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 جدید صاحب كه بودیم منتظر كارخونه مسئولین و كاركنان ى همه و من هشت ساعت ازصبح

 خبرى زهنو و بود ده ساعت. بفرمایند منور قدومشون با را دیدگانمون و بشند فرما تشریف كارخونه

 . بود نشده ازش

 روى از كه تقلبى هاى مارك خاطر به محصوالت ى همه و بود ورشكستگى حال در ما ى كارخونه

 تو.  خوردیم می داشتیم ما رو دیگه یكى كثافتكارى چوب. بود خورده برگشت بودند، زده ما اجناس
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 ىب آدم كدوم دونم نمى. بخره رو كارخونه بود شده حاضر و بود شده پیدا ناجى یه ها بدبختى اوج

 . شدیم نمى بیكار كار از كه بود ما نفع به بود كه چى هر ولى بود كرده كارى چین هم اى كله

 ماه نبهم اینكه با.  بود چشممون توى مستقیم آفتاب و بودیم ایستاده ساختمون وردى در جلوى

 كردم مى حس میومد كه هم سردى سوز اون با...  بود آور زجر موندن آفتاب زیر ساعت دو ولى بود

 ونمزب با مدام بودم مجبور و كرد مى خشك رو لبهام آفتاب گرماى...  میشه برابر دو لبهام زودى به

 ودنب شدن سوخته حال در لبهام حسابى و تابید مى كه هم آفتاب و وزید مى كه باد...  كنم ترشون

 جرز و میشد خشكى لبهام دور تا دور...  بودم لبه دو زمستون تمام همیشه كه هام گى بچه مثل... 

 ... میومد هم زیركى زیر غرغرهاى صداى..  بیاد بود قرار كى پس...  اوف...  كشیدم مى

 ... عالفیم اینجا ساعته دو -

 ...  برسه راه از پادشاه قراره انگار حاال -

 ... كنند پهن هم قرمز فرش مونده كم -

 لتىم یه بفهمه كه رفتیم مى كردیم مى ول امون همه وگرنه دربیاریم باید بچه زن نون كه حیف -

 ... كنند نمى عالف قدر این رو

 ... وایسادیم پا سر اینقدر تركید پاهامون -

 ... افق از زد سر...  بخونیم ملى سرود خوایم می اتون سینه روى بذارید دستهاتونو -

 اون با...  كرد مى پرونى مزه معمول طبق...  انداخت خنده به رو همه بنیامین شنگ و شوخ صداى

 رو كشورمون سرود قراره كرد مى فكر دید مى مارو كى هر بودیم، ایستاده صف ماها كه هم مدلى

 حتی ... كرد مى پیدا خندیدن براى چیزى یه موقعیتى هر تو بنیامین كه بود خوب چه! ... بخونیم

 ! بود بسته قولنجمون به كمر هم باد و بود انداخته راه كمرمون ى تیره از عرق آفتاب، كه االن

...  شد شنیده كارخونه، مالى امور مشاور ، حیدرى آقاى ماشین ى مسخره بوق صداى باالخره

 : بقیه كردن صوف و صاف به كرد شروع و جلو پرید بنیامین

 ایىبخش خانوم ا   ا  ...  دستت بگیر تسبیحتو منصور حاج...  ببند تو باالیى ى دكمه مسعود آقا -

 ...  شده كج چرا اتون مقنعه

 : گفت لباسمو ى یقه روى گذاشت دستشو...  من به رسید
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 آقا دهش لكه پیرهنت...  نگاه نگاه...  پیرهنت به مالیدى هم كاكائوش و خوردى بستنی هوا این تو -

 ...  نیما

 :گفتم و باال كشیدم و گذاشتم بینیش زیر راستمو دست ى اشاره انگشت

 ... خوردى می پستونك تو كردیم می ها بازى این از ما كه موقع اون...  بچه برو -

 :گفت زنكى خاله لحن با بنیامین و شد بلند خنده صداى دوباره

 ختهت به بزنم...  موندى خوب خیلى ولى....  ها باشه سالت شصت نمیاد بهت اصال...  بمیرم الهی -

 ... كنم؟ عقدش ات واسه پسندیش مى...  بخشى خاله... 

 و رفت ریسه خنده از بود، رستوران كناى كار از و بود سالش پنجاه حدود كه بخشایى خانوم

 :گفت و داد تكون هوا توى " سرت بر خاك " ى نشونه به رو دستش

 ... نكن شیطونى اینقدر جات سر وایسا بیا...  بنى نكشدت خدا -

...  دمیز صداش " بخشى خاله " وقتها گاهى كه بود صمیمى بخشایى خانوم با قدر اون بنیامین

 بود، شده فوت پیش سال دو هم شوهرش و بود نشده دار بچه وقت هیچ كه هم بخشایى خانوم

 !میزد صداش " بــ نى " و داشت دوست پسرش مثل رو بنیامین

 هم سرش پشت!!  عالف جمعیت ما سمت به اومد و شد رد نگهبانى جلوى از حیدرى آقاى ماشین

 ، غوز عین چشمها تمام...  انداختم اطرافیانم به نگاه یه!! دودى شیشه اي سورمه ماكسیماى یه

 زودتر چه هر دودى هاى شیشه اون بین از خواستن مى و ماشین ى شیشه روى بود شده زوم

 ! كنند كشف رو جدید رئیس

 در ى لبه روى كه بود چپش دست شد، ظاهر رئیس جناب از كه چیزى اولین و شد باز ماشین در

 ...  بود قیمت گرون و سفید اى حلقه به مزین كه دستى...  گرفت قرار ماشین

...................... 

 خودش طرف به سرهارو ي همه كه بود چپش پاي شد، نمایان كارخونه رئیس از كه بعدى عضو

...  ودب شده خم سرهاشون استثنا بال بودند، ایستاده من جلویى ردیف كه كسایى تمام...  چرخوند

 مهچك...  كرد خیره هم منو چشمهاى دیدم، كه چیزي و كشیدم گردن بدنهاشون و تن بین از كمی

 االخرهب! نمیشد معلوم انتهاییش ى لبه رفتم، مى باالتر پاش روى چى هر كه رنگى مشكى چرم ى

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

4 

 

 براندازیش به شروع ها چكمه همون از...  كنیم زیارتش تونستیم و شد خارج ماشین از قد تمام

 ... كردم

 دهش دوخته مشكى خز ، اش یقه و ها آستین دم...  بود پاش ساق وسط تا كه اى قهوه بلند پالتوى

...  صورتش و سر به رسیدم! ...  بود بیست كه هم اندامش...  بود دستش مشكى چرم كیف...  بود

...  زن یه..  بود دراومده آب از درست چرخید، مى ذهنم تو شدنش پیاده اول ى لحظه از كه فكرى

 !!كردم نگاهش اى دیگه چشم به بار این و رفت باال ابروهام...  بود كارخونه جدید صاحب زن یه

 و دبودن شده اسیر رنگى مشكى هد با موهاش تمام...  مشكى ى پراكنده هاى لكه با اى قهوه شال

 وشوندهپ آفتابى عینك زیر صورتشو اصلى جزء...  صورتش اما و...  نبود پیدا ازشون تارمویى حتى

... سیدر مى نظر به برجسته ایش قهوه لب رژ اون با لبهاش...  بود متناسب تقریبا بینیش...  بود

 شاید...  بود اى قهوه و مشكى پاش تا سر داشت؟؟ مشكى و اى قهوه به كه بود اى عالقه چه این

 ندمىگ پوستش و بود گرد تقریبا صورتش! بود كرده رنگ اى قهوه و مشكى میون در یكى موهاشم

 هبش تا داشت برمى اول رو عینكش اون باید كه بود چشمهاش كار اصل ولى نبود بد كه فعال... 

 : پیچید گوشم زیر بنیامین صداى...  داد نظر

 !شد پیدا ام ننه عروس كه باش عروسیم كادوى فكر به نیما آق -

 :گفتم لبى زیر و زدم كفشش جلوى به اى ضربه كفشم، پشت با

 ... داره حلقه بینى مى خوبه...  خفه -

 :گفت و خندید ریز

 كنه ىپرون مگس كه انگشتش تو گذاشته اینو...  بازیه سیاه همه اینها چى؟ كشك چى؟ ى حلقه -

... 

 !میزد حرف هم اطمینان با چه...  انداختم بهش نگاهى نیم و چرخوندم عقب به سرمو كمی

 !! مگسى دونى مى خودت خوبه -

 :گفت برابر دو اطمینانی با باز و اومد كش رسما اش قیافه

 نم هوش به شد معلوم كاریش سیاه وقتى...  گفتم بهت كى ببین ولی...  كن مسخره هى حاال -

 ... میگى ایول
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 جمعه؟ خیالت اینقدر كه درآوردى آمارشو احوال ثبت كدوم از -

 مى دست حلقه الكى مجرد دخترهاى ى همه دیگه االن...  خواد نمى احوال ثبت...  خنگیا هم تو -

 باشه؟ متاهل میاد اش قیافه به اصال...  كنند

 :گفتم و دادم بیرون شدت با نفسمو...  نداشتم حرفهاشو ى حوصله

 ... بعد تا كنه استراحت زبونت دقیقه دو بذار ببند دهنو اون فعال حاال -

 :گفت و كرد اشاره خانوم به دست با حیدرى آقاى

 و دكر نمى لطف ایشون اگر...  هستند كارخونه ناجى البته صد و جدید صاحب...  صداقت خانوم -

 اسهك و بودیم نشسته هامون خونه كنج بیكار ما ى همه االن خرید نمى قبلیش صاحب از اینجارو

 ... بودیم گرفته دست كنم چه كنم چه ى

 ...    من بَت انگار كه برمیداره هوا خانومو حاال...  خودش واسه میگفت چى...  كردم تنگ چشمهامو

 مطمئن همچین...  هه...  میبرنم هوا رو برم جا هر كه من...  حیدرى آقاى بزن حرف خودت طرف از

 نفس هی با...  كردى پیدا كارو همین اى بدبختى چه با رفته یادت...  كار وضعیت این با...  نباش هم

 :گفت می داشت حاال كه حیدرى به دادم حواسمو و كردم دور رو مزاحم افكار عمیق

 ... افتخارشون به -

 اجبار، به...  شد بلند جمعیت زدن دست صداى هم سرش پشت و زدن دست به كرد شروع و

 نگاه دستهام، ناموزون صداى...  زدن دست به كردم شروع بقیه، زدن دست ریتم به توجه بدون

 فاصله سالى یك همدیگه، به دستهام خوردن بار هر بین...  چرخوند سمتم به رو صداقت خانوم

 !!بود

 دمدی نمى چیزى چند هر...  عینكش هاى شیشه تو زدم زل مستقیم چرخید، سمتم به كه سرش

 عینك...  حیدرى سمت چرخوند سرشو! گرفتم هدف چشمهاشو مردمك درست كردم مى حس اما

 ... خورده فر و بلند...  هاش مژه بین پیچید آفتاب نور...  برداشت آفتابیشو

 ... حیدرى آقاى ممنون -

 خاص مالحت یه...  دورگه و خشن خیلى نه...  پرعشوه و نازك خیلی نه...  داشت صدایى عجب

 حال در نفس به اعتماد شدت از كردم احساس...  بود صداش توى عجیبى اقتدار یه با همراه
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 قابل هم چشمهاش...  هومممم! بهش بودیم زده زل بز عین كه ما سمت چرخوند سرشو! انفجاره

 و اى قهوه بین چیزي یه كنم فكر ولی نبود معلوم زیاد رنگشون...  درشت نسبتا! ... بود تامل

 ىابرو...  نوچ...  مشكى ى پیوسته ابروهاى...  مشكى و اى قهوه هم باز...  بابا عجب...  بود مشكى

 اه.. . برداره ابروشو وسط بگم بهش باشه یادم...  نمیومد بهش هم اصال...  ندارم دوست پیوسته

 نى؟ك مى كنكاش مردمو زن اینقدر كه خواست نظر تو از كسى...  بگیر خون خفه دقیقه یه...  نیما

 : پیچید گوشم توى ملیحش صداى

 وقته خیلى كه فرمودند حیدرى آقاى...  كنم مى عرض سالم محترم كاركنان شما ى همه به -

 حساب به...  نذارید بدقولى حساب به رو تاخیر این امیدوارم...  ام شرمنده..  هستید منتظر

 هاى حرف كنم مى فكر...  خب... شد پنچر ماشین الستیك اول روز همین كه بذارید بدشانسى

 ... نشید اذیت این از بیش كه كنیم صحبت جایى بهتره...  باشه گفتن براى زیادى

 :پرسید و حیدرى سمت كرد رو

 نداره؟ همایش سالن اینجا -

 ... بفرمایید طرف این از...  داره كه البته -

 ما...  كرد حركت موزون هاى قدم با سرش پشت صداقت خانوم و افتاد راه سالن سمت به حیدرى

 تموم بساط این زودتر كاش...  داشتم بدى حس چه...  افتادیم راه دنبالشون جوجه عین كه هم

 :گفت لودگى با و رسوند بهم خودشو بنیامین...  میشد

 ... ها میره راه ناز و قر با چه -

 :گفتم و اش كله پس زدم یكى

 كنى؟ تموم چرندیاتتو این خواى نمى -

 :گفت میداد ماساژ گردنشو پشت و بود كرده اخم كه طور همون

 وت مهسا و ژاله و من با بود كى دیروز موندم فقط...  طاهرى و طیب شما نبود یادم...  ببخشید -

 ... میشنید گل و میگفت گل پارك

 به دخوا نمی دلم اصال...  بنیامین كن جمع حواستو...  كاره محل اینجا...  پارك میگى داري خوبه -

 ... بشم اخراج پوچ و هیچ خاطر
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 هم رو ام كه گفت چیزى یه و گرفت قرار تریبون پشت صداقت خانوم نشستیم، كه ها صندلى روى

 ... كرد پنچر ماشینش الستیك عین

 درمیون باهاتون ابتدا همین در رو موضوعى یه كه باشه الزم كنم مى فكر...  عزیز همكارهاى -

 ...  بذارم

 :گفت ناگهانى خیلى و كرد صاف گلویى

 ... نیستم بلد دارى كارخونه از چیزى من -

.. . كردند می پچ پچ و بودند كرده هم تو سرهاشونو نفر سه دو هر...  افتاد جمعیت بین اى ولوله

 كه همونطور...  دادم تكون تاسف با سرمو و كردم پوفى! كردیم خوش كى به دلمونو باش مارو

 پچ پچ به داشت عجیبى لبخند و آرامش با...  كردم نگاه صداقت بود،به چپم ى شونه رو سرم

 :گفت جدى و محكم خیلى و كرد تازه نفسى...  كرد مى نگاه بقیه كردن

 ...  اما -

 ... صداقت سمت برگشت سرها ى همه

 خوبى فكرهاى كارخونه این مجدد كردن زنده براى من...  بزنم جا نكرده شروع هنوز نیست قرار -

 در شما از كدوم هر قطعا...  باشین واردتر من از دارى كارخونه امر در شماها از خیلى شاید...  دارم

 با كه خوام مى ازتون...  دارید ارزشمندى هاى تجربه و هستید متخصص خودتون كارى ى حیطه

 با.. . امیدوارم خیلى من...  بكشید زحمت كارخونه این كردن سرپا براى پشتكار و صداقت نهایت

 مشابه هاى كارخونه براى ناپذیر شكست رقیب یك به رو كارخونه این شما همكارى و كمك

 ... كنیم مى تبدیل

 ملت...  داشت؟ زدن دست ارزش حرفش كدوم آخه! ... زدن دست به كردن شروع همه دفعه یه

 ... بزنن دست الكى بشه چیزى یه معطلن هم

 تهپخ خوشمزه و خوب غذاى یه باشه قرار اگر...  كنم روشن براتون منظورمو مثالى یه با بذارید -

 نظارت...  آشپز پخت دست...  غذا پخت دستورالعمل...  مرغوب اولیه مواد الزمه؟ شرایطى چه بشه

 ...  الزمه اینها ى همه...  آشپز سر

 تخود میاد خوشم ولى...  دارى كارخونه به چه رو تو آخه...  بپز آشتو برو بیا تو...  منگل ى دختره

 ... خوبى گاز اجاق پشت واسه فقط و نیست بارت هیچی دونى می هم
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 شرایط...  مرغوب اولیه مواد...  الزمه شرایط این تمام ، هم مرغوب محصول یه تولید براى -

 ... كاردانى و تخصص...  تولید خط بهداشت...  مواد كردن انبار و نگهدارى

 "چیه " یعنى كه دادم تكون سرى...  بود بنیامین...  برگشتم سمتش به...  خورد پهلوم به اى ضربه

 :گفت و انداخت صداقت سمت به ابرویى و چشم... 

 ... " كاردان " میگه...  میزنه صدا رو تو -

 ىا موذیانه ى خنده...  كردم نگاهش فقط حوصلگى بى با و دادم باال رو لبم راست سمت ى گوشه

 :داد ادامه و كرد

 ...  " كاردانى " آخرش بگیرى كه هم دكترا...  نه؟...  بده خیلى...  آخى -

 :گفت و كرد مانندى خرناس ى خنده

 ... " كاردان دكتر " بزنه صدات بخواد یكى كن فكر گذاشتین؟ خاندانتون رو بود قحط فامیل -

 از ام معده توى گفت، مى كه مزخرفاتى وجود با چرا دونم نمى...  لرزید مى هاش شونه خنده از

...  هاومد خوشم حرفش از بفهمه دیوونه بنیامین این میذاشتم نباید ولى! لرزید مى خنده شدت

 ...  برد مى آبرومو مكانى و جا هر تو دیگه

 به بودن كاردان وجود با كه داشتى بودن " دكتر " ى عقده كنه مى فكر خودش پیش طرف -

  دكتر میگى خودت

 كه صداقت سمت به برگشتم نخندم، كه بودم گرفته گاز داخل از لپهامو كه همونطور...  خندید باز

 ...  كردن مى تایید رو حرفهاش سر، تكون با هم اكثریت و بود سخنرانى مشغول هیجان با

 حصولم یك فرموالسیون بلكه...  نیازه مسائلى چنین و تخصص و مرغوبیت و تجهیزات فقط نه -

 به هللانشاءا كه...  میشه ها مشترى توسط كاال انتخاب موجب كه هاییه گزینه مهمترین از یكى هم

 ... كنیم مى ایجاد فرموالسیون در تغییراتى زودى

 خوب كه زدنش حرف حداقل...  گفتا نمى بد هم همچین ولى...  زدن دست و شدن جوگیر ملت باز

 قابل دست یه)!( سخنوریش پاس به حداقل پس...  داشت سخنرانى تو خوبى تسلط انصافا...  بود

 ... میزنم براش دار

 ... زدم دست براش بقیه همراه و
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 مسئولین كارگرها، سر و ها منشى...  رسید معارفه به نوبت و شد تموم خانوم نطق باالخره

 از تمداش دیگه...  رسید من به نوبت باالخره و شدن معرفى متخصصین و ها كارشناس حسابدارى،

 ... نداشت هم اهمیتى چندان چند هر...  شدم مى امید نا شدنم معرفى

 ... آزمایشگاه سرپرست و ارشد كارشناس... كاردان نیما آقاى جناب آخر در و -

 : گفت لبى زیر بنیامین

   كاردان فقط این...  ارشدش به برسه چه نیست هم كارشناس این...  حیدرى میگى چرت چرا -

 ... والسالم... 

 نمك اندام عرض شده شل نیش با بود مونده كم...  پرونى مزه براى آورد مى گیر وقت سوخته پدر

 ... نخندم كه بودم گرفته خودمو جلوى زور به...  كردم ادب عرض سر، كردن خم با و شدم بلند... 

 :گفت میكروفون پشت و داد جواب خودم سبك به

 ... خوشوقتم تون آشنایى از -

...  نهك خونى لب تونست مى نهایتا داشتم ازش كه اى فاصله اون با ولى " طور همین منم " گفتم

 :گفت حیدرى

...  اینجاست ى كاره همه جورایی یه...  نیست آزمایشگاه سرپرست فقط ما نیماى آقا این -

 اكثر تو...  بره از هم رو تولید خط بم و زیر تمام...  چرخه مى ایشون انگشت رو كه آزمایشگاه

 ... حاله كمك نیما آقا هم كارخونه هاى برنامه

 لهب...  میداد تكون سر و میزد لبخند فقط صداقت! ...  كرد مارو تعریف بار یه حیدرى این عجب چه

 كجاشو حاال...  بودم كارخونه قبلى رئیس راست دست...  ام كاره همه من اینجا...  صداقت خانوم

 یبترق االن بخره، كارخونه برام تولد، كادوى كه داشتم پولدار باباى یه تو مثل اگه منم...  ؟ دیدى

 ...  وگرنه...  باشى اى جنبه با زن كنه خدا فقط... همكارت نه بودم

 دلش هم كارى هر...  است كارخونه صاحب طرف بكنى؟ غلطى چه خواى مى مثال...  چى؟ وگرنه

 سرت و ببند مغزتو   در پس...  بده توضیح كسى به كارش براى نیست الزم حتى...  كنه می بخواد

.. . بودى " قبلى رئیس راست دست " میشه ادعات اینقدر كه تو...  درضمن...  باشه خودت كار به

 قرار هم باز اگه برسه كارخونه این داد به خدا...  خودته تقصیر هم مفتضح ورشكستگى این پس

 ...  باشى اش كاره همه تو باشه
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 یه هك بودم كرده بو دستمو كف... توقعیه؟ چه بقیه از دیگه بگى اینجورى كه تو...  معرفت بى اى

 دختره نای یا منى طرف تو...  ببینم بگو اصال...  میبره؟ بین از رو كارخونه اعتبار جورى این نامردى

  قرتی؟ ى

 قرتیه؟ كجاش بیچاره این...  دوما...  تلخه هم حق حرف...  حقم طرف من كه اوال

 ... خبره چه ببینیم بذار شو خیال بى حاال...  میگى راست تو بابا خب خیلى

 طبق...  باشه داشته كارخونه از بازدیدى خواد مى كه گفت صداقت شد، جمع كه معارفه بساط

 براى كه آموزهایى دانش یا كارآموزها همیشه...  بود من ى عهده بر بازدید كار همیشه معمول

 هداد انجام كارو این اونقدر. بود من ى عهده بر راهنماییشون ى وظیفه میومدن، كارخونه از بازدید

.. . خورد مى هم به حالم مختلف، هاى بخش درباره توضیح و كارخونه تو چرخیدن از دیگه كه بودم

 بود؟ چى چاره ولى

 تسرپرس از تا چند همراه ، صداقت و حیدرى و من و موندند منتظر همایش سالن تو كاركنان بقیه

 و شىآرای و شوینده مواد كننده تولید ما ى كارخونه...  افتادیم راه تولید خط ساختمون سمت به ها،

 ساخت مخازن تا اولیه مواد مخازن از...  دادم توضیح براش رو چیز همه من و بود بهداشتى

 شست ى طریقه...  مخازن در مواد اختالط ى نحوه...  بارگیرى و توزین هاى سیستم...  محصوالت

 و بندى بسته...  شیمیایى و میكروبى هاى تست...  اون به منتهى ى مسیرها و مخازن شوى و

 ...  غیره و غیره و ذخیره

 ، دیمرسی كه آزمایشگاه به! ... دربیاره مو تكرارى حرفهاى این گفتن از زبونم بود مونده كم دیگه

 مشآرا با و آورد باال دستشو ولى ، بدم توضیح كه كردم باز دهن...  دیدم وضوح به چشمهاشو برق

 :گفت

 ابتب ممنون...  هستم آشنا باهاش خوبى به كه جاییه تنها اینجا...  نیست توضیح به نیازى -

 ...  كاملتون و خوب توضیحات

 ... بود ام وظیفه...  كنم مى خواهش -

 :داد ادامه و زد لبخندى

 البته...  دارم احتیاج دانشتون و كمك به...  دارم كه هایى ایده و فكرها براى من...  كاردان جناب -

 ...  آزمایشگاهتون ى اضافه به
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 :كرد اضافه ترى عمیق لبخند با و

 ... باشم مزاحمتون آزمایشگاه تو مدت یه اگر نشید ناراحت امیدوارم -

 و ستا كارخونه صاحب كه انگار نه انگار...  بزنه حرف باهام متواضعانه قدر این نداشتم توقع اصال

 :گفتم اختیار بى...  اومد خوشم زدنش حرف مدل این از...  امكاناتش و تجهیزات تمام مالك

 . خودتونه به متعلق آزمایشگاه این...  خانوم دارید اختیار -

 ... داد تكون سر و زد لبخند فقط هم باز

 هیچ بدون صداقت...  ریاست ساختمون به رفتیم شد، تموم كه كارخونه توى گذار و گشت

 رو اقات در. بود آشنا كامل ساختمون این با انگار. گرفت پیش در رو رئیس دفتر مسیر راهنمایى،

 مبل روى. سرش پشت هم حیدرى و من. شد اتاق وارد و گفت " ببخشیدى " ما به رو و كرد باز

 لمب روى و گذاشت میز روى كیفشو صداقت. نشستیم داشت قرار ریاست میز مقابل كه هایى

 :گفت و نشست مقابلمون

 فعال كه كنید واریز هم رو ماهشون این حقوق...  كنید مرخص كارگرهارو فعال حیدرى جناب -

 .باشند نداشته مخارجشون بابت اى نگرانى

 :گفت و كرد منى و من حیدرى

 .نداریم كارمندهارو حقوق پرداخت توان ما. كمه خیلى كارخونه موجودى صداقت، خانوم ولى -

 وت رفته و بینه نمى رو حیدرى اصال كه بود معلوم نگاهش نوع از. شد خیره حیدرى به لحظه چند

 .بودیم شده خیره صداقت به هم حیدرى و من. فكر

 متوسط صورتى هم كنار كل، در ولى بودن قشنگ صورتش اجزاى تك تك. بود خوب اش قیافه

 تاز ها این از بیشتر...  خدایا لبها، و بینى و ها چشم این با. بودند آورده وجود به رو خوب به مایل

 پرت استحو كنم فكر بندیش قالب موقع. كنى خوشكلترش خیلى تونستى مى!!  ها رفت مى توقع

 داره وجود هم احتمال این خب ولى. رسه مى نظر به ساله هشت هفت و بیست تقریبا. بوده شده

 ! باشه بزرگتر من از سالى ده یه االن و باشه " مونند مى خوب " كه هایی آدم دسته اون از كه

 :كرد جمع حواسمو صداقت صداى
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 خوام مى. كنم مى واریز كارخونه حساب به رو مبلغى خودم حساب از من...  خب بسیار -

 عقب و كنند كار دل و جون با ، مجدد شروع محض به آینده ماه كه بشه پرداخت كامل حقوقشون

 !كنند جبران هارو افتادگى

 ... نداره لزومى صداقت خانوم ولى – حیدرى

 چرا؟ -

 با و كرد تر لبشو! كرد فراموش حرفشو كلى به حیدرى كنم فكر كه " چرا " گفت محكم اونقدر

 :گفت احتیاط

 كنید؟ مشورت وكیلتون با حتى خواید نمى یعنی -

 . هستن جریان در ایشون -

 :داد ادامه مالیمى لحن با

. مكنی مى خبرشون شد كه وقتش. هاشون خونه برن بگید هم كارگرها به لطفا...  حیدرى آقاى -

 .ممنونم

 بله .نزنه حرفى هیچ دیگه حیدرى شد باعث كه بود قاطع قدر اون ولى بود مالیم لحنش اینكه با

 مكرد احساس! نكرده كار براى هم اون. بخشیدم مى حساب بى میزدم، غلت پول تو منم...  دیگه

 من صیرتق شدیم ورشكست باز اگه باش شاهد تو...  پوفففف. میده صدقه رو هنگفتى مبلغ یه داره

 .كنه مى بپاش و بریز جور همین داره خودش! ها نیست

 كه اینه همم. كنه مى چیكار پولش با خانوم این كه نیست مهم نیفتى؟ پس كه گرفتى پیش دست

 توسر افتخار با بشه روت. نشى شرمنده من جلوى كه باشی مطمئن كارت درستى از اونقدر تو

 ! كنى بلند من جلوى

 ت،رف بیرون اتاق از كه حیدرى!  ریخت هم به افكارمو حیدرى شدن بلند كه بدم جوابشو خواستم

. شیدك بیرون كتابى و كرد باز رو كیفش. رفت ریاست میز طرف به و شد بلند مبل روى از صداقت

 :گفت و كرد دراز سمتم به كتاب با همراه دستشو

 ره تا بدید انجام كارو این وقت اسرع در لطفا. كنید مطالعه دقت با رو مطالبش...  كاردان جناب -

 . كنیم شروع رو كار هم كمك با تر سریع چه
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 ...  بگیرم رو كتاب تا رفتم سمتش به و شدم بلند جام از

.............. 

 :كردم مطرح رو خورد مى چرخ مغزم توى كه سوالى رفتم مى سمتش به كه طور همون

 .. صداقت خانوم بخشید مى -

 :دادم ادامه. كرد نگاهم منتظر و گرفت باال سرشو

 بودید؟ نكرده بازدید كارخونه از قبال شما -

 :گفت و داد فشار هم روى كمى هاشو لب

 مگه؟ طور چه -

 بهتون ور تولید خط خواستید من از شما. نیستین آشنا كارخونه محیط با چندان انگار...  شما آخه -

 اینها. نه یا داره همایش سالن اینجا دونستید نمى حتى شما. بدم توضیح موردش در و بدم نشون

 . بودید ندیده رو كارخونه قبال شما كه یعنى

 :گفتم و كردم فكرى

 این الاحتما پس. كجاست ریاست دفتر دونستید مى خودتون شما...  ساختمون این مورد در البته -

 . دیدین قبال جارو

 :گفتم حوصله بى و دادم تكون سرى

 .كنجكاوم زیادى من ببخشید -

 حرفهام. میشد تر عمیق لحظه هر لبخندش و میداد گوش سكوت در میزدم حرف كه مدتى تمام

 :گفت شد تموم كه

 ! باهوش هم كنجكاوید هم -

 !دارى صداقت كه الحق. جون صداقت گرم دمت. كرد ازم تعریفى عجب اوه

 فتحى جناب با ساختمون همین تو فقط البته كه كارخونه اومدم دیروز من...  شماست با حق -

 ...  ببینم هارو بخش باقى نشد فرصت دیگه. داشتم مالقاتى قبلى، رئیس
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 بودینش؟ ندیده قبال كه خریدید رو اى كارخونه طور چه شما -

 ى عهده به چیز همه. بودن دیده اینجارو مقدسى آقاى وكیلم. ببینم بخوام كه نبودم ایران من -

 .دیدن مانند بود كى شنیدن خب، ولى بودن داده توضیحاتى یه ایشون البته. بود ایشون

 ؟ دارین اعتماد بهشون اینقدر یعنى -

 . زد لبخند و كرد نگاه فقط باز

 پام زیر كوچیكى ناهموارى برداشتم، كه آخرو قدم. بگیرم ازش رو كتاب تا رفتم جلوتر كمى

 هم به ابروهاش كه حالى در و گرفت میز ى لبه به دستشو صداقت لحظه همون! كردم احساس

 تازه. كردم نگاه پامو زیر و خورد گره هم من ابروهاى ناخوداگاه! گفت كوتاهى آخ بود، خورده گره

 !پاش روى گذاشتم پامو كه شدم متوجه

 :كردم عذرخواهى هم سر پشت و كشیدم عقب پامو فورا

 شد؟ چیزیتون...  نبود عمدي خوام مى معذرت...  نبود حواسم ببخشید...  شرمنده -

 مى پایین و باال طورى اش سینه ى قفسه و كشید مى نفس زحمت با. هم به بود ریخته كلى به

 ازب. سوسول چه بود؟ اومده دردش اینقدر یعنى. بشه زمین نقش ممكنه آن هر كردم حس كه رفت

 : انداخت بهم نگاهى نیم و آورد باال سرشو اى لحظه براى. كردم عذرخواهى

 .نیست مهم -

 میز روى ى جعبه از دستمالى ساده؟ لگد یه واسه. بود شده اشك از پر چشمهاش! الخالق جل

 :گرفتم طرفش و كشیدم بیرون

 . متاسفم واقعا -

 :گفت و داد تكون هوا توى دستشو

 .بدید اطالع حیدرى آقاى به خوندینش وقت هر. برید تونید مى شما. نیست مهمى چیز -

 اشاره رد سمت به دست با و بود مونده دراز سمتش به دستمالى با هنوز كه دستم توى چپوند كتابو

 :فتگ ببندم درو اینكه از قبل. رفتم در سمت به و گفتم " اى اجازه با " لب زیر. بیرون برم كه كرد

 .نكشه طول روز سه از بیشتر لطفا -
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 .خوام می معذرت هم باز. حتما -

 . رفتم بیرون اتاق از و نموندم جواب منتظر

 نه،میز دست بهش تا حتما كنه؟ مى زندگى پولدار نارنجى نازك این با جورى چه شوهرش بدبخت

 !میگیره آبغوره ساعت دو خانوم

............... 

 صندلى روى رو كتاب و نشستم فرمون پشت. سفید 602. بود پاركینگ توى كه ماشینم سمت رفتم

 اینكه از لقب. ماشین تو چپید بنیامین و شد باز ماشین در كه بودم نزده استارت هنوز. انداختم بغل

 و دمدا تكون سرى. انداختم عقب صندلى روى و كشیدم بیرون باسنش زیر از رو كتاب بشینه،

 :گفتم

 .بده در دم. تو بفرما -

 :گفت و داد تحویل اى خنده

 خبر؟ چه...  خب. فرماییدم -

 كجا؟ از -

 :گفت و كرد اشاره داشت قرار سرمون پشت كه ریاست ساختمون به سرش با

 .كنیم دریافت حقوق خلیفه كیسه از قراره شنیدم -

 بپرسى؟ همینو كه اومدى -

 و تىگذاش قالمون كه صبح. فروختم ماشینمو رفته یادت. خونه برسونى منو كه اومدم. داداش نه -

 تو كه هم ساعت دو. رفت جیبم از كرایه پول فقط. بودم نیومده كاش اى كه. اومدم بدبختى با

 راىب دیگه. نزنه مك كك وقت یه كنم پوستم خرج كلى برم باید. موندم آفتاب و نسیم آغوش

 .كنم نمى حروم پول عمرا برگشت

 هم م،بود شده آشنا باهاش وقتى از بشه؟ هم پیر شوخش اخالق این با بود ممكن بنیامین یعنی

 خورد اعصابم اراجیفش از اول روزهاى مثل دیگه و بود كرده اثر حدودى تا هم من در نشینیش

 .نمیشد
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 و كرد رد رو آهنگ تا چند. كرد روشن پخشو و درآورد جیبش از فلشى. افتادم راه و زدم استارت

 : گذاشت دارى خنده رپ آهنگ

 ... دارى رژیم واقعا دارى دوسم میگى اگه

 ذاشتگ بود، شده ایجاد شلوارم كمربند و ام نشسته حالت خاطر به كه كوچیكم، شكم زیر دستشو

 :كرد همخونى آهنگ با و

 ... شیكم اون شه آب كم یه واسم برقص پاشو پاشو

 بود سرتق ها بچه مثل. سالشه سى كه انگار نه انگار. سرخوش ى دیوونه ى پسره. گرفت ام خنده

 ... " ببخشید آقا " گفت می جاش به بنیامین و " ببخشید خانوم " خوند می آهنگ.شیطون و

  شما؟ كیلویى چند ببخشید آقا -

 ...  اینا مامانم واى اى؟ خجالتى

 مسخره با همزمان. داد تكون صورتش جلوى صورتش، توى چادر كشیدن حالت به رو دستش و

 ." سرخوشى " خط تو بزنم كم یه كه میشدم وسوسه داشتم كم كم منم هاش بازى

 ... استكان مثل كمر بشه اصفهان گز دیگه نخور

 :شد عوض آهنگ و قرمز چراغ پشت رسیدیم

 بال زمونه این در بود زیبا زن

 خدا اى هرگزنمونه بال بى اى خونه

 همه با گل و خار ماتمه گل زن

 جونه دشمن نامهربون زن

 كمه عالم غم غمه سراي دل

 نمونه زن بى ولى دل ى خونه

 هایى قسمت یه آهنگ بین و بود شده بازخونى كه خصوص به. بود داده مزه بهم بدجورى آهنگش

 : آورد مى لبم به رو خنده و خوند مى هم رپ
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 نداره شاه ناصرالدین نداره شاه دارم زن یه

 نداره كاخ و ویال باباش نداره شاخ نداره آخ

 وىت اشك خنده شدت از میومد، بنیامین كه اطوارى و قر و گفت مى خواننده كه پرتهایى و چرت با

 ضرب فرمون روى من. بودیم گرفته ریتم آهنگ با دومون هر دیگه حاال. بود شده جمع چشمهام

. ندخو مى باهاش و بود حفظ رو اهنگ تمام كه هم بنیامین میدادم، تكون هامو شونه و بودم گرفته

 .كرد مى هنرنمایى حسابى و بود داده پایین هم رو خودش سمت ى شیشه

 قندون قند و شكرى جون، بازم جون، واى

 بندون راه میشه میره راه جا هر خندون، ناز كوچولوى

 نماشی از كه اى سنتى موزیك صداى. شد متوقف چراغ پشت و رسید راستمون سمت ماشینى

 ما هب متعجبى نگاه با هم بغلى ماشین راننده. چرخوند سمتش به رو هردومون سر میشد، شنیده

 :خوند مى خواننده با همچنان بنیامین. كرد مى نگاه

 بده قر خانوم كه میدیم وُلوم/ قرمزه چراغ پشت حاال -

 ... شد قفل اى سورمه ماكسیماى ى راننده نگاه تو نگاهم

................. 

 خیره ما به بودن، شده تر جذاب و تر درشت كمى تعجب خاطر به كه چشمهایى با صداقت اخانوم

. نمك كمترش حداقل كه رفت نمى ضبط سمت دستم حتى كه بودم شده غافلگیر اونقدر. بود شده

 ینهس روى بودن، هوا توى خوردن تكون حال در كه دستهاشو افتاد، صداقت به چشمش تا بنیامین

 ور امون نداشته آبروى و خوند مى مصرانه همچنان آهنگ. كرد سالم سر تكون با و كرد قالب اش

 :میداد باد بر

 مزه مزه بكنمت خوام مى...  مبزه سبزه   تپلى بیا -

 از بلق و داد نامحسوسى تكون رو سرش بنیامین جواب در. گرفت تفاوتى بى رنگ متعحبش نگاه

 شا چهره. داد باال رو ماشینش ى شیشه و برگردوند صورتشو بدم، نشون العملى عكس اینكه

 :گفت و زد رونم روى مشتى بنیامین. شد پنهون دودى هاى شیشه پشت
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 یاد كم یه میدن گوش چى مردم ببین میدى؟ گوش تو چیه مزخرفات این آخه. سرت بر خاك -

 !! بگیر

 .رفت نمى رو از شرایطى هیچ تحت كه بنیامین این از امان

 ورط چه اولى روز همین. پیچیدیم چپ سمت به ما و رفت مستقیم صداقت خانوم و شد سبز چراغ

 .ذرونیمگ خوش و عالف پسر تا دو كه رسیده نتیجه این به صداقت حتما. برد آبرومونو بنیامین این

 كه من هنشناس شمارو كى هر پاكین؟ چشم و زیر سربه خیلى بگى خواى مى یعنى نیستین؟ كه نه

 هم با حرفها این از دیگه كه تو و من. كنى ظاهر حفظ من جلو خواد نمى پس. میشناسم دیگه

 . نداریم

 ما ى خونه تا اى فاصله چندان بنیامین ى خونه. زدم ترمز امون كوچه جلوى و دادم بیرون نفسمو

 ! بره پیاده خودش بود بهتر رو بعدش به جا این از دیگه. نداشت

 !" شیكم اون شه آب كم یه " كه برو پیاده رو بعدش به اینجا از. اومدى خوش -

 :گفت برمیداشت رو فلشش كه طور همون بنیامین!  خندیدم قاه قاه حرفم از خودم و

 . كنیم ولت راه وسط میرسه هم ما نوبت. نیما آقا میفته خونه دباغ به پوست گذر -

 ههم برسونمت؟ خونه در تا ، دارى توقع كه كشیدم دستت از امروز كم. نكن وراجى اینقدر برو -

 چرت یه برم خوام مى. ام خسته خیلى كه پایین برو. داداش آفرین. دیگه است كوچه تا دو اش

 .بخوابم

 كه بود عصر پنج حدود. حیاط توى بردم رو ماشین و كردم باز رو خونه در منم و رفت بنیامین

 به هنوز .بود مونده جا ماشینم عقب صندلى روى كه كتابى سراغ رفتم و بستم رو حیاط در. رسیدم

 هك شده خبرى یه بود معلوم. رسوند بهم خودشو عجله با نـَجال كه بودم نرسیده سالن ورودى در

 :گفت و داد قورت صدا با رو دهنش آب. بشم خبردار باید خونه داخل به رسیدن از قبل من

 !!اومد در كارت...  داداش -

. دمیش پاره آدم دل بند ، میداد خبر بریده گیس این كه جورى. ریخت دلم حرفش با چرا دونم نمى

 و دم یه سرش پشت و دادم بیرون امو شده حبس نفس. بسازه كوه كاه از داشت عادت همیشه

 :گفتم و دادم تاب انگشتم دور بلندشو موهاى از اى رشته. عمیق بازدم
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 ... " راپونزل " كو سالمت -

 :گفت كرشمه و ناز با و گرفت صورتم جلوى راستشو دست كوچیك انگشت

 ... مهندس آقاى باش داشته ملى عرق...  " رودابه " و نه "راپونزل " كه اوال -

 :كرد اضافه و داد قرار كوچیكش انگشت كنار رو دومش انگشت

 ... كنم سالم رفت یادم كه ام زده هیجان اینقدر...  سالم...  ببخشید...  هم دوما -

 :گفت و زدن بال بال به كرد شروع هم بعد

 ... است تشنه خونت به مامان...  شدى بدبخت...  نیمـــــــــا -

 با. هم به ریختش باز. بود شده عادى تنفسم ریتم تازه. باشم داشته آرامش گذاشت اگه...  لعنتى

 :گفتم حوصلگى بی

 ؟ شده خبر چه -

 :گفت و آورد گوشم كنار سرشو

 ... دارن كار شما با و آوردن تشریف مامانى و ورگل ترگل خانوم یه -

................... 

 اون .سراغم بیاد نداشتم رو كسی من میشه؟ مگه داشت؟ كار من با اینجا؟ ورگل؟ ترگل خانوم یه

 !!ورگل ترگل و خوشكل خانوم یه هم

 ؟ نكرد معرفى خودشو هست؟ كى -

 :گفت و انداخت باال اى شونه

 .است ژاله اسمش میگه -

 گذاشته قرار هم با سه ساعت امروز...  بنیامین با...  پارك توى دیروز...  مهسا...  ژاله...  واااااى اى

 به و گرفتم جلوشو راه ى نیمه بیاد، فرود پیشونیم روى محكم تا رفت مى كه رو دستى...  بودیم

 : كردم تبدیلش پیشونیم نمایشى خاروندن

 كیه؟ دیگه ژاله ژاله؟؟ -
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 :گفت و كرد نگام چپى چپ

 ...  مهندس آقاى فروشیم زغال خودمون ما -

 :گفتم و دادم باال ابرویى

 خطه؟ تو هم دخترش داره خبر جونت مامان حاال؟ تا كـ ى از. روشن چشمم -

 چشمهاش میشد، بودم كرده من كه برداشتى و بود زده ناخواسته كه حرفى متوجه داشت كم كم

 :گفت و گزید لب و شد گرد كمى

 ...  پررو...  بكش خجالت -

   در...  آشپزخونه سمت رفتم و كردم حركت سرش پشت و خندیدم... داخل رفت و كشید راهشو و

 در ور مامان رسیدم، كه آشپزخونه در تو...  بود معلوم پا جفت یك و بود باز نیمه پذیرایى سالن

 :گفت مى نجال به آرومى صداى با كه دیدم زدن غر حال

 هی قبال...  كنه مى باز خونه به دخترهاشو دوست پاى دیگه حاال رو و چشم بى ى پسره...  د  د  د  -

 میگه و من ى چشمها تو زده زل سفید چشم ى دختره...  كنه مخفى ما از كه داشت حیا و شرم جو

 ... قدیم دخترهاى هم دختر... واه واه واه...  " دخترشم دوست من "

 تر قرمز و تر برافروخته لحظه هر اش چهره...  من به افتاد چشمش كرد مى غرغر كه طور همون

 تر متورم داره صورتش كردم حس...  میداد فشار هم روى تمام عصبانیت با رو لبهاش...  میشد

 و ستهخ ذهن به كه كارى اولین! ... كردم مى خنثى رو بمب میشد، منفجر اینكه از قبل باید..  میشه

 ... دادم انجام رو رسید آلودم خواب

 ینا نمیشد حاال...  لعنتى...  هوه!!  گرفتم آب شیر زیر سرمو و ظرفشویى سینك سمت پریدم

 ندب نفسم...  زدم یخ...  زمستون توى هم اون سرد؟؟ نه بود مى گرم آب كردم مى بازش كه شیرى

 ! بودم شده خنثى خودم مامان جاى به...  شد منجمد هام رگ توى خون...  اومد

 كنارم آب شیر زیر از و گرفت قرار ام شونه روى دستى...  شد بلند نجال و مامان " هین " صداى

 هی منتظر فقط من ولى...  بده تكون جام از منو بتونه كه نبود قدرى اون زورش چند هر...  كشید

 بوده رفتهگ قرار وضعیتى چنین تو هم شاعر شاید...  بگیرم فاصله آب شیر با متر صد تا بودم اشاره

 !!  " دویدن سر به من از...  اشاره یك به تو از " گفته كه
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...  برسه بهت دستم بذار فقط...  عفریته ى دختره...  كشیدم بیرون آب شیر زیر از سرمو سریع

 آب موش عین جورى این باید احمق دختر یه كارى ندونم خاطر به...  آوردى روزم به چى ببین

 وستپ وقتى دونى نمى مگه انصاف بى...  آخ...  ام كله پس زد یكى مامان...  بلرزم درون از كشیده

 ...  میشد سوزن سوزن گردنم پوست...  میشه بیشتر دردش باشه خیس

 :گفت عصبانیى چندان نه صداي با مامان

 میكنى؟ چیه كارها این...  پسر؟ شدى خل -

 خلدا موهام پشت از آبى ى قطره...  بود سفید وضعیت ظاهرا...  بود گرفته طبیعى رنگ صورتش

 از قبل تا دادم تكون شدت با سرمو و بستم چشمهامو...  لرزید اراده بى هام شونه و چكید ام یقه

 : شد بلند نجال و مامان جیغ صداي...  بشم خالص شرشون از ، بعدى هاى قطره اومدن فرود

 ... چندش...  شستیمون...  نیما میكنى چیكار...  اَه - نجال

 ... كنن مى خشك مو جورى این آخه ؟ كنى ترك عادتو این خواى مى كـ ى – مامان

 موهام روي رو حوله دست یه با...  افتادم سرم روى اى حوله لحظه همون و كردم باز چشمهامو

 :گفتم و كشیدم رو مامان نرم ى گونه دیگه دست با و دادم حركت

 .دلم عزیز خورى مى بیخود حرص اینقدر چرا...  خانوم مامان -

 :دادم ادامه و كردم اشاره خودم به دست با

 خودمم من...  برم قربونت آخه...  كن صادر اعدامشو حكم بعد برسه دادگاه به مجرم كن صبر -

 ...  اینجا اومده شده پا چرا دختره این نمیدونم

 :گفت و كرد نازك چشمى پشت مامان

 كنى؟ مى در به راه از مردومو دخترهاى ها ریختن زبون همین با -

 ماشین در سریع و كرد ایشى...  انداختم نجال سر روى رو حوله...  كه شد بدتر...  خدا اى

 با تاشون چند...  زدم باال دست با سانتیمو ده موهاى...  تو اون چپوندش و كرد باز رو لباسشویى

 :گفتم و انداختم مامان به دلخورى مثال نگاه...  ریختن صورتم توى دوباره سماجت
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 كمى دست دیگه دخترها االن...  جان كردن؟مامان در به راه از پسرمو دخترها ، بگى بار یه شد -

 ... ندارن پسرها از

 :گفتم و نجال سمت كردم رو

 ! شما نسبت بال البته -

 ball حركتش از سریع...  برگردوند روشو غمزه و ناز با و كرد قالب اش سینه روى دستهاشو نجال

 : رفتم نشونه رو نجال اشاره انگشت با و گرفتم

 هاى جوون كه میاین هارو كرشمه و ناز همین...  اش نمونه هم این...  گفتم دیدى...  دیدى -

 ... میشن هوایى مردم

 :داد هولم آشپزخونه در سمت به و گذاشت ام شونه روى دستشو مامان

 ... بیرون بنداز من ى خونه از رو عفریته این زودتر برو بیا...  نریز زبون قدر این دیگه بسه -

 .پذیرایى سمت رفتم و دادم تكون سرى. بودم كرده فراموش رو دختره این كلى به اصال

.............. 

 سر تكون با...  كرد اى دلبرانه سالم و شد بلند پام جلوى ژاله شدم، كه پذیرایى سالن وارد

 از تدس خواستم مى ك ى...  كردم بررسى رو تیپش پاش، تا سر به كوتاهى نگاه با...  دادم جوابشو

 مى چك رو تیپش و هیكل همه از اول دیدم مى كه رو زنى هر همیشه بردارم؟؟ زشتم عادت این

 ... نبود مستثنا قاعده این از هم ژاله قطعا و!  كردم

 زیر از رو اش شده مش موهاى از اى دسته و بود گذاشته سرش مشكى هاى طرح با سفیدى كاله

 وندهپوش حدودى تا كالهش سـ ت شال با هم رو سفیدش گردن...  بود ریخته پیشونیش روى كاله

 بین زا نارنجیش، زیر لباس...  بود زانوش باالى وجب یه كه بود پوشیده كوتاهى سفید بافت! بود

 یدادم نشون رو پاش حجم و انحناها تمام كه رنگى مشكى ساپورت! ... بود پیدا بافتش هاى روزنه

 هم كوتاه ساق سفید هاى چكمه اون پس!  خانوم ژاله پوشیدى نمى هم رو پوست این دیگه... 

 .. ! . باشه معلوم پا و پر این كمتر كه پوشیدى مى بلند ساق حداقل...  بود ژاله حضور به مربوط

 مبل پشتى روى و كردم باز هم از هامو دست...  دادم لم مقابلش ى نفره سه ى كاناپه روى

 زد یىشیطان لبخند دستهام، شدن باز محض به كه بود مبلش روى نشستن حال در ژاله...  گذاشتم
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...  اومد خوشم...  نه كرده؟ خودش پیش فكرى چه...  دختر این داره رویى عجب...  سمتم اومد و

 این و شدم پیر دیگه كه حیف!  كنه مى پیدا هایى اعجوبه چه میگرده هم بنیامین این...  خطه هفت

 ... وگرنه...  پدرى ى خونه تو...  اینجا هم اون...  گذشته من از كارها

 ...  بیرون كردى مى پرتش اردنگى یه با باید بودى اگه هم خودت ى خونه...  مار زهر و وگرنه

 سیم...  هیچى كه نخ...  میده نخ داره خودش وقتى...  نانازى این به دختر...  میاد دلت آخى

  شم؟ مرتاض چرا من دیگه!!  المصب   بُـكسل

 تىتونس موقع هر...  نیما آقا نیست ،هنر محجوبه و ساده و سر كه دخترى جلوى خودت داشتن نگه

 ... دارى اراده بگى میتونى موقع اون دارى نگه خودتو دخترى همچین جلوى

 :گفتم تحكم با و نشوندم پیشونیم روى اخمى و كردم قالب سینه روى امو شده باز دستهاى سریع

 ... جات سر بشین -

...  نشست روم، به رو ى نفره تك مبل همون روى و كرد جور و جمع خودشو زود ولى...  خورد جا

 قرار ظاهرا...  میداد شدنشون خشك از خبر زبریشون...  كردم تر زبون با امو شده خشك هاى لب

 ! بشم اى قلوه لب دوباره سالها از بعد بود

 :گفت ناز با و داد حركت اطوار و قر با سرشو

 ... رفت یادت راحت چه...  داشتیما قرار سه ساعت امروز...  كجایى؟ هست معلوم تو -

 :گفت و برگردوند روشو دلخورى با

 كردى؟ فراموش منو كه بودى گرفته كار رو اى بیچاره كدوم مخ -

 زن تا ؟ گرفتى خودت و ما از رو آرامش بودى بیكار ؟ كردى خلق بود چى زن این...  خدا واى

 و مادر و خواهر...  گرفتى زن كه هم وقتى...  كنند نمى ولت مردم دخترهاى و خواهر و مامان ندارى

 بمیرم آخ...  میشه اضافه ها بدبختى به هم خواهرزن و زن مادر و زن هیچ، كه مردم دخترهاى

  ؟ ها زن جماعت این دست از كشیم مى چه...  خودمون براي

 بهش عذرخواهى یه بودم، كرده عالفش اى دقیقه چند احتماال، و بودم گذاشته كه قرارى خاطر به

 ...  بودم بدهكار
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 ...  كردم فراموش رو قرارمون كال و كشید طول كارم امروز -

 :بگم بتونم تا آوردم فشار خودم به كلى

 ... متاسفم -

 :گفتم و كردم فوت نفسمو

 بزرگى اشتباه ولى...  كردى پیدا جورى چه اینجارو آدرس دونم نمى من...  خانوم ژاله ببین -

 مى كردن مى زندگى مجرد پسر تا چند من ى خانواده جاى به اینجا اگه...  اینجا اومدى كه كردى

 دارى عادت اینكه یا...  یا كردى فكر دادى انجام كه كارى به اصال...  میومد سرت بالیى چه دونى

  بزنى؟ بهش سرى یه دادن بهت آدرسشو كه اى خونه هر

 :گفت عصبانیت با و رفت هم تو هاش اخم آخرم ى جمله با

 ؟ میزنى من به تهمتى چه دارى هستى متوجه -

 :گفتم خونسردى با و انداختم پاش تا سر به نگاهى

 ... میده نشون طور این كه تیپت -

 :گفت اعتراض با

 ... پوشیدم تو خاطر به رو ها لباس این من...  نیمـــــا -

 با...  بگیرم امو قهقهه جلوى نتونستم كه بود مسخره اونقدر اش جمله ولى بزنم پوزخند خواستم

 رتىنف پر نگاه ، شد تموم كه هام خنده...  كردم پیدا بهش نسبت عجیبى نفرت حس حرفش این

 :گفتم حرص با و انداختم بهش

 نه...  میومدى اینجا تا و كردى مى سرت چادر ، بودى پوشیده من خاطر به هارو لباس این اگه -

 هرا مجانى نمایش و بدى جولون خیابون تو ، وضع و سر این با ، جا این تا شهر سر اون از اینكه

 ... ضمن در...  بندازى

 و مامان قطعا كه وضعیت این تو ولى...  "!  میاد بدم نارنجى رنگ از من " بگم كه كردم باز دهنمو

 چون !میشد شر خودم براى بیشتر حرفى چنین گفتن بودن، چسبونده در به هاشونو گوش نجال
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 چى بفهمه كه كرد مى نگام منتظر هنوز! نبود كن ول آورد نمى در حرفو این توى و ته تا مامان

 : گفتم و كردم فكرى...  بگم " ضمن در " از بعد قراره

 ... ببینمت برم و دور خوام نمى دیگه -

 :گفت و زد دارى صدا پوزخند

 اون و تو ى كله و سر پارك رفتم مى مهسا با موقع هر چى براى پس ؟ ببینى منو خواى نمى تو -

 میشد؟ پیدا دیوونه بنى

 :گفتم و كردم فرو نمدارم موهاى بین دستى

 ... بپرسى دیوونه بنى همون و دوستت از اینو بهتره -

 هم همیشه...  میذاشت قرار باهاش اینقدر كه بود اومده خوشش مهسا   چى از بنیامین نمیدونم من

 میون در خط یه!  آورد مى خودش با رو ژاله موارد تمام در هم مهسا و میبرد خودش دنبال منو كه

 یلهوس و داشتم پول كیف نقش فقط من اینكه مثل...  بود من گردن تفریحشون و گردش خرج هم

 !  ژاله گذرونى خوش براى اى

 :گفتم و دادم نشون رو سالن خروجى در ، دستم با و شدم بلند جام از

 ...  اومدى خوش -

 در متس رفت و برداشت مبل كنار از رو مشكیش و سفید بافتنى كیف و شد بلند عصبانیت با

 وستپ...  زد گوشم تو جونى بى سیلى و برگشت دفعه یه...  ایستاد شد رد كه كنارم از...  خروجى

 :گفتم و زدم پوزخندى...  برسونه بهم آسیبى بتونه ضعیفه یه كه بودم اون از تر كلفت

 ...  میشه خنك دلت سیلى این با اگر -

 :دادم ادامه و گرفتم روش به رو صورتمو ى دیگه طرف

 ... باشه یادت ولى...  صورتم طرف این بزن هم دیگه یكى...  بیا -

 :گفتم تهدیدوار و دادم باال ابروهامو

 ... برى تونى مى دیگه حاال...  نكردى جون نوش جوابشو كه بودى مهمون خونه این تو -
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 هك رفتم سرش پشت فاصله با...  شد خارج سالن در از سریع و برگشت شده، قرمز چشمهاى با

 كه ور حیاط در...  كردم تماشا رو رفتنش و ایستادم ایوون توى!  بیرون میره خونه از بشم مطمئن

 : شنیدم گوشم زیر رو نجال صداى ، كوبید هم به محكم

 ؟ درآورد بافتنیشو نكنه بود؟؟؟ پوشیده واست لباسى چه -

 وىر...  تابوندم گوششو!! میزد حرفهایى چه ورپریده ى دختره...  برگشتم سمتش به تعجب با

 :گفت هم سر پشت و شد بلند پاش ى پنجه

ش گوشم...  دیوونه كن ول...  آى آى آى -  ... شدن تا به تا كن، ول...  اومد كـ 

 :گفتم و خندیدم

 ... نایستى فالگوش دیگه كه میگیرى یاد عوضش...  نداره عیب -

 :گفت دلخورى با و داد ماساژ گوششو...  كردم ول گوششو

 !میداد گوش داشت هم مامان خب -

 :آرومتر اینبار ولى...  گرفتم رو گوشش دوباره

 ... ندى لو رو همدستت بگیرى یاد اینكه براى هم این -

 و درآورد زبونى...  كنم ول رو گوشش و بشم خم شد باعث كه زد پام ساق به اى ضربه پاش با

 :گفت

 ... كنى رفتار طورى چه محترم لیدى یه با بگیرى یاد اینكه براى هم این -

 ونهآشپزخ دیوار به خنده با كه مامان سمت دوید و كشید جیغى كه كردم دراز سمتش به دستهامو

 پشت كه چیزهایى از كه بود معلوم مامان خندون ى چهره از...  كرد مى نگاه مارو و بود داده تكیه

 !  راضیه شنیده در

 ى خنده نجال...  كردم نگاهش و ایستادم جام سر نجال، گرفتن براى تالشى كوچكترین بدون

 :گفت و داد سر اى سرخوشانه

 ... نمیشدى خیال بى نمیزدى ام كله پس یكى و گرفتى نمى منو تا قبال...  ها شدى پیر -

 :گفتم و خندیدم
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 لیته وب جدیدا ولى ، میومد شامپو بو پلكیدى مى برم و دور وقتى قبال...  ها شدى ترشیده هم تو -

 ... میاد

 :گفت و خندید غش غش مامان

 ...  سالشه بیست اش همه دختر این...  امو بچه نكن اذیت...  نیما -

 :گفت موذیانه و زد سینه به دستهاشو نجال

 ى همه اتفاقا!  كنم مى استفاده دادى بهم تولد كادوى شما كه عطرى همون از جدیدا...  نیما آقا -

 !خریده؟ ات واسه اینو اى سلیقه خوش آدم كدوم میپرسن دوستهامم

 خودم ى پرورده دست باالخره...  اتاقم سمت رفتم و زدم لبخند فقط درازیش زبون همه این به

 ! میداد جواب جورى این بایدم...  بود

 و اتاق تو پرید زدن، در بدون نجال معمول طبق...  بپوشم راحتى لباس كه درآوردم پام از شلوارمو

 :گفتم و خندیدم بلند بلند...  بست درو و كشید هینى ، دید اونجورى منو تا

ى...  بكشم گوشتو حقته دیدى حاال -  ؟ بزنى در كه بگیرى یاد خواى مى كـ 

 :گفت در پشت از

 هب ازش مامان بود نزدیك...  بودى گذاشته جا ها كابینت روى ، رو نامه پایان...  كن خوبى و بیا -

 ...  كنه استفاده اى قابلمه زیر عنوان

 :گفتم تعجب با و كردم باز درو...  بود شده تموم لباسم تعویض

 نامه؟ پایان كدوم -

................... 

 اىه نوشته به و گرفتم دستش از...  گرفت چشمم جلوى رو بود داده بهم صداقت كه كتابى همون

 ى نامه پایان هم اون...  بود نامه پایان...  بود نجال با حق...  انداختم نگاهى ایش سورمه جلد روى

 ور اسمش و نشست لبم روى لبخند...  موند ثابت كوچیكش اسم روى نگاهم...  صداقت خانوم

  "صداقت سایه"...  كردم تكرار ذهنم توى
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 حالت و رفته باال ابروهاى با كشیدش؛ پایین سمت به كمى و گذاشت نامه پایان روى دستشو نجال

 :گفت مشكوكى

 جدیده؟ ى سوژه باشن؟ كى ایشون -

 از رفتارى چه خانواده این دونم نمى. كرد مى بازخواست منو بچه الف یه واقعا؛ بود نوبر دیگه این

 هر نكنه...  كردم مى شك خودم به داشتم كم كم!! میزدن تهمت بهم اینقدر كه بودن دیده من

 رفتنگ سنگینم خالف میومد، یادم كه جایى تا! ؟ ندارم خبر خودم و خوابه مى بغلم تو دختر یه شب

 اساسى مشت یه جاش كه بوسیدم رو دخترى جاهلیت، دوران تو بار یه البته...  بود دخترها دست

 رفته ما كه سینمایى همون تو كه بود من بد بخت از هم این...  كردم جان نوش گرامى پدر از

 همب همیشه براى كه بود موقع همون از هم شاید...  بودن هم رفیقش و ورپریده نجالى این بودیم،

 روزگار هى...  سابقم جاهل پسر همون من كه شدن مطمئن حتما هم امروز اتفاق با! شدن مضنون

 ...!نداشت دم گى كره از ما خر... 

 بپیچونم؟ گوشتو كردى هوس باز -

 :گفت و داد تكون تند تند و گذاشت هاش گوش روى دستهاشو

 ... كردم غلط من...  نه نه نه -

 :گفتم و كردم كنترل امو خنده

 ...  شد حاال -

 :گفتم و دادم نشون اتاقشو در ابرو، ى اشاره با

 ... برى تونى مى -

 :گفت و كرد لوس اشو قیافه

  گى؟ نمى یعنى -

 توى مامان قطعا...  بدم توضیح و كنم دفاع خودم از شده كه هم بار یه براى بود بهتر شاید

 :گفتم و دادم تكون سرى...  بشینه قضاوت به تا بود نجال خبر منتظر آشپزخونه

 بیاد؟ كارخونه جدید رئیس قراره امروز گفتم یادته -
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 :دادم ادامه...  كرد نگام منتظر و داد تكون هیجان با سرشو

 ... اشه نامه پایان هم این و اومد امروز خب -

 :گفت رفته باال ابروهاى با و شد باز اخمش بعد ثانیه چند كشید، هم تو هاشو اخم

 زنه؟ یه رئیستون یعنی -

 هكن سیر ابرهارو نجال تا بود كافى من حركت همین...  دادم تكون سر و كردم ور یه اى لوچه و لب

 :گفت داد مى نشون خباثتشو اوج كه شده باریك چشمهاى با و گرفت باال غرور با سرشو... 

 خانوم دور دور، دیگه دارن؛ رنگى پر و فعال نقش ها عرصه تمام در ها خانوم نیما، آقا دیدى -

 ... جناب كنار بزن...  هاست

 عموق نجال معموال...  نمیومد خوشم زدن صدا مدل این از...  انداخت صداقت یاد منو گفتنش جناب

 :گفتم و كشیدم موهاشو!  " جناب "گفت مى بهم دادن، فحش

 ام خسته منم برو...  بده فیس اینجا بیا بعد شدى، اى كاره یه خودت موقع هر بچه، كارت    رَد برو -

 .بخوابم چرت یه

. اختماند نامه پایان به اجمالى نگاهى...  كشیدم دراز تخت روى و اتاق تو برگشتم منم و رفت نجال

 چشمهامو...  بود 98 اولش رقم دو...  دانشجوییش شماره به افتاد چشمم مشخصاتش، قسمت تو

 مقطع از كه بود سال یك فقط صداقت خانوم یعنى...  ؟98...  خوندم رو شماره دوباره و كردم تنگ

 ه،باش كرده طى وقفه بدون رو تحصیلیش مقاطع تمام اگر...  بود؟ شده التحصیل فارغ ارشدش

 این از بیشتر اش چهره...  ممكنه غیر...  نه داره؟؟ سال 62 فقط صداقت كه یعنى...  كه یعنى این

.. . میشن شكسته زود خیلى كه اونهاست از بیچاره پس باشه سالش 62 واقعا اگر...  میده نشون

 ... باشه مونده كنكور پشت سال دو یكى هم شاید البته

 تابك حساب و عدد یه رو كردى زوم ساعته دو...  بخوابى خواستى مى مثال...  دیگه كن بس نیما اَه

 كنه؟ مى فرقى چه تو حال به سالشه؟ چند بفهمى كه هم فرض به حاال بشه؟ چى كه كنى مى

 كامپیوتر میز روى رو، نامه پایان و خاروندم رو بینیم...  مربوط چه من به اصال...  میگیا راست

 . خوابیدم و گذاشتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

31 

 

 حظهل تونستم نمى كه داشت جذابیت برام اونقدر...  كشید طول روز یك فقط نامه پایان خوندن

 :گفت مى مدام كه هم نجال...  بشم خیالش بى اى

 ...  كنم نمى ولش نشه تموم تا چرا گیرم، مى دستم رمان یه وقتى فهمیدى حاال -

 مى لذت بودم، برده لذت نامه پایان اون خوندن از من كه قدر همون رمان، خوندن از نجال واقعا اگر

 . موند نمى باقى گرفتنى خرده هیچ جاى دیگه برد،

 اه كننده پاك در كه بود اى ماده ساخت با رابطه در بخشى داشت؛ بخش دو صداقت ى نامه پایان

 گیرى ارك به و ها شوینده انواع تركیبات با رابطه در دیگرش بخش و بود استفاده قابل ها شوینده و

 تبلیغ مورد در كه بود كرده ضمیمه رو اى برگه هم، نامه پایان آخر. محصوالت در ماده همون

 كم كم. رسید مى نظر به خالقى و جالب زن. بود داده تبلیغات براى هم ایده تا چند. بود محصوالت

 چه خانوادگیش و خصوصى زندگى بفهمم داشتم دوست خیلى! اومد مى خوشم ازش داشت

 مهه بنیامین قول به یا داره شوهر اصال شوهرش؟ یا خریده باباش پول با رو كارخونه این طوریه؟

  بازیه؟ سیاه اش

 نیم. بده اطالع بهم رو كار شروع روز كه شد قرار و گرفتم تماس حیدرى با كه بود غروب نزدیك

 مطلع هم رو آزمایشگاه همكارهاى از دیگه یكى خواسته صداقت كه گفت و زد زنگ بعد ساعت

 ! باشیم كارخونه صبح، هشت ساعت رأس فردا و كنم

 خونه و كارخونه ورشكستگى مدت این تو كه بود بنیامین گزینه بهترین این؟ از بهتر چى...  خب

 قطعا هم روزهاش این براى و بود كرده گذرونى خوش صرف اندازشو پس تمام شدنمون، نشین

 !داشت ها برنامه

 و دادمن بهش زدن حرف امون شد، برقرار تماس اینكه محض به و گرفتم تماس بنیامین گوشى با

 :گفتم سرخوشى با

 .باشى صداقت خانوم خدمت در باید فردا از. شد تموم الواتى كه كن جمع اتو كوزه كاسه پاشو -

 جدادا روح نثار كه بود ناسزا و فحش سیل متعاقبش، و پیچید گوشى توى اى زنونه جیغ صداى

 گوش ،شد مى شنیده گوشى پشت از كه مكالماتى به زده شوك لحظه، چند براى! شد مى بنیامین

 :شنیدم رو زن صداى. دادم

 .نیست زندگیت تو زنى هیچ من جز گفتى كه تو ؟ كیه دیگه صداقت این -
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 : بنیامین صداى و

  زن؟ كدوم مهسا، باش آروم -

 . باشى خدمتشون در باید كه فرمودن جونتون دوست االن همین -

 .بدم توضیح برات بذار. زمین بذار گلدونو اون. مهسا كنى مى جورى این چرا -

 :بنیامین داد و شدن خورد و شكستن صداى و

 .بود عتیقه گلدون اون روانى ى دختره -

 . خنده زیر زدم پقى و شدم خارج شوك از باالخره

 .ندارى ها سلیقه این از كه تو. بوده خریده واست اى زنیكه كدوم نیست معلوم. درك به -

 :درآورد رو مهسا جیغ كه حرفى و بنیامین بلند ى خنده

 .افتادم نمى تو دنبال كه داشتم سلیقه اگه من. خدا به واهلل -

 هم بزنى دست چه. مهسا و ژاله این بودن دخترهایى عجب...  به به!! سیلى صداى بار این و

 :قاطیش هم داد و جیغ بار این و شد بلند بعدى سیلى صداى كه نرسید ثانیه به. داشتن

 روانى؟ كنى مى بلند دست من رو -مهسا

 .نكردم آویزونت پا از كن خداروشكر. كنه بلند دست من رو كه كسى نشده زاده مادر از -

 .نیستى ها حرف این مـــال -

 :بعد و بلندتر جیغى

 .حلقم تو اومد ام روده و دل. شعور بى زمین بذارم -

 .میشد بغرنج داشت خیلى وضعشون انگار ولى. بود شده جمع چشمم توى اشك خنده شدت از

 شا خونه ى شماره به بار این و كردم قطع رو تماس. دادم مى فیصله رو قضیه این جورى یه باید

 :گفت زد مى نفس نفس كه طور همون و داد جواب بوق تا شش پنج از بعد. زدم زنگ

 .رفت و كشید گند به رو زندگى شد؟ خنك دلت ریختى؟ خودتو زهر چیه؟ هان؟ -

 :گفتم خندیدم مى كه طور همون
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 یه مونه تو برترش سكانس. بود شكسته گلدون یه فقط كه پیش دقیقه یه همین تا...  بابا اى -

 افتاد؟ اتفاق دقیقه

 :گفت و كرد پوفى

 ! آورد باال فرش روى دیوونه ى دختره -

 :گفت عصبانیت با بنیامین! ترسیدم صداش از خودم كه زدم اى قهقه چنان

 .كردى كوفتمون شاممونو كنیا؟ مى چیكار ببین. شدم كر. مار زهر -

 :گفتم خنده میون

 پیتزا؟ حتما كردى؟ مى كوفت چى حاال -

 :گفت حوصلگى بى با

 ردك ول دختره. داره پختى دست چه سوخته پدر دونى نمى. بود پخته فسنجون مهسا...  بابا نه -

 بپزى؟ غذا من واسه میاى تو حاال. رفت

 !بود آورده گیر آشپز. داشت رو مهسا هواى قدر این بنیامین چرا بگو پس

 و بد و فحش كلى با و گفتم براش رو فردا و كارخونه ماجراى بنیامین،   زدن غر كلى از بعد باالخره

 بود، هاورد سرش مهسا اونچه مشابه بالیى كه كنه مى كارى دنبالش، نرم اگه كه كرد تهدید بیراه،

 !رفتم مى دنبالش بازم گفت نمى هم هارو این اگر چند هر. بیاد سرم

 ...  بودم بنیامین ى خونه جلوى نیم و شش ساعت فردا، صبح

.................... 

 :تمگف و گرفت ام خنده! شد ماشین سوار مرتب چندان نه موهاى و كرده پف هاى چشم با بنیامین

 نخوابیدى؟ دیشب مگه وضعیه؟ چه این -

 :گفت حالى بى با و كشید صورتش روى دستشو

 كامل خوابم ساعت هشت هنوز. شدم بیدار شش كه هم صبح. خوابیدم نیم و یازده دیشب -

 ! دارم خواب كمبود نیم و ساعت یك. نشده
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 پس زدم یكى! خوابید ساعت هشت باید روز شبانه در گفت مى همیشه هم اون. افتادم نجال یاد

 اخمهاى با و پرید سرش از خواب! جلو شد پرت بود، گرفته ول و شل خودشو بس از اش؛ كله

 دهنش و موند من به خیره همونطور ولى بگه چیزى یه تا كرد باز دهنشو. سمتم برگشت درهمش

 :گفتم و دادم تكون صورتش جلوى دستمو! باز هم

 زد؟ خشكت چته؟ -

 مرگش چه! داد مى نشون صورتمو انگشتش با و خندیدن به كرد شروع بلند صداى با دفعه یه

 تاستار حوصلگى بى با. ندیدم عادى غیر چیز ولى انداختم آینه توى خودم به نگاهى بود؟ شده

 از اش خنده كم كم. بزنه حرف خودش شد، تموم اش خنده كه موقع هر تا كردم حركت و زدم

 :گفت و گرفت خودش به شوخى نیمه و جدى نیمه حالتى و رفت بین

 كتر رو كارها این دیگه كردم مى فكر! كرده؟ باد لبهات اینقدر كه داشتى اى برنامه چه ژاله با -

 این داریا، خونه تو مجرد خواهر نكشیدى؟ خجالت اینا مامانت جلو. شدى راه به سر و كردى

 !كنه مى باز گوششو و چشم تو، كارهاى

 به آینه تو ترى دقیق نگاه و ندادم جوابى! داره عصبانیت و تلخى هاى رگه كالمش كردم حس

 لبم درمان براى نجال حل راه یاد! بود معلوم لبهام روى خشكى آثار هنوز. انداختم لبهام و خودم

 :گفتم و انداختم بنیامین به نگاهى! افتادم

 مان دندون ى خنده نفس، به اعتماد با اینقدر بزنى مسواك رفته یادت امروز و دیشب وقتى اوال -

 ...  بده رو لب چرب اون داشبورد داخل از دوما! نده تحویل

 :كرد باز رو داشبورد در و كرد كمرنگى اخم

 بدم؟ رو چى چى -

 . لبم خشكى براى داده نجال. لبه رژ شبیه چیزى یه. لب چرب -

 :گفت محتاطانه خیلى و كرد نگاهش دقت با كرد؛ باز رو لب چرب   در

 خوبن؟ خانوم نجال -
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 ركتح این. انداختم بود داشته نگهش دندونش بین كه بنیامین لب به نگاهى. باال پرید ابروهام

 و كخش خیلى و كشیدم بیرون دستش از رو لب چرب! داره استرس كه بود این معنیش بنیامین

 :گفتم سرد

 .خوبه -

 همب اینو نجال كه دیروز از...  كردم چرب لبمو كمى دیگه، دست با و گرفتم فرمون به دستمو یه

 نبود دخو بى! بودن كرده ورم بدجورى لبهام. بود بنیامین با حق. بود شده بهتر خیلى لبم بود داده

 گفت بنیامین...  ژاله؟...  عمرا...  ژاله ؟ كى هم اون...  هه. بود كرده احمقانه فكرهاى بنیامین كه

 ىعوض نامرد اى ما؟ ى خونه بود اومده ژاله كه دونست مى امینبنی یعنى...  اینا؟ مامانم جلو ژاله؟

... 

 :گفتم و برگشتم سمتش به عصبانیت با

 پدرسوخته؟ دادى آدرس بهش تو...  بوده؟ ما ى خونه ژاله میدونى كجا از تو -

 گفت؟ پته تته با و شد دستپاچه

 شدى؟ نما خواب...  دادم آدرس من گفته كى..  كى...  نه...  ن...  من -

 : گفتم و دادم فشار هم روى حرص با هامو دندون

 ...  بنیامین ابلهى خیلى -

 و صندلى پشتى به داد تكیه ریلكس خیلى و شد خارج دستپاچه حالت اون از اش چهره دفعه یه

 :گفت

 نمطمئ پریروزت و دیروز كار با دیگه بودم؛ پشیمون دادم بهش آدرستو اینكه از درصد یه اگه -

 .ندى فرارى اونجورى دخترمو دوست و نكنى ول راه وسط منو باشى تو تا. بوده حقت كه شدم

 بردى؟ ارث به كى از رو شترى كینه این بنیامین؟ دارى شتر با نسبتى -

 اخالقى؟ سگ اینقدر كه دارى سگ با نسبتى بگم منم خوبه...  هوووووى -

 :گفتم و زدم اش شونه به دستى! گفتم چى كه فهمیدم تازه

 . گفتم چیزى یه بودم عصبانى. داداش خیال بى -
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 ... كارخونه رسیدیم كه بود هشت ساعت

................ 

 :گفت بنیامین! بود پاركینگ توى اى سورمه ماكسیماى

 ...  آوردن تشریف خانوم...  اوه اوه -

 :گفت مى هى بنیامین. كردم پارك كنارش ماشین، یك ى فاصله با رو ماشین

 ! شه سوار نتونه كه درش به بچسبون -

 .شد دیر بریم شو پیاده. بابا خفه -

 جا ههم و بود تعطیل كارخونه. شدم پیاده و برداشتم عقب صندلى روى از رو صداقت ى نامه پایان

 به ترسناك اینقدر روشن، هوا و بود روز كه االن! بودش نگهبان فقط. بود گرفته عجیبى سكوت رو

 . برسه شبش داد به خدا. رسید مى نظر

 رد)!( بود نشده تكمیل خوابش ساعت هشت هم اون ظاهرا كه منشى خانوم. ریاست دفتر رفتیم

 :گفت كرد مى كنترل اشو خمیازه كه حالى

 ! آزمایشگاه رفتن صداقت خانوم -

 : گفتیم تایى دو دفعه یه و انداختیم هم به نگاهى بنیامین و من

 !شدیم بدبخت -

 فسن نفس كه طور همون بنیامین...  سرش پشت منم و دویدن به كرد شروع من از زودتر بنیامین

 :گفت میزد

 ... آوردیم شانس...  نكنه كم...  حقوقمونو...  تاخیر...  واسه -

 ... نزن حرف قدر این...  بنیامین بدو -

 اعتمس به نگاهى! بودم نكرده دقت من و بود طوالنى قدر چه آزمایشگاه تا ریاست ساختمون مسیر

 ! دقیقه هفت و هشت...  انداختم
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 هآزمایشگا سفید روپوش! دیدم آزمایشگاه در پشت رو صداقت رسیدیم، كه آزمایشگاه نزدیك

 دیلتب رفتن راه به دویدنمو. مشكى كوتاه ساق هاى چكمه با مشكى شلوار و مقنعه و بود تنش

 همیشگیش، عادت طبق زدن، ترمز حین در اما، بنیامین. صداقت سمت رفتم آقاوار خیلى و كردم

 ! كرد بازى سرسره صداقت مترى یه تا و داد سُر سالن كف هاى سرامیك روى پاشو

 نندك كار كارخونه یه تو هایى منگل همچین وقتى "گفت مى دلش تو انگار كه نگاهى با صداقت

 و تادایس صاف بنیامین! كرد نگاه بازیش سرسره و بنیامین پاهاى به "بشه ورشكست هم باید

 تفااك سالم جواب به فقط بشه، ایجاد سردش ى چهره تو تغییرى اینكه بدون صداقت! كرد سالم

 .انداخت من به نگاهى اون از بعد و كرد

 لحظه براى و داد جواب. كردم سالم كاپشنم، درآوردن حین در و بود شده گرمم دویدن، خاطر به

 خشك لبهاى این به لعنت...  دادم فشار هم به لبهامو ناخوداگاه! لبهام سمت رفت نگاهش اى،

 وج تغییر براى! برسه ذهنش به بود، كرده موردم در بنیامین كه فكرى هم صداقت نكنه...  شده

 :گفتم

 ندارید؟ رو آزمایشگاه كلید مگه داخل؟ نرفتید چرا -

 . گذاشتم جا دفتر توى ولى دارم -

 :گفت و داد تكون سرى

 . طوالنیه كم یه مسیرش -

 ! "بیارم كلید برگردم نداشتم حال" بگه شد نمى روش! گرفتم منظورشو

 درآوردم مجیب از كلیدمو دسته و دادم بنیامین دست رو كاپشن و نامه پایان...  رفتم تر نزدیك كمى

 ستشود هم بنیامین! شد آویزون ها كلید از بود، چله و چاق پنگوئن یه كه نجال اهدایى كلیدى جا... 

 :شد بلند صداش دفعه یه و پنگوئن سمت برد

 "...  I love you...  مــــــــــــاچ "

 نگاه رو صداقت بخوام كه نبود درست قطعا. كردم نگاه بنیامین به عصبانیت با و گرفتم گاز لبمو

 :گفت لودگى با و انداخت باال اى شونه بنیامین! كنم

 سالگى؟ دو یا بوده سالگى دو و سى كادوى این -
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 كنم فكر كه انداختم بهش نگاهى چنان ولى. داد جوابشو شد نمى صداقت جلوى كه حیف

 !شد محتاج انبار تو هاى شوینده به شلوارش،

 انومخ تا ایستادم عقب. كردم باز درو و كردم پیدا كلیدها انبوه بین از رو آزمایشگاه كلید باالخره

 رو كارتن و كردم دستى پیش برداره؛ رو بود پاش جلوى كه كارتنى تا شد خم. بشه داخل صداقت

 :گفتم و برداشتم

 .میارم من بفرمایید، شما -

 هل عقب به ام تنه با شد، مى وارد صداقت سر پشت داشت كه رو بنیامین. شد وارد و كرد تشكرى

 حاوى هاى شیشه سرى یه كه رو كارتن محتویات سریع خیلى! داخل رفتم زودتر خودم و دادم

 و دمپوشی رو روپوشم. گذاشتم آزمایشگاه سكوى روى بود، نویس دست اى جزوه و شیمیایى مواد

 ! بود كرده ولشون سكو روى بنیامین كه كاپشنم و صداقت ى نامه پایان سراغ رفتم

 !كردم احساس كنارم حضورشو كه كردم مى پیدا رو كار ى طریقه به مربوط ى صفحه داشتم

. موند ثابت ایش قهوه چشمهاى و پیوسته ابروهاى روى نگاهم و چرخوندم سمتش به سرمو

 مى ونج داشتم. شد تر نزدیك بهم و انداخت بود روپوشش پوشیدن مشغول كه بنیامین به نگاهى

 تو بیاد بود مونده كم دیگه بود؟ شده چش صداقت! بیرون بزنه وزغ عین چشمهام نذارم كه كندم

 ...  و باال آورد دستشو. كردم نگاهش و دادم قورت دهنمو ى نداشته آب! حلقم

............. 

 :گفت آرومى صداى با و گذاشت نامه پایان روى و باال آورد دستشو

 دارید؟ اعتماد آقا این به شما -

 دیگه نفس یه! دارم منحرفى فكر چه نفهمه كه بیرون دادم آروم آروم امو شده حبس نفس

 :گفتم آروم صداى با خودش مثل و كشیدم

 مگه؟ طور چه -

 درز ایىج نباید دیم، مى انجام آزمایشگاه تو كه كارهایى و نوشتم نامه پایان این تو كه چیزهایى -

 .اینجاست دنبال چشمش هم هنوز شده كارخونه این ورشكستگى موجب كه اونى قطعا. كنه

 :گفتم و خاروندم رو بینیم نوك
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 كجا زا كردین؟ اعتماد من به طور چه شما. كه دونم نمى فقط. دارم اطمینان كامال بنیامین به من -

 باشم؟ نداشته دست ورشكستگى این توى خودم من كه معلوم

 به خند،لب این با معمولیش صورت! بودم ندیده كاش اى كه. دیدم لبخندشو بار اولین براى باالخره

 ردهك میخكوب نگاهمو بدجورى صورتیش لبهاى. بود شده تبدیل خواستنى و دلنشین ى چهره یه

 واى.. . واى. كردم نگاه چشمهاش به بشه، شرمانه بى و طوالنى لبهاش به نگاهم اینكه از قبل. بود

 كرد مى فكر چیزى به داشت انگار... بود نگاهش توى چیزى یه...  نگاهش...  چشمهاش...  خدا

 ! شیرینه براش خیلى كه

 االن ات شد مى اگر كه بود، نشده طوالنى اونقدرها قطعا كردم؟ مى نگاهش داشتم كه بود ثانیه چند

 به ودمب زده زل جورى این كه بودم حیا بی قدر چه! باشه كرده خالى روم اسید شیشه یه نبود بعید

 ...مردم زن

 مردم؟؟؟ زن

 سمت به نگاهمو صداش،! بود روپوشش جیب تو دستش. چپش دست سمت رفت نگاهم

 :گفت جدى خیلى. نبود قبل ثانیه چند لبخند از اثرى. چرخوند چشمهاش

 !شده مطالعه سوابقتون -

 ندهمو باز حرفم گفتن براى كه دهنمو. شد كارش مشغول و سكو ى دیگه سمت رفت و گفت اینو

 نكرده؟ عهمطال رو بنیامین سوابق چرا خب شده؟ مطالعه سوابقم. شدم خیره بنیامین به و بستم بود

 ورىبدج! ؟ " هستم خائن من " نویسه مى سوابقش تو مگه باشه جاسوس و خائن كسى اگه اصال

 ... صداقت رسى مى نظر به مشكوك

 :گفت و ایستاد كنارم بنیامین

 شد؟ تموم حرفهاتون -

 حرفى؟ چه -

 !بفهمم من خواستین نمى كه ها همون -

 .دادى طول ساعت دو رو پوشیدن روپوش یه چرا بگو پس...  شدیا آدم...  اهلل بارك...  هه -

 . نیما آقا بشناسى منو مونده هنوز...  بله -
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 !ىكن دخالت نباید نیست مربوط تو به كه چیزى تو دونى مى شدى خوبى پسر اگه پس خب -

 .نگفت چیزى و كرد نگاهم چپ چپ

 كار موقع داد، مى نشون ظاهرش تو كه چیزى اون برعكس بنیامین. شدیم كار مشغول باالخره

 هم كنه تمركز كارش روى هم تونست نمى واحد آن در خودش، قول به چون. شد مى جدى خیلى

 روون و خوب خیلى و زد مى حرف كار از فقط مدت تمام در كه هم صداقت! گفتن پرت و چرت روى

 بنیامین به هم رو خودش نویس دست ى جزوه. داد مى توضیح برامون حوصله با رو طرح جزییات

 بار دو یكى كنیم، كار چى قراره نداشت خبر قبل از كه بنیامین. بیاد دستش كار روند كه بود داده

 من و نیست خوب خطتون دست كه زد مى غر صداقت به هم بعد و كرد كوچیكى هاى خرابكارى

 ! شدم متوجه اشتباه

 دهنش و كرد خرابكارى بنیامین كه سوم بار. كرد مى نگاهش چپى چپ فقط دفعه هر هم صداقت

 :گفت فقط و نداد امونش صداقت " نیست واضح خطتون صداقت خانوم " بگه كه كرد باز رو

 !نكن ناراحت خودتو شما...  كجه زمین -

 نگاهش اب هم بنیامین! نزد هم لبخند یه اما صداقت. خندیدم قاه قاه و بگیرم خودمو جلوى نتونستم

 : گفت مى خونى لب با و كشید مى نشون و خط واسم

 !ببند نیشتو -

 نوكشو ودب شده پیدا یكى باالخره كه بود جالب! نیومد در جیكش كار، آخر تا دیگه بیچاره بنیامین

 گفتن وقعم صداقت كه جدیتى البته! نداشتیم ازش پرونى تیكه توقع اصال كه كسى هم اون. بچینه

 از بعد دو ساعت حدود.بذاریم فراتر خودمون حد از رو پامون داد نمى اجازه بهمون داشت، حرفش

 :فتمگ بنیامین به آهسته خیلى و شدم ولو صندلى روى گرسنگى، و خستگى شت از كه بود ظهر

  بده؟ استراحتى یه خواد نمى شم، مى هالك گرسنگى از دارم -

 :گفت است گرسنه قدر چه بود معلوم روش و رنگ از كه هم بنیامین

. دارمن ناهار االن منم و پروندى رو مهسا كه جنابعالى رفتیم؛ مى و كردیم مى تعطیل دیگه كاش -

 .بگیرم غذا بیرون از برم باید
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 خانوم قدر حاال. بیارم امروزمون براى كه كردن درست زیاد غذا دیشب اینا مامان. نباش نگران -

 .دونیا مى بیشتر رو بخشى

 دوباره میشه كی. داره دستپختى چه دونى نمى. آورد مى غذا شامم واسه روز هر. خدا به آره -

 تین؟داش چى شام دیشب حاال. شم خالص درى دربه و گشنگى این از منم غلتك رو بیفته كارخونه

 .سبزى قورمه -

 تو، مثل هم یكى صبحونه نه ناهار نه داره شام نه من مثل یكى. موال به    ستم خیلى. بشه كوفتت -

 .دهنش تو میذارن و جون مى براش هم رو غذا حتى

 آخش، صداى. دراومد آخش كه پاش رو كوبوندم پامو و داد دست بهم چندش نهایت حرفش از

 :گفت و كرد جلب رو صداقت توجه

 آقایون؟ اومده پیش مشكلى -

 :گفت و كرد استفاده فرصت از هم بنیامین

 !كنه مى عود وگرنه بخورم غذا وقت سر باید. لعنتى درد معده این از آخ -

 نگاهم. كرد نگاه رو ساعتش و گرفت باال رو چپش دست. كردم نگاه صداقت به و خوردم امو خنده

 مگس براى فقط صداقت، و باشه درست بنیامین حرف بود ممكن یعنى. اش حلقه سمت رفت

 باشه؟ كرده دستش حلقه)!(  پرونى

  نگفتید؟ زودتر چرا. نبود ساعت به حواسم اصال...  شرمنده -

 :گفت و كرد ساعتش به نگاهى دوباره

 باشه؟ كافى استراحت ساعت نیم كنید مى فكر -

 :گفت صداقت و كردم تایید سر تكون با ناچار به كار؟ هم باز بعدش یعنى...  خدا اى

 .ببرید تشریف تونید مى -

 اینكه از بلق. در سمت رفتم و كردم لبى زیر تشكرى. پرید جا از فشنگ عین شنید اینو تا بنیامین

 :گفت بشم خارج

 ... كاردان جناب -
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 صدا مدل این از من دونى نمى مگه...  كوفت و جناب...  درد و جناب " بگم كه اومد زبونم نوك تا

  "میاد بدم كردنم

 :گفتم فقط و گرفتم گاز زبونمو ناچار به پس میاد بدم دونست نمى كه بیچاره اون ولى

 بله؟ -

 .میام االن باشید منتظر دفترم تو دوستتون همراه لطفا -

 .حتما بله -

 .شدم خارج آزمایشگاه از و كردم آویزون لباسى جا به رو روپوشم

.............. 

 : مرسید بهش بعد كمى و زدم صداش. رفت مى ماشینم سمت به كه دیدم محوطه تو رو بنیامین

 .داره كارمون دفترش بریم گفت صداقت -

 :گفت و زد پهلوم به اى ضربه آرنجش، با

 !حورى هم خودش و باشه بهشت صداقت اتاق اگه حتى. رم نمى جا هیچ نخورم، ناهار تا من -

 :گفتم كشیدم، مى بازوشو كه طور همون و پهلوش تو زدم خودش از محكمتر

 .گردیم برمى بعد داره كار چى ببینیم بریم دقیقه یه! تربیت بى بگو چرند كم -

 قور وقار جز شنید نمى هیچى انگار دیگه هم بنیامین! ها نداره ایمون و دین گرسنه شكم گن مى

 :گفت و كرد دراز سمتم رو دستش. شكمش

 ...بدم گوش صداقت اوامر به برم ناهارم از قبل كه داره راه یه فقط -

 راهى؟ چه -

 كه جور همون. صداقت اتاق بیارم خودم با و بردارم رو مشتى سبزى قورمه اون بده سوییچتو -

. رسه نمى بهش سوخت. كشه نمى مغزم واقعا دیگه من. خوریم مى هم ناهار زنیم مى حرف

 ...نداره جون پاهام و دست. شه نمى حالیم هیچى
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 دستش دادم رو سوییچ! زد مى حرف غرغرو هاى پیرزن مثل صبح فردا تا دادم مى دلش به دل اگه

 :گفتم و

 .نشكنى هارو بشقاب بیار احتیاط با...  عقبه صندلى رو سفید دستى ساك یه -

 فترد سمت رفتم سالنه سالنه! كشید دستم از رو سوییچ و كرد پایین باال تند تند ابروهاشو

 صداى. رسوند مى بهم خودشو و داشت برمى غذاهارو ثانیه از كسرى در بنیامین قطعا. صداقت

 :گفتم خنده با. شنیدم رو پاش

 پرست؟ شكم اومدى -

 !!بله؟؟ -

 گردنم به دستمو. شد جا جابه گردنم هاى مهره كردم حس كه برگشتم عقب به سریع اونقدر

 دستپاچه. كرد مى نگاهم تعجب، از شده گرد چشمهاى با! بود صداقت. كردم نگاهش و گرفتم

 :گفتم و شدم

 . گم مى رو دیوونه بنیامین این. نبود شما به منظورم ببخشید آخ آخ -

 قول به یا غذا حاوى ساك و بود شدن نزدیك حال در بنیامین. انداخت راستش سمت به نگاهى

 كند پا. دفترش سمت رفت حرفى هیچ بدون و داد تكون سرى! بود دستش هم " سوخت " بنیامین

 . برسه بهم بنیامین هم بشه دورتر كمى صداقت هم كه كردم

 بدم؟ تىسو یه باید بینم مى رو خانوم این من كه بار هر یعنی. شود باز موقع بى كه دهانى به لعنت

 بعدى خدا. این از هم این. مزخرف پنگوئن اون و قرمز چراغ پشت دادنمون گوش آهنگ از اون

 انومخ از خبرى. رسیدیم صداقت دفتر به باالخره و افتادم راه بنیامین كنار. بگذرونه خیر به هارو

 . شدیم داخل " بفرمایید " صداى شنیدن با و زدم در به اى تقه. نبود منشى

 از هك بنیامین سوت صداى...  محاله خوشبختى همه این و من خبره؟ چه...  ببین اینجارو...  به به

 ... انداخت خنده به رو همه بود، اومده وجد به حسابى روش روبه ى منظره

....................... 

 و بودن نشسته ها مبل روى اتاق تو بود، صداقت خانوم منشى كه خرسند خانم و صداقت خانم

 تزیین زعفرون و زرشك با كه برنج دیس! بود شده چیده رنگارنگى ى سفره هم مبل میز روى
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 و زیتون و هویج و جعفرى با دورش كه سوخارى مرغ شد، مى بلند روش از بخار و بود شده

 توش سبزى هاى دونه كه دوغى و فصل ساالد سبزى، قورمه خورش و بود شده تزیین خیارشور

 !بود طالیى هاى دیگ ته از پر كه بشقابى و رقصید مى

 با زد، مى لبخند داشت حاال و بودم شنیده اى ثانیه براى فقط رو اش خنده صداى كه صداقت

 :گفت و كرد اشاره روش روبه ى نفره سه مبل به دست

 . چیدن رو میز و كشیدن زحمت خرسند خانوم...  میشه سرد...  بفرمایید -

ى نفهمیدم حتى من و بود پریده سرش از هوش دیگه كه بنیامین  با اشتد حاال كه بود نشسته كـ 

 :فتمگ نشستن حین در و انداختم صداقت و خرسند خانوم به نگاهى! گرفت مى كشتى درسته، مرغ

 چرا .كنیم صحبت كار درباره قراره كردم مى فكر. شدم غافلگیر بدجورى انصافا. ممنون خیلى -

 . بودیم آورده غذا خودمون كه ما كشیدید؟ زحمت

 بود؟ هكرد نیستش به سر كجا. بنیامین دست و بود غذاها حاوى كه دستى ساك به افتاد یادم تازه

 آبرو پسر این كه واى. بود زده بیرون دهنش ى گوشه از مرغ از اى تیكه. انداختم بهش نگاهى

. بشه این زن خواست مى كه اون بدبخت. كرد مى رفتار ها زده قحطى عین. ذاشت نمى آدم براى

 :گفتم و زدم پهلوش به نامحسوس طور به آرنجمو

 گذاشتى؟ كجا رو غذا -

 و سبزى قورمه حاوى هاى ف ظر و گرفتم دستش از. آورد باال رو دستى ساك مبل كنار از و شد خم

 :گفتم و گذاشتم میز روى رو برنج

 ... بفر بود، كرده درست سبزى قورمه دیشب منم خواهر اتفاقا -

 موا جمله كردم، مى تعارفش صداقت خانوم به داشتم كه سبزى قورمه ظرف به بنیامین ى حمله

 و یدكش بیرون من دست از رو خورش ظرف. شدیم خیره بنیامین به تعجب با همه و گذاشت نصفه

 :گفت و ریخت برنجش روى سبزى قورمه از تند و تند

  ...   خانوم نجال پخت دست بودى نگفته -

. كردم مى برداشت ناخوشایند منظورهاى حرفهاش، از ها تازگى قدر چه. كردم نگاهش اخم با

 :بود داده قرار مخاطب منو كه شنیدم رو صداقت صداى
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 نجالست؟ خواهرتون اسم -

 . بله -

 .دارن قشنگى اسم -

 :گفتم زبون با ولى "قشنگه خیلى هم تو اسم " گفتم دلم تو

 . لطفتونه نظر. ممنون -

 هنوز قطعا...  اما بپرسم شوهرش از رسیده خانواده به بحث كه حاال خواست مى دلم قدر چه

 شیدك برنجى ظرف. كنم فضولى نداره ربط بهم كه چیزى مورد در كه بودم نشده زنك خاله اونقدر

 :كرد تعارف بهم و

 ... كاردان جناب بفرمایید -

 هر...  درك به اصال...  لعنتى اه...  و جناب...  و جناب...  دارى گناه...  نه مرض نه...  مرض و جناب

 ... بزن صدا دارى دوست جور

 اببشق بنیامین بعد دقیقه چند. شدیم خوردن مشغول. كردم تشكر و گرفتم ازش رو بشقاب

. ریخت برنجش روى نجال سبزى قورمه از هم باز و كرد پر نجال پخت دست برنج از رو دومش

 با خانوم دو هر...  بله...  و گرفتم باال سرمو. شده زوم ما روى ها خانوم نگاه كردم احساس

 كه زد حرفى خرسند خانوم. بودن شده خیره بنیامین به خندون نسبتا لبهایى و رفته باال ابروهاى

 ... بنیامین هم پرید من گلوى تو هم غذا

 هستید؟ نامزد خانوم نجال با شما...  فرمنش آقاى -

 به یدهپر غذاى با بنیامین مثل منم وگرنه بودم نذاشته دهنم تو رو برنج قاشق هنوز آوردم شانس

 النج به كرد مى غلط بنیامین. دوزه مى و بره مى خودش واسه. دیوونه خرسند! میشدم خفه گلو،

 دوغ لیوانى كدوم هر خرسند و صداقت خانوم. دادم نمى سرخوش این به خواهرمو من. كنه فكر

 :گفتم و كردم جور و جمع خودمو بنیامین از زودتر من. دادن دستمون

 زدشنام ممكنه طور چه. زنه مى تیر با هم رو بنیامین ى سایه كه نجال خرسند؟ خانوم چیه نامزد -

 باشه؟
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 خط ور نجال دور باید بفهمونم بنیامین به مجبورم! نشه رو وقت هیچ گفتم كه دروغى این امیدوارم

 كنه، قایمش دوغ لیوان پشت داشت سعى كه بنیامین قرمز صورت به نگاهى خرسند خانوم. بكشه

 :داد ادامه و انداخت

 ... فرمنش آقاى رسه مى نظر به ولى -

 :گفت و شد وارد خرسند حرف میون مالیمى لحن با صداقت

 بدید؟ رو ساالد ظرف میشه خرسند، خانوم -

 و صداقت به داد رو ساالد ظرف "! موقوف فضولى " یعنى این كه فهمید سریع هم خرسند خانوم

 براى. گفت نمى چیزى كسى و بودیم ساكت همه. شدها كوفتمون غذا جور چه. نزد حرفى دیگه

 : گفتم جو تغییر

 خورده؟ غذا نگهبان راستى -

 :گفت و داد تكون تایید براى رو سرش صداقت

 مواظب و باشه اتاقك اون تو همیشه كه كنه مى ایجاب اش وظیفه گفت. شناسیه وظیفه مرد -

 .كنه ترك رو پستش نشد حاضر هم خوردن غذا براى حتى. كارخونه

 . خوبیه آدم -

 :گفت بنیامین به رو و داد تكون سرى

 كنید؟ مى بازى غذاتون با چرا -

 :گفت و گذاشت بشقاب داخل رو قاشقش بنیامین

 . نكنه درد دستتون. ممنون. شدم سیر -

 و غذا گرفتن زحمت كه خرسند خانوم و كرد تشكر خیابون سر رستوران از باید. جان نوش -

 . كشیدن رو میز چیدن

 :گفت و انداخت خرسند به هم نگاهى بنیامین

 . نكنه درد هم شما دست -
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 و مودب كامال. بودم ندیده ازش لحنى چنین هم شرایط بدترین تو. بود شده جدى خیلى لحنش

 كردم؟ مى ترجمه باید طورى چه رو جدید حالت این! سنگین و متین

 ظاهرا. شدند بنیامین حالت تغییر متوجه كه بود مشخص هم صداقت و خرسند خانوم نگاه از

 !بود كرده خودشو كار بدجورى تیزم و تند برخورد

 بود، یدهكش برنج كفگیر یك فقط اینكه با. بود صداقت كشید، دست خوردن غذا از كه نفرى آخرین

 خوردن با خرسند و من كه چند هر. شد تموم غذاش نفر آخرین كه خورد مى غذا آروم آروم اونقدر

 وتسك كال كه هم بنیامین. كردیم مى همراهیش مرغ، تزیینات به زدن ناخنك و دیگ ته و ساالد

 ! بود كرده گرم صداقت میز روى بروشورهاى با سرشو و بود كرده اختیار

 : گفت و انداخت ساعتنش به نگاهى صداقت

 . ببرید تشریف تونید مى. باشه كافى دیگه امروز براى كنم مى فكر -

 " اى اجازه با " لب زیر و شد بلند جاش از سریع بود، حرف همین منتظر فقط انگار كه بنیامین

 دنبال و كردم خداحافظى سرسرى، تشكرى با و شدم بلند ناچار به. بیرون رفت در از و گفت

 . رفتم بنیامین

 سوار. خروجى در سمت رفت مى داشت افتاده، زیر به سرى با و بود كرده جیبش تو دستهاشو

 :كردم ترمز پاش كنار و شدم ماشین

 .باال بیا -

 :گفت و انداخت بهم نگاهى

 .میام خودم برو تو -

 شده؟ چت معلومه. نكن ناز باال بیا -

 .ودب ندونستن به گزینه،تظاهر بهترین مواقعى همچین ولى شده چش دونستم مى خوب كه چند هر

 .بزنم قدم كم یه خوام مى -

 دونم؟ نمى من و شدى روى پیاده اهل حاال تا كى از تو -

 :گفت حوصلگى بى با
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 . ندارم اتو حوصله برو...  نیما نده گیر -

 .ما ى خونه نفرستى رو ژاله گذاشتنت، قال جرم به فقط... خب خیلى -

 ماشین وسط آینه از. كردم حركت و زدم براش بوقى تك...  " بابا برو " كه زد اى اشاره دستش با

 ... كردم نگاهش

 ... شلوارش جیب تو دستهاش و بود پایین سرش چنان هم

............... 

 :فرستاد پیام در، كردن باز جاى به بنیامین، دنبال رفتم كه صبح فردا

 . كارخونه نمیام امروز -

 اس ام اس. تر طوالنى بار این و زدم رو زنگ دوباره بود؟ اى بازى مسخره چه این چى؟ یعنى

 :بود عصبانى شكلك یه حاوى بعدى

 . نخوابیدم دیشب. بذارم مرگمو كپه خوام مى. بردار زنگ رو از رو كوفتیت انگشت اون -

 :نوشتم براش. شدم مى عصبانى داشتم كم كم نخوابیدم؟ دیشب كه چى یعنى

 نخوابیدى؟ كه كردى مى غلطى چه دیشب مگه -

 :شنیدم آیفون پشت از رو عصبانیش و آلود خواب صداى بار این

 كنم؟ ردت چماق با یا رى مى. مربوطه خودم به كردم مى غلطى هر -

 اى،نمی بدى خبر قبل از مردى مى گیرى؟ مى پاچه صبحى اول چته معلومه. پریش روان ى پسره -

 نیام؟ راهو همه این منم تا

 . نذار من سر منت هم قدر این. است كوچه تا دو اش همه خودت قول به -

 دیوونه؟ منت كدوم -

 :گفت عصبانیت از پر صدایى با

 .بخون رو دستت ى فاتحه گذاشتى، زنگ این روى انگشتتو. بخوابم رم مى دارم من...  نیما -
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 پشیمون راه وسط! زنگ سمت رفت دستم دوباره شنیدم، كه رو آیفون گوشى گذاشتن صداى

 مه دادم مى فشار كمك نیت به رو زنگ این االن اگه حتى. خرابه خیلى وضعش بود معلوم. شدم

 !داشت بدى عواقب

 . كردم مى طى رو مسیر این تنهایى باید امروز ظاهرا. شدم ماشین سوار و دادم تكون سرى

 سالمى. رسید كه بودم مواد و وسایل سازى آماده مشغول. رسیدم آزمایشگاه به صداقت از قبل

 :پرسید عادى خیلى. چرخید آزمایشگاه دور نگاهش و كرد

 نیومدند؟ فرمنش جناب -

 سرمو! زنه مى صدا مدلى این رو همه. نیست خودش دست هاش گفتن جناب این ظاهرا...  بابا اى

 :گفتم و انداختم باال

 .نیست خوب حالش زیاد دیروز از...  نه -

رى  :گفت و شیمیایى مواد كمد سمت رفت و برداشت بـشــ 

 نیومده؟ پیش براشون كه خاصى مشكل -

 :گفتم و انداختم باال اى شونه

 .ندیدمش دیگه دیروز از منم بگم؟ چى واهلل -

 :گفت محتاطانه خیلى

 باشه؟ دیروز اتفاق به مربوط كنید مى فكر -

 هك یعنى باشه طور این اگه باشه؟ دلخور هنوز دیروز ماجراى از بود ممكن یعنى...  كردم فكر كمى

 دوشت رو هم اش جنازه. باشى نشده نجال عاشق كن دعا فقط احمق بنى...  نه نه...  رو نجال واقعا

 :گفتم و دادم فشار هم به حرص با هامو دندون. ذارم نمى

 .نیستم مطمئن -

 ى شهگو یخچال سمت رفت. برگشتن عادى حالت به زود خیلى ولى باال پرید اش پیوسته ابروهاى

 :گفت جلومو گرفت. برگشت آب لیوانى با و آزمایشگاه

 خوبه؟ حالتون شما -
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 :گفتم و كردم نگاهش تعجب با

 مگه؟ طور چه...  بله -

 :گفت و كشید عمیقى نفس

 ...  خوردید مى حرص شما كه طور اون -

 :گرفت باالتر رو لیوان

 . بفرمایید -

 نقدرای كى. كردم احساس خوبى به رو بدنم دماى اومدن پایین. خوردم نفس یه و گرفتم دستش از

  نفهمیدم؟ خودم كه گرفتم گر

 آقاى به گفتید كه شما شدید؟ آشفته اینقدر بشه، مند عالقه خواهرتون به دوستتون اینكه از چرا -

 دارید؟ كامل اعتماد فرمنش

 خود هب حتى شاید و كرده شك بنیامین به كردم احساس كه جورى. بود طلبكارنه صحبتش لحن

 ور رفاقتش مدت، این تو. نداشتم یا داشتم اعتماد بنیامین به یا من باالخره. داشت هم حق. من

 . اشتند خوبى ى پرونده زمینه این تو اصال....  بشه خواهرم شوهر بخواد اینكه ولى بود كرده ثابت

 چه دلش تو فهمیدیم بنیامین دیروز كارهاى با همه ولى بود نشده زده عالقه از حرفى چند هر

 باورش خواستم نمى و بودم جنگیده باهاش ماه یك از بیش من كه بود چیزى همون این و. خبره

 هم ومن خواهر بخواد هست، هم دخترباز متاسفانه كه دوستم بهترین كنم باور خواستم نمى. كنم

 حاال لىو كنم استفاده عالقه لفظ از ذهنم تو حتى تونستم نمى. شوهر عنوان با حتى بده قرار طعمه

 .بود كوبیده صورتم تو رو واقعیت این ممكن لحن بدترین با صداقت

 :گفتم اجبار به

 ...  ذاره مى رفاقتش پاى هم جونش كه معناست تمام به رفیق یه بنیامین -

 ىب كارخونه رئیس پیش رو بنیامین جورى این كه داد نمى رضا دلم عنوان هیچ به...  كردم مكث

 زیر رو شخصیتش تمام اما این. بیارم زبون به رو " اما " ى كلمه كه چرخید نمى زبونم.كنم آبرو

 تا بود كافى كلمه یه همین زدم، نمى هم حرفى هیچ " اما " این از بعد اگر حتى. برد مى سوال

 دادم؟ مى رو جوابش باید جورى چه. بكنه موردش در خواد مى بد فكر چى هر صداقت
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 : شد مانع كارش و حرف با صداقت كه كنم هم سر اى دیگه دروغ یه شاید تا كردم باز دهنمو

ن این تو سولفات سدیم گرم 00 شه مى -  بریزید؟ ا رلـ 

 و دارم رو خرسند خانوم حكم من االن كردم حس...  گرفت سمتم به رو لیترى میلى 000 ارلن و

! نده ادامه هم تو و تمام بحث دیگه كه یعنى. ساالده ظرف همون هم سولفات سدیم گرم 00 این

 كردم تشكر ناخودآگاه. بودن فهمیده حد این تا دنیا هاى زن تمام اگه شد مى خوب قدر چه كه آخ

 . كرد اكتفا سر دادن تكون به فقط صداقت كه

 بود زده كار از غیر حرفى صداقت هم حد این تا كه همین. نشد بدل و رد حرفى مورد این در دیگه

 بازى، زنك خاله حس اون قطعا و بود زن یه هم صداقت باالخره...  خب. داشت تعجب جاى واقعا

 ! بود وجودش تو ضعیف، هم قدر هر

..................... 

 ور صداش. بیرون رفت آزمایشگاه از " ببخشید " یه با و خورد زنگ گوشیش كه بود ظهر دماى دم

 :گفت كه شنیدم ضعیف خیلى

 ... من نفس سالم -

 ناخوداگاه زنه؟ مى حرف جورى این داره كى با چى؟ یعنى من؟ نفس نفس؟...  شد تیز هام گوش

 رئیس. راومدد آب از غلط هات پیشگویى ببینى كه بنیامین كجایى. افتادم بنیامین یاد و زدم پوزخند

 !گیره مى قلوه و ده مى دل " نفسش " با داره كارخونه محترم

 . شد دورتر یا آورد تر پایین رو صداش دونم نمى. نشنیدم حرفهاشو دیگه و شد تر ضعیف صداش

 " با داره صداقت اینكه از خوبى حس. نداشتم خوبى حس. دادم بیرون امو شده حبس نفس

 هب دستى شوهرش؟ جز باشه تونست مى كسى چه "نفس" این. نداشتم زنه مى حرف " نفسش

 ! بود؟ كرده باد چرا غیرتم رگ...  كشیدم گردنم

 شده؟ مرگت چه تو... نیما سرت بر خــــاك. كردم وحشت چرخید ذهنم تو كه چیزى از لحظه یه

 چى هر آبروى كه كنند سرت بر خاك داره؟ شوهر زن یه دنبال چشمت ؟ كنى مى دارى غلطى چه

 .گیرى مى خرده بنیامین به كنى مى غلط ، پستى قدر این كه تو.  بردى   مرد

  ...   دنبال چشمم من گفته كى
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 مى آب جانماز بنیامین واسه بعد لجنى اینقدر خودت...  شعور بى احمق...  نزن حرف...  دهنتو ببند

 كشى؟

 .انداخت ام كله تو رو بودنش مجرد فكر اول روز از كه بود بنیامین همون تقصیر خب

 ... كنى نگاهش چپ كنى مى غلط دیگه پس. داره شوهر كه بینى مى حاال خب

 كردم؟ نگاهش چپ كى من المروت آخه

 بود؟ چى مفهومش بود، كرده باد غیرتت رگ كه االن همین

 این هب كه كردى نفرینى چه... گرفت دامنمو زود چه آهت... بنیامین تو به لعنت...  من به لعنت...  اه

 ...  نیستى مردم زن دنبال حداقل،...  بهترى من از باشى چى هر تو شد، ثابت بهم سرعت،

 به نیاز كم یه كردم حس فقط...  باشم مردم زن دنبال بكنم غلط من چیه؟ ها حرف این اصال

 . همین. داره حمایت

 :بود خداحافظى حال در...  شد نزدیك صداش دوباره

 ستب در خونه رسیدم وقتى دم مى قول ولى...  بكشه طول دیروز از بیشتر كارم ممكنه دلم عزیز -

 ... باشم خدمتت در

 گوش عاشقونه مكالمات به و جا همون بشینم تونستم نمى...  دادم فشار هم روى هامو دندون

 هب. نشنوم حرفهاشو كه ایستادم آزمایشگاه قسمت ترین انتهایى در و شدم بلند جام از. بدم

 :زد صدام بعد لحظه چند...  خورد زنگ گوشیش دوباره كرد قطع اینكه محض

 .كاردان جناب -

 بله؟ -

 :گفت دید منو وقتى و اومد جلوتر قدمى چند

 مى شروع مجددا دو، ساعت و كنیم مى استراحت ساعتى یك. كردن آماده رو غذا خرسند، خانم -

 .كنیم

 .ممنون...  بله -

 :پرسید نشدم، بلند جام از دید وقتى. كرد مى نگام و بود ایستاده منتظر طور همون
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 نمیارید؟ تشریف -

 پس. نداشتم كردن كار دماغ و دل اصال. بود خورد اعصابم قدر چه شدم، بلند جام از اجبار به

 .كار سر نیومد كه داشت وضعیتى چنین هم، بنیامین

 پشت فاصله قدم چند با روپوشم، درآوردن از بعد هم من و شد خارج آزمایشگاه از زودتر صداقت

 بدون گردنم، هاى مهره. كردم مى نگاه رو هام كفش نوك و بود پایین سرم. كردم حركت سرش

 ورز به كه بس از! بزنن دید رو صداقت و كنند حركت باال سمت به خواستن مى مدام من، ى اجازه

 این به نظرى هیچ كه كنم ثابت خودم به باید. بود شده خشك گردنم بودم، داشته نگهشون پایین

 .ندارم خانوم

 و ىبگ پرت و چرت و باشى باید كه االن چرا بنیامین رسیم؟ نمى كوفتى دفتر این به چرا پس

 رفتم مى راه صداقت از جلوتر كمى حداقل یا كنارش بود بهتر شاید ؟ نیستى كنى پرت منو حواس

 . رفتم راه صداقت از جلوتر قدم یك ى فاصله به تقریبا و كردم تر بلند هامو قدم... 

 :گفت زود خیلى و شد بلند پامون جلوى خرسند خانوم. رسیدیم دفتر به باالخره

 هستن؟ كجا فرمنش آقاى پس -

 :گفتم كوتاه خیلى

 . بیاد نتونست امروز -

 دیروزش سوال اون با! بود بعید خرسند از. نزد حرفى هیچ دیگه ولى " چرا " بپرسه بودم منتظر

 بود؟ صداقت با نشینى هم اثر یعنى. كنه كنجكاوى ها این از بیشتر داشتم توقع

 به نه دیروز به نه...  همین...  خوردن سبزى و قیمه و برنج. افتاد میز روى غذاى و میز به نگاهم

 ! ود؟ب كرده استفاده شكمى ترفند از كنه دلگرم كار به مارو اینكه براى فقط دیروز یعنى! امروز

 نمى كه همین بذارن؟ جلوت بوقلمون و بریون مرغ روز هر دارى توقع نیما؟ شدى توقع پر چه

 .هوا بنداز كالهتم بیارى، و بكشى بار خونه از خواى

 درق این كردم نمى فكرشو اصال...  بود خالى بنیامین جاى قدر چه. شد صرف غذا كامل سكوت در

  .باشه گرفته حالم جور این نیست روز یه وقتى كه باشه پررنگ و موثر زندگیم تو حضورش
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 دیروز كه اى دستى ساك خرسند خانوم. شدم بلند و كردم تشكر شد، تموم كه خوردنمون غذا

 :سمتم گرفت و برداشت مبل كنار از بودم، برده غذا توش

 . بودید گذاشته جا دیروز هارو این -

 .ممنون. ببرم رفت یادم دیروز بله...  آهان -

 ىكل نجال بودیم، خودمون ى خونه االن اگر. بیرون اومدم صداقت دفتر واز گرفتم رو دستى ساك

 ! كنیم جمع رو میز كن كمك بیا كه كرد مى داد و جیغ

 الح حتى. بخوابم چرت یه كه گرفتم پیش در رو خونه نماز راه. ناهار از سنگین هم بودم خسته هم

 قهدقی بیست. كردم تنظیم دقیقه چهل و یك ساعت براى رو گوشى آالرم. بخونم نماز نداشتم،

 .برد خوابم زود خیلى و كشیدم دراز زمین رو. بخوابم داشتم وقت

 ...شدم بیدار فین فین شبیه صدایى با

............... 

 چپ سمت به سرمو و برداشتم چشمهام روى از ساعدمو بودم، كشیده دراز كه طور همون

 باریك چشمهامو. بود شده آقایون و ها خانوم حدفاصل رنگى، سبز ى پرده كه جایى. چرخوندم

. بود من به رو راستش پهلوى. بود مشخص پرده پس از كه ناواضحى اندام به زدم زل و كردم

 . بدم تشخیص تونستم مى رو بود شده كشیده صورتش روى كه چادرى

 حس. دادم تكیه آرنجم و ساعد به و شدم خیز نیم جام سر. شنیدم رو هق هق ى خفه صداى

 خانم از غیر. شد هم در هام اخم. نشه بلند صداش كه گرفت دهنش جلوى دستهاشو كردم

. كرد مى گریه جور این داشت دونفر این از یكى پس. نبود كارخونه تو كسى كه خرسند و صداقت

 ...  رفت سجده به اون از بعد و دیگه هق هق یه دوباره

 بى هم شاید و دلتنگى حس جور یه. كرد مى القا بهم تنهایى و غربت حس بدجورى اش گریه

 . برنمیاد دستت از هم كارى هیچ و كنه مى سنگینى دلت رو انگار كه دردى یه. پناهى

 رومآ و شدم بلند جام از. بیرون رفتم مى شد، مى من حضور متوجه اینكه از قبل بود بهتر شاید

 . رفتم مى داشت، برمى سجده از سر اینكه از قبل باید. نمازخونه در سمت رفتم
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 خانم ورودى دم كه زنونه كفش جفت یه به افتاد چشمم كه كردم مى پام هامو كفش داشتم

 هاى كفش به اى دیگه نگاه و گرفتم گاز لبمو. شد تر عمیق اخمم. بود شده جفت هم ها،كنار

 شده تس بنفشش ى مقنعه با امروز كه بنفش خطوط با سفید اسپرت هاى كفش. انداختم اسپرت

 ... اومد مى بهش خیلى سفید، روپوش اون با و بود

 با نفسمو مردم؟؟؟ زن دنبال رفت فكرت هم باز. گى مى مزخرف دارى كه هم باز...  احمق نیماى

 . گرفتم پیش در رو آزمایشگاه راه و دادم بیرون شدت

 دو به دقیقه بیست هنوز. كردم خاموشش و آوردم درش جیبم از. شد بلند گوشیم آالرم صداى

. ودمب شده انگار سهل موردش در خیلى كه نمازى. بخونم نمازمو كه بود فرصت بهترین. بود مونده

 داقتص نمازخونه، تو رفتم دوباره وقتى خواست نمى دلم. گرفتم وضو و ها دستشویى سمت رفتم

 طفق یعنى كرد؟ مى گریه جورى این كه داشت مشكلى چه آخه. باشه كردن گریه حال در چنان هم

 بود؟ خالق با ساده نیاز و راز یه

 .داخل رفتم و كشیدم راحتى نفس. نبود اسپرت هاى كفش از خبرى رسیدم، كه خونه نماز دم

 راىب. كار مشغول و بود آزمایشگاه تو صداقت. گذاشتم آزمایشگاه به قدم كه بود دو به دقیقه ده

 ونهخ نماز تو اش گریه از اش، شده صورتى بینى و گرفت باال سرشو اى لحظه سالمم، جواب دادن

 :گفت صداقت. شدم كارم مشغول و دادم تكون تاسف از سرى. داد مى خبر

 . كنید جایگزین رو دیگه نفر یه بیان، نخواستن فرمنش جناب اگر -

 . بود شده گرفته كمى صداش

 . نبود مساعد زیاد حالش امروز...  میادش -

 مربوط هاى حرف جز حرفى هیچ كرد، اعالم رو كار پایان كه عصر پنج ساعت تا و نزد حرفى دیگه

 . نزد كار به

 هاش بازى دلقك براى دلم واقعا امروز. بنیامین سراغ رفتم یكراست شدم خارج كه كارخونه از

 گوشى تو صداش و زدم زنگ گوشیش به. نداد جواب ولى زدم رو اش خونه زنگ. بود شده تنگ

 :پیچید

 ... داداش بنال -
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 ىلبخند. سابق بنیامین همون شده دوباره بود، معلوم هم زدنش حرف از و بود شنگول كه صداش

 :گفتم و زدم

 . اتم خونه در پشت من كجایى؟ -

 . بهنام پیش...  همیشگى جگركى همون برم؟ دارم كجارو -

 بهش؟ انداختى خودتو شام واسه...  آهان -

 جمع كه بیا پاشو كردى هوس اگه هم تو. كنم جگرهاش مهمون خودشو خوام مى...  داداش نه -

 !كمه زیگیلش فقط و جمعه

 :گفتم و كردم بلندى ى خنده

 كارخونه؟ میاى فردا. اته عمه زیگیل. كوفت اى -

 نیام؟ بود قرار مگه -

 . نیست معلوم كارهات كه تو -

 كه بودم خندیده بزرگم ننه گور به نبود،من لق و تق كارخونه االن اگه باش مطمئن... خان نیما -

 .حوضم و مونم مى من...  اونوقت و بیرون میندازنمون یهو. كنم دودر رو كارخونه

 . دنبالت میام فردا من پس. خوبه -

 رگ؟ تو بزنیم جیگر اینجا نمیاى. داداش باشه -

 خداحافظ. دیگه وقت یه واسه باشه. ام خسته ممنون نه -

 ... على یا -

 اداعتق حد چه تا هاش گفتن "على یا" این به بنیامین كردم، فكر خودم با و كردم قطع رو تماس

 سر جگركى یه رستوران، و شاپ كافى جاى به پاتوقش دختر، دوست همه این با بنیامین چرا داره؟

 و خانواده تو ولى كرد مى پرونى متلك دخترها به بیرون رفتیم مى بار هر چرا است؟ ساده و

 نم نكنه یا...  یا آدمیه؟ جور چه بنیامین دونستن نمى یعنى داشت؟ خاطرخواه اینقدر فامیلش

 آدمیه؟ جور چه بنیامین بودم نفهمیده

 .خونه رفتم و شدم ماشین سوار و دادم تكون سرى كالفگى با
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 سر برگشتند همه هفته، یك اون از بعد. كشید طول هفته یك حدود فرموالسیون تغییر كار

 كم براى. شد زده محصوالت روى جدید، هاى برچسب و شدن روشن ها دستگاه. كارهاشون

 صورت به رو كارخونه مارك كه شد اضافه هم جدیدى دستگاه تقلبى، هاى مارك زدن احتمال كردن

. كردن مى كار قدرت با و داشتن عجیبى ذوق و شوق همه. كرد مى حك محصوالت روى برجسته

 !بود كرده رو خودش كار بود، داده بهشون صداقت كه هایى حقوق انگار

. بینهب صداقت كه بردم و چیدم كارتنى توى رو هاش نمونه شد، تولید كه محصوالت از سرى اولین

 روى نگاهم ورودم، محض به. دادم پایین آرنجم با رو دستگیره و زدم اتاقش در به اى ضربه

 .گذاشتم میز روى كارتنو و داخل رفتم. بود برده خوابش و بود میز روى سرش. شد قفل صداقت

 ابهسب و شست انگشت دو بین رو اش حلقه. افتاد اش حلقه به چشمم كه بزنم صداش خواستم

 . بود عكس یه هم دستش زیر و بود گرفته اش

 دستیش بغل. بود مشخص صداقت خندون ى چهره داشت، قرار عكس روى كه انگشتهاش بین از

 !بود شده پنهون صداقت انگشت زیر صورتش بود، تنش مردونه هاى لباس كه هم

 :زدم صداش و كشیدم عمیقى نفس

 ... صداقت خانم -

 مشكى جلد كه سررسیدى الى رو عكس. گذاشت انگشتش تو رو اش حلقه سریع و پرید جا از

 مقنعه. داشت قرمزى از هایى رگه هنوز چشمهاش. شد خیره من به واج و هاج و گذاشت داشت،

 :گفت و كرد مرتب رو اش

  كاردان؟ جناب شده چى -

 ... نشدید متوجه ولى زدم در. شدم مزاحم موقع بد ببخشید -

 ... بفرمایید امرتونو. نیست مهم -

 :گفتم و دادم نشونش رو محصوالت كارتن

 . آوردم هارو نمونه -

 تویاتمح بررسى مشغول و نشست مقابلم مبل روى. شد بلند میزش پشت از و كرد تایید سر با

 ...شد كارتن
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 ... كاردان جناب -

 بله؟ -

 انبوه تولید به جدید محصوالت اینكه از قبل...  هستید محصوالت كیفیت كنترل مسئول شما -

 ى برعهده بعد، به كار اینجاى از. مطمئنیم ازشون و كردیم چك رو كیفیتشون هم با ما برسن،

 شد، بتث تست، موقع كه باشه چیزى اون از تر پایین كیفیت اگر. سنگینه اتون وظیفه. شماست

 جانب از انگارى سهل گونه هر و هستید آزمایشگاه سرپرست شما. دونم مى مسئول رو شما من

 .باشید كار در دقتشون و همكارهاتون مواظب خیلى پس. شه مى تموم شما نام به همكارهاتون،

 ... بود درست كامال حرفش

 . حتما...  بله -

 سمت به داشتم. شدم خارج دفترش از دست به كارتن من و داد خروج ى اجازه بعد، دقیقه چند

 نشماشی سمت به كه دیدم رو صداقت و برگشتم. شنیدم دویدن صداى كه رفتم مى آزمایشگاه

 هاش الستیك جیغ صداى كه شد رد نگهبانى از سرعت با اونقدر و شد سوار عجله با. رفت مى

 ... بود شده بلند

 لیغاتىتب با. بودیم رفته پیش خوب خیلى مدت این تو. گذشت مى كارخونه مجدد فعالیت از ماه سه

 . بود برگشته سابق اعتبار و بودیم افتاده جا بازار تو محصوالت، خوب كیفیت و بود شده انجام كه

 هیچ. بود صداقت گاه بى و گاه هاى گریه ریخت، مى هم به اعصابمو وسط این كه چیزى تنها

 وت خیلى. بود نفهمیده اش خانواده و زندگیش و صداقت درباره چیزى هم خرسند خانم حتى كس،

 . كردم مى فكرشو كه بود چیزى اون از دارتر

 فتارهاىر از اینو. بود بنیامین و من به اعتمادش افزایش بود، شده ایجاد صداقت در كه تفاوتى تنها

 . فهمید شد مى گاهش، گاه لبخندهاى و ترش صمیمانه

 گذاشته مالقات قرار صداقت با شد، مى محسوب ما جدى رقیب كه هایى كارخونه از یكى مدیر

 جلسات!! بود جلسه در من حضور براى صداقت تقاضاى بود، كرده متعجب منو كه چیزى و. بود

 .نداشت ارتباطى هیچ كاریم حیطه و من به كارخونه
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 .داشتند حضور هم صداقت، خانم وكیل مقدسى، آقاى و حیدرى آقاى شدم، كه صداقت دفتر وارد

 زا اى دقیقه چند هنوز. نشستیم ها مبل روى احوالپرسى از بعد و شدند بلند پام جلوى سه هر

 :شد داخل خرسند خانم و خورد در به اى تقه كه بود نگذشته ورودم

 .آوردن تشریف سعیدى آقاى صداقت، خانم -

 .داخل بیان كنید، شون راهنمایى – صداقت

 مالقات قرار صداقت با كه كسى اون شنیدم؟ درست رو " سعیدى" كه بودم مونده واج و هاج

 كارخونه، سابق رئیس فتحى، آقاى با كه بود كسى همون سعیدى بود؟ سعیدى بود گذاشته

 كمشكو بهش شدیدا كارخونه، ورشكستگى مورد در كه كسى همون. داشتند زیادى هاى درگیرى

 از و بود مغرور العاده فوق كه ساله هفت شش و سى حدودا مردى. نداشتم مدركى هیچ ولى بودم

 هب چشمش عوضى، اون خواست نمى دلم اصال! بود اخالقى مشكالت درگیر هم حدودى تا من، نظر

 . بشه رد كنارش از خیابون تو بخواد اتفاقى، خیلى اگر حتى. بیفته صداقت

 نای تو ببینه تا زد، نمى زنش به هم سر یه حتى وقت هیچ كه بود كجا صداقت شوهر این پس

 زنش به...  كشه؟ مى بیرون آب از گلیمشو طورى چه مرد، همه این بین درندشت ى كارخونه

 كه انگار. كرده رها كارخونه این با رو زنش رسما دیگه آقا این ولى...  قبول باشه داره؟؟ اعتماد

 . بخوره زمین صداقت نمیاد هم بدش

 من به چیزها این كه بقبولونم خودم به كردم سعى و دادم فشار هم روى حرص با هامو دندون

 . نباشم آش از تر داغ ى كاسه بهتره و نیست مربوط

 و تمیز و شیك همیشه مثل... شد نمایان سعیدى قامت و گرفت فاصله در چارچوب از خرسند

 ىكرم پیراهن با براق اى قهوه شلوار كت. مشكى تاپ لپ كیف و اى قهوه ورنى هاى كفش... براق

 فیدس تار چند هاش، شقیقه كنار و بود زده باال به رو همیشه مثل كه مشكى موهاى...  كراوات بدون

 امتق اون با...  بود انكار قابل غیر جذابیتش. كرد پر رو اتاق تمام ادكلنش تلخ بوى. بود خصمش

 هاى لب و قلمى بینى مشكى، ابروى و اى قهوه هاى چشم و كشیده صورت ورزیده، اندام و بلند

 ... بودم متنفر ازش قدر چه كه دونه مى خدا فقط...  برجسته نسبتا

 به .شدم بلند اكراه با و اجبار به هم من شدند، بلند پاش جلوى مقدسى و حیدرى آقاى ورودش، با

 نگاهشو مسیر. عوضى مردك...  بود نشسته صداقت كه جایى سمت رفت نگاهش ورودش محض

 !!شكفت گلم از گل صداقت، دیدن با و كردم دنبال

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

59 

 

 هنخورد تكون جاش از بود، انداخته پاش روى پا و بود داده لم مبل پشتى به كه همونطور صداقت

 ! ایستاده جلوش خوشنام ى كارخونه یه عامل مدیر انگار نه انگار كه جورى! بود

 مشت یه خواست مى دلم چقدر كه آخ. انداخت صداقت پاى تا سر به اى خریدارانه نگاه سعیدى

 :گفت كه سعیدى جواب در صداقت. بزنم چشمش اون پاى

 شما؟ احوال...  صداقت خانم بر سالم -

 صداقت، انگار. بود گرفته حالشو خوب خیلى كارى اول همین. داد مالیمى تكون سرشو فقط

 الىخ و خشك " بفرمایید " یه حتى! دونست نمى هم خودش صداى شنیدن الیق حتى رو سعیدى

 اب بودند، شده شوكه صداقت سرد رفتار از كه مقدسى و حیدرى! نیومد بیرون صداقت دهن از هم

 مهمونش به احترام براى حركتى كوچكترین كه كردند مى نگاه صداقت به شده گرد چشمهاى

 :گفت و كرد تعارف سعیدى به مبلى بود، شده دستپاچه كه حیدرى. داد نمى انجام

 .بشینید بفرمایید -

 به زد زل مستقیم و انداخت پاش روى پا صداقت، مثل و نشست صداقت روى روبه درست سعیدى

 چشم به بود شده خیره. گرفت نمى رو نگاهش هم صداقت كه بود عجیب. صداقت هاى چشم

 با انگار. دیدم مى وضوح به صداقت چشمهاى تو رو نفرت اوج. سعیدى پرواى بى و وحشى هاى

 وضعیت از اصال. بود بازنده گرفت، مى رو نگاهش زودتر كه كسى و كردن مى دوئل چشمهاشون

 یه وجه هیچ به مالقات این كه كرد مى تكرار مدام مغزم تو چیزى یه. نبودم راضى اومده پیش

 . نیست كارى مالقات

 ...  داشت مفهوم یه فقط وقفه بى و ممتد هاى نگاه این

 ...  شناختن مى همدیگرو خوب خیلى سعیدى و صداقت

................ 

