزنید انگشت و کنید امضا مه رو جااین خانوم-

 .کردممی عمل گفتمی چه هر به
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 .شوممی خارج دو با اتاق از و گیرممی را امپیشانی

 تو ابد تا من جای! کیارش آقا ترنموندنی همه از نیستن، موندنی گنمی که اونایی-

 !اینه آره! شماست قلب

 !کشید؟ دست تو از میشه اصال! کنه؟ ترک رو تو داره جرات کی اصال-

 پرونده کدام هر که راهرو داخل جمعیت بین از بود، سرم روی هنوز دستم که درحالی

 و نشینممی صندلی اولین روی. کنممی گذر بودند، رفتن راه حال در دست در

 در هم پشت ها دارم دوستت. کنممی خم را سرم و برممی امروسری زیر را دستانم

 .گذارندنمی برایم هایمچشم شدن خیس جز یا چاره و شوندمی تکرار سرم

 جا از طاها، دوست و کیارش وکیل سرشان پشت و طاها و مادر آمدن بیرون با

 :گویممی آرام گوشش کنار. کندمی بغلم محکم مادر. خیزمبرمی

 !دی؟می رو نامه حاال-

 و گیرممی را پاکت. گیردمی جلویم را دستش اش،چانه زیر چین و هایشچشم غم با

 :گویممی وکیل به رو کردنش باز از قبل

 من خدای اما کنمنمی نفرین! وقت هیچ وقت، هیچ! بخشمشنمی بگید بهش-

 هر مقدسه، عشق بگید بهش! کنه رو کار این اشبنده با کسی شینهنمی ساکت

 و نشه پشیمون کرد که کاری از وقتهیچ بهتره بگید! نیست داشتنش الیق کسی

 .برنگرده

 .چرخممی طاها و مادر متس

 !گردمبرمی خودم بخوام! دنبالم نیاید-
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 .شوممی خارج طوفانی سرعتی با سالن از و کنممی را پشتم

. دارمبرمی قدم نامه، آوردن بیرون مشغول و است پایین سرم که حالت همان در

 .دهممی قرار آفتاب نور زیر را اشنامه

 !کرد آشنا من با را تو که قلم پروردگار نام به"

 میاد، بدت ازم. دونممی بچینم، واژه هم کنار نیستم بلد. دونممی بودم، راه نیمه رفیق

 .دونممی کردم، خرابتخونه. دونممی

 انداختیم خودمون و انداختن پامون جلوی که هاییسنگ تمام با تونستمنمی اما

 برش از که رو کتابت توی که حرف همون خودت دل تو االن شاید. نیل بمونم پیشت

 منطقی و خوب چقدر کنند، کوک رفتن ساز خوانمی وقتی هاآدم دیدی" بگی کردم،

 عمل بهشون و زدیمی قبال رو قشنگ های حرف این نصف اگه! زنند؟می حرف

 نیل!" باشه جدایی رومون پیش راه تنها که رسیدیمنمی اینجا به االن کردیمی

 الیق زنندمی جا زود من مثل که مردایی مردی، هیچ به هتکی بدون بساز وتزندگی

 آغوشت از و نیستی کنارم که روزایی تمام اندازه به. نیستن تو مثل وفاداری زنای

 دوره ازت که قلبی این حتی. نیل توئه برای ندارم و دارم چی هر! دارم دوست دورم،

...! نیل نشد شه، داشتم من رکنا هاتنداشته تمام بودم داده قول بهت. توئه برای هم

 بار یه نشدی هر واسه من اما بینیامی راحت تو رو نشد این. نشد! من عشق   نشد

 من مال دیگه که! رمضانی خانوم نشد شیم، پیر هم با که نشد. شدم زنده و مردم

 !"نیستی

 دیوار به را مشتم! شده تمام جا همین انگار. نیست گردم،می جمالتش ادامه دنبال

 پیدا را رفتنش دلیل باز و خوانممی اول از را کلماتش تمام. کوبممی کنارم آجری
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 از آوردم بیرون میز زیر از روز آن سختی به که را ایحلقه! تو به لعنت. کنمنمی

 .فشارمشمی مشتم در و آورممی باال انگشتم

 :پیچدمی گوشم در صدایش

 باید ولی خریممی دیگه یکی کردی گمش! مونهمی دستت توی حلقه این ابد تا-

 !منی برای تو بدونند شهر همه تا باشه

 .دهممی تکان دست تهران جنوب در ایکافه مقصد به تاکسی اولین برای

 پایین و باال را گوشیم های عکس. نشینممی جلو صندلی روی. شودمی متوقف

 ایستاده خیابان کنار هایشانب**ل روی هاییخنده با پسری و دختر که کنممی

. گفت را مقصدش و کرد پنجره داخل را سرش ماشین توقف محض به پسر و بودند

 دختر. کرد باز برایش را در و گرفت را دختر دست دوید پسر. داد تکان سری راننده

 داخل بود کرده باز فرق وسط از که اشغیکال پر مشکی موهای با ساله هفده -شانزده

 سوار ریششته و تراشیده موهای با ساله چند و بیست پسر بعدش و شد ماشین

 .بست را در و شد

 هایشب**ل دختر. کردممی نگاهشان ماشین جلوی آینه از. درآمد حرکت به ماشین

 .کردمی نگاه خیره پسر به و بود کرده غنچه را

 !دارم دوستت بگو علی،-

 .کندیم مرتب را دختر صورتی گلیگل شال و خاراندمی را سرش پسر

 جا؟این-

 .دهدمی تکان را سرش باری چند دختری
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 !دیگه کنم ذخیره رو هادارم دوستت باید سربازی میری دیگه روز دو! اوهوم-

 گل از گل که گویدمی گوشش در چه فهممنمی. بردمی دختر گوش پشت را سرش

 هایخنده صدای! شدی من تمام   یا! دارم دوستت گفته شاید! شکفدمی دختر

 .کندمی زیاد را آهنگ صدای راننده. رودمی راه اعصابم روی بلندشان

 مرد خاطره همه اون ندارم باور که من-

 مرد پنجره یک پشت آسمونا عاشق

. شوندمی ریز سر و آورندنمی تاب هایماشک. نبینم را عقب تا بندممی را هایمچشم

 .کشممی بیرون را هکرای و کنممی باز هم از را امشدهمشت هایانگشت

 .شممی پیاده جا همین من آقا -

*** 

 برات؟ کنم درست ناهار نیل،-

 .پیچممی مچم روی و کنممی باز را موهایم کش

 .کندمی نگاهم سوالی و بنددمی را درسیش کتاب ترنم

ت تو. برامون بیارن غذا زنممی زنگ بیرون اومدم بگیرم، دوش رممی-  .بخون ودرس 

 بوی با را اتاق تمام. کشانممی جونخان اتاق به را جانمبی پاهای. دهدمی تکان سری

 و دارمبرمی دیوار از را مشکی نوار آن با عکسش قاب. کشممی نفس جانمازش عطر

 قاب. کنممی نوازش را اشای سورمه روسری و سبزه صورت و زنممی ه*س*بو رویش

 .شوممی خیره اشخسته هایچشم به. کنممی متصل میخش به را
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 بد خیلی. جونخان دادم پس متاوانش. بودم بدی ینوه که ببخش...! ببخش رو من-

 !دادم پس

 تا و کنممی موهایم الی را انگشتانم. کنممی نگاه آینه در خودم به عکس، قاب پایین

 .زنممی بود، کمرم پایین تا که بلندایش به محوی لبخند. کشممی پایین نوکش

 !نه؟ اس،اضافه موها این ندارم، دادن دست از برای چیزی دیگه که من جونم،خان-

 سبد داخل را هایملباس. دارمبرمی میز روی از را قیچی و گیرممی قاب از را نگاهم

 فرو را درونم آتش. کنممی باز نیمه تا را سرد آب. شوممی حمام وارد و اندازممی

 راست سمت آینه به. زندمی ضربه تازیانه مانند یمموها روی آب فشار. نشاندمی

 قیچی. ریزممی صورتم جلوی را خیسم موهای. پاشممی آب بود، گرفته بخار که دوش

 .کنممی کردن کوتاه به شروع اشنقطه ترین پایین از و گیرممی باال را

 امگونه روی اشکیقطره به تبدیل ریزد،می پایم پایین آبی هایکاشی روی اشتکه هر

 .شودمی

 !خب؟ نکنی، کوتاهشون وقت هیچ بده قول نیل،-

 وقلم باهاش بعدا فیلم اون مثل تا زنمنمی دست بهشون دارم عمر تا قول قول   قول  -

 !بسازن

 .کنندمی داغ را خیسم صورت اشک هایقطره

 وشمگ در شکاندمی پدر مانخانه در که هاییشیشه مانند قیچی خوردن همبه صدای

 .کندمی نجوا
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 را موهایم بافتن به کردمی شروع و نشستمی سرم پشت که کیارشی هایدست

 ،آب برخورد صدای با هم پشت خاطرات و بندممی را هایمچشم. آورممی خاطربه

 .گذرندمی چشمانم جلوی فیلمی مانند

 !دختر خوریمی سرما داره؟ حسی چه زدن قدم بارون زیر-

 .کردم نگاهش خنده با و مچرخاند را سرم

 رو رویاها تمام بره،می شورهمی رو هابدی تمام چیه؟ بارون فلسفه دونیمی کیارش-

 اونا زیرش، رننمی شدن خیس ترس از هاخیلی میاد که بارون. کنهمی واقعی

 و میشه یکی اون قطرات با هاتاشک بارون زیر وقتی خوبیه حس چه دونندنمی

 مردها گفتمی. گفتمی همیشه بابام رو این! کنیمی گریه یدار  فهمهنمی کسی

 .کنهنمی گریه مرد گفتنمی وقت هیچ اون! کنند گریه بارون زیر فقط باید

 !کنی؟می گریه چی؟ تو

 مانند هم کنار. کرد چرخیدنم به وادار زمین، بودن خیس وجود با و گرفت را دستم

 از شالم. بود ریخته هم به را آسمان و زمین هایمانخنده صدای. چرخیدیم فرفره

 :گفت بلندی صدای با. درآمد چرخش به هوا روی موهایم و افتاد سرم

 !نباشی روزیه تو اگه کنممی گریه من... آره-

 دوش کنار کنج سه به عقب عقب را خودم. افتدمی زمین روی دستم از قیچی

 ؛گذارممی زانویم روی را سرم. مکنمی بغل را پاهایم و نشینممی زمین روی و کشانممی

 فر آن جای! نبود افتادندمی هایمشانه روی حرکت این با که موهایی از خبری دیگر

 .بود گرفته ریخته، هم به و کوتاه موهای را درشت های
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 پوست .دوزممی چشم رفتندمی سوراخ داخل که هاییآب به و کشممی سوزی جان آه

 .کنممی زمزمه ب**ل زبر و رامآ. کَنممی را هایمب**ل

 رو نبودنت لعنتی؟ کردی خراب رو متنهایی و اومدی چرا بری؟ بخوای که اومدی چرا-

 من؟ برای گذاشتی

 حمام از و کنممی تن به حوله. شوممی بلند جا از و گذارممی زمین روی را دستم

 .روممی بیرون

 !خوردمی جا دیدنم با آینه. کنمیم نگاه بازنیمه دهانی با آینه داخل جدید نیل به

 اتاق در کردممی نگاه ریخته بهم موهای این به و بودم آینه جلوی که طورهمان

 .شودمی باز مقدمهبی

 و رسانممی نزدیکش را خودم بلند، هایقدم با. کشدمی هین بلند دیدنم با ترنم

 .گذارممی هایششانه روی را دستانم

 ؟نه دیگه، الزمه تنوع-

 .گیردمی جلویم را گوشیم

 .شد قطع کیه ببینم اومدم تا خورد زنگ تگوشی! هیچی... آخه-

 بیرون محکم را نفسم. کندمی گردعقب حرفبی. گیرممی دستش از را گوشی

 .دهممی

 روی را گوشی و گیرممی را اششماره. بود افتاده صفحه روی خواننده همان شماره

 .داردبرمی نرسیده، بوق سه به. مدهمی قرار خیسم هایگوش

 .سالم-
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 .شدم تونشریف اوقات مزاحم ببخشید حال تون؟ رمضانی، خانوم کار سر سالم-

 .دهممی پاسخ سرد

 !بفرمایید رو امرتون-

 .کندمی ایخنده تک

 خانوم با قراری خودم، با قرار جایبه خواستممی توندیده آسیب روح وجود با-

 .کنممی پیامک براتون رو آدرسشون! یدباش داشته معصومه

 . کنممی ریز را هایمچشم

 ! شناسیم؟می رو هم ما-

 .خنددمی آرام

 ! فهمنمی رو آدم حال خودیا از بیشتر هاغرییه گاهی-

 .برممی چانه زیر را مچم و نشینممی تخت روی

 هایپیام ام،شماره داشتن من، احوال   و اوضاع معصومه،! نیستی غریبه شما اما-

 . هستید ساده خواننده یه کنم باور که نیستم احمق انقدر! عجیب

 . شنوممی تلفن پشت را بلندش هایکشیدن نفس صدای طوالنی، سکوتی از بعد

 آخ بودی؟ عاشقش. بود کتابت اول اسمش که همون اون؟ با کردی ازدواج چرا نیل-

 طالق چرا بودید عاشق اگه !رمضانی خانوم کردم صدا رو تونکوچیک اسم! ببخشید

 دیگه که بودید رسیده جایی به شاید کنم تونقضاوت تونمنمی من گرفتید؟

 عصر تونیدمی آزاد فکری با حاال. نشد هم بد اما بدید؛ ادامه هم با تونستیدنمی

 دختمه و معصومه کمک به نظرمبه بوده، کم فروشش! بنویسید اول از رو یخبندان
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 موقعیت تونندمی بهتر هااون نباشه چی هر! کنید بازنویسی رو رمان این بتونید بهتر

