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 این کتاب در سایت یک رمان آماده شده است

www.1roman.ir 

 

1212کد رمان:   

 NOSHIN :ناظر

 monir :ویراستار

 

دهدنام رمان: مردی حکم می ! 

 نام نویسنده: مهالجعفری
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 ژانر: عاشقانه، اجتماعی

 

 :خالصه

اند، مردانگی ی شیرزنی همچون کوه، قد کشیدهکند که زیر سایهی روایت میداستان در مورد برادران

زنندکنند و دم نمیمی . 

مانند؟خواهد؛ آیا همان نورچشمی مادر میاما زندگی گاهی چیزی دیگر می ! 

*** 

 : مقدمه

شومگاهی عاشق تو را دوست داشتن، می . 

شومزده خیالم می گاهی عاشق تو را بیرون کشیدن از اتاقک سیاه و خزان . 

خواندی و آرزویش نوازش ها را سفید و ظریف خود میگاهی دوست دارم با همین دستان که روزی آن

الی ته ریش زبر و چنان بر گوشه صورتت بنوازم که اثرش از البهیت بود، آنموهای مواج و پرکالغ

ترین شعر عاشقانه من،عنتیهای عاشقانه من بود پیدا شود و بگویم لقشنگت که آن هم از حماقت  

های پراحساس مندلیل ثانیه . 

های ناب من، هنوزم دوستت دارم برگردرفیق لحظه ! 

*** 

 «نازگل»

بوی ماکارونی خوش عطر مامان کل حیاط رو برداشته بود با لذت بو کشیدم؛ چادرکشیم رو در آوردم 

رو صدا زدم نشستم مامانو در حالی که لبه حوضچه کوچیک حیاط باصفامون می : 

 مامان؟ مامان خانم؟ زری خانومی؟-



                 
 

 

 مهال جعفری کاربر انجمن یک رمان  | مردی حکم میدهد رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

3 

 

کردم، لب پایینش رو به دندون گرفته بود و با العملی که فکر میدر باز شد و مامان با همون عکس

اش گوشه صورتش رو گرفته بود، بیرون اومد؛ با لبخند نگاهش کردمدست دیگه . 

- کشی؟سرت و جیغ میزهر زردآلو زری خانومی، چه خبرته صداتو انداختی رو   

 :صداش رو پایین آورد و ادامه داد

 ...همین مونده صدات بره خونه عبداللهی و-

 .عبداللهی با شنیدن زری خانومی دل و دینش رو بر باد بده-

 .محکم زد تو صورتش

- دونی داداشات سر برسنزنی، میالهی من بمیرم، این حرفا چیه می ... 

تیپا بودن، دوباره برگشتم سمت مامانتیم، بله خود آقا خوشبا صدای باز شدن در هر دو برگش . 

 .برو، زبون نریز ور پریده-

ذارن احترام گذاشتم و جدی گفتمرفتم سمتشون و مدل سربازایی که به مافقشون احترام می : 

 .سالم جنابان-

 .امیرکیان با همون لبخند دخترکشش نزدیکم شد

 سالم جغله، توکی اومدی؟-

 .همین االن-

 :امیرحسین با سرعت از کنارم رد شد و داد زد

 .میگم بوی دود میاد، نگو این جزغاله خونست-

 .از حرص جیغی کشیدم و دویدم سمتش که وایستاد و سمتم برگشت

- زنی؟ خوشت میاد صدات بره بیرون؟زهرمار، چرا جیغ می  
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یه، با همون اخم رفت تو خونه با ناراحتی نگاهش کردم، بازم یادم رفته بود که امیرحسین زیادی غیرت

و اصوال از عذرخواهیم خوشش نمیاد، دستای کیان رو شونم نشست و در حالی که من رو با خودش 

برد تو خونه گفتمی : 

- شناسیش کهبه دل نگیر جغله امیرحسینه دیگه، می . 

- دین، جزغاله، جغلهآخه این چه وضعشه؟ این چه القابیه به من می ... 

بزنم موهام رو بهم ریخت و رفت سمت اتاقش نذاشت حرفم رو . 

 .حرص نخور، پیر میشی-

کرد، نگاه کردم؛ به این فکر کردم که ایش که حس پدرم رو در من زنده میبا خنده به چشمای قهوه

قدر عاشق داداشاممچه . 

ور طبه کارت عروسی توی دستم هزاره و چند باره نگاه کردم و متنشو دوباره خوندم، غزاله چه

طور تونستی همچین کاری کنی؟ نگاهمو تو چهار دیواری اتاق سفید و گلبهیم که با یک تونستی؟ چه

میز مطالعه کرمی، کمد لباسی به همون رنگ به سادگی اما مرتب پر شده بوده و تختم که به رنگ 

نتونستم ای از اتاق مزین شده بود چرخوندم، انقدر حالم گرفته بود که حتی ی دیگهگلبهی گوشه

ماه دیگه که  1خودمو به تخت برسونم؛ رو قالیچه کوچیک و فانتزی کرم گلبهیم دراز کشیده بود،

 بیاد، باید چی بهش بگیم؟

 ...یادم میاد از سه روز پیش که رفتم پیش غزاله

- طور تونستی؟کار کردی؟چهغزاله؟ تو چی  

 .از من چه توقعی داری نازگل؟ بذار منم توضیح بدم-

- قدر منتظر موندی، همش یک ماه دیگه مونده بودمگه چه . 

 ...بحث من سر صبر نیست من دیگه-

خواست خفش کنم، از خونشون که یک کوچه با نذاشتم حرفشو بزنه انقدر عصبانی بودم که دلم می

ما فاصله داشت خارج شدم، اشکی که از گوشه چشمم چکید رو با سر انگشت گرفتم که صدای در 
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شون باز کرده بود، م و رفتم تو پذیرایی، امیرحسین و امیرعلی بودن که مامان در رو برااومد، بلند شد

حالی رفتم تو آشپزخونه، مامان مشغول درست کردن ساالد شیرازی بود، سالمی دادم و با بی

 .نزدیکش شدم

 .مامان چرا صدا نزدی من بیام-

عادتش اول گفت مامان؟ چاقو رو از دستش گرفتم که امیرکیانم وارد خونه شد وطبق  

زد، جونش به مامان وصل بود، شد، اول مامانو صدا میاین عادت امیرکیان بود، هر وقت وارد خونه می

کرد تا پیداش کنهداد وگرنه خونه رو زیر و رو میمامان هم باید بار اول جواب می . 

امیرعلی بود؛ امیرعلی  خالصه سفره رو انداختیم و نشستیم پای سفره، پس امروز غذا طبق عالقه

برادر سومم بود، ملقب به لجبازترین فرد خونه، خدا قسمت نکنه به یه چیز گیر بده تا انجام نشه 

کس در امان نیست، امیرعلی از لحاظ چهره خوبه اما تیپش از چهره،اش هم بهتر بود، ابروهای هیچ

و کمی کشیده با دماغی  کشیده و باریک مشکی که از نزدیک کمی پیوسته بود، چشمای مشکی

تر بابا و میشه اش ترکیبی از مامان و بابابود، اما بیشکوچیک و لبای کوچولو و باریک، در واقع چهره

 .گفت یک پسر جذاب

 .دست از فکر و خیال برداشتم و شروع کردم به میل غذا

- کردی؟ کارمیگم فنچل، درسا رو چی  

رسیدمیرعلی به بنده میهوفی کشیدم، فنچلم اسمی بود که از طرف ا . 

 .هیچی، امروز با اون امینی از دماغ فیل افتاده کالس داشتیم-

عملیمون که ازش متنفر بودم با اون اخالقش، مدل خودکار رو به باال قاشقمو به تقلید از امینی استاد

 .گرفتم و رفتم تو حس

- فصل رو دوباره کنفرانس بدی دخترم؟ فتحی؟ حواستو جمع کن، اگه این بارم اشتباه کنی باید کل . 

ام گرفته بود، انقدر ادای این امینی خندیدن، خودمم خندههمشون به دیوونه بازی و اداهای من می

آوردم دیگه عادت کرده بودن. همگی مشغول بودیم که یک دفعه در باز شد، همگی با شوک رو،در می

رومون بودنگاهمون رفت سمت کسی که روبه . 
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گاال هم قطع شده بود، همه با صدای مامان از شوک خارج شدیم و رفتیم سمتشصدای قاشق چن . 

 امیرمحمد؟ مادر کی اومدی؟-

 .بعد از به آغوش کشیدن مامان نوبت ما بود که بریم به استقبال، خودمو انداختم بغلش

 داداشی دلم برات تنگ شده بود، کی اومدی؟-

 .با لبخند نگاهم کرد

- اینوز بچهسالم ژیگوله، تو که ه ! 

- سالمم کامل شده، کجای کاری؟ 18سانت بلندتر شدم،  3نخیر، کو؟   

 .موهامو بهم ریخت

- ذاری به بقیه سالم کنم یا نه؟حاال می  

 .رفت سمت امیرکیان، مردانه مشتاشونو بهم زدن، امیرکیان بغلش کرد

- بینم مردتر شدیمی . 

- کنهسربازیه دیگه، بخوای نخوای مردت می . 

تر من بود، مرد زندگی ما، در عین با محبت بودنش، جدی نمیگم غرور داشت اما ن برادر بزرگامیرکیا

که برادر باشه در نقش العاده، در واقع امیرکیان قبل اینجدیت و جذبش ذاتی بود و در مدیریت فوق

 سالگی هنوز مجرد بود، دوست 33دونم برای ما خیلی سختی کشیده که تو سن پدرمون بود، می

ای، های قهوهداشت اول ما به همه چیز برسیم؛ با تمام وابستگی به مادرم شبیه پدرم بود، چشم

داد دست ببری توش، دار که جون میای و موهایی به همین رنگ والبته حالتابروهای کوتاه و قهوه

 .الهی کوفت زنش بشه. بینی کشیده و استخوانی و لبای باریک و کشیده

حالی موم شد با شوخیای امیرعلی نشستیم سر سفره، مامان با خوشخوش و بشمون که ت

شویی حوله زایدالوصفی براش غذا کشید، امیرمحمد در حالی که لباسش رو عوض کرده بود از دست

 .به دست خارج شد
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- بینمبینم که هنوز بیکارین و زن،داداشی توخونه نمیمی . 

 :امیرعلی با دهن پر گفت

- ، تو بگو چی شد یک ماه زودتر اومدی؟ نکنه فرار کردی؟اونم میاد ایشاهلل  

 .نشست سر سفره

 .فرار؟ نخیر آقا امیرعلی، چون راه دوربودیم و استعالجی زیاد داشتم و بدون خطا کم کردن-

 .مامان: الهی من قربونت برم، انقدر بچم صاف و صادقه که اونا هم فهمیدن

کردیممامان با تعجب، امیرمحمدم با حرص نگاشون مییک دفعه سه تای دیگه زدن زیر خنده، من و   

 وا! شما چتونه؟-

 .امیرحسین: هیچی، مامان یاد چیزی افتادم

، بعد از صرف غذا با ظرف میوه وارد پذیرایی شدم ای زیر نیم کاسشون بوددونستم کاسهاما من که می

 :که امیرمحمد گفت

- ماهه بهش سر نزدم 5آخ، موبایلمو چک نکردم،  . 

که موبایلشو ببینه و من با استرس به داداش کیان نگاه کردم، بقیه هم حس منو داشتن، اما قبل این

برگشت  چیز بدتری دید، خاک تو سر من کنن که کارتو گذاشته بودم رو میز تلفن، برش داشت و

 .سمت ما

- قدر دلم تنگ شده بود واسه یک مهمونی، حاال عروسی کیبه به عروسی؟ چه ... 

چرخید، چشم دوخته بودیم بهش، با کرد روی متن کارت، همش چشمش روی متن کارت می مکث

 .دستایی لرزون ظرف میوه رو گذاشتم رو عسلی، با اخم به مامان نگاه کرد

 میگم مامان؟ فقط یه آقای صالحی تو محل هست، نه؟-
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شمای اشکی نگاهش شکست، مامان با چبه دیوار پشت سرش تکیه زد، انگار چیزی داشت کمرشو می

کردمی . 

 ...مطمئنن غزاله که خواهری به نام غزاله نداره، یک دونه داره که اونم اسمش غزله پس این-

دونم که بغضشو قورت داد که اشکش سر خورد، روی زمین نشست و دوباره به کارت نگاه کرد، من می

مبادا شکستن غرور  جلوی داداشاش که با یک دست مشت شده سرشونو پایین انداخته بودن،

 .برادرشونو ببینن، بریزه

 پس این آی اضافه چیه که وسط اسمشه؟ احتماال اشتباه چاپ شده نه مامان؟ تو که خبر داری؟-

 .و بازم سکوت

 فردا... فردا عروسیه غزالست؟ آره نازگل؟-

العملی سبا چشمای پر اشکم سرمو تکون دادم، نگاهشو ازم دزدید که اشکشو نبینم، بدون هیچ عک

 .راه افتاد سمت اتاقش

 امیرمحمد مادر؟-

ی داداشمو دیدم که نتونست دیدن اسم هیچی نگفت، رفت تو اتاق، اما من دیدم، من کمر شکسته

 .یک مرد دیگه رو کنار اسم عشقش ببینه

من اشک نریختش، بغض سر باز نکردشو دیدم که فهمید باید فردا صدای آهنگ عروسی عشقشو 

ی نگهببینه و هیچ . 

 «امیرمحمد»

غزاله، غزاله! چند بار دیگه بایدب خونم تا باورم بشه؟ این همون غزاله منه؟ لعنتی باید باورم 

مد، نصف لباسام آبی بود، فقط جا نشستم؟ چرا نمیرم ببینم دروغه؟ فورا رفتم سمت کبشه؟چرا این

 .چون غزاله دوست داشت

شرت لی پوشیدم و رفتم بیرونیه تی . 

گشتن سمتم، االن وقت هیچی نبود. رفتم سمت در که صدای کیان متوقفم کردهمه بر . 
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 .صبرکن-

 .برگشتم سمتش

 کجامیری؟-

 (سکوت)-

 .نگو که داری میری یه دختر شوهردار رو ببینی-

 .کپ کردم، صداشو برد باالتر

 آره؟ نگو که داداش منی و قراره بری ناموس یکی دیگه رو ببینی! آره؟-

کردم؟کار میم، من داشتم چیفریادش لرزوند  

تو شیر مادری رو خوردی که هنوزم که هنوزست حجب و حیاش زبونزد همس؟ تو همون کسی -

هستی که پسرای خیابون جرئت ندارن به خواهرت نگاه کنن که اگه امیرکیانو امیرحسینو امیرعلی 

فردا شب عروسیشه و خوای بری به یک دختر که نیستن مبادا به گوش امیرمحمد برسه؟ حاال می

 قراره واسه همیشه زن یکی دیگه بشه چی بگی؟

کار داری؟ هنوز چشمام بسته بودچشمامو بستم، آخ داداش به قلبم دیگه چی . 

- که پاتو تو خونه بذاری اسم مرد رو از پس هری، برو؛ برو مردیتو ثابت کن اما موقع برگشت قبل این

 .شناسنامت خط بزن، بعد بیا

دیدن هم ره، ندیدم که هشت چشم دیگه که چهارتاش گریون بود و داشتن منو میبرگشت که ب

 .هستن، غرور من که شکسته، بذار بازم بشکنه

 داداش؟-

 .ایستاد اما برنگشت

- ام، بذار بریزه، کی گفته من مرد نیستم... من مرد نیستم که عشقم فردا عروسیشه و من هنوز زنده

 گریه مال مرد نیست؟
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- که یک روزم مرخصی نگرفتم که مبادا، دو سال بشه دو سال و یک روز، زودتر بیامو عقدش دو ساله 

کنم، حاال که اومدم باید بشینم و عقدشو با یکی دیگه ببینم، سه ساله شب و روزم غزالست، اون 

 وقت میگی مرد نیستم و باید یک روزه فراموشش کنم؟

 .نزدیکش شدمو دستمو گذاشتم رو شونش

- تونه مرد باشه؟م داداش، کسی که غرورش بشکنه مگه میمرد نیست  

قدر خوبه که امیرکیان هست، برگشت، این چشمای کیان بود که اشکی بود؟ محکم بغلم کرد، چه

قدر خوبهچه ! 

موندم، امشب غزالم عروس جا پشت ماشین نشسته بودم، باید میدونم چند ساعت بود که ایننمی

دونم خوشگل شده؛ حتما خوشگل شده. اون چشمای ببینمش، من میشد، باید تو لباس عروس می

خاکستری که با هر بار نگاهش دل و دین امیرمحمد رو بر باد میده مگه میشه قشنگ نشه؟ چشمامو 

 .بستم

 امیرمحمد؟-

 .جون امیرمحمد، خب راست میگم دیگه-

- طوره موهامم درست کنم واست بریزم بیرون؟اصال چه  

 .اخم کردم

- کنم مبادا جدی لط کردی که موهاتو، تو خیابون بریزی بیرون، تازه واسه آرایشم شوخی میتو غ

 !بگیری

- دونم آقامونمی . 

- خوام شب عروسیمون خوشگل کنیمن می . 

 !امیر-

 .از ته دل به خجالتش خندیدم
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 جان امیر؟-

ناز شده بود قدر با صدای جیغ وسوت چشمامو باز کردم، دیگه نتونستم بغضمو پنهان کنم، چه

ای و صورتی که االن قرمز شرف! اون چشمای درشت و خاکستریش، دماغ کوچولوش، لبای قلوهبی

شده بود، همه صورتش در حصار آرایش بود اما من همشو بدون اونا هم حفظ بودم، ایستاده بودند و 

رقصیدندجمعی جلوشون می . 

- غیرت چرا دت فقط واسه من بود! ای بیها رو نامرد! خنسالم خانومی، نکن... نکن اون خنده

قدر قشنگ میشی؟ نگفتی بیننش؟ دیدی گفتم تو لباس عروس چهجا، دارن همه میآوردیش این

ذاشتی یک دختر از کنارم رد طوری شد؟ نامرد تو نمیکار کنه؟ چرا اصال اینامیرمحمد بدون تو چی

چسبیدی تا بفهمن با منیبشه، محکم بهم می . 

زنی؟شو گرفتی؟ آرشم انقدر قشنگ صدا میحاال دستا  

بینی آخه؟که بشینه تو ماشین اول اطرافو نگاه کرد، امیرمحمد دیگه نیست، چی رو میقبل این  

ساعت گذشت تا صدای جیغ و بوق ماشینا قطع شد، با کف دو  1سرمو تکیه دادم به دیوار پشت سر، 

هزار کیلویی روی دلم پا شدم و راه افتادم ی دستم چشمامو مالیدم که سوزشش کم بشه. با وزنه

سمت خونه، غزاله من مادر نداره، نکنه آرش اذیتش کنه! نکنه دست روش بلند کنه! گ*ه خورده 

 !دستش رو غزاله من بلند بشه

کی رسیدم خونه؟ غزاله با من چه کردی؟ زنگ رو فشار دادم، حوصله در آوردن کلید از جیبمو 

گرفتم تا نیوفتم، در باز شد نداشتم. دستمو به دیوار . 

 !امیر محمد؟ معلومه کجایی؟ مامان از وقتی اومده دنبالته-

 .کنارش زدمو رفتم تو

 .ولم کن امیرعلی حال ندارم-

 ...همچین عزا گرفته میگه کی رو از دست داده! دختره-

 .نفهمیدم کی برگشتمو یقشو گرفتم
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- قم بوده، حق نداری ازش بد بگیحرف دهنتو بفهم امیر! اون دختر هر کی باشه عش ! 

 .با پوزخند اعصاب خرد کنی دستمو از یقش جدا کرد

 !هه، آره خیلی عزیزه؛ انقدر که با داداشت دست به یقه شدی-

رفت تو خونه، من با داداشمم بد کردم، حالم انقدر بد بود که نتونم رو پام وایستم، همین که خواستم 

م کرددر اتاقو ببندم صدای مامان متوقف . 

 امیر مادر؟-

- خورمکشم، نه مرگ موش میزنم نه خودمو به دار مینترس، نه رگمو می . 

 .در رو بستم و همونجا نشستم، چشمامو بستم

 .امیرمحمد اذیت نکن، منظورم اینه همیشه آبی بپوش، بهت میاد عجیب-

 .نه، من خاکستری ترجیح میدم-

 شیطون پرسید: چرا خاکستری؟

 !حاال-

دونست به خاطر رنگ چشماشه که عاشق خاکستریمخودش می . 

 .امیر! از دست تو-

صبح بود، لرزشو قطع کردم 4:30حالی ساعتو نگاه کردم، به لرزش موبایلم توجهی نکردم، با بی . 

، دوباره لرزش با بد عنقی جواب دادمغزالم االن خواب بود . 

 اه، بله؟-

 .سکوت

 حرف بزن، اللی؟-
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 امیرمحمد؟-

همه چیز ایستاد؛ چند بار صدا رو حالجی کردم که مبادا اشتباه کنم، آخه این صدا رو حفظ  ایستادم!

 .بودم، با شتاب بلند شدم

 غزاله؟-

 خودمم امیر، خوبی؟-

 غ... غزاله... مگه شوهرت نیست؟ چرا زنگ زدی ؟-

 .رفته دوش بگیره-

 .چشمامو بستم که فکر نکنم چرا رفته دوش بگیره

- دی؟پس تو چرا زنگ ز  

 .صداش بغض داشت

 .امشب فهمیدم اومدی، مامانت به مامانم گفته بود-

 غزاله، چرا؟-

 .باالخره بغضش شکست

امیرمحمد بابام شک کرده بود؛ گفت اگه با کسی رابطه ندارم پس به آرش جواب بدم، نتونستم -

کشت، به خدا به حرفم گوش نکرد، منو ندیدوگرنه منو می . 

 فقط همین؟-

رد، بازم نتونستم بغضمو مهار کنمکهق هق می . 

 !گریه نکن... گریه نکن خانومی-

 ...امیر-
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 جان امیر؟ دوستش داری؟-

 (هق هق)

 .قول بده خوشبخت بشی-

 امیر؟-

- بخت میشمامیر نه، بگو جان امیرمحمد خوش . 

 .نگو امیر، نگو امیر محمد-

 اذیتت کرد به خودم بگو، امیرمحمدت که نمرده، خب؟-

قش گوشمو پر کردبازم هق ه . 

 .قول ندادی-

گفتم تا آرش سر نرسهرفتم و میتند تند تو اتاق راه می . 

- بخت میشمقول بده، بگو جان امیرمحمد خوش . 

- بخت میشمج... جا... جان امیرمحمد ... خوش . 

- برهبه آرش بگو غزاله،ی من شبا تا باهاش حرف نزنی خوابش نمی . 

 ...امیر-

- ما بگو... بگو غزاله من از عطر شیرین بدش میاد، بگو... بگو از تاریکی هیس! فقط گوش کن، حت

طور ول نکنه برهترسه، غزالمو همینمی ... 

 .امیر-

جان امیر، برو بخواب، برو فردا روز اول زندگیته خانومی، باید پاشی غذای شوهرتو درست کنی مگه -

 نه؟
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- محکم تو بره، من دستایم...من... روی بازوی آرش خوابم نمی ... 

- آبرویی بار بیارمهیس! غزاله نگو این حرفا رو، المصب نگو که پاشم بیام یه بی . 

 چرا دیروز که اومدی، نیومدی ببینمت؟-

- خوای بری پیش ناموس مردم؟ غزاله من اهل دونی چی گفت؟ گفت میخواستم بیام که امیرکیان می

 ناموس دزدیم؟

 .هق هقش مث مته رو اعصابم بود

- .. ت... تو... امیرمحمد منینه.  

- زنمبینی انقدر نامرد شدم که دارم با یه دختر شوهردار حرف میمی . 

 .تو مرد منی-

 .نه، غزاله مرد تو دیگه آرشه-

 امیر؟-

داری گفتمبا صدای آروم و خش : 

 .جان امیر-

- کنی؟حاال با یکی دیگه ازدواج می  

 .سکوت

- گو از تهران برم تا نبینم جان امیر گفتنات مال کس هر موقع، هر موقع خواستی ازدواج کنی ب

ای شدهدیگه . 

 .بازم هق هق

 .خداحافظ امیرم-
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 .و بوق

 «امیرکیان»

خسته و کالفه سرمو به صندلی تکیه دادم و کرواتم رو شل کردم، حالم از این روزای شلوغ بهم 

ای به درخوردخورد، تقهمی . 

 .بفرمایید-

من اومد تودر باز شد و محبی منشی بخش  . 

عصر میان تا شما  6آقای فتحی؟ لیست مستخدمین جدید اومده باید ببینید،امروز ساعت 

 ببینیدشون

 دیگه؟-

روز در ایران اقامت  12که خانومه امیلی روبن این دفعه این بخش هستن؛ به مدت مورد دیگه این

 .دارند و از شما خواستن که در البی مالقاتتون کنن

 تموم؟-

 .بله-

- ی،تونید بریدم . 

اه، استراحت به ما نیومده، کرواتمو دوباره سفت کردم و رفتم بیرون، با آسانسور زدم البی، سرمای 

داخل اتاقک باعث شد گمی احساس آرامش کنم، اما چیزی نکشید که در باز شد، خارج شدم و رفتم 

کامل بهش نزدیک سراغش، در قسمت چهار نفره روی مبل یک نفره قسمت آخر سالن نشسته بود، 

 .شدم که اونم بلند شد

-HELLO MISS I... 

 .صبر کنید! من ایرانی هستم-

های آبیش خیره شدمکمی تعجب کردم و به چشم . 
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- تونم تون مشخص نشد. کارتون چیه؟ میکنم، با توجه به اسمتون همچنین چهرهعذرخواهی می

 کمکتون کنم؟

- ها باشیدمدیر یکی از بخش من شما رو قبال هم در این هتل دیدم، باید . 

 .درسته-

- تر با شما آشنا بشمخواستم بیشراستش من می . 

 .پوزخند محوی زدم

- کنم، وقتی برای آشنایی ندارمجا کار میمتاسفم، من این . 

 ...اه... من راستش... من-

 .من باید برم-

 .همین که اومدم برم نگهم داشت

 :گفت

 !امیرکیان

 .با اخم نگاهش کردم

- خشید آقای فتحیبب . 

 .متاسفم خانم محترم من باید برم-

 !راه افتادم سمت دفترم، حرفای خسته کننده

آخرین برگه رو امضا کردم و رو به محبی گفتم: آخرین نفر از مستخدمین رو دهمین به بعد بفرسته 

 .داخل

بوق تماس برقرار شد 5قراری تلفنو برداشتم و شماره رو گرفتم بعد با بی . 
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 بله؟-

 .سالم جغله، گوشیو بده مامان-

- کارمسالم داداش، خوبی منم خوبم، خبر سالمتی، بی . 

 .زبون نریز بچه تو ساعت کاریم، گوشیو بده مامان-

 چشم، مامان؟ بیا خان پسرته-

کردماز پشت گوشیم عطرشو حس می . 

 الو؟-

 الو عشقم؟-

- دیسالم مامان جان، خوبی؟ کجایی تو؟ ناهار نیومدی، چیزی خور . 

 .خانوم گل یکی یکی بپرس، خوبم، هتلم، ناهارم خوردم-

 .خب مامان نگرانت بودم، گوشی رو هم جواب نمیدی که-

- گیره اما تو زنگ بزن به تلفن دفتر، غلط کرده کسی کنم، وقتمو میوقت کاری از دسترس خارج می

 .که جواب تو رو نده

 .قربونت برم مادر، می،دونم-

- اری نداری من قرار مالقات دارمخدا نکنه تاج سر، ک . 

 .نه مادر، برو-

 چیزی الزم نداری؟-

 .نه، امیرحسین کلی خریده کرده، هیچی الزم نیست-

 .بگو به جا این کارا سریع یه زندگی درست کن-
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- قدر غده، تازه یکی نیست واسه خودت بگهدونی چهتو که می . 

 .زندگی من که تویی-

 .الهی فدات بشم-

- داداشات ببینمواد زن تو رو کناربقیه زنخمن دلم می . 

 .خب، هستی کنارشون دیگه-

ای کردمبا حرص صداش خنده . 

 !امیرکیان-

- زنیم، باشه؟چشم مادر من ،چشم، بعدحرف می  

بعد خداحافظی کوتاه، نفر بعد وارد شد، نگاهی سرسری بهش انداختم و در حالی که خودکارم رو 

داشتم گفتم بشینهبرمی . 

 سالم-

روم نگاه کردم، چهره مظلومی داشت، لباسایی نسبتا رنگ و رو رفته، اما معلوم به چهره دختر روبه

 بود قبلش لباسای گرونی بودن، باجدیت جوابشو دادم،

 .سالم، خودتون رو معرفی کنید-

 .رویا راد هستم-

کنهه می، از اعتماد به بنفس کمش معلوم بود بار اوله که مصاحبصدای بم و پایینی داشت . 

 .منظورم معرفی کامل-

تر نخوندمسالمه، تا دوم دبیرستان بیش 22- . 

تری ادامه دادبا خجالت سرشو انداخت پایین، با لحن آرام : 
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 .با رفت و آمد هم مشکلی ندارم چون خونمون نزدیکه و طبق فرمتون هیچ مشکلی نیست-

ای نبود، ستاره بود، کم خونه5هتل  ای و نزدیک به یکای که تو همچین منطقهتعجب کردم، خونه

 .سعی کردم کنجکاویمو بذارم کنار، البد یه چیزی بود دیگه

- کنید، اگر نفر دیگه که انتخاب شدن یک ماه به صورت آزمایشی کار می 4خب خانم راد، شما مثل 

 .مشکلی پیش نیومد دو نفرتون انتخاب میشین، درضمن وقت شناسی خیلی مهمه

 .بله، چشم-

- کنندتونید برید، خانم محبی راهنماییتون میمی . 

شدچشم آرومی گفت و رفت بیرون، دختر آرومی معلوم می . 

کلید انداختم و وارد خونه شدم، چراغا همه روشن بود، در رو بستم و راه افتادم سمت خونه، کرواتمو 

د شدم که همه جز شل کردم، این لعنتی چه تاثیری تو قوانین داره آخه، با پوشیدن دمپایی وار

 .امیرمحمد توهال نشسته بودند، با لبخندپاسخ سالمشونو دادم

- بینم جمعتون جمعهمی . 

خود بحثو عوض نکنامیرحسین: بی . 

 .با تعجب نگاهش کردم

 کدوم بحث؟-

 همین که چه معنی میده چند شبه دیر میای؟-

 .با جدیت ساختگی راه افتادم سمت اتاق

- هسرت تو الک خودت باشه بچ . 

ای زیر نیم کاسشهامیرعلی: آی آی، نگفتم کاسه . 
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شرت و شلوار عجب مارمولکین، خوبه یک ساعت پیش با امیرحسین حرف زده بودم، لباسامو با تی

قدر زمان زود گذشته بود، م، چهداد، هوفی کشیدرو نشون می 23:40مشکی عوض کردم، ساعت 

کردرفتم آشپزخونه، مامان داشت غذا گرم می . 

- کنی خانومی؟چرا غذا گرم می  

 .واسه تو مادر، شام نخوردی که-

- خورم، میل ندارممن نمی . 

خواست بگه، رفتم نزدیکش، یه دستمو تکیه دادم به کابینت، به مامان که حس کردم چیزی می

رخش سمت من بود نگاه کردم و بازم به این نتیجه رسیدم امیرحسین خوشگلیشو از مامان گرفته نیم

بهم نگاه کرد اما نگران بود بود، . 

 چیه مادر؟ چیزی شده؟-

دیدم، زیر گاز رو خاموش کردم که برگشت دوباره سرشو به قابلمه گرم کرد، نباید نگرانیش رو می

 .سمتم

 چی شده؟-

 .امیرکیان نگرانم، محمد بچم چند روزه لب به غذا نزده-

 .اخمامو در هم کشیدم و نگاهمو منحرف کردم

- اشتم باهاش حرف بزنم، خواستم کمی آروم بشهخودم قصد د . 

ای به در زدم و واردشدم، به پشت دراز کشیده بود وساعد دست راستشو راه افتادم سمت اتاقش، تقه

 .گذاشته بود رو چشماش، در رو بستم و کنارش روی تخت نشستم

- گفتم برات ادم و میدخواستی دوچرخه امیرعلی رو سوار بشی، اجازه نمیقبلنا وقتی بچه بودی می

طوری خوابیدی، االنم برا چیزی که برا تو نشده اومدی و همینجوری میاومدی همینبزرگه، می

 .خوابیدی

- خوای بگی ضعیفم؟می  
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- پولی، خیانت، مردی که به هر راهی کشیده میشه ضعیف نیست، بریده هست، بریده از هر چیزی، بی

 .زندگی

 سکوت

نشد، نشد که بشه، حاال هم اومدی و تو برای عشقت جنگیدی اما ... 

 .پوزخندی زد

- فهمیدم، سالم بود بابا مرد، اون موقع بازم چیزی حالیم نبود، اما کم کم که بزرگ شدم، می 18وقتی 

معنی ترشی فروختنای مامان چیه، تا نصف شب خیاطی کردن چیه؟ من یکم زودتر بزرگ شدم، 

ای مردا به مادر بدون شوهر چیههزودتر بزرگ شدم و فهمیدم معنی نگاه ! 

 .دستامو مشت کردم

- کنه دیدم مامانم به دخترش که تا یک سالگی پدر داشته داشته نگاه میبریدم، بریدم وقتی که می

خواست پسراش درس بخونن مثل بقیه اما پولی نبود، گرسنگیکشه، دلش میچه زجری می ! 

رو فهمیدم نه به خاطر پول! مامان بریده بود!اما تونست، که میگم معنی این چیزا که میگم ... ایناین

تونست خودشو به طناب بریدش وصل کنه، من چرا نتونم؟ قسم خوردم دیگه نذارم مامانم کار کنه، 

قسم خوردم داداشامو به یه جایی برسونم، خواهرمو رو چشمام بزرگ کنم که مبادا هر... بهش نگاه 

بیدم به کار، روز تا شب، شب تا صبح، به اصرار مامان درسمم چپ بندازه، درس رو ول کردم وچس

 .دوباره خوندم

 .نفس عمیقی کشیدم

- خوام بگم فقط تو نیستی که انقدر خودتو باختی، قید همه چی رو یک هفتس زدیبگذریم، می . 

حرف بلند شد و مثل من رو تخت نشست، کالفه بود، گذاشتم باخودش کنار بیاد؛ بعد از مدتی باالخره 

 .زد

- وقتخیلی سخته به امیدش بیای، ولی دیگه مال تو نباشه، روش غیرت داشته باشی، اون ... 

قدر براش سختهفهمیدم حرف زدن چهدستشو به گردنش کشید، می . 
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 .صورتشو با دستام قاب گرفتم، با جدیت تو چشماش زل زدم

- ام؟که من زنده دونی خانواده من نباید غم بیاد رو صورتشون تا زمانیاینو می  

 .پیشونیشو چسبوند به پیشونیم

 .قوی باش، به عشق مادرت، خواهرت، برادرات که االن پشت اون در نگرانتن-

 ...و تو-

تونست به خاطر من قوی باشه، امیرمحمد در آغوش کشیدمش، خوب بودم، خوب بودم که داداشم می

دونم خوب میشهشد، میخوب می  

 «رویا»

صبح، شکم گرسنه بدجور ناتوانم کرده بود، با لذت بو کشیدم، صدای سر و صدای بوی کله پاچه سر 

اومد، ای کاش منم مثل اونا بودم، باحسرت آه کشیدم، به سختی از جام بلند شدم، از بیتا و بهروز می

دیروز چیزی نخورده بودم، امروزم اولین روز کاریم بود، خدا کنه آبروم نره. همین که بلندشدم 

ام از درد جمع شد، آب دهنمو قورت دادم و با هر سختی لباسامو ام بد جوری تیر کشید، چهرهمعده

تونستم طوری نمیها، اینپوشیدم. لباس پوشیدم و از اتاق خارج شدم، با ضعف راه افتادم سمت پله

رفتم سمت طور که میکردم چیزی برا خوردم بگیرم، همینبرسم، هر طور شده خواهش می

کرد، داشتن در مورد تر گرسنم میونه، کیفمو محکم تو دستم فشار دادم، بوی کله پاچه بیشآشپزخ

کردن، با ایستادن تو چهارچوب در سالم کردم،لیسانس بیتا صحبت می  

سکوت شد اما کسی بهم توجهی نکرد و مشغول صبحانه خوردن شدن، بابا مثل همیشه سر میز 

نگاهی انداختم، آب دهنمو دوباره قورت دادم، با استرس به مامان نشسته بود، به میز پر و پیمونمون 

 .گفتم

 مامان؟-

 .جوابمو نداد

 م... مامان؟-
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 چیه؟-

 میشه کمی... کمی نون بردارم؟-

تر فشار دادمکردن، با استرس یکم رفتم جلو، کیفمو بیشبیتا و بهروز با پوزخند نگاهم می . 

- کم ضعف دارمآخه... آخه امروز، روز اول کاریمه، ی . 

 .بابا: به درک که ضعف داری، مگه نگفتم به ما نزدیک نشو

 .بابا توروخدا، یک ذره، قول میدم زود برگردونم-

 .دهنتو ببند، برو بیرون-

های افتاده اومدم بیرون، کفشامو پام کردم سرمو انداختم پایین و با حجم گنده شده توی گلوم، شونه

کردم، آخه چرا؟ زه، باید یک لقمه نون از پدر و مادرم گدایی میو خارج شدم، گذاشتم اشکام بری

دونستم اشتباهه؟ از کنار ماشینای رنگ فهمم، فقط به خاطر یک اتفاق که من خودمم نمیدلیلشو نمی

 .و وارنگ پارک شده تو حیاطمون گذشتم، خارج شدم و راه افتادم سمت هتل، خداروشکرنزدیک بود

دونستم و اتاق، سایل تزئیتی، یک اتاق بزرگ بهم تحویل دادن، دیگه من میبرای اول کار یک سری و

بند مخصوص فرمی رو که امروز بهم دادن بستم، حالت تهوع امونمو بریده بود، خدایا کمکم کن، پیش

 .بسم اللهی گفتم و رفتم سراغ ملحفه و این شد استارت کارم

 «امیرکیان»

ی که قرار بود بیان بودم که محبی هراسون بدون در زدن مشغول بررسی تدارکات توریستای جدید

زد گفتوارد شد، با اخم نگاهش کردم که دستشو روی قلبش گذاشت و در حالی که نفس نفس می : 

 .ببخشیدآقای فتحی مشکلی پیش اومده-

 این چه طرز وارد شدنه خانم، چی شده؟-

- اق حالش بد شدهخوام، هل شدم، راد همون جزء پرسنل جدیده تو اتعذر می . 

 .بلند شدم و راه افتادم سمت اتاق، دو سه تا از کارمندای بخش جمع شده بودند
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- جا چه خبره؟این  

 .همشون برگشتن سمتم، امینی اومد جلو

سالم قربان، خسته نباشین، اومدم ببینم کارش تموم شده یا نه، که دیدم با رنگ پریده ازحال رفته، -

آب قند دادیم بهتر شد فکر کنم قندش افتاده، بهش . 

 .خیلی خب، برگردید سر کارتون-

زد، همه خارج شدن، بهش نزدیک شدم، همون دختری بود که دیدار اول مظلومیتش تو ذوق می

 .چشمش بهم افتاد، سریع سالم کرد خواست بلند بشه که با دست گفتم بشینه

- کنم منوخوام، خواهش میب... ببخشید، عذر می ... 

- عذرخواهی خواستم؟ من از شما  

 .فورا با صورت سرخ شده سرشو انداخت پایین

 ...سابقه دارین یا-

 ...نه نه، بار اول... یعنی گاهی اوقات-

 چه زمانایی؟-

 .معذب نگاهم کرد

 خب؟-

- ، دیگه تکرار نمیشهباور کنید چیز خاصی نبود . 

- اید وظایفمو انجام بدم، پس ببینید خانم، من رییس این هتل نیستم، فقط مدیر این بخش هتلم و ب

کنم شما باید خیلی به این کار احتیاج داشته باشین، اگه کنم، فکر میکار میبهتره بدونم دارم چی

خواد، پس بهتر نیست با من راه بیای؟رییس هتل بفهمه عذرتو می  

 .آخه... آخه-
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 چی؟-

 .راستش... من صبح چیزی نخوردم به همین دلیل بود-

 فقط؟-

 .اوهوم-

 اوهوم یعنی بله دیگه؟-

اومد رو پس زدم، نگاهی به اتاق انداختم ای که داشت میباز سرشو با خجالت انداخت پایین، خنده

 .کارش خوب بود

 «امیرعلی»

، دستی به پیشونیم کشیدم، بارای جدید تو گمرک گیر کرده بود و با خارج شدن مجید از دفتر

وجور کردم، با نگاه به ساعت اشهدمو خوندم، ز رو جمعتوتست ضرر بزرگی بزنه، کاغذای رو میمی

 .قرارمو فراموش کرده بودم، با برداشتن کاله گپم، از دفتر زدم بیرون

شاپ گشتم، میزی کنار پنجره انتخاب کرده بود، نزدیکش شدم و نشستمبا چشم تو کافی . 

 .سالم-

 .فورا برگشت سمتم، با لبخند جوابمو داد

- واستن منو ببینن؟چی شده روشاخانم خ  

 مگه حتما باید دلیلی داشته باشه؟-

 .به شیطنت صداش خندیدم

 چیزی سفارش دادی؟-

 .بله، همون که دوست داری، کیک شکالتی-

- جان فرار کردی؟طوری از دست داییخب، تعریف کن بانو، چه  
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 !امیرعلی-

شدبردم، مث این غرغروها میبا حرص خوردنش لذت می . 

- بگو چی شده؟ جان، خب حاال  

 .چهره در هم کشید، پس این یعنی چیزی شده

- ، اشکان برگشتهامیرعلی ! 

 .سعی کردم خونسردیمو حفظ کنم

- خواد... فردا شب بیاد... بیاد خونمون منو از بابام خواستگاری کنهمی . 

کردم  شاپ بودن توجهی نکردم، سعیمحکم کوبوندم رو میز، به تکون روشا و نگاه کسانی که تو کافی

 .نفس عصبیمو آروم خارج کنم

 .لعنتی-

 .امیر آروم باش-

 تو چی گفتی؟-

 به نظر ت موافقم؟-

 سکوت

 آره امیر؟-

 چرا که نه؟ اشکانه، پولداره، رفاه، چرا که نه؟-

شد گفتاشک کل چشمشو بست و خار شد تو چشم من، کیفشو برداشت در حالی که بلند می . 

 .خیلی نامردی-

فت بیرون، با کالفگی دستی به گردنم کشیدم، راه افتادم دنبالشبعدم راه افتاد ر . 
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 !لعنتی-

 «امیرحسین»

 ...امیرحسین حاال اگه گوش کردی، امروز بهم خیلی کار داده شده بود، در واقع کارای عقب افتاده و-

وقت سهیل محمودی یکی از کارکنان کارخانه و بدبختانه رفیق شفیق من مغزمو خورده بودکه اون

خواد چیزی بگه، خودکار رو پرت کردم رو میزمی . 

 ای بابا، سهیل ساکت باش دیگه دیوونم کردی، د چته؟-

ی دستمال کاغذی رو پرت کرد سمتمعصبانیتی ساختگی به خودش گرفت و جعبه . 

- کنهبشین ببینم بابا، واسه من داغ می . 

- بینی کار دارم، گیر میدید آخه نمی . 

- خوای بشنوی؟دختر سهرابی از سوئیس برگشته هم نمی عنتر، حتی اگه بدونی  

 !با تردید پرسیدم:عسل؟

 .نه کره هلندی-

 .کمی رو میز خم شدم

 مسخره بازی در نیار سهیل، عسل اومده؟-

 .دستاشو گذاشت رو میز و با لبخند مرموزی سمتم خم شد

 چی چی آورده؟-

 .تا تکون خوردم پرید عقب

- ز واسه همیشه برگشتهخیلی خب، خیلی خب، آره دیرو . 

- دونی؟تو از کجا می  
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 .بَه، تو آقا سهیلتو دست کم گرفتی-

دونستم کالفگیم خیلی تابلوئه، خودکارمو برداشتمدستی به موهام کشیدم و در حالی که می . 

- کار کنمخب برگشته که برگشته، چی . 

و شدمردیدم صدایی ازش در نیومد، نگاهش کردم که با یک نگاه خرخودتی روبه . 

 چته؟-

 .خودتی آقا امیرحسین-

 یعنی چی؟-

 .یعنی فراموش کردی دیگه-

 .آره-

قدر قاطع گفتم که سکوت کرد، کف دستاشو بهم مالیداین . 

 .باشه، هر چی تو بگی-

 از اتاق خارج شد، خودکار رو، رو میز ول کردم و

هست، لعنتی شده ذارم، عسل برا من فراموشتکیه دادم به صندلی، عسل! لعنتی! دیگه نمی ! 

 «امیرکیان»

- الوقت پیدا کنماما آقای صدر از کجا یک خواننده خوش صدای دائم . 

- دونم امیرکیان، خودت یک کاریش بکن، این بخش تفریحی یک امتیازهنمی . 

 .سری تکون دادم و راه افتادم سمت در، یک دفعه یک چیزی یادم اومد، با مکث برگشتم

- یدا کردی؟چی شد؟ به همین زودی پ ! 



                 
 

 

 مهال جعفری کاربر انجمن یک رمان  | مردی حکم میدهد رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

30 

 

 !فکر کنم یکی باشه، امیرمحمد-

کردم که چشمم افتاد به در اتاق امیلی های بخش رو چک میداشتم داخل راهروهای قرمز رنگ اتاق

اومدروبن، یکی از مهمانان همیشگی هتل که به ایران می . 

ای به شدم، تقهموند، در نیمه باز بود، با تردید کمی نزدیک روزی برای یک سری کارها می 10حدود 

تر باز کردم که تنها چیز قابل دیدم در وارد کردم، صدای ضعیفی توجهمو جلب کرد در رو کمی بیش

، کامل واردشدم و وسط اتاق بزرگ و بود، مبلمان و ال سی دی داخل اتاق بود، دوباره همون صدا

خ شدم، امیلی با لباسی روم مسمجلل ایستادم، با بسته شدن در سریع برگشتم، با دیدن صحنه روبه

روم بود، فورا نگاهمو به زمین دوختم، از الی دندونای کلید شدم باز و زننده، آرایشی غلیظ روبه

 :غریدم

 این دیگه چه کاریه؟-

 .نزدیک شد

- زنی، فقط به خاطردونستم هر روز این موقع به بخش سر میمی ... 

- بینم؟م میتوضیح نخواستم، گفتم این غلطای اضافه چیه که دار  

 .مگه چه اشکالی داره-

- برن؟ ها؟دهنتو ببند، از کی دخترایی مث تو دارن حیای هر چی دختره زیر سوال می  

ی یک ترشد، دقیقابه فاصلهوجور کرد، نزدیکبا دادی که زدم تکون سختی خورد، خودش رو جمع

 .نفس

افتادم سمت در، خواستم در  خواست حرف بزنه که رومو برگردوندم، دستاشو به شدت پس زدم، راه

که برگردم با عصبانیت داد زدمرو باز کنم یادم اومد کارتیه، بدون این . 

- صاحابو باز کنبیا این بی . 

 .بهم نزدیک شد که باخشم برگشتم، دو دستش رو گرفتم و پرتش کردم سمت دیوار

 چه غلطی کردی؟-
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 .آ... آرو... آروم باش-

- صاحابوباز کن این بی خوره،حالم داره ازت بهم می . 

میلی در سرشو آروم تکون داد، رفت سمت تخت و کارتو از زیر بالشت بیرون کشید، آروم اومد و با بی

که خارج شدن، بدون اینرو باز کرد، برگشت که چیزی بگه، نذاشتم و اومدم بیرون، اما قبل کامل 

 :برگردم گفتم

- های اضافی رو هم بذار واسه همون اب نکن، این غلطکاریا خروقت اسم عشق رو با این کثافتهیچ

 .جهنمی که ازش اومدی

شرمی تا کجا؟ هوفی کشیدم وکالفه راه دفتر رو پیش کشیدم، با این ذهن در رو محکم بستم، بی

تونستم درست درمون کار کنم شاهکاره شاهکارخراب اگه می ! 

رو برگردوندم سمت امیرمحمد به نازگل که سخت مشغول تماشای فوتبال بود نگاه کردم، . 

 هنوز باهاش کنار نیومدی؟-

 به نظرت انقدر زود میشه؟-

- دونم، تجربش نکردمنمی . 

- خوای بیکار بشینی و به تلویزیون زل بزنیتا کی می . 

 .تا وقتی بشه از یک جاشروع کرد-

- خوای ادامه بدی؟ناسالمتی لیسانس داری، نمی  

 نه-

 .یک پیشنهادبرات دارم-

ی نگاهم کردسوال . 

 هنوزم با اون دوستای آهنگ سازت ارتباط داری؟-
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خوادهتل یک خواننده کار کرده برای شبای خاص می . 

 خب؟-

 .من تو رو پیشنهاد دادم-

- خورممن؟ چرا فکر کردی من به درد این کار می . 

- کردمچون مال این کاری، اگه صداتو نشنیده بودم این کار رو نمی . 

- کنیمار میاما ما تفریحی ک . 

 .اما معرکست کارتون-

 ...اما-

 .اما بعد غزاله زندگی تموم نشده-

 ...ولی

 .با باز شدن در وجیغ مامان برگشتیم سمت در

  !امیرعلی-

 «امیرمحمد»

 .با داد مامان برگشتیم سمت در، امیرعلی با سر و صورت خونی وارد شد، به سرعت رفتیم سمتش

؟کیان:امیرعلی خوبی؟ این چه وضعه  

تونه؟خندید: ای بابا خوبم، چه  

 .بعدم رفت سمت مامان و بغلش کرد که مامان با گریه پسش زد

 یعنی چی هل نشم؟ این چه وضعیه؟ صورتت چرا خونیه؟-
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 .بازم خندید

خندی؟محمد:یعنی چی چیزی نیست؟ لبت پاره شده واسه ما می  

جمع شددوباره خواست بخنده که به خاطر لب پاره شدش صورتش از درد  . 

 .کیان:با کی دعوا کردی

 .مامان محکم زد توصورتش

 خدا مرگم بده، آره امیرعلی؟ دعوا کردی؟ تو از کی تا حاال الت شدی؟-

 .چیزی نیست، یک نفر پاشو از گلیمش درازتر کرده، ادبش کردم-

 .مامان رفت سمت آشپزخونه

 .نارگل برو به مامان کمک کن-

باجدیت بهش نزدیک شدسری تکون داد و رفت، امیرکیان  . 

 چی شده؟-

کرد، با صورتی جمع شده جواب دادامیرعلی در حالی که با شستش خون لبشو پاک می . 

 .اشکان برگشته، رفته خواستگاری روشا-

 خب؟-

 توقع داشتی بیاد روشا رو بگیره ببره من بشینم نگاه کنم؟-

- خوادشمگه روشا هم می . 

- ر میونهشناسین، پول دنه، دایی رو که می . 

با اومدن مامان و نارگل، به بحث ادامه ندادیم، اونا ازحس بین اونا خبر نداشتن، اشکان پسرعموی 

ابود، وضع مالی خیلی عالی داشت البته به لطف پدرگرام، دایی آدم پول پرستی بود، اینو ناتنی روش



                 
 

 

 مهال جعفری کاربر انجمن یک رمان  | مردی حکم میدهد رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

34 

 

کرد و حاال و کور میدید که امیرعلی با تالش خودش به اینجاها رسیده، فقط پول زیاد چشمشنمی

 .شده بود ضد حال برادر بزرگتر من

بعدشام برگشتم اتاقم، پیشنهاد امیرکیان یک جورایی ذهنمو مشغول کرده بود، غزاله تموم شده بود، 

کردم، شاهین، سعید، ها رو سر جمع میتونست یک شروع باشه، فقط باید بچهبه پهلو چرخیدم، می

گیرمامیر، فردا باهاشون تماس می . 

 7:30با صدای داد و بیداد امیرعلی و امیرحسین از خواب بیدار شدم، صفحه گوشی رو چک کردم 

گیرنبود، از اتاق خارج شدم، دیدم دارن با هم کشتی می . 

اومد برعکس من، طور بود، زود کنار میای بابا خوبه دیشب امیرعلی دمغ روشا بود، همیشه همین

خندیدنهمه به کاراشون می . 

- شده؟باز چی  

کنهامیرعلی:جوراب سیاهه رو کش رفته قبولم نمی . 

سالشون بود، به  27و  29اومد بهم گالویز بشن، انگار نه انگار دونستم بهونست، خوششون میمی

 کیان نگاه کردم

- کنمپیشنهادتو قبول می . 

 «امیرکیان»

ورک، توکیو، فنالند و چند کشور ی هتل بود، توریستای زیادی از آلمان، نیویامروز روز مهمی واسه

شق های مهمی بودن، همه نگرانیم از بابت امیرمحمد بود، اگه کلهدیگه داشتیم که همگی شامل صنف

های مختلف شد، قرار بود بخشی از برنامه تفریحی، کنسرت زباناومد بد میآورد و نمیبازی در می

ها تشکیل تر سالن رو ایرانیدر واقع بیشهای حاضر بودند، باشه، امیرمحمد شامل بخش ایرانی

دادند، وارد سالن اصلی که قرار بود مهمانی در اون جا برگزار بشه شدم، چشمم افتاد به راد که به می

چیدند، با لباس فرمی که طور رسمی استخدام شده بود همراه چند نفر دیگه به دقت میزا رو می

، چرا چهره این دختر تا این حد مظلوم بود؟ حتی کاراش شدتر دیده میاش معصومپوشیده بود چهره

کنه، اندام الغری کس وجود نداره و اون داره به تنهایی کار میسر به زیر بود، انگار که االن هیچ

کرد داشت اما مشخص بود الغریش از ضعیفیش بود نه مادرزاد. دختری که باال شهر زندگی می
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امیرکیان حواست کجاست؟ زل زدی به دختر مردم که چی؟ طوری دنبال همچین حقوقی بود، چه

کنی؟ تا خواستم نگاهم رو بگیرم منو دید و دیگه دیر شد، فورا ایستاد و با کار میمعلوم هست چی

سر سالم کرد، انگار هول کرده بود، فورا نگاهمو گرفتم و رفتم یک بخش دیگه، کالفه بودم، اون وقت 

بزنن گفتم گندمواسه امیرمحمد می . 

شد، پرسنل با لباسای یک شب برگزار می 9شدن، مهمانی ساعت کم کم افراد داخل سالن زیاد می

ی دست مخصوص مهمانی، آقای صدر کنار گروهی از مهمانان مشغول گپ زدن بود، تقریبا همه

مراهم مهمانان اومده بودند و سالن شلوغ، خواستم ببینم امیرمحمد اومده یا نه که دیدم موبایلم ه

نیست، باید تو دفتر جا گذاشته باشمش، راه افتادم سمت دفتر، نگاهی به راهروی اصلی انداختم یه 

ای باال انداختم و راهمو ادامه دادم، بعد از برداشتن دکمه ریز مشکی رنگ صداهایی حس کردم، شونه

یمون شده؟ با ساعت پیش، نکنه پش 3پاسخ از امیرمحمد حدود کنارشو فشار دادم، سه تماس بی

ای شنیدم، وارد راهرو شدم و با دقت سرعت زدم بیرون، نزدیک به راهرو دوباره صدای جیغ خفه

ترشدم، ولی اومد، نزدیکمی 308تری گوش کردم، انگار یک کشمکش و درگیری، صدا از اتاق بیش

فورا کارت شد، بدجور حسم قوی بود، یهو صدا قطع شد، خواستم برم ولی انگار حسی مانعم می

مخصوصمو در آوردم، اول چشمامو بستم بعدم وارد شدم، رفتم داخل اتاق خواب، اما ای کاش این 

دیدمصحنه رو نمی . 

 «رویا»

 رویاراد؟-

ها رو گذاشتمبا صدای مسئولمون دستمال . 

- های سفارشی رو ببرمهمانان همه رفتن سالن، اتاقا خالیه ملحفه . 