 :گفتم و دادم قرار مخاطب رو سعیدى. دادم مى خاتمه نگاه جنگ این به جورى یه باید

 ... سعیدى جناب خب -

 !بود صداقت با نشینى هم اثر هم، من گفتن "جناب" این

 . بودیم نكرده زیارتتون بود وقت خیلى طرفا؟ این از -
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 اجبار به عاقبت. نداشت رو صداقت از كندن دل قصد نگاهش ولى چرخید من سمت به گردنش

 این تمام كه داد مى نشون كشید، صداقت كه عمیقى نفس. دوخت من به و گرفت رو نگاهش

 !بوده كرده حبس رو نفسش مدت

 :گفت آمیزى تحقیر لحن با سعیدى

 جنابعالى؟ -

 حرف كردم باز دهن. كردن مى نگاه باال از رو همه كه هایى آدم از بودم متنفر...  الدنگ مردتیكه

 :داد جواب من از زودتر صداقت كه بزنم

 ...  البته و من مشاور ایشون -

 امهاد اى موذیانه لحن و نگاه با و رفت باال صداقت ابروهاى. چرخید صداقت سمت به سعیدى نگاه

 :داد

 .هستند آزمایشگاه سرپرست -

مت بزرگترین كردم، احساس كه كرد اعالم منو عنوان جورى  ابروهاى! منه مال كارخونه این سـ 

 براش من شغلى عنوان واقعا كه انگار. كرد نگاهم اى دیگه جور بار، این و رفت باال هم سعیدى

 ات سر به نگاهى سعیدى! شد؟ ظاهر كجا از مشاور عنوان اون بودم مونده فقط! داره اهمیت خیلى

 :گفت و انداخت من پاى

 ... عالى بسیار...  طور این كه -

 اشباه قاطع و محكم اینقدر كه چیه دنبال دونست، مى صداقت حتما سعیدى؟ این بود مرگش چه

 یه این وگرنه. بود صداقت خاطر اطمینان براى صرفا مقدسى، و حیدرى و من حضور. زد مى حرف

 :گفت و شد جا به جا جاش سر كمى سعیدى. بود دونفره مالقات

 هستم؟ اینجا چى براى من كه دونید مى قطعا -

 :گفت و كرد ها كاتالوگ سرگرم رو خودش صداقت

 تشریح رو مقصودتون خودتون باشه بهتر شاید. نبود واضح چندان معاونتون واهى هاى حرف -

 .كنید
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 هم شاید یا گرفت؛ رو جاش لبخندى زود خیلى ولى شد منقبض سعیدى فك اى لحظه براى

 !پوزخند

 مطمئن. بخرم ازتون رو كارخونه این سهام از نیمى دارم قصد شد، گفته قبال كه هم طور همون -

 .كنم مى پرداخت بابتش هم گیرى چشم و خوب مبلغ باشید

 :گفت سعیدى به كردن نگاه بدون و كرد رد رو كاتالوگ از برگى صداقت

 ى سابقه كه اى كارخونه با شراكت به دارید نیازى چه هستید، مشهور داران كارخونه از كه شما -

  داره؟ ورشكستگى

 زانوهاش روى هاشو آرنجش شد، خم جلو به و برداشت اش دیگه پاى روى از رو پاش سعیدى

 :گفت و گذاشت

 . االب تقاضاى خوب، تبلیغات متفاوت، فرموالسیون جدید، محصول. شده عوض وضعیت االن خب -

 تگذاش مى مبل پشتى ى لبه رو دستهاشو و داد مى تكیه كه همونطور و كرد باز هم از دستهاشو

 :گفت

 . كنم مى ساپورتت خوب خیلى مطمئنا كنى، موافقت اگر -

 . نیومد خوشم اصال كردنش، خطاب "مفرد" این از

 :گفت نفرتى پر لحن با سعیدى چشم تو چشم و بست رو كاتالوگ صداقت

 . نداریم شما حمایت به نیازى هیچ اینجا ما -

 :گفت و كرد مقدسى و حیدرى و من به اى اشاره نگاهش، با و زد اى وقیحانه پوزخند سعیدى

 .باشى داشته نیازى هم نباید گاردهایى، بادى چنین وجود با -

 :گفت و كرد اشاره مقدسى به دست با

 ... حقوقى مشاور -

 :داد ادامه و حیدرى سمت رفت دستش

 ... و...  مالى مشاور -
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 :گفت تمسخر با و كرد مكثى...  من به رسید

 !! عاطفى مشاور -

 داىص من با همزمان. بود تحمل قابل غیر گستاخیش و پستى همه این. بودم كرده داغ واقعا دیگه

 :شد بلند هم بقیه

 . دارید نگه خودتونو احترام -

 :گفت و كرد اى خنده

 . بیاى كنار من با نفعته به. دارى هم هنوز و داشتى حمایت به نیاز همیشه...  بینى مى -

 :گفت و داد نشون درو دستش با شد، بلند جاش از صداقت

 .اومدین خوش. كردیم صحبت كافى اندازه به -

 :گفت و شد بلند جاش از. چرخید صداقت چپ دست سمت به سعیدى نگاه

 ...  برسونید محترم ى خانواده به منو سالم -

 :داد ادامه صداقت به رو و انداخت من به نگاهى پوزخند با

 !!برازنده خانم -

 :گفت لرزونى و بلندتر صداى با بار این. گزید لبشو و شد قرمز صداقت صورت

 ... بیرون بفرمایید -

 " ىسعید كه بود صداقت به حواسم تمام. در سمت رفت و برداشت مبل كنار از رو كیفش سعیدى

 ىم فریاد آشفتگیشو كوتاهش، هاى نفس و برافروخته صورت حاال، و بود كرده خطابش "برازنده

 . زد

 و پت لبخندهاى با و كردن زدن دست به شروع حیدرى، و مقدسى سعیدى، رفتن بیرون محض به

 چشم ى گوشه سمج اشكهاى نگران اونقدر من ولى. كردن تایید رو صداقت برخورد پهنى،

 ایینپ سرشو. بدم تكون تشویقش براى دستهامو تونستم نمى عنوان هیچ به كه بودم، صداقت

 و ودب شده پى در پى هاش نفس. بگیره هاشو اشك جلوى كه كرد مى تالش شدیدا و بود انداخته

 .ادافت اش گونه روى قطره اولین و بگیره رو جلوشون نتونست عاقبت. زد مى پلك هم سر پشت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

63 

 

 خیلى اشكهاشو. شدن خیره صداقت به مبهوت و مات و شد خشك دستشون حیدرى و مقدسى

 اب و زد چنگ میز روى از رو كیفش و سوییچ. میزش سمت رفت و كرد پاك دست پشت با سریع

 كه دبو حیدر ى نفر اولین. كردیم نگاه رو رفتنش حیرون و مات تا سه ما. بیرون زد دفتر از سرعت

 :گفت من به رو و شد جمع حواسش

 .كنه رانندگى نذار حالش این با. پسر دنبالش برو -

 دویدم و شدم خارج ساختمون از سرعت با. دادم خودم به تكونى و اومدم بیرون شوك از باالخره

 بهش اینكه از قبل. بود شده خیس اشك از صورتش. زد مى دور داشت كه صداقت ماشین سمت

 تصداق و بود نرفته باال مانع هنوز.  خروجى سمت رفت سرعت با و گذاشت گاز روى پاشو برسم،

 :زدم فریاد اسمشو و كردم جمع توانمو تمام...  رفت مى سمتش به توجه بى هم

 ... سایـــــه -

 كه خروجى از و كرد حركت دوباره اما سمتش دویدم. شد خیره بهم آینه توى از و كرد ترمز محكم

 رفتم و شدم سوار جورى چه نفهمیدم. ماشینم سمت برگشتم. شد رد بود، رفته باال مانعش

 . دنبالش

 اون با ولى. بود شده دور ازم زیادى مسافت كم، زمان همون تو كه بود زیاد قدر اون سرعتش

  .بدم تشخیصش تونستم مى راحتى به اتوبان وسط رفتنش زیگزاگ و رانندگیشو وضع

 كه كارى. الكرسى آیة خوندن به كردم شروع ناخودآگاه و دادم فشار گاز پدال روى بیشتر پامو

 ماشین به چشمم شدم، كه تر نزدیك. دادن مى انجام اضطرار مواقع در نجال و مامان همیشه

 : داد مى هشدار و كرد مى حركت سرش پشت كه افتاد پلیس

 . كن توقف...  شماره به ماكسیما ى راننده -

 صداى. نداره طبیعى حال اصال كه بود معلوم. داد مى گاز فقط پلیس، به توجه بى صداقت ولى

 :شنیدم سرم پشت از رو پلیس هشدار

 .كن باز رو راه 602پژو راننده -

 ونا ظاهرا ولى. پاركینگ بره ماشینت و كنار بزن بگه كه    االن كردم فكر.  زدم رو سكته المصب

 602 یه و پلیس الگانس تا دو. بود شده اى صحنه چه. بود رسونده خودشو صداقت خاطر به هم

 !!  تا 070 سرعت با هم اون ماكسیما یه دنبال همه
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 ...لرزوند دلمو صداقت، ماشین پهلوى با پلیس ماشین سپر برخورد صداى

 رعتمس. شد بلند ها الستیك از دود كه زد ترمز چنان و شد منحرف اتوبان كنار به صداقت ماشین

 اشینم جلوى پلیس، هاى ماشین از یكى. رفتم اتوبان ى حاشیه به سرشون، پشت و كردم كم رو

 . كرد توقف سرش پشت هم یكى اون و بود كرده سد رو صداقت

 لیسپ از یكى. صداقت ماشین دور ریختن هم ها پلیس و پریدم بیرون ماشین از توقف، محض به

 فاصله كمى با هم بقیه. كرد مى باز درو داشت و بود داشته نگه اش اسلحه نزدیك دستشو ها،

 . بود اومده بار به افتضاحى چه. بودند ایستاده

 رو افسر دست و جلو دویدم. بیرون بیارنش كه گرفتن رو بازوش و كردن باز رو صداقت ماشین در

 از دیگه یكى بجنبم، خودم به اومدم تا ولى...  بزنه دست صداقت به نذارم كه كشیدم و گرفتم

 و لیسپ ماشین صندوق روى كوبوند صورتمو. عقب كشیدم و پیچوند سرم پشت دستهامو افسرها،

 صداقت، دادهاى و جیغ صداى ولى كرد له امو گونه...  لعنت...  اه...  كرد باز هم از پاهامو پاش، با

 :گرفت ازم رو خودم درد به كردن فكر فرصت

 ... بمیرم خودم درد به بذارین دارین؟ نمى بر سرم از دست چرا خواین؟ مى جونم از چى -

 ماشین روى از سرم. كرد مى بازرسى بدنمو كه دستى و. كردم حس مچم روى رو دستبند سردى

 یرز از كردم سعى و دادم تكون امو شونه. پلیس ماشین سمت بردنم كشون كشون و شد بلند

 : كنم آزاد خودمو دستهاش

 . بدم توضیح بذارید شده تفاهم سوء سروان جناب -

 . ماشین تو برو. نباشه حرف -

 گریون و پریشون صورت دیدن با ظاهرا. شد بلند زد مى حرف صداقت با كه افسرى صداى

 :بود شده كاسته عملش شدت اون از كمى صداقت،

 جون فكر به كردید؟ مى حركت سرعتى چه با دونید مى شما. رانندگیه وضع چه این خانوم -

 .باشید مردم فكر به نیستید خودتون

 :بود بریده ترمز بدجور كه صداقت صداى و
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 یدبا كه موقع اون این؟ كاره چه مملكت این تو شما هست معلوم اصال گین؟ مى چى دیگه شما -

 كمك ازتون كه موقع اون چرا هستین؟ اى دره جهنم كدوم نیست معلوم برسین آدم داد به

 همین جزو ما مگه زنید؟ مى مردم جون از حرف حاال نرسیدین؟ دادم به كدومتون هیچ خواستم

 نبودیم؟ مردم

 صورتش و بود شده قرمز چشمهاش و بینى. زد مى خودشو حرف داد و جیغ و گریه با صداقت

 كردند مى سعى چى هر افسرها. شد مى بدتر وضعیت رفت مى پیش چى هر. بود اشك خیس

 همب كه افسرى به كالفگى با. شد مى طلبكارتر و رفت مى باالتر صداش صداقت كنند، آرومش

 :گفتم بود، من مواظب ماشین در كنار و بود زده دستبند

. بوده روش زیادى روحى فشار. نداره عادى وضعیت. نیست خوب حالش اون...  سروان جناب -

 .كنه مى سكته وقت یه بره پیش جورى این. كنم آرومش بتونم شاید كنید باز دستمو

 :گفت و كرد اى اشاره بهش ها افسر از دیگه یكى موقع همون

 اشه؟ چیكاره آقا این -

 :گفتم سریع

 ... همكارشم -

 رد روزگارم از دمار شد مى معلوم كه كالنترى تو بگم حقیقت از غیر چیزى خواستم مى اگه قطعا

 :گفت و كرد اى اشاره افسر. اومد مى

 . كنه جمع بساطو این بیاد كن باز دستشو -

 قدم اب دستم، شدن باز محض به. كنه باز دستمو تا كردم افسر به پشتمو و شدم پیاده ماشین از

 و نشست زمین روى كنم؟ آرومش كه بگم چى خواستم مى حاال. صداقت سمت رفتم بلند هاى

 و داد داشت هنوز. بود بعید واقعا صداقت از قرارى بى همه این. گذاشت سرش روى دستهاشو

 :كرد مى بیداد

 آخه... ؟ من چرا آدم همه این بین...  خدایا...  زالو مشت یه...  همید ى لنگه اتون همه مردها شما -

 من؟ چرا

 :زدم صداش و نشستم زمین رو كنارش
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 ... صداقت خانوم...  صداقت خانوم -

 :كشید جیغ

 ... برازنده...  ام برازنده من نیستم؟ صداقت من دونى نمى مگه تو -

 :دادم تكونش و گرفتم بازوهاشو اجبار به...  داد مى آزارم و بود همراه هق هق با صداش

 ... گذشته بوده چى هر...  باش مسلط خودت به كنم مى خواهش...  سایه -

 زده وحشت همه از اول خودش كه خوابوند گوشم زیر محكمى سیلى و آورد باال سرشو دفعه یه

 ! شد ساكت بلندى " هین " گفتن با و شد

 ساكت هم افسرها حتى! اومد نمى ها ماشین حركت جز به صدایى هیچ و بودند شده ساكت همه

 دست چه نامرد. شد خیره بهم شده درشت چشمهاى با و گرفت دهنش جلوى دستشو. بودن شده

 كه صداقت به نه و نداشت فرقى كردن ناز با زدنش سیلى كه ژاله اون به نه! داشت هم سنگینى

 !انداخت بابام یاد منو سیلیش

 :گفت دارى بغض صداى با. كردم بلندش و گرفتم بازوشو زیر

 ... متاسفم -

 هك خداروشكر. بشه خالى سعیدى از حرصت تا خورد مى كتك باید وسط این یكى. نیست مهم -

 ! نكردى بلند افسر رو دست

 افسر به اى شرمنده نگاه. كردم رها بازوشو شدم، مطمئن داشتنش تعادل و ایستادن از وقتى

 :گفت و انداخت

 كنید؟ مى دستگیرم -

 .پاركینگ بره باید ماشینتون ولى نه -

 :گفت و داد تكون سرى

 . نبودم رفتارم متوجه...  متاسفم واقعا -

 . ببرید تشریف تونید مى -
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 :گفتم و دادم نشون ماشینمو دست با

 . میام االن شید سوار بفرمایید -

 :گفتم و انداختم افسر به نگاهى. ماشینم سمت رفت و گرفت گاز لبشو

 . داد مى كشتن به خودشو بودید نگرفته جلوشو اگه. ممنونم خیلى -

 ...  اما بده دست باهام خواد مى كردم فكر. كرد دراز سمتم به دستشو و زد لبخندى افسر

 ... ! صداقت مال یكیش و بود من مال یكیش كه دستم كف گذاشت تپل جریمه برگه تا دو

.................. 

 تاد،اف من به كه چشمش! كرد مى فین كاغذیش دستمال تو داشت صداقت شدم، كه ماشین سوار

 یلىخ اش قیافه. داد تحویلم كجكى لبخند یه و برداشت بینیش جلوى از رو دستمال زده خجالت

 ام خنده. گرفتن مچشونو جرم، ارتكاب حین در كه هایى بچه مثل درست. بود شده دار خنده

 :گفتم شده شل نیش با و گرفت

 . باشید راحت نیست مشكلى -

 زا ویكى كردن حركت پلیس هاى ماشین. شیشه سمت چرخوند صورتشو و شد قرمز هاش گونه

 طرف دوید و پایین پرید ماشین از صداقت دفعه یه. شد صداقت ماشین سوار هم افسرها

. رشس به بود زده و بود شده جنى باز. دنبالش دویدم و شدم پیاده ماشین از وحشت با!! ماشینش

 دهب رو شیشه كه كرد مى اشاره دست با و ماشین شیشه به زد ضربه تا چند. ماشین دم رسید

 . پایین

 :گفتم استرس با و كنارش رسیدم

 شده؟ چى باز -

 :گفت داد مى قورت زور به رو دهنش آب كه طور همون صداقت و داد پایین رو شیشه افسر

 .موند جا كیفم...  كیفم -
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 ىدیدن واقعا هم افسر ى قیافه. لرزوند تنمو گوشت جورى چه كیف یه خاطر به...  دیوونه ى دختره

 اینكه اال كردم مى رو چیزى هر فكر! بود كرده تعجب بدجورى صداقت حركت از اونم انگار. بود

 !باشه گذاشته ماراتن دوى جورى این كیفش خاطر به فقط

 و ودب مونده باز كیفش زیپ. داد نشون رو كیفش و كرد اشاره عقب صندلى به دستش با صداقت

.. . صداقت دست داد و كرد جور و جمع رو كیف افسر. بود زده بیرون ازش مشكى، جلد سررسید یه

 . ماشین تو برگشتیم و كرد تشكر

 :گفتم و انداختم صداقت به نگاهى

  ...   خانوم بریم كجا...  خب -

 نای شد؟ سبز دفعه یه بود چى برازنده این اصال برازنده؟ صداقت؟ كنم؟ صداش چى بودم مونده

. ودب آشنا برام اسم این ؟ " برازنده خانم " گفت مى بهش كه داشت سایه با صنمى چه سعیدى

 رفتارهاشون اینقدر چرا. بود اسمى تشابه یه احتماال...  نه نه ؟...كه بود ممكن یعنی...  ولی

 خبر چه عاطفى؟ مشاور هم اون و صداقت مشاور شدم دفعه یه من چرا رسید؟ مى نظر به مشكوك

 .شد مى وصل سعیدى به ماجرا این سر یه بود، كه چى هر بود؟ شده

 :گفت آروم خیلى شد، مكثم علت متوجه كه صداقت

 .دم مى ترجیح رو بودن صداقت -

 :گفتم و كشیدم آسودگى سر از نفسى. بود شده تموم طوفان انگار. بود آروم صداش لحن

 شما. خدمتیم در لگن این و من عجله؟ همه این با بردید مى تشریف كجا صداقت، خانوم خب -

 . كنم حركت تا بفرمایید امر

 موثر انگار و دربیاد هوا و حال اون از كه كنم مخلوط شوخى و طنز با هامو حرف كمى كردم سعى

 :گفت و زد محسوسى چندان نه لبخند كه بود

 دم كنید لطف اگه. شید مى اذیت دوره راه. شم نمى شما مزاحم.  حرفیه چه این. دارید اختیار -

 . شم مى ممنون كنید ام پیاده آژانس اولین

 :گفتم و كردم پوفى

 ندارین؟ قبول هم آژانس اندازه منو یعنى -
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 :گفت عجله با و كرد نگاه چشمهام تو

 .شدم شما شرمنده كافى اندازه به امروز آخه. كنید مى برداشت طورى این چرا -

 :گفت شرمدگى با و پایین انداخت سرشو آخرش ى جمله با

 . كنم مى كار چى دارم نفهمیدم اصال. خوام مى معذرت واقعا من -

 .كنید فراموشش. نیست مهم -

 :گفتم و كردم روشن رو ماشین

 . رسونمتون مى بگید رو آدرس -

 :گفتم و ماشین پخش سمت بردم دستمو كردیم، طى كه رو مسیر از كمى

 هست؟ اجازه -

 .كنم مى خواهش -

 : ماشین تو پیچید خواننده شاد صداى و كردم روشن پخشو

 ندارم جا كه نكنه تو    بغل تو من

 ... یارم تنها تویى آخه

 دبای نیستى وقتى حتى كه بنیامین روحت تو اى. كردم عوض رو آهنگ زودى و شدم دستپاچه

 :بود ازمعین بعدى آهنگ. فلش رو ریخته مزخرفه آهنگ چى هر.ببرى آدمو آبروى

  لحظه هر شه مى تنگ دلم اما و هستى كنارم

  محضه داشتن دوست فقط نیست عادت دونى مى خودت

 ور باید است عاشقانه آهنگ چى هر نشسته من ماشین تو صداقت كه امروز همین صاف...  خدا اى

 كنه؟ مى خودش پیش فكرى چه حاال شه؟

 به! باشه بخور درد به بعدى آهنگ كه نداشت وجود تضمینى هیچ. كردم رد رو آهنگ استرس با

 :شنیدم رو صداقت صداى كردم رد رو آهنگ اینكه محض

 بذارید؟ رو قبلى همون شه مى -
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 ... حتما بله -

 صداقت كه بود آهنگ تو چى بفهمم كه بهش دادم رو حواسم دونگ شش و برگردوندم رو آهنگ

 از و داد تكیه صندلى پشتى به رو سرش صداقت و خوندن به كرد شروع معین! اومد خوشش

 .شد خیره بیرون به خودش سمت شیشه

  لحظه هر شه مى تنگ دلم اما و هستى كنارم

  محضه داشتن دوست فقط نیست عادت دونى مى خودت

  گیرم مى هامو بهونه بازم و هستى كنارم

 گیرم مى دستهاتو میام سرده قدر چه واى گم مى

 میرم مى تنهایى از كه جایى نرى تنها وقت یه

 گیرم مى شوره دل برى هم در دم تا اینجا از

 هم با بودن فكر تو عشقم این فكر تو فقط

 شم كارى گرم سر برم باشى من پیش محاله

 كارم از گیره مى دلت وقتهایى یه كه دونم مى

 دارم دوست خیلى بگم نیست حواسم كه روزهایى

 دارى ها دلتنگى این از انگار منى مثل هم تو

  خودآزارى جورایى یه خواى مى منو بس از هم تو

 دریا هاست نزدیكى همین انگار و هستى كنارم

 اینجا اومده موجش كه كردى وا موهاتو مگه

 برف زیر چتر بى بیا عشق پاى رد قشنگه

 حرف این چى یعنى فهمى مى دارى منو حال اگه

 دهشنی هم دیگه جاى یه انگار ولى بودم داده گوش قبال كه این با. بود آشنا برام آهنگش قدر چه

 از صداقت چرا. اومد نمى یادم كجا؟ ولى. خاص جاى یه. ماشین و خونه تو از غیر جایى یه. بودم
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 به آدمو بدجورى. غمگین قدر این عاشقانه؟ اینقدر هم اون اومد؟ مى خوشش آهنگى همچین

  ود؟ب كى دلتنگ صداقت. بود آور زجر واقعا باشى كسى دلتنگ حد این تا كه این. برد مى خلسه

 بلندتر دیوار از درختهاش كه ویالیى اى خونه. اش خونه در رسوندمش صداقت، هاى راهنمایى با

 یرهدستگ سمت رفت دستش و كرد تشكرى صداقت. بود شده رنگ چوبى سبك به خونه در. بودن

 : چشمهام تو شد خیره و برگشت بشه، پیاده اینكه از قبل. در

 ... كاردان جناب -

 بله؟ -

. كرد مى بازى هاش انگشت با. گرفت مى گاز لبشو. شد خیره روش به رو به و دزدید نگاهشو

 :گفت عاقبت. بارید مى روش و سر از دودلى

 نشه؟ خبر با امروز اتفاق از كسى كنم خواهش شه مى -

 :گفتم اطمینان با. بود این از غیر چیزى حرفش كه بود مشخص كامال

 . باشه راحت خیالتون -

 .ممنونم. خوبه -

 ىچ. بود نگذاشته بیرون ماشین از هم رو پاش حتى هنوز. موند مردد باز اما كرد باز رو ماشین در

 . نمك كمكش گفتنش، براى بود بهتر شاید داشت؟ موردش در تردید قدر این كه بگه، خواست مى

 ... صداقت خانوم -

 :گفتم و كشیدم عمیقى نفس. كرد نگام

 دریغ اشیدب مطمئن بربیاد، ازم كمكى اگر ولى. كنید اعتماد بهم كه نیستم الیق اونقدرى دونم مى -

 .كنم نمى

 :گفت و داد تكون سرشو ناراحتى با

 .هستین شما دارم اعتماد بهش كارخونه اون تو كه كسى تنها. نیست طور این اصال -

 راچ اصال كشك؟ مقدسى و حیدرى یعنى منم؟ داره اعتماد بهش كه كسى تنها. باال رفت ابروهام

 هر .داره اعتماد بهم بود گفته هم قبال داشت؟ اعتماد بهم كه دونست مى زندگیم و من از چى ؟ من
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 كه انگار. داشتم بدى حس. كرد مى نگران منو حدودى تا ولى بود خوشایند خیلى حرفش این چند

 اعتماد این مسبب چى طورى؟ چه ولى. شده رو براش زندگیم چیز همه و ایستادم لخت جلوش

  بود؟

 :بگم تونستم فقط

 . ممنونم -

 :گفت درموندگى با

 ... كاردان جناب -

 صداقت؟ خانوم بگین خواین مى چى -

 :گفت شرمندگى و ناراحتى با و داد تكونى سرشو

 كنید؟ مى كمكم -

 موردش در كه چیزى اون یا بودم ترسناك من خواست؟ مى كمك ازم لرز و ترس با اینقدر چرا

 .ىسعید تو به لعنت باشه؟ سعیدى به مربوط موضوع كه بود ممكن یعنى كرد؟ مى كمك طلب

 :گفتم و كردم فرو موهام بین دستمو

 كمكى؟ چه -

 یگهد بار یه. نتونست باز اما بگه خواست دوباره. شد منصرف اما شد باز هم از گفتن براى لبهاش

 :كرد لبریز صبرمو دیگه كه شد بسته و باز لبهاش هم

 دارى؟ واهمه گفتنش از حتى كه ده مى عذابت اینقدر چى -

 و رفت مى باالتر پلكش سطح از اشك درشت هاى قطره. شد اشك از پر چشمهاش لحظه یه تو

 ظهلح یه تو و جوشونى مى رو شیر كه وقتى مثل درست. بره سَر اشكش كه بود ممكن لحظه هر

 !ره مى سر شى مى غافل ازش كه

 دارى بغض صداى با و گرفت رو چشمهاش نم. سمتش گرفتم و آوردم بیرون جعبه از دستمالى

 :گفت

 كنید؟ مى كمكم -
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 كنم؟ كمك تونم مى طورى چه چیه، مشكل دونم نمى وقتى ؟ كمكى جور چه آخه -

 :دادم ادامه احتیاط با

 ؟ شه مى مربوط سعیدى به -

 با و نشست چشمهاش توى نفرت همون دوباره. شد منقبض فكش و خورد گره هم تو ابروهاش

 :گفت شده كلیده هاى دندون

 ... متنفــــرم ازش -

 ! كوبید هم به محكم درو و شد پیاده ماشین از عصبانیت با

 هم خوردم سیلى هم شدم جریمه هم امروز نحست ریخت خاطر به كه سعیدى بیارن خبرتو

 !شد داغون ماشینم

 :كرد خم ماشین داخل به سرشو صداقت و شد باز ماشین در كه نكشید ثانیه به

. ما ریخته هم به كم یه...  ببخشید...  ام شرمنده من...  من. بستم محكم درو ببخشید واى اى -

 مورد در. شدم دردسر و زحمت اسباب قدر این امروز كه خوام مى معذرت. چیز همه بابت ممنون

 . كنم مى صحبت باهاتون بعدا...  هم موضوع اون

 :دادم مى جواب تند تند منم و زد مى حرف تند تند صداقت

 ... نیست اى مسئله دارید، اختیار نداره، ،اشكالى شرمنده دشمنتون ، كنم مى خواهش -

 !!افتادم بل پتى آقاى سگ یاد...  دادم مى تكون تكون امم كله و

 و زد رو زنگ. اش خونه سمت رفت و شد خیال بى بشه، شل گردنم هاى مهره اینكه از قبل باالخره

 كونت سرى ببنده درو اینكه از قبل. داخل رفت و شد باز در بعد لحظه چند. ایستاد دوربین جلوى

 .گرفتم عقب دنده و زدم براش بوقى تك منم و داد

.................. 

 دمغى؟ شده چى -

 .نیست مهمى چیز -
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 .بگى من به خواى نمى ولى...  هست كه چیزى -

 .مشغوله فكرم كم یه -

 مشغوله؟ چى به -

 .نیما نده گیر -

 . دى مى باال سر جواب پرسم مى هم بار هر. دمغى و حوصله بى وقته خیلى بنیامین؟ چته -

 هر. بود شده رو اون به رو این از افتاد، صداقت دفتر تو كه اتفاقى اون از بعد. كرد سكوت هم باز

 و سرحال سابق مثل دیگه فهمیدم مى خوب ولى بده، نشون عادى رو خودش كرد مى سعى چند

 ربهس و بود شده حرف كم. بود خودش تو بیشتر و آورد مى در بازى مسخره كمتر. نیست سرخوش

 .زیر

 براش بخشایى خانم كه شامى دیگه. شده چیزیش یه بنیامین گفت، مى هم بخشایى خانوم حتى

 مشكل كه بود سخت برام باورش ولى. كرد مى قبول میون در خط یه هم رو كرد مى درست

 شدرگیر جور این كه باشه هم اى دیگه موضوع یه باید كردم مى حس. باشه نجال فقط بنیامین

 عضىب چند هر. كارخونه رفت مى تنهایى وقتها بیشتر و بود خریده پراید یه كه هم ها تازگى. كرده

 . بودیم ماشین یه با االن، مثل وقتها

 :گفتم و زدم اش شونه به دستى

 .رگ تو بزنیم مفصل شام یه ما خونه بیا. باش ما مهمون امشبو -

 :گفت محكم

 . ممنون نه -

 و شدم عصبى. قاپید مى هوا رو درنیومده من دهن از حرف هنوز كردم، مى دعوتش بار هر قبال

 :گفتم

 شدى؟ بچه نكنى؟ قبول كه داره دلیلى چه بگى شه مى -

 كنم؟ قبول داره دلیلى چه بگو تو -

 :گفتم كالفگى با و داشتم نگه در جلوى رو ماشین. خونه دم بودیم رسیده
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 رفاقت؟ از بهتر دلیلى چه. بنیامین رفیقیم هم با ما -

 :گفت و زد پوزخندى

 . شه نمى رفاقت كه طرفه یه رفاقت...  هه...  رفیق؟ -

 عشقه؟ مگه چى؟ یعنى طرفه یه رفاقت -

 :گفتم و دادم تكون سرمو! بود چى منظورش نفهمیدم كه انداخت بهم بدى نگاه

 چیه؟ مشكلت ببینم بزن حرف درست خب كنى؟ مى نگاه نگاه چیه؟ -

 درو ،دستم فشار با و شدم خم سمتش به كه ببنده رو ماشین در خواست مى. شد پیاده ماشین از

 :گفتم شوخى به و داشتم نگه باز

 همتوس دم مى درك، به بمونى، نخواستى هم شام حاال. بزنیم گپى یه هم با داخل بیا بنیامین -

 .بخوره همسایه ى گربه

 :كرد خم داخل به سرشو كمى و گذاشت ماشین در ى لبه دستشو

 هست؟ چى شام حاال -

 راضى موندن به دلش كه داد مى نشون هاش چشم ولی داشت موندن از حكایت حرفش اینكه با

 :گفتم و كردم اشاره بود، بنیامین سر پشت كه خونه در به دست با. نیست

 رو ینماش منم كنند مى باز درو تا كه بزن زنگو اون. "ضعفه دل خورش با پلو گشنه "نجال قول به -

 .كنم پارك جا یه

 داخل؟ برى نمى ماشینو مگه -

 شب آخر. رو اون و ور این فرستن مى منو دفعه صد الظالمین، قوم این شب آخر تا...  بابا نه -

 نه؟ یا زنگو اون زنى مى حاال. داخل برم مى ماشینو

 هم سرش پشت و بیرون پرید كشون جیغ نجال و شد باز خونه در دفعه یه كه بگه چیزى خواست

 به شحواس كه نجال شده، خبر چه ببینه كه برگردونه سرشو اومد بنیامین تا!! دست به جارو مامان

 شد عثبا زد، بنیامین به نجال كه اى تنه از ناشى فشار. بنیامین كمر به خورد محكم نبود، كوچه
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 بسته انگشتهاش بود،روى گذاشته اش لبه روى دستشو كه ماشین در و بشه پرت جلو به بنیامین

 ! شد

 یغج ترسش از حاال كه نجال جیغ صداى با بود، شدن له حال در انگشتهاش كه بنیامین داد صداى

 زدن عربده فقط وسط اون. بود شده پاطى قاطى مامان، هاى گفتن " بده مرگم خدا " و كشید مى

 !داشتیم كم منو

 در اون و بشم خم تونستم، نمى حتى و بود كرده هنگ مغزم كه افتاد اتفاق سریع چى همه اونقدر

 بود النج بده، نشون حسابى و درست العمل عكس یه تونست كه كسى اولین. كنم باز رو كوفتى

 وكش از منو نجال كار. كشید بیرون در الى از رو بنیامین هاى انگشت و كرد باز رو ماشین در كه

 . شدم پیاده ماشین از سریع و كرد خارج

 وچشمهاش بنیامین! بود نجال دست تو بنیامین دست رسیدم، بهشون و زدم دور كه رو ماشین

 ستهب محكم هاشو پلك و بود شده قرمز صورتش. داد مى فشار هم روى محكم لبهاشو و بود بسته

 جمع چشمهاش تو اشك نجال! بكشه داد دیگه شد نمى روش و كشید مى دردى چه بدبخت. بود

! كرد مى عذرخواهى هم سر پشت و بنیامین ى شده له هاى انگشت به بود زده زل و بود شده

 ... " بده مرگم خدا "گفت مى ریز یه و بود كرده گیر سوزنش كه هم مامان

 وج اینكه براى. كرد نگام و شد باز چشمهاش. خونه داخل كشیدمش و گرفتم رو بنیامین بازوى

 :گفتم كنم آروم كمى رو اومده وجود به متشنج

 . دیگه میاریمت كتك با داخل، نمیاى وقتى خوش زبون به -

 :گفتم نجال به. اومدن مى سرمون پشت نگران و هراسون كه نجال و مامان سمت برگشتم

 .كن پاركش درست جا یه. ماشینه رو سوییچ -

 دامن و قرمز بلوز. افتاد تیپش به نگاهم تازه. ماشین سمت برگشت و داد تكون سرشو استرس با

! ومدا مى بهش خیلى قرمز پدرسوخته...  اوفففف. داشت مشكى هاى گل كه قرمز شال با مشكى،

 اب خواست مى وگرنه كرد، مى سرش چیزى شالى یه حیاط، تو بیاد خواست می وقت هر خوبه حاال

 . بنیامین بیچاره! مردم بچه رو بپره پریشونش موهاى اون

 :گفتم مامان به رو و بشم راحت مزخرف هاى خیال و فكر از تا دادم تكون سرمو

 .بیار زخم چسب و بتادین -
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 :گفتم دوباره كه رفت مى داشت

 .بیار هم پنبه -

 :گفت بنیامین. نشستیم ها مبل روى و سالن به رسیدیم

.. .پزشكى كنه مى فكر ندونه كى هر دى مى دستور همچین كردى؟ شلوغش قدر این خبره چه -

 .رسیده بهت روپوشش یه فقط پزشكى از دونیم مى دیگه كه ما

 !بود مونده حلقت ته زبونت كه حاال تا موقع اون شده؟ وا نطقت چیه؟ -

 :گفت و بنیامین سمت پرید و سالن تو انداخت خودشو سرعت با نجال لحظه همون

 . شد چى نفهمیدم اصال ببخشید خدا رو تو واى -

 به نگاه یه! بود مونده باز دهنمون اشكهاش، دیدن از بنیامین و من و بود شده خیس صورتش

 و آروم ىصدا با بنیامین! كرد مى نگاه رو قرار بى نجالى شده، گرد چشمهاى با كه انداختم بنیامین

 :گفت اى كننده دلگرم

 . شه مى خوب است ساده كوفتگى یه شمشیره؟ زخم مگه. كه نشده چیزى -

 :گفت كنان جز و عز و رسید بودم، داده سفارش كه وسایلى با مامان

 ساده؟ كوفتگى یه گى مى این به پسرم -

 :گفت بلندى صداى با دفعه یه و انداخت دستش به نگاهى بنیامین. كرد اشاره بنیامین دست به و

 شده؟ جورى این چرا این...  ابالفضل یا -

 و ردهك ورم و كبود هاى انگشت دیدن با. بندازم بنیامین دست به ترى دقیق نگاه كردم وقت تازه

 . اومد مى خون كوچیكش انگشت از. شدم شوكه منم بنیامین خونى

 :گفتم نجال به و گرفتم مامان از رو پنبه

 . بیار آب ظرف یه -

 :گفت و نشست زمین رو بنیامین پاى جلو. برگشت آب كاسه یه با و رفت فشنگ عین نجال

 دكتر؟ نریم چرا اصال. كنه عفونت ممكنه. ها نزنى آب دستشو -
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 هك هم قدر چه! كرد؟ مى ولز و جلز قدر همین بودمم بنیامین جاى من اگه بود؟ شده چش نجال این

 ایىه نگرانى چنین انتظار بود مشخص هم بنیامین متعجب هاى نگاه از! بود شده فرز و تر و زرنگ

 جالن براى تاسف از سرى! دادى باد به حیثیتمونو كه نجال سرت تو خاك. نداشته نجال سوى از رو

 . زدم آب توى رو پنبه و دادم تكون

 المس شستش انگشت فقط. برسم اصلى زخم به تا كردم پاك رو دستش روى شده پخش خون

. كوچیكش انگشت ناخن به رسیدم و كردم پاك هارو خون تمام. بودن مونده در الى همه بقیه. بود

 ینماش در رد! بود شده مچاله و چروك گوشتشون و پوست و بودن شده كبود فقط ها انگشت بقیه

 .داد تشخیص هاش انگشت روى شد مى وضوح به رو

 :گفتم و انداختم بنیامین به نگاهى

 ... ناخنت كنم فكر -

 ریدهپ رنگش. انداختم نجال به نگاهى! كرد اشاره نجال به ابرو و چشم با و كنم كامل حرفمو نذاشت

 :گفت دلهره با كنم مى نگاهش دید وقتى. من دهن به بود زده زل و بود

 شده؟ چى ناخنش -

 مى بنیامین تا همیشه كه تو ببندى؟ درو و اتاقت تو رى نمى همیشه مثل چرا...  نجال واى...  نجال

 جلو نشستى كه شده چى حاال. كن پذیرایى رُفـَـقات از خودت گفتى مى و اتاقت تو رفتى مى اومد

  بهش؟ زدى زل وزغ عین و من رفیق پاى

 اى چاره ولى گردنش پس بزنم هم یكى و بگم بلند بلند رو حرفها این خواست مى دلم قدر چه

 هم امینبنی! ذاشتم مى آورده باال كه گندى بابت ناراحتى و نگرانى حساب به رو رفتارش باید. نبود

  .افتاده ناخنش كه نیست خودش فكر!! بود نجال نگران هاگیرواگیر، اون تو برم، قربونش كه

 :فتگ درهم اى چهره با و گرفت هوا تو دستمو بنیامین. ریختم ناخنش روى و برداشتم رو بتادین

 .دراومد دمارش جون، آقا كن ولش من؟ با دارى كشتگى پدر...  آخ آخ آخ -

 :گفت طلبكارانه نجال

 !كنم تمیزش خودم بذار ور اون برو نیما؟ كنى مى چیكار -

 :گفتم و رفتم اى غره چشم! زد حرف سفید چشم این باز
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 .ببندم انگشتشو بیار باند یه برو كنى، غرغر بشینى اینكه جاى به -

. ختماندا بنیامین ملتهب و ناخن بى انگشت به نگاهى. شد بلند جاش از سریع و گفت اى باشه

 :فتمگ دوباره. باند كردن باز به كرد شروع و برگشت سوته سه نجال. اومد سرش بالیى چه بیچاره

 .بیار هم قیچى یه پاشو -

 مبگ بهش االن اگه بودم مطمئن. بود گرفته ام خنده. آورد قیچى رفت و شد بلند جاش از سریع

 ! كنم بلندش جاش از و كنم اذیتش هى داد مى كیفى چه! شوره مى بشور، هامم لباس پاشو

 شودور باند، ى بقیه با و گذاشتم انگشتش روى زدم؛ بتادین و كردم قیچى رو باند از تیكه یه

 :گفتم خبیثانه و انداختم باند، به بود زده زل كه نجال به نگاهى. بستم

 !نشه باز كه باند به بزنم بیار، هم رو چسب پاشو -

! ندمنخ كه گرفتم مى گاز داخل از لپمو ولى لرزید مى خنده شدت از دلم! پرید جا از فنر عین نجال

 در هم بنیامین و " چیه " گفتم سر تكون با. كرد مى نگام چپ چپ كه انداختم بنیامین به نگاهى

 :گفت و داد تكون سرى تاسف با و كرد ورى یه لبشو جواب،

 كنى؟ اذیتش آوردى گیر وقت -

 :گفتم و دادم باال ابرویى

 ناراحتى؟ -

 باند به و كندم رو چسب از اى تیكه و شدم جوابم خیال بى نجال اومدن با. كرد نگام لحظه چند

 :گفتم و زدم

 . دكتر برو سر یه حتما فردا -

 كامل هك روش بریزى نداشتى سولفوریك اسید حیف فقط. دكترى پا یه خودت كه شما اهلل ماشاء -

 !بشه ضدعفونى

 :گفتم خنده با و زدم پشتش دستى

 !انداختیا شام خودتو ترفندى چه با...  من اتاق بریم پاشو -

............... 
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 مرتب وضعشو و سر. شد بلند جاش از بود، نشسته بنیامین پاى جلوى و زمین روى هم باز كه نجال

 :گفت نجال و مامان روبه و شد بلند بنیامین. نشست مبل روى مامان كنار و كرد

 .افتادید زحمت به ببخشید. ممنون خیلى -

 .شد جورى این كه ببخش شما. پسرم حرفیه چه این -مامان

 :گفت احساس بى و خونسرد كامال اى قیافه با نجال

 .ندیدم كوچه تو رو شما اصال. خوام مى معذرت -

 شخود. بشه سبز سرم رو خوشكل شاخ تا دو بود نزدیك نجال ناگهانى ى رویه تغییر همه این از

 ى قیافه اون با كه حاال به نه و زاریش گریه همه اون به نه. كنه مى كار چى فهمید نمى هم

 !نباشه بنیامین تن به سر خواست مى انگار عبوسش

 . سمتم برگشت و داد تكون سرى فقط بود، شده نجال حالت تغییر متوجه كه هم بنیامین

 دراز مینبنیا كنار و كردم عوض لباسهامو. شد ولو تختم رو بنیامین معمول، طبق و اتاق داخل رفتیم

 صداى نای اگه البته. بره مى خوابم نرسیده ثانیه به بودم مطمئن كه بودم خسته اونقدر. كشیدم

 !ذاشت مى در تق تق

 رو نىسی. چسبید مى قدر چه كه آخ. پرتقالى شربت سینى با بود مامان. كردم باز درو شدم بلند

 :گفت مامان و گرفتم

 . ببر هم رو میوه بیا گذاشتى كه اینو -

 دوشون هر به نگاهى. كرد مى درست شیرازى ساالد داشت و بود هم نجال رفتم، كه آشپزخونه تو

 :گفتم و انداختم

 كوچه؟ تو پریدین وضع اون با كه بود شده خبر چه حاال -

 و نجال سمت برگشت كرد، مى نجال دنبال جارو با چرا بود افتاده یادش تازه انگار، كه مامان

 :گفت مامان و شد بلند نجال جیغ كه گرفت بازوش از نیشگونى

 ین؟باش نداشته گلدون این به كارى نگفتم دفعه صد مگه زدى؟ گلدون اون به دست حقى چه به -

 نگفتم؟ یا گفتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

81 

 

 :گفت و كشید بیرون مامان هاى انگشت بین از زحمت با بازوشو نجال

 حروم آب و كود الكى. شه مى بزرگ نه ده مى برگ نه داشتى؟ نگه چیه خشكیده چوب اون آخه -

 .كنى مى خشك چوب یه

 گل سر نجال و مامان همیشگى دعواى هم باز. شدم خارج آشپزخونه از میوه ظرف با و كردم پوفى

 با دید منو تا. بود شده خیز نیم تخت رو بنیامین شدم، كه اتاق داخل. حیاط تو هاى گلدون و

 :گفت نگرانى

 بود؟ چى واسه جیغ صداى -

 :گفتم و خندیدم

 .ناقابل نیشگون یه و دخترى و مادر دعواى. نیست چیزى -

 نگشتا به چشمش بابا تازه كرد، دراز لیوان برداشتن براى دستشو بنیامین وقتى شام، میز سر

 :گفت كرد مى بررسى رو باندش كه طور همون و گرفت رو بنیامین دست. افتاد بنیامین

 پسرجون؟ آوردى خودت سر بالیى چه -

. ادد مى تاب برنج بین هدف بى رو قاشقش و پایین بود انداخته سرشو. نجال سمت رفت نگاهم

 ردهك استفاده فرصت از هم بنیامین قطعا. نجال به بود زده زل هم اون كه انداختم مامان به نگاهى

 :گفت مى و بود چرخونده بابا سمت رو سرش. كردم نگاهش چشمى زیر! زد مى دید رو نجال و بود

 . ماشین در الى موند دستم كردم احتیاطى بى. نیست خاصى چیز -

 ارسىو هم رو بنیامین هاى انگشت ى بقیه افتاد، مى جیبش از دوزارى دونه یه سالى انگار كه بابا

 :گفت و كرد

 .شده له هات انگشت تمام...  شده چى ببین...  آخ آخ -

 :گفت و زد بنیامین شونه به دستى

 پسر؟ شدى عاشق بود؟ كجا حواست -

 چشمى رزی نجال. نه یا كنن مى نگاه هم به ببینم كه چرخوندم بنیامین و نجال بین نگاهمو سریع

 :بود داده بابا به رو حواسش تمام چنان هم بنیامین ولى كرد مى نگاه رو بنیامین
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 بشیم؟ عاشق بخوایم كه ده مى ما به دخترشو كى آخه -

 .نبود هم نجال به ربط بى چندان ناخوشش حال این پس. فهمیدم خوب خیلى رو كالمش زهر

 مى باال آستین برات خودم بگو بود، نظرت مد كسى موقع هر اهلل انشاء. جون بابا حرفیه چه این -

 . زنم

 شده نجال خیال بى كال یعنى. نكرد نگاه رو نجال هم لحظه یه حتى اما بنیامین رو كردم زوم هم باز

 .فارغ فردا ...    عاشق امروز كه هم پسر این...  خوبه بود؟ كرده گیر دیگه جا یه دلش و بود

 قدر این! دكر عاطفى تقویت رو بنیامین حسابى بابا پایین، بره گلومون از شام لقمه یه این اومد تا

 !زد نمى حرف جورى این پسرشم كه من با كه گرفت قلوه و داد دل بنیامین با

 برعكس كه نجال به بودم داده رو حواسم تمام. كرد رفتن قصد بنیامین كه بود نیم و ده حدود

 دن،بو اومده حیاط تا بابا و مامان اگر شاید. بود اومده سالن در دم تا بنیامین بدرقه براى همیشه

 ! كرد تابلو خودشو جور چه دیوونه ى دختره! بود اومده باهاشون هم باز

 :گفتم رسیدیم كه حیاط در دم

 برسونمت؟ خواى مى -

 .رم مى خودم نه -

 كنى؟ مى تعارف. است كوچه تو كه ماشین -

 بیاى؟ اونجا تا چى براى بشینى نمیاى هم دقیقه یه وقتى. تعارفى چه نه -

 بودم، دهش آشنا بنیامین با كه مدتى این تو. كرد مى گله اش خونه به نرفتنم از كه بود بار اولین

 . اومد مى اون همیشه. بودم نرفته اش خونه هم بار یه حتى

 .نمیام چرا دونى مى كه خودت -

 .تویى دونه نمى چیزى كه اونى...  دونم مى من -

 :گفتم و كردم نگاهش متعجب

 پروندى؟ بود چى طرفه یه رفاقت اون راستى... شدیا عجیب قدر چه امروز دونم؟ نمى چیو -
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 :گفت و داد تكون هوا تو دستشو

 . بینمت مى كارخونه تو فردا. نیست مهم -

 :گفتم و فشردم دستشو. آورد جلو دادن دست براى دستشو

 تو؟ یا بریم من ماشین با فردا -

 .باشم تنها خوام مى. كدوم هیچ -

 :گفتم و دادم تكون سرى

 .شرمنده هم انگشتت بابت -

 :گفت و زد لبخندى

 ... دوست از چه هر. نداره عیبى -

 عدب و خودش دست به نگاهى. كشید بیرون دستم از دستشو و شد هم در اش قیافه. خورد حرفشو

 :گفت و انداخت من دست به هم

 ؟ كشى مى آب دستتو دى مى دست من با موقع هر -

 :گفتم بهت با و دادم تكون سرمو. شد گرد چشمام و پرید باال ابروهام تعجب شدت از

 بكشم؟ آب چى براى...  نــــــه -

 :گفت جواب جاى به. كرد بهم گنگى نگاه

 .بخیر شب -

 .كردم نگاهش واج و هاج شد، خارج كوچه پیچ از وقتى تا من و رفت. نموند جوابم منتظر

............... 

 برام چى همه. شد مى منفجر داشت مغزم دیگه كه بودم كرده فكر برم و دور اتفاقات به اونقدر

 ... نجال حتى و سعیدى صداقت، بنیامین،. بود شده سوال عالمت

 ،بود دستش زیر كه عكسى گوشى، پشت گفتنش " نفس " صداقت، گاه بى و گاه هاى گریه

 لقهح بود، آشنا خیلى برام و داد مى گوش كه آهنگى بود، همراهش همیشه كه مشكى جلد سررسید
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 سعیدى، با آشناییش خریدنش، كارخونه نبود، ازش خبرى هیچ كه شوهرى دستش، توى ى

 ... زد ها پلیس به كه حرفهایى

 داد هب باید كه موقع اون گفت پلیس به چرا بود؟ اومده سرش بالیى چه كرد؟ مى گله خدا به چى از

 خواست؟ مى ازم كمكى چه داشت؟ اعتماد من به چرا نیستین؟ برسین آدم

 پاش جلوى نشد حاضر حتى صداقت چرا شناخت؟ مى رو صداقت كجا از سعیدى این...  سعیدى

 دتاكی آزمایشگاه روى صداقت چرا كرد؟ احترامى بى بهش تونست كه جایى تا چرا بشه؟ بلند

 " از صداقت چرا ؟ "برازنده خانم " گفت بهش سعیدى چرا عاطفى؟ مشاور شدم من چرا داشت؟

 شناختم مى كه اي برازنده اون با برازنده این بود ممكن شد؟ آشفته شدن، خطاب " برازنده

 باشه؟ داشته ارتباطى

 و نهز مى بال بال براش جورى این دفعه یه حاال و گرفت نمى تحویل رو بنیامین وقت هیچ...  نجال

 ؟داشت وجود نقیض و ضد رفتارهاى این براى توضیحى چه. كنه مى محلى كم باز بعد دقیقه دو

 ىم بنیامین موقع هر كه نجال بود؟ موقع چه بودن دیده همدیگرو بنیامین و نجال كه بارى اولین

 كجا از اصال بودن؟ دیده همدیگرو كى تا دو این پس موند، مى اتاقش تو مدت تمام اومد،

 از نبنیامی ولى باشه زده دیدى یه اتاقش پنجره پشت از نجال شاید حاال شناختن؟ مى همدیگرو

 شناختش؟ مى كجا

 همه اون به نه بشى؟ رو اون به رو این از شده باعث چى...  بنیامین واى...  كه هم بنیامین

 امینىبنی چرا. افسردگى و كالفگى و سكوت همه این به نه ، گذرونى خوش و خیالى بى و سرخوشى

 چرا میده؟ ترجیح رو رفتن تنها حاال داشت، دوست رو رفتن كارخونه به " هم با " همیشه كه

 ثلم یكى چرا گه؟ مى "على یا" همیشه گوشى پشت چرا شده؟ عوض بخشایى خانم با رفتارش

 غذاش پرس چرا كنه؟ مى امتناع نجال به كردن نگاه از ولى كرد مى آمد و رفت اش خونه تو مهسا

 هی بود معطل همیشه چرا شه؟ مى الغرتر روز به روز و میاد اضافه حاال خورد، مى آخر تا همیشه كه

 بذاره؟ هخون تو قدم شه نمى راضى طریقى هیچ به حاال ولى امون خونه بیاد سر با تا بكنم تعارفش

 كشم؟ب آب كه كثیفه دستش كشم؟مگه مى آب دستمو دم مى دست باهاش وقتى كرد مى فكر چرا

 امینبنی كه بود ممكن یعنى...  یعنى...  واى اى...  نكنه...  نكنه...  كثیفه؟ دستش...  كثیف؟... 

 حتى یا...  دستش من نظر از كه كرد مى فكر بنیامین یعنى...  احمق ى پسره...  من خداى...

...  نه...  نه نجسى؟ من نظر از كنى فكر كه شده باعث چى آخه...  بنیامین...  واى اى...  خودش
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 كه رسیده نتیجه این به. كرد مى گله اش خونه به نرفتنم از چرا بگو پس ...    ممكن غیر ...   محال

 .بودم فهمونده بهش همینو دقیقا كارهام با ولى نبوده این منظورم شاید... واى اى ...   نجس... 

 " گفت وقتى بودم؟ كرده قضاوت موردش در راحت قدر این كه دونستم مى بنیامین از چى من آخه

 مهه این. بود همین منظورش...  " طرفه یه رفاقت " گفت وقتى... " تویى دونه نمى چیزى كه اونى

 نم كنار همیشه اون. نبودم كنارش من...  نه نه...  دونستم نمى ازش هیچى و بودم كنارش وقت

 شا خانواده كنه؟ مى زندگى تنها چرا دونستم نمى حتى چى؟ من ولى. واقعى رفیق یه عین. بود

  كجان؟

 تو چى دونست مى اون نزده حرف من چى؟ من ولى دونست مى من مورد در چیزو همه تقریبا اون

 " مثال این به داشت حق بنیامین كه واقعا. فهمیدم مى حرفهاشو معنى دیر خیلى من ولى دلمه

 . بزنه پوزخند " رفاقت

 مغزم تو هاى سوال این از شده جور هر باید. شدم خسته گنگى و سوال و ابهام همه این از

 رونبی شه مى خب اونجا؟ چرا اش؟ خونه. اش خونه برم باید. بنیامین سراغ برم باید. بشم خالص

  دارم؟ واهمه اش خونه به رفتن از اینقدر چرا اصال. گذاشت قرار هم

 و اش خونه بزنم زنگ من وقتى. كنه مى كارهایى چه نیست معلوم خونه اون تو اینكه براى خب

 ونهخ كه یعنى چى؟ یعنى باشم،این دعواشون ى شنونده گوشى پشت از هم بعد بده؛ جواب مهسا

 هك پاكم قدر چه خودم اصال خدا؟ یا میدم تشخیص من رو دیگرون پاكى ؟... پاك. نیست پاك اش

 . بنیامین به هم اون زنم؟ مى ناپاكى تهمت دیگه نفر یه به

 بعد هب این از و نبوده حواسم حاال تا هم شاید. كشم مى آب دستمو بگه كه داشت حق بنیامین پس

 دم مى راهش چرا كنم؟ مى آمد و رفت باهاش چرا نجسه كنم مى فكر اگه اصال. كنم مى كارو این

 بكشه؟ دراز تختم رو میدم اجازه حتى و اتاقم تو خونه؟ تو

 خواد نمى یعنى كنه؟ مى امتناع امون خونه به اومدن از همین واسه بنیامین نكنه...  واى اى

 نمى دم و كنى مى تحمل منو هاى نفهمى این طور چه بنیامین آخ آخ...  حضورش با زندگیمون

 .دیوار به بكوبم سرمو باید باشم من تو وضعیت این مقصر اگه زنى؟

 تمبرگش شیشه سمت به. بردارم فرمون روى از سرمو شد باعث خورد، شیشه به كه اى ضربه چند

 .موند ثابت صداقت صورت رو نگاهم و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

86 

 

 چشمش روى از رو آفتابیش عینك. كردم نگاهش گیجى با و دادم پایین رو ماشین شیشه

 :رسید مى نظر به نگران نگاهش. برداشت

 كاردان؟ جناب اومده پیش مشكلى -

 دوباره بود؟ مونده فرمون روى سرم كه بود دقیقه چند. انداختم برم و دور و خودم به نگاهى

 :گفتم و كردم نگاه رو صداقت

 مگه؟ طور چه -

 :گفت و انداخت باال اى شونه

 و كردم امضا فیش كلى دفترم، رفتم من. بوده فرمون این روى سرتون شما رسیدم وقتى از -

 یمن نزدیك االن. هستین اینجا همچنان شما اما بردارم كیفمو تا ماشینم سراغ برگشتم دوباره

 ... شما كه ساعته

 :گفت و زد محوى لبخند. انداخت فرمون به نگاهى و نگفت چیزى دیگه

 شدم؟ خوابتون مزاحم نكنه -

 فاصله در از صداقت. بشم پیاده تا كردم باز رو ماشین در و اومدم بیرون گیجى اون از باالخره

 رفت همنگا ناخودآگاه. كنه نگام بتونه تا كرد حركت باال سمت به سرش شدم پیاده وقتى و گرفت

 تا اتقریب. كردم نگاه صورتش به دوباره. پاشنه بدون یشمى سبز هاى كفش.  هاش كفش سمت

 :گفتم و زدم لبخندى. بود من ى شونه سر

 .بود مشغول فكرم كم یه وقته؟ چه خواب...  نه -

 میاد؟ بر من از كمكى -

  كمك؟ -

 :گفتم و دریا به زدم دلمو عاقبت و كردم نگاهش لحظه چند

 خواین؟ مى من از كمكى چه نگفتید -

 :گفت و انداخت برش و دور به نگاهى

 .باشه ها صحبت این براى مناسبى جاى اینجا كنم نمى فكر -
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 تو ما و بود شده پارك من ماشین كنار صداقت ماشین. انداختم اطرافم به نگاهى اون، تبع به

 رشس پشت دیوار و من و ماشین تا دو بین صداقت! بودیم ایستاده ماشین دو بین اندك فضاى

 كرد؟ مى فكرى چه دید مى اینجورى مارو یكى! بود افتاده گیر

 و نگت فضاى اون از هم صداقت. گرفتم فاصله ماشین از و رفتم عقب سریع و گفتم " ببخشیدى "

 :گفت و شد خارج باریك

 . كنیم مى صحبت موردش در روزها همین -

 . اى سورمه ماكسیماى همون. شد كشیده ماشینش سمت به دوباره نگاهم و دادم تكون سرى

 . میومد مشكى سمند یه با روز، چند اون چون. بودش گرفته پلیس پاركینگ از ظاهرا

 .برم من ندارید امرى اگه كاردان جناب -

 . نیست عرضى -

 :گفتم كه دفتر سمت رفت مى داشت

 .كردین فراموش كیفتونو -

 :گفت آورد درمى جیبش از رو سوییچش كه طور همون و ماشینش سمت برگشت دوباره

 .بودم اومده چى براى كردم فراموش اصال...  ممنون -

 :گفتم و افتاد ماشین ى بدنه روى هاى خراش به نگاهم كرد، باز كه رو راننده سمت در

 .صافكارى بره باید -

 :گفت و برداشت راننده كنار صندلى از رو كیفش شد خم

 چى؟ براى صافكارى -

 .كنند مى یكدست براتون رنگشو. ها خراش این براى -

 :گفت و شد خارج ماشین از دستش، توى كیف همراه اش تنه باال

 . ندارم سراغ صافكارى كه من -

 .همینه شغلش دوستهام از یكى. بدم انجامش براتون تونم مى من باشین، مایل اگه خب -
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 . شه مى زحمتتون. ممنون نه -

 ! كنه قبول تا است دیگه تعارف یه منتظره كه بود مشخص گفتنش " نه " مدل از

 رو چیزى یه ولى. كنم مى دیگه تعارف یه بهت قطعا من...  صداقت سایه خانم...  صداقت خانم

 اگر كه...  " ندارى شوهر تو "...  كه اینه اونم. داره من براى مفهوم یه فقط تو كردن قبول. بدون

 .داد مى انجام كارهارو این برات اون داشتى

 اى بیمارى یه اصال شاید...  شاید یا. باشه ماموریت شوهرش شاید خودم؟ واسه میگم دارم چى

 كمك اون از كه نداره هم برادرى یعنى خب. باشه همسرش همراه تونه نمى كه باشه داشته چیزى

 . فهمى مى باالخره. نیما نباش عجول اینقدر. دیگه نداره حتما بخواد؟

 . نكنید تعارف. زحمتى چه نه -

 :گفت و پایین انداخت سرشو

 .شم مى ممنون -

 .اجازه با فعال. گیرم مى تحویل ازتون رو ماشین كارى ساعت از بعد پس -

 مبرگشت عقب به دیگه بار یه. آزمایشگاه طرف رفتم هم من دفترش سمت رفت و داد تكون سرى

 احتىر نفس و كردم پیداش باالخره. بودم بنیامین ماشین دنبال بار این. كردم نگاه هارو ماشین و

 ستگاهد پاى هم بنیامین و بودند كار مشغول همه رسیدم، كه آزمایشگاه به. بود اومده پس. كشیدم

 ارك موقع اى انگارى سهل هیچ. كردم مى تحسین واقعا رو كار موقع جدیتش. بود نشسته توزین

 . نداشت

 تا. شد بلند جاش از و زد لبخندى. چرخید سمتم به سرش هم بنیامین و كردن سالم همه ورودم با

 و كردن نرم براى كه مانند قاشق و فلزى ابزارى)  اسپاتول دستش یه تو برسم بهش اومدم

 ىا وسیله)  ساعت شیشه هم اش دیگه دست تو و گرفت( شود مى استفاده جامد مواد برداشتن

 (. جامد مواد توزین براى اى شیشه و گرد

 :گفت خنده با و داد نشون دستهاشو ولى كردم دراز سمتش به دستمو

 .بنده دستم داداش شرمنده -
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 به بودمش دیده كه بار هر. بود نداده دست باهام دیگه رفت امون خونه از كه شبى همون از درست

 تو دستمو و آوردم در راستش دست از رو اسپاتول چپم، دست با. بود رفته طفره اى بهونه یه

 :گفتم و گذاشتم دستش

 .نیست بند دیگه حاال -

 .دادم فشار و داشتم نگه دستم تو دستشو بود، نداده دست باهام كه روزى چند اون ى اندازه به

 :گفتم و كردم ول دستشو باالخره. كرد مى نگام فقط هم بنیامین

 .دارم كارت بمون. ها نشى جیم. بریم هم با باید ظهر از بعد -

 كار؟ چى -

 .فهمى مى خودت -

 حضم به. بگیرم ازش ماشینشو سوییچ كه صداقت دفتر رفتم شد، تموم كارى ساعت كه عصر

 تمام. شد گرد چشمهام ریختگى، هم به همه اون دیدن از كردم، باز درو و داد ورود ى اجازه اینكه

 از. بود ولو ها مبل و كارش میز روى بود زونكن و مدرك و كاغذ چى هر و بود ریخته هم به دفترش

 ! نبود خبرى هم خودش

 بود؟ كى داد ورود اجازه كه اونى پس

 كرده تعجب هم بود گرفته ام خنده هم! بیرون اومد كارش میز زیر از بعد، لحظاتى و زدم صداش

. ودب ریخته بیرون هم موهاش از تار چند بود، رفته عقب اش مقنعه و بود شده قرمز صورتش. بودم

 :شنیدم رو صداش! بود بعید من از واقعا. پایین انداختم سرمو ناخودآگاه چرا دونم نمى

 داشتید؟ امرى. كاردان جناب بفرمایید -

 :گفتم و انداختم ریخته هم به دفتر به نگاهى. بود شده مرتب اش مقنعه. آوردم باال احتیاط با سرمو

 تركیده؟ مین اینجا -

 :دش لبخند به تبدیل و خورد رو اش خنده زود خیلى ولى شنیدم رو اش خنده صداى لحظه یه براى

 . گذاشتمش كجا دونم نمى. كردم گم چیزى یه...  نه -

 كنم؟ كمكتون تونم مى -
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 . بفرمایید امرتونو. ممنون...  نه نه -

 . بگیرم رو سوییچ اومدم -

 :گفت گیجى با

 سوییچ؟ -

 . صافكارى ببرم رو ماشینتون شد قرار صبح. بله -

 :گفت و شد باز هم از ابروهاش گره

 .میدم زحمت كه شرمنده. اومد یادم بله. آهان -

 .نیست زحمتى -

 :گفت كالفگى با و شد كاغذها بین گشتن مشغول

 . كجاست كیفم دونم نمى. كیفمه تو سوییچ ببخشید -

 پیداش ها، فیش و مدارك انبوه زیر ها، مبل از یكى روى باالخره. گشتن به كردم شروع همراهش

 :گفت آورد درمى رو سوییچ كیفش توى از كه همونطور و دادم دستش رو كیف. كردم

 . دادم زحمت خیلى. كنم تشكر طورى چه دونم نمى -

 :گفتم و گرفتم سمتش به درآوردم، جیبم از خودمو سوییچ

 دارید؟ رودروایسى من با یا كنید مى تعارف اینقدر همیشه شما -

 :گفت صادقانه خیلى و كردیم عوض رو ها سوییچ همزمان

 !دوم گزینه -

 :گفتم و گرفت ام خنده

 . باشید راحت من با پس نیستم تعارف اهل اصال من -

 .ممنون خیلى -

 .خدانگهدار -
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 . سالمت به -

 روى و ودب گذاشته چشمش به آفتابیشو عینك. افتاد بنیامین به چشمم اومدم، بیرون كه دفترش از

 دمرسی كه بهش. نخورد تكون جاش از نزدیكش رفتم وقتى تا! بود نشسته ماشینش صندوق

 :گفت

 كو؟ زنت چمن -

 زن؟ چمن -

 .ها كاشتى اینجا مارو ساعته دو -

 بزنم؟ پاتو زیر هاى چمن...  آها -

 .شده رد چمن و علف از. شدم سبز دیگه خودم. خیر نه -

 :گفتم و زدم پشتش به دستى

 .كنى سوارم باید راه وسط از كه بیا سرم پشت -

 خبره؟ چه راه وسط مگه -

 ... صداقت دست دادم ماشینمو -

 :گفت بلندى صداى با و بشه كامل حرفم نذاشت

 كردى؟ چیكار -

 وسط؟ پرى مى ملخ عین چرا. دیگه گم مى دارم خب -

 :گفت و كرد قالب سینه روى دستهاشو

 .بگو خب -

 . صافكارى واسه رضا پیش ببرمش خوام مى. منه دست هم اون ماشین -

 چشه؟ ماشینش مگه -

 :گفتم و خاروندم بینیمو نوك. بودم نگفته بهش ها پلیس ماجراى مورد در چیزى

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

92 

 

 . داشته كوچیك تصادف یه -

 :كرد براندازم مشكوكى نگاه با و داد باال چپشو ابروى

  سننه؟ رو تو خب -

 . بیفتیم راه پاشو حاال. كنم مى تعریف برات مقصد، به برسیم بذار. ها دادى گیر -

 .پایین پرید صندوق روى از و داد تكون سرى

 لهگ معرفتیمون بى از و زد غر كلى. شد وا دلش درد   سر افتاد، بنیامین و من به چشمش تا رضا

 !بهونه رو كار و كردیم شرمندگى ابراز فقط كه هم بنیامین و من. كرد

 :گفتم و دادم بیرون شدت با نفسمو شدم، كه بنیامین ماشین سوار

 بلدى؟ دارى مهمون -

 :گفت تعجب با

 چى؟ -

 كنى؟ پذیرایى مهمون از بلدى. دارى مهمون -

 بود؟ كجا مهمون -

 . دیگه من -

 :گفت و باال پرید ابروهاش

 تو؟؟؟ -

 .چمه من انگار "تو " گى مى همچین -

 . هست چیزیم یه من...  نیست چیزیت تو -

 :گفتم و چرخیدم سمتش به كمى. بود شده دار زهر لحنش باز

 كردى؟ استخدام آشپز باز یا گرفتى یاد آشپزى. كنى مى زندگى جورى چه ببینم خوام مى -

 :گفتم خودمونى خیلى. كنه راحتى احساس كه بزنم حرف جورى كردم سعى
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 .ها كردى دودر كجا رو بابا و مامان ندادى لو هم آخرش -

 :گفت و انداخت بهم نگاهى

 شدى؟ كنجكاو كه شده چى حاال -

 .گى نمى خودت از هیچى. مرموزى زیادى آخه -

 پرسى؟ نمى چیزى تو یا گم نمى چیزى من -

 . پرسم مى دارم حاال خب -

 . گفت نمى چیزى و كرد مى نگاه رو روش به رو فقط. شد ساكت

 نكنم؟ فوضولى كه یعنى این -

 . ندارم گفتن براى چیزى كه یعنى این -

 :گفتم و شكستم رو سكوت دوباره. كردیم سكوت لحظه چند

 نه؟ یا كنى مهمونمون نیمرو یه خواى مى امشب باالخره -

 :گفت و زد لبخندى

 خواى مى اگه...  دشمنت به بده شب...  دوستت به بده ظهر...  بخور خودت صبح رو مرغ تخم -

 قبوله؟. دم مى بهت خیار آبدوغ شى، تلپ

 :گفتم و كردم دراز جلوش دستمو

 .قبوله -

 :گفت و كوبید دستم كف دستشو

 .كردم هوس بدجورى كه هندونه هم بخریم خیار هم تا بگو دیدى فروشى میوه یه پس -

 . اردیبهشته اول تازه. نیستن حسابى و درست ها هندونه كه االن آخه -

 .چسبه مى نوبرش همون. خیال بى -
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. بود طبقه 2 مجتمع یه تو اش خونه. كرد باز رو پاركینگ در و شد پیاده رسیدیم، كه اش خونه دم

 بنیامین .پاركینگ داخل بردم رو ماشین و فرمون پشت پریدم بشه، سوار دوباره بخواد اینكه از قبل

. دمكر پارك دیگه هاى ماشین بین رو ماشین. شد باز بناگوش تا نیشش خواسته، خدا از كه هم

 . برداشت رو خرید هاى كیسه از تا چند و رسید بهم هم بنیامین

 :پایین بیاد آسانسور بودیم منتظر. آسانسور سمت رفتم سرش پشت

 چندمى؟ ى طبقه -

 .چهارم -

 داره؟ واحد تا چند طبقه هر -

 .واحد سه -

 داره؟ واحد تا 02 یعنى -

 .اوهوم -

 هست؟ مجرد هم باز یا ان خانواده اشون همه -

 . ان خانواده همه -

 :گفتم و خندیدم

 دادن؟ راه بینشون رو تو كه طوریه چه -

 .نگفت چیزى دیگه و زد ورى یه لبخندى

 یلىخ و زد لبخندى افتاد، بنیامین به كه چشمش. بیرون اومد چادرى دخترى و شد باز آسانسور در

 :كرد تعارف و سالم گرم

 طوره؟ چه شما حال. فرمنش آقاى سالم -

 هچ. بود شده گرد چشمهام تعجب از! داد جوابشو افتاده، زیر به سرى و ادب كمال در هم بنیامین و

 بله؟ هم دختره این با یعنى! گرفت تحویلى
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 مشونچش تا. بودن آسانسور منتظر آقایى و خانم رسیدیم، كه چهارم طبقه و شدیم آسانسور سوار

 !فتنگر مى تحویلش هم قدر چه كه بود عجیب و شد شروع احوالپرسى و سالم افتاد، بنیامین به

 حاال ات یعنى دونست؟ نمى بنیامین روابط مورد در چیزى كسى یعنى بود؟ خبر چه مجتمع این تو

 دوست تا صد بنیامین دونستن نمى مگه بودن؟ ندیده خونه این به آمد و رفت حال در رو مهسا

 . ژاله و مهسا. بودم دیده نزدیك از خودم كه هم تاشونو دو داره؟ دختر

 :گفت و كرد باز درو و انداخت كلید. رسیدیم اش خونه در به باالخره

 .كنم روشن هارو المپ برم جلوتر من -

 معلوم كه دمیوم ضعیفى نور فقط. ببینم رو جایى بتونم بلكه بشه روشن ها المپ تا ایستادم در دم

 فلق توى كلید چرخیدن صداى و رفت بین از هم ضعیف نور همون بعد لحظه چند. كجاست از نبود

 :دیدم رو بنیامین و شد روشن خونه ازاون، بعد و اومد

 .شفیق رفیق داخل بفرما -

 :اومد در دادش كه فرش روى رفتم مى كفش با داشتم

  رى؟ مى كفش با خودتونم خونه تو رى؟ مى دارى پایین انداختى سرتو كجا...  هــــــــــوى -

 جفت یه جاش به و گذاشتم كفشى جا داخل هامو كفش. در دم برگشتم و شد جمع حواسم تازه

 سالنش. بود خونه سالن اون از بعد و كردیم طى رو كوچك راهروى یه. داد بهم فرشى رو دمپایى

. بود چیده رو ها مبل روش به رو و بود سالن باالى LCD یه. بود خورده مترى دوازده فرش تا دو

 سرى یه و كثیف لیوان تا چند هم میزش روى و بود ولو شلوار و پیراهن دست چند ها مبل روى

 ! كتاب

 زمی یه. انداختم آشپزخونه به نگاهى. بود بسته درش كه خواب، اتاق یه و اپن ى آشپزخونه یه

 تسم برگشتم! سینك داخل هم نشسته هاى ظرف از كوهى و بود دیوار كنار نفره چهار ناهارخورى

 :مگفت و انداختم بنیامین به نگاهى. نشد باز ولى دادم تكون و گرفتم درو ى دسته. خواب اتاق

 قفله؟ چرا اینجا -

 :گفت و خندید

 !دیگه فضول هاى آدم ورود از جلوگیرى براى -
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 داشتیم؟ -

 .نداد جوابى و انداخت باال اى شونه

 :آشپزخونه تو رفتیم و گذاشتیم اپن روى هارو خرید

 . داریا جالبى و جور و جمع ى خونه -

 . نداره قابل -

 .داره الزم صاحبش -

 :گفتم و ایستادم ظرفشویى كنار رفتم

 ىم زور به هم قاشق یه كه من اونم بشورم؟ ظرفو همه این و كنم لطف حقت در باید االن یعنى -

 شورم؟

 :گفت و زد نمایى دندون لبخند

 !كسى خونه نرى برنامه، بدون باشى تو تا -

 برگردم؟ ناراحتى -

 !بشور ظرفتو پس. دیدى منو كثیف ى خونه دیگه كه حاال -

 ودمب افتاده دانشجوییم دوران یاد. شد خیار كردن رنده مشغول هم بنیامین و شستم مى ظرف من

 زنده وخاطراتم حد این تا بنیامین ى خونه دونستم مى اگه. بود لبم رو لبخند مدت تمام ناخودآگاه و

 !بودم اومده ها این از زودتر كنه مى

 خواب اتاق به مربوط اومد كه قفل صداى اون احیانا بود؟ قفل درش چرا. خواب اتاق به افتاد یادم

 ببینم؟ من نخواست كه بود اتاق تو چى نبود؟

 همه روى بودم مطمئن چند هر. ها ظرف شدن تموم با شد زمان هم خیار، آبدوغ شدن درست

 !بود زیاد سرش از هم همین ولى هست كثیفى هاى لكه هنوز اشون

 و ردك روشن تلویزیونو. تلویزیون پاى رفتیم و برداشتیم قاشق تا دو با رو خیار آبدوغ ى كاسه

 .نمایش شبكه گذاشت
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 ندارى؟ ماهواره -

 :گفت پر دهن با

 .نه -

 :گفتم و گذاشتم دهنم پیازى

  شه؟ مى مگه -

 نشه؟ چرا -

 .نداره چیزى كه تلویزیون آخه -

 مشت یه كردم عوض شبكه چى هر. نخورد دردم به اصال گرفتم ماهواره هفته یه من واهلل -

 .ته و سر بى مزخرفات

 :گفتم و شد گرد چشمهام

 ... و سریال و فیلم و اقتصادى و سیاسى هاى شبكه همه این -

 مواعصاب ذاره مى بازرگانى پیام بس از وسطش كه هم هاش فیلم. نیستم سیاست اهل كه من -

 ماون ده مى نشون آخرش تا فیلمو ضرب یه. بهتره اش همه از نمایش شبكه همین. كنه مى خورد

 . بخونم نویسشو زیر بكنم جون نیست الزم دیگه. مادرى زبان به

 .خوبه زبانت كه تو -

  .نیستم بلد كه غیره و غیره و ایتالیایى و آلمانى و فرانسوى دیگه ولى. آره انگلیسیم -

 بینى؟ مى دارى هست چى این حاال...  شدم قانع بابا خب خیلى -

 :گفت و كرد نگام چپ چپ

 .كنى مى وراجى دارى ریز یه بفهمم؟ ذارى مى تو مگه -

 محتویات و شد مچاله صورتش! قاشقش تو رفت سرش كه اش كله پس زدم یكى و خندیدم

 زیر گرفتم صورتمو و آشپزخونه تو رفتم. پریدم جا از و دراومد دادم. صورتم تو پاشید رو قاشقش

 :گفت و خندید. بهش پاشیدم اپن روى از و كردم آب از پر مشتمو. آب شیر
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 !شدم خنك...  آخیـــــــش -

 ور اش خونه منم خورد، مى خیار آبدوغ و دید مى فیلمشو سكوت در بنیامین كه مدتى طول تمام

 ادمی كسى وقتى پس است؟ نفره تك هاش مبل تمام چرا كه كردم مى فكر این به و زدم مى دید

 هك من چرا! خواب؟ اتاق راست یك و رسه نمى هم نشستن به كار یعنى شینن؟ مى كجا اش خونه

 هخون تو هم اون كردم؟ مى راحتى احساس قدر این حاال اش، خونه بیام نداشتم تمایلى وقت هیچ

 .نیست پاك كردم مى فكر كه اى

.................. 

 :گفت سریع. شدم بلند جام از شد تموم كه خوردنمون غذا

 كجا؟ -

 !توالت شما اجازه با -

 :گفت و خندید قاقاه

 !نخورى پیاز باشى تو تا -

 :گفتم دسشویى برم اینكه از قبل. گرفت ام خنده خودمم

  شه؟ مى پیدا هم نماز جا ات خونه تو -

 :گفت داشت خنده از اى مایه ته كه لحنى با

 !كردم پیدا چیزى یه شاید بگردم بزرگمو بابا صندوقچه برم بذار -

! ود؟ب خبر چه اتاق اون تو. شنیدم رو قفل شدن بسته و باز صداى جا، همون از و دسشویى تو رفتم

 زدم در به اى تقه. نبود بنیامین از خبرى و بود بسته اتاق در! بیرون پریدم و كردم تموم كارمو زود

 :گفتم و

 كشى؟ مى مواد نكنه كنى؟ مى غلطى چه دارى تو اون -

 .بخون نمازتو برو.كردم پهنش قبله به رو. كردم پیدا سجاده برات صندوقچه از -

 خبره؟ چه تو اون بگى خواى نمى بنیامین -
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 .شد قضا نمازت -

 .كشید حرف ازش شد نمى اصال بده جواب رو چیزى خواست نمى وقتى

 .نشستم مبل روى و كردم جمع رو سجاده. نكشید طول هم دقیقه ده معمول، طبق خوندنم نماز

 از شاید كه نچرخوندم عقب به سرمو حتى. شد باز اتاق در كه كردم مى عوض هارو كانال داشتم

 :گفت و نشست كنارم اومد! بود خودم كردن سبك فقط كار این قطعا. ببینم چیزى در الى

 خورى؟ مى كه هندونه -

 ! صابونى هندونه اونم آره -

 رنگ و بود خورده برش هندونه از بخشى یه. آورد و گذاشت سینى تو چاقو، یه با رو هندونه

ى بنیامین اینكه، از هم كردم تعجب بودنش قرمز از هم! بود مشخص قرمزش  هندونه قاچ یه كـ 

 !نفهمیدم؟ من كه بلعید رو

 :گفت و داد دستم برشى

 !شناسه هندونه داداشت كردم؟ جدا اى هندونه چه كردى حال -

 .شده له زدى مغزش و سر تو كه اینقدر -

 :گفت پر نسبتا دهن با و زد هندونه به بزرگى گاز

 هبقی و بخورم رو نداره تخمه كه قسمتش همون فقط بخرم، هندونه یه خواست مى دلم همیشه -

 .آشغالى بندازم اشو

 ذارى؟ مى خودت دل به هم رو راحتى و دردسر بى كار همچین یه ى عقده -

 !میاد دردش وجدانم. دونم مى چه -

 داره؟ وجدان به ربطى چه -

 !شه مى اسراف -

 ! خندیدن به كرد شروع خودش و
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 تو وزهر چند این كه سوالى و صداقت به افتاد یادم كه كردیم مى تماشا تلویزیون كامل سكوت در

 :گفتم و بنیامین سمت چرخیدم. خورد مى تاب مغزم

 ... سوال یه -

 ... خب -

 بپرسم؟ -

 گیرى؟ مى اجازه چرا دیگه پرسى مى حالت هر در كه تو -

 ... كوفته -

 :گفت و خندید

 .دیگه بپرس خوره برمى بهت چرا حاال بابا خب -

 و ستدون مى بنیامین شاید. شدم مى دیوونه هم پرسیدم نمى اگه ولى...  نه یا بپرسم بودم مردد

 .كنه كمكم تونست مى

 شناسى؟ مى " برازنده " اسم به كسى تو -

 :گفت عاقبت. كرد مى فكر داشت. شد باریك چشمهاش و خورد گره هم تو ابروهاش

 مرد؟ یا   زن برازنده؟؟ -

 !مرد هم شاید یا...  زن هم شاید...  مرد هم زن هم -

 دونستم نمى واقعا بود؟ چى چاره ولى بودم گفته پرت و چرت فهمیدم خودمم. كرد نگام چپ چپ

 زدم؟ مى حدس من كه بود اى برازنده همون داد، نسبت صداقت به سعیدى كه اى برازنده اون

 !باشه جعلى صداقت و بوده برازنده خودش فامیل شاید یا. بوده شوهرش فامیلى شاید مثال

 ... ولى شناسم مى اسم این به نفرو یه. دونم نمى خودمم خب كنى؟ مى نگاه جورى این چرا -

 كردم، مى فكر من كه باشه همونى برازنده این اگر. كردم مرور رو گذشته ذهنم تو لحظه چند

 : گفتم و انداختم باال اى شونه خاطر همین به! بشناسه بخواد كه نبوده اصال بنیامین

 گذار؟ و گشت بریم اى پایه رو فردا...  خیال بى -
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 خبره؟ چه فردا مگه -

 .است جمعه...  هیچى -

 !گیریم مى تصمیم بودیم زنده اگه...  فردا تا حاال -

 كردى؟ وعده عزرائیل با امشب نكنه -

 !گرفته تصمیم من با مشورت ،بدون باشه كرده وعده اگه اون ولى. نه كه من -

 نه؟ یا میاى. بباف چرند كم -

 عصر؟ یا برى خواى مى صبح. نه یا بشه دونم نمى تو جون -

 .عصر تا صبح از -

 . است كننده خسته...  بابا خبره چه -

 كنى؟ مى ناز قدر چه خب خیلى -

 دیگه؟ پسرونه گذار و گشت -

 دارى؟ شك خودت بودن پسر به دخترونه؟ پس -

 :گفت و شد گرد چشمهاش

 بندازى؟ راه خودت دنبال خواى مى هم مختر دختر كه اینه منظورم...  مار زهر -

 . نمیارم رو كسى من نیارى رو ژاله و مهسا جنابعالى اگه -

 :گفتم و كردم نگاهش شده باریك چشمهاى با. شد ساكت و " ژاله و مهسا " گفت لبى زیر

 !ارتباطى در باهاشون هنوزم دونم مى كه من -

 :دادم ادامه ناچار به. بود ساكت چنان هم ولى نه یا ده مى جواب ببینم كردم مكثى

 .بسه من واسه شد، كم من سر از ژاله اون شر كه همین البته -

 .بود كرده سكوت هم باز

 .ژاله به دادى آدرس چرا كه ندادى جواب درست هم آخرش -
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 زهخمیا. كنم نگاه ساعتم به منم شد باعث كه انداخت مچیش ساعت به نگاهى. سكوت هم باز و

 :گفت و كشید بلندى ى

 !چسبه مى خواب االن قدر چه -

 :گفتم و انداختم باال ابرویى

 منظور؟ -

 !گذشت خوش. اومدى خوش داداش كه این منظور -

 .نوازیت مهمون این با ببرن شورتو مرده -

 . بلدم حد همین در من دیگه -

 .راحتى همین به! پیچوند منو و كرد عوض رو بحث بده جواب اینكه بدون

 سال دو این به. بنیامین به كردن فكر. بودم كردن فكر و زدن قدم حال در خیابون تو بعد، ربع یك

 تىرفاق. بود شده كشیده هامون خونه به حاال و شد شروع كار محل از كه رفاقتى. رفاقت و دوستى

 .بخره خونه ما محله تو بنیامین شد باعث كه

 امینبنی اگر. بود كرده پیدا ادامه كه بود ماه شش نزدیك حاال كه مهسا و بنیامین عجیب دوستى

 كنه مى غلط كه خواد مى رو مهسا هم اگر شه؟ نمى مهسا خیال بى چرا داره دوست رو نجال

 از ابماعص و ببینم رو نقیضت و ضد رفتارهاى این طور چه بنیامین آخه.  باشه نجال دنبال چشمش

 از ها تازگى هم اگر نجال؟ هم و مهسا هم خرما؟ هم خواى مى خدارو هم یعنى. نشه خورد دستت

 مى سكوت پرسم مى مهسا درباره وقتى چرا زنى؟ نمى رو مهسا قید چرا خب اومده خوشت نجال

 بفهمم؟ چى سكوتت از دارى توقع كنى؟

 .خونه در دم رسیدم موقع چه نفهمیدم كه كردم فكر اونقدر

**** 

................ 
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 كنمون ول هم جمعه صبح. دادم بدنم به قوسى و كش. كرد بیدارم خواب از موبایل زنگ صداى

 بخوا از و زده زنگ سحرى كله كه كسى ى چونه تو بزنم مشت یه خواست مى دلم قدر چه. نبودن

 . كرده بیدارم

 رهباالخ. لرزوند مى رو تخت كل اش ویبره. گشتن به كردم شروع دست با. شد نمى باز هام چشم

 خورد، چشمم به كه موبایل نور. بخونم رو اسمش تا كردم باز هامو پلك الى. كردم پیداش

 ینبنیام فتوح پر روح نثار بودم، بلد فحش چى هر و كشید تیر چشمم هاى عصب كردم احساس

 :گفتم دارى خش صداى با و كردم

 زنى؟ مى زنگ صبح وقت این كه انداختى راه پزى كله چیه؟ هـــــان؟؟ -

 :گفت قبراقى و سرحال صداى با

 !خونه میاد داره پاچه كله با صبحى اول كه داره بابات هم پزى كله بدعنق؟ كو سالمت -

 :گفتم و شد باز چشمهام

 میدونى؟ كجاى از تو االن؟ پاچه؟ كله من؟ باباى چى؟ -

 جواب انگار كه میومد گوشى پشت از هم مفهومى نا صداى. شنیدم رو علیكش و سالم صداى

 . داد مى رو بنیامین

 زنى؟ مى حرف كى با -

 صداى دوباره. كشیدم ام ریخته هم به موهاى به دستى. نشستم تخت روى و زدم كنار رو مالفه

 :شنیدم رو بنیامین

 نگوز خواستم. اتون خونه در اومدم همین واسه منم بیرون؟ بریم امروز نذاشتى قرار دیشب مگه -

 لهك رفتن و خیزن سحر خیلى كاردان آقاى ماشاءاهلل ولى. باشن خواب خانواده شاید گفتم بزنم

 !خریدن هم پاچه

 :بود شده تر نزدیك گوشى به سرش انگار. دادم تشخیص رو بابا صداى

 !خوابه مى خرس عین نیما این فقط. خیزى سحر كه هم شما. پسرم دارى اختیار -

 :گفتم عصبانیت با. پیچید گوشى تو بنیامین ى خنده صداى
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 .ببند نیشتو -

 : بابا كردن تعارف صداى باز و

 !كوه ریم مى هم با همه بعد بكش نیش به پاچه یه حاال داخل بفرما -

 بى! ها شده نمك گوله یه امروز هم ما باباى! بیارم در شاخ بود مونده كم بابا زدن حرف مدل از

 مهمون سرخود! خوره مى حرص مشورتش بدون كارهاى دست از مامان عمره یه نیست خود

 !ریزه مى رفتن كوه برنامه هم خود سر و كنه مى دعوت

 كله قعاش بنیامین دونستم مى! انكار بنیامین و اصرار بابا. میومد هم با كردنشون تعارف صداى

 تنگذاش پا با خواست نمى دلش هم شاید یا كنه قبول رو بابا دعوت شد نمى روش ولى است پاچه

 خیلى! افتادم كشیدنش آب دست و غریبش عجیب هاى حرف یاد دوباره...  لعنت...  ما ى خونه تو

 .بودم اش خونه تو پیش ساعت چند همین كه حالى در بكنه ها فكر این از هم باز اگه بود احمق

 :غریدم گوشى تو و شدم عصبى

 كنن؟ خفتت باشه مجرد پسر تا چهار خونه تو ترسى مى. مسخره دیگه تو بیا -

 :فتگ خنده با. پیچید گوشى تو بابا كلید دسته صداى هم اون از بعد و. شد بلند در زنگ صداى

 .خداخافظ فعال. میاد داره مهمون كن پات( شلوار) تـُـنبون پاشو -

 سرش پشت و شد داخل بابا. انداختم حیاط به نگاهى پنجره از و گذاشتم تخت روى رو گوشى

 : شنیدم رو مامان غرغر صداى. بنیامین

 زنى؟ مى زنگ چرا دیگه دارى كلید كه تو -

 مراهه بنیامین دونه نمى مامان كه افتاد یادم دفعه یه. باشه آشپزخونه تو كه انگار. بود دور صداش

 تدارك در صبح اول همون از مامان كه افتاد یادم ولى. بدم خبر بهش تا پریدم جا از. باباست

. شد كندتر هام قدم! نیفته غذا توى سرش از مو وقت یه كه سرشه روسرى همیشه مثل و ناهاره

 . رسوندم اتاق در به خودمو و شد سریع هام قدم دوباره. نباشه مناسب لباسش ممكنه ولى

 .سالن به بنیامین و بابا ورود با شد همزمان اتاقم، در شدن باز
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 مسیر .بود مونده خیره روم پیش مبل به گردشون هاى چشم كه انداختم بنیامین و بابا به نگاهى

 ... زد خشكم خودمم و كردم دنبال رو نگاهشون

 مى زیونتلوی هاى فیلم پاى اونقدر ها، شب شنبه پنج كه اى دیوونه به. نبود یكى این به یادم اصال

 ىم جمعش ها مبل الى البه از باید جمعه صبح و شد مى بیهوش كاناپه روى جا همون تا نشست

 !كردیم

 دامن ى پاچه. بود مونده كاناپه باالى هم پاش یه! زمین رو بود افتاده كاناپه روى از معمول طبق

 رزی رو بازوش و بود خوابیده شكم روى! بود پیدا زانوش باالى تا و بود رفته باال هم شلواریش

 !بود باز كمى هم لبهاش بین و بود شده پخش فرش رو بلندش موهاى. بود گذاشته سرش

 بنیامین صورت پس. گشت بنیامین دنبال نگاهم و گرفتم باال سرمو آهسته شده، گشاد چشمهاى با

  شه؟ مى دور داره چرا منه؟ به رو موهاش چرا كجاست؟

 مبل ناولی روى رو پاچه كله ظرف بابا! بسته فلنگو بنیامین فهمیدم تازه شد بسته كه سالن در

 :گفت داره حسى چه نبود معلوم كه اى قیافه با و گذاشت

 . كن جمع وسط این از رو نجال هم تو دنبالش رم مى -

 وشلوارش ى پاچه و گذاشتم پایین مبل روى از پاشو. نجال سراغ رفتم منم و حیاط تو رفت بابا

. مكرد بلندش زمین روى از و بدنش زیر انداختم دست. كنم بیدارش نداشتم وقت. كردم درست

 :گفت و بیرون اومد آشپزخونه تو از مامان كه اتاقش سمت بردمش مى داشتم

 نیما؟ شده چى -

 :گفتم و زدم لبخند ناخودآگاه روسریش دیدن با

 . داخل میاد بابا با داره   حیاط تو بنیامین -

 :گفت و آشپزخونه تو برگشت سریع مامان

 نمیگى؟ زودتر چرا -

 . دیگه گم مى دارم حاال -
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 تخت روى كه همین. كردم باز درو و دادم پایین رو دستگیره آرنجم با نجال، اتاق دم رسیدم

 دآور شانس. روانى ى دختره. صورتم رو خوابوند شَـتـَرَق و داد تكون هوا تو دستشو گذاشتمش،

 ! كردم مى یكیش دیوار با وگرنه میندازه زیاد جفتك خواب تو دونستم مى كه

 رونبی اتاق از و كشیدم نجال روى رو مالفه سریع. شنیدم رو بنیامین و مامان احوالپرسى صداى

 برام بودنش معذب جور این. كرد مى ناراحتم بنیامین، شرمنده و زده خجالت ى چهره. رفتم

 یچه من چرا پس بود، واقعیش شخصیت از جزئى رفتارها این اگر. كرد مى نگرانم. نبود ملموس

 راىب كارهاش كه برسم نتیجه این به خواست نمى دلم اصال بودم؟ ندیده ازش رفتارهارو این وقت

 . خودشه دادن جلوه خوب و ما زدن گول

 .گذره مى چى مغزت اون تو بفهمم شه مى كى...  بنیامین واى...  بنیامین

 :گفتم و زدم اش شونه به دستى. بودم رسیده نزدیكش

 !پز كله جناب سالم -

 در و. ودیمب نشسته پذیرایى سالن تو بابا و بنیامین و من كرد، مى ردیف رو صبحونه بساط مامان تا

 ! دبو سبدها توى نون، گذاشتن حال در نجال زد، صدامون صبحونه براى مامان وقتى تعجب، كمال

 بین گردش در مدام چشمهامون كه هم بابا و من! خیال بى و خبر بى جا همه از مامان و نجال

 بنیامین رت بیچاره همه از. كشید مى غذا بنیامین براى كه بود خیال بى نجالى و شده قرمز بنیامین

 فطر یه از. شدم مى كالفه ذاشتم مى جاش به كه خودمو. بود مشخص كامال درموندگیش كه بود

 ىها نگاه دیگه، طرف از و كرد مى خیالى بى به تشویق هم رو بنیامین نجال، راحت و عادى رفتار

 !بره پایین گلوش از خوش ى پاچه آب ذاشت نمى بابا، خصوص به و من نافرم

 هم شاید بره؟ هم كوه بنیامین با خواست مى جورى چه سوءظن همه این با بابا بودم مونده حاال

 !نه یا پاكه چشمش بفهمه كه كرد مى آنالیز رفتارشو داشت

 :رفتگ قبولى ى نمره بنیامین و شد راحت خیالش بابا گرفتنش، نظر زیر دقیقه ده از بعد باالخره

 طورى؟ چه گردش یه با خانوم -

 :گفت و انداخت بابا به متعجبى نگاه مامان

 دراومده؟ طرف كدوم از آفتاب گردش؟ -
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 به همنگا. بودم داشته نگه خودمو زور به و بود گرفته ام خنده! شست حرفش این با رو بابا قشنگ

 منو و ردآو باال سرشو نجال هم لحظه همون! بود شده لبو عین و بود گرفته گاز لبهاشو كه افتاد نجال

 !تركیدیم خنده از افتاد، هم به نگاهمون اینكه محض به. كرد نگاه

 اون اب كه بودم گرفته دهنم جلوى دستمو فقط كه من. بودن مونده واج و هاج بابا و مامان و بنیامین

 وان،خ مى توضیح نگاهشون با بقیه دید كه هم نجال! نشه معلوم دهنم محتویات داغونم، ى خنده

 :گفت خنده میون

 دى؟ مى گردش...  پیشنهاد دارى...  عمرى بعد...  شده چى...  جون بابا آخه -

 :تگف و گرفت دستش رو بحث نشه، ناراحت بابا اینكه براى ولى بود گرفته اش خنده هم مامان

 برى؟ خواى مى كجا حاال -

 ینماش تو من. شدیم ها ماشین سوار و شد گذاشته ها ماشین صندوق تو گردش وسایل زود خیلى

. دبو صداقت دست كه هم من ماشین. خودش ماشین فرمون پشت هم بابا و نشستم بنیامین

 از نجال و داشت نگه كه بود نرفته بیرون هم كوچه از هنوز ولى كرد حركت جلوتر بابا ماشین

 .شد پیاده ماشین

......................... 

 :داد بروز رو تعجبش من از زودتر بنیامین

 بیاد؟ خواد نمى شد؟ پیاده چرا -

 رو ردك پرت پشتیشو كوله كرد، باز رو عقب در و شد رد ماشین كنار از. ما ماشین سمت اومد نجال

 دلىصن به رو هاش آرنج و نشست عقب صندلى وسط همیشگیش، عادت طبق! شد سوار و صندلى

 .نجال به زدیم زل تعجب با و برگشتیم عقب به هم با همزمان بنیامین و من. داد تكیه جلو هاى

 چشمهاى با و عقب پرید یهو ترسید، صورتش به هامون صورت حد از بیش نزدیكى از كه نجال

 :گفت شده درشت

 كنید؟ مى نگاه جورى این چرا چتونه؟ -

 نگاهش چنان هم اما من. كرد حركت و چرخوند جلو به رو سرش و كرد عذرخواهى سریع بنیامین

 :كردم مى
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 اینجا؟ اومدى چرا -

 :گفت طلبكارانه

 ...  راضى من نیام؟ چرا -

 :داد ادامه و انداخت بود رانندگى حال در كه بنیامین به نگاهى

 ناراضیى؟ چرا تو پس. راضى هم ماشین صاحب -

 :گفتم و دادم باال ابرویى

 راضیه؟ ماشین صاحب كه دونى مى كجا از تو -

 :گفت و گذاشت جلو هاى صندلى روى هاشو آرنج و كشید جلو خودشو دوباره

 هستى؟ ناراضى شما -

 :گفت و انداخت عقب به نگاهى نیم بنیامین

 ! خدمتم در -

 زدنش فحر و بود شده مظلوم زیادى اش قیافه. نیومد دلم ولى بندازم بنیامین به اى تیكه خواستم

 !مودبانه العاده فوق هم

 :گفتم نجال به رو و شدم خیال بى

 طرف؟ این اومدى شد چى حاال -

 :گفت شیطنت با و رقصوند ابرویى

 !بشم مزاحمشون نیومد دلم كردن مى جیك جیك داشتن عاشق قنارى تا دو -

 :گفت و كرد كوتاهى ى خنده بنیامین

  خانوم؟ نجال كنه مى جیك جیك هم قنارى مگه -

 :گفت و كرد ور یه اى لوچه و لب نجال

 !بود مطلب اصل مهم...  چى هر حاال -
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 كه طور همون و نشستم صاف جام سر! بود گرفته درد بودم، چرخیده عقب به بس از كمرم

 :گفتم بستم مى كمربندمو

 بود؟ چى مطلب اصل حاال -

 :كرده چپكى اشو قیافه بود معلوم صداش از ولى دیدم نمى رو اش چهره دیگه

 شك لحظه یه كه زدن مى حرف اشاره با و رمزى چنان. بفهمم من خواستن نمى بود كه چى هر -

 !نداریم خبر ما و اللن و كر بابامون ننه نكنه كردم

 براى بود آورده گیر وقت هم نجال این. شد بلند هم بنیامین ى قهقهه من، ى خنده با همزمان

 !مزگى خوش

 یشهش از بود مونده كم. ترمز رو زد جا در بابا و شد باز نیششون ماشین، اون تو برم گفتم من تا -

 ... بیرون بشم پرت جلو

 : بودم مونده نجال زبونى بلبل كف تو منم و خندید مى چنان هم بنیامین

 نهمو و عشقشه مرغ و خودش فكر فقط. ها شه مى نفله هو یه نداره كمربند دختره این گه نمى -

 مى همش .خطرناكه ببند كمربندتو اون جون بابا گه نمى كلمه یه حتى! بست جفتشونو كمربند اول

 .ببند كمربندتو اون شكرپنیرم قندكم نباتم عسلم عزیزم جونم فروغ گه

 ى ندهد رو بود افتاده بنیامین جلوى نجال كه بود بار اولین. خنده از بود كرده غش دیگه بنیامین

 !بود شده خودمونى بنیامین با كم كم هم نجال انگار! زبونى شیرین

 . ماشینه تو مجرد بچه نیست حواسشون اصال. گرفتم مى غمباد داشتم دیگه...  اوفففف -

 !كرد مى پیدا بیخ حرفهاش داشت دیگه. پریدم حرفش میون

 خوردى؟ تو رو، گوسفند زبون نكنه بود؟ پاچه كله اون تو چى نجال -

 !ریختن مى زبون هم واسه جور این كه خوردن بابا و مامان زبونو -

 به آینه وت از تعجب با هم بنیامین! كنم نگاه بنیامین به سریع شد باعث كه افتاد سرم تو فكرى

! ردك مى فكر كردم، مى فكر بهش من كه چیزى همون به داشت هم بنیامین انگار! كرد نگاه نجال
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 نمى احتمال اصال. فهمید نمى خودش و داد مى هایى سوتى چه ها وقت بعضى دختر این كه واى

 ! بكنه حرفش از اى دیگه برداشت ما مثل منحرفى فكرهاى ممكنه كه داد

 !بود نبرده آبرومونو این از بیشتر تا گرفتم مى هاشو وراجى جلوى جورى یه باید

 داره صبىع حالتى با و داده تكیه صندلى پشتى به نجال دیدم كه بزنم حرفى تا برگشتم عقب به

 نهك مى من به نگاه یه استرس با و شده معمول حد از تر درشت چشمهاشم و گیره مى گاز لبشو

 شلب افتاد من كه نگاهش! داده سوتى بود فهمید هم خودش پس...  بابا اى! بنیامین به نگاه یه

 . كرد نگام شرمندگى با و شد آویزون

 !سوخت براش دلم هم بود گرفته ام خنده هم

 :گفتم جو تغییر براى

 آوردى؟ خودت با فلشتو -

 زشا سفید پشمالوى ى گربه یه كه رو فلشش. پشتیش كوله سراغ رفت ذوق با و زد لبخندى

 :گفت كه كردم نگاهش تعجب با! نكرد ولش نجال ولى گرفتم رو فلش. دستم داد بود آویزون

 كنم؟ یادآورى كه نیست الزم -

 :گفتم تعجب با

 چیو؟ -

 :زد صدام معترضانه و هم تو رفت هاش اخم

 ... نیمــــــــــا -

 :گفتم خنده با و افتاد دوزاریم

 عوض هم رو آهنگش دونه یه حتى نداریم حق ندادى اجازه خودت وقتى تا...  فهمیدم آهان -

 نه؟ یا فلشو این كنى مى ول حاال. چشم اوكى. كنیم

 ىآهنگ...  شد شروع آهنگش اولین و گذاشتم رو فلشش. كرد ول رو فلش و زد رضایت از لبخندى

 . تر مالیم صدایى با مالیم

  منه قسمت دیگه این رسم نمى تو به اگه
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 منه بد بخت از این بشه جورى این نخواستم

 روز یه نبینمت اگه دارم غم دنیا یه قد

 هنوز چشماتم عاشق برى اومد دلت طور چه

 رو شیشه. گرفت قرار دیدم تو ماشین، بغل ى آینه از تصویرش و شیشه كنار كشید رو خودش

 به شد خیره و گذاشت دستش كف رو اش چونه و گذاشت شیشه ى لبه رو آرنجش. آورد پایین

 !ببینیم جنگلى و كوه و درخت و دار بخوایم كه بودیم نشده خارج شهر از هنوز. خیابون

 :بود عاشقونه و مالیم قدر همین هم بعدى آهنگ

 گیرم مى هاتو دست وقتى كه دارم دوست قده این

 بگیرم هامو اشك جلو جورى چه كه اینم فكر

 كشیدم نبودیتو كه روزهایى از بدتر حتى

 ندیدم خوش روز یه كه پاكت نگاه فداى

 وفر خودمون تو ساكت و آروم و بودیم گرفته حس امون همه جورایى یه بود، مالیم آهنگش بس از

 ى خلسه یه به رو همه پیچید مى ماشین تو كه مالیمى باد و بود پایین ها شیشه تمام. بودیم رفته

  بعدى؟ آهنگ بزنى بود جرئت مگه ولى بود اى مسخره ى صحنه واقعا!! بود برده فرو عاشقونه

 !بیاد در اشكم بود نمونده چیزى دیگه بعدى آهنگ با

 نذاره قلبت تاپ تاپ بخوابى بخواى شده

 بیداره كه یا خوابیده اونم خدایا كنى فكر

 بچینى نقشه هزار صد بگیرى خوابى بى شده

 ببینى فردا اونو كه باشى بهونه دنبال

 و ها خیابون و ها ماشین تماشاى محو چنان كه هم خودش. بنیامین جلوى اونم آخه بود چى ها این

 :فتگ بنیامین كه بزنم حرف كردم باز دهن! بینه مى جنگل و كوه و دشت انگار كه بود ها ساختمون

 نیست؟ غمگین زیادى كم یه هاتون آهنگ خانوم نجال -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

112 

 

 :گفت بچرخونه سر حتى یا بده موقعیتش تو تغییرى اینكه بدون

 !كنید عوض رو فلش نمیاد خوشتون اگه -

 لوىج نه ولى بودن قشنگى هاى آهنگ! رفت نمى ماشین پخش سمت دستمون بنیامین نه من نه

 وشگ چند هر. ده مى گوش اینهارو كه كرده گیر جایى نجال دل كنه فكر خواست نمى دلم. بنیامین

 ...  خب ولى نیست دلدادگى براى دلیلى عاشقونه آهنگ دادن

 بمیرى كنى آرزو ذارى مى سر كه شب شده

 بگیرى پس هاتو نفرین شه مى كه صبح دماى دم

 بشینى آیینه جلو من ى خاطره با شده

  ببینى دستهامو جاى لبهات تن بگیره گـُر

 !هارو آهنگ كرد مى گلچین قشنگ! خوند مى هم چیزهایى چه

 رو فلشش شدنش، تموم از بعد بالفاصله. شد تموم آهنگ تا كردم تحمل بود بدبختى هر با

 :گفت آروم خیلى و چرخوند سرشو نجال. زدم رو بنیامین فلش و درآوردم

 .نكنى گمش بده فلشو -

 !بود آهنگ تاثیر انگار...  بود بعید ازش مالیمت همه این

.................. 

 و مكردی پهن رو بساطمون ها درخت ى سایه زیر. كوهستانى پارك یه. رسیدیم مقصد به باالخره

 آورده كه هایى كتونى با هاش كفش تعویض مشغول بشینه اى لحظه كه این بدون نجال. نشستیم

 :گفت و شد بود

 .كوه برم خوام مى. ندارم نشستن ى حوصله كه من -

 :گفت مامان

 .رى مى بعد كن تازه نفسى یه برسى بذار حاال -

 .كردم مى تازه نفس داشتم راهو كل -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

113 

 

 :گفت بابا

 . بیان همرات ها بچه تا كن صبر برى شه نمى كه تنها -

 :گفت لبى زیر بنیامین و كردیم هم به نگاهى بنیامین و من

 تو؟ و من یعنى ها بچه -

 !گمونم آره -

 ایم؟ بچه هیكل همه این با ما -

 بریم؟ نجال با گفت بابا. كن ولش رو بچگى حاال -

 :گفت و شد تموم هاش كفش پوشیدن نجال. نگفت چیزى و كرد تایید سر با

 . رفتم من -

 :گفت و انداخت بهم نگاهى بابا

 .خطرناكه. باهاش برو -

 آبى بطرى. شد بلند هم بنیامین و شدم بلند میل كمال با بودم كرده نوردى كوه هوس خودمم چون

 ورد آروم دستمو و كرد گل شیطنتم. رسیدیم نجال به زود خیلى. افتادیم راه و گرفتم مامان از

 .ده مى نشون العملى عكس چه ببینم كه گذاشتم كمرش

 داشتم وآمادگیش! گوشم زیر بخوابونه كه باال آورد دستشو عصبانى چشمهایى با و برگشت دفعه یه

 شد بدیلت تعجب به عصبانیتش تمام. گرفتم هوا تو دستشو سریع و بده نشون واكنشى چنین كه

 :گفت و

 !بخوریا كتك بود نزدیك...  نیمــــا -

 :گفت لبخند با بنیامین

 !باشین خطرناك قدر این نمیاد بهتون -

 :گفت اى جنگنجویانه لحن با نجال

 !كرد قطع دستشو باید كنه درازى دست مردم ناموس به كه كسى -
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 :گفت و باال پرید بنیامین ابروهاى

 . فرمایید مى درست...  بله...  بله -

 :گفت لب زیر هم بعد

 !شرافتى و غیرت عجب -

! بود عمدى حركتش این كه كردم حس كامال. گرفت قرار من كنار و چرخوند سرشو ناز با نجال

 كرد؟ مى ناز بنیامین براى چرا حاال

 الح در ها خیلى. رفتیم مى پیش آروم آروم و خوند مى آهنگ گوشیم. بودیم رسیده كوه هاى وسط

 شوخى و هیجان با كه شنیدم مى سرمون پشت از نفرو چند صداى. بودن كوهنوردى و آمد و رفت

 . بود زیاد خیلى تعدادشون كه انگار. شدن مى نزدیك خنده و

 وت دستش و كرد مى حركت سرش پشت خانومى. شد رد كنارمون از بزرگى دستى چوب با مردى

 ورجه مدام و بود مادرش دست تو دستش مچ كه بچه دختر یه خانوم، سر پشت. بود مرد دست

 :زد مى داد بچه دختر. كرد مى هم وورجه

 .جلوترم تو از قدر چه من ببین...  دیگه بیا بهراد -

 :سر پشت از مردى صداى و

 .میندازه من ى بچه تنبون تو كـَك طور چه ببین! اتو پدرسوخته این كن جمع كیوان -

 و شد رد كنارمون از سرعت با اى بچه پسر. بودن سرمون پشت كه جمعیتى ى خنده صداى و

 :شد بلند زنى داد صداى

 . دنبالش برو كیارش...  ببینم كن صبر...  بهراد -

 بچه دختر اون به تا داد ادامه راهش به و گرفت رو بچه پسر دست كه كنارمون از مردى عبور و

 : برگشت عقب به مردها از یكى و شدن رد كنارمون از هم دیگه مرد یك و زن دو. رسیدن

 !باشى مونده آخر نبینم...  سایه شدى پیر -

  سایه؟...  شد تیز هام گوش
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 .بودم شده كنجكاو بدجورى. داد مى ادامه راهش به داشت توجه بى. انداختم بنیامین به نگاهى

 روى. بود اومدن باال حال در آروم آروم دخترى. انداختم پایین به نگاهى و چرخوندم عقب به سرمو

 كاله زیر كلى به صورتش و بود پایین هم سرش. بود گذاشته سفید پاپیون با حصیرى كاله سرش

 . بنفش وطخط با سفید...  سفید اسپرت هاى كفش و بود تنش مشكى شلوار مانتو.بود شده پوشیده

 مىن اعتراضى هیچ نجال و بنیامین چرا. كردم مى نگاه عقب به و بودم مونده حركت بى طور همون

 نراهشو به چون بودن نشده توقفم متوجه انگار. كردم نگاه روم به رو به و چرخوندم سرمو كردن؟

 . بودن شده دور ازم و بودن داده ادامه

 ؟داره فرقى چه من حال به باشه هم صداقت اگر خانوم این بشه؟ چى كه بودم؟ ایستاده اصال چرا

 :شنیدم رو صداش كه بدم ادامه راهم به خواستم

 سالته؟ چند خودت رفته یادت نكنه. شدى پیر نگو من به قدر این...  سعیدى جناب -

 ودب رفتن باال حال در مرد ولى ببینم رو مرد ى چهره كه چرخوندم سر. بود ممكن غیر این سعیدى؟

 :شنیدم رو صداش دوباره. من به پشتش و

 رفتى؟ در رسم مى بهت دارم دیدى -

 انگار. من نزدیك بود رسیده. كردم نگاهش و چرخوندم چپ به سرمو. خودش خود. بود خودش

 به تعجب با جور همین لحظه چند. كرد نگاهم و گرفت باال رو سرش كه كرد حس نگاهمو سنگینى

 به رو وام شونه روى كوبوند دستشو یهو كه برگشت كى بنیامین دونم نمى. بودیم شده خیره هم

 :گفت صداقت

  شما؟ احوال. صداقت خانوم سالم -

..................... 

. كرد مى نگاه بود، شده قفل چشمهاش توى چشمهام كه منو واج، و هاج چنان هم صداقت خانوم

 بود جالب و. بگم چیزى چرخید نمى زبونم حتى كه بودم ناراحت سعیدى با صداقت بودن از اونقدر

 . بود مونده ثابت صورتم رو نگاهش و داد زور به رو بنیامین جواب هم صداقت كه

 ... خوردن فریب...  لوحى ساده...  حماقت حس. داشتم بدى حس

  بود؟ چى اومدنشون كوه دیگه بود متنفر سعیدى از اگه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

116 

 

 انداختن؟ راه كارخونه تو بود چى مسخره نمایش اون پس نداشتن هم با مشكلى اگر

  م؟باش دادنشون نشون دندون و چنگ شاهد كه دفترش توى بكشونه آزمایشگاه از منو باید چرا

 . بچسبونه بهم مزخرف القاب و كنه نگاهم تحقیر با سعیدى كه

 . كنه استفاده نمایى قدرت براى من از هم صداقت

 . بود اومده بدم صداقت از قدر چه كه آخ

 مزد صدادارى پوزخند. اومدم بیرون بهت از كشید، طول قدر چه نفهمیدم كه اى دقیقه چند از بعد

 :گفتم كنم پخش صدام تو تونستم مى كه نفرتى نهایت با و

 نمونید؟ عقب سعیدى جناب از -

 !گرفت گاز رو لبش كه گفتم غیض با چنان رو " سعیدى جناب "

 رشس پشت به توجه بى و بود شده دورتر. انداختم بود رفته سعیدى كه مسیرى به نگاهى نیم

 به هلحظ یه ولى بدم بروز نفرتمو بیشتر خواستم. كردم نگاه صداقت به دوباره. رفت مى پیش

 ...  زدم نهیب خودم

 براى كه. بودى كرده باور رو مضحكشون نمایش بفهمند نذار. نده نشون العمل عكس...  نیما

 شاید. بدى انجام براش برمیاد دستت از كمكى هر خواستى مى واقعا كه. سوزوندى دل صداقت

 بفهمند كه همین. بودن موفق كردنت عصبانى تو كه كنند فكر نذار. داشتن اى نقشه برات

 . كنى اهنگ صورتش تو دیگه نداره لیاقت حتى. برو و بكش راهتو. كافیه شده، رو تو واسه دستشون

 ادمد قرار مخاطب رو صداقت و انداختم بود كرده تعجب ما ممتد هاى نگاه از كه بنیامین به نگاهى

: 

 .بگذره خوش -

 داشص برداشتم كه رو قدم اولین. زدم كنار بود، ایستاده سرم پشت كه رو نجال و كردم گرد عقب

 : شنیدم رو

 ... اشتباه دارى...  كن صبر -

 .شد ادغام هم در جیغش و ها ریزه سنگ صداى بشه كامل اش جمله اینكه از قبل و
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 داده دست از رو تعادلش. دیدم عقب به شدن پرت حال در رو سایه و چرخیدم عقب به وحشت با

 رو تعادلش كرد مى سعى و خورد مى تكون هوا تو دستهاش. بود شده خم عقب به كمرش و بود

 .كشیدش مى عقب به بیشتر و بود كرده ترش سنگین بود، پشتش رو كه اى كوله. كنه حفظ

 دو هر .زدم چنگ اشو یقه و كردم دراز دستمو باشم، داشته واكنشم روى كنترلى هیچ كه این بدون

 ممحك و شد قفل بازوم دور هم بنیامین دست. سمتم كشید خودشو و شد قفل مچم دور دستش

 و انداختم كمرش دور امو دیگه دست شد، تر نزدیك بهم كمى اینكه محض به. داشت نگهم

 .خودم سمت كشیدمش

. تادمایس بود كرده ایجاد امنى ى منطقه كه اى صخره كنار و گرفتم فاصله كوه ى لبه از قدمى چند

 و اومدن پایین به كردن شروع بودن شده رد كنارمون از دونه دونه كه گروهى تمام لحظه همون

 بود دهش خیره صداقت ى سینه به كه بود بلندى قد و اندام درشت مرد رسید، راه از كه كسى اولین

 :گفت عصبانیت با و

 خبره؟ چه جا این -

 .مچم دور چنان هم سایه هاى دست و بود چنگم تو مانتوش ى یقه. صداقت سمت چرخید نگاهم

 وت كامال و كمرش دور ام دیگه دست. بود پیدا بدنش از قسمتى و بود شده باز مانتوش ى دكمه

 ! بود گرفته قرار آغوشم

 : خورد تكون هوا تو كه دستى و شنیدم رو دادش صداى دوباره

 عوضى؟ مردتیكه كنى مى غلطى چه دارى -

 :گفت ترس با و كشید جلو رو خودش صداقت بشینه، صورتم رو مرد انگشتهاى اینكه از قبل

 ... آرمین نه -

 اب رو دستش. گرفتم رو مچش لحظه آخرین تو و بندازه رد صداقت ى گونه رو مرد دست نذاشتم

 :گفتم و آوردم پایین رو مچش. كنه آزاد رو مچش خواست مى و داد مى تكون دستم تو نفرت

 بعدش كه قراره چه از موضوع بفهم اول بدى، نشون كارى كتك با رو مردونگیت اینكه از قبل -

 .نشى شرمنده

 .زد مى نفس نفس و بود شده خیره بهم قرمزى چشمهاى و غلیظ اخم با
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 بعق به و بود گذاشته مرد ى سینه رو دستهاشو كه طور همون و رسوند صداقت به رو خودش زنى

 :گفت نگرانى با داد مى هلش

 افتاده؟ اتفاقى چه سایه؟ شده چى -

 بود پریده رنگش. كشید كنار رو خودش بود، نیومده بیرون آغوشم از كامل طور به هنوز كه صداقت

 ! بود شده خشك هاش لب و

 .كرد كمكم نیما آقا كه بیفتم كوه از بود نزدیك. سمیه نیست چیزى -

 كردن رو و زیر به كرد شروع بود، سمیه اسمش ظاهرا كه خانوم اون. كرد اشاره من به دست با و

 :گفت مى تند و تند و سایه بدن و دست

  نشده؟ زخم جاییت خوبه؟ حالت نشده؟ كه چیزیت -

 .شد مى چى دونم نمى نبود نیما آقا اگه...  سمیه خوبم -

 :گفت و برگشت سمتم به خانوم سمیه. شد خیره بهم گزارى سپاس نگاه با و

 ...  آقا ممنون خیلى -

 :گفت و برگشت صداقت سمت به دفعه یه و شد ساكت حرفش وسط

 ست؟ نیما اسمشون دونى مى كجا از -

 :گفت مانتوش ى دكمه بستن حال در صداقت

 .كاردان نیما جناب. همستن همكارهام از -

 جلو دادن، دست براى رو دستش مرد. كرد مى نگاه عصبانى مرد همون به من معرفى با همزمان و

 :داد ادامه صداقت و آورد

 .خواهرم شوهر...  سعیدى آرمین هم ایشون -

 :گفت و داد نشون رو كناریش خانوم و

 .سمیه خواهرم و -
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 ه؟سمی شوهر هم سعیدى آرمین...  و بودن خواهر سمیه و سایه. بودم مونده منگ و گیج لحظه چند

 :گفت مى خجالت با و بود دستم تو دستش حاال كه مردى ى چهره به

 .رفتم تند كم یه شماست با حق ببخشید -

 ... سعیدى آرمین. شدم دقیق

 :گفتم ناخودآگاه

 دارید؟ نسبتى "*  نامیك " كارخونه عامل مدیر سعیدى رامین با شما -

 (نامدار مشهور،:  نامیك) * 

 :گفت و زد لبخندى

 . شنیدم ازش رو شما اسم بارى چند اتفاقا. برادرمه رامین...  كاردان آقاى بله -

 :گفتم و دادم باال ابرویى

 غیبت؟ یا بوده خیرمون ذكر جدا؟؟ -

 :گفت و زد اى قهقه

 . شده عصبى دستتون از كم یه -

 :گفت گوشم زیر و آورد جلوتر سرشو

 ! دونه مى خودش رقیب شمارو...  است سایه دنبال وقته خیلى رامین -

............... 

 سرم تو حرفش. بود روم روبه كه سنگى تخته به بودم زده زل و بودم مونده حركت بى طور همون

 ...  شد مى تكرار

 ...  دونه مى خودش رقیب منو...  رقیب...  است سایه دنبال وقته خیلى...  است سایه دنبال

 تاهلم اگر. نبود دنبالش سعیدى كه بود متاهل اگر مجرده؟...  سایه كه یعنى چى؟ یعنى این... این

 حتى متاهله؟ كرد مى وانمود چرا وقت همه این پس. نداشت مفهومى بودن رقیب دیگه كه بود

 ! بود خواهرش شوهر برادر كه سعیدى جلوى

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

121 

 

 ه؟كرد فكرى چنین كه دیده من از چى مگه رقیبشم؟ من كه كرده فكر سعیدى چرا من؟ چرا اصال

 . نداشتیم هم با كارى مسائل جز به ارتباطى هیچ كه صداقت و من

 خداى...  هم به سایه و من كه كرده فكر احمق اون بوده؟ همین "عاطفى مشاور " از منظورش پس

 هك داریم؟ عالقه هم به ما كنه وانمود كه دفترش توى كشوند منو همین براى صداقت یعنى...  من

 ایهس كه صداقت و سعیدى بین بود كشمكشى چه این بشه؟ چى كه باشم؟ سعیدى رقیب من

  بود؟ كرده مسخره بازى این قاطى منو چرا ذاشت؟ مى مایه چیزى هر از بودن، برنده براى

. ببینم درست رو روم به رو ى صخره ذاشت نمى چیزى یه. ریخت مى هم به روم، جلوى تصویر

 . خورد مى تكون صورتم جلوى كه شدم دستى متوجه و كردم باریك چشمهامو

 :گفت افتاد صورتش به كه نگاهم. بود بنیامین. انداختم صورتش به نگاهى

 !پایین كرد پرت كوه از خودشو رفت، رو از بدبخت سنگ كجاست؟ حواست -

 خوشمزه هاى تیكه به خندیدن ى حوصله كه بود گیر در ذهنم اونقدر. كردم نگاهش چپ چپ

 . نداشتم اشو

 نگاه دست صاحب به اخم با! بنیامین؟ بازوى دور بود چى دیگه این. بازوش سمت رفت نگاهم

 یرونب حدقه از كه چشمهایى و باز دهن با و بود كرده حلقه بنیامین بازوى دور دستشو نجال. كردم

 !كرد مى نگاهم بود، زده

 :گفت میومد در چاه ته از كه صدایى با

 دفعه؟ یه شد خبر چه خوبه؟ حالت...  نیما -

 بازوى رو از كوفتیشو دست اون باید نبود حالیش واقعا یعنى. دیوونه ى دختره. شد تر غلیظ اخمم

  گیره؟ مى ماهى آلود گل آب از سوخته پدر بود؟ بازوش رو چرا دستش اصال برداره؟ بنیامین

 :گفتم و كردم اشاره بنیامین بازوى و نجال دست به سر با

 وضعیه؟ چه این -

 مونده حركت بى لحظه چند. چرخید بودم كرده اشاره كه سمتى به زمان هم دوشون، هر نگاه

 ینبنیام بازوى از دستشو نجال دفعه یه و شدن خیره هم به و اومد باالتر نگاهشون كم كم. بودن

 :گفت پته تته با و پرید عقب متر سه و كرد جدا
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 ...  بببخشید. ب...  نفهمیدم اصال...  اصال...  مممن...  م...  من واى -

 مى و ردك مى عذرخواهى تند و تند هم نجال. پایین بود انداخته سرشو و بود شده لبو عین بنیامین

 نجات ى زنجیره یه كه فهمیدم فقط اش بریده بریده هاى حرف بین از! بده توضیح خواست

 !بوده شده تشكیل

 !رو بنیامین هم نجال و منو بنیامین گرفتم، رو صداقت من

 رو صداقت تعجب نهایت در و برگشتم سمتش به. شنیدم چپم سمت از آرومى ى خنده صداى

 هم باز. چرخوندم اطراف به رو نگاهم. كنه مى نگاه بنیامین و نجال به لبخند با داره كه دیدم

 !بود مونده ما كنار صداقت و بود رفته جلوتر گروهشون

 این طور چه شد؟ چى صداقت خواهر! نشدم؟ متوجه من كه رفت كنارم از موقع چه سعیدى برادر

 !بندازن؟ راه كارى كتك خواستن نمى پیش لحظه چند همین مگه رفتن؟ و كردن ول راحت قدر

 كه رو سرش. كردم نگاه صداقت به بود، مونده پیشونیم روى نجال حركت از كه اخمى همون با

 :گفت جدى خیلى و خورد اشو خنده دید، منو و برگردوند

 .كنم صحبت باهاتون باید -

 و شدن مى ادغام هم تو ابروهام وگرنه نداشت كردن اخم براى جا پیشونیم اون از بیشتر دیگه

 !! پیوسته هم شاید

 :گفتم و صداقت پیوسته ابروهاى سمت شد كشیده نگاهم...  پیوسته؟ ابروى پیوسته؟؟

 موقع بخوایم كه داریم هم با هم اى دیگه حرف كارى مسائل جز شما و من مگه حرفى؟ چه -

 كنیم؟ صحبت موردش در كوهنوردى

 هك ندارم صنمى هیچ باهاش من بفهمه كه گفتم بیشترى غلظت با رو "كوهنوردى "ى واژه عمدا

 !كنم بدل و رد قلوه و دل باهاش تفریح، موقع بخوام

 :گفت و داد تكون سرى كالفگى با

 به رو شما ممكنه كه كرده درگیر رو ذهنتون مسائلى سرى یه االن دونم مى...  كاردان جناب -

 .بندازه اشتباه
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 زده زل دوشون هر. كنم نگاه بهشون منم شد باعث كه انداخت بنیامین و نجال به مرددى نگاه

 :گفت غرغر با و كرد صاف گلویى نجال! مزاحمن كه شدن متوجه زود خیلى! صداقت دهن به بودن

 دنبال بفرستیم حاال كه اومدى باهام زور به چرا. رفتم مى تنهایى داشتم اول همون از كه من -

 ! نخودسیاه

 :كرد دراز سمتش به رو دستش و زد صداقت به لبخندى

 شما؟ و...  نیما خواهر...  هستم كاردان نجال من -

 :گفت لبخند با و فشرد رو نجال دست صداقت

 .خوشبختم. صداقت سایه -

 .طور همین منم -

 :داد ادامه و كرد مكثى

 .اجازه با...  كنم كوهنوردى تنها بوده قسمت امروز انگار -

 :زدم صداش بره، اینكه از قبل

 .كن صبر نجال -

 :گفتم و انداختم بنیامین به نگاهى كرد، نگاهم منتظر و سمتم برگشت

 . میایم سرتون پشت هم ما برید جلوتر شما -

 خواى مى مطمئنى " بگه خواست مى نگاهش با انگار. كرد مى نگاهم فقط سكوت در بنیامین

 " كنى؟ راهى من با خواهرتو

 :گفتم و كردم اشاره كوه مسیر به دست با و دادم فشار هم رو هامو پلك

 .میشه گرمتر داره هوا...  بیفتیم راه بهتره -

 و مدكر اشاره كوه مسیر به دستم با. افتاد راه سرش پشت هم نجال و كرد حركت زودتر بنیامین

 :گفت گرفتم قرار كه كنارش. افتاد راه هم صداقت

 .متاسفم افتاد كه اتفاقى خاطر به -
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 . گذشت خیر به كه خداروشكر. نیست مهم -

 .نبودید شما اگه -

 : " بودم مرده من االن نبودید شما اگه " بگه كه نذاشتم و پریدم حرفش میون

 گروهتون همراه سالم و صحیح هم شما و بود نیفتاده اتفاقات این از كدوم هیچ نبودم من اگه -

 . بودید

. بندازه بهم نگاهى نیم تعجب با شد باعث كه زدم هارو حرف این احساس بى و خشك اونقدر

 :گفت مقدمه بى خیلى بعد و كرد سكوت لحظه چند

 .هستن من هاى دایى پسر...  سعیدى آرمین و رامین -

............. 

 پوزخندى جوابش، در و دادم قورت تعجبمو ولى...  كردم تعجب شدید هم خیلى...  كردم تعجب

 :گفتم و زدم

 مه كاركنان و كارى محیط به هاش، تركش كه گرفته باال اونقدر فامیلى دعواى پس...  جالبه -

 .كرده برخورد

 ودز خیلى. كردم اشاره بحثشون، تو من پاى كشیدن و كارخونه تو رفتارشون به مستقیم غیر

 :گفت و شد منظورم متوجه

 ىم خواهى عذر هم اون طرف از. متاسفم رامین ى زننده رفتار و افتاد كارخونه تو كه اتفاقى بابت -

. كردم ماجرا وارد شمارو چرا دونم نمى خودمم. اومد پیش ناگهانى خیلى ها این ى همه ولى. كنم

 ... كه اعتمادى خاطر به شاید

 :داد ادامه اى دیگه جاى از و خورد حرفشو

 ... نه یا خواستم كمك ازتون كه هست یادتون دونم نمى -

 :داد ادامه هم صداقت و كردم تایید سر با. كرد نگاهم منتظر و كرد مكث

...  كه هست بینمون هایى درگیرى یه. خواستم مى كمك ازتون سعیدى رامین همین مورد در -

 ...  خب
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 :گفت و داد بیرون شدت با نفسشو

 مونوقت چون. نشید متوجه درست ممكنه بدم توضیح براتون بخوام االن. است پیچیده كم یه -

 . بشید متوجه تا بدم توضیح براتون كمال و تمام بخوام كه نیست اونقدرى هم

 :داد ادامه و كرد صاف سرش رو كالهشو

 وامخ نمى هم اصال و. دونند نمى رامین و من بین مشكل از چیزى ام خانواده كه بدونید اینو فقط -

 اشم از خاطر همین به. نشده معلوم چیز همه كه زمانى تا نه حداقل. بشند متوجه زمانى هیچ كه

 .خوام مى كمك

 دلم قدر چه. بودم نفهمیده ازشون هم كلمه یك حتى. بود ته و سر بى حرفهاش قدر چه كه واى

 اقاتاتف عظیم حجم به و بشینم اون از بعد و بكنه كامل استراحت یه مغزم تا بخوابم خواست مى

 ! بشه دستگیرم چیزى بلكه كنم فكر

 و ودب گرفته دستش چوبى بنیامین. رسیدم بنیامین و نجال به و چرخوندم آدمها و كوه دور نگاهمو

 مى باال چوب با رو نجال شد، مى شدیدتر ناهموارى كه جا هر! بود نجال دست تو چوب ى دیگه سر

 ! كشید

 یا كرد مى ناز زیادى نجال! كرد؟ مى رد هارو صخره دردسر بى و راحت خودش صداقت طور چه

 بریده سگی نجالى این به حسابى گوشمالى یه فرصت سر باشه یادم! بود؟ قابلى كوهنورد صداقت

 .بدم

 :ریخت هم به افكارمو حرفش

 كنیم؟ پیدا رو كارخونه ورشكستگى عامل تا كنید مى كمكم -

 داره؟ سعیدى رامین به ارتباطى چه این ورشكستگى؟ عامل -

 :گفت همزمان و كشید باال بزرگى سنگ از رو خودش

 .مشكوكم بهش چون -

 یه ماحت! بودم مشكوك سعیدى به منم كه نبود خود بى پس. نشست لبم روى رضایتى لبخند

 رو ىورشكستگ این مسبب هم نمیومد بدم خودمم. بودیم شده مشكوك بهش اینقدر كه بود چیزى

 .بود ىكار رقابت یه فقط. عاشقانه رقابت سر از نه ولى. بمالم خاك به رو سعیدى پوز هم كنم پیدا
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 مشكوكین؟ بهش چرا -

 .دونید نمى درموردشون چیزى هنوز شما كه هایى درگیرى و مسائل همون خاطر به -

 :گفتم و كردم نگاهش لحظه چند. كنارش رسیدم

 و دكردی پیدا اختالف هم با چیه دونم نمى من كه موضوعى خاطر به سعیدى رامین و شما یعنى -

 بشه؟ ورشكست كارخونه كه كرد كارى اختالف این خاطر به هم سعیدى

 :گفت و داد تكون سرى

 .باشه طور همین كنم مى فكر بله -

 :گفت آروم و كشید عقب رو سرش كمى. شدم دقیق صورتش تو و كردم ریز چشمهامو

 اومده؟ پیش مشكلى -

 نیست؟ شما از سعیدى ازدواج درخواست شما، اختالف موضوع احیانا -

 با و دكشی اش چونه زیر و لبها به دستى. كرد فوت بیرون به نفسشو و چرخوند اطراف به نگاهشو

 :گفت كالفگى

 . باشه مربوط هم این به ممكنه -

 :گفتم تمسخر با و كردم نگاه رو اش حلقه به مزین چپ دست

 متاهل؟ خانوم یه از ازدواج درخواست -

 :گفت و گذاشت جیبش توى و كرد مشت رو چپش دست باشه، كرده دنبال نگاهمو رد كه انگار

 .نیستم متاهل من كه شدید متوجه حاال تا دیگه كنم فكر -

 ! گوشش زیر بخوابونم یكى خواست مى دلم قدر چه كه آخ

 دارید؟ تاهل به تظاهر براى كه اصراریه چه این پس -

 :گفت دارى بغض و گرفته صداى با

 .متاهلم زن یه من خودم نظر از چون -
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 !! خالى از پر منم مغز و شد اشك از پر چشمهاش لحظه یه تو

  دختر؟ یا...  زن؟!! كرد مى دیوونه منو آخرش زن این

 ى آماده كه چشمهایى اون از دونستم نمى. ریخت مى هم به هاش حرف با منو محاسبات تموم

 تو دمبو مونده خیره. نه یا پرسید اى دیگه سوال شد مى)!( بود تگرگ كمى با همراه پراكنده بارش

 . شد مى متمایل صورتى به سفیدیشون لحظه هر كه چشمهایى

 كمك ازم كه رازى و رمز پر موجود این با من تكلیف. برگردوندم رومو و كشیدم موهام تو دستى

 كه كمكى تنها یعنى بود؟ چى بده، توضیح برام چیزو همه تونست نمى حال عین در و خواست مى

  بود؟ كارخونه ورشكستگى مسبب كردن پیدا فقط خواست، مى ازم

 اى كارخونه خریدن...  سایه به سعیدى عالقه...  سایه...  سعیدى...  ورشكستگى...  كارخونه

 ... ورشكسته

 ...  گذشت ذهنم از برق عین فكرى

 حرف وجهمت اینكه بدون. كرد مى پاك دستمال با رو بینیش داشت. برگشتم سایه سمت به سریع

 :گفتم عصبانیت با باشم زدنم

 هك كرده كارى و زده كارخونه ى ریشه به تیشه تو، با اختالفش خاطر به سعیدى گفتى كه تو -

 .بشیم ورشكست

 :گفت لب زیر و كرد تایید سرش با من، عصبانیت همه این از واج و هاج

 ... آره خب -

 :گفتم غیض با و دادم فشار هم روى هامو دندون

 ...كن دقت هم بندیش زمان به كم یه كنى هم سر قصه خواى مى وقتى -

 :دادم ادامه. بود مونده خیره بهم باز دهن با و بود شده نعلبكى تا دو اندازه صداقت هاى چشم

 بازىلج براى تونسته مى طور چه سعیدى پس. خریدى اونجارو كارخونه، ورشكستگى از بعد تو -

 داشته یبغ علم نكنه بكشونه؟ ورشكستگى به نداشته تو به ارتباطى هیچ كه رو اى كارخونه تو با
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 پوست و رك ته و سر بى هاى قصه این جاى به بخرى؟ رو كارخونه این خواى مى تو زمانى یه كه

 خواى؟ مى جونم از چى بگو كنده

 حد از بیشتر صدامم و كنم مى خطاب " تو " رو صداقت فهمیدم نمى كه بودم عصبانى اونقدر

 قشهن چه كنه مى هم سر كه هایى قصه و احمقانه حرفهاى این با كه این فكر از. رفته باال معمولش

 افتاده من جون به هم شاید و هم جون به چرا سعیدى و سایه. بودم شده دیوونه داره برام اى

 هك زنى زندگى به. كنه باز زندگیش به منو پاى كمك، ى بهونه به خواست مى سایه چرا بودن؟

 داشت؟ مفهومى چه بود صداقت ذهن تو فقط كه تاهلى این. متاهل یا مجرده نبود معلوم

 :پروند هوا به ابروهامو صداقت، جناب به حق و بلند صداى

 ور موضوع تونم نمى اینجا گفتم وقتى زنید؟ مى حرفهایى چه هستید متوجه...  كاردان جناب -

 چارشد دونستم مى كه سوءتفاهماتى همین خاطر به. بود همین خاطر به بدم توضیح براتون كامل

 چند همین مگه. كنید توهین بهم بخواید كه حد این تا نه ولى. دم مى حق بهتون البته و شید مى

 ىم قضاوت زود اینقدر خودتون چرا پس. نبودید شاكى آرمین ى عجوالنه قضاوت از پیش دقیقه

 كنید؟

 ! كرد پنچرم الستیك، سرپیچ كردن شل عین آخرش حرف

 :رسیدن هم بنیامین و نجال لحظه همون

 ! برداشته كوهو كل صدات نیما؟ خبرته چه -

............... 

 ىك. بود شده دردسر پر نوردى كوه این قدر چه. كردم نگاه بنیامین به اى اومده كش ى قیافه با

 باشه؟ داشته خودش همراه غریب و عجیب اتفاقات همه این ناگهانى، گردش این كرد مى فكرشو

 :تمگف بدم قرار مخاطب رو خاصى شخص اینكه بدون و خاروندم رو بینیم زیر ام، اشاره انگشت با

 .دادم دست از خودمو كنترل لحظه یه...  شرمنده -

 رفتگ. درآورد رو بود داده مامان كه آبى بطرى پشتیش كوله از و رسید بود مونده تر عقب كه نجال

 :گفت و سمتم

 !كردیا داغ حسابى امروز؟ شده چت نیما -
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 :گفت و دستم داد و درآورد اش كوله بغل جیب از لیوانى. گرفتم دستش از رو بطرى

 .بخور آب كم یه -

 فتمگر صداقت سمت. كردم پرش و گرفتم دستش از رو لیوان. بود همین لحظه اون در كار بهترین

 :گفتم و

 . كردین گیجم بدجورى...  خوام مى معذرت واقعا -

 :گفت و گرفت دستم از رو لیوان

 ونذهنت هم هنوز دونم مى چند هر. حد این تا نه ولى بشید تفاهم سوء دچار كه داشتم انتظارشو -

 . دارید شك بهم و سواله از پر

 .پایین انداختم سرمو فقط جوابش در. بودم تردید و شك از پر هم هنوز. بود درست حرفش

 :گفت نجال. برگردوند بهم رو لیوان و خورد رو آب

 ریزى؟ مى منم براى -

 :گفت سرش پشت هم بنیامین. كشید سر ضرب یه كه دادم نجال دست لیوانى

 !بده ما به هم لیوان یه شدى سقا كه حاال داداش -

 :گفتم هم من و آورد امون همه لب به رو لبخند حرفش

 !بودین شده هالك تشنگى از اتون همه وگرنه. بده من به آب قلپ یه خواست نجال خوبه -

 :گفت خورد مى آب آروم آروم كه طور همون بنیامین

 !بزرگترى همه از كه هم شما. شه مى شروع كوچكتر از خوردن آب گفتن قدیم از -

 بخورى؟ آبو ذره یه تا میاى قر قدر این چرا. امونه تشنه بیاد كن رد لیوانو زودتر...  حاال خب -

 :گفت و انداخت منتظرم چشمهاى به نگاهى. گفت لب زیر چیزى. كرد دور لبش از رو لیوان

 !داره آدابى چیزى هر. نیما آقا نمیام قر -

 داره؟ آدابى چه دیگه خوردن آب یه آخه -
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 :دستم داد رو لیوان و گفت " حسینى یا " و خورد هم رو لیوان ته

 !بریز خودت براى بعد بشورش اول -

 :اومد حرف به نجال همه از اول. كردیم نگاه رو بنیامین چپ چپ همه

  خوردیم؟ مى آب بعد شستیم مى لیوانو اول باید هم ما یعنى...  چرا؟...  وا -

 :گفت اى دوستانه لحن با صداقت

 نشستین؟ رو لیوان خوردین آب وقتى چرا خودتون -

 تو ودب زده باز. بود چى حرف این از منظورش دونستم مى. بود كرده گیر جواب تو حسابى بنیامین

 تمیزى و پاك نظر موردش، در نظرم كه بفهمونه بهم خواست مى انگار. احمقانه فكرهاى خط

 !ندارم خبر خودم و نیست

 مونا همه كه زد حرفى شده، سالح خلع كامال كردم مى فكر كه لحظاتى آخرین تو درست بنیامین

 :كرد متعجب رو

 !!بشورم لیوانو خنگم مگه بودن، خورده آب لیوان این تو من از قبل محترم لیدى تا دو وقتى -

. هباش دراومده دهنش از حرفى چنین شد نمى باورم. بودیم زده زل بنیامین به باز دهن با امون همه

 مى خراب چیزو همه جمله یه با برسم خوبى نتایج به موردش در خواستم مى وقتى همیشه چرا

 .نكنم منفى فكرهاى موردش در داشت توقع هم بعد كرد؟

 آخه. كنه خراب پیشم خودشو شخصیت داشت اصرار چرا. نبود جالب هم شوخى به حرفش حتى

 درگیرى خود جور یه كردم مى حس. كردم نمى دركش اصال. صداقت جلوى چرا؟ دیگه نجال پیش

 دچار بود ممكن یعنى...  هم شاید...  یا...  شناسه نمى رو خودش هم خودش انگار! داره مزمن

 !باشه؟ شده شخصیتى دوگانگى

 آهنگ .باشه بنیامین متمركز حواسم تمام ذاشت نمى و بود شده ذهنم ى زمینه پس آهنگى، صداى

 همه خواننده صداى نهایت، در و كرد مى تداعى ذهنم تو رو مبهمى چیزهاى كه آرومى و مالیم

 ...كرد خارج بنیامین حرف بهت از رو امون

  لحظه هر شه مى تنگ دلم اما و هستى كنارم
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  محضه داشتن دوست فقط نیست عادت دونى مى خودت

 ... هامو بهونه بازم و هستى كنارم

 ... عزیزم جانم -

 ت،گف مى " ببخشیدى " لبى زیر كه طور همون و بود گذاشته گوشش كنار رو گوشیش صداقت

 .رفت كوه باالى سمت به و گرفت فاصله ازمون

. داد گوش ماشینم توى كه آهنگى همون...  بود؟ صداقت گوشى از شد پخش االن كه آهنگى این

 ... آشناست برام كردم مى حس كه همونى

 بود این خاطر به فقط آهنگ بودن آشنا! بود؟ صداقت موبایل زنگ درگیر ذهنم مدت این تمام یعنى

 نفر یه گفت مى بهم حسى یه...  نبود این فقط نه...  نه! بودمش؟ شنیده صداقت گوشى رو قبال كه

 قدر چه! اصلى ى مهره همون...  كرده درگیر فكرمو كه كسى...  همینه موبایلش زنگ هم دیگه

 !باشه؟ همین هم سعیدى موبایل زنگ كه داشت احتمال

 سوال این شر از شد مى كى. نداشتم رو جواب بى هاى سوال همه این تحمل دیگه...  لعنتى...  اه

 زندگیش مجهوالت همه این از خودش داشت؟ صداقت كه بود اى زندگى چه این. بشم راحت ها

  شد؟ نمى خسته

 :گفت و شد نزدیكمون دوباره صداقت

 ... كاردان جناب ببخشید -

 :داد ادامه و كردم نگاهش

 هی براى بمونه صحبتمون ى ادامه باشه بهتر كنم فكر...  پایین گردن برمى دارن ام خانواده -

 .تر مناسب فرصت

 : شنیدیم رو خانومى صداى لحظه همون

 !خان تنبل اینجایى...  سایه -

 بقیه ولى شناختم مى رو صداقت سمیه و سعیدى آرمین دیگه حاال...  برگشتیم صدا سمت به همه

 . بچه دو و زن دو و مرد دو. بودن ناشناس برام
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 :گفت و گرفت مردها سمت رو دستش...  معرفى به كرد شروع سایه رسیدن، كه نزدیكمون

 ... من عموهاى پسر...  كیارش و كیوان -

 :داد ادامه صداقت. كردیم احوالپرسى و دادیم دست باهاشون بنیامین و من

 ... كیانا گلشون دختر و كیوان همسر...  الدن -

 لپ ، خانم الدن با دادن دست از بعد و رفت جلو نجال بار این كه كرد اشاره بچه دختر همون به و

 !هم تو كشید هاشو اخم بچه كه كشید رو كیانا

 :گفت و كرد اشاره)!( بود كرده خطابش " تنبل " كه خانومى همون به صداقت

 ... بهراد پسرشون آقا و كیارش همسر نازنین -

 :گفت نازنین و نجال دادن دست از بعد و كرد مكث كمى

 !هست هم آرمین خواهر جون، نازنین البته و -

 . كردیم معرفى رو خودمون دونه دونه هم ما اش خانواده معرفى با همزمان

!! كردم مى فكر ها صداقت با سعیدى ى خانواده غریب و عجیب اتصاالت به داشتم مدت تمام

 گرنهو نداشته برادر صداقت حتما. بود سایه دنبال كه هم رامین. بود كرده ازدواج سمیه با كه آرمین

 !كرد مى ازدواج برادرش با صداقت، عموى پسر جاى به نازنین

 : كه پرید دهنم از ناخواسته

 نیاوردند؟ تشریف خان رامین طور چه پس -

 كوه، موقعیت خاطر به...  داد جواب آرمین اما بودم، نداده قرار مخاطب رو خاصى شخص كه این با

 دیدنش راىب. بود نشسته سنگى تخته روى تر، باال كمى هم آرمین و بودیم ایستاده پراكنده تقریبا

 تا ردمك درست بونى سایه دستم با. بخوره چشمم تو آفتاب شد باعث كه گرفتم باالتر كمى سرمو

 :ببینمش تر راحت بتونم

 .نمیاد خوشش گرم فصول تو كوهنوردى از. اندازه مى راه كبابو جوجه بساط داره پایین رامین -

 ردك دراز رو دستش. سمتم اومد و شد بلند سنگ تخته روى از آرمین. دادم تكون رو سرم لبخند با

 : گفتم و
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 .باشى موفق. نیما آقا شدم خوشحال آشناییت از -

 اول ى دفعه! بود دوستانه غیر لحنش كم یه كردم حس ولى كردم، تشكر و فشردم رو دستش

 !بود بهتر برخوردش

 نآخری صداقت. پایین رفتن و كردن خداحافظى دونه دونه هم بقیه. پایین رفت و شد رد كنارم از

 مى دست نجال با كه طور همون و اومد تر نزدیك كمى. كنه خداحافظى خواست مى كه بود نفرى

 :گفت داد

 چى؟ یعنى نجال راستى...  شدم خوشحال آشناییت از -

 :گفت و چرخوند ناز با هاشو چشم نجال

 !چشم سیاه بانوى -

 این از نتونستم!! بود مشكى و درشت گاو عین هاش چشم چون میومد بهش اسمش كه هم انصافا

 :گفتم بلند و بگذرم خوشكلم تعبیر

 !مشكى هم درشت هم! گاویه مدل چشمش -

 داقتص گرفت، بازوم از نیشگونى اعتراض با نجال چون! خندید قاه قاه كه بودم كسى تنها خودم و

 !پایین انداخت رو سرش هم بنیامین و گرفت گاز لبشو

 :گفت لبخند با صداقت

 !مونه مى آهو مثل چشمهاش...  كاردان جناب نفرمایید -

 این! بنیامین حتى كردن مى نگاهم باز نیش با بقیه و كرد مى نگاه چپكى كه بودم من بار این و

 !بود خورده پاچه كله صبح هم اون شاید! نبودا دراز زبون كم هم صداقت

 :گفت من به رو و گرفت خداحافظى هم بنیامین از

 . كاردان جناب خوام مى معذرت بازم -

 ...  فقط...  خوام مى معذرت منم -
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 و فضولى از دارم كه بفهمونم بهش جورى چه دونستم نمى...  كردم فرو موهام بین دستى

 دخوا مى موقع چه كه این...  بشه معلوم ماجراها این تكلیف زودتر خوام مى و میرم مى كنجكاوى

 :گفتم كالفگى با...  كنه تعریف برام چیزو همه

 بدید؟ توضیح بیشتر كم یه شد نمى -

 :گفت و زد ملیحى لبخند

 خبر با ازشون بهتره شما كه هست مسائل سرى یه. نداره اى فایده جورى این...  كاردان جناب -

 . كنه مى مغشوش رو ذهنتون فقط من ى پراكنده هاى حرف...  بشید

 :گفتم صبرانه بى

 مسائلى؟ چه -

 :گفت خونسرد خیلى...  كرد نگاهم لحظه چند

 .خدانگهدار...  بینمتون مى كارخونه تو فردا -

 وهك ى حوصله دیگه. باال سمت به نفر سه ما و رفتند كوه پایین سمت به اش خانواده و صداقت

 خواستم مى! كردن مى فرو مغزم تو میخ انگار كه بود شده خسته ذهنم اونقدر. نداشتم نوردى

 ! رفتم تصداق دنبال جوجه عین كه كنند فكر بنیامین و نجال خواستم نمى وجه هیچ به ولى برگردم

 برعكس ماجرا جدیدا كه خصوص به! كرد ول تنها شد نمى هم رو بنیامین و نجال...  دیگه طرف از

 !حیا بى ى گربه هم نجال و دیزى بود شده بنیامین... بود شده

 حتوضی ازم نگاهش با و كرد نگاهم تعجب با. گرفتم رو نجال دست و نزدیكشون رسوندم خودمو

 :تمگف بود، تردید و عصبانیت از پر كه لحنى با. بشه دورتر بنیامین تا كردم كند پا. خواست

 شدى؟ دوست بنیامین با كى از -

....... 