 برای زمانه بهترین االن. کنند تجسم خواننده مای برای رو هاشخصیت احساسات و

 !کن شروع ناامیدی بدون و نو از! خودتون دادن نشون

 تمهخا را وگوگفت ساخت، برایم که چرایی هزاران با. پیچدمی تلفن پشت بوق صدای

 ! داد

 از بعد. کنم شروع اول از است بهتر شاید،! باشد آشنا یغریبه این با حق شاید

 کوچک کتابخانه هایکتاب. کشممی بیرون کشو از کاغذی و قلم هایم،لباس پوشیدن

 . کشممی بیرون را معروف هایکتاب و کنممی رو و زیر را جونخان

 دنبال به. دهممی پیوندشان هم به و منویسمی یادداشت ماندگارشان، خط هر از

 . گردممی معروفیتشان برای دلیلی

 *** 

 .کنممی باز را بعدی کتاب و دهممی تکان دستی برایش. کندمی نگاهم چپچپ ترنم

 فراموش خاطربه که نیست جالب اصال نظرمبه بدی؟ رو خاله جواب خواینمی نیل،-

 ! کنی خورده خاک و میقدی هایکتاب سرگرم وخودت اون کردن

 . نوشممی را چایم از ایجرعه

 به تونهمی عشق نظرتبه ترنم! کنم فراموش رو خودم خوامنمی نیست، اون برای نه-

 عاشقشه که کسی رو بخواد یکی اگه ببین! عشق؟ به نفرت یا! شه؟ مبدل نفرت

! نفرته و عشق بین ناشناخته بیماری یه نظرمبه مبتالست؟ چی به دقیقا بپاشه اسید

 خودش خیال به و بیاره سرش بالیی همچین یه داشته دوست که رو کسی آدم اگه
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 قاتل تا صد از که بیماری! بیماره یه نیاره، دست به رو اون کسی که اینه واسه

 ! بدتره ایزنجیره

 لبش روی را دستش و بنددمی را درشتش هایچشم و خاراندمی را سرش ترنم

 .گذاردمی

 زجر. کنم فکر اتفاقات این به هم لحظه یه حتی تونمنمی من ولی نیل؛ باشی موفق-

 ! کرد ترک رو تو کیارش اینکه از بیشتر حتی آوره

 خودم و زنممی لبخندی. شودمی پشیمان و اندازدمی پایین را سرش آخرش، جمله با

 . کنممی ها نوشته مشغول دوباره را

 . نشیندمی کنارم و زندمی کنار را صندلی

 و بخونم درس خوامنمی... کنمنمی فکر کنکور به دیگه .کنممی ازدواج دارم من،! نیل-

 بابام و مامان و کیارش و تو به وقتی اما. برسم هستم، که جاییهمین به دوباره آخرش

. پولداره .بابامه خاله نوه. دادم مثبت جواب اینکه از میشم پشیمون کنممی فکر

 تو تونمنمی دیگه من ولی باشه، ازدواج دختر یه آرزوی سقف بده لیخی بگی شاید

 که منم نیومده، خونه شبه چند هم طاها! بیداده و داد همش که کنمزندگی ایخونه

 اما کنهمی سکوت همیشه مامانم. کردن دعوا هم با چقدر نیست معلوم... جاماین

 ... و بیاره کم جایه ترسممی

 . دهممی چرخ صورتش اجزای ویر  را چشمانم مردمک

 الکی پس خوشبختم، االن من! ترنم نتراش بهانه الکی. هست دعوا ایخونه هر تو-

 چه هم، با چه خوشبختیم ما! نکش رخم به رو کیارش و من شده خراب زندگی

 !باشه مبارکت! همبی
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 تو وزر  هر که اونایی پس اینه؟ خوشبختی خوشبختی؟ بگی تونیمی چطور نیل، ولی-

 چی ذارنمی جلوشون گردبند کادو شوهراشون، و میشن بیدار شونپادشاهی تخت

 و دفتر تا هزار خودت جلوی و نشستی االن که تویی یا خوشبختن اونا هوم؟ هستن؟

 داشتی عیب گنمی و زنندمی حرف سرت پشت چقدر فهمینمی و کردی باز کتاب

... نیست خوشبختی این من، عزیز ینیست خوشبخت تو نیل،! رفته گذاشته یارو که

 . تونمنمی یعنی! کنم زندگی ها شما مثل خوامنمی من

 گفتمی مادرش به که میافتم خامی و جوان نیل   یاد. کنممی رها میز روی را خودکار

 ! کند زندگی بقیه و او مثل خواهدنمی

 ! ترنم آرزومه تخوشبختی-

 . چیندبرمی ب**ل. اندازممی ها برگه روی دوباره را سرم

 همشون باشی؟ شدومی تو که دیده خوشی شزندگی تو اینویسنده کدوم نیل،-

 ! شدن یا بودن بدبخت

 .اندازممی باال ابرو

 ! شده؟ ثبت تاریخ تو خوشبختی پولدار کدوم اسم-

 . شودمی بلند جا از و کشدمی پوفی

 خونه تو ماموریته، بابام زرو سه دو. جااین شدم خسته. مونخونه رممی دارم من-

 . کشیممی راحت نفس

 . دهممی تکان سری

 ! خونه بگذره خوش-
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 . کند جمع را وسایلش تا رودمی اتاق به اخم با

 خط بود شده نوشته کتاب در که اشتباهی چیز هر دور و اندازممی پایین را سرم

 . کشممی

 .باشند کرده بالمدن انگار. نویسممی تنها چیزی خوردن بدون شب آخر تا

 و دادم بدنم به قوسی و کش. شد خانه وارد خسته و کرد پرت سمتی را کتش

 .کردم نگاه پیراهنش شده باز هایدکمه به و کشیدم باال را چشمانم مردمک

 .کرد پایین و باال بشین نشانه به را دستش که شوم بلند جا از خواستم

 :گفتم بردارم، تلویزیون سریال از را نگاهم آنکهبی. نشست کنارم و آمد مبل سمت

 ...بیارم چای برات برم-

 .گذاشت پایم روی را دستش

 .بشین فقط... خوامنمی-

 .گذاشت پایم روی را سرش. کردم نگاه خیره سرخش و خسته هایچشم به

 خوبی؟ کیارش-

 به موهایش روی را انگشتانم. گذاشت سرش روی و کرد بلند مبل روی از را دستم

 .درآوردم حرکت

 !باشم؟ بد میشه مگه باشی تو-

 .گردمبرمی صدا سمت به شد،می زده امشانه به که مداومی هایضربه با

 !کنهمی صدات داره استاد کجاست؟ حواست! نیل-
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 .کنممی نگاه کالس فضای به و دهممی بیرون را نفسم

 پیشانی روی غلیظی اخم استاد که بگوید چیزی تا آوردمی نزدیک را سرش سارا

 :گویممی شده هول. کندمی صاف را اشمقنعه و اندازدمی

 بله؟-

 .دهدمی تکان هم پشت را سرش

! ریزیدمی دور رو مادراتون پدر پول دارید فقط! نیست اومدن کالس وضع این خانوم-

 !بیاید بود کالس تو حواستون وقت هر بیرون بفرمایید هم حاال

 از. شوممی بلند جا از و دارمبرمی صندلی روی از را کیفم. شوندمی مشت انگشتانم

 .گیرممی پیش را بیرون راه گیجی حالت با هاصندلی بین

 ...!ببخشید-

 .شوممی خارج و کنممی باز را کالس در

 .کنممی منتقل دستم مچ به شانه، روی از را کیفم

 و خیابان در یبزن قدم شده باشد؟ دیگری جای دلت و کنی نگاه خیره کسی به شده

 سفر ها خاطره در دانندنمی که دیگران و بگیرد شکل هایتب**ل رو لبخندی یکهو

 کنند؟ خطابت دیوانه کردی،

 ساعت به کردن نگاه از پس. شوممی خارج راهرو از و کنممی طی یکی تا دو را هاپله

 گذر خروجی در مقصد به حیاط از معطلیبی خالی، وقت ساعت دو دیدن و ها

 . کنممی
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 که بینممی چهارخانه پیراهنی و درشت اندامی و ایقهوه موهای با جوانی در، جلوی

 .است صحبت گرم تلفن با و ایستاده پشت به

 .گیردمی شکل هایمب**ل روی نمایی دندان لبخند

 !رفتی گنمی دروغ بقیه که دونستممی. گردیبرمی که دونستممی! کیارش-

 دیدن با. گرددبرمی یکهو که بگذرانم اششانه روی را دستم همخوامی و روممی جلو

 پهنای به عینکی و رنگ سبز ریز هایچشم و ریش من یک با رویمروبه جوان

 .گذرممی باد چون کنارش از و اندازممی پایین را سرم و گویممی ببخشیدی صورتش،

 .رفتمی باال نامرتب عهمقن زیر از مدام کوتاهم موهای. دهممی تکیه آجری دیوار به

 حسام رنگ دودی پراید. دهممی سوق خیابان طرف آن به را نگاهم ماشین صدای با

 .کندمی آرایی صف جلویم

 .باال بیا-

 .دهممی نشان مشغولش را خودم و آورمدرمی مانتو جیب از را امگوشی

 انقدر وایخمی یا خونه برسونمت بیای خوایمی شهنمی تشکیل امروز کالسام من-

 !شه؟ سبز پات زیر علف که وایستی جااین

 دردم چه به دادم او به که هاییقول دیگر رفت، که او. بندممی آهسته را هایمچشم

 !خورد؟می

 زیر امگرفته صدای با. کشدمی پوفی حسام. کنممی باز را ماشین عقب در دستگیره

 :گویممی ب**ل

 .سالم-
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 .کندمی روشن را ماشین و دهدمی باال را پیراهنش آستین

 بری؟ خوایمی کجا... سالم-

 .گیرممی دندان به را پایینیم ب**ل

 .برم مترو با خودم شهمی سختتون اگه... میرداماد-

 .زندمی کجی لبخند رنگشبی و پهن هایب**ل با جلو، آینه از

 .خوریممی جاها همین درد به دیگه، مفامیلی-

 را حسام و برسد سر کیارش است قرار هم هنوز انگار. کنممی هنگا لرزانم زانوان به

 !بزند کتک

 .شماست با حق بله-

 .کندمی روشن را ماشینش ضبط و کندمی ایسرفه تک

 میرداماد؟ چرا حاال-

 ...جاستاون کیارش شرکت-

 .رودمی باال ابروهایش

 مناسبیم؟ تاکسی راننده! اون؟ پیش بری خوایمی من با-

 .کنممی نگاه مچیم ساعت هایعقربه تحرک به

 !شم پیاده جااون ریدنمی اگه حاال. رسونیدممی گفتید خودتون-

 !میرداماد ریممی. باد بادا چه هر-
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 ماشین در صدایش ام،خیره بیرون به که طورهمان. دهممی پایین را ماشین شیشه

 .پیچدمی

 کنی؟نمی دستت حلقه گممی-

 .شوممی پشیمان طالق با رابطه در کاریممخفی از و خورممی جا سوالش از

 !میارم در دانشگاه تو آره،-

 .کشممی راحتی نفس بینممی که را سکوتش

 شدم خوشحال خیلی. داره تو مثل زن یه که کیارش حالبهخوش... شدی سرسنگین-

 دیدم که رو اولش صفحه خب اما دادن، نشونم هابچه کردی، چاپ رمان فهمیدم

 یادته بزنی؟ حرف خواینمی! نخوندم و شدم پشیمون دیگه شوهرت به کردی تقدیم

 تو... خندیدیم هم با چقدر یادمه هنوز من آخ گفتی شعر تو شدیم قطار سوار هم با

 ! یادمه هم رو پیرزنه پیرمرد اون! گوشت تو زدم من بودی دیده خواب

 .گذارممی پنجره پایین را آرنجم

 رو فراموشی کهاین جز! داره؟ ایفایده چه شهنمی تکرار دیگه که یاگذشته یادآوری-

 پوش شیک و شاد پسر اون شما.. .نیست موقع اون مثل هیچی دیگه. کنهمی سخت

 منم! پوش مشکی ابد تا و مرده زن مرد   یه شدی شدن،می عاشقت همه که نیستی

 ...مُطَ  زن   یه شدم. بزنم قهقهه تونحرف هر با که نیستم خندون دختر اون

 سارایی از چه. کنم مخفی را حقیقت این توانستمنمی دیگر. خورممی را حرفم ادامه

 و پروراندهمی سر در را اتفاق این آرزوی که حسامی از چه پرسدمی را کیارش حال که

 !پدری فامیل از یک هیچ به نه

 ! چی؟ زن   یه-
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 !دارخانه و شوهردار زن یه-