 .چشم خانم-

های سفارش شده، با کارت مخصوصی که ای جدید رو برداشتم و رفتم سمت اتاقههای ملحفهبسته

، 308ذاشتم، آخرین اتاق مونده بود، اتاق کردم و یک ملحفه داخلش میبهم داده بودن درا رو باز می

بعد از اتمام خواستم خارج بشم که دیدم یک نفر جلوم ایستاده، خواستم جیغ بکشم که دستشو 

شد، قیافش عجیب بود، ایرانی نبود، قیافه بوری ، قلبم از ترس داشت کنده میگذاشت رو دهنم
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زده نگاهش کردم، شونمو گرفت و بهم نزدیک شد، با لهجه شکسته ریخته داشت، باچشمای وحشت

 :ایرانی گفت

 .من با تو کار نداشت خانم جوان-

کار کنم؟فورا دایا حاال من چیاومد و اشکام شروع کرد به ریختن، خچشمام داشت از ترس بیرون می

تر بود، یک چیزی ذاشت، زورش بیششروع کردم به تقال کردن تا بتونم فرار کنم اما لعنتی نمی

ای که روش یک سری انگلیسی نوشته بود، دهنمو سفت گرفته دستش بود، یه شیشه کوچیک قهوه

 .بود، شیشه رو پرت کرد گوشه اتاق

کنمترم کنی، خدایا خواهش میخوای بدبختخدایا آخه من؟ می . 

 !دختر شرقی! درست است که جذاب است-

طور حس مرگ داشتم، این بوی تلخ چی بود؟خدایا بمیرم، این دفعه بمیرم، من طاقت ندارم. همین

زدم، امافقط صدای تر تقال کردم، خدا چرا؟ من همین یک دارایی رو دارم، با عجز فریاد میبیش

زدم، آخه این چه سرنوشتی بود؟ ه باالخره به مرادش رسید، خدا رو صدا میشد، کای خارج میخفه

تموم شدم؟ آره؟ اونم به دست یه نامحرم؟ دیگه توان نداشتم، توان نداشتم که برای زندگی از دست 

  .رفتم تالش کنم؛ ناگهان دراتاق بازشد

صفت از روم کشیده شد، این فرشته نجات من بود؟ اما چرا انقدر دیر؟ چیزی نکشید که مرد شیطان 

کی بود که باهاش درگیر شده بود، سرمو بلند کردم، خدای من! آقای فتحی! با چشمایی که به زور 

شد؛ ملحفه رو تختو کشیدم روم، این چه مصیبتی بود؟ آقای فتحی از حرص قرمز شده گریه باز نمی

زدش، فریادزدبود و فقط می : 

- ای که ازش اومدی؟خراب شده جا همونناموس فکر کردی اینبی  

ترسیدم اگه بالیی سرش بیاره براش بد بشهکوبوندش رو زمین، می . 

 آقای فتحی؟-

شنید، یقشو گرفتانگار صدای منو نمی . 

- شرف، تو کشور خودش؟ بغل چشم خونوادش؟پدرتو در میارم بی  
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رفت، پورخندی زداون کثافتم در حالی که خون از دهنش می . 

- گیریدزیبا به خدمه میشماها دختر  . 

 .چشماش روبست

- کردم، فعال کثافت! حیف! حیف که بد موقعیته وگرنه به خاطر کاری که با این دختر کردی سقطت می

سپارمت دست این کارشمی . 

از اتاق بردش بیرون، بدبخت شدم، بالشو گذاشتم رو سرمو زار زدم، به خاطر بدبختیم، به خاطراین 

کار کنم، یک چیز تو دنیا داشتم که مردم خدا، حاال چیاین بخت نحسم، کاش می آبرویی، به خاطربی

فهمید کارمم اونم به بدترین شکل از دست دادم، اگر مامان و بابا بفهمند وای، خدا اگه رییس هتل می

ز قدر گذشت و به حال خودم گریه کردم که در اتاق بادونم چهاز دست میدم، آبروم میره، کتک... نمی

قدرخجالت شد، آقای فتحی بود که با نگاه معطوف شده به زمین ایستاده بود، خدا منو بکشه چه

 :کشیدم، باصدای آرومی گفت

 کاری کرد؟-

 .منظورش روفهمیدم، با اشک و خجالت سرمو به معنی آره تکون دادم

- فهمهسپردمش دست چند نفر ببرنش، نترس کسی نمی . 

 .بلند زدم زیر گریه

 کمک؟-

اومدسم از گریه باال نمینف . 

 .ن... نه...نم... ن... می... تونم... بلند... بشم-

 .آروم باش، آروم باش-

طوری تو صورتش نگاه کنم؟ منو به بدترین شکل دیده، حاال فورا رفت از اتاق بیرون، حاال چه

که بهم نگاه کنه ینتونم سرمو بلند کنم؟ این چه داغی بود! با یک لیوان آب قند وارد شد، بدون انمی

 .لیوانو گرفت سمتم
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 .بگیرش، ضعف کردی-

تونستم درست دستمو بیرون بیارم، انگار فهمید. نشست و کم کم آب قند رو ، نمیدستام برهنه بود

شدثانیه یک بار بلند می 2قدر معذب بودم، فقط هق هق من بود که هر به خوردم داد، چه . 

 بهترشدی؟-

 .سری تکون دادم

- وری گیرت آورد؟طچه  

همین حرف کافی بود تا دوباره یاد بدبختیم بیوفتم، همه قضیه رو براش گفتم، اونم با اخمای تو هم 

دادگوش می . 

- هاکار کردیم به خاطر یک لقمه نون باید از دست غریبهها چیچارهکار کنم؟ مگه ما بیحاالچی ... 

 .پدر و مادرت-

 .با ترس نگاهش کردم

- کنمنه، خواهش مینه نه، اونا  . 

 ...باالخره که باید به کسی بگی خواهری، برادری-

- کشن، نهنه، منو می . 

 .اما تو که تقصیری نداشتی، منم شاهدم-

- کنمکنن آقای فتحی، خواهش مینه، اونا باور نمی . 

- تونی لباس بپوشی؟مونه، اما االن میخیلی خب، خیلی خب بین خودمون می  

 .سرمو آروم تکون دادم

پس من میرم بیرون، پوشیدی صدام کن، دوباره سرمو تکون دادم که اونم از اتاق خارج شد. با هر -

زدمپوشیدم و ضجه میجون کندنی که بود بلند شدم، دونه دونه لباسامو می . 
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کنه، با صدام بلند خدا ازت نگذره، آروم با سختی رفتم بیرون، دیدم نشسته رو مبل وداره فکر می

 .شد

- ی فتحی؟ پوشیدمآقا . 

- گشتن، گفتم فرستادمت برای انجام کاری، خونتون کجاست؟پایین دنبالت می  

 .با ترس نگاهش کردم

- خوام برسونمتنه نه، می . 

 .چند خیابون باالتر-

ی خودتونه؟با تردید پرسید: خونه  

 .آره-

- طورپس چه ... 

 .منظورشو فهمیدم با خجالت سرمو انداختم پایین

 .میشه بریم-

- خوامآره آره، عذر می . 

- کارکنم؟مهم نیست، آقای فتحی حاال من با شناسنامه سفید چی  

سعی داشت آرومم کنه، دوست داشتم شکایت کنم از دنیا، از همه،ی مردا، انقدر تو خودم غرق بودم 

 ...که نفهمیدم کی

بینمون سکوت طور صورتم به سینش چسبید، ساکت شدم، بغلم کرد، انقدر سریع و محکم که همین

کردم، یادم رفته بود و من با چشمایی گرد شده و دهنی باز بر اثر گریه به سیاهی پیرهنش نگاه می

دادبود حرف بزنم که اون سکوتو شکست، صدای بمش گوشمو نوازش می . 

- فهمن چیزی شدهاین طوری داغون میشی دختر! با این گریه که بری خونه همه می . 
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م: آقای فتحی؟منم باصدایی آروم گفت  

 بله؟-

 .من خیلی بدبختم نه؟ خدا دوستم نداره، هر چی بالست سر من میاد-

 سکوت

- قدر پول داره و من باید پدر و مادرم دوستم ندارن، خواهر و برادرام باهام خوب نیستند، پدرم این

 .کارگری کنم، حتی نتونستم درس بخونم

واع کالساس من دنبال یک لقمه نونم تا از گشنگی ام، خواهرم االن اناونا میرن مسافرت من خونه

مونم تا بمیرمگیرم، انقدر گرسنه مینمیرم، اما اونم دیگه نمی . 

خواستم یه جوری این درد المصبو خالی کنم، اما نمی،شد، هر چی زدم رو سینش، میبا مشت می

کردر میورتفهمیدم چه بالیی سرم اومده، فکرش مثل آتیش وجودمو شعلهتر میبیش . 

- دونن، من خرابم؟ این چند وقت چیزی از من دیدین؟ منه بدبخت حاال دیگه همه منو خراب می

خوره؟ آره آقای فتحی؟صبح تا شب سرکارم، اصال وقت دارم؟ قیافه من به این کارا می  

 !امیرکیان-

 گیج نگاهش کردم

 .اسمم امیرکیانه بگو امیرکیان-

 .آروم نگاهش کردم

- حرفا رو به تو؟ کی گفته این  

کنم، اونم تو بغلش؟ پسری که یک دفعه دیدم دارم همه زندگیمو واسه یک پسر غریبه تعریف می

شناختمش، با خجالت فورا از بغلش خارج شدمحتی ده درصدم نمی . 

 .ببخشید-
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 .لبخندی زد که شیرینیش تا ته وجودم رخنه کرد

 .پایین تو ماشین منتظرتم-

طور تو دلم دونم چههویتی که نمیخارج شد، من موندمو خجالت و حس بی مثل برق و باد از اتاق

هایی پاره داشت، با گیره سرم بهم وصلشون کردم، با جوونه زد و اسمش چی بود؟ لباسام قسمت

اش سوار شدمبدبختی خودمو رسوندم پارکینگ، کنار ماشین سیاه رنگی ایستاده بود، با اشاره . 

 حالتون خوبه؟-

خوبه یک نفر همش حالتو بپرسه، سرمو انداختم پایینقدر چه . 

- دونم باید چی بگم، این اولین باره چنین چیزی شدمن واقعا نمی . 

- قدر بده؟ با چه چشمی دیده میشم؟دونیداالن برای من چهمی  

- کنمدرکتون می . 

- کنه، تباه شدمکس درک نمینه، دیگه هیچ . 

 .واقعا متاسفم-

فکر بودم که سکوتو شکستقدر تو دونم چهنمی . 

 کدوم خیابون؟-

 چی؟-

 میگم کدوم خیابون منزلتونه؟-

 .از حواس پرتیم خجالت کشیدم

- خوام کسی ببینتمونطور مستقیم برین من نزدیکای خونه پیاده میشم، نمیهمین . 

- طوری کهاما این ... 
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- طوری بهترهنه! این . 

مردم، دوتا مرد غریبه به بدترین شکل داشتم می سری تکون داد و من دوباره سرمو انداختم پایین،

منو دیده بودند و البته با یک دنیا تفاوت، یکی برای بدبخت کردنم یکی برای نجاتم. خدایا همین یک 

دونی چی تونستم ازدواج کنم، من هم آرزوهایی داشتم، میها، دیگه حتی نمیدونه چیز دو داشتم

فید بپوشم، من نباید آرزو کنم، من هیچ سهمی از این دنیا میگم؟مثا بیتا و همه دخترا لباس س

 نداشتم، اما پاکیم چی؟

 .نزدیکای خونه بودیم یکی از بهترین مناطق تهران

- تونم بیام سر کارآقای فتحی؟ م... من می . 

- شرف لو نده، البته به ضرر خودشم هست غیرقانونی کار آره، کسی از ماجرا خبر نداره، اگر اون بی

ه، شما بهتره به کسی نگینکرد . 

 .چشم-

که خارج بشم برگشتم سمتشدستگیره رو کشیدم، قبل این . 

 .ببخشید، به خاطر من تو دردسر افتادین-

 .این حرفو دیگه نزن، شاید یک جای دیگه یک جور دیگه، یک نفر خواهر منو نجات داد-

 .ممنونم-

 ...فقط-

 .یادت باشه بازم گفتی آقای فتحی-

ن جایز نبود،به سرعت از ماشین خارج شدم و راه خونه رو در پیش گرفتم، اشکام بود که دیگه موند

خوردن، کمی بعد صدای ماشین اومد، پس رفتیکی یکی رو گونم سر می ! 

کرد، خدا کنه زود خوب بشهکمی دلم درد می . 

 «امیرکیان»



                 
 

 

 مهال جعفری کاربر انجمن یک رمان  | مردی حکم میدهد رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

43 

 

ر به بدترین شکل دیده بودمش، به جای خالیش که سریع از ماشین پیاده شد نگاه کردم، انگار نه انگا

ی تو اتاق افتادم، نفسی از سر حرص کشیدم، شد، دوباره یاد صحنهوقت با هر حرف من قرمز میاون

کرد از خودش دورش کنه اما حیف، حیف نجابت یک دختر به راحتی قدر سعی میچاره چهدختره بی

کرد؟می جا زندگیاز دست رفت، به خیابون نگاه کردم، این دختر این  

های کنسرت ها از وضعیت مهمانی پرسیدم که گفت تازه کار بچهوارد هتل شدم از یکی از پرسنل

اومد که تموم شده، یعنی امیرمحمد اومده بود؟ با سرعت خودمو رسوندم به سالن، صدای دست می

امیرمحمد گل کرد و این یعنی دیدم روی جایگاهن، نگاهمو دوختم به آقای صدر، با رضایت نگاهم می

 .کاشته

 «امیرحسین»

دادم به آقای رفت باال، باید باال بودش رو مینگاهمو دوختم به فاکتورای روی میز، نرخ همین جور می

سهرابی، رییس کارخونه، فاکتورا رو برداشتم و دستی به یقه پیراهنم کشیدم و راه افتادم، از باال به 

رفت و این یعنی خیلی خوب بود، شخصی سد راه شد میها نگاه کردم، کارا خوب پیش بخش دستگاه

 .که ایستادم، هنوزم غرور خاصشوحفظ کرده بود، متقابال غرورمو ریختم تو چشمامو زل زدم بهش

 .سالم! توقع داشتم زودتر ببینمت-

 .تازه فهمیدم اومدین، سالم-

بردین؟طور، جایی تشریف میاوهوم، که این  

 .بله، فعال-

ای به وجود نیاد، دیگه تموم شدی برام خانم سهرابی تمومگذشتم تا کالم دیگه سریع از کنارش ! 

های الزم با آقای سهرابی برگشتم به اتاق که سهیلم وارد شدبعد از بررسی . 

 .سالم-

- جا پالسیتو کار نداری تو دفترت، همیشه این . 

 !نه-
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- مونیعین انگل می . 

 .باید خدات رو شکر کنی تو-

- خاطر تو؟البد واسه   

 .آره دیگه، معلوم نیست کجا چه کار خوبی کردی که من تو دامنت افتادم-

 .اوال من دامن ندارم، دوما من اصال کارخوب نکردم که تو نتیجش باشی-

 .اِ وا! راست میگی تو که پسری، اما این دومی رو تا حاال نگفته بودی شیطون، چه کارای بدی کردی-

شد، همین که خواستم جوابشو ام گرفت، این پسر آدم نمیشد که خندهبا قیافه مرموز بهم نزدیک 

 .بدم صدایی اومد

 آقایون؟-

 .برگشتیم

  !مشکلی پیش اومده؟-

 

- طور؟چه  

 .دیدم سر کار نیستین-

زدیمسهیل:خیر، کمی گپ می . 

 در محیط کار؟-

- کنم بحث کاری مشکلی داشته باشهفکر نمی . 

 .از کنارمون رد شد

- حث کاری باشهامیدوارم ب . 
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 .وقتی رفت سهیل نفسی کشید، با خنده نگاهش کردم

 .خوشم میاد فقط واسه من زبون داری-

- شناسیهمین هست دختره رییسه وگرنه منو که می . 

- دونمآره آره، می . 

 .نه جون تو-

 .باشه بابا، برو تا اخراج نشدیم-

ش نکردم، بعد از برداشتن مدارک، با خنده سری تکون دادم، رفتم سمت صندوق، چند وقتی بود باز

ها برش داشتم که چیزی از بینشون افتاد، برش ی فهرستها رو حذف کردم، برای بردن به قفسهباطله

داشتم، عکس عسل بود، درست مال دو سال پیش، اما چرا عسل انقدر دوره؟ درست دی ماه دو سال 

 .پیش بود

 امیرحسین امیرحسین؟-

 ها؟-

- ینجا رو بببیا این . 

 چی شده ؟-

کرد نگاه کردم، عسل دختر آقای سهرابی، با رامین رفتم کنار پنجره، به جایی که سهیل اشاره می

ترین آدم،هایی که تو عمرم دیده بودم درحال خوش و بش بودن، عسل، شریف یکی از هفت خط

قدر... چه فهمیدیکنی نیست؛ یکم به خودت بیا دختر، کاش، کاش میرامین آدمی که تو فکر می

قدر دوستت دارمچه . 

 امیر؟-

 .برگشتم سمتش

- هاخواستمعلومه کجایی؟ خوبه دلت نمی . 
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 .جو سازی نکن، هیچی نیست-

- گفتی دوست داری؟پس االن کی رو می  

 ها؟-

- کردی آخرش گفتی دوستت دارمدونم داشتی به چی فکر میمن که میدونم، اما نمی . 

نگاهمو انداختم زمین لعنت به من که فکرمو بلند گفتم، . 

- گفتی هم خودم زودتر فهمیده بودمخواد حرص بخوری، تو نمیخب داداش من، نمی . 

اشدلخور راهشو کشید بره که دستمو گذاشتم رو شونه . 

 سهیل؟-

 .هیس! مهم نیست، البد محرمت نبودم دیگه-

- دونم ازش خوشم میاد، طور نیست، من هنوز خودمم تکلیفم با خودم معلوم نیست، فقط مینه این

 .همین

 مطمئنی؟-

 .تکیه دادم به دیوار و سرمو آروم تکون دادم

 .خب پس چرا بهش نمیگی-

- تونم دختری رو که مسافرت کوچیکش چی بگم سهیل؟ من کجا دختر آقای سهرابی کجا، من می

ختری که بخت کنم، هنوز اعتماد آقای سهرابی رو جلب نکردم، برم بهش چی بگم؟ دلندنه رو خوش

پذیره؟ماشین تمرینش فقط سیصدمیلیونه منو می  

- جا بودی کلی کار انجام دادی این همه دونی همش بهانست، تو همین مدتی که اینخودتم می

 پیشرفت کردی، وضع االنت با یک سال پیش یکیه؟

 !آره، اما نه در حد عسل-
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 .باورم نمیشه، این تویی امیرحسین! غرورت کجا رفته-

- سهیل ولش کن ... 

 با صدای کوبیده شدن در برگشتم سمت در، عسل با عصبانیت بهم

 ...نگاه می،کرد که سهیل گفت:چیزی

 .تو دهنتو ببند-

 .با تعجب نگاهش کردم که بهم نزدیک شد

- کنی زیادیت کنه؟عاشق شدی امیرحسین فتحی؟ اونم من؟ هه!فکر نمی . 

 سهیل:تمومش کن دیگه

- ین به بعد خواستی عاشق بشی یکم با خودت تو آیینه صحبت کن یه سری تو خفه! ببین آقا پسر از ا

 .چیزا رو بسنج

گرد کرد که بره، صداش زدمدستمو مشت کردم که مبادا بره تو دهنش، عقب  

- ندازه خانم سهرابی، شاید آیینه به من یادآوری کنه که کی هستم و کجا هستم، اماعوضش یادم می

نوع آرایش، اونم  10کنه نه تمدید ذاره بیرون، چادرشو مرتب میمی صبح که خواهرم پاشو از خونه

 .واسه بقیه و این یعنی خواهرم خانواده براش مهمه نه یک پسر غریبه که جلوش موس موس کنه

 .با صورتی عصبانی و لرزون از خشم برگشت سمتم، دستشو برد باال که رو هوا گرفتم

- ستش رو من و خانواده فتحی بلند نشده تو که دیگه جای ترش دو در ضمن یادت نره از تو گنده

 .خود

داشتم، عصبانی بودم، حالم بد بود، یک دختر منو پسش زدم و از اتاق خارج شدم، محکم پا برمی

 .جلوی بهترین دوستم له کرد و این برای امیرحسین یعنی بد، یعنی فاجعه، یعنی گند

کنم واسه همیشه، یک بار تو زندگیم گول خوردم می کنم، فراموشتلعنت به تو عسل، فراموشت می

 !بسه، اولین و آخرینش بود، دیگه آخری
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 «امیرعلی»

 .اون المصبو بکش جلو-

 .با شنیدن صدام برگشت

 سالم-

- جا وایستادیعلیک سالم، تو چرا این . 

 .خب منتظر تو بودم-

- شد تو فروشگاهی چیزی وایستی تا من بیام؟حاال نمی  

- یاِ! امیرعل . 

 امیرعلی و کوفت، کسی که اذیتت نکرد؟-

 .نه-

سرشو انداخت پایین، فهمیدم تند رفتم، دست خودم نبود بهش حساس بودم، حاالبه خاطر دایی 

شدیم بیرون قرار بذاریممجبور می . 

 روشا؟-

 بله؟-

لرزوندنماییش دلمو میمظلوم . 

- طور خوردنی بازی در نیارپدر سوخته، وسط خیابون این . 

ا سرشو بلند کردفور  

- جوری میگیامیرعلی؟ بار آخرت باشه به بابای من این . 

 ببخشید، قهر نکن دیگه، بریم پارک یا جای دیگه؟-



                 
 

 

 مهال جعفری کاربر انجمن یک رمان  | مردی حکم میدهد رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

49 

 

 .پارک-

 .در حال قدم زدن داخل پارک بودیم که سکوتو شکست

 عمه خوبه؟-

- کنهاندازی می آره، همه خوبن، روشا؟ بابات بدجوری سنگ . 

 .خب اونم نگرانه-

- تونم یک زندگی کامل داشته باشم روشاچی! من مینگران  . 

 .رو نیمکت نشستیم که دستش رو بازوم نشست

- خوام هیچی هم واسم مهم نیستعیب نداره امیرعلی، مهم تویی، من تو رو می . 

- ای دلت نباشهمطمئنی روشا؟ به خداقسم اگه ذره  

خوامت همون قدر که میهمین سنگ باشم که این حرفو زدم اماذارم، من شاید دلپا جلو نمی

خوامقدرخوبیتو می . 

- دونم، مطمئن باش از خودم مطمئنم، فقط کاش بابا زودتر راضی بشهدونم امیر میمی . 

 .منو ببین ببینم-

 چرا؟-

 .اونا رو جمع کن-

کمی فکر کرد و چشماش رفت رو موهاش که اومده از زیر روسریش بیرون، با حرص بهم نگاه کرد که 

خورد، عاشق همین شرمش بودمم خودمو نگهدارم، زدم زیر خنده و اون حرص مینتونست . 

 «امیرمحمد»

گذاری برای من؟ یعنی االن باید قبول شد کار بهم پیشنهاد شده اونم این همه سرمایهباورم نمی

م ه ما هرفت، امیرمحمد اگه قبول کنی دستمون یک جا بند میشها از ذهنم نمیکردم؟ حرفای بچهمی
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و آقای رفتم استودیگیریم، این یک فرصته، وارد کوچه شدم از دو،روز،دیگه باید میسروسامون می

کردم که چشمم افتاد مهران، همون کسی که تو هتل از صدای من خوشش اومده بود،،اطرافو نگاه می

 .به سارا، دوست صمیمی غزاله، دویدم سمتش صداش زدم که برگشت

 .سالم سارا خانم-

- کنید؟کار میجا چیفتحی! ترسیدم، شما این آقای  

- رفتم خونه، ببخشید مزاحم شدمداشتم می . 

 بفرمائید امرتون؟-

 .کالفه دستی به گردنم کشیدم

 از... از غزاله خبر داری؟-

- کنه، با اجازهآره، خوبه داره زندگیشو می . 

- کنم سارا خانم، خبر داری؟خواهش می  

 !آقا امیرمحمد-

- چرا با اون یارو ازدواج کرد؟ دونیشما می  

 (سکوت)-

- ی بنده هم هستناون یارو اسم داره، اسمشم آرشه، پسرعمه . 

 پسرعمته؟-

 .آره-

 تو عامل ازداوجشون شدی؟-

 .نه-
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 پس چی؟-

غزاله خودش خواست، آرش اونو خونمون دید، ازش خوشش اومد، بعدم خواستگاری، غزاله هم که -

همه چی عالیخواست؟ خونه خوب، دیگه چی می . 

 .اما اون که گفت باباش راضیش کرد-

 .با لحن عصبانیم، سرشو بلند کرد

- دونم، اما اصل قضیه همین بود، با اجازهبقیشو دیگه نمی . 

اما غزاله، تو که گفتی! دنیا رو سرم آوار شد، غزاله منو به چی فروختی؟ خودمو عشقمو؟شاید سارا 

جا وایستاده قدر هموندونم چه، چرا باید دروغ بگه؟ نمیدروغ گفت؟ اما اون بهترین دوستش بود

 .بودم که با صدای بوق ماشین به خودم اومدم، راه افتادم سمت خونه

 باز امشبم تنهام"

ها افتادمو اشکامیاداون خاطره  

 بند نمیشه، جای اون خالیه تو دستام

 پشت این دیوار شهر، من با خودم تنهام

و دستشهامشب به جای من دست کی ت  

 من هر دفعه صد بار با خودم میگم که باز شاید بشه تکرار

 بازم اون روزا بیان اشکی نشن چشمات

عشق کجایی تنهالیلی بی " 

زنم، در کمدمو باز کردم، هر چی کنم، من از زندگیم خطت میاین جوریه غزاله خانم؟ فراموشت می

نم غزاله، انقدر خودمو تو زندگی غرق کنم تا کلباس آبی داشتمو ریختم تو کیسه زباله، فراموشت می

رحمتی بیاز یادم بری، دیگه میشم بنده ! 
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 «امیر کیان»

راه دفتر مدیر رو پیش گرفتم برای گزارش تور جدید توکیو که چشمم افتاد به راد، انگار تو باغ نبود، 

رفت سمت خروجی، صداش زدمداشت می . 

 .بله؟ سالم-

 خوبی؟ جای خاصی میری؟-

- له، میرم خونه، شیفتم تموم شدهب . 

- خوایین برسونمتون خونه؟می  

 .فورا هول شد و با خجالت گفت:نه نه، ممنون

- رسونمتونمن یک کار کوچیک تو هتل دارم، بعد می . 

 ...اما-

- گردماما نداره دیگه، برین تو دفترم من برمی . 

 «رویا»

تونستم پیدا کنم، مگه من چه م، آخه من کجا رو میجا بربابا گفته بود باید به فکر خونه باشم و از اون

فهمید دیگهرفتم، اگه اون ماجرا هم میآزاری داشتم که باید می ... 

رسونمت، هر چی پرسی گفت که میبا صدای شخصی برگشتم آقای فتحی بود، بعد از سالم و احوال

ستم چیزی بگم، وارد اتاقش خواستم برم نذاشت، با تحکم گفت که تو دفتر منتظرش باشم دیگه نتون

شدم و روی اولین صندلی نشستم، از خستگی رو پا بند نبودم، بدجور خسته شده بودم. سرمو تکیه 

 .دادم به صندلی، کاش زودتر بریم

 «امیرکیان»

مین تاخیر داشتم، خدا کنه نرفته باشه، همین که در رو باز کردم، ابروهام پرید باال، خوابش برده 10

اش هاش مظلوم بود، انگار کلی غم تو چهرقدر چهرهتر چهنقدر خسته بود؟ رفتم نزدیکبود!یعنی ا
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کنی، دستی به صورتم بود، چرا انقدر مجهولی؟ چته امیرکیان دختر مردم رو وایستادی نگاه می

 .کشیدم

 خانم راد؟-

 .ابروهاشو در هم کشید، چشماشو باز کرد

- نبودبله، آخ ببخشیدخوابم برده بود حواسم  . 

 .عیبی نداره، بلند بشین بریم-

 .چشم-

ی پیش سر کوچه پیاده شد و رفت؛ شمارمو بهش دادم تا همراه هم از هتل خارج شدیم، مثل دفعه

 .اگه کاری داشت تماس بگیره

گوشیم زنگ خورد که توجهی نکردم، دوباره ویبرش شروع شد، از زیر بالشت کشیدمش بیرون، 

زنه، شماره ناشناس بود، دستمو کشیدم عقلی آخه این موقع زنگ مییشب بود، کدوم ب ۲:۳۰ساعت 

 .رو خط سبز رنگ

 الو؟-

 تو کیان فتحی هستی؟-

 خودمم، کی هستی؟-

- خواد بکنی و بعدم هیچیفکر کردی شهر هرته هر غلطی دلت می . 

- صبح زنگ زدی مزخرف میگی۲چی میگی؟ یارو  . 

 .امیرکیان-

اد زد فورا نشستمبا شنیدن صدایی که اسممو فری . 

 .این کی بود منو صدا زد-
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- شناسیشنبایدم بشناسی، غلطاتو کردی حاال نمی . 

 .درست حرف بزن مرتیکه، خدا شفات بده-

 گوشی رو قطع کردم و بعدم خاموش، اون صدا کی بود؟

ها مامان سفره صبحونه خوش رنگشو داخل حیاط پهن کرده بود، همگی نشسته مثل همیشه جمعه

، زدم سر شونه امیرعلیبودیم . 

- تیپ؟طوری خوشچه  

 .بد نیستیم-

- هات غرقهفعال که باز کشتی . 

 ...نه بابا، همون-

 .با صدای در مکث کرد

 «امیرعلی»

خواستم برم در رو باز کنم که کیان گفت خودم میرم، همه مشغول خوردن صبحانه شدیم که در باز 

روم خشکم زد، مردی ه برگشتیم، با دیدن صحنه روبهشد، به ثانیه نکشید که صدای بدی ایجاد شد ک

در روهل داد و انقدر غافلگیرانه یک مشت خوابوند تو فک کیان که افتاد روی زمین، بعدم نشست رو 

زد، با جیغ مامان و دویدن امیرحسین و امیرمحمد به خودم اومدم و سینش و مشت بود که بهش می

طور هم وارد شدن، مامان و نازگل انقدر شوکه بودن که همیندویدم سمتش که دو مرد و دو زن دیگه 

ها که سن ایستاده بودن، با اشاره امیرحسین رفتن تو خونه تا چادر بپوشن، یکی از همون خانم

کرد، من و امیرحسین پسره رو دور کردیم، امیرمحمد کیان رو که کمتری داشت مثل ابر بهارگریه می

تر رو کرد به کیانمین بلند کرد، همون مرده مسنصورتش غرق خون بود از روی ز . 

- خواستی ما رو دور بزنی؟مرتیکه تو می  

 .امیرحسین: هوی حواست باشه چی میگی

 .دوباره خواستن درگیر بشن که جداشون کردم، مامان و نازگلم وارد حیاط شدن
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جا چه خبره؟ یعنی چی ریختین تو خونه مردمو کتک کاری؟من:بابا بگید این  

 مرد: تازه میگن چی شده؟ تو داداش اینی؟

 آره، که چی؟-

 .مامان با نگرانی اومد جلو

خواستی چی بشه، برادرت کیفشو کرده زده به چاکتر: میمرد جوون . 

 .کیان با تحکم رو به نازگل گفت بره تو خونه بعدم با عصبانیت فریاد زد

 تا دهن لجنتو آسفالت نکردم بنال ببینم حرفت چیه؟-

کردتر بود دست دختره رو گرفت و پرتش کرد سمت کیان، کیان با بهت نگاهش میکه مسن زنی . 

 بگیرش، این همون دختریه که ولش کردی، فکر کردی همه نادونن که هیچی نفهمن؟-

گر بود، انگار چکش خورده بود تو سرم، امیرکیان؟ دختره زانو زد رو زمین و امیرکیان با بهت نظاره

خیال مرد شده بود زل زد به دهن کیان مثل همه، مامان یک دختر؟ امیرحسین که بیعفت کردن بی

 .داد زد

 .این حرفاچیه خانم؟ اشتباه گرفتی پسر من اهل این کارا نیست-

- کههه! خبر نداری خانوم! من این دختر رو همین جوریشم تو خونم راه نمیدم چه برسه به این ... 

 مگه بچت نیست؟-

- خوام یک آدم هرزه تو خونم ول ی من نیست، من فقط به دنیا آوردمش، که االن هم نمینه، اون بچه

 .بچرخه

 .اما کار پسر من نیست-

- پرسی، تازه ی اون تو کیفش بود؟ چرا از خودش نمیپس چرا چیزی نمیگه؟ پس چرا فقط شماره

سروصدا آدرست رو از هتل گرفتیم وگرنه کهبهت لطف کردیم بی ... 
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اطمینان به کیان نگاه کرد ونزدیکش شد مامان با . 

امیرکیان مادر؟ اینا چی میگن؟ راسته؟ راسته که میگن تو این دختر رو بی،عفت کردی؟ ولش -

کنم، بگو دروغه، تا باخیال راحت بیرونشون کنم، بگو مادر بگوکردی؟من که باور نمی . 

ضربه به همه زده شد ای که کیان گفت آخرینهمه چشم دوخته بودیم به کیان، باجمله . 

- کنمعقدش می ! 

تنها صدای سیلی مامان تو گوش کیان فضا رو پر کرد، هق هق دختره هم قطع شده بود، ذهنم کار 

شد کیان کدوم باورش نمیهیچ حرفی رفت تو خونه، هیچامان بیکرد، کیان؟ غیرقابل باورم بود، منمی

ش دوختمغلط رفته، با صدای یکی از همون مردا نگاهمو به . 

 کی میای محضر؟-

 .فردا-

- بینمتصبح جلوی محضر... می10خوبه، ساعت  . 

از دیروز فقط صدای ساعت بود که سکوت خونه رو شکسته بود، مامان از اتاق خارج نشده بود، نازگل 

خورد، امیرکیان از دیروز خونه نیومده بود، فقط به امیرحسین گفته پخت و کسی نمیبا بغض غذا می

دونم قضیه چی بود، اما مطمئنم کیان این کاره نیست، اون همچین بره، نمیناسنامشو میاد ومیبود ش

آدمی نبود، با صدای در رفتم تو هال، کیان بود، نگاهش سمت اتاق مامان بود، شناسنامه رو برداشت و 

 :رفت سمت در اما قبلش گفت

- جاشب رو میایم این . 

ره نیستی! حاال نقش بازی کنبوم، در بسته شد، داداش تو این کا ! 

 «امیرکیان»

کار کردی کیان؟ چرا قبول کردم؟ رو، چیشیشه رو کشیدم پایین و دوباره نگاهمو دوختم به روبه

آبرو کنم؟ د آخه نامروت چرا دونم چرا پای منو وسط کشونده بود، آخه من؟من یک دختر رو بینمی

شد، آبروی ره یک توریسته؟ کی باورش میگفتم کار من نیست کاپای منو کشوندی وسط؟ می
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کرد، اون دختر گفته بود من بهش تعرض کردم، پیش خودش چی فکر هتل،آبروی خودم، کی باور می

چسبوندند، کرد؟ تازه انگ نامردیم بهم میکرد به من اعتماد میکرده بود؟ کی شهادت اونو ول می

زندگیم؟ مادرم؟ نشونت میدم رویا راد، ازت آبرو؟ اونم جلوی تموم خودتو تبرئه کردی و من بی

 !متنفرم، نشونت میدم

جلوی محضر پارک کردم، هه!داماد با پیراهن اومده بود، داماد؟ داماد بدون خواستگاری، بدون عشق، 

رفتم باال، فقط پدرش بود، پوزخند زدم، اونم یک لباس ساده پوشیده بود، پدرش بعد از امضا بدون 

ر رفت بیرون، بعد از امضا نشستیمهیچ شرایطی از دفت . 

- قدر مهریه دارند؟خب عروس خانم چه  

رسهای داشته باشیم حاج آقا، به اونجاها نمیمن: مهریه؟ ما قراره زندگی عاشقانه . 

کردم، دوباره پوزخندی زدملررزششو کنارم قشنگ حس می . 

 .بدون هیچی که نمیشه جوان، باید یک چیزی لحاظ کنم-

- خه گل سیاه، یک سکه تمامشا 1بزنید  . 

 عروس خانم موافقید؟-

 .سرشو آروم تکون داد

کنن درست نمیگم؟آروم زیر گوشش گفتم: دیگه دو کبوتر عاشق که به مهریه فکر نمی  

 !با سرعت برگشت سمتم، خودش ته قضیه رو از چشمام خوند، هنوز اولشه! صبر کن صبر

 «رویا»

وبی در انتظار من نبود، من نفرت رو از چشماش خوندم، خدایا رفتیم، اما زندگی خدونم کجا مینمی

کردم، تازه... تازه داشتم دل ها، اونم گرفتی؟ تازه داشتم کمی محبت حس میهمین یک نفر رو داشتم

خواستم زندگی کسی رو خراب کنم، اشکام لجوجانه راه افتاده بینی؟ من نمیبستم، اصال منو میمی

قدر ساده منو به خاطر یک حالت تهوع ساده بابت گی من، پدر و مادرم چههای همیشبودند، همدم

گرسنگی محکوم کردند، اما حدسشون ناخواسته درست در اومد، دستمو گرفتم جلو دهنم تا گریمو 
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خفه کنم، ماشین جلوی همون در دیروز ایستاد، با تحکم گفت که پیاده بشم، در رو با کلید باز کرد و 

دل وسط حیاط ایستادم، نزدیکم شد که یک قدم رفتم عقب، سرمو انداختم پایین تا وارد شدیم، دو 

دونم خیلی در حقش بد کردماخمای وحشتناکش رو نبینم، می . 

 .سرتو بگیر باال-

-... 

 .داد زد: با توام

 .سریع نگاهش کردم، بغضم گرفته بود

- زنی، مونی تو اتاق، با کسی حرف نمیسروصدا میدو روز اینجاییم تا من آپارتمانمو آماده کنم، بی

مونی صدات کردن میای بیرون شیرفهم؟سر کارتعطیل! تواتاق می  

 ...اما-

 زر اضافه هم ممنوع، گرفتی؟-

با درد سرمو تکون دادم، وارد شدیم، یک دختر و یک پسر هم داخل بودن، آروم سالم کردم که اتاقی 

ای سمت راست اتاق و یک فره با رو تختی سرمهرو نشونم داد و گفت برم داخل، یک تخت یک ن

روشپنجره هم کنارش، یک کمد روبه  

ی و یک کنسول متوسط که روش لوازم ریخته شده بود، یک صندلی بادی مشکی بزرگ هم گوشه

ی اتاق بوددیگه . 

- جا وایستی، برو تو دیگهتا کی قراره این . 

 .به تخت نزدیک شدم

- بیام از اتاق خارج نمیشی تا خودم . 

و بوم، در رو بست و خارج شد، خودمو انداختم رو تخت، سرمو تو بالشت فرو کردم تا صدام بیرون 

جا کنه غلتی زدم، اینکه کسی داره صدام مینره، کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد، با حس این
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یک سینی ؟ کم کم همه چی یادم اومد، فورا نشستم، همون دختره جوون صبحی بود، با کجا بود

 .کنارم نشسته بود

 .سالم-

 .سالم-

 .من نازگلم خواهر امیرکیان-

ای، چشمای اش نگاه کردم، ابروهای دخترونه برداشته شده اما باریک و قهوهچیزی نگفتم، به چهره

ی بانمکی ای، دماغ قلمی اما کمی کشیده، لب و دهن کوچولو و صورتی، چهرهتقریبا درشت قهوه

 .داشت

- جاآوردم، داداش کیان گفت بیارم اینبرات غذا  . 

-... 

- خوای حرف بزنی؟نمی  

 .سرمو انداختم پایین

- داداشمی، دونم قضیه چیه اما هر چی باشه در حال حاضر زنبرات یک دست لباس گذاشتم، من نمی

 .داداش کیان خطا نمیره، اینو مطمئنم

 .خواست از اتاق خارج بشه که صداش زدم

- منازگل خانم، ممنون . 

شدمای باهات آشنا میلبخندی زد و از اتاق خارج شد، کاش جور دیگه . 

 «امیرکیان»

چشمم به اتاق بود که کی مامان ازش میاد بیرون، فقط دو قاشق غذاخورده بودم اونم فقط به خاطر 

ی دل نازگل، یک هفته از هتل مرخصی گرفته بودم، همه بیرون بودند، چند نفر رو گرفته بودم آپارتمان

های خوب خریده بودم اما تا حاال دست نخورده بود رو آماده کنند، که دو سال پیش تو یکی ازمنطقه
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دست به ی سفید رنگش ای وارد اتاق مامان شدم، روی سجادهشوخی شوخی زنم گرفتم، هه! با تقه

ی چادرشو گرفتم و بو کشیدمدعا نشسته بود، کنارش نشستم گوشه . 

 محل نمیدی؟-

-... 

- مان، بانو؟ما  

-... 

- مادری کردم ونفهمیدم؟کی انقدر بی  

 ...ماما-

 ...کی پسر من دخترباز شده و من-

 .مامان، صبر کن-

- طوری بزرگت نکردمبه من نگو مامان، من این . 

- کنی نیستطور که فکر میآن . 

- ،وقتی به خدای اون باال سر قسم، حرفشونو،باور نکردم، من مثل چشمام بهت اعتماد داشتم اما

کار کنم؟عفت کرده چیکه جیگر گوشم یک دختر رو بیکنم، من با درد اینمیگی عقدش می  

- عفت نکردم، پسرت پا کج نذاشته، هنوزم بهش ایمان داشته باشکس رو بیفقط اینو بدون من هیچ . 

 !پس چی-

- تونم بگم، هیچی نپرس فقط بدون عاشقتمنمی . 

یدم و از اتاق خارج شدمب*و*سشو اشکش رو با شصتم پاک کردم، پیشونی . 

چمدون رو گذاشتم رو زمین، نگاهی اجمالی به خونه انداختم، از ترکیب سفیدطوسیش خوشم اومد، 

 .برای شروع خوب بود،،در رو بستم و روی اولین مبل نشستم، مضطرب وسط حال ایستاده بود
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- جا وایستی؟ بیا جلوترخوای تا فردا همونمی . 

کردم این یک روم ایستاد، گاهی شک مییک جفت دمپایی عوض کرد و روبه کفشای بندیش رو با

ساله باشه، صورتی تقریبا گرد، چشمایی کشیده و درشت مشکی، ابروهای کوتاه و دخترونه  22دختر 

به رنگ چشماش، دماغی کوچولو اما کمی گوشتی، لبای گوشتی و خوش فرم، پوستش گندمگون بود 

افتاد؟ چرا همه رو خراب کرد؟ت بینمون میاما صاف، چه اتفاقی داش  

- جا برسی فکر این طور به اینی منه، حتما روزی که نشستی نقشه کشیدی که چهجا خونهخب این

 .که چه عواقبی داره رو هم کردی

 .چونش لرزید، توجهی نکردم، راه افتادم سمت آشپزخونه

 ...اما-

 .نخواستم حرف بزنی-

 ...اما قضییه اون-

- سعی کن سکوت کنی هیس! . 

 «رویا»

تر بدبخت ذاشتم اشکم بریزه، گریه کنم که بیشذاشت حرف بزنم؟ سرمو انداختم پایین، نمیچرا نمی

گرفتتر آتیش میاش قلبم بیشبه نظر برسم؟ راه افتاد،سمت آشپزخونه، با هر کلمه . 

- فهمی؟ یعنی تا رو که میمونی تا زمانی که تشخیص بدم وقت رفتنته، منظورم جا مییک مدت این

پری، بعدم طالقت میدم، دیگه کسی به گذشتت شک زمانی که بفهمم آدم شدی و سمت این کارا نمی

کنه، باالخره سیب گاز نزده که نیستی، هستی؟نمی  

کرد، با یک فنجون برگشت و سر جای قبلیش سرمو حداالمکان انداختم پایین، چه راحت قضاوت می

 .نشست

- مال توئه، خونه رو تمیز کن، معلوم نیست بیام نیام اما تو غذاتو درست کن، البته به اتاق دومی 

اندازه یک نفر، خوشم نمیاد مالم رو بریزم توحلقوم آدمی مثل تو، حتما از کارای قبلیت چیزی موندن 



                 
 

 

 مهال جعفری کاربر انجمن یک رمان  | مردی حکم میدهد رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

62 

 

تی که خرج شکمتو بده، نه؟ اشتراک سوپری رو میزه، احتیاج داشتی برش دار، مبادا بفهمم خودت رف

 بیرون، اوکی؟

رخ برگشت سمتم، آروم گفتسرمو تکون دادم که بلند شد و رفت سمت در، ایستاد و نیم : 

- جا باز شده، راستی اون روز تو هتلم اون توریسته اما اون روزی که بفهمم پای مردی جز من این

 بهت تجاوز نکرده بود، نه؟

 .داد زدم: من خراب نیستم

نگاهش کردمبا تو دهنی که بهم زد مات  . 

- ای نه خانمیادت نره تو خدمتکار این خونه ! 

در با صدای بدی بسته شد، به خون روی دستم نگاه کردم، هیچی نگفتم هیچی، نگاهی به خدای باال 

 .سر انداختم

- کنم مبادا اذیتش کنی، من کجا اون کجا؟خدایا؟ من نفرینش نمی  

کرد نه من، مردونگی کرد در حقم، خیلی گی میحقش این نبود، اون باید با آدم مورد عالقش زند

 !مردی خیلی

 «امیرحسین»

ی کارخونه، سعی کردم کارا رو ای بود که عازم لندن شده بود و عسل همه کارهآقای صدر دو هفته

، حوصله بودطوری ردیف کنم که زیاد احتیاج به مدیر اصلی نباشه، یک دو روزی بود که گیج و بی

حالی عسل رو با رامین کردم تا بییل که خودمم به همین نتبحه رسیدم هر کار میالبته به گفته سه

شد، چند وقتی بود دوباره پای رامین به کارخونه باز شده بود، یعنی از وقتی که عسل ربط ندم، نمی

که  برگشته بود، مرتیکه انگار نه انگار در نبود عسل چه گندکاریایی که نکرده بود، تو همین فکرا بودم

  صدای شکستن چیزی به گوشم رسید، سریع وارد راهرو شدم که فقط خانم صادقی

حال تو بغلش لم داده بودمنشی عسل، ایستاده بود و عسل بی . 

 چی شده خانم صادقی؟-
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هوش شد، دیگه صبر نکردم، بلندش کردم و راه افتادم تا این حرف رو زدم عسل کال رو زمین بی

گرا توجهی نکردم، بماندچه حرفا که زده نشهسمت ماشین، به نگاه کار ! 

کردم ترافیک نباشه، نیم ساعتی تا بیمارستان پشت رل نشستم وحرکت کردم، فقط خدا خدا می

ای انتظار، دکترش گفت یک فشار عصبی قیقهطول کشید، منتقلش کردن داخل اتاق، بعد چند د

م، با اکراه وارد اتاق شدم که روی تختی خواد ببینتخواستم ببینمش که پرستار گفت میبوده، نمی

شد، نگاهم کرد و سفید رنگ دراز کشیده بود و سرم صورتی رنگ، قطره قطره به خونش منتقل می

 .دوباره چشمشو به سقف دوخت

 .پس تو منو آوردی بیمارستان-

جواب نگاهش کردم، پوزخندی زددستامو گذاشتم تو جیبمو بی . 

- ات بدههه! امیرحسین فتحی منو نج ! 

 .دستمو مشت کردم

- کردم ازم متنفر باشیفکر می . 

متنفر بودن ربطی به نجات جون یک آدم نداره، گفتن فشار عصبی و استرس باعت این حالت شده، -

مونیجا میتا سرمت تموم بشه این  

گرد کردم که خارج بشم که صداش متوقفم کردعقب . 

- کردیقبلنا ازم فرار نمی . 

 .برگشتم

 !قبلنا-

 .قبلنا گذشته، انقدر گذشته رو پیش نکش-

- کنه؟عصبیت می  

 .با پوزخند برگشتم سمتش
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- فهمی که چی میگم؟تر یادم میاره، اون حس مزخرف رو یادم میاره، میحماقتام رو بیش  

قدر که این قدر تغییر کرده بود، ایناخماشو در هم کرد که با همون پوزخند از اتاق خارج شدم، چه

گذشته نبودعسل، عسل  . 

 «رویا»

با صدای شکسته شدن چیزی به سرعت چشمامو باز کردم و نشستم که امیرکیان رو با عصبانیت 

 .جلوی در دیدم، سریع بلند شدم

 .س... سالم-

- وقت اومدی خوابیدی؟مگه اومدی هتل؟ مگه نگفتم تا من اجازه ندادم حق آب خوردنم نداری، اون  

 ...آخه-

- بچین تر میز روخفه، سریع . 

 .نگاهش کردم که داد زد

 !سریع-

سریع از اتاق زدم بیرون، غذا رو گرم کردم، ساالد رو روی میز گذاشتم و هر چی دیگه که الزم بود رو 

خواستم از اون فضای خفه کننده خارج بشم، بلندگفتمروی میز قرار دادم، فقط می : 

 .آقا، غذا آماده هست-

م بریزه وقتی از خواب پا شدم ترسیده بودم، چیزی نکشید که در با برگشتم به اتاق، اجازه دادم اشکا

ی عصبانیش نگاه کردمصدای بدی باز شد، آب دهنمو قورت دادم و به چهره . 

 من اجازه دادم برگردی تو اتاقت؟-

 .سرمو انداختم پایین

- ندازی پایین، ها؟چیزه، دیگه بلد نیستی؟ فقط سر تو می  
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انقدر ضعیف نبودم با دادش تکون خوردم، کاش . 

 .ببخشید-

- دونی کهببخشم؟! همین؟ نخیر بدون تنبیه امکان نداره از چیزی بگذرم، می ... 

 .دستم رو کشید و راه افتاد سمت آشپزخونه، گریم شدت گرفت

- خوای بکنی؟ ولم کن، من که عذرخواهی کردم، توروخدا ولم کنکار میچی . 

گاهی به قابلمه انداختکنار گاز آشپزخونه دستم رو ول کرد، ن . 

- طوره با قابلمه داغ شروع کنیم؟چه  

 .با ترس دستموعقب کشیدم که پوزخندی زد

 مگه من شوهرت نیستم؟ پس چرا هنوز دستتو از مچ به باال ندیدم؟-

با ترس سرمو تکون دادم، از گریه زیاد سکسم گرفته بود، دستمو به شدت کشید سمت خودش و 

 آستینم رو

طوری کشید چها با چیزی که رو دستم بود با تعجب نگاه کرد، فکر کنم داشت نقشه میباال زد، ام

ترشون کنه، با عجز گفتمبیش : 

- ترسم، خیلی درد داره، توروخدا آقا، توروخداتوروخدا داغی نه، من از چیز داغ می . 

بازم باید تحمل  دونستم ول کن نیست،ا ینم یک سوختگیه دیگه،کرد، میاما اون هنوز مات نگاه می

کرد، کنم، سرمو برگردوندم و چشمامو بستم، از گریه به هق هق افتاده بودم، داشت زجرکشم می

کاش زودتر انجامش بده، یک دفعه دستم رو ول کرد، چشمامو آروم باز کردم و از آشپزخونه به 

، دیگه جونی سرعت خارج شد، بعدم صدای در خونه که به شدت بسته شد، روی دو زانوم وا رفتم

 !واسه گریه نداشتم، کاش زودتر تموم بشه، کاش

 «امیرکیان»
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رسید که وقت دستم به اون قابلمه نمیکردم، اون زخما، من هیچبا سرعت توی اتوبان حرکت می

تگی روش بود، خواستم بترسونمش؛ اما دستش که چند تا اثر سوخبخوام دستشو بسوزونم، فقط می

 کار کی بود یعنی؟

کار دونی داری چیای پارک کردم، میلرزوند، گوشههاش دلمو میو بدجور بهم ریخته بود، ضجهذهنم

کنی؟می  

 «امیرعلی»

 .بعد از خارج شدن مجید، شیرجه زدم سمت موبایلم، دلم براش لک زده بود، بعد دو تا بوق جواب داد

 الو؟-

 .سالم عرض شد-

 .سالم پسر بد-

 اِ چرا؟-

- بریبیرون نمیکشی منو خجالت نمی . 

 .آخ شرمندتم، باور کن سرم خیلی شلوغ بود این روزا-

 !عیب نداره پسرعمه-

- جوری صدام کنی؟پسرعمه و کوفت، مگه نمیگم بدم میاد این  

 .با صدای بلند خندید که دلم براش ضعف رفت

 بیرون که نیستی؟-

 .نه، تو اتاقمم-

 .خوبه، نبینم بدون اجازه من بری بیرونا-

- هازنمتی میام میامیرعل . 
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 ضعیفه و کتک؟-

 .ای بابا، باز از این شوخیا کرد-

- طوره؟باشه حاال، حال پسر بابا چه  

ذاشت ما نفس یک جیغ بلند کشید و گوشی رو قطع کرد، بلند زدم زیر خنده، از دست دایی که نمی

 .راحت بکشیم

بلند شدیم، مامان هم زیر لبی امیرکیان وارد شد که نازگل به استقبالش رفت، همگی به احترامش 

که شد توی کیان احساس کرد، بعد اینجوابشو داد، هنوز هم با کیان سروسنگین بود و کالفگی رو می

 :همگی نشستیم امیرحسین گفت

- خواستی بگیخب حاال بگو چی می . 

- خوام ازدواج کنممن می . 

 .همه با تعجب نگاهم کردن که ادامه دادم

- خواستگار داره ای ندارم، طرفچاره . 

 .مادر: خودت بریدی و دوختی، حاال میگی

قربونت برم، نخواستم فعال چیزی بگم، اما االن مجبورم؛ ما که برورویی نداریم، تو رو ببریم بلکه -

 .شاید نظرشون عوض بشه

ای سعی داشت پنهونش کنه گفتبا خنده : 

 کی هست؟-

 .برادرزادت، روشا-

 .فورا بلند شد

 چی شد؟-
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- دونی هاتف چه اخالقایی داره؟؟ دختر هاتف؟ چی میگی امیرعلی، میروشا  

- خوام زود اقدام کنمآره می دونم، واسه همینم هست می . 

تونی از پسش بر بیایامیرحسین: امیرعلی، دایی هاتف خیلی توقعات ممکنه ازت داشته باشه، می . 

- واستگار داره، اگه دایی مجبورش کنه تونم دست رو دست بذارم، خدونم، اما نمیدونم داداش میمی

 .چی

 مامان:اونم دوستت داره؟

یدب*و*سسرمو تکون دادم، اومدجلو، سرمو گرفت و سمت خودش خم کرد و پیشونیمو  . 

- ذارمگیرم و قرارش رو میداییت تماس میهر چی صالح باشه مادر، با زن . 

 .نوکرتم به علی-

 .نگاهم افتاد به کیان، سخت تو فکر بود

- یرکیان؟ام  

 .نگاهم کرد

 .چیزی شده؟ تو فکری-

 .نه، فقط امیدوارم تصمیم درستی گرفته باشی، روی من حساب کن-

 وای من حاال چی بپوشم؟-

 .به نازگل نگاه کردم

 .امیرحسین: تو دیگه چی میگی جزغاله

 .خواستگاری رو میگم، چی بپوشم حاال-

؟همه زدیم زیر خنده، مسئله همیشگی نازگل، چی بپوشم  
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 «امیرمحمد»

رفت، تو فکر یک آلبوم به رفتم استودیو، کارا خیلی خوب پیش میامروز پنجمین روزی بود که می

ها که خیلی ارمون بودیم، البته بعد از بیرون رفتن یک آهنگ کار مشترک بین منو بچهعنوان اولین ک

ون سنگ تموم گذاشته وقت پیش روش کار کرده بودیم، مطمئن بودم عالی میشه، آقای مهران واسم

ای به در زدم که شاهین در رو باز کرد، وارد شدم و با های طرح چوب استودیو باالرفتم، تقهبود، از پله

ای به داخل کردهم دست دادیم که اشاره . 

 .مهمون داریم-

 مهمون؟ کیه؟-

- فهمیبرو تو می . 

قریبا بزرگ با مبلمان پذیرایی، ی پیراهنمو درست کردم و وارد بخش استراحت شدم، یک اتاق تیقه

 25یا  24که همشون ست کاملی از رنگ مشکی کرم بود، با صدای پام بلند شد که با دختری حدودا 

شد دماغ عملی، لبای برجسته و چشمای لنز گذاشتشو ی غرق در آرایش که فقط میبا چهره

 !تشخیص داد مال خودشه

 !سالم-

ارف کردم بشینهاش رو دادم و تعجواب سالم پر عشوه . 

 .شما باید امیرمحمد باشی-

 .بله من فتحی هستم-

 .اوه، درسته-

ماه به خاطراتم پیوسته، منتهی با این  3انداخت که این چشمای خاکستری منو به شدت یاد کسی می

 .تفاوت که اون واقعی بود و این لنز
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- یقی هستم و خیلی به این کار من لیلی مهران هستم برادرزاده آقای مهران، راستش من تو کار موس

زنم هم آهنگ سازی، تازه ازاستانبول برگشتم که عمو عالقه دارم، در واقع یک جورایی هم ویالون می

 پیشنهاد کار با شما رو به من داد، موردی که نداره؟

 .کمی نگاهش کردم

- ای نمیشه گفتطور صالح دیدن چیز دیگهنه، وقتی آقای مهران این . 