 خورد مى هم به هاش لب فقط لحظه چند. زد زل بهم بهت با و شد تر درشت درشتش، چشمهاى

 شد، مى شنیده زور به كه دارى خش صداى با عاقبت. شد نمى خارج گلوش از صدایى هیچ و

 :گفت
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 گى؟ مى دارى چى نیما؟ چى یعنى دوست -

 تا. داشتم دوست رو معصومش ى قیافه این قدر چه كه آخ. بود شده دلخور و مظلوم اش چهره

 و مشكوك حركت هیچ گذاشت، امون خونه تو پا زخمى انگشت با بنیامین كه روزى از قبل

 انىنگر همه اون با نجال شد باعث كه افتاد لحظه اون تو اتفاقى چه. بودم ندیده نجال از نادرستى

 بیفته؟ تقال به بنیامین انگشت بستن براى

 و نبود انگشتش دور باند از خبرى. راستش دست انگشت و بنیامین دست سمت شد كشیده نگاهم

 . مبپرس ازش حالى حتى كه بودم كرده فراموش كلى به اصال. بود نشسته زخمى چسب جاش به

 :گفتم آرومى صداى با و كردم نگاه نجال به دوباره

 رفتارت متوجه شده؟ چت ها تازگى هست معلوم هیچ. گم مى دارم چى دونى مى خوب خودت -

 هستى؟

 :گفت دلخور و ناراحت طور همون

 دیدى؟ من از رفتارى چه مگه رفتارم؟ -

 نگارا. بشنوه رو هامون حرف از كلمه یك حتى خواست نمى دلم اصال. انداختم بنیامین به نگاهى

 لحظه هر و رفت مى باال رو كوه سرعت با كه داریم گفتن براى هایى حرف بود شده متوجه خودش

 .كرد مى بیشتر باهامون رو اش فاصله

. شده غریب و عجیب رفتارهات كرد گیر ماشین در الى بنیامین انگشت كه روزى از...  نجال -

 ده،سا كوفتگى یه خاطر به. بود كرده تعجب هم بنیامین كه درآوردى بازى تابلو اونقدر روز همون

 و بیاى بیرون اتاقت از دادى نمى زحمت خودت به حتى كه كسى خاطر به هم اون. كردى مى گریه

 .بكنى بهش سالم یه

 رو اش شونه. زد نمى حرفى هیچ و پایین بود انداخته سرشو. شدم خیره بهش و كردم سكوت

 :گفتم و گرفتم

 مه بنیامین و باشى خواهرم تو كه باشه زشت خیلى كنى نمى فكر نجال؟ زنى نمى حرف چرا -

 دون نمك و خورده نمك بنیامین كه كنم فكر نذار خبره؟ چه خواهرم و دوستم بین ندونم اما رفیقم

 .شكسته
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 :گفت و داد تكون طرفین به و آورد باال شتاب با سرشو

 . كنى مى اشتباه دارى نیما. نیست طور این...  نه نه -

. منكن داورى پیش نفهمیدم چیزى وقتى تا و نرم در كوره از دوباره كه كردم مى رو تالشم نهایت

 . كردم مى فوران قطعا بده ادامه سكوتش به خواست مى اون از بیشتر نجال اگه ولى

 این هك كن قبول ولى. كنم دخالت زندگیت تو یا كنم برخورد تعصبى خواد نمى دلم اصال...  نجال -

 نمى...  عزیزتر برام یكى از یكى. رفیقم هم اون و خواهرمى تو. شه مى مربوط هم من به موضوع

 یه. بگذره كار از كار بذارم كنم، دخالت خوام نمى اینكه فكر با و بذارم دست رو دست خوام

 شیمونپ بعدا كه كنى گیر وضعیتى تو ندونسته خوام نمى. خبرى بى ازشون تو كه هست چیزهایى

 هستى؟ منظورم متوجه. كنم كمكت خوام مى. دارم دوست من و خواهرمى تو. بشى

 اىصد با و كرد نگام. بود گندى روز چه...  لعنتى. كرده بغض كردم حس. كرد تایید سر تكون با

 :گفت مرطوب چشمهاى و دار بغض

 هم خودت كه بوده همونى ما ى رابطه تمام. نیست هیچى بنیامین و من بین خدا به...  نیما -

 .بودى شاهدش

 :گفتم و كشیدم عمیقى نفس

 مانعت یا كنم سرزنشت خاطرش به خوام نمى...  نترس هست دلت تو احساسى اگر...  نجال -

 بعد اسىبشن رو طرفت باید اول. ببندى دل ندونسته خوام نمى. نباشم خبر بى خوام مى فقط. بشم

 .حماقته...  نیست عشق نگاه، یه تو عشق. كنى پیدا عالقه بهش

 :گفت و شد سرگردون نگاهش

 چیه؟ منظورت نگاه؟ یه تو عشق -

 روز چهار سه همین دیدین، رو همدیگه بنیامین و تو كه بارى اولین دونم مى من كه جایى تا -

 هلحظ همون از درست تو و شد؛ منجر بنیامین دست دیدن ضرب به كه بود خونه در جلوى و پیش

 مى باره اولین براى كه كسى خاطر به شه مى مگه. دادى نشون خودت از رو عاشق دخترهاى رفتار

 وت صبح كه بشى صمیمى چنان هم بعدش روز چند درست و بشى؟ نگران حد این تا بینیش

 بشى نبنیامی نگران اونقدر صداقت، افتادن موقع بدتر، اون از و. كنى زبونى شیرین اونجور ماشین

 اب رفتارت روز، چند عرض در تو. كنه سقوط مبادا كه بچسبى دودستى رو بازوش ناخواسته كه
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 النا بنیامین هم و من هم كنى، انكار كه هم قدر هر باش مطمئن. شده رو اون به رو این از بنیامین

 .خبره چه دلت تو دونیم مى دقیقا

 نبنیامی گیر نبود حقش من، ریاى و رنگ بى نجالى. افتاد اش گونه روى چشمش از قطره اولین

 ىتو احساس بتونه تا نداشت سیاست ذره یه حتى كه بود ساده اونقدر نجال. بیفته رنگ هزار

 نهك ازدواج باهاش خداشه از نجال كنه، فكر بنیامین كه دادم مى اجازه نباید. كنه مخفى رو قلبش

 دیگه رپس هر یا بنیامین خاطر به كه بود این از بیشتر نجال ارزش! باشه طور همین واقعا اگر حتى

 .بشه كوچیك اى،

 هریز اونقدر. گذاشتم ام سینه روى سرشو و كردم بغلش افتاد، اش گونه روى كه بعدى ى قطره

 ساده و صاف خیلى دنیاش. بود سالش بیست فقط نجال. رسید مى ام سینه تا قدش كه بود میزه

 لمث رو همه. باشه داشته چهره تا هزار تونه مى آدمى هر بدونه كه بود نشده بزرگ اونقدر هنوز. بود

 كنم؟ دور خودم از رو شیطونك این میومد دلم طور چه من آخه. دونست مى صادق و صاف خودش

 . بشه دور ازم و كنه ازدواج خواست نمى دلم اصال

 كوه وسط كه افتاد یادم تازه. كردن نگاهمون چپ چپ شدند، رد كنارمون از كه نفرى چند

 از !خواهرمه دونستند نمى كه مردم. نبود جالبى ى صحنه اصال! كردم بغل دخترو یه و ایستادم

 كنارم رو نجال و نشستم بود تر بزرگ كه كوه هاى سنگ از یكى روى و كردم جداش خودم

 .نبود روون صورتش روى دیگه ولى بود اشكى چشمهاش هنوز. نشوندم

 :پرسیدم آروم

 دارى؟ دستمال كیفت كجاى -

. طرفم گرفت و كشید بیرون دستمالى ى بسته كوچیكى، زیپ از و برداشت پشتش از رو اش كوله

 :گفتم و زدم لبخندى

 !نیفتاده راه مفم كه من. بدم خودت به خواستم مى -

 باز ،گذاشتم سرش به سر و نیست خبرى شد مطمئن وقتى و كشید بینیش به دستشو فورى

 :وغرید گرفت نیشگون

 .اى مسخره خیلى...  نیمـــــا -

 :گفتم مالیمت با و خندیدم
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 كنى؟ مى گریه چرا -

 :گفت خجالت با و پایین انداخت سرشو. شد غمگین صورتش باز

 ...  بنیامین و من یعنى...  من راستش -

 دید رو هام اخم وقتى و انداخت بهم نگاهى بگه؟ خواست مى چى. هم تو رفت هام اخم ناخودآگاه

 :گفت درموندگى با

 حرف باهات كنم جرئت جورى چه من آخه. كردى اخم همه این نشده هیچى هنوز كه تو...  نیما -

 بزنم؟

 یلىخ بنیامین! بود باز زبون نجال این قدر چه. لبم روى اومد لبخند جاش به و شد باز هم از اخمهام

 ودز یا دیر و شده بزرگ كردم مى حس كه حاال. شد مى نصیبش نجال اگه شد مى حالش به خوش

 .فهمیدم مى حضورشو ارزش تازه میره، پیشم از

 :گفتم و گذاشتم اش شونه دور دستمو

 .بزن حرفتو. خواهرى كنم نمى اخم -

 :گفت و داد تاب هم تو رو هاش انگشت

 !بود پیش روز چهار سه از تر قبل خیلى دیدیم، همدیگرو بنیامین و من كه بارى اولین -

................. 

 خودش تا كردم سكوت. بودم گرفته كردن، مى جذب همدیگرو شدت به كه ابروهامو جلوى زور به

 كه بورهمج كنه حس هم نجال و " خب " بگم مرتب كه نبود خوشایند برام اصال. بده توضیح بیشتر

 داداش یه نه بخواد راهنمایى و بزنه حرف برام دوست یه عنوان به خواستم مى. بده توضیح

 .شه مى غیرتى خودى بى كه تعصبى

 :داد ادامه

. ودب شده باز امون خونه به بنیامین پاى تازه كه ها موقع همون ولى. نیست یادم دقیق تاریخش -

 مى رفح و بودین نشسته تخت رو حیاط تو بنیامین و تو. بود پیش ماه شش پنج حدود كنم فكر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

138 

 

 اتاقم ى پنجره روى روبه و كرده عوض رو تخت جاى تازه مامان نبود یادم اصال كه منم. زدین

 .بودم نشسته تختم روى و بودم گذاشته باز رو پنجره گذاشته،

 دیده رهپنج تو از همدیگرو نجال و بنیامین. خوندم خطو ته تا دیگه...  شد ساكت و گرفت گاز لبشو

 تو از میگذاشت، باز رو اتاقش ى پنجره موقع هر و بود پنجره زیر دقیقا نجال تخت چون بودن

 مى نگاه رو حیاط و ذاشت مى پنجره ى لبه هاشو دست ها، وقت بعضى حتى. شد مى دیده حیاط

 المعمو چون. بود لحظه اون تو نجال فیزیكى وضعیت بود، حیاتى وسط این كه چیزى فقط. كرد

 چند! لباس تعویض و كردن آرایش یا خوندن، آواز و رقصیدن حال در یا. نداشت عادى حالت نجال

 :گفت بعد لحظه

 ور پسرى برگردوندم، كه سر. كنه مى نگام یكى كردم حس كه داشتم برمى ابروهامو داشتم -

 ابروش تاى یه و بود لبش روى لبخند. كرد مى نگام خندونش و شده درشت چشمهاى با كه دیدم

 .بود رفته باال هم

 مى تخت روى حیاط تو روزها از خیلى. گشتم مى روز اون دنبال ذهنم تو من و كرد سكوت دوباره

 .دیدن همدیگرو تا دو این روزها، اون از یكى كدوم كه بفهمم تونستم نمى من و نشستیم

 كه وضعیتى تو دقیقا هم اون. باشن دیده همدیگرو جورى این كه كردم نمى هم فكرشو اصال

 ینهآ یه دخترها كه ایه لحظه اون عاشق گفت مى همیشه بنیامین! داشت دوست خیلى بنیامین

 راخ تا اول از بشینه خواد مى دلش گفت مى! كنند مى تمیز ابروهاشونو و گیرن مى دستشون

 نوم خواهر حاال و! درمیارن اصول و ادا تا صد بردارن ابرو دونه یه بیان تا چون كنه نگاه كارهاشونو

 ...  بود دیده وضعیت همون تو دقیقا

 سوتى هب! ... كنم حسودى بنیامین عجیب شانس به یا باشم عصبانى اتفاق این از دونستم نمى

 رد خانوم كه برخوردشون اولین از اون! باشم؟ شاكى حواسیش بى از یا بخندم نجال فراوون هاى

 مه كه امروزم بنیامین، انگشت كردن داغون و كوچه تو پریدنش از اونم بوده، برداشتن ابرو حال

 ونبرخوردهاش تمام ظاهرا. بنیامین بازوى به چسبیدن با هم و داد سوتى پرحرفیش با ماشین تو

 !بوده نجال هاى سوتى از سرشار

 :داد ادامه نجال

 هشد غافلگیر اونقدر. بود نشسته تخت روى تنها اون چون. بودى كجا تو لحظه اون دونم نمى -

 رو نگاهش و اومد خودش به زودتر كه اونى. بكنم غلطى چه باید دونستم نمى اصال كه بودم
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 بل حركت از فقط كه جورى كرد، خواهى عذر آروم خیلى و شد بلند جاش از كه بود بنیامین گرفت،

 ونبیر اتاقم از نداشتم، رفقاتو و دوست ى حوصله چون روز اون از قبل تا. گفت چى فهمیدم هاش،

 ره. بیرون بیام شد نمى روم دیگه هم روز اون از بعد. كنم احوالپرسى باهاش نخوام كه نمیومدم

 .افتاد مشابهى اتفاقات هم باز چند

 :گفتم كنجكاوى با و بمونم ساكت نتونستم

 افتاد؟ اتفاقاتى چه دیگه مگه مشابه؟ اتفاقات -

 :گفت و كرد من و مـ ن كمى

 اىچ براتون خودم شدم مجبور منم و بیرون بود رفته تازه مامان امون، خونه اومد كه دیگه بار یه -

 ببر چاى بیا یا ببر میوه بیا كه دادم مى sms برات بار هر ولى نه یا یادته دونم نمى. كنم آماده میوه و

 .روبشم روبه باهاش دوباره خواست نمى دلم چون..چیزها این از و

 با! آورده باال دیگه گند یه ماجرا، این كجاى دونستم نمى ولى. بود یادم دیگه رو یكى این

 :گفتم كنجكاوى

 ... یادمه آره -

 رو ها چایى بیاى تا بزنم sms بهت خواستم مى و بودم ایستاده درآشپزخونه جلو چاى سینى با -

 هم عدب و حلقم تو كردم ته تا انگشتمو كنم، پذیرایى ازتون شدم مجبور اینكه حرص از. بگیرى

 كردم رفك خودم با بعد ولى. شه مى بنیامین نصیب كردم مى فكر كه ها چایى از یكى تو كردم فرو

 دهنم وت انگشتمو دوباره همین براى بیفته، تو گیر كردم فرو توش انگشتمو كه چایى اون شاید كه

 ینكها با! خوره مى منو تفى چایى بنیامین بشم مطمئن كه دادم تاب هم چایى یكى اون تو و كردم

 .بود عمل ى نتیجه مهم ولى سوخت انگشتم

 !زد مى لبخند هم حالت همون در و گرفت گاز رو لبش و كشید عمیقى نفس

 تكیه ینهس به دست بنیامین دیدم كه بدم پیام بهت تا درآوردم گوشیمو و جیبم تو كردم دستمو -

 دیدمش تا ولى شد سبز دفعه یه كجا از دونم نمى! كنه مى نگام خنده با و اتاقت دیوار به داده

 و وندرس بهم خودشو زود بنیامین كه بیفته دستم روى از سینى بود نزدیك كه شدم هول اونقدر

 چایى اون تمام خواست مى دلم كه شدم شرمنده و كشیدم خجالت اونقدر. گرفت ازم رو سینى

 . خودم سر رو بریزم هارو
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 چه. اشمب كرده تایید كارشو مستقیم غیر خندیدنم، با خواستم نمى ولى بود گرفته ام خنده بدجور

 مسخره ىخیل. باشم نفهمیده كه بود هم طبیعى البته! بودم مونده خبر بى من و بود افتاده اتفاقاتى

 دص كه هم نجال. بگه داده، جلوش خواهرم كه هایى سوتى از من براى خواست مى بنیامین اگر بود

 .بشه توبیخ اینكه به داده مى ترجیح رو اتفاقاتى چنین كردن مخفى صد در

 مبریز دوباره و كنم عوض هارو چایى بدید اجازه گفتم و كردم عذرخواهى ازش شرمندگى كلى با -

 !بدم نیما خورد به جفتشو خوام مى و خوبه ها همین گفت مى بنیامین ولى

 ناراحتى با و شد جمع حواسم دفعه یه. گرفت ام خنده بنیامین تخسى از هم من و خندید نجال

 :گفتم

 دادین؟ خوردم به توفى چاى یعنى -

 :گفت و كرد مخالفت سریع نجال

 ریختم تازه چاى منم. اتاق تو برگشت هم اون و گرفتم ازش. ببره هارو اون نذاشتم...  نــــــه -

 .بردى اومدى خودت و دادم خبر بهت و

 :گفتم و كشیدم راحتى نفس

 بود؟ ها همین یا دادى سوتى بازم -

 :گفت آروم و گرفت ازم نگاهشو

 .نمیاد یادم اى دیگه چیز فعال -

 . بگه خواست نمى دلش هم شاید یا بگه شه نمى روش دیگه ولى هست بازم كه فهمیدم

 فت،گ مى برخوردشون اولین براى نجال كه تاریخى. كردم مى حالجى رو بنیامین رفتارهاى ذهنم تو

 كم كم بود، دیده رو نجال كه موقع اون از پس. داشت خونى هم بنیامین رفتارهاى شدن مشكوك با

 به مربوط هم بود نجال پخت دست كه اى سبزى قرمه خوردن. شد غریب و عجیب رفتارهاش

 :گفتم و انداختم نجال به نگاهى. شد مى ها وقت همون

 زدین؟ هم حرف هم با حاال تا -

 حرفى؟ چه -
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 ... یا برید بیرون هم با شده...  خودتون مورد در -

 :گفت و پرید حرفم میون

 ایدش. بود خونه تو همش افتاد كه هم اتفاقاتى تمام. نه كه معلومه زنى؟ مى كه چیه ها حرف این -

 از بار هر كه. دیدمش مى كوتاه خیلى هم اون و بارش یه امون، خونه میومد كه بارى سه دو از

 . بودم فرارى ازش بیشتر قبل، دفعات هاى سوتى خجالت

 رو وت كه باشه كرده حركتى بنیامین اینكه یا بزنید؟ هم به حرفى كه نشده هم خونه تو حتى -

 .كنه احساسش متوجه

 :گفت و داد تكون طرفین به رو سرش

  .بنیامین هاى گیرى مچ و من هاى سوتى جز نبوده ما بین چیزى كن باور. نبوده هیچى...  نه -

 :گفتم و زدم رضایت از لبخندى

 صادق من با هم دادنش، جواب براى دارم دوست كه بپرسم ازت سوالى یه خوام مى...  نجال -

 .خودت با هم باشى

 :گفت و كرد نگاهم نگران و منتظر

 سوالى؟ چه -

 دارى؟ عالقه بهش چرا -

............. 

 كرف دلیلش به حاال تا شاید یا. چرا دونست نمى هم خودش انگار. طوالنى سكوت یه. كرد سكوت

 عصبانى حدودى تا و شوخ لحنى با و كردم دستى پیش كه بزنه حرف كرد باز دهن. بود نكرده

 :گفتم

 !كنما مى پلت و شل زنم مى كه " خواد نمى دلیل داشتن دوست " نگو فقط -

 :شد مانع بنیامین بار این كه بزنه حرف كرد باز دهن باز

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

142 

 

 تمنشس كوه باالى ربعى یه من. شم مى وارد بحث وسط كه ببخشید! كن پل و شل آقاى به به -

 حاال. ینپای اومدم كه شدم مى پز بخار آفتاب زیر داشتم دیگه. نشد پیداتون ولى بیاید شما بلكه

 دارید؟ن امرى! برسید كنونتون پل و شل عملیات به هم شما تا پایین گردم برمى اتون اجازه با هم

 صالا ولى بده رو سوالم جواب داشتم دوست كه این با. نگفت چیزى و پایین انداخت سرشو نجال

 :گفتم و شدم بلند جام از. كنه طى رو مسیر تنها هم باز بنیامین كه نبود درست

 !باال بیایم باید رفت یادمون اصال شدى معطل ببخش. میایم هم ما دیگه نه -

 :گفت لبى زیر فقط و شد بلند هم نجال

 .شدید اذیت ببخشید -

 :گفت باشه داشته خاصى مخاطب اینكه بدون و دوخت كوه پایین به نگاهشو بنیامین

. رفتم و برم آخرش تا خواستم مى من ولى بدید ادامه نخواستید شما چیه؟ براى عذرخواهى -

 انداز پس. نداره عیبى اونم كه. باشین كرده غیبتمو نبودم من تا اینكه مگه. نداره عذرخواهى دیگه

 !شه مى آخرت

 اب و انداخت سرش پشت به نگاهى. كردیم مى نگاهش حركت بى چنان هم ما ولى رفت قدم چند

 :گفت لبخند

 .بینمتون مى بعدا -

 كل! زیمنوا مهمون این با بودم كاشته گل واقعا. بنیامین طفلك. پایین رفت و نشد ما جواب منتظر

 سمتم به. كرد تماشا رو رفتنش لحظه چند نجال. ور اون و ور این دادیم پاسش رو كوهنوردى

 :گفت و چرخید

 ىم متوجه سریع خیلى. شعورشه و درك همین بیاد خوشم ازش شده باعث كه چیزهایى از یكى -

 كهاین بدون زود خیلى. نباشه جایز بودنش شاید اینكه یا. دارن خصوصى حرف دیگرون كه شه

 هبش بقیه آزار باعث حضورش اینكه از كنم مى احساس. میره و گیره مى راهشو كنه، كنجكاوى

 به اومدنم كه شرمنده گفت بهم بار یه. شده كم امون خونه به اومدنش خاطر همین به. متنفره

 زد حرفو این كه روزى اون از بعد! بشید زندونى خودتون ى خونه تو شه مى باعث اتون خونه

 .امون خونه میاد كمتر دیگه
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 كه ودهب هم نجال راحتى خاطر به. نبوده امون خونه به نیومدنش دلیل تنها نبودنش، پاك حس پس

 ى همه كرده مى حس اینكه وجود با كه بود بزرگوار بنیامین قدر چه. بود كرده كم رو آمدش و رفت

 ىمن. نزده منو قید و نیاورده ابروش به خم صبورانه هم باز معذبند، حضورش از ام خانواده اعضاى

 بى خودمون و كنیم مى كارهایى چه ها وقت بعضى هم ما واقعا. بودم آزارش ى مایه خودمم كه

 وت میاریمش زور به طرف، اون از و مزاحمه كنیم مى حالى بهش مستقیم غیر طرف یه از. خبریم

 !خونه

 :گفت و نشست سنگ تخته همون روى دوباره نجال

 كه علومهم رفتارهاش از. تنهاست خیلى ولى صمیمیه دوست تو با اینكه با. تنهاست كه مشخصه -

 ... نیما. كنه دل درد براش تا نداره كیو هیچ انگار. داره دلش تو اى غصه یه

 ... هوم -

 بخواد؟ كمك ازت و بگه مشكالتش از برات شده وقت هیچ -

 مى جهنتی به كمتر كردم مى فكر بیشتر چى هر. كردم فكر بنیامین به و كشیدم عمیقى نفس

 :گفتم و دادم تكون سرى تاسف با نهایت در و رسیدم

 .نمیاد یادم كه من...  وقت هیچ...  نه -

 قابل و بزرگوار خیلى كنند مى قایم هاشون شوخى و لبخندهاشون پشت دردهاشونو كه هایى آدم -

 . من براى حداقل. احترامن

 دارى؟ دوسش شناسه موقعیت و ریزه مى دلش تو هاشو غصه اینكه خاطر به فقط -

 :گفت و دوخت بهم چشمهاشو

 نچو ولى. شه نمى سرم حیا و شرم و كنم مى رویى و چشم بى كه نكن فكر خدا رو تو...  نیما -

 بهم هك تو از بهتر كى. كنم مى باز برات دلمو ى سفره دوستانه دارم كنى، كمكم خواى مى گفتى

 از .نمكش با لبخند از. اومد خوشم اش قیافه از دیدمش كه بار اولین...  من...  نیما...  كنه؟ كمكم

 هارو چایى اون خواستم مى كه بعد ى دفعه...  كرد عذرخواهى و كرد جور و جمع نگاهشو زود اینكه

 اون از منو خواست مى شوخى با و نیاورد هم خودش روى به اصال اون و بدم خوردش به

 باوقار نظرم به جورایى یه. اومد خوشم گذشتش همه اون از كنه، خالص وجدان عذاب و شرمندگى
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 پررویى با كه ببخش...  نیما...  صبور و قوى. محكم حال عین در و مهربون. میاد شخصیت با و

 ...نذار بودنم وقیح حساب به...  زنم مى حرف دوستت مورد در دارم

 اهرخو تونستم نمى وجه هیچ به كه بود زده حرف صادقانه و بود غمگین صورتش و صداش اونقدر

 از نجال هاى برداشت دونستم نمى فقط. بدونم حیا بى و پررو رو داشتنیم دوست كوچولوى

 مىن حسابى و درست هنوز بودم رفیقش كه من باشه؟ درست تونه مى حد چه تا بنیامین رفتارهاى

 دیده رفتارهاش تو منم جدیدا كه بود هایى همون گفت، مى نجال كه چیزهایى ولى. شناختمش

  باشه؟ شده رفتارش تغییر باعث نجال دیدن كه بود ممكن یعنى. بودم

 هاى تیكه. شدن مى توجیح قابل رفتارهاش از خیلى باشه اش گذشته كردن ترك حال در اگه

 خوردن، آب ازش محترم لیدى تا دو كه لیوانى درباره كه حرفى مثل پروند، مى گاهى كه نافرمى

 . كنه ترك رو سابقش رفتارهاى و ها حرف نتونسته، كامل طور به هنوز كه بود این از ناشى

 رددم گذاشتنش، كنار براى حاال و گرفته خو خیالش بى و شوخ شخصیت اون با عمرى یه كه انگار

 كنترل كه بود بهتر شاید ولى. داشتم دوست هاشو شوخى شخصه به من. داشت هم حق. مونده

 . باشه داشته روش بیشترى

 غییرت این متوجه كسى نداره دوست ولى كنه تغییر خواد مى بنیامین كردم مى احساس طرف یه از

 راگ كه. باشه نجال كردن جذب براى رفتارها، این تمام مبادا كه ترسیدم مى دیگه طرف از. بشه

 . گذشتم نمى ازش راحتى به قطعا بود طور این

 :گفتم و شدم بلند جام از

 .برگردیم بهتره -

 :گفتم رفتیم مى پایین كه طور همون. شد بلند هم نجال

 باهاش و بینمش مى روز هر كه من. شناخت برخورد تا سه دو با شه نمى رو آدمى هیچ...  نجال -

 چیزى اون بنیامین ممكنه. كنم مى تعجب هاش حرف و كارها از ها وقت خیلى هنوز ارتباطم در

 داشته واین آمادگى باید تو. باشه بدتر خیلى شاید یا بهتر خیلى ممكنه. ده مى نشون كه نباشه

 احتىر به كردى، مى تصور تو كه نبود چیزى اون بنیامین زندگى واقعیت روزى، یه اگر كه باشى

 .كنى فراموشش
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 اشو تهپ باشه، الزم كه بود نیومده پیش چیزى هنوز. بدم توضیح براش اون از بیشتر خواستم نمى

. دمون مى باقى دوست یه فقط بنیامین و شد مى ختم جا همین به ماجرا این شاید. بریزم آب رو

 .بشه خبردار رفیقم هاى شیطنت از خواهرم كه نداشت لزومى پس

 با و شكستم رو سكوت. رفتیم مى پایین آرامش با و بودیم كرده سكوت دومون هر اى دقیقه چند

 :گفتم خنده

 شدى؟ هول حد اون تا بنیامین انگشت براى روز اون كه شد چى حاال -

 :خندید و شد قرمز هاش لپ

 فهمیدم نمى اصال كه بودم ناراحت خرابكاریم از اونقدر كن باور. نیار یادم خدا رو تو نیما واى -

. دمبو كرده شاهكار دیگه روز اون. میارم باال گندى یه بنیامین جلو دفعه هر آخه. كنم مى كار چى

 یدمد خونیشو انگشت كه موقع همون. ترسیدم خیلى شده داغون اونقدر دستش دیدم كه هم بعد

 .اومده سرش بالیى چه بفهمم زودتر خواستم مى همین براى افتاده ناخنش كه كردم شك

 :گفت و بازوم تو كوبوند یكى

 !نفهمیدم نكن فكر. كردى مى اذیت منو خوب كه هم تو -

 :گفتم و خندیدم قاه قاه

 شدى؟ بداخالق دفعه یه كردیم باندپیچى رو بیچاره انگشت تا چرا پس -

 :گفت و گرفت دستش تو بود آویزون بدنش طرف دو از كه رو پشتیش كوله هاى بند

 نگرانیم كه بدم نشون جورى اون خواستم. دادم بروز نگرانیمو زیادى فهمیدم موقع همون آخه -

 .بنیامین خاطر به نه بوده خرابكاریم خاطر به

 :گفتم و انداختم باال ابرویى

 خرابكاریت؟ یا بنیامین بودى؟ نگران كدومشون خاطر به واقعا حاال -

 :گفت آروم و پایین انداخت سرشو بعد و كرد نگام لحظه چند

 !دو هر -

 :گفتم و خندیدم
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 كنى؟ نمى قایم ازش خودتو دیگه روز اون از چرا -

 بشم رو به رو باهاش كه بار هر. كنه نمى دوا ازم دردى هیچ شدن قایم كردم احساس چون -

 شتربی بخوام اگه زشته خیلى. باداباد چه هر دیگه! عارى بى طبل به زدم همین واسه. بساطه همین

 مخود هم كنه مى بودن مزاحم احساس بیچاره بنیامین اون هم. كنم حبس اتاقم تو خودمو این از

 ... اینكه هم. شم مى اذیت

.............. 

 ور تو اشتیاق خواد مى طرف كه هاست سكوت اون از سكوت این فهمیدم. نداد ادامه و كرد سكوت

 :گفتم و خوردم نیشخندمو! بزنه حرف تا بكشى نازشو خواد مى دلش قولى به یا. بسنجه موضوع به

 چى؟ كه این هم -

 :گفت و گرفت بازى به رو پایینش لب انگشت با

 !بشناسمش بیشتر...  بیشتر...  خوام مى...  كه این هم -

 .نگفت هیچى دیگه و پایین انداخت سرشو

 نمك دعواش. بدم نشون العملى عكس چه بودم مونده! افتاده شناسایى خط تو خانوم. طور این كه

 كه ودب درست اصال بشم؟ همراهش بنیامین شناسایى تو منم یا بشم، احساساتش و كارها مانع و

 امینبنی گردن رو تقصیر شد مى حد چه تا! كنه؟ تقدیم دوستم به دستى دو رو دلش خواهرم بذارم

 امینبنی جاى من اگر بگردم؟ مقصر دنبال بخوام كه داشت وجود تقصیرى وسط این اصال انداخت؟

 مى كاش...  اوفففففففف داشتم؟ برخوردى جور چه توقع میومد، خوشم دوستم خواهر از و بودم

 خاطرش به بخواد و باشه نجال خواه خاطر واقعا اگر واقعیه؟ حد چه تا بنیامین احساس فهمیدم

 نباشه؟ پاك نیتش اگر ولى. كنم قبولش بتونم كنم فكر كنه، تغییر

 .دادم بیرون شدت با نفسمو

 و اباب و مامان ى قهقه صداى رسیدیم، كه كوه پایین به. من االن وضعیت یعنى موندن هوا در پا

 :فتگ نجال و انداختیم هم به نگاه یه تعجب با نجال و من! شد مى شنیده مترى چند از بنیامین،

 بود؟ بابا ى خنده صداى -

 !گمونم آره -
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 اباب و مامان وسط كه بنیامین دیدن از شدیم، نزدیكشون وقتى و كردیم بیشتر رو سرعتمون

 هاى اشك و بود شده قرمز خنده شدت از كه مامان! درآوردم شاخ بود، گرفته معركه و بود نشسته

 سر رو نادرش هاى خنده اون از بابا. كرد مى پاك روسریش ى گوشه با رو، چشمش تو شده جمع

 سه نچو. تا نه و بیست...  نه كه تا دو و سى البته. بود پیدا دندونش تا دو و سى كه جورى بود داده

 ولى دبو چى دونم نمى كه موضوعى كردن تعریف حال در هم بنیامین! بود كشیده هاشو دندون از تا

 !!بود پتو و تشك و خوابیدن از حرف انگار

 حرف تونستند نمى خنده شدت از كه بابا و مامان. شدن تر آروم دیدن، مارو وقتى تاشون سه هر

 :گفت بنیامین و بزنند

 نه؟ یا كردین فتح رو تاراك كوه باالخره! رسیدن هم جیل و جكى به به -

 بول صورت و خندید ریز ریز هم مامان و گذاشت نمایش به هاشو دندون بلندى صداى با دوباره بابا

 وگرنه قبلیه هاى حرف اثر از اشون خنده كه بود مشخص. كرد قایم روسریش پشت رو اش شده

 !!نداشت خنده بنیامین حرف هم ها قدر اون

 كمى دست با پاشو. درآورد هاشو كتونى و نشست حصیر روى كرد، مى سالم كه طور همون نجال

 جوراب !بخندیم امون همه شد باعث كه زمین رو گذاشت پاشو و گفت پیفى! كشید بو و گرفت باال

 :گفت مامان به و كرد گوله و درآورد هاشو

 .نشدیم شیمیایى همه تا توش بندازم هارو این بده پالستیك یه مامان -

 نجال كه این. بود بهتر جورى این هم شاید. كنه پرونى مزه كه بود شده نجال نوبت حاال انگار

 ین،بنیام وجود خاطر به خواست نمى دلم. بال و شیطون و شر. بوده همیشه كه همونى. باشه خودش

 این. هبزن دید رو بنیامین یواشكى و بشینه گوشه یه همش و كنه سكوت خجالتى دخترهاى مثل

 و حال سر و شاد جور همین. پسندیدم نمى مدلى این رو نجال اصال. بود تر افتضاح خیلى جورى

 دىدر بى از نجال. تفاوت یه با ولى. بود بنیامین كه چیزى همون درست. داشتم دوستش خندون

 .نستمدو مى بعید ولى بود خندون دردى بى از هم بنیامین شاید. دونم نمى...  بنیامین و بود خوش

 ولهك توى چپوند و گذاشت پالستیك تو رو هاش جوراب هم نجال و داد نجال به پالستیكى مامان

 كنارمون از كه آبى جوى لب و كرد پاش بود، آورده خونه از كه رو صورتیش هاى صندل. پشتیش

 :گفت و كرد فرو آب تو پاهاشو. نشست شد مى رد
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 !نزدن كپك تا بشور پاهاتو بیا نیما -

 !چپوندم كفشم تو معطرمو هاى جوراب و درآوردم كفش از پاهامو. نشستم كنارش و زدم لبخندى

 ،شد جارى هام رگ تو و شد تزریق پام به انگار كه آرامشى. اومد جا حالم گذاشتم، آب تو كه پامو

 :گفتم بنیامین به رو و انداختم سرم پشت به نگاهى. آورد لبم به لبخند

 شستى؟ پاهاتو تو -

 !بزنم كپك تا شینم مى جورى همین كردى فكر پس. نیما آقا بله -

 به ىنگاه نیم بنیامین. بزنه لبخند و برگرده عقب به هم نجال شد باعث نجال، حرف به اش اشاره

 :گفت من به رو بده، جواب رو لبخندش اینكه بدون و انداخت نجال

 . نبره آب رو هندونه و دوغ بپا -

  ببره؟ آب كه است رودخونه مگه...  بابا نه -

 :شد بلند نجال جیغ صداى لحظه همون

 !برد آب مو دمپایى...  وااااى -

 دمدوی و آب تو پریدم. رفت مى و بود افتاده آب رو دمپاییش. كردم نگاه آب مسیر به و برگشتم

! دش خیس هیكلم كل برسم، دمپایى به اومدم تا و پاشید مى باال آب دویدنم، با! دمپایى دنبال

 خنده با و ریخت هم به موهامو دستش با. شدم مواجه نجال باز نیش با و برگردوندم رو دمپایى

 :گفت

 .دنبالش برى كردم نمى فكر اصال. داداشى گرم دمت -

 این با وگرنه بدم، حالتشون كه زدم نمى موهام به دیگه چیزهاى و واكس و ژل وقت هیچ خوبه

 !بود شده نابود اش همه نجال رفتار

 شدى؟ مرگ ذوق قدر این چرا حاال -

 :گفت بابا و خنده زیر زدن همه دفعه یه

 !شدى مى بر روده خنده از بودى دیده آب تو دویدن موقع خودتو هم تو اگه -

 :گفت خنده با بنیامین
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 !بودى شده اردك عین -

 مى امروز بود شده الهام بهش انگار. بود پخته زود صبح مامان كه ناهارى سراغ رفتیم كم كم

 با ور غذاها وقتى تا! برد امون همه سر از هوش بود، پخته كه فسنجونى و برنج. بیرون بریم خوایم

 مى بر رو قابلمه در كه اونقدر. زد مى ناخنك فسنجون به مدام بنیامین كردیم، مى گرم نیك پیك

 نجال و من اگه حاال. زد نمى غر بهش اصال هم مامان. بشه گرم غذا داد نمى مهلت اصال داشت،

 !بود زده دستمون پشت بار صد بودیم

 نمى دلم اینكه با. خورد مى تاب بنیامین و صداقت دور فكرم خوردیم، مى ناهار كه مدتى تمام

 ى زمینه پس تو آخرش. بود ممكن غیر اما كنم خورد خودمو اعصاب بهشون كردن فكر با خواست

 .داشتن حضور ذهنم

 :گفت مامان كه بودیم خوردن غذا حال در

 شد؟ بهتر انگشتت پسرم -

 :گفت و انداخت اش خورده چسب انگشت به نگاهى و گرفت باال دستشو بنیامین

 .نیست بدك...  اى -

 :گفت و گرفت دستش تو رو بنیامین انگشت بابا

 درنیومده؟ ناخنش -

 .شده پیدا گوشتم زیر از ناخن سر كم یه فقط. هنوز نه -

 شده مچاله چنان نجال صورت! كشید سمتش به رو ها نگاه ى همه نجال، گفتن " ووش " صداى

 :گفت ناراحتى با! كشه مى درد داره بنیامین جاى به انگار كه بود

 .نبود حواسم اصال. بنیامین آقا ام شرمنده واقعا -

 :گفت و كرد نجال به مشكوكى نگاه بابا

 نبود؟ چى به حواست اى؟ شرمنده چى براى تو -

............. 
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 زدیم زل و شدیم ساكت امون همه! دراومد ابر پشت از ماه زود چه. نجال داد گافى عجب...  اوه اوه

 خودش بود، هگفت بابا به بنیامین. دونه نمى رو قضیه اصل بابا نبود یادم شخصه به كه من...  بابا به

 ! كرد مى شرمندگى و ناراحتى ابراز داشت نجال حاال و كرده حواسى بى

 :گفت و كرد میونى در پا مامان. بگه چى دونست نمى و بود افتاده پته تته به نجال

 . بست بنیامین آقا دست رو ماشینو در و نبود حواسش نجال -

 :گفت نجال به رو و كرد اخمى بابا! داد توضیح رو ماجرا سانسور، كمى با همراه مفید، و خالصه

 . هوایى به سر خیلى جون؟ بابا كنى نمى جمع حواستو چرا -

 :گفت شرمندگى با و شد قرمز هاش گونه نجال

 .ام شرمنده هم بابتش و دونم مى -

 :گفت و كرد مداخله بنیامین. پایین انداخت سرشو و نگفت چیزى دیگه

 !یاددرم جاش به تر خوشكل ناخن یه دیگه وقت چند. نشده قطع كه انگشتم شده؟ چى مگه حاال -

 .انداخت بنیامین به نگاهى قدردانى با و آورد نجال لب به لبخند حرفش

 :گفت و كشید دراز سفره كنار بابا

 !شه نمى غذا از بعد چرت هیچى -

 من اگه حاال. داد خاتمه بحث به راحتى همین به. بست هاشو چشم و گذاشت سرش زیر بالشى

 مىن انبر با ناخنمو تا بود؟ كن ول بابا مگه بودم، گذاشته در الى دختریو یه دست نجال جاى به

 !كرد نمى ول كشید

 و بودم بیدار من ولى. زدیم مى چرت مثال و بودیم كشیده دراز هم كنار ردیف به بنیامین و بابا و من

 بچه ى گریه...  ها گنجشك جیك جیك...  آب شرشر صداى...  دادم مى گوش اطرافم صداهاى به

 و جمع نجال و مامان كه هایى ظرف پولوق تلق...  ها پسربچه داد و جیغ...  كنارى ى خانواده ى

 دست به كه توپى صداى...  كردن مى جذب مشترى كه ها فروش دست صداى...  كردن مى جور

 :گفت مى كه صدایى و...  وهورا سوت و تشویق صداى...  كرد مى برخورد ها

 ...  بازى تو بیارین رو رامین -
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 در بود، اومده كوه به باهاشون صداقت كه اكیپى. شد باز چشمهام و چرخید صدا سمت به سرم

. كردن مى استفاده ازش تور جاى به و بودند كشیده طنابى درخت، تا دو بین. بودن والیبال حال

 . بود من روى به رو كه بود ایستاده جایى درست صداقت

 باعث كه گفت گوشش در چیزى. صداقت سراغ رفت راست یك و شد زمین وارد سعیدى رامین

 ابلمق زمین به هم سعیدى. كنه اشاره روش به رو زمین به و بده تحویلش پوزخندى صداقت شد،

 !زد صداقت پسرعموهاى از یكى رو سرویس. زد باال آرنج تا هاشو آستین و رفت

 هپنج با صداقت، خواهر و كرد جمع رو توپ ساعدى با بود، ایستاده مقابل زمین انتهاى كه آرمین

 !خوابوند بود، صداقت كه زمینى تو رو توپ پرشى، با رامین و جلو به داد پاسش

 دقیق، هاى كارى پاس با كه زد رو سرویس ها خانوم از یكى و افتاد رامین گروه دست سرویس

 با هم صداقت و خوند مى كُرى صداقت براى رامین. اومد دست به صداقت گروه براى امتیاز یك

 !داد مى رو جوابش پوزخند هم شاید یا لبخند

 و رفت همین از یكى تو. گرفت مى امتیاز ها گروه از یكى بار هر و شد تكرار وضعیت این بار چند

 لهفاص با رو اى ضربه رامین بودن، گرفته قرار هم روى روبه رامین و صداقت كه توپ هاى برگشت

 توپ، زدن محض به اما گرفت كمك پاش از توپ كردن جمع براى صداقت و انداخت صداقت از

 !نشست زمین روى درجه هشتاد و صد حالت به و خورد لیز پاش

 بود، كشیده دراز كه هم بنیامین. شدم خیز نیم جام سر و كشیدم بلندى " هین " ناخودآگاه

 :گفت لب زیر و نشست جاش سر من با همزمان

 !شد ناقص كنم فكر -

 عادى خیلى و شد بلند جاش از خودش برسند، بهش اینكه از قبل اما. صداقت سمت دویدن همه

 كه نبود واضح چندان صداشون اما شنیدم مى رو اشون همهمه. كرد مانتوش تكوندن به شروع

 .گن مى چى بفهمم

 ره مى جیغش باشه كى هر هشتادى و صد چنین با قاعدتا. صداقت به بودم زده زل متعجب و گیج

 چهره تو ناراحتى و درد از اثرى تا بودم منتظر لحظه هر! نیاورد هم ابروش به خم صداقت ولى هوا

 ! انگار نه انگار ولى بشه معلوم اش

 :گفتم و دادم باال ابرویى. بود شده روش به رو ى صحنه محو. انداختم بنیامین به نگاهى
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 كردى؟ مى نگاه شونو بازى داشتى هم تو -

 :گفت و برگشت سمتم به

رى و سَر یه پسره این با كنم فكر...  آره -  !داره سـ 

 :گفت بود زده زل روش به رو به كه طور همون و رسید سر نجال كه بگم چیزى خواستم

 خبره؟ چه اونجا -

 اخم با و ودب پیچونده رو رامین دست صداقت. برگشتیم كرد، اشاره نجال كه سمتى به بنیامین و من

 رو صداقت دست ها، خانوم از دیگه یكى و صداقت خواهر. گفت مى بهش چیزى عصبانیت و

 !بود شده مچاله درد از رامین ى چهره. كنند جداش رامین از كردن مى سعى و بودن چسبیده

 پس از رامین یعنى! بود شده خطرناك و غریب عجیب صداقت این قدر چه! بود مونده باز دهنم

! ادمافت زد بهم كه اى سیلى یاد باشه؟ داشته زور قدر این زن یه شه مى مگه! برنمیومد؟ صداقت

 . انصاف بى بود سنگین دستش واقعا

 :گفتم تعجب با

 شد؟ چشون دفعه یه -

 :گفت اخم با نجال

 !عوضى مردتیكه بود حقش -

 :كرد توضیح به مجبور رو نجال بنیامین، و من پرسشگر نگاه

 . سایه بازوى به كشید دستشو...  ایـــــــــش -

 ىنم نگه هم رو شون فامیلى ى رابطه حرمت حتى. بود عوضى رامین این قدر چه. هوا پرید ابروهام

 :گفت اكراه و تردید و شك با نجال. داشت

 قیهب دید تا. گره استفاده سوء و عوضى خیلى هست كى هر داره؟ نسبتى چه سایه با پسره این -

 و شد عصبانى هم سایه. گفت گوشش در چیزى یه و گرفت رو سایه بازوى نیست، حواسشون

 شناسیدش؟ مى كجا از شما بود؟ كى خانوم سایه این اصال. پیچوند دستشو

 .خونه بودم آورده رو اش نامه پایان كه همون. دیگه است كارخونه رئیس -
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 :گفت هیجان با و شد باز هم از اش چهره دفعه یه بعد و كشید درهم ابرو لحظه چند نجال

 شیر عجب. جوونه قدر چه گرم دمش واى. خریده رو كارخونه كه همون. اومد یادم...  آهاااااان -

 فكر! كرد سوسكش رو پسره جور چه ببین كنه؛ اداره رو كارخونه یه تونه مى نیست خود بى. زنیه

 !باشه چیزى كارى تكواندو بازى، كاراته كنم

 و صد و سنگین دست اون با. نبود حقیقت از دور چندان نجال حرف. انداختم صداقت به نگاهى

 !باشه كار رزمى كه نبود بعید رامین، دست پیچوندن و هشتاد

 :پروند جا از امونو همه بابا صداى

 !زنى؟ مى حرف قدر این نیما خبرته چه. كنید وراجى ریز یه. بخوابیم چرت یه گذاشتین اگه -

 هك قانونه یه این ما ى خانواده توى اصوال! زمین به رسید ام چونه كردم حس كه اومدم كش چنان

 ! الغیر و بشه شكسته من سر موجوده، كوزه كاسه چى هر هستم، من تا

 كه گفت و زد زنگ رضا راه، بین. خونه سمت افتادیم راه و كردیم جمع رو وسایل دیگه كه بود عصر

 .بگیرم ازش برم و شده آماده صداقت ماشین

 منتظرم صافكارى بیرون و شد پیاده بود، ما با كه هم نجال. كرد پیاده رضا صافكارى دم منو بنیامین

 .رفت و كرد خداحافظى تشكر، كلى از بعد بنیامین. موند

 بوقى تك. بیرون آوردم رو ماشین و كردم پرداخت صافكاریو هزینه كردن، پاره تیكه تعارف كلى با

 خما نجال كه زدم دیگه بوق یه. نیاورد باال هم سرشو حتى نجال ولى بشه سوار كه زدم نجال براى

 شیشه. گرفت ام خنده. ایستاد من به پشت و رفت تر عقب قدم چند و توهم كشید رو هاش

 :زدم صداش و آوردم پایین رو ماشین

 نمیاى؟ چرا پس نجال -

 :گفت و شد باز اخمش دید، فرمون پشت منو وقتى و برگشت تعجب با

 نزدى؟ صدام اول همون چرا! مزاحمه كردم فكر دیوونه تویى؟ -

 :گفتم و خندیدم

 .زیرى سربه قدر این دونستم نمى -
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 :گفت و شد سوار

 كیه؟ ماشین این -

 :گفتم بندازم فضولى به رو نجال اینكه براى دقیقا و صادقانه كامال

 .صداقت خانوم ماشین -

 :گفت و كرد نگام چشمى زیر

 ... نمببی بگو اصال كنه؟ مى چیكار تو دست كارخونه؟ رئیس خانوم؟ سایه همون صداقت؟ خانوم -

 :گفت مشكوكى لحن با و نشست من به رو و چرخید صندلى روى

 ن؟گفتی مى بهم چى تنهایى ساعت دو كوه تو هاییه؟ مایه چه تو خانوم سایه این و تو ى رابطه -

 دىآور ماشینشو و كردى تصادف باهاش نكنه! دى نمى پس نم خودت ولى میارى در منو آمار فقط

  كنى؟ جبران خسارتشو كه تعمیرگاه

  باشم؟ موفق نجال، گذاشتن كار سر ى اندازه به دادنش انجام تو كه بود هم اى دیگه كار

 مدونست مى. بودم كرده سكوت و زدم مى لبخند فقط نجال كنجكاوى همه این از راضى و خوشحال

 !!درمیاره حرصشو هم من سكوت و شه مى كنجكاو بیشتر جورى این

 بزنى؟ حرف خواى نمى -

 :گفتم و دادم حركت باال سمت به سرمو

 !نوچ -

 :گفت موذیانه و كرد قالب اش سینه روى هاشو دست

 بگى؟ خواى نمى مطمئنى -

 :گفتم و دادم حركت پایین به رو سرمو بار این

 !اوهوم -

 زنى؟ نمى حرف خوش زبون به پس -

 ! داد دست بهم امنى نا حس جور یه! ترسیدم كوچولو یه حرفش این از چرا؟ دروغ
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 ىسع. گرفت مى نیشگون بازوم از معموال! كردم آماده " نیشگون " شبیه چیزى یه براى خودمو

 ! بگیره انگشتهاش بین گوشتمو و پوست نتونه كه كنم منقبض رو بازوم عضالت كردم

 :گفتم و دادم تكون طرفین به سرمو

 ...نوچ نوچ -

 پام رون از اى جانانه نیشگون خالقانه، حركت یك طى. شدم حمله منتظر و كردم منقبض بازوهامو

 نجالى. دادم تكون هوا تو دستش، زدن پس براى دستمو ناخودآگاه! رفت هوا به دادم كه گرفت

 پشت كه نهك نشینى عقب خواست بود، صندلى پشتى به پهلوش و بود نشسته من به رو كه بیچاره

 !! شد یكى ماشین صندلى با بچه و خورد صورتش راست طرف به محكم دستم

 چرخیدم و داشتم نگه و كشیدم خیابون كنار به ماشینو سریع. گرفت دردم خودمم سیلى، صداى از

 . نجال سمت

 بین. بود شده اشك از پر مشكیش و درشت چشمهاى و بود گذاشته اش گونه روى دستشو

 !بارید مى ناباورى و بهت و درد اش قیافه از. بود مونده باز دهنش و بود افتاده گره ابروهاش

 جارى هاش اشك بودم، منتظر و بهش بودم زده زل جور همون. نداشتم ازش كمى دست خودمم

 تداش برنمى اش گونه روى از دستشو حتى و بود مونده صورت به دست طور همون نجال اما. بشه

 . اومد گلش برگ صورت سر بالیى چه ببینم تا

 :گفتم آروم و گرفتم دستم تو دستشو مچ

 خوبى؟...  نجال -

 .كرد مى نگام ساكت طور همون

 هوم؟...  بود اتفاقى كه شدى متوجه هم خودت -

 .كرد تایید حرفمو سر تكون با و شد باز ابروش گره

 :گفتم و برداشتم اش گونه روى از آروم دستشو

 داشت؟ درد خیلى -
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. .. آخ آخ. بود مشخص پوستش روى قرمز ى لكه تا چند. كردم بررسى صورتشو. نگفت هیچى

 :گفتم و كشیدم پوستش قرمزى روى دستمو. بود هام انگشت مفصل جاى

 گى؟ نمى هیچى چرا -

 :گفت شده ورى یه دهن با و دادن تكون رو فكش كرد شروع

 !افتاده كار از فكم كنم فكر -

 :گفتم و خندیدم! بود كرده گل بازیش مسخره وضعیت اون تو

 میفتى، من تن گوشت جون به ها وحشى عین وقتى. داره شكستنك سر داره اشكنك بازى -

 !دیگه بدى باید هم رو نشده بینى پیش اتفاقات این احتمال

 :گفت ناز با و ورچید لب

 بیارى؟ در دلم از خواى مى جورى چه حاال -

 :گفتم و بگیرم رو ام قهقه جلوى نتونستم

 كردى؟ پیدا من زدن تیغ براى بهونه یه باز! تو هستى مارمولكى عجب -

 ! بود شده لباس مزون صداقت، ماشین عقب صندلى بعد، ساعتى و

 اول نگاه همون با نجال رو ها لباس این تمام كنم فكر بخوام كه بود واقعیت از دور به قطعا

 جارو صد و كرد مى رو و زیر شهرو كل جوراب جفت یه خریدن براى كه نجالیى هم اون. پسندیده

 یك عرض در طور چه حاال. بخره رو بهترینشون و برگرده فرصت، سر تا ذاشت مى سر زیر

 یه و روسرى و شال جوراب، جفت چهار مانتو، یه خونگى، شلوار و تاپ دست دو نیم، و ساعت

 !دونست مى خدا كرد، پسند رو كفش جفت

 یه هك داشت برمى عقب صندلى از رو خرید هاى بسته داشت هیجان با نجال رسیدیم، كه خونه به

 :گفت دفعه

 دیگه؟ چیه این نیما -

 به دستى .بود شده خم ماشین داخل به و بود ایستاده ماشین در تو. دیده چى ببینم تا كنارش رفتم

 :گفتم و زدم پهلوش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

157 

 

 چیه؟ ببینم عقب بیا -

 :گفت و كرد غرغر

 . ببین در اون از برو تو. ببینم خوام مى خودمم -

 :گفتم و كردم باز رو عقب ى دیگه در و زدم دور رو ماشین

 گى؟ مى رو كجا -

. صندلى زیر به زدم زل و كردم باریك چشمهامو. كرد راننده صندلى زیر به اى اشاره انگشت، با

 زیر به دوباره و كردم روشن رو ماشین سقفى المپ. نبود مشخص چیزى و بود شده تاریك هوا

 رقب كمى و بود كرده پیدا انعكاس توش بود، افتاده روش المپ از كه كمى نور. شدم خیره صندلى

 :گفت آرومى صداى با نجال. زد مى

 .نباشه خطرناكى چیز وقت یه -

 :گفتم و كردم نگاهش چپ چپ

 باشه؟ تونه مى چى مثال -

 :گفت و كرد نثارم پهنى و پت لبخند

 !موش تله -

 :گفتم و خندیدم

 !نكنه گیر توش دمت باش مواظب پس -

 :گفتم و هم تو كشیدم هامو اخم. سرم تو زد یكى بود دستش كه كفش ى جعبه با

 .شدیا پررو خندیدم روت تو حركتیه؟ چه این -

 :كرد عوض بحثو و كرد ور یه اى لوچه و لب

 .زنه مى برق انگار باشه؟ جواهر طال نكنه...  گم مى -

 .شه نمى معلوم كه نداریم برش تا. دونم مى چه -

 :گفت آرومى صداى با
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 .باش مواظب -

 چه انگار حاال. شد مى القا آدم به ترس حس ناخودآگاه كه گفت رو جمله این استرس با اونقدر

 كه ودب شده ایجاد ماشین تو سكوتى چنان. بود نشده قایم صندلى زیر كه سر دو دیو دیگه خبره؟

 !شه مى پخش داره ترسناك فیلم انگار

 . چسبید دستمو مچ نجال كه صندلى سمت بردم دستمو

 روح قبض آدمو حركتى كوچكترین و حساسه وضعیت بینه نمى. دیوونه ى دختره. ریخت هرى دلم

 :غریدم و كردم نگاهش اى شده درشت هاى چشم با و دادم بیرون شدت با نفسمو. كنه مى

  چیه؟ دیگه باز -

 :گفت و كرد فكرى

 یه شاید. شه مى محسوب امانت جزو باشه توش كه هم چیزى هر...  امانته دستت ماشین این -

 ماشینش تو ما نخواد دلش خانوم سایه این شاید...  باشه خصوصى كه باشه زیر اون چیزى

 ... خرید رفتیم مى باهاش هم نباید اصال. كنیم فضولى

 حاال .كرد نمى فكر مردم ماشین بودن امانت به كرد، مى خرید تند و تند كه موقع اون...  واهلل خوبه

 یه. بودم مونده مردد. گفت نمى هم بیراه چندان ولى. افتاده فكر به تازه شده رد پل از خرش كه

 !!زد مى چشمك بهم صندلى زیر از كه براقى نسبتا شى به نگاه یه و كردم مى نجال به نگاه

! دیدم درخت شبیه چیزى كردم احساس لحظه یه. كردم نگاه تر دقیق و بردم جلوتر كمى سرمو

 هانداز ضخامتش و كرد مى منعكس رو نور كه اى شئ این. باال پرید ابروهام و شد گشاد چشمام

 ستد زیر بار یه كه بود عكسى همون شاید...  باشه عكس یه تونست مى فقط بود، كاغذ برگ یه

 .بودم دیده صداقت

 :شنیدم رو مامان صداى كه سمتش بردم دستمو

 كیه؟ مال دیگه ماشین این حیاط؟ تو كنین مى كار چى ساعته دو خبره؟ چه اونجا -

 اگه برسه داد به خدا بده؟ رو مامان پایان بى سواالت جواب كى...  نه حاال...  مامان...  اوفففففف

 راىب مصلحتى دروغ ممكنه. كنه مى فوران تردیدش و شك باز! مونثه ماشین این صاحب بفهمه
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 هم نجال. كردم سالم و كشیدم بیرون ماشین از امو تنه باال باشه؟ شده مجاز مواقعى چنین

 :گفت و داد مامان نشون رو خرید هاى بسته از تا چند. كشید بیرون ماشین از خودشو

 ازىب دل و دست حسابى امروز داداشم. بیارم اشو بقیه منم ببینى هارو این تا. كردم خرید كلى -

 .كرده

 :گفت و گرفت نجال از هارو بسته. اومد جلو هیجان با مامان

  بودن؟ بسته ها مغازه یا خریدى اشونو همه گفتم؟ بهت كه خریدى هارو همون جدى؟ -

 ربض ماشین سقف رو انگشت با. انداخت باال ابرو مامان براى تند تند و گرفت گاز لبشو نجال

 نشون قبل از. كردم مى فكرشو كه بود چیزى همون دقیقا. كردم نگاه رو نجال چپ چپ و گرفتم

 ورج خرید به كردنم وادار براى دیگه ى بهونه یه بود، نیومده پیش سیلى اون اگه قطعا! بود كرده

 .شدم مى ورشكست وگرنه بودند، بسته ها مغازه از خیلى و بود جمعه خوبه حاال! كرد مى

 هر! نجال از امان ولى بذاره مایه من جیب از كردن، خرید براى مامان كه نمیومد پیش وقت هیچ

 اباب كه زبونى بى هاى پول با بدونم، كه بود جالب برام ولى نداشت رو قابلش خریدها این چند

 هك پیش سال چند! كنم چك رو تشكش و بالش روزى یه باشه یادم كنه؟ مى چیكار ده مى بهش

 از دور میرش و مرگ البته!! بودن درآورده پول میلیونى چند تشكش از كرد، فوت همسایه پیرزن

 !باشه نجال جون

 :گفت و برگشت عقب به برداره، قدمى اینكه از قبل اما ساختمون سمت برگشت مامان

 !!كنیم مى صحبت ماشین این مورد در بعدا -

 جالن. ساختمون سمت رفت و زد اى موذیانه لبخند مامان. كردم فرو موهام تو دستمو و كردم پوفى

 :شنیدم رو صداش بیام، خودم به من اینكه از قبل و ماشین تو پرید سریع

 ...  عكسه یه كه این نیما -

 !بودن نجال قطعا! زد؟ مى حرف ماشین تو وسایل بودن امانت مورد در داشت پیش دقیقه دو بود كى

 صداى و اومد بیرون ماشین از نجال لحظه همون اما بگیرم، ازش رو عكس كه ماشین تو شدم خم

 :شد بلند ترسش با توام متعجب

 ... توئه عكس كه این...  نیــــــــما...  هیــــــــــن -
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............ 

 همب خفگى احساس. كشیدم بیرون دستش از عكسو و رسوندم نجال به خودمو جورى چه نفهمیدم

 !كرد؟ مى چیكار صداقت ماشین تو من عكس آخه. بود داده دست

 اشتد. كردم نگاهش تعجب با. شد بلند نجال ى قهقه صداى كه بود نیفتاده عكس به نگاهم هنوز

 هب دوباره! نداشت وجود دارى خنده چیز. انداختم خودم به نگاهى. كرد مى اشاره من به دستش با

 :گفتم و شدم عصبى. خندید مى همچنان. كردم نگاه نجال

 چته؟...  زهرمار -

 :گفت خنده میون

 ... سایه این با نكنه...  نكنه تو...  تو -

 :گفت و كشید عمیقى نفس

 دارى؟ شك خودت به ترسیدى؟ اینقدر كه هم رو ریختین سایه این با نكنه -

 :گفتم كالفگى با

 گى؟ مى چى معلومه -

 :گفت باز نیش با

 ىم باید توئه عكس گفتم كه لحظه همون باشه؟ صداقت ماشین تو عكست كه داره دلیلى چه -

 ودتخ عكس دادى مى احتمالشو كه باشه كفشت به ریگى یه كه این مگه. گفتم دروغ كه فهمیدى

 .باشه

 :گفت كه كردم نگاهش اخمو و گیج

 ...بنداز عكس اون به نگاه یه -

 حیاط توى برق، چراغ تیر از كه كمى نور همون زیر. نكردم نگاه رو عكس هنوز كه افتاد یادم تازه

 و كردم بدل و رد نجال و عكس بین نگاهمو. شد درهم اخمهام. انداختم عكس به نگاهى بود، افتاده

 :گفتم

  شده؟ باباقورى چشمهات یا دارى؟ روانى بیمارى تو -
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 :گفتم حرص با و كردم عكس به اى اشاره دست با

 منه؟ شبیه كجاش این آخه -

 :گفت و داد گردنش و سر به قرى. برداشت رو خریدهاش ى بقیه و كرد نازك چشمى پشت

 !دیدم كه ببینم العملتو عكس خواستم -

 :گفت ساختمون سمت رفت مى كه طور همون و خندید ریز ریز

 .كشم مى بیرون زبونت زیر از چیزو همه كم كم -

 اگه. باد برخودم لعنت كه كردم خودم. كردم تماشا رو رفتنش ممكن، حالت ترین حس بى با

 حالى یه خانوم، نجال. بندازه دستم جورى این كرد نمى جرئت حاال بودم، نداده رو بهش اینقدر

 !بگیرم ازت

 :گفتم خودم با و زدم افكارم به پوزخندى

 الكى پس. بره پاش تو خار یه نمیاد دلت بازم كنه اذیتت هم قدر هر كه دونى مى خوب خودت -

 !نیا قپى

 و گذاشتم پیراهنم جیب تو رو عكس! كردم نثارش اى "پدرسوخته " لب زیر و دادم تكون سرى

 .ساختمون داخل رفتم ماشین درهاى بستن از بعد

 به مىسال. میومد نجال اتاق داخل از نجال و مامان صداى و بود نشسته تلویزیون پاى سالن تو بابا

 .داد جواب سر تكون با فقط اش، عالقه مورد اخبار تماشاى خاطر به كه كردم بابا

 اون با ،حیاط تو. كنم نگاه رو عكس تا نشستم تخت لب و كردم روشن المپو سریع. اتاقم تو رفتم

 وبخ خواستم مى حاال ولى. نیستم من عكس توى فرد كه بدم تشخیص تونستم فقط كم نور

 وابج ذهنم توى مجهوالت به كم یه و دربیاد توش از بخورى درد به چیز بلكه كنم بررسى عكسو

 .بشه داده

 كنار هامو انگشت آروم آروم. گذاشتم عكس روى دستمو ناخودآگاه و گذاشتم پام روى عكسو

 ونمد نمى. موند انگشتم زیر مرد سر فقط و اومد بیرون دستم زیر از عكس تمام كه جایى تا بردم

 رامین صداقت، كنار مرد اینكه از ترسیدم مى. كنم نگاه رو مرد ى چهره خواست نمى دلم چرا

 !باشه سعیدى
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 از! بارید مى شادى صورتش اجزاى تك تك از. انداختم صداقت خندان صورت به نگاهى اول

 ونا تو بود، هم اى دیگه آدم هر شاید البته. بود بعید عمیقى ى خنده چنین جدى و خشك صداقت

 حیطم و بودند نشسته نیمكتى روى. میومد وجد به بوته، و گل و درخت و دار همه اون و زیبا طبیعت

 !خصوصى باغ یه هم شاید یا...  بود پارك شبیه هم اطرافشون

 لقهح اش شونه دور كه دستى و بود نشسته صداقت بازوى روى كه هایى انگشت به افتاد نگاهم

 . بود شده

 پاش، به ورنى هاى كفش و بود تنش شلوار و كت اگه. چرخوندم مرد تن هاى لباس روى نگاهمو

 ... اما سعیدیه خود كه نبود شكى هیچ دیگه

 هم اون. انداختم صداقت هاى كفش به نگاهى. سفید و آبى اسپرت. بود اسپرت هاش كفش

 . نشست لبم روى لبخندى! رنگى همون و مدلى همون دقیقا و بود پوشیده اسپرت

 و مشكى لى شلوار هم صداقت. آبى شرت تى و مشكى لى شلوار. بردم باال عكس روى نگاهمو

 . بودند پوشیده ست كامال! مشكى و آبى راه راه شال با بود پوشیده آبى مانتوى

 استرس و نگرانى اون دیگه. شدم تر آروم كم یه كردم مى حس. انداختم عكس به اى دیگه نگاه

. بود رت راحت خیالم باشه، سعیدى تونه نمى مرد این كردم مى حس كه حاال انگار. نداشتم رو قبل

 هم اون. كنه ست باهاش رو لباسش و بده صداقت دل به دل جور این كه بود بعید سعیدى اون از

 !بود داده ترجیح رو شلوار و پیراهن هم گردش براى حتى كه سعیدى

 .برداشتم مرد صورت روى از انگشتمو و كشیدم نفسى

 لبمق ضربان و شد مى گشادتر چشمهام رفت، مى كنار مرد صورت روى از بیشتر انگشتم چى هر

 . خشك گلوم و بود شده منقطع و كوتاه هام نفس. تر نامنظم

 ...  عكس توى مرد كه شد نمى باورم...  شد نمى باورم

 هام شقیقه روى و صورتم طرف دو هامو دست و كردم ول عكسو. بود انفجار حال در مغزم

 هزارتایى پازلى لحظه یه تو خواست مى مغزم. كرد مى ام دیوونه داشت اطالعات هجوم. گذاشتم

 . بود شده پیدا پازل كلیدى ى قطعه انگار. بچینه هم كنار رو

 ...شد مى آزاد شمار بى هاى بست بن از ذهنم و شد مى جور و جفت هم با سرعت به چیز همه
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 ...بود آشنا برام ساده آهنگ یه از بیشتر خیلى كه موبایلى آهنگ

 ... ورشكسته اى كارخونه خریدن براى صداقت دلیل

 ... من به صداقت اعتماد همه این علت

 ... سعیدى با رفتارهاش و ها حرف

 ... بودنـم آزمایـشگاه سرپرست

 ...شدنم خطاب مشاورعاطفى

 ... نبودنش و بودن متاهل

 ... دستش توى ى حلقه

 ... خواستـنـش كمك

 ...بودنش برازنده

 نگاه هاشون انگشت به...  بود؟ مرد این همسر صداقت یعنى...  شد نمى باورم...  من خداى واى

 ...  نبود واضح چندان حلقه طرح اما داشتند انگشت به حلقه دو هر. كردم

 نفهمیدم كارخونه تو گذاشت پاشو سعیدى كه روز همون چرا بودم؟ نفهمیده مدت این تو طور چه

 همین به روز اون هم، صداقت شاید نفهمیدم؟ و دیدم رو نشونه همه این چرا قراره؟ چه از ماجرا

 ... دفترش توى كشوند منو خاطر

 گم. .. شده گم اصلى ى مهره همون...  كیه بازى این اصلى ى مهره بگه كه...  كیه بفهمونه بهم كه

 تنها اونقدر...  نبود تنها قدر این صداقت بود شده پیدا اگر كه...  نشده پیدا هنوز شاید كه اى شده

.. .كنه درازى دست سایه به بده اجازه خودش به سعیدى كه...  بگیره كمك من از بشه مجبور كه

 باید عكس این دیدن با حاال من و كرده مشغول خودش به منو ذهن است هفته یه كه اى برازنده

 تجرئ سعیدى بود، اگر و...  رسید نمى هم پاش گرد به سعیدى كه اى برازنده...  بیارمش یاد به

 ... بشه آفتابى سایه بر و دور كرد نمى
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 اوج در " برازنده " بودن زمان تا كه اى كارخونه...  "*  وَهاج " ى كارخونه سابق دار سهام همون

 رازندهب...  نداشت لنگه مردونگى از كه اى برازنده...  شد كشیده ورشكستگى به اون، از بعد و بود

 ... بود اش برازنده واقعا نامش كه اى

 " برازنده هورمند "

 (درخشان:  وَهاج) *

................ 

 دمخو دور. كنم مى كار چى دارم فهمیدم نمى اصال كه داشتم عجله كارخونه به رفتن براى اونقدر

 . خوردم مى دیوار و در تو مدام و چرخیدم مى

 مدك   باز   در به خورد پیشونیم بار یه! تخت ى پایه به كرد گیر پام ى كوچیكه انگشت بار دو

 ارانگ ولى باشه چشمم جلوى كه جایى ذاشتم مى بار هر و كردم گم هامو جوراب بار سه. لباسیم

 كمربند. مبست پایین و باال پیراهنمو هاى دكمه! كردم نمى پیداش دیگه كه ذاشتم مى گوشم پشت

 . كنم رد شلوار هاى بندینك از یكى توى از رفت یادم شلوارمو

 باید داشتم عجله كه حاال گرفت، مى وقت دقیقه ده از كمتر روز هر كه عادى پوشیدن لباس یه

 !كشید مى طول دقیقه بیست

 ودمب كرده فكر گذشته به و بودم كرده خیال و فكر اونقدر بودم، دیده رو عكس اون كه قبل شب از

 ازش و صداقت ى خونه در برم شبونه كه بود زده سرم به حتى. شدم مى دیوونه داشتم دیگه كه

 گهب كلمه یه حداقل تا بودم زده زنگ حتما وگرنه نداشتم رو اش شماره كه حیف. بخوام توضیح

 نظر به چرا پس نیست اگر مجرده؟ گه مى چرا پس هست اگر نه؟ یا هست هورمند همسر واقعا

 اومده؟ سرش بالیى چه كجاست؟ هورمند اصال متاهله؟ خودش

 یزم روى صبحونه. آشپزخونه تو رفتم و زدم بیرون اتاق از گیجى با. شد مى منفجر داشت مغزم

 یه و دهنم تو چپوندم عسل و كره لقمه یه سرپا، طور همون. بود شده چیده آشپزخونه توى كوچیك

 روى كفالس از چایى یه. شد قاطى پنیر شورى با عسل شیرین طعم. پشتش هم پنیر و نون لقمه

 ... لعنتى...  سوخت زبونم. كشیدم سر و ریختم میز

 :نیدمش رو صداشون كه پوشیدم مى هامو كفش داشتم. حیاط تو پریدم و شدم صبحونه خیال بى

 .نیما آقا سالم علیك -
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 عجله؟ اینقدر چرا...  خیره. پسرم خیر به صبحت -

 و دادن آب حال در دیگه، بهارى هاى صبح از خیلى مثل هم باز بابا و مامان. كردم بلند سرمو

 !بود خواب حتما كه هم نجال. بودن اشون عالقه مورد و داشتنى دوست ى باغچه به رسیدگى

 .اینجایید نشدم متوجه نبود حواسم ببخشید...  سالم -

 :گفت شست مى رو ها درخت و بودم گذاشته شلنگ سر انگشتشو كه طور همون بابا

  صبحى؟ اول كجاست حواست -

 .گم مى براتون بعدا. دارم عجله كم یه فعال. نیست چیزى -

 :گفت دلخورى البته و مشكوك لحن با مامان

 رئیس؟ خانوم ماشینه؟ همین صاحب به مربوط هم عجله و پریشونى این -

 وشت كفشم پوشیدن براى كه خمیده وضعیت اون از و رفت پام به كفش ى دیگه ى لنگه باالخره

 :شدم راحت بودم، گرفته قرار

 هستى؟ چى نگران شما پس ده مى لحظه به لحظه گزارش دیگه كه نجال من، مادر -

 زنى؟ نمى حرفى وقت هیچ خودت چرا كه این نگران -

 زخرفم تعجیل این خاطر به هم جورایى یه و داشتم عجله خیلى اینكه با. بودم رسیده نزدیكشون

 كه خصوص به. نشه این از دلخورتر كه دادم مى نشون نرمش كم یه باید ولى بود، شده دیرم

 :تمگف و نشوندم مامان ابروى دو بین اى بوسه. بود نشنیده ازم خواست مى كه چیزى هم، دیشب

 .كنم مى چیكار دارم هست حواسم من. نكن نگران خودتو خود بى اینقدر...  برم قربونت -

 سكوتش به وادار و گذاشت مامان ى شونه روى دستشو بابا كه بزنه حرفى خواست مى باز مامان

 :گفت من به رو. كرد

 . برس كارت به برو -

 بینش رو صداقت عكس كه رسیدى سر. صداقت ماشین سمت رفتم و كردم كوتاهى خداحافظى

 درو هاینك محض به. كنم بازش تا حیاط در سمت رفتم و گذاشتم جلو صندلى روى بودم، گذاشته
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 ینپای رو دستش و خندید. بود زنگ نزدیك و هوا تو دستش. دیدم در پشت رو بنیامین كردم، باز

 .آورد

 ... نیما داش...  سالم...  به -

 :گفتم دادم مى دست كه طور همون و كردم دراز سمتش به دستمو. كردم باز كامل رو حیاط در

 ورا؟ این از. سالم -

 و كرد احوالپرسى بابا و مامان با هم بعد و كشید گردن غاز عین من، حرف به توجه بى بنیامین

 .كرد بلند براشون دستى

 :گفت شد تموم كه احوالپرسیش

 !بگیرم امو پاچه كله سهم اومدم -

 :گفتم و كشیدم هم در هامو اخم

 چى؟ چى سهم -

 :گفت و كرد نگاه چپ چپ

 نشد بود، تعمیرگاه همش رئیس ماشین كه روزه دو این. دیگه كارخونه بریم هم با اومدم خب -

 !بده بهمون سوارى یه االن حداقل. دور دور بریم باهاش

 : گفتم و كردم پوفى

 .ىنمون نصیب بى فرمون پشت بپر اومدى اینجا تا كه حاال پس! ... هستى كى دیگه تو بابا -

 ره برسى، مقصد به زودتر خواى مى كه مواقعى چنین واقعا چون. اومده كه بودم خوشحال دلم ته

 اصال هم لحظه اون تو! گیرى مى عقب دنده بیشترى سرعت با انگار دى، مى گاز بیشتر چى

 .نداشتم خوردن حرص ى حوصله

 قاپیدش هوا تو. سمتش كردم پرت و درآوردم جیبم از رو سوییچ. كردم باز رو در ى دیگه ى لنگه

 و امانم براى بوقى تك خروج، هنگام. ببره بیرون رو ماشین تا ایستادم كنار. فرمون پشت پرید و

 .شدم سوار و بستم درو و كردم خداحافظى هم من. زد بابا
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 و دش شاكى آخرش. نبود بنیامین هاى حرف به حواسم كه بودم صداقت و برازنده فكر تو اونقدر

 :گفت تشر با و كرد بازوم نثار مشتى

 به كه رو خودت پرتى، حواس این با وگرنه اومدم من خوبه كجاست؟ حواست كجایى؟ معلومه -

 !بازماندگانت گردن افتاد مى هم ماشین مجدد صافكارى خرج هیچ، دادى مى كشتن

 :گفتم حوصلگى بى با

 . مشغوله فكرم -

 چى؟ به -

 . صداقت به -

 :گفت تعجب با

 آره؟ هم تو داداش؟ خبراییه نكنه...  چى؟ براى...  صداقت؟...  هان؟ -

 مشغولیت خواست، مى دلم واقعا لحظه اون تو ولى. نداشتم هاشو بازى مسخره ى حوصله اصال

 :گفتم و كشیدم عمیقى نفس. بذارم درمیون یكى با ذهنیمو هاى

 ... مرد یه با...  دیدم ازش عكس یه -

 چى؟ كه خب -

 .باشه شوهرش كنم فكر -

 دونى؟ مى كجا از -

 :گفتم و سمتش گرفتم. درآوردم سررسید الى از رو عكس

 ا،آق همین شدم، استخدام كارخونه این تو كه پیش سال پنج. شناسم مى رو مرد این من چون -

 چه نفهمیدم وقت هیچ. زد غیبش ناگهانى و عجیب خیلى بعدش، سال یك اما. بود كارخونه رئیس

. شد خارج دسترس از ابد براى هم اون كه داشتم تلفن شماره یه فقط ازش. اومد سرش بالیى

 چنین قبلیش صاحب با كه خره، مى رو اى كارخونه همون دقیقا میاد زن یه چهارسال، از بعد حاال

 مه مرد دست و دستشونه، حلقه دو هر شده، ست هم با هاشون لباس كه عكسى. انداخته عكسى
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 و نز اینكه جز باشه بینشون تونه مى اى رابطه چه چى؟ یعنى ها این. شده حلقه زن ى شونه دور

 باشن؟ شوهر

 اشه،ب شده گرم مغزم موتور كه انگار. شده گیج حسابى كه بود معلوم. بود كرده سكوت بنیامین

 :دادم ادامه

 نه؟ یا شناسى مى برازنده اسم به كسى پرسیدم، ازت یادته -

 :گفت و كرد تایید سر با

 . یادمه آره -

 چیه؟ مرد این اسم دونى مى -

 و شك با دوخت، مى جاده به رو نگاهش دوباره كه طور همون و انداخت بهم پرسشگرى نگاه

 :گفت تردید

 برازنده؟ -

 ومخان دایى پسر قضا از كه سعیدى رامین همین. است برازنده هورمند...  مرد این اسم...  دقیقا -

 .كرد خطاب " برازنده " رو صداقت بار یه هست، هم صداقت

 :گفت بلندى صداى و تعجب با بود، اطالع بى صداقت و سعیدى نسبت از كه بنیامین

 . خواهرش برادرشوهر هم داییشه پسر هم یعنى صداقته؟؟ دایى پسر سعیدى چـــــى؟؟؟ -

 :گفتم و كردم تایید سر با

 مى باز ها گره این از اى عمده قسمت كنم فكر اومده، هورمند سر بالیى چه بفهمم اگه...  اوهوم -

 .صداقته خانوم همین باشه، مطلع هورمند از تونه مى كه كسى تنها و...  شه

................... 

. بودیم برازنده و صداقت ى رابطه به مربوط احتماالت بررسى مشغول كارخونه به رسیدن تا

 تو كه ودب محال بود، اگر چون نیست دیگه االن بوده بینشون هم اى رابطه هر كه بود معتقد بنیامین

 . نزنه كارخونه به سرى مدت این
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 بنیامین. بود داده نصبى آرامش یه به رو جاش عجله، و اضطراب رسیدیم،اون كه كارخونه به

 :گفت و دستم داد برداشت، ماشین روى از رو سوییچ

 ارتباطى شما به من خصوصى زندگى " نگه بهت امیدوارم فقط! باره مى فضولى چشمهات از -

 ."نداره

 كمى نبنیامی بینى پیش این چند هر. بود گرفته ام خنده هم من. خندید بلندى نسبتا صداى با و

 :گفتم و شدم پیاده. بود كرده عصبیم

 .بینمت مى بعدا -

 ونگاه كردم باز رو سررسید.دفتر سمت رفتم هم من. آزمایشگاه سمت رفت و داد تكون دستى

 .انداختم شاد، هاى رنگ و انرژى از سرشار عكس اون به اى دیگه

 :گفتم و كردم علیكى و سالم خرسند خانوم با. شدم ساختمون وارد

 ببینم؟ رو صداقت خانوم تونم مى -

 :گفت و كرد من من كمى خرسند

 . گرفتارن كم یه راستش -

 دارن؟ جلسه -

 .شلوغه سرشون كم یه...  نه كه جلسه -

 نشه؟ مزاحمشون كسى كه خواستن شما از -

 :گفت و داد تكون سرشو كمى

 !ها مایه همین تو چیزى یه -

 :گفتم و داد دست بهم دلشوره حس یه

 افتاده؟ اتفاقى -

 :گفت و انداخت باال اى شونه

 . ریختن هم به رو دفترشون كل. بودن عصبى و پریشون كم یه. بگم چى واهلل -
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 :گفتم و شد درهم اخمهام

 چى؟ یعنى -

 .كردن گم چیزى یه اینكه مثل -

 :گفتم و انداختم دستم توى سررسید به نگاهى

 كردن؟ گم امروز همین -

 .كردن رو و زیر دفترشونو بار چند حاال تا. شه مى روزى چند یه...  نه -

 . گرده مى عكس همین دنبال كه شدم مطمئن تقریبا

 ...ببینمشون خوام مى من كه بدید اطالع بهشون شه مى -

 :گفتم كه كنه اعتراض خواست

 .دارم واجبى كار بگید بهشون -

 :گفت و كرد اشاره اتاق در به كوتاهى، ى مكالمه از بعد و برداشت رو تلفن گوشى

 . هستن منتظرتون بفرمایید -

 هم به دفترش قبل ى دفعه مثل. شدم وارد ،" بفرمایید " شنیدن و زدن در از بعد و كردم تشكرى

 هم اب رو كتاب تا چند داشت. رسید مى نظر به مستاصل حدودى تا و آشفته هم خودش. بود ریخته

 . داد مى جا اى قفسه توى

 از ها كتاب و خورد هم به تعادلش كه برگردوند سمتم به رو سرش سالمم، جواب دادن براى

 و تمگذاش نبود، روشون چیزى بار این كه ها مبل از یكى روى سررسیدو. افتادند زمین روى دستش

 :كنم جمع هارو كتاب تا نشستم زمین روى كنارش. شدم نزدیكش

 نمك فكر ولى هستید گرفتار كم یه كه گفتن خرسند خانوم. شدم مزاحم موقع بد كه شرمنده -

 .كنم برطرف رو گرفتاریتون بتونم

 :گفت لبخندى با بعد و كرد نگاهم لحظه چند

 .بربیاد كسى از كارى نكنم فكر ولى دارید لطف. ممنون خیلى -
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 و كشیدم بیرون دستش از رو شده دسته هاى كتاب! بود كرده فرض ساده تعارف یه حرفمو

. مرفت ها كتاب ى قفسه سمت به و گفتم ببخشیدى. شد بلند جاش از من با همزمان. ایستادم

 :گفت و كشید عقب رو خودش

 . كشیدید زحمت ممنون خیلى -

 :گفتم گذاشتم قفسه توى كه هارو كتاب

 . نیست زحمتى كنم مى خواهش -

 :گفت و كشید مانتوش به دستى

 كاردان؟ جناب داشتید امرى -

 :گفتم و كردم اشاره ها مبل به

 .بگیرم رو وقتتون لحظه چند شه مى -

 ادقیق كه مبل همون روى و برداشتم سررسیدو. كرد نگاهم منتظر و نشست ها مبل از یكى روى

 كارهاى بود، كرده گمش كه چیزى دنبال گشتن از غیر به قطعا. نشستم بود، صداقت روى روبه

 سر تمرف صاف و كشیدم نفسى. گرفتم مى وقتشو زیاد نباید پس. داشت دادن انجام براى زیادى

 !مطلب اصل

 گردید؟ نمى عكس یه دنبال احتماال -

 :شد درشت چشمهاش و رفت باال ابروهاش. خورد جا

 مگه؟ طور چه -

 :گفتم و سمتش گرفتم. درآوردم جیبم از رو ماشینش سوییچ

 ماشینتون با رو خواهرم شدم مجبور دیروز پوزش عرض با. گرفتم تحویل رو ماشینتون دیروز -

 . خرید ببرم

 خرید به ربطى چه عكس. گرده مى هم به موضوع تا دو این ربط دنبال كه بود معلوم اش چهره از

 :گفت اى شده گیج لحن با و گرفت دستم از رو سوییچ داشت؟

 بود؟ چى عكس اون از منظورتون... نیست مشكلى. كنم مى خواهش -
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 یه صندلى زیر داشت، برمى ماشینتون عقب صندلى از رو خریدش هاى بسته داشت وقتى نجال -

 .كرد پیدا عكس

 و آوردم باال صورتش جلوى رو عكس. كشیدم بیرون بینش از رو عكس و كردم باز رو سررسید

 :گفتم

 .گردید مى همین دنبال كنم فكر -

 بود زده زل. شد خوشحالى و دلتنگى از پر نگاهش. قاپید دستم از رو عكس و شد خیز نیم سریع

 احساس. شده خیره هورمند به كه بود واضح پر. بود شده نمناك نگاهش و عكس چپ سمت به

 خورهب تكونى شد باعث كه كردم صاف گلویى. بینمش مى دارم و هستم منم كرده فراموش كردم

 :گفت و گرفت گاز لبشو. كنه نگاهم تعجب با و

 . نبود حواسم اصال ببخشید شرمنده -

 .كنم مى خواهش -

 :گفت و كشید عمیق نفس تا چند

 رشفك اصال. بودم كرده گمش شد مى اى هفته یه. خانوم نجال یا باشم ممنون شما از دونم نمى -

 .باشه افتاده ماشین تو كردم نمى هم

 :داد ادامه و كرد فكرى

 .تعمیرگاه كه هم بعدش و بود پلیس پاركینگ ماشین كه هفته یه این البته -

 ولى. بود مشخص ایش حاشیه هاى حرف از این. بده عكس درباره توضیحى نداشت قصد قطعا

 .بذارم بیرون دفتر از پامو سوالم، جواب گرفتن بدون بود محال

 كجاست؟ هورمند...  بپرسم شه مى...  صداقت خانوم -

 :كرد تكرار سوالمو آرومى صداى با...  كرد نگاهم خیره لحظه چند

 كجاست؟ هورمند -

 :گفتم كردم مى اشاره عكس به كه همونطور و كردم تایید سر با

 ...  كارخونه همین سابق دار سهام...  فتحى آقاى شریك...  برازنده هورمند دكتر...  بله -
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 :گفت و كرد اخمى. شدند تر سنگین و تر عمیق هاش نفس

 هستند؟ كجا ایشون بدونم كجا از من -

  .باشه نداشته خبرى میندازه باهاش اى دوستانه عكس چنین كه كسى از آدم عجیبه خیلى -

 :تندتر هاش نفس و شد تر عمیق اخمش

 .باشه مربوط شما به موضوع این كنم نمى فكر -

 !بشر این بود سیاهى سَـق عجب. افتادم بنیامین حرف یاد

 صالا. بره پیش از كارى عصبانیت با بود محال چون. باشم خونسرد كه كردم مى رو سعیم نهایت

 :گفتم مالیمى لحن با بنابراین. كنم بازخواستش بخوام كه نداشتم هم حقى

 این دار سهام اینكه با هورمند. بودیم همكار تقریبا سال یك هورمند و من...  صداقت خانوم -

 تو وقتها خیلى داشت، آزمایشگاهى كارهاى و اش رشته به كه اى عالقه خاطر به بود، كارخونه

 اىآق به رو كارها تمام. زد غیبش مرتبه یه سال، یك اون از بعد اما. كرد مى كار ما كنار آزمایشگاه

. نكردیم پیدا ازش هم ردى هیچ. زد غیبش ره، مى كجا و چرا بگه اینكه بدون و بود سپرده فتحى

 رو هورمند ى كارخونه همون دقیقا كه ببینم زنى كنار باید رو عكسش چهارسال، از بعد حاال

 .خریده

 :دادم ادامه و كردم تازه نفسى

 ونمبد كه باشه حقم كنم فكر ولى نداره ارتباطى من به هورمند و شما ى رابطه نوع كه دونم مى -

 رفت؟ و كرد رها چیزو همه كه افتاد اتفاقى چه كجاست؟ خودش

 :بود همین شنیدم ازش كه جوابى تنها

 .هستند كجا ایشون دونم نمى من -

 تخواس نمى ولى دونست مى چیزهایى یه. كنه مى مخفى رو چیزى یه داره كه بود مشخص كامال

 پاى كه داد مى اجازه خودش به اون. هاش كارى پنهون این از شدم مى عصبى داشتم. بزنه حرف

 حق من ولى بخواد كمك دعوا این فصل و حل براى ازم و كنه باز خانوادگیشون دعواى به منو

 :تمگف بود شده چاشنیش عصبانیت كمى كه صدایى با. بپرسم ازش ساده سوال یه نداشتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

174 

 

 میندازید؟ عكس باهاش ولى كجاست دونید نمى طور چه -

 . كجاست دونم نمى كه گفتم -

 .بود شده مخلوط عصبانیت با هم صداقت صداى

 بیارید؟ دست به رو كارخونه این تر راحت كه آوردین سرش بالیى یه خودتون نكنه -

 :گفت و پرید جا از آتیش روى اسفند مثل

 گى؟ مى دارى چى متوجهى اصال -

 :گفتم بلندترى صداى اون،با تبع به و شدم بلند جام از منم

 كجاست؟ شوهرش ندونه زنى شه مى مگه -

 :گفت و شد بغض از پر بلندش، و عصبانى صداى

 ...ندارم خبر خودم و دارم شوهر من حاال تا كى از -

 :زدم داد و كردم اشاره بود دستش توى هنوز كه عكس به

 .دستتونه هم االن كه اى حلقه همین چیه؟ دستتون توى هاى حلقه اون پس -

 داد ،بود مونده براش كه توانى آخرین با. شد اشك خیس صورتش لحظه یه تو و شكست بغضش

 : كشید

 ... داد طالقم هورمند -

 از اشك، درشت هاى دونه و بود پریده رنگش. كرد رها مبل روى خودشو و افتاد دستش از عكس

 . افتاد مى هق هق به كم كم و بود شده سفید و خشك هاش لب. ریخت مى بیرون هاش چشم

. باشه شده دگرگون حد این تا كه شد نمى باورم و كردم مى نگاهش زده شوك لحظه چند براى

 . بگیرم كمك خرسند خانوم از كه در سمت پریدم و اومدم خودم به باالخره

 توحش و پرید جا از متر سه بود، چسبونده در به گوششو كه خرسند خانوم در، كردن باز محض به

 با. كنه خواهى عذر خواست مى مفهومى نا اصوات با و بود كرده گیر زبونش. كرد نگاهم زده

 :زدم فریاد تقریبا و دادم تكون سرى كالفگى
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 . بیارین قند آب لیوان یه -

 بروشورهاى از یكى. صداقت سراغ رفتم هم من و رفت آشپزخونه سمت به سریع خیلى خرسند

 به چشمش تا و برگشت خرسند زود خیلى. زدنش باد به كردم شروع و برداشتم رو میز روى

 :گفت و كوبید اش گونه روى دست با افتاد، صداقت

 مى دعوا چرا گفتین؟ بهشون چى شدن؟ جورى این چرا اومده؟ سرشون بالیى چه سرم به خاك -

 كردین؟

 :گفتم و كشیدم موهام به دستى عصبى! كردن فضولى براى بود آورده گیر وقت هم خرسند

 حالشون بلكه بدین خوردشون به قندو آب اون از ذره یه ها سوال این جاى به...  خرسند خانوم -

 . بشه بهتر

 گرفت االب سرشو گذاشتو صداقت گردن پشت دستشو. نشست صداقت كنار دستپاچگى با خرسند

 مالیمى لحن با. نشست جاش سر صاف و زد پس دستشو صداقت. بده خوردش به رو قند آب تا

 :گفت

 .بگذارید تنها مارو شه مى...  خوبه حالم من...  خرسند خانوم -

 دبلن جاش از اكراه با! شده گرفته حالش كه بود معلوم. شد درهم اى لحظه براى هاش اخم خرسند

 ورتص تو بودم زده زل نگرانى با. رفت بیرون صداقت دفتر از و داد دستم به رو قند آب لیوان. شد

 اىصد با. كشید مى ممتد و عمیق هاى نفس مدام و كنه جور و جمع خودشو كرد مى سعى. صداقت

 :گفتم آرومى

 خوبه؟ حالتون -

 :گفت سر، مالیم تكون با همزمان و كشید اى دیگه نفس

 .كارتون سر برید تونید مى. خوبم -

 دیگه رمكا پى بفرستتم بود قرار اگه دونم نمى فقط! بود "كن گم گورتو " معادل احتماال جمله این

 زمین روى از رو عكس و شدم خم. گذاشتم میز روى لیوانو! كرد بیرون چرا رو بیچاره خرسند

 :گفتم و كردم تعارف بهش رو كاغذى دستمال ى جعبه. گذاشتم مقابلش میز روى و برداشتم

 .كنم اذیتتون خواستم نمى. صداقت خانوم متاسفم -
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 برسه دستگیره به دستم اینكه از قبل اما در سمت رفتم. كرد پاك رو صورتش و برداشت دستمالى

 :زد صدام

 ... كاردان جناب -

 :گفت و كشید عمیق نفس تا چند...  برگشتم عقب به

 . مونه مى خودمون بین هامون حرف كه مطمئنم -

 :گفتم و كردم تایید سر با! مقاوم و جدى و خشك صداقت همون بود شده دوباره

 وارمامید. كنم پیدا هورمندو باید من...  ولى رفتم تند مقدار یه. خوام مى معذرت بازم...  حتما بله -

 ... اجازه با...  كنید كمكم

 :زد صدام دوباره كه گرفتم دستم تو رو در ى دستگیره و برگشتم

 ... كاردان جناب لحظه یه -

 امالك حرفى تعلل، لحظه چند از بعد عاقبت. بود دودل ولى بزنه حرفى خواست مى. برگشتم دوباره

 :داد تحویلم ربط بى

 مرتبه؟ چیز همه طوره؟ چه آزمایشگاه اوضاع -

 ىآرامش با. نداشت هم شنیدن جواب ى حوصله اصال.نداشت جواب توقع قطعا. كردم نگاهش فقط

 :گفتم دونستم مى بعید خودم از كه

 .كنید نمى اعتماد كمال و تمام كس هیچ به كه خوشحالم -

 . ردمك باز درو و دادم تكون سرى احترام، براى. گفت " متاسفم " شبیه چیزى لب زیر و گزید لبشو

 . بشینید شه مى -

! یستن معلوم هم خودش با تكلیفش پریش روان ى دختره. كشیدم بلندى و عمیق "پوف " دلم تو

 ؟بمونم یا برم باالخره كنه؟ اداره رو كارخونه یه تونه مى طور چه گیرى تصمیم در تزلزل این با

. كردم نگاهش لحظه چند و نشستم. كرد تعارف بهم رو مقابلش مبل. سمتش برگشتم و بستم درو

 لغزونش هاى مردمك و مضطرب چشمهاى اینو. بود نشده قرص زدن حرف براى دلش ته هم هنوز
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 طرف به تونى مى كه ندونى. بخواى كمك كى از ندونى كه بود بدى حس چه. زدن مى فریاد

 . نه یا كنى اعتماد مقابلت

 ارهاىب از كم یه و كنه تكیه بهش بتونه كه نداره كسیو هیچ كردم مى احساس واقعا هایى وقت یه

 هی. كنم كمكش دل و جون با خواست مى دلم كه بود وقت اون. كنه تقسیم باهاش رو دوشش روى

 اش خفه خواست مى دلم سركش، و شد مى یاغى پیش، دقیقه چند همین مثل كه هم هایى وقت

 رو قبلش هاى جیغ جیغ كه كرد مى وادارم مظلومش، ى چهره اون و لحظه اون تو ولى! كنم

 !كنم فراموش

 تو. شد خالى دلم تو واقعا كه انداخت بهم بعد،نگاهى لحظه چند. بود انداخته پایین رو سرش

 :گفتم ناخودآگاه...  بود خشم و نفرت از پر چشمهاش

 برمیاد؟ من از كمكى صداقت؟ خانوم خوبه حالتون -

 :گفت كنایه و طعنه از پر

 كنید؟ كمكم خواید مى جورى این -

 :افتاد ابروهام بین اى گره

 چیه؟ منظورتون -

 كنید؟ كمكم خواید مى طورى چه من، به ظنتون سوء این با -

 :داد ادامه

 پیش لىمسائ یه. كنید باور حرفمو باید. باشید داشته اعتماد بهم باید كنید كمكم حاضرید اگر -

 یشبان و باعث كردن پیدا براى ولى. كنم باورشون تونستم نمى ها مدت تا خودمم حتى كه اومده

 بعد و كنید اعتماد بهم تا كنم اثبات شما به خودمو اول باشه قرار اگر و. بپذیرم رو واقعیت مجبورم

 .اشهب نشده دیر كه نیستم مطمئن هم االنش همین تا چند هر. بشه دیر ممكنه كنید، كمك بهم

 .بود نگرانى و حسرت از پر آخرش ى جمله

........... 

 :گفتم و كردم قفل هم در هامو انگشت
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 دارید؟ من از اعتماد توقع طور چه پس. ندارید اعتماد من به هم خودتون شما -

 .كنم پنهون رو اعتماد این كه كرد وادارم زد كه هایى حرف با ولى. داشتم اعتماد بهش...  داشتم

 :گفت و كشید اش مقنعه به دستى

 خودمم تا داشتم نیاز زمان كمى ولى. داشت اعتماد بهتون هورمند چون دارم اعتماد بهتون من -

 .باشم رسیده بهش حدودى تا كنم مى فكر و. برسم بهش

 :گفتم و انداختم باال ابرویى

 حدودى؟ تا -

 .كرد اعتماد هم كامل طور به شه نمى پس. شناخت كامل طور به شه نمى رو آدمى هیچ -

 :گرفت حالشو پرید، دهنم از ناخواسته كه اى جمله

 نداشتید؟ كامل اعتماد هم هورمند به یعنى -

 بحث بده رو جوابم اینكه بدون و كرد نگاه رو برش و دور كمى. كرد سكوت لحظه چند و كرد اخمى

 :كرد عوض رو

 داشته اهمیت براتون اونقدر هورمند...  شدید مظنون هم من به حتى هورمند خاطر به كه جالبه -

 دست زشا نیستید حاضر قیمتى هیچ به كردین، پیدا ازش ردى كه حاال و...  گشتید مى دنبالش كه

 .بكشید

 :گفت و شد خیره هام چشم تو

 بوده؟ حد چه تا شما دوستى مگه مهمه؟ براتون اینقدر هورمند چرا...  چرا؟ -

 :داد ادامه و انداخت پایین سرشو

 حد اون در نه ولى كرد مى تعریف شما از چیزهایى هایى وقت یه هورمند یادمه، من كه جایی تا -

 ...  هستید صمیمى خیلى كنم احساس كه

 :گفتم و دادم تكون سرى

 .دارن بهش خاصى ارادت اشون همه شناسند، مى رو هورمند كه هایى بچه تمام كه اینه واقعیت -

. ودب شده كمرنگ ذهنم تو نبود، خبرى هیچ ازش كه سالى چند این تو كه كنم اعتراف باید البته
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. نشدم اسمى تشابه این متوجه اصال اولش زد، صدا " برازنده " رو شما سعیدى وقتى كه جورى

 سخت برام باورش كه چیزى عكس، این دیدن با آخر در و آشناست برام كردم احساس كم كم

 . كردم باور رو بود

 بود؟ سخت براتون چى باور -

 تصورش اصال...  نشدم متوجه و بودم همكار هورمند، به شخص ترین نزدیك با ماه چند اینكه -

 .بشه ازش خبرى ناگهانى اینقدر كردم نمى هم رو

 :گفت و كشید اش گونه به دستى

 ... هورمند و من بفهمند كه هم كارخونه ى دیگه كاركنان از كدوم هر یعنى -

 :داد ادامه نیمه از رو حرفش و كشید عمیقى نفس

 دن؟ مى نشون العمل عكس شدید اینقدر شما مثل -

 :گفتم و زدم لبخندى بود، داده انجام برام هورمند كه كارى یادآورى با و كشیدم عمیقى نفس

 !نكنم گمون -

 :گفت و رفت باال چپش ابروى

 !هستید مرموزى آدم شما -

 !! زمرمو گفت مى كى به كى. بگیرم امو قهقهه جلوى نتونستم كه شدم شوكه حرفش از اونقدر

 زا كردم احساس هم بود گرفته درد دلم هم كه خندیدم اونقدر. كرد مى نگاه رو خندیدنم تعجب با

 :گفتم داد امونم كه ام خنده. نشسته صداقت لب روى هم محوى ى خنده من، هاى خنده

 !بینم نمى خودم در رازى و رمز هیچ من -

 . نگفت چیزى و كرد سكوت

 .هستید من از مرموزتر و تر پیچیده خیلى خودتون كه كنید قبول ولى -

 ى جمله تا چند تو من زندگى ى همه. نیستم پیچیده وجه هیچ به آشنایانم و خانواده براى من -

 . شه مى خالصه ساده
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 :پرسیدم احتیاط با

 هایى؟ جمله چه -

 هچ شما به من خصوصى زندگى " بگه داد و جیغ با و گیرى حال خط تو بزنه باز كه بودم منتظر

 جمله، چند در رو خصوصیش زندگى مندانه، سخاوت كامال تعجب، نهایت در اما "!داره ارتباطى

 :كرد خالصه

 كه رو اى كارخونه هم حاال و كشیده جدایى به كارش روزگار، بد از اما كرده ازدواج بار یه كه زنى -

 .كنه مى اداره مونده، براش سابقش شوهر از

 ایدش پرسیدم نمى اگر. بودم شده كنجكاو بدجورى. نه یا بپرسم رو طالقشون علت كه بودم مردد

 !اش گذشته از تعریف دور رو باشه افتاده صداقت كه آوردم نمى دست به فرصتى چنین دیگه

 بوده؟ چى تون جدایى علت بپرسم تونم مى...  ببخشید -

 :گفت و پایین انداخت سرشو. كرد نگاهم سردى و حس بى هاى چشم با لحظه چند

 هورمند...  آزمایشش جواب. بود توش جواب یه كه اى برگه...  ام خانواده دست داد آورد برگه یه -

 ... داشت ایدز

 :كشیدم داد حلقم ته از

  چــــــى؟؟ -

 كه " ایدز " بپرسم و بزنم فریاد درموندگیمو و وحشت و ناراحتى و تعجب تمام تا كردم باز دهنمو

 :گفت زده شتاب و گذاشت بینیش و لب روى اشو اشاره انگشت صداقت

 كنید؟ خبردار رو كارخونه اهل تمام خواید مى...  آرومتر...  هیـــــس -

 با. بود جاش سر چنان هم تعجبم و وحشت اما بشه كمتر صدام تن شد باعث فقط حركتش

 :گفتم و دادم تكون سرمو ناباورى

 و درد جور این از بخواد كه نبود آدمى هورمند. محاله. محاله هورمند؟ اونم ایدز؟. ممكنه غیر این -

 هورمند كه شه مى باورش كى آخه. مسخره و شاخدار دروغ یه اونم. دروغه حتما. بگیره ها مرض
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 باهاش ىیك شاید اصال بشه؟ گرفتار درمونى بى درد چنین به بخواد كه باشه بوده كارى كثافت اهل

 .ببره هورمندو آبروى كه كرده درست رو پاپوش این و داشته دشمنى

 لبخند وقت چه آخه. شد مى تر عمیق صداقت لبخند كردم، مى دفاع هورمند از بیشتر من چى هر

 ونهپیم هم باالخره. كرد مى عصبیم داشت لبخندش كردم؟ مى تعریف جوك داشتم مگه بود؟ زدن

 :كردم غرغر و شد پر اعصابم ى

 داره؟ مفهومى چه شما لبخند این -

 :گفت و شد تبدیل كوتاهى ى خنده به لبخندش

.. .دارید قبول رو هورمند حد این تا كه خوشحالم...  داشت اعتماد بهتون هورمند كه نبود خود بى -

 افض اونقدر داد، نشون رو آزمایشش مثبت جواب ام، خانواده جلوى هورمند كه روزى اون متاسفانه

 الس چند كه االن ولى. بودم كرده باور خودمم حتى. كردند قبول راحتى به همه كه بود هورمند علیه

 ى برگه اون شاید. بوده ها این از فراتر خیلى ماجرا كه كنم مى احساس گذشته، روزها اون از

.. . ولى اجبارى چه دونم نمى. بگه دروغى چنین كه شده مجبور هورمند شاید. بوده جعلى آزمایش

 ... زد بهم هورمند كه حرفى آخرین

 ددر به االن بود آورده خرسند كه قندى آب لیوان شاید. بود شده قرمز صورتش و بود كرده بغض

 چند...  دكشی مى لیوان ى لبه دور انگشتش با. سمتش گرفتم و برداشتم لیوانو! خورد مى صداقت

 :گفت بعد لحظه

 ... بگذرى چیزت همه از نشى مجبور زندگیت تو وقت هیچ امیدوارم...  گفت هورمند -

 حد زا بیش شیرینى از صداقت. خورد رو دستش توى لیوان از كمى و داد بیرون شدت با نفسشو

 ... هورمند آخر حرف تلخى از من و كشید هم در چهره قند، آب

...  بود شده خالى مغزم! داد مى هم من به قندو آب اون از ذره یه كاش...  اساسى بودم رفته وا

 ور اتفاقاتى و ماجراها چنین توقع. كنم فكر درست و كنم جور و جمع ذهنمو تونستم نمى اصال

 . بود مضحك خیلى...  هورمند؟ اونم ایدز؟؟...  نداشتم

 چه كسى؟ چه ولى. بوده كرده مجبورش یكى...  " اجبار "...  داشت مفهوم یه فقط هورمند حرف

 دست زنش از رسوایى و افتضاح چنین با هورمند كه شده باعث چى ترفندى؟ چه با جورى؟
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 و جسور محكم، قوى، زن یه. چشمگیره و توجه قابل مردى هر براى كه زنى چنین هم اون بكشه؟

 ...  جذاب...  البته

 دست به براى كه كسى باشه؟ میون در دیگه ى دیوونه عاشق یه پاى كه داشت احتمال قدر چه

 هدیگ نمیومد بهش سعیدى؟ رامین...  باشه كرده استفاده عادالنه غیر هاى روش از صداقت آوردن

 ارك این تو دستى هم شاید. نشده ناراحت سایه و هورمند جدایى از قطعا ولى. باشه رذل حد این تا

 .باشه داشته

 از وزندگیش كه كسى كردن پیدا براى كمك بود؟ همین خواست مى ازم صداقت كه كمكى اون پس

 ها ینا تمام اگر باشه؟ مربوط هم كارخونه ورشكستگى به طالقش ماجراى ممكنه بود؟ پاشیده هم

 . خوردنه خنجر پشت از. زجرآوره واقعا باشه سعیدى سر زیر

 كم یه بلكه كشیدم مى موهامو. كردم فرو موهام بین دستهامو و گذاشتم زانوهام روى هامو آرنج

 :گفت بشه، مسلط خودش به بود تونسته تر راحت انگار كه صداقت. بگیره آروم مغزم

. هستن واقعیت از بخشى فقط ها این. كنم ناراحتتون كه نگفتم هارو این...  كاردان جناب -

 دیگه اتفاقات یه. بوده كاسه نیم زیر اى كاسه یه كه مطمئنم تقریبا من. بوده هم اى دیگه چیزهاى

 ناهگ بى هورمند كه شم مى مطمئن بیشتر دم، مى قرارشون ماجرا این كنار وقتى كه افتاده هم اى

 طالعىا بى اظهار هم اش خانواده. كنم پیداش نتونستم ولى گردم مى دنبالش كه وقته خیلى. بوده

 .كنند مى

 :گفتم و كشیدم بیرون موهام بین از هامو انگشت

 كجاست؟ ندونند اش خانواده شه مى مگه -

 :گفت و داد تكون تاسف از سرى

 هی. ریخت هم به بدجورى فهمید، رو لعنتى بیمارى اون و آزمایشش ماجراى اینكه از بعد پدرش -

 ىول...  زد امون همه ى ریشه به تیشه جور این كى یا چى دونم نمى...  رفت بین از آبروش جورایى

 . بزنه خودشو ى بچه قید هورمند پدر شد باعث كارش این با

 هم صداقت كه بود حقیقت ماجرا این اگه آخه بودند؟ كشیده دست ازش هورمند ى خانواده پس

 و دهب آزمایش یه بره خودش كه بود نرسیده عقلش به یعنى! شد مى مبتال بیمارى این به باید

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

183 

 

 ىجورای یه سوال این پرسیدن اینكه با بوده؟ سالم هم هورمند كه بفهمه خودش سالمت از حداقل

 :نداشتم اى چاره ولى بود شرمى بى

  ندادید؟ آزمایش خودتون شما...  صداقت خانوم بخشید مى -

 منظورمو یواش یواش انگار...  شد قرمز هاش گونه كم كم...  كرد نگاهم تعجب با لحظه چند

 :گفت خجالت از پر لحنى با و دزدید نگاهشو! شد مى متوجه

 .همین. بودیم عقد فقط ما -

 : دادم بیرون نفسمو و كشیدم موهام توى دستى

 .طور این كه -

 كامال. كردیم مى پردازش ذهنمون تو داشتیم دومون هر انگار. شد برقرار سكوت لحظه چند

 ور یكى نبود بد شاید كردیم؟ مى شروع باید كجا از حاال. لنگه مى كار جاى یه كه بود مشخص

 رو هورمند. بده بهمون سرنخى یه ماجراها این مورد در بلكه بگیره نظر زیر رو سعیدى تا بذارم

 كرد؟ پیدا شد مى كجا

 ... صداقت خانوم -

 ...كرد نگاهم و گرفت باال رو سرش

 باشه؟ رفته ایران از هورمند كه داره احتمال قدر چه -

 .رفته ایران از كه وقته خیلى اون -

 :كردم نگاهش شده گرد هاى چشم با

  شدید؟ متوجه طور چه...  جدا؟ -

 .گفت بهم مقدسى آقاى -

 وكیلتون؟ مقدسى؟ -

  .كرده رابطه قطع هم مقدسى با دیگه رفتنش از بعد. بود هورمند وكیل قبال مقدسى...  بله -

 رفته؟ ایران از كه داد اطالع شما به مقدسى آقاى پس -
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 . درسته -

 رفته؟ كشور كدوم دونست نمى مقدسى -

 امریكا -

 . كرد پیدا ازش ردى شد مى شاید...  سراغش نرفتید وقت هیچ -

 . بودم هورمند دنبال واقع در ولى رفتم كار ى بهونه به...  پیش سال یك...  رفتم -

 :گفتم صبرانه بى

 ... خب -

 چهار همون به مربوط ولى داد بهم آدرس یه مقدسى. نكردم پیدا ازش نشونى هیچ...  هیچى -

 .نداشت خبرى ازش اونجا كس هیچ متاسفانه كه بود پیش سال

 .كنید پیداش نتونستید اونجا كه برگشته شاید اصال -

 شاید. كاره این ى خبره خودش هورمند. كارخونه این سراغ اومدم احتمال، همین خاطر به منم -

 بودم، امریكا كه موقع همون. باشه زده جدیدى ى كارخونه خودمون، ایران همین از اى گوشه یه

 هم ور كارخونه سهام باقى كه بود موقعیت بهترین. داد بهم رو كارخونه ورشكستگى خبر مقدسی

 ایدش. بودم ناراحت بود همسرم به متعلق زمانى یه كه اى كارخونه ورشكستگى از چند هر. بخرم

 . كردنش پیدا براى باشه راهى كارخونه همین

 :گفتم نامحسوسى اخم با. بود كرده گیجم كمى هاش حرف

 شید؟ مى محسوب شریك هورمند با كارخونه سهام تو شما االن پس -

 :گفت و زد لبخندى

 االن. زد نامم به طالق موقع كه گذاشت ام مهریه پاى رو كارخونه از سهمش تمام هورمند...  نه -

 .شده خودم نام به كارخونه تمام هم

 روزهاى حتما...  هورمند و سایه هاى عاشقى دنبال بود رفته ذهنم. كردم سكوت و كرد سكوت

 مى بجال. بوده بینشون عمیقى عشق یه شاید. بود دنبالش هنوز صداقت كه داشتند هم با خوبى

. بود همین دنبال هم صداقت قطعا. شد مى ثابت هم گناهیش بى و شد مى پیدا هورمند اگر شد
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 نم خوشحالى باعث باید این قطعا. كشیدم عمیقى نفس. اش رفته دست از عشق برگردوندن

 هب كردن كمك با شاید پس. بودم هم مدیون بهش طرفى از. بود دوستم زمانى یه هورمند. باشه

 .كنم جبران تونستم مى صداقت

 نای كه زنى. چى یعنى متاهله، خودش نظر به گفت، مى اینكه از صداقت منظور فهمیدم مى حاال

 .متاهله روحش بازم مجرده، بگه كه هم بار صد باشه، سابقش همسر درگیر جور

 :كنم پراكنده رو اضافه افكار تا دادم تكون سرمو

 .باشه شهر همین تو هورمند ممكنه اصال -

. باشه مونده خبر بى صداقت از كه بعیده باشه، داشته عالقه صداقت به چنان هم هورمند اگر

 :گفت ناباورى با صداقت

 كنم؟ پیداش نتونم ولى باشه نزدیك بهم اینقدر شه مى مگه آخه -

 همه این از بعد اونم. بود هورمند درگیر ذهنش و فكر بدجورى! بود توش عجیبى حس چه حرفش

 عذاب خاطر به فقط یا بود؟ نرفته بین از هورمند به حسش هنوز سال چند این تو پس. مدت

 مى خدا داشت، هورمند عكس به فقط كه اى عالقه این با ولى بود؟ كردنش پیدا دنبال وجدان

 سوالى. بود دستش چنان هم كه هم اش حلقه! داره؟ عالقه قدر چه دیگه هورمند خود به دونست

 :رفت در دهنم از كنم سنگینش و سبك بتونم اینكه از قبل اومد، ذهنم تو كه

 نیستن؟ شاكى دستتون تو ى حلقه این از اتون خانواده -

 رو شا حلقه كمى راستش دست با و نشست لبش روى لبخندى. شد خیره اش حلقه به لحظه چند

 :كرد جا جابه انگشتش توى

 این نشد حاضر هورمند كه خوشحالم. كردمش دستم دوباره كردم شك چیز همه به وقتى از -

 ىجور این اینكه ى بهونه به. كنم مى دستم امنیت و آرامش ى بهونه به... بگیره پس رو حلقه

 نارك قضیه این با دیگه ولى. كرد مى مخالفت خیلى مادرم اولش چند هر... نداره بهم كارى كسى

 .اومده

 باشه؟ گناه بى هورمند ممكنه كه گید نمى اتون خانواده به چرا -
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 پاپوش براش جورى این نتونه دوباره كسى كه جورى. كنم ثابت محكم دالیل با خوام مى -

 .بشه پیدا ماجراهاست این پشت كه كسى باید اول. كنه درست

........... 

 اگر ىحت. كردیم مى صحبت داشتیم كه بود ساعت یك از بیشتر. انداختم مچیم ساعت به نگاهى

 هدیگ امروز براى. نداشتم رو بحث این اعصاب دیگه من داشت، صحبت ى ادامه به تمایل صداقت

 ...بود بسم

 :گفتم و انداختم متفكر صداقت به نگاهى

 ره باشید مطمئن. كنید حساب من كمك روى. كارم سر برم من اتون اجازه با...  صداقت خانوم -

 .دم مى انجام بربیاد دستم از كارى

 :گفت كنه نگاه هام چشم به اینكه بدون و آورد باال لباسم ى یقه تا رو نگاهش

 كه ىاون. بیاد پیش براتون مشكلى خوام نمى اصال. انتظارمونه در دردسرهایى چه دونم نمى من -

. یفتهب براتون بدى اتفاقات ممكنه. بده انجام تونه مى هم این از بدتر حتما آورده ما سر بالهارو این

 كنید؟ كمكم خواید مى كه مطمئنید

 حق گردنم به هورمند...  ولى...  كردم مى فكر بیشتر كم یه باید شاید. كردم مكث لحظه چند

 ...  داشت

 پدرمو جون من...  میدم انجام براش بربیاد دستم از كارى هر عمرم آخر تا...  صداقت خانوم -

 ... نیست شدنم منصرف براى خوبى دلیل اصال این...  هورمندم مدیون

 :گفت تعجب با و شد كشیده هام چشم سمت به ام یقه از نگاهش

 چى؟ یعنى این...  هستید؟ هورمند مدیون پدرتونو جون...  چى؟ -

. تنداش وجود كردنش پنهون براى هم دلیلى ولى بود، پریده دهنم از ناخواسته بابا ماجراى چند هر

 . كنم كمكش خوام مى چرا كه بود سوال جاى براش شاید

 و متخصص و جراح كردن پیدا...  قلبشون عمل براى پیش سال چند. دارند قلبى بیمارى پدرم -

 ربض چنان كرد، اش معاینه كه دكترى...  افتاد هورمند گردن عمل خرج از بخشى حتى عملو نوبت
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 از هنش عمل روز سه طى اگه گفت مى دكتر. بودم شده شوكه كلى به من كه كرد تعیین العجلى

 ... ره مى دست

 . كشیدم تنشى پر نفس بودم، گذرونده كه مزخرفى هاى روز یادآورى از

 شده، چم بفهمه تا بود نشده پاپیچ كارخونه، بودم رفته خراب حال با كه روز همون هورمند اگر -

 كهاین به برسه چه كنم فكر درست تونستم نمى حتى...  بودیم داده دست از رو بابا االن شاید

 .بودیم مشكل دچار هم مالى لحاظ از موقع اون كه خصوص به. بكنم اقدامى بخوام

 مطلع به تمایلى هم هورمند. دونستند نمى هم ام خانواده حتى رو موضوع این. ندادم ادامه دیگه

. تركم نه و بیشتر نه. بود اومده همكارم عنوان با فقط اومد، كه هم مالقات. نداشت ام خانواده شدن

. ردك خودش مدیون منو ابد تا اش، جوانمردانه رفتار با ولى كنم قبول كمكشو كه برام بود سخت

 دین موند، گردنم كه بزرگترى دین ولى. كردم ادا بعد وقت چند رو مالیم دین كه چند هر

 . بود مردونگیش

 . بود رسیده جبران وقت االن

 :گفت متفكرى لحن با و بود شده اش حلقه با بازى مشغول دوباره صداقت

 . داشتید هم با اى پیچیده ارتباطات هم هورمند و شما پس -

 ىجور این هم دیگه كارمندهاى از خیلى به هورمند كه مطمئنم من... گفت شه نمى كه پیچیده -

 تونمب اینكه از قبل متاسفانه اما. شدیم نزدیك هم به بیشتر كه بود كمكش از بعد. كرده كمك

 ... زد غیبش...  بشناسمش

 ممچش و...  ناموسشو...  كنم پیدا زنشو باید...  سال چهار از بعد حاال...  انداختم صداقت به نگاهى

 ... لعنت...  نیما تو به لعنت...  رفیقم ناموس دنبال بیفته

 ادمی تازه شد، بلند كه صداقت ى زده وحشت صداى. كوبیدم پیشونیم به امو شده مشت دست

 .صداقتم اتاق تو هنوز كه اومد

 كاردان؟ جناب شد چى -

 به سرمو! شده گرفتارش جورى همین هم هورمند شاید...  هاش گفتن " جناب " این از امان

 :گفتم و دادم تكون طرفین
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 . برم باید دیگه من اتون اجازه با...  نیست چیزى -

 به رو سوییچى. كردم نگاهش ام سرشونه از و چرخوندم سرمو. زد صدام باز كه برم شدم بلند

 :بود گرفته سمتم

 چه اش هزینه بفرمایید شه مى. كشیدید كه زحمتى بابت شرمنده و ممنون. ماشینتون سوییچ -

 شد؟ قدر

 :گرفتم ازش رو سوییچ و برگشتم

 خدانگهدار. نیست مهم اش هزینه -

 ومخان. بیرون زدم دفترش از بزنه، حرفى اینكه از قبل. بشنوم رو اعتراضش صداى نكردم صبر

 . آزمایشگاه سمت رفتم و دادم تكون سرى كالفگى با. شد بلند پام جلوى خرسند

 

 بزنى؟ حرف خواى نمى -

 چى؟ از -

 . ریخته هم به اعصابتو كه چیزى همون از -

 !مرتبه هم خیلى است؟ ریخته هم به من اعصاب كه گفته كى حاال -

 اشو پاچه رسید پرت دم كى هر اومدى كه صداقت دفتر از...  زهرمار برج شدى حاال تا صبح از -

 !مرتبه؟ اعصابت گى مى تازه حاال. كردى سوراخ غرغرهات با مارو مخ مته عین گرفتى،

 .ندارم حوصله خیال بى بنى -

 چون ماون...  بنى بگه بهم تونه مى ورپریده بخشى خاله اون فقط دونى مى كه تو...  اته عمه بنى -

 .بگم بهش چیزى تونم نمى داره مادرمو سن

 :گفتم و زدم پوزخندى

 ! "بخشى " شده بخشایى...  درمیارى تالفیشو خوب كه هم تو -

. نهك نمى نصفه اسممو و میاد بدش دیگه بخشى بگم بهش كردم مى فكر...  واهلل دونم مى چه -

 !آوردم كم كه كرد ذوق همچین ولى
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 تدس بهش لطیفى حس بخشایى خانم یادآورى از انگار. داد تكون سرشو و كرد كوتاهى ى خنده

 :گفتم كنجكاوى با! داد مى

 ...  بنیامین -

 هوم؟ -

 كجان؟ مادرت پدر -

 :فتگ كه كردم مى نگاهش داشتم. بود رفته باال ابروهاش. كردم نگاهش. سمتم به چرخید سرش

 ودمخ پراید همون...  ها اتون خونه در بودم نیومده صبح كاش. ندى كشتنمون به كن نگاه جلوتو -

 ... رانندگیت این با نوبرى كه هم تو. خودش واسه رخشیه. دیگه هاى ماشین تا صد به ارزه مى

 ... بنیامین -

 ... شد خیره بهم دوباره و شد ساكت كه بنیامین گفتم محكم اونقدر

 اشىب داده جوابمو نمیاد یادم ولى...  بودم پرسیده مادرت و پدر درباره بازم...  تر قبل خیلى یادمه -

 تو فهممب تا بكنم جاسوسیتو و دنبالت بیفتم ها پلیس عین من كه بنیامین؟ دارى توقعى چه... 

 ینها معنیش كنى مى عوض بحثو رسیم، مى ات خانواده به موقع هر وقتى خبره؟ چه رفیقم زندگى

 نهات رفیقیم هم با ساله دو. دونى نمى محرم منو اینكه یا بزنى حرف موردش در ندارى دوست كه

 .كجان مادرت و پدر دونم نمى حتى. فرزندى تك كه اینه مطمئنم موردش در كه چیزى

 محدس اگر كه احتیاط كلى با اما...  آوردم زبون به رو بود افتاده مغزم تو وقته چند اون كه فكرى

 :شده عوض چیزى نكنه فكر درسته،

 هستى؟ پرورشگاهى...  تو...  بنیامین -

 ... كرد مى نگام تلخى لبخند و خسته نگاه با...  سمتش برگشتم

................... 

 ... باش من مهمون كردى، خیار آبدوغ هوس باز اگه -

 پیچونى؟ مى دارى بازم -
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 خونه تو دم مى ترجیح...  یعنى. بدم جوابى تونم نمى لحظه این تو و اینجا فقط...  اصال نه -

 ... بدم جوابتو

 ... باشه خیار دوغ آب از غیر چیزى یه ولى مهمونتم پس -

 :گفت و كرد فكرى

 ... خیار و ماست با نون -

 :گفتم و اش كله پس زدم یكى

 ... شد همون اینكه...  مرض -

 خواى؟ مى املت...  شكمو بابا خب -

 :گفتم و كردم بهش چپكى نگاه یه

 خورى؟ مى ساده و سر غذاهاى جور این از شب هر كه كنم باور دارى توقع...  بنیامین -

 دلمه؟    ور اى حرفه آشپز تا دو تو، مثل من كردى فكر چى؟ پس -

 مى و خرم مى جوجه و كباب خودم واسه رم مى باشم، نداشته شام شب یه من...  داداش ببین -

 ...  بدن به زنم

 ... شب هر شب هر دیگه نه ولى...  آره شب یه -

 خورد؟ ساده چیزهاى این از شب هر شه مى مگه آخه -

 كنم مى درست چیزهایى یه هم ها وقت بعضى البته خورد بیرون غذاى شه نمى كه هم شب هر -

... 

 چى؟ مثال -

 :گفت و كرد باز بناگوش تا نیششو

 !سبزى قرمه -

 :بیرون زد قلنبه چشمهام

 دى؟ مى من خورد به ماست اش همه و بلدى سبزى قرمه تو... گفتى جدى كه نگو -
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 بى چون اونم اومدى بار یه. ام خونه اومدى صدبار انگار "اش همه "گى مى همچین بابا خبره چه -

 دو دارى توقع. میاى برنامه بى دارى باز كه هم االن. ازت كنم پذیرایى درست نشد بود برنامه

 بدم؟ تحویلت افتاده جا سبزى قرمه ساعته

 .بیام برنامه با بعد به این از جوریه؟ چه اش برنامه با بگى شه مى -

 :گفت متفكر و خاروند اشو چونه

 .بدى خبر قبلش روز یه از كه اینه اش برنامه با -

 ... بگیرم وقت باید قبل ماه یه از گى مى االن كردم فكر گرفتى ژست همچین...  خوبه -

 :گفت و خندید هم بنیامین...  خندیدم قاه قاه و

 خوبه؟ گیرم مى جوجه بیرون از امشب حاال خب -

 ... شد حاال...  آهان -

 با ،اش خونه دم برسیم تا قبل، ى دفعه مثل هم باز. شدیم پیاده و كردم پارك كوچه توى ماشینو

 !كرد احوالپرسى نفرى چند

 هك طور همون و درآورد گوشیشو. شد بلند گوشیش اس ام اسم صداى رسیدیم، كه اش خونه دم

 :گفت و دستم داد. درآورد جیبش از كلیدى دسته خوند، مى رو پیامش

 .بیام و بگیرم هم شام و كنم خرید برم. رفت یادم خریدم مى چیزهایى یه باید من -

 .بریم هم با بذار خب -

 :گفت و زد كجى لبخند

 بیاى؟ دارى حالشو جدا -

 :گفتم و دادم تحویلش اى خسته ى خنده

 !واهلل نه -

 :گفت و دستم تو چپوند كلیدو

 !بیام تا كن درو یخچالو پس -
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 :زدم صداش كه آسانسور سمت رفت مى داشت

 ... بنیامین -

 :گفتم و براش انداختم. درآوردم جیبم از سوییچمو. سمتم برگشت

 .دربیارى پاركینگ از خودتو مال دیگه خواد نمى. برو من ماشین با پس -

 :گرفت هوا تو سوییچو

 ...گردم برمى زود. گرم دمت -

 :شنیدم صداشو شد مى بسته در كه طور همون و شد سوار... شد باز آسانسور در

 ... ها نكنى لخت یخچالو -

 تا ود. انداختم كلیدش دسته به نگاهى. دادم تكون نقیضش و ضد هاى حرف براى سرى و خندیدم

 .داخل رفتم و شد باز در دومى با. نشد باز در كه كردم امتحان رو اولى. بود توش كلید

 بوعمط بوى...  بود پیچیده خوبى بوى خونه توى. بود روشن خونه هاى المپ قبل، ى دفعه برعكس

 حاال و است همسایه ى خونه از كردم مى فكر ولى بودم كرده احساس هم در پشت كه بویى! غذا

 !میومد بنیامین ى خونه توى از بیشترى غلظت و شدت با بو، همون

 اتاق در. تمیز و مرتب جا همه...  چرخید سالن دور نگاهم. داخل رفتم شده، گرد هاى چشم با

 سمت رفت نگاهم. میومد اتاق داخل از آهنگى مالیم صداى. روشن هم المپش و بود باز خواب

 ن،م به پشت چكید، مى ازشون آب و بودند خیس كه خرمایى بلند موهاى با دخترى...  آشپزخونه

 امینبنی با داشت انگار و داشت تن به رنگى صورتى حمام ى حوله! بود ایستاده گاز اجاق روى روبه

 :زد مى حرف

 فقط. .. كنم غافلگیرت تا اومدم همین واسه. بیام نبود قرار امروز دونم مى...  نه؟ شدى سورپرایز -

 نای كن صبر لحظه یه...  بودم كرده تنم بخور درد به لباس یه من بودى اومده دیرتر كم یه اگه

 كه بگیر برو رفته یادت اگه. دادم اس ام اس بهت االن همین خریدى؟ داروهارو... كنم دم برنجو

 .شن مى تموم دارن

 :بود آمد و رفت در ظرفشویى سینك و گاز بین و زد مى حرف ریز یه طور همین
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 جون؟ بنى خورده گربه زبونتو ساكتى؟ چرا -

 به شرخ نیم. شد قابلمه كف زمینى سیب چیدن مشغول و گذاشت آشپزخونه میز روى اى قابلمه

 ریخته صورتش توى بودند، شده هم مش كه صورتش، جلوى كوتاه موهاى از اى دسته و بود من

 .بود

 :گفت و داد سر نازى پر ى خنده

  ...  زهر و بنى بگى خواى نمى -

 ...  موند نیمه نصفه حرفش و سمتم برگشت

 نمى ىحت كه بودم شده شوكه وضعیتى چنان با هم اون بنیامین ى خونه تو دختر یه دیدن از اونقدر

 عنىی. بودم كرده قاطى واقعا صورتش دیدن با كه هم حاال. بدم نشون العملى عكس هیچ تونستم

 ... هم دختر این با بنیامین

 : پیچید گوشم تو اش زده وحشت صداى

 كنى؟ مى چیكار اینجا تو...  نیما -

 :گفتم تمسخر با و شد عمیق نفرتى به تبدیل تعجبم تمام

 وشهت عروس تازه كه اى خونه تو سرزده وگرنه...  كرده ازدواج بنیامین دونستم نمى...  ببخشید -

 ... خانوم ژاله نمیومدم

............. 

 اون نه و داشت اهمیت برام ژاله نه...  بود نجال كردم، مى فكر كه چیزى تنها به لحظه اون تو

 شكا بنیامین، خاطر به كه بود نجال معصوم هاى چشم تصویر اش همه ذهنم تو...  احمق بنیامین

 ...  زد مى بنیامین تنهایى از دم و بود شده جمع توشون

 ...  كنه مى پر هاشو تنهایى خوب چه بنیامین ببینى كجایى...  نجال واى...  نجال آخ

 ماجرا نای تو نجال پاى كاش...  كشیدیش گند به جورى این كه رفاقتى از حیف...  حیف...  بنیامین

 با كاش... كنى مى هایى غلط چه شده خراب این تو نبود مهم برام اصال...  نبود اگر كه...  نبود

 هك سوخت مى خواهرم براى دلم فقط جورى این...  نجالیى دنبال كه بودى نداده نشون رفتارهات
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 نكهای نه...  بود فاسد ى عالقه این از نجال دادن ترك فقط درگیریم دیگه...  شده عوضى یه عاشق

 ارهد خواهرم به رفیقم كه...  دادم پرورش آستین تو مار كه كنم حس...  كنم حس وجودم بند بند با

 ... ردیفن اش خونه تو كه كنه مى نگاه دخترهایى همون چشم به

 قدر چه...  اى بسته گوش و چشم و ساده دختر یه از استفاده سوء دنبال كه بنیامین حالت به واى

 با اموه دندون بنیامین، با كارى كتك تصور از...  االن تا وگرنه نیستى دستم دم كه آوردى شانس

 برگشتم و شد مشت هام دست...  بستم هامو چشم اى لحظه براى و دادم فشار هم روى حرص

 ...  بیرون برم خونه از كه

 با. شد قفل ساعدم دور دستهاش تا دو برسم، در به اینكه از قبل و شنیدم دویدنشو صداى

 تعویق هب دادمو ثانیه چند براى صورتش، دیدن كه بزنم داد خواستم. سمتش برگشتم عصبانیت

 جلوى كوتاه موهاى از اى دسته با و بود كرده جمع حمومش كاله توى موهاشو...  انداخت

 !كرده مخفى موها اون زیر رو كبودى یه كردم حس. بود پوشونده صورتشو چپ سمت صورتش،

 عقب به. درآوردم دستش توى از شدت با دستمو و شدم زدن داد و صورتش كنكاش خیال بى

 :گفت گریه و التماس با و چسبید دستمو دوباره بردارم قدم از قدم اینكه از قبل اما شد پرت

 ...  بدم توضیح برات بذار خدا رو تو...  نیما -

 :گفتم و زدم عصبى پوزخندى

 باتم؟با داداشتم؟ ؟ كیم من مگه بدى؟ توضیح باید چرا اصال بدى؟ توضیح خواى مى چیو دیگه -

 اتم؟ چیكاره شوهرتم؟ نامزدتم؟

 :گفت و شد روون صورتش روى هاش اشك

 ... بنیامین و من كنى؟ مى اشتباه دارى خدا به نیما -

 ندچ. عقب دادم هولش و گذاشتم اش شونه روى دستمو. بگیره كار به مخمو هاش حرف با نذاشتم

 ردهك قالب كمرم دور پشت از هاشو دست دیگه بار این. شد آویزونم دوباره كه برداشتم دیگه قدم

 ى دیگه طرف اون و كنم خالى سرش رو بنیامینو، از حرصم تمام كه كرد مى كارى یه آخرش! بود

 ! كنم كبود هم صورتشو
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 چند هر ببرم؟ باال بود اى دیگه كس به متعلق كه اى خونه تو صدامو كه داشتم حقى چه اصال

 به زنمب گند كه بود نشده زایل عقلم اونقدر هنوز ولى نداشت آبرویى اى دیگه من پیش بنیامین

 . بودند قائل براش ساختمون این تو كه حرمتى تمام

 . بشم خالص بودند، چیزها خیلى شاهد دیوارش و در كه اى خونه اون از خواستم مى فقط

 چرخیدنم! من به بود چسبیده و بود قالب كمرم دور چنان هم هاش دست...  ژاله سمت چرخیدم

 شده اى مسخره و مزخرف ى صحنه چه! بشینه ام سینه روى سرش شد باعث هاش دست بین

 دچن همین تو دخترشو دوست كرد مى فكر قطعا دید مى وضعیت این تو مارو بنیامین اگه. بود

 ! زدم قاپ دقیقه

 شونه. كردم باز كمرم دور از اشو شده قالب هم تو هاى انگشت و بردم كمرم پشت هامو دست

 :زدم داد تقریبا و دادم تكونش محكم و گرفتم دستم تو هاشو

 دىچسبی نشد عایدت چیزى من از حد؟ چه تا بدبختى آخه كنى؟ مى غلطى چه دارى حالیته اصال -

 هرزه گها حداقل. دیگه یكى دنبال رى مى كرد تفت بنیامین كه هم دیگه روز چهار حتما بنیامین؟ به

 كنى؟ مى بغل رو دیگه یكى ولى بنیامینى ى خونه تو...  كن رعایت انصافو هرزگیت تو اى،

 یرونب آسانسور تو از بنیامین كردم، باز درو كه همین. رسوندم در به خودمو و كردم ول هاشو شونه

 ومح لبخندش و شد كشیده سرم پشت به نگاهش كه شد مى باز اى خنده به داشت لبش. اومد

 :گفت و شد وحشت و تعجب از پر صورتش. شد

 خبره؟ چه اینجا -

 :گفتم و زدم دارى صدا پوزخند

 نمى نوشت و عیش مزاحم وگرنه... منتظرتند خونه تو دونستم نمى...  داداش شرمنده...  هه -

 ... شدم

. سوندر بهمون خودشو بلند گام چند با بنیامین. شدم پوشیدنش مشغول و كرد كفشم توى پامو

 :زد داد و ژاله سمت گرفت رو دستش توى هاى نایلون. بست درو و خونه داخل داد هولم

 بیاى؟ خواد نمى امروز نگفتم مگه اینجایى؟ چرا تو -

 :گفت هق هق با ژاله
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 ... ترسیدم...  شده تموم داروها تا چند...  دونى مى كه خودت -

 :گفت و گذاشت بینیش و لب روى انگشتشو عصبانیت با بنیامین

 ...  اتاق تو بذار هارو دارو این ببر...  نگو هیچى...  هیسسسس -

 :شد تر بلند دادش و كرد تنش ى حوله به اى اشاره دست با

 ... كن تنت لباس برو بكنى؟ غلطى چه كه اینجا وایسادى شكل و سر این با -

 تسم دوید و زد چنگ رو بنیامین دست تو نایلون بارید، مى سیل ازشون كه هایى چشم با ژاله

 . بست سرش پشت درو و خواب اتاق

 به لحظه و بودم زده زل گردنش رگ به پوزخند با زد، مى داد ژاله سر بنیامین كه لحظاتى اون تمام

. بزنم چشمش پاى مشت یه خواست مى دلم قدر چه...  شد مى ورتر شعله وجودم آتیش لحظه

 از حرفى بنیامین مگه اصال بود؟ من مال خونه بود؟ زنم ژاله بود؟ خواهرم شوهر دلیلى؟ چه به ولى

...  ارهك هیچ بودم؟ چیكاره من وسط این بودم؟ گرفته گر اینقدر من حاال كه بود زده نجال به عالقه

 خودش ى خونه جا این كنم؟ دخالت نداشت ربطى هیچ من به كه اى زندگى تو كه داشتم حقى چه

 بود خودش به خیانت كرد مى كه هم كارى هر پس...  نداشت زنى هیچ به هم تعهدى هیچ...  بود

 ... اى دیگه كس نه

 وت دیگه ولى...  اومد فرود دستم یكى اون كف كه شده گره مشت یه شد هام خودخورى ى نتیجه

 چه مرموزش خواب اتاق اون تو نبود معلوم كه اى خونه تو...  بمونم تونستم نمى هم خونه اون

 ... خبره

 و گرفت رو بازوم. هام كفش سمت برم كه شدم رد كنارش از و زدم بنیامین ى شونه به اى تنه

 :گفت

 ... بگم برات باید كه هست چیزهایى یه...  نیما بمون -

 من هك بود افتاده اتفاقى چه مگه اصال. بشم مسلط اعصابم به تا دادم قورت دهنمو ى نداشته آب

 یه قبال دخترش دوست...  درك به...  اشه؟ خونه تو دخترش دوست بودم؟ شده عصبانى اینقدر

 درك به اینم...  بره مى سوال زیر خودشو داره بنیامین...  درك به اونم...  بوده دوست من با مدت

 رتبم كارهاش با بنیامین...  سوزونه مى منو داره كه همینه...  كرده غلط...  بنیامینه عاشق نجال... 