 .گویدمی آهانی

 .میده پیام نه میزنه زنگ نه! ندیدمش وقته چند من داری؟ خبر ساحل زا-

 .شکنممی را انگشتانم رگ

 !خبرمبی وقته خیلی ممن نه-

 .رسیممی شرکت به

 .کردم دور تو راه ببخش... لطفا دارنگه جاهمین-

 .گرداندبرمی را سرش و کندمی متوقف را ماشین

 بیای؟ تا وایسم خوایمی-

 .زنممی لبخند و اندازممی البا شانه

 ...ممنون. گردمبرمی کیارش با نه-

 را زنگ حرکتش محض به. برود شوممی منتظر. روممی بیرون و کشممی را دستگیره

 هایآدم و کوچک شرکت همان با دوباره و شوممی داخل. شودمی باز در زنم،می

 .کنممی برخورد عجیبش

 جلو. است صحبت درحال هامنشی از یکی با که است رامین بینممی که نفری اولین

 .گرددبرمی کنم،می کوتاهی سرفه. روممی

 !شما-

 .دارم نگه پایین طورهمان را سرم کنممی سعی
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 !شهمی اگه. دارم کار پدرتون با-

 .شوممی متعجبش نگاه متوجه

 ! اتاقه تو رویا پیش هم بابا. نداریم خبر ازش هم ما نه؟ جا،این اومدید کیارش برای-

 .گیرممی باال را سرم رویا نام شنیدن با

 !رفته؟ کی با کیارش پس! ایرانه؟ رویا-

 .کنممی قالب هم در را سردم انگشتان سر. رودمی باال ابروهایش من مانند هم او

 رویا گیدمی االن! رفتن هم با کردممی فکر من ا  ! بگم؟ چطور... اینه منظورم-

 .دارم شک خودم سایه به حتی دیگه. شدم گیج واقعا من! جاستاین

 .کندمی ایسرفه تک

 به الکی هم شما. نداد آزار کم رو من خواهر این. نبود زندگی مرد کیارش هم اول از-

 .حرفاستاین از ترجونسگ نباش، هم نگرانش. نبند امید برگشتنش

 و رویا و شودمی باز اتاق رد که کنم دفاع سابقم مرد   از و کنم باز ب**ل خواهممی

 .ماسدمی رویا رنگبی هایب**ل روی لبخند من دیدن با. آیندمی بیرون پدرش

 من؟ پدر شرکت داده راه رو این کی! تو-

 ضعف جلویش لحظه یک حتی خواهمنمی گیرم،می را صدایم و شانه لرزش جلوی

 .زنممی رنگی کم لبخند. دهم نشان

 !کنار برو راهم جلوی از شهمی اگه. دارم ارک پدرت با جان، رویا-

 .کشدمی خودش سمت را امشانه که کنم گذر کنارش از خواهممی
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 سرش بالیی چه ببین برو جااین جای به کیارشی دنبال اگه ای،عقده یدختره ببین-

 به که نیست سلیقه بد انقدر کیارش دونستممی ماول از! کرده ولت که آوردی

 بهت کنه،می ولت دونستممی من! ازدواج به برسه چه کنه نگاه حتی تو مثل دختری

 همیشه گرده، زمین...! هه! خر توی کردیمی دفاع ازش چطوری اما. روز اون گفتم هم

 جواب حاال! زمین زنتتمی سر با یهو که چرخهمی انقدر باشی خوشحال تو نباید که

 حاال. پدرش حتی نداره خبر ازش کس هیچ یعنی... خبریمبی ازش ما! گرفتی تو

 !کار و کسبی دزد   شوهر کن گم وگورت

 روی از را دستش. کنممی رها را امشده مشت انگشتان. آیدمی کش لبم روی تلخند

 .تکانممی را مانتویم و دارمبرمی امشانه

 حدی در تو که کردممی فکر این به باید. رفتنش برای داشته دلیل حتما کیارش-

 هنوزم ببین! ایعقده گهمی کی به کی ببین! ببردت خودش با بخواد که تینیس

 بینیمی! همیم عاشق ببین! داریم دوست رو هم هنوزم ببین! مهمه برام کیارش

 !خوش روز! نیستی تو اون انتخاب نباشم ممن حتی! دیگه؟

 توجه گویدمی که ناسزاهایی به و روممی در سمت و گردانمبرمی را رویم سریع

 .کنمنمی

 پایی و تپدمی سختی به که قلبی و آمده روزش به چه داندنمی که دلی با را راه تمام

 .گذرانممی نمانده، درش توانی که

 .اندازممی کوتاهی نگاه بود، فرستاده برایم معصومه از غریبه که آدرسی و پیامک به

 شماره دیدن با. خوردمی گزن تلفنم اش،زندگی محل به نرفتن و رفتن بین دلی دو در

 :دهممی پاسخ ناشناس همان
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 بله؟-

 !میشم ناراحت نرفتی که نگو رفتی؟... الو-

 ترجیح خودشون حتی وقتی باشم اونا فکر به باید من چرا. رمنمی دیگه و نرفتم-

 من با دیگه هم شما. ندارم جدید ماجرای کشش دیگه من کنند؟ سکوت دنمی

 !نگیر تماس

 .شودمی بلند صدایش کنم، قطع کهآن از قبل

 تونندمی چطوری هاقربانی از بعضی نکرده فکر کسی حاال تا! نیل کنممی خواهش-

 انقدر اونا از حمایت هایمحل حتی. بدن ادامه شونزندگی به عادی غیر نیروی یه با

 رنذا تو. کنند عادت درد به میشن مجبور که زیاد قدریبه عملشون هایهزینه و کمه

 آدمی یه منتظر شاید! ببینش برو،. نداره مرهمی هاشزخم معصومه! شن فراموش

 !شه سپرده فراموشی دست به نذاره که توئه مثل

 .دهممی تکیه سرم پشت آجری دیوار به

 بقیه مثل اینکه جز برنمیاد دستم از کاری هیچ! کسم هیچ من. نیستم منجی من-

 من. سوزنمی ایدیگه هرچیز یا شونیزیبای آتیش تو چطور ببینم و کنم نگاه

 شکست و نوشتم باریه من. کنممی سکوت بقیه مثل ممن. تونمنمی... تونمنمی

 ازم وقتاون شدم، فراموش خودم من. کردنه تلف وقت فقط نوشتنش دوباره. خوردم

 !شن؟ سپرده فراموشی دست به بقیه نذارم خوایدمی

 هایشحرف شدن شنیدهخوب اجازه اتوبان صدای هآنک وجود با سکوت، اندکی از بعد

 .کندمی باز ب**ل داد،نمی را
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 خیلی شاید... گرفته عکس شدن قربانی که مختلفی هایخانوم از آلمانی عکاس یه-

 این وجود تو که ایزنانگی حس اون اما بیارن خاطر به رو عکاس اون اسم هاآدم کم

 گفته هاعکس از یکی توی. ستودنیه گیره؛می شکل بهشون شدن توجه از بعد هاآدم

 ادامه زندگی به امید با هاآن. کنندنمی پنهان را خودشان دیگر مدتی از پس زنان این"

 زنده امید، با هاآدم که درحالی! نداشتن امیدی اونا تو قبلی داستان توی." دهندمی

 آهنگ تا چهار سه و ندکن گریه هاشونغم برای و جایه و بشینند اینکه تا مونندمی

 رو چیزا خیلی توانایی اونا! بینیمی ضعیف خیلی تو ها جنس هم. کنند پلی داریوش

 !ارزهمی دنیایی به شون صبر. دارن

 ماندنم، خیابان در و هوا تاریکی به توجهی که بودم شده هایش حرف غرق چنان

 .نداشتم

 !کنید؟می دفاع هازن از چرا مردی که شما-

 .کشدمی نفس صدا اب و بلند

... گرفتنش ازم که داشتم خودم پیش فرشته یه من. نیستن هم مثل مردا یهمه-

 سرش وحشتناکی بالی همچینیه میشی مجبور بیاری دستبه رو چیزی نتونی وقتی

 .شدم مزاحمت ببخش خب! بیاری

 در ایثانیه ساعتی، روزی، چه دانمنمی کیست، او دانمنمی. کندمی قطع را تلفن

 .آشناست هایشحرف لحن برایم انقدر که دیدمش زندگی

*** 

 را وجودم دلبرانه روستا، این مطبوع هوای. کندمی پر را مشامم خورده باران خاک بوی

 .زده گره پشت از و بسته دهان روی تا را اشگلیگل روسری. کندمی فتح
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 .ریزدمی ایچ برایم خودش کنار سماور از و نشیندمی کنارم زانو چهار

 جا؟این اومدی چرا-

 دستش روی آرام را انگشتانم و اندازممی اشسوخته هایدست روی را نگاهم

 .کشممی

 رو؟ خراب خونه من   کردی پیدا کجا از-

 .گذارممی داغ فنجان طرف دو را دستم

 دارم دوست چقدر. دهمی زندگی بوی چقدر! قشنگه تونخونه چقدر معصومه،-

 !وتزندگی

 شد،می شنیده سختی به روسری زیر که صدایی با. اندازدمی ابروانش میان چینی

 :گویدمی

 حشره از پر و آورعذاب جای این توی زندگی هان؟ داری؟ دوست رو زندگی این چیه-

 یخ آب با اینکه داره؟ ایقشنگی ذارننمی راحت خواب برات هاشب که جونوری و

 تحمله؟ قابل برات دقیقه پنج درحد اونم حموم یبر  بار یه ایهفته و بشوری ظرف

 بده، فحش رو تو کنهمی نگاه آینه به تا و بزنه سرکوفت بهت روز هر شوهرت اینکه

 خاطربه باز و بسوزی روز هر اینکه هست؟ هم ایدیگه چیز درد پر زندگی یه جز

 حتی کس هیچ برای اینکه بمیره، وجودت تو زنانگی اینکه کنی، سکوت خانوادت

 !شم زندگی این عاشق من بگو آره اگه داشتنیه؟دوست خیلی نباشی، مهم مادرت

 و آمدن از و فرستممی غریبه آن به لعنت هزاران. دوزممی رنگ قرمز فرش به را نگاهم

 .آیدمی بدم خودم از اشزندگی تلخ خاطرات کردن زنده
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 دستشون از یهو که ههامونداشته به نداریم، که نیست چیزایی به زندگی تلخی-

 میشه ولی. شدی طلب انزوا که تو مثل دادی، دست از وصورتت که تو مثل. دیممی

 هنوز که چیزایی توی رو خوشبختی نمیشه نمیشه؟ کنیم، فکر موناالن هایداشته به

 کوچیک روستای این خوب هوای همین با نمیشه ببینیم؟ ندادیم، دست از

 بود؟ خوشبخت

 .گذاردمی بنفشش گشاد شلوار روی ار  لرزانش دستان

 هم دیگه برو کنممی خواهش... میده فحشم دوباره ببینه رو تو میاد، االن! بسه-

 .برنگرد

 را کیفم. شوممی بلند جا از و اندازممی کوتاهی نگاه سرش، باالی دیواری بخاری به

 .اندازممی شانه روی

 !شدم مزاحمت ببخش-

 .زندمی صدایم که کنم باز کامل را چوبی در خواهممی

 .کنممی نگاه خیره بود، دستش در که جلدی بدون دفتر به و گردمبرمی عقب به

 !بخوره دردت به شاید. نوشتم تو این رو تلخم شبای و روزا تمام-

 نگاهش زدمی برق که هاییچشم با و گیرممی را دفتر ناباوری از حاصل باز   دهان با

 .کنممی

 هدر وقت اومدم جااین تا که راهی ساعتی دو این کردممی فکر االن تا. نونممم واقعا-

 ...!انداختم یادت دوباره که رو من ببخش. بوده کردن
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 نمایان را اشکرده باد و برآمده هایب**ل و کندمی باز دهانش روی از را روسری

 .خورندمی تکان کجی حالت به هایشب**ل. کندمی

 خودت دیدن از و کنیمی نگاه آینه تو روز هر... رهنمی یاد از وقت هیچ چیزایییه-

 میشه چطور. گیرهمی آتیش جیگرت تقبلی قیافه آوردن یاد به با و کنیمی وحشت

 اشتباه من کنه؟می خرابش غلط انتخاب با آدم خود که رو دنیایی کرد فراموش

 باز بود، گرفته دوم زن! بشی زنش باید گفتن! کردن انتخاب برام البته... کردم انتخاب

 اولین برای! ببخشی باید گفتن آورد سرم رو بال این! شی خفه و بسازی باید گفتنمی

 باعثش تو شه؛ داغون من مثل باید گفتم. نبخشیدم و کردم فشاری پا تصمیمم رو بار

 با رمشوه االن کنم دردیهم حس باهات تا مزندگی تو اومدینمی تو اگه شاید... بودی

 .خیابون وسط قیافه این با مطلقه زن یه من و بود زنش یکی اون

 اجازه و گذارممی هم روی را هایمچشم. کندمی هایشب**ل چاشنی تلخی لبخند

 آغوشش در و کشممی جلو را خودم. کند باز راه امگونه روی اشک قطره دهممی

 .گیرممی

 .باهاتم همیشه من معصومه، تنهایی نکن فکر وقت هیچ-

 دو. بود شده تقسیم بخش سه به که حیاطشان از. دهدمی تکان آرامی به را سرش

 دو بین از. بود داخلش خشکیده هایدرخت و بودند درآورده مانند باغچه را طرفش

 در و چسبممی سفت را دفتر. روممی بیرون و کنممی باز را آبی در و گذرممی باغچه

 .کنممی باز بود، شده پارک سراشیبی در که را طاها ماشین جلوی

 .کشممی آسودگی سر از نفسی ماشین داخل نشستن محض به

 .بریم-
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 شد؟ چی-

 .دهممی نشانش نمایی دندان لبخند با را دفتر

 .تهران برسیم نشده شب تا بیفت راه! کردم پیدا گنجینه طاها،-

. گذریممی روستا خم و پیچ پر راه از و بندممی را کمربندم. کندمی روشن را ماشین

 سالم مدام کردند،می نگاه ها غریبه ما به گرد هاییچشم با که روستا مردمان به طاها

 مش خانمی، شمسی پسر نکند ببینید کردندمی کنکاش هم هاآن و کردمی

 !باشد خانمی اقدس یا ماشاءاللّهی

 خط از پر اما خوش خطی با. کنممی نگاه را خطش به خط. کنممی باز را دفتر

 .بود شده نوشته خوردگی

 .نوشته چی ببینم بخون ممن برا-

 .کنممی ایسرفه تک

 گرفت، آتش جانم»:نوشته. صورتشه سوختن از بعد هفته دو جااین اینکه مثل خب-

 آرایش! حق ته پس کردی کاری حتما گفتند شدم، سوزانده زنده زنده. ساکت گفتند

 گفتندمی کردم،نمی آرایش! دوزک بزک به چه صورت ینا با را تو گفتندمی کردممی

 باز کردممی کاری هر! آورد هوو سرت شوهرت که بود هانرسیدن خودت به همین برای

 حس دارد، مرا درد که شدم آشنا دختری با تازگی .آوردندمی برایش نقضی مثال

 و مادر هایخواسته اما کاسته هایمبیداری شب و هاغصه از کمی درد هم داشتن

 سکوت بار این! مهربان معصومه امشده حاال... ببخش گویندمی. دهدمی آزارم فامیل

 ازم زور به که حقی خودم،حق از دفاع برای بلکه انتقام، برای نه جنگممی کنم،نمی

 .«شده گرفته
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 .کوبدمی فرمان به را مشتش طاها