- تر با کار هم آشنا بشیممن حساب کنید، من فردا هم میام تا بیشپس رو کمک  . 

که خارج شد، شاهین اش همراهیش کردم، بعد از اینسری تکون دادم که بلند شد، منم برای بدرقه

 :گفت

 واقعا می،خوای باهاش کار کنی؟-

- ، حدااقل تا زمانی که ی اینا به لطف آقای مهرانهجا برونیمش وقتی همهفعال آره، درست نیست از این

 .حسابمو باهاش صاف نکردم

 .آخه هنوز نیومده حس ریاست گرفته-

 .حرص نخور رفیق-

 .خندید که زدم به شونش و ازش دور شدم

 .از صبح اومده بود استودیو، منم ضبطم تموم شد که با صداش برگشتم

-ok زنهگدار به آب نمیعالی بود، مطمئن بودم عمو بی . 

 .ممنون-

- ت با یک ناهار دو نفره چیه؟نظر  

 !به چه مناسبت-

- طوری! کارای آلبوم داره عالی پیش میره، فکر کن شیرینی کارتهمین . 
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 .ولی فکر کنم من باید شیرینی بدم نه شما-

- ی بعد مهمون منپس دفعه . 

 .قبوله-

 «امیرعلی»

ه درست کردم، تنها ی کتمو جلوی آینساعت مونده بود به قرارمون، یقه 1به ساعت نگاه کردم، 

دایی واسه موافقت دایی برای خواستگاری بودکرد لحن زنچیزی که نگرانم می . 

دونستم یک خواستگاری معمولی نمیشه، عطرم رو زدم و از اتاق خارج شدم، امیرمحمد و می

امیرحسین همراهمون نبودن؛ چون دوتایی درگیر کار بودن و برای جلسه اول نخواستن همگی بریم، 

ی فکر من درگیرودار نتظر کیان بودیم که اونم با خروج من اومد، یک ساعتی رو تو راه بودیم و همهم

دایی و ریما در ورودی خونه تجمالتی دایی مین تاخیر رسیدیم، زن10دلشوره بدی بود که داشتم، با 

گاری امشب!با برای پیشواز ایستاده بودند و نبود دایی یعنی اولین نشانه نارصایتیش برای خواست

 .تحویل گل و شیرینی رو مبلمان آبی رنگ پذیرایی نشستیم

 زهراجون آقا امیرحسین و آقا امیرمحمد کجان؟-

دایی زن روشنفکری بود، اصال شباهتی به دایی نداشت، روشای منم به مادرش رفته بود، با ورود زن

   .دایی همگی به احترامش بلند شدیم

آمد گفت و نشستیمخوشبا لحنی نه چندان دوستانه  . 

ای پیش بیاد ما شما رو ببینیمداداش پارسال دوست امسال آشنا، مگه بهانهمامان: خان . 

این چه حرفیه خواهر، کار و گرفتاری زیاده، بعدم در این خونه همیشه به روت بازه، شما بیا و برو -

 .نداری

 .بله دیدم، حتی به استقبالمم نیومدی-

برد و این تنها دل خوشی ما چیزی نگفت، آخه از مامان تا حدودی حساب میدایی کمی سرخ شد، ا

 !من
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 .کمی کار داشتم واسه همین دیر شد-

دایی:حاال ول کنین این حرفا رو، هاتف شما هم بس کن، خب زهراجون تعریف کنید، چه خبرا؟زن  

- حم شدیم، امیرعلی و دونی ما واسه امر خیر مزاخبر که خبر سالمتی سیماجان، راستش خودتم می

 .روشا

 !دایی: خواهر

ها کشیده شد سمتشبا صدای کوبنده دایی نگاه . 

 !تمومش کن-

 مامان: تموم کنم؟ چی رو؟

- بازیا روهمین خواستگاری و مسخره . 

 .مسخره بازی؟ مگه تو این خونه هرکس میاد خواستگاری واسه مضحکه بازی میاد-

- طوریه شروع کن، آقا امیرعلی ببینم چند چندی؟ال که ایناستغفراهلل، خیلی خب خواهر باشه، حا  

- ایمکاره دونی ما چهراستش چی بگم دایی، شما که خودتون می . 

 نه نه، اشتباه نکن، شما نه، فقط تو! جز اون خونه که مال مامانته، خودت چی داری؟-

- داشتیم اما دوسال دایی ما هنوز دوساله این شرکت رو به سختی تاسیس کردیم، پیشرفت عالی 

تر و اون برای یک سرمایه عالی خیلی کمه، این شرکت شراکتیه، طرف قراردادم سرمایش بیش

تونم فعال یک خونه بگیرم و خوام سهامش رو بخرم که به زمان نیاز داره، میمدیرعامله، من می

م، همینخوازندگیمو شروع کنم، یک عروسی آبرومندانه، برای باالتر رفتن فقط زمان می ! 

- خوای دختری رو که تو پر قو بزرگ کردم بدم به تو؟ با این شرایط؟ بدم به نچ! این معامله زیانه، می

 !کسی که براش یک زندگی ساده فراهم کنه

 مامان: معامله چیه مرد حسابی؟ مگه بازاره که میگی معامله؟
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دایی: هاتفزن ! 

- جا و از دختر من حرف بزنین فقط به احترام تو این که گذاشتم بیاینشما ساکت خانم! ببین زهرا این

جا تمومش کنبود، پس بذار حرمتا باقی بمونه؛ همین . 

خوای دخترت رو با پول معاوضه کنی؟کیان:دایی هاتف چی داری میگی! مگه می  

 .بزار بزرگترت حل کنه-

 .مامان: هاتف! حواست باشه کیان پسر بزرگتره منه و حرفش حجت

- اره پسری که دخترمو بهش میدم الگوش کسی باشه که کارش هرزه بازیه و دخترای مردم هه! اگه قر

کنه همون بهتر بمونه ور دل خودمرو از راه به در می . 

العملی نشون بده با که کیان عکساحترامی رو تحمل کنم، قبل اینتونستم این همه بیدیگه نمی

 .عصبانیت بلند شدم

- از کجا در اومده؟چی میگی دایی؟ این حرفا   

ای گفتکیان که از عصبانیت سرخ شده بود رو کرد به دایی و با صدای کنترل شده : 

- کنند، آقای هاشون با پول معامله میسگ من شرف داره به کسانی که در ازای زندگی بچه

که شاهزاده سوار بر اسب دخترت برسه بشینی دو دوتا تیام)دایی( شما هم سعی کن قبل از این

هارتا کنی یک وقت ارزون دخترتو نفروشیچ . 

بعدم به سرعت از خونه خارج شد، کالفه دستی به صورتم کشیدم، دیگه هیچ پلی پشت سرم نموند، 

 .جلوی دهنمو گرفتم تا به ناحق باز نشه که مامان رفت مقابل دایی

 .دستت درد نکنه داداش، خوب جوابمو دادی-

افتاد به روشا، چشمای اشکیش که حکم مرگم رو صادر  خواستیم از خونه خارج بشیم که چشمم

ها جایی کرد ،روشای من، عروس من که حتی نتونست یک چای دامادش رو مهمون کنه، روی پلهمی

ریخت، شاید های ما رو شنیده بود، مثل ابر بهار اشک میکه دید نداشت نشسته بود و همه حرف

دونست فقط مرگه که وقت مال من نمیشه، اما نمییچکرد که شاید هداشت مثل من به این فکر می
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کنه، با حرکت لب بهش گفتم گریه نکن قربونت برم؛ و اما تیر آخر دایی با گفتن منو ازش جدا می

وقت مال تو نمیشهکه فکر دخترمو از سرت بیرون کن اون هیچاین ! 

دلم براش یه ذره شده بود، با  چند روزی بود که گوشی روشا خاموش بود و این یعنی دیوونه شدن من،

خواستم سرمو با هر چیز گرم کنم، دست روی میز ضرب گرفتم، نگاهی به اتاق کار انداختم، انگار می

 .با خاموش روشن شدن صفحه به شماره نگاه کردم خودش بود

 الو روشا؟-

ای جواب دادبا صدای دو رگه : 

 .امیرعلی خودمم-

- وم هست کجایی؟ گوشیت چرا خاموشه؟شعور هیچ معلی بیروشا؟ دختره  

- دونم چرا همیشه با همین بداخالقیات بازم ازت زده نمیشم، امیرعلی؟نمی  

 .سر پا ایستادم، یک دستم رو میز پایه کردم و سرمو انداختم پایین، مثل خودش آروم جوابشو دادم

- طوریه؟جان امیرعلی؟ خب تو که منو کشتی؟ چرا صدات این  

 .علی منو ببخش-

 چرا؟ چی شده مگه؟ چی میگی؟-

 .علی من طاقت کس دیگه جز تو رو نداشتم-

 .چی میگی روشا؟ د لعنتی گریه نکن بفهمم چی میگی، امیرعلی به فدای علی گفتنت-

 .من... من... قرص خوردم-

 .صاف ایستادم نگاهمو مایل کردم به خطوط انگلیسی دفتر روی میز

 چه قرصی؟-

- تا 30اونم نه یکی  . 
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رفت رو نداشتمطور باال میه کنترل صدام که همیندیگ . 

- جا کردی که قرص خوردی، به وهلل اگه بیام یه نصف قرصم رفته باشه تو حلقت خودم تو بی

کشمتمی . 

 .تلخ خندید

- تونم قبول عاشق همین لجبازیاتم، اشکان منو خواستگاری کرده، بابام جواب مثبت داده، من نمی

رصا رو انداختم باالکنم، نیم ساعت پیش ق . 

 .بهم جنون دست داده بود دیگه حرکاتمم دست خودم نبود

زدمدویدم و داد میبا عجله تو خیابون می . 

 ...روشا؟ المصب زنگ بزن اورژانس، من دارم میام، به خدا... به خدا-

- کنه، فقط به خاطر توتونم، بابا قبول نمیمن نمی . 

- رم میامهق هق نکن المصب، دارم میام، دا . 

 

-... 

 الو روشا؟-

دونم مردم، خدا... میشد میدویدم، اگه روشا چیزیش میشد فقط میو صدای بوق ممتد، حالیم نمی

مردممی . 

با مشتی که دایی رو صورتم خوابوند تازه فهمیدم چی شده، روشای من مثل یک تیکه گوشت رو 

دایی التماس زد و زنبدن، دایی داد می کردن نجاتشتخت عمل افتاده بود و دکترا داشتن سعی می

کرد ساکت باشهمی . 

طور شددوباره نگاه شوک زدم رو دوختم به در اتاق عمل که چرا این . 
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خواست بین مرگ و زندگی شد االن دختر من نمیی عوضی، اگه پات تو زندگیش باز نمیدایی: پسره

 .دست و پنجه نرم کنه

خواستم این اتفاق واسه روشا بیوفته، پاره تنم افتاده رو تخت می داد زدم: دایی! تمومش کن مگه من

حالم به نظرت؟عمل و من خوش  

 .همین، دست دایی خواست روم بلند بشه، صدای مامان رو از پشت سرم شنیدم

 !هاتف-

خوشیم تو اون لحظه بودن، به ای گرفتم، انگار تنها دلبا دیدن مامان و نازگل انگار جون دوباره

شون گوش نکردم و رفتم سمت اتاق عمل، به دیوار سرد راهرو تکیه زدم، نفسم سنگین بود، بحث

دونم شنیدم، فقط گوشم به دری بود که قرار بود دکتر خبری از روشای من بیاره، نمیدیگه نمی

قدر گذشته بود و من فقط تو فکر دختری بودم که به خاطر من این بال سرش اومده بود. چند تا چه

که مردی خونسردانه از اتاق خارج شد که ستار خارج شدند و جواب درست و حسابی ندادند تا اینپر

کنم دکتر بود، با شتاب خودمو بهش رسوندمفکر می . 

 دکتر؟-

خواست نگرانی رو تو چشمام بخونه تا از اون طریق نسبتم رو با نگاهی خسته بهم انداخت، انگار می

 .مریضش بفهمه

- رصایی که مصرف کرده خیلی باال بوده، ما فقط تونستیم زنده نگهش داریم، براش دعا متاسفم، دز ق

 .کنید

ی دکتر رو گرفتم، کی از حراست اومدن به زور خارجم کردند، داد و دیگه نفهمیدم چی شد که یقه

 دایی، سعی مامان برای کنترل کردن من و فقط لحظه آخر که سرم تیربیدادای دایی، گریه زاری زن

 ...کشید و

ذاشت، چشمامو آروم باز کردم تا بفهمم اومد و تاثیر بدی رو سر دردم میبوی سرم و بتادین می

 .منشاش کجاست، پرستار سفیدپوشی مشغول چک کردن سرمم بود

 من چمه؟-
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- بود، خداروشکر بخیر گذشت، سرمتون تموم بشه مرخصین 6فشارتون افتاده بود، رو  . 

ای من! کما؟ شتاب زده بلند شدمهمه چی یادم اومد، روش . 

- کنی آقاکار میچی . 

کرد و دنبالم جابود، پرستاره سروصدا میسرمو از دستم کشیدم و راه افتادم سمت اتاقی که روشا اون

خواستم یک خواب که این اتفاقات اومد، مهم نبود رگ دستم پاره شده، من فقط یک خواب میمی

 .توش افتاده

دایی ایستاده بود، نزدیکشون شدم، این چشمای گریون گواه خوبی راهرو با زن مامانو دیدم که تو

ی آی سی یو که دنیای من آروم با یک عالمه دم و داد، چشمام کشیده شد سمت شیشهنمی

 .دستگاهی بهش وصل بود خوابیده بود، دستمو گذاشتم رو شیشه

ود؟ با صدای پرستار برگشتمهوش شده باین دنیای من بود که با رنگ پریده و سفید بی . 

- ای برین توتونین دو دقیقهآقا؟ اگه بخوایین می . 

های مخصوص وارد اتاق شدم، قدمام سنگین شده بود، سرمو تکون دادم، بعد پوشیدن لباس

های باالی تختش گذاشتم، کمی سمتش خواستم باورکنم این روشاست، دستامو روی میلهانگارنمی

 .خم شدم

- طوری حرف نزن من که ی علی؟ چرا پا نمیشی با مشت بکوبی به بازوم؟ ها؟ بگی اینروشا؟ زندگ

هاحواست هست؟بلند شو تا جلو هر کسی که بخواد مانعمون بشه میرمهنوز زنت نیستم؟ دارم می

کس بهت نرسهبرمت یک جایی که دست هیچوایستیم، می . 

 .آقا، وقتتون تمومه-

 .مکث کردم، که گفت

- ئولیت داره لطفا خارج بشیدبرای من مس . 

دایی به من دوخته شده، مهم عشق من بود ، برام مهم نبود که چشمای مامان و زنسرمو تکون دادم، 

 .که چشماش بسته بود
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 «امیرکیان»

یدن اون زخما چند کلید انداختم و وارد خونه شدم، خونه در سکوت عمیقی فرو رفته بود، بعد از د

روز پیش، خونه نیومده بودم، چیزی نکشید که در اتاقش با ضرب باز شد و با ظاهری آشفته اومد 

 .بیرون، با دیدنم نفسی کشید

 .سالم-

 .سری تکون دادم

 این چه وضع خونست! چرا انقدر گرفتست؟-

 .چونش لرزید

 .فکر کردم نمیاین-

سمت آشپزخونهاش دیگه واسه چی بود، راه افتادم گریه . 

 .حاال که اومدم-

کنه، من خیلی حوصلشو داشتم اینم وقت گیر آورده برگشتم که دیدم هنوز داره با بغض نگاهم می

 .بود، نزدیکش شدم که قدمی به عقب برداشت، با حرص چونش رو فشردم

 این زر زر کردنات رو برا من تموم کن که حوصلتو ندارم، چه مرگته؟-

قدر دستش سرد بودستم که کمی از فشارش کم کنم، چهدستشو گذاشت رو د . 

 .خیلی ترسیدم، شبا خیلی ترسناک بود، چرا انقدر دیر اومدین-

نماییه، گناهش تا مغز استخونم پیش رفت، باز وجدان خفتم بیدار شد، اینا کارشون مظلومصدای بی

تر شدلحنم آروم دونم چرااما این چشمای معصوم؟ دوباره اخم در هم کشیدم، اما نمی . 

- خواست اونم خودکشی کردهپیش امیرعلی داداشم بودم، دخترداییم رو می . 
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با تعجب نگاهم کرد، خودمم تعجب کرده بودم که چرا براش توضیح دادم،خواستم اوضاع رو 

 .برگردونم، صدامو صاف کردم و جدی گفتم: غذا رو حاضر کنه

تی به صورتم کشیدم، هوف! بعد از شام روی کاناپه سری تکون داد و سریع از دیدم خارج شد، دس

دراز کشیدم، مچمو گذاشتم رو پیشونیم و به اتفاقات اخیر فکر کردم، چرا یک دفعه انقدر خانوادمون 

گفت بدنش در مقابل بهم ریخت و از همه بدتر روشا، دو ماه بود که هنوز بهوش نیومده بود، دکتر می

هایی و از همه بدتر امیرعلی، موها و ریشای بلندش نشون از قرص ضعیفه، به خصوص چنین قرص

داد، کارش شده بود شرکت تو مراسمای عزاداری و سینه زنی امام حسین، محرم شکستگیش می

ای گرفته بودشروع شده بود و شهر رنگ دیگه . 

خدا کنه روشا زودتر بهوش بیاد، امیرعلی داره داغون میشه، با صدای شکستن چیزی رفتم 

حال روی زمین نشسته. ترسیده نگاهشو بهم دوختآشپزخونه که دیدم بی . 

- شکونی؟چه مرگته، چرا ظرف می  

 .سرشو انداخت پایین، دستشو کشیدم که بلند شد، رنگش پریده بود

 .ح... حالم بد شد، ببخشید-

- طوری شدیوقت چرا؟ تو هتلم یادمه ایناون ! 

 .ب... ببخشید، دیگه تکرار نمیشه-

- خوام اگه بالیی سرت اومد چیزی بیوفته گردن منبرام مهم نیست چه مرگته، فقط نمیمن  . 

ای بلد نبود؟با غم نگاهم کرد، دوباره سرشو انداخت پایین، چیز دیگه  

 .گ... گرس... گرسنمه-

 .با پوزخند قدمی به عقب برداشتم

- طورهه! من که برات اشتراک سوپری رو گذاشتم، رستورانم همین . 

- هآخ ... 
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 .صداش تحلیل رفت

 .پول ندارم-

 .زدم زیر خنده

 خدای من اینا دیگه کی بودن؟

- دونم شغلتون پر درآمده، از روزیم که اومدی همین دو دست لباس پول نداری؟ تا جایی که من می

کنی؟کار میتنته، پس پوالتو چی  

چرا ته نگاهش  صورتش از اشک خیس شده بود، نگاهش برای چند ثانیه کل وجودمو لرزوند،

ی وجودمو گرفتزد؟ ولی چیزی نکشید که دوباره تنفر همهگناهی داد میبی . 

- کشی ندارمکه نمردی یه چیزی بردار بخور حوصله نعشتا قبل این . 

صداش مهم مهم نبود که دستاشو انقدر در هم تاب داده بود قرمز شده بود، اشکای مظلومانه و بی

ود، فقطنبود، فقط تنفرم ازش مهم ب ! 

 «امیرمحمد»

 .آقای فتحی آلبومتون دقیقا کی میاد بیرون-

 .هنوز مشخص نیست-

- ای هم هستین؟تو فکر آلبوم دیگه  

- کشهبله، بعداین آلبوم، یه کار خاص میدیم بیرون، منتهی طول می . 

 چرا آهنگای امشبتون رو جزء آلبوم قرار ندادین؟-

- اینا کارای اولیم بودن، ببخشید من باید برم دیرم شده آلبومم موضوع متفاوت داره با این کارم، . 

به زور خودمو از سیل جمعیتی که جلوی تاالر ایستاده بودن کشیدم بیرون، امشب اولین کنسرتم 

شد کردم انقدر استقبال بشه، این همه طرفدار، با دریافت اولین چک کاری باورم نمیبود، فکر نمی
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های من و اولین کار شد خرید هاد آقای مهران، لیلی شد مدیر برنامهانقدر خوب کار کردم، طبق پیشن

، این معروفیت خیلی یک ماشین سیستم باال که از نظر لیلی اولین چیز مهم برای یک آدم معروف بود

دادبهم مزه می . 

 نزدیک به چند ماه یک عده کارای قبلیمو برای امشب آماده کرده بودن که مورداستقبال واقع شد و

معرفت بود، مطمئن بودم عالی میشهخبرمون به زودی بیرون اومدن آلبومم به نام بی . 

با صدای لرزش موبایل چشمامو به زور باز کردم، از روی میز برش داشتم و اتصالو زدم، با صدای 

داری پاسخ دادمنسبتاخش . 

 بله؟-

 امیرمحمد هنوز خوابی؟-

 .جانم مامان جان؟ سالم-

- بره از بس ذوق دارهبودی، نازگل از دیشب خوابش نمیمادر دیشب عالی  . 

جا شدمخواب جابهخندیدم و کمی تو رخت . 

- ها، طفلکا کار براشون پیش اومده بودامیرحسین و کیانم چند ساعت آخر رسیدن . 

 ...می دونم بهم زنگ زدن، عیب نداره، فقط امیرعلی-

 .خودت که مادر از وضعش خبر داری-

 .نفسی کشیدم

- روشا خبری نشد از . 

- جا، رفتی واسه خودت خونه مجردی گرفتی، حداقل خودت رو هنوز نه مادر، قرار بود امروز بیای این

 .پنهان نکن ازم

- ام به خدا، دیشب تا دیر وقت کنسرت داشتم، آخرین شب بود، قول میدم امشب بیامشرمنده . 
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- امیرحسین که صبح میره تا شب نمیاد  ببینمو تعریف کنم، اون از کیان که از هیچیش خبر ندارم،

زنه، دکترا میگن خودشم باید به بچم، اینم که از شما دوتا، امیرعلی میره هر روز باهاش حرف می

 .خودش کمک کنه

 ژیگول کجاست؟-

- خوای جیغ اونو در بیاری؟ رفت دانشگاهباز می . 

 خب مامان فعال کار نداری؟-

 .نه مادر، منتظرتم-

 .خداحافظ-

برد، با رخوت از جام بلند شدم، کش و قوسی به بدنم دادم، شدم دیگه خوابم نمیبد خواب میوقتی 

جوش رو به برق زدم که تلفن دوباره موبایلمو برداشتم و با کسلی راه افتادم سمت آشپزخونه، قهوه

 .زنگ خورد، با بدعنقی جواب دادم

 الو؟-

ول بود؟چته اول صبحی، باز بدعنقی؟ چرا گوشیت انقدر مشغ  

- زنیدونی صبحا بداخالقمو زنگ میخوبه می . 

 .امیرمحمد؟ قرارمون یادت رفت-

 کدوم قرار؟-

 .ناهار امروز برات غذا درست کردم-

 :دستی به گردنم کشیدم و با خنده گفتم

 تو که راست میگی، باز کدوم رستورانو پیدا کردی؟-

 !امیر-
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 .خندمو خوردم و باجدیت جوابشو دادم

- وقت به من نگو امیر، بعدم مگه دروغ میگمم هیچمگه نگفت . 

 باز اخمو شد، کاش من بفهمم چرا از امیرگفتن من بدت میاد! حاال میای یا نه؟-

 .آره تا یک ساعت دیگه اونجام-

 .عاشقتم، منتظرتم بای بای-

 لیلی؟-

 جانم؟-

 .زرشک پلو دیگه-

 .بله-

 بای-

دونم لیلی تاق و مشغول تعویض لباس شدم، نمیگوشیو قطع کردم، با یک فنجون قهوه برگشتم ا

خواستم، حداقل تا وقتی که غزاله کامل طور انقدر زود به من نزدیک شد، اما من این زندگی رو میچه

از زندگیم محو بشه، شلوارکتون مشکی با پیراهن مشکی، یک کت تک اسپرت جیگری پوشیدم و 

دستم و گردنم پخش کردم، قهوه رو دست نخورده موهامو به باال سشوار کردم، عطرم رو، رو مچ 

 !برگردوندم آشپزخونه، سوییچو برداشتم و پیش به سوی لیلی

 بله؟-

 ببخشیدخانم شما با آقای امیرمحمد فتحی قرار داشتین؟-

 !امیرمحمد! بیا باال از دست تو-

 با سرایدار هماهنگی؟-

- دونه همکاریمبیا، می . 
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 6وآمد دارم، آسانسور طبقه کسی ببینه من به این ساختمون رفت عینکمو برنداشتم، دوست نداشتم

 .متوقف شد، خارج شدم که دیدم در رو باز گذاشته، وارد شدم

 لیلی؟-

 .من اینجام-

 .صداش از پشت سرم اومد، برگشتم-

 ...کجایی تو-

 حرف تو دهنم ماسید، این لیلی بود؟ انقدر متفاوت؟

 .سالم خوش اومدی-

ه بوی عطرش زودتر بهم رسید، موهاشو کامل روی سرش جمع کرده بود، پیراهن بهم نزدیک شد، ک

ی باال رو باز گذاشته بود، با شورتک لی پسرانه و اسپرت جذب قرمز رنگی پوشیده بود و چهار دکمه

قدر تیپش به دلم نشسته بودخیلی کوتاه، آرایشم که کامل، چه . 

 این چیه پوشیدی؟-

 با شیطنت گفت: کدوم؟

گفتم: کارت درست نیست جدی . 

 .جدال سختی بین دل و عقلم راه افتاده بود

 !نگاهشو بهم دوخت، من و لیلی خیلی وقت بود با هم صمیمی بودیم اما حاال

شدم که خودم خواستم و لیلی لیلی منو تو شرایط بدی انتخاب کرده بود! وای، کاش وارد باتالقی نمی

 .بناش کرد

 «امیرحسین»
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دیگه داشتن خیره بودم، مطمئنم سررسیدا رو ه روی میز که لجوجانه سعی در دفع همبه بخار نسکاف

 به موقع چک کردم پس کی این وسط زیرآبی رفته؟

 آقای مهندس؟-

های روزگار به خوبی رو صورتش معلوم ساله بود و سختی ۸۵به سرایدار کارخونه که پیرمردی حدود 

 .بود، نگاه کردم

- شده؟جانم مش سبحان؟ چیزی   

- هاخواین برین؟ کسی توی کارخونه نیستگذشته نمی  11ساعت از  . 

 .دستی به صورت خستم کشیدم، بهش لبخندی زدم

 .چرا االن میرم-

فهمیدم کار کی بود کمی از نسکافه رو خوردم و با برداشتن کیف و کتم از کارخونه زدم بیرون، اگه می

شد خیلیخیلی خوب می ! 

رسید، رفتم و کنارش دم که مامان رو کنار باغچه دیدم؛ به نظر ناراحت میدر رو با کلید باز کر

 .نشستم

 .سالم-

 .برگشت سمتم

 .سالم مادرجان، خسته نباشی-

- جا نشستی؟سالمت باشی، چیزی شده؟ این موقع شب این  

 نه، چی باید شده باشه؟-

 مامان؟ حاال ما شدیم غریبه؟-

 :غمگین نگاهم کرد
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- شد برای بچهاش، من خیلی جا بود مرهمی میای پدرت رو کرده، کاش االن اینامشب بدجور دلم هو

 .کم توانم برا این کارا

- کنی نیست، اون دختره اسمش چی بود، زن کیان رو میگمطورهام که فکر میقربونت برم، شاید اون  

 فکر کنم ریما، آرزو نه رویا-

- کنم دختر بدی دونیم فکر نمیاسمشو هم نمیمعرفت از بس از ما قایمش کرده، آره آره رویا، بی

اومد بد باشه، من نگرانم کیان اوضاع رو از این بدتر کنه، فقط امیرمحمد! خدا کنه این باشه. بهش نمی

ترسم از راه درست خارجش کنهشهرت زیادی به مزاجش خوش نیاد، می . 

- گیری؟پس کی زن می  

 :کشیدمش تو بغلمو با خنده گفتم

- درا آرزوی اولتون زن گرفتنه، چشم عروسم برات میارمچرا شما ما . 

 .اونم خندید

 .خدا کنه-

 نازگل کجاست؟-

 ...راستش امیرحسین

 .اخمامو کشیدم تو هم

 کاری کرده؟-

- جان، راستش چند شبه یکم دیر از دانشگاه میاد خونهنه مامان . 

 مثال چند ساعت؟-

 .دو ساعت-

 خب؟-
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- کنه، اما گفتم بهت بگم شاید مشکلی براش نشگاهش کاری میمادر دعواش نکنی، شاید واسه دا

 .پیش اومده باشه، باید بهش کمک کنیم

- کنم شما برو بخوابخودم حلش می . 

- هامادر نسنحیده برخورد نکنی . 

 .حواسم هست-

کردم، خواهر کوچولوی من پاک بود، بهش اعتماد کامل داشتم، چند وقتی بود کم به نازگل توجه می

ان از روزی که بفهمم این زمونه نامرد پاکیشو بخواد تهدید کنه، اماناما ام ! 

خواستم با نازگل حرف بزنم، تلویزیون در حال پخش فوتبال مورد عالقم بود، وارد خونه شدم، می

رد کردم که خودش در ای به در اتاق نازگل واروی صدای کم تنظیم کردم تا برگشتنی نگاه کنم، تقه

 .رو باز کرد

- الم داداش، چیزی شده؟س  

روی زمین پخش شده بود، دستامو گذاشتم تو جیبم و  A4 وارد اتاق شدم، یک عالمه کاغذ

روش ایستادمروبه . 

 .نه، مگه حتما باید دلیلی داشته باشه تا خواهر و برادر با هم حرف بزنن-

 :لباشو جمع کرد و با خنده گفت

 .درسته، درسته! پس بفرمائید آقای برادر-

هم روی تخت نشستیم با . 

 نازگل؟-

 .بله داداش-

- شناسی؟ آره؟مون رو میتو خانواده  
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 !وا، این چه سوالیه-

 .جواب منو بده-

 .آره معلومه-

- قدر برای زندگیمون تالش کردیم تا هیچی این جمع رو خراب نکنهدونی چهپس اینم می . 

 .آره-

- خونه پس این چه چیزیه که باعث شده تو چند وقتی دیر بیای . 

 .سریع نگاهم کرد، حس کردم رنگش پرید

 .شما، از کجا فهمیدی-

 .سریع برگشتم سمتش که کمی عقب کشید

 .درست جواب منو بده-

 .چونش رو گرفتم

- قدر روی تو و مامان حساسم، شما دوتا رگ غیرت منین، بخواد بهتون صدمه دونی چهنازگل تو می

رست درمون بگوکشم، پس دوارد بشه دنیا رو به آتیش می . 

- شه، دم دانشگاه وایمیسته، منم یک جوری خودمو تو راستش، چند وقتیه کسی مزاحمم می

دونهکنم تا بره، انگار همه ساعتای کالسامو میدانشگاه گم وگور می . 

دونستم االن تا بناگوش قرمز شده گفتمبا صورتی که می : 

 !از کجا فهمیدی مزاحمه-

- کرددنبالم می . 

- دیدی؟ قیافشم  
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واضح نه، قد بلندی داره، ماشینشم یک ایکس شصت سفیده، تاحاال برام دردسری درست نکرده، -

کنهفقط دنبالم می . 

- ناموس کیه، فهمیدی؟برمت و میارمت تا بفهمم این بیاز این به بعد خودم می  

 .چشم-

یدم و ب*و*سنیشو با اعصابی درگیر راه افتادم سمت خروجی، دم در اتاق ایستادم، برگشتم پیشو

فهمیدم کی بود انقدر آمار دقیق نازگل رو داشتخارج شدم؛ باید می . 

شرتم رو از تنم کندم به تلویزیون نگاه کردم، فوتبالم که هیچی شد، خاموشش کردم، رفتم اتاق، تی

خواستم، فقط خوابخودمو پرت کردم رو تخت، فقط خواب می ! 

 الو؟-

صبح بود، این دیگه کدوم کله خری بود 5م که کسی پاسخ نداد به ساعت نگاه کرد . 

 الو؟-

 تو دیگه کی هستی؟-

 نشناختی؟-

- دونم واال، باید بشناسم؟نمی  

 .حق داری نشناسی، عسلم-

 .سکوت کردم، عسل؟ صدامو صاف کردم، سرد پاسخ دادم

- شنوممی . 

- جاامیرحسین بیا این . 

 چی؟-

- کنم بیاامیرحسین خواهش می ... 
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کنه، فورا روی تخت نشستم، دستی به گردنم کشیدممیحس کردم گریه  . 

- خوای؟چی می  

 .من بهت نیاز دارم، بیا-

زد، براش این همه ترحم مضر نبود؟جوری حرف میبا تردید روی تخت نشستم، این عسل بود که این  

- فهمی چی میگی؟هیچ می  

 .کمی صداشو بلندتر کرد

- الیم نبودهوقت انقدر حفهمم، تا به حال هیچآره می . 

 .کمی سکوت برقرار شد

 میای؟-

 کجا باید بیام؟-

تونستم لبخندش رو حس کنممی . 

 ...بیا به-

اومدم، شاید روم خیره شدم، برای رفتن دو دل بودم، کارم از اولم اشتباه بود، نباید میبه برج روبه

 فقط

رش نبود. در رو بستم و وارد ای غرور تو رفتابه این خاطر اومدم که این عسل، عسل سابق نبود، ذره

 .سالن شدم که چشمم به عسل افتاد، بی،حال روی مبل نشسته بود

- جاچی شده که منو کشوندی این ! 

 .نگاهم کرد

 امیرحسین؟-
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-... 

- جا؟میشه بیای این  

چنانی نداشت، هوفنزدیکش شدم، لباسش نسبتا پوشیده بود اما بازم حجاب آن . 

 .بشین-

 .راحتم، حرفتو بزن-

روشجا شد، نگاهشو دوخت به پایه میز روبهکمی جابه . 

- جا، اما تو مثل همیشه بزرگوارتر از من دونم خیلی پررویی کردم که بهت زنگ زدم بیای اینمی

 .بودی، اومدی

حالی لب پنجره رو به خیابون ایستادبا تعجب نگاهش کردم، با بی . 

 امیرحسین-

 .آقاشو جا گذاشتی-

کرد که توجهی نکردمبا ناراحتی نگاهم  . 

- سالم بود که برای تحصیل  10حق داری هر چی بگی حق داری، اما بذار چیزی رو برات تعریف کنم، 

رفتم سوییس، بدون پدر و مادر، سر تا پا غرور بودم، هر چی نبود تنها فرزند آقای سهرابی بودم، تنها 

سالگی مستقل شد10کسی که تو فامیل از  . 

تنها فرزندش با فرهنگ اروپایی بزرگ بشه، اما نفهمید که نه تنها از دخترش  آخه پدرم دوست داشت

کار یک انسان خودخواه ساخت بلکه تو منجالبی گیرش انداخت که از اون همه شوروشوق یک خیانت

جا ساخت، وقتی دبیرستانموتموم کردم با هر بدبختی بود راضیش کردم که برگردم ایران، تنهایی اون

خواد برگردم با دوستام باشم در حالی که منظورم این بود دلم گفتم دلم میبرد، میر میحوصلم رو س

جاحوصلم سر رفته در حالی که منظورم این بود اگه میشه گاهی گفتم اینخواد با شما باشم، میمی

 اوقات بهم سر بزنید، انقدر مشغول کارای خودشون بودند که یادشون رفته بود عسلم وجود داره،

ی تلخ گزنده باقی موند، تا زمانی که پدرم گفت یکی از انقدر طول کشید تا از عسل یک شیره
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تونم از تنهایی در بیام تا زمانی که کارش تموم همکارانش که پسر جوونیه داره میاد سوییس و من می

جوری بود که پای رامین شریف به زندگی من باز شدبشه برگرده، این . 

روی من نشست، دوباره نگاهش رو دوخت به میزو روبهآهی کشید، برگشت  . 

- های دخترشونم ارزشی قائل نبودن، دوستیش رو پذیرفتم، قرار شد بعد حتی برای دخترانگی

لیسانس برای همیشه برگردم ایران و برگشتم؛ عسل سهرابی برگشت و دوباره سوگلی فامیل و پدر و 

زدم، دستش بشم، بنابراین گاهی به کارخونه سر میمادر، پدر دوست داشتم من تو کارخونش کمک 

توی کارخونه به پست پسری خوردم که به نظر من سبک زندگیش یعنی غیرقابل تحمل، ولی بازم 

که رامین کم کم چیزایی تو گوشم کرد، تا اینداشتی و این عصبانیم میغرور داشتی، محکم قدم برمی

شد؟ وقتی بابا ه، باورت میشه امیرحسین بهت حسودیم میتر از ایناحقمکه من بیشخوند، مثل این

دیدم درست هنوز تموم نشده چه کارای مهمی کرد، وقتی میتر بهت توجه میحتی از منم بیش

اومد تا روزی کردی، ازت بدم میفرستاد که تو حتی گاهی اونو ردش میکنی، بابا برات ماشین میمی

جا تازه از گفتی، وای خدا، من خونم به جوش اومد، اونن میکه داشتی به محمودی از عالقت به م

طور به خودش اجازه داده این حرفا رو گفتم چهماشین رامین پیاده شده بودم، که حرفاتو شنیدم، می

بزنه؟اومدم و هر چی به دهنم اومد بهت گفتم، همون شب بلیط گرفتم و هفته بعد از ایران رفتم، 

سال گذشت و لیسانسمو گرفتم و برگشتم، امااین بار اون  4رفت، سرم نمیشایدباورت نشه فکرت از 

خواست فکرمو درگیرت کنم، شد، دلم نمیامیرحسین رو ندیدم، انگارعسلی تو چشمات پیدا نمی

 .واسه همین اعتنایی نکردم تا این که دوباره پای اون رامین لعنتی به زندگیم باز شد

- میگی؟چرا االن این چیزا ر وبه من   

- دونم تا االن فهمیدی یک چیزایی تو کارخونه دستکاری شده، کار منه، من دستکاری امیرحسین می

کنمکنم به پدر چیزی نگو، اون رامین عوضی گولم زد، مجبورم کرد، خواهش میکردم، خواهش می . 

ردی در جایی میلیاشنیدم؟ پس همه این چیزا رو گفت به این برسه؟ پای جابهخدای من، چی می

 .میون بود و عامل اصلیش عسل، با عصبانیت بلند شدم

- دونی چه ضرر بزرگی به پدرت جا کارات رو الپیشونی کنم؟ میچی داری میگی؟ منو کشوندی این

 زدی؟

 .روی زمین زانو زد و با صدای بلندی گریه سر داد
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- م کنی، مگه نه؟ من مطمئنم تونی کمکدونم حتی ممکنه ورشکست بشه، اما... اما تو میدونم، میمی

 .تو هر کاری از دستت بر میاد

تر دستی به صورتم کشیدم، نگاهش کردم، عجزش، تمنای کمک خواستش، نه امیرحسین نه! جدی

 .نگاهش کردم

 .رنگت چرا انقدر پریده-

 .با پشت دستش اشکشو پاک کرد

- ه کردم خوب شدمخوبم، چند وقت پیش رامین یه پودری بهم داد مال سر درده، استفاد .  

 پودر؟-

 .آره-

 .ببینمش-

طور انقدر ساده هست که فرق یک پودر دارویی رو با ی دیوانه چهای رو دستم داد، دخترهبسته

فهمیدمضری نمی . 

 چه غلطی کردی؟-

 .با تعجب نگاهم کرد که سریع بلند شدم

- شویی کجاست؟دست  

 ته راهرو، واسه چی؟-

 .راه بیوفت-

- ه؟چرا؟ چی شده مگ  

 .د بیا بهت میگم-

 ...اما-



                 
 

 

 مهال جعفری کاربر انجمن یک رمان  | مردی حکم میدهد رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

94 

 

شویی، هلش دادم داخلی بحث نداشتم، دستشو کشیدم و راه افتادم سمت دستحوصله . 

- ی احمقدختره . 

 .امیرحسین چی میگی، دستم شکست-

 .باید باال بیاری-

 چی؟-

 .باید هر چی خوردی سریع باال بیاری-

- طوری منبراچی آخه؟ چه ... 

دادم؛ این تنها راه بود، انگشتمو سریع رد، باید تا فردا براش توضیح میکقدر این دختر سوال میچه

ای در هم و لبای آویزون، چشمایی تو دهنش فرو کردم؛ که موفقم بودم، تا تونست باال آورد، با چهره

 .که به خاطر فشاری که روش بود قرمز و اشکی شده بود، داد زد

- کشتیماین چه کاری بود کردی؟ داشتی می . 

-... 

 .با توام-

 .با عصبانیت تو صورتش غریدم

ساکت میشی یا نه؟ حالیت نمیشه هر چیز رو نباید خورد؟ احمق چیزی که خوردی یک نوع پودر -

 .اعتیادآوره

 .چ... چی-

قدر اش چهبه چهره ترسیدش نگاه کردم، اجزای صورتشو از نظر گذروندم، چرا نفهمیده بودم چهره

شت و مشکیش با اون حالت کشیدش، ابروهای مرتب شده که انتهاش خانومانه شده؟ چشمای در

تر بودن، لب باالش نسبت به کمی باالتر ازحد بود، بینی متوسط، لبای خاصش که کمی کوچیک

زدنها، جدیدیشون رو تو صورتم فریاد میداد. انگار تموم این قدیمیپایینی اونو خاص جلوه می . 
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- دونستممن... من نمی . 

- کنی، فقط مواظب باش شک نکنه، همه اسنادی که ن به بعد ارتباطت رو با رامین شریف کم میاز ای

خوام، اصلشو، فهمیدیباهاشون دست به این کار احمقانه زدی رو می . 

 .سرشو آروم تکون داد که ادامه دادم

 .چند بار از این کوفتی مصرف کردی-

 .پنج شش باری میشه-

! ساعت رو نگاه کردم، خدای من نازگلدستی به صورتم کشیدم، لعنتی ! 

 الوداداش؟-

 نازگل کجایی؟-

 .سالم، دارم میرم دانشگاه-

- برمت؟مگه نگفتم بمون خودم می  

- شد، با آژانس اومدمآخه شما نبودی منم داشت دیرم می . 

 خیلی خب، کسی که اذیتت نکرد؟-

 .نه-

 .خیلی خب، ساعت خروجت رو اس کن میام دنبالت-

 چشمـ-

- بال، خداحافظبی . 

 .خداحافظ-

کردتلفن رو قطع کردم، نگاهم افتاد به عسل، غمگین نگاهم می . 
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 .من دیگه میرم-

 دوستش داری؟-

 ها؟-

- دونستم ازدواج کردینمی . 

کرد نازگل معشوقمههه! فکر می . 

اگه رامین چیزی در این مورد بهت گفت خبرم کن، یک نفرم که باهاش صمیمی هستی رو زنگ بزن -

شت باشه، احتماال تا چند ساعت دیگه بدنت باز از اون پودرا بخوادپی . 

شد حساب از خونه زدم بیرون، دیگه وقت خونه رفتن نبود، راه افتادم سمت کارخونه، حاال بهتر می

 کتاب کرد، راستی دلم واسه عسل تنگ شده بود؟

 «امیرعلی»

سین رو تکرار می،کردم، بوی اسپند، زدم و ورد یاحهمراه با جمعیت هیئت توی خیابون سینه می

ریختم و از خدا سالمتی روشا رو دود، شربت گالب و مشک عنبر همه جا رو پر کرده بود، اشک می

خواستم، نذر کرده بودم روشا خوب بشه خودم بین این جمعیت نذری پخش کنم، خودم رو از می

رستارا بهم عادت کرده بودن، الی جمعیت کشیدم بیرون و وارد بیمارستان شدم، دیگه پالبه

ذاشتن برم داخل، وارد اتاقش شدم، روشای من دونستن لجبازتر از اونم که راحت بیرونم کنند، میمی

ی معصوم به خواب عمیقی فرو رفته بود مثل همیشه این چند وقت، اول پیشونیش رو مثل یک بچه

یدمب*و*س . 

- مهاسالم روشاخانومم، خوبی بانو، خوبی مامان بچه . 

کردم و براش کردم، لباساش رو مرتب میکردم، ناخناش رو تمیز میبغضم ترکید، سرشو نوازش می

زدمحرف می . 

- همه چیز بشی؟ البته ذارم زن اون بیمعرفت؟ مگه امیرعلی مرده بود که فکر کردی میخوبی بی

ها، طوری کنمرو هم اینها، فقط موهاش سالم مونده، قراره صورت تو حسابی از خجالت اونم در اومدم
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خیلیم قراره کتک بخوری که بدون اجازه من همچین کاری کردی، پیشونیمو گذاشتم رو پیشونیش، 

 .کاش هق زدن واسه مردا هم بود

من غلط بکنم رو تو دست بلند کنم، تو فقط بلند بشو، خودت رو لوس کن، من طاقت نیارم -

مت، حرص بخوری قهر کنی، روب*و*سب ... 

های صاف دستگاه، با عجله رفتم ها بلند شد، با ناباوری چشم دوختم به خطصدای دستگاهناگهان 

 .بیرون، پرستارا رو صدا زدم

 .نذاشتن برم داخل، مثل چند دفعه پیش تو این ماه سرم تیر کشید و دیگه هیچی نفهمیدم

" « الزم»هم  همیشه حتی در دستور زبان فارسی« رفتن»روی زدم میاز قبل هم باید حدس می

 ".است

دایی و مامان، جمعیت تو قبرستون برام ناقوس مرگ بود، هنوز اشکی از صدای قرآن، شیون زن

کردم که مرد داخل قبر گفت: جنازه رو بیارید؛ و صدای جیغا که چشمام نریخته بود، فقط نگاه می

دایی روی سرش خاک ریختند، چرا کشیدند، یک عده نقل و نبات میشد، یک عده کل میبلندتر می

بردند که داد زدم صبر کنید، نزدیک ریخت؟ کیان و چند نفر دیگه داشتندجنازه رو نزدیک قبر میمی

خوام خودم بذارمش، دوباره گذاشتنش رو زمین، زانو زدم و با دستایی لرزون پارچه رو شدم، گفتم می

تر از بود، چشمای کمی روشناز روی صورتش کنار زدم، صورت سفید از سرماش زیباتر از همیشه 

 .رنگ شبش رو به روم بسته بود، لباش کبود بود،

- جوری خوای بلند بشی؟ آخه چهبود قرارمون؟ فدات بشم بلند شو، امیرعلیت اومده نمیبامرام، این 

جوری رو زمین راه برم وقتی تو دیگه منتظرم نیستی، ها؟ زیر یه خروار خاک ولت کنم برم؟ چه

اش رو با چشمم بلعیدم تا یادم نرن، محکم به آغوش اشکام همه صورتش رو خیس کرده بود، چهره

فریاد زدم خداکشیدمش و  . 

شناختم، با سردرگمی با حس تکون شدیدی چشمامو باز کردم، دهنم گس شده بود، موقعیتم رو نمی

زد، نگاهش کردم که اطراف رو نگاه کردم، بازم بیمارستان بودم، سرم تو دستم بود، کسی صدام می

داییهدیدم زن . 

 امیرعلی جان خوبی؟-
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- دایی روشا، روشا کجاست؟زن  

ی به اشک نشستش نگاهم کردبا چشما . 

 چی شده؟ چرا جواب نمیدی؟-

   .اومدم بلند بشم که جلومو گرفت

 .روشا رو خدا دوباره بهمون داد، نگران نباش-

 هنوز کما؟-

 .آره-

بود، شکر کردم سب*و*که فقط کاسرمو با آسودگی روی بالشت گذاشتم و خدا رو بابت این . 

- دایی؟چی شدی زن  

- ساعت چنده؟ دیدم، ب*و*سهیچی، کا  

 .شبه، منم قاچاقی اومدم 8-

 .پس از مدتی خنده کوتاهی روی لبم اومد

 !من باید برم-

 کجا؟-

- کنه، نذر کردم کمکشون کنمامشب هیئت حلیم درست می . 

 .نمیشه، باید امشب بستری بشی، دچار شوک شدی-

 .نه نه، باید برم-

- ور کرده، درست مثل داییت لجبازیپس بذار با دکترت صحبت کنم، خدا در و تخته رو خوب ج . 
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 .خواست خارج بشه که ایستاد، با طمأنینه برگشت سمتم

- سپارمشحالم روشا تو رو داره، اگه... اگه دوباره برگرده، دست خوب کسی میخوش . 

گرده، من به آقام امام حسین ایمان دارم، با لبخند راه اومده رو برگشت، چشمامو بستم؛ روشا برمی

 !ایمان

 «امیرمحمد»

 .ایول، پس بزن به سالمتی-

ی خونه رو برداشته بود، برای یک هامون همهزمان زدیم بهم، صدای خندههمه لیوانامون رو هم

هاخونه شاهین جمع شده بودیم، به دختری که کنارم نشسته بود نگاه مهمونی دورهمی همراه بچه

لیلی خالی، پوزخندی زدم، یک کام عمیق از کردم، موهای بلوند، آرایش غلیظ، اما بانمک بود، جای 

 .سیگارم گرفتم وکمی از گیالس داخل جام نوشیدم، دختره با عشوه نگاهم کرد

 نگفتی اسمت چیه؟-

 .گفتم حواست نبود-

 :با شیطنت چشمام و دماغم رو جمع کردم، به حالت سوال گفتم

 .خب پس دوباره بگو-

 .پردیس-

- شناسی؟بعد منو می  

- طوری ترکونده، فکر نکنم ناسم، امیرمحمدفتحی که مدتی زیادی نیست، اما اینمگه میشه نش

 شناختنش کار سختی باشه، نه؟

 .خندیدم

- دونستی؟هات خیلی دخترکشه، میخنده  



                 
 

 

 مهال جعفری کاربر انجمن یک رمان  | مردی حکم میدهد رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

100 

 

قدر این جمله آشنا بوداخمامو کشیدم تو هم، چه . 

*** 

- ماه دیگه تمومه، تا چشم هم بزنی پیشتم 5نگران نباش  . 

- ی یه دلتنگ خیلی زیادهماه برا 5اما  . 

- هاماه 10جوری میگی مجبور میشم فرار کنم، بعد میشه غزاله خانوم این . 

- هانه نه نه، همچین کاری نکنی . 

 .خندیدم

- کنم، حاال مثال یک مسافرت چند روزه مجردی با دوستان باشه که آره، اما تهران نه فعال شوخی می

 .نمیام

دمبا جیغی که کشید از ته دل خندی . 

 خیلی بدی، االن کجایی؟-

 .هیچ جا، تو ماشینم منتظر فرماندمم-

 .آها-

 واسه چی؟-

 .هیچی-

 !بگو میگم-

- کس ببینهآخه... آخه خنده،هات خیلی دخترکشه، دوست ندارم هیچ . 

 امیرمحمدجان کجایی عزیزم؟-

 .هیچی، یادچیزی افتادم-
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 چی؟-

- خیالبی . 

 بریزم به سالمتی خودت؟-

 .نه، باید برم-

 کجا؟-

وجور کردبا اخم نگاهش کردم که کمی خودش رو جمع . 

 .آخه هنوز زوده که-

ها برای موندن راه خونه رو در پیش گرفتم، یادش اعصابمو خورد کتمو چنگ زدم و برخالف اصرار بچه

زاله بود که جای روندم، انگار غکه اون همه خاطره رو راحت فراموش کرد، با سرعت میکرد، اینمی

کنمفشردم، فراموشت میال گازمیپد . 

 .بگو لیلی-

 سالم عزیزم، کجایی؟-

 .دارم میرم استودیو-

 کار جدید؟-

 .آره-

 آخر هفته قصد نداری کمی استراحت کنی؟-

- طور؟چه  

- تونم مهمان افتخاری هم داشته باشمشوی لباس دعوتم، می . 

- خوای بیام بشینم لباس تماشا کنمنگو که می . 
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- گی، یک عالمه کله گنده اونجاست، در واقع یک جور مهمونی زیرزمینیه اما همه نه نه، چی می

، نظرت چیه؟1شناخته شده هستن، عمو هم میاد با یک عالمه مدلینگ درجه  

- دونم، باید ببینمنمی . 

 .باشه، منتظرم هانی بای-

 .بای-

دونه پسرش به چه قدر غرغر کرد که الغرشدم، نمیشب رو خونه مامان گذروندم، بگذریم که چه

داد حقمه، باید ای جواب میکنی با خودت؟ و حس خفتهکار میهایی که نرفته، امیرمحمد چیراه

انقدر بگذره تا غزاله از یادم بره، همین که در حیاط باز شد، امیرعلی رو دیدم، چند وقتی ازش غافل 

آغوش کشیدیم کشه، همو محکم دردونستم داره چه عذابی میبودم در حالی که می . 

- معرفتت رو بخشیدیبازم مثل همیشه داداش بی . 

 :بهم نگاه کردیم که گفت

- معرفتی کنه از بقیه انتظاری ندارممعرفتی عادت کردم، وقتی روشا بیمن دیگه به بی . 

 .چی شدی؟ امیرعلی چرا انقدر خودتو باختی پسر-

 .دلخوریش رو پشت پوزخندش قایم کرد

- ی منو گرفتی به خاطر غزاله؟جلوی همین در، یقهجایادته روزی همین  

 .سرمو انداختم پایین

- کشمپس االن باید بفهمی چی می . 

- فهممآره آره می . 

- ام باید برم توامیرمحمد خسته . 

 .امیرعلی، آخر هفته منتظرم باش باید با هم جایی بریم-
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تونم کمی دونم که میباشه، اما میدونم چرا این پیشنهاد رو دادم که مهمونی آخر هفته همراهم نمی

 .حالشو عوض کنم، امیرعلی داداش بزرگه روزای سختیم بود، حاال نوبت من بود

ساعت همراهم باشه، تو ماشین  1با هر جون کندنی بود امیرعلی رو راضی کردم که امشب فقط 

 .منتظر بودم که در ماشین باز شد و کنارم نشست، با لبخند برگشتم سمتش

- تیپخوش بابا . 

 .با خنده چشمکی زد

- کنین جنابشکسته نفسی می . 

افتادم گفتمهر دو زدیم زیر خنده، در حالی که راه می . 

 .خیلی وقته با هم بیرون نبودیم-

 .آره-

 .امیرحسین، داداش کیان اینا کجان؟-

- بینیمنمی دونم، این روزا همو کمتر می . 

 فکر کنم پا قدمم بد بود، نه؟-

- ن چه حرفیهنه پسر، ای ! 

-... 

 حاال کجاست این جایی که منو از کار و زندگی به خاطرش انداختی؟-

 .یک مهمونی، یک جور شوی لباس-

 شو؟-

- هاست، پر از کله گندهآره دعوت یکی از بچه . 
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- وقت منبزن کنار، روشا تو بیمارستانه اون ... 

 .چی میگی، یک مهمونی سادست-

- دونی من اهلش نیستممی . 

- اگه بد بود با هم خارج میشیم باشه، . 

 .هوف-

دقایقی بعد داخل پارکینگی اختصاصی که به دلیل سکرت بودن مهمانی دورتر در نظر گرفته شده بود 

پارک کردیم و به اتفاق پیاده شدیم، فردی به داخل راهنماییمون کرد، یک فضای کامال زیرزمینی و 

های ز و طویل با فرشی قرمز، صندلی و میز سلفنورای قرمز مشکی، استیجی درابزرگ، پر از رقص

زیادی با انواع نوشیدنی، دورتادور سالن پر شده بود، نگاهم افتاد به لیلی که با شال مدل بسته شدش 

های حاضر شال داشتن که هر کدوم مدلی بسته شده بود، پس تم ی خانمشد، همهنزدیکمون می

طور بوداین . 

 .سالم آقایون-

پرتیم حواسم باشه به دست لیلی که سمتم دراز شده بود جواب دادم، به خاطر حواس کهبدون این

وقت روابط نفسی عمیق کشیدم، امیرعلی به روی خودش نیاورد، شایدم براش مهم نبود، آخه ما هیچ

دیگه بود، شاید به کردیم، اصال اهل دختربازی نبودیم یا دور از چشم همبازی با دخترا برقرار نمی

طر این بود که کمی معذب شدمخا . 

دونستم امیرعلی از دخترایی که پیشقدم میشن اصال خوشش نمیاد، سالم خشکی به لیلی داد و می

جواب گذاشتدستش رو بی . 