 تا گذاشتم دست روى دست و نشستم احمق   من ولى آدمیه جور چه كه كنه مى یادآورى بهم
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 خترهارود دل بلده خوب بنیامین...  نداره تقصیرى كه نجال...  كنه آقا تقدیم دستى دو دلشو خواهرم

 ... بودهن خواهرم به حواسم كه منه تقصیر...  خرابه ذاتش...  نداره تقصیرى كه هم بنیامین...  ببره

 :گفتم و زدم پوزخندى

 امشبتون براى جدیدت ى خوابه هم كنم فكر...  باشم مزاحمتون خوام نمى...  برم بهتره -

 ... رسیده خودش به بدجورى

 : برداشت رو خونه تمام دادش صداى

 ... منه خواهر ژاله...  نیمـــــــــــا بفهم دهنتو حرف -

 وحرفش بتونم و بگیره آروم دادش ارتعاش از گوشم ى پرده تا كشید طول لحظه چند دونم نمى

 ...كنم هضم

 كت بود گفته كه بنیامین اصال...  نداشت خواهر كه بنیامین...  خواهر؟...  كرد مى شوخى حتما

 خواهر چشم به كه بود این منظورش شاید...  هم شاید یا...  جدیده داستان اینم حتما...  فرزنده

  پریشون؟ موى و حوله با مدلى؟ این اونم...  خواهر؟ چشم به...  كنه مى نگاه بهش

 خواب اتاق در...  بارید مى عصبانیت هاش چشم از...  عصبانیش و آشفته صورت تو بودم زده زل

 در چهارچوب تو كه اى ژاله و شد كشیده خواب اتاق سمت به دومون هر نگاه...  شد باز آروم

 فتادما روزى یاد ناخودآگاه! نارنجى شال و سارافنى زیر و ماكسى مشكى سارافن با...  بود ایستاده

 دمب نارنجى از من چى هر...  ما ى خونه بود اومده نارنجیش زیر لباس و سفیدش بافتنى اون با كه

 !بود رنگ این عاشق انگار دختر این میومد،

 شمچ با داشت هنوز. شدم خیره بنیامین به دوباره و گرفتم ازش نگاهمو...  پایین انداخت سرشو

 با خودشو و آشپزخونه توى رفت زیر به سر طور همون ژاله. كرد مى نگاه رو ژاله آتیشیش هاى

 :گفت و سمتم برگشت بنیامین. كرد سرگرم كرد، مى دم داشت كه برنجى

 ... بشین بیا -

 تو نم به پشت ژاله. نشستم بود آشپزخونه روى روبه كه ها مبل از یكى روى و رفتم میل كمال با

. شد نبنیامی تصویر به تبدیل ژاله تصویر و نشست روم به رو بنیامین. بود مشغول آشپزخونه

 :گفتم و دادم بیرون شدت با نفسمو
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 ... خب -

 :گفت و كشید عمیقى نفس هم بنیامین

 بدونى؟ اشو همه خواى مى -

 چیو؟ ى همه -

 ... زندگیمو ى همه -

 ژاله به نگاهى...  زد مى موج عمیق اطمینان یه نگاهش تو...  بهش شدم خیره و كردم سكوت

. شد حضورش متوجه هم بنیامین. ما سمت میومد داشت و بود شده تموم كارش كه انداختم

 :گفت و كرد دستى پیش ژاله كه بزنه حرفى خواست و كرد اخم افتاد، ژاله به كه نگاهش

 كه خوام نمى هم وصى وكیل پس ام زنده...  كنم دفاع خودم از دارم حق...  ماجرام سر یه منم -

 .كنه دفاع ازم

 :گفت و داد نشون رو خودش كنارى مبل و داد تكون كالفگى با سرشو بنیامین

 ... بشین -

 نگاهمو. گذاشت هم كنار و كرد جفت...  ننداخت پاش روى پاشو. نشست من روى روبه درست

 :دوختم بنیامین به و گرفتم ازش

 ... شنوم مى -

 هژال...  درگیرشه ذهنت كه مطلبى اصل سر رم مى پس...  ندارى حاشیه ى حوصله كه دونم مى -

... 

 روى دستشو بنیامین. كرد من به بعد و بنیامین به نگاهى اول استرس، با و آورد باال سرشو ژاله

 :گفت و داد تكون اطمینان با سرشو...  گذاشت ژاله ى شده قفل هم تو هاى دست

 . منه ى خاله دختر ژاله. هستیم رضایى برادر و خواهر... واقع در ژاله و من -

 صورت تو زدم زل لحظه چند براى و كردم باریك هامو چشم...  خوردند گره هم تو شدیدا ابروهام

  پسرخاله؟ و خاله دختر رضایى؟ برادر و خواهر...  هاشون
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 نعمیقشو شباهت این متوجه اصال كه بود عجیب و...  گشتم مى هاشون چهره توى شباهت دنبال

 ...  بودم نشده

...  بود رنگ طوسى دوشون هر هاى چشم...  هاشون چشم اما داشتند سفیدى پوست دوشون هر

 این متوجه بودم ژاله با كه مدتى اون طور چه...  بود شده سرگردون هاشون چشم بین نگاهم

 رارق یه وقت هیچ كه اى دوستى...  بود مون دوستى كوتاه مدت خاطر به شاید بودم؟ نشده شباهت

 رخاط همین به پس...  داشتند حضور هم مهسا و بنیامین قرارهامون تمام تو. نبود توش نفره دو

 ور ژاله هواى اگه...  ولى...  بوده ژاله به حواسش همیشه...  داشت حضور بنیامین همیشه كه بود

 كه اش خاله دختر براى كه داشت دلیلى چه ببینیم؟ رو همدیگه ما كه داد مى اجازه چرا اصال داشته

 مارو ى خونه آدرس چرا بده؟ ترتیب پسرو یه با مدار قرار داشتند، هم برادرى و خواهر ادعاى

 بود؟ داده بهش

 :شد هاشون چهره توى بیشتر تجسس مانع بنیامین حرف

 ... رفت دنیا از ژاله زایمان موقع...  ژاله مادر...  ام خاله -

 :گفت و انداخت بهش نگاهى بنیامین. شد بلند ژاله فین فین صداى

 ...  تكمیله ظرفیتم واقعا...  باش آروم كنم مى خواهش...  ژاله -

 مى نفس دهنش از...  گرفت بینیش جلوى و برداشت دستمالى میز، روى جعبه از و شد خم ژاله

 ...  سوخت براش دلم لحظه یه. درنیاد اش گریه صداى كه كشید

 ما و داد شیر ژاله به مامانم خاطر، همین به. داریم سنى اختالف هم با ماه پنج فقط ژاله و من -

 .برادر و خواهر شدیم

 بى...  نجال...  بود هم نجال و من بین كه ها نگاه همون از... شد بدل و رد بینشون مهربونى نگاه

 چه هوگرن نداشتند ناجورى ى رابطه ژاله و بنیامین كه خداروشكر...  كشیدم راحتى نفس اختیار

 ىچ تكلیف حاال خب...  بشه اش عالقه این خیال بى تا بدم توضیح نجال براى خواستم مى طورى

  بمونه؟ عاشق چنان هم نجال كه دادم مى اجازه باید بود؟

 هم مادرم...  كرد فوت پیش سال سه پدرم...  كه بگم باید خب...  كجان مادرم و پدر پرسیدى -

... 
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 در سعى بنیامین اخم با كه شد بلند بود همراه هق هق با بار این كه ژاله فین فین صداى دوباره

 روى اشك، از اى الیه كردم مى حس و بود شده قرمز هم بنیامین هاى چشم...  داشت كنترلش

 ربیشت معمولى، بازدم یه جاى به ولى داد بیرون رو اش ریه توى هواى...  نشسته چشمش مردمك

 ... بود آه شبیه

 ... كنم مى زندگى مادرم با من -

 !بود مونده ثابت خواب اتاق ى بسته در روى نگاهش حرف، این گفتن موقع

 :گفتم ناباورى با...  چرخید خواب اتاق سمت به نگاهمون هم ژاله و من

 بنیامین؟ چیه منظورت -

 ى دونه یه افتاد، هاش چشم تو نگاهم كه همین...  سمتم برگشت و گرفت اتاق در از نگاهشو

 . موندم واج و هاج من و افتاد اش گونه روى چشمش از اشك درشت

 با چنان، هم من و بیرون زد خونه از و در سمت رفت شد، بلند جاش از و كرد پاك اشكشو سریع

 . كردم مى نگاه بسته در به ناباورى و بهت

 وبارهد ژاله اما دنبالش برم كه در سمت رفتم و پریدم جا از. بیام خودم به تا كشید طول لحظه چند

 :گفت و آورد باال هاشو دست. جلوم پرید

 ... گرده برمى خودش...  باشه تنها بذار...  نرو...  نه -

 كنارم از دوباره اما در سمت رفتم و شدم رد كنارش از. نداشتم رو ژاله با بحث و جر ى حوصله

 :گفت گریه با و چسبوند در به خودشو من از زودتر و دوید

 ىم...  باشه تنها بذار. كنه گریه دیگرون جلوى تونه نمى مَردى هیچ دونى مى كه خودت...  نیما -

 بغضش كه حاال...  خوره مى بغضشو وقته چند دونى مى...  بود نكرده گریه بود وقت چند دونى

 كم یه...  دربیاره محكمو هاى آدم اداى خواد مى سراغش برى تو. كنه خالى خودشو بذار شكست

 ... بذار تنهاش

 :گفتم عصبانیت با

 هكرد داغونش كه دلشه تو دردى چه نیست معلوم من رفیق خبره؟ چه اینجا هست معلوم اصال -

 بذارم؟ تنهاش گى مى من به تو وقت اون
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 :گفت اى برنده لحن با و شد گستاخ هاش چشم

 ... روش هم ساعت یه این بودى؟ نذاشته تنهاش االن تا مگه -

 دى؟ مى نظر خودت واسه كه دونى مى چى بنیامین و من ى رابطه از تو -

 :بود نشسته عجیبى خشم جاش به و نبود هاش چشم توى اشك از خبرى دیگه

  دونى؟ مى رفیقت زندگى از چیزى چى؟ تو ولى دونم نمى شما رفاقت از چیزى من -

 :گفت و زد خودش ى سینه به انگشت با

 پاش یه كه مهسا اون بوده؟ كى گردش رفتى باهاش بار ده كه دخترى دونستى نمى حتى تو -

 میاد مادرش اسم تا چرا كنه؟ مى زندگى كى خواب اتاق اون تو كیه؟ است خونه این تو همیشه

 چى؟ نیما؟ دونى مى ما از چى تو...  كنه؟ مى بغض

.. . نبود نشستنش براى مناسبى جاى در دم. نشست زمین روى و شد سرازیر هاش اشك دوباره

 اشتد باریكى بازوى چه و بود سبك قدر چه. كردم بلندش و گذاشتم بازوش زیر دستمو ناخودآگاه

 احتیاط با. شكنه مى هاش استخون راحتى به كنم، زیاد دستمو فشار ذره یه اگه كردم حس... 

 . ها مبل از یكى سمت بردمش و كردم بلندش

 بىآ بطرى یخچال از و آشپزخونه تو رفتم. بود نشسته گلوم توى سنگینى حس یه دلیل بى

 پیش مرفت و كردم پر اى دیگه لیوان. كشیدم سر نفس یه و ریختم خودم براى لیوان یه. برداشتم

 :گفتم و سمتش گرفتم رو لیوان. ژاله

 خبره؟ چه اینجا بگى خواى نمى -

 یلىس جاى شبیه. افتاد صورتش كبودى به دوباره نگاهم. برد لبش به و گرفت دستم از رو لیوان

 دهش قبل از تر كمرنگ چون. بپوشونه رو كبودیش خواسته آرایش، لوازم با كه بود مشخص. بود

 :گفتم و نشستم كناریش مبل روى. بود

 شده؟ چى صورتت -

 تو دوخت آلودشو اشك طوسى نگاه. كرد دور لبش از رو لیوان و گذاشت اش گونه روى دستشو

 :گفت دارى بغض صداى با و چشمهام
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 ... بنیامینه دست جاى -

 :گفتم و كردم تعجب

 كرده؟ بلند روت دست حقى چه به -

. كردم تعجب خودمم. نشست كمرنگى دلخوشى یه نگاهش تو و زد برق هاش چشم كردم حس

 دلم تو! نگرانشم و دارم دوستش انگار بودم زده حرف جورى یه بود؟ زدن حرف مدل چه این

  !افتاده سرش تو وارنگ و رنگ فكرهاى كلى حتما بیچاره ى دختره. زدم خودم حرف به پوزخندى

 :گفت بعد لحظه چند...  كردم مى نگاهش منتظر

 ... حالله خونم بذارم، خونه اون تو پا دیگه بار یه اگه بود گفته...  بزنه كه داشت حق -

 دومك تو پا. كردم نگاهش تردید و شك با. بود بدتر گریه تا صد از كه لبخندى. زد تلخى لبخند

 پوزخندى! رفته؟ مى هم اى دیگه هاى آدم ى خونه ما ى خونه از غیر پس! ذاشته؟ مى نباید خونه

 :گفتم و زدم

 خونه؟ كدوم -

 :گفت و چشمهام تو زد زل

 ... بابام ى خونه -

 :گفتم عصبانیت با و شدم كالفه

 منم كه زنى نمى حرف جورى یه چرا زنى؟ نمى حرف درست چرا چى؟ یعنى بابات؟ ى خونه -

 زنین؟ مى حرف پراكنده اینقدر چرا هایین؟ زده ماتم مثل جفتتون چرا خبره؟ چه اینجا بفهمم؟

 :گفتم و كشیدم پوفى. شد سرازیر هاش اشك دوباره

 . برم پاشم بگیرى آبغوره خواى مى اگه -

 :گفت هق هق با و شد برابر دو اشكش

 ...  شده پاتوق امون خونه...  مواده كار تو داداشم...  معتاده بابام -

 :داد ادامه و كرد پاك دست پشت با صورتشو
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 كىی آخه. بذارم خونه اون تو پامو ندارم حق دیگه بود گفته...  كرده كرایه خونه یه برام بنیامین -

 ... داداشم هاى دوست بار، دو

 چى منظورش چى؟ یعنى حرف اون و حركت این...  شد بیشتر اش گریه و پایین انداخت سرشو

 :گفتم و شد بیشتر ابروهام گره بود؟

 كردن؟ اذیتت هاش دوست ژاله؟ بگى خواى مى چى -

 :كردم داغ من و كرد تایید سر تكون با

 كردن؟ تجاوز بهت -

 :گفت و آورد باال سرشو زده وحشت

 ...  نـــــــــــه -

  چى؟ پس -

 :گفت و انداخت پایین سرشو باز. بود شده قرمز هاش گونه

 ردد پا. كرد معتادش داداشم بابامو. كردم مى زندگى اونجا پیش سال یك تا. منه ى خونه اونجا -

 قبال داداشم...  نده گیر كارهاش به دیگه كه كرد معتادش دردش، كردن كم ى بهونه به و داشت

 به پاشون كم كم ولى. خونه بیان هاش دوست داد نمى اجازه. كرد مى رعایت رو هایى حریم یه

 هنفهم كسى كه كردم مى حبس اتاق تو خودمو من بیان، خواستن مى كه هم بار هر. شد باز خونه

 مى سرك یواشكى داشتم كه موقع همون هاش دوست از یكى عاقبت ولى... دارم وجود منم

 .سراغم اومد و دید منو نه، یا رفتن بفهمم كه كشیدم

 مى شتال داشت... شد قرمز بینیش زود خیلى. گرفت باال سرشو اى لحظه براى و گرفت گاز لبشو

 ...  بگیره اشو گریه جلوى كه كرد

 تو اموپ ندارم حق دیگه گفت فهمید اینكه محض به بنیامین ولى رسید دادم به داداشم دفعه اون -

 قتو چند...  كنه پیدا خونه یه برام تا كنم زندگى جا همین گفت و اینجا آورد منو. بذارم خونه اون

 مى بابام براى دلم من ولى... كرد كرایه برام اینجا از باالتر كوچه تا سه خونه یه هم بعدش

 یه و زدم مى زنگ بهش. كنم كمكش و بیرون بیارمش شده خراب اون از خواستم مى...  سوخت
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 مى نچو بودم نگفته بنیامین به. دیدمش مى رفتم مى نبودن هاش دوست و داداشم كه هایى وقت

 . كنه مى مخالفت دونستم

 سر هاش دوست و داداشم من، بد شانس از هم روز همون و بود كرده تعقیبم...  فهمید عاقبت ولى

 دیگه ارب یه فقط اگه گفت روز همون. كردن كارى كتك كلى و شد درگیر باهاشون بنیامین. رسیدن

 مونه...  ببینمش كه رفتم ماه چند از بعد دیروز. كنه مى خالصم خودش بشه، پیدام برها و دور اون

 ولى ندمخو اشهدمو كه بود عصبانى اونقدر...  سررسید بنیامین بزنم درو زنگ خواستم مى كه موقع

 ... كرد قناعت سیلى یه به فقط

 :كشید اش گونه روى دستشو دوباره

 آخه...  گفته بهش مهسا كنم فكر...  بابام سراغ رم مى دارم بود فهمیده جورى چه دونم نمى -

 دونهب نفر یه حداقل برنگشتم دیگه و رفتم اگه خواستم مى. رم مى كجا دونست مى مهسا فقط

 .بودم رفته كجا

 رفتى؟ هم باز نرو گفت بنیامین اینكه با چرا -

 هم مورچه یه به آزارش چون. دارم دوسش هنوز معتادیش ى همه با. رم مى بابام خاطر به من -

 دلم .نبودیم براش خوبى هاى بچه كدوممون هیچ ولى. شیم بزرگ ما تا كند جون خیلى. رسه نمى

 . بدم تركش. خودم پیش بیارمش خواد مى

 ودب داشته نگه خودشو كه هم جا همین تا. كنه گریه تا كردم سكوت. گرفت سر از رو گریه دوباره

 .بود خیلى

 اون كردم نمى فكرشو اصال. كردم مى حالجى خودم براى رو بودم شنیده كه چیزهایى داشتم

 اشهب بنیامین رضایى خواهر البته و دخترخاله امون، خونه اومد وضع و سر و تیپ اون با كه دخترى

 ونبیر چرا پس بود اتاق اون تو مادرش اگه...  بنیامین بود؟مادر داده آدرس ژاله به بنیامین چرا... 

 ى هقضی...  بود؟ چى داروها اون...  كرده سكته نكنه...  گرفته بدى بیمارى مادرش نكنه...  نمیومد

 .گفت مى برام هارو این خودش ژاله بپرسم، من اینكه بدون كاش بود؟ چى مهسا این

 باز در. پروند جا از دومونو هر در، توى كلید چرخیدن صداى كه بودیم غرق افكارمون تو دومون هر

 ... داخل اومد مهسا بنیامین، جاى به تعجب، نهایت در و شد
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 كسى اولین. چرخید مى همدیگه صورت رو نگاهمون و بودیم زده زل همدیگه به تعجب با سه هر

 :بود ژاله اومد، حرف به كه

 اومدى؟ باالخره...  مهسا -

 :گفت واج و هاج طور همون مهسا

 تنوب كه امروز اومدى؟ امروز چرا تو كنه؟ مى چیكار جا این نیما كجاست؟ بنیامین...  شده؟ چى -

 بود؟ من

 نوبت؟؟! ... گفت؟ مى داشت چى این!! ... شنیدم؟ چى

 :گفت و ها مبل سمت آوردش. گرفت رو مهسا دست و رفت جلوتر ژاله

 تونستى نمى صبح كه هم تو. بشه بد حالش ترسیدم. بود شده تموم داروهاش كه دونى مى -

 . نباشه تنها شد بد حالش اگه كه اینجا اومدم. كاره سر همیشه كه هم بنیامین.  بیاى

 :گفت بود، من به مشكوكش و گنگ نگاه ولى داد مى قرار مخاطب رو ژاله كه حالى در مهسا

 نشده؟ بد كه حالش مرتبه؟ چى همه -

 :گفت و كرد فینى فین باز ژاله

 ...  خوبه حالش -

 :گفتم كالفگى با...  مهسا ناجور هاى نگاه و سكوت هم باز

 بده؟ حالش كى چیه؟ دارو ى قضیه -

 دلم ته اون ولى...  بنیامین مادر...  بود معلوم هام سوال جواب...  نبود سخت زیاد زدنش حدس

 :ردك تایید چیزو همه مهسا، جدى و خشك صداى ولى كردم فكر اشتباه بگن كه داشتم امید هنوز

 ...  داره آرامش و مراقبت به نیاز...  نیست خوب حالش...  مریضه...  بنیامین مادر -

 :گفتم و دادم فشار هام انگشت با پیشونیمو

 چیه؟ بیماریش -

 :گفت گریه با ژاله
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 ... دیگه كه ماهه چند ولى...  داره اس ام كه ساله دوازده...  داره " اس ام " -

 .دسشویى سمت رفت و شد بلند...  بزنه حرف اون از بیشتر نداد اجازه هقش هقش و

 تب ینا...  دونستم؟ نمى من كه بود مونده مونده باقى بنیامین زندگى هاى واقعیت از دیگه قدر چه

 تا چیزى بره؟ باال خواست مى وضعیت این دماى قدر چه دیگه كنه؟ فروكش خواست نمى بال،

 هك اونى پس...  بنیامین مادر...  اس ام...  داشتم سردرد و سرگیجه احساس...  بود نمونده تشنج

 ...  بود بسته در اتاق اون تو

 رنده هاش تیكه آخرین دیگه و بود شده خرد ذره ذره كه اعصابى با...  مهسا سمت چرخید نگاهم

 :گفتم شد مى

 چى؟ كه ماهه چند -

 :بود شده دار بغض هم مهسا صداى

 هبین نمى درست هاش چشم...  بره راه تونه نمى دیگه...  داده دست از هوشیاریشو كه ماهه چند -

 ...  كنه صحبت درست تونه نمى حتى... 

 :بود محكم هنوز صداش ولى بود شده خیس اشك از صورتش

 اینكه از قبل...  پسره اش بچه ولى...  زنه یه اون...  داره احتیاج كمك به كارش هر براى -

...  نهك عوض هاشو لباس پسرش كشه مى خجالت بود، گفته بنیامین به بده دست از هوشیاریشو

 ...  دسشویى ببردش پسرش...  بده حمومش پسرش

...  سوخت مى هام چشم و بود شده سنگین سرم...  كرد مى سوراخ مغزمو مته عین حرفش هر

 بریزه هام چشم از دادم مى احتمال آن هر كه بود شده زیاد اونقدر شد مى وارد گلوم به كه فشارى

 مى طور چه...  بودم اش خنده شاهد همیشه من ولى داشت غمى چنین بنیامین طور چه...  بیرون

 كنه؟ ظاهر حفظ عالى اینقدر تونست

 الح این با ولى داره غم كسى هر از بیشتر... كرده مادرش خرج نداشته و داشته چى هر بنیامین -

 همیشه ولى شناسه نمى رو بنیامین وقتها بعضى اینكه با...  زنه مى لبخند همیشه مادرش پیش

 به هم بنیامین...  ذاره مى سرش به سر و كنه مى بخند و بگو باهاش...  زنه مى حرف مامانش براى

 ...  ژاله به هم ده مى روحیه مادرش
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 داد؟ مى روحیه بنیامین به كى پس

 :گفتم و كردم فرو موهام توى هامو دست

 هستى؟ رضاییش خواهر هم تو دارى؟ نسبتى چه بنیامین با تو -

 :گفت و كرد مرتب شالشو

 درمیون روز یه ژاله و من...  سخته بیمار از كردن مواظبت تنهایى...  مادرشم پرستار من...  نه -

 . باشیم مواظبش كه اینجا میایم

 :گفتم و كردم نگاش چپ چپ

 . بود صمیمى هاى دوست شبیه بیشتر اتون رابطه پرستار؟ فقط -

 :فتگ دلخورى با و گرفت گاز لبشو! چیه منظورم بفهمه كه گفتم تر غلیظ خورده یه رو "صمیمى "

 و كس هر خونه تو پا كه هستیم هرجایى دختر تا دو ژاله و من كه كردى؟ خودت با فكرى چه -

 از یرونب من كه جاییه تنها اینجا. كنم مى كار بیمارستان تو. پرستارم یه من ذاریم؟ مى ناكسى

 مادر .دوستیم هم با وقته خیلى ژاله و من. كردم قبول ژاله خاطر به اونم. كنم مى كار بیمارستان

 هب هستیم صمیمى بینى مى اگه. هست هم ژاله مادر چون دارم دوست خودم مادر مثل بنیامینو

 ...  ما...  خب...  كه چون...  كه اینه خاطر

 هك بهش بودم زده زل سینه به دست. بود مونده حرفش ى ادامه تو و بود شده دستپاچه حسابى

 ...بده تحویلم اصلیش حرف جاى به و كنم هم سر خواد مى چى ببینم

 اخش كه بدبختى. داریم بدبختى تا هزار كدوممون هر...  نداریم رو همدیگه جز كسى...  تا سه ما -

 جشن سال هر. شد مادر بى تولدش بدو از كه ژاله. یتیمیم جور یه كدوممون هر. نداره دم و

 ... افتاده روز و حال اون به كه هم دومش مادر...  بگیره باید قبرستون تو تولدشو

 ... كرد اشاره خواب اتاق به دستش با

 ...  پیش سال دو...  كه هم من...  نداره پدر كه هم بنیامین -

 :گفت گریه میون و افتاد هق هق به

 ... مرد شوهرم -
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 درد خونه این هاى آدم قدر این چرا...  بهش بكوبم سرمو نبود برم و دور دیوار یه چرا...  خدایا

 ...  بودم مونده خبر بى قدر این چرا من و داشتند

 ختت ى گوشه فقط و كشیدم سركى ناخودآگاه. خواب اتاق تو رفت و شد بلند كنارم از آروم مهسا

 بنیامین بهشون؟چرا كمك از بودم عاجز اینقدر چرا. انداختم پایین سرمو. بود پیدا در الى از

 بود؟ شده بد حالش نكنه بود؟ كرده گیر دسشویى تو ژاله چرا نمیومد؟

 :زدم صداش و زدم دسشویى در به ضربه چند.  دسشویى دم رفتم و پریدم جا از

 نمیاى؟ چرا...  خوبه؟ حالت...  ژاله -

 در هب تر محكم بار این و دوباره. نمیومد صدایى هیچ. چوبى در به چسبوندم گوشمو و شدم ساكت

 :زدم

 دى؟ نمى جواب چرا شنوى؟ مى صدامو...  ژاله -

 تكون و در ى دستگیره دفعه یه و شدم شوكه. شنیدم ضعیفى ى ناله صداى بار این و شدم ساكت

 ...  چرخید زمین سمت نگاهم. كرد گیر چیزى به و شد باز سانت ده فقط اما بود باز در. دادم

 :زدم صدا رو مهسا هوار و داد با و كردم وحشت بود، افتاده زمین روى كه ژاله دیدن از

 ... خورده هم به حالش ژاله...  مهـســــا...  مهســــــــا -

 بدنش از كمى فقط كه ژاله دیدن با. دسشویى سمت دوید و انداخت بیرون اتاق از خودشو مهسا

 یغج من گوش زیر جور این بگم كه سمتش برگشتم. زدن جیغ به كرد شروع بود، پیدا در الى از

 وحشت هاى چشم با و گذاشته دهنش روى دستشو و شده متوجه زودتر خودش دیدم كه نكشه،

 . شده خیره دسشویى در به اش زده

 در، شدن باز مانع و بود در پشت كه پاهاشو. بردم داخل در الى از دستمو و نشستم پام دو روى

 تا داخل فرستادم بود تر الغر كه رو مهسا شد، باز در الى كمى كه همین و كردم جا جابه كمى

. دش باز كامل در باالخره. شنیدم مى هاشو ناله صداى. كنم باز كامل درو بتونم و كنه جاش جابه

 زانوهاشو و گردن زیر انداختم دست. داخل رفتم خودم و كردم بیرون دسشویى از رو مهسا سریع

  شد؟ مى وزنش كیلو چهل اصال...  آخه بود وزن كم دختر این قدر چه. كردم بلندش

 ! توالت سنگ تو بود افتاده وگرنه بود در یه دسشویى و روشویى بین كه بود باقى شكرش جاى باز
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 :گفت مهسا كه مبل روى بذارمش خواستم و ها مبل از یكى سمت بردمش

 !مبل روى بندازم بیارم مالفه یه بذار...  كثیفه هاش لباس...  كن صبر كن صبر -

 كه وضعیت اون تو...  خواب اتاق تو رفت مالفه هواى به كه مهسا به زدم زل و شد گرد هام چشم

 دنبال اون بود، افتاده من دست رو حال بى بیچاره، دختر و اومده ژاله سر بالیى چه نبود معلوم

 :زدم داد مبل كنار جا همون از! بود مالفه

 ... گن مى هم تو به آخه اى؟ بیچاره این لباس تمیزى و كثیفى فكر به تو وضعیت این تو -

 ... شد داغ گردنم كردم احساس كه " دوست " بگم خواستم

.................. 

 !بود گرم دستش قدر چه. بود گذاشته گردنم روى دستشو. ژاله سمت برگشتم تعجب با

 و بردم تر پایین سرمو. گفت مى لب زیر چیزى همزمان و تر پایین بیاره سرمو كرد مى سعى

 :شد گرد هام چشم شنیدم كه چیزى از و دادم قرار لبش نزدیك گوشمو

 ...  ه... وس..  وس -

 :فتمگ عصبانیت با و بازش نیمه هاى چشم تو زدم زل و كشیدم عقب سرمو تعجب با وسوسه؟؟؟؟

 گى؟ مى هذیون چى؟ یعنى وسوسه ژاله؟ گى مى چى -

 :گفت طلبكارى لحن با انداخت، مى مبل روى اى مالفه كه طور همون و رسید مهسا

 " نه...  " وسواسه " گه مى داره...  شى نمى منظورش متوجه شما...  گه مى چى فهمه مى اون -

 ... دارم وسواس من...  گه مى منو...  " وسوسه

 ىم ناله چنان هم. گذاشتم مالفه روى البته و مبل روى رو ژاله! شدم شرمنده منحرفم ذهن بابت

 ات من و شد كردن درست قند آب مشغول و آشپزخونه تو رفت مهسا. بود شده هوشیارتر ولى كرد

 ! نه یا شده زخم جاییش ببینیم كه كردم وارسیش چشم با داشتم، اجازه كه جایى

 مىن متوجه چیزى ولى هاش لب نزدیك بردم سرمو...  گفت مى لبى زیر چیزهایى یه داشت دوباره

 :گفت و اومد مهسا...  شدم

 شده؟ چى -
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 ... شم نمى متوجه ولى گه مى چیزى یه -

. مشد خیره مهسا كارهاى به و نشستم كناریش مبل روى. رفتم عقب من و اومد تر نزدیك مهسا

 حرف كرد شروع دوباره و خورد كمى. داد خوردش به رو قند آب و گذاشت ژاله سر زیر دستشو

 و شد بلند اش خنده صداى بعد لحظه چند و گه مى چى كه بفهمه كرد سعى مهسا بار این...  زدن

 :گفتم و كردم نگاه مهسا به منتظر و تعجب با. نشست ژاله لب روى هم حالى بى و محو لبخند

 گه؟ مى چى -

 :گفت خندون مهسا

 ... ببره آشغالى در پشت ذاشتیم مى وگرنه نیفتادم توالت كاسه تو شد خوب گه مى -

.. . بابته؟ چه از ناراحتیم فهمیدم نمى ولى...  شدم ناراحت كم یه هم گرفت ام خنده هم حرفش از

 ... تنهاییش از یا...  بود رفته حال از دسشویى تو چرا اینكه از یا ببردش آشغالى اینكه از

 بیرون و ایستادم شد مى باز خیابون به كه اى پنجره پشت. شدم بلند و دادم تكون تاسف با سرمو

 هاى آدم به بودم شده خیره...  بود پیدا خیابون طرف اون پارك ى منظره پنجره، از. كردم نگاه رو

 دستش .بود من به پشتش. بود كرده جلب امو توجه بود، نشسته نیمكتى روى كه مردى...  پارك تو

 ... بود برده باال آسمون سمت به سرشو و بود گذاشته نیمكت ى لبه روى و بود كرده باز هاشو

  ...  بنیامین كردم احساس لحظه یه

 :گفتم و برگشتم عقب به تعجب با

 خیابون؟ سر پارك تو نیست بنیامین اون -

 :گفت داد مى ماساژ رو ژاله هاى شونه كه طور همون بندازه، من به نگاهى نیم حتى اینكه بدون

 ... خودشه چرا -

 :گفتم و شد برابر دو تعجبم

 ... خلوت و دور جاى یه رفته كردم مى فكر نزدیك؟ اینقدر پارك؟ همین تو خودشه؟ جدا -

 و هباش داشته احتیاج بهش مادرش وقت یه ترسه مى...  شه نمى دور خونه از بتونه كه جایى تا -

 ... بشه دیر برسونه مادرش به خودشو بیاد تا
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 . كرد مى نگاهم و بود شده باز كامل هاش چشم. ژاله سمت رفتم و گرفتم فاصله پنجره از

  كنه؟ نمى درد جاییت بهترى؟ -

 :گفت آرومى صداى با

 ... ممنونم...  خوبم -

 شدى؟ زمین پخش جورى اون كه شد چى -

 :گفت و كشید عمیق نفس تا چند

 ...  زمین افتادم...  بگیرم جا یه به دستمو خواستم تا...  رفت گیج سرم -

 :گفتم مهسا به رو و دادم تكون سرى

 داره؟ سابقه هاش سرگیجه -

 تمصیب یه...  ریخت فرو دلم تو چیزى یه كردم حس...  كرد تایید سر با و كرد نگاهم فقط مهسا

  دیگه؟؟

 رومىآ صداى با و مهسا سمت برگشتم. بود بسته هاشو چشم...  انداختم ژاله به نگاهى نگرانى با

 :گفتم

 چیه؟ مشكلش -

 :گفت و زد لبخندى

 نگرانشى؟ چیه؟ -

 نگران بود من جاى هم اى دیگه كس هر...  نگرانم كه بود معلوم خب بود؟ سوالى چه دیگه این

 دستمو داره؟ مفهومى چه ها این...  ره مى گیج سرش و شه مى زمین نقش اونجور وقتى. شد مى

 غزىم تومورهاى دنبال بره ذهنم خواست نمى دلم عنوان هیچ به. دادم فشار و گرفتم ام شقیقه به

 ... 

 مكك و باشه افتاده حال بى جلوم جورى این نفر یه كه آدمیزادم غیر مگه نباشم؟ نگران پس -

 نگزه؟
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 :گفتم كالفگى با. انداخت پایین سرشو شرمندگى با مهسا

 چشه؟ ژاله -

 :داد جواب ژاله خود مهسا جاى به

 .خونیه كم از...  نیما آقا نیست چیزى -

 راچ پس شد مى سرد بدنش باید وضعیت این با خب. موند ثابت اش پریده رنگ صورت رو نگاهم

 نه؟ ای گرمه هنوز بشم مطمئن كه گرفتم دستم تو دستشو ناخوداگاه بود؟ گرم هاش دست اینقدر

 رفتهگ اون از محكمتر ولى بكشه دستشو خواست. بیشتر ژاله و شدند شوكه جفتشون حركتم از

 لحظه ره هاش گونه! كردم مى كشف عجیبى چیز یه داشتم. بكشه پس دستشو بتونه كه بودمش

 !بود سرد سرد پیش، لحظه چند كه دستى. شد مى تر گرم دستش و گرفت مى رنگ بیشتر

 شمچ تو دوخت طوسیشو هاى چشم و رفت باال ابروهاش. گذاشتم پیشونیش روى امو دیگه دست

 . اومد لبم روى لبخندى كردم، مى احساس كه چیزى از. هام

 !!شد مى گرم بدنش خورد، مى بهش كه دستم

 :مگفت مهسا به رو و گذاشتم مبل ى دسته روى دستشو و برداشتم پیشونیش روى از دستمو

 .دكتر ببریمش -

 :گفت و زد ژاله ى شونه به ضربه تا چند مهسا

...  پرستارم سرم خیر من...  ضمن در. نداره آفت بم بادمجون...  نیست كه چیزیش بابا نه -

 ... حالیمه چیزهایى یه باالخره

 .دارن هم با هایی تفاوت یه پرستار و دكتر باالخره ولى...  ندارما جسارت قصد -

 :گفت و كرد نازك چشمى پشت مهسا

 نگران خواد نمى شما. شه مى اجرا مو به مو دكتر توضیحات و رفته دكتر قبال. دونم مى خودم -

 . باشى

 :گفتم لب زیر

 ... خشن چه -
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 :گفت و زد لبخندى ژاله

 ... بلده كارشو مهسا -

 :گفتم و دادم تكون سرى

 ... بنیامین سراغ رم مى من...  خب بسیار -

 !بود موافق رفتنم با یا نداشت حالشو دونم نمى...  نشد مانع دیگه ژاله بار این

............ 

 بو كمى ناخودآگاه...  بود خشك...  كشیدم پیرهنم به دستى...  شدم خارج كه ساختمون از

 ىوضعیت اون با...  باشه تنم لباس اون خواست نمى دلم دیگه ولى! داد نمى هم بویى...  كردمش

 دمبو مونده دل دو...  بود جورى یه بازم ولى نبود خیس زمین چند هر بود، افتاده زمین كف ژاله كه

 ... كردم انتخاب رو بنیامین باالخره و...  بنیامین سراغ برم یا كنم عوض لباس خونه برم كه

 داخ با داشت نگاهش با انگار...  بود آسمون به نگاهش و بود نشسته نیمكت روى طور همون هنوز

 كناریش نیمكت روى كه بود اى دقیقه ده...  بریزم هم به خلوتشو نمیومد دلم...  زد مى حرف

 برگردوند عادى حالت به سرشو و كرد جمع هاشو دست كم كم. كردم مى نگاهش و بودم نشسته

 و افتاد من به چشمش برداشت كه قدم چند...  شد بلند و داد ماساژ رو گردنش پشت كمى... 

 : سمتم اومد و كرد حركت دوباره و شد متوقف جاش سر اى لحظه براى

 اینجایى؟ كى از -

 :گفتم و انداختم ساعت به نگاهى

 ... شه مى اى دقیقه ده كنم فكر -

 :گفت و نشست كنارم

 . بیرون اومدم خونه از خودم و كردم دعوت مهمون ببخشید -

 چه. بودم شده اش شرمنده بدجورى. لبشه روى لبخند همیشه كه بنیامینى همون بود شده دوباره

 :كشیدم مى پارك هاى سنگفرش به پامو. كردم مى موردش در فكرهایى

 . حرفیه چه این بابا نه -
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 :بودم بدهكار بهش عذرخواهى یه

 ... معذرت...  خب...  زدم كه هایى حرف بابت -

 :گفت و زد ام شونه روى دستى. كنم كامل حرفمو نذاشت

 و ژاله خاطر به من ناراحتى. كرد مى فكرهارو همین بود تو جاى هم اى دیگه كس هر. دارى حق -

 . شده قضاوت بد موردشون در من، به كمك خاطر به كه مهساست

 :دارم نگه دلم تو سوالمو نتونستم

 .كنند مى آمد و رفت كه دیدند رو ژاله و مهسا حتما دونند؟ مى هات همسایه -

 :گفت و انداخت بهم نگاهى

 پرستار و میاد دیدنم به گاهى خواهرمم و...  كنم مى زندگى مادرم با من دونند مى اشون همه -

 !درمیارن چیو همه توى و ته ها همسایه ماشاءاهلل. مامانم

 خبر رفیقم احوال از من، از بیشتر كه ها همسایه جمال به گلى هم باز... خندیدم هم با دو هر

 ! داشتند

 حداقل .است ساده پرستار یه از تر رنگ پر بنیامین زندگى تو مهسا حضور گفت مى بهم حسى یه

 یه از فراتر بودم شنیده كه چیزهایى...  بودم شنیده تلفن پشت از رو زندگیشون از صحنه یه

 . شد مى معلوم روزى یه هم موضوع این حتما. شدم كردن فكر خیال بى. بود ساده پرستار

 .بدیا ما به خواستى مى شام یه خونه؟ بریم نمیاى بنیامین -

 و شینهب نیمكت اون روى این از بیشتر خواستم نمى. شدن بلند به كنم وادارش تا شدم بلند جام از

 گذاشت مدست روى دستشو. گرفتم بازوشو زیر و شدم بلند. كنه مشكالتش و زندگى درگیر ذهنشو

 :گفت و

 ... باهات دارم حرف -

 :گفتم نگرانى با. داره گفتن براى حرفى بگه جورى این كه بود نشده وقت هیچ...  كردم تعجب

 بنیامین؟ بگى خواى مى چى -

 :گفت و انداخت بهم ناراحتى نگاه
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 امخو مى كه هست چیزهایى یه بزنیم؟ حرف هم با حسابى و درست تا بشینى شه مى...  نیما -

 ... بدونى

 . شدم خیره بهش و نشستم نیمكت روى

 مورد در حتما. بدم توضیح برات باید رو چیزهایى یه. گذره مى چى فكرت تو دونم مى...  نیما -

 ...  مهسا

 پس .كنى مى زندگى طور چه نداره ربطى هم من به. خودته زندگى این. بدى توضیح نداره دلیلى -

 .بدى توضیح نیستى مجبور

 رفح خواست اون تا كه نبود درست ولى بیارم در سر موضوع این از خواست مى دلم واقعا اینكه با

 خودش. بودیم كرده سكوت دومون هر لحظه چند براى. كنم استقبال پررویى با هم من بزنه،

 :گفت و شكست رو سكوت

 ادزی اولش. شده اس ام بیمارى دچار فهمیدیم پیش سال دوازده...  سالشه پنج و پنجاه من مادر -

 سوزن پام گفت مى هایى وقت یه. شد مى حس بى پاهاش و دست گاهى فقط. نداشت مشكلى

 سوزن سوزن و ره مى خواب پاشون كه دیگه آدمهاى ى همه مثل كردیم مى فكر. شه مى سوزن

 . بوده پاش رفتگى خواب خاطر به شه، مى

. نشهس رفتن باال خاطر به گفتند مى و ندادند خاصى تشخیص اول دكتر، بردیمش كه بارى چند

 اینكه با. بود خوب خیلى اش روحیه اول سال چند. چیه اصلى علت كه فهمیدن باالخره ولى

 بود، تر عسری اش دیگه انواع به نسبت بیمارى پیشرفت روند و بود نوعش شدیدترین از بیماریش

 فانهمتاس ولى. میومد پیش براش مشكالتى گاهى و داشت عادى زندگى. بود خوب حالش بازم ولى

 ... نداشت وجود بهبودى دیگه حمله هر با

 ...  كنم آرومش كه برمیاد ازم كارى چه دونستم نمى...  بود شده دار بغض صداش

 مبتال چهل زا باالتر سن تو كه كسانى بیشتر...  است اولیه پیشرونده نوع از بیماریش گفت دكتر -

 بدون بیمارى یعنى. است دسته همین جزء هم من مادر كه دارند رو بیمارى از نوع این بشند،

 كنند ىم زندگیشونو عادى مردم مثل دارند، رو بیمارى این كه كسایى از خیلى. ره مى پیش بهبودى

 ... ولى كنند مى كند خیلى رو بیمارى روند دارو و ورزش با ها خیلى. ندارند خاصى مشكل و

 :گفت و داد تكون تاسف از سرى
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 هدیگ كه هم حاال و...  كرد تر سریع بیماریشو روند شد وارد مامان به كه شوكى...  بابا فوت با -

 ... ماهه چند

. شنیدم مى عمیقشو هاى نفس صداى. گرفت هاش دست بین سرشو و شد خم زانوهاش روى

 فشردم و گذاشتم اش شونه روى آروم دستمو...  اش بریده بریده و عمیق هاى نفس

 بیشتر هم من از شد مى بدتر حالش كه مرور به ولى. كردم مى مراقبت ازش ژاله كمك با اوایل -

 ... كشه مى خجالت من از مادرم گفت...  گفت ژاله اینكه تا چشه فهمیدم نمى. گرفت مى فاصله

 كه مداشت چى بگم؟ تونستم مى چى. بود درگیر جسمش و روح بدجورى. پایین انداخت سرشو باز

 .باشم شنوا گوش جفت یه تونستم مى فقط بگم؟

 حالش كمك هم ما و كنه مراقبت مامان از بتونه كه بگیریم براش پرستار یه كه داد پیشنهاد ژاله -

 .كرد معرفیش بهم ژاله و بود ژاله دوست مهسا. باشیم

 :گفت و داد تكیه نیمكت پشتى به

 یادته؟ بیرون رفتیم مى مهسا و ژاله با كه ها موقع اون -

 :گفتم لب زیر و دادم تكون سرى

 طور؟ چه...  یادمه آره -

 و رمبسپ كى به مادرمو قراره بفهمم كه. بود مهسا با آشنایى براى فقط رفتم كه بارى دو یكى -

 ... اما... نبودى باهامون تو البته

 :گفت و داد تكون سرى

 .همدیگه كار و كس شدیم كه كار و كس بى تا سه. داشت زیاد مشكل ژاله و من مثل هم مهسا -

 اینكه براى ها وقت بعضى. كرد ترمون نزدیك هم به همین و داشتیم احتیاج هم به جورایى یه

 وتدع نفرمون سه جمع به رو تو كه هم بارى اولین. بیرون رفتیم مى هم با بشه عوض امون روحیه

 واستمخ. خیابون تو بیفتم راه دختر تا دو با كه نبود خوشایند برام زیاد كه بود این خاطر به كردم

 . ذاشت مى اثر منم روى جورایى یه دارى كه آرامشى چون. نیفتم تك تا دو اون بین من كه بیاى
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 باشم هداشت بنیامین براى اثرى چنین كه كردم نمى هم رو فكرش اصال. نشست لبم روى لبخندى

 كه ها وقت اون اصال! نجال؟ خاطر به شاید. بوده دیگه جاى از آرامش این شاید البته...  آرامش... 

 نه؟ یا بوده دیده رو نجال بنیامین رفتیم، مى بیرون ژاله و مهسا با

 هژال دوست بر عالوه مهسا. شد عادتمون ها تفریح و گردش این كم كم دیگه...  یادته كه خودت -

 ... توئه فكر تو كه دوستى اون نه ولى. بود شده هم من دوست

 :داد ادامه خودش كه كردم نگاهش تعجب با بود؟ چى من ذهن تو مگه. خوردم جا لحظه یه

 حال در. كنم درازى دست بهش بدم، اجازه خودم به بخوام من كه اونه از تر پاك خیلى مهسا -

 . مونه مى ژاله مثل من براى مهسا حاضر

 ... بده جوابمو حسابى و درست پرسم، مى چیزى یه...  بنیامین -

 چى؟ -

 كه دادى اجازه بهش طور چه تو اصال ما؟ ى خونه اومد ژاله چرا دادى؟ ژاله به مارو آدرس چرا -

  بیاد؟

............ 

 كه زدم حرف باهاش خیلى. كردم اشتباهى كار دونم مى. شرمنده واقعا دادن آدرس بابت -

 ومدا پیش هم چیزهایى یه...  البته...  شدم مجبور جورایى یه. نداشت اى فایده ولى بشه منصرف

 !شدم راضى تقریبا كه

 :داد ادامه و كرد تلخى ى خنده

 نرفت بیرون اون...  شه نمى ناراحت كنم یادآورى من اگر پس...  گفته بهت خودش كه دونم مى -

 ... بیاد خوشش تو از كه شد باعث...  شد باعثش هامون

 جورایى یه و دخترخاله كردم، نمى فكرشو وقت هیچ كردم مى بیرون خونه از رو ژاله كه روز اون

 ىم برخورد باهاش بهتر خیلى قطعا دونستم مى اگر كه...  كنم مى بیرون خونه از رفیقمو خواهر

 ... كردم

 سراغت بود نیومده مدت اون تو چون...  بود گرفته آدرستو اتون خونه اومد كه روزى اون از قبل -

 ...  روز اون ولى كنه نمى كارو این كه بود شده راحت خیالم دیگه
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 :گفت داشت، شوخى چاشنى كمى كه اى طلبكارانه لحن با و انداخت بهم بدى نگاه

 ... ذاشتین مى نفره دو قرار ژاله با دونستم نمى -

 !شد همراهش محوى لبخند البته كه كردم اخمى ناخودآگاه

 قرار كه بود بارى اولین امون، خونه اومد ژاله كه روز همون چیه؟ نفره دو قرار تو؟ گى مى چى -

...  دیدارمون آخرین شد هم همون... بودم كرده فراموشش هم كلى به من البته و بودیم گذاشته

 ... درضمن

 :بشه تر سبك كمى جو كه زدم لبخندى

 مى شما از كتبى نامه اجازه دیدار هر براى كه شماست خواهر خانم ژاله دونستم مى اگه من -

 !گرفتم

 :گفت و زد كجى لبخند

 !! نشدا هم بد همچین شما ى خونه به اومدنش ولى -

 :گفتم و شد گرد هام چشم

 چیه؟ منظورت -

 :گفت و خندید

 ینا حرف كلمه تا دو با تو ولى...  كنم درست رو دختره این تیپ نتونستم ولى كشتم خودمو -

 !كرده فرق درجه هشتاد و صد پوشیدنش لباس روز اون از. كردى رو اون به رو این از رو بیچاره

 :گفتم تعجب با

 حرف؟ كلمه دو كدوم -

 :گفت و خندید

 مجانى نمایش " اون...  انداخته راه مجانى نمایش و داده جولون خیابون تو بودى گفته كه همون -

 هات حرف...  من پیش اومد راست یه شما ى خونه از! شد تموم گرون براش خیلى گفتى، كه "

 !كرد رسانى اطالع هم كرد سبك خودشو هم...  بود كرده سنگینى دلش رو بدجورى
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 گفت؟ بود چى رسانى اطالع اون ولى! گذاشتم مثبت اثر یكى رو بار یه باالخره. زدم لبخند

 چى؟ یعنى رسانى اطالع -

 :گفت بعد و كرد نگاهم لحظه چند...  كنم نگاهش چپ چپ شد باعث كه كشید بلندى نفس

 .مقصرم منم...  نیست ژاله گردن ها تقصیر ى همه -

 تقصیرى؟ چه چى؟ مورد در -

 . بود من تقصیر هم مقداریش یه...  درآورد شما ى خونه از سر ژاله كه این -

 بگى؟ خواى مى چى -

 مى ژاله یعنى...  ژاله خواستم مى. بود خودمم خاطر به دادم، ژاله به رو آدرستون كه روز اون -

 رو تو هم. زد نشون دو تیر یه با واقع در ژاله...  ولى كردم اشتباه دونم مى...  خب...  كه خواست

 ...  رو خانوم نجال...  هم دید

 رهگ هم تو ابروهام و رفت باال صدام كه عصبانیت هم شاید یا ناراحتى، یا بود تعجب از دونم نمى

 :گفتم و شد

 دیـــد؟ كیو -

 دهز زل طلبكارانه. بود شده قرمز بناگوشش تا كه دیدم مى رو رخش نیم. پایین انداخت سرشو

  بود؟ كرده استفاده جاسوسى براى بیچاره ى ژاله از. بده جواب بودم منتظر و بهش بودم

 حتى. .. كنم زندگى درست تونم نمى عمرم آخر تا نگم اگه...  ولى نیستم الیق دونم مى...  نیما -

 از كردهن خدایى اگه خوام نمى...  بكنم خودمو تالش باید من ولى نكنید موافقت طریقى هیچ به اگر

 ...  بودم كرده تالش بیشتر اگر شاید كه كنم سرزنش خودمو عمر یه دادم، دستش

 هبگ خواد مى چى بودم فهمیده...  بارید مى روش و سر از درموندگى و كالفگى...  كرد سكوت باز

 هموندهف بهم كه بود وقت خیلى...  كنم كمكش حرفش، گفتن براى كه نداشتم تمایلى اصال ولى

 هك حاال ولى...  است كاره چى اش خونه تو مهسا كه بود این مشكلم قبال...  نجالست درگیر بود

 از حرف داره نداره، وجود بنیامین سرزنش براى دلیلى هیچ دیگه كه حاال شده، معلوم چى همه

 خبر نجال از براش هم برسه، دلش مراد به ژاله هم تا فرستاده رو ژاله كه...  زنه مى رسانى اطالع

 ... كنه توصیفش براش و بزنه دید منو خواهر بیاد كه ببره؟
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 :فتمگ كنم كنترلش كردم مى سعى شدیدا كه عصبانیتى با...  كردم مى داغ داشتم كه وااااااااى

 گى؟ مى چیه ها پرت و چرت این -

 :كردم خالى ام كنایه و نیش پر هاى حرف با عصبانیتمو من و كرد نگاهم زده شوك

 آمار هك بیاره؟ خبر برات زندگیمون خونه از كه ما ى خونه تو فرستادى یكیو نكشیدى؟ خجالت تو -

 دربیاره؟ منو خواهر

 ... نیما -

 ... بده گوش فقط...  نباشه حرف -

 ... ولى -

 لىمشك هم قضیه این با. دارى احساسى چه نجال به دونم مى وقته خیلى...  نباشه حرف گفتم -

 اىخو مى رو نجال اگه تو كه بود این از ناراحتیم همه. زندگیت و خونه تو مهسا حضور جز نداشتم

 با لىمشك اصال دیگه چیه، زندگیت تو نقشش فهمیدم كه حاال اما كنى؟ نمى ول رو مهسا چرا پس

 ... اما ندارم ات عالقه

 :دادم تكون صورتش جلوى تهدید با امو اشاره انگشت

 النج نتونستى خودت. ما ى خونه به ژاله فرستادن با...  دارم مشكل اى دیگه چیز با االن...  اما -

 وند نمك و خوردى نمك ندارى؟ شرف تو بیاره؟ خبر برات تا فرستادى رو دیگه یكى بزنى دید رو

 حرمت به حداقل ذارى، مى اى خونه توى پا دارى وقتى كه نكردى فكر این به اصال شكستى؟

 كنى؟ كنترل نگاهتو باید كردن، بهت كه اعتمادى

 :شد بلند اعتراضش صداى

 نه؟ یا بزنم حرف منم ذارى مى باالخره -

 :گفتم كالفگى با و دادم بیرون شدت با نفسمو

 بزنى مفت حرف پس... منه ى خانواده سر بحثمون االن...  خودش جاى دوستیمون...  بنیامین -

 قبول؟...  خوردى رو كتك

 :گفت و آورد پایین رو سرش اطمینان با
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 ... كن گوش حاال...  قبول -

 :گفتم و دادم فشار هم روى هامو لب

 ... شنوم مى -

 رفیقم خواهر كه این به برسه چه. نكردم دخترى و زن هیچ به چپ نگاه زندگیم تو وقت هیچ -

 ىم...  نیما... باشم نشسته اشون سفره سر كه...  باشم خورده نمك و نون باهاشون كه...  باشه

 رتسی باید خوب، صورت بر عالوه دختر یه. بشم خبر با هم خواهرت باطن از طریقى یه به خواستم

 ود،ب سالمت مادرم اگر. بشم خبر با ازش راحتى به من كه نبود چیزى این و. باشه داشته هم خوبى

 مریضه مادرم هم وقتى. فهمند مى بهتر چیزهارو این ها خانوم چون. شدم مى وارد راهش از قطعا

 هب اومدنش با كه داد دستم رو بهونه این تو به احساسش و بفرستم رو ژاله بودم مجبور خب... 

 ور ژاله با طورى اون ات خانواده نباید...  كردم اشتباه كه دونم مى ولى...  كنم موافقت اتون خونه

 هگفت و مامانت صورت تو زده زل كه میاد یادش وقتى...  پشیمونه هم خودش ژاله. شدن مى رو به

 خراب وسط این من هم...  شده كه كاریه دیگه ولى...  میاد بدش خودش از توئه دختر دوست

 وقتى بده، نشونت چاهو و راه كه باشى نداشته بزرگتر وقتى...  ژاله من از بدتر هم و شدم

 .دیگه میشه همین... خودمونیم بزرگترمون

 داغون و عصبانى باشه، گفته نجال خوشكلى و موها و اندام از بنیامین براى ژاله اینكه فكر از هنوز

 :گفتم كنایه با. بودم

 فهمید؟ نجال از چى برخورد این تو خانوم ژاله این حاال -

 :گفت و شد دلخورى از پر نگاهش

 زده خواهرت صورت و سر و ظاهر از حرف ژاله كردى فكر اگه...  كنى مى اشتباه دارى...  نیما -

 در خواهرت فقط كه این...  گفت خواهرت مورد در جمله یه فقط ژاله...  كنى مى اشتباه واقعا

 لهژا از من كه شكلى و سر اون با كه چند هر...  همین... نكرده برخورد بد و نگرفته جبهه برابرش

 . باشین كرده برخورد تند كه دم مى حق اتون همه به من...  بوده زده كه هایى حرف و دیدم

 :گفت محكمى لحن با و هام چشم تو زد زل
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 ذره ذره دارند كه شدیم برادرى و خواهر عاشق جفتمون كه هستیم برادرى و خواهر ژاله و من -

 بى سر از هم دومون هر متاسفانه و باشند داشته خبر خودشون كه این بدون دن مى تغییرمون

 .انداختیم برادر و خواهر اون چشم از خودمونو بدجورى خامى، و تجربگى

 یه دلم. نداشتم گفتن براى حرفى هیچ. كرد فرو موهاش بین هاشو دست و گرفت ازم نگاهشو

 كف. گذاشتم زانوم روى بازومو و گذاشتم نیمكت ى لبه روى پامو. خواست مى مطلق سكوت

 .بستم هامو چشم و دادم فشار پیشونیم به دستمو

 نمم كردم؟ مى كار چى بودم بنیامین موقعیت تو من اگر دادم؟ مى حق بنیامین به باید حد چه تا

 :گفتم ناخودآگاه رو؟ خاله هم شاید یا دختره؟ ى خونه در فرستادم مى رو نجال

 !ندارید؟ فامیل و فك شما -

 :گفت ربطم بى حرف از تعجب با

 مگه؟ طور چه -

 ... ندارین بزرگتر گفتى آخه...  هیچى -

 زندگى ایران جاى یه كدوم هر فامیل بقیه. هستن ژاله ى خانواده و ما فقط اینجا خب...  آهان -

 .كنند مى

 ... ذهنى صداى و سر و زبان سكوت دوباره

 كه ودب همونى راهش بهترین شاید بشه؟ آشنا بیشتر نجال با تونسته مى اى دیگه هاى راه چه از

 شباها اینكه یا...  نزده حرف نجال خود با و نكرده نامردى كه خداروشكر هم باز...  بود افتاده اتفاق

 ... بودم شكسته گردنشو بود ریخته اگر كه...  بریزه دوستى طرح

 شیدمك پوفى خواستگارى؟ بیا پاشو بگم بهش بود؟ چى تكلیفمون حاال! كردم مشت هامو انگشت

 :گفتم و

 شده؟ معلوم خودت با تكلیفت االن -

 تكلیفى؟ چه -
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 ىم دیگه االن مطمئنى؟ احساست از االن خواى؟ مى چى كه دونى مى االن...  گم مى دلتو تكلیف -

 نه؟ یا خوره مى دردت به و دختریه جور چه نجال دونى

 :گفت و انداخت پایین سرشو

 ... مطمئنم آره -

 :گفتم و رفت باال ابروم

 ژاله؟ ى جمله یه همون با شدى؟ مطمئن جورى چه -

 ... نه كه معلومه -

 : گفت و كرد نگاهم نگرانى با

 ...  نبود عمدى كدوم هیچ البته كه اومد پیش بینمون برخوردهایى یه -

 ... بزنه حرفشو تر راحت تا " خب " گفتم و دادم تكون سرى

 نه ... بزنم دلم از حرفى اینكه نه ولى كردیم صحبت هم با مقدار یه...  كوه رفتیم كه روز همون -

 ...  زدیم هایى حرف یه خودمون زندگى مورد در...  اصال

 ! بود شده زیر به سر امروز قدر چه...  بود پایین سرش

 ... دیدمشون اتفاقى شما ى خونه تو هم بارى چند -

 :گفتم و زدم لبخندى...  بده توضیح خواست نمى...  شد ساكت و كرد منى من

 هاست؟ برنامه این و موچین و تفى چاى ماجراى همون منظورت -

 :گفت لكنت با. شد گرد چشمهاش و كرد نگام واج و هاج

 ...  خانوم...  نجال خودش؟...  كجا؟...  كى...  جورى چه تو...  تو -

 هچ نده لو خواست مى مثال...  دیوونه ى پسره. كرد مى نگام متعجب هم بنیامین و خنده زیر زدم

 :گفتم شد كم كه ام خنده! افتاده بینشون هایى اتفاق

 میفته؟ داره هایى اتفاق چه گوشم زیر ندارم خبر كردى فكر نكنه -

 :گفت و شد قرمز بناگوش تا و پایین انداخت سرشو باز
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 ...  ام شرمنده -

 :گفتم و زدم اش شونه به دستى

 ... اما داداش شرمنده دشمنت -

 ... بشه تر عمیق لبخندم شد، باعث كه كرد نگاهم ترس با

 ... من نظر از...  برنمیاد كمكى هیچ من از قضیه این تو اما -

 :گفتم كردنش اذیت براى و دادم تكون سرى

. ودتهخ دوش رو سختیش تمام پس! كنى نمى هم خوشبختش همچین ولى كنى نمى بدبختش -

 چه كه. داره خودت به بستگى نتیجه اما. كنم مى تاییدت برادرم، یه كه خودم ى وظیفه حد در من

 ى دهآین ولى دارم قبولت و رفیقمى درسته. كنى ثابت نجال خصوص به و ام خانواده به خودتو طور

 .شىب واقع قبول مورد تا كنى رو دارى چنته تو چی هر باید دیگه پس. نیست بردار پارتى خواهرم،

 ولینا شدیم، كه خونه وارد. بنیامین ى خونه سمت رفتیم و شدیم بلند نیمكت اون روى از باالخره

 شال و لباس اون با آسمون تا زمین كه بود ژاله رنگ سبز تونیك كرد، جلب توجهمو كه چیزى

 ! داشتم دوست كه رنگى...  سبز رنگى؟ چه هم اون. داشت تفاوت نارنجیش

 رتش تى از یكى جاش به خب كه. كنم عوض لباسمو خواستم مى افتاد یادم كه بود موقع اون تازه

 !!!بود نارنجى...  متاسفانه...  متاسفانه كه پوشیدم رو بنیامین هاى

 یخچال ى روانه هم رو بود خریده بنیامین كه هایى جوجه و بود ژاله پخت دست كه شب اون شام

 ! باشه خوب دستپختش نمیومد ژاله به اصال! بود خوشمزه واقعا بود، كرده

 حالش چندان مهسا، ى گفته به كه بود بنیامین مادر موند، باقى برام شب اون كه مجهولى تنها

 .ببینمش نتونستم متاسفانه و نبود آشنایى براى مساعد

........... 

*** 

 چیه؟ این -
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 بعد و من به نگاهى اول. دادم سُر بود، كیبرد روى كه دستش كنار تا و گذاشتم میزش روى فیشو

 :گفت و انداخت فیش به نگاهى

 چیه؟ مشكلش دونم نمى فقط. چیه این كه دونیم مى دومون هر -

 :گفتم و دادم نشون بود، ماه اون حقوق كه رو فیش رقم انگشت، با

 چیه؟ بابت شده اضافه تومن هزار پونصد این -

 :گفت و شد باز ابروهاش گره

 دهش قدر چه نگفتید شما كه    ماشین صافكارى ى هزینه خاطر به این خب اینه؟ مشكلتون آهان -

 !بود

 هم چیزهارو كوچكترین بود؟ كى دیگه این صافكارى؟ ى هزینه. كردم نگاهش واج و هاج

 ندچ هم اون! بذاره حقوقم روى ماشینشو صافكارى پول نداشتم توقع واقعا! داشت رو حسابشون

 .بود شده ها حرف این از كمتر اش هزینه كه خطى تا

 .بوده مقدار این از كمتر اش هزینه ولى -

 :گفت و انداخت بهم اى جدى نگاه

 !برگردونید رو اش اضافه تونید مى خب -

 میزش روى و كشیدم بیرون پنجاهى تراول چند. درآوردم رو پولم كیف و زدم رضایت از لبخندى

 :گفتم و گذاشتم

 . نبود كار این به نیازى واقعا -

 :گفت و انداخت ها تراول به نگاهى

 ذلب دلیل بى نداره دلیلى...  شه مى كشیده زحمت ها پول این ریال به ریال براى...  كاردان جناب -

 ...  حسابه حساب گفتن قدیم از! كنیم بخشش و

 :داد ادامه و شد خیال بى رو المثل ضرب ى بقیه

 .ممنون كردید كه لطفى خاطر به بازم -
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 نجاما كارو این اصال كنید، تشكر قراره ها مدت تا كوچیكى این به كار خاطر به دونستم مى اگه -

 . دادم نمى

 .كرد اكتفا لبخندى زدن به فقط

 مى رستوران سمت به كاركنان اكثر و بود ناهار وقت. شدم خارج دفترش از و گفتم اى اجازه با

 سمت رفتم. رستوران رفتم نمى روپوش اون با معموال و بود تنم آزمایشگاه روپوش. رفتند

 در دم لباسى چوب به رو روپوشم رسیدم، كه آزمایشگاه به. كنم عوض رو لباسم كه آزمایشگاه

 ! شنیدم برگه خوردن ورق شبیه صدایى كه برگردم خواستم و كردم آویزون

 ،آزمایشگاه سكوى پشت كه دیدم رو " پناهى " تعجب، كمال در. رفتم صدا سمت به و برگشتم

 با. ودب نشسته بود، ها فرموالسیون و ها دستورالعمل حاوى كه كمدهایى از یكى مقابل و زمین روى

 !گذاشت كیفش داخل هارو العمل دستور از یكى نهایت، در و زد مى ورق رو ها برگه عجله

 ىمخف بود، سالن توى كه دستگاهى اولین پشت و كشیدم بیرون آزمایشگاه از رو خودم سریع

 دستگاه هاى روزنه بین از. انداخت برش و دور به نگاهى و اومد بیرون آزمایشگاه از پناهى. شدم

 سرگرم دستگاه با رو خودم. اومدند مى سمتمون به سالن آخر از نفرى چند. كردم مى نگاهش

 من عد،ب دقیقه چند و رفت خروجى سمت به بقیه، رسیدن از قبل پناهى. نكنه شك كسى كه كردم

 . شدم خارج سالن از نفر، چند اون همراه

 ردك مى رفتار عادى خیلى. رفت مى پاركینگ سمت به كه دیدمش و چرخوندم محوطه دور نگاهمو

 از پناهى. میره ماشین كدوم سمت ببینم تا كردم كند پا. كرد علیك و سالم هم نفرى چند با و

 ...حاال ولى بودم ندیده ازش موردى كوچكترین حاال تا و بود آزمایشگاه كاركنان

 . برگشت و گذاشت ماشین داخل رو كیفش. كرد باز رو درش و ایستاد سفیدى پیكان كنار

 خشایىب خانوم با دادن قلوه و دل مشغول بنیامین! میومد آشنایى صداى و بودم رسیده رستوران به

 باز بود، معلوم اش خنده پر ى چهره از كه بخشایى خانوم. كردم سالم و شدم نزدیكشون! بود

 :گفت و داد دستم به رو غذا پرس ذاره، مى سرش به سر داره و برداشته دور بنیامین

 میگه؟ داره چى بنى این -

 :گفتم و كردم نگاه بنیامین به تعجب با

 میگه؟ چى -
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 :گفت خنده با و نكرد اعتنایى بنیامین هاى انداختن باال ابرو به بخشایى خانم

 جوریه؟ چه رفتن خواستگارى میگه -

 خواستگارى؟ -

 :گفت و داد تكون سرى شرمندگى با بنیامین. كردم نگاه بنیامین به پرسشگرانه و

 دارى؟ نگه دهنت تو نخودو این دقیقه دو نمیشد حاال بخشى خاله -

 :گفت و كرد شیرینى ى خنده بخشایى خانم

 !دیگه بگم باید من بزنى حرف نمیشه روت خودت وقتى كردم؟ راحت كارتو بده پسرم؟ چرا -

 ... هستم پررو كافى ى اندازه به كه من -

 :گفت و داد مى نشون تر كشیده رو صورتش كه كشید بلندش پیشونى به دستى و

 !خواستم ازتون مشورت یه فقط من. بكشى زحمت شما نبود نیازى دیگه -

 :گفت من به رو بخشایى خانم

! یشهم متر شصت میشید كه عاشق دارین، زبون متر شش نشدین، عاشق وقتى تا پسرها شما -

 مى جورى هچ پیرزنو منه بینى مى! كنه خیر به عاقبتشو خدا بود متر شصت اولش از كه هم بنى این

 پیچونه؟

 :گفت و خندید بنیامین

 گیریم؟ مى كشتى مگه خاله -

 :گفتم و كشیدم دستش از رو بنیامین غذاى پرس

 . دارم كارت بیا. كن وراجى كم -

 :گفت و كرد گرد هاشو چشم بنیامین

 بگى شبه برى كنم مى وصیت شدم نیست به سر اگه خواستى؟ مى همینو...  بخشى خاله بفرما -

 !شدم كشته خودش خاطر به من

 :گفتم و اش كله پس زدم یكى
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 تو كه كردى خبر آدمو و عالم همه. نخود به برسه چه خیسه نمى دهنت تو هم ماش خودت كه تو -

 خبره؟ چه المصب اون

 !كردم اشاره اش سینه ى قفسه چپ طرف به و

 تنها هك حاال بود، معلوم حالتش از. نشستیم میزى سر رفتیم و كند دل بخشایى خانم از باالخره

 حرف كم گذشت، مى پارك توى هامون حرف از كه هفته یه اون تو! كشه مى خجالت كمى شدیم

 !بود شده

 :گفتم و شدم عاطفى ماجراهاى خیال بى

 ندیدى؟ پناهى از مشكوكى چیز ها تازگى -

 :گفت داد فرو كه رو غذاش. گرفت خودش به متفكرى حالت و برد دهن به رو پلو عدس از قاشقى

 طور؟ چه...  نه -

 تو اشتگذ برد و كیفش تو چپوند رو آزمایشگاه هاى العمل دستور از یكى پیش دقیقه چند همین -

 .ماشینش

 و مكرد باز رو دوغش بطرى. افتاد سرفه به و پرید گلوش به غذا كه بگه چیزى خواست بنیامین

 :دادم دستش

 كنى؟ مى چیكار خواستگارى برى بخواى تو بابا؟ شد چت -

 :گفت و كرد تازه نفسى! بود شده قرمز صورتش. كشید سر و گرفت دستم از رو بطرى

 باشه؟ نبرده جدیدهارو فرمول -

 :گفتم و خندیدم

 ... اینجان ها اون. بابا نترس كردى؟ هول جور این همین واسه -

 :گفتم و كردم اشاره سرم به انگشت با و

 صداقت به بود، ها فرمول اون به مربوط چى هر شد، پا سر دوباره كارخونه كه موقع همون -

. رندا خبر مطمئنیم، ازشون كامال كه توزین بخش هاى بچه از تا چند و تو و من فقط. برگردوندم
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 سرنخ پناهى این ولى. هست ها كارخونه ى همه تو كه چیزهاییه برداشته، پناهى كه هم چى هر

 . برسونه خوبى جاهاى به مارو تونه مى. خوبیه

 :گفت و كرد تایید سر با بنیامین

 هارو لعملا دستور اون ببینیم باید. كنه چك آمدهاشو و رفت باید یكى. بذاریم بپا براش باید پس -

 .میبره كى براى

 !داریم گریز و تعقیب كارى ساعت از بعد امروز پس -

 :گفت بنیامین و خندیدیم تایى دو

 .بود كى سر زیر كارخونه ورشكستگى بفهمم دارم دوست خیلى -

 عیدىس مسببش، كه داشت احتمال قدر چه. كشوند سعیدى رامین سمت به رو ذهنم بنیامین حرف

 شخیال كه این مگر! بده قرار اتهام معرض در رو خودش قدر این نفر یه كه بود بعید خیلى باشه؟

 كرده معیوب سد فداى رو انگشتش پترسى یه كه باشه مطمئن و باشه راحت نشسته كه جایى از

 !ببره آب رو اربابش مبادا كه

........... 

 عقیبت دنبال بودیمش فرستاده و بودیم كرده كار بى كار از رو بیچاره رضاى كه بود روزى چهار سه

 كارى، عتسا تو بار دو یكى كه خصوص به باشیم، دنبالش تونستیم نمى كه خودمون! پناهى كردن

 تعقیب این تو. آورد برامون رو هاش عكس رضا كه قرارهایى سر رفت و كرد رد ساعتى مرخصى

 دهدی پناهى قرارهاى محل تو یكبار، از بیشتر كه نفرى دو. بود شده مشكوك نفر دو به ها، كردن

 نظر زیر رو ذاشت مى قرار پناهى با كه كسى اون شاید یا رو، پناهى ها اون كه انگار. بودشون

 . بودند گرفته

 كافى تو وقتى كنه مى احساس گفت مى. بود شده مشكوك همه به ها تازگى رضا كه بود جالب

 سك طرف از كى هر انگار! میان مشكوك نظرش به هستن اونجا كه كسایى تمام نشستن، شاپ

 :گفت مى و خندید مى هم بنیامین! بپاد رو دیگه نفر یه تا شده مامور اى دیگه

 رسىت مى هم ها شب نكنه ببینم. كنى مى قاطى خودتو چرا ندارى گریز و تعقیب ى جنبه بابا -

 !كنى جیش برى تنهایى
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 مى رضا كه كسایى اون و بریم هم بنیامین و من میره، قرار سر دوباره پناهى كه روزى شد قرار

 !رسیم مى كجا به ببینیم كنیم تعقیب رو گفت

 با سریع خیلى و بود شده تموم كارى ساعت خوشبختانه. رسید راه از موعود روز بعد، روز دو

 و من. ودب نشسته رستوران بیرون ماشینش تو رضا. رفتیم بود، داده رضا كه آدرسى به بنیامین

 :زدم زنگ رضا به و درآوردم گوشیمو. كردیم پارك رستوران اطراف و هم از دور هم بنیامین

 خبر؟ چه -

 . رسن مى نظر به مشكوك خیلى كه هستن مردى و زن یه ولى. نیومده امروز یكیشون -

 درمیارى؟ چیه بازیا پوآرو این. رضا بردار دست -

 . نهك مى نگاه رو پناهى همش. تابلوئه خیلى ...    زن خصوص به. نیما كنم نمى شوخى تو جون -

 :گفتم و خندیدم

 ! اومده خوشش پناهى از شاید -

 . زنم مى حرف باهات جدى دارم...  نیما -

 :گفتم و شدم جدى. شده عصبى بود معلوم صداش از

 بینى؟ مى دارى كجا از میگى كه چیزهایى این رستورانى بیرون كه تو اصال -

 !دستمه دوربین رو؟ رضا آقا گرفتى كم دست -

  چى؟ ببینه رو تو یكى شدى؟ دیوونه دوربین؟؟ -

 . كنم وتابل خودمو نیستم خنگ اینقدر دیگه. هست حواسم دوما. دودیه ماشین هاى شیشه كه اوال -

 :گفتم كالفگى با

 .ها بره دستمون از چى همه و بریم لو كه نشه جور یه فقط. رضا دونم نمى -

 . ندارى غم دارى منو تا. نترس -

 ندیدى؟ رو سعیدى ها مالقات این تو -

 كیه؟ سعیدى -
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 . كاریه اصل این گفتم دادم نشونت عكسشو كه همون...  رضا...  اوففففف -

 ... كن صبر لحظه چند...  خطمه پشت بنیامین...  ندیدم حاال تا اونو نه. اومد یادم آهان آهان -

 نمى اصال رو پناهى. رستوران به زدم زل و كردم قطع رو تماس. نداشتم كردن صبر ى حوصله

 اصلهف چند هر. ببینم تونستم مى رو گفت مى رضا كه زنى اون عوضش ولى. نبود دیدم تو. دیدم

. زد مى مشكوك جورایى یه رضا قول به اما. دیدم نمى رو اش چهره درست و بود زیاد من از اش

 و داد مى نشون روش روبه مرد به گوشیش توى رو چیزهایى یه و رفت مى ور موبایلش با مدام

 !میزد مصنوعى لبخندهاى

 ناهىپ از اصل در ولى مشغوله گوشیش با كرد مى وانمود   زن نكنه. رسید ذهنم به فكرى لحظه یه

 :بود بنیامین. خورد زنگ گوشیم ؟ گرفت مى عكس همراهاش و

 خبر؟ چه -

 !سالم علیك -

 :گفتم و كشیدم پوفى

 هم؟ تو آوردى گیر وقت...  سالم -

 !آینده فامیل شما برابر در هم اون كرد رعایت رو احترام و ادب باید شرایطى هر در -

 :گفتم و خندیدم

 . بزن حرفتو حاال...  برات دارم -

 اینجاست؟ كى بزن حدس...  نیما. بگم خواستم مى چى بود رفته یادم اصال...  اوه اوه -

 :گفتم گیجى با

 ماشینت؟ تو كجاست؟ كى -

 .گم مى رستورانو تو...  بابا نه -

 رستورانه؟ تو كى خب -

 ... صفرى -
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 .نمیومد یادم ولى بود آشنا اسمش. كیه صفرى نمیومد یادم

 كیه؟ دیگه صفرى -

 . زیاده سرت از هم كاردانى كیو آى این با. نوبرى دیگه تو نیما -

 در ورىج همین هم نجال با خواى مى كردى پیدا ما با نسبتى اگه فردا پس تو...  ببینم كن صبر -

 بزنى؟ حرف فامیلیش مورد

 :گفت اعتراض با بنیامین

 .كنه مى فرق اش جنبه اون كنى؟ مى قاطى هم با رو مسائل چرا من داداش -

 . نمیاد یادم اصال االن كیه؟ صفرى این حاال خب -

 .میگم رو كارخونه دار انبار بابا -

 كــــــــــى؟ -

 .ات نكره صداى این با. شد كر گوشم بابا خبرته چه -

 ؟   صفرى مطمئنى تو...  خفه...  بنیامین -

 . نیستم كه كور بابا آره -

 .بزنم رضا به زنگ یه من كن قطع لحظه یه -

 دارى؟ چیكارش -

 . نه یا بوده صفرى هم قبلى قرارهاى تو بپرسم خوام مى -

 .پرسیدم زدم زنگ خودم بزنى زنگ خواد نمى -

 خب؟ -

 .هستش هم اون كه باره اولین -

 . بینمشون نمى من نیست؟ آشنا برات چى؟ اون بوده، هم قبال گفت مى رضا كه یكى اون -

 . نیست آشنا یكى اون نه -
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 منم. یگهد یكى دنبال میرم اشتباهى وقت یه ببینمش نتونستم من. همون سراغ برو تو پس خب -

 .  زن و مرد این دنبال میرم

 زنه؟ و مرد كدوم -

 یگهم داده گیر رضا. نشستن پناهى از تر اونطرف میز تا چند شوهرى و زن یه...  بابا میدونم چه -

 !میزنن مشكوك

 بشكنم؟ ندارى تخمه چنگ یه كنند، مى اختالط ها این تا حاال میگم. باشه...  آهان -

 ... واهلل دارى اى خجسته دل چه...  بنیامین -

 .بیكارى میره سر امون حوصله بابا؟ كنم چیكار خب -

 .زدى حرف كه بس كرد داغ گوشم دیگه كن قطع. دونم مى چه من -

 :گفت اى جدى حالت با و كرد تغییر لحنش

 بزنیم؟ حرف آینده مورد در كم یه میشه...  نیما -

! ندنخ كى و بخند حاال و خنده زیر زدم دفعه یه بعد. كردم فكر حرفش به و شدم ساكت لحظه چند

 :گفت عصبانیت با نداشتم، امو خنده انتظار كه بنیامین

 گیرى؟ مى مسخره به تو بزنم، حرف جدى باهات خوام مى هم وقتى...  كوفت -

 :گفتم خنده با

 خترد با دارى انگار بزنیم حرف آینده مورد در كم یه میشه میگى همچین...  دیوونه ى پسره آخه -

 !دختره خود نه...  دختره برادر...  نیمام من...  بنیامین...  میزنى حرف ات عالقه مورد

 !بده رو بهم خواست نمى ولى بازه نیشش بود معلوم صداش از هم بنیامین. خندیدم دوباره و

 وگرنه...  دندونته زیر گوشتم...  اى دختره برادر خودت قول به كه حیف...  مسخره...  هه هه هه -

 .بشه رد پل از خرم بذار. كنم اذیتت میشه منم نوبت باالخره. بگیرم حالتو بودم بلد

 ىم جورى چه دیگه وگرنه كرده گیر فكم چپ سمت آسیایى هاى دندون زیر گوشتت خوبه حاال -

 بزنى؟ حرف خواستى
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 !كرد رها اشو خنده باالخره حرفم این با

 بگى؟ آینده مورد در خواستى مى چى حاال خب -

 !كنم دركش یا بخندم دونستم نمى! میومد هاش نفس صداى فقط. كرد سكوت

 بیارى؟ گالب یا بچینى گل رفتى بدى؟ بله خواى مى مگه كنى؟ مى استخاره -

 ... نیمــــــــــــا -

 ... هـــــــــان -

 نه؟ یا كنم تمركز ذارى مى -

 هن توام رفیق من حاضر حال در ضمن، در. نداریم ها حرف این از دیگه كه تو و من بابا خیال بى -

 .بگو خواى مى چى هر. دختره برادر

 ... كن راهنمایى دوستانه پس خب -

 . باشه -

 :گفت بعد و سكوت لحظه چند هم باز

 كنم؟ خواستگارى دخترشون از خوام مى كه بگم اش خانواده به جورى چه نظرت به -

 !بشه هماهنگ دختره مامان با باید. است زنونه مدارها قرار این...  خب -

 ! زنیم مى حرف غریبه دختر یه مورد در كه انگار زدیم مى حرف جورى دومون هر ناخودآگاه

 یه البته... دارم رو ژاله فقط هم حاضر حال در...  نیست راه به رو حالش چندان كه مامان...  خب -

 .بیاد بتونه اون شاید. دارم شهرستان هم عمه

 .بگى ات عمه به باشه بهتر كنم فكر -

 :وگفت كشید عمیقى نفس

 ...  نیما -

 هان؟ -
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 العملى عكس چه منه خواهر ژاله بفهمند وقتى...  مادرت خصوص به...  ات خانواده...  نظرت به -

 میدن؟ نشون

 ربارهد نظرشون روى بود ممكن. باشه تونه مى چى العملشون عكس دونستم نمى حقیقتا خودمم

. میاد شخوش بنیامین از شدیدا رسید مى نظر به رفتارهاش از كه بابا ولى. بذاره تاثیر هم بنیامین

 االن ات البته. بودم نشنیده ازش بنیامین مورد در منفیش نظر بر مبنى چیزى حاال تا كه هم مامان

 مدناو. داشتن معیارهایى سرى یه دامادشون براى بابا و مامان قطعا. بود دوست یه فقط بنیامین

 از هم خودش حتما...  ژاله طفلك...  بود زده كه حرفى و وضع و سر اون با...  ما ى خونه به ژاله

 قدر چه.. . ریخته كه آبى حكایت شده ولى كرده فرق خیلى قبال با االنش...  بود پشیمون اتفاق اون

 . مشكله ها زن رفتار بینى پیش

 ارىند توقع كه تو نباشه، مطرح هم ژاله موضوع اگر حتى. دونم نمى واقعا. بنیامین دونم نمى -

 بدن؟ بله اول بار همون من ى خانواده

 .سخته حد چه تا كارم بدونم خوام مى فقط. ندارم توقعى چنین...  نه -

  ...  مرگ و تب همون ى قضیه. بگیر نظر در حدشو ترین سخت تو...  خب -

 شم؟ راضى تب به كه میگى مرگ به...  عجب -

 .ها مایه همین تو چیزى یه -

 .كنم قطع ندارى كارى اگه پس -

 شده؟ خبر چه -

 . ام عمه به بزنم زنگ خوام مى -

 :گفتم و خندیدم

 تو؟ هولى قدر چه -

. ستا گنده دل كه بس گذشته سال یه بده خودش به تكونى یه بیاد ما ى عمه این تا...  بابا اى -

 .نیست خیالش عین عقده ساله دو االن دخترش

 میشه؟ زیاد داره موبایلت قبض یا بزنى زنگ عمت به خواى مى جدى جدى حاال -
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 .دنبالش برم خوام مى میشه بلند جاش از داره مورد...  بابا كدوم هیچ -

 مورد؟ كدوم -

 .میپاد رو پناهى میگه رضا كه همون -

 شده؟ بلند جاش از هم پناهى میره؟ داره جدى -

 . نشسته هنوز اون نه -

 .باش خودت مواظب. باشه خب -

 .فعال -

 تى و اى سورمه لى شلوار با مردى. رستوران هاى شیشه به زدم زل منتظر و كردم قطع رو تماس

 رفت و اومد در پارك از بنیامین بعد، لحظه چند. رفت و شد سمندى سوار و اومد بیرون سفید شرت

 ارجخ رستوران از دیگه مرد تا دو همراه صفرى و پناهى كه بود گذشته دقیقه ده تقریبا. دنبالش

 :بود رضا. خورد زنگ گوشیم لحظه همون. شدند

 .طوسیه لباسش كه یكى اون دنبال میرم منم. پوشیده آبى پیراهن كه یكى اون دنبال برو تو نیما -

 چى؟ شوهره و زن اون پس -

 !دانى خود كنى نگاه خوردنشونو غذا بشینى دارى دوست اگه. آوردن غذا براشون تازه كه ها اون -

 !خوردند مى غذا داشتند. رستوران سمت چرخید نگاهم

 سیاه؟ نخود دنبال فرستادى هم رو بیچاره بنیامین نكنه -

 .دیدمش مى بود سوم بار مطمئنم رو یكى اون...  تو جون نه -

 .آبیه پیراهن اون سراغ میرم من پس باشه -

 و میوه! امروز واسه بود گذاشته بود خرید هم چى هر! بودم عالفش ها خیابون تو ساعت دو تقریبا

 !بدم تشخیصشون تونستم نمى كه اى دیگه چیزهاى و مرغ تخم و ماست و سبزى و نون
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 دبای. زندگیشون خونه سر رفتن مى قرارهاشون از بعد اشون همه قطعا. نداشت فایده جورى این

 شپی قرارش از قبل ها این از یكى حتما. گذرونن مى جورى چه رو شبشون تا صبح فهمیدیم مى

 :زدم زنگ رضا به و اوردم در رو گوشی. بگیره دستوراتو تا میره كارى اصل

 هان؟ -

 پنچرى؟ اینقدر چرا چیه؟ هان -

 !كرد خرید یارو این كه بس اومد در دمارم...  بابا هیچى -

 :گفتم و خندیدم قاه قاه

 . كنه مى خرید داره هم یكى این آخه. گرفتن حقوق تازه امروز شاید خب جدى؟ -

 .بره و بشه خسته دنبالشونه كسى اگه خوان مى شاید. كنیه گم رد براى هم شاید -

 كردى؟ مى تعقیب رو پناهى فقط روز چند این -

 .ونهخ رفت مستقیم. كردم تعقیب نیومدو امروز كه یارو اون دیروز. بود پناهى روزش دو...  بابا نه -

 رفته؟ مسیرو یه فقط روز دور این پناهى -

 طور؟ چه. آره -

 میزنن كه خونه از بفهمیم باید. بیایم زود صبح باید. نمیشه عایدمون چیزى جورى این نظرم به -

 . میرن كجاها بیرون

 برگردیم؟ كنیم؟ چیكار حاال. خوبیه فكر -

 ... فردا تا. كجاست اش خونه ببین كن تحمل هم رو امشب یه...  نه -

 .خداحافظ. باشه -

 .خداحافظ -

 كله صبح داشت حال كى. شده دود و سرب از پر هام ریه كردم مى حس. خونه رسید ام جنازه

 صداقت با اول باید. نداشتم مرخصى كه فردا...  ولى...  اوففففف یارو؟ ى خونه در بره سحر

 !!بهتر چه. بودم معاف رو فردا یه پس. كردم مى هماهنگ
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 .حموم رفتم مستقیم

 هنشست همیشگیشون هاى صندلى روى بابا و مامان و بود آماده غذا میز اومدم، بیرون كه حموم از

 :تگف افتاد من به چشمش تا. رسید راه از دوغ پارچ با كه بگیرم، رو نجال سراغ خواستم. بودند

 !! جاها همه بپاشه ات كله و سر از آب ندى تكون سرتو...  نیما -

 :گفتم و خندیدم

 ... بیا...  انداختى یادم شد خوب -

 :رفت هوا به هم بابا داد نجال، و مامان بر عالوه كه دادم تكون شدت با سرمو و

 خوره؟ مى درد چه به سشوار پس پسر؟ خبرته چه -

 :گفتم و نشستم بابا كنار

 برم؟ ور موهام به آینه جلو ساعت دو دخترم من مگه اصال داره؟ سشوار ى حوصله كى -

 !بود كرده پریشون دورش موهاشو همیشه مثل كه زدم نجال به نیشخندى و

 :گفت مامان كه بودیم نخورده بیشتر اى لقمه چند

 ... نذار قرار جایى هفته آخر واسه جان نیما -

 جالن ولى كردند مى نگاه منو كه بابا و مامان. چرخوندم نجال و بابا و مامان بین نگاهمو تعجب با

 !بود؟ خبر چه! بود پایین سرش

 شده؟ چى -

 :گفت داد مى نشون رو رضایتش نهایت كه لبخندى با و كشید نجال بازوى به دستى مامان

 !بیاد خواستگار خواهرت براى قراره -

 داگاهناخو! بود؟ كرده اقدام سرعت این به بنیامین واقعا. بیرون بزنه كاسه از هام چشم بود نزدیك

 :گفتم

 سرعت؟ این به -

 :گفت و داد تكون اى لوچه و لب تعجب با مامان
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 سرعت؟ كدوم -

 پیش پا اش عمه گفتم بنیامین به من نفهمند كه كنم رفتار جورى كردم سعى و كردم صاف گلویى

 !بذاره

 .است بچه هنوز نجال. نجال دادن شوهر براى ایه عجله چه حاال...  كه اینه منظورم -

 :گفت و كرد اخمى مامان

 هك هم االن. میره پیشمون از زود یا دیر باالخره شده؟ بزرگ خواهرت كه كنى باور خواى مى كى -

 . داره خوب خواستگار یه خداروشكر

 :گفتم ریختم، مى آب خودم براى كه طور همون و ندونستن به زدم خودمو

 خوب؟ خواستگار این هست كى حاال -

 !بابات عموى نوه...  درویشى آقاى پسر -

 آب و بردم باالتر آوردن، پایین جاى به رو لیوان و كردم هول دفعه یه كه خوردم مى آب داشتم

 ! دماغم تو رفت

 ینف! رفته مغزم تو تا آب كردم مى حس...  عطسه یا كنم سرفه فهمیدم نمى...  شد دگرگون حالم

 بابا! ودب كرده گیر بینیم و حلق بین آب! نداشت اى فایده ولى بیرون برگرده آب تا كردم مى فین

 :گفت

 ... باال بكش -

 باال؟ كشیدم مى باید چیو! بود جاش سر كه شلوارم! شلوارم سمت رفت دستم ناخودآگاه

 :گفت و خندید قاه قاه بابا! دادم سوتى فهمیدم شد بلند كه اشون خنده صداى

 ...  پسر گم مى دماغتو -

 زیر به رس و ساكت كه هم نجال. شد شدیدتر اشون خنده! كه نبود چیزى. بینیم به كشیدم دستمو

 :گفت دوباره بابا! خندید مى داشت حاال بود، شده

 .كن فشت هم بعد حلقت به برسه تا باال بكش كنى، فین اینكه جاى به. دسشویى تو برو پاشو -
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 :گفت مى اكراه با كه شنیدم رو مامان صداى و شدم بلند جام از

 !شد چندشمون گى مى چى...  محمد واااااى -

 :گفت خنده با هم نجال

 !شد انجام بینى و حلق شستشوى یه نداره عیب -

 :جام سر برگشتم و شد بهتر حالم بود، بدبختى هر با باالخره

 كیه؟ دیگه بابا عموى نوه -

 :سخنرانى مشغول مامان و شد زیر سربه نجال دوباره

 هشد تموم سربازیش از قبل كه هم درسش. شده تموم تازه سربازیش. گم مى رو حسین امیر -

 . دكتر آقاى شده االن. بود

 هشنگا بده؟ مثبت جواب بخواد نجال نكنه...  بنیامین بیچاره...  دكتر آقاى...  كن پر دهن قدر چه

  چى؟ یعنى این. بود شده قرمز هاش گونه و كرد مى بازى غذاش با.  كردم

 ختپ دست سبزى قرمه به نسبت بنیامین العمل عكس یاد. شد كوفتم خوشمزگى اون به قیمه

  میشد؟ حالى چه شنید مى خبرو این و بود جا این اگر االن. افتادم نجال

 " بفرمایید " وقتى و زدم اتاقش در به ضربه چند. نجال سراغ رفتم غذا، میز شدن جمع محض به

 .خوند مى كتاب و بود نشسته تخت روى. كردم باز درو شنیدم، رو ش

 تو؟ بیام تونم مى -

 :گفت و رفت باال ابروهاش

 گیرى؟ مى اجازه حاال تا كى از -

 نهممك. تو بیام و بگیرم اجازه كه باشه جمع حواسم باید دیگه! بشى عروس شده قرار وقتى از -

 .باشه اتاق تو نامزدت وقت یه

 عكس و نگرفت شوخى به حرفمو چون. نیستم راضى بشه متوجه راحتى به كه بود تلخ اونقدر لحنم

 :بود جمله یه فقط العملش
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 !جورى این نگو نیما -

 :نشستم تخت روى كنارش رفتم بستمو درو

 جدیه؟ موضوع چیه؟ حسین امیر این ى قضیه -

 :گفت و كرد نگام ناراحتى با

 . دیگه جدیه یعنى خواستگارى میان دارن وقتى شوخیه؟ پس -

 موافقى؟ تو یعنى -

 :آوردم باال سرشو و گذاشتم اش چونه زیر دستمو. پایینش سر و بود سكوت جوابم

 كنى؟ مى موافقت دارى كه دیدى رو پسره اصال تو چى؟ یعنى تو حركت این...  نجال -

 :گفت و كشید هم به عصبى حالتى با هاشو ناخن

 .دیگه ببینمش كه میاد داره خب...  خب -

  شناسى؟ مى رو امیرحسین قدر چه تو -

 :گفت مظلومانه

 .هیچى -

 بدى؟ جواب بهش خواى مى چرا پس -

 بدم؟ جواب بهش خوام مى گفتم كى من -

 .موافقى هم خودش با یعنى كردى موافقت خواستگاریشون با وقتى -

 گهمی ولى. مخالفم گفتم هم مامان به من. من نه موافقن كه هستن بابا و مامان این...  نیما نه -

 ... خب...  هستن كه هم فامیل. خواستگارى بیان حضورى كه دارن اصرار خیلى پسره ى خانواده

 .رودروایسى تو مونده هم مامان

 بشنون؟ رد جواب بعدش كه اینجا بیان شوق و ذوق كلى با قراره ها بیچاره این یعنى -

 بود؟ شده چش دختر این. كرد سكوت بازم
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 بدى؟ بله مجبورى انگار كه كنى مى رفتار جورى یه چرا چته؟ معلومه...  توام با نجال -

 :بود شده جمع چشمش تو اشك آورد، باال كه سرشو

 وابمج گفتم بار چند من. افتاده جهیزیه فكر به دیگه كه مامان. موافقن كامال بابا و مامان...  نیما -

 یه تمتونس اگه میگه. ندم رد جواب الكى میگه. بزنم حرف پسره با بار یه میگه مامان ولى. منفیه

 .میكنه ردشون خودش بگیرم ازش حسابى و درست ایراد

 فایده؟ چه نباشه باهاش دلت وقتى...  تموم چى همه پسره كه هم فرض به. زوریه ازدواج مگه -

 . كرد مى خفیفى فین فین

 ...  نیما -

 :گفتم و كردم بغلش ناخودآگاه كه زد صدا اسممو درمونده اونقدر

 زمون مگه آخه. است بهونه حسین امیر دونم مى كه من گرفته؟ دلت اینقدر چى از...  نجال چیه -

 كردن رد براى هم اى بهونه اگر حتى دونى مى خوب خودت بدن؟ شوهر زورى دخترو كه قدیمه

 بگو حسابى و درست حاال. كنه نمى مجبورت كس هیچ نخوایش، وقتى باشى، نداشته حسین امیر

 كردنى؟ گریه براى بهونه دنبال كه شده چى ببینم

 :گفت گریه میون و شد بلند اش گریه صداى لحظه همون

 . كنم گریه دقیقه چند بذار...  نپرس هیچى...  نیما -

 :گفتم و پیچیدم انگشتم دور موهاشو

 هك دلت. برى در قسر نگفته ذارم مى كه كن بیرون ات كله از فكرو این ولى...  كن گریه باشه -

 افتاد؟. بود كرده سنگینى روش چى بگى باید شد سبك

 :گفت و داد تكون ام شونه روى سرشو

 ... اوهوم -

 .شده شروع قبل دقیقه چهار از دقیقه پنج. كنى گریه دارى وقت دقیقه پنج...  خب -

 :گفت و افتاد خنده به گریه میون
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 دادنت؟ وقت این با نشى خسته -

 .بود دردسرى پر روز امروز. ام خسته خیلى تو جون -

 :گفت و كشید بیرون بغلم تو از خودشو

 . نمیشم مزاحمت. بخواب برو خب -

 :گفتم و زدم پوزخندى

 . نمیرم شده خبر چه نگى تا...  خودتى -

 :گفت و زد جونى بى لبخند

 . همین بود گرفته دلم كم یه فقط -

 بود؟ گرفته چرا -

 :گفت بغض با و شد كتاب زدن ورق مشغول

 !كنم ازدواج ندارم دوست -

 :گفتم و خندیدم

  كنى؟ ازدواج دارى دوست خاصى شخص با فقط یا كنى ازدواج ندارى دوست كال -

 !گرفته رو اش خنده جلوى زور به كه بود پیدا لبهاش از ولى. كشید هم در رو هاش اخم

 چیه؟ منظورت -

 !  بنیامین دقیقا منظورم -

 :شد بلند اعتراضش صداى

 ... نیمـــــــــا -

  كرده؟ ناراحتت چى حاال. دختر نداره رنگى من پیش حنات -

 .نگفت چیزى و انداخت باال اى شونه

 بزنى؟ حرف خواى نمى -
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 :گفت و كرد منى من

 نگفته؟ تو به...  من...  مورد در...  چیزى -

 خواستگاریت؟ بیاد منتظرى -

 ... نـــــــه -

 چى؟ پس -

 فرصت ى همه خاطرش به كه...  نیما ترسم مى...  خب...  من به نسبت...  اون دونم نمى...  فقط -

 ... اون ولى بدم دست از هامو

 گرانن كه داشت حق! نیفته زحمت به حرفش گفتن براى اون از بیشتر دیگه كه دادم تكون سرى

 خاطرش هب نجال و خواستش نمى بنیامین اگر. خبره چه بنیامین دل تو دونست نمى كه نجال. باشه

 یه كه حاال هم اون. بشه خراب زندگیش بود ممكن داد، مى رد جواب خواستگارهاش ى همه به

 .دوراهى سر بود مونده و بود اومده پیش براش خوب موقعیت

 :گفتم شدم مى بلند كه حالى در و زدم اش شونه به دستى

 !اش نامه یا بیاد خودش یا كه روزهاست همین...  نباش نگران -

 شنیش...  اوه اوه...  كردم نگاهش و برگشتم بیرون، برم اینكه از قبل آخر ى لحظه. در سمت رفتم

 !بشكنه گردو دمش با پاشه بود مونده كم! بود باز بناگوشش تا

 

 . شدم دوستاتون و شما زحمت باعث ممنون -

 هم با رو تعارفات این دیگه كنم كمك بهتون كردم قبول وقتى. صداقت خانوم دارید اختیار -

 صبح زا بتونیم ما كه كنید رد مرخصى بنیامین و من براى روزه سه دو این میشه اگر فقط. نداریم

 . باشیم دنبالشون

 :گفت بعد و كرد فكر لحظه چند

 هشب بشه متوجه ممكنه كنه؟ نمى سوال ایجاد پناهى براى آزمایشگاه توى شما دوى هر نبودن -

 .كردید شك
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 :گفتم و كردم فكرى

 دو كىی البته... بگیره مرخصى یكیمون بار هر باشه بهتر شاید پس خب. شماست با حق درسته -

 . میشه عادى غیر اون از بیشتر گرفت مرخصى میشه بار

 :افتادم رضا یاد من و كرد تایید سر تكون با صداقت

 . كنه خبر هاشو دوست از تا چند میگم رضا به من پس -

 :گفت و كرد ظریفى اخم

 هستن؟ كى رضا آقا این -

 :گفتم و زدم لبخندى

 عكس و بوده دنبالشون االن تا هم خودش. كرد صافكارى رو ماشینتون هاى خراش كه همون -

 . اعتماده قابل. نباشید نگران. كنه مى تهیه برامون هارو

 :گفتم برداره رو گوشى كه این از قبل. خورد زنگ میزش روى تلفن كه بگه چیزى خواست

 . آزمایشگاه برم من اتون اجازه با -

 :گفت زمان هم و برداشت رو گوشى

 ... بفرمایید...  كنم مى خواهش -

 ستمد! داد جواب خطى پشت اون به هم فرستاد بیرون منو هم بود، جانبه دو گفت كه ى "بفرمایید"

 :گفت اى آهسته صداى با كه بود نرسیده دستگیره به

 ... كنید صبر لحظه یه -

 اتاق تو اى مردونه خشن صداى و گذاشت بلندگو روى رو گوشى صداقت، و سمتش برگشتم

 :پیچید

 كوچولو؟ خانوم طورى چه -

 ...شدم خیره بود، كشیده درهم ابرو كه صداقت به تعجب با و پرید باال ابروهام

 جنابعالى؟ -
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 ... زنم مى زنگ سعیدى آقاى طرف از من -

 :گفت تحقیرآمیز و فشرد هم روى لبهاشو صداقت

 عرضتون؟ -

 !" امرتون " بگى باید االن نیستى؟ بلد معاشرت آداب مگه كوچولو خانوم ا  ا  ا  -

 ! جناب باشه بلد رو آداب این هم خودش كه كنند مى رعایت كسى براى رو معاشرت آداب -

 و كجا گفتن جناب این! بود بدتر فحش تا صد از كه گفت خشونت و غیظ با رو " جناب " اونقدر

 ! كجا گفتن جناب اون

 !كنم حجت اتمام باهات گفتن سعیدى آقاى -

 :گفت و زد پوزخندى صداقت

 . نكنه درازتر گلیمش از پاشو بگو سعیدى اون به برو -

 !كوبید دستگاه روى رو گوشى و بزنه اى دیگه حرف خط پشت مرد نداد مهلت

........... 

 جآرن صداقت. كردم مى نگاه تلفن به چنان هم ناراحتى با و بودند شده گره هم تو شدیدا ابروهام

 سكوت به اى ثانیه چند. گرفت رو سرش طرف دو هاش، دست با و گذاشت میز روى هاشو

 :گفتم و شدم میزش نزدیك. نمیزد حرف پرسیدم نمى تا انگار. گذشت

 بود؟ زده زنگ هم قبال گفت؟ مى چى مردك این صداقت؟ خانوم چیه موضوع -

 هاش چشم به كه نگاهم. هام چشم توى شد خیره قرارش بى هاى چشم با و آورد باال رو سرش

 یشمیز رو تقویم به هاش، چشم از نگاهمو و كشیدم گردنم پشت محكم دستمو ناخودآگاه افتاد،

 . دوختم

 . میزنه زنگ كه سومه ى دفعه -

  خواد؟ مى چى -
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 نای از و بیام راه سعیدى با باید كه... میگه هارو پرت و چرت همین بار هر. دونم نمى كنید باور -

 . مزخرفات

 چیه؟ " اومدن راه " از منظورش -

 :گفت و داد فشار هم روى هاشو لب

 . عوضى مردك...  دونم نمى -

 پست حد این تا سعیدى كه بود ممكن طور چه! شد كشیده فكرها ترین زشت سمت به ذهنم

 ودب گفته قبال صداقت...  وضوح این به و شدت این با...  وقاحت این با... جورى این هم اون باشه؟

 اب اختالفش از صداقت چرا. دونه نمى چیزى سعیدى با مشكلش مورد در اش، خانواده از كسى كه

 نكنه ذاشت؟ نمى میون در كسى با رو مزخرف هاى تماس این چرا بود؟ نگفته چیزى سعیدى

 اسم و هزن مى زنگ كسى پروایى بى این با وقتى! داشت؟ آتو ازش سعیدى و بود كفشش به ریگى

...  نمیاد در هم جیكش صداقت كه مطمئنه كامال سعیدى یا...  داره حالت دو فقط میاره رو سعیدى

 و دهش قایم سعیدى سر پشت كه كسى. میونه در اى دیگه شخص پاى اصال اینكه یا...  اینكه یا

 اشه؟ب داشته اى دشمنى چنین صداقت با بود ممكن كى كى؟ ولى... تازونه مى داره سعیدى اسم به

 :گفتم كالفگى با

 . بدید جواب بهش كامل و درست امیدوارم بپرسم، سوالى یه خوام مى -

 :گفت و كرد نگاهم تعجب با

 سوالى؟ چه -

 د؟كنی پیدا اختالف هم با...  داییتون پسر همون واقع در یا...  سعیدى و شما كه شده باعث چى -

 . نمیاد در صداتون هم شما كه جاست این جالب و. كنه تهدید بخواد كه حدى در هم اون

 :دادم ادامه و گفتم كنایه از پر لحنى با آخرمو ى جمله

 زا نه. نكنید اعتراضى هیچ شما و بده آزار رو شما راحتى این به سعیدى كه میشه باعث چى -

 احتر خیلى. قانونى طریق از نه و بشه حل مسئله خانوادگى كه كنید مى اقدام اتون خانواده طریق

 هیچ شما ولى. كنند پیگیرى براتون تا بدید پلیس به و كنید ضبط هارو تماس این تونستید مى

 اتون؟ خانواده از هم ترسید مى پلیس از هم كه میزنه لنگ كارتون كجاى. كنید نمى اقدامى
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 و بود شده برافروخته صورتش! بهش زدم زل طلبكارانه و كردم قالب سینه روى هامو دست

 ! بارید مى روش و سر از درموندگى

 بدین؟ جواب خواین نمى -

 :گفت و كرد فینى فین

 !بپاشه هم از خواهرم زندگى خواستم نمى چون نزدم حرفى االن تا -

 خواهرتون؟ زندگى -

  .شدین آشنا هم با كوهنوردى موقع...  آرمین...  خواهرمه شوهر رامین، برادر...  دونید مى كه شما -

 از نخواهرتو زندگى بشند، مطلع موضوع این از اتون خانواده اگر كنید مى فكر چرا ولى...  درسته -

 رمینآ از رامین حساب. نمیشه نوشته آرمین پاى به كه كنه مى غلطى یه رامین اگر پاشه؟ مى هم

 .جداست

 ... نیست جدا هم از حسابشون...  نیست -

 ...بود شده دار بغض صداش

 چیه؟ منظورتون -

 تربیش...  كه رسم مى نتیجه این به دارم... كم كم ولى نیستم مطمئن...  كنم مى فكر...  من -

 . كنه مى دیكته بهش آرمین میده، انجام رامین كه كارهایى

 :گفتم ناباورى با

 چرا؟ آخه آرمین؟ چى؟ -

 .مونده برامون بابام از كه ارثیه دنبال چشمش آرمین چون -

 :گفتم تردید و شك با

 شدن؟ فوت پدرتون مگه -

 :گفت و كشید عمیقى نفس

 .بله -
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 .كنه رحمتشون خدا. متاسفم -

 .ممنون خیلى -

 :گفتم سكوت ثانیه چند از بعد

 به رثیها كارها این با مگه كنه؟ تهدید شمارو تلفنى تا كنه اجیر رو كسى آرمین كه داره دلیلى چه -

 چیه؟ دنیال آرمین میشه؟ نامش

 همون...  خودش شركت توى من گذارى سرمایه دنبال...  كارخونه سهام دنبال...  شراكت دنبال -

 . كرد گذارى سرمایه خودش شركت تو و كشید باال رو سمیه اموال كه طور

 براى كنه قانعتون و كنه صحبت شما با تونه نمى مگه بشه؟ متوسل زور به آرمین باید چرا آخه -

 گذارى؟ سرمایه

 چه. بودم مخالف سمیه با ازدواجش و امون خانواده توى آرمین حضور با هم اولش از من...  نه -

 . بشم شریك باهاش بخوام اینكه به برسه

 متوسل زور به داره...  نشدید، راضى شما چون و كرده صحبت باهاتون مورد این در قبال پس -

 میشه؟

 . نكردم قبول من ولى دادن شراكت پیشنهاد بهم رامین هم خودش هم بارى چند...  درسته -

 داره؟ مشكلى چه ها اون با شراكت مگه كنید؟ نمى قبول چرا -

 ها طلب فرصت این پاى و دست تو آورده، دست به زحمت با بابام كه پولى خوام نمى -

 میهس كه كردم سعى خیلى. كرد خام رو سمیه طور چه میاد یادم وقتى میشه خورد اعصابم.بریزم

 نآرمی هم شاید. بپذیره منو حرف كه بود اون از تر عاشق سمیه ولى كنم منصرف ازدواج این از رو

 . داره دلش به منو هاى مخالفت اون ى كینه هنوز

 است؟ ارثیه همین براى...  هم شما به رامین ى عالقه موضوع پس -

 :گفت و كرد نگام تعجب با

 دونید؟ مى كجا از شما من؟ به رامین ى عالقه -

 .گفت مى چیزهایى یه آرمین -
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 كى؟ آرمین؟ -

 .كوهنوردى روز همون -

 كرده؟ مطرح شما با رو موضوعى چنین طور چه. نكردین صحبت هم با زیاد شما كه روز اون ولى -

 هك كردم تعجب هم من...  شماست دنبال وقته خیلی رامین اینكه...  گفت جمله یه فقط...  خب -

 . زد حرفى چنین دفعه یه چرا

 :گفت حرص با و داد تكون سرى

 .باشن نكشیده اى نقشه شما براى امیدوارم فقط. اشه برنامه جزء ها این ى همه حتما -

 پردازش یه به نیاز...  بود موقعى به سكوت. بود ساكت هم صداقت. كردم سكوت و زدم لبخندى

 ! داشتم كلى

 االب رسیده بهش پدرش از كه ارثى تا كرده ازدواج سمیه با آرمین...  گفت مى صداقت كه طور این

 به رامین زدن جا. كرده عمل رامین طریق از اول...  سایه اموال سراغ رفته سمیه از بعد. بكشه

 چون و...  بیاره چنگ به هم رو اموال ى بقیه تا، دو این ازدواج با شاید تا. سایه خاطرخواه عنوان

 متوسل زور به نكرده، قبول هم رو شراكت براى پیشنهادش و نرفته ازدواج این بار زیر صداقت

 . شده

 !پرید پردازشم وسط صداقت حرف

 نای. بپاشه هم از زندگیش آرمین شدن رسوا با خوام نمى كرده، ازدواج آرمین با سمیه كه حاال -

 عاشقانه و خوب اونقدر سمیه با رفتارش. كردم مى فكر كه چیزیه اون از تر موذى خیلى آرمین

 مه بچه آرمین از دیگه و هست هم باردار كه خصوص به. شده وابسته بهش شدیدا سمیه كه است

 نمونه انكارى راه هیچ خودش براى دیگه كه بكنم جمع ازش مدرك اونقدرى خوام مى فقط...  داره

 . بكشه رو طمعش دندون و

 دونید؟ مى آرمین سر زیر هم خصوصیتونو زندگى به مربوط اتفاقات پس -

 :بدم توضیح بیشتر شد باعث كه انداخت بهم گیجى نگاه

 .تونه جدایى و هورمند بیمارى ماجراى منظورم -
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 :گفت و كشید هاش چشم روى دستشو

 كثیف كارهاى این تمام كه كنم مى شك ها وقت بعضى خودمم...  دونم نمى واقعا...  دونم نمى -

. كنه ىم تایید افكارمو كه میفته هایى اتفاق یه هم ها وقت بعضى ولى. باشه رامین و آرمین سر زیر

 و هكارخون ورشكستگى...  صفرى و پناهى مشكوك آمدهاى و رفت...  تلفنى هاى تماس همین مثل

 به نوم چیز همه. كارخونه همین سهام خریدن براي ورشكستگى از بعد و قبل رامین تالش...  البته

 ... داره وامى برادر تا دو این به نسبت تردید و شك

 شوهر آرمین كه خصوص به...  كنند تهدید رو كسى وضوح این به كه عادیه غیر خیلى ولى -

 مىن ریسكى چنین بگید، خواهرتون به رو موضوع شما بده احتمال كه هم صد در یك... خواهرتونه

 از كرده واگذار آرمین به كه اى سرمایه تمام و بده طالق درخواست خواهرتون ممكنه. كنه

 میشد تر راحت شد، نمى آورده ها مكالمه این تو سعیدى از اسمى اگر. بكشه بیرون شركتش

 .كرد شك بهشون

 بهش خواستن مى...  رامین اسم...  اتاق اون تو...  روز اون...  شنیدم رو اسمش خودم من ولى -

 ... بگیرن اجازه...  بدن خبر

 اش چهره... رفت مى باالتر لحظه هر صداش و شد اشك خیس صورتش ثانیه چند عرض در

 تىكلما دنبال...  داد مى نفرت و عصبانیت به رو جاش هاش، چشم توى غم و شد مى تر برافروخته

 یزم روى هاشو دست و آخر سیم به زد برسم، اى نتیجه به اومدم تا اما كنم آرومش تا گشتم مى

 ... پایین داد هول بود، میزش روى كه چى هر و گذاشت كارش

 ىچ هر و جاقلمى و فكس و اى شیشه گلدون و اسپیكرها و مانیتور شدن خورد و شكستن صداى

 :كشید جیغ و گذاشت صورتش روى هاشو دست... كرد پر اتاقو تمام بود، میزش روى كه

 ... نـــــــه -

.............. 

 روز؟ كدوم گفت؟ بود چى ها پرت و چرت این شد؟ خبر چه دفعه یه كه بودم مونده واج و هاج

 سرش؟ به زد دفعه یه چرا اى؟ اجازه چه اتاق؟ كدوم

 :گفت ترس با و تو پرید خرسند خانم و شد باز اتاق در

 شده؟ چى -
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 :گفتم و پریدم مبل روى از و اومدم خودم به

 .نیست خوب اصال حالش بكن كارى یه -

 هبرداشت رو قفسه توى هاى كتابى از یكى كه رو صداقت هاى دست و صداقت سمت دوید خرسند

 و افتاد زمین روى كتاب. گرفت دستهاش توى داد، مى جر هاشو برگه دونه دونه خشونت با و بود

 میز روى كه تلفن سراغ رفت. كشید بیرون خرسند دست از خشونت با هاشو دست صداقت

 . زمین روى كوبوند و داشت برش و بود كناریش

 :گفت مى مدام و كشید مى داد هم سر پشت

 ... متنفرم ازش...  متنفرم ازش...  متنفرم ازش -

 مى نگاه صداقت و خرسند درگیرى به شده گرد هاى چشم با و بود رسیده راه از هم حیدرى آقاى

 . كرد

 ازهت. رفت هوا به خرسند جیغ و پیچوند بود، گرفته رو بازوش كه رو بیچاره خرسند دست صداقت

 و سر تو مشت یه االن و بود كار رزمى واقعا اگه. پیچوند رو سعیدى دست كه روزى به افتاد یادم

 !موند مى دستمون رو اش جنازه كه زد مى بدبخت خرسند صورت

 تدس و سمتشون پریدم بودند، شده جمع صداقت اتاق دم حاال كه نفرى بیست ده به توجه بى

 ونج به دوباره و شد خرسند خیال بى صداقت. كشیدم بیرون صداقت دست از رو بیچاره خرسند

 و رفتمگ رو بازوش كنه، پاره تیكه و برداره اى دیگه كتاب اینكه از قبل. افتاد قفسه توى هاى كتاب

 كىی اجبار به و كشیدم پس دستمو سریع اما دستم سمت رفت دستش. خودم سمت چرخوندمش

 .شد بلند نفر بیست اون تمام هین صداى و پرید هاش چشم از برق كه گوشش زیر خوابوندم

 چشم تو بود زده زل نفرت با. میشد شنیده صداقت بلند هاى نفس صداى فقط و شدند ساكت همه

 صورتم روى از نگاهش. بود مونده اش گونه روى دستش. داد مى فشار هم روى هاشو لب و هام

 چم و بود نشسته مبل روى اشكبارش هاى چشم با كه شد كشیده خرسند سمت به و خورد سُر

 .داد مى ماساژ رو دستش

 و خرسند سمت رفت آروم. میومد بیرون خشنش و وحشى حالت اون از صداقت هاى چشم كم كم

 :گفت میومد در چاه ته از كه صدایى با

 ... متاسفم -
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 اقتصد به رو اول و كنارشون رفتم. نبود درست اونجا بودنمون دیگه. چكید صورتش روى اشكش

 :گفتم

 . كردم بلند روتون دست كه خوام مى معذرت -

 كه رطو همون و اش مقنعه سمت كشید اش گونه روى از دستشو. كشید اش گونه به دستى دوباره

 :گفت كرد مى صافش

 . دادم دست از كنترلمو هم باز. ام شرمنده -

 . نیست مهم -

 :گفتم و چرخوندم خرسند و صداقت بین نگاهمو

 .بشه معاینه باید دستشون. دكتر ببرم رو خرسند خانوم من بدید اجازه اگر -

 :گفت و گرفت رو خرسند بازوى زیر و شد خم صداقت

 . كنه مرتب رو جا این بیاد بگید رو مسعود آقا زحمت بى...  برمش مى خودم -

 و برداشت زمین روى از كرختى با رو كیفش. بود شرمندگى و ناراحتى و خجالت از پر صداش

 تصداق و رفتند كنار حرفى هیچ بدون بودند، در جلوى كه كاركنانى. در سمت رفت خرسند همراه

 :گفت مآباش رئیس ژست همون با و برگشت آخر ى لحظه

 . كارتون سر برید ایستادید، اینجا چرا -

 بیرون ریخته هم به دفتر از سرشون پشت. رفتند و شدند رد صداقت كنار از عذرخواهى با همه

 هك مسعود سراغ رفتم من و رفتند بیرون كارخونه از صداقت ماشین با خرسند و صداقت. رفتم

 .بود ریاست ساختمون نظافت مسئول

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

 بى هاى حرف. بود شده صداقت هاى حرف درگیر بدجور ذهنم. . صداقت دفتر رفتم روز اون فرداى

 جمله چند توى رو گوار نا اتفاق یه انگار. باشن دار معنى هم خیلى رسید می نظر به كه تهش و سر

 سعیدى كه روزى اون مثل درست. هاش حرف از بعد وحشتناكش واكنش اون و. باشه كرده بیانش
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 مى حس. شد درگیر هم پلیس با و افتاد راه اتوبان تو سرعت اون با صداقت و كارخونه به اومد

 . میده آزارش كه میشه تداعى صداقت براى خاطراتی میاد، وسط سعیدى پاى كه بار هر كردم

 :مگفت و میزش كنار رفتم! بود گچ تو چپش دست كه افتاد خرسند خانوم به چشمم سالن تو

 طوره؟ چه دستتون. خرسند خانوم سالم -

 . كاردان آقاى سالم -

 :گفت و گرفت باال رو دستش

 . شده الش و آش...  كه بینید مى -

 :گفتم و زدم لبخندى لحنش به

 ببینمشون؟ میشه طوره؟ چه حالشون امروز -

 !نمیشه -

 :گفتم تعجب با

 چرا؟ -

 !نیاوردن تشریف امروز چون -

  جدا؟ -

 . نگفت چیزى و داد تكون سرى

 .میشید اذیت كه جورى این بگیرید؟ مرخصى هم شما شد نمى -

. یرمبگ مرخصى نمیشه روم دیگه كه كرد ام شرمنده صداقت خانوم دیروز اینقدر...  دیگه نه واى -

 . چپمه دست خداروشكر. نیست مرخصى به هم نیازى اصال

 :گفتم و كردم تكرار رو اش جمله ناخودآگاه

 كرد؟ اتون شرمنده دیروز -

 سعك و دكتر ى معاینه و بیمارستان مخارج تمام هم بیمارستان، رفتیم كه كارخونه از...  بله -

 هاچیز جور این و كمپوت و آبمیوه و شیر و میوه عالمه یه هم كرد، پرداخت رو گرفتن گچ و بردارى
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 با نخوام امروز كه بذاره برام رو ماشینش خواست مى تازه. رسوند منو هم خونه در تا. خرید

 امروز. تهفرس مى آژانس برام امروز گفت نیستم بلد رانندگى گفتم وقتى. بیام تاكسى و اتوبوس

 شدم، پیاده كه هم كارخونه دم. بود شده حساب هم اش كرایه كه خونه در اومد آژانس هم صبح

 !دنبالم بیاد دوباره كه كرده حساب هم رو ظهر از بعد ى كرایه صداقت خانوم گفت، آژانس راننده

 .كردم پیدا شخصى راننده

 :گفتم و خندیدم

 . بود تر سنگین كه داد مى مرخصى بهتون ها این ى همه جاى به خب -

 یومدمم باید من بیان خواستن نمى هم خودشون چون ولى كار سر بیام خواد نمى كه گفتن اتفاقا -

 .دیگه روز یه براى بذارم و كنم كنسل رو امروزشون قرارهاى تا

 . طور این كه -

 :گفتم و كردم گرد عقب

 . گرفتم رو وقتتون ببخشید -

 !كاردان جناب ببخشبد...  ا ...  كنم مى خواهش -

 خنده به! بود كرده تعجب و بود شده گرد هاش چشم هم خودش...  سمتش برگشتم تعجب با

 :گفت و افتاد

...  زنند مى صدا "جناب " لفظ با رو آقایون كه نه...  صداقته خانوم با نشینى هم اثرات از ببخشید -

 . پره مى دهنم از ها تازگى منم

 :گفتم و زدم لبخندى

 زدین؟ صدام كه بود چى امرتون حاال. نیست مشكلى -

 .كنید صبر لحظه یه...  آهان -

 :گفت و سمتم گرفت. كشید بیرون اى بسته میزش كمد از و شد خم

 .شما به بدمش گفتن و فرستادن برام آژانس همون با صداقت خانوم رو بسته این -

 :گفتم و گرفتم دستش از رو بسته
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 هست؟ چى این -

 :گفت و انداخت باال اى شونه

 . واهلل دونم نمى -

 و كردم باز رو پاكت آزمایشگاه سمت به رفتن حین در. شدم خارج ساختمون از و كردم تشكرى

 صداقت بال و دست تو ها وقت خیلى كه دیدم رو مشكى جلد رسید سر همون ناباورى، نهایت در

 . ذاشت مى میونش رو هورمند با اش دونفره عكس و بود

 جلوى از رسید سر خوردن ورق با همراه كه هایى جمله. زدم ورق رو رسید سر و ایستادم جا همون

 ... صداقته خاطرات دفتر سررسید، این كه كردند مى ترم مطمئن لحظه هر شدند، مى رد چشمم

........... 

 اشینمم سمت رفتم. بردم مى آزمایشگاه داخل رو دفتر این نباید. كردم كج پاركینگ طرف به راهمو

 . آزمایشگاه برگشتم و گذاشتم داشبورد داخل رو دفتر و

 و خونه برم بودم منتظر همش. بودم گرفته پرتى حواس كارى، وقت از مونده باقى مدت تمام

 یه بنیامین. دربیارم صداقت غریب و عجیب رفتارهاى از سر بلكه بخونم، رو دفتر اون زودتر

 درگیر فكرم اونقدر من ولى گفت، مى ها چیز این و مدار قرار و زنگ و اش عمه مورد در چیزهایى

 سر از رو بنیامین گفتن، " هوم " و سر دادن تكون با فقط كه بود شده مشكى جلد سررسید اون

 . كردم باز خودم

 اجد بینامین از سرسرى خداحافظى یه با و شد تموم كارى وقت بود، كندنى جون هر به باالخره

 یلىخ. انداختم سررسید به نگاهى و كردم باز رو داشبورد سریع نشستم كه ماشین داخل. شدم

 !باشدش دزدیده داشبوردم توى از یكى ممكنه كه كردم مى فكر احمقانه

...  اه بیاد خواست مى خواستگار یه حاال. بودن گردگیرى مشغول نجال و مامان رسیدم، كه خونه به

 امانج داره اجبار به كارهارو این تمام كه بود معلوم نجال ى قیافه از. بیاد خواد مى شاه پسر انگار

 كه داد مى هشدار و میزد سیخونك بدبخت نجالى پهلوى تو مدام هم مامان. مامان اجبار به. میده

 .نكنه مالى ماست

 :شنیدم رو مامان صداى بستم كه درو. اتاقم داخل رفتم سریع و كردم سالمى
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 بود؟ چش این...  وا -

 . دونم مى چه -

 همراه و كردم عوض راحتیم هاى لباس با رو بیرون هاى لباس سریع. شدم هاشون حرف خیال بى

 بینشه، صداقت و هورمند عكس اگر تا دادم تكون رو سررسید كمى. تخت رو پریدم سررسید،

 :كردم باز رو اول ى صفحه و دادم بیرون نفسمو. نشد خبرى ولى بیرون بیفته

*** 

 مى اهسی سررسید یه تحصیلى سال هر با...  جدید رسید سر یه و جدید تحصیلى سال یه هم باز

 دونم نمى...  درشته و ریز اتفاقات از پر زندگى سال هر... چندمیشه دقیقا یكى این دونم نمى كنم

 ،جلدش برعكس محتویاتش، امیدوارم فقط...  بشه نوشته رسید سر این تو قراره چیزهایى چه

 . باشه سفید

*** 

 نگهبانى از رو اتاق كلید و بودند رسیده من از زودتر ها بچه. خوابگاه رسیدم ده ساعت دیشب

 هما سه از بعد. رفت هوا به دادمون و جیغ صداى اتاق، در كردن باز محض به. بودند گرفته تحویل

 !بود شده تنگ هامون بازى چل و خل و هام دوست براى دلم واقعا تابستونى، تعطیالت

 ول اتاق در پشت بودم، كشیده باال سوم ى طبقه تا كنان، هن و هن و بدبختى با كه چمدونمو

. كنم بغل كدومشونو دونستم نمى كه بود شده تنگ براشون دلم اونقدر. بغلشون پریدم و كردم

 شده قاطى لبخندمون و اشك. بدم جا آغوشم تو خواستم مى رو همه و بودم كرده باز هامو دست

 لپ این بدونم اینكه بدون منم و بوسیدنم مى و میومد جلو تند و تند هاشون صورت. بود

 !جلو رفتم مى و كردم مى ماچ دم از فقط گرفته، قرار صورتم جلوى كه كدومشونه

 شده مچ هم با حسابى اول سال از كه عزیزى دوستان... عاطفه و مهدیس مائده، نوشین، الهه،

 . بودیم

 كیك تخمه،.طالیى ساقه بیسكوییت و چاى... بود راه به بخورشون بخور بساط معمول، طبق

 كه اى خوشمزه هاى كیك و بود كرده درست مهدیس مامان مطمئنا كه تمشك مرباى و فنجونى

 . فرستاد مى برامون و پخت مى همیشه عاطفه مامان
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 یجهنت این به ها بچه با!  "پز ماطى "هاى كیك سمت بردم دستمو و كنارشون نشستم هیجان با

 طاقت و سخت خیلى " پخته عاطفه مامان كه هایى كیك "ى جمله گفتن چون كه بودیم رسیده

 ىماط هاى كیك " بود شده جمله اون مخفف و كنیم استفاده معادل ى كلمه از بهتره ،)!(فرساست

 !"پز

 رو كیك از تیكه یه كدومشون هر شد، شروع ها بازى وحشى زدم، كیك برش به كه رو اول گاز

 هیچ خوردن براى كه بود افتاده جا برام دیگه سال دو از بعد! دهنشون تو چپوندن و زدن چنگ

 و بیرون بكشه شده كه هم حلقت تو از رو لقمه و بپره یكى ممكنه آن هر. ندارم آرامش چیزى

 .بود كردن شیطونى و بازى تخس سر از فقط كارها این تمام كه چند هر. بخوره خودش

  .رشت رفتم مى اتوبوس با همیشه. رفت بیرون تنم از راه خستگى گرفتم، كه دوشى از بعد

 كه روزى اون...  شدم عاشقش و كرد عاشقم كه شهرى...  اى نقره هاى باران شهر...  رشت

 انسازم سایت توى انتخابم، دومین و سى عنوان به رو گیالن دانشگاه كاربردى شیمى داشتم

 قبول شهر همون و رشته همون دقیقا كه كردم نمى فكرشو وقت هیچ كردم، مى وارد سنجش

 !بشم

 رشت ولى بود مهر اول كه این با. پوشیدم اى نخى و خنك شلوارك و تاپ و كردم باز رو چمدونم

 .داشت كننده خفه و شرجى حالت هوا هنوز هم، سال از موقع اون و بود مرطوب همیشه

 بقهط هاى تخت سر همیشه تا شیش ما. بود رادیاتور كنار و پایین ى طبقه تخت خالى، تخت تنها

 دل ور مه اون پایین طبقه تخت رسیدم، مى نفر آخرین وقتى كه بود طبیعى پس. داشتیم دعوا باال

 ! بیفته بهم رادیاتور

 بیرون چمدون ى گوشه از رو هام كتاب كه طور همون. كردم بازش و گذاشتم كمد كنار رو چمدونم

 :دادم مى گوش ها بچه هاى حرف به كردم، مى جاسازى دیوارى كمد داخل و كشیدم مى

 برداشتین؟ فیزیكو شیمى( آزمایشگاه مخفف) آز اتون همه ها بچه – الهه

 :نالید كنان غرغر مهدیس

 ینا آخه...  شد پر...  زارت بجنبم، خودم به اومدم تا ببرن شورشو مرده. بردارم نتونستم من نه -

 همون به باید گیرن، مى كاربردى و محض شیمى دانشجوى تا شونصد وقتى نیست حالیشون ها

 نفر؟ 00 ظرفیت با اونم درسى؟ تایم دو فقط آخه بدن؟ ارائه رو آزمایشگاهش واحد هم تعداد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

259 

 

 ... دیگه سال نشد امسال...  دیگه ترم نشد ترم این حاال...  بابا نخور حرص -مائده

 ى حوصله كى. بردار من جاى به تو كنم مى حذف واحدشو من خواى مى اصال...  بابا آره – نوشین

 داره؟ رو كنده شكم كچل غرغروى اخالق بد استاد اون

 :گفتم من و خنده زیر زدیم هم با همه دفعه یه

 نرفته یادم هنوز. ترم راحت بردارم واحدو این دیرتر چى هر شخصه به كه یكى من...  واهلل آره -

 كه نمودن مرحمت من به نمره نیم فیزیك، شیمى تئورى واسه تا كشیدم خفتى چه پیش ترم

 {اوففففففف. شده ارائه استاد همون با هم آزش حاال. نشم مشروط

 استادش از نمره نیم خفت با مشروطى؟ و صداقت. آوردم پایین هام چشم جلوى از رو سررسید

 ودهب تنبلى دانشجوى صداقت كه بود ممكن طور چه. شد نمى باورم اصال نشه؟ مشروط كه گرفته

 ارائه مموفقىه ى نامه پایان چنان و بخونه هم لیسانس فوق تنبل، دانشجوى یه میشه مگه باشه؟

 بده؟

 ...شدم خیره هاش جمله به دوباره و گرفتم صورتم جلوى رو سررسید

............. 

 :گفت هیجان با عاطفه

 !شده عوض استادش دونى نمى مگه سایه -

 :گفتیم همزمان و شدیم خیره عاطفه به تعجب با همه

 ... نـــــــــــــه -

 :گفت و خندید غشغش عاطفه

 استادش. شده عوض استادش اسم دیدم انداختم نگاهى یه سایت رفتم دیروز همین...  بابا آره -

 .بودم نشنیده اسمشو حاال تا كه من. جدیده هم

 :گفت و كرد پوفى مهدیس

 ونا از حتما. كنه هم سر برامون پرت و چرت آوردن دكترو جوجه یه حتما. شد بدتر اینكه...  بیا د  -

 !بكشند باال تونند نمى هم مفشون اشون جزوه بدون كه هاست
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 :گفت عاطفه و خندیدم هرهر همگى دوباره

 . بهتره كه پیرمرده اون از هست چى هر ولى -

 هست؟ چى اسمش حاال -الهه

 ود؟ب چی بود؟ پرى بود؟ حورى اسمش دونم نمی...  نیست یادم درست یعنى...  دونم نمى -عاطفه

 لخوشك جوون زن یه كنم فكر! بود ها حرف این و مرنزه برنزه هاى مایه تو چیز یه كه هم فامیلش

 !كرده برنزه گوآنتانامو سواحل تو حتما...  باشه برنزه و

 :گفت و عاطفه ى كله پس زد مهدیس

 .كیو آى زندانه اسم گوانتانامو سرت، بر خاك -

 :گفتم من و مالید رو اش كله پس مهدیس

 . كرده برنزه خودمون انزلى بندر همین میرین؟ دور راه چرا بابا خیال بى -

 : گفت لودگى با نوشین و شد بلند امون خنده غشغش صداى

 ...  پیداست تنش رو هم بیكینیش مایوى خط حتما -

 :گفت آورى چندش لحن با مهدیس و

 ... جــــــــــــــون -

 برنزه حورى" با آزمایشگاه جلسه اولین فردا. خندیدیم و شنیدیم و گفتیم صبح هاى نزدیكى تا

 اشج به و كنیم دودر رو آزمایشگاه اول ى جلسه خواستیم مى ها، تنبل اكیپ كه هم ما! بود "امون

 .دربیاریم عزا از دلى و بود شهر هاى رستوران بهترین از یكى كه "محرم رستوران "بریم

 0897 مهرماه سوم چهارشنبه

 خواب از دونه دونه! خیزترم سحر همه از من بینشون. شدم بیدار كه بود یازده ساعت حدود

 :دادم مى وعده شكمم به مدام و كردم بیدارشون

. چینن مى خوشمزه هاى كباب اون تنگ كه پرورده زیتون و سیرترشى اون واسه زده لك دلم -

 باقاله دارن؟ هم قاسمى میرزا نظرتون به ها بچه واى... من دربیارم عزا از دلى چه اومممممم

 ...  به به قاتوق؟
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 :شدم خوندن آهنگ مشغول كردم مى آرایش كه طور همون

  ماهى تو قده چه جان قوربان جانه تى اى -

 ماهى؟ با پلو سبزى تو كنى مى درست واسم بگو

 ... جان خانوم

 :داد جوابمو بود اومده بیرون دسشویى از تازه كه الهه

 جان؟ -

 !بادمجان قیمه و قاتوق باقاله اون قربون برم آخ -

 فرن شش چون. خیابون تو افتادیم راه پیك و شیك و تمیز ترو همگى بعد، دقیقه چهل باالخره

 دم تا گرفتیم تاكسى منظریه دم از. رفتیم مى ور اون و ور این تاكسى تا دو با همیشه بودیم،

 كه بود عجیب. نشستیم بود نفره شش دقیقا كه میزها از یكى دور افاده، و فیس كلى با. رستوران

 !بود خلوت خیلى رستوران

 :گفت و شد نزدیكمون گارسونى

 آوردید؟ تشریف ناهار صرف براى...  ها خانوم ببخشید -

 :گفتم و كردم نگاهش چپ چپ

 !باشیم اومده شام واسه نكنم فكر ظهرى لنگ -

 :گفت و كرد عذرخواهى گارسون

 تداركات براى هم رستوران. كنیم مى سرو شام فقط رمضون ماه ولى ها خانوم خوام مى معذرت -

 . دهى سرویس براى نه بازه افطار

سى بادكنك عین امون همه  خبردار آدم و عالم ى همه كه سرمون بر خاك! شد خالى بادمون فـ 

 ... پیغمبر و خدا نه و ایم روزه و نماز اهل نه شدند

 :گفت الهه و اومدیم بیرون رستوران از درازتر پا از دست

 رمضونه؟ ماه نبود یادمون كدوممون هیچ طور چه. شد اى آبروریزى چه -
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 ... رفت باد به حیثیتمون -عاطفه

 ... كردیم كركر و هرهر اینقدر ما و بود قدر شب هم دیشب -نوشین

 ونایم و دین بى حسابى دیگه امسال. داشتیم مى نگه رمضونو ماه حرمت حداقل پارسال – مائده

 ... شدیم

 :گفت مهدیس كه بودیم سكوت در همه لحظه چند

 ریمب. بخوریم پایى سر جورى همین حداقل كنید پیدا چیزى یه...  امه گشنه خیلى من ها بچه -

 . بزنیم سق بگیریم كیك یه جایى ماركتى سوپر

. ارىشهرد میدون رفتیم تاكسى با و خیابون سمت افتادیم راه ناچار به و بودیم گرسنه امون همه

 خرید بازارهاش از شد مى هم دیدیم مى هارو مغازه و ها خیابون هم...  تماشا هم و بود فال هم

 .لمبوند چیزى یه میشد گاهى از هر هاشم كوچه پس كوچه تو. كرد

 ...  ها خیابون تو افتادیم راه نفرى شش

 كنم آرایش جورى چه بلدم خوب. كردم مى احساس رو بود رومون كه هایى نگاه تمام همیشه مثل

 قلم هفت هم روز اون. بشه اش همیشه از تر جذاب ام چهره بیاد، چشم به آرایشم اینكه بدون كه

 جاى كه هم ام برنزه كرم صورتى، لب رژ گونه، رژ سورمه، ریمل، چشم، خط. بودم كرده آرایش

 .میشه یكدست پوستم جورى این ولى نداره برنزه از كم خودمم پوست چند هر. داشت خود

 چهی خداروشكر كه هم كیف. صورتى هاى اسپرت و سفید شلوار و شال با نخى صورتى مانتوى

. یفك از میاد بدم. ست ها بچه بقیه كیف تو موبایلم و پول كیف همیشه. برم نمى خودم با وقت

 .باشه آزاد هام دست دارم دوست. كنه مى سلب آزادیمو

 طبق. خورد زنگ عاطفه گوشى كه خوردیم مى كیك و كاكائو شیر ها كوچه از یكى تو داشتیم

 بلند رو ذاشت مى باید خورد مى زنگ كى هر گوشى همیشه بودیم، گذاشته هم با همه كه قرارى

 تگرف رو گوشى هم عاطفه! باشه زده زنگ پسرش دوست اگر حتى. میگه چى بشنویم همه تا گو

 دبلن مهرناز استرس از پر صداى عاطفه، گفتن " الو " محض به. كرد برقرار رو تماس و بینمون

 :شد

 میره داره آزمایشگاهه استاد یارو این نیستین؟ كدومتون هیچ چرا شما؟ كجایین عاطفه -

 . بده تشكیل رو اول ى جلسه خواد مى. آزمایشگاه
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 :حرفش وسط پریدم و كردم نزدیك گوشى به سرمو

 آزمایشگاه؟ كدوم استاد؟ كدوم مهرناز؟ میگى چى -

 حورى اون جاى به هم استادش و فیزیكه شیمى آز منظورش كردم مى حس. بود افتاده شور دلم

 . قلقه بد اخالق بد پیرمرد همون جونمون،

.............. 