! پاشی اسید قربانی خانوم   شده وبخ صورتت زود چه نه؟ تویی، دختر اون...! لعنتیا-

 !باشه پاشا اسید بعدی قربانی رفته کرده ول رو تو که اونی الهی

 قرار کیفم در را معصومه ارزش پر اما پوسیده دفتر و کنممی خطابش ایدیوانه

 .دهممی

 !طاها-

 طاها؟ جان  -

 خوبه؟ مریم-

 جایی تواننمی که دشومی آدم دوش روی باری سکوت هاییوقت یک. کندمی سکوت

 درون از اگر که ماندمی سینه در سکوت در نهفته هایحرف آنقدر و کرد اشخالی

 .کندنمی هم ترتقوی نکند، اتمتالشی

 ...بیرون میاد فردا امروز،! دادن رضایت خوبه،-

 !شکر رو خدا-

 !ضبط کالم  بی آهنگ نه و من نه و گویدمی چیزی او نه مسیر، شدن تمام تا

*** 

 قرمز صندوق و کنممی باز را درکمد و کنمنمی توجهی مادر هایکردن نیل-نیل به

 .کشممی بیرون را رنگ

 !آوردی؟ پسرت سر بالیی چه! کجاست؟ کیارش فرهمند آقای! کیارشه پاسپورت این-

 .نشیندمی زانو دو کنارم و آیدمی جلویم. مالدمی را اشچانه زیر فرهمند
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 !مدختر  باش آروم-

 .آیددرمی لرزه به امحنجره که برممی باال طوری را صدایم

 !دخترم نگو من به-

 کرد،می نگاهمان گیج که کیانایی به رو و دهدمی تکیه دیوار به را دستش کالفه مادر

 :گویدمی

 .اتاقت تو برو تو-

 تند پا بود نشسته رویش کیانا که مبلی سمت و کنممی پرت فرش روی را پاسپورت

 .کنممی

 ندیدی؟ رو داداشت! کن نگاه رو من کیانا کجاست؟ داداشت! تو بشین کجا؟-

 استفاده موقعیت از سریع. کنممی آزاد را نفسم. دهدمی تکان طرفین به را سرش

 .دودمی و آیدمی پایین مبل روی از و کندمی

 احمق ته؟رف که برات بیاریم دیگه دلیل هزارتا خوای؟می چی! دیگه کن بس نیل،-

 کس همه من، عشق من، دختر! نداره کاربردی هیچ! قدیمیه گذرنامه این شعوربی

 که نکردی قبول نیست، تو زندگی مرد اون گفتم بهت بار هزار من دل عزیز من،

 اون! نده ادامه رو بحث این هم دیگه! مطلقه خورده شکست زن یه بشی آخرش

! رفته گذاشته خداحافظیبی کنه برخ با رو تو و بگه چیزی کسی به اینکه بدون

 نداری حق تو منه شوهر اون... پرسیدم ازش بار هزار من نداره، خبری هم محسن

 !دار نگه رو مادرت همسر حرمت! بزنی حرف بلند صدای با طوریاین باهاش

 صورتش روی کجی لبخند و شودمی بلند جا از فرهمند من، رعشه تن برابر در

 .نشاندمی
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 تونهمی چطور گذرهمی کرده بزرگش تنها سال همه این که پدرش از احتر  که کسی-

 این کهاین برای کردم مدت این تو کاری هر میگم بازم کیانایی مثل هم تو! نگذره؟ تو از

 بگو، من به خوایمی چی هر هم حاال. بود هردوتون خاطربه شه انجام زودتر جدایی

 !میارم جا به رو امپدری وظیفه و کنمیم جبران رو پسرم کاری کم دارم کن فکر

 سمت ناگهان. شوم رد میانشان از خواهممی و زنممی کنار را هایمچشم زیر خیسی

 .گردمبرمی فرهمند

 این تمام گردونید برش برام تونستید اگه خواممی چیزی یه من! بخوام؟ که چی هر-

 .کنممی فراموش رو ماجراها

 و باشم مسلط صدایم تن روی کنممی سعی. کنندیم نگاهم متعجب و گنگ دو هر

 .نلرزد حد از بیش

 دیگه من تونید؟می! برگردونید رو مامان زندگی به ورودتون از قبل شاد دختر اون-

 چسب با دوباره رو هاشتکه رو شکسته گلدون یه اینه مثل شم؟می سابق مثل

 از گذاشت مسینه روی کیارش که داغی. شمنمی قبل مثل دیگه من. بچسبونیم

 من اون زدیدمی نیش شماها. بود بدتر بودم شنیده که هایینیش و هابدبختی یهمه

 که اونی شده من درد! کنید؟ آرومم خوایدمی شماها نیست اون حاال! کردمی آروم رو

 !شهنمی درمان دیگه درد این. هستم آخرش تا گفتمی

 .دارمبرمی قدم در سمت آرام و گردمبرمی

 !رسونمتمی کن صبر-

 خداحافظی مادر غمگین هایچشم با. شود آماده تا شوممی متوقف فرهمند جمله با

 .کنممی
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 .زندمی را ماشین در. روممی پایین هاپله از فرهمند کنار

 خارج بزرگ در از. کندمی روشن را ماشین تعلل بدون. کنممی باز را جلو در سکوت با

 .گذاردمی امصندلی الیبا را دستش. شویممی

 !گفته؟ چیزی کسی-

 .دهممی تکیه شیشه به را سرم

 ...نه-

 بری؟ خوایمی کجا-

 !کجاست دونیدنمی شما که هست جایی یه-

 .خنددمی بلند

 !کلبه؟-

 .چرخانممی سمتش تعجب با را سرم

 ...جااون بود گفته کیارش! کجاست؟ دونیدمی-

 .شودمی امجمله کردن تمام مانع

 من اما ندارن، اطالع جااون از بیامرزش خدا مادر و خودش جز کسی گفته حتما-

 !کجاست دونممی

 .گیرممی بازی به را دستم انگشتان

 جا؟اون ببریدم خوایدمی-

 .کندمی متوقف را ماشین قرمز چراغ پشت و کندمی ایسرفه تک
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 نداری؟ دوست-

 .دارمن کلید... فقط. جااون برم خواممی! چرا-

 .کندمی نگاه رخمنیم به و دهدمی تکان را سرش

 کنی؟ کار چی جااون خوایمی تنها. نیست مشکلی-

 برسد چه بود تحمل قابل غیر هم کیارش با کلبه آن هایشب. دانستمنمی هم خود

 !تنها

 فرهمند؟ آقای. داد انجام شهمی کار کلی-

 .کندمی نگاهم سوالی

 شما فقط ذهنم، تو مونده سوال یه... کردم صحبت بد باهاتون خونه تو ببخشید-

 نداشت؟ دوست رو من اولم از کیارش. دونیدمی رو جوابش

 .کندمی حرکت دوباره چراغ شدن سبز با

 دختر تو نیل، کنی؟می فکر چی خودت نزده، تو به زنگ یه و رفته ماهه دو االن-

 و مادرت پیش بیای روز هر کهاین نه بیای کنار موضوع این با باید. هستی ایقوی

 !بدی ربط من به رو خونه فروختن و اون شدن غیب

 .کنممی نگاه تاریکی به رو هوای به و کشممی پایین را پنجره

 ...پسرتونه اون نیستید؟ نگرانش شما-

 .دهدنمی را جوابم
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! بره اینطوری اینکه نه بزنم حرف باهاش باید کجا دونستممی حداقل بود مرده کاش-

 ازش قبال که شما! شده غیب ماون گفتمی. بهم بود زده زنگ ساحل مادر راستی،

 ندارید؟ االن داشتید خبر

 دستش به و دارمبرمی را آب بطری و شوممی خم عقب به. کندمی سرفه هم پشت

 .نوشدمی الجرعه را آب. دهممی

 خوبید؟-

 ...آره-

 .گذارمیم هم روی را هایمچشم. شوممی پرسشم خیالبی

 جا؟اون بمونی خوایمی کی تا-

 :دهممی پاسخ بسته هایچشم همان با

 .دارم کالس فردا پس-

 !دنبالت میام خوبه،-

*** 

 !بکشش کیارش! سوسک-

 !تو یقه تو ندازممی بکشم چرا-

 !نمیارم واسمت دیگه کنی رو کار این! روانی-

 !کنه حرکت لباست زیر کن فکر! سوسکه هست دارم بال! عالی هم خیلی-

 !نه-
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. سپارممی گوش داد،می جوالن گوشم در که صداهایی به و زنممی چرخی تخت روی

 .هادویدن از ناشی چوب ناله صدای و هاخنده ها، خنده ها،خنده صدای

 بغض از پر لبخند جز اما بخندم روز آن مانند خواهممی. کشممی باال گردنم تا را پتو

 .شودنمی نصیبم چیزی

 را معصومه دفتر و خودم دفتر و کشممی بیرون را کیفم تخت زیر از و شوممی خم

 دفتر صفحه آخرین. گذارممی جلویم را هاآن و نشینممی تخت روی. دارمبرمی

 .خوانممی بلند را آخرش جمله و کنممی نگاه را معصومه

 !شهنمی شه،نمی شه،نمی! شهنمی خوب دیگه حالم-

 زنگ غریبه تا دادمی آنتن گوشی کاش! شودنمی خوب دیگر هم من حال   چقدر

 را مشکی خودکار در. دادممی گوش تنها من و زدمی حرف آسمان و زمین از و زدمی

 .کنممی باز

 تنها حوادث، طوفان جلوی امرفته برباد خود   همراه. شودنمی خوب دیگر حالم"

 من. کشممی دوش به را خوابیبی هاسال تگیخس! تنها عمرم، تمام مانند. امایستاده

 ."داشتند را کشتنم قصد که جدیدی سخت های روز و اممانده

 با و کنممی فرو بالشت داخل را سرم عجز از و کنممی پرت زمین روی را ها دفتر

 .زنممی ضربه تشک به مشت

 فراموشی تدس به را چیز همه توانندنمی که هاییآن روزگار گذردمی تلخ چقدر

 درمانده آینده دادن ادامه از و کنند زندگی گذشته خاطرات با باید چقدر. بسپارند

 .گردندمی نقصی دنبال و کنندمی نگاه آینه در را خودشان مدام. شوند

 .کنممی باز را گالری دوباره و کنممی جمع شکمم داخل را پاهایم
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 که قرمز و ایسورمه چهارخانه پیراهن با دیدنش با. کنممی پلی را کیارش تولد فیلم

 کش لبم روی لبخند آویزان، پیراهنش روی هنوز مارکش و بود برایش من کادوی

 .آیدمی

 .بخند! پسره ه ی-

 .انداخت صافی خط لبش روی روحبی هامرد تمام مانند

 !بخندم تونممی حد همین در من-

 !نشو مسخره! کیارش ا  -

 چیزی گوشش کنار و پرید مبل سمت طاها زدم، امشانیپی به که ایضربه برابر در

 حال در. دارد را طاها خوردن قصد انگار که کرد باز را دهانش چنان کیارش که گفت

 و انداخت باال هم پشت را ابروهایش طاها. گفتمی نامفهومی هایچیز زدن قهقهه

 .آورد دوربین جلوی مختلف اداهای با را صورتش

 نمیاد؟ بند اشخنده که گفتی چی-

 .شد باز نیشش

 به چایی همون دادن رنگه، کم چایی این چقدر تو، ادرار آزمایش! دیگه قضیه همون-

 !بیمارستان تو خانومه اون

 جیغم صدای بود دوربین جلوی ایمسخره طرزبه صورتش اجزای تمام که درحالی

 .شد بلند

 نشسته هم دور همه که ودب ایصحنه. زدم جلو هایمجیغجیغ نشنیدن برای را فیلم

 .کنممی خوانیهم فیلم، خوش   موجودات آن همراه. خواندیممی آهنگ و بودیم
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 نفسم گیرهمی تو بی کسم، همه تویی که ای-