 .لیلی کمی ابرو در هم کشید اما زود خودش رو جمع کرد

- کنی؟معرفی نمی  

 .امیرعلی برادرم-

سر گفتدلخوری جاش رو به تحسین داد و با تکون  : 
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- العادهدرست مثل خودت فوق . 

 «امیرعلی»

کرد، به خصوص دستی میاصال از این دختره خوشم نیومده بود، برای دست دادن با یک پسر پیش

حجابش اصال حکم یک دختر باحیا رو،نداشت، وقتی امیرمحمد باهاش دست داد به روی خودم 

های فهمیدم، با راهنماییکرده بود و من می نیاوردم، اون مسئول کارای خودش بود، اما اون تغییر

همون دختر که فهمیدم اسمش لیلیه، س رمیزی نشستیم، به سکوی بلند وسط سالن نگاه کردم، 

دادافراد زیادی داخل بودن، حداقل بودن امیرمحمد اینو به خوبی نشون می . 

که لیلی جاش رو گرفت وبش با فردی بلند شدکه همشون باید معروف باشند، امیرمحمد برای خوش . 

- وکسر ندارین؟چیزی کم  

- دونستم شما میزبان هستی.نخیر، نمی  

 .اوم، دوستم میزبانه و من در اصل وظیفه دارم از مهمانِ مهمانم پذیرایی کنم-

 .سرمو تکون دادم که ادامه داد

 .شما و امیرمحمد نفوذ درونتون خیلی سخته-

ابی دادسوالی نگاهش کردم که با لوندی سرشو ت . 

- تونم من از امیرمحمد شنیدم که کارتون چیه، راستش ما تو کار بازاریابی هم هستیم، من می

 شمارتون رو داشته باشم، تا بعد باهاتون تماسی داشته باشم؟

شد اگه دیگه انقدر بهش شخصیتی میاش دقیق شدم، ما مهمون افتخاریش بودیم، خیلی بیتو چهره

ویزیت شرکت رو بهش دادم که با لبخند سری تکون داد کردم، کارتمحلی میبی . 

 .منتظر خبرهایی از من باشید-

- حال میشم کمکتون کنمخوش . 

 .دوباره حرکتی به گردنش داد و بلند شد
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 .فعال با اجازه-

 .سری تکون دادم که دور شد، بنه ظرم این مهمونی زیادی خسته کننده بود

دم، همونی بود که لیلی مهران آدرس داده بود، ازم خیلی شاپ توی دستم نگاه کربه آدرس کافی

ی خودش گذاشتم، دیگر رو ببینیم، منم به عهدهمحترمانه خواسته بود که آدرسی بگم تا هم

زدم کاری باشه! وارد شدم که باعث به صدا در اومدن آویزک دونستم دلیلش چیه و حدس مینمی

روش ن عده کمی که نشسته بودند سخت نبود، روبهنصب شده درب ورودی شد، تشخیص لیلی از بی

 .جایی کنار دیزاین اصلی، چوبی تزیین شده نشستم

 .سالم-

 .سالم آقای فتحی خوبین؟ واقعا ممنون که اومدین-

 .ممنون، میشه سریع کارتون رو بگید من باید برم بیمارستان-

- ی شدهبله، من واقعا متاسفم بابت دخترداییتون، امیرمحمد گفتن که چ . 

 .سری تکون دادم که ادامه داد

ببینین آقای فتحی، برای ما یک کار فوری پیش اومده، ما به یک قرارداد فوری احتیاج داریم و اصال -

فرصت پیدا کردن یک آدم مطمئن رو نداریم و شما بهترین گزینه برای این کار هستین، این کار 

 .خیلی مهمه

 وارداتون چیه؟-

- تبر... و طراح مد به نام... پول خوبی براتون در نظر گرفته شده، واسه همین ست چرم از شرکت مع

اید که؟خواییم، متوجهکمی پارتی بازی می  

 .شنیدم اسمش رو-

 یعنی موافقید؟-

 .ولی من االن خیلی درگیر نامزدم هستم-
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 مگه نامزد بودین؟-

 .یک جورایی-

- خیالشتونین فعال بیحاالمی ... 

ای گفتمبهش انداختم ساکت شد، با صدای کنترل شدهنگاه خشمگینی که  : 

- زنی؟ی کی حرف میحواست باشه داری درباره  

 .خواستم بلند بشم که فورا دستمو گرفت، به شدت دستش رو پس زدم که افراد برگشتن سمتون

- خوام، منظورم این بود که هنوز تو کما هستنعذر می . 

- گیرم اما مطمئن نباشین، قولی نمیدماس میتونم ادامه بدم، بعدا تممن االن نمی . 

رفتم که زمزمه یواشش رو شنیدمداشتم می . 

  .مراقب خودت باش-

شاپ زدم بیرون و با اولین ماشین خودمو زد، از فضای خفه کننده و دلچسب کافیدلم عجیب شور می

ودایی که چند قدم  دایی افتادگذشت که چشمم به زنرسوندم بیمارستان، انگار هر قدم یک عمر می

داد، با دیدن من دایی گواه خوبی نمیتر با پزشک مشغول صحبت بودن، چشمای اشکی زناون طرف

 .اومد نزدیک

 سالم چی شده؟-

 .امیرعلی-

- علی بگو چی شده گریه نکن تو رو به . 

- قطع ها رو خوان دستگاهتونن صبر کنن، عالئمش هیچ تغییری نکرده، میدکترش میگه دیگه نمی

 .کنن

 یعنی چی؟-
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 .با شتاب مقابل دکتر ایستادم

- ها قطع بشن؟دکتر چی میگین، یعنی چی باید دستگاه  

- ای عالئم آروم باش پسرجان، متاسفم اینو میگم اما به مریض شما هیچ امیدی نیست، حداقل ذره

ها هستن که زنده نگهش داشتنامیدوار کننده مشاهده نشده، فقط دستگاه . 

- ای؟جا چی کارهنپس تو ای  

 .دایی: امیرعلی تو دخالت نکن

- برمش بیمارستان خصوصیمی . 

- تونه مریضیتون رو جا مریض خوابیده، هیچ بیمارستانی نمیآقای عزیز صداتون رو بیارین پایین، این

 ...زن

- برمشهمین که گفتم، از این خراب شده می . 

 .خود دانید-

نیت گفتدکتر از بغلمون گذشت که دایی با عصبا : 

- جا کاری از دستشون بر نمیاد بینی که چی میگه، هیچمی . 

 !دایی چی داری میگی! حواست هست اون که تو اتاقه دخترته-

- قدر دونی هزینه بیمارستان خصوصی چهکنی؟ میکارشی که همش دخالت میمن پدرشم تو چی

 میشه؟

 .من میدم-

اشکان و گفتن این که من پول رو میدم خون جلو  با صدایی که از پشت سرم اومد برگشتم، با دیدن

چشمام رو گرفت، همین خرمگس باعث شد روشا این کار رو بکنه، دویدم سمتش و محکم کوبیدم تو 

 .فکش، انتظارش رو نداشت و کمی به عقب پرت شد
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 .تو غلط کردی که تو میدی مگه من مردم عوضی-

تر از اون بودم که حوصله کتک م برسه، عصبانیذاشتم به صورتزد اما نمیو مشت دوم، اونم می

خوردن داشته باشم، با شکایت پرستارا، حراست رو خبر کردن و اونا از بیمارستان خارجمون کردن، 

 .چون دعوا کار من بود منتقل شدم اداره آگاهی و نتیجش شد بازداشتگاه به خاطر شکایت اشکان

آوردم، وارد اتاق بازداشتگاه حال این پسره رو سرجاش میآخه االن چه وقت بازداشتگاه بود؟ اما باید

شدم، جز من سه نفر دیگه هم بودن، نگاهی به در و دیوار خاکستری و خط خطی شده اتاقک مرطوب 

ی ابدشون بودو بد بوی بازداشتگاه انداختم، بعضی همچین نوشته بودن که انگاری خونه . 

نشستم و سرمو تکیه دادم به دیوار، سرم پر از سوال  دید پسرش کجاست! کناریهه! اگه مامان می

ترش کرده بود، به حرفای بی سروته بازداشتگاهیا و سواالتشون بود و این سر درد لعنتی متشنج

ذاشتم اون عوضی حتی یک هزاری برای روشا خرج کنه، کردم، نمیتوجهی نکردم، باید پول جور می

شد از شرکت درخواست کنم، اونم که با این اوضاع و گه میخواستم کسی این جریان رو بدونه انمی

رسید، یه ست چرم از شرکت معتبر... به گفتم وبعد به گوش دایی میتعدیل نیرو؛ به داداشا اگه می

 .نام... پول خوبی براتون در نظر گرفتن

 .لیلی... لیلی مهران-

 .سریع بلند شدم و زدم به دریچه کوچک آهنی که باالی در بود

ای گفت بگوطلبکارانه سرباز الغر، صورتی دریچه رو باز کرد و با لحن نیمه . 

 .من بایدبا کسی تماس بگیرم-

 .خیلی خب، بذار هماهنگ کنم-

ای نکشید که در رو باز کرد و با هم به قسمتی که چند تلفن وجود و دوباره دریچه رو بست، دقیقه

 .داشت رفتیم

 .سریع فقط تمومش کن-

ی آزادیم به کسی زنگ بزنم تونستم شماره رو از گوشیم خارج کنم. خوام دربارهبودم می چون گفته

 .بعد از چند بوق پاسخ داد
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 جانم بفرمایید؟-

داد؟طور پاسخ میبه همه ناشناسا این ! 

 .امیرعلی فتحی هستم-

 آ... سالم آقای فتحی خوبین؟-

- کنم، فقط یک شرط دارممن درخواستتون رو قبول می . 

- شدم، شرطتتون چیه؟عالیه این، من دیگه داشتم ناامید می  

- اید که؟باید به قرارداد کمی اضافه بشه، متوجه  

 .آه بله، من بهشون میگم-

 .فقط یک چیز دیگه-

 جانم؟-

 .من االن کالنتریم، بازداشت شدم-

- رسونمباشه باشه، من االن خودمو می . 

ه بازداشتگاه برگشتم، خدا کنه دیر نشده باشهخداحافظی مختصری کردم و دوباره با سرباز ب . 

بعد از سند گذاشتن لیلی برای آزادی من، مستقیم راه افتادیم بیمارستان، برای کارهای انتقال روشا 

امی نکرده بود، با رضایت دایی فردا منتقلش به بیمارستان خصوصی که خداروشکر دایی هنوز اقد

ه کنار و رضایت بدهکردن، فقط خدا کنه لجبازی رو بذارمی . 

 .با صدای لیلی از فکر خارج شدم

 .تو فکرین-

 .نه خوبم-
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 خیلی دوستش دارین؟-

- کنینای فکر میچیز دیگه . 

-... 

- جاها نگه داریداگه میشه همین . 

- خواین بریناین موقع شب کجا می . 

 مگه ساعت چنده؟-

 .صبحه 3:30-

 واقعا؟-

قدر زود گذشته بودخدای من چه . 

 .آره-

- جاها پیاده کنیدای نیست، منو همینباشه مسئله . 

 .اصال حرفشم نزنید، میریم خونه من، یک شب رو بد بگذرونید-

- ترمممنون، درست نیست، شرکت راحت . 

- نوازی کجا رفتهطوری بذارم برین شرکت این موقع شب، مهمونولی من چه . 

- جا پیاده کنیداگه راحت نیستید منو همین . 

- ه هر طور مایلیداما... باش . 

 «رویا»
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خسته و کوفته از این همه راه رفتن واسه پیدا کردن کار وارد خونه شدم، امروز آخرین مهلتم بود؛ 

جا برم، این شرطی بود که کیان برام گذاشته بود، حاال باید چی بهش اگه کار پیدا نکنم باید از این

 بگم؟

 کار پیدا کردی؟-

 .با شنیدن صداش سریع برگشتم

 .س... سالم-

ترسیدم کاشخورد، کاش نمیحالم از این همه ضعف خودم بهم می . 

 خب؟-

 .راستش، را... راستش-

- گیره، لکنت داری؟زنی انقدر زبونت میتو چرا وقتی با من حرف می  

که خودشون باعثش بودن؟گیره، مگه نه اینزدن که زبونم میچشمامو بستم، چرا انقدر به روم می  

- یدا کردی لغوش کن، از اولم قرار نبود بری سر کار، فقط خواستم جلو چشمم نباشیاگه کارم پ . 

 .با حرص و دستایی مشت شده به میزی که وسطمون بود نزدیک شدم و زل زدم بهش

 چیه؟ توقع نداشتی باهات چنین کاری کنم؟-

آزار دیوونه،  لبامو بهم فشار دادم، رفتم آشپزخونه و با حرص شروع کردم به پختن املت، مردم

قدر دلم ی دست و پا چلفتی، یک فحشم بلد نیستی، چهی، اه، خاک بر سرت دخترهی... پسرهپسره

ام تنگ شده بود،،پوزخندی زدم اصال منو یادشون هست؟ اصال یادشون میاد رویایی هم برا خونواده

دبختیشد با وجود این همه بقدر دلم مچاله میوجود داشته؟ معلومه که نه، چه . 

 .املت حاضر شده رو، روی میز کنار مخلفات قرار دادم

 .آقا؟ غذا حاضره-
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ای عوض ، لباساش رو با تو خونهخودمم کنار میز مثل همیشه طبق دستورش ایستادم که وارد شد

کشیدم این میکرده، برای اولین بار نامحسوس بهش خیره شدم، دروغ چرا، اما پیش خودمم خجالت 

ای با شرت سرمهاما هر چی بود محرمم بود، پس یک بار نگاه که عیب نداشت، تی حرف رو بزنم،

تیپ بود، یک قدر خوشهاش معلوم بودن، چهشلوار اسپرت آدیداس مشکی، تو تنش کیپ بود وعضله

شد اگه ما هم مثل بقیه با هم خوب بودیم، نگاهمو گرفتمدفعه چیزی توی دلم تکون خورد، چی می . 

اومد، سرمو تکون دادم تا این قدر اسمش بهش میکیان برای تو خیلی زیاده، امیرکیان؟چهرویا؟ امیر

 .افکار از سرم خارج بشه

- جا وایستی، خواد موقع غذا اینخوره، دیگه نمیجا ایستادنت کم کم داره حالم بهم میبا این

 شیرفهم؟

 .با بغض سرمو انداختم پایین

 .چشم-

- همین تنته؟ای نداری همش لباس دیگه  

 :دستپاچه گفتم

 ...چ... چرا... این فقط... این فقط راستش-

 .خیلی خب نمیری حاال، فهمیدم برو بیرون-

تر خوار نشم، نگاهم افتاد به با سرعت از آشپزخونه زدم بیرون، دستمو گذاشنم رو گلوم تا بیش

خنده؟ د،چرا االن نمیفریب بوقدر لبخند محوش دلعکس بزرگش که روی دیوار نصب شده بود، چه

خواستم این طوری بشه؟ دیگه نتونستم ذاره توضیح بدم من که نمیکار کردم؟ چرا نمیمگه من چی

 .خودمو کنترل کنم، دویدم تو اتاق ساده و تنها همدم این روزهای من

من وقت هیچی مال سرمو تو بالشتم فرو بردم و از ته دل گریه کردم، دلم از همه گرفته بود، هیچ

رفتم اسباب بازی نمیشه، هیچی! چرا پدر و مادرم دوستم نداشتن؟وقتی بچه بودم باهاشون می

فروشی، من از خرید هر عروسکی که دوست داشتم منع بودم، فقط چشمای حسرتم به عروسک تو 

خرید و مندست بیتا بودکه بابا، با عشق براش می ... 
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وقت مال من شمای حسرتم دنبالش باشه، اون هیچحاال امیرکیان همون عروسکه که همیشه باید چ

شدم، درست مثل عشق اون عروسک یک عشق ممنوعه! در با صدای نیست، من داشتم عاشق می

کنهبدی باز شد، با هول و وال بلند شدم که دیدم با چشمای برزخی نگاهم می . 

 مگه کری تو؟-

 مگه چیزی گفتید؟-

 !نه پس با دیوار بودم، نظرت چیه؟-

- بخشید، چیزی الزم داریدب . 

 دستاشو تو جیبش فرو کرد و با اخم نگاهم کرد

- کنی خسته نمیشی؟ دیگه حوصلمو سر بردی، همش نگرانم وقتی سر کارم نکنه کس انقدر زر زر می

ایدیگه ... 

خورد، با عصبانیت زل زدم تو چشماشدیگه بس بود، حالم از این همه تهمت بهم می . 

- آقای محترم، من ه.ر.ز.ه نیستم، این قدر الکی این کلمه رو به من نچسبون.  اینو تو سرت فرو کن

فهمی؟خوره، میحالم از حرفات و تهمتات بهم می  

ی صورتم سوخت و پرت شدم رو تختدیگه کنترل صدامو نداشتم که گوشه . 

- چسبوندن به  کنی؟ اونم تو؟ تهمت؟ هه! نکنه از کی تا حاال خودتو به هر مردیصدا رو من بلند می

کنم تو روشغل شریف اسالمی تغییر کرده، هان؟ درستت می . 

زمان شد با سرازیر شدن اشک مناز اتاق خارج شد و در رو بهم زد که هم . 

" خری؟ پرسید چند؟ گفتمش دل مال تو، تنها بخند، خنده کرد و دل ز دستانم ربود گفتمش دل می

 .تا به خود آمدم او رفته بود

ی خاک افتاده بوددل زدستش رو  

 ".جای پایش روی دل جامانده بود
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هام رو مالیدم و با طمانینه راه افتادم بیرون، زیر لب با سر درد بدی از خواب بیدار شدم، کمی شقیقه

خوابیدم، با دیدن مسکن میشناختم و بعد از گریه بیهر چی بلد بودم به خودم گفتم، که خودمو می

قدر خواست، از پشت خودمو پرت کردم روش که حس کردم کاناپه چهکاناپه دلم یکم چرت دیگه 

چاله چوله در آورده، با شنیدن آخ کسی برگشتم، هین، با ترس خودمو کشیدم عقب که با چشمای به 

 .خون نشستش اشهدمو خوندم

 «امیرکیان»

انجام یک  کنم که بفهمی حدت چیه؛ وارد اتاق کار شدم و شروع کردم بهی احمق درستت میدختره

کردم ازش که فکر میخواست اذیتش کنم، شاید هضم ایندونم چرا دلم میسری از کارهای هتل، نمی

یکردم دخترهبازی خوردم برام سخت بود، باید درستش می ... 

 .با خاموش روشن شدن صفحه موبایلم، برش داشتم امیرحسین بود، اتصال رو زدم

 .الو-

 الو سالم، کجایی؟-

- نه چی شده؟سالم، خو  

- دونی که اخالقشه، همه باید باشن. هاش از همدان میاد، میچیزی نشده، خاله زهره داره با بچه

کنه نامزدیندونه خونه دارید فکر میمامان گفت با خانومت پاشین بیاین، بده نباشید؛ البته نمی . 

ه برای کسی که االن خانومت؟ چه لفظ قشنگی بود، اما نه برای من که دلم قرار بود روزی بلرز

 .منفورترین آدم زندگیم بود

 امیرحسین من کار دارم این کارا چیه؟-

- دار، راستی دخترخاله جون داداش خودمم کار دارم اما دستور از باالست، از زهراخانم به چهارتفنگ

 .جان سودا هم هستا

 .خندیدم

 .دیوانه، زهرمار خیلی خوشم میاد ازش، خیلی خب میام-
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ر خاله زهره بود، متاسفانه همیشه آویزون منسودا دخت . 

 .میام نه آق کیان، میایم-

 دوباره اخم در هم کشیدم، یعنی مامان توقع داشت دست این دختره رو بگیرم ببرم بگم چی؟

 .امیرحسین تو که از قضیه خبر داری، من اینو بیارم که چی بشه-

- دونم، مامان و خاله زهره چی؟من می  

بستم که صدام کرد چشمامو کالفه . 

 امیرکیان؟-

 چیه؟-

- کنی؟اذیتش که نمی  

 .گوشه لبمو جویدم

 .نه، فقط انتظار اخالق خوب که نداری-

 .بذار حرف بزنه-

 .ولم کن توروخدا امیرحسین، چه توقعی داری-

 خود دانی خان داداش، از ما گفتن، فقط کاری نکن بعدا پشیمون کنی، کار نداری؟-

 .نه، قربونت داداش-

 .پس فردا یادت نره، یاعلی-

 .خداحافظ-

ذارن. دوباره برگشتم تو سالن، چه چیزی بود که این گوشی انداختم رو میز، اعصاب واسه آدم نمی

کاناپه داشت تختم نداشت، روش دراز کشیدم و طبق عادت، ساق دستمو گذاشتم رو چشمام، 
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یزی نگذشته بود که چیز نسبتا قدر فکر کردم که چشمام کمی گرم شد، هنوز چدونم چهنمی

سنگینی افتاد روم، سریع چشمامو باز کردم که دیدم این دخترس، پیش خودش چی فکر کرده، آخه 

آدم این قدر گیج؟ هین بلندی کشید، خواست فرار کنه که سریع گرفتمش و چسبوندمش به تکیه 

تر یاد گربه شرک بیش ی لرزون منوکاناپه و روش خیمه زدم، چشم ترسیده و گرد شدش و چونه

ساله که االن اسیرم بود 22انداخت تا دختری می . 

 ...توضیح میدی یا-

- دونستم شما اینجایین، غ... غلط کردمآقا به خدا نمی . 

تر از اونه که دونستم سادهاین همه فروکش کردن از من بعید بود، اما موضعم رو تغییر ندادم، می

گفتم وقت میگفتم یک دختر خ.ر.ا.ب اون؟ این من بودم؟هه، خودم میبخواد مثال ادا در بیاره، ساده

ساده هست؟ نگاهم رفت رو نخ قرمز رنگ و کش اومده روسریش، این چرا همیشه جلو من با روسری 

دونم پیش خودش چی فکر کرد و سریع گشت؟ اینم اداش بود؟ دستمو بردم سمت نخ که نمیمی

برگردوند، با بغضی آشکار وصدایی بلند به خاطر ترس، شمرده  دستاشو سپر صورتش کرد و سرش رو

 :شمرده دور از نگاه متعجب و دست خشک شده رو هوای من گفت

 .آقا، تورو... تو... رو... به خدا نزن... نفهمیدم اینجایین... غلط... غل... ط... کردم-

کنشای هیستریک از خودش گفت؟ چرا انقدر واو بعدم هق هقش که کل فضا رو پر کرد، این چی می

کرد، ناخواسته گفتمخارج می : 

- زده؟کسی قبال کتکت می  

ترصداش کمی اومد پایین . 

، با همون چشمای ترسیده زل زد تو چشمام، آب آروم برگشت سمتم و دستاشو گذاشت رو پاهاش

کرد، دهنش رو قورت داد که باعث شد نگاهم کشیده بشه به لباش، سریع با زبون کمی خیسشون 

 .ناخواسته بود اما چیزی در من تکون خورد

 .دیگه تکرار... نمیشه... ق... قول... می... د...م-

- گیره؟چرا زبونت گاهی اوقات می  
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خواست نشون بده نگاهشو انداخت به گردنم و قطره اشکی سمجانه رو صورتش جاری شد، شاید می

روش بلند شدم و دستی به پیراهنم کشیدم ذاشت حرفی بزنه، ازخوادجواب بده، اما ترسش نمینمی . 

- مونن ما هم میریم خونه جا، چند وقتی رو میامشب باید بریم خرید، خالم داره از شهرشون میان این

دونن ما خونه داریم حواست که هست؟مامان، فقط حواست باشه خاله زهره نمی  

 .بله-

ای صدام زدخواستم برم که ایستاد و با صدای دو رگه . 

 آقا؟-

 .بگو-

های سرخ شده سرشو انداخت پایینبا گونه . 

- برین... خرید؟ی... یعنی منم می  

- ای داشت؟حرفم مفهوم دیگه  

 .چشم-

حال شدن یا واقعا بودنکردم چشماش خوشدونم من فکر مینمی . 

 «رویا»

خیلی  برهبره یا نه؟ وقتی گفت میبرام قدر یک کوه کندن سخت بود تا بپرسم که منو هم می

ای هم دود شدحال شدم، اما با حرف بعدیش همین خوشی چند ثانیهخوش . 

با این لباسات که به عنوان همراهم نمیای به عنوان کارگرم برا حمل لباس میای، در ضمن، یادت نره -

 .خونه مامان جلو بقیه من امیرکیانم سوتی ندی

تو نگاه کنی ببینی یک وقت موقع ساختن راهشو کشید و رفت، خدایا؟ میشه تو لیست تولیدات، آدما

من دل یادت نرفته بذاری؟ تا بلکه بتونم بگم منم دل دارما، با سستی کمی خونه رو تمیز کردم، آخه 

تونستم ذوقم برای رفتن به بازار رو نادیده بگیرم، هیچ کاری نبود که بخوام انجام بدم، اما ته دلم نمی
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شد رم هر چند به عنوان کارگرش، دوباره دلم گرفت. چی میخواستم با خودش باونم وقتی که می

پناهی که گرفتم با افتخار و بدون ترس از بیرفتیم؟ فکر کنم دستش رو میمثل زن و شوهرا می

رفتم؟ با حس سرخ شدن گونم دستامو گذاشتم رو صورتم، وای چه حرفا همیشه داشتم راه می

زدمامی . 

منم سعی کردم با کار کردن حواسم رو پرت کنم که باالخره از اتاق دو ساعتی از اتاق خارج نشد و 

تیپه، بهم گفت قدر خوشای، بازم پیش خودم اعتراف کردم که چهخارج شد با اون تیپ مشکی قهوه

که سریع حاضر بشم حاال انگار قرار بود چی بپوشم؛ همش یک دونه مانتو داشتم اونم کهنه شده بیتا 

داده بود، پوشیدمش و با همون شال و شلوار قدیمیم از اتاق خارج شدم، نگاهم بود که پارسال بهم 

 :کرد و با اخم گفت

 اینا چیه پوشیدی؟-

 :دستپاچه گفتم

 .را... راستش، همینا... همینا رو دارم-

کار کنم ندارم دیگهلباش رو کمی جمع کرد، هوفی کشید و گفت همراهش برم، خب چی . 

 «امیرکیان»

شد زجرش بدم، براحفظ آبرومم که این دختره واقعا پول نداشت، پس از این روش نمیمثل این که 

کردم، سوار ماشین شدم که اونم با کمی تاخیر سوار شد و با هم از شده باید براش کمی خرید می

شد اول برم یک مرکز خرید همین منطقه با هیچ حرفی گذشت، نمیپارکینگ خارج شدیم، تو راه بی

کرد وضع، پس کمی دورتر شدم و با هم وارد پاساژ شدیم، انقدر با ذوق به همه چی نگاه می این سر و

طوری بهتر بود، حداقل مقامش رو یادش رفت، اینتر راه می، کمی از من عقبانگار که بار اولش بود

اصال گشتم که با صداش برگشتم، رفت، وارد یک کت و شلوار فروشی شدیم، داشتم مدال رو مینمی

داد که نگاهش کردمطوریه، با ذوق کت و شلواری رو نشون میانگار حواسش نبود که رابطمون چه . 

 .آقا... اونو ببین، اون باید خیلی بهتون بیاد بگیم بیاره-

گفت منم خوشم اومده بود، در عین اسپرت بودنش سنگین بود، نه پس سلیقش بد نیست، راست می

کردم و عوض تر شد و ایستاد، تمام مدتی که پرو میونم بهم نزدیکبه فروشنده گفتم بیارتش، ا
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قدر این دختر رفت، چهآورد، خنده از لبش نمیکردو پیراهن ستش رو میکردم اون برام عوض میمی

 .مجهول بود

های دستش لبخندی های خرید کرده از مغازه رفتیم سمت کفش فروشی طبقه باال، به پاکتبا بسته

رفت گفتطور که کنارم راه میزد و همین : 

- اومدا، باید کفشم همین رنگی اما اسپرت بگیریماخیلی بهتون می . 

روی پله برقی برگشتم سمتش که با دیدن اخمام لبخندش رو جمع کرد وسرش رو انداخت پایین، 

ور رو دید زد و معذب از زل زدن من ور اونموندم این صورت سرخ شدش برا چی بود؟ کمی این

 .دوباره نگاهم کرد

 .میگم، هوا هم خیلی سرد شده، فکر کنم برف نزدیکه، هر چند از وقتشم گذشته-

مورد و شیرینی کالمی که زیر پوستم دوید به این فکر کردم و من به دور از این بحث عوض کردن بی

مثل این  گیره، نگاه ازش گرفتم و راه افتادم سمت کفش فروشی مد نظرم،که پس همیشه زبونش نمی

دوید، زیادی قدماش کوتاه بود! حس کردم کمی ازم دور افتاده، برگشتم که جوجه ماشینیا دنبالم می

 .دیدم پشت ویترینی خیره شده

 «رویا»

افتادم، پاکتای خرید خواستم یواش دنبالش برم بازم جا میقدر قدماش بلند بود، هر چی میای بابا چه

مم افتاد به ویترینی که پر از آویزکای رنگی رنگی بود، همیشه جا کردم که چشرو تو دستم جابه

خواست از نزدیک ببینمشون، دستمو قدر دلم میعاشق اینا بودم ولی نتونسته بودم بگیرم، چه

جونیش قدر تو دنیای بیگذاشتم رو شیشه و به پرنسس کوچولوی طالیی رنگی نگاه کردم، چه

خرمت باشه؟ سر خوش لبخند نگاهش کردم، یک روز میام میبخت بود، کاش واسه من بود، با خوش

از این قول و قرارم با پرنسس کوچولوم برگشتم برم که با دیدنش که کنارم ایستاده بود هینی 

موقعکشیدم، لعنت به این لکنتای بی ! 

 .آ... آق...آق... ا....داشتم-

 .با چشماش منتظر توضیح بود که چیزی یادم اومد
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- . برا... ناز... نا... ز... گل خانم... ب... خ... ریمگفتم... ب.. . 

 .نفسی کشیدم تا از هولم کم بشه

 .نازگل به هیچی احتیاج نداره، از اینا دوست نداره، راه بیوفت-

قدر شد، چهدادم، ولی دلم از اون آویزک کنده نمیبا خجالت پشت سرش راه افتادم، فقط سوتی می

کردم. باز یادت رفت رویاخانم؟ مگه نگفتم هر چی که دلت خواست ای قشنگ بود، تو دلم خنده

قدر بزرگ بود، من تا به حال همچنین جاهایی ممنوع، مثل همیشه! وارد کفش فروشی شدم، چه

پوشیدم، اما حاالنیومده بودم، یعنی خب پولش رو نداشتم که بیام، چون من باید مال بیتا رو می ... 

 «امیر کیان»

طور شاخ داری! نازگل رو چند بار دیده بود که انقدر به فکرش بود، یک لحظه وقتی اونهه! چه دروغ 

طور رو دلش هر چند کم خواه پا رحم بودم که اینبا خجالت گفت دلم براش سوخت، شایدخیلی بی

قدر فهمیدم چهگذاشتم، اما مهم کششی بود که به این دخترن داشتم! دوباره راهمو پیش گرفتم، می

زده شده اما به نظرم زیادی خجالتی بود که از چنین چیز کوچیکی انقدر رنگ و وارنگ لتخجا

شد، وارد کفش فروشی شدیم و مشغول بررسی شدم، اما همه فکرم کسی بود که چند قدم می

تر از من بود و حسی در دل من نداشت جز تنفر! برگشتم که دیدم باخنده و نامحسوس به پدر و عقب

ورتر با شوخی مشغول پوشیدن کفشی بودن نگاه دان کم سن و سالی که کمی اوندختر نه چن

کردم؟ ناخودآگاه شد، من چم شده بود، چرا انقدر آنالیزش میقدر زود از دنیاش فارغ میکنه، چهمی

 .منم به اون پدر و دختر نگاه کردم

- اه؟ مگه خواستگاریمهدار پاشم برم دانشگها، با کفش پاشنهبابا؟ شما هم چه چیزا میگی . 

- طورهخب عزیز بابا اصال دوتاش رو بردار، حاال که این . 

 .وای مرسی بابا، پس برم بنفشش روبگیرم از این-

کرد و اشتباه نکنم دوباره نگاهم برگشت به دختری که در چند قدمیشون داشت به کفشاش نگاه می

 .کمی حسادت از این همه محبت
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ت نکرده بودم انقدر کهنس؟ دقت؟ اصال من به این دختر دقتم دیدی به کفشش زدم، چرا دق

دونم داد تا پوسیدگیش رو قایم کنه اما موفق نبود، نمیکردم؟جفت پاهاشو به بغل هم فشار میمی

کرد، شاید طور به این برداشت رسیده بودم که اون در بدترین شرایطم چیزی درخواست نمیچه

ای نداشت برای ناهار یا شام رنگ به رو نداره، وقتی هنوز اجازه فهمیدم از گرسنگیوقتایی که می

خواست قدر از تنهایی حوصلش سر رفته و میفهمیدم چهگفت، شاید وقتایی که میخوردن ولی نمی

گفت و به جاش وقتی نبودم با عکسم از کارهای روزانش با من حرف بزنه، تلویزیون ببینه اما نمی

قدر که دختری به سن اون از رحم شده بودم، ولی نه اوندونم کی انقدر بییزد و منی که نمحرف می

 !خجالت هم سن خودش پاهاشو در هم فشار بده تا پوسیدگی کفشای رنگ رفتش رو پنهان کنه

 .و من نگاه کنم، صداش زدم که با عجله خودشو رسوند

- نها رو ببیبینم تو هم قفسه دخترونهها رو میتامن کفش مردونه . 

دونم این حس بدجنسی از کجا در اومد که گفتمراه افتادم برم که لحظه آخر نمی : 

- تر انتخاب کنفقط نازگل رنگای جیغ دوست نداره، یکم مات . 

 پوزخندی شیطانی زدم و راهمو پیش گرفتم، باالخره کمی حرص دادن که بد نبود، بود؟

 «رویا»

ش البته چند ماه هم زمانی که پای بیتا بود ازش به کفشام نگاه کردم، چهار سال بود که داشتم

استفاده کرده بود، انقدر داده بودم درستش کنن که دیگه بدبخت جا نداشت، سعی کردم یک تیکه 

ام گرفته بود، اینم از من دل خوشی پوستی که گوشش افتاده بود رو با پای دیگم جدا کنم، خنده

قدر ذوق کردم، فورا رفتم سمتش، باحرفی که زد چه نداشت و نمی،خواست کنده بشه، صدام کرد که

خواست واسم کفش بگیره؟ اما وقتی گفت واسه نازگله بازم خورد تو ذوقم، رفت و منم رفتم یعنی می

قدر ووارنگ ناراحتیم رو یادم رفت. چهسمت کفشای دخترونه، با دیدن اون همه کفش قشنگ و رنگ

طور انتخاب کنم، درست بود قرار بود واسه نازگل بود خودم این جا بود، تا حاال پیش نیومدهمدل این

خانم باشه اما عیب نداشت انگار واسه خودم بود، با دقت شروع کردم به انتخاب کردن، به نظرم کمی 

تر بود، پس سلیقمون در یک حد بود، یک کفش کمی با پاشنه مشکی طالیی انتخاب از من کوچیک

دست مشکی بود، از وسط کفش تا انگشتا زیپ چ پا یک قسمت یککردم، قسمت پاشنه پا تا م

خورد، عالی بود، به فروشنده گفتم هاش به حالت زیگزاگی بند مشکی طالیی میخورد و کنارهمی
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رو بیاره، نگاهی به اطراف انداختم نبود، چه عیبی داشت بپوشمش جلوی آینه پرو و کفش  38سایز 

سته بود، خیلی قشنگ بود، خدا کنه نازگل خانمم خوشش بیاد کفش قدر تو پام نشرو پوشیدمش، چه

 .رو برداشتم و رفتم سمت صندوق تا بیاد، کمی گذشت که اونم با پاکتی اومد

 انتخاب کردی؟-

 ...بله آقا، فقط-

 چی؟-

- دونستممن سایزشون رو نمی . 

-۳۸ 

 .خندیدم

 بله خودشه-

رفتیم خونه، چون دیگه چیزی نبود نخریده باشیم پاکتا روحساب کرد و خارج شدیم، دیگه باید می

 .که دیدم داره میره سمت مانتو فروشی، نگاهش کردم

 اوم، مگه نمیریم خونه؟-

 .توقع نداری که با این سر و وضعت ببرمت جلو خالم-

- خواین بخرینی... یعنی... برا من... می . 

- تونی بپوشیشونآره، اما فقط وقتایی که من اجازه دادم می . 

شدکه قراره واسه اولین بار خودم حال شدم، باورم نمیکه مال خود خودم نبود اما خیلی خوشبا این

 .خرید کنم

ای، دو جفتم کفش گرفتم، یکی اسپرت یکی سه تا مانتو گرفتم و با شلوار وشال و کلی لباس تو خونه

، خودم واسه خودم نظر طورهمجلسی، کمی دلم گرفت که هیچ کدومو حتی نیومد ببینه تو،تنم چه

شدم، شاید یکم دادم و گرفتم ولی با این فکر که من نبایدا ز این توقعات داشته باشم از فکر خارج می
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ندید بدید بازی بود، اماخب واقعا هم تا حاال لباس نویی نداشتم اونم این همه، داشتیم به طبقه همکف 

ا مستاصل بودخواست حرفی بزنه امرفتیم که ایستاد، انگار میمی . 

- جا هستممعموال دخترا یک چیزای دیگه هم نیاز دارن، اینو بگیر و برو بخر، من همین . 

اگه بگم هر چی خون تو بدن داشتم به صورتم هجوم آورد دروغ نگفتم، دستمو گذاشتم رو صورتم و 

و مغازه. ناخودآگاه گفتم وای، متعجب نگاهم کرد که کارتو از دستش کشیدم و با سرعت دویدم ت

زد، این چه کاری بود یک دفعه، وای جا دم درش ایستادم و دستمو گذاشتم رو قلبم، رو صد میهمون

مردم اما اینو هیچی میخورد، کاش از بیکردم منظورش چیه خون خونم رو میخدا وقتی فکر می

دم وخودم، سعی دونستم چیز طبیعیه اما نه واسه من که از اول عمرم خودم محرمم بوگفت، مینمی

خیال ایستاده، جا خرید کردم وخارج شدم، که دیدم بیکردم آروم باشم چند دستی هم از این

های خریدم همه چی توجه به من از پاساژ خارج شدیم و سوار ماشین شدیم، دوباره با دیدن بستهبی

جدیت رانندگی ی از ته دلی که اومد رو صورتم برگشتم سمتش که داشت با یادم رفت. با خنده

کردمی . 

خیلی ممنون که برام خرید کردین، واقعا همشون قشنگن، دستتون درد نکنه آقا، فقط خدا کنه -

 ...نازگل خانمم خوششون بیاد، لباساتون خیلی بهتون میاد عالی میشه، م

ته بود گفتم؟ اونم این همه؟ انگار بازم یادم رفبا نگاهش حرف تو دهنم ماسید، وای من چی داشتم می

کسی که مقابلمه کیه، با خجالت چسبیدم به صندلی و سرمو حداالمکان انداختم پایین، اونم دیگه 

چیزی نگفت، شام رو خواستیم داخل رستوران بخوریم که با دیدن وضع من همون داخل ماشین 

ترس، بازم خوردیم، اگه بگم از بهترین شامای عمرم بود دروغ نگفتم، بدون تحقیر، بدون اجازه، بدون 

بود، بازم با این همه زود رسیده بودیم، باخستگی وارد  12:30ازش تشکر کردم و رفتیم خونه ساعت 

 :شدیم که موقع رفتن به اتاقش گفت

- پوشهدار نمیاون کفشا رو هم بردار واسه خودت، نازگل پاشنه . 

یدم تو اتاقم، همه حالی کشیدم ودوای از خوشآخ که همه چیز کنار، اون کفش کنار، جیغ خفه

رفتای از روی صورتم نمیای چی.دم، لبخند لحظهلباسامو مرتب گوشه  

 !فقط کاش این خوشیم هم کم دوام نبود، کاش

 «امیرحسین»
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دونستم این کارم تو این شرایط درست بود یا ای از آخرین دیدار با عسل گذشته بود، نمییک هفته

با اسی که روی گوشیم اومد بازش کردم نه؟ اما این کم محلیا براش الزم بود، . 

 .عسل: امیرحسین بیا حالم خوب نیست

دونم کی تماس زدم؟ نمیتونست حرف بزنه؟اصال باید بهش زنگ مییعنی انقدر حالش بد بود که نمی

حالش داخل تلفن پیچیدبرقرار شد و صدای بی . 

 .ام... یرحسین سالم-

 چی شده؟-

 .یک دفعه زد زیر گریه

- سین، من... نتونستم تحمل کنم، بازم از اون... از اون پودرا استفاده ک... کردمامیرح . 

 داد زدم: چه غلطی کردی؟

 ...من... من-

 .فقط ساکت شو، فقط ساکت شو-

دونم با چه سرعتی خودمو رسوندم، زنگ رو تلفنو قطع کردم و با برداشتن کتم زدم بیرون، نمی

زد جلوم شلوار سبز و موهای پریشون و صورتی که به زردی می شرتفشردم و وارد خونه شدم، با تی

 .ظاهر شد و جواب سالمش شد سیلی که ازم خورد

 «عسل»

کشید، وقتی در رو باز کردم رفتم جلوی در شاید اگه خواهش حالم خیلی بد بود، همه بدنم تیر می

رتم سوخت، ناباور کرد، وارد شد، همین که خواستم حرفی بزنم یک طرف صوکردم کمکم میمی

زد فریاد زد که تکون سختی خوردم. دستامو نگاهش کردم، با چشمایی که از عصبانیت به سرخی می

 .گذاشتم رو گوشم و با هق هق رو زمین فرود اومدم

- شعور، مگه نگفتم دیگه مصرف نکن! مگه نگفتم یک نفر رو بگو بیاد پیشت؟ ها؟ی بیدختره  
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ی... گفتیبا عجز فریاد زدم: چرا گفت . 

 .اونم مقابلم رو یک زانو نشست

- کس نیست لعنتیپس کو؟ پس چرا هیچ . 

- کس رو ندارمچون هیچ . 

 .یک دفعه ساکت شد، آروم دستمو از رو گوشم برداشتم، دوباره هق هقم اوج گرفت

- ت کس مواظبچرا گفتی، اما کسی... کسی نبود، کسی نبود که بگم بیا از این عسل بدبخت، معتاد، بی

گاه، از این عسل گور به گور شده مواظبت کنتکیهپناه، بیکن، بیا از این بی . 

زدم، انگار دیوونه شده بودم که منو تو زدم و حرف میحرکاتم دست خودم نبود، هی خودمو می

اش بده، فقط رهکه تغییری تو چهثانیه نشد که دوباره ولم کرد، بدون این 15آغوشش قفل کرد، شاید 

تر گفتایی آرومبا صد : 

 .بلند شو بشین رو مبل-

بعد هم رفت سمت آشپزخونه، با سستی از جام بلند شدم و نشستم رو مبل، نشستن که نه بهتره بگم 

اومدوتوق وسایل میدراز کشیدم، صدای تق . 

- گردیدنبال چی می ! 

- های اولیهکمک . 

 .تو کابینت آخریه-

کرد، کاش نگاهش مثل چند وه اومد بیرون، بهم نگاه نمیمیچند لحظه بعد با جعبه و یک لیوان آب

تیپ شده بود، کنارم نشستقدر خوشسال پیش بود، چه . 

 .نگفتم دراز بکش، گفتم بشین، بلند شو-

ای رو در آورد و ای نداشتم، آروم نشستم که پنبهاومد اما فعال چارهاز لحن دستوریش خوشم نمی

با درد صورتم رو جمع کردمی لبم شد مشغول تمیز کردن گوشه . 
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- کنیکنی بعد درستش میوپار میزنی لتهمیشه می . 

 .زبون نفهما رو آره-

 میشه باهام بد حرف نزنی؟-

 .لیاقت نداری-

طور حرف بزنهکرد اینطور جرئت میکنترلمو از دست دادم، چه . 

 چیه؟ داری تالفی گذشته رو در میاری؟-

مفکمو با دست قفل کرد که آخی گفت . 

ببین دخترخانم، من یک روزی دختری رو دوست داشتم که برام مرد، حاال هم برو بگو همونا که یقه -

 .برات جر میدن بیان جمعت کنن

دونستم االن بهش نیاز دونم کی انقدر خوار شده بودم، اما میخواست بره که دستش رو گرفتم، نمی

ای گفتمدارم، با صدای گرفته . 

 .نرو، بمون پیشم-

 «امیرحسین»

دونستم بیدار بشه بازم به صورت غرق در خوابش نگاه کردم، با بدبختی با مسکن آرومش کردم، می

دار بزرگ شد دختر رضا سهرابی، کارخونهکردم، کلینیک افتضاح میخمار میشه، باید یک کاریش می

قدر اهش کردم، چهشد،،دوباره نگجا خیلی خوب میآوردم اینشد دکتر میجا، اگه میبیوفته اون

پسندم؟ وقتی اون قدر ملتسمانه خواست بمونم تر میمظلوم شده بود، چرا من مغرورت رو بیش

 کردم، اعترافاتی که هیچ به مزاجم خوشچیزی مانع رفتنم شد، شاید باید یک اعترافاتی می

اومدنمی . 

 

 «امیرمحمد»
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 .بلند شو خودتو جمع کن بزن بیرون-

 ...اما-

- گفتم؟ نشنیدی چی  

 .باشه-

- کار کنی؟دونی که باید چیفقط می  

 ...آره کوروش گفته نباید به کسی بگم وگرنه-

 .خوبه، زودتر گورتو گم کن-

با اکراه چشم از دختری که با وضع نامناسبی تو اتاق بود گرفتم، رفتم سمت آشپزخونه، کمی شیر تو 

د تنهای تنها، صدای در نشون از رفتن لیوان ریختم و یک نفس سر کشیدم، امروز فقط روزخودم بو

ای پخش میشه، با دونستم بعضی وقتا کنسرتام از شبکهداد، تلویزیون رو روشن کردم، میدختره می

، دختر و دیدم، جمعیت زیاد بودهای خودمو میاومدن کانال نشستم رو مبل، اولین بار بود از برنامه

کردنپسرایی که یک صدا با من همراهی می . 

گذشت، یک دفعه چشمم افتاد به یک ای رو لبم کاشت، دوربین از روشون میذوق و میل مردم، خنده

جفت چشم آشنا که فقط چشمش رو استیج بود، به دور از رفتاری مثل بقیه، آروم نشسته بود، 

قدر آشنا بود، حسی سرکش ذهنمو دوربین سریع رد شد، خنده از لبم پاک شد، این کی بود؟ چه

ر کرد، یعنی... امکان نداشت، اون دیگه رفته، واسه همیشه هم رفته، دوباره با دقت نگاه کردم، تا درگی

بلکه دوباره دوربین شاید رد بشه اما خبری نشد، با فکری درگیر تی وی رو دوباره خاموش کردم، اینم 

با یک نفر شبیهش از تلویزیون دیدنم بود، امیرمحمد چته؟ مگه قرار نبود فراموشش کنی؟ حاال چرا 

طوری بهم ریختی؟ دستی داخل موهام کشیدم، غزاله برو، از فکرم برو لعنتی، این همه به کثافت این

کشیدی زندگیمو، تاخرخره تو منجالبم، حاال با یک نفر شبیه تو، از کمد شیشه مشروبم رو خارج 

ز استخونم تیر کشید، لم خالی بود تا مغکردم، جامی پر کردم و یک نفس سر کشیدم، چون معده

های بعد رفتنش بود، جام رو محکم چشمامو با درد بستم، فحشی زیر لب دادم، این هم از یادگاری

جا سر خوردم و رو زمین نشستم، پوزخندی به خونه لوکسم کوبیدم رو میز که هزار تیکه شد، همون

هاش و جیغاش وقتی ی خندهزدم، واسه همینا منو ول کردی؟ حاال که همه رو دارم تو نیستی؛ صدا

کردم تو گوشم پیچیداذیتش می . 
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 .وای وای امیرمحمد آب شد بدبخت، حاال اگه گذاشتی من بستنیم رو بخورم-

 .باشه بخور، نوش جونت-

طور با عشق، نگاه کردم؛ عاشق بستنی بودبه بستنی خوردنش این . 

 .میگم غزاله-

 هوم؟-

 .نوک دماغشو فشار دادم

 .هوم نه بله-

ا رخوت از بستنیش دل کند و نگاهم کردب . 

 بله؟-

 .قیافشو نگاه، اونو بخورحاال-

 .دوباره مشغول خوردن بستنی شد

 آشناییمون رو یادته؟-

- گشتم که تو کوچه پام گیر کرد به سنگ، خوردم زمین، که دیدم صدای آره، داشتم از کالس برمی

خنده، منم هر چی به دهنم اومد بهم می خنده میاد، برگشتم که دیدم یک پسر بدجنس داره هرهر

بهش گفتم که اخماشو کشیدتو هم و اومد کمکم کرد بلند بشم، حرف آخرش رو هیچ وقت یادم 

 .نمیره

 .زنم بشی تالفی امروز رو سرت در میارم-

خوای اذیت کنی، اما وقتی فهمیدم کردم از این پسرایی که میترسیدم، فکر میتا چند وقت ازت می

نازگلی داداش ... 

 .امیرمحمد-
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 جان؟-

- وقتوقت نرو، هیچهیچ . 

 .با صدای تلفن چشمامو باز کردم، آروم از زمین بلند شدم و تلفون رو جواب دادم

 .بگو لیلی-

 .سالم عشقم-

 .سالم، کار داشتی-

 .باز کسلی که-

 .نه، توحرفتو بزن-

- خوای؟جا، مهمون میخوام بیام اونشب می  

- منتظرتمام، بیا آره خونه . 

-ok بینمتهانی، شب می . 

 .فعال-

با قطع تلفن هوفی کشیدم و گوشی رو انداختم رو میز، نگاهی به سرووضع خونه انداختم، افتضاح 

بود؛ دستی به کمرم زدم، حاال کی حوصله غرغرای لیلی رو داشت؟ یادم اومد شاهین بهم کارت یک 

واستم واسم یک نفر رو بفرستن، اینم از اینشرکت خدماتی رو داده بود، شماره رو سرچ کردم،وخ . 

دونستم کسی این طبقه نمیاد، مگه با من کار داشته باشه، در خونه طبقه خونه من خصوصی بود و می

رو باز کردم و خودم رفتم حموم، وان رو پر آب کردم ونشستم توش، آخیش، چند وقت بود همچین 

ه داشتم، انقدر که نتونستم زیاد بمونم و سریع دوش دونستم چرا انقدر دلشورآرامشی نداشتم، نمی

گرفتم و شیر رو بستم که صدای بسته شدن در اومد، حتما از شرکت خدماتیه بودن، حولمو پوشیدم 

طور که و رفتم تو اتاق، فقط یک شلوار پوشیدم و رفتم بیرون که ببینم اصال کسی هست یا نه؟ همین

رفتم سمت آشپزخونه، بلند گفتممی : 
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- جاست؟سالم، کسی این  

 .صدای پای کسی اومد که ایستادم، چیزی نکشید که شخصی مقابلم ایستاد

  ...سالم، من از-

 !چند لحظه سکوت

تا حاال شده عزیزی رو در دنیا از دست داده باشید؟حاال فکر کنید زنده شده و از خاک اومده "

کنین؟بیرون، چه حالتی پیدا می " 

طور کپ کرده؟ با تردید بینم یا فقط شباهته؟ پس چرا اونم اینینم درست میچند بار پلک زدم تا بب

 .قدمی جلوتر رفتم

 !تو-

 .امیرمحمد-

 !غزاله-

تر شد، هنوز تو شوک بودیم هر دومون، هیچ قطره اشکی شد تنها واکنش بینمون، اونم نزدیک

طور؟ بعد این همه وقت، اما چرا این تنگی از یار، نایار من!ای نبود تا آغازی باشه برای گله و دلکلمه

دونستم چه حسی دارم، خشم، یک خدمتکار؟ درونم انقدر متالشی و در هم بود که خودمم نمی

شد به همه تنگی، گله، شکایت. اما رأی با حسای بدم بود، اما نگاه اون که آخ! خاکستری مینفرت، دل

تونم دختر غوش خواستن، اما من چی؟ من میتنگ بود و شاید پر از حس آحسا، نگاه خاکستریش دل

وفا؟شوهردار رویاهام رو با نامردی تموم بغل بگیرم و بگم منو به چی فروختی بی  

- کنی؟کار میجا چیتو، این  

- قدر با قبالها فرق کردیم، تو بهتر من بدترچه . 

که که فروخته شدم، این انگار همین یک حرف کافی بود تاتموم قول و قرارام با خودم یادم بیاد، این

های دختر مقابلخشم شد مهمون چشمم و تعجبی که نقش بست تو خاکستری ! 

- تر انجام بدید خانمخوام چیزی بشنوم، فعال یعنی تا ابد، کارتون رو لطفا سریعفعال نمی . 
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خاطر ای بستم، پس دلشورم به همین سریع برگشتم تو اتاق و در رو محکم بستم، چشمامو برای ثانیه

کرد؟ مگه زندگیه خوبی نداشت؟ پوزخندی زدم، هه! عجب زندگی ساخته کار میجا چیبود، اون این

غیرت بود که گذاشته بیاد خونه مردم کارگری؟پیش یک بود بی من! یعنی اون مرتیکه این قدر بی

ل تو نیست، کردم؟دوباره نفسی کشیدم، قلبم این طور نزن! اون ماکار میپسر جوون، االن باید چی

خواست فرار تونستم حس کنم فقط میاومد، اما میقرارت رو یادت رفته؟ صدای جارو کشیدنش می

کنه، اما کور خوندی غزاله خانم!تازه پیدات کردم! تو باید تقاص خیلی چیزا رو هنوز بدی، صدای 

ه دیدم مستاصل شرتی پوشیدم و از اتاق خارج شدم کآیفون اومد که صدای جارو قطع شد، سریع تی

کنه، بدون توجه جواب دادمبه آیفون نگاه می . 

 .بیا باال-

بازم لیلی زودتر از قرار اومده بود، اما این دفعه خوب شد، در باز شد که خودش رو انداخت بغلم، تو 

 .راهرو بودیم و بهش دید نداشت

 .ببخشید عشقم زود اومدم، طاقت دوریت رو نداشتم-

- ، بیا بریم توعیب نداره خانومی . 

 :دستمو انداختم دور کمرش و وارد سالن شدیم که لیلی با دیدن غزاله گفت

 !خدمتکاره؟-

 .اما همه چشم اشکی غزاله زوم شده بود رو دست حلقه شده دور کمر لیلی

 .آره عزیزم، تو راحت باش، بریم اتاق-

ضعیف مقابلم نگاه کردم و با  تر به موجودلیلی سری تکون داد و رفت تو اتاق، با پوزخندی پررنگ

رحمی تو چشمای پر از شکایتش چنگ انداختم، شمرده شمرده گفتمتموم بی : 

- خوام با عشقم تنها باشمتر، چون میسریع . 

آورد زدم، وارد اتاق شدم و در رو با خونسردی بستم، لبخندی به لیلی که داشت مانتوش رو در می

خواستم، چیزی نکشید که صدای بهم کوبیده شدن ن اینو نمیشد و مذهنم از داخل سالن کنده نمی

 .در بیرون اومد، پس رفت
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 کی بود؟ دختره رفت؟-

 !آره، رفت-

 ساکت فریاد کشیدن"

بریدموقتی که از تو دل می  

 ساکت فریاد کشیدن

 فقط صدامو خودم شنیدم

 "فریاد، فریاد، فریاد، فریاد

 «عسل»

د، نگاهم افتاد به امیرحسین که کنارم تختم خوابش برده بود، به چشمامو آروم باز کردم، تو اتاقم بو

دست خرمایی تیره، چشمایی اش دقیق شدم، پوست گندمگون، ابروهای پر و کشیده و یکچهره

درشت و کشیده، بینی مردونه و مناسب، لبای متوسط، همه اجزای صورتش رو خدا به دقت آفریده 

روی من! نگم پیشش زیباست، چه برسه به مرد پر از جذابیت روبهبود و امان از دلی که اگه بخواد س

طور بود، من چم من کجای قصه گیر کرده بودم؟ امیرحسین چرا وارد شد؟ اونم وقتی که میونمون این

کسی تنها کسم بود!اما خودش که... باصدای موبایلش سریع شده بود؟چرا اون؟ میون این همه بی

دچشماشو باز کرد و جواب دا . 

 الو نازگل-

-... 

 سالم، مطمئنی خودشه؟-

-... 

- جا باش، من میامباشه باشه، تو همون . 

 .همین که خواست بلند بشه چشمش افتاد به من
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 .من باید برم-

-... 