 :گفت زنون نفس مهرناز

 ها بچه ى بقیه با چى هر. آزمایشگاهیم ساختمون ى پله راه تو االن. میگم فیزیكو شیمى آز -

 وقتى گفت. نكرد قبول نیومدن، و هستن شهرستانى ها بچه از سرى یه كه زدیم حرف باهاش

 كالسشون سر تاریخ همون موظفند دانشجوها همه شده، اعالم سایت تو ها كالس شروع تاریخ

 .كنه حذف درسشو بره نداره اومدن به تمایلى هم كسى هر. باشند

 اما نبودم، آزمایشگاه و كالس مود تو اصال چند هر. افتادیم وال و هول به امون همه مهرناز حرف با

 راضى كردند، مى خالى دلمونو تو مدام كه نوشین و عاطفه هاى حرف و قلق بد استاد اون ترس از

 !دانشگاه بریم خواستیم ما،مى مرگ مكش هاى تیپ اون با. شدم رفتن به

 و شد جدا ما از نداشت، رو واحد این كه مهدیس شدیم، پیاده تاكسى از كه علوم دانشكده دم

 و بود سال اول تازه چون خوشبختانه. دانشكده ورودى سمت رفتیم تا پنج ما و خوابگاه رفت

 .داد نمى گیر دانشجوها تیپ به چندان حراست لق، و تق هم ها كالس

 خرآ دقیقا كه طبقه سه ساختمون یه. ها آزمایشگاه ساختمون سمت دویدیم شدیم رد كه ورودى از

 !بود سومش ى طبقه هم شیمى هاى آزمایشگاه و داشت قرار دانشكده

 رفت و زد آزمایشگاه در به اى تقه الهه. فیزیك شیمى آزمایشگاه در پشت رسیدیم كندن جون با

 شگاهآزمای آخر استاد، میز. بود گذشته كالس وقت از دقیقه بیست دقیقا. سرش پشت هم ما. داخل

 روپوش ها بچه از تا دو فقط. نبود پیدا هم استاد و بودند شده جمع میز دور همه ها بچه و بود

 بین هم ما مثال كه ایستادیم ها بچه سر پشت رفتیم آروم خیلى. معمولى لباس با همه بقیه. داشتن

 !نداشتیم تاخیر و بودیم بقیه

 :شنیدیم صدایى بعد، لحظه چند
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 . خودش كار میز سر ببره تشریف گروه هر خب -

. ردیمك مى نگاه رو بقیه ها منگل مثل تا پنج ما و كارشون میز سمت رفتند دو به دو ها بچه ى همه

 ذهنم اهناخودآگ بود، نشسته استاد میز پشت كه جوونى پسر دیدن با و استاد میز سمت برگشتم

 جانانه "جــــــــــون " یه بود، ایستاده من جاى لحظه اون اگر قطعا. مهدیس سمت رفت

 ینىب بلند، هاى مژه مردونه، پرپشت ابروهاى مشكى، هاى چشم گندمى، صورت! كرد مى تقدیمش

 .قیطونى هاى لب و متوسط

 :گفتم)!( شد تموم كه هام بررسى

 .باشند استادش خانومى یه بود قرار انگار شده؟ عوض واحد این    استاد ببخشید. سالم -

 :گفت جدیت با بده، رو سوالم جواب اینكه بدون

 بوده؟ ترمتون این دروس جزء واحد این. سالم علیك -

 .بله -

 :گفت و كرد پایین و باال روش، جلوى ى برگه روى خودنویسشو اى، شده گره هاى اخم با

 اسمتون؟ -

 :گفتم واج و هاج

 .صداقت سایه -

 ى برگه بررسى مشغول دوباره. انداخت بهم نگاهى نیم و ایستاد حركت از دستش اى لحظه براى

 :گفت و شد بود، اسامى لیست ظاهرا كه مقابلش

 از شما پایانى ى نمره. ترمتونه پایان نمره از نمره دو كسر معادل كه داشتید تاخیر دقیقه بیست -

 .میشه محاسبه هجده

 :گفت و نوشین سمت چرخید نگاهش

 هستید؟ كالس این جزء هم شما -

 :گفتم عصبانیت با بگه، چیزى اینكه از قبل اما افتاد پته تته به نوشین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

265 

 

 حاال تا كى از اومده؟ كجا از دیگه قانون این ترمه؟ پایان از نمره دو كسر معادل كه چى یعنى -

 كنید؟ ىم كم تاخیر بابت هم نمره تازه دادین؟ تشكیل شما كه میشه تشكیل كالس مهر ده از قبل

 :گفت آورد درمى لجمو شدیدا كه عجیبى خونسردى با

 .كنید حذف رو درستون تونید مى دارید اعتراض اگر -

 :گفت و چرخوند نوشین سمت به رو نگاهش دوباره و

 دارید؟ اعتراض هم شما -

 :گفت و شد دستپاچه نوشین

 باشم؟ باید گروه كدوم تو من گفته؟ كى...  نه نه...  من -

 ىزپرت ى پسره این ى خیره چشم تا دو با كه مالجش تو بكوبم دستى دو خواست مى دلم كه آخ

 رو نمره دو اون میشد مجبور حتما كردن مى اعتراض هم بقیه و نوشین اگه. خودش به نرینه

 ىناباور كمال در اما. بود زیاد خیلى نمره دو مونیدم مى نمره نیم لنگ كه ما واسه آخه. برگردونه

 یزم سر رفتن و كردن قبول رو نمره دو كسر دربیاد، جیكشون اینكه بدون هم عاطفه و الهه و مائده

 .تمرگیدن كارشون

 :گفت و انداخت بهم حسى بى نگاه. بودم ایستاده میزش كنار طلبكار و پا لنگه یه هنوز

 هم رو آزمایشگاه وقت و ببرید تشریف كه كنید حذف رو درستون خواید مى اگر صداقت، خانوم -

 . كارتون میز سر بفرمایید كه دارید مى نگه رو واحدتون شرایط این با هم اگر. نگیرید

 :گفتم غیظ با و كردم اى قروچه دندون

 كدومه؟ من كار میز -

 :گفت جدى و خشك طور همون

 نفره تك شما گروه و میشه حذف درسشون پس نیومدند دانشجوها از یكى. هفت شماره میز -

 . میشه

 :گفتم ناراحتى با

 .میشه سخت خیلى من براى كه جورى این ولى آزمایشگاه؟ این اونم نفره؟ تك -
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 .خانوم شماست مشكل دیگه اون -

 ... قلدر ى مردتیكه

 رو ماژیك. بود آزمایشگاه دیوار روى كه بردى وایت طرف رفت و اومد بیرون میزش پشت از

 . داد مى توضیح همزمان و شد تابلو روى نوشتن مشغول و برداشت

 هب داشتند ترسشون از. بودند مائده و الهه كناریم، میز. هفت شماره میز سمت رفتم اجبار به

 :كردن غرغر به كردم شروع و كشیدم رو الهه آستین. دادند مى گوش پسره توضیحات

 كه پرى و حور اون بود این. كنم حذف درسو میدم ترجیح. ندارم رو الدنگ این ى حوصله من -

 دربیاد؟ آب از جورى این پریش و حور هاى وعده هم خدا نكنه گفت؟ مى عاطفه

 :شنیدم رو صداش كه زدم مى حرف داشتم ریز یه

 .كالس از بعد بذارید رو اتون جلسه ها خانوم -

. ودب چرخیده من سمت به هم سرها تمام و بود شده خیره من به دقیقا. برگشتم صداش سمت به

 . پایین انداختم سرمو و گفتم ببخشیدى اجبار به

 :گفت شد تموم كه توضیحاتش

 جا همه فكرشون. هستند مطالعه و درس اهل كمتر دانشجوها گذره، مى بیشتر چى هر متاسفانه -

 مى تشریف دستكش و ماسك روپوش، آزمایشگاه، ى جزوه با باید امروز شما. درس جز هست

 هجزو انتشارات از. كرد كار نمیشه جورى این. ندارید هم جزوه حتى كدومتون هیچ كه امروز. آوردید

 ها گروه ى همه از. كنه مطالعه رو خودش به مربوط آزمایش گروهى هر بعد ى جلسه و بگیرید رو

 .ببرید تشریف تونید می. میشه گرفته كوییز جلسه هر

 ما پاى ات سر به عجیبى نگاه میزش، پشت رفتن حال در. شدم بلند و كردم نثارش لبى زیر ایشى

 گاه،دانش بودیم رفته پلوخورى هاى لباس با. دادم مى حق بهش رو قلم یه این البته. كرد تا پنج

 . یشدم كشیده گند به خوشكلم مانتوى وگرنه شد امروز خیال بى خوبه حاال! آزمایشگاه كجا؟ اونم

 :عاطفه سمت بردم یورش اومدیم، بیرون كه آزمایشگاه از

 آزمایشگاهه؟ كارشناس زنه یه نگفتى مگه بریده گیس هـــوى -
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 .كردن عوضش باز شاید. دونم مى چه من -

 رژ هم اش گوشه یه كه اى پوره پاره ى برگه و كرد رو زیر رو كیفش توى هاى پرت و خرت مائده

 :گفت و كشید بیرون بود مالیده لب

 .نوشته چى استادشو اسم ببین. واحدمه انتخاب برگه این -

 استاد اسم باالخره...  دادم تاب مائده انتخابى هاى درس روى نگاهمو. قاپیدم دستش از رو برگه

 ... برازنده هورمند...  كردم پیدا رو فیزیك شیمى آز

 :خوندم رو اسمش تعجب با

  برازنده؟ هورمند -

 :گفت هیجان با عاطفه دفعه یه

 !برنزه همون هم برازنده. دیگه حوریه همون هورمند. بود هورمند همین. همینه آره آره...  آهان -

 :گفتم و عاطفه ى كله پس زدم. كشید مى سوت داشت سرم

 رو همه پاچه اولى روز همین. اخالقه سگ كه هم قدر چه. پسره اسم كه هورمند...  دیوونه آخه -

 . گرفت

 :گفتم آوردم مى در اداشو و بودم كرده كلفت صدامو كه حالى در هم بعد

 .ترمتونه پایان از نمره دو كسر معادل تاخیر دقیقه بیست -

 ور آزمایشگاه روپوش. دیدمش برگشتم كه عقب به. شد بلند آزمایشگاه در خوردن هم به صداى

 سورمه هاى خونه چهار كه آسمونى آبى پیراهن با بود تنش مشكى اى پارچه شلوار. بود درآورده

 در تا آزمایشگاه در از. بود دستش هم تاپ لپ كیف. مشكى ى مردونه هاى كفش. داشت اى

 درسته ،برسه ما به اومد تا. بود فاصله مترى بیست تقریبا بودیم ایستاده ما كه سوم طبقه ورودى

 . كردیم مى اسكنش داشتیم امون همه. دادیم قورتش

 در. بشه رد تا كشیدم عقب در چارچوب از خودمو ناخواسته كه میرفت راه اراده با و محكم اونقدر

 :گفت كنارم از شدن رد حین

 . صداقت خانم...  ممنون -
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 فورى. كشه مى نشون و خط ام واسه داره كه بود معلوم صداش و لحن از. پایین ریخت هرى دلم

 .میفتم درسو این میگه بهم چیزى یه. ندارم خوبى حس اصال. گرفته یاد اسممو كه هم

*** 

 ...تو پرید نجال و شد باز شدت با اتاق در

................... 

 :گفتم شده گشاد هاى چشم با و نشستم تخت روى

 بزنى؟ در نیستى بلد میاى؟ جورى این چرا شده؟ خبر چه -

 :گفت كنان غرغر داد مى ماساژ رو هاش انگشت كه طور همون نجال

 حواست نیست معلوم. زدم داد كه بس شد پاره ام حنجره. زدم در كه بس سابید هام انگشت -

 !ىنیفتاد بو تا كنم جمع اتو جنازه بیام گفتم مردى، كردم فكر. شنوى نمى اصال كه كجاست

 :گفتم و سمتش كردم پرت بالشو

  دارى؟ چیكار حاال...  كوفت -

 :گفت طلبكارانه

 نگفتى؟ بهم چرا...  ضمن در. كنید میل شام بیارید تشریف -

 :گفتم و گذاشتم پاتختى كشوى تو رو رسید سر

 نگفتم؟ چیو -

 :گفت جواب جاى به كرد، حس كه منو ى خیره نگاه. بود مونده ثابت پاتختى روى نجال هاى چشم

  تو؟ اون چپوندى بود چى این -

 :گفتم لجش درآوردن براى و كردم باز نیشمو

 .خصوصى چیز یه -

 درآرى؟ منو حرص خواى مى -
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 هاش چشم جلوى و رفتیم بیرون اتاق از. در سمت چرخوندمش و گذاشتم هاش شونه روى دستمو

 .شلوارم جیب تو انداختم رو كلیدش و كردم قفل درو

 هم یگهد نیشگون یه آخ، بگم خواستم تا. گرفت پام از اى جانانه نیشگون و نكرد نامردى هم نجال

 :گرفتم مشتم تو رو هاش انگشت و شدم خیال بى رو درد. گرفت پام یكى اون از

 چته؟ معلومه -

 چى فهمم مى آخرش كه من...  چند هر... كردى قایم ازم دفترو اون كه بود این واسه یكیش -

 .بزنه زنگ قراره عمه بودى نگفته بهم كه بود این واسه هم یكیش اون. بود

 پاتریسى فرش نكنه...  ها كمه ات تخته یه هم تو بزنه؟ زنگ قراره عمه بدونم كجا از من عمه؟ -

 ؟

 ... خیرم نه -

 اخلد رو قاشقم اینكه محض به و نشستیم میز دور همه. خورد رو حرفش نجال و سالن تو اومد بابا

 :گفت مامان بردم، فرو غذا

 .بود زده زنگ فرمنش خانوم پیش دقیقه چند -

 :گفتم تعجب با

 بود؟ زده زنگ كى -

 !جریانى در تو گفت مى. میزد هایى حرف یه...  بنیامینه ى عمه گفت مى...  فرمنش خانوم -

 در نم طور چه اونوقت بود؟ نگفته من به بنیامین و بود زده زنگ بنیامین ى عمه. بودم شده گیج

 دمیز حرف و پیچید مى پام و پر به هى كه امروز نكنه...  واى اى ندارم؟ خبر اصال كه بودم جریان

 گفته؟ چى اش عمه نیست معلوم حاال. دادم جوابى یه سرسرى كه منم آخ آخ بوده؟ مورد همین در

 :گفتم ناچار به

 داشته؟ چیكار اش عمه حاال. گفت مى چیزهایى یه بنیامین -

 :شد سفید و سرخ نجال و كشید بلند نفس بابا و كرد باریك هاشو چشم مامان

 !كرد خواستگارى بنیامین براى نجال از -
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 مناسب نظرشون از بنیامین نكنه! كرد مى نگاهم بد مامان قدر چه. دادم قورت زحمت با رو لقمه

 نه اشهب دامادمون بنیامین دادم مى ترجیح صد در صد...  امیرحسین وجود با خصوص به نبود؟ نجال

 نجال براى. باشه مطرح توش من دل خواست كه نبود چیزى موضوع این ولى. امیرحسین

 بود؟ طلبكار اینقدر چرا مامان حاال. من نه بود اومده خواستگار

 داره؟ ایرادى چه كردن خواستگارى مگه خب -

 نشنیدم؟ تو دهن از اول رو موضوع این من چرا كه اینه ایرادش -

 بستهسر چیزهایى یه فقط بود؟ خواسته خواستگارى وقت من از بنیامین مگه ام؟ چیكاره من آخه -

 گفتم؟ مى شما به باید چى نبودم، مطمئن هنوز خودم وقتى. بود گفته

 :كرد مداخله بابا كه بزنه غر خواست مامان

 خواهرت؟ سراغ اومده رفیقت كه شده چى حاال...  خانوم میگه درست نیما -

 جورى این خودشون، ى جبهه تو و بودم عروس برادر سرم خیر كه من... بنیامین بیچاره...  آخ آخ

 هك فهمیدند مى رو ژاله ى قضیه اگر...  اوه اوه...  بنیامین حال به واى دیگه. بودم رفته سوال زیر

 ... میشد قوز باال قوز دیگه

 هواس حاال...  نیستم اون مغز و دل تو كه من. بپرسین خودش از اومد موقع هر بدونم؟ كجا از من -

 گذاشتین؟ قرار روزى چه

 :گفت مامان

 ى نبهش پنج باشه. داریم مهمون شنبه پنج این گفتم منم. بیان شنبه پنج همین خواستن مى -

 جمعه میشه اگه گفت. برگرده خواست مى و بود اومده شهرستان از خانوم، عمه ظاهرا ولى. دیگه

 .نكردم مخالفتى دیگه منم. باشه

 یزم كردن جمع مشغول هم نجال و مامان و تلویزیون پاى نشست بابا شد، تموم كه خوردنمون غذا

 داشت برمى رو پارچ داشت كه رو نجال مچ آشپزخونه، تو برد رو برنج دیس كه مامان. شدند

 :گفتم آروم و گرفتم

 كردى؟ فكرهاتو -

 فكرى؟ چه -
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 باهاش و خواى مى رو بنیامین كه مطمئنى بدى؟ رد جواب امیرحسین به خواى مى كه مطمئنى -

 میشى؟ خوشبخت

 دكنن مى گریه عروسیشون شب دخترها بودیم دیده...  بابا اى. شد مرطوب هاش چشم زود خیلى

 :گفتم ناراحتى با! بود افتاده راه گیریش آبغوره دستگاه نشده هیچى هنوز نجال ولى

 ... پرسیدما سوال یه كنى؟ مى گریه چرا حاال -

 :گفت بغض با

 ...  نیمـــــا -

 رو مامان دست. آشپزخونه تو رفت ظرف تا چند با سریع نجال و اومد بیرون آشپزخونه از مامان

 :گفتم راست و رك و بابا كنار نشوندمش و گرفتم

 !بزنیم حرف هم با باید كم یه. شوریم مى هارو ظرف نجال و من امشب -

 :گفت مامان و كردند بدل و رد نگاهى بابا و مامان

 بخونى؟ گوشش تو خواى مى چى -

 .كنم نمى دوستمو سفارش. نباشید نگران -

 نجال. آشپزخونه به رفتم و كردم جمع هارو ظرف از تا چند. نشست بابا كنار و زد لبخندى مامان

 :گفتم و گذاشتم اش شونه روى دستمو. میزد آب صورتش به داشت

 .نیفتى عقب كه بجنبون دست. بكشم آب بیام خوام مى كه بزن كف هارو ظرف -

 . برگشتم سالن به ها ظرف آخر سرى كردن جمع براى من و كرد نگام تعجب با نجال

.............. 

 :گفتم كردم مى باز رو آب شیر كه طور همون و ایستادم نجال كنار

 .شنوم مى...  خب -

  چیو؟ -
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 امیرحسین حرف كه هم پیش روز چند. بیفتى گریه و كنى بغض میشه باعث كه چیزى همون -

 االن. ىنداشت بنیامین از خبر كه بود این مشكلت موقع اون. بودى ریخته هم به باز بود، اومده پیش

 چیه؟ براى ها گریه این دیگه پس. خواستگارى میاد داره بنیامین كه

 .میزد كف رو دستش توى بشقاب یواش، یواش و بود شده ساكت

 دودلى؟ انتخابت تو هنوز -

 .نیستم نه -

 كدومشونه؟ انتخابت حاال خب جدا؟ -

 :گفتم و خندیدم. كرد نگاهم چپ چپ

 چیه؟ از ناراحتیت پس زنى؟ مى چرا بابا خب -

 به ور رسید ذهنم به كه چیزى اولین ناخودآگاه. كرد بشقاب عصبى سابیدن به شروع دوباره باز

 :آوردم زبون

 ترسى؟ مى زناشویى روابط از نكنه -

 :كوبید بازوم به رو كفش پر اسكاج و دراومد دادش

 ... حیا بى ى پسره...  ادبى بى خیلى...  نیمــــــــــا -

 :گفتم جدى خیلى

 اینه؟ از غیر. همینه واسه عروسیشون شب دخترها گریه كردم مى فكر من خب -

 :گفت عصبى حالتى با

 گریه عروسى شب و كردم عروسى موقع هر بذار كنند؟ مى گریه چرا دخترها دونم مى چه من -

 .چیه واسه ام گریه بپرس بیا موقع اون افتادم،

 قضایا نای به حتما كنم مى فكر منم بگى، مشكلتو نمیشه روت خودت وقتى میشى؟ عصبى چرا -

 .گفتنش از كنى مى شرم كه میشه مربوط

 . ظروف زدن كف و سكوت هم باز
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 :گفتم و كشیدم بیرون دستش از رو ظرف

. ونمد نمى رو ترسى مى چیش از دقیقا اینكه ولى. شدم متوجه درست كه یعنى العمل عكس این -

 از و بزنم حرف برات استادانه بخوام كه نداشتم زمینه این تو هم اى تجربه. مجردم تو مثل منم

 .بپرسى دوستات یا مامان از تونى مى دارى سوالى اگه. كنم مندت بهره تجربیاتم

 .پرسیدم -

 خب؟ -

 تصورمون تمام كه هستیم احساساتى دختر مشت یه. مجردن اشون همه خودم مثل كه دوستام -

 كه چیزهایى ولى. نوشته ها رمان و ها كتاب تو كه ایه عاشقونه و رویایى چیزهاى همون ازدواج، از

 ... میگه مامان

 ... ظروف زدن كف و سكوت هم باز

 نه و هدرست صد در صد كنید، مى تصور دوستات و تو كه چیزهایى اون نه كنم مى فكر من...  نجال -

 . حده تا دو این بین چیزى واقعیت. مامان هاى حرف

 كش بدون. نه یا درستیه كار نجال به ها حرف این گفتن دونستم نمى. بود شده سرخ صورتش

 به نیاز جورایى یه كردم مى حس ولى دونست مى زناشویى روابط مورد در چیزو همه خودش

 :فتمگ و كشیدم عمیقى نفس... بشه سالخى نیست قرار بگه بهش نفر یه كه این. داره دلگرمى

 این مورد در كه اطالعاتى قطعا. كردند ازدواج پیش سال چهار و سى بابا و مامان...  نجال ببین -

 ى هخاطر مامان اگه طبیعیه. دارند االن هاى جوون كه بوده اطالعاتى از كمتر خیلى داشتند مسئله

 . باشه نداشته عروسیش شب از خوبى

 :گفت لب زیر

 . دونم مى -

 :گفتم و كشیدم دستش زیر از بود، دستش كه لیوانى

 !سابیدیش كه بس دراومد تهش -
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 به قیقاد و ذهنشه تو چى دونستم نمى. بود ناراحت و پكر بدجور. نگفت چیزى و زد جونى كم لبخند

 هام حرف به و بود كرده سكوت كه همین ولى. زد نمى حرفى عمرا كه هم خودش. كنه مى فكر چى

 ذهنم. خواست مى كمك ازم و میشد مربوط مسائل همین به مشكلش كه یعنى داد مى گوش

 .كرد مى فكر بنیامین برخورد ى نحوه به داشت شاید. بنیامین سمت شد كشیده

 ... دوتون هر كنم مى فكر شناختم، رو بنیامین و تو من، كه جایى تا -

 یگهد ولى بزنیم حرف مسائل این مورد در هم با بخوایم كه بود نیومده پیش حاال تا...  كردم مكث

 ونم،د مى ازش چى هر داشت توقع نجال احتماال و بود دوستم بنیامین كه خصوص به...  بود وقتش

 . بگم براش

 تو .ندارید مشكلى نظر این از پس. باشین سازگار هم با حسى نظر از دوتون هر كنم مى فكر -

 خوب مردها اكثر. نباش نگران زیاد. كنید صحبت هم با موردش در تونید مى نامزدى و عقد دوران

 نه،زمی اون تو ولى شیطونه و شر درسته هم بنیامین. كنند آماده همسرشونو جورى چه دونند مى

 . نیست خشونت و عجله اهل اصال

 :گفت و زد بهم اى تنه رسیدم، كه حرفم اینجاى به

 . شورم مى خودم اشو بقیه دیگه برو تو -

 حد این تا نجال میومد پیش كم. بود شده قرمز حسابى و بود كرده اخم. كردم صورتش به نگاهى

. ماتاق به برگشتم و شستم رو هام دست. داشت بودن تنها به احتیاج واقعا االن. بكشه خجالت

 كردم، مى باز درو و آوردم درمى جیبم از رو كلید و شدم مى رد بابا و مامان كنار از كه مدتى تموم

 !كردم مى حس رو بابا و مامان نگاه

 گاهىن كنم، بازش اینكه از قبل. بودمش گذاشته كشو داخل كه سررسیدى سراغ رفتم راست یك

 سایلنت از رو گوشى. داشتم بنیامین از پاسخ بى تماس تا چند. انداختم ام شده سایلنت موبایل به

 .شدم خوندن مشغول و بدم جواب زد زنگ باز اگر كه درآوردم

 مهر 07/  چهارشنبه

 پنج اب. تعطیل دانشگاه و بود فطر عید پیش ى هفته. بود فیزیك شیمى آز ى جلسه دومین امروز

 كه ارهایىك میز پشت رفتیم و پوشیدیم هامونو روپوش هولى هول. آزمایشگاه رسیدیم تاخیر دقیقه
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 و ما تسم كشید خودشو مهرناز. بودند آزمایش مشغول ها بچه. بود شده تعیین برامون پیش هفته

 :گفت

 .كرد غیاب حضور اومدین؟ دیر چرا باز -

 ایهپ طبقات پشت و دزدیدم سرمو. شد سمتمون به برازنده سر چرخیدن باعث كه كشیدم هینى

 و بود شیمیایى مواد حاوى هاى شیشه از پر ها طبقه روى. شدم قایم بود كار میز روى كه دارى

 صداى با مهرناز به رو! بود كافى ببینه امو چهره تونست نمى كه همین. شدن قایم براى خوبى جاى

 :گفتم آرومى

 خوردیم؟ غیبت یعنى -

 از یرترد. میشه گرفتن منفى به منجر تاخیر دقیقه پونزده تا گفت. گذاشت منفى براتون...  نه -

 .نمیده راهتون و میزنه غیبت دیگه بیاین كه دقیقه پونزده

. مبش خودمون ى گنده شكم اخالق بد پیر استاد همون فداى. كردیم گیرى چه بینى مى...  خدا اى

 رگشتهب خودم به كردمش كه هایى نفرین مطمئنم. ببوسم پاشو كف تا سر فرق از برم كه كجاست

 كلهخوش خیلى اسمش خدایى ولى...  برازنده هورمند...  برازنده؟ برنزه؟...  افتادم برنزه این گیر كه

  چیه؟ معنیش...  هورمند...  ها

 روم وبهر كه وسایلى به نگاهى. نشستم میزم پشت و كشیدم بیرون كیفم از امو جزوه ناله و آه با

 ارمكن دیوار به هم متر تیكه یه و پایه و گیره بزرگ، و كوچیك آزمایش لوله تا چند. انداختم بود

 !بود چسبیده

 ونازش كرد شروع و ایستاد یك شماره میز هاى بچه كنار رفت و شد بلند میزش پشت از برازنده

 ایلوس با بودم، خونده كه چیزهایى دادن تطبیق مشغول و گذاشتم جلوم رو جزوه. پرسیدن سوال

 ایىه شیشه بین. نبود میزم روى كه بود نوشته وسایل و مواد سرى یه آزمایش تو. شدم روم به رو

 احتیاج آزمایش اون براى كه نیازى مورد هاى محلول تا كردم گشتن به شروع بود پایه روى كه

 . كردم پیدا بود،

 سیدا دنبال داشتم تازه من و كردند مى آماده رو آزمایششون وسایل تند و تند داشتند الهه و مائده

 افتاد اش هسای كه بپرسم ازش تا كردم مى پیست پیست مائده براى داشتم. گشتم مى كلریدریك

 :سرم روى
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 ...  محترم خانوم -

 :كردم نگاهش منتظر و سمتش برگشتم

 . كارتون میز سر بفرمایید -

 :گفت و انداخت میز روى هاى شیشه به نگاهى. نزدیكم اومد. ایستادم میزم پشت رفتم

 آوردید؟ چى براى رو ها محلول این -

 :گفتم و زدم اى پیروزمندانه لبخند

 . كردم پیداشون گشتم خودم...  نبود كارم میز روى -

 :گفت و كرد قالب سینه روى هاشو دست

 چیه؟ آزمایشتون عنوان خب -

 :گفتم و انداختم جزوه به نگاهى چشمى زیر

 .بازها و اسیدها شدن خنثى و انحالل گرماى -

 :گفت و رفت باال ابروهاش

 . هفت نه هستش یك ى شماره آزمایش این...  محترم خانوم -

 :گفتم تعجب با

 هفت؟ -

 :گفت و كرد نگاهم چپ چپ

 صورت به و میشه شروع هفت شماره آزمایش از هم آزمایشاتتون و هستید هفت گروه شما -

. امروز نه دید مى انجام رو یك شماره آزمایش آینده ى جلسه شما پس. كنه مى تغییر چرخشى

 . شدید نمى اشتباه این دچار بود كالس به حواستون قبل ى جلسه اگر

 :گفت بره اینكه از قبل اما گذشت عقب قدمى

. اشج سر برگردونید هم رو ها محلول این. گردم برمى دیگه دقیقه پنج بخونید رو هفت آزمایش -

 .هست میزتون روى دارید نیاز آزمایش براى چیزى هر
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 غدری اما. شدم خوندن مشغول عجیبش ى جذبه تاثیر تحت ناخواسته من و شد دور میزم كنار از

 للىت یللى ماه سه از بعد اینكه هم و بود ویران پایبست از خانه اینكه هم. بفهمم كه كلمه یك از

 رو بدیهى اصطالحات از سرى یه مفهوم حتى. بود رفته یادم بودم بلد كه هم چیز تا چهار همون

 منگل عین بازم من و برگرده دوباره پسره این حاال كه آورد مى زورم قدر چه. بودم كرده فراموش

 .نباشه بارم هیچى و بهش بزنم زل ها

 رتچ دارم كه بودم مطمئن وجودم تمام با. پرسیدن سوال به كرد شروع و برگشت دقیقه پنج سر

 ىنم سرزنشم و نمیشد بار شماتت هم نگاهش حتى اصال كه بود جالب ولى. میدم جواب پرت و

 مامت حوصله، با اى برگه روى. نشست كنارم و كشید عقب كمى رو كناریم صندلى هم آخرش! كرد

 .رفت و داد دستم به رو برگه و داد توضیح و نوشت برام رو آزمایش مراحل

 لمشغو كه برازنده و بودم مونده من فقط. بودند رفته ها بچه تمام و بود شده تموم كالس ساعت

 . بودند داده بهش ها گروه بقیه كه بود هایى داده كردن چك

 :گفتم و میزش نزدیك رفتم

 ... ببخشد -

 :گفت و كرد هام چشم به نگاهى و آورد باال رو سرش

 شد؟ تموم -

 :گفتم و كردم ور یه اى لوچه و لب

 .دربیاد غلط ها جواب ممكنه هم میشه گرفته شما وقت هم. كشه مى طول. سخته تنهایى...  نه -

 :گفت تفاوت بى خیلى

 برمیاد؟ من دست از كارى چه...  خب -

 نمونم؟ تنها هم من كه كالس سر بیاد شده، حذف كالس از كه من گروهى هم اون میشه -

 بولق رو ترمشون پایان از نمره چهار كسر كه صورتى در كه بدید اطالع بهشون پس. خب بسیار -

 .بیارند تشریف بعد جلسه از كنند، مى

 :گفتم خوشحالى با
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 نم؟ك هماهنگ باهاش من تا بگید رو اسمش میشه. چیه اسمشون دونم نمى من فقط. حتما بله -

 :گفت و انداخت لیستش به نگاهى

 . جوادى مازیار آقاى -

 :كردم تكرار رو حرفش اكراه با

 جوادى؟ مازیار -

 .بله -

 :گفتم و كشیدم هم در چهره

 نای و بشه، گروه هم من با دیگه گروه یه از نفر یه نمیشه...  پسره این از میاد بدم...  اوففف -

 دیگه؟ گروه یه تو بره پسره

 :گفتم تردید با. كرد نگام فقط حرف بدون

 نمیشه؟ -

 :گفت و داد تكون سرى

 . نمیشه...  نه -

 پسره؟ این با یا تنها یا دارم؟ انتخاب تا دو فقط پس -

 ... بله -

 اتآزمایش تمام و بزنم گند مدام برازنده جلوى خواست نمى دلم طرفى از. كنم چیكار بودم مونده

 مىمفهو پرسید مى كه هایى سوال تمام كه خصوص به. افتادن از ترسیدم مى واقعا. كنم خراب رو

ل تو عمال من و بود  از هم رو عملى ى نمره دادم مى انجام غلط هم رو آزمایشات اگر. موندم مى گـ 

 . دادم مى دست

 اونقدر. بود داده گیر بهم بدجور پیش ترم دو از. میومد بدم پسره این از واقعا هم دیگه طرف از

 هواس پایه دنبال. حرفى یه كرد مى خواستگارى اگه باز. میزد دوستى از حرف همش كه بود پررو

 همین. بود سبز چراغ جورایى یه بشم، گروه هم باهاش خواستم مى اگر. بود شرمانه بى كارهاى

 نبود بعید میشدم هم گروه هم باهاش اگه دیگه. نبود كن ول كردم مى ضایعش مدام كه جورى
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 از نمره 0 كسر با كه كردم مى راضیش تازه و دنبالش رفتم مى باید كه خصوص به! بكنه انگولكمم

 ... كردم مى كشى منت باید ایش... بشه گروه هم باهام بیاد پایانیش

 :گفتم حرصم تموم با

 ... عمرا -

 :گفت و كرد باریك هاشو چشم

 عمرا؟ چى -

 :گفتم و كردم پوفى

 . نمیشم گروه هم ایكبیرى این با عمرا -

 :گفت و كرد ظریفى اخم

 مونده؟ باقى آزمایشتون از دیگه قدر چه -

 . دونم نمى -

 : گفت و كرد ساعتش به نگاهى

 .دارم كالس دیگه ربع یك من. كنید تمومش تر سریع لطفا -

 :گفتم پررویى با

 . شدم خسته. كشه نمى مغزم دیگه االن بدم؟ انجام دیگه هفته اشو بقیه نمیشه -

  دارى؟ هم مغز تو مگه گفت مى دلش تو داشت حتما.سرم سمت رفت نگاهش

 داختان بودم كرده سرهم كه بساطى و بند به نگاهى. كارم میز سمت رفت و شد بلند صندلى رو از

 :گفت و

 . ببینم رو هاتون داده -

 .نیاوردم دست به اى داده -

 : گفت شده گرد هاى چشم با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

281 

 

 نیاوردید؟ دست به هیچى -

 خر اینقدر یعنى. داشتم بدى حال چه لحظه اون دونه مى خدا فقط. دادم تاب هم تو هامو انگشت

 نمى بود، داده توضیح كاغذ روى برام هم رو مراحلش تمام كه رو ساده آزمایش یه حتى كه بودم

 ودمب خونده رو كوفتى ى جزوه همین حداقل و بودم نكرده تنبلى اینقدر كاش بدم؟ انجام تونستم

 خودش پیش فكرى چه حاال.  "نیاوردم دست به اى داده " بگم چشمهاشو تو نزنم زل گاو عین كه

 ترف فكرم. دانشگاه میان خوشگذرونى واسه فقط كه دخترهام اون از كرد مى فكر حتما كرد؟ مى

 هك بودم گرفته یاد الهه از. بودم كرده تپلى حماقت،آرایش نهایت در امروز. صورتم آرایش سمت

 تو هم رو لبم رژ و نشه معلوم چشمم آرایش كه بذارم آفتابى عینك حراست، از شدن رد موقع

 .بودم زده دار اكلیل صورتى لب رژ كه بودم خر قدر چه و بزنم دسشویى

 :گفت جدیش لحن همون با

 دیددا جواب كوییز سواالت به نه. بدم بهتون تونم نمى رو آزمایش این ى نمره...  صداقت خانوم -

 هم كار گزارش پس نیاوردید دست به كه هم اى داده هیچ. دادید انجام درست رو آزمایش نه و

 كردن تمیز از بعد. دید مى دست از رو آزمایش این ى نمره دو بنابراین. بنویسید تونید نمى

 . ببرید تشریف تونید مى میزتون

 دست از. مردم مى شرمندگى و خجالت از داشتم و بود پایین سرم میزد، حرف كه مدتى تمام

 هب بلكه بدم فحش اونقدر. بدم خودم به بلدم فحش چى هر خواد مى دلم. عصبانیم خیلى خودم

 جایى هر دخترهاى و من بین فرقى چه آخه. بردارم پرورى تن و تنبلى این از دست و بیام خودم

 باسل جورى عمدا وقتى. بزنند له له برام و كنند نگام بقیه كه كنم مى آرایش جورى وقتى هست؟

 داشتن ى.س.ك.س اندام ذكرم، و فكر ى همه وقتى...  بدن قورتم هاشون چشم با كه پوشم مى

 بر خاك...  سایه سرت بر خاك...  است دیگه كثافت و كوفت تا هزار و رفتن راه ى.س.ك.س و

 ... تف...  سایه غیرتت به تف. بزنه حرف باهات شخصیت با قدر این كه نبود لیاقتت...  سرت

*** 

 رقد چه!! دفترش رو بود انداخته تف واقعا انگار!! بود مونده كاغذ ى صفحه پایین گرد ى لكه یه

 این االن كه صداقتى این شد نمى باورم. بود سخت بود شده نوشته دفترش تو كه چیزهایى باور

 روزگارى نمیشه، دیده هم موش تار یه حتى و است پوشیده همه هاش لباس و شخصیته با قدر

 !بوده جورى این
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.............. 

 شب دقیقه دو و سى و ده ساعت/مهر 68/ شنبه سه

 دادند انجام رو یك آزمایش پیش ى هفته كه هایى بچه از. خوندم رو یك آزمایش دور سه االن تا

 حفظ هم رو هاشون جواب و كوییزشون سواالت تمام. پرسیدم آزمایش انجام ى نحوه مورد در هم

 . كنم كم رو برازنده روى خوام مى فردا. كردم

 مى آز داره بینى مى كیو هر كه گرفته چشم زهر ازمون همچین. میزنن خر دارن ها بچه ى همه

 مرهن كه بردم دلشو و اومدم عشوه براش همچین. داشتیم دیگه جوون استاد یه قبل ترم دو! خونه

 كرده منو بیست ى نمره نگذشته، جلسه دو هنوز یكى این اونوقت! دوازده كرد منو هشت ى

 به كه هایى نمره اون تموم تقاص دارم...  خدایا برسه؟ چند به ترم آخر تا دونه مى خدا. شونزده

 پسره؟ این با عدل بدم؟ تقاص دیگه درس یه سر نمیشد حاال میدم؟ پس رو گرفتم ناحق

 هاى لباس تمام االن از من ولى داریم آزمایشگاه دوازده ساعت فردا. دارم استرس چرا دونم نمى

 هی حتى بتونه ندارم دوست چرا دونم نمى. برسم دیر فردا ترسم مى. گذاشتم دست دم فردامو

 و نمك تموم آزمایشمو نفر اولین. بدم جواب هاشو سوال تمام خواد مى دلم. بگیره ازم كوچولو ایراد

 .بشه كم روش اگه میده حالى چه آخ میشه؟ یعنى. بدم تحویلش مشتى هاى داده

 مهر 60/ چهارشنبه

 شكل ترین مزخرف به امروز. دادم فشارشون هم رو امروز كه بس از. كنند مى درد هام دندون

 . گذشت ممكن

 اون اب. نرسم دیر باز كه دانشكده برم تنهایى خودم شدم مجبور دادند، لفتش بقیه و الهه بس از

 و بود آزمایشگاه در قدمى دو برازنده كه رسیدم زمانى درست آخرش كردم، كه هم بدویى بدو همه

 موتعادل نتونستم اما برسم خودش با همزمان حداقل كه دویدم سرش پشت. داخل رفت مى داشت

 كه دمافتا مى داشتم...  خوردم تلو تلو و بستم هامو چشم ترس از. دیوار تو رفتم صاف و كنم حفظ

 .گرفتم هوا تو

 نارك اتوكشیده و صاف طور همون هنوز. بود هام چشم به مستقیم نگاهش كردم، باز كه هامو چشم

 شتاپ لپ كیف هم اش دیگه دست و شلوارش جیب داخل دستش یه و بود ایستاده آزمایشگاه در

 ! بود
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 پس. كرد مى نگاهم پریده باال ابروهاى با و بود ایستاده روم به رو برازنده. بودم شده گیج حسابى

 ! بود؟ بغلم زیر هاش دست كه بود كى اون

 بر قتو هیچ كاش اى كه بود كى ببینم تا سرم پشت برگشتم. ایستادم و كردم جور و جمع خودمو

 .گشتم نمى

 ایــــــــــــــــــش. بودم ایستاده سرم پشت آورش چندش نیشخند اون با جوادى مازیار

 رعص از...  عـــــــــــوق...  میزنه كهیر تنم تمام بودم، افتاده بغلش تو طور چه میفته یادم... 

 ... نفتى چراغ مارو گیره مى برق رو همه...  خدا اى...  گرفتم دوش رفتم بار سه حاال تا

 وارد برازنده هم بعد و مازیار هم من سر پشت و كالس تو برم اول كه كرد تعارف من به برازنده

. ادمایست یك شماره میز پشت رفتم و كردم آماده رو وسایلم و پوشیدم رو روپوشم سریع. شدند

 . بود ایستاده میزش مقابل هم مازیار و بود كارم میز كنار استاد، میز

 ادی دفعه یه. كرد مى نگاه من به تردید و شك با هم برازنده و كالس سر بیاد خواست مى مازیار

 تههف این تا كنم خبرش بشم، گروه هم جوادى با خوام مى اگه گفت بهم كه افتادم پیش ى هفته

 . بیاد

 :گفتم و شدم دستپاچه

 كسى هر...  این جز كسى هر...  كنم مى خواهش...  خوام نمى...  نگفتم من...  نه من...  نه نه نه -

 ... نه هم با...  نه ما...  من جز

 ره كه متنفرم جوادى از چقدر فهمید برازنده انگار خداروشكر ولى میگم چى فهمیدم نمى خودمم

 از داشت و درآورد بازى قلدر و كرد غرغر كلى مازیار. نكرد قبول برازنده كرد، اصرار جوادى چقدر

 هب رو برازنده پوز شده جور هر كه ذاشت مى مایه داییش نفوذ و عموش سرشناسى و باباش پول

 .بماله خاك

 تا اییش،د نفوذ و عموش سرشناسى باباش، پول یعنى گزینه، تا سه همین با دقیقا كه دونستم مى

 هم من نصف بخورم قسم حاضرم. پونزدهه معدلش كلفتش، دم هاى پارتى لطف به. رسیده اینجا

 .كنه مى كار خوب كثافت تو فقط مخش. تعطیله مخ از اصال. نیست حالیش
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 رهاپس از خیلى و شكونن مى دست و سر براش دخترها از خیلى. شناسنش مى همه دانشكده تو

 نبی كه متنفرم ازش چقدر من و...  شیرینى دور هاى مگس دقیقا. پلكن مى دورش نوچه عین هم

 . نیست هم كن ول و رفته نشونه منو كثیفش انگشت دختر، همه اون

 خواست دلش كار هر ببره بدزده منو وقت یه اینكه از ترسم مى...  ترسم مى ازش...  چرا دروغ

 مه هرقدر مطمئنا هم، عموش و باباش و داییش وجود با. كنه آبروم بى دانشگاه تو و بكنه باهام

 رجیحات پس. رسه نمى جایى به صدام ندارم، كسیو هیچ كه غریب شهر این تو اونم كنم، شكایت

 . نزنه شاخم گربه كه بیام آسه و برم آسه كه بهتره

 جز و عز مازیار خوب تا كرد صبر. كرد ضایعش شیك همچین. برازنده رفتار با كردم حال خیلى ولى

 الكم در و بود كرده قالب اش سینه رو هاشو دست هم برازنده گفت، باباش كلفتى گردن از و كرد

 :گفت شد، ساكت كه مازیار. كرد مى نگاهش خونسردى

 حاصل چه را تو پدر فضل از/فاضل هست تو پدر گیرم -

 دهبرازن. برازنده به بود زده زل بز عین فهمه، نمى هم رو ساده شعر این معنى بود معلوم كه مازیار

 :گفت و زد لبخندى هم

 . اومدید خوش -

 . رفت و كرد ول شده، ضایع جورایى یه بود فهمیده انگار كه هم مازیار

 چند هر...  ذارى مى باقى رو شكرت جاى همیشه كه الحق...  گرم دمت...  شكرت خداجونم واى

 منو دل آى نفهمید، هم رو معنیش حتى مازیار كه شعرى بیت یه همین اما...  گذشت بد خیلى امروز

 ... برازنده جناب چاكریم...  آورد حال جیگرمو آى...  كرد خنك

 :گفت و ها بچه سمت برگشت برازنده رفت، كه مازیار

 . برسین كارتون به -

 دهنم از و كرد باد گریم لوتى رگ كه شد چى دونم نمى من و شدند آزمایشاتشون سرگرم همه

 :پرید

 !شد ضایع اساسى. دادى حال خیلى. گرم دمت -

 :گفت سرزنش از پر لحنى با بار، اولین براى و كشید درهم ابروهاشو برازنده دفعه یه
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 .باشه كارتون به حواستون...  محترم؟ خانوم كردن صحبت طرز چه این -

 .شد غیاب و حضور مشغول و برگردوند روشو و

 رفح چه كه بود نیاورده روم به كاش. میشم آب خجالت از گفتم چى میفته یادم وقتى كه وااااااااااى

 جواب قاطع و صریح جورى این كه شد شوكه حرفم از دفعه یه هم خودش كنم فكر. زدم چرتى

 چه دونه مى خدا. سایه سرت تو خاك اوففففف. بودم نگفته رو " دادى حال " اون حداقل كاش. داد

 . كنه مى موردت در فكرى

 والس یه فقط. بدم رو كوییزش هاى سوال جواب نتونستم هم باز. كنار به ام گنده سوتى این حاال

 دید هامو داده وقتى ولى دادم انجام كامل رو آزمایشم. دادم جواب رو بود ساده تعریف یه اونم كه

 :گفت

 آزمایش این براى. داره حوصله و دقت به نیاز آزمایشگاه. صحت نه داره دقت نه هاتون جواب -

. یشهم اشتباه هم محاسبات باقى و میاد در غلط نمودارتون ها، داده این با ولى بكشید نمودار باید

 زارشگ اینجا. بكشید رو نمودارتون ها اون با بدم، بهتون داده سرى یه دفترم بیاید یك ساعت

 .بنویسم براتون رو ها داده كه ندارم رو كارش

 :گفتم ناراحتى با

 دادم؟ دست از هم رو آزمایش این ى نمره دو -

 :گفت و شد جدى دوباره زود خیلى اما. شد مهربون كوتاه خیلى ى لحظه یه براى نگاهش

 رو نمره 0.6 فقط هم كوییزتون و عملى كار ى نمره یك از. میشه كار گزارش به مربوط نمره یك -

 .گرفتید

 واش بقیه. بود جزوه تو از سوالش یه فقط نامرد. مونده تنم تو دیروزم زدن خر همه اون خستگى

 بره، از رو فیزیك شیمى كه اولمون شاگرد. نالند مى ها بچه همه. درمیاره كجا از نیست معلوم

 .من حال به واى دیگه مونه مى هاش سوال جواب تو ها وقت بعضى

 :گفت و داد دستم بود، نوشته قبل از كه برگه یه دفترش، رفتم كه یك ساعت

 .باشه دقیق كه بكشید اكسل با رو نمودار -
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 ردهك ثابت بهش رو خنگیم كافى ى اندازه به. نشد روم ولى. چیه دیگه اكسل بپرسم خواستم

 :گفت كه بیرون برم خواستم و كردم تشكر. بود كافى دیگه. بودم

 بپرسم؟ سوالى یه تونم مى...  صداقت خانوم -

 :گفتم تعجب با

 .بفرمایید -

 كردید؟ انتخاب رو رشته این چرا ندارید شیمى به اى عالقه هیچ كه شما -

 :گفتم راستشو ناچار به. بگم چى بودم مونده

 هر كه كردم رشته انتخاب جورى همین. نداشتم عالقه اى رشته هیچ به من واقعیتش...  خب -

 .برم همونو شدم قبول چى

 :گفت و داد تكون سرى

 بوده وبخ درستون پس. باشید آورده كنكور تو خوبى نسبتا رتبه باید رشته این تو قبولى براى -

 هیچ گرا هستید؟ ضعیف اینقدر االن چرا ولى. بشید قبول روزانه هم اون رو رشته این تونستید كه

 ،هم آخرش و بدید عذاب رو خودتون كه اینه از بهتر. بدید انصراف ندارید، رشته این به اى عالقه

 .نگیرید اى نتیجه هیچ

 :گفتم سرافكندگى با

 و دمب كنكور چقدر هر ندارم، عالقه اى رشته هیچ به وقتى خونه؟ كنج بشینم كه بدم انصراف -

 ساده سوال یه ازم دبیرستانى بچه یه وقتى دارم دوست منم. میشه همین بازم كنم، امتحان رشته

 همین. عیفهض ام پایه. شده دیر خیلى دیگه كه كنم چیكار ولى بدم جوابشو بتونم پرسید شیمى ى

 پسش از نتونستم بازم ولى بودم خونده دور سه من رو امروز آزمایش كنید باور...  فیزیك شیمى آز

 اهاشب گفتید كه اكسل همین اصال میارید؟ كجا از رو سواالت این شما دونم نمى اصال من. بربیام

  .بكشم نمودار باهاش اینكه به برسه چه هست چى اكسل دونم نمى حتى من...  بكشم نمودار

 تكون با و بود پایین سرش كردم، مى دردل جورایى یه واقع در و زدم مى حرف كه مدتى تمام

 :گفت شد تموم كه اعترافاتم. داد مى نشون رو هام حرف به توجهش سرش، گاه بى و گاه دادن
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 كم كم باید. كنید استفاده ازش نكردید عادت ولى دارید خوبى هوش شما كه مطمئنم من -

 رشته مهم و اصلى دروس خوندن به كنید شروع باید. بدید عادت خوندن درس به رو خودتون

 . اتون

 كردم نمى فكرشو اصال. كرد راهنماییم و زد حرف باهام كلى. بودم دفترش تو ساعتى نیم تقریبا

 درسى برنامه برام كه نمیشه باورم. باشه مهربون و دار حوصله اینقدر جدى، و خشك آدم اون

 سدر چه بعدى، آز براى اینكه. نوشته فیزیك شیمى هاى آزمایش با متناسب هارو درس. نوشته

 به قدراین هامون درس كه نمیشه باورم. باشم مسلط باید مباحثى چه به و باشم بلد باید رو هایى

 تمام كه بدیم جواب تونیم می صورتى در پرسه مى كه هایى سوال فهمیدم تازه. مرتبطند هم

 یدبا رو فصل تا چهار بعدى، آز براى. باشیم بلد ها جنبه تموم از رو موضوع اون به مربوط مباحث

 تهنوش برام رو مباحث سرى یه معدنى، و تجزیه و آلى و فیزیك شیمى هاى كتاب تمام از. بخونم

 باید هم رو امروز آزمایش كار گزارش تازه بخونه؟ رو همه این داره حال كى. بخونم باید كه

 بچه با مبر بذار...  بابا خیال بى. كنه خودكشى باید كه بشه خون درس بخواد آدم اوفففف. بنویسم

 ... درس باباى گور. بیاد حال جیگرم بزنم حكم دست یه ها

.......... 

 بامداد دقیقه دوازده و دو ساعت/ مهر 80/شنبه سه

 و ودمب تللى یللى مشغول رو گذشته ى هفته كل...  كنه مى درد مغزم...  میرم مى خوابى بى از دارم

 ممقبل ى جلسه كار گزارش هنوز سر بر خاك منه فیزیك، شیمى آز تا مونده روز یه فقط كه حاال

 دونم نمى هنوزم. بود زده عالمت برام برازنده كه فصلى همه اون خوندن به برسه چه ننوشتم

 بدم؟ تحویل كار گزارش فردا تا خوام مى جورى چه...  نكشیدم هم رو نمودار و چیه اكسل

 چرا دانشگاه؟ اومدى چرا واقعا...  باش صادق خودت با عمرت تو شده كه هم بار یه براى...  سایه

 اونم دارى؟ فرقى چه مازیار با تو دلت؟ زیر زده خوشى خونى؟ نمى درس چرا نمیدى؟ انصراف

 دختر اون...  خودت سبك به هم تو خودش سبك به اون. كنه مى حال باباش پول با داره تو عین

 ىباز پسر نخ تو برى دیگه وقت چند نیست هم بعید چندان...  بازى رفیق تو...  كنه مى بازى

...  سرت تو بكوبه رو سمیه هى داره حق مامان...  سر بر خاك آبروى بى شرف بى ى دختره...

 مك سمیه از چیزى كن ثابت خودت به...  سایه شدى؟ جورى این چرا تو خونى درس اون به سمیه

 تدرون شیطون اون روى. كن كم خودتو روى فقط. باشى كسى با رقابت فكر تو خواد نمى. ندارى
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 تو بزن چین هم بخور، پك آیس ها بچه با پارك برو پاشو خوندن درس جاى به گفت اگه...  رو

 نك ریزى برنامه...  بزنه گولت نكنه جرئت دیگه كه... حلقش تو بپاشه هاش دندون كه دهنش

 هب هم برسى درست به هم تونى مى بخونى، درس موقع به و درست اگه...  ریزى برنامه...  سایه

 ... هات گذرونى خوش

 بكن ور تالشت تونى مى كه جایى تا و شو بلند كنى، بغل غم زانوى اینكه جاى به...  سایه پاشو

 چند خوام مى برازنده از كنم، كامل رو گزارش نشد اگه نهایتش...  كن نالش لحظه آخرین تا...

 ... على یا...  سایه پاشو...  خودشه...  آره. بده مهلت بهم روز

******** 

! بود صبح هشت. انداختم مچم روى ساعت به نگاهى! لرزید مى گوشى ى ویبره از تخت تموم

 :بود بنیامین. دادم جواب رو گوشى و پریدم جا از! بودم مى كارخونه تو باید االن

 كجایى؟ هست معلوم -

 :گفتم بود آلودگى خواب از ناشى كه اى گرفته صداى با

 كجایى؟ تو. شدم بیدار االن همین...  بنیامین موندم خواب -

 .ام كارخونه من -

 .برسونم خودمو تا كن رد ساعتى مرخصى برام -

 دارى هست معلوم...  دادى نمى جواب رو كوفتى گوشى این كه هم دیشب. دارم كارت بیا زود -

 كنى؟ مى چیكار

 . بیام سریع و بگیرم دوش یه برم كن قطع...  بنیامین خیال بى -

 .. بیا زود...  خب خیلى -

 حظهل آخرین تا. برد خوابم كى نشدم متوجه اصال دیشب. حموم تو چپیدم و كردم قطع رو گوشى

 كردم مى ول رو زندگى و كار تموم میشد، اگر كه بود جالب خاطراتش اونقدر...  خوندم مى داشتم

 . میشه چى تهش بفهمم و كنم تمومش سریع تا دفترش به چسبیدم مى و
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 با رسندخ خانوم. ریاست ساختمون رفتم مستقیم ناخودآگاه. كارخونه رسیدم كه بود نیم و نه حدود

 سىاحوالپر دید كه منو. كنه تایپ چیزى كه كرد مى تالش داشت دستى یه اش، گرفته گچ دست

 :گفتم و كردم نگاه رو دستیش یك تایپ كمى. شد تایپ مشغول دوباره و كرد

 كمكتون؟ بیاد است، بسته دستتون كه وقته چند این نبود كسى -

 نمك معرفیش مهندس خانوم به خودم جاى به و باشه خوب كارش كه هستم نفر یه دنبال اتفاقا -

 . بدم استعفا بشه اگه خوام مى... 

 باشه؟ داشته وجود هم بعدى ى دفعه ترسین مى نكنه چى؟ براى استعفا؟ -

 :گفت و شد تر آروم كمى صداش. كردم اشاره دستش به و

 ارك برام شركتشون تو نامزدم...  كنم مى ازدواج دارم راستش...  نیست این موضوع اصال...  نه -

 جورى این...  هماهنگه نامزدم با كاریش ساعت هم تره، نزدیك امون خونه به هم اونجا. كرده جور

 . گردیم برمى هم با و میریم هم با...  تریم راحت

 :گفتم و دادم تكون سرى

 . میگم بهتون حتما كردم پیدا رو كسى اگه...  باشه مبارك...  سالمتى به -

 كاردان؟ آقاى بود چى امرتون...  خب...  ممنون خیلى -

 اومدند؟ امروز صداقت خانوم...  آهان -

 دخوای مى شما كه بدم اطالع بهشون...  دارند جلسه مقدسى آقاى با. هستن دفترشون تو بله -

 ببینیدشون؟

 آمایشگاه با میشه اگه شد، تموم اشون جلسه موقع هر آزمایشگاه، میرم...  نیست نیازى نه -

 .بدید بهم اطالعى یه بگیرید تماس

 . حتما بله -

 .ممنون -

 .بود منتظرم االن قطعا كه بنیامین سراغ رفتم و شدم خارج ریاست ساختمون از
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 و سالم هیچ بدون. طرفم اومد و سكو روى كرد ول بود، دستش كه اى قوطى دیدنم، محض به

 :گفت احوالپرسى

 خواستگارى؟ براى بزنیم زنگ خوایم مى بودى نگفته ات خانواده به چرا -

 واسمح بفهمه كه بود داده گیر. نشدم هاش حرف متوجه دیروز كنم حالیش تا كشید طول دقیقه ده

 !برداشت سرم از دست خوایم، نمى فضول داماد اینكه به تهدید با هم آخرش. بوده كجا

 من كه زد حرفى یه اما...  داشت استرس اینقدر هفته آخر به مونده روز چهار هنوز كه بود عجیب

 :گرفتم استرس هم

 ...میاد باهامون هم ژاله شب جمعه -

 ژاله؟ كى؟ -

 :گفت و كرد تایید سر با

 .ژاله و عمه و مامان و من -

 :گفتم ناخودآگاه

 بیاد؟ خواد مى چى براى دیگه ژاله -

 :گفت فقط و نیاورد خودش روى به ولى. شده ناراحت كه بود مشخص بنیامین نگاه از

 نباشه؟ برادرش خواستگارى تو داماد خواهر میشه مگه -

 اب مامان نبود بعید ما؟ ى خونه بیاد خواست مى نفسى به اعتماد چه با. بودم مونده ژاله كار تو

 كرده سرایت هم من به بنیامین استرس انگار. كنه بیرونشون در دم همون از و بشه شوكه دیدنش

 . بود

 هم نجال كه خصوص به...  كنه خوشبخت رو نجال تونه مى كه بودم مطمئن. بود خوبى پسر بنیامین

 ... بود دردسر كردنش راضى كرد، مى مخالفت ژاله خاطر به مامان اگر. داشت دوست رو بنیامین

 و تمسم برگشت و گذاشت رو گوشى بعد لحظه چند. داد جواب پناهى و خورد زنگ آزمایشگاه تلفن

 :گفت

 .شده تموم اشون جلسه صداقت خانوم گفت. بود خرسند خانوم -
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 در قبولى قابل ى نتیجه به هنوز هاش دوست و رضا. شدم خارج آزمایشگاه از و كردم تشكرى

 . بود نامعلوم هنوز مشكوكشون آمدهاى و رفت ماجراى و بودند نرسیده صفرى و پناهى مورد

 صندلى روى كمى دیدنم، با و بود در به نگاهش. شدم وارد و زدم صداقت اتاق در به ضربه چند

 :گفتم و ایستادم میزش جلوى نشستن، جاى به. بشینم كرد تعارف و شد بلند

 ور شما خصوصى خاطرات باید من چرا بپرسم، خواستم مى فقط. گیرم نمى رو وقتتون زیاد -

 بخونم؟

 :گفت بعد و كشید هم روى هاشو ناخن اى لحظه چند

 . چیه مشكلم كه بدم توضیح براتون تونستم نمى خودم چون -

 مشكلى؟ چه مشكل؟ -

 . بوده اونجا از من مشكالت شروع كه شده نوشته اتفاقاتى...  دفتر اون آخرهاى -

 ...  طور این كه -

 مى.. . گردونید برش من به هم بعد و بخونیدش قصه یه مثل كه نیست خاطره دفتر یه فقط اون -

 ونا شاید. كنید كمك بهم بتونید كه بشید آشنا حدودى تا من هاى درگیرى و مشكالت با خوام

 زا شاید كه چیزى. بخورند دردمون به هورمند كردن پیدا براى كه باشه توشون چیزي ها نوشته

 . كنه پیدا ازش سرنخى بتونه دیگه نفر یه ولى نبوده مهم من نظر

 . ببره زمان كمى خوندنش ممكنه -

 ... بگذره كار از كار كه نشه دیر خیلى باشید مواظب فقط -

 چیه؟ منظورتون -

 .كنیم می صحبت موردش در بعدا. بخونید رو دفتر اون -

********* 

 هم نجال از. بود پختن شام حال در مامان و شست مى رو ماشینش بابا خونه، رسیدم كه عصر

 گشتم، چى هر اما. صداقت خاطرات سراغ رفتم و كردم عوض رو هام لباس سریع. نبود خبرى

 .افتادم نجال یاد دفعه یه. نكردم پیدا رو سررسید
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 باز بناگوش تا نیشش كه نجال. كردم باز شدت با درو بزنم، در اینكه بدون و اتاقش سمت رفتم

 هكن قایم سرش پشت رو دفتر خواست و شد دستپاچه زانوهاش، روى هم صداقت سررسید و بود

 :گفتم عصبانیت با و كشیدم بیرون دستش از رو دفتر و بودم رسیده نزدیكش دیگه اما... 

 شش درو باید حتما میرى؟ كش من اتاق از نمیشه مربوط تو به كه چیزى كشى نمى خجالت تو -

 كنم؟ قفله

 ایینپ تختش از بازش، نیش همون با بشه، ایجاد خندونش ى چهره تو تغییرى اینكه بدون نجال

 :گفت و شد آویزون گردنم از و اومد

 قدر چه بدونى اگه. كنى دریغ من از رو قشنگى این به داستان اومد دلت طور چه تو نیما واى -

 از موهاش آزمایشگاه سر كه قسمتش اون خوندى؟ اشو همه تو. نوشته حال با خیلى. خندیدم

 ... بیرون ریخته مقنعه

 :گفتم و كردم دورش خودم از و كردم باز گردنم دور از هاشو دست

. خانوم نجال نیست داستان این. كنى عوض بحثو ها زبونى بلبل این با نكرده الزم...  بسه بسه -

 اینكه براى نه اونم...  دستم داده خاطراتشو و كرده اعتماد من به كه آدمه یه خصوصى زندگى

 این راچ میگى تو اونوقت...  كنم كمك مشكلش حل به اینكه براى... بخندم هرهر و بخونم بشینم

 مى رو و زیر منو وسایل اجازه بى باشه آخرت بار...  دارى رویى چه كردم؟ دریغ ازت رو داستان

 كنى؟

 :گفت تمام پررویى با و نیاورد ابرو به خم حتى نجال كردم، كه غرغرى همه این با

 داخ رو تو. بخونم اشو بقیه بذار من جـــــــــان واقعیته؟ اساس بر ها این یعنى میگى؟ جدى -

 .نه یا میرسن هم به تهش بدونم خوام مى

 :گفتم كالفگى با

 .گیرن مى طالق اما كنند مى ازدواج هورمند و سایه...  هیچى میشه؟ چى تهش بدونى خواى مى -

 شدى؟ راحت. خودشونند زندگى دنبال كدومشون هر هم االن

 :گفت ناراحتى با و رفت وا نجال ى قیافه
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 داره دلیلى چه...  دیدیمش كوه توى كه همون نه؟...  اتونه كارخونه رئیس همون خاطرات ها این -

 شده؟ عاشقت نكنه بخونى؟ كه تو به بده هارو این

 :گفتم و دادم تكون هوا تو دستمو

 .دیوونه...  بابا برو -

 :گفت مى و كرد مى بپر بپر چنان هم و افتاد راه دنبالم نجال اما اومدم بیرون اتاقش از

 . میرم مى فضولى از دارم خدا به. بخونیم هم با بشینم پیشت بیام منم بذار نیما -

 .كنم مى تعریف برات اشو خالصه خوندم موقع هر -

 ... اه...  لوسى خیلى -

 !لوس گفت مى كى به كى...  اتاقش تو رفت و برگشت

 به شروع بود، برده خوابم خوندنش موقع دیشب كه جایى آخرین از و كشیدم دراز تخت روى

 :كردم خوندن

 0897 آبان یكم/  چهارشنبه

 هالاس رو افتادم من، گند شانس از اما. بودم آزمایشگاه تو دقیقه پنجاه و یازده ساعت دقیقا امروز

 بقهط سه آزمایشگاه، روپوش همون با! گذاشت تنگمو برازنده، اومدن به مونده دقیقه پنج دقیقا و

 مبرگشت بدو بدو و كردم قیچیش كار وسط هولى هول. دسشویى به رسیدم تا پایین رفتم رو

 .داخل بود رفته برازنده كه یعنى این و بود بسته آزمایشگاه در. آزمایشگاه

 و كرد مى غیاب و حضور داشت كه شنیدم رو صداش لحظه همون. كردم باز رو در لرز و ترس با

 :خوند مى رو من اسم

 نیومدند؟ هنوز...  صداقت سایه خانوم -

 هك غیاب و حضور ى برگه سمت رفت مدادش...  ببرم باال دستمو و بدم نشونش خودمو اومدم تا

 :گفتم بلندى صداى با و شدم هول...  بذاره منفى

 ... نزن مادرت جان...  اینجام من...  نزن نزن -
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 لب اما. كرد مى نگاهم خندونش هاى چشم با هم برازنده و شدند ساكت كالس هاى بچه تمام

 پشت و شد بلند الهه ى خنده پخ صداى باالخره! بود نشده باز هم از هم مترى میلى حتى هاش

 .خنده زیر زدند ها بچه ى بقیه هم سرش

 :گفت برازنده كه بدم بهش هم فحشى خونى لب با خواستم و رفتم الهه به اى غره چشم

 ... غیاب و حضور موقع نه باشید آزمایشگاه باید من   اومدن از قبل...  محترم خانوم -

 نداختما كالس هاى بچه به خجالتى پر نگاه...  بشه تر طبیعى تنفسم كمى تا دادم قورت دهنمو آب

 :گفتم مى رو مشكلم اگه نداشت ایرادى زیاد پس...  بودند دختر همه گروهمون خداروشكر... 

 ورىط چه...  ولى...  تنمه روپوشمم ببینید...  بودم آزمایشگاه تو شما از قبل...  بودم كنید باور -

 ...  دیوار به روم...  روتون به گالب...  خب...  بگم

 :گفتم آرومى صداى با و پایین انداختم سرمو

 ... شده كم ام* ویسكوزیته -

رانروى، یا ویسكوزیته -)*  هچ هر. است شدن جارى برابر در سیال، یا مایع یك مقاومت مقدار گـ 

 كج اب راحتى به كه شیر مثال، عنوان به. شود مى جارى تر راحت باشد، كمتر مایع، ى ویسكوزیته

 زا سختى به كه عسل، با مقایسه در كمترى ى ویسكوزیته ریزد، مى بیرون ظرف از ظرف، كردن

 .(دارد ریزد، مى بیرون ظرف

 هك نشست برازنده لب كنج كوچیكى، لبخند بار، این و شد بلند ها بچه ى خنده صداى دوباره

 یزم پشت رفتم و شد گذاشتن منفى خیال بى خداروشكر! داشت دوام هم اى دقیقه یك تقریبا

 كسلشا كه نیمه نصفه كار گزارش یه تونستم فقط كشیدم كه زجرى ى همه با. ایستادم دو شماره

  .بخونم رو فیزیك شیمى كتاب از هایى قسمت یه و كنم تهیه بود، كشیده برام مائده هم رو

 ممیز كنار. دادم انجام رو آزمایش اولیه كارهاى سریع پرسید، مى سوال یك گروه از كه موقعى تا

 !برداشت پیچ دلم دوباره استرس شدت از ناخودآگاه ایستاد، كه

 :گفت لبخند با و انداخت میز روى وسایل به نگاهى برازنده

 چیه؟ امروزتون آزمایش -

 !استوك روش به مایعات ویسكوزیته گیرى اندازه -
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 :كرد بارم تیكه تعجب، نهایت در و شد تر عمیق لبخندش

 . نبوده امروز آزمایش به ربط بى چندان گوارشیتون مشكل اینكه مثل -

 برازنده ولى خندیدم مى هرهر شك بدون میزد، بهم حرفو این دیگه كى هر...  بود مونده باز دهنم

 . كنه شوخى جورى این من مثل تنبل دانشجوى یه با كه بود بعید خیلى ابهتش همه اون با

 پرسیدن مشغول و كرد صاف گلویى كه شدم شوكه حرفش از بدجورى فهمید هم خودش انگار

 سوال یك و دادم جواب كامل رو سوال تا دو. داشتم گیرى چشم پیشرفت امروز. شد هاش سوال

 هنگا هر با چند هر! كردم نثارش پسركش نگاه جواب، جاى به هم رو سوال تا سه. نیمه نصفه رو

 !كشید هم تو رو هاش اخم بیشتر انداختم، بهش كه اى مظلومانه

 :گفت شد تموم كه هاش سوال

 نه؟...  نخوندید گفتم بهتون كه هایى فصل -

 الح كى "گفتم پررویى با پرسید، ازم رو سوال همین كه استادها از یكى جواب در قبل، ترم یادمه

 ىمملكت عاقبت خدا "بود گفته و بود داده تكون سر تاسف با هم استاد و "استاد داره خوندن درس

 پایین سرمو برازنده سوال برابر در امروز، ولى...  "كنه خیر به كنید اداره قراره شماها كه رو

 :گفت برازنده. بودم شرمنده تنبلى و عارى بى همه اون از. بودم شرمنده. انداختم

 . ببینم رو كارتون گزارش -

 :گفتم افكنده سرى با چنان هم و كشیدم بیرون جزوه الى از رو كار گزارش

 .كشید برام دوستام از یكى. نیست خودم كار هم اكسلش. كنم كاملش نتونستم -

 :گفت باالخره و كرد نگاه رو گزارش هاى برگه سكوت در لحظه چند

 گزارش دو هر دیگه ى هفته...  بندازى پایین سرتو نشى مجبور وقت هیچ كه كن زندگى جورى -

 .بیار برام رو

 كنار از. گرفتم دستش از خجالت با رو گزارش. بود شده دراز سمتم به كار گزارش همراه دستش

 ... شرمندگى دنیا دنیا و موندم من و شد دور میزم
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...  خدایا نمیشم؟ درست من چرا...  میاد بدم خودم از...  خوره مى هم به خودم از حالم... خدایا

 یه نمك مى نگاه سرم پشت به وقتى خوام نمى...  باشه پایین سرم شرمندگى از خوام نمى دیگه

 .ندادم انجام توش هم مفید كار یه حتى كه ببینم نخور درد به و مزخرف زندگى

 ىم نباشم؟ سرافكنده دیگه میشه كنى؟ كمكم میشه دارى؟ هوامو هست؟ من به حواست خدایا

 سپ نگم تو به هامو حرف...  كنم چیكار ولى...  میفتم یادت كنه مى گیر جا یه كارم موقع هر دونم

 سرشو ترسش از كه كبك عین شدم...  خونم نمى درس چرا دونم نمى...  خدایا...  بگم كى به

 درس قدر چه دونم مى اینكه با منم...  باقیه خودش قوت به چنان هم خطر ولى برف زیر كرده

 ...  كنم مى فردا و امروز خوندن درس براى مدام و عارى بى به زنم مى بازم ولى ریخته سرم

 برام بخونم باید كه هایى فصل بازم...  كرد ام شرمنده جورى چه برازنده این خداجونم دیدى

 براى انصافا برازنده این ولى... كرد مى بارم لیچار تا چهار بود اى دیگه استاد هر. نوشت

 مى كیفى چه...  خدا میگم...  بده رو پاداشش و اجر خودت خدایا...  ذاره مى وقت دانشجوهاش

...  ینىب مى منو امثال وقتى خورى مى حرصى چه و بینى مى رو برازنده مثل هایى بنده وقتى كنى

 ى ندهب سایه این...  ببینید " بگى و بدى نشون هات فرشته به منو كه بیاد روزى میشه یعنى

 ... " بوده شما ى سجده الیق كه الحق...  منه محبوب

  شب دقیقه پنج و بیست و نه ساعت/آبان سوم/  جمعه

 لكام رو سواالتش هم. كردم كامل رو پیش ى هفته آز كار گزارش پیش، ى دقیقه بیست دقیقا

 مائده. كشیدم دوباره خودم هم رو اكسلش نمودار. كردم تكمیل رو محاسباتش هم دادم جواب

 و هزار باهاشون كه هایى تاپ لپ این باالخره. بكشم نمودار اكسل با جورى چه كه داد یاد بهم

 . خوردند دردى یه به بینیم، مى سریال و فیلم یك

 فت هام، بوسه و ماچ با رو مائده كه كردم ذوق اونقدر بكشم، رو نمودار تونستم كه این محض به

 . گیره مى یاد جدید چیز آدم وقتى داره لذتى چه! كردم بارون

 آبان 2/ یكشنبه

 البته. كردم تموم بخونم، بود گفته بعدى آزمایش براى برازنده كه رو تجزیه شیمى از فصلى امروز

 مه رو جلسه این كار گزارش نصف! باشه مونده یادم زیادى چیز نكنم فكر. كردم روخونى فقط

 ى فتهه آزمایش براى باید فصل تا دو فقط اینكه هم. تره سبك كارم هفته این خداروشكر. نوشتم
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 از قراره دونم مى چون. شده تر راحت خیلى برام كارم گزارش نوشتن اینكه هم بخونم، دیگه

 ... خخخخخ!! برسم گوارشم دستگاه ویسكوزیته به قراره...  هه...  برسم اى نتیجه چه به آزمایشه

 ...  كرده بیشتر رو خوندن درس براى ام انگیزه كه افتاد هم اتفاقى یه امروز

 وندهخ من كه بود فصلى همون تو جوابش كه پرسید سوالى یه استاد تجزیه، شیمى كالس سر

 كی تجزیه قبل ترم آخه. بود شده گرد هاش چشم استاد و بودم من داد جواب كه كسى تنها. بودم

 حتى.. . كنند نگاه آدمو تحسین با همه كالس تو میده كیفى چه آخ! گرفتم یازده استاد همین با رو

 فیس ى دختره...  شد خنك دلم... پكید مى حرص از داشت اولمون شاگرد! ... حسادت با ها بعضى

 صندلى تا ده از و بود كرده باز رو نیشش باز كه هم چندش مازیار اون...  اوه...  عملى دماغ فیسوى

 ام كردند فكر ها بچه تا چند كه كرده تابلو اونقدر چل و خل ى پسره...  تركوند مى الو ورتر اون

 حكایت...  چند هر... شد كوتاه زبونشون و داد رو جوابشون الهه خوبه...  دور به بال...  كردیم نامزد

 ... مردمه دهن و دروازه

 0897 آبان 8/ شنبه پنج

  شوم مهمانت كجا به ات خانه...  شوم قربانت سیاه هات چشم

 باهات هك حیف...  میدم قر و كنم مى گوش رو آهنگ این دارم تو افتخار به ببینى كه برازنده كجایى

 . بودم گرفته خوشكلت هاى لپ اون از تپل ماچ یه دیروز وگرنه دارم رودروایسى

 فقط كوییز سوال تا شش از بود، گفته برازنده كه هایى فصل خوندن لطف به...  كاشتم گل دیروز

 راضى كارهام گزارش از...  صحت هم و داشت دقت هم آزمایشم هاى داده. ندادم جواب دوتاشو

 :گفت یابش كم هاى لبخند اون از دونه یه با نهایت در و بود

 نكوییزتو و عملى كار. گرفتید رو كار گزارش دو هر كامل ى نمره... بود خوب خیلى كارتون امروز -

 نیست؟ حیف كنید؟ مى كوتاهى چرا بخونید درس خوب اینقدر تونید مى كه شما. بود خوب هم

 ... حالى با خیلى...  گرم دمت...  جونم خدا

 ى همه موفقیتم خاطر به...  كردم ناپرهیزى حسابى...  میدم سور خودم به دارم حاال تا دیروز از

 ولپ...  دادند سفارش كه اضافى دلستر همه اون بشه كوفتشون...  گارمون پیتزا بردم رو ها بچه

 لسترد تا ده و پیتزا تا شش...  رفیقیم خراب كه ما...  نداره عیب ولى... كنن مى رم بینن مى مفت

 ...  روش هم
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 لسهج براى باید...  بنویسم كم یه كردم وقت االن تازه...  انزلى رفتیم ها بچه با كه هم صبح امروز

.. . میشم موفق من...  تونم مى من...  بدم جواب هارو سوال ى همه دیگه كه بخونم حسابى بعد ى

 ... است توانستن خواستن

  آبان 02/  چهارشنبه

 بد هم كنى گیرى حال بخواى اما میدى حال اساسى بدى حال بخواى یعنى...  خدایا...  بگم؟ چى

 دىز مى جورى این بعد باشه داشته دووم هفته یه خوشیم ذاشتى مى حداقل...  گیریا مى آدمو حال

 ...  پرمون تو

 یرتقص متاسفانه...  افتاد اتفاق اون چرا دونم نمى ولى...  بود خوب چى همه اولش...  زدم گند امروز

 . ام كله پس زد هم خدا شدم، مغرور جورایى یه...  كردم حماقت خودم...  بود خودم

 مى ضایعشون جورى این كنى؟ مى رفتار جورى همین هم مومنت هاى بنده با...  جون خدا میگم

  كنى؟

 نمى...  نیست ها حرف این بحث...  نه ولى...  ها كردم مى كم رو برازنده این روى داشتم تازه

 بهترین خوام مى...  باشه راضى دستم از كه باشم جورى خوام مى فقط...  كنم كم روشو خوام

 فراموشش وقت هیچ من كه طور همون... باشه داشته یاد به منو ابد تا خوام مى. باشم دانشجوش

 ى بقیه اب فرقى چه مگه نكنم؟ فراموشش چرا چرا؟ ممكنه؟ یعنى كنم؟ نمى فراموشش...  كنم نمى

  بمونه؟ یادم به كه داره پسرها

 و نسنگی و مردونه خیلى هم رفتارش... موفقه مرد یه...  وارده كارش به...  شخصیتیه با آدم...  خب

 ترهادخ با و كنند مى استفاده سوء موقعیتشون از كه نیست ها سوسول پسر این از...  رنگینه

...  اشهب پوشیده شرت تى و لى شلوار نمیاد یادم...  است مردونه همیشه تیپش...  زنند مى س.ا.ل

 همیشه...  میذاره جا دفترش توى رو كتش كه اى پارچه شلوارهاى و مردونه هاى پیراهن همیشه

 ارب یه بگم بهش باشه یادم. نداره كت آزمایشگاه تو اما تنشه كت دانشگاه به آمد و رفت موقع

 از ایىپ تى با اونم...  میگم حتما آره...  هـــــــــــه...  میشه شكلى چه ببینم بزنه اسپرت تیپ

 رازندهب جناب " بگم بهش برم بكن فكرشو خدایا واى...  بیرون كنه مى پرتم آزمایشگاه ى پنجره

  "!یدمیش شكلى چه ببینم خوام مى بپوشید، جین شلوار و شرت تى بعد ى دفعه لطفا میشه ،

*** 
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 زده اسپرت تیپ دو هر كه عكسى همون. بودم دیده صداقت و هورمند از كه افتادم عكسى یاد

. شستن لبم روى لبخند ناخودآگاه! بود پوشیده اسپرت كفش و شرت تى و لى شلوار هورمند. بودند

 چه بدونم، دارم دوست خیلى! باشه نوشته دفترش توى رو عكس اون گرفتن ماجراى امیدوارم

 وقت هیچ نمیومد یادم. بود صداقت با حق. كرده ها لباس اون پوشیدن به راضى رو هورمند طورى

 . باشمش دیده هایى لباس چنین با كارخونه، توى

 :دادم ادامه خوندن به و انداختم سررسید جمالت به نگاهى

...  مهربونه كه مشخصه ولى است جذبه پر و جدى خیلى كه ظاهرش برخالف...  مهربونیه آدم

 زنش...  پیشه عاشق مرد یه خونه تو احتماال ولى جدى كار محیط تو...  كرده جذابش هم همینش

 زن نكنه نكردم؟ دقت طور چه واى ؟ داره حلقه مجرده؟ یا داره زن راستى... كنه مى كیفى چه

  باشه؟ داشته

 حالى چه زنش ولى...  ببره كیفشو...  جونش نوش خب كه داره زن حاال...  مربوط چه من به اصال

 وت رسیدم طور چه آزمایشگاه تو از ببین...  خاكى جاده زدى باز سایه سرت تو خاك...  ها كنه مى

 !! ها برازنده رختخواب

 ... امروزم خرابكارى...  آهان بنویسم؟ خواستم مى چى اصال

 رىس یه با و بود راضى كارم گزارش از. بدم جواب نتونستم رو سوالش تا شش از تا دو بازم امروز

 ابزارى بونزن چراغ)*  كردم روشن* بونزنو چراغ. شدم آزمایش انجام مشغول داد، كه توضیحاتى

 می استفاده آن از آزمایشگاهها در گرمایی انرژي و حرارت تولید منبع عنوان به كه است فلزي

 یزم از رو برازنده صداى كه كردم مى تنظیم كناریش پیچ با رو اش شعله میزان داشتم و( شود

 :شنیدم كناریم

 هگذشت ى هفته كوییز جزو سوال این. بپرسید صداقت خانوم از تونید مى رو سوال این جواب -

 . بوده اشون

 دیگه هگرو یه به داشت برازنده. بود داده دست بهم خركیفى حس دقیقا. شد باز بناگوش تا نیشم

 دهبرازن یعنى این و. بگیرند كمك من از تونند مى سوالشون، جواب دونستن براى كه گفت مى

 . داره قبولم
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 ینچ بینیمو! دماغم تو زد پاچه كله بوى دفعه یه كه كردم مى افتخار خودم به پوستى زیر داشتم

 " گمب اومدم تا و گرفت شدت بو...  چیه از و كجا از بو بفهمم كه كشیدم مى بو تند تند و بودم داده

 ردگ هاش چشم لحظه یه تو و برگشت سمتم به درهم ابروهایى با برازنده ،" گندى بوى چه پیف

 . عصبانیت از پر صورتش و شد

 از كه موهام توى رو اش دیگه دست و عقب كشیدم شدت با و پیچید بازوم دور هاش انگشت

 این و شده خبر چه كه بودم مونده واج و هاج! كرد فرو بودم، ریخته صورتم توى كج مقنعه، جلوى

 برازنده داد صداى این و زد نمى جیك كس هیچ! واقعیت یا دیدم خواب تو رو رمانتیك سكانس

 :شكست رو سكوت كه بود

 تمام...  كنید نگاه چراغ؟ ى شعله روى گرفتید رو سرتون كجاست؟ حواستون محترم خانوم -

 ...  سوخت موهاتون

 زندهبرا دست تو انتهاشون كه موهام به باز دهن با و میزد گنجیشك مثل قلبم. بودم شده شوكه

 دستم تو موهامو بهت با. كرد رها موهام و بازو از رو دستش دو هر برازنده. بودم شده خیره بود،

 موى گند بوى. بودند شده زبر و پیچى پیچ و فرخورده كامال سرم، جلوى موهاى از اى دسته. گرفتم

 موهاى كشیدم، بهشون كه دست! بودند شده زغال رنگ موهام. بود كرده پر دماغمو سوخته

 ... شد پودر دستم تو نازنینم

 تحقیر هم بود سوخته موهام هم...  داشتم بدى حس چه. شد جمع هام چشم تو اشك اراده بى

...  كنه مى درد هم هنوز. كرد مى زوق زوق بازوم روى برازنده هاى انگشت جاى...  بودم شده

 رب خاك ى الهه. مونده بازوم دور انگشتش تا پنج جاى قشنگ كه چلونده بازومو همچین المصب

 كنهن میگه...  انحرافه خداى كه هم نوشین! كرده كبودت كه دارین سرى و سر هم با نكنه میگه سر

 دم موهام، تو كرد فرو دستشو برازنده كه لحظه اون میگه عاطفه!! دارى كبودى هم ات یقه تو

 !كرده خاموشش دستش با بیچاره ى برازنده و بوده گرفته آتیش كبریت عین موهام

 خرآ تا كه هم برازنده. شد گرفته حالم حسابى دادم آب كه گلى دسته این با امروز اینكه خالصه

 و كنم تموم رو آزمایشم نفر اولین خواست مى دلم. كرد مى نگام تـَخم و اخم با همش ساعت

 امروز كه هم برازنده و خرابكارى پشت خرابكارى هى كردم، مى عجله بس از ولى چاك، به بزنم

 ! كرد مى دار معنى هاى نگاه هى بود، من به حواسش دونگ شیش حسابى

............. 
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 تحویلش رو ها داده كه رفتیم تایى سه و شد تموم آزمایشم عاطفه، و نوشین با همزمان باالخره

 از بعد و گرفت رو نوشین دست توى ى برگه اون ولى گرفتم سمتش به امو برگه من اول. بدیم

 :گفت و داد تحویل بهشون رو برگه كردنش، امضا و بررسى

 . ببرید تشریف تونید مى. نباشید خسته -

 دست به برگه چنان هم كه من به توجه بى و گذاشت میز روى و كرد قالب هم تو رو هاش انگشت

 مى دمش مطمئن دیگه. بیرون برن آزمایشگاه از تا عاطفه و نوشین به زد زل بودم، ایستاده جلوش

 كه صورتم تو بكوبه رو نفرتش و انزجار تمام و خورده دستم از مدت این كه حرصى تمام خواد

 . بگیره ازم منو ى برگه بعد و بشه خلوت آزمایشگاه خوب كرد صبر

 وىكورس آخرین. لرزید دلم شد، بسته سرشون پشت آزمایشگاه در و رفتن كه نوشین و عاطفه

 هیچى كه نگاهى و ها چشم با برازنده. پریده رنگم كردم مى حس. دادم دست از هم رو امیدم

 :گفت و چرخید سمتم به نبود، معلوم ازشون

 . ببینم رو هاتون داده -

 :گفت بعد ى لحظه چند. شد خوندن مشغول و گذاشتم روش جلوى رو برگه

 شینى؟ نمى چرا -

 خوب .نشستم یكیشون روى آروم خیلى. بود دیوار كنار صندلى تا دو. انداختم برم و دور به نگاهى

 ،آرامشش پشت كه بود مشخص كامال. شم ولو زمین رو ترس از نبود بعید وگرنه نشستم شد

 .خوابیده طوفانى

 رو مداد! گذاشت مثبت یه و منفى یه اسمم روى روبه. كرد باز رو دفترش و برداشت رو مدادش

 :گفت و كشید عمیقى نفس. كرد نگاهم و گذاشت دفتر بین

 دست به كه بود خوبى هاى داده خاطر به مثبت و كردید كه بود اى احتیاطى بى خاطر به منفى -

 . دادید انجام خوب رو آزمایشتون كالفگیتون، و ناراحتى و استرس وجود با. آوردید

 :داد ادامه و كرد سكوت لحظه چند

 یه آزمایشگاه...  صداقت خانوم...  خودتونه خاطر به همش. رفت باال صدام كه خوام مى عذر -

 اجعهف تونه مى شیطنت و احتیاطى بى ترین كوچك. نیست بردار شوخى...  خطرناكه كامال محیط
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 رمت همون كه رو آزمایشگاه امنیتى مسائل دانشجوها، از كدوم هیچ زیاد احتمال به. بیاره بار به

 میگم واین كه متاسفم. كنند نمى مطالعه دقت به شده، گنجونده عمومى آزمایشگاه كتاب توى اول،

 ور خودتون امنیت باشید، تر ساده كه قدر هر. مهمونى و مجلس نه   علم كسب محل اینجا...  ولى

 . كردید تضمین

 هبرگ بین. شد ختم میزش روى هاى برگه به و شد كشیده هام دست سمت به صورتم از نگاهش

 و دبلن هاى ناخن. انداختم هام دست به نگاهى فاصله اون تو. گشت مى چیزى دنبال میز، روى هاى

 .زده الك و شده مانیكور

 :گفت و داد سُر سمتم به میز روى و كشید بیرون اى برگه ها، برگه بین از

 . سالمت به -

 . بود بعد آزمایش درسى هاى فصل. انداختم برگه به نگاهى

 الاص انتظارم برعكس. بودم شرمنده و بود پایین سرم هم باز. نداشتم گفتن براى حرفى هیچ

 كه هایى بچه حال به خوش...  زنشه كه اونى حال به خوش صبور؟ قدر این هم مرد. نبود طوفانى

 و سالم فرزند چنین كه كنند مى افتخار بهش مادرش و پدر حتما. باشه باباشون برازنده، قراره

 دیده؟ ازم خیرى چه مامانم...  بیامرزه خدا كه بابامو چى؟ من. دارند صالحى

 تموم. شدم زشت خیلى. كردم كوتاه رو سرم جلوى موهاى...  برگشتم آرایشگاه از االن همین

 :گفت مى مدام هم آرایشگر و كردم گریه پروند، مى قیچى با امو شده وز موهاى كه مدتى

 ... نسوخته صورتت كه خداروشكر -

 یادم تیفوسى؟ خروسى؟ بود؟ چى اسمش دونم نمى...  كرده درست برام مسخره جلف مدل یه

 این از یادم بدم. دخترونه تا میزنه پسرونه بیشتر كه كوتاه سیخى سیخ هاى مدل همین از...  نیست

 كى هیچ ندارم دوست. نمیومد در این بهتراز من ى شده وز و سوخته موهاى اون از ولى...  مدل

 یه تا بسازم مسخره موهاى این با ماه دو حداقل مجبورم چیه؟ چاره ولى...  ببینه جورى این منو

 .نشم عام و خاص ى مضحكه دانشگاه تو كه خرم مى هد یه میرم فردا. بشن بلندتر كم

 ورىجون چه دیگه تو...  بود شده آدم حاال تا بود هم بز واهلل...  نمیشى آدم چرا...  سایه تو به لعنت

 هستى؟

****** 
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 . اتاق تو پرید هوا بى نجال باز كه خندیدم مى داشتم

 خندیدى؟ مى چى به -

 . خندیدى مى و بودى خونده هم تو كه موهاش قسمت همون به رسیدم -

 :گفت هیجان با و كرد ذوق كلى نجال

 از واقعا حاال...  بیچاره داشت گناه. سوخت براش دلم هم كوچولو یه ولى. بود حال با خیلى واى -

 گرفتن؟ طالق هم

 :گفتم و دادم تكون تاسف با سرمو

 .اوهوم -

 چرا؟ آخه -

 راىب. بگم دیگه یكى براى رو صداقت زندگى جزییات تمام نبود درست. بدم جواب خواستم نمى

 :گفتم بحث كردن عوض

 من؟ اتاق تو اومدى و پایین انداختى سرتو نقطه سه عین باز چرا تو -

 :گفت و كرد اخم

 .داره كارت بابا دوما...  خودتى گاو اوال -

 بابا؟ -

 .بله -

 شده؟ خبر چه -

 :گفت و پایین انداخت سرشو

 .بزنه حرف باهات بنیامین مورد در خواد مى كنم فكر -

 از بلق كاش. بشم اطالعاتى تخلیه مامان و بابا توسط كه بود رسیده وقتش پس. افتاد زاریم دو

 نجال به لحداق یا. كنم شون توجیه بنیامین با نسبتش و ژاله حضور مورد در تونستم مى اومدنشون
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 هك بود مایل شاید. كنم مشورت بنیامین خود با اول مورد این در بود بهتر هم شاید. گفتم مى

 .بده توضیح مورد این در خودش

 :گفتم نجال به تهدیدآمیز و تخت روى گذاشتم و بستم رو دفتر

 . وزهبس خودت براى دلت دیگه كه موهات زیر گیرم مى فندك یه بزنى دفتر این به دست باز اگه -

 اتاق از و كرد اخم نجال كه بود موثر انگار ولى بود، خالى تو تهدید یه فقط حرفم این كه چند هر

 بودند، هنشست تلویزیون روى روبه سالن توى كه بابا و مامان كنار و رفتم سرش پشت! بیرون رفت

 . نشستم

.............. 

 :گفت بابا و نشست رومون روبه هم نجال

 خبر؟ چه نیما آقا خب -

 :گفتم و خندیدم

 سیر وایدخ مى بله؟ دیگه، بنیامینه به مربوط خبرهاى خبر، از منظورتون چى؟ یعنى دقیقا این حاال -

 كنم؟ تعریف براتون زندگیشو پیاز تا

 :گفت و كرد كوتاهى ى خنده بابا

 تا ارىد ازش تو كه شناختى ببینم خوام مى ولى...  تحقیق برم باید هم خودم كه چند هر... دقیقا -

 درمیاد؟ جور كنم مى كه تحقیقاتى با حد چه

 اهآزمایشگ به پا و شد استخدام امون كارخونه تو بنیامین كه روزى اولین از و كردم صاف گلویى

 و كرده فوت كه پدرش از. گفتم براشون خالصه بودم، باهاش كه اى لحظه آخرین تا گذاشت

 و نگفتم رو اسمش كه اى خاله دختر و مادرشه پرستار كه مهسا از. شده بیمارى درگیر كه مادرش

 . كردم اشاره بودنشون رضایى برادر و خواهر به فقط

 و كشیدم عمیقى نفس شد، تموم كه هام حرف. زدم مى حرف داشتم اى دقیقه چهل تقریبا

 . ببینم رو العملشون عكس تا شدم خیره بهشون

 :بود این پرسید بابا كه سوالى اولین
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 سرش پیغمبر و خدا هست؟ روزه و نماز اهل. نگفتى رو كارى اصل اما گفتى و گفتى همه این -

 میشه؟

 . بهتره من از حداقل باشه چى هر -

 طور؟ چه -

 چشم اهل. گیره مى وقتش به كه هم روزه. خونه مى رو نمازش همیشه كه كارخونه تو خب -

 . ینهست آشنا باهاش خودتون كه هم رو شخصیتش و اخالق. نیست كه هم بارى و بند بى و چرونى

 :گفت نجال به رو مامان و داد تكون سرى بابا

 فكر بیشتر كم یه خواى نمى بدى؟ رد جواب حسین امیر به خواى مى مطمئنى...  جون مامان -

 .بنیامینه از بهتر خیلى موقعیتش حسین امیر كنى؟

 :گفت و انداخت نجال و مامان به نگاهى بابا. گرفت گاز لبشو و شد قرمز بناگوش تا نجال

 تر بختخوش دخترمونو بتونه نمیشه دلیل دكتره امیرحسین اگه. نیست مالك كه موقعیت خانوم -

 .دوستیه خانواده و اخالق و ایمان مهم. كنه

 :گفتم و كردم باریك هامو چشم

 كترد خواستگار یه دختره و خواستگارى برم جایى اگه منم. پسرتونه همكار بنیامین خوبه حاال -

 كنند؟ دك منو باید دیگه باشه داشته

 :گفت و كرد ریزى ى خنده مامان

 ... واهلل دونم مى چه...  نكنه خدا نه واى -

 :گفت و داد قرار مخاطب رو نجال بابا

 جون؟ بابا آره...  بدى مثبت جواب بنیامین به خواى مى میگه. زنه مى هایى حرف یه مامانت -

 :گفت و پایین انداخت سرشو نجال

...  منفیه امیرحسین به جوابم گفتم فقط. بدم مثبت جواب بنیامین به خوام مى نگفتم كه من بابا -

 . بدونید صالح شما جور هر هم باز البته. همین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

315 

 

 و زد رضایتى لبخند بابا. نشونه مى كرسى به خودشو حرف جمله یه همین با. موذى نجالى اى

 :گفت مامان

 ببینم؟ رو تو عروسى میشه كى. دوتون هر. بشین بخت سفید كه الهى -

 :گفتم تعجب با. بود من به نگاهش

 منى؟ با -

 .دیگه توام با خب. دیوارم رو ى پشه اون با...  نه -

 :گفتم عاجزانه من و خنده زیر زدند تاشون سه هر

  كنه؟ نمى گیر جایى دلم كه چیه من تقصیر -

 .كنم مى معرفى بهت رو دخترها بهترین خودم كن تر لب تو خب -

 . باشید من دادن زن فكر به بعد بشه، معلوم نجال تكلیف بدید اجازه فعال حاال -

 :گفت و كرد مداخله بابا

  .ندارى هم خالى و خشك نامزد یه هنوز تو اونوقت. بود سالت شش تو بودم، كه تو سن به من -

 :گفتم موذیانه و خندیدم

 . رفت مى مدرسه ام بچه االن منم وگرنه نرفته شما به چرونیم چشم متاسفانه -

 :گفت و كشید درهم رو هاش اخم بابا

 زل تو اونوقت كنیم، دراز پامونو مادرمون و پدر جلو شد نمى رومون ما. قدیم هاى بچه هم بچه -

 چرون؟ چشم میگى بهم منو هاى چشم تو زنى مى

 ندبل جام از. انداخت خنده به رو امون همه نبود، توش عصبانیت از اثرى كه بابا ى گالیه پر لحن

 :گفتم و شدم

 ازهاج با. هستم بنیامین مورد در تحقیقاتتون ى نتیجه منتظر...  برسه ما هاى بچه داد به خدا -

 ...شدم خوندن مشغول و تخت رو زدم شیرجه و اتاقم به برگشتم و دادند تكون سرى بابا و مامان

******* 
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 آبان 66/ چهارشنبه

 چرا اصال. چهارشنبه روزهاى شده خاطراتم دفتر تموم كه جالبه...  دیگه ى چهارشنبه یه هم باز

 ىجور یه خواد مى دلم نیفته، هم خاصى اتفاق هیچ اگر حتى جالبه؟ برام چهارشنبه روزهاى فقط

 چهار یقادق دیدنم، با برازنده اینكه جز. نیفتاد خاصى اتفاق هیچ امروز. بنویسم هارو چهارشنبه این

 حركت با و چرخید صورتم دور نگاهش هم بعد. زد زل بودم، پوشیده مقنعه زیر كه هدى به ثانیه

 . داد رو سالمم جواب سرش،

 و شتمنو مى برگه روى تند و تند كه دادم مى انجام باید محاسبات سرى یه كوییز، پرسیدن موقع

 از رو محاسباتم غلطى و درستى كه گرفتم باال سرمو وقتى. بود برگه به نگاهش هم برازنده

 به برگه، جاى به كردم، دنبال كه رو نگاهش مسیر. بود مونده خیره نگاهش بفهمم، نگاهش

 .رسیدم هام ناخن و ها انگشت

 اونقدر ها درس خوندن روزه، چند این. كردم پاك رو هاش الك و كردم كوتاه هامو ناخن دیشب

 ى هفته چپى چپ نگاه اون با كه هم برازنده. كنم رسیدگى بهشون نكردم وقت كه گرفت وقتمو

 اطوار و قر براى كه كرد حالیم مستقیم غیر جورایى یه بودن، ساده مورد در حرفش و پیشش

 شست ومن پیش ى هفته كه رسم مى نتیجه این به كنم، مى فكرشو كه حاال. دانشگاه میام اومدن،

  .بود نیفتاده زاریم دو االن تا من كه داد انجام رو كار این ماهرانه اونقدر ولى كرد آویزون بند از و

 مى ممتد هاى نگاه كه هم برازنده. بودم پوشیده لباس برازنده میل مطابق و ساده ناخواسته، امروز

 !میزد محو هاى لبخند و كرد

 !!نداره حلقه برازنده...  مهم ى نكته یه آهان

 ! رسیده ذهنم به خبیث فكر یه

 ناخن م،بپوش بلند پاشنه هاى كفش و ربعى سه آستین و كوتاه مانتوى یه دیگه، ى جلسه خوام مى

 بینمب تا بكنم دبش آرایش یه و پیشونیم تو بریزم سیخیمو سیخ موهاى و بزنم قرمز الك هامو

 !! چیه العملش عكس

 تیپمو من زده، پیش ى هفته كه حرف كلمه تا دو خاطر به كرده فكر طرف...  همینه...  خودشه آره

 .بمونه باز دهنش كه بزنم تیپى چنان دیگه ى هفته. بوده اجبارى نداره خبر. كردم عوض

.......... 
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 آبان 62/ شنبه

 همین باتقری همیشه چند هر. سرمه تو فكرى چه نگفتم بهشون. كردیم خرید رفتیم بچ برو با امروز

 كوتاه آزمایشگاه روپوش یه. بذارم تموم سنگ خوام مى دفعه این ولى پوشم مى لباس جورى

 بخرم قرمز خواستم مى...  ستش كیف با مشكى بلند پاشنه هاى كفش. رونمه وسط تا كه خریدم

 . بده گیر بهم حراست ممكنه جورى اون ولى

 بزنم كه هم فرمژه كنه، مى برابر دو هامو مژه كه توپ ریمل یه. خریدم هم آرایشى لوازم عالمه یه

 پیوند خوام مى هم... اصالح برم خوام مى شنبه سه. مصنوعى مژه عین میشه قشنگ دیگه

 ...  بشم جیگرى چه جــــــون. كنم كوتاه رو دمشون كم یه هم بردارم ابروهامو

 0897 آذر 0/ جمعه

 ... داره شكستنك سر داره اشكنك بازى كه گفتن راست

...  چهارشنبه این بود روزى چه كه واى...  افتاده اتفاق همه این روزه دو این تو كه نمیشه باورم

 !بریدن چهارشنبه روز منو ناف كنم فكر

 سشوار اب سیخیمو سیخ موهاى و گرفتم دوش رفتم. رسیدم مى خودم به داشتم صبح از چهارشنبه

 امو شده كوتاه ابروهاى. كردن آرایش به نشستم و زدم حسابى پنكیك و كرم. دادم حالت ژل و

 تپش باریكى چشم خط و زدم مسى ى سایه. كردم ایشون قهوه به متمایل كمى و كشیدم مداد

 مى آش بدى پول چى هر میگن. كنه مـــــى چه جدیدم ریمل كه وااااااااى. كشیدم چشمم

 و انداختم مشكى طرح روشون ناخن مهر با كه طالیى الك و مسى لب رژ...  شدم محشر. خورى

 هم رو همیشگیم عطر ى شیشه. كردم آویزون كوچولو زنجیر یه چپم، دست انگشترى ناخن از

 !!داشتم كم مجلسى ى دكلته لباس یه فقط خداییش. كردم خالى خودم روى

 و پارتى یا علم كسب محل شده دانشگاه نیست معلوم...  میگه راست هم بیچاره ى برازنده

 !مهمونى؟

 مى ور كوتاهه و تنگ ك ر م مانتو اون وگرنه میده گیر حراست كه حیف. پوشیدم متوسطى مانتوى

 ...  ها شد مى چى تفنگى لوله جین با پوشیدم

 سمت افتادم راه تنهایى بودند، نشده آماده هنوز ها بچه چون و رسیدم خودم به حسابى خالصه

 رد جلو. نباشه معلوم ام شده آرایش هاى چشم كه بودم گذاشته هم رو آفتابیم عینك. دانشكده
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 یدپیچ خیابون نبش از سرعت با ماشینى دفعه یه شدم، مى رد خیابون از داشتم كه دانشكده

 قبع قدم یه تونستم فقط و پریدم جا از ماشین، بوق صداى با ولى! بودم كرده كُپ اولش. سمتم

 تا پنج روى از ماشین الستیك بدم، نجات مهلكه از هم رو چپم پاى بتونم اینكه از قبل اما برم

 ... رفت هوا به جیغم و شد رد پام انگشت

 ... نیمــــــــــــــا -

 جیغ هم نجال خوندم، رو صداقت كشیدن جیغ كه اى لحظه همون درست...  پریدم جا از متر سه

 نوم اسم خیابون وسط صداقت كردم فكر اول ى لحظه كه بودم ماجرا حال و حس تو اونقدر. كشید

 :گفتم و كردم نگاه بود ایستاده در الى كه نجال به عصبانیت با!! زده صدا

 .كردم سكته...  دیوونه؟ چته...  مار زهر -

 :گفت و خندید غش غش

 !نكنى خونى تنها باشى تو تا...  حقته -

 :گفتم عصبانى لحن همون با

 دارى؟ چیكار چیه -

 زدیم صداتون چى هر كه خوندنى غرق اونقدر عالى جناب و شده شام وقت بازم...  هیچى -

 . نشنیدى

 من اچر بفهمن كه بودن شده كنجكاو بابا و مامان شام موقع. شدم بلند و كشیدم عمیقى نفس

 ىجور یه كارى جدید ى مسئله ى بهونه به! شنوم نمى رو صداشون كه شده پرت حواسم اینقدر

 ى مسئله به مربوط واقعا موضوع. نگفتم دروغ هم چندان چند هر. آوردم هم رو قضیه ته و سر

 !بود كارى جدید

 وردم در خواستم مى. بزنم حرف باهاش موضوعى مورد در تا اتاقم بیاد خواستم نجال از شام از بعد

 .نده نشون شدیدى العمل عكس ژاله دیدن با دیگه نجال حداقل كه بگم بهش ژاله

 :گفت و صداقت دفتر رو زد شیرجه رسید، اتاق به پاش اینكه محض به

 . بخونیمش هم با كه میشى راضى باالخره دونستم مى -
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 :گفتم و كشیدم بیرون دستش از دفترو

 . نداره دفتر این به ربطى. نزن صابون دلتو بیخود -

 داره؟ ربط چى به پس -

 . كى به بگى بهتره -

 كى؟ به خب -

 . بنیامین -

 ردمك اشاره كنارم به دست با. باشه شنیده درست نبود مطمئن انگار! دهنم تو زد زل و شد ساكت

 :گفتم و

 . بگم برات تا بشین -

 :گفت و نشست نگرانى با

 شده؟ چیزى -

 . میشى شوكه كم یه فقط. نیست اى كننده ناراحت موضوع. نباش نگران -

 :گفت اعتراض با و شد برابر دو نگرانیش

 شده؟ چى. نیما لوسى خیلى -

 :گفتم و كردم فكرى. بود گفتنش ذره ذره از بهتر موضوع، كردن عنوان دفعه یه نظرم به

 منه؟ دختر دوست گفت و امون خونه اومد عید، از قبل پیش، ماه چند كه همون یادته؟ رو ژاله -

 :گفت بعد و كرد فكر لحظه چند

 بود؟ پوشیده كاله و شال و سفید بافتنى كه دختره همون -

 !بود مونده یادش خوب چه

 . همون آره -

 مگه؟ طور چه. یادمه آره خب -
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 . هست هم رضاییش خواهر كه همون. بنیامینه ى خاله دختر اون -

 ! بود كرده گیر گلوم تو انگار...  هوف. دادم بیرون شدت با نفسمو. گفتم باالخره

 :گفت بعد لحظه چند! برد مى زمان كمى موضوع تحلیل. كرد مى نگام حركتى هیچ بدون نجال

 ... گفتى چى بگو دوباره -

 :كردم تكرار شمرده شمرده

 . بنیامینه...  رضایى خواهر...  و...  خاله دختر...  ژاله -

 :گفت بهت با

 نیما؟ مطمئنى تو -

 ىا قیافه با باالخره. كرد سكوت دقیقه یك حدود و پایین انداخت سرشو. كردم نگاهش چپ چپ

 :گفت و آورد باال سرشو داغون

 بگیم؟ چى مامان به -

 ...  مامان! بود كرده اشاره نكته ترین مهم به

 :گفتم و دادم تكون سرى

 چیزى یه مامان خواستگارى مجلس وسط وقت یه. بكنى فكرى یه تو كه گفتم تو به. دونم نمى -

 . بشه آبروریزى بیچاره این به نگه

 :گفت و كرد اخمى

 بیچاره؟ كدوم -

 . دیگه ژاله -

 :گفت و پرید باال ابروهاش

 خوب هم تو و جا این اومد شد پا هلك و هلك كه موقع اون ؟"بیچاره" شدن خانوم ژاله حاال...  ا  -

 سوزونى؟ مى دل براش كه شده چى حاال. نبود بیچاره كردى آویزونش و شستى
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 رو مبریز رو ژاله زندگى و زار و كنم تعریف شبسترى كرد حسین ى قصه براش نداشتم حوصله

 :گفتم حوصلگى بى با. دایره

 مامان براى جورى یه خودت. ام كالفه جورى بد خودمم كه نپرس دین اصول خدا رو تو...  نجال -

 ىغلط یه هم بدبخت اون حاال. نچزونه جمع تو رو بیچاره این شب جمعه كه بده توضیح رو موضوع

 . بكوبیم سرش تو اشتباهشو و بدیم نشونش انگشت با نباید كه ابد تا. كرد

 :گفت ناراحتى با. بودن شده هم در بدجورى نجال هاى اخم

 پاى جلو سنگى چه كارش این با دونست نمى ما؟ ى خونه بیاد ژاله كه داشت دلیلى چه آخه -

 میندازه؟ خودش داداش

 ...ژاله با هم زدم حرف بنیامین با هم من چیزها، این تمام مورد در...  نجال -

 :گفت و پرید حرفم وسط

 زدى؟ حرف ژاله با تو -

 :گفتم جانب به حق

 . بگیرم اجازه ازتون باید دونستم نمى -

 :گفت و كرد نازك چشمى پشت

 هم؟ به گفتین چى...  حاال خب -

 . شده بنیامین آقا اون و جنابعالى سوز پا هم خورده یه ژاله -

 چى؟ یعنى ما؟ پاسوز -

 دلش بنیامین بفهمه كه. بنیامین دل خاطر به هم ما ى خونه اومد خودش دل خاطر به هم ژاله -

 !بده بهش رو تو آمار و كرده گیر كى پیش

 ! شد قرمز صورتش و شد شل نجال نیش

 میگى؟ جدى -

 انگار؟ اومد خوشت چیه؟ -
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 .نیما نكن اذیت -

 كنم تمومش زودتر باید. بخونم دفترو این منم بذار. بكن مامان واسه فكرى یه برو پاشو...  پاشو -

 . برسم بفهمم باید كه چیزهایى اون به تا

 كدهدانش و رشت به رفتم دوباره رفت، بیرون كه اتاق از. گفت بخیر شب و شد بلند مقاومت بدون

 اچر كه افتاد مى زاریم دو داشت كم كم. بود شده رد صداقت پاى روى از كه ماشینى و خیابون و

 عكس شدید اونقدر پاش، روى رفت پام و كردیم مى صحبت دفترش توى صداقت با كه اولى روز

 ...افتاد گریه و داد نشون العمل

****** 

 تو بلندم، پاشنه هاى كفش روى از پامو و بودم نشسته خیابون وسط زمین، روى درد شدت از

 . ریختم مى اشك و بودم گرفته دستم

 و كت مردى. سمتم برگشت عقب دنده با و كرد ترمز شدت با تر طرف اون متر چند ماشین

 صدام وت دردمو تمام. بود صورتش به هم پهنى و پت آفتابى عینك كه شد پیاده ماشین از شلوارى

 :دادن فحش به كردم شروع و ریختم

 چه برونى تونى نمى هم یابو تو داده؟ گواهینامه تو به احمقى كدوم كورى؟ مگه عوضى مردتیكه -

 چرون بز شدى؟ راننده كردى فكر خریدى ماشین رفتى فروختى بز تا چهار. ماشین به برسه

 ... وحشى

. داد مى فشار هم روى شدت با رو هاش لب. منقبض فكش و بود شده درهم حسابى مرد هاى اخم

 جاى به. گفت مى چیزى یه كى هر و شدند جمع دورمون نفر بیست ده من، داد و جیغ صداى از

 اشك و ودنب ایستاده فقط بیمارستان، ببرتم تا ماشینش تو بذارتم و بگیره بغلمو زیر یكى اینكه

 !كردن مى تماشا ریختنمو

 :گفتم ماشین صاحب به رو بیداد و داد با و دراومد حرصم

 خواى مى اگه نكش خجالت...  شده خاكشیر و خورد پام كنى؟ مى نگاه منو بر و بر وایستادى -

 ...  اهلل بسم كنى فرار
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 همون دقیقا. گرفت رو بازوم زیر و شد خم سمتم به مرتبه یه بود، شوك تو هنوز انگار كه مرد

 جاى و نداشت دردى دیگه اینكه با. بود كرده كبودش برازنده پیش، هفته دو كه بود بازویى

 :گفت و كشیدم اى دیگه داد ناخودآگاه بود، شدن خوب حال در هم كبودیش

 ...  كنه مى درد بازوم آخ آخ آخ -

 دانشكده هاى بچه از میومد بهشون كه دختر تا دو اون، جاى به و كرد آزاد بازوم از رو دستش

 و اشینم به رسوندم خودمو بلند، پاشنه كفشهاى اون با پایى یه من و گرفتن هامو بغل زیر باشن،

 . عقب صندلى رو شدم ولو

 تسرع با و كرد خارج بودند شده جمع كه جمعیتى بین از رو ماشین و نشست فرمون پشت مرد

 :شنیدم رو صداش بعد لحظه چند. كرد حركت

 عجله كم یه... باشه خیابون وسط كسى كردم نمى فكرشو اصال. ام شرمنده واقعا من خانوم -

 ... داشتم

 آفتابیش عینك فقط كه صورتى به ماشین، وسط ى آینه توى از باز دهن با من و میزد حرف اون

 اخصم ى پرده به صوتیش امواج و میشد خارج دهنش از كه اى كلمه هر. بودم شده خیره بود، پیدا

 شدت از كه صدایى با. شدم مى مطمئن بود، افتاده ذهنم تو كه فكرى از بیشتر رسید، مى گوشم

 :گفتم بود شده ضعیف تعجب و درد

 ... برازنده؟ جناب -

............. 

 :گفت تعجب با و شد خیره بهم ماشین آینه توى از. برداشت چشمش روى از رو عینكش

 شناسید؟ مى منو شما -

 :گفتم بود شده دورگه درد از كه صدایى با و برداشتم رو آفتابیم عینك

 نشناختین؟ منو شما یعنى -

 كه آورد مى فشار مغزش به داشت انگار. كرد باریك هاشو چشم و انداخت بهم نگاهى آینه تو از

. رخیدچ مى خیابون و صورتم بین نگاهش! كرد تنظیمش و آینه سمت رفت دستش! دیده كجا منو
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 دهندی شكلى این حاال تا. داشت ریش ته و بود كرده كوتاه رو موهاش. بودم شده خیره اون به منم

 .بودمش

 صداش از من. نشناخته منو برازنده كه نمیشد باورم. خندیدم مى قاه قاه نبود، پام درد اگر

 موهاى و بودم كرده كه آرایشى اون با البته بودم؟ كرده تغییر اینقدر یعنى...  اون ولى شناختمش

 !ناختش مى هم نباید بودند، شده رو و زیر كلى به كه ابروهایى و پیشونیم توى شده پخش كوتاه

 وردآ رو سرش و كرد باز رو عقب در. شد پیاده ماشین از و رسیدیم بیمارستان به بعد دقیقه چند

 :گفت و ماشین داخل

  برید؟ راه تونید مى -

 :گفتم پررویى با

 !تونم مى كنید كمكم اگه -

 !بریزم كرم كه بود فرصتى خوب بود، نشناخته منو كه حاال

 قرار مصورت از كمى ى فاصله به صورتش. بگیره بازومو زیر بتونه تا كرد دراز سمتم به رو دستش

 :گفت ناباورى لحن و شده درشت هاى چشم با و چرخید سمتم به مرتبه یك كه داشت

 صداقت؟ خانوم -

 :گفتم كشدارى صداى با زدنش، صدا نوع تاثیر تحت احمقانه خیلى كه شد چى دونم نمى

 ... استـــــاد -

. كرد بهم بدى خیلى نگاه. شد عصبانى و درهم اش چهره و كشید هم تو شدت به رو هاش اخم

 :گفت عصبانیت با و گذاشت ماشین سقف رو دستشو یه و كشید بیرون ماشین از خودشو

 ... یا كارت پى میرى و میشى پیاده خودت پاى با االن همین یا...  محترم خانوم -

 :گفتم كرد مى آب هم رو سنگ دل كه لحنى با و پریدم حرفش وسط

 بعید هیچ. شدن له هام انگشت كارم؟ پى برم و بشم پیاده طورى چه چالغم پاى این با من -

 !باشن ولو كفشم تو و باشن شده قطع اشون همه نیست
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 شنگاه آورد، باال كه رو سرش. بود شده منقبض فكش. شد خیره زمین به و كرد مكث لحظه چند

 :گفت جدیت با. صورتم به اال بود جا همه به

  شده؟ رد پاتون روى از ماشین الستیك كه كنم باور دارید توقع -

 :داد ادامه بارى سرزنش لحن با

 كه ندازنمی ها ماشین جلوى رو خودشون كه هستى كسایى شبیه بیشتر كردى؟ خودت به نگاه یه -

 ... اهلل اال اله ال...  با فرقى كه كردى آرایش اونقدر. كنند اخاذى مردم از

 یمج با كه زشتى ى كلمه همون شایدم یا ندارى ه.ش.ح.ا.ف یه با فرقى بگه خواست مى كنم فكر

 ! میشه شروع

ر فقط...  سایه بینى مى  كی به تو از كه است دیگه پسرهاى مثل اینم كردى فكر...  زنى مى تـ 

 .نمیده جواب یكى این واسه همیشگیت كارهاى راه دویدن؟ سر به اون از و اشاره

 خوندن درس موقع ها تازگى بدبخت؟ ى برازنده این به دادم گیرى چه...  شده مرگم چه من اصال

 فكر حركاتش و ها حرف و آزمایشگاه و هورمند به دارم ساعته یه فهمم مى و میام خودم به یهو

 هنداشت منو امثال و من هواى اگه تو ولى نیستم بخورى درد به ى بنده دونم مى خدایا. كنم مى

 ودمخ دست كار غریب شهر این تو ترسم مى...  باش مواظبم...  نمیشه خدا اسمت دیگه كه باشى

 ... بدم

 اگه سایه حالت به واى جنبه؟ مى گوشت و سر بدم؟ خودم دست كار كه چى یعنى...  ها غلط چه

 ى دختره...  بشى دیوار پخش پشه، عین كه زنمت مى همچین...  دربیارى بازى سلیطه بخواى

 خودت كار به سرت شدى؟ دریده نیست، سرت باال بابا ننه...  حیا بى ى بریده گیس سفید چشم

 ...  باشه

...  جون خدا بینى مى...  نوشتم مى داشتم چى رفت یادم اصال...  زدم غر خودم سر قدر چه...  اوف

 مخود با كنم مى شروع و بیرون میشم پرت بحث از دفعه یه...  شده، مدلى همین خوندنمم درس

 ...  رفتن كلنجار هورمند و

 ... اهلل اال اله ال ى تیكه اون...  بودم؟آهان كجا

 :گفت خورد، كه رو حرفش
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 ... شو پیاده -

 هك بشم پیاده خواستم درو سمت كشیدم خودمو ناخودآگاه، كه "شو پیاده "گفت خشن اونقدر

 :گفت

 .بیارم ویلچر برم كن صبر -

 از كهاین با! سوخت برام دلش كنم فكر. بیمارستان ساختمون داخل رفت و شد دور ماشین كنار از

 بود كرده رمو پام. دكتر به برسونم خودمو پا لنگه یه نشد راضى بازم ولى بود، عصبانى خیلى دستم

 جرئت. درآوردم پام از رو كفش بدبختى با و بستم هامو چشم. بود شده تنگ پام از كفش و

  ...   خون از پر پام و شدن قطع واقعا كردم مى حس. كنم نگاه هام انگشت به نداشتم

 :برگشت كه كنم نگاه پام به چشم ى گوشه از خواستم مى و كردم باز رو هام پلك از یكى الى

 كنم؟ كمكتون یا بشینید تونید مى -

 مى وقاحت خیلى دیگه. بود ایستاده ماشین در كنار ویلچر با. كردم نگاهش و كردم باز هامو چشم

. ویلچر سمت كشیدم خودمو و گرفتم ویلچر هاى دسته به دستمو! كن كمكم بگم كه خواست

 كه بگم آخى شد باعث دردش شد، جا به جا كه پام. كرد كمكم و شد حلقه بازوم دور دستش

 :گفت و كرد ول رو بازوم! گفتم آخ بازوم درد خاطر به كرد، فكر برازنده

 . نبود بازوتون به حواسم ببخشید -

 سمت برد رو ویلچر و ایستاد سرم پشت. شدم جاگیر ویلچر روى باالخره و نگفتم چیزى

 جایى اب برازنده بدن، بهمون رو عكس تا بودیم منتظر كه مدتى و گرفتن عكس پام از. بیمارستان

 چون گرفت تماس دانشگاه با كنم فكر. بیاد تونه نمى و كرده تصادف كه داد اطالع و گرفت تماس

 .بود ما با كالسش زمان ساعت، اون

 :گفت پام ى معاینه و دیدنش از بعد بردیم، دكتر براى كه رو عكس

 ...  شدیده كوفتگى فقط. ندارید اى شكستگى هیچ خوشبختانه -

 :گفت برازنده

 عاینهم میشه. باشه دیده ضرب شاید. كنه مى درد اینكه مثل هم بازوشون...  دكتر خانم ببخشید -

 كنید؟ اش
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............ 

 دیشكبو بفهمه تا ببینه رو بازوم دكتر بود كافى فقط. بودم كرده گیر اى مخمصه چه تو كه واى

 هیچ بازوم كبودى و بوده الكى هام اوخ و آخ تموم فهمید مى هم برازنده. نداره دردى و قدیمیه

 خودمونى چه...  هورمند...  اوه! ... بود هورمند تقصیر هم بازوم كه چند هر. نداره تصادف به ربطى

 . كنم مى خطابش هورمند برازنده، جاى به دلم تو كه میشه وقتى چند...  شدم هم

 داره حق خدایى. شد زشت قدر چه واى...  " استــــــــــاد " زدم صدا عشوه با كه هم قدر چه

 ورت واسش كنه مى فكر باشه هورمند جاى هم دیگه كى هر. كنه نگاه بهم خراب دختر یه چشم به

 نمى كه اون. بزنم صدا اسمشو هى دارم دوست. قشنگه اسمش. هورمند گفتم باز. كردم پهن

 هك بشیم غرق رویا تو همچین مهدیس، قول به. بشم خسته تا بزنم صداش قدر این بذار شنوه

 دریغ خودمون از هم رو رویا باشه قرار اگه نمیده، بهمون بخورى درد به چیز كه واقعیت!! بپوكیم

 تو اینخو مى قدر هر میگه میزنه؛ خوبى حرف هم نوشین البته. میشه زهرمار زندگى دیگه كه كنیم

 فىفلس هاى حرف ها وقت بعضى هم نوشین این! نشین خفه باشین مواظب فقط بشین غرق رویا

 !ها میزنه جالبى

 ... خالصه

 باالى ات راحت كه بود گشاد اونقدرى آستینم خدا شكر. زد باال رو مانتوم آستین و سمتم اومد دكتر

 اىصد با اما. چرخوند مخالف سمت به صورتشو برازنده آستینم، رفتن باال محض به. بره بازوم

 :گفت كه دكتر

 زده؟ چنگ دستتو كى -

 ردز و سبز به بنفش از ها كبودى. شد متوقف بازوم كبودى رو نگاهش و چرخید سمتم به سرش

 ىغلیظ اخم برازنده. بود تشخیص قابل بازوم روى ها انگشت رد هنوز ولى بودند داده رنگ تغییر

 :گفت و كرد

 شده؟ جورى این طورى چه -

 :گفتم و كشیدم پایین رو آستینم

 .نمیشه تصادف به مربوط... نیست مهمى چیز -
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 كه ودب نوشته مسكن تا چند. بنویسه دارو برام تا نشست میزش پشت و داد تكون سرى دكتر

 جلویى در خودش بار این و ماشینش به گردوند برم ویلچر همون با. بخورم داشتم درد وقتى

 .بود انداخته خط صورتش روى اخم هم مدت تمام! نشستم جلو صندلى روى و كرد باز رو ماشین

 :گفت شدیم، خارج كه بیمارستان از

 چیه؟ به مربوط بازوتون كبودى بپرسم تونم مى -

 :گفتم دروغ به

 .شد جورى این ذاشتیم مى هم سر به سر خوابگاه تو ها بچه با -

 :گفت و داد باال ابرویى

 مطمئنید؟ -

 مگه؟ طور چه -

 :گفت آرومى به و داد تكون سرى

 .شده طورى این آزمایشگاه تو...  شاید كردم حس -

 كنم اش شرمنده اینكه براى! كرده لمبوم آب بدجورى روز اون كه بود فهمیده هم خودش انگار

 :گفتم

 . شدید متوجه درست شما...  كه اینه واقعیت -

 خیره ونخیاب به دوباره بیفته، صورتم به نگاهش اینكه از قبل اما چرخید سمتم به سرش لحظه یه

 :گفت و شد

 . خوام مى عذر هم امروز اتفاق خاطر به. میشه طورى این دونستم نمى. متاسفم واقعا من -

 :گفتم و انداختم پایین سرمو خجالت با

 . میگم چى فهمیدم نمى اصال. خوام مى معذرت زدم كه هایى حرف بابت منم -

 . برسونمتون بگید رو آدرستون. نداره ایرادى -

 .میشه زحمتتون -
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 . است وظیفه نیست، زحمتى -

 ... اعجب...  بمونیم عاشقونه توهمات تو دقیقه یه ذاشتى مى ؟ "است وظیفه " نگى نمیشد حاال

 قفمتو خوابگاه جلوى كه ماشینش. نزدیم حرفى كدوم هیچ خوابگاه دم تا دیگه و گفتم رو آدرس

 :گفت شد

 . كمكتون بیان دوستاتون به بزنید زنگ -

 به مدست اما دارم برش كه شدم خم. بود عقب صندلى رو. برگشتم عقب به. افتادم كیفم یاد تازه

 :گفت بود، كارهام به حواسش كه برازنده. نرسید كیف

 .دارم برش من بدید اجازه -

 رو فمكی و شد خم عقب سمت به هورمند. كشیدم بیرون جلو صندلى تا دو بین از امو شونه و دست

 دیوار به داد تكیه و شد پیاده ماشین از برازنده. گرفتم ازش رو كیف و كردم تشكر. برداشت

 . خوابگاه

 هب رفتن موقع همیشه. داشتم ها بچه از پاسخ بى تماس تا شونصد. درآوردم كیفم از رو گوشى

 اه بچه زنگ متوجه هم حاال و درنیاد صداش كالس سر كه كردم مى سایلنت رو گوشى دانشگاه،

 به و دادم جواب. بود عاطفه. لرزید دستم تو گوشى كه زدم مى زنگ الهه به داشتم. بودم نشده

 .ارمد احتیاج كمك به ها پله از رفتن باال براى و كردم تصادف كه دادم توضیح براش خالصه طور

 تو ند،بود انداخته سرشون رو كوله و كج كه رنگى چادرهاى با تاشون پنج هر كه نكشید دقیقه به

 تو دپریدن مى پتى و لخت جور همون وگرنه كردم، تصادف هورمند با نگفتم خوبه حاال. بودند كوچه

 !!كوچه

 هك افتاد من به نگاهشون كردند، باز رو خوابگاه در تا ها بچه و بود پارك خوابگاه در جلوى ماشین

 كی تر طرف اون كمى كه نبود هورمند به حواسشون كدومشون هیچ. بودم نشسته ماشین توى

 . كرد مى نگاه ما به سینه به دست و بود داده تكیه دیوار به رو پاش

 رمس و بود گرفته رو ام چونه دستش با. انداخت پام تا سر به نگاهى و كرد باز رو ماشین در الهه

 .. گرفتگى گچ نه و داشت خراش نه بدنم از جا هیچ! كرد مى چكم و داد مى تكون طرفین به رو

 و ام كله پس زد الهه. كنیم ناز بابتش ذره یه كه نبستن پامون به هم آتل یه خدا رضاى محض

 :گفت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

321 

 

 ... ترى سالم منم از كه تو...  شعور بى خودمون به ریدیم ترس از...  سرت تو خاك -

 دزدیدى؟ ماشین -مائده

 !كرده آرایش ها نقطه سه عین بینى نمى...  زده اُتو پدرسوخته. بابا نه -نوشین

 نماشی توى هیكلش نصف چنان هم كه الهه ى شونه روى از. گرفتم گاز لبمو و شد گرد هام چشم

 براى افتاد، هم به كه نگاهمون. كرد مى نگام داشت اونم. كردم نگاه هورمند به بود، من حلق تو و

 مگوش و بود هورمند به نگاهم. شد سرزنش از پر نگاهش و داد تكون رو سرش تاسف با بار، اولین

 ... ها بچه هاى پرت و چرت به

 زدیم؟ زنگ چقدر دونى مى دادى؟ نمى جواب گوشیتو چرا روانى -مهدیس

 سرپ رفتى آرایش من دو با و پیچوندى رو آزمایشگاه كه نمیاد برازنده دونستى مى كجا از -عاطفه

  بازى؟

 . نمیشد حالیشون میومدم ابرو و چشم من چى هر كه زدن مى حرف رگبارى اونقدر

 كنى؟ مى خورى تك دیگه حاال نامرد -مائده

 :داد باد به رو امون همه آبروى حرفش، با و كرد باد منحرفش رگ باز كه هم نوشین

 تو كدومتون هیچ امروز كه طوریه چه حال؟ و عشق بودى رفته برازنده با نكنه...  ببینم كن صبر -

 رفتین؟ پیش كجاها تا دیگه دفعه این كرد كبود بازوتو كه دفعه اون نبودید؟ آزمایشگاه

 :گفتم و اومد در دادم نوشین، حرف این با

 بگین؟ پرت و چرت خواین مى كى تا دیگه بسه -

 :گفت الهه

 آوردى ماشینشو و كردى خرش نكنه كوش؟ ماشین( صاحب)  صاب حاال كنى؟ مى رم چته هوى -

  سیتى؟ صفا بریم

 صداى با و ماشین نزدیك اومد و برداشت دیوار از رو پاش. اومد سر صبرش هورمند دیگه بار این

 :گفت بشه شنیده ها بچه ى همهمه بین از كه بلندى

 .برم باید من ساختمون داخل ببرید رو دوستتون ها خانوم -
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. فتادنا پته تته به و كشیدن بلندى هین دیدنش با و برگشتن هورمند طرف به اشون همه دفعه یه

 ازهاند چه تا بفهمن تا كردن مى مرور مغزشون تو رو گفتن كه چرندیاتى داشتن اشون همه حتما

 .موندم مى منتظر باید شب تا بشینم، ها اون امید به خواستم مى اگر. زدن گند

 هورمند. مبش پیاده بتونم تا گرفتم ماشین ى بدنه به هامو دست و گذاشتم بیرون ماشین از پاهامو

 :گفت زنم مى پا و دست تنهایى دارم دید كه

 . دیده آسیب پاشون كنید، كمك صداقت خانوم به لطفا -

 گرفتن بدنمو از جا یه كدوم هر بودند، كرده پیدا مخمصه از رفتن در براى اى بهونه كه هم ها بچه

 هاى زبون كه هم خودشون. كنم خداحافظى ندادن فرصت حتى. خوابگاه سمت كشوندنم و

 . حلقشون ته بودن چپونده و بودن كرده ال چهار رو درازشون

. گفتم بهشون دراومد دهنم از چى هر. كردم وا دهنمو و بستم هامو چشم رسید، اتاقمون به كه پام

 ! هاشون تخت كنج بودن كرده كز موش كردن،عین خراب حسابى دونستن مى كه هم خودشون

 شیدهك دراز تختم رو كه منم. كردن پیج اسممو خوابگاه، نگهبانى از كه بود صبح یازده حدود دیروز

 :گفتم الهه به بودم، گذاشته بالش روى چالغمم پاى و بودم

 . برم راه تونم نمى داغونه پام بگو بهشون. دارن كار چى ببین برو -

 و من چرا دونستن مى اشون همه حاال دیگه و افتاده اتفاقى چه كه بودم كرده تعریف براشون

 . نیومدیم آزمایشگاه برازنده

 مدام كه شنیدم راهرو داخل از صداشو. برگشت بعد ربع یك حدود و رفت بیرون اتاق از الهه

 هم اه اون كه بقیه به رو و پریدم جا از یوهو! گفت مى بفرما بفرما و كرد مى تعارف كسى به داشت

 :گفتم بودند، زده زل اتاق ى بسته در به من، مثل

 !مالقاتى؟ اومده هورمند نكنه ها بچه -

 :گفت و زد پوزخندى مهدیس

 دخترونه؟ خوابگاه تو بیاد میدن راه پسرو آخه تو؟ خلى...  ز كى -

 !!زدن سوت به كردم شروع و چرخوندم اتاق دور هامو چشم
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 سال و سن به دخترى الهه، همراه. شد باز اتاق در لحظه همون و خنده زیر زدیم هم با همه

 :گفت الهه كه كردیم مى نگاهشون تعجب با همه. بودند ایستاده در دم مسن خانومى و خودمون

 از تربه خوابگاه دیگه...  است ریخته هم به كم یه جا این ببخشید...  كنم مى خواهش بفرمایید -

 ...  نمیشه این

 :گفت و من به رو گرفت دستشو الهه

 . هستن جون سایه هم ایشون -

 مهمى هاى آدم دختر و زن این شك بدون جون؟؟ سایه ایشون؟! میزد حرف قلم لفظ قدر چه اوف

 انگشت، اب و كشیدم پریشونم موهاى به دستى ناخودآگاه! بود شده پرستیژ با اینقدر الهه كه بودن

 . كردم سالم و كشیدم باال جام سر خودمو كمى. كشیدم توشون محسوسى نا ى شونه

 :گفت و بوسید رو ام گونه و شد خم صورتم روى بود، تر مسن كه خانومى

 !هورمند مادر هستم، هانیه من! دخترم ماهت روى به سالم -

 :گفتم ناخودآگاه! پایین شد ول فكم و شد تا چهار هام چشم

 كى؟ مادر -

 دختر سرش، پشت و كشید عقب رو خودش بده، جواب اینكه بدون و زد لبخندى خانوم، هانیه

 :گفت بوسیدنم از بعد و شد خم صورتم روى هم جوون

 . هورمند خواهر. هستم هاله منم -

.............. 

 وم،خان هانیه. مالقاتى باشه فرستاده خواهرشو و مادر هورمند، نمیشد باورم. زدم مى گیج حسابى

 :گفت و تخت پایین گذاشت بود، دستش كه سبدى

 سبد داخل خوراكى سرى یه. بزنیم سر بهت اومدیم هم ما. افتاده اتفاقى چه كه گفت هورمند -

 . ناقابله. هست

 :بكنم تشكر یه تا شد باز زور به دهنم

 . نیست چیزیم كه من...  كشیدید زحمت چرا -
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 :گفت هاله

 وزمان و زمین بود، شده رد پام روى از ماشین الستیك اگه من.  صبورى قدر چه شما جون سایه -

 نیست؟ چیزیت میگى شما اونوقت. دوختم مى هم به

 بخندىل! بود نگفته براشون كردم، نثارش كه بارى گـُل القاب و بازیم غربتى ى تیكه هورمند ظاهرا

 :گفتم و زدم زورى

 . دارید اختیار -

! درنیاوردم شاخ لحظه همون كه كرد رحم خدا!! داخل اومد چاى سینى با عاطفه و شد باز اتاق در

 بعدا كه چند هر. كردن دم چاى سرعت اون به طورى چه كه بودم مونده ها بچه كارهاى كف تو

 ازشون بازى زبون با عاطفه كه بودن كرده دم چاى خودشون براى بغلى اتاق هاى بچه فهمیدم،

 !بود گرفته

 مال دیگه ها میوه. اومدن میوه بشقاب تا دو یكى با كدوم هر هم مهدیس و الهه و مائده و نوشین

 جور پذیرایى وسایل و دادن خرج به هنر اینقدر كه همین ولى. بودیم خریده تازه. بود خودمون

 برن برازنده، خواهر و مادر خواستن مى كنم فكر! داشت تشكر و تعجب جاى بسى كردن،

 !هنكن كم نمره پایانیشون از هاشون پرت و چرت خاطر به هورمند وقت یه كه بدن رو تعریفشون

 كم كم. بودم گر نظاره فقط من و كردن زبونى بلبل ها بچه مدت تمام و نشستن اى دقیقه ده تقریبا

 :گفتم عریضه نبودن خالى براى. كردن رفتن قصد

 !باشیم هم دور ناهار باشید داشته تشریف -

 الكى تعارف كه دادن مى عالمت وار تهدید بودن، هاله و خانوم هانیه سر پشت كه مهدیس و مائده

 :گفت خانوم هانیه! برن مى سرمو وگرنه نكنم

 . منتظرمونه پایین هم هورمند. شیم نمى مزاحم این از بیشتر. عزیزم ممنون -

 خواهرش و مادر با. بود اومده هم هورمند پس بود؟ منتظرشون هورمند. خورد تكون هام شاخك

 هم مائده و مهدیس و نوشین و من. كردن همراهیشون پایین تا عاطفه و الهه و كردیم خداحافظى

 خودمو یىپا یه و كشوندم مى خودم دنبال رو علیلم پاى! بزنیم دید كه اتاق ى پنجره پشت پریدیم

 . پنجره پشت رسوندم
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 ،رویى روبه ى خونه دیوار ى سایه توى و بود شده پارك اتاق ى پنجره روى به رو دقیقا ماشینش

 نگهبان! بود شده تمیز و تر حسابى صورتش و بود زده رو ریشش ته. بود داده تكیه دیوار به

 و هورمند كنار رسیدن خانوم، هانیه و هاله. زدن مى حرف هم با و بود ایستاده كنارش خوابگاه

 . كردن علیك و سالم خوابگاه، نگهبان و هورمند با عاطفه و الهه هم سرشون پشت

 و دمز مهدیس به اى تنه. ببینم رو هورمند تونستم نمى و بود گرفته دیدمو جلوى مهدیس ى كله

 :گفتم

 . بینم نمى هیچى بده جام من اونورتر برو كم یه -

 ...  برم كجا نیست جا دیگه بابا نده هول -

 و الشم و آش پاى همون روى چلوند پاشو كه بود كدومشون دونم نمى جا، تعویض دار و گیر تو

 . رفت هوا به جیغم

 مهدیس. اتاق ى پنجره سمت برگشتند همه نگهبان و عاطفه و الهه و خانوم هانیه و هاله و هورمند

 و زدم مى عربده نفس یه كه من دهن رو گذاشت دستشو هم نوشین و دزدیدن سرهاشونو مائده و

 !عقب كشیدم پنجره پشت از

 .افتاد راه هام چشم از اشك درد، شدت از من و شد بلند كوچه توى از خنده صداى

......... 