 رسممی خواممی چی هر به باشم، داشته تورو اگه

 رسممی خواممی چی هر به

 بکنم؟ تکرار کی واسه وقلبم نیستی تو وقتی

 بکنم؟ بیدار کی واسه رو آلوده خواب هایگل

 .گرفت دهانم جلوی را اشاشاره انگشت و شد بلند طاها اعتراض صدای

 !نیل بدون بخونیم دیگه باریه... زد بهم رو ریتم نیل این بابا ای-

 مانوسط که کیارش صدای که کردم پرت سمتش را کیکم بشقاب داخل چنگال

 .درآمد بود نشسته

. عشقم بخون نیل،! بخونید؟ خواهرت و تو نخونه من زن  ! خونمنمی ممن نخونه نیل-

 !نشه خراب تو ریتم که نخونه طاها دممی قول

 یشانه به ایضربه. بود تر باال رسیدن عرش به و غرور از داشتم لحظه آن که حسی

 .کردیم باز ب**ل هم با و شدیم خیره هم به. زدم کیارش

 بپاشه؟ دونه کی واسه عشق کبوترای دست-

 باشه؟ زنده تو بدون تونهمی من تن مگه

 .نشاند امپیشانی روی ایه*س*بو و کرد خم را سرش

 !بمونه زنده تو بدون کنه غلط من تن-
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. بود شده عجین رویش هایاشک با هایمب**ل روی خنده. لرزیدندمی هایمشانه

 حوادث برابر در. نمترسانمی هم افتادمی کلبه پنجره پشت که هاییسایه حتی دیگر

 جدایی از تر ترسناک چیزی دیگر آمد؛ سرم ترسیدممی که چیزی از بودم، شده مقاوم

 .نبود که

 کفش پوشیدن برای حسی آنکه وجود با. افتدمی در کنار چوبی کمد به نگاهم

 داخل را رنگ طالیی کلید. روممی سمتش پایم نوک با و شوممی بلند جا از نداشتم

 بودند، شده تلمبار پایینش که وسایلی شدنش باز محض به. چرخانممی قفلش

 را رنگش آبی پیراهن و کشممی بیرون را هالباسی چوب از یکی. ریزندمی بیرون

 .برممی صورتم جلوی و آورمدرمی

 ثابت همه به تونممی چطوری کیارش؟ دارم تحمل چقدر من مگه گردی؟برمی کی-

 مو هاافسانه مثل نداری که توقع خودت؟ از دینمی خبری اچر  نیستی؟ مقصر تو کنم

 چرا نفهمم باز و دندونام رنگ هم بشن موها این خوایمی یا بیای؟ تا بزنم آتیش تو

 تو یاد رو من اونا چی؟ هامونعکس یعنی؟ کردی فراموشم رفتی؟

 که ایرفته باد بر بشه نیل تا باد دست دادی رو همه کال چی؟ مونندازن؟خاطراتنمی

 لعنتی؟ میاد دلت چطوری آخه رفته؟ هم یادت از

 صندوقچه در. کنممی نگاه بود افتاده زمین روی که وسایلی به و نشینممی زمین روی

 .کنممی باز را رنگ ایقهوه کوچک

 بود، سوخته باالیش کهدرحالی لواسان از برگشتن از بعد جاده، کنار نفرمان دو عکس

 .کردمی ودنماییخ صندوق آن داخل

 .کلبه سقف روی و هاچمن روی باران هایتازیانه صدای بعدش و زندمی برق و رعد

*** 
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 و نشسته سلطنتی مبل روی بود، او برابر دو سنش که همسرش کنار لبخند با ترنم

 .بودند ایستاده ساییدن قند برای سرشان باالی شوهرش فامیل از نفر چند

 لحظه یک نشانه به را دستش داماد خواهر که بخواند را صیغه خواستمی عاقد

 صندلی کنار کفشش بلند هایپاشنه با را خودش و گیردمی باال عاقد به رو کنید صبر

 ترغلیظ دم هر خاله هایاخم. کندمی زمزمه خاله گوش کنار چیزی. کشاندمی خاله

 لبم روی بخندل. کردمی نگاه من به روییبهرو صندلی روی از مدام و شدمی

 .گذارممی مادر دامن روی را دستم. خشکدمی

 !کن صدام شد، تموم که عقد. بیرون رممی دارم، کار من مامان-

 .شوممی خارج عقد اتاق از سرعت به مادر، تعجب برابر در

 طاها صدای. نشینممی راهرو چوبی صندلی روی و گیرممی را بغضم جلوی سختی به

 .آیدمی سرم باالی

 شده؟ چیزی! نیل-

 .دهممی تکان طرفین به باری چند را سرم

 .کنهمی درد سرم فقط. نه-

 .کشدمی هم در را ابروهایش

 گفته؟ بهت چیزی کسی نکنه! هاترنمه عقد نیل،-

 نماییدندان لبخند سختی به. نباشد خیس تا کشممی هایمچشم زیر را دستم

 .زنممی

 .عقد اتاق تو اومدم کردم اشتباه خودم من ا؟خداهبنده مثال بگن چی بابانه-
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 بلند جا از و کشممی راحتی نفس. افتدمی امگوشی صفحه روی غریبه شماره

 .برممی گوشم کنار را همراهم تلفن. شوممی

 .میام میدم جواب رو تلفن من. اتاق تو برو تو طاها،-

 پله آخرین روی. رومیم پایین سالن هایپله از بمانم العملشعکس منتظر آنکهبی

 .گذارممی زانویم روی را سرم. نشینممی

 .سالم-

 ناراحتید؟ ؟داره غم انقدر چرا صداتون-

 .کنممی ایسرفه تک

 .خوبه چی همه نه،-

 .گیردمی خودبه ایجدی لحن

 چقدر که بفهمونند بقیهبه خوانمی حالتی هر توی که اونایی. ندسته دو آدما-

 کسایین اونا مقابل دسته و بخرن ترحم و توجه و تلخه چقدر شونگیزند و نبیچاره

 که! خوبیم گنمی هم همیشه و میاد سرشونبه چی بفهمه کسی خواننمی. تو مثل

 شدم، خرد شکستم، ندارم، طاقت دیگه مثال داره معنی کلی که رو خوبیم این کاش

 !وقتهیچ نگن رو مردم حرف از مخسته تنگم، دل

 کنند،می که هایینگاه و شودمی که هایی آمد و رفت به. کنممی خفه گلو در را بغض

 .مانممی توجه بی

 رو هم حاال تا که ما وضعیم؟ چه تو من دونیدمی کجا از اصال شناسید؟روان شما-

 !ببینمتون خواممی آقا،! ندیدیم
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 شنهپا هایکفش آن با هم پشت را پایم. شودمی فرما حکم تلفن پشت سکوت

 زمین به بودند، کرده نشستنم به وادار و بودند گرفته ازم را رفتن راه توان که بلندی

 .کوبممی

 شاید! کنهنمی خرد هم تره نیست مهم براش که کسی برای کس هیچ وقت، هیچ-

 کنی؟می قبول رو اون دوباره تو اما. ..اما! برگرده رفته تزندگی از که اونی روزیه

 .شوندمی مشت ناخودآگاه انگشتانم و بندممی کممح را هایمچشم

 دوباره برگشت وقتی من که کرده فکر من به هم لحظهیه مگه رهمی یهویی که اونی-

 کنه؟ بازی باهام دوباره بدم اجازه و شم خر

 یه از بعد حاضری! خیالبی رو اون اصال باشه؟داشته دلیلی رفتنش برای اگه حتی-

 دروغ مدام و زنندمی جا زود اون مثل همه کنیمی فکر یا کنی ازدواج دوباره شکست،

 !گن؟می

 .کشممی گردنم روی گردنبند روی را دستم

 من مثل نبود، همه مثل اون! نیستم ایقوی آدم من و سخته خیلی دوباره شروع-

 پر تونهنمی کس هیچ هم رو جاش ولی ببخشمش تونمنمی درسته. بود من خود  ! بود

 !کنه

 :گویدمی آرامی صدای با مکث، اندکی از بعد

 ...هبگیر رو جاش خوادمی که فردی اون اگه حتی-

 را تلفن. دهدنمی را حرفش یادامه شنیدن اجازه هاکشیدن ک ل و هادست صدای

 میان که ترنمی به و شوممی عقد اتاق داخل و روممی باال هاپله از و کنممی قطع

 .زنممی لبخند ،کندمی نگاهم سوالی جمعیت
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*** 

 اتاق در نزدیک را خودم. کندمی جلب را نظرم فرهمند زبان از کیارش نام شنیدن

 .بشنوم را صدایش بهتر تا کنممی خواب

 بگو... داغونه وراین اوضاع بگو بهش نگرفته؟ تماس که کسی با چطوره؟ حالش-

 ردیف رو کاراش هم رو لوکی اون! کنه فکر خونهبه برگشتن به ترکم تا دنبالشه پلیس

 کسی که هنوز ،نه. نداریم بهش نیازی دیگه. خواستمی که جا همون بره که کن

 بدونه؟ خوامنمی چرا! دارن خبر همه کنه فکر کیارش بذار ولی مرده دختره نفهمیده

 زن و پسر ما کار نرفته که یادت! شناسمشمی خودمه پسر! کنهمی پر رو جاهمه اون

 کنه باور باید کیارش! وراون حساب ریزممی وقته چند تا مرکز هایپول! شناسهنمی

 زیاد ساحل! تونپیش میام زودی به ممن! قاتله کنه فکر بذار کشته رو ساحل خودش

 دیگه باریه. بفهمه هیچی نباید لقامه! شدمی محو زندگی صفحه از باید دونستمی

 رو خط اون! بگیرن رو ردش شاید نزن زنگ خودم خط به دیگه بگم؟ بهت باید هم

 !خب؟ گیری،نمی تماس دیگه! کنممی خاموش فعال هم

 دهانم جلوی که هاییدست با سریع فرهمند، توسط دستگیره خوردن تکان صدای با

 سرم پشت را در و دوممی خودم اتاق سمت و گیرممی فاصله در از بودم گرفته

 .بندممی

 .شنوممی اتاق در پشت را صدایش. نشینممی در پشت

 میرم دارم ممن. میان دیر داره جشن کیانا امروز گفت زد زنگ مامانت هنوز؟ خوابی-

 .کار سر  

 باز را در و زنممی ضربه امزدهیخ صورت روی باری چند و شوممی بلند جا از سختیبه

 .کنممی
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 !فرهمند آقای-

 .زندمی رویمبه لبخندی و کندمی تن را کتش

 ؟جان-

 خوبی آدم واقعا شما! بخوام معذرت قبلم رفتارای برای خواستممی... هیچی-

 !بود نشناخته رو شما خوب کیارش هستین،

 .اندازدمی چین لبانش گوشه

 چیزی ساحل خانواده ببین... راستی! دادی تشخیص رو خوب و بد و فهمیدی خوبه-

 دوست عنوانبه وت بهتره باشه خالی دستشون شاید چیزی؟ پولی خوان؟نمی

 !کنی کمک دخترشون

 .ندارم حرکاتم روی تعادلی. کشممی پلکم باالی را دستم

 شاید اصال شده؛ گور و گم دوباره که کرده غلطی چه نیست معلوم که ساحل! حتما-

 چیزی شدم بیدار خواب از تازه من ببخشید اصال؟ میگمچی! کشتنش شایدم! مرده

 ...ببخشید میگم چرت! فهممنمی

 .دهممی فرو سختی به را دهانمآب و کنممی نگاه خیره هایش چشم بین ذره به

 پریده؟ رنگت انقدر که ترسیمی چیزی از یا ایخسته هنوز-

 .نبودم خوبی بازیگر وقتهیچ. گذارممی امپیشانی روی را دستم

 خودتون بمراق ببخشید،. بخوابم بازم باشه بهتر شایدم. خستم آره. خوبم نه... نه-

 .باشید
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 محض به. رودمی بیرون خانه از و داردبرمی زمین از را کیفش و دهدمی تکان سری

 دیگری گوشی دنبالبه. کنممی باز را کشوها در و دوممی خوابشاناتاق سمت رفتنش،

 ریزممی بیرون را کشو داخل هایبرگه تمام. گردممی بود دستش همیشه آنچه از غیر

 رنگ سرخ نوکیا گوشی دیدن با. ببینم را داخلش کامل تا برممی باال را ایمپ یپاشنه و

. کشممی جلو انگشتانم نوک با را گوشی سختیبه و کنممی دراز بیشتر را دستم

 هر هایمدست. کنممی روشنش و نشینممی تخت گوشه و آورممی پایین را گوشی

 را شدنم آرام برای تالشم تمام گوشی خواستن پسوورد دیدن با. لرزندمی بیشتر لحظه

 جیب داخل و آورمدرمی را سیمکارتش و کنممی باز را پشتش. دهممی دست از

 هایبرگه. گذارممی سرجایش و کنممی خاموش دوباره را گوشی. گذارممی سوییشرتم

 سرم پشت از صدایی که ریزممی کشو داخل دوباره و دارمبرمی را زمین روی خالی

 .کندمی حبس امسینه ار  نفس

 !دهمی آدم دست کار حد از بیش کنجکاوی دخترم؟ گردیمی چیزی دنبال-

 :کنممی زمزمه آمد،درمی سختی به که صدایی با برگردم آنکه بدون

 !بود شده تموم خودم کاغذای آخه گشتممی کاغذ دنبال داشتم-

 من، به بده رو سیمکارت اون حاال! گیمی راست داری تو که کنممی باور من! نیل-

 دخترم؟ باشه

 پوزخند به نگاهی و گردمبرمی. کنممی قالب بهم را لرزانم هایدست و کنممی وکوت

 .اندازممی لبش روی

 !برنداشتم چیزی من کیانا جان به-

 .شودمی هم در پشتش پر هایابرو
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 !خوری؟می قسم دروغت برای رو من کیانای جون-