 .دستی به گردنش کشید

- گردمبه چیزی که احتیاج نداری؟ من سریع برمی . 

احساس دردی که تو تنم پیچید دوباره در خودم سرمو به معنای نه تکون دادم که ازاتاق خارج شد، با 

 !فرو رفتم و خوابی نسبتا عمیق

 «امیرحسین»

فهمیدم کیه با تماس نازگل که گفت همون ماشینه باز دم دره، با سرعت از خونه زدم بیرون، اگه می

ه بیرون و برنشوندم، کمی دورتر از دانشگاه زدم رو ترمز و به نازگل گفتم بیاد مادرش رو به عزاش می

تری خفتش کنم، اونم اومد بیرون و رفت سمت مخالف، ای تا ماشینه رو جای خلوتبره سمت دیگه

چشمم رفت سمت ماشینایی که تو اون محوطه پارک بودند، همون که نازگل گفته بود رو با چشم 

عوض  دنبال کردم، خودش بود که آروم و نامحسوس شروع کرد به تعقیب نازگل، دنده رو با حرص

شد گفت تقریبا از اون کردم و فحشی زیر لب دادم، نازگل سرعت قدماشو تند تند کرده بود و می

محوطه دور شدیم که با سرعت پیچیدم جلو ماشینه که اونم زد رو ترمز، نازگل هینی کشید و افرادی 

باز کردن گذشتند، در رو محکم بهم کوبیدم و رفتم سمت رانندش، در رو که با کمی کنجکاوی می

همانا، دیدن رانندش همانا، انگار سطل آب یخ ریختن رو تمام عصبانیتام، چشمامون در هم قفل بود، 

 ...اون شرمندگی و من

 .امیر-

ای زده بشه زیر عصبانیت خاموش شده، یقش رو گرفتم و کشیدمش کافی بود تا جرقههمین حرف 

بیرون، چسبوندمش به بدنه ماشین و اولین مشتم رو فکش فرود اومد، نازگل با ترس جیغی کشید که 

 .برگشتم سمتش

 .تو برو خونه، سریع-

ز مهم بود، دوباره یقش رو تک و توک افرادی دورمون جمع شده بودن، اما االن برای من فقط یک چی

 .چسبیدم



                 
 

 

 مهال جعفری کاربر انجمن یک رمان  | مردی حکم میدهد رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

135 

 

 ...امیرحسی-

 .هیس! هیچی نگو-

خواست، تونست از خودش دفاع کنه اما انگار نمیپرتش کردم رو زمین، دوباره بهش حمله کردم، می

 .انقدر خشم جلو چشمامو گرفته بود که هیچی حالیم نبود

- شناختی؟طور تونستی؟ تو مگه منو نمیکثافت، چه  

- طور نیستباور کن اینامیرحسین  . 

 .نشستم رو زمین و یقشو گرفتم

- دونی خواهرم غیرتمهپس چیه المصب؟ سهیل! تو بهترین رفیقم بودی نامروت، می . 

 .با سختی دستم رو از یقش جدا کرد، با چشمای سرخ شده برگشتم سمت افرادی که ایستاده بودن

- خواین؟ برین ببینمشماها چی می . 

گر بودگل که با گریه نظارهچشمم افتاد به ناز . 

- جایی، برو گفتمتو که هنوز این . 

 .با صدای سهیل برگشتم سمتش، همه صورتش غرق خون بود، بازم مرهمی نشد برا دل رکب خوردم

 .اونو دعوا نکن، تقصیری نداره-

 .تو فقط خفه شو-

حالی بلند شدبا بی . 

 .یک ساله دلمو باختم به ناموس بهترین رفیقم-

و مشت کردم که دوباره تو صورتش فرود نیاددستام . 
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- مرامی کردم و نه جرئت دارم بهش بگم نه برم خواستگاری، تا رفیقم فکر نکنه نارفیقی کردم، نگه بی

جوری از جا مواظبش باشم تا حداقل اینبه خو... خواهرش، ناموسش چشم داشتم، کارم شده بیام این

ودم یا تا آخر همین ماه بهت بگم یا هم برا همیشه ولش کنم و بار عذاب وجدانم کم بشه، عهد کرده ب

بینی؟ تره از دلم بیرون کنم و واسه همیشه برم، میمهرش رو که دل کندن ازش از جون دادنم سخت

خواستم عشقم رو ول کنم اما تو ازم نامرامی نبینیمی . 

 .با دستاش آروم زد به سینم

- خواستم، نهسی نکردم، خواهرت رو برا غالمیش رو بکنم میناموبینی رفیق؟ من بیبینی؟ میمی ... 

 .هیس! هیچی نگو سهیل، بد کردی، بد کردی-

 :خون گوشه لبش رو به شصت پاک کرد و با پوزخند گفت

هر چی زدی حاللت ولی حاال که تو خیابون همه چی بهم چسبوندی، حداقل بگو آخر ماه برم یا بیام -

 بهت بگم؟

- داری؟جا هم دست از شوخیات بر نمیشکم کتک خوردی، اینی خر، یک پسره  

دوباره خندید که چشم ازش گرفتم که دوباره نکوبونم تو دهنش، رفتم سمت نازگل که با ترس قدمی 

عقب برداشت، دستش رو کشیدم و راه افتادم سمت ماشین، در رو براش باز کردم، خودمم نشستم 

کردم، نازگل با ترس چسبیده بود به صندلی، اما امان از جا حرکت پشت فرمون، با سرعت از اون

شدحرص درونم که داشت سر فرمون خالی می . 

 «نازگل»

 1انقدر پر از سوال و متعجب از اتفاقات افتاده بودم که زبونم بند اومده بود، این همه اتفاق در عرض 

دونستم صبانی بود و نمیساعت! با ترس به صندلی ماشین چسبیده بودم، داداش امیرحسین خیلی ع

شد، فکرم رفت به چند دقیقه پیش، اعتراف اون طور نمیاصال حرف زدنم درسته یا نه، ای کاش این

دونستم دوست صمیمی امیرحسین بود، چند بارم دم خونمون دیده پسر که منو دوست داره، می

مردم از خجالت داشتم میبودمش، اما این که بخواد حسی پیش بیاد، وقتی گفت به من عالقه داره 

اش رو مجسم کنم، موهای پسرونه قدر پسر جسوری بود، سعی کردم چهرهاونم جلو امیرحسین! چه

ای، که جلوش بلندتر بود و کج رو صورتش حالت داده بود، چشمای نسبتا درشت با ابروهای قهوه
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ب بود، قدش هم شاید سه سن امیرعلی باشه با دماغ و دهنی معمولی، در کل جذاخورد هم بهش می

فهمید چی تو فکرمه منو تر بود، نه الغر نه چاق!اگه داداش امیرحسین میسانتی از امیرحسین کوتاه

طور به کشت، سعی کردم فکر اون پسر رو از سرم بیرون کنم، نگاهم رفت سمت دستاش که اونمی

چاره زنی خیانت بهش رو داشت. بیقدر تعصبیه و این االن حکم دونستم چهآورد، میفرمون فشار می

خواست همسر امیرحسین بشه، با این همه حساسیتکه می ! 

 

 «امیرحسین»

با اعصابی خورد راه افتادم سمت خونه عسل، نازگل رو گذاشتم خونه و بهش گفتم چیزی به کسی 

راه چیزای  جا، سررفتم بازم اوندونم چرا داشتم میگیرم، نمینگه، واسه دانشگاهش هم سرویس می

قدر نیاز به کمک داره، انگار خوندم که چهمقوی گرفتم و دوباره راه افتادم، شاید از ته چشماش می

کس رو نداره، پس پول هم به دردش نخورده بود، خریدا رو برداشتم و سوار گفت هیچراست می

هیل، وقتی نازگل آسانسور شدم، سرمو تکیه دادم به بدنه سرد آسانسور، دوباره فکرم رفت پیش س

قدر مثل کنه یک ایکس شصت سفیده حتی از فکرمم رد نشدکه چهگفت ماشینی که تعقیبش می

ماشین سهیله! من بهش مثل چشمام اعتماد داشتم اما وقتی که بخواد با ماشین دنبال خواهرم راه 

فت، گربیوفته و همه چشمش بشه اون که کسی اذیتش نکنه، دوباره خون جلو چشمام رو می

یخواستم چشمم بهش بیوفته، پسرهپالستیکای خرید رو تو دستم فشردم، تا چند وقت نمی ...! 

جا رها کردمروم پالستیکا رو همونوارد خونه شدم که با دیدن صحنه روبه . 

 !عسل-

ی رنگ پریده وسط سالن افتاده بود و مثل مار به دویدم سمتش، با چشمای سرخ شده و چهره

، نزیکش نشستم که جیغاش بلندتر شدپیچیدخودش می . 

- میرم، وای خداامیر دارم می . 

 .چی شدی تو آخه-

ای، دست انداختم زیرش و بلندش کردم، راه افتادم سمت سریع کتم رو در،آوردم و پرت کردم گوشه

کرد کمکش کنم، گذاشتمش رو تختی پیراهنم چنگ انداخت و التماس میاتاق، به یقه . 
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- م باش دختر خوبآروم باش، آرو . 

سریع دویدم زنگ زدم به دکتری که شمارش رو گرفته بودم تا برای درمانش بیاد، لیوان آب پرتغالی 

کوبوند به تختبرداشتم و گذاشتم رو میز، دوباره کنارش نشستم، خودش رو می . 

- میرمامیرحسین برام مواد بیار توروخدا، دارم می . 

این حقش نبود، با گرفتن دستم محکم بغلش کردم، کمی گرفت، دلم داشت از دیدنش آتیش می

کرد، زمزمه کردمتر شد، اما هنوز تو بغلم هق هق میصداش آروم . 

- کار کردن با تو؟چی به روزت آوردن؟چی  

 .من... من... در... درد دارم-

تر به خودم فشردمشی سوزناکش بیشبا ناله . 

- کنم، فقط آروم باش آرومهیش! خوبت می . 

صدای در خواستم بلند بشم که دستم رو گرفتبا  . 

- گردمدکتره، االن برمی . 

پزشک رو به داخل راهنمایی کردم، همین که خواست وارد اتاق بشه خواهش کردم یکم منتظر بمونه، 

سریع وارد اتاق شدم و شال بلندی از کمدش خارج کردم که لختی دستاشم بپوشونه، خودم 

ی عسل رد بشه، اومد داخل و از من خواست برم بیرون، که قبال دربارهپوشوندمش و به دکتر گفتم وا

خوام ببرمش بیمارستان، با دریافت مبلغی قبول کرد تو دونست نمیباهاش صحبت کرده بودم و می

ی آخر نگاهش کردم که دیدم اونم داره به من نگاه خونه بهمون کمک کنه، از اتاق خارج شدم، لحظه

ای منم تو نگاهش گم شدم، سریع نگاهم رو بود؛ انقدر خاص که برای لحظه کنه، نگاهش خاصمی

 .ازش گرفتم و خارج شدم، دستی به گردنم کشیدم

 ! این کار رو با من نکن، دوباره نه-

 مگه میشه یادم بره"

 عشق از ذهن آدم بره
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 "مگه میشه بدون تو، تو این شبا خوابم بره

رو تکیه دادم به دیوار، باجیغ بعدیش مشتم رو زدم به دیواراومد، پیشونیم صدای جیغاش هنوز می . 

 !امیرحسین فتحی دفعه بعدخودت روتو آیینه ببین، ببین عاشق کی میشی-

 تو که دنیامو بهم ریختی غریبه"

 یک روز سردی میاد که مثل من

شکنه دلت رو یک آدم دیگهمی " 

بغض کردم هاششد، بغض کردم، من برای عسل، برای نالهباورم نمی . 

 تو که احساس منو باور نکردی"

 منی که یک عمری عاشق تو بودم

فهمی از مردم این شهرروزی می  

 من تو زندگیت اشتباه نبودم

 لعنتی مگه بهت بد کرده بودم؟

 ".لعنتی من که بهت وابسته بودم

   

 «رویا»

دش که کلید داره پس کی با صدای آیفون دستمال رو، رو میز رها کردم، با کنجکاوی نگاه کردم، خو

تونه باشه این موقع روز؟ به نمایشگر نگاه کردم خانومی چادری پشت به زنگ ایستاده بود، می

قدر آشنا بودباشنیدن صدای بله من، برگشت، چه . 

- جاست؟سالم، خونه داداش کیان این  
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 :آها این همون نازگل بود که اون شب برام غذا آورد، با دستپاچگی گفتم

- مایین؟ سالم بفرمایین تواِ ش . 

کلید رو فشردم و سریع رفتم جلوی آینه، به لطف کیان که خداروشکر لباسای تنم خوب بود، دستی 

رویی دستش رو سمتم دراز کردبه شالم کشیدم و در رو باز کردم، کمی بعد وارد شد و با خوش . 

 .سالم-

ردمی کم رنگی که ناخودآگاه اومد رو لبم دستش رو فشبا خنده . 

 .سالم، خوش اومدین بفرمایین تو-

دونستم ایجاب کفشاش رو با دمپایی عوض کرد و در حالی که با کنجکاوی که نسبت به سنش می

د و روی مبل نشست، رفتم تو آشپزخونه، خیلی هول شده کرد، وارد سالن ششده خونه رو نگاه می

های شسته شده رو پذیرایی کنم، میوه خواستم تو خونه خودم از کسیبودم، این اولین بار بود می

میوه کنارش نشستمداخل ظرف میوه گذاشتم و بردم رو میز، دوباره برگشتم و با دو لیوان آب . 

 .دستت درد نکنه-

- کنم، نوش جونتونخواهش می . 

نشینه بهم نگاه کردکردم خیلی دلبا لبخندی که حس می . 

- ترم، راحت باش، راستی چند سالته؟این همه رسمی صحبت کردن چیه؟ من ازت کوچیک  

 .از صمیمیت کالمش دل منم کمی گرم شد

-۲۲ 

- کنهواقعا؟ اوه اوه، پس داداشم خانوم کوچولو بزرگ می . 

 .خندیدم که یک دفعه رفت تو خودش

 چی شد؟-
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- فهمم که قدرا میدونم که قضیه شما چیه؟ اما راستش رو بخوای باور نکردم، من اونراستش من، می

خونم، واسه قدر نشون دهنده ذاتشه، تو ناخلف نیستی من اینو از چشمات میالق یک دختر چهاخ

جاهمینم هست امروز اومدم این . 

طوری بودبا شنیدن حرفاش اشک تو چشمام حلقه زد، کاش خواهر خودمم این . 

- ی ازش سر زدهکرد امیرکیان خطایدونه، فکر میشاید باورت نشه ولی مامانمم تو رو گناهکار نمی . 

 .تند گفتم: نه! تقصیر اون نیست

 .تازه فهمیدم چه سوتی دادم، با شیطنت نگاهم کرد

 .هر چی هست که خوب قاپتو دزدیده-

قدر این دختر اومد چهبا خجالت سرمو انداختم پایین که محکم بغلم کرد، شاخام داشت در می

کرشاخالق و صمیمی بود، برخالف اون داداش از خود متشخوش ! 

- کنه؟طوری خودش رو کنترل میقدر ملوسی، داداش چهوای وای، دختر تو چه  

با خجالت ضربه آرومی به پشتش زدم که خندید، خواست از بغلم خارج بشه که محکم گرفتمش، 

کس رو تا طور صمیمانه در آغوش داشتم، من هیچبغض بدی تو گلوم بود، اون اولین کسی بود که این

قدر بهش نیاز دارم که اونم بغلم کرد، طور بغلم بگیره، انگار اونم فهمید که چهکه این به حال نداشتم

 .یک دفعه بغضم ترکید

- خواد، دلم... دلم مامان نازگل، من... گناهی نکردم، تقصیری نداشتم... دلم تنگه، دلم یکم توجه می

ارم؟کس دوروبرم نیست، چرا مگه من چه گناهی دخواد، هیچبابام رو می  

قدر هم درد داشتن خوب بود، انگار کرد که هق هقم شدت گرفت، چهپشتمو آروم نوازش می

خواستم همه مشکالتم رو تو بغلش خالی کنممی . 

قدر خوب بود و سبک شدم، آروم این اولین بار بود بدون ترس با صدای بلند خودمو خالی کردم و چه

 .از بغلش اومدم بیرون

- ن اتفاق نیاز داشتمممنونم، خیلی به ای . 



                 
 

 

 مهال جعفری کاربر انجمن یک رمان  | مردی حکم میدهد رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

142 

 

- کنم، هر موقع دوست داشتی رازت رو بگی من هستم، حاضرم همدردت بشم، باالخره خواهش می

داداش که فعال نداریمیک زن . 

دونستم االن باز صورتم سرخ داداش یک طوری شدم، حسی شیرین زیر پوستم دوید، میبا لفظ زن

جنبه منته بود، امان از دست دل بیام گرفشده، که دیدم زد زیر خنده، خودمم خنده . 

 میگم، فضولی نباشه اما فکر کنم هنوز رابطتتون درست نیست، نه؟-

- دونی؟از کجا می  

- گردهاز این که آدم جلو شوهر خودش با شال و روسری نمی . 

-... 

- دونستی داداش کیان خیلی توداره؟تو می  

 .نگاهش کردم

- طور ان نداره چیزی رو بروز بده، حاال که سرنوشتتون اینریزه، امکاون همه چی رو تو خودش می

 !شده، پس بجنگ البته اگر... دوستش داری

 .با گنگی نگاهم رو دوختم به میز

 ...من... م... من... اصال-

ای گفتگیرانهبا لحن مچ : 

- رو تشریف دارید و هنوز حسابت با خودت مشخص نیست، منم عالی کمدونم جنابخیلی خب، می

ه پشت گوشام مخملی، بلند شو، بلند شوک . 

 .وا-

 .به ساعتش نگاه کرد

 .واهلل، داداش کیان دقیقا دو ساعت دیگه میاد، پس یعنی هنوز فرصت داریم-
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 فرصت چی؟-

 !خودآرایی عزیزم! خودآرایی-

 «امیرعلی»

دونم گرفت، نمیکالفه به اسم لیلی که رو گوشیم افتاده بود نگاه کردم، این هشتمین بار بود تماس می

خواستاین دختر از جونم چی می . 

 الو؟-

 الو؟ آقا امیرعلی چرا جواب نمیدی؟-

 .کار داشتم-

 .میشه بپرسم چه کاری، از اون شب رفتارت کلی با من عوض شده-

تر و با حرص گفتمصدامو آوردم پایین : 

- خودت رو تو یک محیط جا خودم و کنی به خونت، بعد میام اونمنو برا یک قرار کاری دعوت می

طور برخورد کنم باهات؟بینم، به نظرت چهعاشقانه و تو رو به بدترین وضع می  

فهمیدم که آروم گفتلرزش صداش رو می : 

- رحمی باشه اشتباه کردم، ببخشید، امیرعلی من عاشقت شدم، اینو اون شبم بهت گفتم اما تو با بی

 .تمام جوابم رو با سیلی دادی، این حقم نیست

 لعنتی من نامزد دارم، چراحالیت نیست؟-

 ...خیلی خب، قبول! اما به منم فرصت بده حداقل برا دل خودم تالشم رو بکنم که بعدا-

 .تمومش کن-

 ...امی-

 .کوبیدم رو میز
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- خوام صدات رو بشنوم دیگه، هم اسمت نره رو شماره من، شیرفهم؟تمومش کن گفتم، نمی  

ای بود سخت شم گوشی رو قطع کردم و گذاشتم رو میز، یک هفتهکه منتظر پاسخش بابدون این

دونم امیرمحمد زدم، از یک طرفم زنگای لیلی، نمیدرگیر کار بودم و کمتر به بیمارستان سر می

ی خوبی با هم دارن اما دلیل این دونست یا نه؟ اصال برام جای تعجب داشت، معلوم بود رابطهمی

ای داشت مطمئن بودم. اما منم خوب بلدم بازی کنم این دختر یک نقشه فهمیدم،زنگای لیلی رو نمی

 !لیلی مهران

وریس کردم و به مقصد بیمارستان از شرکت خارج شدم که ماشینی جلو پام ترمز زد، کارا رو راست

 خودش بود

 .پارسال دوست امسال آشنا، بفرمایید باال برسونمتون-

- سونمتوزمونه برعکس شده نه؟ گیر دادن و بر . 

ای زدقهقه . 

- طور فکر کن، حاال بفرمایید برسونمتونشما این . 

 .با جدیت سوار شدم که حرکت کرد

 االن این نرمش رو پای چی بذارم؟-

- شیمباالخره تا پایان قرارداد یک جورایی همکار محسوب می . 

 .دوباره خندید

- تونم قهوه مهمونت کنم؟خب من به اونم راضیم، می  

- مارستاننه، برو بی . 

 .کمی ابروهاش در هم شد که اهمیتی ندادم

 هنوز خبری نشده، نه؟-



                 
 

 

 مهال جعفری کاربر انجمن یک رمان  | مردی حکم میدهد رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

145 

 

- طورهنه، همون . 

ای ایستاد، سرش رو گذاشت رو فرموندقایقی به سکوت سپری شد که گوشه . 

 .آخ-

 چی شد؟-

 .سرم یک هو تیر کشید، چیزی نیست-

- خوای زودتر برو، بریم بیمارستان برو پیش دکترمی . 

- م رانندگی کنم میشه تو بشینیتوندیگه نمی . 

 .خیلی خب بیا پایین-

- تونممیشه کمکم کنی؟ نمی . 

 .مکثی کردم

 .خیلی خب صبر کن-

پیاده شدم و در طرف اونو باز کردم، دستش رو گرفتم و کمک کردم طرف کمک راننده بشینه، وقتی 

نشستم پشت فرمون و  دستش رو گرفتم متوجه فشاری که وارد کرد شدم اما به روم نیاوردم، خودمم

 .حرکت کردم

 میشه بری خونه؟-

 .مگه نمیگی حالت بده؟ خب بیمارستان بهتره که-

- ترم، اگه میشه برسونم خونهنه نه، خونه راحت . 

کردم بره باال حس کالفه سری تکون دادم، رفتم به آدرسی که داده بود، در طول مدتی که کمکش می

کرد، کنم و همینا اعصابم رو متشنج میم به روشا خیانت میکردم دارعذاب وجدان داشتم، فکر می
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رسوندمش و خودم برگشتم شرکت تاماشین رو بردارم با دیدن ساعت آه از نهادم بلند شد، وقت 

 !مالقاتم تموم بود بیمارستان خصوصی بود و... لعنتی

 

 «رویا»

یر کرده بودم، یاد حرفش افتادم قدر تغیی جدیدی که نازگل برام ساخته بود نگاه کردم، چهبه چهره

تونستم با این ابروهای تمیز شده و کنه مبادا پاکش کنی، من میکه گفت اگه ببینتت کلی تعجب می

لرزید، با صدای چرخش کلید با دستپاچگی آرایش جلوش ظاهر بشم؟ همین االنشم دست و پام می

ز التهابم کم بشه، صدام زد، وای! راه افتادم میرم، کمی خودمو باد زدم تا ابلند شدم، وای خدا االن می

ای داری؟ اما آخه اون االن کنی رویا؟ واقعا باورت شده زندگی عاشقانهکار میسمت سالن، چی

ی شوهرمه کمی تغییر که عیب نداشت، با همین حرفا خودم رو راضی کردم و رفتم بیرون اما، لحظه

طوری بهتر بود، پشتش بهم بود و داشت کاناال لبم، اینآخر طاقتم نیومد و دستم رو محکم کشیدم رو 

کردرو باال پایین می . 

 .سالم-

 ...فردا مهمونا میاند، میریم خونه مامان الز-

کشت، هول شده سرمو انداختم پایینبرگشت سمتم که با دیدنم ساکت شد، یا خدا، به خدا منو می . 

 .چی... چیزه... من... م... من برم... آشپزخونه-

 .همین که برگشتم صداش میخکوبم کرد

 .صبر کن ببینم-

روم وایستادچشمامو با ترس بستم، اومد و روبه . 

 .نگاه کن منو، ببینم-

 .چشمامو بازم کردم که فکمو گرفت

 تو امروز بیرون بودی؟-
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 :با ترس و چشمای گشاد شده گفتم

 ...ن... نه... من... م-

 .با دادی که زد یک متر پریدم

- دوم گوری بودی؟میگم ک  

 .دستم رو گذاشتم رو مچش و اولین قطره اشکم ریخت رو دستش

- جاام... امرو... امروز... خواهرتون... نا... نازگل... اومد این . 

 .ناباور دستش رو انداخت پایین

- جا بود؟نازگل این  

ود که طاقت زد، انقدر دلم گرفته ببا گریه سرمو تکون دادم، انگار تو چشماش شرمندگی موج می

جا رو زمین نشستم تونم، همونتونم، من نمیموندن نداشتم، دویدم تو اتاق و در رو بهم زدم، من نمی

کرد، قدر گذشت اما اونم دیگه صدام نکرد، انگار این دفعه واقعا درکم میدونم چهو زدم زیر گریه، نمی

های من بوده روزی شاهد ضجهای کرفتیم به اون خونه، خونهچشمام رو بستم، فردا باید می ! 

 

 «امیر کیان»

اش اومد تو لیوان آب رو یک نفس سر کشیدم، گندت بزنن پسر، بازم خراب کردی، دوباره چهره

قدر تغییر کرده بود، رژش که معلوم بود سرسری پاک شده و دور لبش پخش شده بود، ذهنم، چه

ی معصوم و بغ کردش از جلو چشمم ابروهای باریک شدش فقط تغییر کرده بود؟ پس چرا چهره

کرد، مگه دستم بهت نرسه ورپریده، رفت؟ نازگل بدجنس، پس اونم از این کارا بلد بود و رو نمینمی

زود قضاوت کردم، باید اعتراف می کردم تو کل این مدت هیچی ازش ندیدم که بخوام آتو بگیرم و 

گناهه ولی امان از وجدان کثیف که واقعا بی شد که شایداذیتش کنم و این حقیقت به رخم کشیده می

کرد، رامت کرده، گولت زده، اون پلیدتر از این حرفاست، لبامو بهم فشردم، معلوم تو مغزم اکو می

شدشد، باالخره معلوم میمی . 
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قدر خوابیده بودم، حداقل خوبه که جمعه بود، از روی کاناپه صبح شده بود، چه 9به ساعت نگاه کردم 

ای به در زدمرفتیم، تقهوقوسی به بدنم دادم، باید کم کم میشدم و کش بلند . 

 .رویا؟ بلند شو باید بریم-

شویی که یک دفعه وایستادم، من چی گفتم؟ من... اسمش رو صدا زدم، واسه اولین خواستم برم دست

خونم شده و بار... رویا! چرا به این فکر نکرده بودم که اسمش چیه؟ اسم کسی که چند ماهه هم

 اسمش صفحه شناسنامم رو پر کرده چیه؟ گیج دستی به موهام کشیدم، چم بود من؟ چم شده ؟

 «رویا»

شد برم حاضر و آماده، یک ساعتی بود حاضر شده بودم و منتظر بودم تا صدام بزنه، خودم روم نمی

اش اومد، با عجله رفتم، با،اون دسته گل دیروزم، کمی گذشت که صدای پمردمم نمیصداش کنم، می

بلند شدم و کیفم رو برداشتم که با صداش ایستادم، اون... اون گفت رویا! خدایا اسممو آفریدی تا 

طور اسممو صدا بزنه؟ برای چندمین تونست اینای میفقط صدای اون بهش معنا ببخشه؟ کس دیگه

جنبس رو کن، من دلم بی جا،بار چیزی درونم تو این چند ماه تکون خورد، لعنتی همه چیز تو یک

تحمل این چیزا رو نداره که هر دفعه به یک چیز عادتش میدی، به خدا ضعیفه! نفسی کشیدم تا 

 !گرمای وجودم کاسته بشه، کاش فقط یک بار دیگه بگه رویا کاش

از اتاق خارج شدم که اونم از اتاقش حاضر شده خارج شد و با گفتن پایین منتظرم از خونه خارج شد، 

نم پشت سرش از خونه خارج شدم، ولی وای از بوی تلخ ادکلنی که موند برای من و دل المصبم که م

کوبید و هوای احساس در سر داشت و سر ناسازگاریها خودش رو به درودیوار میعین دیوونه ! 

توی مسیر بدون هیچ حرفی گذشت، داخل کوچه پارک کردیم، با دیدن کوچه باز یاد اون روز نحس 

ادم، روزی که محکوم شدم به یک دختر ناخلف، پیاده شدیم که گفت صبر کن، نگاهش کردمافت . 

- زنی و ای نیست، حواست باشه گاف ندی، در ضمن منو امیرکیان صدا میی من آدم سادهخاله

صمیمی میشی، خوشم نمیاد بقیه سر از کارم در بیارن، خالم یک پسرم داره که اصال ازش خوشم 

کنم نزدیکش نمیشی، درست شد؟بهش نزدیک نمیشی، تاکید می نمیاد، اصال  

 .سرمو تکون دادم

 .خیلی خب راه بیوفت بریم تو-
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کس رو جز نازگل درست و حسابی با هم وارد خونه شدیم که همه به خاطرمون بلند شدن، هیچ

سی کردم، پرآورد، همه با کیان دست دادن و منم احوالشناختم، استرس داشت از پا درم مینمی

زنه، اون زن کردم تو نگاهش شرمندگی و دلخوری موج میچشمم افتاد به مادر امیرکیان، حس می

کرد برام کرد امیرکیان به من تجاوز کرده، همین که ندیده و نشنیده منو گناهکار نمیهنوز فکر می

 .یک دنیا ارزش داشت، با خجالت رفتم سمتش

 .سالم... مامان-

لحظه فکر کردم اشک تو چشماش نشست، آروم بغلم کرد و جوابمو داددونم چرا یک نمی . 

 .سالم دخترم-

ای که تونستم دخترم باشم، باخانم دیگهبا گفتن دخترم، لبخندی رو لبم نشست، پس منم می

اش به شدت شبیه مامان کیان فهمیدم همون خاله زهره هست و قد کوتاه و تپلی داشت، اما چهره

سی کردم، دختری هم همراهشون بود که موشکافانه و نگاهی نه چندان دوستانه پربود هم احوال

رویی جوابمو داد، بهش کرد،پسری هم همسن و ساالی امیرکیان هم بود که با خندهبراندازم می

خورد پسر بدی باشه، به هر حال همگی نشستن منم رفتم کنار نازگل نشستم که خاله زهره نمی

 .گفت

- جا نشستی؟بلند شو برو کنار شوهرت بشین، تنهاستا اونوا رویاجون چر . 

کرد، اشهدم رو خوندم، گندم بزنن با وای اولین سوتی، به امیرکیان نگاه کردم که با اخم براندازم می

 این ندونم کاریا، باخجالت پا شدم کنارش نشستم که همون دختره که فهمیدم اسمش

ی موذیدختره وقت چرا؟ ایشسودا هست پوزخندی زد، اون ! 

- خبرخب خاله جون تعریف کن چرا انقدر یهویی؟ بی . 

راستش خاله یهویی شد، ما تو هتل با هم آشنا شدیم، رویاجان با پدر و مادرش اقامت داشتن دیگه -

 .گفتیم فعال یک نامزدی سریع بگیریم، انشاهلل بعدن عروسی

قرار بود عروسی بگیریم؟ همه وجودم  با شنیدن حرفاش چشمام چهارتا شد، رویاجان؟عروسی؟ یعنی

 :عروسی بود اما وقتی دستش رو دور گردنم انداخت و با لبخندی ساختگی دم گوشم گفت
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- کشه، طالقت میدمزیاد خودت رو دل خوش نکن، تا اون موقع نمی . 

هام کم دوام بود؟همه وجودم فروکش کرد، چرا انقدر خوشی  

کردی آوردی بزرگ میبارگی یک بچه میکم سن و سال؟ یکسودا: میگم پسرخاله حاال چرا انقدر 

 .دیگه

که امیرکیان دهن باز کنه، نازگل گفتقبل این : 

- کار کنه، پیش هر کس گیر واال سوداجون، آدم سن باال دوروبرمون کم نبود، اما آدم دلش رو چی

کنهنمی . 

تو اتاق، دختره چشم سفید پس ام رو از ترس کیان تو خودم خفه کردم که سودا با حرص رفت خنده

ای در هم وارد شد که فهمیدم اسمش به کیان چشم داشت! کمی بعد یک آقای دیگه هم با چهره

 .امیرحسین و برادر دوم خونه بود، با عذرخواهی رفت تواتاقش که کیانم پشت سرش رفت

- ته خودکشی کرده؟طور شده؟ راسراستی زهرا، شنیدم روشا بیمارستانه؟ دلیلش رو نفهمیدیم! چه  

- دونم خواهر، جوونن و ناپخته، یک کاری کرده اونم چوب ندونم کاریه داداش رو خوردچی می . 

 .الهی بمیرم براش، بعدازظهرحتما بریم بهشون سر بزنیم، دلم برا هاتف تنگ شده-

 .باشه خواهر، بعد از غذا بریم سر بزنیم-

سیروان فعال فقط من مونده بودم و نازگل و همون پسره، . 

کار کنم حاال؟ خواستم که نازگل تلفنش زنگ خورد و رفت بیرون، ای بابا کیان چرا نمیاد، من باید چی

 .برم آشپزخونه که با صدای سیروان برگشتم

- طوری باشه؟کردم تم امیرکیان اینفکر نمی  

 .سوالی نگاهش کردم که مقابلم ایستاد

 .زیادی خوشگلی-
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ردمبا چشمای گرد شده نگاهش ک . 

 .واسه کیان حیفی-

- کنمحیف و ناحیفش رو من مشخص می . 

اومد تو با ترس برگشتم که امیرکیان رو دیدم، با صورتی قرمز شده از خشم ایستاده، قلبم داشت می

 .دهنم، نزدیک شد

- جایی بهت تذکر میدم، دور هر چیزی که به من سیروان، برای آخرین بار که به عنوان مهمون این

شه خط بکشمربوط می . 

 :سیروان پوزخندی زد

- طوری تو خوددارتر از این حرفا بودی که بخوای به همین راحتی دل ببازی، راستشو بگو، چه

 گرفتیش،

کار کردی گرخید ازتدختره رو چی . 

جاجایز ندونستم، با استرس رفتم تو آشپزخونه و مشغول کمک شدم اما همه دیگه موندن رو اون

ه چیزی بشهجا بود، اگفکرم اون ! 

 «امیرکیان»

طوری ولش کنم، همراهش تونستم همینبا دیدن حال گرفته امیرحسین فهمیدم یه چی شده، نمی

 :رفتم تو اتاق و در رو بستم، خسته نگاهم کرد، چشماشو مالید و با خنده گفت

 بله برادر همیشه نگران؟-

نشستم گفتممنم خندیدم و در حالی که رو تختش می : 

- شناسمت. فکر نکن حواسم نیست حاال که نیستم! ازخستگی نیست، میایگرفته . 

 :اونم کنارم نشست
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 .نه، چیزی نیست، زندگیه دیگه دردسراش رو داره-

 داشتیم؟-

 .دستی به موهاش کشید

 .از دست هر کی فرار کنم از تو نمیشه-

- ها رو بخوری بازم هوپناه اولم دیدم، چون حتی اگه بدترین ضربامیرحسین من همیشه تو رو پشت

خوام بازجوییت کنم تونم رو شماها حساب کنم، االنم نمیکنی، اگه یک روز نباشم میخودتو حفظ می

تونی روم حساب کنیفقط خواستم بگم من هستم، می . 

ی سی و اندی سال عمرم با هم تجدید پیمان کردیممردونه دست دادیم، مثل همه . 

- امارم، االن واقعا گرفتهپس بذار بعد باهات در میون بذ . 

- کنم، پس من بیرون منتظرتم بیادرکت می . 

 از خودت چه خبر؟ خانومت رو دیدم، کنار اومدی؟-

 پوزخندی زدم خانوم؟

 .بازم میگم بهت بذار حرف بزنه کیان، زندگیتو تباه نکن-

زدرف میسری تکون دادم و از اتاق خارج شدم، که چشمم خورد به سیروان که داشت با رویا ح . 

دونم چی کارت کنم، خوبه گفتم با این پسره حرف نزنی، حالم از این پسره بهم ی احمق، میدختره

کردم زیاد باال نره خورد، با شنیدن حرفاش خونم به جوش اومده بود، باصدایی که سعی میمی

و رفت جوابشو دادم که برگشتن سمتم، چشمای ترسیدش رو بهم دوخت که خودش تا تهشو خوند 

 .سمت آشپزخونه، یقشو گرفتم

- ورتر زدم دماغتو شکوندم تا بار دیگه تو سیروان، چند سال پیش درست توی همین خونه کمی اون

ای به ویدا نداشتم و دو دستی دادمش برا خودت که فکر نکنی کارای من دخالت نکنی، من هیچ عالقه

ل کردیمن کشته مردشم و خودش بهم آویزون شده بود که اونم و . 
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 :یقشو کشیدم سمت خودم و آروم و با حرص تو گوشش گفتم

اما این بار فرق داره، این بار شاید خودم با دستای خودم خفش کنم، اما دیگه دو دستی به کسی -

دونی چرا؟ چون... زنمه! اسمش تو شناسناممه و از شانس بدت شده سومین رگ دمش، مینمی

ک چون این بار فقط به دماغت کار ندارم، این بار نخاعت رو از غیرتم، پس خوب گوش کن، دورش نپل

ندازم، تا قبل انجام هر کاری بفهمی دیگه توانشو نداری، شیرفهم شد؟کار می  

صورتش فرقی با قرمزی لبو نداشت، با حرص و عصبانیت نگاهم کرد، پوزخندی زدم و رفتم سمت 

ه خط قرمزم نزدیک بشهآوردم کسی رو که بخواد بتلویزیون، از پا در می ! 

 «امیر علی»

 .هیس! مامانمه-

 جانم مامان؟

 امیرعلی مامان؟ سالم کجایی؟-

- طور؟سالم، من سر کارم چه  

 امیرعلی دو هفتس بیمارستان نرفتی، دلیلش چیه؟-

 .راستش پروژه جدیدداریم سرم خیلی شلوغه-

- گفت چرا اون شب نذار، خالتم میجاست، باید کمکش کنی، تنهاش مامان اون دختر به خاطر تو اون

 شام واینستادی، یک جوری جمعش کردم اگه تونستی بازم بیا، باشه؟

 باشه باشه، من باید برم کار نداری؟-

 .نه خداحافظ-

 .خداحافظ-

- گفت؟چی می  
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 .میگه چرا به روشا سر نزدی، حتما کار دارم دیگه-

- زدیطوری راجبش حرف نمیقبلنا این ! 

وازش کردمگوشه شالش رو ن . 

 .قبال تو هم نبودی-

 .با صدای در فورا از هم فاصله گرفتیم که مجید اومد تو

 چی شده مجید؟-

 .باید پا چند تا برگه رو امضا بزنی-

- زنمخیلی خب بذار بعد می . 

 .خارج شد که اومد نزدیکم

 .اگه گذاشتن دو دقیقه با هم تنها باشیم-

- طوره؟فردا شب یک شام دو نفره چه  

- لیه، پس منتظرتمعا . 

سری تکون دادم که با عشوه دستی تکون داد و از دفتر خارج شد، دفترا رو امضا زدم و رفتم بیرون، 

 .اینم از اولین اقدام

 

 «امیرمحمد»

شد همه جا رو بهم وپاش بود، تاجایی که میاینم از این، نگاهی کلی به خونه انداختم همه جا ریخت

زنگ زدم به شرکت خدماتی و گفتم همون خانم اون روزی رو حتما  ریخته بودم، حاال وقتش بود

بفرستن انعام خوبی دارن، با بدجنسی لبخندی زدم که گوشیم تک خورد در رو باز کردم و منتظر 

 .شدم بیاد باال
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 .سالم آوا خانم-

 .سالم عشقم، دلم برات تنگ شده بود-

 .دعوتش کردم بیاد تو، با تعجب به خونه نگاه کرد

- مب منفجر شده؟ب  

- کنن، خونه مجردیه دیگه، از این بهتر نمیشهاالن میان تمیز می . 

 ...بشین، قهوه یا-

 .خودم میارم تو بشین آقای تنبل-

 .دوباره نگاهی به خونه انداختم که موبایلم زنگ خورد

 .الو؟ سالم داداش بزرگه-

 سالم امیرمحمد، رابطت با لیلی مهران تا چه حده؟-

- لت خوبه؟امیرعلی حا  

 آره خوبم، سوالمو جواب بده؟-

- طور؟راستش، بد نیست، چه ! 

- قدر که هستات رو باهاش قطع کن، هر چهرابطه . 

 .اخمامو در هم کشیدم

- فهممنمی ! 

 .لیلی آدم درستی نیست، قصد بازی دادنت رو داره-

 :با خنده گفتم
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 شوخی نکن امیرعلی... لیلی؟ بازی؟-

 .امیرمحمد-

-... 

- ی کنازش دور . 

به بوق ممتدکه داخل تلفن پیچید گوش کردم، چرا امیرعلی باید همچین حرفی بزنه؟ اصال لیلی چه 

 ...حکمی تو زندگیم داشت؟ شایدخیلی وقت بود که برام مهم شده بود، اما حاال

کردم، اومد نگاه با اومدن آوا از فکرخارج شدم، موبایل رو گذاشتم رو میز و به آوا که با خنده و ناز می

 .نشست کنارم

 !من گفتم قهوه، این چیه آوردی تو-

 .این بهتره-

 ...دیوو-

دونم چرا با صدای آیفون حرفم نصفه موند، خودش بود،در رو باز کردم و دوباره کنار آوا نشستم، نمی

که منو فروختی، خواستم بهش ثابت کنم این تو نیستی خواست اذیتش کنم، انگار میانقدر دلم می

رو به خیلی چیزا فروختم من تو . 

که نگاهم کنه سالمی کرد و نگاهش موند رو دقایقی بعد وارد خونه شد که مقابلش ایستادم، بدون این

آوا که انقدر راحت و بدون حجابی رو مبل جا خوش کرده بود، با صدای من دوباره نگاهش رو معطوف 

ایی دیگهکرد به نقطه . 

- گذرم، اما امروز سعی کن مثل اون روز نشهن میونیمه اون روزتوبابت کار نصف . 

ای نگاهم کردمورهبا لبخند یک . 

- جا ندارمکه هر دفعه بفرستنم اینکنم، چون خودمم زیاد تمایلی به اینبله، زودتر تمومش می . 

جاخواست بگه فهمیده که من کشوندمش اینمی . 
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 زبون در آوردی؟-

 .داشتم، واسه هرکس درش نمیارم-

با عصبانیت اومد جلوآوا  . 

- طور صحبت کنه؟کنه اینطور جرئت میامیرمحمد این چی میگه؟ اصال چه ! 

 :غزاله با پوزخند رو به آوا گفت

- جا بود خیلی با این فرق داشت، همونه یا یکی دیگست؟هه! اون یکی اون روز این  

 :آوا با حرص خواست سمتش حمله کنه که نذاشتم با عصبانیت رو به من گفت

- جا بوده؟ این چی میگه؟کی این  

 .توضیح میدم، االن وقتش نیست-

 یعنی چی توضیح میدم، االن وقتش نیست، کی بوده؟-

- بینم کارامو برات توضیح بدمصداتو بیار پایین آوا، من الزم نمی . 

رون، اش از خشم و گریه سرخ شده بود، پاشو به زمین کوبید، لباساش رو پوشید و از خونه زد بیچهره

پروایی که منو عجیب یاد دختری دوباره پوزخند مهمون لبام شد، برگشتم سمت دختر جسور و بی

هاش برای شیرین کاری و بردن دل امیرمحمد بود، نه به درد آوردن انداخت که روزی این جسورانهمی

دلدل این امیرمحمد سیاه ! 

- ران نیستم ولی کار تو رو اسمش رو چی این یکی رو که پروندی، اما خب...جانشین زیاد داره، نگ

 ...بذارم؟ حسودی یا

به ثانیه نکشید که غرور چشماش شد، ناراحتی و شاید کمی نم اشک، گله و شاید کمی امیرمحمد 

های قبل، اما این بود امیرمحمد این روزها و پر گناه، که خودش درست کرده ها و سالخواستن ماه

که دستش رو سریع گرفتم، با دستاش محکم زد به سینمگرد کنه و بره بود، خواست عقب  

 :و داد زد
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- بختی؟ آفرین، آره بهت تبریک میگم با دیدن قدر بی من خوشخوای ثابت کنی؟ که چهچی رو می

شکنن، تو کنسرتات ت میدخترای رنگ و به رنگی که تا اسم امیرمحمدفتحی میاد برات سرودس

ونم که تو خونت دیدم، خوب دلمو سوزوندی، خوب نشون کنن، دوتاشخودشون رو برات خفه می

قدر بدون منم میشه کنار اومد، اما... اما من آدمی نیستم که التماست کنم بازم منو بخواه، دادی چه

 ...من خیلی وقته فاتحه زندگیم روخوندم درست از وقتی که

ه دیواربه اینجای حرفش که رسید مکث کرد، دوباره خواست بره که چسبوندمش ب . 

- کنی؟بگو، بگو که از وقتی که فروختمت به پول فاتحه خوندم از وقتی که چی؟ چرا حرفاتو تموم نمی

خوام انتقام تو رو از رو همه چیز، د بگو دیگه لعنتی، آره عوض شدم، دورم پر از دختره، چون که می

بولونم که فراموشت خوام به خودم بقاونا بگیرم، شبی نیست یک دختر تو تختم نباشه چون می

 .کردم

 .ولش کردم و رفتم عقب

- شدم دوباره سروکلت پیدا شددرست وقتی که داشتم موفق می . 

 .ناباور زل زد بهم

 ...چ... چی؟م... م... من تو... رو-

 .هیس! هیچی نگو-

تری گفتمبهش پشت کردم، حالم خیلی بد بود، دستامو گذاشتم رو میز و با لحن آروم : 

- بروهیچی نگو،  . 

 ...اما-

 .گفتم برو، همین االن-

دونم چند دقیقه گذشت که صدای بسته شدن در اومد، لعنت بهت! چرا برگشتی؟ من تازه داشتم نمی

شد، چیزی به سال جدید نمونده بود، تر میکردم، پنجره رو باز کردم، هوا کم کم مالیمخودمو پیدا می

دونم چی شد که یک ی بلکه فقط کمی آروم بشم، نمیهام کشیدم تا کمهوای آلوده رو محکم به ریه
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هاحرکت دادم تا درد درونم رو بریزم ه، دستمو رو سیمدفعه گیتارمو برداشتم ونشستم لب پنجر

 .بیرون، فقط کمی آروم بشم

 حواست نیست تو این روزا"

تر میشمدارم دیوونه  

 نیار اسم جدایی رو

 قشنگ نیست حتی شوخیشم

شتباه نیستواسه تو قلبم که ا  

 تو بری رفتنت پایان راه نیست

 نه میشه راحت ازت جدا شم

اعتنا شمنه میشه که به تو بی  

 کاش راحت بشه چشم رو تو بست

 کاش از تو بشه ساده گذشت

 کاش اصال نبود این عالقه ولی حاال که هست

خیالت بشموسخته بی  

 جز تو به کسی دل بدمو

منوتو  ندازه این همه غم بیاز پا می  

 انگار اصال حال من واست مهم نیست و

کس واسه من انقدر مهم نیست وجز تو هیچ  

وقتوقت توی فکرت هستمو هیچوقت و بی  
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 حتی یک ذره حواستم به من نیست و

 دست خودم نیست هر جا که میرم

افتمیادت می  

افتمواست مهم نیست حتی یه ذره یادت می  

 کاش راحت بشه چشم رو تو بست

 

 «نازگل»

مامان به دلش افتاده بود بریم بیمارستان، به اتفاق سودا وخاله و مامان با آژانس حرکت کردیم، 

راستش منم یه حسی مثل دلشوره پیدا کرده بودم، خدا کنه اتفاقی نیوفتاده باشه، از روزی که اون 

اطراف نبود، از این کردم، اما از سهیلم هیچ خبری اون وآمد میاتفاق افتاد با سرویس به دانشگاه رفت

طوری ختم بشه، که به خاطر من بینشون شکرآب شده بود ناراحت بودم، راستش دوست نداشتم این

شاید منم فکرم درگیر اون پسر شده بود اما همش به خودم نهیب می،زدم که خجالت بکش با یک 

طور ن از ماشین، همینزمان شد با پیاده شدنموطور درگیر شدی، موبایلم لرزید که هماش ایناشاره

شدیم به شماره ناشناس جواب دادمکه وارد می : 

 .بله بفرمایید-

 .الو-

 .با صدای ناشناسی که اومد سکوت کردم

 .قطع نکنید نازگل خانم، سهیلم-

دونستم با تعجب ابروهامو انداختم باال، وا! میگی موش رو آتیش زدن، کمی دستپاچه شده بودم، نمی

و شکستچی بگم که سکوت ر . 

- جا، اگه بشه ببینمتونخواستم یکدونم خیلی جسارت کردم زنگ زدم، میمی . 
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 !یک دفعه داد زدم: نه

 پس چی؟-

 ...من... من-

دایی گفتموالی زنبا رسیدن به بخش و هول : 

 .من باید برم-

تدایی با تته پته گفریخت گرفت، زندایی رو که اشک میگوشی روقطع کردم، مامان دستای زن : 

 ...زهرا... زهرا... روشا-

 چی شده زن! تو که خون به دلم کردی بگو چی شده؟-

 .روشام به هوش اومده... روشا-

 «امیرعلی»

- خوام بهت ثابت کنمامیرمحمد دروغی در کار نیست، لعنتی می . 

 خیلی خب، کجا بیام؟-

- کنماس می . 

-ok منتظرم. 

خواستم امیرمحمد برای ود، اون دختر درستی نبود و نمیتلفنو انداختم رو میز، امشب قرارم با لیلی ب

وحال بدی داشتم نه خوب بود نه بد، دلیل این حس بد وخوب رو دومین بار ضربه بخوره، از صبح حس

 خودم به ینهݪکردم، کاش اتفاق بدی نیوفتاده باشه، امیدوار بودم، آخرین نگاه رو تو پیدا نمی

اس کردم وراه افتادم امیرمحمد برا رو آدرس انداختم، . 
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زمان شد با رسیدن من به خونه لیلی، با دیدن شماره نازگل ریجکت کردم، موبایلم زنگ خورد، که هم

گلی که خریده بودم رو برداشتم و وارد ساختمون شدم که نگهبان گفت هماهنگ شده، داخل 

 :آسانسور دوباره گوشیم لرزید، بازم نازگل بود، این بار جواب دادم

- ی شده نازگلچ . 

 .سالم داداش-

 :با لحن بیش از حد شادش با کنجکاوی جوابشو دادم که گفت

 .داداش مژده بده، مژده... روشا به هوش اومد، روشات به هوش اومد-

خشکم زده بود، روشا؟ چند وقت بود که حتی بهش سر نزده بودم؟ با باز شدن در آسانسور خارج 

الی پرسیدشدم، هنوز ساکت بودم که نازگل سو : 

 ...داداش شنیدی چی گفتم، گفتم روشا-

 .شنیدم-

 ...پس-

 .میام... میام-

شنیدم؟ روشا کسی که چند ماه بود شب و روز از کنارش جم نخورده گوشی رو قطع کردم، چی می

بودم حاال... چرا حس خیانت بهش رو داشتم؟ اما من که.... با بازشدن در توسط لیلی فکرام 

قدرش طبیعی بود وارد شدم اما حواسم بود در رو کامل دونم چهد، با لبخندی که نمیونیمه موننصفه

 .نبندم

امیرمحمد برام یک میس انداخت، پس حاضر بود؛ لیلی با لباس نامناسبی که پوشیده بود همراه دو 

 .جام از آشپزخونه خارج شد و کنارم نشست

- امزد روشا ببینن یا تمومش کن یاامیرعلی، من دوست ندارم همه هنوز تو رو به چشم ن ... 

 .لبخندی زدم و دستمو گذاشتم رو تکیه پشت سرش
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 یا چی؟-

- خوام از روشا جدا بشیمن می . 

- خوای... پا شو برو اون لباس جیگریت رو برام بپوش، همون که من دوست آها، از اون لحاظ، خب می

 .دارم

 .لباشو لوس جمع کرد

 !یعنی اینو نپسندیدی-

- تر دوست دارمیزم، اونو بیشچرا عز . 

 .چشم-

با ناز راه اتاق رو در پیش گرفت که پوزخندی زدم، امیرمحمد آروم واردشد، از صورت قرمز شدش 

قدر عصبانیه، صدای لیلی از اتاق اومدمی،تونستم بفهمم چه . 

- کردم حواست رو این باشهامیرعلی فکر نمی . 

جاما رو برداشتیم ومنتظر شدیم که لیلی ازاتاق خارج امیرمحمد کتش رو انداخت رو مبل، دوتامون 

 .شد

 .اینم از... هین-

تر شدبا هین بلندی که کشید هر دو پوزخندی زدیم، امیرمحمد یک قدم نزدیک . 

 سالم لیلی خانوم، حال شما خانوم؟-

فم شدم که امیرمحمدم همراهم شد، انقدر ترسیده به ما زل زده بود که حتی حرتر میمنم نزدیک

زد، چشماش بینمون در نوسان بودنمی . 

- قدر جیگری بهت میاد عزیزمچه . 

- شد چه جوابی داشتی بدی؟آره فکر کنم منم قبال بهش گفتم، راستی االن اگه امیرعلی نزدیکت می  
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 .یکم از نوشیدنیش رو مزه مزه کرد

 .لیلی:من... خیلی پست فطرتی امیرعلی

 .هر دو زدیم زیر خنده

- ه امیرمحمد، به من میگه پست فطرتببین چی میگ . 

 .امیرمحمد مقابلش ایستاد

- خواد یه تف تو صورتت بندازم، اما حیفم میاد برا تو خرجش کنم، حتی حالم داره از خیلی دلم می

خورهکشی بهم میهوایی که تو، توش نفس می . 

دم، لیوان رو روی میز ی لبم رو جویای پرت کرد و به سرعت از خونه خارج شد، گوشهلیوان رو گوشه

 .گذاشتم که صداش متوقفم کرد

 چرا؟-

 .دستامو تو جیبم کردم و برگشتم سمتش-

 چرا با من این کار رو کردی؟-

- تر از امیرمحمدهفکر کن چون من حواسم جمع . 

-... 

- خواست فقط با تو فراموشش کنه، سرگرمیش این راهش نبود لیلی، امیرمحمد ضربه خورده بود، می

افته اما تو اشتباه برداشت کردی، حتی منم درست نشناختیاون انقدر زود تو تله نمی بودی، . 

 .من دوستت داشتم-

طور دست کنم،تو زیادی نادون بودیداد زدم:دروغ نگو کثافت، من خوب بلدم آدمای مثل تو رو چه . 

 .تاوانشو میدی-

 .هه! تالشتو بکن-
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ی آخر صدای خورد شدن ز خونه زدم بیرون، لحظهبا کمتر خونسردی که از خودم سراغ داشتم ا

چیزی رو شنیدم، اما مهم نبود، مهم تنها کسم بود که باالخره برگشته بود پیشم، با سرعت سوار 

کردم تا االن آورده باشنش بخش، جلوی ماشین شدم و پامو روی پدال فشردم، فقط خدا خدا می

ره رو بگیرم، حسی مانعم شدبیمارستان زدم رو ترمز، همین که خواستم دستگی . 

- که اعتمادش رو جلب کنم، بین تو لیلی چی گذشت این مدت؟ اما اون فقط نقشه بود واسه این

ای گرفته بود؟خوای روشاتو، تو آغوش بگیری؟ آغوشی که در نبودش بوی زن دیگهمی  

 .سرمو کوبیدم رو فرمون

لیلی نداشتم هیچی. روت میشه تو چشماش  طور نبود، من هیچ حسی بهلعنتی لعنتی! نگو نگو، اون

ای شده؟ روت میشه؟لعنتی هات نصیب کس دیگهدونی در نبودش عاشقانهاالن نگاه کنی وقتی می

دل تنگشم، پس دل معصوم اون چی! دستمو کوبیدم رو فرمون، با سرعت از جلوی بیمارستان دور 

بشم؛ صدای ضبط رو تا ته بلند کردم تا  خواستم برم، دوررفتم، فقط میدونم کجا میشدم، نمیمی

 .دیگه هیچ صدایی نشنوم

 دیگه از من دوره"

 دستایی که کل دنیام بوده

 داره در میره همش از کوره

 دلی که به رفتنت مجبوره آره مجبوره

خواستیم منو تو فقطمگه ماها چی می  

خواستیمهمو می  

 هر چی داشتیم

ذاشتیموسط می  

باشیم که فقط یک روز واسه هم  

رسن به انتهاها میساعتا دقیقه  
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 وای به حال ما دو تا

رسیم تهش کجا؟می  

 "!خدا کمکم کن

 «امیرحسین»

از یک طرف همه کارای کارخونه رو دوشم بود از یک طرفم حواسم خونه رو عسل بود، خیلی به کمک 

کردم زخم کنار لبش رو بشم چون تضمین نمیخواستم باهاش روبهسهیل احتیاج داشتم اما فعال نمی

رو تمدید نکنم، امروز خیلی از کارای عقب افتاده رو سروسامون داده بودم؛ خسته با کلید عسل که 

دستم بود وارد شدم، با ترس برگشت سمتم که با دیدن چیزی که دستش بودخون جلو چشمامو 

به دیوارگرفت، هجوم بردم سمتش که پرتش کرد جلو پام، بازوهاش رو گرفتم و کوبوندمش  . 