 هم وقتى! زدیم مى دید پنجره پشت ما Tفهمیدن اشون همه كه گفتند برگشتن، كه الهه و عاطفه

 هعاطف تازه. نزده هم لبخند یه حتى كه هورمند جز به خندیدند همه شده بلند من جیغ صداى كه

 !بوده صورتش رو هم نامحسوس اخم یه كه بود این نظرش

 تمنتونس هم امروز. نشد عایدم هم هیچى و شد داغون پام فقط! گوشم و سر جنبیدن عاقبت اینم

 اتاق تو تنها و تك هم االن و دادم دست از رو مون هفتگى برنامه. قدس پارك برم ها بچه با

 . خورم مى بود آورده برام هورمند مادر كه اى طبیعى پرتقال آب ى مونده ته از دارم و نشستم

 میوه و شیر پاكت تا چند كمپوت، تا چند پرتقال، آب بطرى تا دو جوجه، سوپ ظرف یه خانوم، هانیه

 ها بچه زدنى هم به چشم تو. شد نصیبم ذره یه فقط ها این ى همه از...  خب كه بود آورده برام

 به هم خورده یه و سوخت برام دلشون كم یه خوبه. آوردند اشو همه دخل و ها خوراكى سر ریختن

 !مكیدم مى سماق باید وگرنه دادند من
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 ...بشه باز دلم بلكه بزنم مامان به زنگ یه پاشم...  بده تنهایى قدر چه

 یزچ یه باید زنم مى زنگ بار هر...  خونه بودم نزده زنگ كاش...  ببرن شورشو مرده...  لعنتى...  اه

 مى رویى چه با. پررو ى پسره ا  ا  ا ...  همیشه از بدتر دیگه كه هم االن. بشنوم كن خورد اعصاب

 هخوب گذره؟ مى خرابش ى كله اون تو چى فهمیم نمى خریم ما كرده فكر خواستگارى؟ بیاد خواد

. عامل مدیر شد و كرد جا بابا كارخونه تو خودشو زبونى چرب با طور چه دونیم مى امون همه حاال

 ودب بابا تا طور چه...  بكشه باال هم رو اموالمون ى همه خواد مى دیگه حاال...  الدنگ ى پسره ایش

 بتنك عاشقه؟ كه ساله پنج اومده یادش مرده بابا كه حاال بندازه؟ راه عاشقى و عشق نكرد جرئت

 ...  عوضى

 د ...  اموالمون رو زده چمبره طور چه. دادیم پرورش آستین تو مار...  حماقته دادن مثبت جواب واقعا

 بتمث جواب بخواى اگه خرى سمیه واااى. غیرتت به تف. نشناس نمك. حیا بى سفید چشم... د   د 

 بندازیمش باید هم كارخونه از هیچى كه خونه...  خونه از اردنگى با باید رو ایكبیرى این. بدى

 كارها این تو كه سمیه و من. كرده اداره خوب رو كارخونه ساله چند این انصافا...  نه ولى. بیرون

 وت تونه مى. بودیم شده ورشكست حتما بابا فوت از بعد نبود آرمین اگه. نداریم اى سررشته

 . بزنه گول رو سمیه عاشقى ى بهونه به نداره حق دیگه ولى باشه كارخونه

 دهاوم خودت براى اومده خواستگاریت به كه اونى فهمید نمیشه...  دردسره ى مایه هم بودن پولدار

 .كشمش مى بوده پول دنبال فقط بفهمم كه كنم ازدواج كسى با روزى اگه. ات ارثیه و پول یا

 ...  كثافت عوضى

 ىحت بدیم اجازه باید چرا چیه قصدش آرمین كه دونیم مى وقتى. بكن كارى یه تو آخه خدایا آخ

 هخال پسر و دایى پسر ازدواج مگه. درك به. باشه كه مونه دایی پسر حاال بیاره؟ رو سمیه اسم

 اجازه خودش به اون كه طور همون فامیلى؟ نسبت این از كنه نمى حیا اون طور چه داره؟ ورمى

 گیمب و دهنش تو بكوبیم راحتى به داریم اجازه هم ما بزنه، خواستگارى از حرف شرمى بى با میده

 .زنى مى ازدواج و خواستن از حرف كه كردى غلط

 باره؟ مى برام آسمون و زمین از روزه سه دو این... گندى روز چه...  داغونه اعصابم خدایا واااااااى

 از اون كنى؟ مى ام تنبیه دارى امه؟ چهارشنبه روز ى احمقانه كارهاى خاطر به همش یعنى

 و شنخ و بد برخورد كه هم بعد. كنم دلبرى بخوام كه نرسید آزمایشگاه به پام حتى كه چهارشنبه
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 تنها صبح از كه هم امروز. پنجره پشت دیروزمون بازى ضایع از هم اون...  هورمند هاى سرزنش

 ... مامان هاى حرف كه هم حاال. گذرونیشون خوش پى رفتن نامردها و موندم

 گمب باید ولى)!( سررسید جناب متاسفم...  بشكونم چیزى یه خواد مى دلم. تكمیله ظرفیتم

 ... ى لعنتـــــــــــــــــــــ...  كنم جرواجر هاتو برگه دونه دونه خواد مى دلم بدجورى

 آذر 2/ چهارشنبه

 حتى. نداره درد دیگه...  خوبه پام...  نه...  باشه داشته درد پام اینكه نه...  بد خیلى...  بده حالم

 ى چهارشنبه از. كنم ناز كم یه باهاش بتونم امروز كه شلیدم نمى هم ذره یه خدا رضاى محض

 چیزى یه انگار...  مرگمه چه دونم نمى. بده حالم و است گرفته دلم همش امروز تا پیش ى هفته

 ى؟چ ى بهونه دونم نمى ولى. گیره مى بهونه دلم. چیه دونم نمى ولى كنه مى سنگینى دلم روى

 احتىنار تونه مى شناس روان یه مواقعى همچین یه گفت مى مشاورمون بودم كه دبیرستان یادمه

 داره؟ مشاور پیش رفتن ى حوصله كى ولى كنه یابى ریشه رو

 من ولى میشن الغر خورند مى غصه مردم...  هه! كردم اضافه كیلو دو كنم فكر هفته یه این تو

 كیلو دارم روز هر. یخچالم دم همش. كنم مى پیدا عصبى پرخورى مواقعى چنین آخه. برعكسم

 آزمایش كه شكر خدارو هم باز. ندارم هم خوندن درس ى حوصله. خورم مى و كنم مى خرید كیلو

 . بدیم انجام نتونستیم تصادف خاطر به كه بود پیش ى هفته آزمایش همون هفته، این

 ... قدر چه...  سایه خیالى خوش قدر چه...  امروز از واى

 تو زنه مى زل و كنه مى شرمندگى و پشیمونى ابراز كلى ببینه، منو تا هورمند امروز كردم مى فكر

 ... ولى پرسه مى حالمو و هام چشم

 .بودم نكرده آرایش اصال امروز كه من چرا؟... بار یه حتى. نكرد نگاه صورتم تو هم بار یه حتى

 كه بود ریخته هم به اونقدر كه موهامم. بود ساده و اسپرت كه هامم كفش. نبود كوتاه كه مانتومم

 . نزدم توشون هم شونه یه اومدم كه حموم از فهمید مى دید مى كى هر

 "بهتره؟ پاتون "پرسید جمله یه فقط اومد، كوییز هاى سوال پرسیدن براى كه میزم كنار

 گهب خواهرش و مامان از یا بزنه اى دیگه حرف كه شدم منتظر چى هر...  "بهتره خیلى " گفتم منم

 .رفت و داد توضیح آزمایش مورد در و پرسید رو كوییزش هاى سوال... كلمه یه از دریغ...  هیچ... 

 خودمم. نكرد ازم تعریفى هیچ اما دادم جواب رو كوییز هاى سوال از تا پنج دفعه این كه این با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

327 

 

 و بدم جواب خوب قدر این بتونم بودم خونده كه مطالبى از هفته یه گذشت با كه شد نمى باورم

 . نزد حرفى هیچ ولى داشتم رو تمجیدش و تعریف عالمه یه انتظار

 گیرى اندازه آزمایش. آزمایشم به زدم گند هم بعد...  شد خاكشیر دیگه بود كه خورد اعصابم

 هدستگا) رفراكتومتر منشور داخل رو محلول از قطره تا چند باید. بود ها محلول شكست ضریب

 كون،چ قطره از استفاده جاى به كه بودم گیج اونقدر ولى ریختم مى( شكست ضریب گیرى اندازه

 . دستگاه تو ریخت محلول از عالمه یه و ریختم منشور داخل رو محلول بطرى با

 دستگاه جلوى اومد و شد متوجه انگار خودش ولى زدم گندى چه بگم برازنده به نداشتم جرئت

 انومخ" كه نكرد غرغر حتى. نگفت كلمه یه حتى هم باز اما. كردنش تمیز به كرد شروع و ایستاد

 . شده تنگ هاش گفتن " محترم خانوم " براى دلم...  "كجاست حواستون محترم

 زهاجا بدون. شدن پروا بى چه هام انگشت...  نمیشه باورم شده؟ تنگ دلم نوشتم؟ چى من...  واى

 دل یعنى میشه؟ كجا هام انگشت دل خواست؟ دلشون! نویسن مى خواست دلشون چى هر

 شده؟ تنگ براش دلم واقعا یعنى خودمه؟ دل همون هام انگشت

 ... كرد داغونم حرفش با... طرف یه هم جلسه آخر حرفش...  طرف یه همه ها این

 منتظر و كردم پا اون و پا این هام، داده دادن تحویل از بعد شد، تموم كه آزمایشگاه معمول طبق

 ...  اما بده بهم خوندم مى باید بعد آزمایش براى كه هایى فصل لیست تا بودم

 :گفت كنه نگام اینكه بدون منتظرم، چنان هم دید وقتى. نداد بهم اى برگه كردم صبر چى هر

 اومده؟ پیش مشكلى -

 :گفتم احتیاط با

 دید؟ نمى بهم هارو فصل لیست...  فقط...  نه -

 :گفت بیاره باال سرشو اینكه بدون و گرفت مشتش توى رو مداد كرد، مكث لحظه چند

 هی به نیاز فقط خوندن درس براى شما كردم مى فكر كه بود وقتى به مربوط ها درس لیست -

 و یحتفر براى اى وسیله اساتیدش و دانشگاه شدم متوجه كه االن نه دارید؛ همراهى كمى و تلنگر

 .گذرونیتونن خوش

 :گفتم ناراحتى با. بزنه پرم تو جوري این نداشتم انتظار اصال. كرد داغم نقره حرفش
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 ... استاد ولى -

 :گفت نوشت مى چیزهایى دفترش توى مداد با دوباره كه طور همون و كنم كامل حرفمو نذاشت

 "استاد " منو نیست نیازى پس. بشم استاد تا مونده خیلى هنوز. هستم دكترا دانشجوى فقط من -

 .كنید خطاب

 :گفت و داد نشون رو آزمایشگاه در دست با هم بعد

 ... سالمت به -

 غیر. خوره می هم به من از حالش كنم می حس كه كرد رفتار جوري. كرد بیرونم راحتى همین به

 ولى. بودم زده صداش "استاد " كشدارى و زننده و زشت لحن با طور چه كه آورد روم به مستقیم

 ولى باشم نداشته منظورى هیچ اینكه نه. نداشتم منظورى. رفت در دهنم از دفعه یه لحظه اون

 ...زنى مى هم به حالمو سایه...  اوففففف...  نبود بد نیتم هم زیاد دیگه

*** 

 هب نگاهى رفت، مى گوشى سمت دستم كه طور همون. بستم رو سررسید موبایل، زنگ صداى با

 ! شب دقیقه بیست و یك انداختم، ساعت

. شد ارهپ دلم بند صفحه روى بنیامین اسم دیدن محض به و برداشتم رو گوشى بیشترى سرعت با

 نكهای جز باشه تونست مى چى بد اتفاق و. بود زده زنگ موقع این كه بود افتاده بدى اتفاق حتما

 ... مادرش حال

 :دادم جواب رو گوشى استرس با

 شب؟ وقت این شده چى... بنیامین خیره -

 ...  نیما -

 دیدتش اضطرابم كرد؟ مى گریه داشت. پیچید گوشم توى سنگینش هاى نفس و لرزید صداش

 :گفتم عصبى حالتى با و شد

  بنیامین؟ شده خبر چه -

 :گفت كلمه یك فقط

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

329 

 

 ... ژاله -

 . بنیامین بزن حرف كجایى؟ تو شده؟ چش ژاله ژاله؟ -

 :وگفت داد رو بیمارستانى آدرس واضحى چندان نه صداى با

 ...بیا فقط...بیا...نیما -

 .شد قطع تماس هم بعد

 این. نمك چیكار باید دقیقا االن كه بگیرم تصمیم تونستم نمى. بودم كرده هنگ ثانیه چند براى

 ىبالی و بود مونده خونه از بیرون نكنه باشه؟ افتاده ژاله براى بود ممكن اتفاقى چه شب وقت

 ؟باشه كرده عود خونیش كم نكنه. نبود موندن خونه از بیرون اهل كه ژاله ولى بود؟ اومده سرش

 ... واى اى

 چى هر پاتختى كشوى تو. كردم مى بررسى ذهنم توى رو احتماالت تمام و شدم مى آماده تند تند

 كه كنم باز رو حیاط در آروم كردم سعى. حیاط تو رفتم و برداشتم رو سوییچ و زدم چنگ بود پول

 اون اب نجال دیدن از ماشین، سمت برگشتم و كردم باز كه رو حیاط در. نشن بیدار صداش از بقیه

 :گفتم و شدم عصبى! پریدم جا از متر سه پریشون موهاى

 ؟ كنى مى چیكار جا این تو -

 :گفت نگرانى و استرس با

 با. دمشنی گوشیتو زنگ صداى. بودم بیدار من نیما؟ شده خبر چه كنى؟ مى چیكار جا این خودت -

  شب؟ وقت این زدى مى حرف كى

 و افتادم بنیامین و ژاله بودن فامیل خاطر به ناراحتیش یاد. بود شده جمع هاش چشم تو اشك

 :گفتم اى كنایه پر لحن با ناخودآگاه

. ىباش ژاله حضور نگران نیست الزم دیگه چون باشى هم خوشحال باید. كنى گریه خواد نمى -

 .شد پا كله بدبخت كه كردى خدا درگاه به دعایى چه نیست معلوم

  اده؟افت اتفاقى ژاله براى چى؟ یعنى شد پا كله زنى؟ مى چیه ها حرف این نیما؟ میگى دارى چى -

 :گفتم عصبى و سرد لحن همون با
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 .كرد مى گریه گوشى پشت. زد زنگ االن همین بنیامین...  آره -

 :دادم ادامه العملش عكس به توجه بدون. كشید هینى و گذاشت دهنش روى هاشو دست

 احتماال و كشیده بیمارستان به كارش هست چى هر ولى اومده، ژاله سر بالیى چه دونم نمى -

 . بزنه زنگ بهم شده مجبور بنیامین كه نیست خوب هم حالش

 :گفتم و شدم ماشین سوار

 . برم باید دیگه من -

 :گفت و كشید بیرون دستم از رو سوییچ ببندم، رو ماشین در اینكه از قبل

 .بیام باهات بشم آماده منم كن صبر -

  بیاى؟ كجا خواى مى دیگه تو -

 . بیام باهات بذار گیره نمى آروم دلم جورى این نیما -

 :گفتم قبل از تر عصبى

 بال بال قدر این دارى تو و نشده طوریش بنیامین خوبه حاال. گیریو آبغوره بساط این كن جمع -

 .نیست بد باشى بلد هم كردن ناز كم یه. زنى مى

 :دادم ادامه و شدند گره هم تو ابروهام

 هترهب مزخرفات، این از و داره احتیاج تو به بنیامین االن كه كنى مى فكر خودت پیش دارى اگر -

 تا. فهمیدى. نیومده هم خواستگاریت حتى كه االن نه. شدى زنش كه وقتى براى دارى نگه فكرتو

 . دببن هم در داخل برو. بدى جر یقه واسش جورى این ندارى حق نشدى بشرى بنى هیچ زن وقتى

 یوونا توى هم بابا ى كله و سر. كردم روشن رو ماشین و كشیدم بیرون دستش توى از رو سوییچ

 :زد داد جا همون از و شد پیدا

 میرى؟ كجا شب وقت این نیما شده خبر چه -

 :زدم داد و بردم بیرون ماشین پنجره از سرمو بشنوه صدامو اینكه براى

 . برم باید من. میگه براتون نجال -
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 و ستمب رو حیاط در و شدم پیاده ماشین از كه وقتى تا. كوچه توى بردم ماشینو و گرفتم عقب دنده

 .بود حیاط به اومدن حال در هم بابا و بود ایستاده جاش سر واج و هاج چنان هم نجال رفتم،

 با. زدم زنگ بنیامین به و درآوردم گوشیمو. رسیدم بیمارستان به زود خیلى و بود خلوت ها خیابون

 :داد جواب بوق اولین

  كجایى؟ نیما -

 بیام؟ بخش كدوم كجایى؟ تو. انتظارم سالن تو من -

 . اورژانس -

 بنیامین؟ افتاده اتفاقى چه اورژانس؟ -

 اورژانس سمت به كه رو دیوارها و زمین روى نارنجى خط زدم، مى حرف بنیامین با كه طور همون

 نارنجى باید اورژانس بخش رنگ چرا كه كردم مى فكر این به و كردم مى دنبال كرد، مى هدایت

 ! داره؟ عالقه نارنجى رنگ به ژاله كه فهمیدن كجا از باشه؟

 :رسید مغزم به و كرد باز خودشو راه ام مسخره افكار بین از بنیامین صداى

 .میدن شو و شست اشو معده دارن -

 آره؟ كرده؟ خودكشى ژاله بوده؟ چى اش معده تو مگه چى؟ یعنى معده؟ شوى و شست -

............... 

 :گفت و كرد سد راهمو جلوى پرستارى

 .بهش نصفه دو ساعت. كنند مى استراحت دارن بیمارها. پایین بیارین صداتونو محترم، آقاى -

 :كردم تكرار سوالمو دوباره آرومترى صداى با و كردم عذرخواهى سر تكون با

 میدن؟ شو و شست اشو معده چى براى میگم نمیدى؟ جواب چرا. توام با بنیامین -

 :زد داد من از تر عصبى

 . دونم نمى كه گفتم -

 . ودمب رسیده اورژانس بخش به. بشم آرومتر تا كشیدم عمیق نفس تا چند و دادم قورت دهنمو آب
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 توكجایى؟. است بسته در. اورژانسم ورودى در دم من بنیامین -

 . میام االن -

 دبع لحظه چند. شدم خیره نبود كنارش نگهبانى هیچ كه اى بسته در به من و شد قطع تماس

 :گفتم و رفتم سمتش به. بود داغون اش قیافه! رسید اى دیگه سمت از بنیامین

 طوره؟ چه حالش -

 . بشه پیداشون كم كم دیگه كنم فكر. سرشه باال مهسا. دونم نمى -

 بود؟ تو ى خونه بده؟ حالش فهمیدى كجا از اینجا؟ آوردیش كه شد چى -

 :گفت و داد تكون سر كالفگى با

. شنیدم گوشى توى از زدنشو عوق صداى هم بعد بده حالش گفت. زد زنگ بهم خودش...  نه -

 هاى حرف فقط بیمارستان تا. كردم پیداش آشپزخونه كف حال بى و اش خونه رسوندم خودمو

 . گفت مى چى فهمیدم نمى اصال كه میزد مبهمى

 حرف خواست مى زحمت به و بود خورده هم به حالش دسشویى توى كه افتادم قبل ى دفعه یاد

 :گفتم و كردم اخمى. بزنه

 نداره؟ خونى كم مگه. بوده افتاده فشارش شاید -

  دونى؟ مى كجا از تو -

 . گفت بهم مهسا -

 :گفت و انداخت باال اى شونه

 . دونم نمى -

 ام سینه روى هامو دست و نشستم كنارش حرف بدون. زد چنگ موهاشو و نشست نیمكت روى

 !بود بابا. خورد زنگ گوشیم بعد لحظه چند. كردم قالب

 مه به اش معده وضع كه گفتم مى براش داشتم! پرسید مى رضاییش خواهر و بنیامین احوال از

 تختى روى رو ژاله و شد باز اورژانس در كه شده چش دونیم نمى دقیق هم خودمون هنوز و ریخته

 ارپرست تا دو كه تختش كنار رفتم و كردم خداحافظى سریع هم من و پرید جا از بنیامین. آوردن
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 یدپرس مى ازش و زد مى حرف هوشیار نیمه و حال بى ى ژاله با رگبارى بنیامین. دادن مى تشحرك

 !بده توضیح حالش اون با ژاله كه داشت توقع و افتاده اتفاقى چه كه

 :گفت پرستارها از یكى

 . كنند استراحت باید. نیست خوب حالشون بینید نمى مگه آقا؟ خبره چه -

 :پرسیدم پرستار به رو و كشیدم عقب ژاله صورت روى از كمى رو بنیامین

 بود؟ چى اش معده تو دادید؟ شو و شست اشو معده چرا ببخشید -

 :گفت خونسرد خیلى پرستار

 . بود شده مسموم. فاسد غذاى -

 دم و یمرفت تخت دنبال زنان بخش دم تا. كشیدم آسودگى سر از عمیقى نفس بنیامین، با همزمان

 :گفتم ناخوداگاه. باشه بیمار همراه زن یه باید كه گفت و نداد ورود ى اجازه پرستار در

 . رفت مى همراهش االن بود اومده اگه. بیاما منم بذار گفت نجال -

 :گفت و انداخت بهم مفهومى نا نگاه بنیامین

 داره؟ من با نسبتى چه ژاله كه دونه مى نجال -

 :گفتم و دادم تكون سرى

 . نیستم مطمئن چندان مامان واكنش مورد در. نه مامانم ولى دونه مى آره -

 :شنیدیم سرمون پشت از رو مهسا صداى كه بزنه حرفى خواست

 دارید؟ الزم س رُم یا خوبه حالتون. آقایون سالم -

 با ىاحوالپرس. بود لبش روى لبخند! صبحه اول انگار كه بود حال سر اونقدر. برگشتم سمتش به

 :گفت بنیامین به رو و كرد من

 تنهاست؟ خونه تو خانوم بیتا -

 نم،ك پیدا حالجى فرصت اینكه از قبل. هم تو كشیدم هامو اخم و كردم نگاه بنیامین به چپ چپ

 :گفت و داد تكون سرى تاسف با بنیامین
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. انمهمام اسم بیتا. بگیرى منو ى پاچه خواى مى فورى شنوى مى دختر یه اسم تا هم هنوز كه تو -

  خواهرت؟ خواستگارى بیام من میدى اجازه طورى چه پس دارى شك من به قدر این كه تو

 :گفتم و انداختم پایین سرمو شرمندگى با

 . برام شده عادت انگار اصال. نیست خودم دست دونم نمى -

  من؟ به داشتن شك شده؟ عادت چى -

 :گفتم و انداختم باال اى شونه

 به و مكنی باز گوشمونو و چشم باید خوب داره به نه باره به نه تا االن. نگیر سخت بابا خیال بى -

 بهت خورده یه بده حق بهم پس فایده؟ چه گذشت كار از كار وقتى دیگه. كنیم شك چیزى هر

 .باشم داشته شك

 :گفت و زد لبخندى مهسا

 فراموش خانومو بیتا هم دیگه اومد كه ها حرف این و خواستگارى اسم...  خوبه خیلى...  خوبه -

 بپرسین؟ من از رو ژاله حال خواین نمى. ژاله هم كردین

 :گفت بارید، مى روش و سر از خستگى كه بنیامین

 ارهدوب نشكنه دلت اینكه براى هم تو حاال. بوده شده مسموم غذا با كه گفت پرستار یكى اون -

 !بگو

 :گفت مهسا و خندیدیم تایى سه

 . بده دستش كار بود ممكن وگرنه آورده باال بیشترشو كه خداروشكر -

 :داد ادامه و شد جدى اش چهره حالت

 بودكم كیلو ده. كنه مى هم ترش ضعیف ها احتیاطى بى جور این هست، ضعیف خود به خود ژاله -

 هب اصال كه مشخصه كامال. بشه رسیدگى بهش ها این از بیشتر باید. نیست چیزى كم وزن

 مى كه بود كسى اگه. نداره فایده زنم مى حرف باهاش چى هر منم. نمیده اهمیت خودش سالمتى

 یكى باید تنهاست خونه توى چون ولى میشد خوب حالش زود خیلى كنه رسیدگى ژاله به تونست

 . هست بهش حواسم خودم. تره راحت خیالم من باشه اینجا. بمونه جا این روزى دو
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 :گفت بعد و كرد مكث لحظه چند

 .گرفته افسردگى...  ژاله ولى میگم اینو كه متاسفم بنیامین -

 :گفت ناباورى با و اومد كش بنیامین ى چهره

  چرا؟ افسردگى؟ -

........... 

 :گفت و زد تلخى لبخند مهسا

 یستن بعید هم تو. مشكوكم هم تو خود به من...  بنیامین بگیره؟ افسردگى باید چرا نظرت به -

 چارد زودتر و ترند شكننده ترند، حساس دخترها. باشه پایین دزش ولى باشى داشته افسردگى

 مواد هم برادرش معتاده، كه هم باباش نداره، كه مادر. تنها خیلى. تنهاست اون. میشن حالت این

 تنها. كنه مى زندگى تنها و تك اش خونه تو...  شده مریض جورى این كه هم دومش مادر. فروش

 آن لفامی و فك. میشه خانوم بیتا صرف فراغتمم اوقات و كارم سر مواقع اكثر كه منم هم دوستش

 روز در حداقل كه نمیره هم كار سر حتى. نداره آمد و رفت كى هیچ با. ندارید جا این كه هم چنانى

...  بنیامین گرفته؟ افسردگى چرا پرسى مى تو اونوقت...  بخوره هوا و بیاد بیرون خونه از كم یه

 .میشه نابود جورى این. بكنیم ژاله براى اساسى فكر یه باید

 :گفت درموندگى با بنیامین

 كنم؟ چیكار میگى تو فكرى؟ چه آخه -

 . كن صحبت شناس روان یه با -

 :گفت مهسا و كرد تایید سر با حرفى هیچ بدون بنیامین

 از یشترب نباید دیگه ولى نبود ها حرف این گفتن براى مناسبى وقت دونم مى. بنیامین متاسفم -

 براى اى انگیزه هیچ كه مشخصه كامال. كنیم تماشا شدنشو آب و بذاریم دست رو دست این

 هم شما. بزنم بهش سرى یه میرم من...  داشتم حالو همین بودم اون جاى منم. نداره زندگى

 خانوم تابی. ندارید ژاله براى هم اى فایده هیچ و میشید خسته فقط باشید اینجا. خونه برید بهتره

 . تنهاست هم

 . پیششه اومده شهرستان از ام عمه. نیست تنها نه -
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 بینهب خندونتو ى چهره باید. باشى حال سر فردا خونه برو. بمونى جا این نداره دلیلى حال هر به -

 . االنتو داغون و درب ى قیافه نه

 نیمكت روى بخش، در پشت هم بنیامین و من. شد زنان بخش وارد و كرد خداحافظى مهسا

 :گفت بنیامین بعد لحظه چند. بودیم ساكت دومون هر اى دقیقه چند. نشستیم

 به اه تازگى خودمم. نمیده قد جایى به عقلم كن باور كردى؟ مى چیكار بودى من جاى تو...  نیما -

. دهش حرف كم و گیر گوشه. میرسه نظر به مشكوك خیلى رفتارهاش كه بودم رسیده نتیجه این

 اىه كالس بفرستمش خواستم بار چند... جدیه حد این تا ماجرا كه كنم باور خواستم نمى ولى

 كار چى. نداره رو غریبه هاى آدم ى حوصله میگه. نكرد قبول ولى چیزها این و ورزش و آموزشى

 نیما؟ كنم

 شتمگ مى حل راه دنبال ذهنم تو. فرستادم بیرون شدت با نفسمو و دادم تكون سرى سردرگمى با

 :گفتم و چرخیدم بنیامین سمت به هیجان با. افتادم خرسند خانوم یاد مرتبه یه كه

 . خودمون ى كارخونه بیاریمش طوره چه...  بنیامین -

  بشه؟ چى كه اونجا بیاریمش چى؟ -

 .باشه صداقت منشى خرسند خانوم جاى بیاریمش. بده استعفا خواد مى خرسند خانوم -

 :گفت و كشید توهم ابروهاشو

 مى. رهندا جانى امنیت اونجا...  من داداش نه بشكونه؟ دستشو بزنه خورد توقى به تقى تا كه...  ا  -

 ژاله. یمكن گردنش وبال هم رو جسمى مشكل اینكه نه بكنیم روحیش مشكل براى فكرى یه خوایم

 .میشه خورد هم با همه گردن و كتف و دست بده دستش به پیچ یه ضعیفه اش بنیه

 ور بیاد نجال شدم نمى راضى راحتى این به بودم منم. بود بنیامین با حق. افتادم خنده به ناخودآگاه

 و بده استعفا خواست مى جونش از ترس و ماجرا همین خاطر به هم خرسند شاید. صداقت دل

 !بود بهونه یه فقط ها این ى همه و جدید كار و نامزد ماجراى

 و كار رس بیاید هم با تونید مى. نمیشه نصیبت بهتر این از موقعیت. كن فكر روش...  بنیامین -

 ىغریبگ احساس دیگه. كنارشى داشت مشكلى نكرده خدایى اگر. هست بهش حواست. برگردید

 اخالقش از دیگه ولى كنه مى قاطى روغن آب گاهى یه درسته هم صداقت خانوم. كنه نمى هم
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 دیگه نفر یه اینكه از قبل. سالمه امنیتى و اخالقى نظر از كارش محیط كه راحته خیالمون. مطمئنیم

 . شد ربع و سه ساعت. بریم پاشو هم حاال... بگیر تصمیم بشه استخدام خرسند جاى به

. بود فكر تو و بود كرده سكوت بنیامین. بیمارستان پاركینگ سمت رفتیم و شدیم بلند جامون از

 :گفتم و زدم اش شونه به دستى

 خرسند مخانو با. كنم مى رد مرخصى برات. كار سر بیاى فردا بتونى حالت این با نكنم فكر كه تو -

 باشه؟. كنم مى صحبت ژاله مورد در هم صداقت و

 :گفت و داد تكون سرى

 . شدم مزاحمت شبى نصفه ببخش. اومدى كردى لطف. باشه -

 :گفتم و خندیدم

 رفك من " بیا نیما" گفتى چین هم كردى؟ تركم زهره الكى زدى زنگ من به چى براى راستى -

 ...  جونش از دور كردم

 :گفتم و كشیدم پوفى

 . بود فایده بى كامال منم حضور. بود ساده مسمومیت یه كه خداروشكر -

 :گفت و گذاشت ام شونه روى دستشو

 براش خیلى اى ساده مریضى هر. ضعیفه بدنش ژاله. شدى مى هول بودى من جاى اگه هم تو -

 وقت هی مغزش به بزنه نبود بعید بود نیاورده باال اگر كه مسمومیت به برسه چه. گذره مى سخت

 !بشه پنگل منگل جونش از دور

 :گفتم و خندیدم هم با تایى دو

 دارى؟ برنمى شوخى از دست هم اینجا تا. سرت تو خاك -

 :گفت و زد لبخندى

. شدم آروم میاى دارى فهمیدم كه همین. گرمیه دل برام حضورت. اومدى كه ممنونم دنیا یه -

 . بخشه آرام خیلى برسه دادت به گرفتارى وقت كه هست نفر یه بدونى اینكه حس

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

338 

 

 رو ینبنیام. كنیم گریه سیر دل یه و بشینیم نفرى دو جا همون میشد كاش. داشت بغض صداش

 درد هب. خواست مى گریه دلم كه بود خستگیش و تنهایى و بنیامین خاطر به من ولى دونم نمى

 جز به ور كسى هیچ بمونه؟ تنها قدر این بنیامین دادم مى اجازه طور چه. بودم دنیا رفیق نخورترین

 فامیل عنوان به میشد اگر بودند هم ژاله برادر و پدر البته. نداشت شهر این تو ام خانواده و من

 ...كرد حسابشون

 درشون وضعیت این از میشد حتما. نداشتن كه جزام نه؟ كه چرا...  البته... برادرش؟... ؟ ژاله پدر

 راه بهترین...  بود خودش... بود بریده و خسته وضعیت این از قطعا كه پدرش خصوص به. آورد

 هاینك حس...  كرد مى پیدا مسئولیت احساس باید ژاله... زندگى به ژاله كردن امیدوار براى حل

 انداختیم مى پدرشو دادن ترك مسئولیت باید. است وابسته وجودش به دیگه نفر یه زندگى

 . باشه تالشش براى اى انگیزه تا گردنش

 بیرون زا مانع بنیامین ى خسته ى چهره اما بذارم میون در بنیامین با رو فكرم تا گرفتم باال سرمو

 در سیمتون مى هم فردا. بود استراحت بنیامین براى چیز بهترین شب وقت این. شد افكارم ریختن

 . بزنیم حرف چیزها این مورد

 رداشتهب خونه از كه پولى دسته به هام انگشت. ماشینم سمت افتادم راه و كردم جیبم توى دستمو

 زورى و ضرب و كردن تعارف چه با كه بماند دیگه. بنیامین سمت رفتم و آوردم درش. خورد بودم،

 !!دادم بهش

*** 

 بكنید؟ خودتون جایگزین كه كردید پیدا رو كسى باالخره خبر؟ چه خرسند خانوم -

 . شناسم نمى رو كسى كه من. واهلل نه -

 ادی شما از چیزو همه بتونه نداره كارها این تو اى تجربه هیچ كه كسى تا كشه مى طول قدر چه -

 بیفته؟ راه و بگیره

 :گفت و كرد ور یه اى لوچه و لب

 .چیه به چى فهمیدم تا كشید طول روزى ده خودم من... داره شخص خود به بستگى خب -

 كردید؟ مطرح رو استعفاتون موضوع صداقت خانوم با -
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 ... بله -

 خب؟ -

 خاطر به گفتم وقتى ولى. چیزهاست این و حقوق خاطر به كرد فكر كه اول...  دیگه هیچى -

 مى بولق استعفامو بلد كار و خوب منشى یه كردن پیدا شرط به البته.نكرد مخالفتى دیگه نامزدمه

 ندارید؟ سراغ رو كسى شما. كنه

 :گفتم و كردم فرو موهام بین دستى

 . باشه چى نظرش دونم نمى. نگفتم خودش به هنوز آخه. نیستم مطمئن -

 :گفت و شكفت گلش از گل

 خوشش ازش صداقت خانوم هم بشه راضى اون هم امیدوارم. دارید سراغ رو كسى پس جدا؟ -

 . میدم یادش چیزو همه خودم. حله چى همه كنه تاییدش صداقت خانوم اگر. بیاد

 هب. آزمایشگاه برگردم من اتون اجازه با. كنم صحبت باهاش امروز همین شد واجب پس. عالیه -

 . برسونید سالم هم صداقت خانوم

 كنید؟ مالقات رو صداقت خانوم خواستید نمى مگه -

 روبه ونباهاش میدم ترجیح برنگردوندم، بهشون وقتى تا كه دارند پیشم امانتى یه راستش...  نه -

 !نشم رو

 . نگفت چیزى دیگه اما انداخت بهم مشكوكى نگاهى

 ونخودش كار مشغول همه. بود كارش به سرش. انداختم پناهى به نگاهى رسیدم، كه آزمایشگاه به

 اصال ،آزمایشگاه توى بنیامین نبودن خاطر به كه بود جالب. بود خالى بنیامین جاى عجیب و بودند

 چه و! بیرون بزنم آزمایشگاه از كه بودم اى بهونه دنبال اش همه. باشم اونجا خواست نمى دلم

 !ژاله به زدن سر از بهتر اى بهونه

*** 
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 من دیدن با. تو پرید زدن در بدون معمول طبق نجال كه زیرپوشم تعویض مشغول و بودم اتاقم تو

. دمش هام لباس پوشیدن مشغول و دادم تكون سرى تاسف با. بست درو و كشید اى نصفه جیغ

 :گفت در پشت از نجال

 بیمارستان؟ میرى دارى نیما -

 مگه؟ طور چه آره -

 . بیایم باهات خوایم مى هم ما -

 :گفتم تعجب با و كردم باز رو در

 كیا؟ یعنى ما -

 .مامان و من -

 چى؟ براى مامان؟ -

 :گفت و آورد تر پایین رو صداش نجال

 چى هر. بیاد كرده كاله و شال هم مامان بده بنیامین خواهر حال گفته بهش بابا. دونم مى چه -

 .نزدم حرفى منم دیگه كرد مى شك داشت. نشد كنم منصرفش خواستم

 نیاد؟ مامان نداره راه اصال یعنى -

 :گفت و اتاق در جلوى رسید دستش توى سبدى با مامان بده، جواب نجال اینكه از قبل

 . خوردیم نمك و نون هم با. رفیقته بنیامین باالخره نیام؟ چى براى -

 :داد ادامه و انداخت نجال به نگاهى

 كه هم مادرش احواله، مریض خواهرش كه االن. بشه امون خانواده از عضوى قراره كه هم ظاهرا -

 میشهن. باشه حالشون كمك وسط این باید یكى باالخره باشه، داشته هواشو تونه نمى و ناخوشه

 . میشه سرد داره هم سوپ این بریم باش زود. باشیم تفاوت بى كه

 هك خوراكى از پر سبد و هورمند مادر یاد و بود خوراكى از پر كه سبدى سمت شد كشیده نگاهم

 خواهر این كه دادم مى توضیح مامان براى باید جورى چه حاال! افتادم بود برده صداقت براى

 این نفر دو این بود قرار یعنى. بودم كرده گیرى چه ما؟ ى خونه اومد كه ایه ژاله همون بنیامین
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 مامان اگر نداشت؟ اى حسابى و درست وضعیت ژاله كه حاال اونم بشناسند؟ همدیگرو جورى

 . بگذرونه خیر به خدا... بیمارستان تو اونم چى؟ آورد مى در بازى غربتى

 و بود ستهنش ژاله تخت كنار بنیامین. رسیدیم كه بود مونده باقى مالقات وقت از ساعت نیم تقریبا

 كشیده هم در چهره هم ژاله. بده ژاله خورد به خواست مى زور به و بود دستش هم میوه آب لیوانى

 غذابد همین كه كرد مى غرغر بود، بنیامین ى عمه ظاهرا كه هم مسنى خانوم. كرد مى امتناع و بود

 !داده دستش كار بودنش

 و من بین نگاهش. شد استرس و سوال از پر هاش چشم دم در. دید مارو كه بود كسى اولین ژاله

 ونسمتم به شد، ژاله ى زده وحشت نگاه متوجه كه بنیامین. چرخید مى بنیامین و نجال و مامان

 افتاد، مامان به چشمش كه همین اما نشست لبش روى لبخندى نجال و من دیدن با و برگشت

 :گفت پته تته با. شد بلند تخت ى لبه از و ماسید لبش رو لبخند

 ... بكشید زحمت نداشتیم انتظار اصال...  كردید شرمنده...  كاردان خانوم سالم...  سالم...  س -

 :گفت و گذاشت تخت كنار رو دستش توى سبد لبخندى با مامان

 رقىف برام نیما با شما. امونه وظیفه كنى؟ مى تعارف چرا. چیه ها حرف این. پسرم سالم علیك -

 .مونه مى خودم دختر مثل هم خواهرت. ندارى

 روى اى بوسه هم بعد و كشید مى ژاله سر رو دستى كه گفت حالى در رو آخرش ى جمله

 فسن و بست هاشو چشم ژاله نشست، ژاله پیشونى روى كه مامان هاى لب. گذاشت پیشونیش

 ! شد یكى دیوار گچ با مامان حركت این با دیگه بود، زرد قبل از كه رنگش. كشید عمیقى

 قفسه و بود شده منقطع هاش نفس. كرد باز هاشو چشم هم ژاله برد، عقب رو صورتش كه مامان

 شونه هب كوچیكى فشار و نشست اش شونه روى بنیامین دست. میشد پایین و باال اش سینه ى

 ،تفاوت بى كامال مامان اما بود مشهود بدنش اعضاى تك تك تو نگرانى و استرس. كرد وارد اش

 !بود نشناخته رو ژاله ظاهرا! شد سبد داخل از سوپ ظرف درآوردن مشغول

 اب. اومد سرم پشت هم نجال و رفتم جلوتر. كنیم وجود ابراز هم نجال و من كه بود وقتش دیگه

 رو الهژ ى گونه و رفت جلوتر نجال. كردم احوالپرسى بنیامین ى عمه و ژاله با و دادم دست بنیامین

 یه منتظر آن هر كه بود مشخص سنگینش هاى نفس از. بود واج و هاج چنان هم ژاله! بوسید

 . است نشده بینى پیش اتفاق
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 براى. بود گرفته نظر زیر رو نجال و مامان حركات تمام كه بود ژاله نگران هاى چشم به نگاهم

. زدم رنگى كم لبخند و دادم فشار هم روى هامو پلك ناخودآگاه. افتاد من به نگاهش اى لحظه

 ندچ هر. باشه داشته هم اضطراب حالش این با نبود حقش. میشد تر آروم كم یه جورى این شاید

 . نداشتم ژاله از كمى دست هم خودم

 :گفت و نشست تخت لب سوپ ظرف با مامان. پایین انداخت سرشو و گرفت صورتم از نگاهشو

 . نیافتاده دهن از تا بخور...  دخترم بیا -

 به شد خیره و خورد رو سوپ مقاومتى هیچ بدون ژاله. برد ژاله دهن طرف به رو سوپ از قاشقى و

 عمه. بودیم گر نظاره فقط همه ما و داد ژاله خورد به رو سوپ بشقاب كل تقریبا مامان. مامان

 :گفت مى تعجب با و كرد مى احساسات ابراز گاهى از هر هم خانوم

 رو شما خورد؟ نمى كه بود بد من دستپخت نكنه! خوره مى چیزى یه داره دختر این عجب چه -

 !كنه نمى رد دستتونو كه داره دوست خیلى

 تو زد زل و كرد باریك هاشو چشم گذاشت، ژاله دهن به آخرو قاشق مامان كه اى لحظه درست و

 :گفت و ژاله هاى چشم

 ... آشناست خیلى برام ات چهره ندیدم؟ جایى رو تو قبال من...  دخترم -

 .نداشت زدن حرف جرئت كس هیچ. بود شده ایجاد بدى سكوت و نكشیدم نفس ثانیه ده براى

 :گفتم و شد باز نفسم راه باالخره

 . دیدینشون جایى عكسى تو حتما. دیگه بنیامینه خواهر خب -

 :گفت و كشید هم تو ابروهاشو مامان

. داره خالهدختر بنیامین آقا دونستم نمى اصال من بگى تو اینكه از قبل تا...  بابا نه عكس؟ كدوم -

 كجا؟ ولى. دیدم دیگه جاى یه حتما. ببینم عكسشو كه این به برسه چه

 :گفت و وسط انداخت خودشو نجال

 !نداره ما با اى فاصله چندان اشون خونه آخه دیدینشون جایى اى تومغازه خرید موقع شاید -

 :گفت آرومى صداى و مظلومیت با و پایین انداخت سرشو نجال كه كرد نگاه رو نجال جورى مامان
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 !دیگه زدم حدسى یه دونم مى چه خب -

 دمشنی مى كه چیزى. بهش بزنم زل و بشم ساكت شد باعث ژاله صداى كه بزنم حرفى خواستم

 :كردم نمى باور

 .دیدیم رو همدیگه قبال ما شدید متوجه درست شما...  كاردان خانوم -

 :گفت هیجان با و شكفت مامان گل از گل

 كجا؟ -

 و شد متوقف من صورت روى و گذشت امون همه صورت روى از نگاهش. داد قورت دهنشو آب ژاله

 :گفت

 ... شما ى خونه -

 ردك نگاه رو ژاله و من بار چند. رسید من به نگاهش و كرد دنبال رو ژاله نگاه مسیر تعجب با مامان

 :گفت و كرد غلیظى اخم نهایت در و

 كى؟ ما؟ ى خونه -

 :گفت و شد خیره مامان به و گرفت ازم رو نگاهش میومد، چاه ته از كه صدایى با ژاله

 .ببینم...  رو نیما آقا...  بودم اومده -

 هاش نفس صداى. داد فاصله گردنش از كمى و زد چنگ روسریشو گره و پایین انداخت سرشو و

 رنگ. بگه رو موضوع این مامان به خودش ژاله كردم نمى فكرشو اصال. شنیدم مى وضوح به رو

 . تر قرمز و قرمز مامان رنگ و میشد سفیدتر لحظه هر ژاله

 مامان. بودم مامان بیداد و داد منتظر آن هر. كردیم مى نگاه ژاله و مامان به نگرانى با امون همه

 و اومدنه جوش حال در كه زودپزى عین درست! جوید مى هاشو لب و بود كشیده درهم هاشو اخم

 :فتگ كنایه با و كنه كنترل خودشو نتونست عاقبت! باشى كردنش پیس پیس منتظر آن هر

 .تویى میگن كه بنیامین خواهر پس...  عجب -

 ى،جون بى صداى با. بود نشسته هاش چشم توى اشك. كرد نگاه مامان به و آورد باال سرشو ژاله

 :گفت شمرده شمرده
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 من اشتباه خاطر به...  كنم مى خواهش...  جداست...  من از...  بنیامین حساب...  كاردان خانوم -

 ... نكنید تنبیه اونو... 

 :گفت و زد پوزخندى مامان

 اشتباه؟ میگى شرمانه بى كار اون به تو اشتباه؟ -

 :گفت و برگشت مامان سمت به ناراحتى با خانوم عمه

 الح اومدید یا مالقاتى اومدید شما چه؟ یعنى شرمانه بى كار زنید؟ مى چیه ها حرف این خانوم -

 كنید؟ بدتر رو بیچاره دختر این

 :گفت عمه به رو بنیامین

. هشد كاردان خانوم ناراحتى باعث كه افتاده اتفاقى یه. ندادید ادامه كنم مى خواهش خانوم عمه -

 .میدم توضیح براتون بعدا

 :گفت التماس با و گرفت رو دستتش مچ نجال كه بگه چیزى خواست مامان

 . نیست وقتش االن. شو خیال بى خدا رو تو مامان -

 :گفت نجال به غره چشم با مامان

  گیرى؟ مى هارو این طرف نشده هیچى هنوز -

 نگاه ما كشمكش به تعجب با بغلى هاى تخت همراهان رفت مى باال داشت كم كم مامان صداى

 مامان به لبى زیر هم نجال و كرد مى آروم رو عمه بنیامین، كه واگیرى هاگیر اون تو و كردند مى

 . میومد پایین تخت از سختى به كه افتاد ژاله به نگاهم نگه، چیزى كه كرد مى التماس

 :گفتم آروم و رفتم سمتش به ناخودآگاه

 نیست؟ خوب حالت شده؟ چى -

 رو سرمش دیگه دست با و گرفتم بازوشو زیر دستم یه با. زد عوق و گرفت دهنش جلوى دستشو

 لىو آورد باال هارو سوپ تمام رسید، كه روشویى دم. دسشویى به بردمش و برداشتم پایه روى از

 رو ها خون تا خودش. بود اش معده محتویات همراه كه بود خونى شد، وحشتم باعث كه چیزى

 . آورد مى باال خون و میزد عوق و كرد مى گریه. افتاد گریه دید،
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 :گفت بغضى پر صداى با

 ... خون...  نیما -

 :گفتم و گرفتم هاشو شونه

 رهب میگم بنیامین به االن. نباش نگران نیست هیچى...  نیست هیچى...  هیــــــــــــش -

 . بزنه صدا دكترو

 :گفتم بلندى صداى با و چرخوندم دسشویى در سمت به سرمو

 .اینجا بیا بنیامین -

 :گفت زده وحشت دید، وضعیت اون تو مارو وقتی و دسشویى دم اومد سریع بنیامین

 شده؟ چى -

 .بزنه صدا دكترو. خورده هم به حالش. نیست چیزى -

 هوا به دادش. شد جارى لبش ى گوشه از خون كه دید بنیامین و زد عوق دوباره ژاله لحظه همون

 :گفت و رفت

  شده؟ چش ژاله نیما -

 . بزن صدا دكترو برو میگم بهت. پایین بیار صداتو خبرته چه -

 :گفت پرستارها از یكى و شد پیداشون پرستار تا دو سرش پشت و رفت بنیامین

 خبره؟ چه اینجا -

 . خورده هم به حالش. اینجا بیاید خانوم -

 از و بود من دست تو اش دیگه بازوى. گرفت رو ژاله بازوى زیر و دسشویى تو اومد پرستار

 با و بودند ایستاده دسشویى در جلوى خانوم عمه و نجال و مامان. بیرون آوردیمش دسشویى

 با ژاله یم،بد دكتر به توضیحى اینكه از قبل و رسید دكتر با بنیامین. كردند مى نگاهمون نگرانى

 هك مامان و كشید جیغ نجال. داد توضیح رو چیز همه ریخت، سالن كف و آورد باال دوباره كه خونى

 . زد صورتش و سر تو خانوم عمه و رفت حال از حساسه خون به
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 سر رخاط به هم دیگه پرستار تا چند. رفت همراهشون هم بنیامین و بردند رو ژاله پرستارها و دكتر

 زا حدشون از بیش صداى و سر خاطر به رو عمه و نجال. اتاق تو اومدند بود، افتاده راه كه صدایى و

 . شد بهتر حالش آروم هاى سیلى و قند آب با هم مامان و كردند بیرون بخش

 از ترسیدم مى. بودم وضعیتش نگران بدجورى. ژاله سراغ رفتم شد، راحت خیالم كه مامان از

 . باشه خونى كم و افسردگى و ضعف از فراتر چیزى یه بیماریش اینكه

 و ادمد بهش رو ماشین سوییچ. ریخت مى اشك وقفه بى كه افتاد نجال به چشمم انتظار سالن تو

 :گفتم

 . هژال سراغ میرم من. خونه ببرمتون تا ماشین تو ببرش شد بهتر كه حالش. مامان سراغ برو -

 دم. اومد اورژانس به و افتاد راه من دنبال هم خانوم عمه. بخش داخل رفت و كرد تایید سر با

 و دبو داده تكیه زانوهاش به هاشو آرنج. بود نشسته نیمكت روى كه دیدم رو بنیامین اورژانس

 به غمگینى نگاه خانوم عمه. لرزید مى هاش شونه و بود پوشونده هاش دست با هاشو چشم

 .شد كردن دعا مشغول و نشست كنارى نیمكت روى رفت و انداخت بنیامین

 :گفتم و گذاشتم اش شونه روى دستمو. نشستم بنیامین كنار

 ونا بیداد و داد با باشى خونسرد اینكه جاى به باشى؟ مواظبش خواى مى جورى این پسر؟ چته -

 . ترسونى مى بیشتر هم رو بیچاره

 بهش رو شما ى خونه آدرس من اگر. منه تقصیر همش. بیاد سرش بالیى ترسم مى...  نیما -

 . نمیومد پیش ماجراها این از كدوم هیچ بودم نداده

 ااینج از فكر به. نداره اى فایده اما و اگر دیگه. افتاده كه اتفاقیه. نده آزار خودتو ها حرف این با -

 یهروح براى فكرى باید و خونه گرده برمى سالم و صحیح كه باش روزى فكر به. باش بعدش به

 . بكنى اش

 بود؟ چى ها خون اون شد؟ چش دفعه یه آخه -

 :گفتم و دادم بیرون شدت با رو نفسم

 . گذره مى خیر به كه اهلل انشاء. خبرم بى تو مثل منم -

 :گفتم و گرفتم ازش رو سوییچ. ماشین توى بود برده رو مامان. اومد نجال بعد دقیقه ده
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 . میام االن ماشین تو برو هم تو -

 :گفت و انداخت بنیامین به نگاهى نجال

 . بشه جورى این خواستیم نمى. خوام مى معذرت چیز همه خاطر به -

 :گفت بود پایین سرش كه طور همون بنیامین

 . اومدید كه ممنون. نیست مهم -

 ینبنیام. رفت و كرد اكتفا اى ساده خداحافظى به فقط و شد منصرف اما بگه چیزى خواست نجال

 :گفت و سمتم برگشت و كرد بدرقه چشم با رو نجال

 .تنهاست مامان خونه؟ ببرى رو عمه میشه -

 .بمونه ژاله پیش عمه تا خونه برو خودت. نمیدن راه زنان بخش كه رو تو -

 انمام. گیرم مى براش خصوصى اتاق. مونم مى پیشش خودم.گیره نمى آروم دلم جورى این. نه -

 .من با تا تره راحت عمه با هم

 . گردم برمى و رسونم مى اینارو مامان. دونى مى صالح جور هر -

 . افتى مى زحمت به. برگردى خواد نمى دیگه داداش نه -

 :گفتم و زدم پشتش به دستى

 .گردم برمى. نیست زحمتى -

 :شد باز دلش درد سر مامان عمه، رسوندن از بعد

 ودترز چرا كیه دختره این دونستید مى كه ها شما اصال. میشه جورى این دونستم مى چه من آخه -

 من و هست خبرى یه بگو. بیام باهاتون من خواید نمى و زنید مى مشكوك دیدم نگفتید؟ من به

 یهو؟ شد چش دختره نیما اومد؟ مردم ى بچه سر بالیى چه. دونم نمى

 :گفتم و شدم عصبى
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 جورى اون كه آوردین سرش بالیى چه هاتون حرف با نیست معلوم بشه؟ چى خواستین مى -

 این بزنه، حرف نداشت نا حتى خدا بنده اون كه امروز همین بود واجب حاال. خورد هم به حالش

 بتوپین؟ بهش جورى

 آب از بنیامین خواهر دختره اون كردم نمى فكرشو اصال. شدم گیر غافل منم خب...  بابا اى -

 .دربیاد

 :داد ادامه و شد تهدیدگرانه لحنش

 یادم هنوز. كرده غلطى چه نمیارم روم به دیگه خورده، هم به حالش دختره كه حاال نكن فكر -

 .گرفت مى پسرشو دوست سراغ و ما ى خونه تو اومد وضعى چه با نرفته

 :گفتم و شدم مامان العمل عكس خیال بى. انداخت من به بدى نگاه آخرش ى جمله گفتن موقع

 فراموش كلى به ولى داشتم قرار ژاله با هم روز اون. بودم دوست ژاله با من. میگى درست شما -

 هبهون فقط من با قرارش كه بگم بهتون هم این البته. خونه در اومد خاطر همین به هم ژاله. كردم

 .بود اومده هم نجال دیدن براى جورایى یه چون. امون خونه بیاد كه داد دستش اى

 :گفت تعجب با مامان

 نجال؟ دیدن -

 :گفتم و كردم تایید سر با

 و كنند مى چاقچور چادر همسایه و در وقتى طور چه. شده كى عاشق برادرش ببینه كه بود اومده -

 كه چارهبی ى ژاله به نوبت ولى كنید مى پذیرایى ازشون باز روى با شما زنند مى دید رو نجال میان

 شد؟ شرمانه بى كارش رسید

 :گفت جانب به حق مامان

 اون ضمن در. ما ى خونه اومد شد پا ژاله كه وضعى اون با نه "چاقچور چادر "میگى دارى خودت -

 !پسرش دوست دنبال اومده گفت فقط نزد، بنیامین از حرفى

 ! گفت اى شده مچاله ى چهره و اكراه با رو "پسر دوست" ى كلمه
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 ودهب قبول قابل اش قیافه و تیپ گم نمى بپوشند؟ چادر باید دنیا هاى آدم ى همه مگه. بابا اى -

 از ماه شش. كرده فرق خیلى موقعش اون با االن ژاله ضمن در. داره اى عقیده یه كسى هر ولى

 كنید؟ نگاه بهش اینجا اومد كه روزى همون چشم به ابد تا خواید نمى كه شما. گذشته روز اون

 مى اگر .باشید چشم تو چشم قراره عمرى یه. بشه دامادتون قراره هم بنیامین. بنیامینه خواهر ژاله

 . میشه زهرمار زندگى كه ببندید رو از رو شمشیر االن از خواید

 :گفت عجیبى خونسردى با مامان

 خواستگارى بیاد قراره شب فردا من داماد بشه؟ دامادمون قراره بنیامین كه گفته كى حاال -

 . حسینه امیر هم اسمش

 :گفت وحشت با نجال

 ... شما به كه من میگى؟ دارى چى مامان -

 :گفت داد و جیغ با و بزنه حرفشو نجال نذاشت مامان

 كمى دست وگرنه نیومده گیرت آب انگار هم تو. حیا بى نزن سینه به رو پسره این سنگ اینقدر -

 .ندارى ژاله از

 :گفتم كه بكنه اعتراضى خواست نجال

 وضوعم این مورد در بعد كنید استراحت كم یه بهتره. هستیم عصبى االن امون همه. دیگه كافیه -

 فك و كنید برابرش صد رو موضوع این اینكه از قبل كنم مى خواهش خانوم، مامان. بزنیم حرف

 نه و داشته مادرى نه كه دخترى جاى بذارید رو خودتون. كنید فكر كم یه اول بذارید بابا دست

 یه هم خودتون پسر باشه یادتون ضمن در. بده نشون بهش رو غلط و درست راه كه خواهرى

 هك كنید فكر این به بهتره پس. مقصرم هم من مقصره ژاله كه قدر همون. است قضیه این طرف

 حقى چه هب كه پایین بیاره پسرتونو ى چونه و چك نزده كه میده خرج به حیا و شرم خیلى بنیامین

 .شدم دوست خواهرش با

 . زد زل ها خیابون به اخم با و سكوت در هم نجال و نزد حرفى هیچ دیگه مامان

............. 

.............. 
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 ادی كه بیرون برم اتاق از خواستم. كردم عوض لباس و گرفتم دوش رفتم رسیدیم، كه خونه به

 . بیرون زدم در از و داشتم برش عاقبت، و كردم مكث لحظه چند. افتادم صداقت خاطرات دفتر

 :گرفتم رو بنیامین ى شماره رسیدم، كه بیمارستان به

  خبر؟ چه ژاله از. سالم -

 :شنیدم رو بنیامین ى آهسته صداى

 .خوابیده هم االن. بخش تو آوردنش. سالم -

 اتاقید؟ كدوم -

- 602 

 :گفتم كنم عوض هواشو و حال كمى اینكه براى

 پراید؟ یا 602 -

 :گفت و خندید

  كجایى؟ تو. مار زهر -

 بدن؟ راهم كنى مى فكر راستى. میام دارم -

 . نمیدن گیر زیاد خصوصیه اتاق چون. بابا آره -

 . ببینمت راهرو تو بیا پس. خوبه -

  رسیدى؟ مگه -

 . بخشم در پشت. آره -

 جا ژاله وضعیت دیدن با گذاشتم، اتاق تو كه پامو. داخل رفتیم هم با و اومد بنیامین بعد دقیقه چند

 :گفتم ناراحتى با و خوردم

 چیه؟ دیگه لوله این كردن؟ وصل بهش چیه ها سرم و خون این خبره؟ چه اینجا -

 رىس بنیامین. بود وصل خون اش دیگه دست به و س رُم دستش یك به و بود بینیش توى اى لوله

 :گفت و داد تكون
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 .شستند دوباره هم رو اش معده. بدیم دارو بهش باید لوله این راه از گفتند -

 بود؟ چى ها خون اون ى قضیه شده؟ چى مگه چى؟ براى -

 . كرده ریزى خون اش معده -

 معده؟ خونریزى -

 . اوهوم -

  چى؟ براى -

  بدونم؟ كجا از من -

 رومآ خیلى كه بود ژاله به نگاهم. نشستم تخت كنار صندلى روى و كردم فرو موهام الى دستمو

 . بود پریده شدیدا هم رنگش و بود خوابیده

 گفت؟ چى دیگه دكترش -

 و نخوره میوه. برسه زخمش به تا بریزیم لوله توى سرنگ با معده شربت باید مرتب گفت -

 خالصه. نخوره زیاد برنج و نون. بده براش میوه آب و سوپ. باشه جامد تقریبا باید هم غذاش

 !بخوره باید هوا باد اینكه

 البا بیچاره بندش پشت و داد خوردش به مامان كه افتادم سوپى یاد! كفرى و بود شده عصبى

 :گفتم شرمندگى با!! بود ریخته خودشو زهر حسابى مامان. آورد

 اشو معده دخل سوپ همون كنم فكر. خورد رو سوپ اون مامان با رودروایسى تو كه ژاله طفلك -

 . آورد

 هك داره ریزى خون اش معده دونستند نمى هم دكترها حتى. دونست نمى كه تو مامان. خیال بى -

 . بگیرم كمپوت تا چند برم من باش اینجا تو. نخوره چى بخوره چى بگن بخوان

 بده؟ براش میوه نگفتى مگه -

 مپوتك ولى داره اسید میوه گفت. خوبه كمپوت ولى بده براش میوه گفت دكتر. بابا میدونم چه -

 . خوبه براش شیرینه چون

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

352 

 

 و ودب سفیدش صورت به نگاهم. برگردوندم ژاله سمت به سرمو. رفت بنیامین و دادم تكون سرى

 خون همه این حاال كه داشت خون قدر چه ژاله مگه. میشد وارد رگش توى قطره قطره كه خونى

 و باریك هاى دست. كردم مى فكرشو كه بود چیزى اون از تر ضعیف خیلى بود؟ داده دست از هم

 . بود سفید هاش لب و بود شده گود كمى هاش چشم زیر. الغرش صورت

. میشد نابود داد مى ادامه اگر جورى این. آوردیم مى در وضعیت این از رو ژاله باید بود طورى هر

 . داد مى كشتن به خودشو فقط جورى این. كرد مى زندگى تنها دیگه نباید

 . كنم صحبت باهاش ژاله پدر مورد در كه بود موقعیت بهترین برگشت، كه بنیامین

 خبر؟ چه ژاله پدر از -

 مگه؟ طور چه -

 براى ،كنه زندگى ژاله با بیاد هم بعد و بفرستیم اعتیاد ترك مركز یه به پدرشو اگر كنم فكر -

  .درمیاد تنهایى از ژاله هم میدیم نجات وضعیت اون از پدرشو هم. باشه خوب خیلى ژاله ى روحیه

 :گفت درموندگى با

 . باشم ژاله پدر فكر به كنم نمى وقت دیگه كه درگیرم اونقدر. بگم چى دونم نمى -

 خودم دهب من به آدرسشو فقط تو. بشى قضیه این گیر پى خودت كه نبود این من منظور...  نه نه -

 . كنم مى ردیفش

 . تو نه منه ى وظیفه. بندازى زحمت به خودتو نداره دلیلى ولى ممنون خیلى -

 از ژاله وقتى دارم دوست. بشیم فامیل هم با قراره ثانى در. نداریم ها حرف این از كه تو و من -

 . استقبالش بیاد پدرش میشه مرخص بیمارستان

 میشه؟ خوب باباش حال سرعت این به مگه. ها خوشه دلت -

 . دخترش دیدن میاریمش ترك، براى بره اینكه از قبل. نه كه معلومه -

 تا دادم بهش و درآوردم صداقت سررسید الى از كاغذى هم من. درآورد جیبش از خودكارى

 :گفتم نوشت مى كه طور همون. بنویسه رو آدرس

 قالتاقه؟ خیلى آدمیه؟ جور چه برادرش -
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 ...بود قالتاق -

 نیست؟ االن مگه بود؟ میگى چرا -

 :گفت آرومى صداى با و كنارم اومد. انداخت ژاله به نگاهى

 . شد دستگیر پیش ماه یه برادرش -

 حاله؟ چه در االن میگى؟ جدى -

 :گفت و گوشم نزدیك آوردم سرشو. انداخت ژاله به نگاهى دوباره

 . شد اعدام... گرفتنش هروئین با -

 :گفتم و چرخیدم سمتش به زده وحشت

 مطمئنى؟ تو -

 . مطمئنم آره...  هیـــــس -

 :گفتم و آوردم پایین صدامو

 دونه؟ مى ژاله -

 . نه -

  نگفتى؟ بهش چرا -

 نجات براى خواستم نمى. بشه بدتر خواستم نمى. نیست خوب روزش و حال دیدم مى چون -

 . بندازه رو ناكسى و كس هر به و بزنه درى هر به داداشش

 نكردى؟ براش كارى خودت -

 :گفت و كرد نگاهم چپ چپ

 ندارمو و دار همه نكرد، رحم خودش پدر به حتى كه آدمى جون نجات براى داشتى توقع نكنه -

 كنه؟ معتاد خودمو هم بعد و ژاله هم فردا پس كه بیرون بیارمش و بفروشم

 :گفتم و كردم نگاهش مشكوك
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 دادى؟ لوش خودت نكنه. بگو راستشو -

  كردم؟ كارو این من كنى مى فكر واقعا تو -

 :گفتم و دادم تكون سرى

 .میفته شك به آدم گفتى تو كه جور این آخه -

 . نزن حرف موردش در دیگه خیال بى -

  میدى؟ جواب چى بگیره ازت سراغشو ژاله روز یه اگه -

 .میگم حقیقتو -

 و بود مهروزنا خوندن مشغول بنیامین بعد دقیقه چند. كردیم سكوت دومون هر و نگفتم چیزى دیگه

 ... صداقت خاطرات درگیر هم من

******* 

 شدم خسته بگیرم؟ آروم كم یه كه نیست راهى هیچ ندارم؟ قرار و آروم چرا شده؟ مرگم چه خدایا

 ده؟نمی آرامش بهم هیچى چرا كنم؟ حل جدول و بكشم نقاشى قدر چه. كشیدم عمیق نفس بس از

 تالش رفعش براى كه چیه ام دغدغه دونم نمى حتى. خواد مى دغدغه بى و آروم فكر لحظه یه دلم

 هم به و داغون قدر این كه هاشه حرف خاطر به واقعا هورمنده؟ خاطر به ها این تمام یعنى. كنم

 اعصاب كه بوده مرگم چه هفته ى بقیه پس. شنیدم امروز كه رو هورمند هاى حرف ولى ام؟ ریخته

 كنم؟ كار چى بگو تو...  خدایا بگیرم؟ سرم به گلى چه ندارم؟

 باید االن میدى؟ نشونه دارى واقعا چى؟ یعنى گرفته؟ شوخیت خدایا...  عباس حضرت یا واى

. دمنبو افسرده اینقدر هم وقت هیچ. نبودم وقت هیچ نیستم؟ چیزها این اهل كه من كنم؟ چیكار

 مازن بلندگو توى باید خوام مى كمك ازت دارم من كه االن همین چرا باشه؟ این دلیلش میشه مگه

 نخوندم؟ ساله چند دونى مى بخونم؟ نماز برم گى مى بهم دارى خدایا كنند؟ اعالم رو جماعت

 خوندن؟ نماز به چه منو آخه... بوده جورى چه نمیاد یادم اصال

 اعتجم نماز و پایین برم طبقه سه كه این به برسه چه شم بلند جام از ندارم حوصله اصال خدایا

 مى درد امپ اصال. شم بلند جام از نباشه نیاز كه چیزى یه. بده پیشنهاد دیگه چیز یه خدایا. بخونم

 ...  برم راه تونم نمى كنه
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 اینقدر امشب چرا ولى هست جماعت نماز شب هر. كنند مى اعالم جماعت نماز دارن كه باز بابا اى

 برم؟ باید خدایا پیچه؟ مى گوشم تو صداش

 ...  چاكریم. صفایى با خیلى. گرم دمت. مرامى با خیلى. خدا نوكرتم. شكرت خدایا

 هول اونقدر. نبود درست وضوم كنم فكر چند هر. نماز رفتم باالخره...  دیدى كه خودت...  رفتم

 و مببیند ها بچه ترسیدم مى. نرسید آب اصال دستم نصف به كنم فكر كه گرفتم وضو هولى

 . كنند ام مسخره

 نمى .كردم گریه سیر دل یه و صورتم توى بودم كشیده چادرو. افتادم گریه نماز سر چرا دونم نمى

 دو اون انگار. بهترم خیلى االن. بودم نشده متوجهش كه بود مونده كجا سنگین بغض این دونم

 ! بود لعنتى بغض همین مال كردم مى حس كه وزنى اضافه كیلو

 و خدایى تو باالخره! كردم ردیف حاجت طومار یه نمازى، بى وقت همه این از بعد كه پرروام اونقدر

 ...  نیازمند من و اى بخشنده تو...  گناهكار من و پاكى تو...  بنده من

 اون دارمن حال ولى دارم قضا نماز عالمه یه البته. بخونم نماز بیشتر میشد كاش. بهترم خیلى االن

 صبح میشه كى. شد تموم زود قدر چه. باشه وقت اول كه بخونم نمازى دارم دوست. بخونم هارو

 . بخونم صبح نماز و بشه

 فردا مطمئنم ولى شدم گیر جو حاال. بشم بیدار اگه عمرا ها؟ حرف این و من...  صبح نماز...  اوه

 . میره یادم دوباره

.............. 

 آذر 08/ چهارشنبه هم باز

 هفته اتفاقات تمام شدن؟ مهم برام قدر این ها چهارشنبه این چرا...  گذشت هم دیگه ى هفته یه

 . نویسم مى رو ها چهارشنبه همین فقط و كنم مى ول رو

 هم ربا پنج هر. خوندم نماز بار پنج هفته این. همیشه خوبى به نه ولى. بود بهتر حالم هفته این

. تنهایى دفعه سه و جماعت به دفعه دو. بود خطى خط اعصابم بدجورى دیگه كه بود هایى وقت

 نمخو مى خودم آرامش براى بگم اگه مطمئنم. ببینند ها بچه مبادا كه هولى هول و یواشكى اونم

 هی پارسال همین تا بیچاره ى مائده...  اومد یادم االن همین خدایا...  سرم تو خاك. میندازن دستم
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 همون حاال. شد خیال بى كال دیگه بیچاره كه كردم اش مسخره قدر اون ولى خوند مى نماز گاهى

  كردم؟ گناه یعنى خدایا. بودم نكرده مسخره رو مائده كاش. میفته خودم براى داره اتفاق

 ىآز این هم میفتم رو دیگه هاى درس هم آخرش دونم مى. بودم فیزیك شیمى آز درگیر هفته كل

 كشیده خشك چوب یه واسه رو زحمت همه این واهلل. كشیدم زحمت خاطرش به همه این كه

 ارهز دامن به دست. كردم پیدا رو هفته این آز هاى فصل بدبختى با...  بود داده میوه حاال تا بودم

 .نداشت القمر شق از كم خوندنم درس افسرده، و داغون و خراب حال این با. شدم نفر

 نهدو و گرفت مى شفاهى كه هم رو كوییزش حتى. نكرد نگام هورمند هم باز آزمایشگاه، سر امروز

 از رو گروه هر هاى سوال. بود كتبى دفعه این پرسید، مى ازمون و ایستاد مى میزهامون كنار دونه

 و الهه با داشت دیدم خودم...  زنه نمى حرف من با هم فقط. دستمون داد و بود كرده طرح قبل

 لىو. كنه مى راهنماییشون و كنه مى صحبت همیشه مثل هم دیگه هاى بچه با. زد مى حرف مائده

 ىجور این چرا... رفت و انداخت آزمایشم وسایل به كوتاه نگاه یه فقط و شد رد زود من میز كنار از

  شده؟ امید نا ازم كال دیگه نكنه...  نبود مهربون نا و معرفت بى قدر این شده؟

.. . اما كنه مى فكر اشتباه موردم در كه كنم ثابت بهش خواد مى دلم وجود تمام با چرا دونم نمى

 ! شناخته خودم از بهتر منو كه اینه واقعیت

 بال بال دارى بیچاره هورمند این مخ زدن براى فقط...  ندارى رودروایسى كه خودت با دیگه سایه

 خودمو خوام مى چرا چرا؟. كنى جا دلش توى خودتو كه اینه واسه فقط هم خوندنت درس. زنى مى

 دیگه. نمونده ترم شدن تموم تا چیزى چى؟ كه شدم، جا كه هم فرض به حاال كنم؟ جا دلش تو

 و شهرمون گردم برمى هم من خودشو زندگى دنبال میره اون. نه یا ببینمش اصال نیست معلوم

 . تنهاییه از سرشار كه كننده كسل و یكنواخت زندگى یه و سمیه و مامان و مونم مى من دوباره

 كه انمام. كیفمن بند عاشق و رفیقمن دارم پول تا تابلوئه كه هام دوست...  نمونده برام كس هیچ

 یه هم برازنده... داره ادعاشو فقط خواهرى از كه هم سمیه. جونشه سمیه ى مرده كشته فقط

 ده یرش من نه گاو عین من و كنه كمكم خواست كه كسى تنها البته و داره خودشو زندگى كه غریبه

 اجبار بدون هم اون و باشم داشته دوستش دل ته از واقعا كه نیست كسى هیچ. چى همه زیر زدم

 .باشه خودم مال كه باشه نفر یه خواد مى دلم. باشه داشته دوستم توقع و داشت چشم بدون و

 ...  داشتم؟ بچه یه اگه میشد چى. بكنم كار همه براش من و باشه پیشم همیشه
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 چى درسته چى فهمم نمى...  دیگه خرم. میگم هایى پرت و چرت چه. میشم دیوونه دارم خدا واى

 زیر تسان ده. خریدم بلند مانتوى یه رفتم. درسته مطمئنم كه دادم انجام كارى یه دیروز ولى. غلط

 چى ره از حالم دیگه. ام سینه و كمر به نچسبه كه برداشتم بزرگتر سایز یه هم سایزش. زانومه

 عالمه یه برم و بسوزونم مانتوهامو تمام خواد مى دلم. خوره مى هم به كوتاهه و تنگ مانتوى

 . میفتم هام حماقت یاد میفته قبلیم هاى لباس به كه چشمم. بخرم بلند و پوشیده و جدید مانتوى

 ازم یكى اگه. ندارم هنرى هیچ ولى سالمه یك و بیست دادم؟ انجام عمرم تو مفیدى كار چه

 هی نه عالفى؟ و تللى یللى دنبال همش بگم بگم؟ چى گذرونى مى طورى چه رو اوقاتت پرسید

 خیاطى نه ،كنم مى ورزشى یه نه. بلدم رانندگى نه. كنم كار كامپیوتر با بلدم نه رفتم زبانى كالس

 وبر...  دونه نمى خودش الیق رو تو هم دیوار جرز...  سایه...  بپزم غذا بلدم حتى نه آرایشگرى نه

 ...بده راه خودش تو رو تو هم قبر دونم مى بعید چند هر...  فقط بمیر

 آذر 02/ جمعه

 میگم و كردم پاره حلقمو چى هر. گوششونه تو پنبه انگار. میشه رسمى داره چى همه نمیشه باورم

. هخواستگاری قربان عید میگه زده زنگ مامان. نمیره خرجشون به دوخته كیسه برامون بشر این

 یفتنب دارن دوست خودشون وقتى. كنه تب برات كه بمیر یكی واسه گفتن راست...  درك به اصال

 .كنم خسته خودمو چرا من. بیفتن بذار چاه تو

 این و شراكت ى بهونه به و كنه كار من مخ رو بعدش نیست بعید موذى آرمین این از...  نه ولى

 ور آرمین این آبروى و برسونم خواستگارى به خودمو شده طور هر باید. كنه خر هم منو چرندیات

. ونهت نمى دیگه منو بزنه گول كیو هر كه بفهمه بذار. بیاد جا حالش كه بشورمش چین هم. ببرم

 . رو و چشم بى قدر این هم آدم. نداره نمك كه دستى بشكنه. شكنه مى دون نمك و خوره مى نمك

 مى قتو كى دیگه من. خواستگاریه شب شنبه سه تازه. شنبه سه میشه كه هم قربان عید بابا اى

 یبتغ تونم مى كه جلسه یه باالخره. بزنم حرف هورمند با برم باید آزمایشگاه؟ سر برگردم كنم

 خواستگارى چه بشم؟ كالس از غیبت محتاج باید افتاده چپ باهام كه حاال اونم...  آخ آخ. كنم

 . بگیره سر هم وصلتى بخواد اینكه حال به واى دیگه دردسره ى مایه اولش همین از شومى

 آذر/ 09 دوشنبه
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 گفت الهه! آزمایشگاه رفتم من ولى نیست چهارشنبه...  امروز...  آره! آزمایشگاه رفتم امروز

 تصحب باهاش و هورمند دفتر رفتم منم. میشه برگزار فیزیك شیمى آزمایشگاه هم ها دوشنبه

 . بدم انجام رو آزمایشم و آزمایشگاه برم دوشنبه گروه با شد راضى! صحبتى چه اونم. كردم

 دار نیش هاى حرف باز و نكنه قبول ترسیدم مى. دهنم تو اومد مى داشت قلبم زدم، كه دفترشو در

 و روش به رو كتاب به دوخت نگاهشو و كرد اخم شدیم، چشم تو چشم و كردم باز كه درو. بزنه

 :گفت

 داشتید؟ كارى -

 ! جدى و خشن و خشك قدر چه

 و زهغم و ناز مرد این برابر در! بشه تقویت درونم جنگندگى حس تا كشیدم عمیق نفس تا چند

 :گفتم ادب كمال در البته و تمام جدیت با! گرفتم مى پاچه باید داد، نمى جواب عشوه

. خونه مبر باید كه اومده پیش موضوعى یه. آزمایشگاه بیام تونم نمى هفته این ى چهارشنبه من -

 . بدم انجام رو آزمایشم امروز گروه با هست امكانش اگر خواستم مى

 تابك به نگاهشو دوباره اما اومد باال صورتم هاى نزدیك تا نگاهش و كرد بلند كتاب روى از سرشو

 :گفت و دوخت

 .كنم قبول تونم نمى نباشه موجه غیبت براى دلیلتون اگر -

 :گفتم و دادم فشار هم روى هامو دندون

 جهمو غیبتم تا شده پیدا ام جنازه بیاد خبر باید میشه؟ محسوب موجه شما نظر از دلیلى چه -

 باشه؟

 :گفت و كرد اخمى

 ... محترم خانوم -

 :گفتم عصبانیت با و بزنه حرفشو نذاشتم

 !محترم نه است سایه من اسم -
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 صورتم به هفته دو از بعد باالخره و آورد باال سرشو هورمند و شد برقرار سكوت اى لحظه براى

 ابروى بار این و آورد باال سرشو دوباره بعد ثانیه چند. گرفت نگاهشو زود خیلى اما. كرد نگاه

 !داشت بازیگوشى از رنگى نگاهش و بود رفته باال راستش

 :گفت شیطنتى پر لحن با بعد و كرد نگام لحظه چند

 .داره "خورشید" از رو وجودش "سایه" كه باشه یادتون...  سایه خانوم -

 :گفتم گیجى با و كردم اخم

 چیه؟ منظورتون -

 :گفت و شد جدى اش چهره دوباره

 اىه حرف اون از بعد البته...  چیه؟ غیبت براى دلیلتون حاال خب. كنید فراموشش نیست مهم -

 . زدید چیزها این و جسد و جنازه مورد در كه غریبى و عجیب

 !داره وجود خنده از هایى رگه صداش لحن تو واقعا هورمند یا شنوم مى اشتباه من دونستم نمى

 :گفتم گیج لحن همون با و بودم شده گیج حسابى

 .خواستگاریه -

 :گفت اى شده گرد هاى چشم با و آورد باال شدت با سرشو هورمند

 كنید؟ ازدواج خواید مى خواستگارى؟ -

 هی گرفت كرمم. كردم كنترل خودمو زور به ولى گرفت ام خنده تعجبش و ناگهانى العمل عكس از

 :گفتم و زدم شرمگینى مثال لبخند زیر سربه دخترهاى مثل. بذارم سرش به سر ذره

 . بخواد خدا اگه بله -

 :گفت بهت با و بود كرده پر صورتشو تمام ناباورى

 میگید؟ جدى -

 خدایا. بود درمونده صداش جورایى یه...  شد شل پاهام و دست صداش لحن از...  خدایا واى

 قدر این چرا پس نیست خبرى هیچ اگه خبراییه؟ یه من دل مثل هم هورمند دل تو واقعا یعنى

 و كنم باز ته تا نیشمو مثال. كنم جمعش مزخرفمو دروغ این طورى چه بودم مونده حاال وارفت؟
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 تا چهار و دهنم تو بزنه دست پشت با برگرده اونم "كردم خركى شوخى...  هههههههه "بگم

 !!"كردم شوخى منم...  هههههههههه "بگه حلقمو تو بریزه دندونمو

 تا نك شوهر همین به بگیره تورو میاد كى بدبخت "بگه اونم "بدم رد جواب خوام مى "بگم مثال یا

 !"نپوسیدى

 عین بعدش كه میگم مزخرفاتى یه و كنم مى باز صاحابو بى دهن این ها وقت بعضى كه واقعا

 .چسبه مى امو خرخره بختك

 :گفت و گرفت رو نگاهش اخمى با هورمند عاقبت و شدیم خیره هم به ثانیه چند

 . باشید بخت خوش. سالمتى به -

 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهى

 . بیارید تشریف تونید مى دارید اومدن به تمایل هنوز اگر آزمایشگاه میرم دارم من -

 از. افتادم راه سرش پشت هم من. بیرون رفت دفترش از و شد بلند اى دیگه حرف هیچ بدون

 ىم تقریبا باهاش، موندن قدم هم براى من كه رفت مى راه تند تند اونقدر اومدیم، بیرون كه دفتر

 زدمی غر همش. كرد رفتار باهام تمام بداخالقى با هورمند و رسیدیم آزمایشگاه به باالخره. دویدم

 ور بپرم خواست مى دلم واقعا كه الكى هاى بهونه این از و نمیدم انجام درست چرا رو آزمایشم كه

 .بكشم رو موهاش و سرش

 حق كه كرد تاكید و بنویسم رو كارم گزارش تنها و تك معمول طبق كه كرد موظفم هم عاقبت

 .بدم ارائه مشترك كار گزارش دادم، انجام رو آزمایش باهاشون امروز كه گروهى با ندارم

 :گفتم بیرون برم آزمایشگاه از خواستم مى وقتى)!( بزرگورارى كمال در من اما

 ى ههفت ى چهارشنبه. نیستم كه هفته این ى چهارشنبه. كردید همكارى باهام كه ممنون خیلى -

 میگم تبریك بهتون رو غدیر و قربان عید االن همین از پس. تعطیله و غدیره عید كه هم دیگه

 . برازنده جناب

 هاشو گفتن محترم اون تالفى دارم بفهمه كه گفتم غلیظ خورده یه همچین هم رو "جناب " اون

 !درمیارم

 . بیرون اومدم آزمایشگاه از و كشیدم راهمو هم بعد
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 گمب نگهبان به و پایین برم باید كم كم دیگه. دارم بلیط هفت ساعت. نیمه و شش ساعت االن

 ...میام دارم من كه پریشون خوابت...  خان آرمین. ترمینال برم تا بگیره آژانس برام

.......... 

 صبح دقیقه بیست و یازده ساعت آذر/ 60 چهارشنبه

 ... رشت شهر تو...  خوابگاه توى...  تختم روى...  جا همین. جام این كه نمیشه باورم

 دامن به نشده هیچى هنوز برگردم دى اول دیگه و خونه برم غدیر تا قربان از خواستم مى كه من

 آرمین...  سمیه...  مامان...  شدم ویرون دیگه بودم داغون...  خرابه وضعم. آوردم پناه شهر این

 نمى ام زندگى از پاشو چرا شومه آرمین این خدایا...  شومى خدا به كه آرمین تو به لعنت...  لعنتى

  برى؟

 ونبهش. برونه خودش از منو بلده خوب چه. باشه كرده كارى چنین من با مادرم نمیشه باورم خدایا

 خودم .خونه رفتم آژانس با و رسیدم شب نصفه. رسونم مى خودمو خواستگارى براى بودم نگفته

 ىم مرگم خبر. پتو زیر چپیدم و اتاقم تو رفتم یواش یواش. داخل رفتم و كردم باز درو كلید با

  شد؟ چى اما. خونه گشتم برمى داشتم ماه سه از بعد كه كنم غافلگیرشون خواستم

. ردمك سالم و آشپزخونه تو پریدم هیجان با و پوشیدم دامنى و تاپ و گرفتم دوش شد كه صبح

 و داوم كش اش قیافه افتاد، من به چشمش تا مامان و خوردند مى صبحونه داشتند سمیه و مامان

 :گفت

 كنى؟ مى چیكار جا این تو -

 :گفتم و ماسید لبم رو خنده

 تنگ برام دلت كنى؟ مى گریه چرا جان مامان واى طورین؟ چه شما. خوبم منم. سالم علیك -

 ... میشم خفه دارم كردى بغلم سفت قدر چه برم قربونت واى بودى؟ ندیده منو ماه سه بود شده

 :گفت و پرید هام كنایه و نیش وسط مامان

 كنى؟ مى چیكار اینجا میگم بهت درنیار بازى مسخره -

 مادر هم ما دارند مادر مردم. بگیرم اجازه شما از باید خودم ى خونه به اومدن براى دونستم نمى -

 .خونه اومده چرا كه هست هم كار طلب كنه، استقبال اش بچه از اینكه عوض. داریم
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 . ىشد مى خبردار عقد روز باید. گفتم مى بهت نباید اصال بریزى؟ هم به رو خواستگارى اومدى -

 . بشم خبردار عقد روز باید ها غریبه مثل. دخترتونم منم انگار نه انگار...  دیگه آره -

 طور چه رفتارش باید حسابى و درست دختر یه گفتم بهت بار صد. بشى غریبه خواستى خودت -

 .میشى غریبه كنى مى سرى سبك و پروایى بى و نمیدى گوش وقتى. باشه

 و كشیدم راهمو بدم رو جوابش اینكه بدون و شدم منصرف)!( خانواده كنار در صبحونه خوردن از

 :زدم داد بلند صداى با پله راه توى. اتاقم سمت رفتم

 . بیفته مردتیكه این دست زیر بابام ندار و دار بذارم كه بشید رد من ى جنازه روى از مگه -

 :گفت كه شد بلند مامان داد صداى

 .كنم مى قلم پاتو جورى چه ببین خواستگارى تو بذار پاتو فقط تو. دهنتو ببند -

 با و برگشتم بود شده خیره بهم عصباینت با و بود اومده بیرون آشپزخونه از كه مامان سمت به

 :گفتم پوزخند

 واش بچه پاهاى طورى چه مادر یه بدونم دارم دوست خیلى. خواستگارى تو میام باشید مطمئن -

 .بذاره لگن علیلش دختر زیر هم بعد. كنه مى قلم

 میدى؟ پس منو جواب كشى نمى خجالت. سفید چشم ى دختره -

 نمیلتو برخالف تا كه شمایى. بشم جورى این شدید باعث خودتون. خودتونم ى پرورده دست -

 چرا دبدی توضیح برام كه ندادید زحمت خودتون به وقت هیچ. دادید جوابم سیلى فقط كردم رفتار

 ربیتت كه مادرى. كنید تربیت بچه نبودید بلد كه متاسفم براتون واقعا درست؟ چرا و غلطه كارى

 .نامادریه نیست، مادر نباشه بلد

 از كى مامان نفهمیدم اصال. پیچید سالن كل تو خوابوند گوشم زیر مامان كه آبدارى سیلى صداى

 جاى روى تا میومد باال داشت كه دستمو!! گوشم زیر زد و رسوند من به خودشو و اومد باال ها پله

 :گفتم و هاش چشم تو زدم زل نفرت با و كردم مشت بشینه سیلى

 . بشه دومادت جونت آرمین بذارم محاله -
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 و اتاق تو انداختم خودمو و رفتم باال ها پله از بده تكون دستشو بتونه دوباره مامان اینكه از قبل و

 . كردم قفل درو

 چرا؟ آخه زنه؟ مى سینه به رو آرمین سنگ اینقدر مامان چرا خدایا

 اتاقش توى از سشوار صداى و گرفت دوش رفت. شدن آماده به كرد شروع سمیه شد كه ظهر

 .رسید مى گوشم به كمد ى میله روى لباسى هاى چوب شدن كشیده صداى كه هم مدام و میومد

 .شنوم مى من رو صداش بكنه كارى هر و دیواره به دیوار هامون اتاق

 مىك. پوشیدم داشت هم بلندى نسبتا كت كه شلوارى و كت و كشیدم روم و سر به دستى منم

 رمس روى شالمو. نشه معلوم پوستم روى مامان مبارك انگشتان جاى كه زدم صورتم به پنكك

 تمخواس مى. تلویزیون به زدم زل و انداختم پا روى پا سالن توى. پایین رفتم ها پله از و انداختم

 مى غره چشم و خورد مى حرص میومد، و رفت مى هى هم مامان. ام آماده من كه ببینه خوب مامان

 . رفت

 موفق هاش كشیدن نشون و خط تمام با كه مامان. زدند رو خونه در زنگ و شد نه ساعت باالخره

 :گفت وار تهدید كنه منصرف خواستگارى به اومدن از منو نشد

 ...بزنى هم به رو خواستگارى كه بگى چیزى اگه قسم خدا به -

 :گفتم خیالى بى با و دادم تكون هوا توى دستمو

 .كنید مى قلم پاهامو جفت. دونم مى بله بله -

 رسوند بهم رو خودش سمیه. ها مهمون از استقبال براى ورودى در سمت رفت حرص با هم مامان

 :گفت و

 . میدم توضیح برات فرصت سر برن و بیان بذار. نكن ریزى آبرو خدا رو تو آبجی -

 . زدم پوزخند فقط من و

 پسره اون و شوهرش و نازنین اشون عفریته دختر اون و آرمین با همراه دایى زن و دایى باالخره

  كشى؟ قشون یا بود خواستگارى. رسیدن راه از رامین چرونشون چشم ى

 بهم خودشون تا كردم صبر. نخوردم تكون جام از اما من. كرد پرسى احوال و در جلوى رفت سمیه

 اومد جلو كه نازنین. كرد روبوسى و جلو انداخت خودشو زندایى. كردند احوالپرسى و رسیدن
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 پر اهنگ و كردم سردى احوالپرسى هم رامین و دایى با. عقب رفت ناراحتى با كه نگرفتم تحویلش

 . انداختم آرمین به هم نفرتى

 نتظرم و بودم نشسته خیال بى هم من و كرد مى استفاده رفتن غره چشم براى فرصتى هر از مامان

 خونهكار...  و اقتصاد و كار به بحث باالخره و. بریزم هم به رو خواستگارى تا فرصت ترین كوچیك

 ... بودم منتظرش من كه چیزى همون. كشید

 :گفت دایى

 قراره رامین و آرمین. بندازیم راه جدید كارخونه یه خوایم مى بخواد خدا اگر اهلل انشاء -

 . بگیرند عهده به رو مسئولیتش

 :گفتم لبخند با و شدم خم جلو به كمى

 ارخونهك شبه یه پسرتون بگیره سر كه وصلت این بندازید؟ زحمت به رو خودتون كه نیازیه چه -

 . میشه دار

 :گفت سریع مامان

 .بیار شربت برو پاشو سایه -

 :گفتم و زدم تكیه مبل پشتى به

 منفى جوابش عروس اینكه مگر. عروس خواهر نه میده انجام كارهارو این خانوم عروس معموال -

 بیارم؟ شربت برم حاال. باشه

 :گفت سمیه به رو و داد فشار هم روى هاشو دندون مامان

 . بیار شربت پاشو جان مامان -

 اول همین مامان اینكه از یا باشم خوشحال مامان چزوندن از دونستم نمى من و شد بلند هم سمیه

 . بگیرم آتیش داد رو مثبت جواب حرفش این با كارى

 و خوردم قلپ یه. برداشتم هم من و برداشتد كنان چه چه و به به همه و برگشت شربت با سمیه

 :گفتم و كردم دور دهنم از رو لیوان اكراه با فورى

 است؟ مزه بى اینقدر چرا آجى سمیه واى -
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 :گفت دایى زن و خندیدند همه

 . گیره مى یاد چى همه كم كم برم عروسم قربون -

 حاال. است مزه بى شربت واقعا كه یعنى بقیه ى خنده و زندایى حرف این با آخه... كردم حال

 !بود كرده درست رو شربت مامان كه بود جا این جالبیش

 :گفت دایى

 .بزنند هاشونو حرف برن جوون تا دو این شما ى اجازه با آبجى خب -

 :گفتم كنایه و نیش با

 كردند صحبت هم با قدر چه مراسم این از قبل عالمه خدا. كنید مى خسته خودتونو چرا دایى -

 كنید؟ مى تلف چرا رو وقت الكى دیگه

 :تگف كنه كنترلش كرد مى سعى شدیدا كه عصبانیتى با مامان و كردند نگاهم تعجب با همه

 .نیست بد دارى نگه بزرگترتو حرمت كم یه. دیگه بسه سایه -

 :گفتم و آخر سیم به زدم

 " تا صد گه مى كه "عروسم" یه هر با و ما ى خونه آورده پسرشو كه اونى بزرگتر؟ كدوم حرمت -

... ومدندا معامله براى. نیومده خواستگارى براى اینجا كسى میشه؟ پایین و باال ذهنش تو "كارخونه

 هیچى چى؟ شما اما. میاد گیرش كارخونه یه ازاش در چون فروشه مى شما به پسرشو داره دایى

 . ذارى مى حراج به دخترتو دارى. نمیاد گیرت

 گرد هاى چشم با. پیچید لبم و ها دندون و فك تو وحشتناكى درد و شد داغ هام لب لحظه همون

. كردم پاك رو بود شده پخش لبم روى كه غلیظى و گرم مایع و دهنم سمت بردم دستمو شده

 نشسته خون به هاى چشم. افتاده اتفاقى چه فهمیدم افتاد، هام انگشت روى خون به كه چشمم

 مفهوم یه فقط بود، شده پخش روش من دهن و لب خون كه اش شده مشت دست و مامان ى

 ...  داشت

 :كشیدم جیغ توانم آخرین با و شدم بلند جام از

 ... متنفرم اتون همه از -
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 كه رو نىچمدو و پوشیدم امو مقنعه و شلوار و پالتو. چپوندم دهنم تو پنبه مشت یه و اتاقم به رفتم

 . بیرون زدم اتاق از و برداشتم بودم، نكرده هم بازش هنوز

 به چشمش تا مامان. چرخیدن سمتم به اشون همه من پاى صداى با و بود برقرار سكوت هنوز

 :گفت عصباینت با افتاد چمدونم

  برى؟ خواى مى گورى كدوم شب وقت این -

 :گفتم و كشیدم بیرون لبم زیر از رو پنبه

 . بهتره شده خراب این از باشه گورستونى هر -

 برم كه دارم رو كجا برم؟ داشتم رو كجا. كشیدم مى سرم پشت رو چمدونم و بیرون زدم خونه از

 توبوسا یه تا بشم منتظر اونقدر و ترمینال برسونم خودمو خواستم مى اى؟ نقره شهر همین جز به

 مى كم یه خداییش. بیرون زدم خونه از كه بود شب نیم و ده ساعت. بشه پیدا رشت براى

 .بگیرم دربست تا برسونم اصلى خیابون به خودمو زودتر خواستم مى. ترسیدم

 كه بس از گرفتم مى تهوع حالت داشتم كم كم. میشد پخش دهنم تو خون طعم و سوخت مى لبم

 مقانهاح كشیدن تاكسى انتظار شب موقع اون. رسیدم خیابون سر باالخره. بودم داده قورت خونابه

 نگه و زدن بوق نفر صد برسم آژانس به اومدم تا. بود خیابون سر كه آژانسى سمت افتادم راه. بود

 . بیاره دخلمو و ماشین تو بندازتم زور به یكى ترسیدم مى. مردم مى ترس از داشتم. داشتند

 تموم و دبو جوون اینكه با آژانس راننده. ترمینال رفتم و گرفتم ماشین و رسیدم آژانس به باالخره

 ماا گردنش، تو كنم فرو كرد، خطا پا از دست اگر كه دادم مى فشار دستم تو نوكیمو مداد مسیر

 . نزد هم حرف كلمه یك حتى

 .نه یا بینه مى منو دونستم نمى كه خدایى و چمدونم و موندم من و شدم پیاده ماشین از

. شستن هام چشم تو اشك افتاد داغونم و درب ى قیافه به كه چشمم و ترمینال دسشویى تو رفتم

 االیىب لب. بود خورده قاچ هم لبم. بود شده قرمز حسابى كه صبحش سیلى جاى. دستش بشكنه

. نبود مشخص زخمش و بود شده جمع خون زیرش. گرفتم باال لبمو.بود شده پاره داخل از هم

 . شد بیشتر سوزشش رسید، زخم به كه آب. شستم دهنمو

 یهسم. شد بلند گوشیم زنگ صداى. كردم مى پاك لبمو مدام و خریدم كاغذى دستمال اى دكه از

 :پیچید گوشى توى نگرانش صداى كه دادم جواب. بود
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 كجایى؟ سایه -

 .ترمینال باشم؟ خواستى مى كجا -

  برى؟ خواى مى كجا -

 دونى؟ نمى تو یعنى -

 رشت؟ گردى برمى دارى -

 .برسى جونتون آرمین به بهتره هم شما. بله -

 .كیفم توى انداختم و كردم خاموش هم رو گوشى. كردم قطع رو تماس

 دیگه هك شنیدم متلك قدر اون. آوردم گیر بلیط باالخره تا بودم حیرون ترمینال توى ساعتى یك

 همش وضعم و حال اون تو كه بود شده چم دونم نمى. خورد مى هم به بود پسر چى هر از حالم

 و دور پسرهاى تمام كرد؟ مى كمكم و رسید مى راه از هورمند االن اگر میشد چى كردم مى فكر

 این به فقط و كردم مى مقایسه هورمند با دادن، مى آزار روحمو كثیفشون هاى نگاه با كه برمو

 !دنیاست این تو مونده باقى بخور درد به آدم تنها هورمند كه رسیدم مى نتیجه

 ىم تكون دست مسافرهاشون براى كه افتاد هایى خانواده به نگاهم وقتى كرد، حركت كه اتوبوس

 همراهى ترمینال تا منو هم بار سه سال، سه این تو. تركید بغضم كردند، مى پرت بوس و دادند

 ...  ندارم رفتن دانشگاه ى جنبه و ظرفیت من مامان، نظر از اینكه خاطر به فقط. نكردند

 نبودن خاطر به. كرد مى سنگینى دلم روى كه چیزهایى تمام خاطر به. كردم گریه رشت خود تا

 و رممتنف ازشون كه رامین و آرمین خاطر به سمیه، بودن سوگولى و من به مامان اعتمادى بى بابا،

 حق مامان. لوتیم و الت و عالفى و دانشگاه توى تنبلیم تنهایى، خاطر به رسه، نمى بهشون زورم

 بار صد روزى داشتم، خودم مثل دخترى و بودم مامان جاى منم شاید. باشه متنفر ازم كه داره

 رجو یه سمیه جور، یه مامان. میدن گیر بهم همه كه دارم ایرادى یه حتما. زدم مى سركوفت بهش

 ىخیل حتما میاد ستوه به كارهام از طرفه بى كامال آدم یه كه هورمند وقتى. جور یه هم هورمند...  و

 .هام نفهمى و ها حماقت و من به لعنت. شعورم بى و نفهم و سر بر خاك

 كه ردس و بارونى اى چهارشنبه. چهارشنبه روز صبح نه. بود نه ساعت رسیدم، كه رشت ترمینال به

 . ببینم رو هورمند و دانشگاه برم تونستم مى
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 برم و بدوم نفس یه دانشكده دم تا خواست مى دلم. بود كرده هواشو دلم بدجورى چرا دونم نمى

. ودب گونه بچه و فانتزى توهم یه همش...  اما كنم گریه سیر دل یه و بغلش تو بپرم و اتاقش تو

 رد؟ك تعجب خواستگاریمه گفتم وقتى چرا پس میاد؟ بدش واقعا. میاد بدش من از هم هورمند حتى

 . كنه مى ازدواج من با احمقى كدوم گفته خودش با حتما خب

 جاى به اما كردم مى بلند دست دیدم مى اى تاكسى هر و كشیدم مى خودم دنبال رو چمدونم

 و بودند پر ها تاكسى ى همه بارون خاطر به! داشتند مى نگه برام شخصى هاى ماشین تاكسى،

 مدام كه بودم خسته و عصبى اونقدر. نداشتم موش از كمى دسته بارون زیر چمدون اون با من

 از .كشیدم لبم روى انگشتمو. افتاد خون دوباره و كرد سرباز لبم زخم آخرش و جویدم مى لبمو

 اون تو. كرد بیشتر رو لبم سوزش آلودگیشون و بودم مالیده جا صد به هامو دست حاال تا دیشب

 رو ىفقیر و پناه بى آدم یه حس بود، افتاده جونم به كه لرزى و پام تا سر خیسى و امون بى بارون

 .كردم مى بغض بیشتر لحظه هر و برسه فریادش به تا نداره رو كسى هیچ كه داشتم

 و داشتم تومن هزار سه فقط. كردم نگاه توشو و درآوردم رو پولم كیف. افتاد داروخونه به چشمم

 از بیشترى پول بخوام ازشون و كنم خرید داروخونه از تونستم مى...  خب. پول از پر بانكى عابر

 . بدن بهم رو باقیش و بكشند كارت

 :گفتم بود نشسته اى شیشه دیوار پشت كه خانومى به و داخل رفتم

 .خواستم مى لبم براى چیزى باندى پمادى یه -

 به توجه بى. كردم احساس هم رو اطرافیانم هاى نگاه و سرها چرخش فروشنده، نگاه بر عالوه

 و نهك برداشت بیشتر كه خواستم و دادم بهش رو كارتم. آورد پماد برام تا موندم منتظر اطرافیانم،

 :بود این شنیدم كه جوابى اما. بده بهم رو اش اضافه

 به ینكها یا بشه برداشت بیشتر شما حساب از یا ممكنه. كردن پیدا مشكل خطوط بارون خاطر به -

 .كنید حساب نقدا لطفا. نشه واریز چیزى اصال ما حساب

 :گفتم و انداختم پماد به نگاهى

 میشه؟ قدر چه -

- 2200 
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 :گفتم درموندگى با

 .هست همرام نقد تومن هزار سه فقط من ولى -

 :گفتم و دادم پس بهش رو پماد...  نگفت هیچى و هام چشم تو زد زل بز عین

 . بدید بهم جیبیى كاغذى دستمال بسته یه خب -

 پشت از اى مردونه صداى بگه، چیزى یه تا كرد باز دهنشو تا و كرد نگاهم چپ چپ فروشنده

 :شنیدم سرم

 .كاغذى دستمال هم كنید حساب رو پماد هم خانوم ببخشید -

 زا هم فروشنده. گذاشت پیشخون روى هزارى پنج تا دو و اومد جلو سرم پشت از دستش هم بعد

 یگهد كه بعدى نفر سمت كرد روشو و برگردوند رو پول باقى و دستمال و پماد سریع خواسته خدا

 .نكنیم رو دادنش پس قصد وقت یه

 و سمتم گرفت هم رو كاغذى دستمال و پماد و برداشت رو پول باقى كه دیدم رو دستش دوباره

 :گفت

 .بفرمایید -

 مىن ولى بودم فهمیده صداش از. كیه دونستم مى. سمتش برگشتم و اومدم در شوك از باالخره

 .بود شنیده صدامو خدا. رسید دادم به باالخره. اومد باالخره كه. نیست خواب كه كنم باور تونستم

 اچر دونستم نمى. نشست صورتم روى اشك و صورتش تو اخم رسید، هاش چشم به كه نگاهم

 و هكن مى بغض دلیل یك و هزار به كه آدمى یه. كنم مى گریه چرا دونستم مى خوب ولى كرده اخم

 كه اى شونه نه و كنه گریه آرامش با كه داره رو جایى نه اما میشه تلنبار هم روى اش گریه و اشك

 كسى به چشمش كه زمانى باالخره و. كنه مى تلنبار خودش تو رو همه بریزه، روش هاشو اشك

 مى شدل و تركه مى بغضش باشه، نداشته دوستش اون اگه حتى گیره، پیشش دلش كه افته مى

 .بشه سبك تا كنه گریه قدر اون خواد

 تدس. كرد گشاد حسابى رو هام چشم كه افتاد اتفاقى بعد لحظه چند و شد تر غلیظ هورمند اخم

 :گوشم زیر عصبانیش و متعجب صداى و نشست بازوم زیر هورمند
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 تونا خونه نباید االن مگه شكلیه؟ و سر چه این كنى؟ مى چیكار اینجا اومده؟ سرت بالیى چه -

 گفتى؟ دروغ من به باشى؟

 حدقه از هاى چشم با منم. كشید بیرون داروخونه از خودش با منو و میزد حرف رگبارى طور همون

 نمى كه صورتش روى بودم كرده زوم زد مى بیرون ازش سفید بخار كه بازى دهن و زده بیرون

 . عصبانیت یا میشه قرمز داره سرما از فهمیدم

 .ماشین داخل داد هولم و شد باز روم جلوى ماشینى در هم بعد و رسید گوشم به دزدگیرى صداى

 . كرد حركت و شد سوار سریع خیلى و عقب صندلى روى گذاشت و كشید دستم از رو چمدونم

 اشتمد اعتماد بهش هام چشم از بیشتر كه بودم كسى كنار كه همین. میره كجا نبود مهم برام اصال

 نای عمرم توى وقت هیچ نمیاد یادم. بود بس برام كنم گریه خواد مى دلم قدر هر تونستم مى و

 . باشم كرده گریه قدر

 :پروندم جا از دادش صداى بعد دقیقه چند

 سایه؟ كردى غلطى چه -

 گفت؟ مى داشت چى. شدم خیره نیمرخش به مبهوت و مات و برگشتم سمتش به وحشت با

 ...من كه بود كرده فكر اون بود؟یعنى چى منظورش

 :گفت بلندترى صداى با و برگشت سمتم به دوباره

 هــــــان؟ گذروندى؟ كجا رو شب دو این -

 نآخری در درست و بود شده خیره بهم عصبانى هاى چشم و وحشتناك هاى اخم با ثانیه چند براى

 زد محكم و چرخوند خیابون سمت به رو صورتش جلویى، ماشین به بزنه بود نزدیك كه اى لحظه

 سر اب قطعا و بودم نبسته كمربند. بستم هامو چشم ترس از و شدم پرت جلو سمت به. ترمز روى

 .بشم پرت جلو به نذاشت ام سینه روى چیزى سنگینى اما. شیشه توى رفتم مى

 یه كردم، باز رو هام چشم. نكردم حس رو چیزى با برخورد اما شنیدم رو ماشین ترمز صداى

 و دست افتاد، خودم به كه نگاهم. بود كرده ترمز متریش میلى یه كه بود رومون به رو كامیون

 دهش شیشه با برخوردم مانع و بود گرفته قرار ام سینه و ها شونه روى كه دیدم رو هورمند ساعد

 . بود

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

371 

 

 روى و برداشت رو دستش كردم، كه نگاهش. میزدم نفس نفس و بود اومده بند اشكم ترس از

 رفت خیابون از و درآورد حركت به رو ماشین هم هورمند كرد، حركت كه كامیون. گذاشت دنده

 . داشت نگه و فرعى داخل

 :گفت محكمى لحن با و سمتم چرخید صندلى روى

 . بزن حرف -

 :گفتم و افتاد راه اشكم دوباره

 بگم؟ چى -

 :گفت و داد فشار هم روى هاشو لب اى ثانیه براى

 بودى؟ كجا حاال تا دوشنبه از -

 :گفتم و افتادم هق هق به

 . بودم خونه -

 :زد داد عصبانیت با

  لعنتى؟ خونه كدوم -

 :زدم داد خودش مثل

 ى هونهب به كه شدم كثیف و پست قدر این یعنى بودم؟ خونه كدوم تو كردین فكر. بابام ى خونه -

 دربیارم؟ اى دیگه جاى از سر بابام ى خونه

 :گفت عصبى و كشید موهاش توى دستى

 بالیى چه... پاره لب كرده، ورم صورت بارون، زیر چمدون، این با كنى؟ مى چیكار جا این پس -

 اومده؟ سرت

 :گفتم و دادم قورت زور به رو دهنم توى خونابه. بود شده پخش دهنم توى باز خون طعم

 .مامانمه گرم استقبال ى نتیجه -

 :گفت واج و هاج و رفت بین از مرتبه یه عصبانیتش تمام
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 چى؟ یعنى -

 :گفتم و كردم فینى فین

 ...نیومد خوشش زدم كه هایى حرف از -

 :گفتم رودروایسى بى و هاش چشم تو زدم زل

 .دهنم تو زد هم یكى گوشم، زیر خوابوند یكى -

 نگاهم دوباره بعد لحظه چند. شیشه سمت برگردند رو صورتش و داد فشار هم روى هاشو پلك

 :گفت و كرد

 شد؟ چى خواستگارى پس برگشتى؟ نرفته هنوز همین خاطر به -

 :گفتم و زدم پوزخندى

 . رفتن هم خون آزمایش حاال تا حتما بشه؟ خواستین مى چى -

 :گفت تعجب با

 بدن؟ خون آزمایش خوان مى طور چه تو بدون -

 چشم زیر از شرمندگى با. بوده من خواستگارى كنه مى فكر هورمند كه افتاد دوزاریم دفعه یه

 :گفتم و كردم نگاهش

 راستش...  خب...  جورایى یه...  نه هم دروغ...  گفتم دروغ بهتون كوچولو یه من...  راستش -

 ماش خواهرمه خواستگارى گفتم مى اگه...  رفتم مى حتما باید من ولى...  بود خواهرم خواستگارى

 ... برم كردید نمى قبول

 :گفتم دوباره و گرفتم وجدان عذاب لحظه یه. گفتم مى دروغ داشتم هم باز

 ... اذیتتون...  كم یه خواستم مى...  هم كم یه...  البته -

 اخهش یه و رفتم ور پیشونیم جلوى موهام با و پایین انداختم سرمو. بگم چیزى نشد روم دیگه

. كردم نگاهش و آوردم باال سرمو. نمیزد حرفى هیچ. دادم پیچ ام اشاره انگشت دور ازموهامو

 خواست مى كه اولى روزهاى اون مثل دوباره نگاهش و بود شده پخش صورتش توى محوى لبخند

 . بود شده مهربون بخونم، درس تا كنه كمكم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

373 

 

 :گفتم و نشستم درست جام سر و كردم صاف كمرمو یواش یواش. داد مى دلگرمى بهم نگاهش

 . خوام مى معذرت -

 :گفت و سمتم گرفت برداشت، دونه یه كاغذى دستمال ى جعبه از

 . كن پاك لبتو -

 هام دندون و لب بین و باالیى لب زیر و كردم اش لوله بذارم، لبم روى اینكه جاى به دستمالو

 :گفتم و زدم جونى كم لبخند. كرد نگام سوال پر و كرد اخم. گذاشتم

 . شده زخم لبمم داخل -

 اب. بودیم دكتر مطب روى روبه بعد دقیقه چند. داد حركت رو ماشین و داد تكون تاسف با سرى

 دونه هی رو لبم داخل لبم، ى معاینه از بعد دكتر و برد مطب به منو كردم، مى كه امتناعى تمام وجود

 ! زد ناقابل ى بخیه

 ى آینه از مدام. شده ریخت بى و آویزون لبم كردم مى فكر همش و بود كرده حس بى رو لبم دكتر

 درق این. بودم گرفته لبم جلوى هم كاغذى دستمال یه. كردم مى چك لبمو ماشین، گیر آفتاب

 :دراومد صداش باالخره تا كردم چك آینه توى خودمو

 !!فرمه رو هنوز نباش نگران -

 این نفهمیدم كه شد سرش دادن تكون و كوتاهش ى خنده باعث كه كشیدم هینى ناخودآگاه

 !چى؟ یعنى دقیقا حركت

 :گفتم نگرانى با. میره رو خوابگاه مسیر داره شدم متوجه كم كم

 . خوابگاه نرید كنم مى خواهش -

 :گفت و كرد نگام تعجب با

 برم؟ كجا پس چرا؟ -

 . ببینه شما با منو دانشگاه هاى بچه از كسى خوام نمى -

 :گفت و كرد مالیمى اخم
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 . طور این كه -

 :گفتم دستپاچگى با. شده متوجه برعكس رو منظورم كامال فهمیدم

 كردهن خدایى و ببینه شما با منو كسى خوام نمى. سیاهه ام پرونده من. میشه بد شما براى آخه -

 كالغ كی تا بیاد پیش چیزى یه كافیه فقط و كوچیكه كه هم دانشگاه محیط. دربیارن حرف براتون

 و ایهكن و نیش ندارم دوست اصال. كارتونه محیط دانشگاه. ببرند آدمو آبروى و كنند كالغش چهل

 .كنم اذیتتون این از بیشتر خوام نمى. بشنوید حدیث و حرف

 :گفت و انداخت بهم غریبى عجیب نگاه

 . بست نمیشه مردمو دهن در -

 :گفتم نگرانى با. رفت مى رو خوابگاه مسیر داشت چنان هم

 ... برازنده جناب ولى -

 !!جناب نه    هورمند من اسم -

 راىب شاید. شدند داغ هام گونه كردم حس! كرد بارم اى تیكه چه بفهمم تا كشید طول لحظه چند

 :گفتم و كردم بهش اى شرمنده نگاه! كردم مى تجربه رو خجالت و شرم داشتم بار اولین

 . خوام مى معذرت -

 چى؟ بابت -

 عنىی. نداشتم بدى قصد كنید باور ولى. كردم اذیتتون خیلى ماهه سه دو این. چیز خاطرهمه به -

 ره. نبود قصدى همچین دیگه بعدش ولى داشتم كردن اذیت و شیطنت حس كم یه اولش شاید

 ... بوده عمدى غیر اومده پیش هم چى

 برم افتادم راه داغون آرایش و تیپ اون با هورمند كردن اذیت براى عمدا كه افتادم روزى یاد

 :گفتم ناخودآگاه. ریخت هم به چى همه و كردیم تصادف هم بعد و دانشكده

 ...  نبوده عمدى غیر هم زیاد البته -

 :دادم ادامه پته تته با من و انداخت بهم كوتاهى نگاه رفته باال ابروهاى با

 ...  آرایشم و لباس اون ولى...  بود تصادف یه واقعا...  تصادف اون خب..  كه یعنى..  نه -
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 :گفتم و پایین انداختم سرمو

 .بود محض حماقت یه -

 :گفت بخشى اطمینان و گرم لحن با

 . داره ارزش خیلى شدى اشتباهاتت متوجه خودت كه همین -

 و برداشت عقب صندلى از رو چمدونم. شدم پیاده هم من. شد پیاده و داشت نگه خوابگاه در جلوى

 :گفت و داد دستم به رو اش دسته و گذاشت زمین روى

 .بخوام معذرت ازت باید منم -

 چرا؟ دیگه شما -

 خیس لباس و سر اون با راستش خب...  زدم تهمت بهت جورایى یه... زدم كه هایى حرف بابت -

 جورایى یه...  بود نگذشته رفتنت از روز دو هنوز كه خصوص به...  خونى لب و كرده ورم صورت و

 . میگم دارم چى نبود حواسم اصال...  شدم شوكه

 .میدم حق بهتون. نداره اشكالى -

 :گفت و داد تكون سرى

 .باشید خودتون مواظب -

 . كنم تشكر ازتون طورى چه دونم نمى. ممنونم -

 :گفت و زد لبخندى

 .تشكره تا صد از بهتر آزمایشگاه درس از الف ى نمره یه -

 :گفتم و رفتم وا

 ... سخته -

 .شدنیه ولى -

 :شنیدم رو صداش. نگفتم هیچى و پایین انداختم سرمو

 .خدانگهدار -
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 نارك بردم سرمو كه شد مرگم چه باز دونم نمى. شد مى ماشینش سوار داشت آوردم باال كه سرمو

 :گفت و آورد پایین رو شیشه. ماشین ى شیشه

 شده؟ چیزى -

 .داشتم سوالى یه ولى پرروییه دونم مى ببخشید -

 . بفرمایید -

 :گفتم و كردم منى من

 چى؟ یعنى...  هورمند...  اسمتون...  ببخشید -

 :گفت و شد باز هم از محوى لبخند با هاش لب

 ...خورشید -

 :گفت و شد تر عمیق لبخندش. كردم نگاهش واج و هاج و رفت باال ابروهام

 .خدانگهدار. برم باید دیگه من -

 از رو وجودش كه اى سایه...  و خورشید و موندم من و رفت و داد گاز. نشد من جواب منتظر

 ... گیره مى خورشید

............ 

 چیزهارو این دارم و كردم عوض لباس و گرفتم دوش. نشستم تختم روى مرتب و تمیز و تر االن

. نه ای رفتم مى باید منم دونم نمى. آزمایشگاه رفتن همه ها بچه. نیمه و دوازده ساعت. نویسم مى

  برم؟ اى بهونه چه به. دادم انجام دوشنبه كه رو آزمایشم

 یه دلم تو فهمیده الهه. داروخونه و دكتر پول. برم پولش دادن پس ى بهونه به میگفت الهه

 مامان با فهمیدند هم اشون همه. ها حرف این به چه رو تو میگه و كنه مى ام مسخره. شده خبرایى

 هاى حرف باید باالخره. گفتم الهه به فقط رو هورمند ماجراى ولى. شدم پار و لت و شده دعوام

 .نتركم كه بزنم یكى براى رو دلم توى
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. رفتهن بین از هنوز كه لبمم حسى بى دانشكده؟ برم پاشم گلگون صورت و داغون و درب لب این با

 واى. هتموم ترم كه هم بعدش. بینمش نمى دیگه ى هفته دو تا دیگه. تعطیله كه هم دیگه ى هفته

 .شمب آماده برم پاشم...  پاشم. نداره فایده جورى این...  نوچ بینمش؟؟؟ نمى دیگه یعنى...  خدایا

 شب دقیقه سه و چهل و ده ساعت

 راه سر .بیرون زدم خوابگاه از بدو بدو و برداشتم چترمو بود یك به ربع یك. دانشكده رفتم باالخره

 هىد سرویس به قادر دستگاه پوزش عرض با " بود نوشته دستگاه ى صفحه رو اما عابر دم رفتم

. ودب سالم بود، شلوغ هم خیلى كه یكیشون. بود راهم سر هم دیگه بانك عابر تا دو!!  "باشد نمى

 . بودم دانشكده در دم دقیقه بیست و یك ساعت باالخره و ایستادم صف تو

 اهرور توى هاى صندلى روى. بود بسته دفترش در. دفترش دم رفتم آزمایشگاه برم اینكه جاى به

 عجبت با. كردم سالم و شدم بلند پاش جلوى. اومد كه بود دو به دقیقه بیست. بیاد تا نشستم

 :گفت دفترش، در كردن باز از بعد و داد جواب

 بودید؟ من منتظر -

 . بله -

 :گفت و كرد تعارف دفترش داخل به دست با

 . بفرمایید -

 :گفت نشست كه میزش پشت. داخل رفتم و كردم تشكر

 شینید؟ نمى چرا -

 :گفتم و انداختم چترم به نگاهى

 بذارم؟ كجا چترمو...  ببخشید -

 :گفت و كرد اشاره سرم پشت به

 .سطل همون تو بذاریدش -

 ارشكن چترمو. بود داخلش هم اى سورمه چتر یه كه پالستیكى سطل یه. كردم نگاه سرمو پشت

 . نشستم دفترش هاى مبل از یكى روى و گذاشتم
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 :گفت و انداخت صورتم به كوتاهى نگاه

 بهتره؟ حالتون -

 . شما لطف به. ممنون -

 اومده؟ پیش مشكلى. كنم مى خواهش -

 :گفتم و گذاشتم میز روى هزارى پنج تا چند و درآوردم رو پولم كیف

 .كنم پرداخت بدهیمو اومدم -

 بدهى؟ -

 .داروخونه و دكتر پول. بله -

 برگردونید؟ من به باید رو پول اون كه گفته بهتون كى -

 . كرد ادا باید رو قرض خب -

 . نمیشه محسوب قرض هم پولش پس. بود ام وظیفه دادم انجام من كه كارى -

 . ترم راحت طورى این من ولى دارید لطف شما -

 :گفت و برداشت رو تاشون چند. انداخت میز روى هاى اسكناس به نگاهى

 .هستید من دین زیر كنید فكر ندارم دوست. راحتین كه طور هر. باشه -

 ىجد لحن این به نه پیشش ساعت دو صمیمى لحن اون به نه. كردم نگاهش اراده بى لحظه چند

 . االنش رسمى و

 اومده؟ پیش مشكلى -

 :گفتم و گرفتم صورتش از نگاهمو

 .برم دیگه من...  خب...  نه -

 هفته سه دو این. ببینمش بیشتر كه راهیم دنبال همش. شده مرگم چه خدایا واى. برم نمیومد دلم

 و حال این با. بدى حس چه. مونه مى مرگ معكوس شمارش مثل امتحانات تا مونده باقى ى
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 و منفى همه اون با. بگیرم هم آزمایشگاه از الف ى نمره باید داغونه طرف همه از كه اى روحیه

 . داغون و درب هاى آزمایش و تاخیر

 و میشم دور ازش دارم اینكه حس. داشتم بدى حال. بودم كرده بغض بازم بستم، كه رو اتاقش در

 پسر اگر میشد چى بود؟ ساخته ازم كارى چه. نبینمش وقت هیچ دیگه ترم این از بعد دیگه شاید

 و جلو برن تونند مى اومد خوششون یكى از تا چرا پسرهاست؟ با انتخاب حق همیشه چرا بودم؟

 شمچ بى دختر چه میگه خودش با پسره و زشته كه بزنیم حرف اگه چى؟ دخترها ولى بگن؟ بهش

 ور دیگه نفر یه با عروسیش خبر كه باشیم روزى منتظر باید كه نگیم هیچى هم اگر. رویى و

 . بشنویم

 اشك اى، نقره هاى باران شهر كه خوب چه. بارید مى بارون هنوز رسیدم، كه دانشكده حیاط تو

 و كنم رها بغضمو تا گرفتم آسمون سمت صورتمو. كنه مى پنهون خودش پشت هارو آدم هاى

 !! اومد بند بارون بیفته صورتم روى بارون قطره یه اینكه از قبل اما بشه سرازیر اشكم

 با. بشورتشون صورتم روى از كه بارون اى قطره از دریغ ولى ریخت صورتم روى هام اشك

 داخ كنیم گریه شاعرانه و بشیم جوگیر خواستیم كه هم بار یه. كردم باز هامو چشم ناراحتى

 . زد ضدحال

 ایستاده روم به رو هورمند. داده حال بهم هم خیلى خدا فهمیدم دیدم چشمم جلوى كه چیزى اما

 ... بود گرفته سرم روى چترو و بود

 اىه اشك فقط هورمند ولى. كردم كنترل خودمو زور به. بشه باز بناگوشم تا نیشم بود نزدیك

 :گفت و شد درهم هاش اخم و دید لعنتیمو

  شده؟ چى -

 ... هیچى -

 .هست چیزى یه كه زنه مى داد هات چشم وقتى هیچى میگى طور چه -

 :گفتم و كردم پاك دست با هامو اشك. بگم چى كه بودم مونده

 . صورتم روى ریخت بارون -

 :گفت و كرد نگام چپ چپ
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 كنم؟ كمكت بتونم تا شده چى نمیگى چرا -

 :گفتم و دادم بیرون یواشكى بود، مونده ام سینه توى كه آهى

 . بیارم درد سرتونو نداره دلیلى پس. كنه كمكم تونه نمى كسى -

  كنى؟ مى غریبى من با هم هنوز -

 بودند محوطه تو دانشجوها از كمى تعداد بارون خاطر به. انداختم اطرافم به هاش چشم از نگاهمو

 .انداختم بود سرم باالى كه چترى به نگاهى. كردند مى نگاه چپ چپ هم اندك تعداد همون ولى

 :گفتم و گذاشتم چتر ى دسته روى دستمو. بودم گذاشته جا دفترش توى كه بود خودم چتر

 با رىجو یه باید خدا. كنه درستش تونه مى خدا فقط كه میفته اتفاق چیزهایى یه هایى وقت یه -

 .كنه باز برام رو راه اى وسیله یه

 :گفتم و كشیدم بیرون دستش از چترو

 . نشه دیرتون. باشید داشته كالس االن كنم فكر. آوردینش كه ممنون -

 كالس ساعت این من كه دونید مى كجا از شما ولى. بود كالسم آخر ى جلسه پیش ى هفته -

 داشتم؟

 . گفتید بار یه خودتون -

 . مونده یادت خوب چه -

 مى یادم خوب باشه مربوط تو به كه چیزى هر "بگم و هاش چشم تو بزنم زل خواست مى دلم

 :گفتم و انداختم پایین سرمو ولى "مونه

 .برم باید دیگه من -

 . دونید مى كه رو امتحان تاریخ. خب بسیار -

 امتحان؟ -

 . آزمایشگاه ترم پایان امتحان. بله -
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 یه هنوز كردم مى فكر كه بودم خیال خوش چه. چى همه پایان یعنى امتحان. ریخت فرو دلم

 . مونده دیگه جلسه

 روزیه؟ چه -

 چهارم. بعدش ى هفته. تعطیل و غدیره عید كه دیگه ى هفته. دیگه ى هفته دو ى چهارشنبه -

 .دى

 رو شهر و بباره سیل هم من هاى چشم از آسمون، بر عالوه ترسیدم مى. بزنم پلك نداشتم جرئت

 از النهس سالنه. شدم رد كنارش از بشكنه، بغضم دوباره اینكه از قبل و دادم تكون سرى. ببره آب

 .خریدم جون به رو بارون هاى قطره و بستم چترمو رسیدم كه خیابون به. زدم بیرون دانشكده در

 0897/  دى/  0 چهارشنبه

 صبح ى دقیقه بیست و سه ساعت

 ... سالم خوبم خداى

 احتماال و هستم و بودم پررو همیشه من ولى. كنم دل و درد باهات اومدم رویى چه با دونم نمى

 تمداش. نشدم بیدار خواب از تو با نیاز و راز براى كه كنم مى اعتراف. شبه نصفه االن. بود خواهم

 .بزنم گپ باهات خواب از قبل كم یه اومدم منم. شد تموم االن همین و خوندم مى درس

 انگار. كرد آرومم نماز عجیب روز چند این ولى. بود كى خوندم نماز كه بارى آخرین نمیاد یادم

 ى همه از دونم مى كه خدایى و باشم خودم فقط كه اى سجاده سر و تاریكى توى ریختن اشك

 كه هست كسى بیفته، هم اتفاقى هر كه این حس. میده بهم اطمینان و امنیت حس تره قوى عالم

.. . خدا دارى صبرى عجب و. نشناسم قدر من ولى داشتى هوامو جاها خیلى دونم مى. بینه مى منو

 دونم نمى. بیام عقل سر كه روزى منتظر...  مونى مى منتظر هم باز و بینى مى رو نافرمانى همه این

 اه تازگى كه دونم مى اینو ولى. شدم عاقلى و راه به سر دختر دیگه كه بگم تونم مى روزى چه

 براش، دلواپسى خاطر به باشى، داشته عالقه یكى به بیشتر چى هر انگار. میشم وابسته بهت دارم

 . میشى تر نزدیك خدا به

 هك. باشه سالمت و سالم اون كه كنم دعا و بریزم اشك و سجاده پاى بشینم دارم دوست همش

. كنم ىم فكر تو به عجیب روزها این و. كنم بلند سرمو جلوش بتونم و بدم خوبى به رو امتحان این

 هب كنم، پاسش و دارم برش دوباره تونم مى افتادم اگر كه ساده امتحان یه براى من اینكه به
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 ىول باشم بلند سر و بگیرم رو نمره باالترین خواد مى دلم دارم، استادش به كه اى عالقه خاطر

 دارمن برگشتى راه دیگه بشم مردود توش اگر كه بزرگ امتحان این به اصال چى؟ زندگى امتحان

 اندازه هب وسعتش كه امتحانى. عالمه اساتید تمام استاد استادش، كه امتحانى به. بودم نكرده فكر

 وابسته خورشیدى به بودنش كه اى سایه...  وجودشه از وجودم كه استادى و...  زندگیه تمام ى

 نه...  هورمند نه هستم من نه نباشى تو...  خدایا. داره خدا از رو وجودش هم خودش كه است

 ... سایه نه و خورشید

 ایاخد. میشم بیدار كم كم دارم حاال و بودم خواب انگار بودم؟ نكرده فكر چیزها این به حاال تا چرا

 اى؟ زندگى نه و باشه خورشیدى نه دیگه و باشه اومده سر روز میشم بیدار دارم كه حاال نكنه

 مى چى دونى مى خوب...  دلمه توى چى دونى مى خوب تو اما نداره ته و سر هام حرف دونم مى

 . بگم خوام

 همه پایان میشه داره حاال و بود اتفاقات ى همه شروع كه اى چهارشنبه...  است چهارشنبه امروز

 و حرص توان. بریدم دیگه. ذارم مى خودت ى عهده به رو چیز همه...  كنم رها خوام مى. چى

 براى خواست ازم و زد زنگ بار دو مامان. كرد عقد آرمین با هم سمیه. ندارم خوردن جوش

 ورىج خوام مى. نیست مهم.نرفتم بار زیر هم باز ولى زد زنگ هم سمیه. نرفتم ولى برم عقدشون

 برف زیر مبكن كبك مثل سرمو خوام مى. نیست میلم خالف بر زندگى تو هیچى انگار كه كنم زندگى

 شوهر بهترین آرمین. نیستن اموالمون و مال دنبال دایى ى خانواده. خوبن ها آدم ى همه بگم و

 استادم...  نگفته بهم گل از تر نازك حاال تا كه دنیاست مادر بهترین مادرم. است سمیه براى

 ... و میذاره تموم سنگ دانشجوهاش براى كه استاده بهترین

 الحمص به حتما نیفتاد اتفاق هم اگر. بیفته اتفاق دلمه توى كه چیزى اون صالحمه به اگر...  خدایا

. شمب پشیمون داشتنش خاطر به بعد سال چند كه بگیرم ازت زور به رو چیزى خوام نمى. نیست

 ...  بهترینه من براى بخواى تو چه اون قطعا

 !!چاكریم...  اوكى؟...  باشه نفعم به دلمه تو كه اون...  خدایا ولى

................... 