 از و خورممی کشو به آخر و روممی ترعقب قدمش هر با. داردبرمی سمتم به قدم یک

 .پیچممی خود به درد

 کار کیارش و مامان با خدا رو تو. گممی راست. نشنیدم چیزی... من فرهمند، آقای-

 به خدابه! کیارش نه کشتن شما آدمای رو ساحل دونممی من فقط! باش نداشته

 .بود حقش! مرده که مرده شتنش،ک که درکبه اصال. گمنمی کسهیچ

 .شوندمی پایین و باال بازدم و دم هر با هایمشانه. افتممی نفسنفس به

 .کندمی پرت تخت روی و آورددرمی را کتش

 .کنار برو-

 .کندمی باز را وسطی کشو در. کشممی کنار را خودم

 .محسن آقا بمونه خودمون بین میدم قول-

 .آیدمی نزدیکم قدم یک با. شودمی بلند جا از و وردآمی بیرون قرص ایبسته

 حتما کرده ولش شوهرش که دختری. نگرانته واقعا پدرت. دخترم تخت روی بشین-

 راحت برای که کنهمی پیشنهاد پدرت! کرده طی رو جنون مرز و داره غصه خیلی

 بینهمی و خونه گردهبرمی مادرت بعد نه؟ تره،طبیعی قرص با! بکشی وخودت شدن

 دل. شهمی کوتاه درازت زبون! میشی راحت دخترم! مُرده تختش روی دخترش

 .شنمی بسته همیشه برای هاتچشم اون! شهمی ترمیم اتشکسته

 عقب را خودم. شوندمی باز حد آخرین تا هایمچشم و حبس امسینه در نفس

 .کشممی
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 ...میدم قول! گمنمی چیزی کسی به من-

 .گیردمی جلویم را قرص بسته

 فقط! بدم ایدیگه فرصت بهت تونمنمی من متاسفم،! نیل شی آروم زود میدم قول-

 هم حاال. خواستمی وخاطرت واقعا من پسر! کنم مطمئنت چیزییه از تونممی

 .مجبورم من عروس، اما! شهمی ناراحت بیشتر مادرت از حتما مردی تو بگم بهش

 کردمنمی فکر هرگز. گیرممی دستش از را بسته. یندنشمی هایمگونه روی اشک سیل

. کنممی نگاه خیره قرص به. بروم دنیا از ببینم را هایشچشم دوباره آنکه از قبل

 .نداشتند حرکت توان پاهایم

 فقط. بجنگم براش بخوام که نمونده برام چیزی دیگه من! رو شهمه خورممی-

 بگید بهم رو چیهمه! بمیرم بفهمم هقضی اصل از چیزی اینکه بدون نیست انصاف

 !هیچ برای کشتم رو خودم کنند فکر همه نیست انصاف! خورممی من بعد

 .نشیندمی تخت گوشه

 چندین االن. بیار بیرون سرت از رو کنی فرار بتونی اینکه فکر پس! قفله بیرون در-

 نتونی که تهس باال قدریاون رقمش. کنیممی پارو پول خیریه اسم به ما که ساله

 خبر با هامونکار از نباید کس هیچ گهمی ما قانون! بزنیش حساب ماشین تو حتی

 بزنه جار رو این خواستمی و بود خبرنگار هم شیراز تو کیارش دوستای از یکی! بشه

 سازیصحنه با من که بگه رو چی همه بهش تا جااون بره بود خواسته کیارش از و

 و بود دزدیده من از که مدارکی با خواستمی ساحل ناو بعد! نذاشتم دعوا اون

 قرار که کسی دوباره. بگیره باج داشتیم، مونهاحساب لیست دادن از ما که فرارهایی

 تا پیشش بره که بود خواسته اون از ساحل! بود کیارش بشه داده بهش خبر این بود
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 بعدش! بود ردهمُ  ساحل کیارش رسیدن قبل اما اون؛ دست کف بذاره رو چی همه

 !کنهمی فرار اونم! بینندمی رو کیارش قدیمی خونه اون هایهمسایه

 .دهممی فشار دستم در را بسته

 آدم چقدر که کنممی درک واقعا من من،! کنیدمی کالهبرداری خیریه اسم به شماها-

 شیشه تو رو آدما خون خودتون منافع برای که پست قدراون! هستین پستی

 تو پا وقت هیچ هستی شرفیبی چه تو دونستمی اگه امبیچاره مامان .کنیدمی

 !ذاشتنمی تخونه

 .خنددمی بلندی صدای با

 !بود خودت کار تو سرت هم تو کاش! هامهبچه و اون خاطربه کنممی کاری هر من-

 مورد مشکی گلدان و برممی سرم پشت را دستم که شود بلند تخت روی از خواهدمی

 .کنممی بلند آرایش میز روی از را مادر عالقه

 !دارم کار من چون بخور زودتر شنیدی، که حاال-

 !خورمنمی من-

 .گذاردمی امشانه روی را دستش و آیدمی جلو

 !کنم تونممی هم ایدیگه کار وگرنه بخوری باید چرا-

 .اندازممی باال ابرو

 !خورمنمی! نه-

 کیارش پیش رفتیممی همه و اومدیمی ما با دیگه هفته کردینمی کنجکاوی اگه تو-

 !کرد کاری شهنمی دیگه االن اما! کنی زندگی اون با دوباره تونستیمی و
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 جیبش از را همراهش تلفن و برود تخت سمت خواهدمی. خوردمی زنگ تلفنش

 تخت روی. زنممی سرش پشت به قدرتم تمام با و آورممی جلو را گلدان که دربیاورد

 .افتدمی

. آورمدرمی را کلید کتش جیب از. پیچیدمی هایمنفسنفس صدای گوشم درون انگار

 .روممی بیرون همراهم تلفن برداشتن از بعد و کشممی سرم روی را شرتمسویی کاله

 .آیممی پایین هراسان هاپله از. گیرممی را مادر شماره

 با هم رو کیانا! اینا خاله خونه بیا. خودتون خونه نرو مامان کجایی؟ مامان... الو-

 !رو چی همه میدم توضیح برات بیار خودت

 تکان دست ماشین اولین برای. کنممی قطع را تلفن ورودی در به رسیدن محض به

 .دهممی

 هست؟ کالنتری اطراف این-

 .دهدمی باال را پشتش کم ابروهای راننده

 جا؟ناو برسونمتون خوایدمی. هست دوم کوچه سر-

 :هممی پاسخ فورا

 !همین فقط بود سوال! کسی خونه برم باید اول! نه-

*** 

 تند سرم، پشت طاها. کنممی تن به را اممشکی چرم کت ماه، آذر یکم و سی وقت   به

 .زندمی حرف تند

 !خداحافظ دارم کار بگو بهشون بعد بخور قهوه بشین فقط... هانگم دوباره نیل،-
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 .زنممی ابروانش بین اخم به یینمادندان لبخند

 شونخانواده قرار سر برن خوانمی هم خارجیا! ای؟غیرتی خیلی بگی خوایمی االن-

 !تو شدی مایند اپن چقدر! برن ذارننمی راحت انقدر

 .کشدمی ریششته به دستی و اندازدمی باال شانه

 البته... برمیای خودت پس از تو! دربیارم رو رفته فرنگ فکرای روشن ادا خواممی آره-

 !جدا ایستمسئله هم عموته قرار طرف اون اینکه

 .برممی کت زیر و کشممی جلو را شالم

 .بله... بله-

 .کنممی نگاه درآینه پوشم مشکی خود به

 قبولش باید منه زندگی این خب. کنهمی باز دهن تازه داغ یه ره،می یادم رو غم یه تا-

 مرگ داغ، پشت داغ. شهمی عادی برام داره زندگی یه توی یاهیس از حجم این. کنم

 خیلی ایمزنده که ماهایی بیاره؟ دووم زمین این تو انقدر تونهمی کی... مرگ پشت

 روزیه اگه بده قول! بده قول طاها... قتل سکته، هواپیما، سقوط تصادف،! جونیم سگ

 .خیلی... ستتنها خیلی! باشی داشته رو مامانم هوای نبودم من

 .شودمی خیره زمین به و کندمی کنش گرم شلوار جیب داخل را دستش

 .شهمی دیرت برو! بسه-

 نگاه کند،می پا آن و پا این کمی .گیردمی جلویم را دستش که بروم خواهممی

 .کندمی باز ب**ل بیند،می که را پرسشگرم
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 دستگیری موضوع باید االن ات دنبالش؟ بری خواینمی. نیست کیارش از خبری نیل،-

 ...نگرانشم! گشتبرمی و فهمیدمی رو باباش

 .گذارممی آرایش میز روی را انگشتانم سر

 رو چی همه خودش خاطربه باشه، عاشق که آدمی. طاها نیست مهم برام دیگه-

 خجالت حتما هم حاال! نگفت ولی بگه من به رو چی همه تونستمی! ریزهنمی همبه

 !گذرهمی خوش بهش داره خیلی وراون اینکه یا رگردهب کشهمی

 از را کیفم و کنممی نگاه را میز روی شانخانوادگی عکس قاب طاها اعتراض برابر در

 .روممی در سمت و کرده بلند تخت روی

 جایی تا! هتل مامان پیش میرم من بگو... برسون سالم بهش برگشت، اگه مامانت-

 گریه انقدر کیانا. جونخان خونه بیاد نمیشه حاضرم. هکشمی طول کنیم پیدا رو

 شده چیز همه. گرفتن هم رو فرهمند امالک تمام! کنیم جمعش تونیمنمی کنهمی

 و مونخونه به زد طوفانیه مثل مامان ازدواج! هم با دوباره مامانم و من... قدیم مثل

 نگفتم بهش. پلیس پیش رفتم چرا که عصبانیه دستم از هنوز مامان. کرد مونآواره

 تمام اون خب. بشکنه این از بیشتر خواستمنمی! بکشه رو من خواستمی شوهرش

 اونی نه خودمم یخانواده نگران من االن. غمگینه انقدر ببینم تونمنمی. منه زندگی

 !نگرانشی تو که

. کنممی باز را اصلی در. روممی پایین آپارتمان پهن هایپله از و کنممی باز را در

 و کنممی باز را در. دارمبرمی قدم سمتش و بینممی را کوچه طرفآن رنگ زرد تاکسی

 .دهممی را گوشی جواب حال درهمان

 !سالم-
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 رو تونمثبت نظر حاال شد؟ چطور خب! بودم نگرانتون نبود ازتون خبری وقتی چند-

 !کنید اعالم

 .خنددمی بلند

 من حاال. بود ترپخته! بود کرده تغییر چیز همهبه نسبت دیدت اصال! شاهکار! عالی-

 برای بیایم کی. بیشتره لذتش خوندن کتاب با خوندم، رو کردی ایمیل که افیدیپی

 خانوم؟ امضا

 ازش کلی استاد که شده بازنویسی نسخه از امضا و رونمایی برای مراسمی شده قرار-

 .شهمی کنسل و نمیاد کس هیچ که دونممی من ولی بگیرن کرد تعریف

 ماشینش فرمان به بار چند عبوس راننده و شودمی متوقف قرمز چراغ پشت ماشین

 .کوبدمی

 نیستم؟ کافی! میام من-

 .دوزممی کردند،می برخورد شیشه با که باران قطراتبه را نگاهم

 !بیاد ذارهنمی شوهرش ولی اممعصومه مدیون رو نوشتم من چی هر البته! ایدکافی-

 رد کامیون با روش از سامورائی روش هفت به شدمی کاش! گنمی اینبه پررو مرد-

 .شد

 .خندممی ریز

 محبتش مدیون من بکشه روش هفت به رو اون و کنه لطفی همچین کسی اگه-

 !شممی

 !بینمتونمی هفته آخر پس-
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 !حتما-

 .شوممی پیاده و کنممی حساب را کرایه و کنممی قطع را گوشی

 باید توضیحی چه دانستمنمی هنوز. گیرممی پیش را کافه راه هافرشسنگ روی از

 .اممعرفتیبی همه این برای بدهم

 که میزی تنها دیدن با و کشممی َسرَک میزها به. کنممی باز را ایشیشه ایسورمه در

 وسط از موهایش که سرش پس دیدن با. روممی جلو بود، نشسته دورش نفر یک

 .گذارممی چشمانش جلوی را دستانم بود، ریخته

 !کیم؟ من گفتی اگه-

 .خنددمی آرام

 !تو؟ ایدیوونه هنوزم! نشناختم که من-

 .کشممی کنار را رویشروبه صندلی و دارمبرمی را دستانم خنده با

 رو زیباتون برادرزاده اومد دلتون چطور نشناختید؟ رو من چرا رمضانی آقای بابا ای-

 ...عمو سالم اسید؟نشن

 .زندمی لبخندی بودند، شده سفید کمی حاال که هاییریشته میان از

 نشناسمت؟ شهمی مگه-

 .گذارممی میز روی را کیفم

 !جان عمو گوشم سراپا من-

 .بردمی اشچانه زیر را دستش
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 ازم مادر. نیست جالب چندان تونوضعیت که االنم مادری، پسری ینوه تنها تو-