- کنی؟کار میی خیره سر چیدختره  

 .ولم کن امیرحسین، بذار به درد خودم بمیرم-

 اون کوفتی رو گذاشتی کنار که اینو به جاش برداری؟-

- خواد، ولم کناصال دلم می . 

- خواد؟که دلت می ! 

آوردم گفتمپرتش کردم رو مبل و در حالی که کتمو در می : 

- دخوانشونت میدم که دلت می . 

 .ناباور زل زد بهم

- کنی؟کار میچی  

کرد دستش رو ازم جدا کنهدستش رو کشیدم و راه افتادم سمت اتاق، سعی می . 

- کردم تو مردی، عوضیکنی، فکر میکار میولم کن، چی ... 



                 
 

 

 مهال جعفری کاربر انجمن یک رمان  | مردی حکم میدهد رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

167 

 

که حرفش کامل بشه برگشتم و با پشت دست زدم تو دهنش که با چشمای گشاد شده ساکت قبل این

 :شد، داد زدم

تو با خودت چی فکر کردی، ها؟ فکر کردی دختر واسه این کارای من کمه؟ فکر کردی میام سمت -

کنارت ساده رد بشم، این تو تو؟من دیگه اون امیرحسین نیستم که هر چی دلت خواست بگی و از 

زدمدهنیم باید همون موقع بهت می . 

ون دادم و باحرص ادامه دادمام رو جلو صورتش تککالفه دستی به گردنم کشیدم انگشت سبابه : 

- پناه ازم کمک خواست که از قضا روزی دوستش داشتم تصمیم گرفتم کمکش کنم، از یک دختر بی

کنم از یک طرفم باید بیام گند تو خونت رو جمع کنمیک طرف گند تو کارخونت رو جمع می . 

 :با صدای آروم و پر بغضی گفت

- ذاری؟منت می  

 :با داد تو صورتش غریدم

- شدم؟ آخه احمق به کشیدی چه حالی میقدر وقتایی که جلو چشمم درد میدونی چهمنت؟ می

جا رسیدی که به جاش سیگار برداری؟سختی به این  

 .حالم بد بود-

 .گریه نکن که اصال حوصله زر زر ندارم-

- کردم یک روزی کتک بخورمفکر نمی . 

 .چشمامو بستم وعصبی لبامو به هم فشردم

- مونمپیشت نمی من دیگه . 

 .سرشو سریع بلند کرد و زل زد بهم

- طور فایده نداره، از کجا معلوم وقتی نیستم باز چیزی برنداریاین . 
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 .ق... قول میدم دیگه، اصال نرو کارخونه بسپار به سهیل محمودی من به اون اعتماد دارم-

 :زهرخندی زدم

- غروری مضر نباشه براتون خانم سهرابی؟این همه بی  

وبت اون بود که پوزخند بزنه، نگاهشو انداخت به زمینن . 

- زنی؟ مگه دیگه چیزی برام مونده که بخواد غرور بمونه؟هه! غرور؟ از کدوم غرور حرف می  

خواستم بزنم دو دل بودم، کلی فکر کرده بودم تا به دستی به گردنم کشیدم، برای حرفی که می

 .زبونش بیارم، اما تنها راه حلم بود

- سه ادامه کمک بهت شرط دارم؟وا  

 :سوالی نگاهم کرد، دماغش رو باال کشید و گفت

 چه شرطی؟-

 :دستامو کردم تو جیبم و مقابلش ایستادم

 .صیغم بشو-

 

 «عسل»

گفت، هنوز حرفشوحالجی نکرده سوالی نگاهش کردم؛ با گفتن این که صیغم بشو، ماتم برد، چی می

 :بودم که ادامه داد

- جام صد بار بردار بذارت کردم، دستم بهت خورده اما عذاب وجدان ولم نکرده، از روزی که این

خوام فکر کنه، نمیقدر باید زیر یک سقف باشیم، من مردم یک چیزایی اذیتم میمعلوم نیست چه

کنم، صیغه سه ماهه تا کامل خوب بشی، عوضش قول میدم تا زمانی که خوب کنم دارم نامحرمی می

ت کمکت کنم، قبولهمیشی مث یک دوس . 
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 ناباور لب زدم:چی... میگی؟ حواست هست؟

زدم تو گوشش و از خونم بیرونش کنم؟ راجب انگار اونم کالفه بود، تکلیفش مشخص نبود، چرا نمی

آروم راه اتاقم رو در پیش  تونستم بگم،من چی فکر کرده بود؟ انقدر سردرگم بودم که هیچی نمی

 .گرفتم، گرفته صدام کرد

- لعس ! 

 .چیزی نگفتم

 .اصال یه چیزی گفتم فراموشش کن، یه دادی بزن حداقل، لعنتی-

در اتاقم رو بستم وبهش تکیه دادم، با درد لبخندی زدم، این مرد زبون خوش بلدنبود، مهربونیش هم 

باز روی تخت دراز کشیدم، امیرحسین فتحی. کارم غیر آدم بود، لعنتی دیگه چی بود آخه؟ طاق

ام رو داشت فقط به خاطر ب*و*سجاها رسید! صیغه بشم!صیغه مردی که روزی حکم کاباهات به ک

که محبت پدرم رو با من نصف شده بود، حاال... قطره اشکی از گوشه چشمم سر خورد، چرا من این

خیالت نمیشم! چرا ازت متنفر نیستم؟ چرا تف تو صورتت ننداختم؟ با من چه کردی امیرحسین! بی

 !چه کردی

« لنازگ » 

باالخره دکتر اجازه داد تا بریم و روشا رو ببینیم، انگار بهمون بال پرواز داده بودن، وارد شدیم که 

کرد، های زن،دایی دل سنگ رو آب میکرد، ضجهای نگاهمون میحال و رنگ پریدهروشا با لبخند بی

وشا رو اولین باره گفتی رفشرد میچنان روشا رو به خودش میدایی هم خودش رو رسونده بود، آن

دایی و طور بود، روشا رو خدا برگردونده بود بهمون، بقیه هم دست کمی از زندیده، واقعا هم همین

 .دایی نداشتن

 .مامان: روشا عمه خداروشکر که به هوش اومدی، جونمون همه به تو وصل بود

کنم، تو رو دوباره از خدا گرفتیمدایی: ده تا گوسفند قربونی می . 

کاری بودیی: جون به سرم کردی دختر، این چهزندا ! 

 .اشکی از چشم روشا چکید
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 .ببخشید مامان اذیتت کردم، همتون رو-

یدب*و*سدایی سرش رو  . 

 .گریه نکن عزیز بابا، دیگه تموم شد-

دایی گفتروشا با همون صدای گرفتش رو به زن : 

 روشا: مامان؟

 جان مامان؟-

 امیرعلی... کجاست؟-

شا سکوت اتاق رو در بر گرفت، اخمای دایی به شدت در هم شدبا این حرف رو . 

: دیگه کم کم باید به فکر مرخص شدنت باشیمدایی . 

دایی هم با ، دیگه چیزی نگف.ت دایی رفت تا کارای مونده رو بکنه، زنروشا غمگین به دایی نگاه کرد

 .مامان و خاله مشغول شد که به تختش نزدیک شدم و دستش رو گرفتم

- کنه؟کار میروشاجون من چی ! 

 .لبخندی زد و دستمو نرم فشرد

 .وروجک خیلی چیزا رو در نبودم باید برام تعریف کنی-

 .چشم، تو مرخص بشو خودم نوکرتم-

 .هر دو دوباره خندیدیم

- کردیم؟کار میشد ما چیاین چه کاری بود دختر؟ اگه یه چیزیت می  

 دوباره نگاهش غمگین شد و گفت:نازگل؟

 جانم؟-
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 امیرعلی کجاست؟ چرا نیست؟ چرا اول اونو ندیدم؟-

جا باشه و هنوز نیومده بود، ی بگم چی؟ قرار بود دو ساعت پیش اینمنم اخمامو د رهم کشیدم، پسره

فهمیدم، که مامان گفتدلیل این رفتاراش رو نمی : 

- وشا حاج خانم مولوی رفته نازگل بیا یک سر بریم خونه به بقیه هم خبر بدیم، یک لباس دادم برا ر

 .کربال تبرک کرده اونم بیاریم

 .باشه مامان، االن میام-

 :دوباره به روشا نگاه کردم که غمگین گفت

 حالش خوبه؟-

طور نگران کرده خم شدم کنار گوشش و آروم با لبخند دلم براش آتیش گرفت، ببین دختره رو چه

 :گفتم

- رسونهمیدونست به هوش اومدی، گفت خودش رو نمی . 

 میاد؟-

- داداشمگه میشه نیاد عروسش رو نبینه زن ! 

 :لپاش کمی سرخ شد که لپش رو کشیدم

 .خجالتتم خریداریم، فعال-

 .با عذاب وجدان دروغی که بهش گفتم همراه مامان از بیمارستان خارج شدیم، فقط کاش زودتر بیاد

چه میاد، نگاه کردم که دیدم ماشین گشت که حس کردم نوری از ته کومامان داشت دنبال کلید می

کرد، صدای ویبره گوشیم بلند شدکه سهیله، با ترس نگاهی به مامان انداختم که داشت در رو باز می

پیام اومده بود، نرو تو خونه یک کار کوچیک دارم اگه بری مجبور میشم دوباره با امیرحسین گالویز 

 .بشم

امان صدام کرد که با لبخند ساختگی گفتمی پررو، این االن یک تهدید بود؟ مپسره : 
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 .مامان جان تو برو تو، من یه چیزی باید از پریسا بگیرم-

 .باشه، زود بیا-

 .چشم-

در روسریع بستم و با چک کردن کوچه، با عصبانیت راه افتادم سمتش که از ماشین پیاده شد، 

 :طلبکارانه گفتم

- اصال چرا اومدی تو کوچمون؟ نمیگین یکی یعنی چی اگه نیای با امیرحسین درگیر میشم؟ 

دونین چی میشه؟بینه؟اصال اگه یکی دیگه از برادرام ببیننتون میمی  

زنه گفتبا صدایی که حس می،کردم تهش خنده موج می : 

 !سالم، خوبین؟ میگم یه نفسی بگیرید، کدومو جواب بدم االن-

 .با حرص چشمامو گشاد کردم

- کنهیاِاِاِاِ ببینا مسخره هم م ! 

 .من غلط بکنم، نازگل خانم یه عرضی داشتم-

-... 

 راستش می،خواستم ببینم نظرتون در مورد من چیه؟ اصال اجازه میدین بیام خواستگاری؟-

ای، وجور کردم، پسره فالن شده یک راست رفت سر اصل مطلب، یک مقدمهدستپاچه چادرم رو جمع

گفتم من؟خه چی میمن و منی، چیزی! نگاهم رو اطراف چرخوندم، آ  

 .من... م... من-

ای دادم، طی یک تصمیم چند ثانیهانگار الل شده بودم، انگار من نبودم داشتم پسره رو قورت می

 :سریع گفتم

- دونم، باید خواستگاری رو با مادرم صحبت کنیننمی . 
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ر شنیدم که گفت؛ی آخی کپ کردش تنها گذاشتم، فقط لحظهبعدم پا به فرار گذاشتم و اونو با چهره : 

 !نوکرتم به موال-

 «رویا»

ونشون کشیده بود پام رو از با اصرارهای زیاد نازگل برای رفتن به بیمارستان، نرفتم، آخه کیانم خط

ی با وجور کردم، چه خونهخونه بیرون نذارم، کمی خودم رو با تلویزیون سرگرم کرده و خونه رو جمع

طور گفت مامانش اینبک قدیمی دیزاینش کرده بودن، نازگل میشد گفت جدیده اما سحالی بود، می

ی کیان داخل عکس نگاه کردم که لبخند کم خواسته، داخل یک اتاق عکسای همشون بود، به چهره

شد همچی خوب بود؟ مثل بقیه؟ دستی رو عکسش رنگی روی لبش بود، مرد خودخواه من!چی می

 .کشیدم

- ردممنو ببخش، من زندگیت رو خراب ک . 

خواستم پای تو رو وسط بکشم، قولم میدم از زندگیت برم تا راحت باشی، اشکم رو با به خدا نمی

فهمید؟ عکسش رو داشتم کی میپشت دست پاک کردم، اگه این عکس کوچیکش رو من برمی

کنن هول شده بودم، سریع از اتاق زدم بیرون، یکم گذاشتم تو جیبم، عین این کسایی که خالف می

دم رو تو خونه سرگرم کردم که دیدم مامان کیان وارد شد، به احترامش بلند شدم و سالم دادم که خو

رفت تو اتاق صداش زدمجوابم رو آروم داد، وقتی دیدم کسی دنبالش نیومد در حالیکه می : 

 .حاج خانوم-

 .ایستاد و برگشت سمتم، باز هول شده بودم و این لکنت لعنتی برگشته بود

- امیر... امیرکیان... تقصیر... ن... ن... نداشتامی...  . 

 :کل زورم همین بود که بتونم درست کلماتم رو بگم، با کنجکاوی و لحن آرومی گفت

 مادرزادیه؟-

 :پر بغض سرم رو به معنای نه تکون دادم

 ...پس-
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 .یک... ح... حا... د... ث... ث...ثه بود-

- دونم اهلش نیستی، پس معذب نباش، فکر کن ا تو هم میکنه، امدونم پسرم این کارا رو نمیمن می

 .خواهر نازگلی

دونم چرا تند تند گفتمدوباره خواست بره که نمی : 

من کارگر هتل بودم، یک توریست بهم تجاوز کرد، آقاکیان کمک کرد اما کار از کار گذشته بود، -

رسنگی حالت تهوع گرفتم، شمارش رو داد تا هر وقت کمک خواستم بهش بگم، چند روز بعد از گ

مامان و بابام فکر کردن من کج رفتم، بردنم آزمایش که گفتن طبیعیه و اونا هم شک نکردن، تنها 

ای که داشتم مال اون بود، به خدا دروغ نمیگم، من التماسشون کردم باور کنن اما باور نکردن، شماره

خورمقسم می . 

خواستم کسی منو به چشم بد ببینه، دلم از کردم، نمیدستامو گذاشتم رو صورتم و از ته دل گریه 

فهمید سروکارم با خدا بود، اما باید گفتم، شاید اگه کیان میتموم دنیا پر بود،شاید نباید اینا رو می

گفتم، دستی روی شونم نشست که نگاهش کردم، چشماش به خاطر من گفتم، باید واقعیت رو میمی

 اشکی بود؟

- چه نگی مهمون منی، زن امیرکیانمی، گناهکار باشی یا نباشی خد اخودش تو چه راست بگی 

دونه، من در جایگاهی نیستم حکم بدم، اما الهی بمیرم چه به سرت اومده دخترمی . 

با این حرفش خودم رو انداختم تو بغلش و دوباره زدم زیر گریه، این زن یک فرشته بود، یعنی منم 

؟می،تونم مادر داشتن رو حس کنم  

ش... شما خیلی... خ... خو... بی... د... امیرکیان حق داره... شما... شما رو انقدر دوست... داشته... -

 .باشه

 با لبخند نگاهم کرد،

- کنه، آره؟بازیاش رو توخونه هم میحتما لوس  

داد، آروم پرسیدغمیگن سرم رو انداختم پایین، چیزی دلم رو فشرد، اون حتی جواب سالمم رو نمی : 

 بداخالقه؟-
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 .نه نه-

 پس چی؟-

 .اون... راستش... خوبه-

 .ازم پنهون نکن بگو-

 .دو... دوستم نداره-

-... 

 ...ح... حق... داره... من... من... باعث-

- داره؟یعنی چی؟ پس چرا تو خونش نگهت می ! 

 با ترس نگاهش کردم، دستش رو گرفتم

- منو بیرون کنه... جا... جایی رو ندارم برم نه... نه... خانوم ... توروخدا چیزی نگید... اگه . 

 .آروم باش، من چیزی نمیگم، بعدم منو مامان صدا کن، مثل نازگل-

 ...آخه-

 چی؟-

- کنهآق... یعنی امیرکیان دعوا می . 

- کار کنم، تو نترسدونم چیمن خودم می . 

 :با صدای نازگل برگشتیم که گفت

- بینم مادرشوهر و عروس توطئه کردین؟کنینا، بخوب از نبود من سوءاستفاده می  

شد، این ی دلنشینی رو تجربه کردم، باورم نمیبا حرفش خندیدیم، شاید اولین بار بود همچین خنده

 .زن انقدر فرشته بود، خدایا ممنونم، بازم کمکم کن
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 «امیرعلی»

گاه کردم، اما همه کردن نرو عبور میبه عبور مردم که هر کدوم با حس متفاوتی از خیابون و پیاده

معرفت هنوز بهش سر فکرم پیش دختری بود که به خاطر من توی این بیمارستان افتاده بود و من بی

ای که وقتی نازگل پیام داد روشا ازش پرسیده چرا امیرعلی نمیاد؟ نزده بودم، بغض نه چندان مردونه

کردند برا دختری که دو ماه م نمیدیگه دوستم نداره؟ توی گلوم کاشته شد و آه از پاهایی که یاری

 ...تموم سالمتیش رو از امام حسین خواستم و حاال

های روشا! حس خیانت بهش تابیهای مامان و بیگوشیم پر شده بود از پیامای نازگل، برای نگرانی

 !وجودم رو پر کرده بود و تمام تالشم برای مبارزه باهاش چیزی نبود جز هیچ

طوری این دونم این طاعون به نام لیلی چهندگیم به زندگی برگشته بود و من نمیسه روز بود که همه ز

حس کثیف رو تو دلم کاشت، به ماشینی که جلوی بیمارستان ایستاد و دایی ازش پیاده شد نگاه 

دایی در حالی که روشا رو گرفته بودن از بیمارستان خارج شدن، کردم، چیزی نکشید که مامان و زن

وروش چشم شد برای دیدن دختری که چند ماه بود چشمای بازش رو ندیده بودم، رنگ همه وجودم

حالی روزهای قبل خبری نبودبهتر شده بود و از اون بی . 

برد از این اما هنوز ضعیف بود اون ظرافت مادرزادی که تو وجودش بود رو هنوزم داشت و دل می

 !عاشق شرمنده

کردم که گوشیم لرزید، دیدم پیامی بود از لیلی، نوشته بود:  با حرکت دایی منم پشت سرشون حرکت

قدر راحت بودم، با ارسال هر کار ذارم راحت به روشات برسی. پوزخندی زدم انگار که االن چهنمی

خواد بکن دنده رو عوض کردم و به راهم ادامه دادم، دم خونه دایی ایستادن، خاله زهره دلت می

کشت یه دختر دیگه هم بود، و نازگل ایستاده بود، یک نفر هم گوسفند میاسپند به دست کنار سودا 

شناختیم، روشا از ماشین پیاده شد، اما چشماش دنبال داداشم رو نمیفکر کنم زن کیان بود، هه! زن

فهمیدم، همگی وارد خونه شدن که سرمو گشت که من پشت اون نگاه پنهونیش میکسی دیگه می

کردم، دیگه طاقت نداشتم، با صدای ماشین اید این پنهان کردن رو تموم میگذاشتم رو فرمون، ب

کرد؟ مگه اومده خواستگاری این کار میجا چیی عوضی اینای سرم رو بلند کردم، این پسرهدیگه

یودستک چیه؟ دندونام رو، رو هم فشردم، حیف که االن وقتش نبود، نشونت میدم پسرهگل  ... 
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دم این پسره اشکان داره میاد تو، لحظه به لحظه گزارش بده، بعد از بیست دقیقه پیام به نازگل پیام دا

اومد، روشا خواب رو بهونه کرده و نیومده پایین، دلم خنک شد پسره اوسکول، فکر کرده اومده 

جا دور شدم، میام روشای من میامعروسی با اون پاپیونش، با خرسندی از اون ! 

 «امیرمحمد»

امیرمحمد ترکوندی، حرف نداری پسر شاهین: جان . 

 .امید: اینم به سالمتی خودمون و کارمون

چسبید، بعد از این موفقیت توپ صداش با خنده جام رو بهم زدیم و رفتیم باال، یک قهوه بدجور می

 .زدم

 .خانم صالحی؟ پنج تا قهوه بیار-

ش پیچید تو گوشمها بود بهم نزدیک شد و صدای پر نازدختری که همراه یکی از بچه . 

 .تبریک میگم جناب، گل کاشتی-

ها وارد شد، رسما شده بود خدمتکارخونه ای نگاهش کردم که غزاله با سینی قهوهورهبا لبخند یک

دونستم از دیدن فرستادن، میخودش رو می دادم و اونا هم فقطمن، پول خوبی به شرکتشون می

وآمد داشتن و من اسم نصفشونم یادم نبود جا رفتم ایندخترای رنگ و به رنگی که با بودن و نبود

گرفت، شاید دونم چرا دلم آروم نمیبردم از این زجر، اما نمیکشید، اما من لذت میقدر زجر میچه

کردمای میکردم و کارای دیگهباید به حرف امیرعلی گوش می . 

جاست، ونستم االن نگاهش ایندباز حس بدجنسیم فوران کرد و بدم نیومد یکم اذیتش کنم، می

 .دستم رو بردم تو موهاش و به خودم نزدیکش کردم، دم گوشش گفتم: ممنون

ودم نداشت، داشت؟ با صدای برخورد بد چیزی با تونستم بلندم بگم اما اذیت کردن که شاخاینو می

یدی گفت و زمین همه برگشتن سمتش، سینی فنجونا از دستش افتاده بود، با اضطراب و هول ببخش

دونم به خاطر فنجونا بود یا ها رو جمع کنه، صداش بغض داشت نمینشست رو زمین تا خرده شیشه

ای دستش رو برید، کار من، همه برگشتن سمت کارشون اما من هنوز نگاهم روش بود که دیدم تیکه

کردو من... یناخواسته بدون جلب توجه بلند شدم و کنارش نشستم که نگاهم کرد، با بغض نگاهم م
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ذاشت نگاه ازش بگیرم، شاید همون چند لحظه غرق شدن تو خاکستری احساس، چیزی نمیشاید بی

ای شدم امیرمحمد یک سال پیش، منم هول چشماش آنچنان آتیشی به دلم انداخت که برای لحظه

قدر موفق بودم که خونسردانه گفتمدونم چهشده بودم، سریع و دستپاچه بلند شدم، نمی : 

 .اینا جمع شد بلند شو تو آشپزخونه، جعبه چسب زخم هست-

حواس اول در یخچال رو باز کردم، خودمم راه افتادم سمت آشپزخونه، فکرم انقدر درگیر بود که بی

ی آشپزخونه ایستاده و انگشت زخمیش رو محکم با کالفه درش رو بستم که دیدم سرافکنده گوشه

طور مغموم و ن غزاله پر شور و شوق، پر از حس شیطنت رو ایندست گرفته، دلم جمع شد وقتی او

دیدم، حتی اگه مال من نباشهگرفته می ! 

 .چسب رو برداشتم و،بهش نزدیک شدم که کمی تو خودش جمع شد

- خوام برات چسب بزنممی . 

- زنمخودم می . 

 با این دست خونی؟-

ش روحس کردای دستم گرمی دستمعذب انگشتش رو جلو آورد که برای لحظه . 

 برای یک عاشق و قدیمی دلتنگ که حتی نتونسته

ای حتی اگه دستش باشه، زیاد نبود؟ به خدا بود عشقش رو یک دل سیر ببینه، یک برخورد چند ثانیه

 !بود

 !داغ بودم و منتظر یک جرقه

 .اونم کمی سرخ و دستپاچه شده بود

ای گفتمبا صدای دورگه : 

- باش، فقط بروبرو غزاله، امشب جلو چشمم ن . 

 لعنتی، چرا بعد این همه آغوشی برام طبیعی نشدی؟چرا فرق داری؟
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شناختم و شریک نامروت قدر گذشت تا من موندم و عطر تن آشنایی که فقط من مینفهمیدم چه

تربودآرش نامی که سهمش از من برای بوییدن این عطر بیش ! 

های پی در پیش که شد برای جنگیدن با ضربهمیلعنت به این روزگار که گاهی، تنها آبی سرد مرهمی 

کرد! لعنتتحمل رو از آدم طاق می ! 

 «امیرکیان»

انقدر نظر مامان و نازگل رو جلب کرده بود که حتی اونا هم یادشون رفته بود گناهش چیه، 

ریا تو هر چی بهشون کمک دونستند چه ذاتی پشت اون چهره به ظاهر مظلوم خوابیده، بینمی

د، هه! اینم از هنرهای دیگش بودکرمی . 

جا موندن راضی نبودم، یک هفتس که نگهمون داشته بود، تو این یک هفته از اصرار مامان برای این

نمایی جلوی بقیه که آره ما زن و و اون روی تخت، فقط برای سیاهخوابیدم داخل اتاق من رو زمین می

شام بودن که سودا کنارم نشست، برگشتم  شوهریم و یک اتاقه! همه مشغول جمع کردن ظرفای

 :سمتش که با لبخند گفت

 !چی شده پسرخاله؟ تو فکری-

 نه خوبم، ظرفا تموم شد؟-

 آها این یعنی از سر باز کردن دیگه؟-

وقت سه پیچ اومد، اینم وقت و بیخورد، اصال از این دختره آویزون خوشم نمیخون خونم رو می

شدچیزی بهش بگم وگرنهبه خاطر مامان نمی شد، حیف که مهمون بودن ومی ... 

 .نه، گفتم درگیر نشی-

- ارزه، باالخره فامیلی چیزی گفتننه، واسه تو درگیرشدن می . 

دادچشمام چهارتا شد، علنا داشت نخ می . 
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ای زدم و سرم رو برگردوندم تا تلویزیون ببینم که چشمم افتاد به دو جفت چشم ورهی یکخنده

کرد از حرف زدن اشتباه نکنم حسود، که بدجور به سودا زل زده بود، یعنی حسودی می نگران و اگه

 ما با هم دیگه، بذار امتحان کنم بد که نبود، بود؟

تر شدم که انگار آره منم مشتاق ادامه صحبتمیک دفعه برگشتم سمت سودا و کمی بهش نزدیک . 

- گفتی؟خب می ! 

نمکاز خاطرات ارومیه که از نظرخودش بامزه و من کامال بیذوق زده از حرفم شروع کرد به تعریف  ! 

جا ای چیزی رو روی اپن جابهوقت به هر بهانهدر طول صحبتش همه حواسم بهش بود که وقت و بی

این کارا ازش بعید بود، عین ام گرفته بود، انداخت، خندهکرد و نگاهی به این سمت میمی

کشن،هر چیزی سرک میهای فضول شده بود که به دختربچه  

کنی؟روی سودا داری تو فکرت به اون فکر میچی میگی کیان؟ حالت خوبه؟ نشستی روبه  

ام راه افتادم سمت اتاق، امروز به که سودا من خستهچشمامو درمونده بهم فشردم و با گفتن این

در چشمام رو آروم باز قدر خوابیده بودم که باصدای باز شدن دونم چهاندازه کافی مغشوش بودم؛ نمی

کردم، همه جا تاریک بود، پس هنوز صبح نشده بود، روی تخت رو نگاه کردم که دیدم نیست، پس 

دونم چرا بلند شدم و دنبالش راه افتادم، صدای صحبت کجا رفته بود این موقع؟ پارچ آبم که بود، نمی

ای رویا واومد، گوشامو تیز کردم که دیدم صددو نفر از داخل پذیرایی می  

 سیروانه

- طوری از خونه بفرستمش بیرون؟من مشکلی ندارم، فقط چه  

 .رو بده ok اون با من، تو فقط-

- کشهباشه، اما امیرکیان، اگه بفهمه منو می . 

- فهمه، اون با مننه نمی . 

از شنیدن حرفاشون خون جلو چشمامو گرفته بود، دستگیره رو انقدر فشارداده بودم دستم به 

کشتمشون خواستم برم تو که حسی مانع شد، اگه میزد، آشغال، کنار گوش خودم، میمیسفیدی 
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رفت، اینو مطمئن بودم! فکم رفت، اما فرداجنازش از خونم بیرون میکم بود اما االن آبروی خودم می

شرفا، نشونتون میدمحس، نشونتون میدم بیرو هم قفل شده بود و بی . 

 

 «رویا»

که کنار گوش کیان قرار بود تم، تو عمرم از این کارا نکرده بودم به خصوص اینقدر استرس داشچه

شد به خوبی وخوشی تموم بشه؟کرد، یعنی میفهمید خفم میاین کار رو بکنم، اگه می  

سریع برگشتم تو اتاق که دیدم خوابه، خداروشکر متوجه نشده بود، آروم خزیدم زیر پتو، فردا روز پر 

خدایا کمکم کن کاری بود برام، . 

 

 «امیرعلی»

 .کتمو پرت کردم صندلی عقب، همین که خواستم بشینم صدایی شنیدم

 !علی-

زد، اونم روشا بود، آخ، ای کاش مکث کردم، فقط یک نفر تو این کره خاکی بود که منو علی صدا می

متشکرد، چشمامو روی هم فشردم و برگشتم سترم نمیاومدی، ای کاش از این شرمندهنمی . 

شد انقدر تو بغلم فشارت بدم تا همه چی جبران بشه، اما آخ که امان از دل، دل تنگ! کاش می

 !افسوس

 .سالم-

 .پوزخند ناراحتی زد، نزدیکم شد

 همین؟ سالم؟-

 .کالفه دستم رو تو جیبم کردم

 .بعد این همه وقت-
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 .توضیح میدم-

 .سری تکون داد

- م... اومدم بگم دلم برات تنگ شده بودخوام، فقط اومدم بگنه نه، توضیح نمی . 

 نگاهش کردم، تو چرا انقدرخوبی؟

- حالم که عشقم رو ثابت کردم، کاش لیاقتش رو داشتیفقط فقط.... خیلی نامردی، اما من خوش . 

کپ کرده بودم، روشام به من گفت نامرد؟ پاکتی جلوی پام پرت کرد و نفهمیدم کی با گریه از جلو 

طور متعجب تو جام خشکم زده بودن همینچشمام محو شد و م . 

این یعنی چی؟ پاکت رو از روی زمین برداشتم و بازش کردم، خدای من!کلی از عکسای من و لیلی 

  .لحظه به لحظه

کشمت، سریع سوار ماشین شدم زمانایی که با هم بودیم، عکسا رو تو دستم فشردم، لیلی عوضی می

قدر با سرعت خودمو رسوندم که فکر می کنم فقط خدا از تصادف ی لیلی، انو راه افتادم سمت خونه

حفظم کرد، االن حسابم با لیلی بود، در ماشین رو بهم کوبیدم و زنگش رو فشردم، پشت سر هم بدون 

آلود وعصبانیش جواب دادوقفه، چیزی نکشیدکه صدای خواب . 

 ...بله؟ کی هستی؟ مگه سر آو-

 .باز کن منم-

 !امیرعلی-

- باز کن خودمم، . 

ها رو دوتا یکی طی کردم که در با تیکی باز شد که وارد شدم، حتی حوصله آسانسورم نداشتم، پله

ای دیدم جلوی در منتظرمه، تا اومدحرف بزنه هولش دادم داخل و چسبوندمش به دیوار که جیغ خفه

 .کشید در رو با پام بستم

 ...چی شده ام-
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 :از الی دندونای بهم کلید شدم گفتم

- کنم، ها؟کنی و ولت میخواد میفکر کردی هر غلطی دلت می  

 چی میگی؟-

 .عوضی-

گفت محکم خوابوندم تو گوشش که طلبکارانه : 

 چته؟ هار شدی؟-

 .با سیلی دوم بهت زده نگاهم کرد

 .اینم برا این که پات رو از گلیمت درازتر کردی-

 چی شده؟-

شد که ولش کردم رو کم داشت رنگش قرمز می گلوش رو فشار دادم که دستش نشست رو دستم، کم

 :زمین، سر خورد و شروع کرد به سرفه کردن، عقب عقب رفتم و با حرص گفتم

 اگه تو کاری نکردی، پس کی اون عکسا رو برا روشا فرستاده؟ ها؟-

کرد نفسش رو آزاد کنهدستشو رو گلوش گذاشته بود و سعی می . 

- نی؟ من ... از چ... یزی...خبر ندارمزاز... از کدوم... عکس... حرف می . 

 .دروغ نگو لعنتی، کسی از رابطه منو تو خبر نداشت، کی از لحظه به لحظه منو تو خبر داشت-

 .گفتم که من خبر ندارم... من که با تو بودم، کی عکس گرفتم-

 منو چی فرض کردی آخه احمق؟-

رد زندگی منو امیرمحمد شدیتونستی کسی رو اجیر کنی؟ تو از اول با نقشه وامگه نمی . 

- زنی؟من... من نمی دونم از چ... چی حرف می  
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نفسی از سر حرص کشیدم، دستمو به دیوار تکیه زدم و چشمامو بستم، پس اگه کار لیلی نیست کاره 

بود که اعتراف کنه،  کیه؟ من با کسی خصومت نداشتم، کار لیلی نیست، اگه بود االن انقدر ترسیده

قدر سروکلش زیاد پیدا میشه، عوضی زدم چه! خوده ناکسش بود، باید حدس میپس... اشکان

خواسته رو دست بزنه، دیگه به لیلی توجهی نکردم و از خونه زدم بیرون، حرکت کردم سمت می

 .شرکت اشکان، فقط شانس بیارم باشه

یری؟ جلسه وارد شرکت شدم و یک راست رفتم سمت مدیریت، به صدای منشیش که گفت آقا کجا م

دارن توجهی نکردم، در رو باز کردم که هم زمان پنج تا سر چرخید سمتم، اشکان که راس همه 

 .نشسته بود با عذرخواهی اومد سمتم

- جاچه خبره؟چی شده؟ این  

 ...گفتم جلسه دارین آقا اما-

 .خیلی خب شما بیرون باشید-

شد همین که اشکان برگشت سمتم منشی خارج شد که بقیه هم اتاق رو ترک کردن، اتاق خالی 

مشتی که بدجور نگهش داشته بودم تو دهنش فرود اومد، چون انتظار نداشت پرت شد رو زمین، 

 .یقش رو گرفتم

- ذارم هر غلطی دلت خواست بکنی منم هیچی نگم؟ناموس، فکر کردی میبی  

 .پوزخندی زد

- کنم توقع نداشتم حاال حاالها بفهمیپس فهمیدی! اعتراف می . 

- ای آشغالعرضههه! پس خودتم فهمیدی زیادی بی . 

مشت بعدیم رو زدم که اونم باهام گالویز شد، با ورود منشی و چند نفر دیگه بازم از هم جدا نشدیم، 

 .چند نفر خواستن جدامون کنن که نذاشتم

- کشمت عوضیمی . 

- قدر بهش وفاداریش چهفهمید که در نبودخوری؟ باید روشا میچیه؟ مگه الکی بوده که حرص می . 
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 .با شنیدن اسم روشا از زبونش دوباره آتیشی شدم، داد زدم ولم کنن که نذاشتن

- ای آخه سیرابی؟تو چی کاره  

- خوامشمن می . 

 .د آخه تو گ*ه خوردی-

 .درست حرف بزن بینم-

کردن و  ی ... به هر بدبختی بود از هم جداموندوباره خواستم سمتش هجوم ببرم که نذاشتن، پسره

مونه، کنار جدول تو خیابون نشستم و با جواب نمیی آخر گفتم کارش بیراهی بیرون شدم، اما لحظه

کردم چی شد؟ روشا... روشا... روشا... چه کار کنم من با تو؟آب معدنی صورتم رو شستم، چی فکر می  

 !به دستت میارم، هرطور شده به دستت میارم

 «امیرکیان»

م رو متشنج کرده بود، از همون زمانی که صحبتای رویا و سیروان رو شنیدم، سوزش چشمام اعصاب

خواب به چشمام نیومده بود، انقدر دستمو مشت کرده بودم که رد انگشتام کف دستم مونده بود، 

کرد، لعنتی! نگاهی بهش که تو خواب عمیق بود انداختم، با هر بار نگاه چیزی روی دلم سنگینی می

ی لباسش که کمی باال رفته بود وناف و پوست سفیدش تو چشمم بود بود، به گوشه طور تونستهچه

کشید، حسی قوی ها پتو رو سفت تو بغلش گرفته بود و آروم نفس مینگاه کردم، درست عین بچه

دونم کی دستم الی موهاش نشست، با یادآوری دیشب مجبورم کرد کنارش روی تخت بشینم، نمی

صبح بود، دیگه 7دوباره خون جلوی چشممو گرفت، به ساعت نگاه کردم سریع دستمو کشیدم، 

 :نتونستم طاقت بیارم، محکم تکونش دادم که با غرولند روی تخت نشست و گیج گفت

 .هوم؟ صبحونه نشده که-

 .بلند شو باید بریم خونه-

حال گفتچشمشو مالید و بی : 

- جا خونه نیستکجا؟ مگه این . 
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تر تکونش دادم، بلکه به خودش بیادمحکم کالفه سری تکون دادم و . 

 .رو اعصابم راه نرو باید بریم، تا بیست دقیقه دم در باش، سریع-

با لحن جدیم کمی جا خورد و گیج نگاهم کرد، که توجهی نکردم از خونه خارج شدم و توی ماشین 

چرا کارای این  منتظر نشستم، انقدر سرم داغ بود که آمادگی له کردن هر کسی رو داشتم، اصال

سوزمدختره مهم شده برام؟ من که تا حاال بهش دستم نزدم پس از چی می . 

خوامش، چون اسمش تو شناسنامم بود، معلومه رو کسی که زنم بود تعصب داشتم، من که حتی نمی

 .انقدر که از دیشب خوابت نبرده بود؟ محکم لبامو روی هم فشردم که در ماشین باز شد و نشست

- ونستممن نت ... 

نفهمیدم کی دستم کوبیده شد تو دهنش و ناباور بهم زل زد، بدون حرفی راه افتادم سمت خونه، 

انقدر شوکه بود که حتی حرف نزد، منم بدتر بودم و مصمم برای رسیدن به جهنمی که قرار بود بشه 

 !دادگاه من برای رویا! و من قاضی و شاید کمی جالد

 «رویا»

فهمیدم، گناهم چی بود؟ بغض گلومو گرفته بود و طبق معمول جرئتی برای میدلیل این خشونت رو ن

شکستنش نداشتم، خدایا من که کج نچرخیدم، پس چرا؟ حتی نتونستم خداحافظی کنم، با سرعت 

رفت و جرئتی برای حتی ترسیدن نداشتم، جلوی خونه محکم زد رو ترمز، پیاده شد و در سمت می

اش انقدر خشن ام گرفته بود چهرهحرفی بزنم از ماشین کشیدتم بیرون، گریه کهمنو باز کرد، قبل این

و وحشتناک شده بود که هیچ شباهتی به امیرکیان روزهای قبل نداشت. دستمو کشید و بدون 

ها رو پیش گرفت، مچ دستم رو محکم گرفته بود، دستشو گرفتم تا کمی استفاده از آسانسور راه پله

ما توجهی نکرد، با رسیدن به خونه در رو باز کرد و محکم هولم داد داخل و در رو از فشارش کم کنه ا

 بست. انقدر محکم هولم داد که پرت شدم رو زمین،

چشمام از ترس چهارتا شده بود، خدایا چی شده آخه؟ با پوزخند وحشتناکی برگشت سمتم که کمی 

 .عقب رفتم

- یست، ها؟خوره حواسم بهت نفکر کردی حالم ازت بهم می  
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ترسوند، با هر قدمش سمت من خودمو میکشیدم عقباین لحن آرومش منو می . 

 نگفتم وای از وقتی که به گوشم برسه کج رفتی؟-

 ...من... من... ا... از چی-

- کردی االن باز لکنت گرفتی؟آها، دیشب که خوب بلبلی می  

م با ضربه کمربند که به رونم خورد، که حرفی بزنزد؟ قبل اینگفت؟ از چی حرف میخدایا این چی می

 .نفسم رفت

آخی گفتم که ضربه بعدی روی کمرم نشست، زدم زیر گریه همین که خواستم حرف بزنم با شدت 

کنم تا به صورتم نزنه،  لگدی به پهلوم زد که فرصت حرف رو ازم گرفت، فقط تونستم خودمو جمع

دادم؟داشتم تقاص چی رو پس می  

گناه تقاص دادم، ضربه خوردم، به دست بابا، برادرم و حاال ، من همیشه بیتو اوج درد خندیدم

 !شوهرم

 آخه چرا؟ چرا؟

جونم رو مهمون کرد که داد زددونم چندمین ضربه بود که تن بینمی . 

- ریزی رو هم؟ آره؟ منو از خونه بیرون کنی؟غیرت شدم که کنار گوش خودم با سیروان میانقدر بی  

گفت؟گفت؟ از کدوم خیانت میکه گفت چشمام گشاد شد، چی میبا شنیدن چیزی   

با یادآوری دیشب چیزی قلبم رو فشرد، حرفامون رو گوش کرده بود؟ پس چرا فقط همین قدرش رو 

زد؟گناه منو میشنیده بود؟ یعنی بی  

، دونم تو صورتم چی دید که دست از کتک زدن برداشتسعی کردم بهش نگاه کنم، حرف بزنم، نمی

زد و صورتش سرخ شده بوداز خشم نفس نفس می . 

پیچید، بدنم ضعیف بود طاقت بار سنگین نداشت، خواستم حرف بزنم اما درد بدی تو بدنم میمی

 .موهامو از پشت کشید و کنارم روی زمین نشست
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- جا باز بشهنگفتم وای به حال روزی که پای مردی جز من بخواد این . 

شدا کمی ول کنه، پوست سرم داشت کنده میدستمو رسوندم به دستش ت . 

- سوزهکنی پس؟ دردت اومد؟ولی دلم برات نمیچیه موش شدی؟ بلبلی نمی . 

ا... گه... با زدن... من دلت...آ روم... میشه، عیب... نداره... انقدر بزن... ت... تا حا... لت... خوب... بش... -

 .ه

لم کرد، با پوزخند گفتبا سرفه شدیدی که کردم به جلو خم شدم که و : 

 .االن مثال تبرئه شدی، ها؟ مثال خیلی کارت درسته؟آخی ولی بازم دلم نسوخت-

 .دوباره خشمگین شد

 اصال چرا بذارم دست سیروان بهت برسه؟ مگه زنم نیستی چرا خودم تا حاال بهش فکر نکرده بودم؟-

ی لباسش که با ترس نگاهش کردمدستش رفت سمت دکمه . 

- زت متنفرم اما یک بار که عیب ندارهدرسته ا . 

شنوی، نه؟ برم گردوند که آروم لب زدمبا درد سرم رو تکون دادم، خدایا؟ بازم صدامو نمی . 

 !نه-

پوزخندی زد و لباسمو کنار زد، چشمامو بستم تا شاهد نباشم، شاهد نباشم که کسی دوستش داشتم 

 فرقی با اون توریست خارجی نداشت

هام رو بستم، همین که دوباره خواست دستش بیاد سمتم صدای زنگ اومد، با حرص با بدبختی دکمه

 .لعنتی زیر لب گفت و رفت سمت در، زیر لب خندیدم

شد بذار بزنه، من که از همه خوردم اون که شاید دیوونه بودم اما خندیدم، اگه با زدن من آروم می

یدم سمت دیوارحق داره، من زندگیشو از هم پاشوندم، خودمو آروم کش . 
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قدر ی چشمم راه گرفتن، چهاما... اما... چرا آخه؟ خدایا من چه آزاری به کسی داشتم؟ اشکام از گوشه

 ...سخته از کسی که بهش دل بستی کتک بخوری، تهمت بشنوی، من دوستش داشتم، اما اون

زنه داره از سینم می کردمچنگ زدم به قلبم، انقدر گرفته بود و انقدر درداش زیاد بود که فکر می

های من توی خونه و تنهاییم بود نگاه کردبیرون، به عکس روی دیوارش که تنها همدم تنهایی . 

- کنم، من که گفتم یک روزی میرم، فقط وقت اذیتت نمیزنیم؟ من که هیچآقایی من، چرا انقدر می

 .یکم فرصت بده

ترسم... منپناهم، یکم درد دارم، یکم... یکم... میآخه یکم بی   

ترسم حتی اگه آزارمم بدین من بازم شماها رو ترسم، من از این که هیچکس نباشه میاز بیرون می

ترسم، منو ولم نکنین، من خیلی ضعیفم، به خدا... به خدا ز شب تو پارک خوابیدن میخوام، من امی

ز منو فراوموش نکرده، دونم خدا هنوترسم، هر روز به خدا میگم منو ببره پیش خودش، من میمی

 .باالخره میرم

باز بوددکه چشمم افتاد به کسی که با امیرکیان اومد داخل، خندیدم، شیرین خندیدم، چشمام نیمه

تر مهمونش نبودم، مامان امیرکیان بود، با شتاب اومد سمتم ای که چند روز بیشفرشتم بود، فرشته

 .که دستش رو با خنده گرفتم

 .مامان-

- طوری؟ کی این بال رو سرت آورده؟، تو چرا اینجان مادر  

که کیان حرفی بزنه محکم زد تو گوشش، سریع برگشت سمت امیرکیان و رفت پیشش، قبل این

چشمامو بستم، دومین تو گوشیش رو از مادرش به خاطر من خورد، الهی بمیرم، این به خاطر من چه 

 چیزا که نشد،

نهگفتم، خدا لعنتم کباید یه چیزی می . 

- کنی، چرا دست رو این چه کاریه کردی کیان؟ خدا منو مرگ بده که نبینم تو این کارا رو می

گناه بلند کردی؟ زورت به اون رسیده؟ فکر کردی خیلی مردی؟ی بیدختره  

 ...مامان اون با سیروان-
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- ر نیای رو زدم تا این جور باساکت شو، ساکت شو تا دوباره سیلی بعدی که باید تو بچگی بهت می

والشش کردی؟طور زدی آشدونی که ایناالن بهت نزدم، تو چی می  

 با درد گفتم:مامان

- گناه عذابت بده، اگه تا االن تو چیزی نگفتی از این به خوای بذاری بیمامان بی مامان رویا، تا کی می

ذارمبعد من نمی . 

 .دوباره برگشت سمت کیان

- یزی بهت بگم، سیروان از خواهرت خواستگاری کرد من گفتم آقای به اصطالح مرد پس بذار یک چ

باید خود نازگل تصمیم بگیره، بهش گفتم به رویا بگه تا باهاش صحبت کنه تا حرف دلش رو به اون 

زنه، سیروانم جلو خودم از رویا خواست تا براش خواهری کنه و از دونم به من حرفی نمیبگه؛ چون می

این بچه از تو ترسید قبول نکرد که دیشب سیروان از من خواست وقتی تو  نازگل بخواد فکر کنه، اما

کنه، حاال فهمیدی؟ حاال خوابی دوباره باهاش در میون بذاره و بهش بگه خودش با تو صحبت می

کار کردی؟فهمیدی چی  

 ذارم پیش تو بمونه،اما اگه نفهمیدیم مهم نیست، چون دیگه فایده هم نداره چون من دیگه نمی

کنم، تو لیاقت این دختر معصوم رو نداریگیرم، کاراشو میخودم طالقش رو می . 

تونستم بشینم، فقط گردنمو به دیوارتکیه با بغض سرمو انداختم پایین، انقدر بدنم درد داشت که نمی

 .داده بودم، مامان کنارم نشست و سرمو بلندکرد

 :با همون صدای گرفتم گفتم

 مامان، چرا گفتی؟-

- کشی به جاش ازونت برم مامان، تو چرا انقدر دلت بزرگه؟ چرا آه نمیقرب   

ذارم کسی اذیتت کنهجا، دیگه نمیبرمت از اینزنی؟ خودم مینازگل حرف می . 

 .مامان-
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کرد و حرفاش رو حالجی با اخم برگشت سمت کیان که هنوز با شوک به جای خالی مامان نگاه می

کرد، با جدیت وعصبانی گفتمی : 

- خوره بیا بلندش کن، باید ببریمش بیمارستاناگه به غیرتت بر نمی . 

کشیدم دلم با حرف مامان دستش رو فشردم تا منصرف بشه اما قبول نکرد، ازش هنوزم خجالت می

کیانی باشه و شدم رویای رفتنی آبرویی کنه، هر چند دیگه قرار نبود ترسیدم بیکرد و میتابی میبی

خواستم، تونستم هشیار باشم اما اینو نمیرد دیگه امونم رو بریده بود و نمیو همیشه تنها، د

وقت ندارمش حداقل یک خواستم برای همیشه این با اون بودن رو به ذهنم بسپارم، من که هیچمی

باز نگهدارم، اومد سمتم، یک دستش رو انداخت زیر بار برا من باشه، سعی کردم چشمام رو نیمه

خواد زدم که میدستش رو زیر گردنم و بلندم کرد، هول بود و دستپاچه یا من توهم می زانوهام و یک

تر کار کنه؟ همین که چسبوندم به سینش خودمو تو بغلش جمع کردم و صورتمو چسبوندم به سریع

شد برای وقتای نداشتنش، شوهرم بود اما هام، اینم باید بایگانی میقلبش، عطرش رو فرستادم به ریه

جا آرزوم رو قدر امن بود، کاش خدا همینقدر خوب بود، چها حاال منو به آغوش نکشیده بود، چهت

رفت، یقش رو محکم تو دستم ها میبرد تا با خوشی بمیرم، داشت بازم از پلهکرد و منو میبرآورده می

 .فشار دادم

 :آروم گفت اما شنیدم که پشت چشمای بستم گفت

- ر شوغلط کردم رویام، بیدا . 

دونستم اگه زد، سرمو تو گردنش فشار دادم، میدونم اشتباه شنیدم، حتی گوشامم توهم میاما می

دیدمش که بخوام خجالت االن رو بکشم، هر زمان دیگه بود االن از خجالت مرده بودم اما دیگه نمی

فکرب رم که حس کردم منو به خودش فشرد، نخواستم بگم اشتباه کردم، بذار آخرین روز با این 

خواستم بیداری بعدیش دنیایی جاودان باشه و روزگار دوستم داره و چشمایی که بسته شد و من می

ای دیگه داشتخواسته ! 

 

 «امیرکیان»

گناه بود و من ندونسته تا حد مرگ زده بودمش، حتی گفت؟ اون... اون بیخدایا مامان چی می

وارد زندگیم نشده و مادر و پدرش محکومش کردن، بهش!چند روز پیش مامان گفت که اون با نقشه 
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جونش که دونستم و بازم با خودم لج کردم و اذیتش کردم اما االن، نگاهم افتاد به بدن نیمهاین رو می

گفت چرا به من واقعیت رو گفته، چیزی توی دلم بدجور تکون به دستای مامان تکیه داده بود و می

دلم لرزیدخورد، تکونش انقدر سخت بود که  . 

گناه مقابلم لرزید، برای چندمین دفعه دلم براش رفت اما این بار مقاومت دلم برای دختر معصوم و بی

رحمی تموم به طور این همه ضعف رو ندیدم و با بینکردم، این بارم من مقصر بودم و اون! من چه

و بلندش کردم که  دار کردم؛ با سرعت رفتم سمتشبدنش آزار رسوندم، بدن زخمیش رو جریحه

قدر دلم براش تنگ بود، با دیدمش، چهخودش روتو بغلم جمع کرد، نگاهش کردم، من تازه داشتم می

گرفت، خدایا یه این بار رو بهم رحم کن، ازم عجله راه افتادم طبقه پایین، آسانسور همیشه وقتمو می

ه سمتش پر کشید، آخ که نگیرش، من بهش بد کردم، وقتی یقم روتو دستش فشرد همه وجودم ب

خواستم و دیر فهمیدم، لعنت به من، خدایا خدایا نه! غلط کردم رویام، بلند قدر این دختر رو میچه

 .شو، چشمای قشنگت رو بازم برام باز کن، این کار رو با من نکن

مامان در عقب رو باز کرد که گذاشتمش داخل، مامانم پیشش نشست منم پشت رل نشستم وحرکت 

دیم،کر  

تر تا مرگ فاصله نداشت رو نجات بدم، باورم روندم تا همه زندگیم رو که چند نفس بیشفقط می

ذاشتم؟ رحمانه درد رو دلش میشد که بغض کرده بودم، من؟ برای کی؟ برای کسی که بینمی

کردگفتم و اون صبورانه تحمل میکردم؟کسی که بدترین چیزا رو بهش میتحقیرش می . 

دادم، خدایا من کشید و محل نمیذاشتم، گرسنگی میترسید و من از قصد تنهاش میی میاز تاریک

کردم تا بلکه کمی آروم ای بودم؟ محکم زدم رو فرمون، حرصم رو روی چی خالی میطور بندهچه

بشم؟ جلوی در بیمارستان با برانکارد بردیمش داخل که گفتن برم کارای پذیرش رو بکنم، کارها رو 

ام دادم و برگشتم که دیدم مامان پشت در اتاقی نشسته و سرش رو با دستاش گرفته، حتی روی انج

 .حرف زدن با مامان رو نداشتم، ناچار دستی به گردنم کشیدم وصداش زدم

 .مامان-

 .مامانت مرد، دیگه منو مامان صدا نکن-

- طور نکنحاج خانوم؟ تو رو به علی این . 

- که این شد جوابم؟کجای درگاه خدا خطا کردم   
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 ...حاج خان-

- تر پیشم کوچیک نشدی، ساکت شوساکت شو کیان، تا از این بیش . 

- دونستممن نمی ... 

 .تیز نگاهم کرد، بلند شد و مقابلم ایستاد

- طور محکومش کردی، انقدر به گوشات اعتماد داری دونستی و اینآفرین، آفرین بهت که هیچی نمی

کردی نشستی یکم دو دوتا چهارتا می؟ معلومه نداری که اگه داشتی میبه حرف قلبتم اعتماد داری

کنیکار میفهمیدی که داری چیطوری میشاید این . 

- تر توبیخم نکن، دیگه بریدمتوروقرآن از این بیش . 

- بندگی کردم که یک بار زدم تو گوشت، باید برای دل قسم نده کیان، قسم نده که تا االنم بی

کردم اما چه کنم، چه کنم کهدختر نفرینت میی این شکسته ... 

ی صندلی نشست و چادرش رو کشید روی قطره اشکی از چشمش چکید و رو ازم گرفت، گوشه

چکید اما صداش در از چشمای مادرم میدونستم االن دریاست که زیر اون چادر صورتش، می

در حق اون دختر کوتاهی کرده، قدر پیش خدای خودش شرمنده هست که دونستم چهاومد، مینمی

برا هزارمین بار به خودم لعنت فرستادم که مسبب این همه درد من بودم، عامل این دل شکسته من 

 .بودم

 .دقایقی گذشت تا دکتر از اتاق خارج شد، مادرم از رویا پرسید که نگاهی متاسف به من انداخت

 شما همسر این خانومین؟-

ه ایشونم شوهرش، حالش خوبه؟مادر: بله آقای دکتر، عروسم  

- دونید واال چی بگم خانم، واقعا متاسفم براتون آقای محترم، این چه وضع برخورد با همسرتونه؟ می

کنم آقااگه دیر رسیده بودین ممکن بود چه بالیی سرش بیاد؟ من گزارش می . 

واستم برم داخل اتاق که بعدم با عصبانیت ازمون دور شد، همین مونده بود دکتره بهم تیکه بندازه، خ

 :دستی مانعم شد، مامان بود با تحکم گفت



                 
 

 

 مهال جعفری کاربر انجمن یک رمان  | مردی حکم میدهد رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

194 

 

 .حق نداری ببینیش، تو دیگه هیچ صنمی با این دختر نداری، بهتره بری-

 .بعدم وارد اتاق شد و در رو بست

تونم ببینم، زنم؟ تا دیروز که اذیتش عصبی چشمامو روی هم فشار دادم، دیگه حتی زنم رو هم نمی

بردی، تحقیرش کردی، حاال چی شده که برات مهم شده؟ زنت شده؟ وقتی که ذت میکردی و لمی

داد زنت بود؟خفه شو، خفه شو لعنتیداشت زیر زجرات جون می . 