 عصر ى دقیقه بیست و چهار ساعت
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 ىم امتحان هم با همه دوشنبه گروه و ما گروه. جلسه سر رفتیم تایى پنج ها، بچه با صبح امروز

 از یكى. بودیم نشسته هم از كیلومتر دو ى فاصله با كدوممون هر امتحانات سالن تو. دادیم

 هورمند از خبرى اما شد شروع امتحان. كرد پخش رو ها برگه و جلسه سر اومد آموزش مسئولین

 كشیده هفته دو اون كه هایى زحمت و ها بیدارى شب تمام. بود ریخته هم به تمركزم تمام. نبود

 .هن یا میاد هورمند باالخره ببینم كه بود سالن در به حواسم ى همه. رفت مى باد به داشت بودم

 ام ونهدیو بوده پیش هفته دو همون دیدارمون آخرین و ببینمش تونم نمى آخر روز این اینكه تصور

 مى بدل و رد حساب ماشین هم براى مدام ها بچه. نویسم مى چى فهمیدم نمى اصال. كرد مى

 !كنم استفاده حساب ماشین از باید مسئله كدوم براى فهمیدم نمى اصال من و كردند

 هواى موج. شد ظاهر در چهارچوب تو هورمند قامت كه بود رفته امتحان وقت از ساعت نیم تقریبا

 زده زل. كرد وارد مغزم، البته صد و ها رگ به اى تازه جون انگار شد هام ریه وارد كه مطبوعى

 فرن هم هورمند و پرسیدند مى سوال ازش تند و تند ها بچه نرسیده راه از هنوز كه هورمند به بودم

 . شد مى تر نزدیك بهم صندلى به صندلى و داد مى جواب نفر به

 الهه هب چشمم چرخیدم، كه صدا سمت به. شنیدم كنارم از پیستى پیست صداى دار و گیر اون تو

 معج لبشو دهنش، كنار گذاشت انگشتهاشو هم بعد! "سرت تو خاك " كه كرد اشاره دست با. افتاد

 . "ببند نیشتو "گفت خونى لب با و كرد

 خوندن مشغول و كردم جور و جمع خودمو سریع. شدم برم آبرو و افتضاح وضعیت متوجه تازه

 نیومدن دالیل سوال جواب وسط. بودم نوشته ام برگه تو چرندیاتى چه كه واااااى. شدم ها سوال

 ارفش ارتفاع از و بودم رسیده ماشین پنچرى به بویل قانون از. بودم كرده بررسى هم رو هورمند

 !هورمند قد ارتفاع به سنج

 بود سوال تا ده. دادن جواب به كردم شروع اول از و كردم خطى خط بودم نوشته چى هر تند و تند

 . افتاد ام برگه روى اش سایه رسیدم، سوم سوال به كه اى لحظه درست و

 هك چشم تو چشم. چرخوندم سمتش به سرمو و گذاشتم هام جواب ى برگه روى دستمو ناخودآگاه

 :گفت و داد رو سالمم جواب. كردم سالم شدیم

 ندارید؟ سوالى شما -

 ... نه كه فعال...  خب -
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 :گفت و داد تكون سرى

 ...  خوبه -

 ای دم مى جواب درست دونستم نمى. دادم جواب هارو سوال تمام. رسید بقیه به و شد رد كنارم از

 و شد تموم امتحان وقت هم باالخره! بپرسم سوال ازش باید طورى چه دونستم نمى ولى غلط

 و بودند شده جمع دورش همه ها بچه. دادند هورمند دست و كردند جمع هارو برگه ها، مراقب

 . بیرون رفت سالن از داد مى جواب كه طور همون هم هورمند. پرسیدند مى هارو سوال جواب

 :گفت و سرم رو پرید الهه

 . نیست بد هم كنى ناز و بذارى باال طاقچه ذره یه. تابلویى تو قدر چه بدبخت آخه -

 امعن تمام به ببوگالبى یه میدم ترجیح. خوره مى هم به است عشوه و ناز چى هر از حالم دیگه -

 وهعش و ناز این اگر تو. میده آرامش بهم كه باشم داشته رو رفتارى همون. باشم خودم ولى باشم

 این از خیرى. شدم خسته دیگه من ولى باش طورى همین خب میده آرامش بهت اطوارها ادا و

 .خداحافظ. ندیدم كارها

 كنى؟ مى رم چرا حاال؟ میرى كجا بابا خب -

 . برو اینا مائده با. باشم تنها خوام مى. كوفت -

 . افتادم راه و ام شونه رو انداختم كیفمو و دادم تكون هوا تو دستى

 ى قنعهم. زانو زیر مشكى مانتوى. آبى لى شلوار. سفید اسپرت كفش. كردم پام تا سر به نگاهى

 دض یه خدا رضاى محض كه صورتمم. داخل فرستادم موهامو و كشیدم ام مقنعه به دستى. مشكى

 !میاد كارم به بیشتر بارون و ابر ضد رشت تو چند هر. نداشت هم آفتاب

 بار آخرین براى اومدم من ببخشید بگم بشه؟ چى كه دفترش؟ دم برم برم؟ خواستم مى كجا حاال

 ىا بهونه چه دیدمش؟ مى باید جورى چه. مزخرفاتى چه میشه؟ تنگ برات دلم بگم! ببینمتون

 ... كن فكر كن فكر كن فكر سایه دفترش؟ تو برم كه داشت وجود

 ... همینه...  خودشه...  آهان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

385 

 

 هك دفترش نزدیك. ساختمون تو رفتم و درآوردم كیفم از رو كارم گزارش آخرین هاى برگه سریع

 به ان،هیج از كه تنفسم تا كردم صبر لحظه چند و ام سینه ى قفسه روى گذاشتم رسیدم،دستمو

 :شنیدم صداشو كه بزنم در خواستم. بشه طبیعى بود، افتاده شماره

 كنه؟ مى درد قلبت... زنى مى نفس نفس و شدى سینه به دست...  ها خانوم خانوم چیه -

  بدم؟ ماساژش

 :گفتم و هاش چشم تو زدم زل نفرت با و سمتش برگشتم

 . نخوره من به عوضى توى دست ولى بمیرم میدم ترجیح -

 مى ونازت ابد تا كردى فكر. برداشتى دور. میشى تر پررو نمیگم هیچى چى هر. بفهم دهنتو حرف -

  كشم؟

 .كنم ناز تو مثل آدمى واسه كه نیستم بدخبت قدر این -

 :ردك سرازیر قلبم به رو امنیت محكمش صداى و شد باز هورمند اتاق در كه برداشت خیز سمتم به

  خبره؟ چه جا این -

 كنار و اومد جلوتر هورمند. انداخت بود، آورده باال كه رو دستش و شد میخكوب جاش سر مازیار

 :گفت و ایستاد من

 . اشیدب قلب متخصص هم شما كنم نمى فكر! پزشكى علوم نه است پایه علوم دانشكده اینجا -

 :گفت لب زیر و جوید شدت با رو دهنش توى آدامس مازیار

 .گیرم مى حالتو -

 . رفت و كشید راهشو و

 :گفتم و دادم فشار هم روى حرص با هامو دندون

 .آشغال ى پسره -

 . باشید آروم -

 :گفت و كشید عمیقى نفس هم اون. هورمند سمت برگشتم و كردم فوت شدت با نفسمو
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  داشتید؟ امرى -

 . بدم رو كارم گزارش اومدم...  آهان -

 :گفت و كرد اشاره اتاقش به

 . بفرمایید -

 :گفت نشست كه میزش پشت. شدم داخل و كردم تشكرى

 پس. بدى فحش بهش اگر حتى بزنى حرف باهاش كلمه یك كه كنه كارى داره دوست فقط اون -

 . بمونه صدات شنیدن حسرت در كه اینه شكستش براى روش بهترین

. بودم هنكرد فكر چیزى چنین به حاال تا اصال بمونه؟ صدام شنیدن حسرت در. بگم چى بودم مونده

 نداره صدامو شنیدن لیاقت حتى. نداره صدامو شنیدن لیاقت كسى هر كه ارزشمندم اونقدر یعنى

 هارو این تمام راحت قدر چه...  واى اى...  انداممو...  موهامو...  صورتمو بخواد اینكه به برسه چه

 یزىچ بشم مطمئن كه كشیدم مانتوم به دستى ناخودآگاه. دادم مى قرار كثیفش نگاه اختیار در

 !نشده مستفیض و ندیده

 ویىابر. صورتش به نگاه یه و كردم دستش به نگاه یه تعجب با. شد دراز سمتم به هورمند دست

 :گفت و انداخت باال

 بدید؟ تحویل رو كارتون گزارش خواید نمى -

 مآد. خنده مى موقر و متین و قشنگ قدر چه. شد صداش بى ى خنده باعث كه گفتم بلندى آهان

 . خندم مى عرعر و كنم مى باز آبى اسب اندازه دهنو من اونوقت. نمیشه سیر اش خنده تماشاى از

 دندون سایه ا   " گفت مهدیس خندیدم، مى و بودم كرده وا رو گاله معمول طبق كه هم بار یه تازه

 ممحلق ى زنگوله كه بكنم ها خنده این از دونه یه هورمند جلوى كن فكر حاال...  "!كردى پر عقلتو

 . شود چه دیگه بشه پیدا

 نظر از رو اى صفحه چند و زد ورق هارو برگه. كارهاش به زدم زل و دادم بهش رو كار گزارش

 :گفت و اورد باال رو سرش. گذاشت بینش رو گزارشم و كرد باز رو اى پوشه هم بعد. گذروند

 بگین؟ خواین مى چیزى -
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. ودب نشسته گلوم تو وقته چند اون كه بود بغضى اومدن باال حاصلش اما كردم، نگاهش لحظه یه

 :دادم قورت دهنمو آب و انداختم پایین سرمو

 كمك ى همه براى...  و...  خوام مى عذر هام اذیت ى همه بابت...  ببینمتون دیگه نكنم فكر -

 ... كنم نمى...  فراموش...  وقت هیچ... ممنونم دنیا یه...  هاتون

 زور به اما كنم نمى "فراموشت " بگم و بچسبه "فراموش " آخر به "ت " ى شناسه اون بود نزدیك

 و در سمت چرخیدم. "خدانگهدار " بگم نمیومد در دهنم از كندم مى جون چى هر. گرفتم جلوشو

 :گفتم

 .دیدار امید به -

 .صداقت خانوم -

 ... اومد سمتم به كه شنیدم هاشو قدم صداى اون از بعد و صندلیش صداى

 و بست هاشو لب محكمش هاى نفس با اما شد باز هم از هاش لب بار چند. ایستاد روم به رو

 :گفت عاقبت

 . دبگی تونید مى داشتید اعتراضى اگر. زنم مى اتاقم در پشت رو هاتون نمره...  دیگه ى هفته -

 ىا دیگه حرف هیچ بدون و كردم تایید سر با بود؟ همین حرفش تمام. كردم نگاهش امیدى نا با

 :شنیدم رو صداش بستم مى رو در داشتم كه اى لحظه و كردم باز رو اتاقش در

 . باش خودت مواظب -

 . قانعم هم همین به خدایا. دیدنشه دیگه بار یه میشه، نصیبم كه چیزى تنها

 دى/ 00 شنبه سه

 این بیشخو تنها. بوده خوبیش از بیشتر بدیش كنم فكر ولى بد؟ یا بوده خوبى روز امروز دونم نمى

 ... هاش بدى اما. دیدم رو هورمند كه بود

 جكن توى و كالس ته كه منم. دلم ور افتاد مازیار من، گند بخت از. داشتیم تجزیه امتحان امروز

 بس درآورد پدرمو كنند، پخش هارو برگه اومدن تا. كناریم صندلى هم شرف بى این بودم، دیوار
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 اى قهوه كه بدم جوابشو همچین خواست مى دلم قدر چه دونى مى خودت خدایا. زد مفت زر كه

 ...  ولى بشه

 باهاش كلمه یك كه كنه كارى داره دوست فقط اون "زد مى زنگ گوشم توى مدام هورمند حرف

 حسرت در كه اینه شكستش براى روش بهترین پس. بدى فحش بهش اگر حتى بزنى حرف

 تحمل هى و گذاشتم ام پاره پاره جیگر سر دندون هورمند، حرف خاطر به ".بمونه صدات شنیدن

 تبخیر دارن هام سلول كردم مى حس. میومد جوش به داشت خونم گهدی. كردم سكوت هى. كردم

 چى كردم مى تصور خودم با همش. رفتم مى ور خودكارم با و پایین بودم انداخته سرمو. میشن

 كردم؟ مى فرو چشمش تو خودكارو این اگر میشد

 لب زیر هى. نبود كن ول بشر این ولى بود شده شروع هم امتحان و بودند كرده پخش هارو برگه

 به كه چپم گوش روى دستمو. خواست مى ازم هارو سوال جواب هم مدام و گفت مى پرت و چرت

 خمم تو مگس ویز ویز عین صداش اما. بشنوم كمتر رو صداش كه بودم گذاشته بود، مازیار سمت

 :رفت هوا به جیغم و چسبوندم آمپر عاقبت. بود

 .خواد مى تقلب من از پسره این استاد -

 رو راه توى از هم نفر دو یكى مراقب، و استاد بر عالوه كه بود اعتراض پر و بلند صدام اونقدر

 :گفت و مازیار كنار اومد استاد. شده خبر چه ببینند كه كالس داخل اومدن

. میشى محروم امتحان از بخوره چرخ گردنت دیگه بار یه. جنبه مى سرت همش امتحان اول از -

 . بشین جلو اون برو پاشو. میشه رد صفر هم امتحانت ى نمره

 نمجو مهدیس مازیار، جاى به و كالس جلوى رفت. شد بلند و انداخت بهم وحشتناكى نگاه مازیار

 :گفت لب زیر مهدیس و پاشیدم مهدیس روى به رضایتى لبخند. نشست كنارم

 . شد خنك دلم. كردى خوبش -

 ىم نگاهم و بود داده تكیه كالس در به. افتاد هورمند به چشمم كه برگردوندم رو سرم و خندیدم

 این با باز كنه فكر نكنه شنیده؟ دادمو و جیغ صداى نكنه كالس؟ توى بود اومده كى از. كرد

. نمیذاره آدم براى اعصاب كه ببرند رو عوضى این شور مرده بودم؟ شده دهن به دهن ایكبیرى

 . برد هورمند جلوى آبرومو كه هم حاال
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 چرخى. گرفت ازم رو نگاهش و داد خفیفى تكون رو سرش. كردم سالم هام، لب و سر حركت با

 هیچ دونب و كرد نگاه هامو برگه و ایستاد سرم باالى ثانیه چند فقط. رسید بهم و زد ها صندلى بین

 !كالس از بیرون رفت حرفى

 از فرن آخرین. بود هورمند پى حواسم ى همه. كنم تمركز تونستم نمى. دادم رو امتحان بدبختى با

 ات نیشش. دیدمش كه بود كسى اولین مائده. اومدم بیرون ساختمون از و شدم بلند جلسه سر

 :گفت افتاد من به كه چشمش! بود باز بناگوش

 ...خانوم سایه پرى مى ها پولدار بچه با...  سالمتى به...  به به -

 :گفتم و كردم اخمى

 میگى؟ كیو پولدارها؟ بچه -

 ... برازنده...  جوادى -

 :گفتم و كردم ترش رو! كرد پایین و باال بار چند ابروهاشو و

 ایكبیرى. میاد بدم الدنگ ى پسره این از قدر چه دونى مى خوبه. عوضى آشغال جوادى؟ -

 . كرد داغون اعصابمو

 :گفت و كرد مى نگاهم وار موذى چنان هم مائده

 میاد؟ بدت هم اون از چى؟ برازنده از -

 داره؟ اون به ربطى چه برازنده؟ -

 !گرفت مى سراغتو -

 :گفتم و زد بیرون حدقه از هام چشم

 كجا؟ كى؟ گرفت؟ مى منو سراغ برازنده؟ -

 !كردى هول چیه؟ هان -

 . گیره مى سراغمو كه دادم آب گل دسته باز حتما. مار زهر -

 . بود آروم خیلى. باشه ناراحت نمیومد اش قیافه به. نكنم گمون نه -
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 دیدیش؟ كجا تو -

 . ببینم امو نمره بودم رفته. دفترش -

 زده؟ هارو نمره مگه -

 . دیگه آره -

 شدم؟ چند من -

 . ببین برو خودت. زده دانشجویى شماره با. دونم نمى -

 هم دختر تا دو و بود باز اتاقش در. هورمند اتاق سمت رفتم و كردم خداحافظى مائده از عجله با

 نگاهى. ندكن زنده اى نمره بتونند بلكه بودند امتحانیشون هاى برگه با رفتن ور مشغول اتاقش توى

 اىه برگه توى سرش همیشه مثل ولى كنم، سالم بود من به حواسش اگر كه انداختم هورمند به

 .بود میزش روى

 ناخودآگاه. شدم ها نمره بررسى مشغول و كردم نگاه بود شده زده اتاقش در روى كه اى برگه به

 اما. یرهبگ بیست ازش تونسته كسى ببینم خواستم مى! گشتم مى بیست دنبال ها نمره بین

 حظهل یه. بود شده نیم و هجده فیسو فیس اول شاگرد همون حتما. بود نیم و هجده نمره باالترین

 ى شماره به نگاهى و خندیدم خودم فكر به دلم تو! شدم نیم و هجده من نكنه گفتم خودم با

 . انداختم دانشجوییش

 شماره اول رقم دو. بود باالتر ما از سال یه كه بود نفر یه مال. اومد حال جیگرم...  ایول

 نمره باالترین اى افاده دختر اون كه همین. بودیم 92 ورودى ما كه حالى در بود 90 دانشجوییش

 ذهن تو اش نمره خاطر به ترسیدم مى چرا دونم نمى. بود كافى برام بود نگرفته هورمند از رو

 ! بشه موندگار هورمند

 و ودمب كرده مشت دستمو. برسم خودم ى نمره به تا كردم مى پایین و باال هارو دانشجویى شماره

 ى شماره. كردم پیدا باالخره. زدم مى لبم به آرومى هاى ضربه و بودم گرفته دهنم جلوى

 . دادم فشار مشتم روى هامو دندون و شد بسته چشمام. كردم پیدا رو دانشجوییم

 واقعا یعنى. شد نمى باورم. افتاد ام نمره به چشمم باالخره تا كردم باز آروم آروم رو هام چشم

. بود درست. برگشت و رفت ام نمره و دانشجویى شماره بین نگاهم بار چند دیدم؟ مى درست

 و مبكش هوار خواست مى دلم. افتاد بدنم كنار و اومد پایین دهنم جلوى از دستم. بود خودم ى نمره
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 الف ى نمره نیم و پونزده حاال تا كى از الفم؟ ى نمره بود این. بزنم خودم سر تو و بزنم زار

 . بودم گذاشته تموم سنگ هورمند از تشكر براى میشه؟ محسوب

 دو ات بیست، از كمتر نمره نیم خاطر به كه هام بچگى عین. خواست مى گریه دلم. بودم كرده بغض

 وتف از بعد اما. گرفتم نمى آروم راضیه ام نمره از كه گفت نمى بهم بابا وقتى تا و زدم مى زار روز

 اباىب دلم. داشتم بدى حس چه. بود نگرفته ام گریه نمره خاطر به امروز به تا وقت هیچ دیگه بابا

 خودتت زحمت تو جون، بابا نداره عیب " بگه و بكشه موهام روى دست كه خواست مى مهربونمو

 . "كشیدى رو

 تمنداش جرئت. نرفت باالتر اما رفت میزش پاى تا نگاهم. كردم نگاه هورمند سمت به چشم زیر از

 به اهامپ انگار. نداشتم هم كردن فرار توان. ببینم نگاهش توى رو شماتت و كنم نگاه صورتش به

 راهشون جلوى. در سمت اومدند و كردند خداحافظى هورمند با دخترها تا دو. بود شده میخ زمین

 وىر افتاد اشك قطره یه. در به خورد ام شونه و شد كنده زمین از پام. زد تنه بهم یكیشون و بودم

 .افتادم راه دخترها سر پشت و صورتم روى كشیدم دستمو. ام گونه

 . صداقت خانوم -

 تشسم به اینكه از قبل فایده؟ چه اما بره فرو همراهش بغضم بلكه دادم قورت دهنمو آب. ایستادم

 بعدى هاى قطره براى جا تا بچكه صورتم روى اشك درشت ى قطره تا چند دادم اجازه برگردم،

 و زد دىلبخن. بود ایستاده میزش كنار. چرخیدم سمتش به و كردم پاك دستم با رو اشكم. بشه باز

 :گفت

 ببینید؟ رو اتون برگه خواین نمى -

 بره؟ ومآبر بیشتر بشه؟ چى كه دیدیم مى امو برگه. نه كه انداختم باال سرمو حرف كلمه یك بدون

. شمبا داشته خوب ى نمره انتظار هم نباید ، زدم آزمایشگاه توى كه گندى همه اون با دونستم مى

 اشك زن، ى حربه آخرین " كه خوندم جایى یه یادمه. آورد مى هجوم چشمم به داشت اشك

 بدم خودم از كردم؟ مى رو دلش آوردن رحم به براى رو ام حربه آخرین داشتم منم یعنى! "است

 گهدی. باشه نداشته بغض صدام كردم سعى. دادم قورت دهنمو آب و كشیدم عمیق نفس یه. اومد

 مى گردن هب تنبل مو مسئولیت باید. گذشته خیلى آوردم مى رحم به رو بابا دل گریه با كه روزهایى از

 :گرفتم

 .كردم امیدتون نا كه متاسفم -
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 چیه؟ منظورت امید؟ نا -

 .بودم داده قول بهتون كه باشه چیزى اون نیم و پونزده كنم نمى فكر -

 :گفت و كشید عمیقى نفس

 . راضیم ات نمره از من -

  میزد؟ طعنه. كردم نگاهش حرف بدون

 ات نمره بودى، گرفته تر جدى رو عملیت كار اگر. شده نیم و پنج نمره شش از تئوریت ى نمره -

 پشتكار و پیشرفت كارت توى كه اینه مهمه من براى كه چیزى. میشد ها حرف این از باالتر

 . داشتى

 مى حس سرم روى نوازشو دست سنگینى. بود راضى واقعا انگار. آروم و بود مهربون نگاهش

 لب روى و كشید قد كرد، رشد. زد جوونه دلم ته ضعیفى خوشى دل بینیم؟ مى دارى...  بابا. كردم

 :گفتم و زدم لبخندى. شد شكفته هام

 . ممنون خیلى -

 :گفت بعد كمى. نداشتم گفتن براى اى دیگه حرف هیچ

 .شدین مشكل دچار كالسیتون هم با هم باز اینكه مثل بود؟ طور چه امروز امتحان -

 :گفتم و كردم اى قروچه دندون جوادى فكر از

 تقلب هم مدام. رفت مى راه اعصابم روى كه بود دقیقه ده كنید باور. مریضه انگار روانى مردك -

 هك بلدم قدر چه خودم من انگار حاال. نویسم مى دارم چى بفهمم تونستم نمى اصال خواست مى

 كه یدرس لبم به جونم دیگه بدم رو جوابش خواستم نمى كنید باور. خواد مى تقلب من از دیگه اون

 .گفتم استادمون به

. كردم خودم از اتهام رفع براى تالشمو بدونم حداقل كه بدم توضیح براش خواست مى دلم

 :گفت و داد تكون سرى هورمند

 !شدم متوجه -

 بله؟ -
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 .دادى انجام رو ممكن كار بهترین. كرد مى حرفى پر كه دیدم -

 :گفتم و انداختم پایین سرمو. تر قرص دلم و شد تر عمیق لبخندم

 .برم دیگه من اتون اجازه با -

 میشه؟ تموم كى امتحاناتتون...  فقط. كنم مى خواهش -

 مگه؟ طور چه. دى ام سى -

 . باشید موفق...  هیچى -

 ارقر بى پیش ى هفته مثل چرا دونم نمى ولى. كردم خداحافظى اجبار به منم و نزد حرفى دیگه

 طورى؟ چه كجا؟ ولى. بینمش مى بازم میگه بهم دلم توى حسى یه انگار. نبودم

  دى/  80 دوشنبه

 همیشه چرا دونم نمى. شد تموم درآر پدر و كوفتى هاى امتحان. شد تموم باالخره...  شد تموم

 و زنیم مى جارو هم رو دانشكده مهدیس قول به. هاست امتحان آخرین شیمى گروه هاى امتحان

 هب گنجشك:  نى چى چى)  نى چى چى دانشكده تو دیگه دیم مى كه رو امتحان آخرین. ریم مى

 ! زنه نمى پر هم( گیلكى زبان

 !ســــــــــورى چه هم اون دادیم حسابى و درست سور یه خودمون به ترم، پایان مناسبت به

 دست به ساك و چمدون همه. شده خالى تقریبا خوابگاه! شد دعوامون رفتن حموم سر خوابگاه تو

 فتهه یه داد پیشنهاد نوشین اینكه محض به! حالمونه و عشق اول تازه اما ما. هستن رفتن حال در

 !همشخص كه استقبالمم دلیل! كردم قبول كله با بگذرونیم خوش كم یه كه بمونیم بیشتر

. پوشیدم رو بلندم مانتوى تنها. شدن آماده به كردیم شروع همه شد، تموم كه هامون كردن حموم

 ترین ساده. مشكى ى مقنعه و سفید اسپرت كفش و آبى لى شلوار همون با. مشكى مانتوى همون

 من شدن كردن آرایش مشغول ها بچه. بخرم جدید مانتوى برم نكردم وقت هنوز. دارم كه تیپى

 . كردم بسنده اى قهوه لب رژ كمى و آفتاب ضد یه به فقط. رفت نمى دلم و دست اما

 اب لحظه هر كردم، مى نگاه رو ها بچه كردن آرایش و بودم نشسته عالف و كار بى كه مدتى تمام

 واقعا ام حوصله كردن؟ آرایش براى ذاشتم مى وقت مدت همه این هم من طور چه گفتم مى خودم

 . بود رفته سر
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 به كه چپوندن هاشون كیف توى رو هاشون شال اشون همه. كندند دل هاشون آینه از باالخره

 یفك تو رو موبایلم و پول كیف معمول طبق! كنند عوضش هاشون مقنعه با خوابگاه از خروج محض

 . افتادیم راه و چپوندم عاطفه

 رو درش! توش پریم مى خوره مى توقى به تقى تا سال سه این تو كه پاركى. قدس پارك رفتیم

 تفریح بساط دیگه هست هم شهربازى پارك خود كنار! ریم مى هاش نرده روى از ببندند هم

 . تكمیله

 و نوشین و ها تاب سمت دویدن ساله دو هاى بچه عین مائده و مهدیس رسید، پارك به كه پامون

 با و پارك آورده هاشو بچه كه داشتم رو مادرى حس. ورزشى هاى وسیله سمت هم عاطفه و الهه

 من. برسه هاش بچه كنار به تا داره برمى قدم آروم آروم اما میاد وجد به شوقشون و ذوق دیدن

 كه شد جلب پسرى تا چند به ام توجه رفتم مى راه كه طور همون و سمتشون رفتم آروم آروم هم

 . بودند كمرشون و پاهاشون به وسائل سرى یه بستن مشغول

 از بعضى گاهى از هر و كردن نصب پارك توى جدیدا نوردیه، صخره مخصوص كه فلزى دیوار یه

! بكشیم باال ازش رو خودمون خواستیم مى چارچنگولى بار یه هم ما و میشن آویزون ازش پسرها

 !برن باال ازش خواستند مى نوردى صخره تجهیزات با پسر تا چند حاال اما

. شدم كردن نگاه مشغول و نشستم سنگى هاى صندلى از یكى روى رفتم و شد جلب ام توجه

 كردن گچى از بعد و كرد فرو سرش پشت ى كیسه توى رو هاش دست شد آماده كه نفرى اولین

 كه طنابى و ذاشت مى كار گیره تیكه به تیكه. صخره از رفتن باال به كرد شروع هاش دست

 از و شد ول دستش كه بود رسیده صخره وسط به تقریبا. كرد مى وصل گیره به بود، همراهش

 . پایین اومد و شد آویزون طناب

. یدرس گوشم به آشنایى صداى یه كه بودم كردنش تماشا مشغول و رفت مى باال داشت دوم نفر

 كشیده سمتشون به نگاهم. كردند مى احوالپرسى كسى با داشتند بودند صخره پایین كه نفرى دو

 ندیده كه روز بیست از بعد...  هورمند. بود خودش. ریخت فرو قلبم وارد تازه پسر دیدن با و شد

 و كمر به تجهیزات بستن حال در...  نوردى صخره دیوار پاى...  پارك توى...  اینجا...  حاال بودمش

 ...پاهاش

 با بار اولین براى. بهش بودم شده خیره ذوق و شوق با... مردم مى ذوق از داشتم...  من خداى

 كه بود پوشیده جذبى سفید شرت تى... تیپى چه هم اون. دیدمش مى شلوار و كت جز به تیپى
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 مخصوص انگار كه سبكى و ساده هاى كفش مشكى، شلوار. بود بازوش وسط تا هاش آستین

 . مشكى هاى بند مچ و بود نوردى صخره

 ارىك تنها اما. بغلش تو بیفتم برم و بپرم جا از خواست مى دلم كه بودم شده زده هیجان اونقدر

 و ینهبب هورمند ترسیدم مى بود، شده باز نیشم بس از! كردم بهشون رو پشتم كه بود این كردم

 و دافتا بهم چشمش مائده. نخندم كه زدم مى زور و بودم گذاشته لبهام كنار هامو دست. بره آبروم

 :گفت

 كنى؟ مى همچین چرا چته؟ -

 :گفتم و كردم اشاره سرم پشت به ابرو و چشم با

 ... است برازنده -

 كجا؟ -

 .نوردى صخره پاى -

 :گفت هیجان با افتاد سرم پشت به چشمش تا و سمتم اومد و پایین پرید تاب از

 باال؟ بره صخره از خواد مى خدیا واى -

 تموم كارش بود صخره روى كه پسرى تا بود منتظر و بود شده آماده هورمند. سمتشون به برگشتم

 و مهدیس و نشستن كنارم ردیف به اشون همه و كرد خبر هم رو بقیه سوته سه مائده. بشه

 . شدند ولو ها چمن روى هم نوشین

 :گفت الهه

 بندازیم؟ راه داد و جیغ و كنیم تشویقش باال رفت تا این پایه ها بچه -

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 قتو یه درنیار هم بازى جنگولك كن نگاه بشین آدم عین ببرى؟ آبرومونو خواى مى دیوونه نه -

 !زنى مى هم به تمركزشو

 از سرى الهه! بودم كرده احساسات ابراز زیادى كنم فكر. كردن نگاهم چپ چپ اشون همه

 :گفتم و گرفتم دستشو. شد بلند جاش از و داد تكون تاسف
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 كنى؟ مى قهر چرا بابا اى -

 :گفت و كشید دستشو

 !سبهچ مى تخمه هیجانى فیلم پاى. بگیرم تخمه كم یه فروشه دست این از میرم. بابا چیه قهر -

. پایین خورد سُر طناب با و شد ول دستش بود، صخره روى كه پسرى بعد، لحظه چند و رفت الهه

 دنز مى پشتش به دستى یكى یكى اشون همه. هورمند سمت گرفت و كرد باز پاهاش از هارو بند

 . صخره سمت فرستادنش مى و

 اىه دستگیره به لحظه چند. تكوندشون كمى و كرد گچى رو هاش دست. ایستاد دیواره پاى رفت

 زمین اعارتف از باالتر مترى دو تقریبا كه رو اى دستگیره پرش یه با دفعه یه بعد و كرد نگاه دیواره

 . گرفت بود

 سر پشت هارو دستگیره دونه دونه آرامش با. بهش زدم زل و كردم مشت هامو دست ناخوداگاه

 از بعد و بود گذاشته كار دوستش كه اى گیره آخرین به رسید كم كم. رفت مى باال و ذاشت مى

 خودش و ها گیره كردن وصل به كرد شروع. كنه وصل بهش رو طنابش كه نبود اى گیره دیگه اون

 مهدیس هاى گفتن هون و هین صداى و هاش دوست پچ پچ صداى. كشید مى باالتر لحظه هر رو

 . شنیدم مى هم رو عاطفه و نوشین و

 :كردند مى اش روحیه تضعیف مدام هورمند هاى دوست

 ... ها شده خسته دستت دیگه -

 ... كنه مى قفل كم كم پاهات -

 ... بیفتى كه االنه -

 نود ى زاویه با دیوار باالى قسمت. كنه كم رو اشون همه روى كه كردم مى دعا دلم توى من و

 ودن قسمت اون باید اما! برسى سقف به و برى باال اتاق دیوار از كه وقتى مثل. بود شده خم درجه

 :گفت الهه. برسه صخره باالى به تا كرد مى رد رو درجه

 . بشه رد قسمت اون از بتونه اگه عمرا -

  چیزى؟ همچین میشه. بچسبى خونه سقف به چهارچنگولى بخواى كن فكر تو -نوشین
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 .میشه چى ببینیم ببندین دهنتونو دقیقه دو -مائده -

 قالب هم تو هامو انگشت. داشتیم استرس طریقى به امون همه انگار. شدن ساكت هم ها بچه و

 توى طنابش انداختن مشغول و كرد رد دیگه دستگیره تا دو. شد مى رو و زیر دلم و بودم كرده

 اى رهدستگی به رو پاش. بود چسبیده دیواره سقف به و بود شده برعكس كامال. شد گیره ى حلقه

 یه از و خورد سر قبلیش پاى ببره، جلو رو اش دیگه پاى خواست مى كه لحظه همون و كرد بند

 . موند معلق هوا تو پاش یه و دست

 جا از. شد گم هورمند هاى دوست صداى و سر و ها بچه گفتن هین صداى تو كشیدم كه جیغى

 دست بودم منتظر آن هر. شدم خیره بهش زده وحشت و گذاشتم دهنم جلوى هامو دست و پریدم

 و كرد بند دیواره به رو پاش سریع خیلى هورمند اما. بشه آویزون طنابش از و بشه ول هم هاش

 . كرد خم عقب به رو سرش

 ابروهاش بین ظریفى اخم! دید مى ته و سر منو كنم فكر. رفت نشونه هامو چشم صاف نگاهش

 رس آروم خیلى و برداشتم صورتم جلوى از هامو دست. كرد نگاهم خیره اى ثانیه براى. نشست

 خودم، هاى دوست هم و هورمند هاى دوست هم شد، طوالنى كه هورمند نگاه. نشستم جام

 :نشست گوشم توى هورمند صداى و چرخید سمتم به نگاهشون

 .داریم هم تماشاچى دونستم نمى -

 آرومى به رو سرش هورمند. چرخید هورمند سمت به من از ها نگاه. بود توام نفس نفس با صداش

 سالم بلند صداى با دونه دونه ها بچه اما. دادم تكون سر لبخندى نیمچه با هم من و داد تكون

 :چسبوندن بهش لقب یه كدوم هر و كردند

 برازنده آقاى سالم -

 استاد سالم -

 دكتر آقاى سالم -

 دیگه ى دستگیره تا چند. گرفت سر از رو كارش و زد لبخندى برعكسش حالت همون با هورمند

 صخره باالى.  صخره باالى رسید و شد خالص درجه نود شیب اون از باالخره و كرد رد هم رو

 :گفت و انداخت باال برام ابرویى نشست،

 ...  اى منظره عجب -
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 به ه،نش شل اون از بیشتر نیشم تا گرفتم مى گاز لبمو كه من و زدن دست به كردیم شروع همه

 !بود؟ چى دقیقا منظره از منظورش كه كردم مى فكر این

 :گفت خنده با یكیشون باالخره و زدند مى دست براش صخره پاى هاش دوست

 !ندادى قورت رو منظره تا پایین بیا -

 هاش دست با دیواره ى لبه از! شد گشاد هاش چشم و گرفت گاز رو لبش سریع خیلى هورمند

 از وسایل كردن باز مشغول. پایین اومد طناب با و كرد رها رو خودش لحظه یه تو و شد آویزون

 :گفت و شد پاهاش

 . اینجا بیا احسان -

 :گفت و زد اش شونه به دستى هورمند. شد نزدیكش پسر همون

 ...دیگه تا دربیار هارو گیره برو حاال -

 و دز اى قهقه دوستش اما. گفت دوستش گوش در چى نفهمیدم دیگه و اومد تر پایین صداش تن

 :گفت

 . فهمیدم درست پس -

 و زد هورمند پشت دستى. گرفت هورمند دست از رو وسایل! چرخوند تا شش ما بین رو نگاهش و

 پچى پچ و شدند جمع هم دور چهارتاشون هر لحظه یه تو. گفت چیزى و داد تكون سرى لبخند با

 دوست تا دو و هورمند و شد صخره از رفتن باال مشغول احسان. شدند پراكنده هم بعد و كردند

 . سمتمون به اومدند اش دیگه

 دور هارو تخمه پوست اسفناكى وضع با مائده و الهه. شدیم بلند جاهامون از همزمان تا شش ما

 و تكوندند رو مانتوهاشون سریع. بودند كرده ایجاد افتضاحى ى منظره و بودند ریخته خودشون

 عقب ازشون من كه پریدند جاهاشون از سریع اونقدر. كشیدند خودشون روى و سر به دستى

 :كرد معرفى رو هاش دوست هورمند و كردیم احوالپرسى هم با همه! موندم

 ... مجتبى آقا -

 اتقریب و داشت گندمى پوست و اى قهوه هاى چشم و مو و بود ایستاده راستش سمت كه پسرى

 . داد تكون رو سرش رسید، مى نظر به ساله هشت هفت و بیست
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 ... اسحاق آقا و -

 هارچ و بیست حدودا و داشت عسلى هاى چشم و سفید پوست و مشكى موى كه چپى سمت پسر

 :داد ادامه هورمند و داد تكون رو سرش میزد، ساله پنج

  .   اسحاق آقا همین برادر و احسان میره، باال صخره از داره كه هم اون -

 :گفت و گرفت ما سمت رو دستش هورمند و كردیم خوشبختى ابراز هم آشنایى از

 . هستند دانشكده دانشجویان از هم ها خانوم -

 :گفت عاطفه

 . برازنده آقاى دانشجوهاى البته -

 :گفت لودگى با الهه و

 . تنبلش نوع از هم اون -

 :گفت و زد ملیحى لبخند هورمند

 میشهه كه دانشجوییه از تر ارزش با من براى باشه داشته پیشرفت كه دانشجویى. دارید اختیار -

 .نباشه الف اش نمره اگر حتى. ممتازه

 اما باشم الف خواستم و كشیدم زحمت و كندم جون كه من بودم؟ من منظورش واقعا یعنى

. تهنشس هاش چشم توى لبخند كردم حس. اطمینانش از پر نگاه. بود من به نگاهش نتونستم؟

 طوس بازرگانى پیام عین مجتبى صداى. رفت باال كمى لبم ى گوشه! بودم زده توهم هم شاید

 :شد سبز احساساتمون

 كنید؟ معرفى رو خودتون خواید نمى ها خانوم -

 :گفتم كه اى لحظه درست و كردند معرفى رو خودشون دونه دونه ها بچه

 .هستم سایه منم -

 :گفت و وسط پرید و رسید راه از احسان

 است؟ سایه اسمش كى -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

411 

 

 اشپ با كه چرخید هورمند سمت به نگاهم سریع اما من برگشتیم، احسان سمت به تعجب با همه

 :گفتم! زد احسان كفش به آرومى ى ضربه

 مگه؟ طور چه...  من -

 :گفت و زد لبخندى احسان

 هورمند؟ نه مگه. است سایه هم آشنایان از یكى اسم آخه -

 :گفت و زد لبخندى اسحاق! نگفت هیچى و كرد نگاهش فقط هورمند

 بستنى یه هم دور و بگیریم نیك فال به رو آشنایى این باشید موافق اگر...  ها خانوم خب -

 .چسبه مى بستنى ابره، نه و بارون نه و اومده راه باهامون هوا كه امروز. بخوریم

 تونستم مى كه همین. باشم باهاشون بود خدام از كه من. كردیم بدل و رد هم با نگاهى همه

 ىبستن و ها برنامه جور این ى پایه كال كه هم ها بچه. بود كافى برام ببینم بیشتر رو هورمند

 ولى نداشتم ازشون كمى دست پیش، وقت چند همین تا خودمم چند هر! مخالف جنس با خوردن

 .كردم نمى قبول نبود بینشون هورمند اگر قطعا

. ریمن یا بریم پرسید مى یكى اون از كى هر و كردن مى پچ پچ هم با كه انداختم ها بچه به نگاهى

 :كشوند سمتش به رو نگاهم هورمند حرف

 دید؟ مى افتخار -

! بود شرط من نظر انگار! بود من به ها نگاه ى همه. انداختم بقیه به نگاهى. بود من روى نگاهش

 :گفتم و زدم بود، هیجان و اضطراب و دلهره سر از كه جونى كم لبخند

 . كنیم رد رو استادمون دعوت نكنم گمون. دارید اختیار -

 :گفت و شد باز هم از لبخندى به هورمند هاى لب

 .بفرمایید پس -

 كه بازى شهر دم. خروجى سمت افتادیم راه هم با همه. كرد اشاره پارك خروجى به دستش با

 :گفت و كرد اشاره شهربازى به مجتبى رسیدیم،

 موافقید؟ هیجان كمى با ها خانوم -
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 :گفت و كرد نظر اظهار همه از اول مهدیس

 . سوارى كشتى براى میرم مى من. عالیه واى -

 :گفت و زد اى موذى لبخند مجتبى

 میاد؟ هم دیگه كسى.  كشتى میریم تا دو ما. كشیدم یارمو من پس خب -

 نه،ز مى حرفشو رك خیلى كه مهدیس! خودش كنار كشیدش و گرفت رو مهدیس كیف بند هم بعد

 :گفت و كرد بهش بدى نگاه مجتبى، حركت با

 .میدم استعفا جا همین از من بشى خاله پسر نشده هیچى هنوز قراره اگه -

 داىص نباید كه گذشت ذهنم از برق عین اما. خنده زیر زدم و بگیرم خودمو جلوى نتونستم دیگه

 تمداش نگه امو خنده زور به و گرفتم دهنم جلوى دستمو. بذارم سرم روى پاركو و كنم ول امو خنده

 . بریزه هام چشم به اشك شد باعث كه

 :گفت و آورد باال كمى رو هاش دست مجتبى

 . تر باریك مو از ما گردن -

. رخمبچ سمتش به شد باعث نگاهى سنگینى. كردم پاكش دست با و ریخت ام گونه روى اشكم

 خوبى؟ پرسید سر حركت با و كرد مالیمى اخم. بود هورمند

. شهربازى سمت رفتیم هم با همه باالخره. كردم تایید سر حركت با زدم، مى لبخند طوركه همون

 و بینمون انداخت رو خودش عاطفه و بودند ما از تر عقب پسرها. كردند حساب پسرها رو ما ورودى

 :گفت آرومى صداى با

 سوار رو همه. نمیشه قسمتمون دیگه كه كنین حال خوب. مفته شهربازى بار این...  ها بچه -

 .میشیم

 شهربازى از و برگشت راه بین هورمند اما شدند مى نزدیك داشتند. انداختم پسرها به نگاهى

 چش رفت؟ كجا. شد خارج دیدم ى محدوده از اینكه تا كردم نگاه رو رفتنش چشم با! رفت بیرون

  دفعه؟ یه شد

 . شد ظاهر چشمم جلوى دفعه یه كه كردم مى فكر رفتنش به داشتم
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  كجاست؟ حواستون -

 :گفتم ناگهانى خیلى و پریدم جا از

 رفتى؟ كجا -

 :گفت و گرفت بود كرده تنش كه اى مشكى اسپرت كت به دستشو. كرد نگام واج و هاج

 اومده؟ پیش مشكلى. گذاشتم ماشین تو هم رو وسایلمون. بپوشم كتمو رفتم -

 :گفتم و انداختم پایین سرمو! زدم ضایعى حرف چه

 . نمونیم عقب ها بچه از بریم...  مشكلى چه...  نه نه -

 مى جمع حواسمو باید. رسوندم بقیه به خودمو زود خیلى و افتادم راه هورمند از جلوتر قدم چند

 :گفت و مجتبى سمت رفت مهدیس. ندم سوتى اون از بیشتر كه كردم

 كشتى؟ بریم...  مجتبى آقا خب -

 كشتى؟ میان كیا...  البته -

 :گفتیم هم با همه

 ... همه -

 :گفت و انداخت بینمون نگاهى مجتبى و

 . بگیرم بلیط تا ده برم من پس -

 :گفت یواشكى و سمتمون اومد مهدیس

 . كنید مى چه شماها ببینم. كردم ادا سهممو من -

 وسط از نیمكت دومین من. شد نوبتمون تا كشید طول اى دقیقه پنج. كشتى سمت رفتیم همه

 . تمداش وحشت نشستن كشتى نوك از. نشم پایین و باال كشتى حركت با زیاد كه نشستم

 و قاسحا. نشستند نیمكت آخرین روى تاشون پنج هر و كشتى نوك رفتند هیجان با اما بقیه

 نوم تا كدومشون هر. كشتى ى دیگه نوك سمت رفتند و شدند سوار نوبت به هم هورمند و احسان

 :گفتم رودورایسى بى. نشستم تنها چرا كه كردند مى تعجب دیدند مى
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 . جوریه یه میشه خالى دلم تو. ندارم خوبى ى میونه زیاد كشتى با من -

 :گفت هورمند

 . تنهایید كه جا این آخه -

 .نداره عیبى -

 :گفت و كرد پا اون و پا این كمى

 . شینم مى جا همین منم بدید اجازه اگر -

. كشیدم عقب رو خودم كمى و كردم تر زبونم با لبمو. كردم نگاهش مبهوت و مات لحظه چند

 :شد بلند پسرها انداختن تیكه و دخترها پچ پچ صداى نشست كه كنارم

 !هورمند آقا نگذره بد -احسان

 !اس نفره دو نگاه هوارو -اسحاق

 :داد ادامه و رسید ها بلیط با مجتبى

 !بس ما واسه مایى با كه تو -

 همه این حاال. گرفتم مى گر هم من و داد مى گوش فقط عجیبى لبخند با مدت تمام هورمند

 ىخال رو كشتى از ترسم و بكشم جیغ خواستم مى طورى چه ذاشتم؟ مى دلم كجاى رو نزدیكى

 . كشیدم مى خجالت هم داشتم حضورشو ذوق هم كنم؟

 گوشم كنار هورمند. كشیدن عمیق هاى نفس به كردم شروع من و كرد حركت به شروع كشتى

 :گفت

  .میشه اذیت كمتر ات معده جورى این. كن جمعش شكمت تو و جلویى نیمكت به بذار پاتو -

 لحظه هر كشتى. دادم فشار ام معده روى محكم هم رو هام دست و دادم انجام گفت رو كارى

 و تك دخترها جیغ صداى. میشد ایجاد ام معده توى هایى حس یه كم كم و گرفت مى اوج بیشتر

 داد و جیغ صداى طرف همه از دیگه و رسید خودش اوج به كشتى حركت اینكه تا. میشد بلند توك

 رئتج ترس از من ولى كشیدن مى جیغ هیجانشون از بودند، كشتى توى كه كسایى تمام. میومد
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 ایجاد موضعیت تو تغییرى ترین كوچك ترسیدم مى. بود خوب حالم هنوز. نداشتم هم كشیدن نفس

 :كردند شكار ها بچه داد و جیغ بین از رو هورمند صداى هام گوش. بریزه هرى دلم و كنم

 خوبه؟ حالت -

 . كردم تایید سر با فقط

 . بكش جیغ ترسى، مى اگر -

 :گفت و داد تكون رو سرش لبخند با. كردم نگاهش تعجب با

 . دیگه احساساته ى تخلیه جاى بازى شهر داره؟ ایرادى چه -

 از كم كشم مى من كه ضایعى هاى جیغ اون با. شدم كشیدن جیغ خیال بى و زدم لبخندى فقط

 روى جیغم صداى بس از. نباشه بلند زیاد جیغم كه دادم مى فشار هم روى هامو لب! ندارم زائو

 به امونپ هنوز. شدیم پیاده و شد تموم كشتى تایم باالخره! گرفتم درد گلو ، كردم خفه گلوم توى

 :گفت مائده نرسیده، زمین

 ود؟ب كى دونید نمى شما. خوردن بستنى براى میده جون هوا این گفت مى كه بود كى دونم نمى -

 :گفت داد مى تكون رو سرش كه حالى در هم اسحاق و چرخید اسحاق سمت به سرها ى همه

 همون. نیست چیزى دیگه قیفى بستنى جز به جا این فقط. خریم مى هم بستنى...  چشم چشم -

 قبوله؟

 عشق هك عاطفه.لیسیدن به كردیم شروع و گرفتیم بستنى دونه دونه و دكه سمت رفتیم هم با همه

 :گفت افتاد ها پیراشكى به چشمش تا پیراشكیه،

 نداره؟ دوست پیراشكى كسى -

 .انداخت اسحاق گردن هم رو پیراشكى و

 :گفت و نزدیك آورد سرشو مائده

 . است بقیه نوبت. كردم ادا سهممو منم -

 :گفت عاطفه
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 .موندین تا سه شما. كردم زنده براتون رو پیراشكى كه منم -

 :گفتند چیزى یه كدومشون هر و پریدند جا از سریع نوشین و الهه

 بریم؟. است عشق رو سفینه - الهه

 فلك؟ و چرخ میان كیا -نوشین

 :گفت و شد بلند نیمكت روى از هورمند

 . بگیرم بلیط میرم من. بیان همه كنم فكر -

 :گفت و هورمند جلوى پرید سریع و انداخت من به نگاهى الهه

 . كنید مى شرمنده چرا؟ شما استاد نه -

 . مایید مهمون شما. حرفیه چه این -

 :گفت و شد بلند احسان

 .بعد تا بفرمایید میل آرامش در رو تون پیراشكى و بستنى فعال -

 :گفت احسان كه شدیم خوردن مشغول

 سالتونه؟ چند ها خانوم شما -

 :گفت اسحاق بگیم، چیزى اینكه از قبل و كردیم بدل و رد نگاهى تا شش ما

 بپرسى؟ نباید رو ها خانوم سن دونى نمى مگه من داداش -

 :گفتم من و خندیدیم همه

 طور؟ چه ها شما. هستیم دو و بیست یك، و بیست امون همه ما -

 :گفت اسحاق! سالشه چند هورمند بفهمم حداقل تونستم مى جورى این

 !چهار و بیست...  افتخار با. ترم جوون اشون همه از من -

 :گفت كه انداختم مجتبى به نگاهى

 . هفت و بیست -
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 :گفت و كرد صاف اى یقه احسان

 . هشت و بیست -

 :گفت بعد و كرد نگاه صورتمو لحظه چند. بگه رو سنش خودش تا چرخید هورمند سمت نگاهم

 باشه؟ سالم چند خوره مى بهم -

 مى چیزى یه كدوم هر دخترها اما بودند ساكت كه پسرها. دادن نظر به كردن شروع همه دفعه یه

 .خوره مى بهش چى دقیقا دونستم نمى اما من. بود سال سى روى نظرشون هم اكثرا و گفتند

 :گفت و زد لبخندى هورمند

 ندارید؟ نظرى شما -

 :گفتم و زدم لبخندى

 بپرسم؟ سوال تا چند اول میشه -

 :گفت و داد باال ابرویى

 . نه كه چرا. حتما -

 رفتید؟ سربازى شما...  خب -

 :گفت احسان و شد بلند پسرها صداى گفتم، اینو تا

 !گیره مى نظر در رو جوانب ى همه! ها جَمعه حواسش طرف -

 :گفت و داد تكون سرى هورمند

 . رفتم بله -

 :گفتم و كردم فكرى

 نیفتاد؟ خوندنتون درس بین اى فاصله نموندید؟ كنكور پشت وقت هیچ -

 :گفت و داد تحویلم گرمى لبخند

 .نه -
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 هستید؟ دكترا چندم سال االن و -

 :گفت و شد تر پررنگ هورمند لبخند

 .سوم -

 :گفت احسان

 !درآوردیدها مارو رفیق این آمار سال و سن ى بهونه به خوب -

 زد آرومى لبخند. چرخید هورمند سمت نگاهم و شد گرد هام چشم. شد داغ هام گونه لحظه یه تو

 :گفت احسان به رو و

 . كن مزگى خوش كم -

 :گفت و سمتم برگشت هم بعد

 میشه؟ سالم چند شما ى چرتكه با حاال خب -

 :گفتم باالخره و. كردم كتاب حساب دلم تو لحظه چند

 ... اما باشه سالتون 68...  باید قاعدتا -

 :گفت و شد سوال از پر صورتش

 چى؟ اما -

 به لمود عاقبت. نه یا بزنم هارو حرف این كه درسته دونستم نمى. گرفتم گاز لبمو ثانیه چند براى

 :گفتم و زدم دریا

 . خوره نمى 68 رفتارتون و اخالق به اما -

 :گفت خنده با هورمند و افتاد پسرها بین اى ولوله

 طوریه؟ چه رفتارم و اخالق مگه -

 . هورمند ى خیره نگاه از یا هواست شرجى از خجالتمه، از دونستم نمى. مردم مى گرما از داشتم

 . رسید مى نظر به ساله 68 پسر یه از تر پخته و تر افتاده جا خیلى -
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 :گفت هورمند و خندیدن همه دوباره

 !شدم پیر زود چه...  بابا اى -

 .نبود این منظورم -

 بدون ندهورم. سالته چند دقیقا بپرسم نمیشد روم دیگه. كردم نگاهش فقط و نگفتم چیزى دیگه

 :گفت الهه. پایین انداختم سرمو و دزدیدم نگاهمو. كرد مى نگام حرف

 سالتونه؟ چند نمیگین باالخره استاد -

 :گفت هورمند و

 . گفتند صداقت خانوم كه همون -

 :گفت و شد بلند لحظه همون. كردم نگاهش و آوردم باال سرمو

 . بگیرم بلیط برم -

 :گفتم سریع

 . نگیرید سفینه بلیط من براى ببخشید -

 :گفتند هم با همه

 چرا؟ -

 :گفتم مظلومانه

 . كردم تحمل بدبختى با هم رو كشتى همون. ندارم دلشو -

 :گفت هورمند

  میشن؟ سفینه سوار همه بقیه -

 فتندر یكى یكى و شدند بلند هاشون صندلى روى از ها بچه كم كم. رفت هورمند و كردن تایید همه

 چند. نمك نگاه رو بقیه بتونم و باشم سفینه به رو تا كردم عوض صندلیمو هم من. سفینه سمت

 و داد بودند، ایستاده صف توى كه ها بچه به هارو بلیط و سفینه سمت رفت هورمند بعد لحظه

 ! برگشت
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 . من سمت اومد و داد تكون براشون دستى فقط هورمند و برگشت چرا كه كردند اعتراض همه

 خوب هاى حس اونقدر. من پیش بود اومده و بود نرفته بقیه با هورمند. میشد رو و زیر داشت دلم

 تمام بین از. بدم نشون العملى عكس چه باید دونستم نمى كه میشد پخش وجودم توى

 :كردم پیدا بخور درد به ى جمله یه ذهنم مشغولیات

 نرفتید؟ چرا شما -

 :گفت و نشست كناریم صندلى روى

 !نداره فایده تنهایى -

 :گفتم و كردم نگاهش تعجب با

 تنهایى؟ میگین طور چه آدم همه این با تنهایى؟ -

 :گفت و انداخت زمین به رو نگاهش عاقبت و كرد نگاهم خیره ثانیه چهار

 .مونه مى تنها آدم بیان كه هم دیگه نفر صد نباشه، كارى اصل وقتى -

 كسى میشه مگه كردم؟ مى برداشت جورى چه باید هاشو حرف این. كردم نگاهش واج و هاج

 نور زیر كه بودم شده صورتش محو بزنه؟ دخترى به رو هایى حرف همچین منظور بدون

 داره اتفاقى چه. نشست مى دلم به رنگ و آب خوش هاى نقاشى مثل شهربازى، پرژكتورهاى

 چى دونم نمى شدن؟ پهلو دو هاش حرف چرا خبره؟ چه اون دل تو. غوغاست كه من دل تو میفته؟

 :شد باز دهنم ناخوداگاه كه شد

 ى همه و بودم آزاد دولت هفت از كه موقع اون. قبال یا بهتره االن فهمم نمى. سخته دركش -

 وقتى از. چیزها خیلى درگیر. درگیره ذهنم كه االن یا بود خودخواهیم و خودم در خالصه زندگیم

 ردنمگ مسئولیتى یه. شد اضافه زندگیم به چیزى یه دیدم رو شما كه هفته هر استادم، شدید شما

 ...  به حسى یه. شد گذاشته

 اضافه قلبم به حسى یه "بگم بود نزدیك...  بودم گفته بودم، جنبیده دیرتر ذره یه. بستم دهنمو

 :گفت كه رفتم مى كلنجار خودم با داشتم. "شده

 . افتاده اتفاق هم من براى -
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 افتاده؟ اتفاق براتون چى -

 :گفت و انداخت آسمون به نگاهى

 و اشمب آخرش فكر. بشینه دوشم روى مسئولیتى بشه، اضافه زندگیم به چیزى هفته هر كه این -

 نه؟ یا درسته آیا كه بگم خودم با مدام

 رو سرش كه هورمند. چرخید سمتشون به دومون هر نگاه و شد بلند ها بچه داد و جیغ صداى

 ام ندهخ. بود گوشش پشت كوچیكى مشكى خال. افتاد گوشش ى الله به نگاهم دفعه یه چرخوند،

 :گفتم هیجان با و كردم باز دهنمو فكر بدون معمول طبق و گرفت

 ... گوش پشت. جالب چه ا  -

 چه دارم فهمیدم راه وسط خوبه حاال كردم؟ مى داشتم غلطى چه. گذاشتم دهنم روى دستمو

 با مندهور حتما. رفت مى باد به حیثیتم تمام دیگه كه بودم گفته كامل حرفمو اگر. زنم مى گندى

  .چرخه مى جا همه تلسكوپ عین كه هم هاش چشم. نیست بشو آدم دختره این گفت مى خودش

 رو و زیر دلم گرفت، قرار روم به رو كامل كه صورتش. چرخوند سمتم به آروم آروم سرشو هورمند

 و كشید گوشش به دستى. بود شده گرد اش خنده از پر هاى چشم و بود رفته باال ابروهاش. شد

 :گفت

  چى؟ گوش پشت -

 ...  هیچى...  هیچى -

 :گفت لبخند با و كرد باریك كمى هاشو چشم

 هیچى؟ مطمئنى -

 :گفتم احمقانه خیلى و چرخوندم هامو چشم

 !افتادم همین یاد...  همین...  بینى مى هم چیز فالن دیدى گوشتو پشت اگه...  میگن كه شنیدین -

 !"خودتى " فهموند بهم قشنگ كه كرد نگاهم جورى و شد تر عمیق لبخندش

 دور و كشیدم بیرون مقنعه زیر از رو موهام از دسته یه و سرم جلوى سمت رفت اراده بى دستم

 :گفت و شد خیره روش به رو به زود اما شد كشیده موهام سمت به نگاهش. دادم تاب انگشتم
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 !دارى جالبى هاى عادت چه -

 عادت؟ كدوم -

 .كنى مى بازى موهات با بگى چى دونى نمى وقتى كه همین -

 ىم انگشتم دور مار عین موهام هم شاید داشتم، نگه پیچید مى موهام دور مار عین كه انگشتم

 قنعهم زیر رو ام مقنعه از ریخته بیرون هاى رشته دستم و افتادن تاب و پیچ از بود چى هر. تابیدن

 رو موهام نمیشد روم دیگه ولى داشتم احتیاج موهام با بازى به شدیدا لحظه اون تو. فرستاد

 حد چه تا بشر این مگه. برم ور باهاشون هورمند چشم جلوى و بیرون بریزم مقنعه از دوباره

 میدم؟ انجام رو كارى چه كجا فهمیده كه بوده من كارهاى به حواسش

 :گفتم و بدم خرج به زرنگى خواستم مى مثال

 دارم؟ هایى عادت چه دیگه -

 :گفت و چرخید سمتم به كامل

 !بلدى بهتر خودت دیگه اشو بقیه -

 :گفت و شد بلند جاش از. نشست لبش روى كوچیكى لبخند و

 .میان دارن ها بچه. فلك و چرخ بریم -

 ندهورم كنار ناخودآگاه. اومدن مى سمتمون به هیجان و خنده با ها بچه. كردم دنبال نگاهشو مسیر

 یه بود موقعیت بهترین. پاشنه بى هاى كفش. انداختم دومون هر هاى كفش به نگاهى. ایستادم

 صورتش و گردن ها، شونه كمر، روى تا پاهاش روى از نگاهمو! كنم چك هم با رو هامون قد كم

 خنده پر و شیطون نگاه شدم مى رد هاش چشم كنار از داشتم كه اى لحظه درست و دادم امتداد

 !كرد میخكوبم اش

 متس بره كه اومد پیشونیم نزدیك تا دستم. انداختم زمین به نگاهمو و گرفتم گاز داخل از لپمو

 :حرفش هم بعد و شنیدم رو ریزش ى خنده صداى. انداختم دستمو دفعه یه اما موهام

 !!یك و هشتاد و صد -
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 پیدا رتغیی هام گونه به قلب از مقصدشون انگار. افتاد جوش و جنب به بدنم قرمز هاى گلبول تمام

 انگشت! میشن متورم دارن هام گونه كردم مى حس. میشد تر داغ صورتم لحظه هر و بود كرده

 هورمند آروم هاى خنده صداى! بشن پاره هاش مویرگ مبادا كه دادم فشار هام گونه روى هامو

 . كرد مى منقلب رو حالم بیشتر

 هاشون نگاه از. نشم تابلو اون از بیشتر كه انداختم پایین هامو دست من و كنارمون رسیدن ها بچه

 !درون سر از داده خبر ام رخساره رنگ كه بود مشخص

 :گفت هورمند و نشستیم هم دور همه دوباره

 فلك؟ و چرخ برید خواین نمى -

 :گفت و گذاشت قلبش روى دستشو احسان

 . بعد تا كنیم رد زدیم كه اى سكته این بذار -

 :گفت اى مقدمه هیچ بدون و كشید عمیق نفس تا چند احسان

 شهرستانى؟ یا هستید رشتى ها خانوم شما -

 :گفت كالمش توى حسى هیچ بدون هورمند

 شد؟ باز زبونت كه كردى رد رو سكته -

 :گفت احسان و افتادیم خنده به همه ما

 ایضا؟ زبونمم و بشه لمس تنم نصف بودى امیدوار نكنه -

 :گفت سماجت با اما احسان! زد بندى نیم لبخند و داد تكون سرى هورمند

 كجایین؟ اهل نگفتید -

 دوست شاید. بشه داده جواب سوال، این نداره دوست هورمند كردم احساس چرا دونم نمى

 اعتبارى بهشون هم شاید یا. باشند داشته اطالعاتى چندان دانشجوهاش مورد در رفقاش نداشت

 رو ونوام شناسنامه اینكه از قبل و كردم دستى پیش كه بگه چیزى یه كرد باز دهن مهدیس! نبود

 :گفتم كنه

 .آسمونیم همین زیر و زمین همین روى باشیم، جا هر كنه؟ مى فرقى چه -
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 هورمند. بودم فهمیده درست پس. نشست هورمند لب روى لبخند و اومد كش احسان ى قیافه

 . بفهمند چیزى مورد این در پسرها خواست نمى

 سپ بدونند چیزى ما مورد در پسرها نداشت دوست هورمند اگه. زنم مى گیج ذره یه چرا دونم نمى

 صخره و دیواره پاى نشستیم ردیف به ما وقتى...  البته...  كرد؟ معرفى بهشون مارو اصال چرا

 ارهچ چه دیگه بیچاره اون انداختیم، راه "استاد سالم" بازار هم بعد و كردیم تماشا رو نوردیشون

 كنه؟ معرفى مارو اینكه جز داشت اى

 عمل تو نكنه بوده؟ مخالف كال پسرها با ما شدن همراه با اصال نكنه...  سرم به خاك...  واى اى

 ىزرت كه هم ما و داد بستنى پیشنهاد فورى كه سوخته پدر اسحاق اون گرفته؟ قرار شده انجام

. كردى خراب هم باز سایه واااااااااى. زدم گندى چه فهمیدم تازه. ابلهم من قدر چه. كردیم قبول

...  میفتم راه دنبالش فورى بكنه روم به خنده یه پسرى هر كنه مى فكر هورمند االن حتما

 هك نكرد دعوتمون شخصا خودش هورمند وقتى تا...  انصافیه بى خیلى این ولى...  خدایــــــــا

 چى؟ یعنى این خب. كنیم نمى رد رو استادمون دعوت كه كردم هم تاكید تازه. نكردم قبول من

 . كنم مى قبول دارم تو روى گل خاطر به و تویى چون جونم هورمند یعنى

 نباید اصال. كردم پنبه خودم هاى دست با بودم رشته زحمت با چى هر طور چه ببین...  خدا واى

 تو وكیلى خدا. كردم مى رد دعوتشو و كردم مى جور بهانه یه محترمانه خیلى باید. كردم مى قبول

 نگخ خیلى كه دبیرستان دوران اونم. بودم كرده غلطى چنین دیگه بار یه فقط امروز از غیر عمرم

 دشای كنم؟ تكرار رو غلط این دوباره هورمند برابر در باید دقیقا سال، همه این از بعد حاال. بودم

 ارهچیك كه دادم نشون بهش خوب قدر چه. ام چیكاره ببینه بزنه محك منو خواسته مى هم هورمند

 .كن درستش جورى یه خودت. خبرى با نیتم و قصد از خودت...  خدایا آخ. ام

 و هشت اینكه خاطر به هم اون. اومدیم بیرون شهربازى از دیگه كه بود ربع و هشت ساعت حدود

 ىم و بودند اومده ماشین تا دو با پسرها. موندیم مى در پشت ما و میشه بسته خوابگاه در نیم

 این قطف هم دلیلش البته. نكردیم قبول دیگه رو قلم یه این خداروشكر. برسونند هم مارو خواستند

 خدایا !كردیم مى قبول سر با حتما وگرنه داره فاصله خیابون یه فقط خوابگاه تا شهربازى كه بود

 خودش نشدیم ماشینشون سوار كه همین. ذارى مى باقى رو شكرت جاى كه گفتن راست واقعا

 و عمومیه مكان شهربازى چون بگه خودش با و باشه انصاف خوش هورمند شاید. داره شكر جاى

 در جورى این كه بنداز دلش به تو...  خدایا... هوم؟...  شدیم همراه باهاشون ما نداره خطرى زیاد

 !كنه قضاوت موردم
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 0897 بهمن/ 6 چهارشنبه

 خوش بهم اصال ولى بیرون رفتم دیروز ها بچه با. حاال تا دوشنبه از. بده حالم دوباره روزه دو

 مه رو نمازم كه من خدایا. پیش وقت چند مثل شدم دوباره. گرفته دلم و فكرم تو همش. نگذشت

 نكنه كى؟ تنگ ولى...  تنگه دلم شده؟ چم فهمم نمى چرا. قرارم بى هم باز چرا پس خونم مى

  هورمنده؟ خاطر به همش

 لمد عجیب ولى نیست هورمند و آزمایشگاه از خبرى دیگه كه اى چهارشنبه. است چهارشنبه امروز

...  دهش تنگ...  آزمایشگاه استاد و آزمایشگاه ساختمون ى پله طبقه سه و آزمایشگاه روپوش براى

 مى .بگذرونم جا همون رو ترم دو بین ى فاصله این و بشینم آزمایشگاه در پشت برم خواد مى دلم

 و محبت یه. كنم محبت و ببینم محبت خواد مى دلم همش. میشم دیوونه دارم دونم مى...  دونم

 . خودم خود. باشه خودم مال كه واقعى و خالص عشق

 .ببینم رو هورمند خونه، به رفتن از قبل آخر بار براى شاید. دانشگاه برم نباشه بد شاید

*** 

 و هفت ساعت درست! هستم اتوبوس توى من و شده شب دیگه االن ولى. است چهارشنبه هنوز

 مه اون. بنویسم خط خوش كه زنم مى زور دارم اتوبوس هاى تكون با من و شبه ى دقیقه بیست

 !اتوبوس صورتى هاى المپ كمرنگ نور زیر

 زا پیش روز دو یاد به و كردم عوض رو مسیرم دانشكده، برم كه شدم آماده و سرم به زد كه صبح

 اتفاق یه عوضش. نداره عیبى ولى شد تر طوالنى مسیرم چند هر. دانشكده رفتم پارك داخل

 !افتاد عجیبى

 و جلو رفتم فضولى سر از. بودن شده جمع دورش هم اى عده و بودند زده غرفه یه پارك توى

 براى بود شده گذاشته میز روى وسایل سرى یه. انداختم بود غرفه جلوى كه میزى به نگاهى

 رو كاغذى هاى قایق از یكى كه دستیم كنار خانوم به نگاهى. بودند كاردستى جورایى یه. فروش

 :گفتم و انداختم كرد مى رو و زیر

 چیه؟ قضیه...  ببخشید -

 :گفت بعد و كرد نگاهم لبخند با لحظه چند خانوم اون
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 اه بچه به كمك صرف میدى خریدنشون براى كه پولى. بهزیستیه هاى بچه كاردستى ها این -

 .میشه

 و دكردن مى نگاهى فقط مردم ولى كردند مى درست كاردستى امیدى چه با ها طفلكى. سوخت دلم

 كردن رو و زیر به كردم شروع. خریدند مى چیزى یه توك و تك ها بعضى. شدند مى رد خیال بى

 اغذى،ك و چوبى و پالستیكى هاى كاردستى انبوه بین. بخرم خودم براى چیزى یه تا ها كاردستى

 ادرم یه نقاشى. جاش سر ذاشت مى دوباره داشت، مى برش كى هر كه افتاد اى نقاشى به چشمم

 طرف اون كه مادرى سمت به بود كرده دراز رو دستش خیابون طرف یك از كه دخترى. بود دختر و

 .بود رفته فرو سیاهى از اى هاله تو خیابون،

 مامان دست توى از دستم دیدم مى خواب همش. دیدم مى زیاد ها خواب این از هام بچگى یادمه

 مى دورتر ازش كردم مى تالش بیشتر چى هر ولى سمتش دویدم مى. میره داره مامان و شده ول

 قدر چه من و بود تاریك هوا خوابم توى هم همیشه. میشد گم كوچه یه توى مامان عاقبت و شدم

 مى وسطشون و بابا و مامان اتاق تو رفتم مى پریدم مى كه خواب از. ترسیدم مى خواب این از

 .خوابیدم

 دستش از هام خواب مثل واقعا روزى یه نكنه شدیم؟ دور هم از اینقدر مامان و من كه شد چى

  بدم؟

 رو نقاشى و كردم پاكش سریع. بود شده جمع چشمم توى اشك كه اومدم خودم به لحظه یه

 :گفتم و بود نشسته میز پشت كه خانومى سمت رفتم. برداشتم

 كشیده؟ كى رو نقاشى این خانوم ببخشید -

 .بهزیستى دخترهاى از یكى -

 سالشه؟ چند چیه؟ اسمش -

 . میدن توضیح بیشتر براتون غرفه داخل برید تونید مى. خانوم دونم نمى دقیق -

 تمدس تو نقاشى ولى بشم خیال بى خواستم. بود غرفه جلوى اى پرده. چرخید غرفه سمت نگاهم

 حس. داشتم نقاشى این نقاش به نسبت دردى هم حس جور یه. میزد حرف باهام داشت انگار

 و البا زدم رو پرده و كشیدم عمیق نفس یه. بود خودم شبیه بود، نقاشیش توى كه اى تنهایى

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

416 

 

 نامهشناس تا سه دو میز روى روشون جلوى و بودند نشسته میزى پشت آقا و خانوم یه. شدم داخل

 !بود

 و بود هنشست كار بى كه خانوم سمت رفتم. دادند مى توضیح رو چیزهایى یه آقا تا دو براى داشتند

 :گفتم و گرفتم سمتش رو نقاشى! پروند مى پشه

 كشیده؟ رو نقاشى این كى بدونم خوام مى -

 :گفت و انداخت پام تا سر به نگاهى زن

 كنید؟ شركت طرح تو خواید مى -

  طرحى؟ چه -

 . ایتام تكریم -

 :گفتم تعجب با

 چى؟ چى -

 :گفت بعد و كرد سكوت لحظه چند زن

 .نیازمند ایتام به مالى كمك -

 كى هر كه هستن هایى همون از ها بچه این فهمیدم باالخره تا خورد، رو مخم و زد حرف كلى زن

 ن؟توم هزار ده فقط. بریزه حسابشون به تومن هزار ده ماهیانه باید كنه، قبول رو مسئولیتشون

 دو خوراك و خورد خرج اصال كنه؟ اداره زندگیشو تونه مى ماه یك تومن هزار ده با بچه یه واقعا

  میشه؟ روزش

 لما فقط داشتم دوست كه خالصیه و ناب محبت حس همون این كردم حس كه شد چى دونم نمى

 :گفتم دفعه یه. نشه گسسته بندش جورى هیچ كه محبتى یه. باشه خودم

 . كنم قبول رو بچه این مسئولیت خوام مى -

 سرى یه سریع بزنه، هوا روى تا دربیاد من دهن از حرف بود منتظر فقط انگار كه هم خانوم اون

 تردخ ى شناسنامه عاقبت و كرد چك رو شناساییم كارت و كردم امضا چیزهایى یه و داد بهم فرم

 .كرد رو برام رو خانوادگیش وضعیت و
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 حكم منتظر و زندانه پدرش. شده سپرده بهزیستى به پیش سال دو از كه ساله هشت دخترى

 قبول رو حضانتش اقوام از كدوم هیچ. برادرى نه و داره خواهرى نه و مرده مادرش. اعدامش

 مشكى، پشت پر ابروهاى. شد رو و زیر دلم گذاشت، روم جلوى رو عكسش وقتى. بودند نكرده

 كمى هاش دندون مرتب نا فرم خاطر به كه هایى لب و كوچولو بینى و اى قهوه متوسط هاى چشم

 . بود شده قاب صورتش دور كیپ تا كیپ كه سفید ى مقنعه یه با. بود متمایل جلو به

 شبیه چیزى با هاش لب كه حالى در بود چشمش توى اشك ى هاله كرد، اذیتم شدیدا كه چیزى

 تر نگقش عكسش بلكه بخنده كم یه بودند كرده مجبورش زور به كه انگار. بود اومده كش لبخند،

 زیبایى زا اى بهره چندان گفت، میشه جورایى یه كه دخترى. كنه قبول رو مسئولیتش كسى و بشه

 حاال تا اینكه با. داره حرف خیلى انگار هاش چشم. اومد خوشكل خیلى من نظر تو ولى نبرده

 خوندگى فرزند به داشتم شوهر اگه خدایى. شده تنگ براش دلم چرا دونم نمى ولى ندیدمش

 .كردم مى قبولش

 هاى سلول تك تك كه اسمى. نشست دلم به اسمش هم قدر چه. داره هم جالبى خیلى اسم یه

 ... نفس...  داره احتیاج بهش تنم

........... 

**** 

 داقتص زبون از رو اسمش بار دو یكى من كه نفسى اون یعنى. آوردم پایین صورتم جلوى از دفترو

 اه حرف این اهل صداقت كردم نمى رو فكرش اصال...  جالب چه بود؟ یتیم دختر یه بودم شنیده

 به وقت هیچ...  ایتام به كمك. كرد قضاوت ظاهرشون روى از شه نمى هارو ادم كه واقعا. باشه

 . زنه مى حرف باهاش تلفنى كه ارتباطه در باهاش هم هنوز حتما. بود نرسیده ذهنم

 رمس. بود برده خوابش صندلى روى. رسیدم بنیامین به و چرخوندم بیمارستان اتاق دور نگاهمو

 ىم بود، بنیامین دست قبال كه رو اى روزنامه داشت و بود نشسته تخت روى. ژاله سمت چرخید

 :گفتم و نشستم صاف جام سر! خوند

 شدى؟ بیدار كى -

 :گفت و چرخید سمتم به نگاهش

 .میشه ساعتى نیم كنم فكر -
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 نگفتى؟ هیچى چرا پس شدى؟ بیدار ساعته نیم -

 گفتم؟ مى باید چى -

 تشنه؟ نیستى؟ گرسنه ندارى؟ الزم چیزى...  خب -

 .ممنونم نه -

 ندارى؟ كه تهوع حالت -

 .كنم مى حس خون بوى كم یه دهنم تو فقط...  نه -

 :گفتم و شدم بلند جام از

 . كنه ات معاینه بیاد بگم دكتر به میرم -

 .بود كه بنیامین موندید؟ اینجا چرا شما. افتادید زحمت تو...  شرمنده -

 .بیاد بگم دكتر به میرم. نیست زحمتى -

 اینجا چرا كه ژاله سوال به دادن جواب از. پرستارى ایستگاه سمت رفتم و اومدم بیرون اتاق از

 ! موندم چرا دونستم نمى درست خودمم چون. رفتم طفره موندم،

 االىب اومد پرستار خود اما. كنه اش معاینه بیاد ژاله دكتر كه خواستم و كردم صحبت پرستار با

 دهش خالى ى بسته. نیست نگرانى جاى و طبیعیه چیزش همه كه گفت و كرد اش معاینه و سرش

 لوله داخل و كرد پر دارو از رو سرنگى. كرد عوض هم رو سرمش و كرد جدا دستش از رو خون ى

 . كرد خالى بود، ژاله بینى توى كه اى

 .داد مى عذابم كشید مى كه رنجى و سختى دیدن. كشیدمشون و كردم فرو موهام توى دستمو

 اون و كنم جدا خودم از هارو لوله و ها سرنگ تمام خواست مى دلم ذاشتم مى جاش به كه خودمو

 . كنم پاره تنم توى رو بیمارستان رنگ بد لباس

 :گفت ژاله رفت، كه پرستار

 كجاست؟ عمه شده؟ عوض اتاق چرا دادند؟ راه بخش توى طورى چه رو تا دو شما -

 :گفتم و زدم لبخندى رگباریش هاى سوال به
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 نكهای براى هم بنیامین. خونه بره فرستادیمش. تنها هم بنیامین مادر و بود خسته خانوم عمه -

 . دهش عوض هم اتاق و اینجاییم ما االن خاطر همین به. گرفت خصوصى اتاق بمونه پیشت بتونه

 ماجرا ى بقیه تا برداشتم رو سررسید و پایین انداختم سرمو. داد تكون فهمیدن ى نشونه به سرى

 :گفت كه بخونم رو

 . خوام مى معذرت افتاد كه اتفاقى خاطر به -

 :كردم نگاهش و كردم بلند سرمو

 اتفاق؟ كدوم -

 ... مادرتون -

 ژاله. ببینمش شرمنده جور این خواست نمى دلم اصال. بود شده سرخ صورتش و بود پایین سرش

 صداقت تازه. غلط كارى چه و درسته كارى چه دونه نمى دقیقا كه دختر یه...  سایه مثل یكى هم

 این به دارم كم كم. گرفت اى خرده نمیشه ژاله به پس. بوده جورى این و داشته هم مادر كه

 زا هم این و سایه و نجال از اون! كمه اشون تخته یه جورایى یه دخترها ى همه كه رسم مى نتیجه

 لنگ كم خودمم چند هر! زنه مى لنگ كارشون جاى یه همه هست برم و دور دختر چى هر. ژاله

 !زنم نمى

 :آوردم زبون به رو بود دلم توى كه چیزى و نشوندم لبم روى لبخندى

 همون روى دست دقیقا و كردى معرفى خودتو كنده پوست و راست. اومد خوشم شهامتت از -

 ای نشناسه رو تو مامان، كه بودیم راهى دنبال همه ما. بودیم نگرانش همه كه گذاشتى اى نقطه

 . كردى سره یه كارو تو ولى. بشناسه دیرتر حداقل

 مى مزه مزه رو حرفى انگار و خورد مى تكون هاش لب. برگشت و اومد ام چونه نزدیك تا نگاهش

 :گفتم و گرفت ام خنده! داد یاد صداقت به سختى به هورمند كه كارى. كرد

 خواى؟ مى ترازو -

 ! بود شده تر درشت طوسیش هاى چشم. كرد نگام تعجب با

 چى؟ براى ترازو -
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 !كنى مى سنگین و سبك حرفتو دارى ساعته دو -

. دمون اش گونه روى نگاهم. انداخت چال رو لپش ى گوشه كه نشست لبش روى جونى كم لبخند

 ...  زدن گاز واسه دن مى جون كه برجسته هاى گونه

 هم بنیامین بفهمى اگه...  دارى نظر هم رفیقت خواهر به... بودى لجنى چه دیگه تو...  نیما شو خفه

 كشف و نندازى تف صورتش تو تونى مى كنه مى تصور نجال مورد در چیزهایى چنین ذهنش توى

 نكنى؟ داغون رو

 تا دادم تكون طرفین به سرمو و بستم ژاله جذاب چنان هم و پریده رنگ صورت روى هامو چشم

 :گفتم خودم حواس كردن پرت براى. بشه دور ذهنم از مسموم افكار این

 .كردى مى بررسى ذهنت تو چیو نگفتى -

 :گفت و كرد خم كمى راستش ى شونه روى سرشو

 باالخره...  امیدوارم فقط... نمیشه پاك كس هیچ ذهن از وقت هیچ كردم، كه حماقتى دونم مى -

 .بشم بخشیده روزى یه

 ولى شند نمى فراموش وقت هیچ خطاها و اشتباهات. بود زده هدف به دقیقا. گرفتم ازش نگاهمو

 .بشن بخشیده تونند مى

 :كرد آویزون تخت از رو پاهاش و زد كنار پاش روى از رو مالفه

 دارى؟ الزم چیزى -

 ونجول ذهنم تو مزخرف فكرهاى دوباره كه انداختم پایین رو سرم سریع. گرفت دندون به رو لبش

 .ندن

 !دسشویى برم خوام مى...  خوام مى -

 كنم؟ كمكت خواى مى برى؟ تونى مى -

 . تونم مى خودم. ممنون نه -

 و پریدم جا از. گرفت تخت به رو دستش و رفت گیج سرش لحظه یه ایستاد، كه پاهاش روى

 :گفتم
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 . كنم مى كمكت كن صبر -

 :گفت و پرید جا از تیر شصت عین بنیامین كه بود نرسیده ژاله بازوى به دستم هنوز

 !كنم مى كمكش خودم -

 اش چهره توى آلودگى خواب از اثرى هیچ كه بنیامین به اخم با. پریدیم جا از متر سه ژاله و من

 :گفتم و گرفت ام خنده ناخودآگاه. كردم نگاه نبود،

  بشه؟ چى كه خواب به بودى زده خودتو. دیوونه ى پسره مار زهر -

 :گفت و زد كنار منو بیاره، خودش روى به اینكه بدون بنیامین

 . كن بیدارم بودم كه هم خواب! نوكرتم دربست. بزن صدا خودمو داشتى كارى هر -

 رو ژاله و برداشت رو سرم ى پایه دیگه، دست با و كرد بند ژاله بازوى به رو دستش یه هم بعد

 ! بود گرفته رو اش خنده جلوى زحمت به كه افتاد ژاله به چشمم! دسشویى سمت برد

 ظرف تا دو و گذاشت میز روى رو ژاله مخصوص غذاى ظرف و شد داخل خانومى بعد، لحظه چند

 . رفت و داد دستم هم همراه غذاى

 :گفتم اومدند، كه ژاله و بنیامین

 !شام بفرمایید -

 :گفت ژاله كه بودیم خورده رو غذامون از نیمى تقریبا

 بشه؟ برگزار شب جمعه همون خواهرتون از بنیامین خواستگارى ممكنه...  نیما آقا -

............... 

 هب ژاله بهبودى تا خود به خود خواستگارى كردم مى فكر. كردیم بدل و رد نگاهى بنیامین و من

 :گفت ژاله به رو بنیامین. بشه برگزار جمعه همون كه خواست مى ژاله حاال و میفته تعویق

 زا موضوع همین خاطر به عمه. بكنم باید كار چى دونم نمى. كردم گیر وسط این من راستش -

 یرونب بیمارستان از تونى نمى فعال اومده، پیش تو براى كه مشكلى این با اما اومده شهرستان

 ... االن كنم فكر هم دیگه طرف از. بیاى
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 :گفت خنده از اى مایه ته با و افتاد من به نگاهش

 توى ممكنه این و عصبانیه االن. داره احتیاج زمان به كم یه! است تشنه ما خون به مادرت -

 هم ولق بد خوام نمى...  البته! بقیه تصمیم روى هم مادرت تصمیم...  خب و. بذاره تاثیر تصمیمش

 ... دونى مى. بشیم

 :گفت زیرى به سر با و گرفت رنگ كمى صورتش

 ازب بشنوم، رد جواب االن اگر. بشنوم مثبت جواب اومدن خواستگارى بار یه با ندارم توقع من -

 ناراحت باشه داشته تندى برخورد مادرت اگر حتى. ندارم شنیدن نه از ترسى پس. میام هم

 .نه یا هست مناسبى زمان االن كه دونم نمى فقط. نمیشم

 :گفت ناراحتى با ژاله

 ... من اگر. منه تقصیر ها این ى همه -

 :گفتم و بده ادامه نذاشتم

. هكن نمى تغییر چیزى خوردن تاسف با و افتاده كه اتفاقیه. نكن تكرار هارو حرف این دیگه -

 .كنى سرزنش خودتو مدام ندارم دوست

 بى هاى چشم با اما بنیامین. انداخت پایین رو سرش دوباره و كرد بهم اى زده خجالت نگاه ژاله

 :گفت افتاد هم به كه نگاهمون! بود زده زل بهم پروا

 ندارى؟ اى دیگه امر...  خب -

 كرد؟ مى غرغر ژاله با زدنم حرف خاطر به بود؟ چى منظورش. كردم نگاهش خیره لحظه چند

 خصیتش كه بگم چیزى خواستم نمى. برگشت و اومد لبم پشت تا حرف بار چند بود؟ شده غیرتى

 و دادم تكون سرى. دادم ترجیح رو سكوت عاقبت و بشه دار خدشه ژاله حتى یا خودم یا بنیامین

 !دادم خاتمه بنیامین با چشمى كل كل به

 :گفت ژاله بعد لحظه چند

 .بزنى حرف مامانت با باید...  بنیامین -

 مامان؟ با -
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 گفت مى پیش روز چند مهسا. كنه مى ازدواج داره پسرش بشه متوجه باید كه باالخره. آره -

 . مساعده كردن صحبت براى حالش

 :گفتم و كردم نگاهشون گیجى با

 مساعده؟ كردن صحبت براى حالش كه چى یعنى چیه؟ منظورتون -

 ،كرد باز رو دهنش تا اما بزنه حرف خواست ژاله. شد خارج دوتاشون هر ى سینه از آه شبیه چیزى

 فىخفی اخم بنیامین. انداخت پایین رو سرش و گرفت گاز رو لبش و نشست اشك به هاش چشم

 :گفت و كرد

 متوجه دیر هم رو چیزها سرى یه و كرده فراموش چیزهارو سرى یه. شده ضعیف اش حافظه -

 .اشتباه هم هایى وقت یه اما هستن درست كامال هاش حرف ها وقت بعضى. میشه

 الهژ برادر و پدر شاید و خانوم بیتا به دارن بنیامین و ژاله كه دونستم مى. كردیم سكوت سه هر

 و ودب خواستگاریش قرار شب فردا كه شد كشیده حسین امیر سمت به من ذهن اما. كنند مى فكر

 و پخته رو اباب حسابى االن تا حتما. كنه چیكار خواد مى مامان كه كنم بینى پیش تونستم نمى اصال

 . كرده كار نجال مخ رو

 ! بود نجال...  زاده حالل چه. كشید بیرونم فكر از و خورد زنگ گوشیم

 خبرها؟ چه. خانوم نجال سالم -

 دهش درشت هاى چشم با و چرخید سمتم به گردنشون ارادى، غیر حركت یك طى ژاله و بنیامین

 دستمو دادم، مى گوش نجال احوالپرسى و سالم به كه طور همون. گرفت ام خنده. من به زدند زل

 :گفتم بنیامین به رو خنده با و نره خط طرف اون صدام كه گذاشتم گوشى روى

 كنى؟ مى فضولى علنا و گذشته گوشى فال از كارت دیگه -

 رو غذاى با رفتن ور مشغول محوى لبخند با هم ژاله. انداخت پایین رو سرش و كرد اى خنده تك

 از و مگفت ببخشیدى. بپرسم مامان مورد در راحت تونستم نمى تا دو اون جلوى قطعا. شد روش به

 . شدم خارج اتاق

 گرفته؟ كار رو بابا مخ حسابى حاله؟ چه در مامان -

 :گفت و كرد اى خنده نجال
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 یه مهنوز ولى نیست عصبانى عصر شدت به دیگه. بهتره خیلى حالش مامان. نیومده هنوز بابا -

 . نم حتى و تو و بنیامین و ژاله به گفتن بیراه و بد لبى زیر كنه مى شروع و گیره مى گر دفعه

 گفتى؟ بهش چى -

 به و بچرخى دورش پروانه عین باید فقط هایى وقت چین هم یه...  شناسیش مى كه خودت -

 باید فردا. نیست زدن حرف وقت االن. بخوابه آتیشش تا كنى تاییدش و بدى گوش هاش حرف

 .بزنم حرف باهاش

 خب؟...  میگى درست -

 زا پسرمو نشده هیچى هنوز میگه و گیره مى سراغتو راه به راه مامان خونه؟ بیاى خواى نمى تو -

 جلوى رسه، نمى پسرم به زورم اگه میگه همش. بگیرن ازم خوان مى كه دخترمم و درآوردن چنگم

 . بگیرم تونم مى كه دخترمو

 میگه؟ تو روى جلوى هارو این -

 بیاى خواى نمى. بشنوم من كه میگه جور یه هم شاید. میزنه حرف لبى زیر. دونم نمى یعنى...  نه -

 خونه؟

 وردم در...  راستى. نشده حرصى این از بیشتر تا برگردم بهتره كنم فكر اوضاع و وضع این با -

 گه؟ نمى چیزى شب فردا خواستگارى و حسین امیر

 :گفت اى گرفته صداى با بعد و نجال سكوت لحظه چند

 .كنه مى دومادم دومادم و میره حسین امیر ى صدقه قربون هى گیره مى كه حرصش بگم؟ چى -

 احساس كه میزنه حرف جورى یه. نیومده در دادم هنوز كه دادم خرج به صبورى خیلى خداییش

 . كنه حسین امیر دست حلقه خودش خواد مى شب فردا كنم مى

 آروم صداى با و خوردم رو ام خنده راهرو، توى پرستار ى غره چشم با زود خیلى اما. خنده زیر زدم

 :گفتم ترى

 شناسم مى من كه مامانى این. زنه مى دلش شدن خنك براى رو ها حرف این ى همه. نترس -

 مى باال طاقچه چنان امیرحسین، مثل یكى اونم داماد، ى خانواده تو دخترش جایگاه بردن باال براى
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 زا چنان ها اون جلوى بینى مى وقت یه. میفتن كردم غلط به داماد ى خانواده كه كنه مى ناز و ذاره

 . پوشهب آهنى كفش باید تو خواستگارى بیاد بخواد كى هر. دربیارى شاخ خودت كه كنه تعریف تو

 مورد در ژاله حرف یاد. شده گرم دل گم یه كه داد مى نشون نجال آروم ى خنده صداى

 :گفتم و افتادم خواستگارى

 به هم و ژاله وضعیت خاطر به هم. بیفته عقب كم یه بنیامین خواستگارى داره احتمال...  راستى -

 .مامان خاطر

 :گفت باالخره. كرد مى فكر داشت انگار. كرد سكوت لحظه چند نجال

 بخوان. نمیاد خوشش بدقولى از مامان دونى مى كه تو. ها باشه خوب جورى این نكنم فكر -

 میگه. افتاد عقب ژاله خاطر به بگه و بده خرج به انصاف نمیاد كه مامان كنند، عوض رو زمانش

 قرار ىكس با آدم وقتى " میگه همیشه بینى نمى مگه. بمونند قرارشون و قول سر نداشتن عرضه

 ."برسه قرارش به باید بباره آسمون از هم سنگ ذاره، مى

 هب بنیامین اومدن شاید. بودم شنیده مامان از بار چندین رو جمله همین دقیقا. بود نجال با حق

 ینبنیام كه همین! كرد مى كمك هم مامان دل شدن تر خنك به ژاله حضور بدون نجال خواستگارى

 هب كه بود اهمیتى ى دهنده نشون خودش شد نمى خواستگارى خیال بى هم باز شرایطى هر تحت

 !داد مى نجال

 مارآ خواستى مى فقط بودى؟ زده زنگ چى براى تو راستى... میشه چى ببینم حاال. خب خیلى -

 بدى؟

 هچ ژاله...  كه این دیگه و نكنى كل كل مامان با اینكه هم. خونه بیاى بگم اینكه هم. تقریبا -

 طوره؟

 بنیامین؟ یا ژاله -

 .دادى مى شوهر بهش منو زور به تو بودم مخالف بنیامین با من اگه كنم فكر...  نیمــــــــا -

 :گفتم و خندیدم

 سرم. زدن بهش خون واحد یه. نیست بد هم ژاله. خوبن تاشون دو هر. فهمیدى درست دقیقا -

 .اشه معده زخم به دارو رسیدن براى كه كردن رد بینیش از هم لوله یه. همیشگیه كه هم
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 :گفت ناراحتى با و پیچید گوشى توى نجال هین صداى

 . میشه اذیت خیلى كه جورى این...  طفلى داره گناه...  آخــــــى -

 باید ماه سه تا گفت مى دكترش كه جور این چند هر. میشه خوب زودتر عوضش چیه؟ چاره -

 .باشه داشته غذایى كامل پرهیز

 .نكرده تیلیت منو مخ مامان تا خونه بیا زودتر هم تو. برسون سالم بهشون...  خب...  هوم -

 بر دبای واقعا دیگه. بود دقیقه چهل و نه. انداختم گوشى ساعت به نگاهى كردم، قطع كه رو تماس

 چه من و. بندازه راه عیار تمام اعصاب جنگ یه مامان خونه توى نبود بعید چند هر. خونه گشتم مى

 رو هوارش و داد ساعتى یك و نشستم مى روش به رو سینه به دست باید كه بودم بیچاره قدر

 نمى. حد این تا دیگه نه ولى داشت حق هم مامان البته. كردم مى هم تایید تازه و دادم مى گوش

 زا حسابش كه بنیامین ولى. شدم مى عصبانى قدر همین بودم مامان جاى هم من شاید...  دونم

...  بیاره جوش قدر این تونه مى ژاله خواستگارى برم خواستم من موقع هر. جداست ژاله

 !پرید؟ من ذهن تو كجا از دیگه این ژاله؟ خواستگارى

............... 

 اباب كنار كاناپه روى كه افتاد مامان به چشمم سالن، در كردن باز محض به رسیدم، كه خونه به

 هام چگىب نمیاد یادم حتى كه انداخت بهم وحشتناكى نگاه. دید مى تلویزیون مثال و بود نشسته

 نكهای مثل. بود تلویزیون تماشاى مشغول خیال بى اما بابا! باشم دیده ازش اى غره چشم چنین

 به ود،ب ناراحت و عصبانى چیزى از وقتى كه بود این به مامان خوبى. بود نگفته براش چیزى هنوز

 ورانف بعد بره در خستگیش بابا داد مى امون كم یه. كرد نمى خالى سرش رو بابا، رسیدن محض

 !كرد مى

 :گفت كنایه پر لحنى با مامان

 بودن؟ خوب خانوم ژاله -

. دآور سرش به چه داد ژاله خورد به كه سوپى اون بفهمه بود وقتش. رفت باال كمى لبم ى گوشه

 خانواده كانون براى تهدیدى ژاله كرد مى فكر مامان اگر. گرفت مى وجدان عذاب كم یه شاید

 ! بود شده ژاله جون براى تهدیدى هم مامان اشه،
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 االب ابروهاى با هم بابا. كردم تكرار دوباره بودم، گفته گوشى پشت نجال براى كه چیزهایى تمام

 ژاله ارىبیم شنیدن از انگار و بود نشسته لبش ى گوشه پوزخند یه اما مامان. كرد مى نگاهم پریده

 :خورد هدف به ام جمله آخرین باالخره و!! میومد حال جیگرش

 . سمه براش سوپ مثل آبكى غذاهاى. بخوره جامد غذاهاى باید گفت مى دكترش -

 تلویزیون به رو و دزدید ازم رو نگاهش سرعت به. رفت درهم ابروهاش و شد جمع مامان هاى لب

 :گفت ترى نرم صداى با و كرد

 خوردى؟ شام -

 . خوردم بیمارستان تو. بله -

 زود ىخیل و رفتم اتاقم به! بود رفته باال صلح پرچم عجالتا. نگفت چیزى دیگه و داد تكون سرى

 .شدم صداقت ى گذشته خوندن مهیاى

****** 

 نون و نكردم تقلبى هیچ ترم این. ببینم رو هام نمره كه سایت رفتم اول رسیدم، كه دانشكده به

 .داشته عرضه قدر چه خودم مغز ببینم خواستم مى! خوردم مغزمو

 و 00 هم دیگه تاى دو. بود فیزیك شیمى آز همون یكیش كه بود اومده ها نمره از تا سه فقط

 راچ دیگه میارم رو نمره همون تقلب بدون وقتى! گیرم مى تقلب با كه هایى نمره همون! بود 00.2

 .میشه اضافه سوادم به زار دو جورى این تازه بكشم؟ رو اون و این منت

 مى كشیده هورمند اتاق و اساتید ساختمون سمت به اراده بى پاهام اومدم، بیرون كه سایت از

 ودب كرده وارد سایت توى دیگه كه هم رو ها نمره دیدنش؟ رفتم مى باید اى بهونه چه به ولى. شد

 جلوى و بودم هورمند اتاق در پشت اومدم كه خودم به. نداشتم باهورمند صنمى هیچ من عمال و

 :كاغذ یه چشمم

  "هستم آزمایشگاه در "

. مكارهاش همین عاشق. چسبوند مى اتاقش در پشت آزمایشگاه به رفتن موقع همیشه كه كاغذى

 برنامه طبق استادى وقتى داره زور قدر چه. ذاره مى احترام میاد دیدنش براى كه آدمى اون به
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 همیش معلوم هم آخرش و كنى نمى پیداش گردى مى چى هر اما باشه دانشگاه توى باید كاریش

 . نشدن فرما تشریف اصال

 رو جون هورمند. خوردیه اعصاب ى مایه فقط دیگه استادهاى به كردن فكر...  كن ولش...  اه

 وت خاكى چه من برگرده انگشتش تو حلقه یه با دیگه ترم هورمند اگه...  خدایا واى. است عشق

 بیرونش ذهنم و دل از جورى یه خودت نداره عاقبتى دلم توى حس این اگر خدایا بریزم؟ سرم

 .كن

 فتمر صاف. گرفتم پیش در رو آزمایشگاه راه كنم، سرزنش خودمو بتونم حتى اینكه بدون هم باز

 پایین ور در ى دستگیره كنم، فكر كارم عواقب به اینكه بدون و فیزیك شیمى آزمایشگاه در پشت

 .كشیدم

 فلق در كه بود توش صالحى یه حتما آزمایشگاهه؟ توى بود نگفته مگه چرا؟...  بود قفل در...  هوف

 دشه؟خو واقعا كه كردم شك لحظه یه. افتاد رویى روبه آزمایشگاه به چشمم كه برم برگشتم. بود

 ابروى و چشم و بود پوشونده رو دهنش و بینى جلوى كه ماسكى با. بود خودش. بهش زدم زل

 . بود گذاشته نمایش به رو مشكیش

 رنظ تو و بكنم رو قضیه قال اول نظر همون تو كه كردم رو سعیم همه كه دونى مى خودت...  خدایا

 خلق چى دونى مى خوب خودت ولى! حالله نظر یه میگن آخه. نكنم نگاهش لذت با دیگه دوم

 طرخا به همش افتاد، گناه به زلیخا و بریدند رو دستشون یوسف دیدن از مصر هاى زن اگه. كردى

 اما هنمیش هم یوسف ى كوچیكه انگشت   ناخن اگر حتى هورمند كه چیه من تقصیر. خودته خلقت

 زشت هم قدر هر بشه عزیزت كسى وقتى عزیزتره؟ و تر ارزش با آدم و عالم ى همه از من براى

 بخ بود؟ حورى مجنون نظر در سیاه، رو و زشت    لیلى كه نه مگه. میشه خوشكل تو نظر تو باشه

 براى فرصت تمام از نباشه، بهم حواسش تر، مهم اون از و باشه روم جلوى هورمند وقتى منم

 .كنم مى استفاده دیدنش

 وندنخ حال در دستى بغل دختر نیست بعید دونم مى البته...  توییم و من فقط كه االن...  گما مى

 بود؟ جامى از بود، دبیرستانمون هاى كتاب توى كه حكایت اون مثل شده) باشه هامون حرف

 لبغ نوشت نامه توى و نوشت مى نامه داشت یارو كه همون نیست؟ یادم بود چى بود؟ گلستان

 منم حاال!! "خوندم نمى من كن باور نه " گفت بغلیش یوهو و خونه می رو ام نامه داره دستیم

 كه بفهمونى بهم خواستى مى پرم؟ تو زدى چرا بگو حسینى و راست!!( دارم رو وضعیت همون
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 به و هبگیر منو مچ كه بدى هورمند به حالى یه خواستى مى یا زشتیه؟ كار پسر یه به شدن خیره

 بخنده؟ ام نداشته ریش

 سالم ى نشونه به داشت و بود آورده پایین رو ماسكش هورمند كه اومدم خودم به لحظه یه

 ناو از دوباره بود، شده متوجه اگر چون. نشد ضایع هم زیاد كنم فكر ولى. داد مى تكون رو سرش

 . طرفش رفتم قدم چند احترامش به هم من و سمتم اومد! داد مى تحویلم شیطون هاى نگاه

 .استاد سالم -

 .بزنى صدا استاد نباید منو كه افتاده جا برات دیگه كردم مى فكر. سالم -

 دیدبو استاد من براى واقعا اما باشه نرسیده استادى به علمیتون ى درجه شاید داره؟ ایرادى چه -

 .هستید و

 ها؟ طرف این از... دارى لطف. ممنون -

 و من كم یه بگم؟ خواستم مى چى حاال. داشتم وحشت ازش كه سوالى همون به رسید...  آخ آخ

 :گفتم عاقبت و كردم نگاه برمو و دور و كردم من

 میشه؟ ارائه شما با آزمایشگاه هم دیگه ترم بپرسم خواستم مى...  خواستم مى -

 مگه؟ طور چه -

 ...  خب...  خب -

 :زد جرقه ذهنم تو چیزى دفعه یه و دادم تاب هم تو هامو انگشت

 مثل خوبى استاد از هم باز بدونم خواستم. بردارم رو 6 فیزیك شیمى آزمایشگاه باید دیگه ترم -

 نه؟ یا شیم مى مند بهره شما

 االب هورمند از كه ابرویى اون با. گفتم مى جورى این نباید هم شاید. زدم بغلش زیر اى هندونه چه

 :گفت و زد لبخندى! رفت

 .هست احتمالش -

 :گفتم ناگهانى خیلى و زدم لبخندى

 رید؟ مى اینجا از دیگه بشه تموم كه درستون -
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 :گفت لبخندى با و كرد نگاهم خیره لحظه چند

 . برى اینجا از و بشه تموم درست زودتر شما كنم گمون -

 .شیم مى جدا هم از همیشه براى روزى یه باالخره. ناراحت یا بشم خوشحال حرف این از نفهمیدم

 نگه هم پیش مارو همیشه براى جورى یه شد نمى خدایا...  من چه بره و بكَنه دل اول اون چه حاال

 ... روزگار...  هى دارى؟

 :گفتم و دادم تكون سرى

 .برم دیگه من اتون اجازه با خب -

 .باش خودت مواظب. سالمت به -

 اگر .شدم منصرف ولى "شدم خوشحال دیدنتون از "بگم خواستم مى و كردم پا اون و پا این كمى

 در همین مونه، مى ذهنش تو من از كه چیزى تنها نیفته، هامون دل بین اتفاقى هیچ وقت هیچ

 خواست مى اگر. مشخصه كامال براش احساسم. كردم رو واسش خودمو زیادى. بودنمه دسترس

. دز مى حرف باهام پیچ لفافه و پهلو دو ى جمله تا چند از فراتر داشت، احساسى اگر یا كنه كارى

 :كردم قناعت مودبانه تشكرى به فقط پس

 . چنین هم. ممنونم -

 هم رو اراده نیمچه همون حرفش، كه كشیدم خودم دنبال پاهامو سختى به و كندم نگاهش از دل

 :گرفت ازم

 ببینمت؟ دوباره فردا تونم مى -

. بشنوم گهدی بار یه اینكه مگر كنم اعتماد هام گوش به تونستم نمى. نه یا شنیدم درست نفهمیدم

 :گفتم و شد هم در ابروهام ناخودآگاه

 چى؟ -

 :گفت و زد ملیحى لبخند

 !كنى قبول شام براى رو دعوتم میشم ممنون -
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 ودمب شده غافلگیر شنیدم مى كه چیزى از اونقدر. نیفتادم پس لحظه همون من كه شكرت خدایا

 ازگ لبمو كنه؟ دعوتم شام براى هورمند كه كرد مى فكرشو كى. بود نمونده انفجارم به چیزى كه

 لحظه هر مست هاى آدم مثل و خورم مى تلو تلو كردم مى حس. انداختم پایین سرمو و گرفتم

 وزنى بى احساس و بینى مى رویا خواب، توى دارى كه لحظاتى عین. بخورم دیوار و در به ممكنه

 !همین یعنى مستیم نخورده! كنى مى

 :بكنم تشكر یه تونستم فقط و اومدم بیرون شوك از تا كشید طول قدر چه دونم نمى

 . ممنون خیلى -

 . منتظرتم خوابگاه دم عصر شش ساعت فردا من پس -

 :گفتم دفعه یه كه شد چى دونم نمى

 . میرم دارم من ولى -

 :گفت تعجب با و كرد ظریفى اخم

 كجا؟ -

 زحمت به. ببرم خودمو آبروى و بیفتم پته تته به بود مونده كم. كردم هول سوالش از لحظه یه

 :گفتم كلمه یك فقط و كردم كنترل زبونمو

 .خونه -

 :گفت ترى مالیم لحن با و داد بیرون شدت با رو نفسش

 كى؟ بپرسم تونم مى -

 یرىگ نتیجه به خوام مى خب. میره آبروم كه نشه رو دروغم فقط خدایا...  افتادم التماس به دلم تو

 مى حاال خب بود؟ اشتباه پسرها دعوت كردن قبول اینكه نه مگه. دیگه كنم عمل اخالقیم هاى

 ىبرا درسته حاال. بدوم سر با تا ام اشاره یه معطل فقط نكنه فكر كه كنم رد رو دعوت این خوام

 جورى این شاید! كه بغلش تو بپرم حرفش كلمه یك با نباید دیگه ولى دانشكده رفتم دیدنش

 . بشه هم قبلیم اشتباه جبران

 .دارم بلیط نیم و شش ساعت -
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 ...  طور این كه -

 :گفت بعد و كرد تایید سر تكون با و شد خیره زمین به لحظه چند

 . باش خودت مواظب. خطر بى سفر -

 . دارید لطف ممنون خیلى -

 .برسون سالم هم خانواده به -

 .چنین هم -

 . دیدار امید به -

 .ببینه منو بازم خواد مى دلش یعنى "دیدار امید به " گفت...  شكرت...  جونـــــــــــــم خدا

 برمى خودت با هم رو 6 آز دیگه ترم اهلل شاء ان. هورمند آقا دیدارم مشتاق منم. چاكریم خدا اى

 . ایم همدیگه جوار در دیگه ترم یه و دارم

 منی و شش همون حداقل. شدم پالسم و جول كردن جمع مشغول ناخودآگاه رسیدم، كه خوابگاه به

 . باشم نگفته دروغ هم زیاد كه بگیرم بلیط یه ترمینال برم

 و گشت براى چرا كه زدند مى غر اشون همه. كردم خداحافظى ها بچه با كه بود نیم و پنج ساعت

 . ماسوله برن خواستن مى فردا آخه. مونم نمى پیششون گذار

 ىا تعاونى دم رفتم و كشیدم خودم دنبال چمدونمو. شدم پیاده ترمینال دم و شدم آژانس سوار

 جا اونم. كرد معرفى بهم رو دیگه تعاونى یه. بود پر ماشینش اما رفتم مى باهاش همیشه كه

 . نداشت ماشین شب ده تا بعدى تعاونى. نداشت

 ینماش شب آخر یا بود رفته سرویس یا بود پر یا اشون همه. رفتم تعاونى تا هفت شش تقریبا

 .هاشون خونه رفتند مى داشتند همه و بود دانشجو از پر ترمینال ترم، پایان خاطر به. داشتند

 :گفت فروخت مى بلیط كه كسایى از یكى هم آخرش

 عدىب شهر برو، جایى یه تا و شو سوار خورد مسیرت به كه اتوبوسى هر بایست، میدون سر برو -

 ها ساتوبو میدون سر. بشه خالى جا و نیان ممكنه هم مسافرها بعضى. شو سوار دیگه اتوبوس یه

 . زنند مى صدا باشند داشته جا اگر و زنند مى ترمز نیش یه
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 ... هیچى از به كاچى...  خب

 ایستاده عالف میدون كنار من مثل هم دیگه نفر دوازده ده حدود. ایستادم گیل میدون سر رفتم

 اما كردند مى سوار رو نفرى چند و داشتند جا هاشون، بعضى و شدند مى رد ها اتوبوس. بودند

 وسط زا كه علفى به پامو حوصلگى، بى شدت از. بود نیومده بخوره من مسیر به كه اتوبوسى هنوز

 و ها ماشین بوق صداى از. رفتم مى كلنجار باهاش و بودم كرده بند بود، زده بیرون آسفالت

 میشد، تر نزدیك بارشش به لحظه هر كه ابرى آسمون و ها راننده هوار و داد و دود و ها اتوبوس

 . بودم گرفته سرسام

 اشه الستیك دیدن به فقط. كرد ترمز پام جلوى كه ماشینى و شنیدم نزدیك از بوق صداى یه

 بى كه كردم حركت ماشین، خالف جهت در قدم چند و گرفتم چمدونمو ى دسته و كردم اكتفا

 :گفت بدم فحشش خواستم مى كه اى لحظه درست و گرفت عقب دنده اما. بشه خیال

 ... صداقت خانوم -

. میشد تر باز لحظه هر دهنم و بود شده قفل راننده مشكى هاى چشم توى نگاهم. موندم مات

 میدون كنار كه اى سایه...  سایه روى به رو...  من روى به رو...  جا این. بود هورمند...  من خداى

 دقیقه بیست و شش...  افتاد ساعتم هاى عقربه به نگاهم و اومد باال دستم...  ایستاده عالف

 تحرك زمان تا دقیقه ده كه وقتى اونم باشه؟ اینجا هورمند باید لحظه این تو دقیقا چرا...  چرا؟...

 بره؟ لو دروغم واضح قدر این باید چرا مونده؟ داشتم بلیط ازش كه اى خیالى اتوبوس

............. 

 :گفت و پاشید روم به لبخندى

 اومده؟ پیش مشكلى -

  بگم؟ كه داشتم چى. پایین انداختم سرمو

 باشى؟ ترمینال توى نباید االن مگه ایستادى؟ اینجا چرا -

 ردك حركت پام جلوى از ماشین بعد لحظه چند. نبود شرمندگى و سكوت جز چیزى هم باز جوابم و

 بلیط ى قضیه بفهمه نكنه بكنم؟ غلطى چه حاال خدا واى. شد پیاده و كرد پارك تر طرف اون كمى و

 ایدب كردم؟ رد چرا اصال كردم؟ رد دعوتشو دروغ با كه نمیاد خوشم ازش كنه فكر نكنه بوده؟ دروغ
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 جلوى گذشته به اى دروازه االن همین شد نمى بگه؟ بهم خواست مى چى یعنى كردم؟ مى قبول

 ! "كنم مى قبول میل كمال با. استاد بله " بگم و صبح به برگردم من و بشه باز روم

 هب نگاه بدون من و میشه تر نزدیك بهم قدم به قدم داره هورمند كه لحظه این تو... اینجا...  االن

 و شسوال جواب در باید چى كنم؟ چیكار باید خواد مى توضیح ازم كه كنم حس تونم مى صورتش

 بگم؟ منتظرش هاى چشم

 نمى دلم. بگم دروغ خواست مى دلم منه؟ ى چیكاره اون مگه بدم؟ توضیح بهش باید چرا اصال

 كه بیا یكى واسه اطوارهارو و ادا این...  مار زهر خواست؟ نمى دلت... كنم قبول دعوتشو خواست

 در دعوتشو و كنى هم سر دروغو اون تونستى توانى چه با تو موندم من. خبره چه دلت تو ندونه

 وجب یه چه گذشته سرت از آب دیگه كه حاال. خانوم سایه بعیده بازیت تابلو همه اون با ازتو. كنى

 با هورمند دادن حرص براى كه هستى اى سایه همون هنوز تو كه كن ثابت حداقل. وجب صد چه

 ... درآوردى بیمارستان از سر عوضش و دانشكده برى افتادى راه افتضاح تیپ

 من ىكجا...  بكن بهم نگاه یه...  نیستم سایه اون دیگه من چون كنم ثابت تونم نمى...  نه...  نه

 یلىخ سایه اون با من كدومش؟ رفتارم؟ زدنم؟ حرف تیپم؟ صورتم؟ قبله؟ ماه پنج ى سایه شبیه

. هافتاد جا برام چیزهایى یه ولى غلطه چى و درست چى ندونم و باشم خنگ هنوز شاید. كردم فرق

 اون بدون. بشم اش مردونه اخالق و هورمند خیال بى تونم نمى بكنم هم كارى هر كه فهمیدم

 پهلوش دو هاى حرف بدون و مهربونش نگاه بدون ، هاش راهنمایى بدون دلنشینش، و بم صداى

 هچ كه میشه ثابت بهم بیشتر لحظه هر كه حاال اونم...  االن نه حداقل. بیارم دووم تونم نمى... 

 . دارم احساسى

 كنارم باالخره. كردم مى حس شدند مى تر سنگین و تر نزدیك لحظه هر كه رو هاش قدم صداى

 مى حس رو نفسش سنگینى. آورد پایین كمى رو سرش. شد متوقف هاش قدم صداى و رسید

 :شنیدم گوشم كنار رو صداش و كردم

 خوبه؟ حالت شده؟ چیزى زنى؟ نمى حرف چرا -

 ...  خدا اى بود؟ نگرانم. میزد موج نگرانى صداش تو

. اشب داشته هم رو رفتنش لو ظرفیت میگى دروغ ترسى هیچ بدون وقتى. سایه باش داشته جرئت

 . گفتم دروغ بگو رك. بپذیر رو دروغت و حرف مسئولیت
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 صورتم دور نگاهش و كشید عقب كمى رو سرش سرم، حركت با همزمان. كردم بلند رو سرم

 با و شدم خیره هاش چشم تو! گشت مى صورتم توى احتمالى درگیرى از ردى دنبال انگار. چرخید

 :گفتم شرمندگى

 . خوام مى معذرت -

 آروم هاش اخم. دیدم مى خوبى به رو میشد پخش صورتش اجزاى تك تك توى كه اى نگرانى

 به رو اش چونه. فاصله هم از هاش لب و گرفت مى سردرگمى رنگ نگاهش. میشد هم در آروم

 صورتم از كمى ى فاصله به و شد متمایل راستش ى شونه به كمى سرش و چرخوند چپ سمت

 :گفت آرومى صداى با. گرفت قرار

 شده؟ چى...  سایه -

 و گرفتم دندون به لب. صداش توى نگرانى از موج این با. بود زده صدا اسممو. ریخت هرى دلم

 پلك بس از. میشد محوتر لحظه هر هورمند ى چهره. شدم نگرانش و سیاه هاى چشم میخكوب

 دست با رو چشمم زیر اشك نم و زدم پلك سریع! نشست مى چشمم به داشت اشك بودم، نزده

 :شنیدم رو هورمند عصبى صداى. كردم پاك

 كرده؟ اذیتت كسى افتاده؟ اتفاقى چه زنى؟ نمى حرف چرا -

 ... نــــــــــه -

 رو اومده پیش بساط این زودتر باید. ریختم بیرون كلمه یك این با رو حرفش از ترسم تمام

 اطرخ به شرمندگى یه با كه بشه بغرنج اونقدر ذهنش توى اوضاع اینكه از قبل. كردم مى جمعش

 :گفتم لحظه یه تو و دریا به زدم دلمو. نشه قانع دروغ

 . گفتم دروغ شما به من...  من -

 دروغى؟ چه -

 :گفتم دستپاچگى با و دادم قورت دهنمو آب

 .ونهخ برم امروز نبود قرار اصال یعنى... نداشتم بلیط من...  راستش...  دونید مى...  چیزه...  من -

 زمین به و بدم ادامه رو هاش چشم به نگاه نتونستم. انداختم متعجبش صورت به اى شرمنده نگاه

 :گفتم خجالت با و شدم خیره
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 برم امروز همین گفتم خودم با بعدش اما. كنم رد رو شما دعوت بهونه این به كه زدم حرفو این -

 .باشم نگفته دروغ هم زیاد كه خونه

 تاسفم برام میشه؟ تر عصبانى. میده نشون العملى عكس چه ببینم كه كردم نگاهش زیرچشمى

 به هك اى بچه عین بودم شده زنه؟ مى لبخند كشه؟ مى عمیق نفس میشه؟ راحت خیالش میشه؟

 . مونه مى حكمش منتظر لرزون و ترسون و كنه مى اعتراف گندكاریش

 :گفت حالتى تغییر هیچ بدون هورمند اما

 میگى؟ دروغ دارى هم هنوز -

 :گفتم زده هول

 . گفتم كه بود همون همش... نه خدا به...  نه -

 :گفت آرومى صداى با و گرفت شكل ناراحتى از هایى رگه نگاهش توى كردم حس

  كنى؟ قبول دعوتمو نخواستى چرا -

رمو جورى چه ساده دروغ یه دادم؟ مى توضیح براش باید جورى چه حاال  همه اونقدر. چسبید خـ 

 چاره اهر تنها. بشه قانع هام حرف با هورمند رسید مى نظر به بعید خیلى كه شد پیچ در پیچ چیز

 ... بگم رو راستش بن و بیخ از كه بود این

 :گفتم دادم مى تاب هم تو هامو انگشت و بود پایین سرم شرمندگى شدت از كه طور همون

 . نباشه درستى كار دعوتتون كردن قبول شاید كردم فكر...  آخه...  خب -

 وشگ حرفم به دقت با و بود نشسته ابروهاش بین اى گره كه افتاد صورتش به نگاهم لحظه یه

 اما بودم، نكرده فكر بهشون دعوتش، كردن رد موقع شاید كه بیارم رو دالیلى كردم سعى. داد مى

 !میومدند هم تر منطقى نظر به و داشتم احساسى چنین ذهنم خفایاى در

 این وت منم باشه چى هر. ندارم شما از چندانى شناخت كه من ولى هستید من استاد شما درسته -

 . كنم اداعتم راحتى این به نتونم كه بدید حق بهم ولى بكنم توهینى خوام نمى. تنهام و غریب شهر

 :گفتم و افتادم شهربازى یاد دفعه یه
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 دو نىیع...  شب اون خب. كردیم اعتماد بهتون چرا شب اون پس كه كنید فكر این به شاید البته -

 البته. بود شلوغ برمون و دور هم نبودم تنها هم...  دیدیم رو همدیگه پارك توى كه پیش شب

 . بود اشتباه كارمون كه فهمیدم بعدش...

 اب. آوردم باال سرمو شد طوالنى كه سكوتش. شدم هورمند طرف از حرفى منتظر و كردم سكوت

 بارون، نم نم اون با سرد هواى توى. كرد نفوذ هام سلول به آرامش قطره قطره اش، چهره دیدن

 داشتنى دوست همیشه از كه خندونش، هاى چشم و متبسم ى چهره. میشدم گرم نمك نم انگار

 :گفت بعد لحظه چند. آورد مى لبم به لبخند كرد، مى ترش

 .بگى دروغ عمرت تو وقت هیچ دیگه نكنم گمون -

 :گفتم عاجزانه

 . تره درست كار این كردم مى فكر. كنم احترامى بى شما به خواستم نمى كنید باور -

...  جانم اى. شد مشخص هاش لب بین از هاش، دندون از باریكى ردیف و شد تر عمیق لبخندش

 دب باشى داشته حیا و شرم ذره یه. رو و چشم بى ى دختره. كوفت...  بخندى؟ برام ابد تا نمیشه

 .ها نیست

 ترى عجیب لحن با و گرفت خودش به عجیبى حالت هاش چشم. كشید صورتش كنار دستى

 :گفت

 مى باشى مایل اگر پس. هستیم شهرى هم شدم، متوجه من كه جایى تا. خونه میرم دارم منم -

 . بشیم سفر هم تونیم

 . كرد اشاره بود پارك سرش پشت كه ماشینش به دست با و

 :گفتم تعجب با

 گید؟ مى جدى هستیم؟ شهرى هم -

 :گفت و زد لبخندى

 .دونى مى كردم مى فكر -

 دونستم؟ مى باید كجا از -
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 :گفت و كرد كج كمى رو سرش

 .باشیم هم با رو ساعته چند سفر این تونیم مى باشى مایل اگر...  حال هر به -

 توى كه شب اون پس بودم؟ نشده متوجه من و بودیم شهرى هم ما واقعا. كردم نگاهش تعجب با

 نفهمند هاش دوست كه بود؟ خاطر همین به بگیم رو شهرهامون اسم ما نداشت دوست بازى شهر

 چه خواهرش و مادر پس نیستند رشت ساكن اگر نفهمم؟ من هم شاید یا هستیم؟ شهرى هم ما

  من؟ مالقات اومدند طورى

 و اددربی آب از زرد تو اگه باشم؟ دلش ور راه همه این و بشم ماشینش سوار كنم؟ چیكار باید حاال

 الیىب یه و بزنه گولم حاال كه كرد عزیز من چشم تو خودشو همه این نكنه چى؟ بیاره سرم بالیى

 .نیست آدمى چنین هورمند كه دارم ایمان و دونم مى چند هر. برم باهاش نباید...  نه بیاره؟ سرم

 زیر از جورى یه هم باز ببینه كنه امتحانم خواد مى شاید. باشه دیگه محك یه هم این شاید اصال

 . بودم كرده گرمى بازار فقط صبح اینكه یا كنم مى خالى شونه دعوتش

 :گفتم و پایین انداختم سرمو

 بگم؟ دروغ بشم مجبور هم باز من خواین نمى كه شما...  ولى دعوتتون از ممنون خیلى -

 خنده من كه نیاد بارون لحظه اون نمیشد داشت؟ بارون صداى از كم چى مالیمش ى خنده صداى

 :گفت و داد تكون سرى بشنوم؟ تر واضح رو هاش

 ... همینه درستش...  درسته -

 اییدت هیچ، نشده كه ناراحت كارم از پس همینه درستش گفت هورمند...  ایول...  "همینه درستش"

 .بغلت بپرم بذار تو حداقل پس برم، تونم نمى كه هورمند بغل تو... خدااااا اى...  كنه؟ مى هم

 .بود صندوق داخل چمدونى. كرد باز رو عقب صندوق. ماشینش سمت رفت و زد لبخندى هورمند

 قرار من با فردا براى خواست مى طورى چه پس. خونه رفت مى داشت واقعا هم هورمند پس

. تادایس كنارم همیشه از تر نزدیك خیلى. كنارم برگشت و كشید بیرون صندوق از چترى بذاره؟

...  خدایا آخ. بود گرفته سرم روى هورمند كه چترى. شدیم جا چتر یك زیر دومون هر كه جورى

 من دونى مى كه تو. لرزه مى دلم و دست دونى مى كه تو میارى؟ پیش هایى اتفاق چین هم چرا

 یكى مال قراره اگر...  بگیریش ازم نكنه...  جورى این اونم. شدن امتحان به چه منو. ندارم جنبه
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 ناسهنش رو هورمند كه نمونده وجودم تو سلولى هیچ دیگه...  نكن بازى باهام جورى این بشه دیگه

 .كنند دق غصه از وجودم اعضاى دونه دونه و بدم دستش از نذار... 

 . بیاد اتوبوس یه تا مونم مى -

 :گفتم گیجى با و كردم نگاهش زده شوك

 !بله؟ -

 :گفت مهربونى لحن با و كرد اى خنده تك

 .بایستى جا این تنها خوام نمى -

 كم كم...  نم نم...  قطره قطره...  ذره ذره...  میده قلقلك دلمو جورى چه المصب ببین...  وااااااااااى

 ... ها حرف این...  و دستم ز رود مى دل...  قدیما...  بود شعرى یه. بره مى دلمو داره... 

 ریادف شهرمونو اسم راننده، شاگرد و ایستاد میدون سر اتوبوسى كه كشید طول قدر چه دونم نمى

 ورمنده حضور شد، دقیقه چند دونستم نمى حتى كه مدتى اون. برم خواست نمى دلم اصال ولى. زد

 و بود گرفته سرمون باالى كه چترى میشد، پخش سرد هواى توى كه گرمش هاى نفس كنارم،

 شب سیاهى بود، شده خیس بارون نم از كه راستش ى شونه بود، من سر روى ش عمده قسمت

 هر كه چند هر. بود زندگیم لحظات ترین بخش لذت همه و همه میزد، دامن من ى عاشقانه به كه

 .میزد حرف سكوت با انگار. بود دلپذیر سكوتش حتى ولى بودیم ساكت دو

. دوخت صورتم به رو گرمش و مهربون نگاه و گرفت فاصله ازم كمى هورمند ایستاد، كه اتوبوس

 هب رو چتر كشید، بیرون دستم از رو چمدون ى دسته. كرد مى نگاهم فقط حرف كلمه یك بدون

 :گفت و گرفت سمتم

 . كن صبر لحظه یه -

 هرانند شاگرد به رو چمدون. اتوبوس سمت رفت چمدونم با هورمند و گرفتم ازش رو چتر ى دسته

 :گفت و گرفت دستم از رو چتر. آورد برام رو اش شماره و سپرد

 . باال برو -
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 هب دوباره شدم، سوار وقتى و بود سرم باالى چتر اتوبوس دم تا. كندم دل نگاهش از سختى به

 نتكو هوا توى و رفت باال اراده بى دستم. داد تكون رو سرش و زد عمیقى لبخند. برگشتم عقب

 :خورد

 . حافظ خدا -

 :گفت و شد تر عمیق لبخندش

 .بینمت مى -

 :گفت بود نشسته صندلى روى قبل از كه دخترى شدم، كه سوار

 .گیره مى نفسم شیشه دم من بشین داخل برو -

. بینمب رو هورمند لحظات آخرین براى و بشینم شیشه دم من كه بهتر این از چى. نفست قربون اى

 بین نگاهش. بود ایستاده بارون زیر بسته، چتر با هورمند. زدم كنار كامل رو پرده و نشستم سریع

 شصورت روى دوباره قشنگش لبخند. شد ثابت من روى باالخره و چرخید مى اتوبوس هاى شیشه

 و ذاشتگ پیشونیش كنار رو دستش. دادم تكون دوباره و چسبوندم شیشه به دستمو كف. نشست

 رچت با...  بارون زیر چنان هم هورمند و كرد حركت اتوبوس. كرد جدا پیشونى از مالیمى حركت با

 شمچ با... میشد تر بارون، نم از كه موهایى با...  میشد پخش هوا توى كه هایى نفس با...  بسته

 ... كرد مى نگاهم...  منن دنیاى ى همه كه هایى

......... 

 از خواد نمى دلم اصال. امون خونه بیان شام براى دایى ى خانواده و آرمین قراره. است جمعه امروز

 در نىیع...  بگم تونم مى كل در ولى. بنویسم رسیدم كه روزى دو یكى این تو مامان با هام كل كل

 هب هبزن آتیش خواست مى فقط انگار. شده تر آروم خیلى مامان كه بگم تونم مى تعجب كمال

 . بشه راحت خیالش تا گربه دست بده رو گوشت و اموالمون

. خبره هچ انگار كنه مى آرمین آرمین چنان. انگار شده خُل دختره. نیست گفتنى دیگه كه سمیه حال

 مطمئنى...  سایه...  عمرا میشم؟ ذلیل شوهر جورى این كنم شوهر منم یعنى...  ایــــــــش

 هورمند چون. میشم بدتر هم سمیه از باشه هورمند شوهرم اگر كنم اعتراف باید خب عمرا؟

 . دارم دوستش خودم از بیشتر و عاشقشم چون. داره رو لیاقتش
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 اى خرده هیچ دیگه كه باشه جور این اگر داره؟ رو حس همین آرمین به نسبت هم سمیه یعنى

 رزی دوخته، براش اى كیسه چه خان آرمین این فهمید وقتى امیدوارم فقط. گرفت بهش نمیشه

 . نشه مدفون آرزوش، كاخ هاى ویرانه

 اج همه كه هم دایى داماد. خائنه تا هفت شش از بهتر خائن یه تحمل. بود آرمین فقط امشب كاش

 و جدل و بحث و درگیرى ى حوصله اصال. بگذرون خیر به خدایا. جونشون نازنین اون با. دمشونه

 عدو گفتن راست. رسید دادم به هورمند دفعه اون بخیر یادش...  آخى. ندارم رو خوردن دهنى تو

 شد باعث مامان، دهنى تو و دعوامون و حضورش با هم آرمین این. خواهد خدا اگر خیر سبب شود

 النا...  ولى. رشت برم امیدش به كه نیست هم هورمند دیگه دفعه این. بشم تر نزدیك هورمند به

...  دیدى چه خدارو. كشه مى نفس هوا همین تو...  شهره همین تو...  نزدیكه بهم كه دونم مى

 چى منظورش راستى...  "بینمت مى "نگفت خودش مگه. دیدمش شهر همین تو جایى یه شاید

 زیر و میدون دم همش روزه سه دو این كه آخ میشه؟ ارائه خودش با هم 6 آز واقعا نكنه بود؟

 تو صداش همش. نمیره كنار چشمم جلوى از لحظات اون هم ثانیه یه... هورمندم كنار و بارون

 آخه. .. هفته سه اونم. ترم دو بین تعطیالت این به لعنت. كنم مى حس حضورشو گرمى گوشمه،

  بیارم؟ دووم جورى چه موقع اون تا من

 چنده ساعت مگه. میاد هم سشوار صداى. شده بلند خانوم سمیه خوندن آواز صداى باز...  اوه اوه

 ...بشم آماده و بگیرم دوش یه برم شد؟ هفت ساعت كى واى میرسه؟اى خودش به داره كه

 ساعت نیم ها مهمون! بامداد ى دقیقه هجده هم شاید یا...  شب دقیقه هجده و دوازده ساعت

 پدر منزل بودن آورده تشریف شلوارى زیر با كه خان آرمین جناب استثناى به. رفتن پیش

 تاقا این تو امشب خواد نمى دلم اصال! كنند مى چیكار نیست معلوم سمیه اتاق تو! خانومشون

. نمیاد خاصى صداى كه فعال! بود بسته هم خیلى كه نه! میشه باز گوشم و چشم صبح تا. بخوابم

 بامش كنم فكر. اتاق یكى اون تو برم نكشیده باریك جاهاى به كار تا بذار. زنند مى حرف انگار

 .ام آواره

 االن. خورد دردم به دور، بندازمش خواستم مى و كردم عوضش پارسال كه تختى باالخره...  خب

 ... آهان بودم؟ كجا...  بگذریم. خوابیدم تخت همون روى

 از. پسرها و دایى و دایى زن فقط. نیومدند شوهرش و نازنین كه شكرت مرتبه هزار صد خدایا

 از چون بشند خوشحال نداشتم هم توقعى. نشدند خوشحال دیدنم از بود معلوم هاشون قیافه
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 كرده دایى از عذرخواهى بر مبنى مامان كه خواهشى خاطر به فقط! داره راه دل به دل گفتند قدیم

 :گفتم عریضه نبودن خالى محض جمله یه بود،

 . متاسفم افتاد قبل ى دفعه كه اتفاقى خاطر به -

 :گفت و زد گونه بابا لبخند یه مهربونه، خیلى خداییش كه دایى

 . بیاد پیش ممكنه اى خونه هر تو ها بحث این باالخره. دایى نداره عیب -

 هم نآرمی به خواستم. كرد اكتفا سالمم جواب دادن به فقط و بوسید رو ام گونه اكراه با اما دایى زن

. ندمبرگردو سرمو و كردم ترش رو گرفت، سمیه از آرمین كه اى بوسه با كه بكنم زوركى سالم یه

 مامان دربیارن؟ رو اداها این مجرد یه جلوى باید حتما داره؟ نگه خواب اتاق واسه ماچو اون مرد مى

 .رفت غره چشم سمیه به و گزید لب

 بى با. بود نشسته لبش كنج كثیفى لبخند و كرد مى نگاهم موذیانه كه افتاد رامین به چشمم

 كنارم پررویى كمال در هم رامین. نشستم ها مبل از یكى روى و چرخوندم صورتمو حوصلگى

 :گفت و شد تر شدید پوزخندش. كردم نگاهش اخم با. نشست

 فلجش خوردى كه اى دهنى تو یا خورده؟ گربه زبونتو...  ساكتى جنگنده؟ ى عمه دختر چیه -

 !ریختى مى زبون خوب كه قبل ى دفعه كرده؟

 رىایكبی ى پسره. كنم نثارش بلدم ركیك فحش چى هر و كنم باز دهنمو خواست مى دلم قدر چه

 هم باز. رسید مى كشى گیس و گیس به كارمون بود شده دامادمون یكى این اگه خداییش. لجن

 یاد هدفع یه كه بدم جوابشو خواستم. ببره سرمونو خواد مى پنبه با و داره سیاست كه آرمین به

 پس. نداره منو صداى شنیدن لیاقت كه هاییه عوضى اون از قطعا هم رامین. افتادم هورمند حرف

 ىنم صحبتى هم الیق بفهمه كه كنم محلى كم بهش جورى باید. كنه زر زر خواد مى چى هر بذار

 . دونمش

. بود شده دم هم چاى و بود آماده ها فنجون. ریختن چاى دنبال شدم فرستاده مامان دستور به

 از رو نحسش صداى كه بودم ها چاى روى جوش آب ریختن مشغول و ریختم رو چاى سریع

 :ردمك احساس هم شال روى از حتى رو نفسش كه جورى. شنیدم گوشم زیر كمى، خیلى ى فاصله

  بسته؟ زبون ى عمه دختر خواى نمى كمك -

 :گفتم عصبانیت با و كشیدم عقب خودمو شدت با
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 كنى؟ مى چیكار جا این -

 :گفت و ایستاد صاف

 .نكنى خورمون چیز وقت یه ببینم اومدم -

 :گفتم و زدم پوزخندى

 .رسه مى احمق هاى آدم ذهن به فقط احمقانه كارهاى این -

 :گفت و زد آورى چندش لبخند. كردم اشاره خودش به ابرو با و

 . آوردم حرفت به دیدى -

 واقعا.  عوضى فطرت پس. بودم دوخته هم به هامو لب كاش. بودم نزده حرف كاش...  لعنتى...  اه

 گذاشته جیگر رو دندون هم باز كاش. بودش سوزونده كردن محلى كم و نزدن حرف این قدر چه

 قرار دیگه...  سایه...  ا  ! سوخت نمى كه كجاهاش تا دیگه جورى این. بودم نگفته هیچى و بودم

 هر تحت ... كنى حفظ خودتو شخصیت آشغالى هر برابر در بگیرى یاد باید. بشیا تربیت بى نشد

 . میرى سوال زیر خودت اول چون. كنى فحاشى نباید موقعیتى هر و شرایط

 ىم یاد كم كم دارم ببین. شده گوشم ى آویزه هات حرف طور چه ببینى كه كجایى جونم هورمند

 صفهن خودش دونستن همین ولى. زنم مى لنگ خیلى هنوز دونم مى...  كنم رفتار طور چه كه گیرم

 ... برسه كه امیدوارم...  البته... میرسه هم عمل ى مرحله به دونستن این كم كم. مسیره

 رو چاى سینى. كردم پر رو ها فنجون بیشترى سرعت با و برگردوندم رامین از رومو اكراه با

 ى سینه به بودم چسبیده صاف. بهش خوردم لحظه یه كه كنم گرد عقب خواستم و برداشتم

 این از. خوردن تكون به كردند شروع سینى توى هاى فنجون رامین، با برخوردم خاطر به. رامین

 هاى تدس كه جلو بكشم خودمو خواستم و كشیدم هینى ناخودآگاه انگیز، نفرت و ناخواسته تماس

 بازوم روى اشو دیگه دست و گرفت رو سینى ى لبه دستش یه. اومد جلو سرم پشت از رامین

 :گفت و داد قرار چپم ى شونه روى سرشو. گذاشت

 . كه نشده چیزى. عمه دختر نترس...  هیـــــــش -

 خودمو و برداره رو سرش كه دادم پایین امو شونه نفرت با. شد مور مور تنم تمام صداش لحن از

 :گفتم و كشیدم عقب
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 . بینى مى بد بخوره من به دستت دیگه بار یه -

 :گفت و خندید بلند و داد عقب سرشو

 جون؟ بچه كنى چیكار خواى مى مثال -

 ستد از یكى روى رو سینى بخوره، بهم دستش دوباره اینكه از قبل اما برداشت سمتم به قدم یه

 .پاشیدم سمتش به و برداشتم ام دیگه دست با رو ها فنجون از یكى و داشتم نگه هام

 همون و آورد در رو كتش سریع خیلى بسوزه، دستش اینكه از قبل اما ریخت ساعدش روى چاى

 . بود كافى دستش از من فرار براى ثانیه چند

 اب كشمكش اثر از هنوز. كردم تعارف رو ها چاى و برگشتم سالن به دویدن، به شبیه چیزى با

 مبل روى كردم، تعارف كه هارو چاى! كرد مى نگاهم تعجب با مامان. زدم مى نفس نفس رامین،

 دو تعجبش و رفت باال مامان ابروهاى. نشستم بود نشسته روش تنهایى به مامان كه اى نفره دو

 به لىد ته از لبخند اما من. شده غافلگیر ناگهانیم صمیمیت همه این از كه بود مشخص. شد برابر

 و پایبنده شدیدا محرم نا و محرم مسائل به مامان كه بودم حال خوش واقعا لحظه اون. زدم روش

 !بزنم ترفند همین با رو رامین آب زیر تونم مى راحتى به

 رو جویى انتقام حس جور یه كه وحشتناكى پوزخند و بود انداخته دستش روى كه كتى با رامین

 .نخوردم تكون جام از شام موقع تا دیگه و گرفتم ازش نگاهمو. اومد سالن به كرد، مى القا بهم

 سالن وت نخوام كه شدم كشیدن برنج مشغول و نشستم برنج ى قابلمه سر من شد كه شام وقت

 ور ناجى حكم االن كه مامانى كنار و جا همین. باشم رامین پاى و دست تو احیانا و كنم آمد و رفت

 . بود تر امن جام داشت برام

 :گفت و كرد نگاهم واج و هاج مامان

 خوبه؟ حالت تو...  سایه -

 :گفتم و زدم لبخندى

 مگه؟ طور چه. بله -

 :گفت و كرد دستم توى دیس به اى اشاره مامان

 .كردى نمى كارها این از وقت هیچ -
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 . برم تا ناراحتید اگه. دیگه میدم انجام دارم حاال خب -

 :گفت سریع مامان

 .دارى دوست خودت جور هر...  نه نه -

 روى پیش زیادى میز زیر درازش هاى لنگ اینكه براى. افتادم رامین روى به رو دقیقا شام سر

 لندب سرمو هم بار یك خوردنمم غذا مدت طول در! بودم چسبونده صندلیم هاى پایه به پاهامو نكنه،

 میز رس از هم نفر اولین. نداشتم رو چندشش هاى لبخند و كثیف هاى نگاه ى حوصله اصال. نكردم

 . اتاقم به رفتم درد سر ى بهونه به و شدم بلند

 فیزیك شیمى آز ى جزوه. انداختم خودم روى رو پتو هوا سردى خاطر به و كشیدم دراز تخت روى

 بعضى. شدم زدنش ورق مشغول برداشتم، رو جزوه این چرا بدونم اینكه بدون و برداشتم رو

 نوشته كه هایى فرمول و ها واكنش و توضیحات و بود هورمند خط دست جزوه، كنارهاى و گوشه

 ممكنه یعنى! گذاشتم خطش دست روى اى بوسه آروم، خیلى و نشست لبم روى لبخند. بود

 رویاى چه...  هه بشه؟ خیره بهشون اشتیاق با جورى این و برداره منو كارهاى گزارش هم هورمند

 ... اى نیافتنى دست البته صد و شیرین

 ور شالى و پریدم جا از جت مثل... تو اومد رامین و شد باز اتاق در كه بود نگذشته دقیقه دو هنوز

 :گفتم عصبانیت با و پیچیدم سرم دور محكم نداشتم، بهش اعتقادى هیچ قبال كه

 ذارى؟ مى من اتاق تو پا حقى چه به. بیرون برو -

 :گفت وحشتناكى و دار خش صداى با و بست سرش پشت درو رامین

 بچه؟ كنى بازى شیر دم با نباید نفهمیدى هنوز تو -

............. 

 و ادافت من جون به ترس.  عصبانیت و خشم از پر هاش چشم و بود تمسخر و تحقیر از پر لحنش

 . كندم مى لبمو پوست دندون با كه عصبانیت یا بود ترس از دونم نمى. لبم جون به هم من

 باید النا كه برسه نتیجه به تا كرد مى پایین و باال هاشو داده تمام مغزم كه اى ثانیه چند همون تو

 رت نزدیك بهم لحظه هر رامین بندازه، راه هوار و داد و بكشه جیغ توانش تمام با یا كنه سكوت
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 مغزم دهى جواب و میزد هم به رو تمركزم فهمیدم، نمى ازشون هم چیزى كه هاش وحرف میشد

 . انداخت مى تاخیر به رو

 نرامی به كم كم كار این با چند هر. رفتم مى راست سمت به قدم یه من میومد، جلو كه قدمى هر

 هم و بدم نشونش رو ترسم هم رفتن عقب با خواست نمى دلم وجه هیچ به اما میشدم تر نزدیك

 رارف بتونم بلكه كردم مى نزدیك در به خودمو شده طور هر باید. بندازم گیر اتاق كنج تو خودمو

 ومدهنی پیش وقت هیچ حال به تا كه چند هر. خطرناكه برام رامین میگه وجودم توى حسى یه. كنم

 فحر و ها نگاه همیشه ولى بشه نزدیك بهم قدر این و بده نشون خودش از رفتارى چنین كه بود

 امشب ولى. گیرم مى فاصله ازش ناخودآگاه طور به همیشه. بوده آلوده و دار نیش طور همین هاش

 ینا از تر دیوونه پسره این نذار. سپرم مى تو به خودمو...  خدایا! بود زده آخر سیم به واقعا دیگه

 . بشه

 :كردم باز لب و رسید هایى نتیجه یه به بندم آك مغز باالخره

 پسر. یرش تا روباهى شبیه بیشتر هم تو. بیفتم در شیر با بخوام كه ندارم جیگر و دل اونقدر من -

 االب ها پله از بقیه چشم جلوى كه همین. بره فامیل كل تو آبروت بخواد دلت نكنم فكر...  دایى

 شخصیتتون به اى لطمه اینكه از قبل بهتره. كردى خودت متوجه رو همه كافى ى اندازه به اومدى،

 . پایین برگردى بشه، وارد

 وزخندپ اما رامین. بدم نشونش رو نفرتم نهایت كه كردم ادا تمسخر با رو "شخصیتتون " ى كلمه

 :گفت و زد دارى صدا

 دلیل هیچ بدون كه ام ابله اونقدر كردى فكر جون؟ بچه گذره مى چى كوچولوت مغز اون تو -

 . نیومدم دعوت بدون باش مطمئن بذارم؟ اتاقت تو پا موجهى

 :گفتم و كردم اخمى ناخودآگاه

 .من اتاق به دیگه نه ولى شدى دعوت خونه این به درسته -

 :گفت و رفت باال آرومى به لبش ى گوشه

 باش مطمئن پاشید، مى سمتم به چاى و كرد مى درازى زبون جورى این اى دیگه دختر هر -

 دارهن مار نیش از كم كه زبونت اون با...  تو اما...  بیفته پام و دست به كه آوردم مى سرش بالیى
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 ندارش، و دار ى همه كه قیافه بد ى عرضه بى ى جغجغه یه. ریختى هم به قوانینمو جورى بد... 

 .هیكلشه

 :داد ادامه و انداخت پام تا سر به آمیزى تحقیر و گذرا نگاه

 راه و اندام و ها لباس. بودى تر پوش شیك خیلى قبال. دادى دست از ها تازگى انگار هم اون كه -

 ... رفتنت

 سمت به لبش ى گوشه. كرد فرو شلوارش جیب توى رو دستش و رفت باال ابروهاش از یكى

 :گفت میلى بى با و رفت پایین

 این وضع؟ و سر این با جورى؟ این...  وقت همه این از بعد. سایه كردى امیدم نا حسابى امشب -

  آوردى؟ اى دره جهنم كدوم از گشادو و گل هاى لباس این انداختى؟ سرت رو چیه چارقد

 یك زا بیشتر من و برسه بهم كه بود مونده دیگه قدم یك فقط. برداشت سمتم به دیگه قدم یه

 :گفتم و كشیدم عقب سرمو. كرد دراز سمتم به رو دستش...  داشتم فاصله در با متر

 .كنم دفاع خودم از تونم مى هم دیگه چیزهاى خیلى با چاى جز به...  باشه حواست -

 متونست مى یعنى. داد سر بلندى ى قهقه و كرد فرو شلوارش جیب توى و كشید پس دستشو

 هك هم خطاكارش دختر مچ گرفتن براى و بشنوه رو رامین ى خنده صداى مامان كه باشم امیدوار

 اعتماد هاش چشم از بیشتر هاش برادرزاده به كه مامان...  ولى برسه؟ دادم به و باال بیاد شده،

 هك كردم كارى حتما میگه كنه، مى خفه منو داره رامین ببینه و اینجا بیاد االن اگر حتى. داره

 زىچی اش نتیجه و میبره سود وضعیت این از رامین شرایطى هر تحت. بودم شدن خفه مستحق

 . دنبالشه رامین كه چیزى همون. نیست من به نسبت مامان شدن اعتمادتر بى و من تحقیر جز

 رب رو سوم قدم داشتم. رفتم در سمت به آروم دیگه قدم دو بود، شده پرت خندیدن با حواسش تا

 :گفت و رفت باال ابروهاش. انداخت پاهام به نگاهى و شد جمع حواسش كه داشتم مى

 یه؟چ مشكل پس...  راضى هم من راضى تو. باشى من با نمیاد بدت هم تو كه بینم مى...  به به -

 :گفتم نشه عصبانیتم متوجه كه مالیمى لحن با اما دادم فشار هم روى حرص با هامو دندون

 رد قیافه بد ى عرضه بى ى جغجغه یه بودن كنى نمى فكر...  پوشى شیك و جذاب خیلى تو -

 میاره؟ پایین كالستو كنارت،
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 ولى. سوخت مى بغض از حلقم و خورد مى خونمو خون. كشیدم زجر ها حرف این گفتن از قدر چه

 ور اش شده خورد غرور و شخصیت جورى یه باید. رسید ذهنم به نجاتم براى كه بود چیزى تنها

 رونبی لونه از هم رو مار خوش زبون اینكه نه مگه. برداره سرم از دست فعال بلكه كردم مى ترمیم

 ورىج یه كنى مى سعى باشه، فرجى ستون اون تا ستون این از كه میدى احتمال وقتى كشه؟ مى

 ... هشد خفه سینه تو كه دادى. برسه دادت به نفر یه باالخره تا كنى تلف رو وقت زبونى چرب با

 :گفت و شد خیره هام چشم تو. داد قرار صورتم موازات به رو صورتش و آورد جلو رو سرش

 ترسى؟ مى من از تو -

 و خوار خودمو خواستم نمى. فهمید مى نباید كه اون ولى. شدم مى ترك زهره داشتم چرا؟ دروغ

 استراتژى همون دوباره و هاش چشم به شدم خیره صاف. آدمى چنین جلوى اونم. بدم نشون ذلیل

 :گفت و زد نیشخندى. گرفتم پیش در رو سكوت

 اومد؟ بند زبونت -

 رهاك با و گرفتم هاش چشم از نگاهمو. در سمت كشیدم خودمو و برداشتم راست به دیگه قدم یه

 دم،دی پنجره پشت وحشتناكى چیز انگار كه جورى ناگهانى، خیلى. چرخوندم پنجره سمت رومو

 همدیگه زدن گول براى هامون بچگى كه قدیمى خیلى ى حقه یه. كشیدم هینى و كردم اخم

. الفرار و قاپیدیم مى دستش از هاشو خوراكى چرخوند، مى سرشو طرف تا و كردیم مى استفاده

 ى دستگیره لحظه همون من و برگشت پنجره سمت به تعجب با رامین اما بده جواب نبودم امیدوار

 .كردم بازش حركت یه با و فشردم دستم تو رو در

. دمش میخكوب جا سر و شد فشرده رامین دست تو بازوم بردارم، قدم از قدم بتونم اینكه از قبل

 سمتم به آروم خیلى رو سرش. دیدم مى رو خندونش نیمرخ و بود پنجره سمت هنوز صورتش

 :گفت و برگردوند

 غلب تو نرفته كه یادت. دادم یادت خودم رو كارها این تمام كه باشه یادت ولى. بود خوبى تالش -

 . شدى بزرگ خودم

 مانع دردش كه كرد وارد بازوم به فشارى. افتادم تقال به دستش توى از بازوم آوردن در براى

 راغچ ى شعله از و پیچید بازوم دور دستشو هورمند كه افتادم روزى اون یاد. شد بیشترم تقالى

. بود مونده كبود وقت چند تا هاش انگشت جاى. سوخت موهام كه روز همون. كرد دورم بونزن
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 هك جایى خواست نمى دلم هیچ. كرد كبود راستمو دست رامین و بود چپم دست اون كه خداروشكر

 .بخوره بهش اى دیگه كس دست خورده، بهش هورمند دست

 از تونم نمى حتى ام؟ عرضه بى قدر این من چرا. زدم مى پس دستشو و بود زیاد زورم كاش اى

 ىبزن. نامرد نه، كه مرد. حریفن مردو تا ده تنه یه كه دخترهایى اون حال به خوش. كنم دفاع خودم

 ...  آپركات راست چپ راست چپ...  كنى پلشون و شل

. یفتمب بغلش تو كه بود مونده دیگه متر سانتى یك فقط. كشید خودش سمت منو حركت یه با

 همون تو. بود من هیكل كل حریف دستى یه. نداشت اى فایده هیچ اما كشیدم مى عقب خودمو

 :گفت اى دیگه فیزیكى تماس هیچ بدون و داشت نگهم فاصله

 ستدو جوریشو این اما. بیارم دستت به تونم مى راحت چقدر كه باشى فهمیده دیگه كنم فكر -

 ... میده مزه بیشتر عروس، آرایش و عروس لباس با. ندارم

 فاصله ازش و زدم پس رو دستش كه كرد لمس هاش انگشت با رو دستش جاى. كرد ول رو بازوم

 :گفت و زد لبخندى. گرفتم

 . خودمى مال آخرش باش مطمئن. میاد خوشم ازت بیشتر باشى تر سركش قدر چه هر -

 دمكر قفل رو در سرش پشت بالفاصله. بیرون رفت اى دیگه حرف هیچ بدون و كرد باز رو اتاق در

 حس. ریختم مى اشك گوله گوله اما چرا دونم نمى. شدم ولو زمین روى در پشت جا همون و

 ودب بازوم گرفتن حد در فقط باهام تماسش تمام چند هر. شده تعرض بهش كه داشتم رو دخترى

 ىنم حتى كه خودمه عرضگى بى اون از بدتر. بود دنیا حس انگیزترین نفرت من براى همون اما

 . ندارم دیگه هیچى. دارم ادعا فقط. كنم دفاع خودم از لگد یه یا سیلى یه حد در تونم

 بلند كه حیاط در صداى اون از بعد و خداحافظیشون صداى. نیومدم بیرون اتاق از اینا دایى رفتن تا

. كرد مى جمع رو میوه ظروف داشت مامان و نبود سمیه از خبرى. اومدم بیرون سنگرم از شد،

 بدرقه نیومدم چرا كه كردن غرغر به كنه شروع دوباره دیدنم محض به كه كردم آماده خودمو

 :گفت و زد روم به مهربونى لبخند مامان تعجب كمال در اما. كنم اشون

 شدى؟ بهتر -

 :گفتم تعجب با

 بهتر؟ -
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 كرد؟ نمى درد سرت مگه -

 :گفتم و افتادم اتاقم به رفتن براى ام بهونه یاد

 . آره...  آهان -

 :آوردم زبون به اى چینى مقدمه هیچ بدون رو كرد نمى ولم و بود افتاده مغزم تو كه فكرى

 اتاقم؟ تو اومد رامین چرا -

 كردن جمع مشغول دوباره. كرد نگاهم حرفى هیچ بدون و كشید كار از دست لحظه چند مامان

 :گفت حال همون در و شد ظروف

 باهات هات درس مورد در كم یه گفتم. شیمیه مهندس. توئه ى رشته هم جورایى یه رامین -

 . دارى مشكل هات درس تو كنم مى حس. كنه صحبت

 :گفتم ناباورانه

 كنید؟ مى فكرى چنین چرا مشكلى؟ چه -

 و رىگی مى دستت رو جزوه یه مدام. پرته حواست. فكرى تو همش برگشتى وقتى از اینكه براى -

 !دق ى آینه شده اش جزوه كه افتادى درسو این حتما. كنى مى پایین و باال

 :گفتم معترضانه! كرد مى توهین نازنینم فیزیك شیمى ى جزوه به داشت

 ... مامـــــــــان -

 :گفت طلبكارانه مامان

 ىچ حاال. بگیرى دستت كتاب ندیدم بار یه دانشگاه میرى ساله سه...  نكن مامان مامان چیه؟ -

 چیزى یه دونم مى. مادرتم...  بد هم قدر هر من...  سایه خونى؟ مى درس تعطیالت تو كه شده

 دل و درد براى منو دونم مى. شدى مشروط یا افتادى یا. داره ربط كوفتى ى جزوه اون به كه شده

 هر. هچی مشكلت بفهمم بلكه كنه صحبت باهات كم یه خواستم رامین از همین واسه ندارى قبول

 . من با تا باشى تر راحت اون با شاید گفتم و شدین بزرگ هم با بچگى از باشه چى
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. بزنه حرف باهام بخواد رامین از باشه شده حاضر من، براى نگرانى خاطر به مامان نمیشد باورم

 دست با مامان. بود همین شدن دعوت از منظورش پس! زد حرف باهام عالى قدر چه كه هم رامین

 !خرسه مامان دوستى شده حاال خرسه خاله دوستى. بود فرستاده گاه قربان به منو خودش هاى

 رسیده؟ هم اى نتیجه به مشاورتون جناب این حاال خب -

 بدون و انداخت كردم مى نگاهش و بودم ایستاده حركت بى چنان هم كه من به نگاهى مامان

 :گفت و كرد عوض رو بحث بده رو جوابم اینكه

 . شستیم زنداییت و من كه هم رو شام هاى ظرف كنى؟ كمكم خواى نمى -

 :گفتم حوصلگى بى با و شدم عصبانى

 اول از. كردینا دعوت مهمون اون خاطر به خوبه است؟ كاره چى سمیه اون پس چه؟ من به -

 بشوره؟ ظرف تا دو میره مى زده؟ غیبش چرا دیگه حاال. بود آرمین حلق تو همش كه مهمونى

 :گفت و كند رو اش گونه دست با مامان

 شوره؟ب ظرف بیاد و بذاره تنها شوهرشو كه نمیشه. است سمیه اتاق تو باال آرمین...  زشته هیس -

 مونده؟ اینجا كه چى یعنى نرفته؟ آرمین مگه چى؟ -

 روسىع وقتى تا بمونه؟ كجا پس نمونه اینجا. محرمشه. شوهرشه. پایین بیار صداتو. تر یواش -

  نه؟ یا كنند خلوت هم با كم یه باشن داشته رو جایى یه باید نكردند

 :دادم جواب منطق بى كامال

 بار هی عروسیتون از قبل شما اصال كنند؟ خلوت عروسى قبل پسر و دختر میده معنى چه اصال -

  بوده؟ بساط همین همش نبودم من كه هم وقته چند این نكنه دیدین؟ رو بابا شمایل و شكل

 :گفت و شد عصبانى و تلخ دوباره مامان

 داداش اداى من واسه. بره مى باالتر صداشو كنم مى رو مهمون ى مالحظه چى هر...  بسه بسه -

 ندنمو با مخالفتى بود اگر هم بابات. منم هم بزرگترش داره بزرگتر خونه این. درنیارها قلدرو هاى

 . باشه زدنت حرف به حواست بهتره هم تو. نداشت آرمین
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 هب برگشتم و كردم ول میز روى بودم، برداشته كمك براى كه هم بشقابى تا دو همون حرص با

 ظرف صداى. هستم قدیمیم ى رفته در زهوار تخت همون روى و مهمان اتاق تو كه هم االن. اتاقم

 كمكش برم و كنم ول رو نوشتن خواستم بار چند. میومد پیش ى دقیقه چند همین تا مامان شستن

 كه دونم مى. مامانه با حق كه دونم مى. بازم لج و دنده یه و غد هم هنوز. نرفتم چرا دونم نمى اما

 نهآرمی دامادمون چون هم شاید. میشم غیرتى الكى ولى. باشن تنها هم با دارن حق آرمین و سمیه

 و سمیه جاى هورمند و من كه خواد مى دلم هاى مه ته چون هم شاید. دارم مشكل قضیه این با

 و چشم بى قدر چه. نویسم مى مزخرفاتى چه...  سرم به خاك...  هیــــــــــن...  بودیم آرمین

 بخوابم برم پاشم...  پاشم. میره باد بر حیثیتم كه بخونه چیزهارو این اگه یكى. شدم حیا بى و رو

 . ننوشتم پرت و چرت این از بیشتر تا

........... 