 !شه تو نام به داره هرچی از نیمی کنی قبول بخوام ازت و بیام که ستخوا

 .پردمی باال ابروهایم و شوندمی گرد هایمچشم

 زمین وقت هیچ ما ذارهنمی که اونه... بزرگه خدا خواستیم؟ کمک کی ما عمو-

 مثل مامان! شه دراز کسی جلوی موندست نذاشت مُرد، پدرم وقتی حتی بخوریم،

 نویسم،می هم خودم رشته و سارا پدر لطف به ممن کنه،می درست عروسک سابق

 هم و کنممی ویراستاری کرد، قبول رو رمان دوباره چاپ که نشریه اون همون برای هم

 برای ارثم! موند نخواهیم و نموندیم لنگ خدا لطفبه که بینیمی! خونممی درس

 !هاشبچه و عمه

 .کندمی نگاهم چیست انهنش دانمنمی که لبخندی با

 برای حتی و گرفتی نادیده کال رو ما تو هرچند... مادرته حق! نیل توئه حق   این اما-

 ...چرا که نگفتی هم حاال... نکردی موندعوت تعروسی

 .پرممی حرفش میان

 بریم بیاید! خیالبی پس! شدم جدا شد چی دونمنمی هم خودم! نده ادامه عمو-

 .بمونید جااون رو امشب م،بزرگ مادر خونه

 .گذاردمی جلویم و کشدمی بیرون ایپوشه اشمشکی کیف از

 !کنی امضا باید فقط شده تو نامبه قبل از چی همه-

 .اندازممی پوشه به کوتاهی نگاه

 نکنم؟ قبول اگه و-
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 هایچروک و چین و خمیده کمر با که مادربزرگ به و شنوممی سرم پشت از صدایی

 .شوممی بلند جا از سریع. کنممی نگاه بود امصندلی پشت مشچش دور

 بمیرم؟ دوشم روی باریه با خوایمی-

 ب**ل مانده، خیره رویمبهرو یشکسته و مسن زن به که هاییچشم و لکنت با

 .زنممی

 ...جون مادر-

 .گیردمی باال را چادرش

 !کنممی خواهش-

 دممی قول وقتاون! مادربزرگم خونه بریم بهتره. نیست مناسبی جای جااین آخه-

 !کنم قبول

 .داردبرمی گرد میز روی از را سوییچش عمو

 .بهش کن کمک بگیر رو مادر دست نیل! بریم که موافقم ممن-

 .گیرممی را مادربزرگ بازوی سریع

 ...مادرجون بیاید-

. نشینممی و کنممی باز را عقب در. کنیممی ماشین سوار را مادربزرگ عمو، کمک به

 .کندمی نگاهم و گرددبرمی سختی به مادربزرگ

 کجاست؟ مادرت-

 آواره مادرم بگویم که بردممی سربه محض دلی دو در. خارانممی کمی را امپیشانی

 !نه یا برده پناه هتل به و شده
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 ...یعنی! نیست االن مامان... چیزه... ا  -

 .آوردمی باال را رنگش زرد تسبیح با دستش

 کجاست؟ مادرت هست؟ کجا گفتم. نیست کجا نگفتم-

 .اندازممی کوتاهی نگاه شکوچک انگشت داخل فیروزه انگشترهبه

 !نندازید راه دعوا دوباره کنممی خواهش فقط! هتل-

 .گیردمی اشاستخوانی دستان بین را سرش مادربزرگ

 بد عروسمبه من...! نادر .کنهیم فکر درموردم این م،نوه که کردم بد انقدر من نادر،-

. ببخشنم باید همینا دنیام اون برای آخریدم این هم حاال! منوه به پسرم،به کردم،

 شی مجبور پیری تو که نکن کاری وقتهیچ... کنه حالل رو من که نیست پسرم ولی

 !بیفتی خفتبه من مثل

 .زندیم برق و رعد و گیردمی هم آسمان دل بارش،تاسف حال از

 دلبه ایکینه خانوم لقامه که... ا شاء ان... پیشش میری االن برم، قربونت مامان-

 .باشن نگرفته

 .خواندمی ذکری ب**ل زیر و دهدمی تکان را سرش مادربزرگ

 از کند، پیدا پارک جای عمو تا و گیرممی را مادر شماره هتل، به رسیدن محضبه

 .شوممی پیاده ماشین

 .مانما الو،-

 .دهدمی را پاسخم سرد

 بله؟-
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 ...!لطفا البی؟ تو میای! هتلیم پایین االن! اومده بزرگ مامان-

 .کندمی سکوت ایثانیه چند

 !نیل نباید... جااین آوردیشمی نباید-

 لبخند و کنممی قطع را تلفن سریع آیندمی نزدیک که مادربزرگ و عمو دیدن با

 .زنممی

 ...داخل بریم. مدیداو که مامان به گفتم-

 راحت تا گیریممی را مادربزرگ هایدست نادر عمو و من. رویممی باال هاپله از هم با

 سربه ممکن حالت ترینساده در و نبود تمام چیز همه که هتلی داخل. بیاید باال

 بودند، شده چیده هم دور که ایخاکستری هایمبل روی. شویممی برد،می

 .نشینیممی

 !پیشم بشینه نیل پاشو، رناد-

 دست با. کندمی بلند مبل روی از را درشتش اندام و اندازدمی باال ایشانه نادر عمو

 .دهدمی نشانم را بود نشسته رویش مادربزرگ اینفره دو مبل

 تو جاستاین جالبیش حاال! آزار دل شهمی نادر بازار، به اومد که نوه دیگه بله -

 !هامنه پیش همیشه هاشتنهایی

 نمانده بیشتر پوست نازک الیهیک و استخوان چند از بیش هاآن از که هاییدست

 .اندازممی گردنش دور را دیگرم دست. کندمی نوازش و گذاردمی دستم روی بود،

. شودمی کشیده سمتش نگاهمان سه هر آید،می بیرون آسانسور از که مادر دیدن با

 .آیدمی پایین ادربزرگم گردن از ناخودآگاه دستم
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 .ایستدمی مادربزرگ رویبهرو و کندمی کوتاهی سالم عمو با مادر

 !خانومحاج سالم-

 .شود بلند جا از تا گذاردمی امشانه روی را دستش مادرجون

 !جلو بیا. عروس سالم-

 !است آمرزش دنبال عمری آخر مادرشوهرش ندارد خبر. کندمی نگاهم سوالی مادر،

 در تا شودمی خم و رودمی جلو باالجبار مادر. کندمی باز هم از را دستانش زرگمادرب

 .بگیرد جا جون مادر آغوش

 ...رو هامتهمت ببخش... رو زبونام زخم ببخش! لقامه رو من ببخش-

 .امنشسته رویشبهرو که کندمی نگاه منی به تنها باز دهانی با مادر

 باری آخرین با. شدید الغر چقدر. که نکردید کاری شما حرفیه؟ چهاین خانوم، حاج-

 .شدید شکسته! کردید فرق آسمون تا زمین دیدمتون دختمه عروسی تو که

 .دهدمی را مادر پاسخ عمو. شده سنگین هم هایشگوش مادربزرگ انگار

 تای دو شه مریض اینکه از قبل من مادر. داداش زن کنهمی رو کاراین آدم با بیماری-

 از نیفتاده پا از شکر رو خدا ولی شاد روحش شما مادر! قد هم عرض، هم! بود لنی

 انجام راحت قبال که کارایی اینه تر سخت اون از سخته، خیلی بیماری. رفتن دنیا

 داداش زن جان مامان حاال... بدی انجام دیکران کمک به مجبوری حاال رو، دادیمی

 ...مامان! کن ول رو

 .کشدمی راحتی نفس مادر و کندمی رها را مادر گردن هباالخر  مادربزرگ

 .لقامه به بده رو پوشه اون...! نادر-
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 .گیردمی مادر جلوی را پوشه. شودمی بلند جا از. کندمی باز را کیفش سریع عمو

 خانوم؟ حاج چیه این-

 !شینممی جااین صبح تا نکنی قبول اگه خدابه! نیل و تو االرثسهم-

 جز بگوید چیزی و کند مخالفت توانستنمی جون مادر خواهش در غرق نگاه با مادر

 .بزند تشر و بکشاند من سمت را نگاهش آنکه

 !خودش پیش ببردش که فرستاده رو یکی شخاله. پایین بیار اتاق از رو کیانا برو-

 مورد طبقهبه رسیدن محض به. کنممی تند پا آسانسور سمت و شوممی بلند سریع

 و سرخ هاییچشم با کیانا. زنممی در آرام اتاق، کردن پیدا و سالن در گشتن و ظرن

. ایستدمی در جلوی انداخته، دوشش روی را کیفش که حالی در خیس هاییگونه

 :گویدمی کنان غرولند بگیرد، من از را اشعصبی نگاه آنکه بدون

 اومد؟ مخاله-

 .زنممی زانو جلویش و شوممی خم

 خونه برم وایسا نکردی؟ تنت کاپشن چرا! خانوم شاهزاده برسه، که هاستاالن بله-

 .بیام بیارم، رو کاپشنت

 .رودنمی کنار در جلوی از

 .خوبه هوا! خوامنمی مکاپشن! تو بیای خوامنمی-

 .کنممی فراموش را تندش لحن و زنممی لبخند سختیبه

 !خوریمی سرما جانم کیانا وای-

 .بردمی باال را انندشم جیغ صدای
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! مونخونه اومدن تو با پلیسا دیدم خودم! نامرد شعور  بی باشی، من فکر به خوادنمی-

 ممنبه تو! ایعوضی تو. دیدم چشمام دوتا با! کرد اخم توبه بابام دیدم خودم

 !بابا هم داشتم مامان هم که کردیمی حسودی

 آخر درلحظه و آیممی خودمبه بنشیند؛ صورتش روی که رودمی باال ناخودآگاه دستم

 .کنممی مشتش

 .اومدن خودشون! کیانا نیاوردم رو اونا من نه-

 وارد سرش پشت و بندممی را اتاق در. رودمی آسانسور سمت و کندمی کج را لبانش

 .شوممی آسانسور

 ب**ل زیر و دوخته آسانسور کفبه را نگاهش و کرده مشت را کوچکش هایانگشت

 .زندمی غر

 .رودمی بیرون و کندمی باز را در من به توجهبی آسانسور، توقف محضبه

 راحتی نفس و گیرممی آرام دارد، ب**ل به لبخند که بینممی مادربزرگ کنار را مادر

 .کشممی نشد ختم دعوابه بار اولین برای که شاننزدیکی از

 برای و گیردمی را دستش و شودمی بلند جا از مادر. شودمی رد هامبل میان از کیانا

 مادر آغوش در چگونه که کنممی نگاه کیانا به و روممی جلو. کندمی بغلش بار آخرین

 پیش رفتنم از هم باز ریختمی اشک هم این برابر هزار اگر. کرده پابه گریه از بارانی

 .شدمنمی پشیمان پلیس

 .کندمی دور خود از را کیانا مادر

 !منتظرشن ببر رو کیانا ل،نی-
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 .کندمی قایمش که بگیرم را دستش خواهممی و دهممی تکان سری

 !برم این با خوامنمی من مامان-

 چه هر! ندارد ایفایده ولی گیرممی کاربه نشدن عصبانی برای را بود توانم در چه هر

 .شنیدممی توهین بچه وجبنیم از تربیش کردممی سکوت

 .برمشمی بیرون هتل از و کنمنمی توجهی هایشنق نق به و گیرممی را زویشبا زور به

 .شد کنده دستم میگم...! هی! شعوربی کن ولم-

 خود همراه را کیانا و روممی پایین هاپله از خاله، خوانده پسر ماشین دیدن با

 .ک شممی

 .رودمی داخلش سریع کیانا و کنممی باز را ماشین عقب در

 !کنممی خواهش باشید، بشمراق-

 با سینه بهدست کیانا که کندمی نگاه عقب به و زندمی آرامشی از لبریز لبخند

 ! نشسته آویزان هایب**ل و درهم ابروهای

 .مراقبشیم نباش نگران داداشزن! جوجه مونهمی سوسکه خاله مثل-

 .شودمی مورم مور داداشزن شنیدن از

 !نکنید صدام طوریاین خواهشا. یستمن تونداداش زن دیگه من-

 .گویدمی چشمی و اندازدمی پایین را سرش

 !زنیمی حرف این با چقدر... دیگه برو-
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 را جلویش که بگوید چیزی خواهدمی و پردمی باال بچه این گستاخی از پسر ابروهای

 .گیرممی

 .سالمتبه-

 .گردمبرمی هتل سمت و اندازممی رویمپیش دندهیک دختر به را نگاه آخرین

 آزارم هرچیزی از بیشاین و شدمی نمایان برایم کیارش چهره دیدنش، بار هر با

 پشت از مادر. روممی شانسمت ساختگی لبخندی با. گردممی باز را رفته راه. دادمی

. نوشدمی را شربتش الجرعه نادر عمو. بود دوختهچشم کیانا رفتنبه شیشه

 با شده ترجوان سال ده پیش، ساعتنیم از انگار که طوری و الخوشح مادربزرگ،

 .کندمی نگاهم لبخند

 ...جلو بیا مادر بیا. کرده قبول لقامه-

*** 

 .گذارممی دختمه پای روی را سرم

 ما هم روزیچه! بخرن شیرینی برن حامد با کنم صدا رو طاها بذار! بهبه نه،! بهبه-

 !رمضانیه خانوم کتاب از رونمایی هم هست عمه هم. هاتهران اومدیم

 .شوممی لذت غرق و خندممی ریز

 دانشگاه هایبچه البته...! کن فکر دختمه وای... نیاد کسی اینه امدغدغه تنها االن-

 ...خب اما هستید شماها میان،

 .گذاردمی امشقیقه روی را انگشتش

 درسته؟ نیست؛ باشه باید که اونی اما-
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 .کنممی نگاه لبش روی لبخند به و گیرممی باال را سرم