هوای بیمارستان برام سنگین بود، رفتم تو حیاط و روی نیمکت نشستم، چی شد که این شد؟ چی 

 شد؟

 

 «رویا»

اما مخالفت کردم، دوست نداشتم وارد یه جریان دیگه باز  تونم ازش شکایت کنمدکتر بهم گفت می

اومدیم امکان گفت اگه کمی دیرتر میبشم، به اندازه کافی خسته بودم، بدنم کوفته بود، دکتر می

بینی چه بالیی سرم آوردی؟کیانم؟ می بینیخونریزی داخلی وجود داشت، می  

 چرا انقدر دلم براش تنگ بود؟

شدم، یک چیز کوچیک به چشمم محبت ندیده بودم، با یک بغل ساده وابسته میدیوونه بودم دیگه 

دونستند، در اتاق باز شد که دیدم وقت کسایی بودند که این چیزا رو داشتند و قدر نمیاومد، اونمی

زده ید، از مهربونی این زن خجالتب*و*سمامانه، لبخندی زدم که نزدیکم شد و پیشونیم رو 

منت هوام رو داشت؟طور بیکار کرده بودم که اینبراش چیشدم، مگه من می  

 خوبی دخترم؟-

 .خوبم-

 .الهی بمیرم که این بال سرت اومد، شرمندتم مادر-

 .این چه حرفیه مامان جون، من همیشه شرمنده شمام-

 .شرمنده؟ این چه حرفیه؟ تو عروسمی، دخترمی-
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 .من زندگیتون رو خراب کردم-

- طوری بشین، اما دیگه قربانی سرنوشت شدی، قسمت تو و کیان این بود که این این حرف رو نزن، تو

ذارم رنگتو ببینه چه برسه بخواد دست بهت بزنهنترس، نمی . 

شدم یا ناراحت؟حال میدونم باید از شنیدن این حرف خوشنمی  

- سیروان رو سپردم از تهران میریم، چند روز دیگه عیده، میریم ارومیه خونه خواهرم، خیالت راحت، 

جا راحت باشیجا نباشه تا تو اونیک مدت اون . 

 ...اما-

- گیرم نگران نباشگیرم، برات وکیل میاما نداره مادرم، طالقت رو غیابی ازش می . 

 با شنیدن اسم طالق غم عجیبی روی دلم نشست، کی ازدواج کردم که حاال طالق؟

کردم، سرمو تکون دادم اما دلم ناسازگاری الفت میخواست پس به چه امیدی مخاما اون که منو نمی

گردم خواد، مامان با گفتن برمیخواست، آروم باش دلم، اون تو رو نمیوفاش رو میکرد، عشق بیمی

کردند، دست ضرب دیدم رحمانه بالشتم رو خیس میاز اتاق خارج شد و من موندم و اشکایی که بی

هویی داشت برای دیدن دوباره امیرکیانش. اما این بار،فقط رو گذاشتم روی قلبم، آخ که چه هیا

کرد به نفع منه اما سرنوشت نبود مامانم بود که سخت خواستار این جدایی بود که فکر می

دونست جدایی از کیان مرگ منه، مرگنمی ! 

 «اززبان نویسنده»

توانش برای محکم نشان زری از اتاق به بهانه خرید یک سری از مواد خوراکی خارج شد، اما تمام 

ریخت به هایش یکی پس از دیگری فرو میدادن خودش فرو ریخت، پشت در، در حالی که اشک

ها او را عجیب یاد خودش در زمان جدایی از یارش صدای گریه دختری گوش سپرد که این گریه

ل سنگ شدن شناخت اما گاهی دانداخت، نگاه پر از خواستن و عشق این دختر به پسرش را میمی

بختی آن دختر برایش بختی عزیزان بد نبود، او تصمیم خود را گرفته بود، چرا که خوشبرای خوش

بختی نازگل نبود، از امیرحسین خواسته بود بدون اطالع کسی وکیلی جور تر از مهم بودن خوشکم

تر بد نبود بلکه بیش سروصدا انجام دهد، تنبیه کردن پسر عزیزتر از جانشکند تا کارهای طالق را بی

دانست این تنبیه فقط حرف قدر عافیت را بداند و بفهمد یک من ماست چه قدر کره دارد! اما نمی
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کمی ماست و کره نیست، پسرش، کیانش، دل باخته! آن هم انقدر زیاد که فقط خود داند و خدایی که 

وآمد آنها جایی در حیاط پر از رفت تابانه کمی دورتر ازشاهد دل رنجور و پر از پشیمانیش بود که بی

های از دست رفتهتنگ رویایش بود و اندوهگین این فرصتبیمارستان دل ! 

 «امیرحسین»

شد، دوباره حرفش تو ذهنم اکو شدبا تعجب نگاهش کردم، باورم نمی . 

- ماه1باشه صیغت میشم اما فقط  . 

 .با صداش دوباره نگاهش کردم

 چی شد، پشیمون شدی؟-

نم رو با زبون خیس کردم و دستی به گردنم کشیدملب پایی . 

 ...مطمئنی؟ من اون پیشنهاد رو از رو عصبانیت گفتم تا یکم شوکت کنم، من-

- قدر سختته که رو تعصباتت پا بذاری، دونم چهدونی الکی نگفتی، من مینه امیرحسین، خودتم می

تونم د میلیاردی نجات دادی، پس میمن یک جورایی مدیون توام، تو من و پدرم رو از یک ضرر چن

تونیمبهت اعتماد کنم، دکترمم گفت تا یک ماه دیگه کامال پاک میشم، پس می ... 

که عسل انقدر رام شده بود، برام سخت بود، قبول جای حرفش که رسید سکوت کرد، باور اینبه این

ام رو فرضی ه، یقهکه صیغش کنم تصمیم سختی نبود حتی اگه فقط یک محرمیت ساده باشاین

 :درست کردم و با جدیت خاصی که از خودم سراغ داشتم گفتم

 .خیلی خب، پس چون یک محرمیت ساده هست چیزی احتیاج نداریم، فقط باید یک تماس بگیرم-

داد ببینم، داد و آب دهنش که تند تند قورت میتونستم استرس رو از انگشتاش که بهم پیچ میمی

ی درسته یا نه؟ اما به حرف دلم گوش کردم که بدجور راسخم کرده بود، شماره دونستم تصمیممنمی

ی یک ماه کنه رو گرفتم و خواستم از پشت تلفن یک صیغهدونستم این جور کارا میشیخی رو که می

 .به ناممون بخونه
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 «عسل»

نگار که زمانی که اسم امیرحسین فتحی و عسل سهرابی رو کنار هم خوند حس عجیبی داشتم، ا

اولین و آخرین وصالم بود، انگار که این یک ازدواج واقعی بود؛ رو مبل مقابلم گوشی به دست داشت 

داد، به هیکلش نگاه کردم که با جذبه و ژست خودش مبل رو اشغال کرده به صدای خطبه گوش می

رم باشه، دستای که شوهکه پناهت یکی مثل اون باشه، اینبود، چیزی درونم فرو ریخت با تصور این

کردی محکمش بذاری، حالمو عوض میمردونش رو بگیری، سر روی سینه ! 

ی عربی که گفت رو تکرار کردم، که با صداش که منو خطاب کرد دست از فکر و خیال برداشتم و کلمه

 .اونم تکرار کرد و گوشی رو قطع کرد

کار کنیم، انگار دونستیم چیییک دفعه سکوت کل خونه رو برداشت، هر دو هول شده بودیم و نم

فهمیدیمنگاهمون به هم عوض شده بود و این رو به خوبی می . 

گرده، وقتی از خونه خارج شد منم دویدم تو اون زودتر به خودش اومد و گفت میره بیرون و زود برمی

ود، رفتم زد، خدایا این چه حالی باتاقم و در رو بهم بستم، دستمو گذاشتم رو قلبم که روی صد می

 .جلوی آیینه و به صورتم نگاه کردم

وروم بهتر شده بود و صورتم کمی از حالت استخونیش کردم رنگبه خاطر قرصایی که مصرف می

شد این منم! منی که همیشه حداقل یک رژ لبم رو زد، باورم نمیحال میخارج شده بود، اما هنوزم بی

سه من روز به خصوصی بود؟ مگه همه چیز صوری نبود؟ حال بودم، امروز واطور بیداشتم االن این

ولی کسی که االن محرمش بودم کسی بود که... کسی بود که عاشقش بودم! آره من عاشق شده بودم، 

کردم، اما حاال! اگه امیرحسین عاشق کسی که االن اگه چند سال پیش بود شاید حتی نگاهشم نمی

ط یک ماه، فقط یک ماهبره چی؟ اصال مگه قرارمون همین نیست فق ! 

تاپ و شلوار جذب مشکی از کمدکشیدم بیرون و پریدم توحموم، وقت وان نبود بعد از کلی ساییدن، 

اومدم بیرون و لوسیونم رو زدم، موهامو سشوار کشیدم، تاپ و شلوارم رو پوشیدم، تاپم یک تاپ دو 

سکی داشت، حاال نوبت موس بود و شلوارش جیبای عروبنده ساده مشکی فقط جلوش سر میکی

آرایش بود، کرم پودر برنزمو رو صورتم پخش کردم، ابروهام مرتب بود، خط چشم کلفت مشکی پشت 

هام کشیدم، تو چشمم مداد مشکی کشیدم، رژگونه آجری چشمم کشیدم و ریملم رو از ته رو مژه

عسل خودم، محو روی گونم کشیدم، رژ نارنجیمو هم محکم روی لبم کشیدم؛ اوف شدم همون 

کنم، حاال که قراره بری پس بذار مثل من اذیت بشیامیرحسین امشب دیوونت می . 
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وپا کنم، راستش آشپزی که بلد نبودم پس زنگ زدم رفتم تو آشپزخونه و تصمیم گرفتم شامی دست

دوتا پیتزا بیارن، میز شام رو چیدم که صدای چرخش کلید اومد، وای! من همیشه جلوی پسرا راحت 

تونستم، یک کردم به خودم بقبولونم که امیرحسینم مثل بقیه هست نمیقدر سعی میدم اما هر چهبو

شد، از آشپزخونه خارج شدم و سالم کردم، بردم که همین باعث استرسم میجورایی ازش حساب می

رد باال داشت کتش رو در میآورد، هنوز منو ندیده بود، جوابم رو داد و پالستیکی که دستش بود رو آو

 .و برگشت سمتم

 ...من شام-

 با دیدنم حرفش نصفه موند، تعجب کرده بود،

تر به خودش اومد و گفتمنم دست کمی از اون نداشتم، اون سریع : 

 .شام گرفتم، میز رو بچین-

 .منم پیتزا سفارش دادم-

کنارش رد بشم و  زمان با حرفم صدای آیفون بلند شد که با گفتن طبقه در رو باز کردم، خواستم ازهم

قدر دستاش داغ بود،چرا یک جوری شدم! فشاری وارد کرددر رو باز کنم که بازومو گرفت، چه . 

 کجا؟-

- خوام غذا رو بگیرممی . 

دونستم سعی در کنترلش داره گفتبا صدایی که می : 

 .الزم نکرده-

 .منو هل داد پشت در و خودش پیتزاها رو گرفت

رفت آشپزخونهه داشت میبا حرص راه افتادم دنبالش ک . 

 یعنی چی این کارا؟-

ذاشت خونسرد گفتطور که پالستیکو رو میز میهمین : 
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- خواستی پیتزاها رو از اون مرتیکه بگیری؟طور میکه تاپ تنت بود، همینبرا این  

- طمگه چشه، من همیشه همین ... 

 :محکم کوبید رو میز که کمی جا خوردم، با صدای نسبتا بلندی گفت

گذشته گذشتس، االن فرق داره االن تو صیغه منی، خوشم نمیاد کسی به چیزی که قراره چه یک -

 ماه چه یک سال چه همه عمر مال من باشه نظر کنه، شیرفهم شدی یا طور دیگه حالیت کنم؟

که مال اونم خوشی زیر پوستم با این که تو حرفاش اثری از دوست داشتن من نبود، اما با گفتن این

وجور کنمید، سعی کردم خودم رو جمعدو . 

- خوای تا کی جلوی منو بگیری؟ باالخره که میری منمباالخره که چی، می ... 

 .با دادی که زد چشمامو بستم

- خواد بکنی بذار برا وقتی که من خبر مرگم نبودم، هی نگو فالن دهنتو ببند، هر غلطی دلت می

کارا رو بکنی کنم، تا وقتی زن منی حق نداری فکر اینمی . 

زد؟ یعنی انقدر ذلیل طورحرف میاشکی از چشمم چکید که کالفه چشماش رو بست، چرا باهام این

داد، ن میای که پشیمونیش رو نشوشده بودم؟برگشتم برم تو اتاقم که درمونده و با صدای گرفته

 .صدام زد

 .عسل! انقدر اذیتم نکن-

کردم تو بغلش و طمئن بودم همین االن خودمو پرت میانقدر جملشو با احساس گفت که اگه ازش م

گفتم: عیب نداره اما چه کنم کهمی ... ! 

با صداش که کنار گوشم پیچید لرزی تو تنم نشست، خدایا این همه جذابیت صدا برای یک نفر زیادی 

 نبود؟

- در کار نیست ببخشید خانوم کوچولو، تند رفتم، انقدرم رو اعصابم راه نرو، دفعه دیگه عذرخواهی . 
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با حرص برگشتم سمتش، چون گردنش رو سمتم خم کرده بود صورتم مقابل صورتش قرار گرفت، 

کردم انقدر نزدیک باشه، المصب چه چشمایی داشت ی یک نفس، جا خوردم! فکر نمیدقیقا به فاصله

شعور!خودمو جوری که انگار جا نخوردم جمع کردم و جسور زل زدم توچشماشبی . 

- رم از دستم عصبی بشی حق نداری سرم داد بزنی، این چه وضع حرف زدنه؟ دفعه دیگه بهم هر جو

 ...توهین کنی

 چی؟-

 چی، چی؟-

- کنی؟کار میتوهین کنم چی  

- کنمچیز... من... چیز می ... 

گفتم، با فکر شیطانی که به با شیطنت بهم زل زده بود و منتطرحرفم، چه غلطی کردم، حاال چی می

وم نزدیکش شدم که کمی چشماش سوالی شد، درست وقتی که کامل نزدیکش شدم سرم زدآ ر

که داد بزنه دویدم سمت اتاقم و در رو صورتشو سریع گرفتم و یه گازمحکم از گونش گرفتم، قبل این

 .از پشت قفل کردم

وای چه غلطی کردم، با صدای کوبیده شدن در، یک متر پریدم، وای خداجون شکر خوردم، 

گاه جیغی کشیدم که دوباره زد به درناخودآ . 

 .وا کن ببینم این در رو، این چه کاری بود، هی عسل با توام-

شعور یک ذره مالیمت نداشت، هی یعنی چی؟ مگه من یابوام؟ منم داد زدمی بیپسره : 

 .هی خودتی، تا تو باشی دیگه به من توهین نکنی-

 :تهدیدوار گفت

- جا نیستیابد که اونباالخره میای بیرون دیگه! تا  ! 

 .نخیرم دیگه نمیام-
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 .خواهیم دید-

- بینیممی . 

جا که اتاق خودم نبود اتاق اون بود که شکلکی براش در آوردم و رفتم سمت تخت، هی، وای من این

جا، تو که عین سگ این مدت توش بود! خاک تو اون سرت نکنن عسل، از بس هول کردم پریدم این

شد من ت دیگه چی بود؟ با یادآوری گاز گرفتنم زدم زیر خنده، باورم نمیترسی این کاراازش می

ی بد اخالق! روی کرد با اون اخماش، پسرههمچین کاری کردم، اگه جلو دستش بودم تیکه تیکم می

داد، تختش دراز کشیدم، ناخودآگاه به شکم خوابیدم و صورتمو گذاشتم رو بالشتش، یک بویی می

بو کننده خاص! انگار عطری در کارنبود و بوی بدن خودش بود، یک خوش یک بوی خاص و خوش،

خودمو رو تخت جمع کردم، این چه حسی بود!عسل از دست رفتی رفت! با صدای ویبره چیزی 

لرزه، برش داشتم که دیدم اسم نازگل روش خودنمایی برگشتم که دیدم موبایلش رو پا تختی داره می

دونم چرا اعصابم بهم ریخت، البد دوست دخترش بود، هم کشیدم، نمی کنه، ناخودآگاه ابرو درمی

چون حلقه نامزدی که نداشت! اصال عسل به تو چه؟ هر کی که هست مگه زنشی؟ اصال هر چی، محرم 

که هستیم اونم نذاشت در رو باز کنم وغیرتی بازی در آورد، چرا من نکنم، تماس قطع شد، باز دوباره 

زدم، اما جواب ندادمزنگ خورد، اتصالو  . 

 الو؟ سالم، الو؟ داداش امیرحسین؟ کجایی الو؟-

داداش امیرحسین؟ یعنی خواهرش بود؟ سریع قطع کردم و نشستم گوشی رو چسبوندم به سینم، 

حالی بود که تو وجودم دوید، تر خوشوای اگه بفهمه من جواب دادم عصبانی نشه! اما از اون مهم

که فهمیدم خواهرشه انقدر خیالم راحت شد، سرمست دوباره رو تخت دراز  دونم چرا بعد از ایننمی

 !کشیدم، چشمام سنگین شده بود، بخواب، بخواب عسل خانوم که تموم شدی رفت

با دردی که توی بدنم پیچیده بود بلند شدم، لعنتی هنوز زهرماری کامل از بدنم نرفته بود ولی مثل 

دقیقه صبح بود، اوف خوابم  2:38بود، به ساعت نگاه کردم،شدم، گرسنمم شده قبل بد خمار نمی

برده بود، با کرختی بلند شدم، با دستم بازوهام رو فشار دادم، در رو بازکردم و راه افتادم سمت 

آشپزخونه، خونه تو تاریکی مطلق بود، فقط چراغ باژور، رو روشن گذاشته بود، نگاهم افتاد به 

رو میز بود، پس اونم چیزی نخورده بود، یکی از پیتزاها رو در پالستک غذاها که دست نخورده 

آوردم، برق آشپزخونه رو هم روشن کردم، رو اپن نشستم و مشغول شدم، هنوز گاز سوم رو نزده 

 .بودم که با صدای امیرحسین یک متر پریدم
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- جاننوش . 

 .هیی، ترسیدم-

-... 

- کنی؟طوری نگاهم میچیه؟ چرا این  

و به صورتش اشاره کرد صورتشو کج کرد . 

 .فردا کارخونه باید برم-

 .با دیدن رد قرمز کامل دندونام با دهن باز نگاه کردم، هیع! این کار من بود، وای که گیر افتادم

 .حاال از یک طرفم بدن دردم زیاد شده بود

 امیرحسین-

 .جدی نزدیکم شد

 .درد دارم-

- درد گرفتیخوردی، تا من اومدم بدن االن که خوب غذا می ! 

حال شده کنه، بلند شدم، نگاهمو کمی تو آشپزخونه چرخوندم، انقدر بیحاال نگاه! حرفمم باور نمی

کردم چشمام خمار شدهبودم، حوصله حرف زدنم نداشتم، حس می  

 !امیرحسین-

 :انگار واقعا فهمید حالم بده، نزدیکم شد و با نگرانی پرسید

 حالت خوبه؟ چته؟-

ه انداختم باالسرمو به معنای ن . 

 داروهات رو خوردی؟-
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 دوباره حرکتمو تکرار کردم،

 این چه مدل جواب دادنه! چته تو؟-

دونم چم شده بودچونم لرزید، نمی . 

- دونم، حالم خوب نیستنمی . 

- خوای بریم دکتر؟می  

ای کشیددوباره نوچی گفتم که هوف کالفه . 

 .خیلی خب، بیا بریم تو اتاقت بخواب-

دست فشردم، نزدیکش شدم و راه افتادم سمت اتاق که یک دفعه سرم گیج رفت، از پشت  بدنم رو با

 .گرفتم و برم گردوند سمت خودش

- پدر، ببین چه بالیی سرت آورد، دختری که با هر کسی بپره همینه دیگهرامین بی . 

 .سرزنشم نکن-

خدایا نمیرم فقط، یه کمی تو خودم جمع شدم که کشیدتم تو بغلش و دستش رو دورم حلقه کرد، 

داد، طوری تو بغلش نبودم، آغوشش گرم بود، انگار دردام رو تسکین میحالی شده بودم تا حاال این

وار گفتکنار گوشم زمزمه : 

 سردته؟-

 .سردمه؟ کوره آتیش بودم

پیچید، آروم لب زدفهمیدم، صدای نفسای نامنظمش کنار گوشم مییک حسی بود که نمی : 

- رو بخور بریم داروهات . 

کرد، این هام، بهم نگاه نمیآروم سرم رو تکون دادم، رفتیم تو اتاق خودم، پتویی انداخت رو شونه

نصف شبی؟ داروهامو کمک کرد خوردم، بهتر شده بودم، خواستم تشکر کنم که دیدم  چش شده بود
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ش رو قورت داد، بامه، فکر کردم چیزی مونده روش، سریع با زبونم کشیدم روش، آب دهننگاهش رو ل

 .خاک به سرم این چه کاری بود؟ دستمو گذاشتم رو بازوش

 .امیرحسین-

کالم نگاهم کرددارش رو آورد باال و بینگاه تب . 

 .میگم من خوابم میاد-

 .خب بخواب-

 ...آخه... چیزه-

 نگاهمو کمی اطراف گردوندم، که یک دفعه چشمام چهارتا شد، این کی همچین کاری رو کرد؟

مو محکم گاز گرفت که جیغی از درد کشیدم، خدا ازت نگذره امیرحسین فتحی! دماغمو گرفتم دماغ

 .و زدم زیر گریه

- ذاری، آی مامانتالفی نمیآخ! این چه کاری بود؟ آی... آی، حدس زدم بی . 

زدم به بدن و صورتشلش حرصم گرفت، خودم رو پرت کردم سمتش، با مشت میبا دیدن خنده . 

- خواممونه، آیی درد گرفت، من مامانمو میعوری، من پوستم حساسه ردش میشخیلی بی . 

- دونه االن در چه حالی خانوم کوچولومامانت می . 

گفت االن من با یک پسر بودمدست از زدنش برداشتم، راست می . 

- شعور؟اونم یک پسر بی  

 .آب دهنمو با صدا قورت دادم

سی مانع شد، چون سرمو نگه داشته بود گردنم درد گرفته میل خواستم خودم رو بکشم کنار که حبی

 .بود

 .امیرحسین گردنم درد گرفت-
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 .جان امیرحسین؟ خب سرتو بذار تا درد نگیره-

زد؟ این صدای کشیده و آروم چی بودطوری حرف مییا خدا این چرا این . 

 ...آخه-

 ...آخه چی-

خواست! سرمو آروم اال انگار دلمم نمیپوشی کن، حخدایا این که محرممه یک این بار رو چشم

زد، قدر تند میقدر آرامش داشت، دستم رو قلبش بود، چهمتمایل کردم و گذاشتم رو شونش، چه

گونه دستشو رو کمرم قلب خودمم تپش گرفته بود، رسوا شدم رفت! دیگه دستم براش رو شد!نوازش

داد؟خواستم پسش بزنم که چه معنی می داد، این راه آخرش چی بود؟ اصال این کارامونحرکت می

 :یک دفعه برم گردوند، صورتش اومد نزدیکم و زمزمه کرد

- ریزی؟کردم تموم شدی، چرا هر دفعه مغزمو بهم میتو که هنوز از قلبم نرفتی! من فکر می  

که به پتو برسه شکار امیرحسین شد، پس هنوزم قطره اشکی از گوشه چشمم سرازیر شدکه قبل این

ستم داشتدو  

 ...امیر-

 هیش!من همون امیرحسینم یادت رفت؟-

 .ولی من دیگه اون عسل نیستم-

سوالی نگاهم کرد، آره من دیگه اون عسل پر از غرور و خودخواه گذشته نبودم، خیلی وقت بود دل 

 .بهش داده بودم، درست از دقیقه اول

 ...خیلی وقته تو... تو-

ین فاصلمون رو تموم کردکه حرفم تموم بشه، امیر حسقبل این . 

پس این آخرش بود! امیرحسین شد مرد زندگیم و من شدم عسل امیرحسین! چیزی که تنها انتخاب 

کس خبر نداشت جز من و امیرحسین و درست زندگیم بود و من پا گذاشتم در مسیری که هیچ

تر از شیر مادرخدایی که خودش حاللمون کرده بود، حالل ! 
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 «امیرحسین»

صدای زنگ موبایل رو قطع کنم ، چشمامو باز کردم که نگاهم افتاد به عسل که خواب افتاده  خواستم

خیال، آقای سهرابی به صبح بود، اوف کارخونه رو هم که بی 10بود، تلفن رو خاموش کردم، ساعت 

چه کسایی کارخونش روسپرده بود، چرخیدم سمت عسل که پشت به من خوابیده بود، عمیق 

کارکردی امیرحسین؟ این قراری بودکه با خودت گذاشتی؟ مگه قرار نبود کشیدم، چیموهاشو بو 

تونستم ازش بگذرم؟ از کسی که از وقتی اومده بود عسل خط بخوره؟ اول غرورت بعد عسل؟ مگه می

میل نیست ازش بگذرم؟تونستم وقتی که فهمیدم اونم به من بیخواب رو ازم گرفته بود؟ مگه می  

خورد و آخی زیر لب گفت که جوابش شد زمزمه من زیر گوشش تکونی جزئی : 

 !جانم-

رفت برا اون ابروهای هشتی و خمیده، برا چیزی نکشید که آروم برگشت سمتم، آخ که دلم ضعف می

فهمیدم خجالت توشه و دار و بهم ریختش که نصف بالشت رو گرفته بود!با نگاهی که میموهای حالت

 :صدایی گرفته لب زد

- میرحسینا . 

 .جان امیرحسین-

 با خجالت سرش رو برگردوند

- کشهخانومم از چی خجالت می . 

 ...امیرحسین! ما... ما... االن-

 .به من نگاه کن، ببینمت-

 .سرشو آروم آورد باال و بهم نگاه کرد، انگاری بغض داشت

 ...من یک جوریمه، اگه بابا... مامان-

- قراره چی بشه؟ خودم خواستم خودمم پاش هستمترسی؟ مامان و بابات؟ مگه از چی می . 
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عالی نمیشه برم کارخونهامروز که به دسته گل جناب . 

 دسته گل؟-

 .به صورتم و رد دندونش اشاره کردم که خندید

 بعدشم که... راستی، پدرخانومم کی قصد دارن از لندن برگردن؟-

 .اذیت نکن-

- م، جرمه؟خوام بیام خواستگاری زناِ اذیت چیه؟ بابا می  

 ....اگه... اگه... مادرت-

- هاست که انتخاب پسرش رو ندیده بگیره، بعدم عروس تر از این حرفنترس، مامان من خیلی عاقل

 از این بهتر از کجا؟

ساعتم از صیغمون  24کشه، هنوز فهمیدم هنوزم خجالت میحس کردم لپاش رنگ گرفت، می

نشستروزا به دلم می وحیای اینگذشت. عجیب این عسل پر شرمنمی . 

- دارخوبی نبودمولی من نگران اینم که پدرت، راستش پیشش شرمنده شدم، امانت . 

- خوام، بابام این بار باید به حرف دلم طور نگو، من پای همه چیز ایستادم، من فقط تو رو مینه، این

خوام... بی توخوام، نمیاحترام بذاره، حرف یک عمر زندگیمه، نمی ... 

- ذاریخوام کارت نداشته باشم، تو نمیین من میبب . 

 :خندید

- کردم امیرحسین دیگه این شکلی باشهاصال فکر نمی . 

 چه شکلی؟-

 ...انقدر... انقدر-

 ؟-
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 .خوب-

 آروم گفتم:پس خوبم؟

 .اوهوم، آخه تو خیلی بد اخالقی-

 که بد اخالقم؟-

ید،خواست یک دفعه در بره گرفتمش که جیغی کشطور که میهمین  

 یه بد اخالقی نشونت بدم؟-

ذاشتم دوباره از دستم خواستم و نمیهمین که خواست دوباره جیغ بزنه گرفتمش، این دختر رو می

بره، زندگی رو می،خواستم که رو اسم عسل باشه، این عسل عجیب شیرین بود برای این امیرحسین 

های دوباره با شیرین و عاشق بودن تاب بود برای این شهدبد اخالق و امان از امیرحسینی که بی

 !عسل تازه قدم گذاشته در دنیای مردانگیش

 «رویا»

روم گذاشت نگاه کردم، سندطالق غیابی من و کیان بود، دو روز بود که به کاغذ مقابلم که مامان روبه

ه از بیمارستان مرخص شده بودم، مامان آوردتم پیش خودش و نازگل، گفت میشن خانواده از این ب

های این زن! اما ای کاش فقط یک شدم از این همه مادری کردنبعد من و من باز هم شرمنده می

وفای من که حتی سراغی ازم نگرفت و شب و خوند، اون هم امیرکیان بود! مرد بیحرف رو از دلم می

شد کاغذ  کرد و حرفی نداشتم برای گفتن و تنها جوابم از امیرکیانمروز من که فقط بالشت خیس می

روم که حتی برا طالقم نخواست چشمش به من بیوفته و من چه حرفی داشتم برای گفتن؟ روبه

خودکار رو براشتم و با دلی پر از درد چند برگه امضاکردم، وکیلی که مامان گرفته بود یک سری 

از روی  تونستمتوضیحات ازم خواست و رفت، امامن که انگار یک وزنه صدکیلویی رو دلم بود، نمی

مبل بلند بشم، انگار چیزی گم کرده بودم، بغض بدی تو گلوم نشسته بوددو راه فراری نداشت، مامان 

اومد توخونه، چادر رنگیش رو که برای بدرقه وکیل سر کرده بود رو در آورد و نزدیکم شد، چشمای 

ناه بردم، فقط وقتی به زدم؟ نفهمیدم کی آغوشش باز شد و من بهش پزده بود یا من توهم می اونم نم

شد برای گر مامان که مرهمی میخودم اومدم که هق هقم کل خونه رو برداشته بود و دستای نوازش

 !قلب سختی کشیدم
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مامان، یعنی همه چی تموم شد؟ یعنی دیگه جدا شدم؟این چه ازدواجی بود که هنوز مهرش خشک -

 !نشده بود پاک شد! این چه سرنوشتیه

- و ببخش، من باعث این جدایی شدم اما باور کن که به خاطر تو بود؛ امیرکیان تا این قربونت برم من

طور زنی، چهکنه و تو دم نمیدونستم اذیتت میداشت، من میافتاد دست از کاراش بر نمیاتفاق نمی

تونستم تحمل کنم تو زجر بکشی و پسر من عامل این زجر باشه؟می  

رو پاک کردنگاهش کردم که با لبخند اشکم  . 

- گرده، اگه هم که نه بهتره برا مطمئن باش اگه امیرکیان واقعا لیاقت تو رو داشته باشه خودش برمی

کنیم سمت خونه خواهرم، امیرمحمد همیشه بره، االنم بلندشو وسایلتو جمع کن شب حرکت می

گردهبرامون بلیط گرفته تا وقته، نازگلم از دانشگاه برمی . 

انداخت، وقتی منو و راه افتادم سمت اتاق، شاید این دوری عشقش رو از سرم میسرمو تکون دادم 

ریختم، بذار بی من خوش باشهخواست چرا باید دوباره زندگیشو بهم مینمی . 

 

 «امیر کیان»

ی باالی پیراهنم رو باز کردم تا از هتل زدم بیرون، حتی حال ماشین برداشتنم نداشتم، دو تا دکمه

برسه، چرا انقدر همه چی گرفته بود؟ چرا مثل مرغ پروبال ریخته بودم؟ فقط یک امضای  کمی هوا بهم

طالق بود، چیزی نبود که انقدر حالتو بد کنه! آروم باش مرد، چته؟نفهمیدم کی دو تاخیابون از هتل 

دور شدم، آب معدنی گرفتم و رو سکویی گوشه خیابون نشستم، همه آب رو خالی کردم رو صورتم، 

کنن، مهم وجودم بود که این روزای آخر اسفندماه بد جور م نبود مردم چه فکری االن میمه

سوخت، اما چرا؟ برای کی؟ چرا ازوقتی اون برگه لعنتی رو امضا کردم به جای آروم شدن می

 بستم چشمامو باشم؟ حالخوش من و بری باید کهاین نه مگه رویا؟ کردی کارچی من با رومم؟توݪنا

ویرش جلو چشمم جون گرفتتص که . 

 ...آقا... را... راستش-

- خوره، عین آدم حرف بزنای بابا، حالم از این لکنت تو بهم می . 

 .دندونامو روی هم فشردم
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- ها، رنگتون زرد شده، حتما غذای بیرون بد بودهآقا حالتون بده . 

- ون بیادآقا دستتون درد نکنه، لباسا خیلی قشنگن، خدا کنه نازگل خانومم خوشش . 

- آروم میشی بزناگه منو بزنی  . 

 !چرا یک بار کیان صدام نکردی؟ چرا همیشه گفتی آقا؟مگه من شوهرت نبودم

- زنهکنی فقط آقا، کلفت که صاحبش رو به اسم صدا نمیدیگه منو کیان صدا نمی . 

- گردی تو خونه چیزی سرت کن، حالم بد میشهخوشم نمیاد ول می . 

- کنیپیشم وایستی، حالمو بد میخوام موقع غذا نمی . 

کار کردم؟بطری رو انقدر فشرده بودم مچاله شده بود، من با تو چی  

- ترسم، شبا رو نرین... توروخداآقا... من می . 

 .میشه یکم پول قرض بدین بهم؟ قول میدم برم سر کار برگردونمتون، قول میدم-

- رصا بخورم؟کنه میشه یک دونه از این قآقا... دلم خیلی درد می  

آورد، آخر شب رحمی تموم یک قرص رو ازش دریغ کردم، درد روش بود و به روی خودش نمیبا بی

اومد سعی در پنهون کردنش داشت و من بازم فهمیدم و به اش از درد از اتاقش میکه صدای گریه

 !روی خودم نیاوردم که مثال بگم حق با منه

کنم زبونش وقت نفهمیدم هر وقت دعواش میهیچ کدوم حق؟ حتی ازش توضیح نخواستم! چرا

قدر دوست زد؟ چهزنه انقدر قشنگ حرف میگیره؟اما وقتایی که نیستم و با خودش حرف میمی

 .داشت با من بشینه فیلم ببینه تا هی نظر بده و از فیلم بگه

ه اما من دیر خواست وقتی میرم خونه باهام حرف بزنه، از کاراش بگرفت و دلش میحوصلش سر می

قدر دوست داشت وقتی لباس براش گرفتم رفتم تا خوابش برده باشه و جلوم سبز نشه، چهوقت می

شد از زن فروشنده بپرسه، دوست ذاشتمش و مجبور میبرم و بگم بهت میاد اما من چشم انتظار می

میرکیان لعنتمزه شده اما من! لعنت به تو اداشت با من غذا بخوره یا حداقل بگم غذات خوش ! 
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کرد، بغض بود یا نه؟ من؟ بغض؟ چشمامو باز کردم و دستمو گذاشتم رو گلوم، چیزی داشت خفم می

خواستمش؟ من رفایی که اون دختر تو گلوش خفه کرد و من ندیدمش! چرا االن میبغض برای همه ح

نتونستم تحمل  مثل یک حیوون بهش تجاوز کردم، چه فرقی با اون توریست داشتم؟ چه فرقی؟ دیگه

کنم بلند شدم و دویدم سمت پارکینگ هتل، دوتا خیابون رو به سرعت رد کردم، سوار ماشین شدم و 

خواد تنبیهم کنه دونستم می، میکردطور رهاش نمیدونستم مامان همینگاز دادم سمت خونه، می

ان!امیرکیان رو نکش، کیانت رو با کنم! منو با رویا تنبیه نکن، االن نه ماماما مامان االن نه، خواهش می

 !گرفتن رویاش نکش

جلوی خونه زدم رو ترمز، کلید انداختم و وارد شدم، با دیدن برقای خاموش انگار آب یخ ریختن رو 

سرم، چرا نبودن؟ کجا رفتن این موقع؟ شماره مامان و نازگل رو گرفتم که جواب ندادن، امیرحسین 

کس خبر ندارهیرمحمدم گفتن خبر ندارن، یعنی چی؟ چرا هیچهم در دسترس نبود، امیرعلی و ام ! 

جا رو لبه حوض نشستم، رویا تو کجایی؟ دیوونه شده بودم، انگار همه امیدام ناامید شده بود، همون

 کجایی رویام؟

 «امیرحسین»

 با دیدن شماره مامان به عسل گفتم حرف نزنه،

 .جانم مامان-

-... 

 سالم، خوبی؟-

-... 

- رفتی؟کار کردی؟ کاش انقدر تند نمییمامان چ ! 

-... 

خیلی خب، نه حواسم هست؛ مواظب خودتون باشین، پول واریز کردم به حساب نازگل، اگه اذیت -

 شدین برین هتل

-... 
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 .نه قربونت برم، مواظب باشین، باشه میام، خداحافظ-

کردگاهم میای کشیدم، نگاهم افتاد به عسل که بغ کرده نبا قطع تلفن هوف کالفه . 

 تو چته؟-

 .کجا گفتی باشه میام-

 .ابرو باال انداختم با شیطنت نزدیکش شدم

 آی آی، از االن عروس بازی؟-

- خوام برینخیرم! نمی . 

- ها و مامانشون رو خواد خرج این تولهاِاِ نمیشه بشینم تو خونه که، باید برم سر کار، اگه نرم کی می

 بده؟

زدم با حرص دوید سمتم که قهقه . 

- خوام، نرواصال من هیچی نمی . 

- دونی مامان گفت برم ارومیهتازه، نمی . 

 چی؟ ارومیه؟-

 .هوم، نمیشه تنهاشون بذارم که-

 .دوباره جیغ کشید که خندیدم

- کشی؟کوفت، باشه نمیرم، چرا جیغ می  

 .همینه که هست-

ق سلیقه امیرحسین! خیلی هاش، اما هنوز مونده بود این عسل بشه، عسل طبخندیدم به این دلبری

کرد عاقبت منو با این افتاد، اولیشم حجابش بود که زیادی بد بود، خدا بخیر میچیزا باید از سرش می

تغاری آقای سهرابی که کارم باهاش در اومده بودته ! 
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از منشی خواستم بگه من اومدم، دیگه این عذاب براش بس بود، تا االنم به خاطر مامان بود که صبر 

کرده بودم، وارد شدم که با دیدنش جا خوردم، این کیان بود؟ انقدر بهم ریخته! پنجره رو باز کردم تا 

 .دود سیگار از اتاق خارج بشه

- های باز چیه؟ مگه من مردم عزا بلند شو خودت روجمع کن بینم، این ته ریش چیه؟ این دکمه

 گرفتی؟

 .مزخرف نگو-

- اختی؟چته کیان؟ این چه وضع برا خودت س  

- دونی، مگه نه؟تو می  

 چی رو؟-

 .پوزخندی زد که کالفه دستی به گردنم کشیدم

 .جالبه، همه مقابلمن-

 .این بار من پوزخند زدم

- خواستی؟حاال مگه چی شده؟ مگه همینو نمی  

 !امیرحسین-

-  خواستی از زندگیت گمشه بره بیرون، رفت دیگه، مامانم ازم خواست کاراشوامیرحسینو... ! می

تر راحت بشی و شرش از زندگیت کم بشهبکنم تا تو سریع . 

 .محکم کوبید رو میز

- خبرم، معلوم نیست کجان و منچی میگی؟ االن راحتم؟ سه روزه ازش بی ... 

- وقت ازش توضیح نخواستی؟چرا هیچ ! 

- کردم ازش متنفرمچون همش به خودم تلقین می . 
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 حاال چی؟-

- ان؟میمرم امیرحسین، بگو کجدارم می  

 .هنوز زوده بفهمی، هنوزم تبت تنده-

 .بگو لعنتی-

 .مامان به خاک بابا قسمم داده تا دو هفته هیچی به خاطر اون بهت نگم، بذار تموم بشه این دو هفته-

 .کالفه چشماشو بست

- ذاری آدم رازدار بمونه، در ضمن فردا سال تحویله، اگه حاله خودتو داشتی زنگ گندت بزنن نمی

پیشت بزن میام . 

جور! بعدم از اتاق زدم بیرون، پس کیانم عاشق شد رفت!!؟داداشِ مرد من خاطرخواه شده بود اونم چه

شکستن، وای به تازه شده بود مثل داداشش، امان از دست این دخترا که عهد آدم رو با خودشم می

 !حال غرور که جای خود داشت

 «امیرمحمد»

ام و با بابا بگذرونم، عینک و کالهمو رو سرم فیکس کردم و امروزم مثل بچگیا به سرم زده بود بی

ای تصمیم داشتن شد، وعدهواردبهشت زهرا شدم تقریبا شلوغ بود، یک ساعت دیگه سال تحویل می

کرد سالشون رو با از دست رفتگانشون نو کنن، انقدر بهشت زهرا بزرگ شده بود که آدم فکر می

ته گل رو روی قبر گذاشتم و گالب رو روی سنگ پاشیدم، فاتحه تره، دسها بیشتعدادشون از زنده

خوندم و از بابا خواستم همیشه کنارم باشه، گفتم در نبودش چه چیزا که نشده، ازش بخشش 

دونست من اون امیرمحمد دفعه پیش نیستم، ها کشیده شدم، انگار میخواستم که به این راه

چی؟ سر یک لجبازی احمقانه با خودم! سر چرخوندم که امیرمحمدی بودم که هیچ پاکی نداشت! سر 

نگاهم افتاد به یک آشنا که خیلی دورتر از من سر قبری نشسته بود و در سکوت بهش خیره بود، اون 

کرد؟ تنها از دست رفتش مامانش بود که اونم تو شهر خودشون دفن شده بود، پس، کار میجا چیاین

بلند شدم و رفتم سمتش، وقتی نزدیکش شدم نگاهش به من افتاد  کردم؟کار مینکنه پدرش!باید چی

 .و سریع بلند شد
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 ...تو-

 ...سر خاک بابا بودم که دیدمت، مگه مادرت-

سرشو انداخت پایین و جوابی نداد، کنجکاو نزدیک شدم و اسم کنده شده رو سنگ رو خوندم، خدای 

شد، آرشمن!باورم نمی ! 

 .سوالی نگاهش کردم

- ی! نکن خودشه آرشتعجب کرد . 

- طور؟ یعنی تو... از کی؟چه  

جونی زدلبخند بی . 

 .نه بیوه نیستم-

-... 

 .اول مطلقه شدم بعد مرد-

 چی میگی؟-

- خوای بشنوی؟چی می  

گفت؟نگاهم رو اطراف چرخوندم، چی می  

کار کرد! غزالهانقدر از مرگ آرش شوکه بودم که برای مدتی یادم رفت آرش کی بود و چی ! 

قه یعنی چیمطل ! 

 .فکر کنم قیافم به اندازه کافی شوکه و سوالی بود تا خودش به حرف بیاد

من یک ماه بعد از ازدواج از آرش جدا شدم، یک ماه بعدش هم فهمیدم تصادف کرده، با سارا! -

ردن! کار داشتن که دوتایی تصادف کبهترین دوستم، اونم هنوز کماست، هنوز نفهمیدم با هم چی

م نیست، فقط دوست دارم بفهمم سارا چرا؟ چرا اون بعد از طالقم دیگه پیداش نشدبرامم مه . 
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 .من... من... سارا رو بعد از ازدواجتون دیدم-

 کجا؟-

 .یک روز، تو کوچه از تو پرسیدم-

 :غمگین نگاهم کرد

 .گفت، گفت... به خاطر پول با آرش ازدواج کردی-

 ناباورکوبید رو دهنش،

- اشته، چرا باید بگی نه؟گفت آرش همه چی د ! 

داد، انگار اونم از حرفای من شوکه شده بود، عقب عقب رفتسرشو آروم تکون می . 

 :لب زد

 .پس حدسم... حدسم درست بود-

 .غزاله-

زدحواسش به من نبود، داشت با خودش حرف می . 

- کردم چشمش رو زندگیه منهکردم، فکر میرو میباید فکرش  ! 

که کامل بیوفته رو هوش شد، قبل ایندونم چی شد که بین که خواست بره نمیگرد که بره، همیعقب

 .هوا گرفتمش

 چی شدی آخه؟-

سریع بلندش کردم و رفتم سمت ماشین، گذاشتمش عقب و راه افتادم سمت بیمارستان، چی باعث 

 شد انقدر به هم بریزه؟

گفت فقط یک افت فشار ساده هست،  دم بیمارستان گفتم با برانکارد ببرنش داخل، دقایقی بعد دکتر

 .رفتم تو اتاق که دیدم چشماش بسته هست، خواستم برگردم که صدام زد
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 !امیر-

 :چه سخته بخوای جانم جواب بدی و پاسخش بشه

 بله-

 !سارا-

 بهت چی گفت؟

 .دیگه مهم نیست، همه چی تموم شده-

 !چرا! برا من مهمه-

 .صداش لرزید

- یم چشم داره، اون از اولم آرش رو دوست داشت، وقتی ازدواج کردیم زدم اون به زندگمن حدس می

دیگه سارای قبل نشد! من آرش رو دوست نداشتم؛ پدرم سر شراکت با باباش مجبورم کرد حتی بعد 

ازدواجم همیشه مشکل داشتیم، بعد از طالقم بابا از خونه طردم کرد چون بدجور از بابای آرش ضربه 

کارگری کنمخورد، منم مجبور شدم  . 

- گفت دوستش داشتی؟سارا می ! 

 !هه! مثال فکر کرده من عشقشو ازش گرفتم، اونم خواسته تالفی کنه، مگس مغز-

سکوت بینمون رو گرفت، چه راحت قضاوت کرده بودم و دوتامون رو عذاب داده بودم، شاید اگه 

رفتمدنبالش می ... 

- کنی؟ نه؟حرفام رو باور نمی  

-... 

- الاقل که دیگه االن راهمون از هم جداست و جایی تو زندگیت ندارم، منو ببخش، من  حق داری ولی

 .تقصیری نداشتم، بازیچه سرنوشت شدم
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کشید، چی شد که این شد؟چشمای اشکیش روح داغونم رو سوهان می  

با صدای دست و سوت از بیرون نگاه هر دومون کشیده شد سمت پنجره، سال تحویل شده بود! هر 

زمان گفتیمدو هم : 

 .عیدت مبارک-

 .خنده کم حالی رو لب هر دومون جون گرفت

هنوز غزاله همه زندگیم بود و منکرش نبودم، اما مشکل یک چیز بود اونم امیرمحمد سابقی بود که تا 

تونست این امیرمحمد رو تحمل کنه تا درست بشه؟ ای که میخرخره تو منجالب فرو رفته بود و غزاله

زم بگه امیرمحمدم؟تونست بامی  

 «امیرعلی»

کردم، نذر آقا امام حسین کرده بودم ها نذرم رو ادا میامروز آخرین روزی بود که باید به این بچه

ها)بچهای کار( غذا بدم، از روزی که روشا روشام رو بهم برگردونه، تا چهارم فروردین به این بچه

داد نه هم نذاشته بود نه گوشیش رو جواب میبرگشته بود کارم شده بود همین، روشا اعصاب برام 

دادخودش رو نشون می . 

 .با لرزش گوشیم به صفحه نگاه کردم که پیام از نازگل بود

- طور امشب خواستگاری روشاست، انگار دایی بله رو داده، یک جورایی بله برونه، تو هم همین

 .وایستا نگاه کن

ینم رفته طرف روشا و منو حرص میده، راهم رو کج با حرص گوشی رو پرت کردم رو صندلی، حاال ا

 .کردم و روندم طرف خونه دایی، دیگه عقب نشینی بس بود، دم خونه زدم رو ترمز و زنگ رو فشردم

 بله؟-

- دایی، در رو باز کنمنم زن . 

 !خاک تو سرم، امیرعلی تویی-

 .باز کنین لطفا-
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کردن، به سرعت حیاط رو طی کردم و تمیز میبا صدای تیک در وارد شدم، چند نفر داشتن حیاط رو 

زده اومد نزدیکمدایی شتابواردخونه شدم، یک نفر هم تو خونه مشغول بود، زن . 

- کنی، اگه داییت سر برسهکار میجا چیتو این ... 

- خواد؟بله برون راه انداختین دیگه، باز این اشکان چی می  

 ...امیرعلی جان-

دادمکالفه دستامو تو هوا تکون  . 

- دایی؟روشا کجاست زن  

 ...آخه-

 کجاست؟-

 .تو اتاقشه-

بدون صبر راه افتادم سمت اتاقش و با ضرب در رو باز کردم که با ترس از روی صندلی جلوی آینه 

 .بلند شد

 .به به روشاخانم، مبارکا باشه-

 !کی بهت اجازه داد بیای تو-

 .خودم-

 ...خودت چی-

- حاللمه، برا من بله برون راه انداخته، بپوش بریم خفه شو، خفه شو که اگه بکشمتم . 

 کجا؟-

- خوای بشینی پای سفره عقد؟هر جا، چیه نکنه می ! 
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 !امیرعلی-

 .امیرعلی و مرض، سریع تا سگ نشدم-

 .باز خوبه سگ نشدی اینی-

دایی ایستادمخواستم برم سمتش که با صدای زن . 

 .بس کنین ببینم-

 !مامان-

 .مامان بی مامان-

-... 

 .روشا، حاضر شو باهاش برو-

داییناباور برگشتم سمت زن . 

 !مامان-

- دونم پدرت این بار دیگه خوای زنش بشی هم االن رو برو، چون میهمین که گفتم، حتی اگه نمی

 کوتاه نمیاد؛

دونم اونم یک متقلب مثل پدرشهخوام اشکان بشه داماد این خونه، من میمن نمی . 

- لیدایی نوکرتم به عزن . 

- کار کردی دلش ازت پره، دونم چیکه داییت برسه این دختره کله شق رو بردار ببر، نمیفعال قبل این

خواد زنت بشه یا نه؟ من حوصله ندارم باز خودکشی دونه که مییرون بعدم خودش میاز دلش بیار ب

 .کنه، دیگه طاقت ندارم؛ برین ارومیه چند وقتی نباشین تا خبرتون کنم

ق بیرون رفت و در رو بهم کوبید، با بدجنسی برگشتم سمت روشا که از خشم سرخ شده بوداز اتا . 

- خواستی، یعنی به خاطرم خودکشی کنی؟پس باز می  
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فکر نکن االن پا میشم باهات میام، مامانم بگه من هیچم زنت نمیشم، خودکشی هم در کار نبوده و -

کارییانتنخواهد بود، همش اشتباه بود اشتباه! تو یک خ . 

- کنم، گمشو حاضر شو میگمزنم نرمت میروشا به قرآن می . 

- جا نمیامحتی درست بلد نیستی حرف بزنی، من با تو هیچ . 

نفسی عصبی کشیدم و رفتم سمت کمدش، لباساشو ریختم بیرون که چند تاچیز ممنوعه هم باهاش 

روشون رو پوشوند، داد زدزد نزدیکم شد و باحرص ریخت بیرون، با صورتی که به قرمزی می : 

- کار داری؟مگه نمیگم برو بیرون، تو به اینا چی  

دونستم بهش بخندم یا عصبانی بشم، دقیقا شبیه پرنده قرمزه توانگری بیردز شده بودنمی . 

 .بدون حرف نشستم و مشغول ریختن لباساش تو چمدون شدم

 .دختره زبون نفهم، وقتی میگم حاضر شو یعنی حاضر شو-

ای نداره، با حرص گفتار فهمید راه دیگهانگ : 

 .میام، اما فقط تا وقتی که شر اشکان کنده بشه، بعدم تو رو به خیر و منم به سالمت-

- کنم خیالت تختگیرم، بذار بره این اشکان، ولت میطور میرم زن دیگه میآره آره، منم همین . 

. 

- اجازه من کاری انجام دادیاینم تنبیه امشبت که باز بی . 

 خندیدم،

- گردی، الکی دلتو صابون نزنبرنمیگردونم یا این بار یا با بچه برت می . 

شد، با گفتن منتظرتم از اتاق زدم بیرون، دوباره خندیدم مال دیگه چشماش از این گشادتر نمی

دایی گفتم میریم ارومیه، ازش تشکر کردم که بهم خودمی، کور خوندی بدمت دست کس دیگه، به زن

شنید چمدونشم اگه حرفامو با روشا میام رو کنترل کردم که قدر خندهاعتماد کرده، بماند چه
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، تا دوتایی برای الش رو راحت کردم و از خونه زدم بیرونذاشت ببرم چه برسه به خودش، خینمی

قدر براش سخته از تنها دخترش دور دونستم چهمدتی نسبتا طوالنی با هم خداحافظی کنن، می

راسخ ای نبود، این بار فرق داشت و تصمیم منباشه، اما چاره ! 

 «رویا»

خواد بیاد کل مسیر فرودگاه تا خونه خاله زهره، نازگل از پسری بهم گفت که ازش خوشش اومده و می

تر خودش رو به نازگل خواستگاریش، اسمش سهیل بود و ازش شماره گرفته بود تا کمی بیش

شناختم، ش رو میترسید، این دستپاچه شدناش و رفتاربشناسونه، اما نازگل از واکنش براداراش می

وسفید گفت و سرخطور ازش میهاش زدم که چهدل باخته بود و خبر نداشت، لبخندی به بچگی

سالش کامل نبود اما واقعا دختر،خوبی بود، از گوشیش کلی عکس خانوادگی نشونم  19شد، هنوز می

رفته بود و شناختمتش که زود آهنگاش گداد، عکس سه برادر دیگه، یکیشون خواننده بود، می

ی عشقش به دختر همسایشون، برادر قدر ذوق زده شدم وقتی دیدمش، از قصهمعروف بود، چه

بسته دختر دایشه، چند باری دیده بودمشون اما نه به اون سومش امیرعلی هم بهم گفت که دل

تا کنه فهمیدم تو عکسایی که کیان هست نازگل سریع ردشون میصورت که بخوام حرفی بزنیم، می

دونست همه خواهش من این بود تا چند ثانیه عکس رو دیرتر رد کنه، آخ مثال من اذیت نشم اما نمی

ی محوش رو به دوربین، الهی من قربون که چه جذابیتی داشت با اون پیراهن مشکی، خنده

داد، هات بشم، از نازگل خواستم دیگه نشون نده، انگار فهمیدحالم خوب نیست که دیگه ادامه نخنده

سرمو چسبوندم به شیشه و نگاهم رو انداختم به بیرون، دوباره بغض گلوم رو گرفت، دستمو بردم تو 

اومدی تا کیفم و همون تنها عکسی که ازش داشتم رو لمس کردم، آقاییم؟ کاش حداقل یک بار می

 ببینمت، یعنی انقدر ازم تنفر داشتی؟

بخت شدی، اگه با رفتنم آروم میشی، خدا من خوش نفس عمیقی کشیدم تا اشکم نریزه، ایشاهلل بعد

تر به خودم فشردم و به آهنگی که کنه بعد من کسی که لیاقتت رو داره داشته باشی، عکس رو محکم

شد گوش کردم، کیانم رو تو ذهنم مجسم کردم و به یادش تو دلم خون گریه کردمپخش می . 

" هایی که از تو باهامهبخشمت واسه خاطرهنمی  

بخشمت واسه این همه اشکی که سهم چشامهمین  

 گفتم به همه تو اونی نبود که ظاهرت میگه
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 بس این همه سختی کشیدن

 این قلبی که ساده از دستت بریده

بخشمت واسه دردایی که دادی به مننمی  

بخشمت واسه حرفایی که واستنمی  

زنن هیبه من می  

شکنن از عشقمی  

خواستم که باور کنممی  

کستم آخر قولمولی ش  

 

زنه همه رو به خاطر تودور زدی کسی رو که دور می  

 لب پنجره بشین و تک تک منو واسه خودت خاطره کن

 قفل زدنه رو عکسام

 میشه کار هر شبت

 شکستن غرورت این بار واجبه

 عزیزم الزمه خب

بخشمت واسه دردایی که دادی به مننمی  

بخشمت واسه حرفایی که به خاطرتنمی  

زنن هین میبه م  

تر از عشقبیش  
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خواستم که باور کنممی  

 "ولی شکستم آخر قولم

 

امروز پنجمین روز عید بود، خونه خاله زهره یک خونه قشنگ و قدیمی تو یک محله متوسط شهر 

ی چهار جا هم یک خونهشد اما همشون قشنگ بودند، اینجا زیاد پیدا میهای قدیمی اینبود، خونه

ی مامان زهرا وخاله زهره خیلی نزدیک به های قدیمی مزین شده بود، سلیقهه با طرحخوابه و ساده ک

هم بود، چون مثل خونه نازگلشون چیده شده بود، یک حیاط بزرگ باصفا، یک آب نمای شمع مانندم 

 .وسطش بود و اطرافش پر از دارودرخت، با صدای سرفه کسی برگشتم که دیدم سیروانه

 مزاحم نیستم؟-

تکون دادمسری  . 

 .نه بفرمایید-

ی دیگه حوضچه نشستمقابلم گوشه . 

- حالم که از حیاطمون خوشت اومدهخوش . 

 از کجا فهمیدین؟-

- کنیجا و تماشاش میجایی که از روزی که اومدین هر روز این موقع میای ایناز اون . 

 شما منو زیر نظر دارین؟-

 .نه نه، فکر بد نکن، اتفاقی دیدمت-

 .اوهوم-

- وقت آبم با امیرکیان تو استش، من همیشه شیطنتام منفی بود، از خوده بچگی، واسه همینم هیچر

یک جوب نرفت، اون محکم و جدی، تصمیماتش قاطع، اما من پی اذیت و شیطنت، واسه همینم 

که فهمیدم اومد، تا اینگرفت، کال از هم خوشمون نمیهمیشه حرف اون بود و کسی منو تحویل نمی
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خواستم نازگل رو به دست بیارم تا کیان رو نازگل شدم اما فهمیدم اشتباه بود، من فقط می عاشق

 .بزنم زمین

دونی کی فهمیدم من عاشق نازگل نیستم؟می  

 کی؟-

 .وقتی تو رو خونه خاله زهرا دیدم و از شانس بدم فهمیدم زن کیانی-

شم داشتهگفت به من چبا چشمای گشاد شده زل زدم بهش، علنا داشت می . 

- رسم، اما گفتم بازم دیر نشده نازگل رو به دست آخ که خودم رو لعنت کردم چرا همیشه دیر می

 .بیارم تا به تو نزدیک بشم

 :دیگه نذاشتم ادامه بده عصبانی بلند شدم و گفتم

- خواستین با طوری میتونین انقدر پست باشین؟ من شوهر داشتم، اصال من به درک چهطور میچه

زگل طفل معصوم این کار رو بکنینا . 

 ...بذار توضیح-

 .هیس! هیچی نگین، واقعا براتون متاسفم-

 :راه افتادم برم سمت خونه که گفت

- دونم دیگه مال کیان نیستی! از دستت نمیدماما من دیگه از نازگل دست کشیدم، چون می . 

سمتش و با صدایی که سعی شد، با حرص برگشتم چشمام از این همه وقاحت از این گشادتر نمی

کردم باال نره، گفتممی : 

- فروختم و بیام با شما، خوب گوش کن ببین چی میگم، چه االن چه قبال، من شوهرم رو به شما نمی

ن تا مدتی مهمون شما و مامان زهراجونم دوما بهتره به من به چشم خواهرتون نگاه کنین چون م

ذاشتم دستتون به نازگل برسهرمم نمیبعدم برا همیشه میرم، مطمئن باشید بمی . 
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ذارن، پسره همین که خواستم برگردم کمی سرم گیج رفت که خودمو نگه داشتم، اعصاب برا آدم نمی

شعور احمق میگه من وقتی شوهر داشتی عاشقت بودم، شوهر؟ شوهرم االن کجا بود؟ سرش کجا بی

طوره، خودش گفت اگه من ه؟حتما همینقدر دلم براش تنگ بود، یعنی االن خوشبختگرم بود؟ چه

نباشم زندگیش عالیه، نفسی با حسرت کشیدم، رفتم تو اتاقم و عکسشو برداشتم ونشستم رو تخت، 

وقت تو واقعیت هایی که هیچداد. جوابجا بود و جوابم رو میبا خنده بهش سالم کردم، انگار واقعا این

 .ازش نشنیدم

- گذره؟کجایی؟ االن ما نیستیم خوش می سالم آقامون، خوبی؟ منم خوبم،  

ها با خودم خندیدممثل دیوونه . 

- خوام یک خواد انگار منو بکشه، راستی میکنه، میطوری نگاهم مینیستی ببینی این سودا چه

 .چیزی بهت بگم قول بده بین خودمون بمونه

 !آروم گفتم: امروز تولدمه

 :دوباره با بغض خندیدم

- یادش نیست، عیب نداره ولی من ناراحت نمیشم، البد انقدر گرفتاری دارن کس مثل هر سال هیچ

خوابم،مونه، مگه نه؟ هر شب با عکست مییادشون نمی  

 .آخه...آخه دلم برات تنگ میشه

 .اشکی که از چشمم چکید و پاک کردم، عکسشو محکم به سینم فشردم

 .دوستت دارم... دوستت دارم-

بخت باشهخواد، بذار خوشاون منو نمی خدا خودت مهرشو از دلم ببر، . 

 «امیرکیان»

ای آدمیت بعد از کلی دعوا و جروبحث از خونشون زدم بیرون، هه! خونشون قدر یک قصر بود اما ذره

گرفتن گفتن با کسی فرار کرده، اگه جلوم رو نمیتوش پیدا نبود، اونا هم ازش خبر نداشتن، می

کردم، پس تو کجایی زندگی امیرکیان؟غیرتش خالی مییدومین مشتمم تو صورت اون برادر ب  
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کالسی تر یعنی بیرویای مظلوم من فقط چون یک بچه ناخواسته بود و از نظر اینا بچه از دوتا بیش

رحمی اونو متهم به هرز بودن کردم! رویای من به دست پرستارا محکوم به نخواستن بود و من با بی

د و من کتکش زدم، فقط چون تو عالم بچگی با یک مدرک مهم پدرش بزرگ شده بود و مهر ندیده بو

خواستم با قابلمه داغ وقت من میموشک درست کرده بود دستشو سیم داغ گذاشته بودند اون

بترسونمش، سرمو محکم کوبوندم به فرمون، انقدر محکم که جاری شدن خونو کنار صورتم حس 

سالگی همراهم بود و 18شکست، درست از تیش نمیکردم، چنگ زدم به گلویی که این بغض لعن

شکست حتی وقت مرگ پدر! من مردم؟ به خدا که نه من دست هر چی مرده از پشت بسته بودم،نمی  

زد تا کشید و حرف نمیی من میطوری با یک گرسنگی ساده محکومش کردن؟گرسنگی تو خونهچه

یر کندعواش نکنم، تا نگم برو با پوالی فاحشگیت شکمتو س . 

کردزد؛ بازم لبخند نثارم میشکستم و دم نمیغرورش رو می . 

خدا چرا یک بالیی سرم نمیاری؟ یعنی یک دفعه آه نکشید؟ یک دفعه نفرین نکرد تا من همین االن 

 بمیرم؟

نه! معلومه که نه، آخه اون نامهربونی بلد نیست! من تا حد مرگ زدمش و اون گفت اگه آروم نشدم 

خدا اون حقش نبود، حقش من نبودم خدا، بازم بزنمش،  

نفهمیدم کی خودمو رسونده بودم بام تهران، جایی از جای این زمین خاکی، آهنگی که شب روزم 

کار کرده بودم؟جا خیره به شهر زانو زدم، من چیشده بود رو تا ته زیاد کردم و همون  

 امان از این تنهایی"

چرخهشدم مث دریایی که هر طرف می  

ساحلش توییتو   

بینهسرابتو می  

 تو قلب هر آیینه

 تموم فکرش اینه
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 مقابلش تویی

 خدا منو ببین

 "این زندگی رویای من نیست

 

 .و بغضی که باالخره شکست، امیرکیان باالخره شکستی

" جا، جای من نیستدونم اینمی  

 خدا منو ببین

 خدا منو ببین

 

 :بلند داد زدم

 رویامو برگردون به شبهام-

" خوامندگیمو از تو میمن ز  

 خدا منو ببین

 رفیق هر شبم تنها یامه

 اینو نگاه من به همه میگه

 اگه فکر نجات هر دومونی

 به من فرصت بده یک بار دیگه

 خدا منو ببین

 این زندگی رویای من نیست
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جا جای من نیستدونم اینمی  

 خدا منو ببین

 خدا منو ببین

 رویامو برگردون به شبهام

خواماز تو میمن زندگیمو   

 خدا منو ببین

 "خدا منو ببین

 «رویا»

از وقتی که سیروان دیشب بهم گفت باهاش ازدواج کنم از اتاق بیرون نرفتم، سر میز شام بودیم که 

 .منو از مامان زهرا خواستگاری کرد، مامانم همه چی رو سپرد به خودم، شوکه شده بودم

خواستم طی اولین فرصت استم ازدواج کنم، فقط میخومن هیچ حسی به اون نداشتم، من دیگه نمی

کس برای همیشه برم، از زندگی همه برم تا همه از شر من راحت بشن، تا دیگه نحسی من دامن هیچ

خواستم سربار کسی باشم، حس کردم همراه با سر گیجه حالت تهوع هم دارم، رو نگیره، من نمی

حالی آب سردی به صورتم زدم و از االآوردم، با بیام رو بشویی و محتویات معدهدویدم تو دست

شویی خارج شدمدست . 

خواستن برگردن، چون مامان جون میگرفتم، فردا سیزدهم بود و مامانباید تا فردا تصمیم می

دادم نمیرفتن تا من خواست کیان حاال حاالها چشمش به من بیوفته، اگه من جواب مثبت مینمی

تونستم بکنم؟ خدایا ذهنم کار مین گفت هر تصمیمی بگیرم پشتمه، اما من چیکارام تموم بشه، ماما

 !پر از چراها بود

خواستم ی من بود، من نمیدونستم عملیش کنم یا نه، اما تنها چارهتصمیمی تو ذهنم بود که نمی

ن وآمد کنه و مپیش مامانشون باشم و هر لحظه خبری از کیان به گوشم برسه، کنار گوشم رفت

تفاوت باشم،بی  
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تونستم مستقل بشم،،شاید،سیروان خواستم سربارشون بشم این تنها راهی بود که میمن نمی

ونستم به خواستم برسم و... اما... ! امیرکیانم چی تتونست کمکم کنه، شاید با قبول پیشنهادش میمی

 !پس؟ یعنی دیگه تموم شدس؟ بغض لعنتی نیا

نم، بلند شدم دستی به روسریم کشیدم و از اتاق خارج شدم، با ورود سعی کردم همه چی رو کنار بز

هابه من کشیده شد، انگار همگی منتظر من بودندمن همه نگاه . 

نگاهی به مامان انداختم که باچشم بهم اطمینان داد حرفمو بزنم، لبمو با زبون خیس کردم وسعی 

 .کردم به سیروان نگاه نکنم

- ترین تصمیمیه که تونستم تو دونم تا چه حد درسته، اما... درستفتم، نمیمن... من... تصمیم رو گر

 ...این وضعیت بگیرم. من... پیشنهاد آقا سیراون رو

کنمقبول می ! 

تر شرمندم کرد، با مندش بیشنازگل بلند شد که نگاهش کردم، درخشش اشکش و چشمای گله

دونی برادرت با من چه کردمی ببخشیدی از جمع جدا شد، تو دیگه چرا نازگل؟! تو که ! 

 .مامان: خیلی خب دخترم پس من و نازگل حاال،نمیریم تا تکلیف تو و سیروان رو مشخص کنیم

چرخه، دویدم سمت که حرف مامان تموم بشه دوباره حس کردم همه چی داره دور سرم میقبل این

شویی، خدایا این چه حال بدی بوددست ! 

 

 «یک سال بعد»

 «نازگل»

صدای داداش امیرحسین همگی رفتیم تو هال با . 

 !امیرحسین: بدویین دیگه دیر شد

 .عسل:خیلی خب اومدیم بابا، هنوز یک ربع مونده به سال تحویل که
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لمبو شد، دوما خب چی میگین شما زنا یک ساعته امیرحسین: اوال شما یواش راه برو دختر بابا آب

 .اون تویین

د بیرون و رو به امیرحسین گفتروشا باخنده از آشپزخونه اوم : 

 .کال تو غرغر نکنی نمیشه، حاال از دست امیرعلی آسایش داریم، تو باز شروع کن-

 امیرحسین: مگه از دست زبون تو همون بر بیاد، کجا هست حاال؟

- رسه، امروز قرار بود کارای قبل سال جدیدشون رو تموم کنناالن می . 

جا جمع شده وقت تمومی نداشت، امروز همگی اینبودم که هیچ گر بحث این سه نفربا خنده نظاره

بودیم تا سال نو رو با هم تحویل کنیم، مامانم مثل همیشه تا دقیقه نود رو کنار قابلمه آش و سبزی 

گذروند، یک سال گذشت و چه اتفاقاتی که نیوفتاد، ورود عسل و روشا و نامزدی پلو با ماهیش می

غزاله تازه گذشته امیرمحمد و . 

تر آقاسهیل خودم، با یادش سریعا گوشیمو برداشتم و خواستم براش پیام بدم که و از همه مهم

گرفتمزد استرس میخودش زنگ زد، سریع پریدم تو اتاق، هنوزم وقتی زنگ می . 

 الو؟-

- زنم نگو الو بگو جانمصد بار گفتم وقتی من زنگ می . 

 .اِ؟ نه بابا سردیتون نکنه یک وقت-

- جا سردی رو نشونت میدملی خب حاال، این چند وقتم تموم بشه عقدت کنم، اونخی . 

- خواد؟بچه پررو، باز دلت امیرحسین رو می  

اوه اوه نه، همین چند ماه پیش تازه بله رو ازش گرفتم، اخالقش عین آدم شده، باز منو با اون در -

 .ننداز

 .پسره بد، با داداشم درست حرف بزن-
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- ماه وایستم تا خانوم فوق دیپلمشون رو تموم کنن بعد عقد، عجبا  6اون شرط مسخرش، بله بله، با 

گفتدونم اگه من نبودمم همینو مینمی . 

 .خیلی خب حاال، حرص نخور همش چهار ماه مونده-

 .باشه خانومی، برو االن سال تحویل میشه خواستم قبل سال نو صدات رو بشنوم-

 باشه، پس فعال، راستی سهیل؟-

 !جانم-

 .دوستت دارم-

قدر استرس داشتم، که حرفی بزنه تلفن رو قطع کردم، دستم رو گذاشتم رو صورتم، وای چهقبل این

ام خواستگاری کرد و من فهمیدم یادم اومد از وقتی که مردومردونه پا جلو گذاشت و منو از خانواده

تی که دیدم انقدر دوستیش با که حتی با تفاوت سنی هشت سالمونم بازم دوستش دارم، البته وق

تر ازش کنه که هم منو داشته باشه هم امیرحسین رو بیشامیرحسین براش مهمه و طوری رفتار می

خوشم اومد، این مردونگیش منو جذب کرد، قرار شد شش ماه به آشنایی بگذره بعد عقد کنیم، 

کار اشت، البته سهیلم بیخواست سهیل رو اذیت کنه که این شرط رو گذدونستم امیرحسین میمی

قدر داداش کیان غرغر کرد، با ننشست و مامان رو راضی کرد صیغه شش ماهه بخونیم، بماندچه

ی آخر داداش امیرعلی هم اومده بود، لحظه زد رفتم بیرون، همه جمع بودندصدای مامان که صدام می

 .داداش کیانم وارد شد

ای با شوار کتون مشکی پوشیده بود، اهن مردانه سورمهالهی فداش بشم که انقدر جذبه داشت، پیر

تر شده بود، با لبخند کم حالی اش با اون ته ریش مرتب جا افتادهموهاشم همه روداده بود باال، چهره

پرسی کرد، امیرمحمد و غزاله هم کیش بودند آخه داداش امیرمحمد تا ششم کنسرت با همه احوال

بریک گفتندداشت، اونا هم تماس گرفتن وت . 

تر از همه از تو چشمای ها عجیب جای یک نفری خالی بود که این خالی بودن بیشفقط! این لحظه

شد که نگاه ماتش روی ماهی توی تنگ بود اما همه حواسش پی کسی که یک ساله کسی انعکاس می

دید، میاش رو تر کسی خندهمنتظرشه و خبری ازش نیست، داداش کیانی که تو این یک سال کم

تنها عکسی از رویاش که کل دیوار اتاقش رو پوشونده بود، داداش کیانی که حالش از دعوا بهم 

های درگیری، تصادف، روونه بازداشتگاه شد،خورد تو این یک سال به بهانهمی  
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کس نفهمید رویاش کجا رفته و کمر داداشم شکست، وقتی فهمید زن سیروان وقتی اومد ارومیه هیچ

برای همیشه رفتن،شده و   

 !چه عشق نافرجامی داشت داداش مرد من

ام گرفت، نگاهم افتاد به داداش امیرحسین که با ابرو به موهای عسل اشاره کرد که بده تو، خنده

داد، کرده بود از بس به حجابش گیر میهنوزم این غیرتی بازیاش رو داشت، عسل بدبخت رو دیوونه 

هاش و البته تو راهیشون که تازه چهار ماهه شده بود، ه این بداخالقیاون طفلک هم عادت کرده بود ب

داد از وقتی این وروجکم سروکلش پیدا شد، گیرای باباشم دو برابر عمه فداش بشه، باباش کم گیر می

شد، عسل تند راه نرو، بشین، میوه تو بخور برا بچه خوبه، چه خبرته یک دفعه بکشش دیگه چرا بد 

کنیغذایی می ... 

تر بود، دایی که تو مراسم سری تکون دادم، امیرعلی و روشا که ازدواجشون از کوه کندنم سخت

دایی پشت امیرعلی رو گرفت خلع سالح شد و با طور وقتی زنعقدشون حاصر نشد و بماند که چه

 .امیرعلی کنار اومد

 با صدای تلفن از فکر خارج شدم و رفتم سمتش،

 بله؟-

-... 

- جون، سال نوتون مبارکسالم خاله  . 

-... 

 .آره هست، گوشی-

صدای خاله یک طوری بود، انگار تمرکز نداشت، ازم خواست مامان رو صدا بزنم، گنگ مامان رو صدا 

 .زدم که اونم با نگرانی اومد سمتم و تلفن رو گرفت

 .بقیه هم ساکت شده بودند و نگاهشون طرف مامان بود

- شهسالم خواهر، سال نوت مبارک با . 
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-... 

 خوبم تو خوبی؟ خواهر چیزی شده؟ سودا خوبه؟-

-... 

 تو که جون به لبم کردی زهره، درست حرف بزن ببینم چی شده؟-

 .خیلی خب، خیلی خب االن میرم تو اتاق-

خواست کسی نفهمهمامان با نگرانی تلفن رو برداشت و رفت تو اتاق، این چه کاری بود که خاله می . 

 

 «اززبان نویسنده»

های خواهرش گویی هزاران سنگ صدکیلویی را بر سرش کوفتند، صدایی از زهرا بعد از شنیدن حرف

کرد که او را به خاک شوهرش قسم داد ای خیره شد و به خواهرش فکر میو خارج نشد فقط به نقطها

خاکی به  دانست باید به چهبدون اطالع کسی خودش را به ارومیه برساند. و او ماند و جوابی که نمی

 !سرم کنم خود بدهد

طور باید این مسئله را پس باالخره وقتش شده بود! تلفن را قطع کرد و دست بر سر خود گذاشت، چه

توانست چیزی بگوید؟گفت؟ اصال میبه پسرش می  

وپیش این مشکالت کمر شکاندم!در خود شکستم و دم نزدمخدایا! من در پس ! 

وی من انداز، شاید تنهاتر از خود یافتیبارالهی! کمی، فقط گذری، نظری س ! 

، نگاهی به کیانش انداخت، امان از رگ غیرت این مرد که زیر بار این واقعیت زهرا از اتاق خارج شد

 !خواهد برید

دانستند در پس این سکوت، ناگفتنی وجود دیگر کسی از مادر غرق در خود چیزی نپرسید که می

 !دارد که آن سرش ناپیدا

ای دو سر به کسی دانست که فقط کیان بود که از نگاه مادرش فهمید این نگاه رشتهه میو کسی چ

 !دارد که فقط به او ربط داشت، این نگاه معنی دیگری نداشت
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 !به خدا که نداشت

دانست و هزاران بار ابراز اش میهای این یک سال جگر گوشهو اما زهرا که خودش را مقصر بدبختی

کرد! او چه خبر از دل عاشق این دو عاشق ای کاش مهر طالق این دو را فراهم نمیپشیمانی کرد که 

خواست؟ به خدا که نهبختی آن دختر را میداشت؟مگر غیر این بود که دلش خوش ! 

کرداما دیگر بس بود، باید پسرش را یک بار برای همیشه راحت می . 

دانستند این ارومیه، گفت چون که میپس به همه گفت فردا عازم ارومیه هستند و کسی چیزی ن

 !ارومیه همیشه نیست

صبح روز اول فروردین فرا رسید، همگی عازم ارومیه شدند، اما در این بین قلب کسی عجیب ناآرام 

ای نداشتکرد، سرگردان بود و راه و چارهتپش گرفته بود و دلیلی پیدا نمی . 

و امان از پاهایش که عجیب میل رفتن به  زدوپا میهای مزخرف زندگیش دستمیان پارادوکس

 .ارومیه داشت، راه طوالنی بود و دلش کم انتظار

ها شد دوباره تجدید دیدار کند با کسی که شاید االن فرسخاش بود؟ یعنی مییعنی خبری از گمشده

ته اومد کارش ساخمال سیروان بود و با اسم سیروان فقط دندان رو هم سایید که آخ اگر گیرش می

 !بود، آخ

 

 «امیرکیان»

 .بعد از طی کردن یک مسیر طوالنی باالخره رسیدیم خونه خاله زهره

جا بودم درست یک سال پیش بود!زمانی که خبر رفتن رویا و سیروان رو بهم آخرین باری که این

 !دادن، آخرین باری که کمرم جلوی همین در شکست

د شدتنها سیگار که ازش به یاد موند و با یادش دو ! 

زنگ رو فشار دادیم که خاله در رو بازکرد، با باز شدن در نگاهش رو هممون میخ شد، فکر کنم انتظار 

نداشت ما رو با هم ببینه، به خصوص من که حس کردم کمی با دیدنم دستپاچه شد، تعارف زد بریم 
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هاش ر هنوز نچسبیها وارد خونه شدیم، سوداهم به استقبالمون اومد، این دختهمه با وسیلهداخل، 

 !رو داشت

خوره که دیدم یک پسربچه هست، داشت کمی نشستیم که حس کردم چیزی جای پام وول می

کشید، این دیگه کی بود؟شلوارم رو می  

داشت، با دستپاچگی کامال مشخص بود گفتطور که برمییک دفعه خاله اومد سمتم و بچه رو همین ' 

 اِ بیدار شدی عزیزم؟-

یه دیگه زهره؟مامان:این ک  

- جاخواست بره خرید گذاشتش ایناین... چیزه... بچه همسایست، می . 

ای داشت، به خصوص لپای آویزونش، ما اصال دوروبرمون بچه نداشتیم طبیعی پسره خیلی قیافه بامزه

 :بود از دیدن یک بچه انقدر ذوق زده بشیم، ناخودآگاه به خاله گفتم

- دارمخاله بدش من نگهش می . 

- کنهنه خاله جان، اذیتت می . 

 .نه بدینش-

بلند شدم و از بغل خاله گرفتمش، امیرحسین و امیرعلی هم که از من بدتر، اومد سمت ما، همین که 

چنان حس مهری بهم منتقل کرد که گردنم رو سمتش خم کردم و سرش بچه رو گذاشت تو بغلم آن

دادیدم، چه بوی خوبی میب*و*سرو  . 

گفتداد و کلمات نامفهوم میبه امیرعلی و امیرحسین تکون می با ذوق دستاشو رو . 

 .امیرحسین: ای جانم چه توپولی تو

 .امیرعلی: وای بگیرین اینو، ای جون

با خنده موهاش رو بهم ریختم که چونمو با دهنش گرفت، منم که کال به گردن و صورت حساس بودم 

ی بلندی کردمبا این کارش خنده . 
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پدر این بچه رو بیامرزه باعث شد تو بخندی، عموجون از من یک هدیه خوب داریامیرحسین: خدا  . 

 .مامان:ایشاهلل بچه خودتم تا چند وقت دیگه تو بغلته، انقدر نچلون بچه مردم رو

کنه، همه بره از بس نازش میبینه آبرومون رو میعسل:وای مامان کارشه، هر جا میریم تا یک بچه می

شیمر نمیداکنن بچهفکر می . 

 .با این حرفش همه خندیدن

 .امیرحسین:بذارین دختربابا بیاد اگه نگاهتون کردم

ها، همش دخترم دخترمعسل: امیرحسین یک کاری نکن به دنیا اومد بندازم برم . 

 .ای جان، نه خانومم تو که تاج سری-

چه نگاه کردمعسل با خجالت لبشو گاز گرفت که امیرحسین با خنده رفت سمتش، دوباره به ب . 

 امیرعلی: خاله اسمش چیه این هلو؟

قدرم خوشگله، موهاش رو نگاهنازگل: چه . 

 .سودا:اسمش آرسانه

گفتکرد و هی میکم کم داشت نق نق می : 

 .م ما... م م... ما... ما-

خواد،بدش به منروشا: ای جانم، فکر کنم مامانش رو می . 

رفت روش، اونم در طی بازی ن باهاش، بازم هی نگاهم میدادمش به روشا اونم شروع کرد به بازی کرد

داد، عجیب مهر این بچه به دلم نشسته بودگشت و با انگشت چیزی نشون میهی برمی . 

اومدهای بعدی به وجود نمیوقت ساعتو ای کاش هیچ ! 

 :سر سفره شام بودیم، هر کس مشغول انجام کاری بود که خاله گفت
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- زد بعدازظهری سیروان زنگ . 

کردم، دونستم االن روی منه رو حس میصدای قاشق و چنگاال قطع شد، سنگینی نگاه اکثر رو که می

بض شده بود، وقتی سیروان زنگ زده لیوان رو توی دستم فشردم اما سرمو باال نیاوردم، وجودم منق

 !یعنی خبری از رویا هم هست

- گردن ایرانفردا برمی . 

گردن ایران؟اینا که از چیزی خبر نداشتن! صدای ساییدن نی چی برمیسرمو با شتاب بلند کردم، یع

شنیدم، فقط نگاهم رو خاله بود تاحرف بعدی رو بزنهدندونام روی هم رو می . 

 !اما، اما... کسی که باهاشه، رویا نیست-

 .بلند شدم که خاله هم با نگرانی بلند شد، رفتم نزدیکش

- ی کجان؟! حاال هم... حاال هم میگی رویا باهاش نیست؟دونچی میگی خاله، تو که گفتی نمی  

خواستم خونه پره باال، انقدر عصبی بودم که میزنه و ابروم میدونستم االن صورتم به سرخی میمی

 .رو، رو سر همه خراب کنم

- ا با گرده، اممنم خبر نداشتم، امروز بهم زنگ زد گفت، گفت فقط برمی خاله جان، به خدا... به خدا...

 .نامزد جدیدش، دیگه هیچی نگفت و قطع کرد

کشیدم تا کمی جوششم بخوابه، تلفن رو برداشتم و دادم خالهنفس عمیق می . 

 زنگ بزن خاله، زنگ بزن بگو رویا کجاست؟-

 .مامان با نگرانی اومد نزدیکم

کنی مرد، صبر کن ببینیم چی میگهامیرحسین:آروم باش کیان، االن سکته می . 

 

لی خب، اگه نمیگین خودم میرم دنبالشمن: خی . 
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 .خواستم برگردم که صدای خاله میخکوبم کرد

 .صبر کن امیرکیان، رویا برگشته، رویا سه ماهه که برگشته-

 .صدای خاله تو ذهنم اکو شد، رویا برگشته، رویا سه ماهه که برگشته، رویا برگشته

 .ناباور برگشتم سمت خاله

 چی میگی؟ رویا برگشته؟-

- ره اومده، ازم خواست بهتون چیزی نگم اما دیروز دیگه نتونستم طاقت بیارم و به زهرا گفتمآ . 

 ...چرا نگفتی خاله؟ تو که حالمو دیدی، چرا-

جا نشستم و سرمو با دست گرفتم، مامان با گریه رو به نازگل جلوی چشمام سیاهی رفت، همون

 :گفت

 .یک لیوان آب بیار ،کیان مادر-

نای خوبم باال آوردم، خدایا اینا چی میگن؟رویای من برگشته بود، پس االن... االن کجا دستمو به مع

 :بود؟ دوباره بلند شدم و رو به خاله گفتم

 .االن کجاست خاله؟ کجاست؟ بگو تو رو به علی-

- دونه اینجایینتا یک ساعت دیگه میاد، نمی ! 

 کجاست؟ کجاست؟-

- جاستاون 9یک کارگاه سفاله، تا  . 

- درسش رو بگوآ . 

زده برگشتمبا صدای زنگ شتاب . 

 !خودشه، خودشه، مگه نه-
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 .بذار ببینم-

شد دوباره ببینمش؟زد، یعنی میخاله رفت سمت آیفون، قلبم رو هزار می  

تونستم تکون بخورم، انگار چسبیده بودم به زمینخاله با سر گفت خودشه، نمی . 

 کار دنیا رو باش"

 تو که میشی فداش

ذارهآخه انقدر راحت می جوریچه " 

 

زد از توحیاط اومدصداش که داشت با خاله حرف می . 

 .فکر کنم همسایتون مهمون داره، کلی ماشین جلو دره خاله-

کشیدآخ که چرا انقدر صداش هم قشنگ بود؟ چرا دلم برا صداش هم پر می . 

" خواستی چی شدچی می  

خودهمه بحثا بی  

و مونی تو خلسه نبود حسشتو می  

 "حال و هواش

 

آورد، دستمو گذاشتم رو قلبمتر فشار میشد قلبم بیشفکر کنم هر قدم نزدیک می . 

 ...مهمون داری خا-

 کار دنیا رو باش"

 تو که میشی فداش
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کنی که تو چی کم گذاشتی براشبه این فکر می  

 کار دنیا رو باش

دونم که یواش"می  

 یواش دلت براش داره تنگ میشه

اشحتی واسه صد ! 

 

هدف وسط هال ایستاده بودم، کپ کرد، درست مثل من، خدایا بعد یک نگاهش افتاد رو منی که بی

 سال!خواب نبودم، این رویای من بود؟

 داروندارمو"

چارمودل بی  

 همه چیم وقف چشمای گیرات شد و

ی عمرمو کل وجودموهمه  

ی خوبیام به چشمت ایراد شدهمه  

رش فرو چکید و امان از دل لرزون منقطره اشکی که از چشمای ناباو . 

 کاشکی همه اتفاقای دنیا"

 همه باب دل آدم بود

 کاشکی حداقل خدا بخواد

که رفته برگرده زوداون " 



                 
 

 

 مهال جعفری کاربر انجمن یک رمان  | مردی حکم میدهد رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

242 

 

دیدم بچه پر مهر رو که با دیدن رویای من به پاش چسبید و مامان گفتن اما، ای کاش نمی

ونیمش کل خونه رو برداشتنصفه . 

زگل و بقیه دویدن سمتش،مامان از حال رفت و نا  

ای که رویا اما هیچ چیز دو نگاه پر از حرف رو قطع نکرد، آخ که چه تنفری به دلم نشست از بچه

طور پر مهر به آغوش کشیدشاین . 

ی رویا بود؟ واسه همین انقدر پر مهر بود؟پس چرا االن انقدر ازش متنفر بودم؟ چرا از یک یعنی بچه

فر بودم؟ آروم نزدیکش شدم که با چشمای پر از شکایت و اشکایی که یکی ی نه ماهه انقدر متنبچه

کرد، اونم هنوز به خودش نیومده بود، هنوز شوکه بوداومدن نگاهم میپس از دیگری فرود می . 

 .آروم لب زدم: باالخره اومدی

 .پوزخندش خار شد تو چشمم

 چرا اومدی؟-

حاسباتم، چرا برگشتم؟مندش خط انداخت رو تمام مصدای پر بغض و گله  

- کردیم، چرا اومدی؟من و پسرم داشتیم زندگی می  

تر بودمهه! من حتی از سیروانی که با وجود یک بچه رهاش کرده بود هم کم ! 

- اش رو انداخته و رفته اون سر دنیا نه منچرا برگشتنات رو بذار برا کسی که توله ! 

طور حرف نزنی من اینداد زد: با بچه . 

- گردن؟ اونم با نامزدشونعلومه مثل پدرش عزیزه، راستی خبر دارین فردا شب برمیهه! م . 

بارون اشک که تو چشماش شدت گرفت، لعنتی زیر لب به خودم فرستادم که نیومده باز زخم زدم به 

ای بستمپناه! کالفه چشمامو برای ثانیهاین دختر بی . 

 !رفتی که رفتی؟ نگفتی کیانی هم هست-



                 
 

 

 مهال جعفری کاربر انجمن یک رمان  | مردی حکم میدهد رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

243 

 

- خواستی، مگه نگفتی برم راحت بشی، منم که رفتم، چرا باز اومدی وعذابم میدی رو نمی مگه همین

 با حرفات؟

- طور با سیروان؟چرا این  

- که خودم مهم باشمپس دردت اینه که چرا رفتم با سیروان، با دشمنت، نه این . 

 !درمونده گفتم: رویا

-... 

 !خستم خسته-

هوای داخل برام سنگین شده بود، اون بچه، همه دست به دست  دیگه نایستادم و از خونه زدم بیرون،

همه داده بودند خفم کنن، با صدای جیغی که از داخل اومد، سریع برگشتم داخل که دیدم رویا افتاده 

کرد، با ترس دویدم سمتشرو زمین و بچه هم گریه می . 

 چی شد؟-

هوش شددونم هم بچه رو گذاشت رو زمین بیروشا: نمی . 

کردم دیر نباشه، قبل ه منتطر نموندم، سریع بلندش کردم و دویدم بیرون، فقط خدا خدا میدیگ

که منتطر کسی باشم یدم، بعدم بدون اینب*و*ساراده پیشونیش رو که بذارمش تو ماشین بیاین

شناختم، در طول مسیر اسمش رو صدا نشستم پشت فرمون و راه افتادم سمت بیمارستانی که می

ترسوندمتر میشنیدم و همین بیشا جوابی نمیزدم اممی . 

دم در بیمارستان خودم بردمش داخل، دکتر نذاشت وارد اتاق بشم، دقایقی بعد اومد و گفت فشارش 

ای به در زدم و وارد شدم، هنوزم آورد، تقهمی طور دوومافتاده، حق داشت زیر این همه فشار چه

اش دقیق شدم،هخواب بود، به تختش نزدیک شدم و به چهر  

قدر دلم برا این صورت معصوم تنگ بودچه ! 

رسیدطور تونستم این دختر رو بزنم؟ اونی که حتی آزارش به مورچه هم نمیچه ! 

وقت منه لعنتیتونست هرز بپره؟ اونرویای من که انقدر با شوهرش حیا داشت می ! 
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تونست من رو ببخشه؟گرفتش؛ میمیطور سخت ازم ناصال من لیاقتش رو داشتم، اگه داشتم خدا این  

طور باهاش طور تونسته بود اینای که از سیروان بود میله تخت رو سخت فشردم، چهبا یادآوری بچه

 ...بازی کنه مرتیکه

اومدها داشتم، فقط اگه گیرم میاون رو که براش برنامه ! 

ساله که زندگی ازم به دوره،  زمزمه کردم: یک ساله که دنبالتم، یک ساله همه شب و روزم شدی، یک

 .چرا انقدر دیر پیدات کردم

ی چشمش سر خورد بهش دقیق شدم، پس بیدار بود، یعنی انقدر ازم بدش با اشکی که از گوشه

خواست ببینتم؟اومد که نمیمی  

 :آروم و باصدایی گرفته گفت

- کشی میری؟بینم؟ بازم اگه چشمامو باز کنم پر میبازم دارم رویا می  

لبم لرزید، شایدحتی چشمامق . 

- زنیاین خواب نیست که تو داری از این حرفا می . 

 آب دهنمو قورت دادم،خدایا میگن تو امید ناامیدایی، راسته مگه نه؟

 لب زدم: خانومم

تری از چشمش چکید، چشمای مهتابیش رو زمان قطره اشک بزرگچشماشو آروم بازکرد که هم

 .دوخت بهم

- م نداشتی؟وقت دوستچرا هیچ  

اومد دست خود آدم که نبود، بود؟ اگه میشه که برا شاید الزم بود منم کمی گریه کنم، اشک که می

 :من نیست چون دست خودم نبود، با بغضی نشناخته حتی بعد از رفتنش گفتم

- بخشی؟چون خر بودم، رویا منو می  
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لرزید، من چه کرده بودم با دل پر درد این دخترچشماش می . 

- بخشیم؟بخشی به خاطر تموم دردایی که بهت دادم؟آره؟ میمی منو  

برد از این امیرکیان اشکش رو با پشت دستش پاک کرد که دلم ضعف رفت، ناخواسته چه دلی می

فهمیدعاشق و نمی . 

- بخشی؟تو هم منو می  

- وقتمن چرا! تو که هیچ ... 

 .به خاطر چیزی که حقت بود و من ازت پنهون کردم-

گاهش کردمسوالی ن . 

- زنی؟از چی حرف می  

 !پ... پ... پسرمون... آرسان-

گفت؟ تو این اوضاع و شوخی؟خدایا این دیگه نه، چی می  

- وقت... زن سیروان نبودم... اون... اون فقط کمکم وقتی ازت جدا شدم حامله بودم، من... من هیچ

جا تو ارومیه بودم،جا برم، همین! من، همینکرد از این  

وقت زندگیت به خاطر من خراب نشهن رو با یاد تو بزرگ کردم! رفتم تا هیچپسرمو . 

شد، چی میگه! اون بچهناباور سر تکون دادم، باورم نمی ! 

 .انگار دیوونه شده بودم، چند قدم رفتم عقب

- دونم چرا اینا رو میگی امادروغه، نمی ... 

 ...با گریه گفت: نه! نه دروغ نیست، اون

وغهفریاد زدم: در ! 
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فهمیدم چی شدهتر میگذشت بیشای که میانگار هر ثانیه ! 

 :روی صندلی نشستم و سرمو با دستام گرفتم، زمزمه کردم

 ...نه، نه... دروغه، ما فقط یک بار، اونم-

- کس جز سیروان خبر نداره، یعنی مجبور شدم بهش بگم تا کمکم کنه، همون یک بار شده بود، هیچ

دونن؛ من خیلی شد و برام کاروزندگی جور کرد، خالشونم سه ماهه که میخیالم اونم دیگه بی

 .مدیونشم

 .پوزخندی عصبی زدم

 ...هه! زن و بچه من مدیون سیروانن، جالبه! من مرده بودم که-

 ...امیرکیا-

- طور تونستیهیس! هیچی نگو، هیچی، چه . 

- مردممی گرفتی منخواستی، اگه بچمو هم میاما... اما... تو منو نمی . 

- طور نشستی پیش خودت دو دوتا چهارتا کردی که به این نتیجه رسیدی، آخه چی بگم بهت؟ چه

غیرت بودم کهمنو چی فرض کرده بودی؟ انقدر بی ... 

 ...اما منو نمی-

- خواستمت لعنتی، بعد طالق فهمیدم، اومدم دنبالت، نبودی، گفتن رفتیخواستم! من میمی ! 

- کردم حتی حاضر نشدی برای آخرین بار ببینیم، ر سخت بود که وقتی فکر میقددونی برام چهمی

قدر غصه خوردم؟چه  

 .نگاهش کردم، چه ساده زندگی بهمون زهر شده بود، دوباره نزدیکش شدم

 آر... آر سام... چند وقتشه؟-

 .دقیق یک سال-
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شید، پسر من بود؟ من پدر ای که ظهر دیدم و االن فهمیدم مال خودمه دلم پر کبا یادآوری پسربچه

 شده بودم؟

قدر چشماش شبیه رویاست؟موهاش رنگ من بود، دوباره دلم با یادش ضعف چرا فکر نکردم که چه

 .رفت

 چرا بهم نشونش ندادی؟-

- خورد مثل مامانشکردم مثل من نخوایش، بچم غصه میچون فکر می . 

دم؟یک سال از بچم دور بودم، به اندازه کافی نتبیه نشده بو . 

- ه؟خانوم کوچولوی من مامان شد  

شدهاش سرخ میهنوزم گونه . 

 .ای که کیان به قربون خجالتات-

 .آروم زد به سینم که کشیدمش تو بغلم

 .ای جان تو فقط بخند-

 .امیرکیان زشته، االن یکی میاد-

 .خب بیاد، تو قراره به خاطر همه این یک سال، یک سال تمام تو بغلم باشی، از االنم شروع شد-

- ، آرسان هنوز شیرخواره، نگرفتمشدیوونه، میگم بریم خونه . 

ای جان، پدر سوخته بابا، بریم که اونا هم تا االن حتما همه چیز رو فهمیدن، اون امیرحسین و -

 .امیرعلی حتما تا االن بچمو حسابی چلوندن، من برم االن میام

 

 «نازگل»
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قدر غوش کشیدم، چهݪبا صدای در سریع در رو باز کردم، خودم رفتم جلوی در و رویا رو محکم در 

دلم براش تنگ بود، مثل خواهر بود برام، وقتی فهمیدیم آرسان بچه دوتاشونه انقدر شوکه بودیم که 

کرد که چشمای همه خیس شده چنان آرسام رو تو بغل گرفته بود و گریه میحد نداشت، مامان آن

 .بود

دنبال وروجکیه که هنوز نیومده دونستم حرف تو خونه چرخید؛ میداداش کیان واردشد و نگاهش بی

شد، کس ازش غافل نمیچنان خودش رو تو دل عموها و مامان بزرگش و بقیه جا کرده بود که هیچآن

 رویا و داداش کیانم چشماشون مثل همه به نم نشست،

وقتی داداش کیان رفت سمت مامان که آرسان رو مثل یک گنج محکم تو بغلش گرفته بود و گریه 

گر بودند، ای نگاهش کرد و روی دستش بغلش کرد، همه با اشک شوق نظارهفت، چند ثانیهکرد گرمی

کنه، ببخشیدی گفت و با بچه رفت تو اتاق، قدر داره خودشو جلوی جمع کنترل میدونستم چهمی

ای خرج عزیز دوردونش اون تو نکرددونست که چه پدرانهدرم بست و خدا می . 

و آشنایی کردند، منم از فرصت استفاده کردم و زنگ زدم به داداش همه با رویاتجدید دیدار 

امیرمحمد، همه چی رو گفتم اونم شوکه شده بود و گفت به محض پایان آخرین کنسرتش خودش رو 

رسونه، رویا همه قضیه روگفت و از همه عذرخواهی کردمی . 

 .یک ساعتی گذشته بود و کیان هنوز نیومده بود

اینم چشمش به بچش افتاد حاال نمیاد بیرون امیرحسین: ای بابا . 

 .مامان: بذار بچم خوب با بچش رفع دل تنگی کنه

 .امیرحسین: من که دیگه طاقت دوری از اون وروجک رو ندارم، رفتم صداش کنم

ای گذشت که داداش امیرحسین تنها برگشت، داداش امیرحسین رفت تا صداش کنه، چند دقیقه

قرمز شدهحس کردم چشماش دوباره  . 

 رویا: چی شد آقاامیرحسین، نیومدن؟

 .امیرحسین:خودتون برید ببینید
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با کنجکاوی همگی رفتیم تو اتاق، آخ که من به فدای دوتاشون، داداش کیان خوابیده بود و آرسانم به 

 .شکم روی شکمش خوابش برده بود

طوری خوابوندش؟خوابه، چهرویا: این تا شبا شیر نخوره نمی  

الهی مادر بمیره، پدر ندیده که بچم، بذارین راحت باشن، رویاجان مادر تو هم استراحت کنمامان:  . 

 .رویا با خجالت سری تکون داد و همگی از اتاق خارج شدیم

 

 «رویا»

با خارج شدنشون از اتاق روسریم رو با مانتوم رو در آوردمو، آروم نزدیکشون شدم، خدایا شکرت، 

صحنه زندگیم بود، آروم خزیدم زیر پتو که با صدای کیان یک متر پریدم ممنونم، این صحنه بهترین . 

- جا نه، بیا پیش من و پسرماون . 

 باحرص زدم به شونش،

 مگه تو بیداری؟-

- کردنزدم که حاال حاالها ولمون نمیآره، اگه خودمو به خواب نمی . 

 .بدجنس-

 آرسان رو کنارمون خوابوند، با محبت نگاهم کرد،

- خوامتدگیمی رویا، میهمه زن . 

ی مردی که همه کسم بوداش بودم، تشنهمنم دلتنگش بودم، تشنه . 

خواستم براش زنی بشم که زنانه کنارش بمونم، من مردم رو تربود اما میدرسته ده سال ازم بزرگ

خواستمخواستم، میمی ! 

 «عسل»
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، فکر کنم هنوز صبح نشده با حس صحبت امیرحسین با کسی بیدار شدم اما چشمام رو باز نکردم

زدبود، پس با کی حرف می . 

خوادتامیرحسین:عشق من، دلم می . 

زد؟طور داشت باهاش حرف میبغض گلوم رو گرفت، این کی بود که این  

کنه انگار سی ساله بچه نداریم، آروم چشمامو باز کردم، خدایا این چه شوهریه که یک جور رفتار می

زدمن نباشه گذاشته بود رو شکمم و با بچه حرف میسرش رو جوری که وزنش رو  . 

 .خودم رو زدم به خواب تا خلوتش رو بهم نزنم

یادم اومد از زمانی که امیرحسین منو از بابا خواستگاری کرد، انقدر از بابام و رفتار مالیمش تعجب 

 .کردم که حد نداشت، با امیرحسین مثل پسر خودش برخورد کرد و گفت هر چی عسل بگه

تر از همیشه به امیرحسین افتخار کردم، انقدر تخم اعتمادی که تو دل پدرم جا بود که بیشاون

البته اگه قسمت صیغه طور با احترام خواستگاریش رو پذیرفت، کاشته بود قوی بود که پدرم اون

 .کردن منو حذف کنیم

ن بمونه، وقتی امیرحسین با ادب خواد ایراتر کارخونه رو سپرد به امیرحسین چون دیگه نمیبابا بیش

ای حق داشته باشه، برق خواد مثل هر کارمند دیگهتموم درخواست پدرم رو رد کرد و گفت می

تحسین رو تو چشمای بابا دیدم. اونم وقتی غرور امیرحسین رو دید گفت بهش اعتماد داره و در 

اد خونواده سهرابی! رامینم به گیره و این شد که امیرحسین شد دامعوض سودش رو هر ماه ازش می

ی عوضیلطف امیرحسین دیگه سروکلش پیدا نشد، پسره ! 

 .با حرف امیرحسین چشمام چهارتا شد

- کنه خیلی زرنگه، حرفای خصوصی ما دوتا رو گوش بده و خودش رو آره دختر بابا، مامانت فکر می

فهمم خوابه یا ش عوض بشه من میبزنه به خواب، اما خبر نداره بابایی ریتم نفساش رو حفظه، ریتم

 .بیدار

 ریز ریز خندیدم که شکمم کمی باال پایین شد، امیرحسین خودش رو کشید باال،

 .پس خانوم من حسودیش میشه-
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- کنیبله که حسودیم میشه، تو اصال به من توجه نمی . 

 .لب پایینش رو نمایشی گاز گرفت

- ترهمن؟ خب معلومه دخترم واجب . 

- من واجب نیستم یعنی... یعنی . 

 ...خب چرا... ولی اون-

اومد اما خودم رو لب پایینم لرزید، یعنی حاال که بچه داشتیم دیگه من مهم نبودم، اشکم داشت می

لرزه، هاش داره میرسه؛ یک دفعه دیدم شونهتو هم می نگه داشتم، عسل تو نباید گریه کنی، نوبت

ا صداش بیرون نرهنگاهش کردم که دیدم قهقهش رو نگه داشته ت . 

 :با حرص خواستم بیوفتم به جونش که بازوهام رو گرفت، رو ازش گرفتم که گفت

 .به من نگاه کن-

 .کورخونده باهاش عمرا اگه حرف بزنم

- مزه میشی؟قدر خوشدونی وقتی حسود میشی چهمی  

 :بازم نگاهش نکردم که با لحن جدی گفت

 .عسل! گفتم به من نگاه کن-

هی بهش انداختم که جدی گفتزیرچشمی نگا : 

- ی وجودشه رو نخواد؟ هر موقع فکر کردی بچم رو کدوم آدم احمقیه، زنی رو که بچت از شیره

ای هم باشه؟خوام بچهخوام به این فکر کن اگه تو نباشی اصال میتر از تو میبیش  

، یعنی چی؟ با این حرفش نیشم شل شد، اما با کار بعدیش یخ زدم، پشت بهم کرد و خوابید

طور بهم پشت کنه که بگم دوستم نداری بدش میاد اما نه در حدی که بخواد ایندونستم از اینمی

که من ناراحت بشم! باحرص منم بهش پشت کردم و چشمامو بستم، مگه چی گفتم؟ عوض این

ی مغرور اگه فکر کردی من میام سمتت کور خوندیپسره ! 
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دونه من طاقت دوریش رو ندارم م خوابم نبرد، بگم چی نشی، میور کردور اونای اینچند دقیقه

یکنه، پسرهاذیتم می ... 

دوباره بغضم گرفت، هنوز پشتش به من بود، شاید حق با اون بود، طبیعی بود که انقدر به بچمون 

طوری گفت حساسه و نباید زیاد اذیت بشه، اما منم همیشه همینتوجه کنه به خصوص که دکتر می

ی کرد، شاید من زیادی حساس شده بودم، آدم که به بچهکردم و با نرمش باهام برخورد میمی ناز

کرد؟کنه، میخودش حسودی نمی  

 :آروم و با بغض گفتم

- کنیبینی من باردارم باز اذیتم میکنی، میتو همش منو دعوا می ! 

 کی دعوات کردم؟-

 ...دیروز اومدیم تو اتاق-

- رفته بود عقب و عین خیالتم نبود، مگه نمیگم حواست به اون المصب باشه؟ دیروز چون که روسریت  

 .سیروانشون هم فرد امیان هی باز با چشم بهت اشاره نکنم

 .دماغمو کشیدم باال که آروم برگشت سمتم

- ات دیگه واسه چیه؟گریه  

 .سرمو باتخسی انداختم باال و دوباره دماغمو کشیدم باال

فتبا لحن جدی دم گوشم گ : 

 .دیگه نبینم این اشکا رو الکی بریزی، صاحاب دارن-

پرستیدمش و دلیلی بود برای هر نفسمهای عاشقانه مردی که میشدم در زمزمهو من که غرق می ! 

 

 «امیرعلی»
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کنه، پشتش ایستادمحوله روانداختم رو شونم و وارد اتاق شدم که دیدم داره موهاشو شونه می . 

- کنی؟میکارچی  

- کنی دیوونه، ترسیدمار میکچی . 

- خواد، زنمی، چند وقت دیگه هم که عروسیمونهدلم می . 

 .از دست تو، نکن زشته-

 .برش گردوندم سمت خودم

- کنی تو اینا روقدر شونه میبسه، چه . 

. 

 روشا؟-

 جانم؟-

- خوامتخیلی می . 

یینش رو به دندون گرفت که با دست کشیدمش بیرونلب پا . 

 نکن-

 !علی-

 .جان علی-

- ترسممن می . 

 از چی؟-

- که از دستت بدماز این . 

 چرا خانومی؟-
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- قدر نذر کردی و همه روزایی قدر سختی کشیدی، چهوقتی، وقتی فهمیدم زمانی که تو کما بودم چه

قدر راجبت بد سرپرست، فهمیدم چههای بیرا بچهبردی بگفتی ناهار نیستم فهمیدم غذا میکه می

 ...فکر کردم، فهمیدم تو خیلی خوبی برا همون وقتی اون عکسا

هیش! دیگه همه چی تموم شده، در ضمن، ضعیفه من قرار بوده شما رو یک دست کتک بزنم، -

هامواظب خودت باش . 

 دوباره خندید و گفت: وای امیرعلی

 چیه؟-

- که اومدی و منو ازخونمون بردی، وای که اگه دم دست بابا بودییادم اومد از وقتی  . 

 .اوه اوه راست میگی، خداییش یکی با دختر من این کار رو بکنه مرگش پای خودشه-

 .بدجنس-

گفتزد و میوپا میانداختمش رو کولم و رفتم سمت تخت، دست : 

- نخوام، ولم کخوام پیش نازگل بخوابم، نمیبذارم پایین، من می . 

- مونیحرف نباشه، شما شوهر داری، پیش شوهرتم می . 

- کنیتو اذیت می . 

 .نخیرم-

 «امیرمحمد»

ای که نازگل عکسش رو برام فرستاد رفت برای بچهفقط یک شب دیگه کنسرت داشتم، دلم ضعف می

کردم ببینمش، از وقتی فهمیدم و گفت که همون آرسان کوچولوی گمشده هست، لحظه شماری می

مدونم شده بود سوغاتی برای آرسان کوچولو و تو راهی امیرحسینمون، بچه ندیده بودیم نصف چ

شد کرددیگه، چی می ! 
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خسته وارد اتاق هتل شدم و کتم رو انداختم رو مبل، نگاهی اطراف چرخوندم که نگاهم افتاد بهش 

،ی بچگونش که رو تختش خوابش برده بود، امشب تنها شبی بود که باهام نیومد، به حسادتها

خندیدم، اون راحت منو بخشیده بود و من همیشه مدیونش بودم، پارسال وقتی که دوباره بهم 

ی شوم کارهام از زندگیم نرفته برگشتیم، وقتی آوردمش پیش خودم، در حالی که که هنوزم سایه

بیرونشون زدن خونه و حرفای عاشقانشون به من، تحمل کرد تا از زندگیم بود، دخترایی که زنگ می

 .کردم

 .دوستای نارفیقی که طول کشید تا رفتن و گورشون رو گم کردند

تر لیلی که تا لحظه آخر دست از زندگیم برنداشت، ولی بازم بانو کوچولوم تحمل کرد، این دختر بیش

 از اینا حقش بود، نبود؟

 .آروم کنارش نشستم، چشمای خمار از خوابش رو باز کرد

 !امیرمحمد-

- ممبله خانو . 

 کی اومدی؟-

 .همین االن-

 !دیر کردی-

حتی اگه بهم کمی شک داشت هم حقش بود، مردش کسی بود که گذشته درستی نداشت، پس بازم 

 .حقش بود

- خوان دیگه، به خصوص فهمیدن این تر بودند دیگه، امضا میدرگیر مردم بودم، امشب خیلی بیش

 .هتل اقامت دارم پایینم بودن

باشیلبخندی زد: خسته ن . 

 .پیشونیم رو گذاشتم رو پیشونیش

 .سالمت باشی بانو، دلم برات تنگ شده بود-
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 .همش چند ساعته همو ندیدیم-

 .خب همون دیگه، زیاده-

 .نبودی چند نفر برات گل فرستادن-

 کی؟-

- دونم چند تا دخترنمی . 

 .بندازشون دور-

 .انداختم-

- یمکردای شیطون، حاال البته خوب بودها استفاده می . 

 .محکم زد به شکمم

 .مرض، کوفت-

 .هرهر خندیدم که دوباره زد

 .د نکن بچه، شکممو ترکوندی-

 .حقته، دیگه نگی-

 .چشم-

 امیر محمد؟-

 هوم-

 امیرمحمد؟-

 بله؟-
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 امیرمحمد؟-

 جانم؟-

 .حاال شد!کی میریم من خسته شدم-

 .فردا شب میریم-

 .آخ جون-

 .دلم برا مامان زهرا هم تنگ شده-

- م، چشم میریم، حاال هم پاشو برو یک چیزی بیار بخورم، خفع شدم از تشنگیای جان . 

با ذوق بلند شد و رفت سمت یخچال، آخ که چه حالی داشت هم نفس شدن با دختری که همه 

د ماه از من گرفتش و وجودم بودم، چه ساده قرار بود مال من نباشه، تقدیر خدا چه بود که فقط چن

ن چند ماه چه حکمی داشت؟ چه حکمی؟دوباره مال من شد، ای  

 

 ...و به سر رسید این حکم

 !حکمی که آغاز شد و مهر تاییدش کوبیده شد با نام مقدس عشق

خواهد، با آن بجنگ تا همان آدم گذشته بمانیزندگی همیشه یک چیز نمی . 

صادر  های من، اما مهم حکمی بود که خودشانقضاوت، غرور، خشم، عشق شد بازی زندگی شخصیت

دهند و شایدمکردند، عشق! مردانی که حکم می  

دهدمردی که حکم می ! 
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 /https://forum.1roman.ir/threads/13899: منبع تایپ

 یک رمان مرجع رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که رمان ها و شعر 

ساخته و منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما  هایتان در قالب نرم افزار موبایل

 .تماس بگیرید

 

 

 

  

 