 معصومه؟-

 و آلبوم تو و کنی نگاه ساعت به روز هر خاطرشبه که مهمه برات خیلی معصومه-

 زمین به و پایینه سرت وقت هر کهاین یا دنبالش؟ بزنی چرخ تگوشی هایعکس

 !ای؟معصومه فکر تو شیمی خیره

 .کشممی هینی

 ...نیست همم برام دیگه-

 گم؟می رو کی فهمیدی دادم نشونی تا چرا پس واقعا؟-

 داردبرمی را گوشی اول دختمه. شودمی بلند امگوشی پیامک صدای. کنممی سکوت

 .اندازدمی رویش پیام به نگاهی و

 یا اسغریبه اسمش! باشم جااون باید چند ساعت گفته غریبه! دیگه؟ کیه این! اوه-

 !کنی؟ سورپرایزمون اومدنش با امروز خوایمی

 .برممی چانه زیر را دستم و شوممی بلند پایش روی از

 !شناسممی که ایهغریبه آشناترین-

 .آیدمی اتاق داخل حامد کنار گویان هللا یا طاها

 .دهممی پشتیبه را امتکیه و نشینممی زانو چهار و کشممی سرم روی را شالم

 .سالم-

 .بنشیند هم لحظهیک حامد دگذار نمی دختمه
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 بخرید؟ شیرینی برید جان حامد با شهمی طاها، آقا-

 .زندمی چپ علی کوچهبه را خودش طاها

 اشخانواده با خانوم مریم نامبه خانومییه دنبال برم باید االن من خانوم، دختمه-

 کلی فصلش هر و شده پخش کارتونش بار چندین قبال که کتابی امضا جشن بیارمش

! ها گممی رو تو غصه و غم و تلخ سراسر کتاب کنی فکر مدیونی نیل! خندونده رو ما

 !کردمی سکته دوباره دیدمی شخونه تو آدم همه این بود زنده االن جونخان خدایی

 سر به مستقیم دمپایی و دهدمی خالی جا کنم،می پرت سمتش را دمپایی لنگه

 .خوردمی خاله شوهر

 !شدم بدبخت اوه-

 لبش طاها که کشیممی راحتی نفس همه. دهدمی مسیر تغییر گیجی با خاله شوهر

 .کوبدمی دستش پشت به هاپیرزن مانند و گیردمی دندان به را

 !رفت دست از بیشتر بود، رفته دست از بابام خدا یا-

 :گویدمی دختمه به رو دهدمی سر بلندی یخنده آنکه از بعد حامد

 مثل همیشه بده قول فقط شما بخریم، شیرینی هم با دنبالم بیاد سامح میگم من-

 !نشی ناراحت من از انقدر و جانم دختمه بخندی االن

 فکر شاید. ریزدمی صورتش روی بیشتر را موهایش و زندمی شیرینی لبخند دختمه

 .شودمی دیده صورتش روی سوختگی جاهای ترکم گونهاین کندمی

 پایین را سرم و افتدمی لبم روی ممتدی خط و شودمی محو صورتم زا کمکم لبخند

 .شودمی انداز طنین گوشم در کیارش صدای. گیرممی
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 سر بزنم داد شممی مجبور ممن! هاوایمیسته دنیا نخندی خب؟ بخند، فقط تو نیل،-

 !شم پیاده خواممی من دنیا وایسا بگم و خدا

 حال در که حامدی به و گیرممی باال را سرم زندمی بازویم به مهدخت که ایضربه با

 .کنممی نگاه بود کتش پوشیدن

  بری؟ زودتر تو نیست بهتر میگم هست؟ حواست! نیل-

 .کنممی باز ب**ل حامد به رو. گویممی ایآره ب**ل زیر و دهممی تکانی را سرم

 بیام؟ شما با ممن هست امکانش حامد، آقا-

 .اندازدمی دختمه به نگاهی و کندمی صاف دست با را موهایش حامد

 .حتما بله-

 .زندمی اشپیشانی وسط ایضربه طاها

 !بپوشم؟ چی بپرسه خوادمی االن! شدیم بدبخت-

 .شوممی بلند و گذارممی زمین روی را دستم کف و زنممی رنگی کم لبخند

 .کردم اتو رو شالم و مانتو دیشب از! طاها آقا نخیر-

 .خاراندمی ار  سرش

 داره؟ چین زیرش که آبیه مانتو اون با نوشته؟ شعر روش که شالی همون-

 .دهممی تکانی را سرم

 دیدیشون؟ تو آره-

 .دهدمی تکیه دیوار به را دستش
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 رو ریخت نوشابم دیشب ا  ... بعد... خوردم غذا اتاق این تو دیشب من ببین خب-

 !مانتوت

 .گیردمی آرام اشخنده با ورتمص بهت و امسینه در شده حبس نفس

 !اسمچاله و خیس خوردهیه فقط برات کمد تو گذاشتم! کردم شوخی-

 .گذاردمی امشانه روی را دستش و شودمی بلند جا از دختمه

 شیرینی نبودت در که دیگه ساعت دو هم ما. شو آماده برو بیا میگه چرت آره-

 .میایم خوردیم

 :گویممی طاها به رو بروم کمد سمت آنکه از قبل

 این تو ممن اگه البته! کردی رد رو مزگیبی مرزهای االن بود؛ تربامزه هاتشوخی قبال-

 !شدممی تو مثل رفتممی دار چوبه پای تا و داشتم خودکشی سابقه مدت

 چوبی دیواری کمد در کند؛ پشیمانم امجمله از اتاق سکوت و کنم نگاهش آنکه بدون

 .آورممی بیرون بود لباسی چوب به مرتب که را شالم و مانتو و کنممی باز را

 .شکندمی را اتاق سکوت دختمه

 بیا هم شما جان حامد. اشخانواده و خانوم مریم همون دنبال برو شما طاها، آقا-

 .میاد کنه عوض رو هاشلباس نیل بیرون بریم

 .شودمی بسته اتاق در

 دنبال جمعیت میان و کنممی باز را اتاق در وجدان عذاب با شدن آماده محضبه

 .گردممی طاها



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر FATEME078|  یخبندان عصر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

729 

 

 تعارف میوه شوهرش به و بود نشسته اتاق باالی رنگ سفید مبل روی که ترنم به رو

 :گویممی کردمی

 کو؟ طاها-

 آشپزخانه اپن پشت از دستبه مانتو و لبخند با خاله بگوید چیزی او آنکه از قبل

 :کندمی صدایم

 !نیل-

 خاله؟ جانم-

 آقا و دختمه! عروسم دنبال رفت طاها. برم قربونت نیلی رنگ این میاد بهت چه-

 .اومده حامد برادر اینکه مثل... حیاط تو رفتن حامدم

 .کنممی نگاه فرش روی هایگل به

 !شهمی بدبخت مریم خدابه گرفتنشه؟ زن وقت االن بعد آبی میگه نیلی به پسرت-

 و فشارممی مشتم در را کیفم. کنممی باز را خانه در و مماننمی خاله جواب منتظر

 .پرممی هابچه مانند را پارکینگ تا آخر پله سه و کنممی طی یکی تا دو را هاپله

 .شوممی خارج بود باز قبل از که دری از و گذرممی پارکینگ از بعد کوچک حیاط از

 .آوردمی بیرون حامد طرف پنجره از را سرش دختمه

 .شیممی مزاحمت شهمه ما! جان حسام ببخش. اومد هم نیل-

 و کنممی باز را عقب در سپس و کنممی بغل را دختمه. شنومنمی را حسام صدای

 .نشینممی کوتاهی سالم از بعد
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 حال از حسام گاهی و زدندمی حرف هم با حسام و حامد فروشی شیرینی تا

 تر پوش سیاه هم من از او انگار. بود کرده تن به مشکی دوباره. پرسیدمی شانخانواده

 .بود شده

 .بیام و بخرم رو خانوم مخصوص شیرینی برم من دارنگه جااین داداش، حسام-

 .رودمی بیرون حامد و کندمی پارک فروشی شیرینی جلوی را ماشین حسام

 .شکندمی را ماشین سکوت حسام که کنممی امگوشی گرم را سرم

 میان؟ هم انشگاهد هابچه از-

 ...بله-

 ...خالیه واقعا ساحل جای! عالی هم خیلی-

 .خیلی بله-

 .زندمی پوزخندی و گرداندبرمی را سرش

ت هم پسره اون وقتی که داغونم انقدر یعنی-  نخواستی؟ رو من باز زد پَس 

 روی را کیارش مادر گردنبند. دوزممی هایمانگشت به را نگاهم. کندمی بخار مغزم

 .آورممی نتوما

 چی؟ یعنی این و منه گردن االن! بود پسره همون گردن یادتونه؟ رو گردنبند این-

 .ماندمی کمان در تیری مانند نگاهش

 زندگی توی بازهم باشم سرزمین این مرد تنها من اگه و اونه با دلت هنوزم یعنی این-

 اینکه از بعد. سوختمی تتنهایی و تو برای دلم که من سر تو خاک! ندارم جایی تو

 ...نیل قشنگی دور از تو! میشی راحت و بینینمی رو من دیگه رسوندمت
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 قربانی دختران را درصدشان ده که جمعیتی دیدن با. خورممی تکانی صندلی روی

. نداشتم ایمیزبانی چنین توقع. بودم آمده وجد به بودند داده تشکیل پاشی اسید

 دنبال جمعیت میان چه هر! بیایند شوهرش و ومهمعص گنجیدنمی هم فکرم در

 جلویم کتابش و بود مانده سالن در نفر یک تنها حاال و نکردم پیدایش گشتم غریبه

 .بود

 کنم؟ تقدیمش کی به-

 غیرتی شوهرتون نزنید «جان»! غریبه آشنای... چیز یا عزیز آشنای غریبه بزنید-

 !جان نویسیدمی اون و این برای هی شهمی

 کوچکی دستگاه. رودمی شدن پاره مرز تا گردنم هایرگ که گیرممی باال چنان را مسر 

 را کالهش! دادهمی تغییر را صدایش آن وسیلهبه انگار. آوردمی پایین گلویش زیر از را

 .گذاردمی نمایش به بودند، شده کوتاه حاال که را ایشقهوه موهای و داردبرمی

 و تهرانه اسهفته دو چرا بنویس! مزندگی آدم ترین معرفتبی به تقدیم بنویس-

 شده دنیا همه مادر که نویسنده خانوم چرا بنویس! نداده خبر بهت ولی نرگس خونه

 چی به ساله یه زندگی این بنویس! نکرد تالشی شوهرش کردن پیدا برای وقتهیچ

 خانوم نویسب! شد تبدیل نفرت به باد مثل و اومد باد مثل که عشقی جز بود بند

 گردنبندش که مزندگی آدم ترینمزخرف به تقدیم بگو. اصال بده فحش... نویسنده

! من پوش نیلی نیل   بنویس! موبایلم ناشناس به تقدیم بنویس! گردنمه رو هنوز

 بچرخونی؟ رو تزندگی بودی مجبور تنهایی که مدت این تو گرفتی یاد چی بنویس

 .کنممی خفه را بود مانده گلویم در که بغضی و شوممی بلند جا از
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 بدم؟ فحش بگم؟ باید چی دونمنمی... نمیشه باورم! کیارش اینجایی کنمنمی باور-

 بعد کنم بغلت دوری همه این برای بپرم یا میاد؟ بدم ازت بگم نگفتی؟ بهم چرا بگم

 تو! رهمی سیاهی چشمام داره... منگم! گیجم... کنم کار چی باید دونمنمی. بزنمت

 !مزندگی تمام مراسم ترینمهم تو... جااین ماون بینمت؟می دارم دوباره خواب

 .زندمی رنگی کم لبخند

 تنهات که متاسفم من نویس؟ «جان» نویسنده داری شک! همیم ریش بیخ تو و من-

 ماجرا وارد هم رو تو تونستمنمی شرایط اون تو... بده حق بهم خواهشا اما گذاشتم

 صدات! نزنم حرف باهات روزیه تونستمنمی حتی مدت این تمام... بود تدوست. بکنم

 با بهت کردم ترک رو خونه که ایلحظه همون از! نیل بود من هایتنهایی آرامش

 !نیل نیستم تو بدون بودن مرد   من... زدم زنگ صدا تغییر دستگاه با و دیگه خطیه

 .کنممی باز ب**ل بردارم صورتش از نگاه آنکه بدون

 مهم آدمای رفتن از بعد آدمی هیچ گرفتم یاد نبودم؟ تو گرفتی یاد چی گفتی-

 هاخاطره تلخی از شهمی گرفتم یاد. دروغن همه هامردن تو بعد و نمرده شزندگی

 پایانی، هر بعد. نبینم شده تموم رو مزندگی و نباشم ناامید وقت هیچ... ولی بشکنم

 !است دوباره شروع

 «یسرا   العسر مع ان* یسرا   عسرال مع فان»

 پایان

 97 آبان

*** 
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 .13182roman.ir/threads/1https://forum/: تایپ منبع

 رمان مرجع رمان یک

 که خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی

 به توانید می شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در هایتان شعر و ها رمان

 .بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت وب

 

 پیشنهاد می شود
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