 97/بهمن/2 شنبه

 هك آدمى ى نكره صداى با نازى، خواب تو وقتى كه نیست این از تر زجرآور زندگى تو چیزى هیچ

 ! بشى بیدار متنفرى ازش

 دنز نوك عین كوبید، مى اتاق در به و زد مى صدا اسممو وقفه بى و ریز یك كه آرمین بلند صداى

 رو صداش هم باز ولى. دادم فشار هام گوش روى و كشیدم سرم روى بالشو! بود مخم تو داركوب

 :شنیدم مى

 . ظهره لنگ شو بلند.... گرامى زن خواهر...  سایه -

 تو صبح تا دیشب كه تا دو این موندم من. خوابم مى كى تا من كه چه اون به اصال. روانى ى پسره

 اتاق در به آرمین زدن ضربه صداى. شدن بیدار خواب از سحر كله طورى چه االن بودن هم حلق

  اتاقم؟ این تو من كه بود فهمیده كجا از بشر این اصال. نمیشد قطع هم لحظه یه

 :كشیدم داد و در سمت كردم پرت و برداشتم سرم روى از رو بالش عصبانیت با

 خواى؟ مى جونم از چى. نداره آرامش هم خودش ى خونه تو آدم. رفت سرم دیگه بســـــــه -

 :پریدم جا از متر سه شد، بلند گوشم بغل از كه سمیه صداى

 . بیرون بریم خوایم مى -
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 :گفتم و برگشتم بود نشسته تخت ى دیگه ى لبه كه سمتش به وحشت با

 كنى؟ مى چیكار جا این تو -

 از اونقدر گفت هم آرمین. نشدى بیدار دادم تكونت و زدم صدات چى هر. كنم بیدار رو تو اومدم -

 . شد هم موفق البته و بشى بیدار تا میزنه صدات در پشت همون

 . بده شوهرشو فیس آورده گیر وقت...  خل ى دختره...  ایش. كرد نازك برام چشمى پشت و

 . بیرون بریم خوایم مى شو آماده و بزن روت و دست به آبى یه پاشو -

 خواین؟ مى مزاحم دارین؟ چیكار منو دیگه دودور ددر برید خواید مى تا دو شما -

 :گفت و كشید روم از رو پتو

 . میاد هم رامین. هستن هم آرمین هاى دوست از تا چند. نیستیم تنها كه آرمین و من -

 :گفتم و كردم داغ رامین اسم شنیدن با

 اون كه جایى ولى بپوسم خونه تو دم مى ترجیح. نمیام جا هیچ من هست؟ هم عوضى اون چى؟ -

 .نذارم پا هست

 :گفت و گذاشت بینیش روى انگشتشو ناراحتى با سمیه

 دارى؟ اش خانواده و دایى با مشكلى چه تو آخه. میشه ناراحت شنوه مى آرمین وقت یه...  هیس -

 وشگ هام حرف به درست نیستید حاضر هم بار یه حتى كدومتون هیچ شما كه اینه من مشكل -

 هیچ .بگیرم خون خفه باید و كنم مى اشتباه من همیشه. پسرهاشه و دایی با حق همیشه. بدین

 بشم؟ متنفر ازشون كه شده باعث چى بپرسى خودت از شده وقت

 كنه باز درو اینكه از قبل و در سمت رفت. شد بلند جاش از و داد تكون سرى ناراحتى با سمیه

 :گفت

 .زنى مى تهمت دارى دلیل بى. سایه شدى تلخ خیلى -

 :گفتم عصبانیت با و كشیدم داد. بیرون رفت و كرد باز رو اتاق در هم بعد

 ... از تر محكم دلیلى چه. میدى خودت به رو حق فقط چیه؟ دلیلم نپرسیدى هم باز دیدى -
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 :گفتم شنیدم مى زور به خودم كه جونى بى صداى با و شكست گلو تو صدام

 جرئت حتى من و بزنه مزخرف هاى حرف كنه؟ تهدیدم و اتاقم تو بیاد شرف بى رامین اینكه -

 ... هستین ها عوضى اون طرف فقط شماها چون. بزنم جیك نكنم

 داشت هق هق و اشك موج. دادم فشار هام لب و بینى روى اشو گوشه و كشیدم سرم روى رو پتو

 باز سر حاال بود، مونده باهام دیشب از كه بغضى و ترس انگار. آورد مى هجوم هام چشم و گلو به

 ایینپ تخت از و زدم كنار رو پتو خشم با كه بود نگذشته ریختنم اشك از لحظه چند هنوز. بود كرده

 وجدان پیش. نبینه اون اگر حتى. بدم نشون ضعف خودم از عوضى اون برابر در نباید. پریدم

 . باشم محكم باید. بشم افكنده سر نباید خودم

. ردك بهتر رو حالم ولرم، آب زیر ایستادن دقیقه ده. حمام به رفتم سریع و بردم پناه خودم اتاق به

 خوابو جور چه...  ها لعنتى. بود صبح هفت. انداختم ساعت به نگاهى اومدم، بیرون كه حموم از

 . كردند كوفتم

 و كردم المىس. بودند نشسته میز سر آرمین و سمیه و مامان. پایین رفتم و پوشیدم مناسبى لباس

 هك بود نرسیده دهنم به اول ى لقمه. گذاشتم مربا و كره خودم براى و نشستم مامان روى روبه

 :گفت و شد بلند جاش از آرمین. زدند رو زنگ

 . اومد رامین كنم فكر -

 سر هدوبار قبل شب یادآورى با كه بشم بلند جام از خواستم و چپوندم دهنم توى نفرت با رو لقمه

 به كه آرمین و رامین صداى به توجه بى. بودنه امان در راه بهترین موندن جمع توى. نشستم جام

 انمام و رسید آشپزخونه به رامین. شدم ام صبحانه خوردن مشغول شدند، مى نزدیك آشپزخونه

. دكر دعوتش نشستن به و كرد نثارش اى خواهرانه لبخند سمیه. كرد استقبال ازش گرمى به

 . بریزه چاى نازنینش ى برادرزاده براى كه گاز سمت رفت هم مامان

 :شنیدم رو صداش هم بعد و كردم احساس رو رامین نگاه سنگینى

 بگیرى؟ تحویل مارو كم یه خواى نمى. اخالق بد ى عمه دختر سالم -

 رو همه لبخندهاش و ها حرف با بلده خوب قدر چه. لجنه و باز زبون قدر چه بشر این كه واى

 و مامان االن دونستم مى. نكردم بلند هم سرمو حتى. ندادم بهش جوابى هیچ. كنه خودش عاشق

 .دمندا اهمیتى هم باز ولى. بكشند نشون و خط برام كه هستند من نگاه یه منتظر فقط سمیه
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 ریعس خیلى. كشیدم عقب خودمو اكراه با. نشست روش و كشید بیرون منو كنار صندلى رامین

 :گفت آرمین بیرون، برم آشپزخونه در از اینكه از قبل. شدم بلند و كردم تموم رو ام صبحونه

 .موندى خونه تو چى هر بسه. بیرون بریم خوایم مى شو آماده. بخوابى دوباره نرى -

 خالص شرشون از باید طورى چه. كردم قفل درو و اتاقم به رفتم و دادم تكون آرمین براى سرى

 . كنم بازشون خودم سر از همیشه براى جورى یه باید شم؟

 خارج خونه از زودتر خرید، ى بهونه به خواستم مى. رفتم بیرون اتاق از و شدم آماده زود خیلى

 هب و بودند نشسته ها مبل روى آماده و حاضر رامین، و آرمین و سمیه ناباورى، كمال در اما. بشم

 :گفت آرمین و شدند بلند جاشون از دیدنم محض

 .شدى خسته موندن خونه تو از هم خودت معلومه كه بریم بزن. شدى آماده زود چه -

 راه و پوشیدم رو محبوبم اسپرت هاى كفش. كفشى جا سمت رفتم حرص با و كشیدم اى خفه آه

 سكندرى هوا تو و گرفت قرار پام جلوى رامین پاى نرسیده، دوم به اول قدم. در سمت افتادم

 . داشت نگهم و پیچید بازوهام دور هاش دست بشم، زمین نقش اینكه از قبل اما. خوردم

 :كشیدم جیغ توانم تمام با و شدم منفجر بمب مثل. كنم تحمل نتونستم دیگه

 .كثافت نزن من به دستتو -

 رسوند در دم خودشو آشپزخونه توى از مامان. چرخید سمتم به تعجب و وحشت با ها نگاه ى همه

 :گفت زده وحشت و

 سایه؟ شده چى -

 :گفتم مامان به رو و انداختم رامین به نفرتى پر نگاه

 . پلكه مى من پاى و دست تو همش چرا كه بپرسین عزیزتون ى برادرزاده از -

 :گفتم و رفتم نشونه سمتش به امو اشاره انگشت و كردم جمع جرئتمو تمام

 میگم؟ چى فهمى مى. كن حفظ من با اتو فاصله -

 :گفت خیالى بى با و انداخت باال اى شونه رامین
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 ىم عقب خودمو خوردى، مى زمین داشتى كه بعد ى دفعه میشى؟ عصبانى چرا. عمه دختر باشه -

 خوبه؟. بشى زمین نقش تا كشم

 :گفت بود، جو كردن آروم براى قطعا كه شوخى به آمیخته لحنى با و كرد مداخله سمیه

 . زمین بودى خورده صورت با كه نبود رامین تشكرته؟ عوض سایه -

 :گفتم حرص با

 .خوردم نمى زمین اصال نبود مردك این اگه -

 :گفت و شد بلند مامان داد

 . سایه باش زدنت حرف مواظب -

 كس هیچ چرا كشم؟ مى زجرى چه فهمه نمى كس هیچ چرا. آورد مى هجوم گلوم به داشت بغض

 دیدن؟ چى من از مگه بده؟ من به رو حق و كنه شك رامین به شده كه هم بار یه براى خواد نمى

 كردم مى سعى كه صدایى با و دوختم مامان به میشد، تارتر نگاهشون لحظه هر كه هامو چشم

 :گفتم نلرزه

 یه براى نیست بد ولى. خوردنه دهنى تو جوابم نباشه هام حرف به حواسم اگر كه دونم مى...  بله -

 .باشى داشته شك من از غیر كسى به شده، كه هم بار

 كرد باز درو سمیه، و آرمین هاى زدن صدا به توجه بدون. رفتم در سمت به و گرفتم مامان از رومو

 كاش. شكست رو بغضم خوردنش هم به صداى و كوبیدم هم به محكم رو خونه در. بیرون رفتم و

 سرازیر دوباره سماجت با اما زدم مى پسشون دست با. چكید ام گونه روى سرعت به هام

 ... اما رشت برم تونستم مى كاش. برم خوام مى كجا فهمیدم نمى. میشدن

 دستشو میزنه، دست بهم كه وقتى یه. كنم داغونش و درب و پار و لت رو رامین خواد مى دلم

 دارم ازش من كه ترسى همون خواد مى دلم. دهنش تو بكوبم مشت با خنده مى وقتى. بشكونم

 ولى .بیاد برم و دور نكنه جرئت كه باشم داشته زور اونقدر میشد كاش. باشه داشته من از هم اون

 طورى؟ چه

 و كردم حساب رو تاكسى پول وقتى فقط! درآوردم تكواندو باشگاه از سر كه شد چى نفهمیدم

 زا كه غریبى و عجیب صداهاى و ایستادم باشگاه بزرگ در روى به رو كه شدم متوجه شدم، پیاده
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 از همیشه م،رفت مى دبیرستان وقتى كه باشگاهى. بود نشونده لبم روى لبخندى میومد، باشگاه توى

 .شدم مى رد جلوش

 نای انگار. كشیدم راحتى نفس بودند، تمرین حال در كه دخترهایى دیدن با و شدم باشگاه وارد

 هك جایى آدرس و شد انجام نامم ثبت كارهاى سریع خیلى. بودم دنبالش كه بود اى گمشده همون

 ،خودم خواست در به. شد مشخص كالسیمم هاى ساعت و دادند بهم رو كردم مى تهیه لباس باید

 جدید ترم كه هم وقتى. باشگاه برم روز هر كارم، بى خونه تو كه اى هفته سه این كه شد قرار

 . میدم ادامه اونجا و رشت میرم بشه، شروع

 لذتى چه. كنم مى چیكار و میرم كجا نفهمه كس هیچ نشدم، اى حرفه كه وقتى تا خواد مى دلم

 روز؟ اون میاد یعنى خدا اى. رامین دماغ تو بكوبم پا با كه روزى اون داره

............... 

 به اونقدر. ندادم جواب چرا دونم نمى. بود مامان. خورد زنگ گوشیم اومدم، بیرون كه باشگاه از

 هم بعد. شد قطع تا كردم نگاه بود، افتاده روش مامان تصویر كه گوشى زن چشمك ى صفحه

 وصمخص لباس رفتم و گرفتم دربست باشگاه از. انداختم كیفم ته و كردم سایلنت رو گوشى

 ! شدم پیاده رانندگى آموزشگاه جلوى ناگهانى، تصمیم یك طى و خریدم

 نباید هم لحظه یه. دربیارم خودمو پدر هفته سه این تو خوام مى. زدم آخر سیم به حسابى امروز

 بسه. دبكشن نقشه خونه از كشیدنم بیرون براى بخوان بقیه و سمیه و مامان كه باشم خونه توى

 هیچ به باشه زیاد تـُلـُپش و ا هـ ن فقط كه اى سایه. گشتم ول باطل و عاطل و كار بى چى هر

 حریفو باید. میفتى پس كنه فوتت یه فهمیده. شناخته خوب رو تو هم رامین. خوره نمى دردى

 .همینه...  آره. كن اوتش ناك افتادى در باهاش كه بعد ى دفعه. سایه كنى فنى ضربه

. رمبگی نامه گواهى تونم مى روزه بیست باشم، زرنگ اگر گفت، مى آموزشگاه مربى كه طور این

 اصلیش امتحان باید كه هم روزش دو. شهرى آموزش هم جلسه ده و است نامه آیین جلسه پنج

 هچ خدایا واى. بدم انجام اساسى و مفید كار یه تونم مى تعطیالت این تو احتماال پس. بدم رو

 قدر چه. شیرینه خیلى. كردن رو استفاده نهایت وقت از و بودن مفید حس. دارم خوبى احساس

 .بودم شده حریفى فن همه خودم واسه االن تا. دادم هدر وقتمو سال همه این كه حیف

 موقع بد خیلى تكواندو كالس. تكواندو كالس هم ظهرها از بعد و رانندگیه هاى كالس ها صبح

. خرید جون به رو سختى هر باید هدف به رسیدن براى. چیه چاره ولى. خوره مى شب به. است
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 هب تكونى یه باید. شده زیاد وزنم كنم مى حس خوابیدم و خوردم خونه تو كه روزه سه دو همین

 كنم؟ دفاع خودم از بتونم باهاش كه ورزشى از بهتر چى. بدم خودم

 دارن، نو جامدادى و كن پاك و مداد از استفاده و رفتن مدرسه ذوق كه اولى كالس هاى بچه مثل

 از پر روزهاى. میشند همیشه با متفاوت كامال زندگیم روزهاى فردا از. دارم رو فردا ذوق منم

 تنیس بعید بفهمه مامان اگر چند هر. دادن انجام بخور درد به كار یه و بودن مفید حس. سرزندگى

 مه اونقدر دیگه...  نه ولى...  هه. بگیر یاد دوزى گل و خیاطى برو كارها این جاى به بگه و بزنه غر

 رونهپس هاى ورزش نه خوره مى دردت به كامپیوتر و زبان میگه احتماال. كنه نمى فكر بزرگى مامان

 . خشن و

 احتیاج بهش اون از تر مهم و دارم دوستش من هست چى هر است؟ پسرونه تكواندو گفته كى

 !كردم پیدا تعصب روش قدر این و نرفتم كالس هم جلسه یه هنوز خوبه حاال. دارم

 ونآیف مامان و زدم رو زنگ اما باشه، خونه توى مامان نبودم مطمئن. خونه برگشتم كه بود ظهر دم

 :شد ظاهر سرم رو جن عین خونه، به ورودم محض به. داد جواب رو

  بودى؟ رفته كجا -

 باسل همون كه هامو، خرید پالستیك كه طور همون و كشیدم بیرون پام از هامو كفش خستگى با

 :گفتم دادم مى فشار مشتم تو بود، تكواندو

 . كردم خرید كم یه -

 .زدم زنگ بار ده نمیدى؟ جواب گوشیتو چرا -

 تسوخ براش دلم یا نداشتم حالشو دونم نمى. بشم دهن به دهن مامان با خواست نمى دلم اصال

 زا گوشیمو فقط بود چى هر. دونم نمى. بچزونمش اینقدر نیست حقش كردم حس هم شاید یا

 :گفتم ساختگى شرمندگى با و درآوردم كیفم

 . بود سایلنت گوشیم ببخشید -

 :گفت بلندترى صداى با بود، شده حرصى آرامشم از انگار كه مامان

 . هشد وقیح حد از بیش دیگه رفتارت چته؟ هست معلوم انداختى؟ راه صبح بود بساطى چه اون -
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 بهش احساسى بى نگاه عزیزش، هاى برادرزاده و مامان با جنگیدن براى تمایلى هیچ بدون

 :گفتم بود بعید ازم كه آرومى صداى با و انداختم

 بخورم كه گذاشت پام جلوى پاشو عمدا عزیزت، ى برادرزاده اون ولى... كنى نمى باور دونم مى -

 امینر پلكه؟ نمى من پاى و دست تو آرمین چرا نمیاد؟ پیش برام آرمین با اتفاقات این چرا. زمین

 ... چرا من؟ اتاق تو بفرستینش تنها میشید حاضر كه داده فریب طورى چه رو شما

 :گفت شده گرد هاى چشم با و پرید حرفم وسط مامان

 اتاقت؟ توى فرستادم تنها رامینو كى من -

 :گفتم پله راه سمت رفتم مى كه طور همون و زدم پوزخندى

 رسیمد وضعیت از كه اتاقم فرستادین رامینو مادرانه نگرانى ى بهونه به دیشب كه رفته یادتون -

 بیاره؟ خبر براتون

 :گفت پریشونى با و اومد سرم پشت قدم چند مامان

 اون ها جوون شما كردم مى فكر من. اومدند هم سمیه و آرمین. نفرستادم تنها رامینو من ولى -

 .گرفتین جلسه خودتون واسه باال

 ىب اونقدر هنوز مامان پس. انداختم مامان به جونى بى نگاه و چرخیدم عقب به پله اولین روى از

 مى وآرمین كه است سمیه غیرته بى كه اونى. من سراغ بفرسته تنها رامینو كه بود نشده غیرت

 . میرسه حالش و عشق به خرم و خوش و اتاقش تو كشونه

 یاد،م عزیزت ى برادرزاده اون كه هم وقتى. كنید توبیخ رو سمیه هم كم یه من، جاى به نیست بد -

 .باشه بهش حواست بیشتر

 به داره شده، كه هم بار یه براى مامان كردم حس. باال رفتم ها پله از و نزدم حرفى هیچ دیگه

 كمك روى تونم مى هنوز. هست امیدوارى جاى هنوز پس. فكر تو رفته و میده گوش هام حرف

 كه رامینى هم اون. بشه رو براش رامین دست بزنگاه سر كه شرطى به ولى. كنم حساب مامان

 . بده نشون جنتلمن خودشو جمع توى بلده خوب

 حرفى اصال یا شده بدل و رد بقیه و مامان بین هایى حرف چه خونه، از من رفتن از بعد دونم نمى

 زا كه هاشون خنده صداى برگشتند، رامین و آرمین و سمیه كه عصر بود، چى هر. نه یا شده زده
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 قفل رو اتاق در و پریدم جام از سریع. بود پیچیده خونه كل تو كردند، مى تعریف خوبشون روز

 ای رفتند پسرها دونستم نمى. شد برقرار سكوت باالخره و شد تر آروم صداهاشون كم كم. كردم

 :گفت و زد اتاقم در به سمیه كه شام موقع تا. نه

 .كرد یخ غذا بیا سایه -

. بیرون رفتم بعد و شدم مطمئن لباسم بودن پوشیده از و كردم سرم شالمو احتیاط، براى

 نمى من. كردند مى پذیرایى خودشون از و بودند نشسته میز دور دایى پرروى پسرهاى متاسفانه،

 به رامین میاد، سمیه ى بهونه به آرمین شده؟ آرمین دُم كه است خونه این داماد هم رامین دونم

 اینجاست؟ اى بهونه چه

 شد ندبل بود، سمیه و مامان بین كه جاش، از سریع. بود آرمین شد، حضورم متوجه كه كسى اولین

 :گفت رویى خوش با و نشست سمیه ى دیگه سمت و

 . بشین من جاى بیا. خانم سایه سالم -

 امینر كنار بودم مجبور نمیشد بلند جاش از آرمین اگر. شدم ممنونش كارش خاطر به چقدر كه آخ

 :دادم جواب و انداختم بهش اى قدرشناسانه نگاه. بشینم

 .ممنون. سالم -

 رس و پنبه ى قضیه همون. بده انجام من زدن گول براى كارهارو این نیست بعید آرمین از چند هر

 خیلى چند هر. نداد قرار صحبت طرف منو رامین غذا آخر تا خداروشكر. ها حرف این و بریدن

 حق مامان. برد دلشو حسابى و درآورد رو مامان ى خنده معمول طبق هاش حرف با و كرد وراجى

 . لجنیه چه رامین كنه باور نتونه كه داره

.......... 

 97/  بهمن/ 2 یكشنبه

 گیمزند روزهاى مفیدترین از یكى امروز بگم تونم مى. میرم مى خستگى از دارم. نیمه و ده ساعت

 و خورد. درآوردن پدرمو كالس تو. تكواندو كالس هم عصر و رفتم نامه آیین كالس صبح. بوده

 لتحا این از بدنمو باید اول میگه. ناپذیره انعطاف و خشك خیلى بدنم میگه مربى. خاكشیرم

 من بدن از كشیدن كار صرف فقط ظاهرا اول ى جلسه چند. كنم شروع رو ورزش بعد دربیارم

 . میشه
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 ودكب هیكلم تمام كنم مى حس. دربیاره دماغم از خواد مى كردم تنبلى و خوابیدم و خوردم چى هر

 از قبل چرا و بودم كجا عصر و رفتم كجا صبح كه كرد مى غرغر همیشه مثل كه هم مامان. شده

 رفىح هم نگفتم دروغ هم. دارم تمرین و میرم رانندگى كالس گفتم منم. نبودم خونه هوا تاریكى

 . نزدم تكواندو از

 :گفت خوشحالى با بعد و شد گرد هاش چشم اول مامان

 گیرب یاد برو گم مى چى هر كه سمیه این بشى؟ راننده تا كشه مى طول چقدر حاال میگى؟ جدى -

 هی بشى راننده تو اگه. بشم آرمین مزاحم و بدم آژانس پول قدر چه دیگه. ترسم مى من میگه

 . میرم تو با برم خواستم جا هر دیگه و خریم مى ماشین

 شممی خونه بیام موقع هر دیگه. دراومده كارم اینكه مثل. كردم نگاهش پنهان عجزى با فقط من و

 .داره هوامو بیشتر كم یه مامان كه اینه داره ماجرا این كه اى خوبى تنها! مامان شخصى راننده

 كى "همیگ یكریز فقط. نمیده گیر بهم دیگه و نكرده رانندگى حساب به ذاره مى خستگیمو تمام

 "!میاد؟ ات نامه گواهى

 و دیوار و در تو بكوبمش نشده خوب فرمونم دست وقتى تا خوام مى. بخرم پراید یه زده سرم به

. اه نیست چیزى بد هم دارى مایه. بخرم عروسك و خوشكل ماشین یه شد خوب رانندگیم كه بعد

 ىم كفش و كیف و لباس و آرایش لوازم خرج همشو من و كرد میشه پول این از هایى استفاده چه

 . پول حیف. كردم

 97/بهمن/8 چهارشنبه

 چهارشنبه از من كه برسه راه از اى چهارشنبه كردم نمى فكرشو. گذروندم رو بدى روز امروز

 ... بشم متنفر بودنش

 ردنك حركت تا و دیدم میدون كنار رو هورمند روزى چنین پیش ى هفته. بود گرفته حالم صبح از

 ههفت فقط هم قبال چند هر. ندارم ازش خبرى هیچ كه است هفته یك حاال اما. موند كنارم اتوبوس

 رخ نظر یك دیگه، هاى آزمایشگاه توى یا دانشكده ى محوطه تو گاهى اما دیدمش مى بار یك اى

 ونمبت كه نداره وجود جایى هیچ. دوریم هم از خیلى اما شهریم یه تو اینكه با...  حاال ولى! نمود مى

 . بودم بیرون شب تا صبح از امروز. باشم امیدوار مكان اون در هورمند بودن به

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

462 

 

 امید به شهرو هاى داروخونه تمام. زدم پرسه ها خیابون تو هدف بى رانندگى، كالس از بعد

 گردنم هاى مهره كشیدم، گردن طرف همه بس از...  فایده بى...  اما گذاشتم پا زیر دیدنش

. فهمیدم نمى من داد مى توضیح چى هر. زدم مى گیج كال كه هم تكواندو كالس سر. سابید

 !ندارم حواس و شدم عاشق فهمید اونم انگار. خونه برم زودتر داد اجازه هم آخرش

 باال قوز شد هم مامان هاى حرف خونه، رسیدم وقتى تنگى دل و درى به در و خستگى همه اون با

 . قوز

 نمى الاص كه كسایى با اونم. گذاشته خواستگارى قرار دیگه ى هفته واسه بگه، من به اینكه بدون

...  ینآرم آرمین...  آرمین هم باز. كردن تاییدشون و شناختنشون دایى و آرمین فقط. شناستشون

 طرف نیست بعید. كرده تاییدش كه داره آرمین براى منفعتى یه هست، كه كسى هر مطمئنم

 و لزج كلى مامان ولى. نكنه دعوت مهمون الكى و منفیه جوابم گفتم مامان به. باشه آرمین شریك

 . میشه برگزار خواستگارى شرایطى هر تحت و بزنند هم به رو قرار زشته دیگه كه كرد ولز

 لك تو اش آوازه كه بندازم راه اى آبروریزى چنان. كنم چیكار بلدم منم. بشه برگزار بذار...  باشه

 گفتن هبل الیق دنیا تو اى دیگه آدم هیچ. ترشم مى یا كنم مى دواج از هورمند با یا من. بپیچه شهر

 . نیست

  نمیشه؟ تموم لعنتى تعطیالت این چرا كجایى؟ تو پس هورمند آخ

 شب دقیقه ده و نه ساعت...  بهمن/00 جمعه

 شپی سالن تو پایین رامین االن! كنه كمك نجاتت به دشمنت هاى حرف كه تعجبه بسى جاى

. زنه مى حرف رامین نظر خالف داره و هست هم آرمین. گرفته كار رو مامان مخ و نشسته مامان

 مخالف شدت به رامین. ور یه هم رامین و كشه مى ور یه آرمین. كشى طناب بازى شده

 !خوره نمى من درد به " عرضه بى سوسول ى پسره " این معتقده و خواستگاریه

 پدریمو االرث سهم من، ازدواج با كه زنه مى سینه به خودشو سنگ. خوره مى چیو حرص دونم مى

 دازهبن مامان چشم از خواستگارو این بذار. منه نفع به جوشش و حرص كه فعال ولى. میده دست از

 . كنم مى فكرى یه هم رامین واسه بعد. بكشم نفسى یه من و
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 هك میگه ى " هوش با و باوقار پسر " هاى توانایى از داره مدام. ننشسته كار بى هم آرمین البته

 هی كه قاچاقچیه طرف حتما. واهلل خوبه. درآورده سرها تو سرى و شده سكه بارش و كار زود خیلى

 !چاقه و كوتوله و كچل و پیر هم شاید یا. باباشه خوره جیره هم شاید. رفته ساله صد ره شبه

 به ختم رو ماجرا این پشت طوفان تو ولى. منفیه جوابم كه من. بگذرون خیر به خودت...  خدا اى

 مرح هم همدیگه به معلومه خونند مى مامان گوش تو پسر تا دو این كه وردى همه این با. كن خیر

 و نندك یكى به دست هم با ندارند عرضه حتى. افتادن هم جون به پول براى داداش تا دو. كنند نمى

.. . آهان. ترفندشونه هم این شاید البته. بشورند رو مامان مغز خوب تا كنند دله یه هاشونو حرف

...  نكثیف و پست ها عوضى این قدر چه باشه؟ تا دو این نفع به بگم، نه چه بدم بله چه من نكنه

 ...نذار. بگیرند بازى به زندگیمونو جورى این نامرد تا دو نذار خدایا

***** 

 و دوازده. انداختم مچیم ساعت به نگاهى. كشید بیرونم صداقت عالم از گوشى ى ویبره صداى

 شده؟ بد حالش دوباره ژاله نكنه باشه؟ بنیامین نكنه! شب ى دقیقه پنجاه

 ". . شدم خیره گوشى روى اسم به نگرانى با. برداشتم پاتختى روى از رو گوشى و پریدم جا از

 ! "رضا

 بله؟ -

 بیدار؟ یا خوابى...  نیما الو -

 :گفتم تعجب با. بود معمول حد از تر آروم خیلى صداش

 زنى؟ مى حرف یواش چرا شده؟ خبر چه. بیدارم. رضا سالم -

 .كنند مى تخلیه انبارو دارن كه برس كارخونه داد به بیا -

 :گفتم و نشستم تخت روى زده وحشت

 كجایى؟ االن تو چى؟ -

 چیكار. میدم كشیك دارم و شدم آویزون دیوار از كارخونه پشت من. شد كر گوشم بابا هیس -

  پلیس؟ به بزنم زنگ نیما؟ كنم
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 كجاست؟ نگهبان پس...  ببینم كن صبر -

 . شدم هام لباس پوشیدن مشغول زدم، مى حرف رضا با كه طور همون

 . زمین رو افتاده شاید. نیستش نگهبانى اتاقك تو. كردن چیزخورش نگهبانو كنم فكر -

 شدى؟ دار خبر كجا از تو -

 . كردند خبرم ها بچه -

 ها؟ بچه كدوم -

 . كنند مى كمكم ها بازى آرتیست این واسه كه ها همون...  بابا اى -

 شناسى؟ نمى اونجان كه كسایى از كدوم هیچ. آهان -

 . هستش اون...  صفرى...  انباره مسئول گفتى مى كه یارو همین -

 هست؟ هم پناهى -

 . نیست خبرى اون از نه -

 زنن؟ مى بار دارن چى با -

 . كامیونه تا دو -

 :گفتم و دادم بیرون شدت با نفسمو

 مى خودمو دارم منم. بده رو كارخونه آدرس و پلیس به بزن زنگ االن همین...  خب خیلى -

 .رسونم

 و ودب ایستاده سالن وسط تن به حوله بابا. بیرون پریدم اتاق از و كردم قطع رو گوشى عجله با

 :گفت تعجب با و شد گرد هاش چشم دید، كه منو! كرد مى خشك حموم كاله با موهاشو داشت

 شده؟ خبر چه -

 مكرد كنترل امو خنده! من؟ پدر رفتنه حموم وقت چه! گرفت ام خنده وضعیت اون تو بابا دیدن از

 :گفتم و دادم تكون براش دستى عجله با و

 . میگم براتون بعدا. است كارخونه به مربوط -
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 به كه خواستم ازش و گرفتم رو حیدرى ى شماره و كشیدم بیرون خونه از رو ماشین سریع

 دن،ب گزارش و بزنند زنگ كه نفر دو. گرفتم تماس پلیس با هم حیدرى از بعد. بده خبر صداقت

 !كردند مى اقدام تر سریع قطعا

 :زدم زنگ رضا به كه بودم راه هاى نیمه

  رضا؟ خبر چه -

 . زنند مى بار دارن هنوز -

 بازه؟ كارخونه در -

 .میدن نگهبانى درش دم هم نفر دو. است بسته نه -

 :گفتم و گذشت ذهنم از فكرى لحظه یه

 مسلحن؟ نكنه -

 :گفت آرومى صداى با و كرد كوتاهى ى خنده رضا

 . كنن مى قاچاق مواد مگه...  بابا نه -

 . دستن به اسلحه كردم فكر میدن، نگهبانى گفتى تو كه طور این. دونم مى چه -

 ىم نظر به دستپاچه كم یه. ترسیدن هم خودشون انگار. باشن اى حرفه خیلى نمیاد بهشون -

 . رسن

 . ندى لو خودتو جاى باشه حواست تو -

 . نباش نگران. هست حواسم -

 برگردون دور به داشتم. كردم حركت كارخونه سمت به بیشترى سرعت با و كردم قطع تماسو

! ودندب كرده عمل سریع قدر چه! دیدم مقابلم الین توى رو پلیس ماشین نور كه شدم مى نزدیك

 یرمبگ تماس رضا با خواستم مى و برداشتم رو گوشى. زدم دور رو اتوبان و كشیدم راحتى نفس

 . میشد باز داشت كه افتاد كارخونه در به چشمم كه

 :دادم جواب سریع و لرزید دستم تو گوشى لحظه همون
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 .بیرون میرن كارخونه از دارن ها كامیون...  نیما الو -

 . منن از جلوتر هم پلیس هاى ماشین.  ام كارخونه نزدیك منم. دیدمشون -

 لندب پلیس ماشین آژیر صداى. اومد بیرون ازش كامیون اولین و شد باز كامل طور به دركارخونه

 .گرفت مى فاصله كارخونه از سرعت با داشت كه كامیونى دنبال رفت ها، ماشین از یكى و شد

 وترجل مانع سربازها از یكى. كارخونه نزدیك رفتم پیاده و كردم پارك كارخونه از قبل رو ماشین

 طهمحو توى كه كسایى تونستم مى هم فاصله همون از. بمونم عقب كه خواست ازم و شد رفتنم

 هم سرباز چند. كردند مى فرار و دویدند مى طرفى به كدومشون هر. ببینم رو بودند كارخونه ى

 .كردند دستگیرشون زود خیلى و بودند دنبالشون

 یلوك...  مقدسى. بود ماجرا گر نظاره و بود ایستاده ماشینش كنار تر، طرف اون كمى هم مقدسى

 ! بود رسونده خودشو سرعت با چه...  صداقت

 كه دیدم رو صفرى. بودند رفته فرارى كامیون با هم نفر دو ظاهرا و بودند شده دستگیر نفر پنج

 التماس به كرد شروع افتاد، من به كه چشمش. بیرون آوردنش كارخونه از دست، به دستبند

 :كردن

 .دارم بچه و زن من. كردند تهدیدم. كردند مجبورم. گناهم بى من خدا به آقا -

 عدب لحظه چند. كرد پلیس ماشین سوار رو صفرى هم سرباز. كردم نگاهش فقط حرفى هیچ بدون

 و زدم رضا پشت به دستى. كنارم اومدند و شد پیداشون كارخونه پشت از هم دوستش و رضا

 :گفتم

 . طلبت حسابى مژدگونى یه. كاشتى گل. پسر گرم دمت -

 :گفت و زد دوستش كمر پشت دستى و خندید

 ستد از چى همه بود، نرفته صفرى دنبال امشب اگه كه بدى آقا على به باید رو اصلى مژدگونى -

 .رفت مى

 :گفت و انداخت پایین سرشو على

 . بیفته گیر كارى اصل كه چسبه مى وقتى مژدگونى -

 :گفتم و كشیدم هم در ابرو
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 كارى؟ اصل -

 . ارهد ارزش موقع اون بیفته، گیر رئیسشون و كنند اعتراف اگر. ان نوچه حتما ها این. دیگه آره -

 . میشه طور همین كه اهلل شاء ان -

 به رىناباو با صداقت. رسیدند هم از كمى ى فاصله با كه افتاد صداقت و حیدرى ماشین به چشمم

 :گفت و كرد نگاه شدند مى پلیس هاى ماشین سوار بسته، هاى دست با كه مردهایى

 خبره؟ چه جا این...  من خداى -

 :گفتم و زدم لبخندى

 .گذشت خیر به. نباشید نگران -

 ورد متعجبش نگاه. كارخونه داخل رفت حرفى هیچ بدون و كرد نگاه على و رضا و من به ثانیه چند

 چك رو كامیون داخل كه سربازى كنار و برداشت انبار سمت به قدم چند. چرخید كارخونه دور تا

 تبرگش دوباره راه وسط. ما سمت برگشت ودوباره و زد حرف باهاش اى ثانیه چند. ایستاد كرد مى

 . بودیم كرده فراموشش كلى به...  نگهبان...  واى اى. نگهبانى اتاقك سمت رفت و عقب

 رو ساالرى آقاى رسیدیم، كه نگهبانى به. كرد دویدن به شروع هم رضا من، دویدن با همزمان

 :گفت و نشست كنارش نگرانى با صداقت. بود شده ولو اتاقك كف كه دیدم

 آوردن؟ سرش بالیى چه -

 . كردن هوشش بى -

 :گفتم و رضا سمت برگشتم

 . داده بیچاره این خورد به چى بپرس ازش نبردن رو صفرى تا بدو -

 كه رضا. بیاد هوش به بلكه زدم ساالرى صورت به آرومى هاى سیلى اومدنش، تا و رفت رضا

 :گفت برگشت

 . بخوابه كله یه صبح تا كنم فكر. داده خوردش به خواب قرص. نكن خسته خودتو -

 نشده ممسمو وقت یه. بیمارستان بره باید. كنیم ولش خدا امون به تونیم نمى كه اینجا. بابا اى -

 . باشه
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 :گفت و شد بلند جاش از صداقت

 خونهكار مواظب ساالرى آقاى جاى به بیاد بزنید زنگ توكلى آقاى به. بیمارستان برمش مى من -

 . باشه

 :گفت و زد ساالرى بغل زیر دستشو و كشید جلو خودشو حیدرى

 . كالنترى برید باید شما. برمش مى من -

 ماشین داخل بردیم داشت، هم سنگینى و پر هیكل كه رو ساالرى حیدرى، و على و رضا كمك با

 خداحافظى بارید، مى روش و سر از خستگى كه هم على. رفت و كرد حركت هم حیدرى و حیدرى

 . رفت و كرد

 كینگپار به و بود شده متوقف هم فرارى كامیون. بودیم پلیس ى اداره تو بعد، ساعت نیم تقریبا

! نهك اشون محاكمه شبونه همون خواست مى كه داشت عجله اونقدر صداقت. بودنش برده پلیس

 زحمت به. كردند مى كار كسى چه براى كه بدن لو و كنند اعتراف اول ى لحظه همون داشت توقع

 هك مطالبى خوندن از بعد پرونده افسر. نمونه كالنترى تو و خونه بره كه كردیم قانع رو صداقت

 :گفت بود مقابلش ى پرونده توى

 . گیریم مى تماس شما با اوضاع شدن روشن محض به. بكشه طول كمى ممكنه بازجویى -

 هر كه خواست و كرد معرفى كارخونه وكیل رو خودش. داد افسر به رو اش شماره سریعا مقدسى

 :گفت و بذارند جریان در باهاش رو اتفاقى

 اون با دزدى این كه میدم احتمال من. بود شده ورشكست كارخونه این هم پیش دوسال حدود -

 ریانج به دوباره اگر میشم ممنون. نرسید اى نتیجه به پرونده اون. باشه ارتباط در ورشكستى

 . بگیرند قرار بررسى مورد هم با پرونده دو هر و بیفته

 :گفت و كرد تایید سر حركت با افسر

 . بیارید تشریف قانونى مراحل انجام براى وقت اول فردا -

 چنگمون از دوباره اشون سركرده ممكنه. بدید قرار اولویت در رو پرونده این كنم مى خواهش -

 . كنه فرار

 :گفت و انداخت مقدسى به نگاهى افسر
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 . بلدیم كارمونو ما. نباشید نگران -

 :داد ادامه و زد لبخندى

 ولینا همون با ما. بگیرید تماس پلیس مراكز با بار چندین تخلف، گزارش براى نیست هم الزم -

 .نبود تماس سومین و دومین به نیازى دیگه. كردیم اعزام محل به نیروهارو گزارش

 :گفتم و كردم اخمى

 . گرفتیم تماس بار دو فقط ما ولى تماس؟ سومین -

 :گفت و انداخت بهم كوتاهى نگاه افسر

 . مختلف ى شماره سه از. شد گزارش بار سه امشب وهاج، ى كارخونه از دزدى ولى -

 :گفت مقدسى كه بگم چیزى خواستم

 افرد من. زحماتتون از ممنون. بگیره تماس بار چند آدم كه میشه باعث نگرانى حال هر به خب -

 . رسم مى خدمت وقت اول

. ردك وادارمون افسر اتاق از رفتن بیرون به و زد رضا و من پشت دستى و شد بلند جاش از مقدسى

 گرفتن تماس بار سه از منظورش. موند افسر اتاق تو جا همون...  فكرم ولى رفتم بیرون اتاق از

 داده خبر مقدسى به كى اصال. رضا هم بار یه و من بار یه! زدیم زنگ بار دو فقط كه ما بود؟ چى

 نای به كه شهره كجاى مقدسى ى خونه مگه باشه؟ زده زنگ بهش صداقت بود ممكن یعنى بود؟

 یله؟دخ كارخونه ورشكستگى تو هم مقدسى نكنه رسوند؟ كارخونه به خودشو ما از زودتر و سرعت

 . زده زنگ پلیس به كردن گم رد واسه و بوده كارخونه تو هم مقدسى شاید

 همین شاید. باشه خب كه بوده هورمند وكیل داره؟ اعتماد بهش حد این تا صداقت چرا اصال

 به تیشه داره و كرده محكم خودشو پاى جاى. باشه شده هورمند شدن ناپدید باعث مقدسى

 . بیارم در مقدسى این كار از سر باید. زنه مى دوشون هر ى ریشه

........ 

 دور كه طور همون رضا. شد جدا ازمون و كرد خداحافظى مقدسى رفتیم، بیرون كه كالنترى از

 :گفت كرد مى نگاه رو مقدسى ماشین شدن

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

471 

 

 كیه؟ یارو این -

 مگه؟ طور چه. است كارخونه وكیل -

 چیه؟ پلیس با تماس بار سه ى قضیه. میزنه مشكوك -

 از باید. بوده كى كار دونم نمى رو سوم ى دفعه. زدیم زنگ تو و من كه دوبارشو. دونم نمى -

 . بپرسم حیدرى و صداقت

  بود؟ چى اسمش...  یارو این كم یه نیست بد نظرم به -

 .مقدسى -

 . بگیرم نظر زیر رو مقدسى...  آهان -

  كنى؟ مى وقت برمیاى؟ پسش از مطمئنى ولى. موافقم باهات شدیدا منم -

 !على دست سپرد صفرى جاى به اینو شه مى. شده خارج دور از صفرى فعال -

 :گفتم و خندیدم

 بودى؟ نكرده رو و داشتى مخفى باند هم تو كردى؟ جمع خودت دور نفر چند -

 :گفت و انداخت باال ابرویى

 !دیدى كجاشو حاال -

 :گفتم و زدم رضایتى لبخند

 نشدى؟ پلیس چرا تو -

 اه كردن ناله و آه و مادرانه هاى نگرانى همین...  كه دونى مى. نذاشت مامانم. بشم خواستم مى -

 شخیال بى منم. ها حرف این و بدى كشتن به خودتو خواى مى و ندارم بیشتر بچه دونه یه من كه

 . شدم

 . كنه مى درد كارها این واسه سرت بدجورى ولى -

 :گفت و خندید

 !جــــــور بد -
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 از تا بود منتظر حیدرى و بود خوب ساالرى حال. گرفتم تماس حیدرى با شدم، جدا كه رضا از

 .بپرسم سوم تماس مورد در كه بود فرصت بهترین! بشه بیدار خوش خواب

  دادى؟ دزدى گزارش و گرفتى تماس پلیس با هم شما...  جان حیدرى راستى -

 مگه؟ طور چه نه -

 گزارش بار صد رو دزدى یه و زدین زنگ اینقدر چرا كه بود شده شاكى نگهبان افسر آخه -

 . كردین

 . دهز زنگ پلیس به ایشون شاید. دادم اطالع صداقت خانوم به فقط. نزدم زنگ كه من...  بابا اى -

 . باش ساالرى و خودت مواظب. ممنون باشه. آهان -

 از نامیرحسی خواستگارى روز. شنبه پنج روز صبح سه. بود صبح سه ساعت رسیدم كه خونه به

 . نجال

******** 

 سابىح ژاله، خاطر به گرفتنش مرخصى و بنیامین نبود. بود كور و سوت بدجورى آزمایشگاه امروز

 بدیش ماجراى! نبود ازش خبرى و بود گرفته مرخصى امروز كه هم پناهى. بود كرده ام حوصله بى

 مرخص بیمارستان از ساالرى. شنیدم مى ور اون و ور این از هایى زمزمه و رسیده همه گوش به

. بینه مىن چیزى میره سركشى براى وقتى اما بوده، شنیده كارخونه پشت از صدایى كه گفت و شده

 نمى چیزى دیگه و خوره مى رو بوده ریخته خودش براى كه چایى نگهبانى به برگشتن از بعد

 ...فهمه

 میدمفه صداقت هاى حرف از. بود گرفته تماس پلیس با كه شده سومى نفر درگیر حسابى فكرم

 ىبدجور مقدسى این! بوده نگرفته تماس هم مقدسى با بلكه نزده، زنگ پلیس به تنها نه كه

 . بود گیر هم مقدسى پاى ماجرا، این از جایى یه حتما. رسید مى نظر به مشكوك

 خودشو و بود شده خبر با ما ى همه از زودتر صداقت، نه و داده خبر بهش حیدرى نه وقتى طور چه

 رىصف و پناهى هم دیگه نفر چند كنه مى احساس گفت مى كه رضا هاى حرف شاید بود؟ رسونده

 بوده رخی نیتش شاید. كرده مى تعقیب هارو اون هم مقدسى شاید. بود درست كنند، مى تعقیب رو

 شده، طور هر باید. میشم دیوونه دارم...  دونم نمى. باشه داشته اعتماد بهش داره حق صداقت و

 . باشه خوبى سرنخ ممكنه. بیارم گیر زده زنگ پلیس به كه سومى نفر ى شماره
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 زور به خواى مى ندى بنیامین به دخترتو كه این خاطر به دلیل؟ شد هم این...  من مادر آخه -

  دیگه؟ یكى به بدیش

 :گفت سماجت با مامان

 بذارم دنبای مادرشم كه من. صالحشه به چى دونه نمى. بگیره تصمیم درست تونه نمى االن نجال -

 . كنه بدبخت خودشو

 هچ. نشده ازدواجش وقت هنوز پس ده نمى تشخیص خودشو صالح نجال كه معتقدین شما اگر -

 بنیامین با دخترت خواى نمى اگر...  من مادر. دیگه كس هر با چه حسین امیر با چه بنیامین با

. یگهد نفر یه به بدى زور به دخترتو اینكه نه ولى. بده رد جواب. نیست حرفى.  باشه...  كنه ازدواج

 . نداره دوست رو امیرحسین كه بگه باید زبونى چه به دیگه نجال

 .مطمئنم من. كنه خوشبخت رو نجال تونه مى امیرحسین -

 ورهد خواستى مى شما نبود كار در امیرحسینى اگر اصال. زنید مى حرف منطق بى قدر این چرا -

 كارتون دى؟ب دیگه یكى به زور به دخترتو نرسیده بنیامین خواستگارى تا كه ها خیابون تو بیفتى

 .منطقیه غیر خیلى

 .گیرى مى نادیده خواهرتو ، رفیقت خاطر به كه تویى منطق بى -

 :گفتم و رفت باال كمى صدام و شدم عصبى

 . نیست بنیامین من بحث -

 :گفت من از بلندتر صدایى با مامان

 .نبر باال من واسه صداتو -

 :گفتم آرومى صداى با و گرفتم مامان بازوى به هامو دست

 اب خواهرمو خوشبختى. نجالم برادر من. نیست بنیامین حرف حرفم من ولى. خوام مى معذرت -

 ام ینهس به بنیامینو سنگ من. نه خواهرم ولى بشم بدبخت خودم حاضرم. كنم نمى عوض هم دنیا

 ...  اینه من حرف. نداره وجود بنیامینى كنید فكر شما اصال. زنم نمى
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 :گفتم شمرده شمرده

 باهاش نداره دوست... نپسندیده رو حسین امیر... نداره...  امیرحسین به اى عالقه هیچ...  نجال -

 چرا؟ بنشونى؟ عقد سفره پاى دخترتو كتك و زور با خواین مى شما حاال. والسالم. كنه ازدواج

 پولداره؟ و دكتر طرف چون

 ىخیال بى با شد، قانع كردم مى فكر كه اى لحظه درست و كرد نگاهم سكوت در لحظه چند مامان

 :گفت

 مى تو مردیم ما موقع هر. موافقه ازدواج این با هم باباش. باباشه دست نجال ازدواج ى اجازه -

 .بگیرى تصمیم براش تونى

 :گفتم بودم، كرده صرف كه اى بیهوده انرژى همه این از درموندگى با

 بدبختش خواین مى بدین؟ شوهر زور به دخترو كه حجره عصر مگه. زنید مى كه حرفیه چه این -

 یادم خوشت كنى؟ اش دیوونه خواى مى كنه؟ زندگى عالقه و عشق بدون عمر یه خواین مى كنین؟

 یچه كه اتفاقى یه خاطر به اومده؟ مادریت سر بالیى چه برى؟ مى لذت رنجش از ببینى؟ اشكشو

 كنى؟ قربونى دخترتو خواى مى نداره بنیامین به ربطى

 :گفت و رفت باال جیغش

 زندگى قو پر رو خواد مى دلم. بشه خوشبخت خوام مى. منه خون و گوشت از. تنمه ى پاره نجال -

 كه قتو چند ولى. باشه نداشته حسین امیر به اى عالقه االن شاید. بكشه سختى خوام نمى. كنه

 كه مرور به. میاد وجود به كم كم عالقه. كنه مى تشكر ازمن امروز خاطر به میاد خودش گذشت

 . میاد خوششون هم از بیشتر بشناسند رو همدیگه

 :گفتم و كشیدم موهام توى دستى كالفگى با

 ىم ضعف بنیامین واسه دلت كیه، ژاله دونستى نمى كه دیروز تا چرا... من مادر...  واى واى واى -

 به پسرم پسرم اونقدر. هوا رفت و شد دود محبتت همه ماجرا شدن روشن با دفعه یه. رفت

 مى هنگ قو پر رو دخترتو و بود پولدار بنیامین موقع اون بود؟ كشك اش همه گفتى مى بنیامین

 گرا اصال... نه یا بگیرى؟ دخترتو طالق خواى مى شد ورشكست امیرحسین فردا پس اگر داشت؟

 هان؟. بشه تر خوشبخت اون با نجال شاید بزنه رو خونه این در میلیاردر پیرمرد یه فردا همین

 .دیگه بسه -
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 ستنب واسه فقط یا بوده سیلى كه داشتم شك. كردم احساسم صورتم روى سیلى شبیه چیزى

 شونن العملى عكس چه باید دونستم نمى و بود گرفته ام خنده! اومده نمایشى حركت یه من دهن

 تعجب كنم؟ نگاهش ناراحتى با و صورتم روى بذارم دستمو بخندم؟! بشه راضى مامان كه بدم

 و كردم مى نگاه رو مامان مبهوت و مات طور همین اتاقم؟ تو برم كنم ول بشم؟ عصبانى كنم؟

 ختاندا دست مامان غافلگیرانه، كامال حركت یك در ولى! داره انتظارى چه بگه مامان داشتم توقع

 :گفت فریاد و داد با و گذاشت موهام روى اى بوسه و كشید پایین سرمو و گردنم دور

 مى خودم من نزنى؟ حرف من حرف رو بار یه شد كنى؟ مى دو به یكى من با اینقدر چرا تو آخه -

 مى كه كاریو بذار. هامه بچه نفع به چى دونم مى خودم. غلطه كارى چه و درست كارى چه دونم

 .بدم انجام درسته دونم

 و ماچ اون به نه كنم؟ چه عظیم پاراداكوس این با چى؟ یعنى حركت این و ها حرف این االن خب

 ولى بود شده شوكه حركتش از هم خودش انگار! سیلیش و هوار و داد این به نه بغلش و بوس

 .كرد مى خالى خودشو باید جورى یه. داره نگه دلش تو هاشو حرف تونست نمى

 :گفتم خنده از اى مایه ته با و كشیدم بیرون مامان بازوهاى بین از سرمو

 خوبه؟ حالت تو مامان -

 باشه؟ خوب آدم ذارى مى تو مگه -

 :گفتم و خاروندم گیجى با سرمو

 ینهم خواى مى مگه بشه؟ چى كه دستم دادى باال بلند لیست یه. كردى مى راحت خیالمو كاش -

 قدر این. خون چشمش یه اشكه چشمش یه بیچاره دختر اون بندازى؟ راه نامزدى مراسم امشب

 . نده عذابش

 :گفت و آشپزخونه سمت رفت مامان

 . بده انجام گفتم بهت كه رو كارى -

 . بود امیدوارى جاى هنوز پس. بود شده تر آروم صداش
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 از رپ آشغال سطل كرد، جلب امو توجه كه چیزى اولین اتاق، در كردن باز محض به. نجال اتاق رفتم

 جا از دید كه منو. بود دستمال توى كردن فین حال در تخت روى كه نجالیى و بود كاغذى دستمال

 :گفت و پرید

 شد؟ چى -

 و تمدوخ نجال ى شده پوسته بینى به و گرفتم روم پیش ناخوشایند ى منظره از اكراه با نگاهمو

 :گفتم

 امشب پسره این. راحت خیالت. شده شكلى چه دماغش كن نگاه انداختى؟ راه بساطیه چه این -

 . كشه مى پس پا خودش ببینه دماغ این با رو تو

 . ندارم اعصاب كه بینى مى. نكن اذیتم نیما -

 .  شدى خشن چه...  بابا خب -

 :گفتم و زدم اش شونه به دستى

 تو ىجورای یه و كیه ژاله بودیم نگفته بهش كه دلخوره دستمون از كنم فكر. نباش نگران زیاد -

 ترین دست دم هم فعال. دیگه بده بروز ناراحتیشو جورى یه باید. دادیم قرارش شده انجام عمل

 چى هر سهب. كن جور و جمع خودتو پاشو. افته نمى اتفاقى هیچ باش مطمئن. تویى متاسفانه گزینه

 . كنه مى منو پوست ببینه جورى این رو تو بیاد بنیامین شب فردا. گرفتى آبغوره

 :گفتم و كشیدم موهاشو! نشست لبش روى لبخند

  زنى؟ مى خند نیش شدن سفید و سرخ عوض...  بریده گیس ى دختره. ببند نیشتو...  آهاى -

 :گفت معترض و چرخوند ناز با سرشو

 !!كشیا مى موهامو همش میگم بنیامین به...  نیما نكن -

 :گفتم و شد درشت هام چشم تعجبم از

 گفتى؟ چى تو -

 :گفت كرد مى فرار كه طور همون و در سمت پرید و كشید اى خفه جیغ

 ... نكشیا موهامو! كردم شوخى خودم جان به -
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 . مداد مى انجام باید خرید كلى. حیاط سمت رفتم و دادم تكون عاشقم خواهر براى تاسف از سرى

............ 

 دیروز زا. گرفتم تماس بنیامین با ریختم، مى نایلون توى هارو میوه كه طور همون فروشى، میوه دم

 . بودم خبر بى ازشون

 . ها طرف این از. نیما آقا سالم -

  طورى؟ چه. سالم -

 خوشى؟ بینى نمى مارو طورى؟ چه شما. خوبم -

 .كارخونه به بود زده دزد دیشب. اومده در پدرم. خوشم جورم چه -

 گرفته؟ شوخیت دزد؟ -

 هاینك بدون.  "بنیامین شده چى "گفت مى داشت كه شنیدم خط پشت از رو ژاله نگران صداى

 :گفتم بدم رو بنیامین سوال جواب

 شده؟ بهتر حالش طوره؟ چه ژاله -

 . اومده كارخونه سر بالیى چه بگو اول بپرسى؟ رو ژاله حال آوردى گیر وقت هم تو -

 خواهرته؟ از تر واجب برات كارخونه. هستى آدمى چه دیگه تو...  نوچ نوچ نوچ -

  شده؟ مهم برات ژاله احوال و حال قدر این دفعه یه چرا حاال -

 :گفتم پررویى با و نیاوردم كم! بود طلبكار لحنش

 .بزنم حرف خودش با خوام مى ژاله به بده رو گوشى اصال حرفیه؟. بپرسم حالشو خواد مى دلم -

 هم رو گوشى و كردم بلند هام دست تا دو با رو خرید هاى كیسه و كردم حساب هارو میوه پول

 :گفت حرص با بنیامین. داشتم نگه گوشم و شونه بین

 . میشه منم نوبت. بتازون خوب حاال...  پررو بچه -

 :گفتم و خندیدم

  طوره؟ چه ژاله نگفتى كه هم آخرش. نیار جوش حاال خب خیلى -
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 . خوبه -

 همین؟ -

 بگم؟ چى خب -

 ضعف شده؟ طبیعى روش و رنگ بخوره؟ راحت تونه مى غذاشو نیاورده؟ باال خون كه دیگه -

 بنیامین...  الو طوره؟ همون هنوزم. كنه مى حس خون ى مزه دهنش توى گفت مى دیشب نداره؟

 نمیدى؟ جواب چرا... 

 ذهنش هب هم دكترش گفتى، تو كه هایى این. میشه تموم كى شما هاى نگرانى دل ببینم منتظرم -

 ! من به برسه چه كنه بررسى بود نرسیده

 :گفتم و گرفتم دستم رو گوشى. گذاشتم عقب صندلى روى هارو نایلون

 .بنده دستم. بیمارستان بیام تونم نمى امروز من -

 بنده؟ چى به -

 . خواستگارها به -

 :تگف بده دلگرمى خودش به كرد مى سعى انگار كه لحنى با بعد و شد برقرار سكوت لحظه چند

 خواستگارها؟ میگى چرا پس نفرم یه كه من -

 :گفتم و نشست لبم روى خبیثى لبخند

 در ى پاشنه خواستگار كه گفتن راست. نجال خواستگارى بیاد هامون فامیل از یكى قراره امشب -

 .برپاست خواستگارى بساط شب هر...  بینى مى. كنه مى جا از رو خونه

 :بود شده نگرانى از پر صداش! كرد مى تر عمیق لبخندمو بنیامین بلند هاى نفس صداى

 جمعه گفت ما به همین واسه بود؟ خواستگار همون امشب هاى مهمون از مادرت منظور پس -

 خواهرت...  نظر...  چیه؟ ات خانواده نظر...  نظر است؟ چیكاره هست؟ كى یارو این...  نیما بیایم؟

... 

. گرفت مى ام خنده بیشتر حرفش كلمه هر با من و بزنه حرف كلمه چهار تا داد مى جون داشت

 :گفتم داغش پیاز كردن زیاد براى
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 ینامیرحس میگه و كفش یه تو كرده پاشو كه هم مامان! دكتره طرف میگن. امیرحسینه اسمش -

 ... اومده خوشش پسره از هم بابا. مناسبه نجال براى

 :گفت اضطراب با و پرید حرفم وسط

 چى؟ نجال -

 . نگرفته نهاییشو تصمیم هنوز نجال...  دوما...  خانوم نجال و نه نجال اول -

 :گفت ها گرفته برق مثل بنیامین

 كه دیروز تا...  چرا؟ آخه...  كردم مى فكر من ولى...  یارو این با ممكنه یعنى تو؟ میگى چى -

 یدبا من...  نیما...  بخواد خواهرت نكنه...  شد؟ پیداش كجا از دفعه یه حاال نبود یارو این از خبرى

 ... خواستگارى از قبل...  االن همین...  بزنم حرف باهاش

 . دیگه كنى مى صحبت میاى شب فردا خبرته؟ چه...  بساطتو كن جمع بابا خب -

 ... بشه دیر فردا تا ممكنه -

 . كنند عقدش خوان نمى كه امشب همین. نمیشه دیر -

 .نگرانم من نیما -

 :گفتم و خندیدم دستپاچگیش همه این به

 .نیمك عقدش بعد بیارى تشریفتو هم شما تا كنیم صبر شب فردا تا میدم قول. نباش نگران -

 :گفت ترى آروم لحن با

 اون از. عزیزه برات خواهرت طرف یه از. افتادى گیر خواهرت و من بین هم تو دونم مى نیما -

 .كنم مى جبران. موندى رفیقت با رودروایسى تو طرف

. كنم مى انتخاب رو نجال نجال، و تو بین باش مطمئن. بشى احساساتى خواد نمى حاال خب خیلى -

 !نكن دین احساس زیاد پس

 .آقایى خیلى -

 . سراغش برم بده آدرسشو خبر؟ چه ژاله باباى از...  راستى. قربونت -
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 :گفت بده نشون عادى كرد مى سعى انگار كه لحنى با بعد و شد برقرار سكوت لحظه چند

 بش یه بوده؟ خبر چه كارخونه تو دیشب بگى خواى نمى تو. كنم مى اس ام اسم برات كه اونو -

 . هوا بفرستى رو كارخونه بود مونده كم. نبودما

 یگهد شد، تموم كه صحبتمون. كنم تعریف براش رو دیشب ماجراى تمام كه دادم رضایت باالخره

 تمرف و برداشتم رو خرید هاى نایلون و گذاشتم كوچه توى رو ماشین. بودم رسیده خونه نزدیك

 فردا و امروز ولى. داد مى ژاله باباى آدرس رسیدن از خبر گوشیم اس ام اسم صداى. خونه توى

 مرفت مى باید شنبه. نداشتم رو مورد این به رسیدگى وقت بود، برپا خواستگارى مراسم كه

 . سراغش

 . داخل ببرم هارو میوه تا كرد كمكم و حیاط توى اومد نجال

 بیان؟ قراره چند ساعت -

 . نیم و نه -

 رد نفر یه از باید. گرفتم رو حیدرى ى شماره. بود عصر شش. انداختم گوشى ساعت به نگاهى

 .بود حیدرى گزینه تنها. نداشتم كه رو صداقت و مقدسى ى شماره. گرفتم مى خبر ها دزد مورد

 عىطبی. بود نكرده رو مشكوكى چیز هنوز احتماال. بود نداده بهم مقدسى از خبرى هنوز كه هم رضا

 . داشت مى نگه دست بیفته، آسیاب از ها آب وقتى تا قطعا...  بود هم

 ور سبیلشون حتما. بیارن حرف به هارو دزد بودند نتونسته هنوز گفت، مى حیدرى كه طور این

 كه بود جالب. بود كرده اجبار و گناهى بى ادعاى فقط كه هم صفرى. بودند كرده چرب حسابى

 كه اشتد دلیلى چه. كنیم صحبت پلیس با پناهى مورد در بود بهتر شاید! بود نداده لو هم رو پناهى

 اتاطالع پناهى اگر. باشه كرده فرار بود ممكن نیاد؟ كار سر پناهى كارخونه، از دزدى فرداى دقیقا

 . افتاد مى گیر زودتر باید باشه، داشته بیشترى

 و امیرحسین و بنیامین و پدرش و ژاله و ها سعیدى و صفرى و پناهى و كارخونه مسائل به اونقدر

 توى رفتم. شدم مى دیوونه داشتم دیگه كه كردم فكر غیره و غیره و صداقت و هورمند و مامان

 !بردم پناه صداقت خاطرات به و اتاقم

 نداره دوست دلم هم شاید یا. نداره اهمیتى برام روزها شمردن دیگه. است شنبه چند دونم نمى

 نمى من میل طبق چرا. افتادن من جون به چرا نیست معلوم كه روزهایى. بشماره روزهارو كه
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 وىت اجبار اسم به چیزى باید چرا بگیره؟ تصمیم آدم براى كه باشه یكى باید همش چرا گذرن؟

 باشه؟ داشته وجود ها آدم زندگى

 ایزشس ببینه مامان تا پوشیدم رو بود خریده برام خودش كه رنگى آبى لباس مامان اجبار به امروز

 چه متن تو لباس دونم نمى. بود زده اندازه اون تن رو و بود رفته خرید سمیه با آخه. نه یا خوبه برام

 :گفت و داد تكون سرى رضایت با مامان كه شد طورى

 . نشه چروك كن آویزونش كمد تو -

 كردم پرت و درآوردم رو لباس خاصى حس هیچ بدون من و رفتند بیرون اتاق از سمیه و مامان

 شلوار هی با. بپوشم دست ساق زیرش باید كه كلوش آستین با رونم وسط تا تونیك یه. تخت روى

 میگه مامان كه جور این. هست لباس قاطى هم مشكى هاى طرح از مخلوطى. خودش ست ساده

 ممراس كه چربیده رامین به زورش آرمین انگار...  هه. بپوشم خواستگارى مجلس براى باید اینو

 . برجاست پا چنان هم خواستگارى

 دارهن خبر. شدم راه به سر كه كنه فكر خوام مى. كنم مى رفتار مامان میل به دارم كه روزه چند منم

 هب مجبور منو تونى مى كه كنى فكر اگر اى ساده خیلى...  خانوم مامان. دارم براش اى نقشه چه

 قانعم باید یا. كنى مى ضرر همیشه من كردن مجبور از. نریزم خودمو زهر آخرش من و كنى كارى

 . بشى خیالم بى یا كنى

**** 

 برم ندارم حق میگه. كردم مى تحمل رو مامان هوار و داد داشتم پیش ى دقیقه چند همین تا

. اغونهد خیلى ام قیافه و میده عرق بوى تنم گردم برمى رانندگى از موقع هر میگه. رانندگى كالس

 ندگ بوى با خانوم عروس كه اینه نگران! رانندگى نه تكواندوئه خاطر به ها این نداره خبر طفلك

 . نپسندن عروسو خواستگارها و برسه سر

 كه كردم پیدا هم داغون و درب پراید یه. باشگاه برم تا میشم آماده دارم كه من...  حال هر به

. كنم اش معامله امشب خوام مى. شده چوله و چپ زیادى اتاقش ولى كنه مى كار خوب موتورش

 .كنم فرو پسره مامان حلق تو تنمو، خوش بوى تا برسم دیر كه كنم مى كارى هر امشب اصال

 ى قیافه...  من بكنم كیفى چه...  هه هه. بره مى خودش دنبال هم رو پسره بشه، فرارى كه مامانه

 .میشه دیدنى مامان
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 اون حال خواستگارها، بر عالوه نیست بد. میشن فرما تشریف هم اش طایفه و تیر و دایى احتماال

 ... امشب بشه شبى چه...  خوبه. بگیرم هم رو رامین و آرمین

*** 

 !بنویسم میدم ترجیح و نمیاد خوابم. صبحه ى دقیقه پنج و بیست و یك ساعت االن

 و اهبنگ رفتم باشگاه از بعد. شده پارك حیاط توى شنیدم غر بابتش كلى كه نازنینم پراید

 تا كردم وورجه ورجه همیشه برابر دو! گذاشتم تموم سنگ امروز كه هم باشگاه تو. خریدمش

 ! بشم بو و عطر خوش حسابى

 ها آدم با و بایستم خودم پاى روى تونم مى اینكه حس. شدن بزرگ حس. دارم عجیبى احساس

 خودم هب جورایى یه. بخرم بود خودم میل باب كه قیمتى با رو ماشین و بزنم چونه و بزنم كله و سر

 خوب مكن فكر بزنم ملكى معامالت بنگاه یه. میشما چیزى یه نخورم ترشى منم. كنم مى افتخار

 . دربیارم پول بتونم

 نای بابت من ى اندازه به دیگه كس هیچ كه كردم مجابش قشنگ. طرف واسه ریختم زبونى چه

. بدم ایدب ماشینو موتور پول فقط من گفتم و گذاشتم روش عیب كلى. نمیده پول فكسنى ماشین

 یارو ات زدم فك اونقدر...  خالصه و شد سوارش بشه تا كنم خرجش كلى باید داغونه خیلى كه این

 گها دید طرف! نبود تاثیر بى هم تنم خوش بوى كنم فكر البته. بده بهم قیمت زیر كرد قبول

 ! شد خیال بى دیگه میشه، شیمیایى متساعده، بوى این با نده رضایت

 تصادف جورى چه نیست معلوم. نداره اصال كه عقب صندوق. داغونه و درب خیلى خداییش ولى

 ى بدنه رو اینكه عوض هم ماشین عقب درهاى از یكى. شده محو كل به صندوقش كه كرده

 كل .آویزونه سیم تا چهار از و كنده راننده طرف ى آینه! بود افتاده عقب صندلى رو باشه، ماشین

 تو. هشد ورى یه كه هم جلوییش سپر. برآمدگیه و رفتگى فرو و زدگى و خش از پر ماشین ى بدنه

 هسیا با داغونه بس از ولى سفیده رنگش. كثیف و چیل و چرك و پوره پاره كه هم ماشین دوزى

 . خیابون تو بردش بشه تا كنم خرجش باید دادم، خریدش بابت كه پولى برابر ده! نداره فرقى

 آموزش جلسه چهار تازه كه من آخه. آوردمش خونه تا بنگاه از ولرزى ترس چه با كه بماند حاال

 ماون. بشینم فرمون پشت باشه كنارم كسى اینكه بدون كردم جرئت طور چه شده، رد شهریم

 و كرذ چى هر دلم تو بار صد. میومدم فس و فس و بودم گرفته خیابونو بغل. اوراقى ماشین چنین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

482 

 

 شتنك به خودمو اگه. كنما مى كارهایى چه منم. نرفت باالتر تا سى از سرعتم. خوندم بودم بلد آیه

 . زدند مى دارم وگرنه نكردم زیر یكیو خوبه چى؟ بودم داده

 شبام همین كه هست پولدار جوون پسر تا چند مگه شهر این تو موندم من. شنیدم متلك قدر چه

 هم اشون همه و شد رد كنارم از بود باال مدل ماشین چى هر! خورد؟ من تور به تاش یازده دقیقا

 ابراز همه... شخصیت و ادب ى كپه اهلل ماشاء كه هم همه. بود فرمونشون پشت جوون پسر

 كه بودم شخصیت با قدر چه من و. ببرن اشونو همه شور مرده! دراز یارى دست و كردن همدردى

 رئتج نه كه منم و بشن مزاحمم بخوان وقت یه ترسیدم مى. بود چسبیده حلقم ته ال چهار زبونم

 هم اگر! نمك فرار پیاده و خیابون تو كنم ول ماشینو تونستم مى نه برم، در و بدم گاز ماشینو داشتم

 !انداخت نى عرب كه جا اون انداختن مى رو نامه گواهى بدون منه كه میومد ملیس پلیس

 پشت هاى زنگ و بود شده تاریك حسابى هوا. شد نصف تنم گوشت خونه رسیدم تا...  خالصه

 بمترقی كردن دست دست و دادن لفت به بیشتر هم كشید مى نشون و خط برام كه مامان هم سر

 . رسیدم كه بود شب هشت تقریبا ساعت. كرد مى

 رازیرس قلبم به اى سابقه بى امنیت یه. كشیدم راحتى نفس یه پیچیدم، كه خودمون ى كوچه تو

 یا نهك بارم متلك بخواد كه نبود كسى دیگه كوچه این تو. باشم برگشته مقدم خط از انگار. شد

 . كنم تصادف كسى با بخوام اینكه

. اومد جوش به خونم بود، شده پارك حیاط در جلو صاف كه ماشینى دیدن با رسیدم، كه خونه دم

 عروسكمو خواستم مى من كه امشب همین صاف. نبودا پارك در این جلو ماشینى هیچ وقت هیچ

 . كردن مى پارك ما خونه جلو باید خونه تو ببرم

 اى. میره عقب عقب داره ماشین كردم حس كه بودم نرفته قدم یه هنوز و شدم پیاده ماشین از

 ! دستى ترمز...  واى

 ترمز و راننده صندلى رو انداختم خودمو و كردم باز رو ماشین در. ماشین دنبال افتادم بدو بدو

 . كردما غلطى چه. مردم مى ترس از داشتم. حلقم تو بود اومده قلبم. كشیدم رو دستى

 خانومى. زدم رو زنگش و بغلى همسایه ى خونه در سمت رفتم شدم، مطمئن كه ماشین توقف از

 :گفتم من و داد جواب

 كردین؟ پارك ما ى خونه در جلو شماست مال ماشین این ببخشید -
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 . حیاطه تو ما ماشین. دخترم نه -

 بى جوى و پرس از حوصله بى. نبود هم خونه اون مال. زدم رو بغلى خونه زنگ و كردم عذرخواهى

 ماىماكسی یه. كرد بررسیش و انداختم ماشین بر و دور به نگاهى. ماشین سمت برگشتم فایده

 ...  دودى شیشه اى سورمه

............. 

 به لگدى. بشه پیداش هست، كى هر مال تا دربیارم دزدگیرشو صداى اینكه جز نبود اى چاره

! هیچى مه باز ولى كردم پایین و باال رو درش ى دستگیره. نیفتاد اتفاقى هیچ ولى زدم الستیكش

 الهه. بود جلو ى شیشه روى كه دزدگیر حساس ى نقطه به افتاد یادم! بخارى بى ماشین چه

 ! میشه بلند ماشین جیغ فورا و زنه مى حسگرش روى مشت یه همیشه

 همب دزدگیر زن چشمك چراغ. ماشین جلوى سمت رفتم و نشست لبم روى اى پیروزمندانه لبخند

 ى شیشه روى بودم، كرده جمع خودم در تكواندو جلسه ده تو كه زورى ى همه با! زد مى لبخند

 !پروندم جا از متر سه ماشین جیغ و كوبیدم ماشین

 ىك ببینم تا چرخوندم ها همسایه ى خونه ى پنجره تو سرمو و گرفتم فاصله ماشین از سریع

 شدت با بار این و دوباره. نشد كس هیچ از خبرى ولى شد قطع دزدگیر صداى. میشه سرك

 كه رماس اون توى! شد قطع دزدگیرش ثانیه دو سر هم باز اما. كوبیدم ماشین شیشه روى بیشترى

 روى و افتادم ماشین جون به لگد با! رسیدم مى جوش ى نقطه به داشتم میشد، بلند دهنم از بخار

 هیچ كه جونه بى هام ضربه اونقدر دیدم مى وقتى! كردم مى اجرا چاگى آپ فن ماشین، ى بدنه

 !كردم مى پرونى لگد بیشتر و میشد بیشتر حرصم نداره ماشین روى تاثیرى

 :مرد یك صداى سرش پشت و شنیدم رو خونه در شدن باز صداى

 كنید؟ مى چیكار خانوم -

 :تمگف عصبانیت با و كشیدم شد، پام شدن كبود به منجر فقط كه فایده بى ضربات از دست

 ...  داخل...  ببرم...  ماشینمو... خوام مى بردار لگنو این -

 ىصدای...  نشست مى صدا یك و نقش یك فقط جاش به و كردند مى فرار ذهنم از كلمات كم كم

 نور هب پشت كه كسى. بودند شنیدنش ى تشنه تنم هاى سلول و بودم نشنیده بود هفته دو كه

 كه قلبى .كردم مى حسش قلبم با اما ببینم صورتشو تونستم نمى و بود ایستاده كوچه هاى المپ
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...  وچهك این توى...  اینجا...  حاال كه كسى تنگ. بود شده تنگ جاش دیگه و زد مى پر پر سینه تو

 وىت صورتش و برداشت سمتم به قدمى. بود ایستاده...  كشیده قامت این با...  هام چشم جلوى

 ... نازنینم و وقار با هورمند... عزیزم استاد...  خودش خود. بود خودش. گرفت قرار نور

 و نهك پیدا اى روزنه قلبم مبادا...  بكشم جیغ هیجان همه این از مبادا كه گذاشتم دهنم روى دستمو

 فضاى دیدن، بهتر براى و كردند نمى باور دیدن مى كه چیزى هام چشم... بپره بیرون تنم از

 جون به رو هام ریه و بودند داده دست از رو ریتمشون هام نفس. گرفتند مى صورتم از بیشترى

 ...شكست رو ام حنجره قفل آرومش، و مردونه و بم صداى باالخره. بودند انداخته كندن

 ... سایه -

 ... استــاد -

...  یغدر اما. باشه داشته عشوه اپسیلون یه گفتنم "استاد " تا كشتم خودمو قدر چه دونه مى خدا

 مثل .شدند سرازیر امون بى كه هایى اشك و شكست زود خیلى كه بغضى. بود بغض صدام تمام

 و حضورش امنیت حس مادرش، دیدن محض به اما كنه، مى گریه و خوره مى زمین كه اى بچه

 دست خواد، مى شدن سبك دلش میشه، زیاد نازش میشه، بیشتر اش گریه وجودش، گرماى

 حال، تا كودكى از زندگیت، هاى غم تمام. كنه آرومش و بشه نگرانش كه دلى و خواد مى نوازش

 در تو و دنیاته ى همه كه كسى پیش بزنى، زار فقط خواى مى تو و میشه ردیف چشمت جلوى

 .میشى سبك اشك، قطره هر با و كشی نمى خجالت ترسى، نمى چیزى از كنارش

 حضورش بدون قدر چه نبینه. ریزم مى شوق اشك دیدنش با طور چه نبینه كه برگردوندم رومو

 .گذشته كار از كار دیگه كه دونستم مى خوب اما. دارم دوستش قدر چه نفهمه كه. كشیدم عذاب

 است؟ بیان به حاجت چه است عیان كه چیزى

 و تگذاش ماشینش عقب صندوق روى دستشو. ایستاد كنارم و برداشت سمتم به دیگه قدم چند

 :گفت بود، توش آگاهانه نگرانى یه انگار كه لحنى با و كرد خم سمتم به رو اش تنه

  كنى؟ مى گریه...  سایه -

 اما بریزم اشك نداشتم دوست. كرد مى نوازشم حرفش با انگار. بود صداش توى عجیبى حس یه

 بین خودمو و بغلش تو بپرم خواست مى دلم قدر چه. باریدن مى هام چشم بهارى، بارون مثل
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 اما نمبز حرفى خواستم و فشردم دستم توى رو كتش ى لبه و اومد باال دستم. كنم قایم بازوهاش

  .بذارم دهنم روى دستمو دوباره شد باعث كرد، مى پایین و باال شدت به امو سینه كه هقى هق

 رمگ صداى با و نشست صورتش روى بود، كرده هواشو دلم بدجورى كه قشنگش و مردونه لبخند

 :گفت مهربونش و

 شدى؟ غافلگیر -

 :گفتم و كردم پاك دستم با هامو اشك و كشیدم بلندى فین

 ...  خیــــلى -

 .میگم خودمو...  جنبه بى قدر چه...  نفهم قدر چه...  حیا بى قدر چه...  آبروبر قدر چه...  بد قدر چه

 ىزدن زار. زدم مى زار داشتم گرفتن، ازشون عروسكشونو كه هایى بچه دختر عین كه احمقمو   خود

 كه كشیدم مى باال دماغمو تند تند. داشت كم دماغمو از شده آویزون مـُف یه فقط كه صدا بى

 دیدن از دختر یه كه داشت دلیلى چه آخه. نشه اضافه اسفناكم وضعیت به گزینه این حداقل

 گوله و كنه رها رو ممكن العمل عكس هزاران هفته، دو از بعد اونم اشون، خونه در دم استادش

 ...  جز داشت مفهومى چه من كار این بریزه؟ اشك گوله

 ىشخصیت. بردم مى سوال زیر خودمو شخصیت و كردم مى كوچیك خودمو داشتم كردنم گریه با

 گهدی موقع بى ى گریه این اما است شده شناخته هورمند براى زوایاش تمام دونستم مى خوب كه

 !بود اوجش

 هاى چشم به زدم زل منم. شد خیره هام چشم توى العملى عكس و حرف هیچ بدون لحظه چند

 سمت به سرشو! بود شده صادر زدن دید مجوز پس كرد، مى نگاهم اون كه حاال. اش كشیده

 . بود صورتم و ها چشم روى نگاهش لحظه آخرین تا اما چرخوند ماشینش

 است؟ كردن نگاه چه این تو چشم فداى به اى/ است كردن آه من كار كنى مى نگاه تو تا

 لع،و با و كردم پاك هامو اشك شالم با شد، من به كه پشتش. رفت ماشینش سمت به قدم چند

 دنبال سریع مغزم كه بود گذار تاثیر انگار. بشه بهتر حالم كمى تا كشیدم هام ریه به رو سرد هواى

 .كردم مى سرهم چیزى یه باید! افتاد كردن گریه براى دلیلى كردن پیدا

 خجالت، با. سمتم گرفت و برداشت رو كاغذى دستمال ى جعبه داخلش، از و كرد باز رو ماشین در

! فتهبی راه كارش برگه یه با كه اونه از تر وخیم دماغم وضع كردم، احساس ولى برداشتم، برگه یه
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 بینیمو و گرفتم بینیم زیر رو ها دستمال از یكى و پایین انداختم سرمو. برداشتم هم دیگه برگه یه

 به لبخند! برداشتم هم دیگه دستمال یه آروم و انداختم بهش نگاهى چشمى زیر. كردم پاك

 :گفت و دوید صورتش

 . باش راحت -

 ى خنده! بود معمول حد از بلندتر صداش كه كردم دستمال توى فینى ناخودآگاه، گفت، اینو تا

 :گفت و كرد كوتاهى

 !كنى مى دیوونه آدمو كارهات همین با -

 بود؟ برخ چه دیدم؟ مى داشتم چى شنیدم؟ مى داشتم چى. پایین انداختم سرمو و گرفتم گاز لبمو

 هك خواستگارى. بیاد خواستگار برام بود قرار امشب بیرون؟ بود اومده ما ى خونه تو از...  هورمند

. كنهن فراموش داره عمر تا كه بیارم سرش بالیى خواستم مى و بودم متنفر ازش نشناخته و ندیده

 هورمند یعنى...  یعنى...  خواستگارى...  ما ى خونه...  اینجا...  هورمند بود؟ ممكن طور چه

 ود؟ب هورمند گفت، مى بدشو رامین و كرد مى رو تعریفش آرمین كه اونى پس بود؟ من خواستگار

  گند؟ بوى...  هیـــــــن بود؟ هورمند جلوش، برم گند بوى با خواستم مى كه خواستگارى

 همیدهف تنمو بوى نكنه. كشیدن بو به كردم شروع یواشكى و چسبوندم هام بغل زیر به بازوهامو

 و تمیز گفت قدر چه. بیرون نرو گفت مامان قدر چه...  اى آبروریزى چه... افتضاحى چه باشه؟

 :گفتم و چسبوندم بدنم طرف دو به محكم هامو دست. سرم تو خاك اى. باش خانوم و مرتب

 . داخل بفرمایید...  ب -

 :گفت شیطنت با و انداخت ماشینش به نگاهى

 !باشى خشن اینقدر نمیومد بهت آوردى؟ مى ماشین سر بالیى چه داشتى -

 :گفتم و انداختم پایین سرمو خجالت با

 ها همسایه از حتى. باشه خودمون ى خونه تو ماشین صاحب كردم نمى فكر اصال خدا به -

 . خوام مى معذرت...  دیگه شدم كالفه منم دونست نمى كى هیچ. كیه مال ماشین پرسیدم

 اركپ در دم نیست مشكلى گفت مادرت آخه. كردم پارك جا بد كه ببخشید هم شما. نداره عیبى -

 . كنم
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 :گفت و انداخت كوچه دور نگاهى هورمند. كردم تایید و دادم تكون سرى

 كجاست؟ ماشینت. داخل ببرى ماشینتو تا بردارم لگنو گفتى انگار -

 كه داغونم و درب پراید روى نگاهش شد، تموم كه اش جمله! بود شیطنت و شوخى از پر لحنش

 .شد ثابت بود، مونده روشن كوچه، وسط

 این حاال. بودم نكرده ضرر حد این تا مامان، حرف به ندادن گوش با عمرم تو حاال تا كه واى

 ترس با و چرخید سمتم به هورمند ى زده وحشت نگاه بذارم؟ دلم كجاى دیگه رو اوراقى ماشین

 :گفت آشكارى

 نشده؟ طوریت خوبه؟ حالت كردى؟ تصادف توئه؟ ماشین این -

 چه! ... تصادف...  همینه! كرد رو و زیر بدنمو اعضاى تمام زده شتاب نگاهش، با زدن حرف حین در

 كردن؟ گریه براى وحشتناك تصادف یه از بهتر دلیلى

 هورمند به نباید كه افتاد یادم آخر لحظه درست اما "كردم تصادف آره " بگم كه كردم باز دهن

 نه و باشه دروغ نه كه گفتم می چیزي یه باید. میشه بدتر و میره لو دروغم عاقبت چون. بگم دروغ

 .حقیقت تمام

 :گفتم رو رسید ذهنم به كه چیزي اولین و كشیدم ام چونه به دستی

 تا ینوماش بدبختی با. كالس میرم دارم تازه. نیستم بلد رانندگی من راستش...  نه كه تصادف -

 . شدم ترك زهره ترس از. آوردم اینجا

 می توضیح رو ماجرا اي ناخواسته عصبی حالت با و كردم می وراجی هم سر پشت كه طور همون

 دوباره ناخودآگاه و اومد سراغم به دوباره داشتم، رانندگی موقع كه وحشتی و ترس حس دادم،

 همون هورمند! شد سرازیر ناقابل اشك قطره یه و لرزید صدام و شد جمع هام چشم توي اشك

 :داد ادامه و زد اي دلجویانه لبخند. برد بین از هم رو بینمون ي فاصله وجب یه

 راگ. گیري نمی عبرت درس هم باز میاري وجود به خودت براي كه مشكالتی تمام با كه جالبه -

 !دختر اي كله بی خیلی میشد؟ مزاحمت كسی اگه چی؟ افتاد می برات اتفاقی

 :گفتم و كردم نگاهش تعجب با

 بله؟ -
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 هات خنده اون فداي من. جانم اي. بود اش خنده بخش روح و نواز گوش صداي فقط جوابم و

 دايص با كه كنم تمرین باید بخندم؟ وقار با و مودب تو مثل نیستم بلد من چرا. دلم عزیز بشم

 یم ترشون جذاب و تر درخشان لبخند برق كه هایی چشم و میشند باز نیمه تا كه هایی لب آروم،

 !بخندم كنه،

 :گفت و ماشینش سمت رفت هورمند

 . داخل ببري ماشینتو كه دارم برمی در جلو از ماشینو -

 سمت در ممكنه آن هر كردم می حس! ماشینی چه اونم. شدم ماشینم سوار و كردم تایید سر با

 .كنار به ماشین در ي نكره صداي حاال! داد می صدا قریژ قریژ كه بس از بشه، كنده هم راننده

 السك گذروندن حال در تازه كه كسی از قطعا البته! بود ریزي آبرو ي مایه كه بگو خودمو رانندگی

 نم حال هر به ولی. كنه می درك اینو هم هورمند حتما. داشت چندانی توقع نباید كه آموزشیه هاي

 ودمب نخوابونده رو دستی ترمز كه حالی در و كنم خاموش ماشینو بار سه وقتی. شدم آب خجالت از

 ماشینش از من به كمك براي كه هورمند چشم جلوي اینها، ي همه از بدتر تازه و بدم گاز مدام

 !بشم آب خجالت از هم باید دیوار، توي بكوبونم رو ماشین بود، شده پیاده

 و شیك خاكستري شلوار و كت اون با هورمند و شدم پیاده ماشین از شرمندگی كمال در عاقبت

 وكیلی خدا. حیاط توي برد رو ماشین و شد)!( من ي كنده پا و دست عروسك سوار كالسش، هاي

 !میومد من ماشین به تیپش قدر چه. گرفتم می صحنه این از عكس یه باید

 و مامان ي كله و سر كه دیوار، با ماشین برخورد صداي یا بود هورمند كردن دیر خاطر به دونم نمی

 ي آینه همون با خواست می دلم قدر چه كه آخ. شد پیدا هم رامین و آرمین سرشون پشت و سمیه

 ته یا پیازي سر تو مردك بگه بهش نیست یكی آخه. رامین مالج تو بكوبم ماشینم ي شده كنده

 . اینجا اومدي شدي پا من، خواستگاري شب كه چه تو به. پیاز

 حیاط داخل تنها كه دیدنم با مامان. كرد می پارك رو ماشینش داشت و بود كوچه توي هورمند

 :گفت و چرخوند اطراف و دور نگاهشو واج و هاج بودم، ایستاده

 چه؟ دیگه لگن این آوردي؟ درمی دزدگیرو صداي تو كجاست؟ برازنده آقاي اومدي؟ كی تو -

 :تمگف معترضانه! كرد توهین ماشینم به من روي تو! "لگن " گفت من عروسك به! "لگن " گفت

 چی؟ یعنی لگن...  مامان -
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 كرد می سعی شدت به كه صدایی و عصبانیت با بود شده جمع حواسش تازه انگار كه مامان

 :گفت كنه كنترلش

 حرصم خواي می كی تا برگرد؟ زود نگفتم بهت مگه بودي؟ گوري كدوم حاال تا هست معلوم -

 ... كه فهمی نمی چرا بدي؟

 وقت حاال شد متوجه خودش كه خداروشكر. داد فشار هم روي غیظ با هاشو دندون و خورد حرفشو

 براي چیزي كه هورمند برابر در. آرمین و رامین جلوي هم اون. نیست قدیمی هاي عقده كردن باز

 .ندارم كردن پنهون

 :گفت دستپاچگی با مامان و شد داخل هورمند

 .داخل بفرمایید. افتادید زحمت به هم شما كارهاش و سایه دست از برازنده، آقاي ببخشید -

 :گفت داد قلقلك دلمو ته كه كالمش، در محبتی با و زد گرمی لبخند هورمند

 .رحمته خانم سایه وجود -

 :گفتم و نشست لبم روي دلی، ته از لبخند

 .دارید لطف شما -

 هم رامین و آرمین و سمیه. شد سرگردون هورمند و من بین نگاهش شده، گرد هاي چشم با مامان

 :گفت رامین! نداشتند مامان از كمی دست

 .است فرمالیته حتما هم خواستگاري این. بودن آشنا قبل از برازنده آقاي و سایه اینكه مثل -

 فروكش خشمم تا كردم صبر لحظه چند. شدیم متوجه امون همه رو اش كنایه و طعنه از پر لحن

 :گفتم بعد و كنه

 . هستند دانشگاهمون استاد برازنده جناب. شناسم می رو ایشون كه البته -

 و انمام سمت كردم رو. ببرم باال رو هورمند جایگاه حسابی كه كردم تاكید "استاد" لفظ روي عمدا

 :گفتم

 هستند؟ كی امشبمون هاي مهمون نگفتید من به چرا -

 :گفتم آرمین به رو و نشدم مامان جواب منتظر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

491 

 

 . نگفتی اسمشونو ولی دادي رو برازنده جناب تعریف همه این -

 :گفتم زده خجالت و شدم متوقف هورمند روي و چرخوندم ها چهره بین نگاهمو

 .بشم غافلگیر من كه بود داده هم دست به دست چی همه انگار -

 :گفتم و انداختم پایین سرمو

 . استاد داخل بفرمایید -

 درق چه بفهمه كه. دربیارم رامینو حرص كه گفتم عمدا رو آخر ي جمله تا چند اون كنم می اعتراف

 .شده خارج دور از همیشه براي بفهمونم بهش كه. ارزشمنده برام هورمند

......... 

 كردن نگاه بدون خاطر همن به. كنند می نگاهم طلبكارانه دارند اشون همه االن كه دونستم می

 .مشد ساختمون وارد رفت، می سالن سمت به بقیه از عذرخواهی با كه هورمند سر پشت بهشون،

 به لبخند با. شدند بلند پامون جلوي اي دیگه مرد همراه خانوم هانیه و هاله شدیم، كه سالن داخل

 اهاشونب دور از! افتادم تنم بوي یاد مرتبه یه كه كنم روبوسی باهاشون خواستم. رفتم سمتشون

 :گفتم ساختگی لبخندي با و دادم دست

 !بگیرید هم شما ترسم می. دارم سرماخوردگی كم یه. نمیام جلوتر كه شرمنده -

 به هك دروغمم! بود میون در آبرو پاي. بود مصلحتی دیگه یكی این ولی. گفتم دروغ هم باز دونم می

 حتی .گرفتم می دوش یه شده جور هر باید! باشه داشته اشكالی نكنم فكر پس. نزد صدمه كسی

 !اي دقیقه یك دوش یه شده

! كردند خرسندي ابراز ام دوباره دیدار از و كردند استقبال ازم رویی خوش با خانوم هانیه و هاله

 و آرمین و رامین پرواي بی هاي چشم جلوي اونم نكنه؟ گل امشب همین محبتشون نمیشد حاال

 و نم كه كنند می فكر خودشون با حتما! بدبخته؟ من مچ گرفتن دنبال مدام كه مامان البته صد

 كه حدي به. كردم تور رو هورمند جورایی یه اصل در من و گذاشتیم مدارهامونو و قرار تمام هورمند

 ! داشتم آمد و رفت هم خواهرش و مادر با حتی

 یم ترجیح. بشه خراب مسموم افكار این با كه بود اونی از تر خوش حالم لحظه اون تو...  خب ولی

 . كنم سپري دري به در هفته دو از بعد رو خوب شب یه دادم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

491 

 

. هورمنده پدر كه بود پیدا وناگفته بود هورمند شبیه بود، ایستاده خانوم هاله كنار در كه مردي

 تعویض ي بهونه به حضورم، عدم و اومدن دیر بابت عذرخواهی از بعد و كردم احوالپرسی باهاش

 . حموم تو زدم شیرجه لباس،

 لباس هم گرفتم دوش هم دقیقه ده تو. شكستم رو شدن حاضر مدت كمترین ركورد امشب

 بیرون كه حموم از! سمیه انگیز اعجاب همراهی لطف به البته! كردم آرایش نمه یه هم و پوشیدم

 اشنهپ هاي صندل با. بود گذاشته تخت روي بودند، خریده برام مامان با كه رنگی آبی لباس اومدم،

 . مشكی دست ساق و شال و مشكی سانتی سه

 و كردم جمع سرم باالي خیسمو موهاي تمام. كنم پریشون مو خواستم نمی دیگه كه خداروشكر

 ادهآم سریع خیلی من و كرد كمكم محبت، با و سوز دل خواهري مثل سمیه. روشون انداختم شالو

 هك آماده. كردم قناعت ریمل، برس یه و رنگ مسی رژلبی زدن به تنها وقت، كمبود علت به. شدم

 . انداختم آینه توي خودم به نگاهی شدم،

 منو هم خواهرش و مادر. بود دیده رو صورت این هورمند چون. داشتم دوست رو ام ساده صورت

 مینه بدونی، كه لطیفیه حس چه. نداشتم اي نگرانی پس. بودند دیده آرایش بدون خوابگاه توي

 .شدي پسندیده هستی، كه طوري

 قابل كل در. نیست بدك كه هم بینیم و لب ، اي قهوه هاي چشم مشكی، ي پیوسته ابروهاي

 !خواد می البته صد كه بخواد دلش هم خیلی! تحملم

 ساق .كشیدم رنگم آبی لباس به دستی. نشست لبم روي ام مسخره افكار از پهنی و پت لبخند

 هاي لصند روي رنگمو آبی شلوار ي پاچه. پوشیدم لباسم كلوش آستین زیر رو مشكی هاي دست

 خوش هم مامان. زدم لبخند لباسم توي مشكی هاي طرح با هماهنگیش به و كردم مرتب مشكیم

 لمد وجه هیچ به. بشم مطمئن لباس نبودن چسبون از تا زدم آینه جلوي چرخی! ها است سلیقه

 كه انداختم ام سینه روي هم رو شال هاي لبه. بشم رامین كام به و هورمند نام به خواست نمی

 . بپوشونه رو برجستگیشون

 سمیه همراه "معطلن ها مهمون باش زود. ندیده خودشو حاال تا انگار " كه سمیه هشدار با باالخره

 .رفتم پایین ها پله از
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 ايه پاشنه تق و تق صداي پله، اولین روي گذاشتن پا محض به داشتم، انتظارشو كه طور همون

 بررسی هارو نگاه تك تك خجالت، بدون هم من. چرخوند سمتم به هارو نگاه ي همه صندلم،

 . كردم

 سرش، حركت با مامان بود، شده باریك هاش چشم و منقبض فكش رامین میزد، لبخند آرمین

 لبخندشون و نگاه توي مامان حس شبیه چیزي هم خانوم هانیه و هاله داد، می نشون رو رضایتش

 ... هورمند و داشت پدرانه لبخندي هورمند، پدر بود،

 زیر از رو دستش یك. ایستاد و شد بلند مبل روي از كه بود مونده سالن تا دیگه ي پله چهار هنوز

 شتحسین از پر هاي چشم و قشنگش لبخند با و بود گذاشته شلوارش جیب توي كتش، ي لبه

 باز مگوش بغل تا نیشم مبادا كه بودم گرفته هام دندون بین داخل از لبمو ي گوشه. كرد می نگاهم

 تنم روي كوتاه خیلی نگاهش. میشد تر عمیق هورمند لبخند رفتم، می تر پایین كه اي پله هر. بشه

 لباسم كه بگه خواست می كوتاهش نگاه با فقط انگار. برگشت هام چشم به دوباره و چرخید

 هبیپچار اون شاید! كنم تصور دارم دوست من كه چیزیه این البته. ترم مهم خودم ولی قشنگه

 !كنه نگاه حسابی و درست نشده روش

 :گفتم و رسیدم كنارش باالخره

 .بشینید كنم می خواهش -

 باز هام چشم روي و بست رو هاش پلك سریع اما رفت هام لب سمت اي لحظه براي گرمش نگاه

 :گفت شنیدم خودم فقط كه آرومی صداي با و كرد

 ...چشمگیر...  همیشه مثل -

 كاراآش و كرد نمی كفایت داخل از لب گزیدن دیگه. میشد آبروبر داشت دیگه قلبم تولوپ تاالپ

 كه بود كرده تعریف ازم جوري این حاال تا كی آخه. انداختم پایین سرمو و گرفتم دندون به لبمو

. نم جدى و ابهت با استاد. هورمند كى؟ اونم نزنم؟ بال بال و نگیرم گر ها حرف این شنیدن با من

 قلبم از تونستم می طور چه. خدا واى بودم؟ چشمگیر براش همیشه من یعنی "همیشه مثل " گفت

 كه هم هاله نكنه؟ پمپاژ صورتم به داره چنته تو خون چی هر و باشه خوددار كه باشم داشته توقع

 :گفت و شد بلند برادرش كنار ي نفره تك مبل روي از سخاوت نهایت در

 !بشین اینجا بیا جون سایه -
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 نه لیو بغلش تو بپرم خدامه از درسته. نفرستاد هورمند حلق تو منو و نبود نفره دو مبل خوبه حاال

 مریت حتی و حركات و رفتار روي بودن كرده زوم همه كه موقعیتی چنین تو اونم! جورى این دیگه

 !من تنفس

 كشیده مامان سمت نگاهم اراده بی نبوده، مهم برام مامان نظر وقت هیچ اینكه با چرا دونم نمی

 هم روي هاشو پلك لبخندي با مامان وقتی و! بده اجازه بهم نگاهش با مامان داشتم توقع و شد

 و ستمنش هورمند كنار مبل روي و فرستادم بیرون بود شده حبس كی نفهمیدم كه نفسی گذاشت،

 . نشست پدرش كنار هاله

 چی ره. كرد می تر سخت برام رو كشیدن نفس سكوت این و بودند كرده سكوت همه ثانیه چند تا

 حد ات كمرمو. شده بسته ریه راه و گیره می راه بینیم تا فقط هوا كردم می حس كشیدم می نفس

 بینی زا چی هر! بشه باز راهش برداشته، پیچ تنفسیم مجاري اگر كه بودم داشته نگه صاف ممكن

 :شنیدم رو هورمند صداي كه بكشم نفس دهن از خواستم. نداشت فایده گرفتم می نفس

 شد؟ ختم كجا به داد قرار اون عاقبت خان، آرمین خب -

 به هارو حواس میزد، حرف كاریش قراردادهاي از یكی مورد در تاب و آب با كه آرمین بلند صداي و

 ورمنده به اي قدرشناسانه نگاه. بكشم نفس آرامش با تونستم من و كرد منحرف اي دیگه سمت

 . زد كوتاهى لبخند و كرد احساس نگاهمو. بود آرمین به نگاهش كه انداختم

 به و انداختم هم روي بودم، چسبونده هم به استرس از كه پاهامو و شدم سازگار جو با كم كم

. ودنب زندایی كه خداروشكر. شدم دایی زن و دایی حضور عدم متوجه تازه. دادم تكیه مبل پشتی

 اب دایی احتماال. كرد می پولم یه ي سكه هورمند ي خانواده جلوي و میزد نیشی یه حتما وگرنه

 . بگیره تونست نمی دیگه كه رامینو جلوي ولی. بود شده زندایی اومدن مانع نیومدنش

 :گفت مامان كه بودم ننشسته راحت دقیقه دو هنوز

 .بیار بریز چایی تا چند جان، سایه -

 ارب اولین براي. بود رسیده خواستگاري مراسم شروع وقت پس. كشید پر وجودم از آرامش تمام

! گفتم هم ي "چشم " لب زیر حتی و شدم بلند اعتراضی هیچ بدون مامان، حرف دربرابر عمرم تو

 هوج هیچ به كه هورمند ي كننده غافلگیر و ناگهانی حضور استرس. بود استرسم از همه ها این

 . نداشتم آمادگی براش
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 رامین و اومدم آشپزخونه به چاي ریختن براي كه افتادم روزي اون یاد ایستادم، كه سماور پاى

 از كه یكس تنها و سالن سمت برگشتم. كنه تكرار كارشو دوباره نبود بعید هیچ. اومد سرم پشت

 :زدم صدا رو بودم گفته براش رامین كارهاي

 !بیاید لحظه یه میشه مامان -

 بود؟ چی چاره ولی میشه سبز شاخ داره هم مامان سر روي خودم، سر بر عالوه كه دونستم می

 . بود رامین هاي مزاحمت تحمل از بهتر

 :گفت و اومد آشپزخونه به مامان

 شده؟ چی -

 :گفتم ریختم می كریستالی هاي فنجون داخل رو چاى كه طور همون

 ...  فقط...  هچی -

 رايب تعللم از كه مامان. دارم نگه آشپزخونه توي مامانو جوري یه كه بگم باید چی دونستم نمی

 :گفت بود شده كالفه زدن حرف

 نم و نیستی بلد هم ریختن چاي یه كنند می فكر وقت یه. برم زودتر باید. دختر بزن حرف د  -

 . ریختم چاي

 :گفتم و كردم پر هارو فنجون بیشتري سرعت با

 . شناختمش می قبل از همین واسه. دانشگاهمونه استاد برازنده آقاي...  مامان -

 می هم فرقی برات مگه دادن؟ توضیح واسه داري عجله اینقدر چرا حاال بگی؟ خواستی می همینو -

  دارم؟ نظري چه من كه كنه

 مه مامان براي دلم حتی بودم؟ شده نازك دل اینقدر امشب چرا. كرد ناراحتم اش گالیه از پر لحن

 من و بود شدن تموم حال در ها چاي ریختن كار. بدم بهش كه نداشتم جوابی هیچ ولى. سوخت

 :بگم معترضانه تونستم فقط

 ... مامان -
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 و افتادم راه مامان سر پشت زود خیلی. برگشت سالن به و داد تكون تاسف از سري هم مامان و

 چاي رفقا براي خوابگاه توي اونقدر ساله سه این تو خداروشكر. بردم سالن به رو چاي سینی

 لندب جاش از رامین كه رفتم می هورمند پدر سمت به داشتم. شدم خبره كار یه این تو كه ریختم

 :گفت و شد

 . میشی اذیت سنگینه. كنم می تعارف من بده رو سینی عمه دختر -

 اصال رامین به چاي سینی دادن كه دونستم می خوب. عوضیه و پررو بشر این قدر چه كه واي

 هباش خواستگار كه مهمونی هم اون. بود ها مهمون به احترامی بی جورایی یه. نداره خوشی صورت

 می هم من باشه، پررو اینقدر تونست می رامین اگر. كنه تعارف رو چاي باید خودش دختر و

 . بگیرم حالشو تونستم

 :گفتم و باشه رامین دسترس از دور كه گرفتم تر عقب كمی رو سینی

 .بكش زحمت شما رو اش بقیه. كنم تعارف هامون مهمون به بده اجازه. دایی پسر ممنون خیلی -

 .گرفتم پدر ي برازنده مقابل رو سینی لبخند با و شدم رد كنارش از و

 لهها كنار از رضایتی، پر و عمیق لبخند با من و شد شروع چاي بوي و عطر و رو و رنگ از ها تعریف

 به ونگاهش و برداشت طمانینه با رو چاي. گرفتم هورمند مقابل رو سینی و شدم رد هم خانم هانیه و

 :گفت و دوخت هام چشم

 . خانوم نكنه درد شما دست -

. تداش كردنمو دیوونه قصد انگار امشب. گفتنش " خانوم " با گذاشتم پا زیر خدارو عرش كه واي

 امیدوارم فقط. برسه این از بعد داد به خدا. كرد دلبري اینقدر و بود خواستگاري یه خوبه حاال

 . نشم مجنون

 هب كردن تعارف از بعد هم من. نشست جاش سر و شد كردن تعارف چاي خیال بی كلی به رامین

 نهخالصا بود، كرده حقم در ما ي خونه به هورمند آوردن با ندونسته آرمین كه محبتی خاطر به همه،

 چاي برداشتن براي كه لحظه همون رسیدم، رامین مقابل وقتی اما كردم تعارف بهش رو چاي

 سر و برگشتم پوزخندي با و گذاشتم مقابلش عسلی روي رو سینی كشید، جلو مبل روي خودشو

 . نشستم هورمند كنار و جام
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 از. زد حرف ایمانش و رفتار و اخالق و هورمند مورد در و كرد شروع رو صحبت هورمند پدر

 هك چیزي! بودنش كارخونه عامل مدیر از و بودنش استاد بودنش، دانشجو از گفت، تحصیالتش

 پایین سرشو كه هورمند به واج و هاج. شد گرد هام چشم شنیدنش با و بودم خبر بی ازش من

 میزد، حرف اش كارخونه گردوندن براى پسرش درایت از تاب و آب با كه پدرش و بود انداخته

 . كردم مى نگاه

 رپد. بردم می پی رامین مخالفت و ازدواج این گرفتن سر براي آرمین هاي اصرار علت به كم كم

 از كه طور این هورمند و داره نساجی ي كارخونه آرمین، و دایی مثل البته و من پدر مثل هورمند،

 و آرایشی لوازم ي كننده تولید ي كارخونه یك در اي دیگه فرد با فهمیدم، پدرش هاي حرف

 دیرم است، شوینده مواد ي كننده تولید كه اي كارخونه در هم رامین...  رامین و. شریكه بهداشتی

 ... هورمند رقیب البته صد و عامله

 ا،دنی هاي آدم تمام بین از چرا كه بفهمم تونستم نمی. میزدم گیج من و میزد حرف هورمند پدر

 ینه؟رام و دایى و ما مشابه هم اشون كارخونه قضا از و دار كارخونه كه بشم كسی عاشق دقیقا باید

. یشهم پذیر امكان چیزي هر باشی، كشور نساجی ي كارخونه ترین موفق و بزرگترین وارث وقتی

 وت كه درسی همون براي دقیقا و دانشگاه توي جوون استاد یه مرتبه یه كه میشه پذیر امكان

 هنقش ها اتفاق این تمام كه. باشه تو شهري هم اصالتا اما رشت ساكن كه. بشه ظاهر برداشتی

 وارد دهورمن جاش به و ببره پیش از كاري نتونست رامین. دقیق برنامه یه. كثیف بازي یه. باشه

 ... شد بازي

 نمى. بفهمم كه خواستم نمى اما شنیدم مى هم شاید یا. شنیدم نمى رو ها صحبت ي ادامه

 مكنم طور چه آخه. بكوبه صورتم توى تر رحمانه بى رو واقعیت كه بشنوم اى دیگه چیز خواستم

 حاال چرا. هاش راهنمایى و گذشت و مهربونى تمام با هورمند دربیاد؟ آب از نامرد هورمند كه بود

 هاش آدم و دنیا كه بفهمم باید میشن، پیدا خوب هاى آدم هم دنیا توى هنوز كردم مى حس كه

 و بدبختى همیشه چرا بیفته؟ من براى باید اتفاقات این تمام چرا هاست؟ حرف این از تر پست

  چسبه؟ مى منو ى یقه سختى

 وءس ازم چرا كرد؟ نمى رفتار ها اون مثل چرا پس آرمینه، و رامین ى لنگه یكى هم هورمند اگر ولى

 رهبب لذت ازم هم تونست مى راحت خیلى بودم؛ اسیرش بودم، چنگش تو كه من نكرد؟ استفاده

 االن شاید...  بعد ولى داشته بدى قصد اولش هم شاید. نكرد كارو این ولى. برسه هدفش به هم
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 مى یمراهنمای اینقدر چرا پس نداره دوستم اگه. داره دوستم واقعا االن شاید نباشه، بد نیتش دیگه

 .ندارم تنهایى طاقت این از بیشتر. بشكنم نذار خدایا بود؟ كنارم و كرد

 نوم واقعا كه كسی اون مدت تمام یعنى باشه؟ بوده نقشه روى از رفتارهاش این تمام میشه مگه

 واقع در بودم، ممنونش هورمند با موافقت خاطر به كه آرمین و بود؟ رامین خواست، می خودم براي

 پخته گاز روي آروم آروم كه اي قورباغه همون مثل من و بریده سرمو پنبه با كه كسیه همون

 . سپردم كشنده مطبوع گرماي این به خودمو میشه،

 :گفت مامان به رو هورمند پدر و اومد سر انتظار باالخره

 و شرط اگر و كنند صحبت هم با كم یه جوون تا دو این بفرمایید، اجازه اگر صداقت، خانوم -

 . بذارند میون در هم با دارند شروطی

 :گفت مامان

 .اید اجازه صاحب. دارید اختیار -

 :گفت و كرد نگاه من به هم بعد

 . كن راهنمایی رو برازنده آقاي جان، سایه -

 تنفر با كه شد كشیده رامین سمت به نگاهم هورمند، به كردن نگاه جاي به و شدم بلند جام از

 عاشق واقعا شدند، خیره بهم نفرت با كه هایى چشم این نیست ممكن...  نه. كرد می نگاهم

 ازش نگاهمو كجا؟ رامین هاى چشم نفرت این و كجا هورمند نگاه توى محبت و حس اون. باشند

 :گفتم داشت، گریه ى مایه ته كه صدایى با هورمند، به رو و گرفتم

 . بفرمایید -

 رد دم. كردم دعوتش اتاقم به و رفتم باال ها پله از هورمند همراه. كردم اشاره ها پله به دستم با و

 ي رهنف تك مبل روي كه كردم تعارفش و نشستم تختم روي. بشم وارد اول كه ایستاد كنار اتاق،

 :گفت لبخند با و نشست. بشینه میرم، ور تاپم لپ با و شینم می روش همیشه كه اتاقم

 رو تو و بیام اتون خونه به كه برسه روزي كردم نمی فكرشو اصال دیدمت، كه باري اولین -

 . كنم خواستگاري
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. ستنی شدن احساساتى وقت حاال سایه،. كردم كنترل بشینه، لبم روى تا رفت مى كه لبخندى

 فهمهن كه كنى رفتار طورى باید. باشى خشن باید چیه حقیقت بفهمى خواى مى اگر. باش خوددار

 لبخندهاى اون ولى...  ولى. شدى متظاهرش كارهاى عاشق واقعا نفهمه كه. خوردى دست رو

 هتون نمى خالصش هاى محبت. باشه دروغ تونه نمى گرمش هاى نگاه اون. نبود تظاهر مهربونش

 .باشم عاقل كن كمكم خدایا. باشه آلوده

 : باشه قاطع و محكم ممكن، حد تا لحنم كردم سعى و كشیدم عمیقى نفس

 . كردي می فكرشو هم نباید -

 مبه تعجب با و رفت باال ابروهاش نداشت، رو حرفى چنین انتظار عنوان هیچ به انگار كه هورمند

 :گفت و شد خیره

  چیه؟ منظورت -

 تا رو هام پلك. بود بسته رو گلوم راه محكم سد یه مثل بغضم. بدم قورت تونستم نمى دهنمو آب

 :نشه سرازیر هام اشك كه بودم داشته نگه باز داشت جا كه جایى

  .شده زندگیم وارد فریب و نیرنگ جور هزار با كه كنم ازدواج كسی با بخواد دلم نكنم گمون -

 :گفت ناباورى با و شد گره هم در ابروهاش كم كم. كرد نگاهم مبهوت و مات لحظه چند

 شم؟ب متوجه هم من كه كنی صحبت جوري یه میشه چیه؟ فریب و نیرنگ سایه؟ میگی داري چی -

 . بود افتاده سوزش به گلوم و بینى. كردم تالش بغضم بردن فرو براى دوباره و دوباره

  شناسی؟ می رو سعیدي آرمین و رامین كی از بگی میشه. كنم مى صحبت تر واضح. باشه -

 :گفت و انداخت بهم گنگی نگاه

 چی؟ یعنی ها سوال این -

 . دروغ بدون. بدین جوابمو لطفا -

  بگم؟ دروغ باید چرا -

 :گفتم حوصله بى و عصبى
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 همون از. بزنید حرف باهام صداقت با دیگه حاال حداقل. مهمه برام. میكنم خواهش. بدید جواب -

 شما. باشم صادق شما با كرد می وادارم كه بود وجودتون توي چیزي یه دیدم رو شما كه اول روز

 شدین؟ آشنا كی از آرمین و رامین با گفتید؟ دروغ بهم چرا نبودید؟ طور این چرا

 :گفت كالفگی با

 و داییت و پدرم. بوده حرفشون یا بودند برم و دور خودشون یا آرمین و رامین میاد یادم وقتی از -

 . بشناسمشون كه طبیعیه پس. بودند همكار هم با سه هر پدرت،

  بودند؟ همكار كجا -

 و من پدر. خریدش كامل طور به هم عاقبت و شد دارش سهام پدرت بعدها كه اي كارخونه تو -

 درتپ مرگ از قبل تا روابطشون اما. شدند مستقل و اومدند بیرون كارخونه اون از كم كم هم داییت

 می رو خودشون ي كارخونه هم آرمین، داییت، پسر و داییت پدرت، از بعد. بود نشده قطع

 .دیدمشون می بیش و كم هم من بودند ارتباط در پدرم با چون و. پدرتو ي كارخونه هم چرخوندند

 است؟ كننده ناراحت تو براي رابطه این كجاي

 :گفتم هاشو چشم توي زدم زل

 .متنفرم باشه دار كارخونه كه خواستگاري از -

 :گفت آرومی صداي با. دیدم هاش چشم تو رو امیدى نا لحظه چند براي

 متنفري؟ من از -

 روز مام،ت ماه پنج كه كسی از. باشم متنفر ازش تونستم می طور چه. میشد بزرگتر لحظه هر بغضم

 ... حاال و داشتم ایمان بهش كه كسی. داد یاد بهم چیزها خیلی كه كسی. بود شبم و

 :گفتم بغض با

 اومدي؟ خودم خاطر به كه كنم باور باید كنی؟ می خواستگاري ازم داري چرا اینجا؟ اومدي چرا -

 تمام باید چرا نیست؟ رامین و آرمین هاي نقشه خاطر به ها این ي همه كه داري؟ دوستم واقعا كه

 الاص ي؟دربیا آب از آشنا پسرهاش و من دایی با تو باید چرا بشه؟ جور و جفت هم با اتفاقات این

 هك بوده؟ اتفاق یه ها این تمام كه كنم باور تونم می طور چه باشین؟ دار كارخونه باید شما چرا

 تو با من ازدواج از امه، خانواده و من ي ارثیه دنبال كه آرمین باید چرا نبوده؟ شده ریزي برنامه
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 كاسه هی تو عوضی آرمین اون با دستت حتما زنه؟ نمى سینه به برادرشو سنگ چرا بشه؟ خوشحال

 مگه نبود؟ میلت خالف كارهام ى همه مگه نبودى؟ متنفر من از مگه. كنه می حمایتت كه است

 میدى؟ ازدواج درخواست و نشستى من روى به رو حاال چرا پس نبود؟ زننده اخالقم

 دل دروغی عشق یه و واهی امید یه به وقت همه این اینكه حس. نداشتم هامو اشك اختیار دیگه

 ندهورم! باشه شده چاي ي تفاله یه عاشق كه اي مورچه مثل. كرد می ام دیوونه داشت بودم بسته

 تقال به داشتم دوست. داد می عذابم بیشتر سكوتش همین. كرد می نگاهم فقط حرفی هیچ بدون

 دست پشت با. میزد هام حرف به تایید مهر انگار سكوتش با اما. كنم می اشتباه كه بگه و بیفته

 :گفتم و كردم پاك هامو اشك

 گیر ؟ببافی هم به دروغ تونی نمی دیگه نه؟ نداري آستین توي ترفندي هیچ دیگه ساكتی؟ چرا -

 . المصب بگو چیزي یه د   شده؟ رو دستت افتادي؟

 :گفت و كشید شدتی پر نفس

 تونی می داري، تو كه حالی این با لحظه، این تو و االن دونم نمی اما. دارم هم خیلی. دارم حرف -

 . میگم دروغ بازم كنی می فكر تو بگم چی هر. نه یا كنی باورم

 كینتس رو درد این جوري یه خواستم می فقط. باشه دروغ اگر حتی. شنیدن ي تشنه. بودم تشنه

 . خورده خنجر نكنه حس قلبم كه. بدم

 . كنم می گوش -

 :گفت و چرخوند صورتم دور رو هاش چشم

 ونچ. بوده اتفاق یه چیز همه كنی باور نتونی كه. كنی شك من به كه میدم حق بهت...  سایه -

 . شدم شوكه فهمیدم، وقتی خودمم

 ... داد ادامه و كشید عمیقى نفس

 و داییت و پدرت زبون از ها، وقت خیلی بودم، كارشناسی دانشجوي شهر همین تو كه موقع اون -

 یم هات كشی سر و ها شیطنت و تو مورد در گریخته، و جسته چیزهایی یه هات، دایی پسر حتی

 ند،گفت مى كارهات از وقتى. آورده ستوه به رو همه ساله چهارده دختر یه كه بود جالب برام. شنیدم

 . خندیدم می دلم ته از من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

511 

 

 و دكر نگاهم عجیبی محبت با. نشست لبش روي ملیحی لبخند رسید، كه حرفش جاي این به

 :داد ادامه

 اسم ینب جالبی ارتباط چنین چرا گفتم مى خودم با همیشه. است سایه اسمت دونستم می فقط -

 اهم چند همین تا. نشد ممكن وقت هیچ اما ببینمت داشتم دوست. خورشید و سایه. هست هامون

 تیوق...  كردي می طلب حقتو تدافعی حالت اون با و گذاشتی آزمایشگاه به پا وقتی...  كه پیش

 به د،بو ذهنم توي تو از كه هایی سركشی اون تمام ،"صداقت سایه " گفتی تو و پرسیدم اسمتو

 تمام برخالف. بودم مونده حیرون واقعا! طلبكار لحن و آرایش و ها لباس اون با. دیدم عینه

 و حساسیت كه قلبی خوش دختر یه كردم می حس همیشه بودم، شنیده موردت در كه چیزهایی

 تو كه كردم احساس لحظه یه روز اون اما. كنی می مخفی ظاهري خشونت ینا پشت رو لطافتت

 . گذرونی خوش و سركش دختر یه واقعا

 غرق خاطرات و خودم توي. داشتم دوست رو خاطرات مرور این. بودم ساكت منم. كرد سكوت

 :داد ادامه هورمند و بودم

 كالس توي كه اي سایه این شدم متوجه زود خیلی داشتم، ات خانواده با كه آشنایی خاطر به -

 تصمیم. آورده ستوه به اشو خانواده كه ایه پاره آتیش همون باره می روش و سر از شیطنت من،

 خواست ىم دلم. باشی خوش و كنی بازیچه هم منو خواستم نمی. بایستم جلوت سرسختانه گرفتم

 كه يچیز اون اصال تو كه فهمیدم زود خیلی و. نیست راهش این كه بفهمی. بشی متوقف جایی یه

 رخاط همین به. كردم مى فكرشو كه بود حساسی و شكننده دختر همون. نیستى میدي نشون

 یم اسیرم داره ها، كردن كمك این اینكه از غافل و كنی پیدا راهتو كه كردم كمكت. كردم كمكت

 . كنه

 هیچ. بده نشون رو صداقتش نگاهش با خواست مى انگار. دوخت هام چشم به رو نابش نگاه

 ... دونم نمى...  اون و آشنایى هاى لحظه رویاى خوردن هم به ترس از من. زدیم نمى پلك كدوم

 پیش خواستگاري توي مادرت و تو بین كه دعوایی و خواهرت از آرمین خواستگاري ماجراي -

 دوست دختر دونست، می كه هم بابا. بود گفته پدرم براي دل درد عنوان به داییت بود، اومده

 هاي آدم تمام از قدر چه كه فهمیدم. گفت چیزو همه برام پسرشه، دانشجوي حاال مرحومش،

 زا ترسیدم. هستم كی واقعا من بفهمی اینكه از ترسیدم. میاد بدت دار كارخونه قضا از و پولدار

 منخواست. ببینی طلب فرصت یه چشم به هم رو من اینكه از. كنی می امروز كه فكرهایی همین
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 اي القهع هیچ من كنی؟ باورم كه كنم چیكار...  سایه. بشناسونم بهت رو واقعیم خود تا بگم چیزي

 تو موالا به چشمی كنی باور اینكه براي. كافیه برام داده بهم خدا كه همینی. ندارم بیشتر پول به

 من سایه،. داره اهمیت برام پول نكنی فكر كه. كنم می نامت به رو كارخونه از سهامم ندارم،

 خیلی امشب تونست می كه اي سایه. رو نجیب و محجوب و آروم ي سایه این. خوام می خودتو

 از ونمت نمى. بگذرم ازت تونم نمی...  سایه. كرد رفتار متانت با اما بده، داییشو پسر جواب زننده

 .بدم دستت

.......... 

 خترم،د "بگه بهم اطمینان با كه پدري نداشتن از یتیمی، از پناهی، بی از تنهایی، از. بودم خسته

 . "هورمنده با حق

 هایى چشم با. بردم پناه خودش به هورمند ترس از بوده، هورمند پناهم تنها كه ماه چند این مثل

 :گفتم و شدم خیره بهش گرفت نمى رو باریدنشون جلوى هیچى دیگه كه

 اعتماد خواهرم و مادر به حتی. كنم اعتماد بهش وجودم تمام با كه ندارم كسو هیچ. تنهام من -

 مادرم نظر از. میره رامین ي صدقه قربون مدام كه مادري و شده آرمین همسر كه خواهري. ندارم

. مخالف رامین و موافقند ازدواج این با مادرم و آرمین. پسرهاشه و دایی با حق همیشه خواهرم، و

 ارمخواستگ مورد در بخوام كی از كنم؟ تكیه كی به كنم؟ اعتماد كی به كیه؟ با حق دونم نمی من

  خودش؟ سود و جیب نه باشه مهم براش من خوشبختی كه كنم پیدا كیو كنه؟ تحقیق

 :كردم مى هق هق و لرزید مى ام چونه

 و یرخ و نگرانمه كردم می حس كه كسی. كردم اعتماد بهش كه هستید كسی اولین پدرم، از بعد -

 می انجام چرا و چون بدون گفتید می كاري هر كه داشتم اعتماد بهتون اونقدر. خواد می صالحمو

 دسو دنبال واقع در پناهت و پشت تنها كنی حس وقتی اما نه، یا كنید می درك دونم نمی. دادم

 خواهش...  كنم می خواهش. مونه نمی باقی آدم از چیزي دیگه...  تو خوشبختی نه بوده خودش

 بهت هم باز تردیدم و شك ي همه با. نذار تنهام وقت هیچ. نكن خیانت بهم وقت هیچ كنم می

. نمك بیرون وجودم از شبه یه تونم نمی رو اومده وجود به قلبم توي ذره ذره كه ایمانی. دارم ایمان

 به حداقل خوام می. داره احساس سوزنی سر بازهم طلب، فرصت هم قدر هر آدمی هر دونم می

 آرامش با كه خواد می رو اي لحظه دلم. كنم احساس رو خوشبختی سوزن، سر همون ي اندازه

 ارهد من، خاطر به نفر یه كه باشه راحت خیالم و بخورم چاي و بدم لم تلویزیون پاي ام خونه توي
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 تمام بتونم كه. باشم رفاه و آسایش در من كه میزنه آتیش و آب به خودشو و كشه می زحمت

 نگرانیش ي همه كه بذارم مردي دوش به شده كه هم شب یه براي هامو نگرانی و مشكالت

 و هكن تكیه بهشون كه محكمی هاي شونه جز خواد؟ می چی زندگی از زن یه مگه. منه خوشبختی

  بكشه؟ نفس آرامش با و بذاره روش سرشو كه اي سینه

 بزرگ بغض. نشه بلند ام گریه صداى كه گذاشتم دهنم جلوي دستمو. بزنم حرف نتونستم دیگه

 چشم. بریزه بیرون وجودم از هامو نگرانی تمام كه فریادي. خواست می فریاد دلش گلوم توي

 :گفتم و دوختم هورمند به بود، شده تار دیدشون اشك از كه هامو

 شاگردي، و استاد حرمت به دوستیمون، حرمت به میدم، قسم مقدسه برات كه چی هر به رو تو -

 . بگو بهم حاال همین. بگو بهم ایه دیگه چیز قصدت اگر

 تمانداخ پایین سرمو. نشست تخت روي كنارم و شد بلند جاش از كه دیدم اشك ي پرده پشت از

 هق پیچید، اتاقم فضاي توي كه صداش. بپیونده لباسم رنگ آبی دریاي به هام اشك دادم اجازه و

 .بشنون خواست می دلشون هامم اشك انگار. گرفت آروم هم زدنم

 دلم توي تو از كه محبتی حرمت به داري، باورش وجودت تمام با دونم می كه خدایی همون به -

 برام وجودت. عزیزي برام خودت. خوام می خودتو فقط من...  سایه قسم، هات چشم به دارم،

 تمام میدم قول بشی، اذیت كه نكنم كاري عمرم، آخر تا كه میدم شرف قول...  سایه. ارزشمنده

 قول هم تو...  سایه. برسه بهت آسیبی ذارم نمی وقت هیچ. بكنم كردنت خوشبخت براي سعیمو

 . نكن دریغ ازم اعتمادتو وقت هیچ نكنی، شك بهم وقت هیچ بده

 این با یخوشبخت ي پرنده كه كنم باور تونستم نمی. بود ظرفیتم از فراتر شنیدم می كه چیزهایی

 ي سینه روي و شد سنگین سرم كه شد چی دونم نمی. باشه نشسته هام شونه روي وضوح

 شوهرم كه خواد می هم اون و بگم بله بهش خوام می دونم می كه حاال دیگه. نشست هورمند

 حتی عقد از قبل دیگه میدم قول...  خدا ببخش رو دفعه یه همین داره؟ ایرادي چه پس باشه،

 !نخوره بهش انگشتمم

 ي بهل. كنم خالی بغضمو كه داد اجازه مخالفتی هیچ بدون هورمند و شست می پیراهنشو هام اشك

 رفتن نپایی و باال. بودم كرده مخفی اش سینه و كت بین خودمو و بودم كشیده صورتم روي كتشو

 داب تا خواست می دلم چقدر. كرد می هدیه بهم رو آرامش قلبش، تند ریتم و اش سینه ي قفسه
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 ،بود گذاشته بازوم روي آرومی به رو دستش یك فقط كه هورمند حركت اما. بمونم آغوشش توي

 . زوده ها "كردن خوش جا" این براي هنوز كه كرد می یادآوري بهم

 :آورد لبم به خنده گریه، میون بود، همراه شوخی با كه حرفش

 هاي چشم این با دخترشو اگه خانومم مادر كه بزن صورتت به آبی یه پاشو ها، خانوم خانوم -

 اره؟برقر مگو بگو داره، به نه باره به نه هنوز نمیگن. درمیاره دامادش روزگار از دمار ببینه، اشكی

 :گفتم و برداشتم اش سینه روي از سرمو و خندیدم

 میده؟ شما به دخترشو مادرم كه دونید می كجا از! شدین فامیل زود چه -

 !موافقه ازدواج این با مادرت گفتی خودت شما كه جایی اون از -

 :فتمگ مظلومانه و دادم تاب انگشتم بین رو اشون دسته یه و رفت سرم موهاي سمت به انگشتم

 گفتم؟ كی واقعا؟ -

 :گفت و كشید پایین دستمو و گرفت لباسمو آستین

 سقف هی زیر موندنمون تنها كه پایین بریم پاشو. نكن بازي موها این با من چشم جلوي قدر این -

 !نیست جایز دیگه این از بیشتر

 :گفت و برگشت سمتم به دوباره اما رفت بیرون در از. شد بلند جاش از من از زودتر و

 . بزنی صورتت به آبی یه نباشه بد كنم فكر -

 و حرفش و بسته در به مبهوت و مات لحظه چند تا! رفت و بست درو و داد تحویلم چشمكی و

 آینه توي صورتم به نگاهی و اومدم خودم به باالخره. كردم می فكر شیطنتش و چشمكش

 رقد چه! بود شده سیاه هامم چشم زیر و بود انداخته رد ام چونه زیر تا ریملم من، واي اي. انداختم

 چپیدم سریع! میومدم هم عشوه براش داغون و درب ي قیافه اون با! بودم شده قیافه خوش كه

 .بیرون پریدم اتاق از و زدم لب رژ یه. شستم صورتمو و حموم توي

 به اتاقم، در از تر طرف اون قدم چند كه دیدم رو هورمند تعجب، كمال در اومدم، بیرون كه اتاق از

. كرد می نگاهم لبخند با فقط اون و شدم خیره بهش لحظه چند! بود منتظرم و بود داده تكیه دیوار

 :گفتم و انداختم كار به زبونمو باالخره
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 پایین؟ نرفتید چرا پس -

 :گفت و انداخت باال خفیف خیلی رو اش شونه

 !بیاد ها بعضی دست كار حساب كه بریم هم با بهتره گمونم -

 ندهورم. رفتم ها پله سمت به. زدم سنجیش نكته این به لبخندي و افتادم رامین یاد ناخودآگاه

 :گفت و گذاشت پله اولین روي پاشو من با همزمان درست و شد همراهم

 بازوم دور كه دستت و داري كم بلند پشت عروس لباس یه تو فقط. دارم شلوارو و كت كه من -

 .تكمیله چیز همه دیگه و بیفته

 هورمند به عاجزانه. كردم می حس هام لب روي حتی رو شیرینیش. بود پزون مربا دلم تو كه واي

 :گفتم و كردم نگاه

 ؟كنند می فكري چه بینند، می بقیه وقت یه میگیره، ام خنده. هارو حرف این نگید خدا رو تو -

 :گفت و كرد تایید سر با

 خوبه؟. عقد شب واسه ذارم می اشو بقیه. تو خاطر به باشه، -

 دهورمن برسه، مقصد به اینكه از قبل اما رفت باال اراده بی دستم. شدم می آب خجالت از داشتم

 :گفت دستپاچه

 !بگذره خیر به هم عقد از قبل روز چند این بذار. شو موهات تابوندن خیال بی من جان -

 قاه خواست می دلم قدر چه كه واي. كرد نگاهم مظلومیت با هم هورمند و كردم نگاهش چپ چپ

 . نده قلقلك دلمو اون از بیشتر مظلومش صورت كه گرفتم ازش نگاهمو. بخندم قاه

 تبریك هورمند مادر و پدر كه خبره چه فهمیدن هامون قیافه از همه انگار رسدیم، كه سالن به

 !كرد ترك رو خونه غیظ با رامین و كرد خوشبختی آرزوي مامان و گفتند

 اتمام از بعد به دومون هر درخواست به هم عروسی و شد تعیین بعد ي هفته یك براي عقد تاریخ

 رشت درسش، پایان تا باید بكشه، طول هورمند دكتراي تز اگر كنم گمون. شد موكول من درس

  داد؟ بهم رو هورمند كه رشت از بهتر جایی چه. راضیم كه من. كنیم زندگی
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 اسم یه حاال. زد تك برام و گرفت رو ام شماره هورمند كردند، می خداحافظی داشتند كه وقتی

 خورشید اسمش، مثل واقعا خوام، می خدا از وجودم تمام با كه اسمی.دارم گوشیم توي خاص

 ... باشه زندگیم

 درختی از برگی نخواي، تو اگر كه قدرتت پر هاي دست به. سپارم می تو دست به خودمو...  خدایا

 . كن خدایی برام عظمتت، قدر به تو ولی نكردم، بندگی برات عظمتت قدر به من. افته نمی

........ 

. بود دسیمق پیش حواسم تمام اختیار بی كه بود اي دقیقه چند. گوشیم سراغ رفتم و بستم دفترو

 و ارض و من از تر خبره كه نفر یه. بخوام كمك نفر یه از زودتر باید كردم می حس. میزد شور دلم

 . باشه رفقاش

 اجرام پیاز تا سیر از معطلی، بدون من و داد جواب بوق دومین با. گرفتم رو پرونده افسر ي شماره

 و هورمند نگران. بودم نگران. بودیم كرده عمل خودسرانه چی هر بود بس دیگه. كردم تعریف رو

 ؟مقصره واقعا كی وضعیتیه؟ چه تو كجاست؟ سالمه؟ است، زنده اگر است؟ زنده هنوز آیا اینكه

 هی به نیاز. كرد نمی همراهی اون از بیشتر مغزم دیگه مقدسی؟ صفري؟ پناهی؟ آرمین؟ رامین؟

 . بود تر كاركشته و بازتر ذهن

 بهش رو اطالعات این زودتر چرا كه سرگرد غرغرهاي تمام رغم علی كردم، قطع كه رو تماس

 هك زمانی تا چند هر. بودند برداشته دوشم روي از سنگینی بار انگار. بود آروم دلم هم باز ندادم،

 . داره ادامه ها نگرانی هم باز نشه، مشخص چیز همه

 مضطرب صداي و دادم جواب. افتاد گوشی روي بنیامین اسم كه بود دستم توي گوشی هنوز

 :آورد لبم به خنده بنیامین

 اومدند؟ خواستگارها -

 كو؟ سالمت -

 .ندارم اعصاب نیما نكن اذیت -

 :گفتم و كردم اي خنده

 داري؟ عجله اینقدر چرا تو. نشده نه ساعت كه هنوز. نه -
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 . نگرانم...  نیما -

 چی؟ نگران -

 بدن؟ خوان می جوابی چه دونی نمی تو -

 بدن؟ خوان می جوابی چه كیا -

 :گفت و شد عصبی

 .دیگه میگم خواهرتو و مامان. نیستی دستم دم كه حیف... مسخره اه -

 زهر یه ما از خواست می فقط مامانم مطمئنم من. نگرانی خود بی میاري؟ جوش چرا بابا خب -

 .همین. گرفت هم خوب خیلی كه بگیره چشم

 بلندگوي صداي حتی. اومد نمی صدایی هیچ. سكوت اون از بعد و شنیدم نفسشو صداي

 . بیمارستان

 بنیامین؟ كجایی -

 . باشم باید كه جایی همون -

  كجا؟ دقیقا یعنی -

 .شما سایه زیر -

 شد؟ تو نوبت حاال -

 بدي؟ باال سر جواب بلدي خودت فقط كردي فكر -

 .شنوم نمی صداشو خوبه؟ حالش كجاست؟ ژاله. قبول بابا باشه -

 بشنوي؟ رو ژاله صداي باید زنم می زنگ تو به من دفعه هر مگه -

 :گفتم كالفه

 .شده زننده خیلی برخوردت ها تازگی چیه؟ مشكلت تو -

 . ندارم مشكلی من -
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 میفتی؟ ولز جلز به میارم اسمشو تا چرا. است ژاله مورد در منظورم. بابا اي -

 و پیشوند بدون اسمشو بار یه شده حاال تا اصال بیارم؟ رو نجال اسم مدام منم میاد خوشت تو -

 !داره دم هم كشمش ؟ "ژاله " میگی بند و قید بدون تو كه بزنم صدا پسوند

 :گفتم و رفت هوا به ابروهام تعجب از

 معرفی بهم رو ژاله خودت كه رفته یادت. نبودي ها حرف این اهل كه تو! شدي غیرتی. بابا نه -

  كردي؟

 ژهر مغزم توي بدجوري كه بود چیزایی ها این ولی. شد دار نیش صدام لحن كه شد چی دونم نمی

 .كردم می پیدا قبولی قابل جواب براشون باید و رفت می

 چه بیا؟ هم تو دارم، قرار پارك تو مهسا و ژاله با روز فالن گفتی می بهم خودت كه رفته یادت -

 كه موقع اون كرده؟ فوران دفعه یه كجا از برادرانه احساس این شدي؟ نمی غیرتی موقع اون طور

 خانوم مهسا با هم عالی جناب و گرفتیم می قلوه و دادیم می دل و زدیم می قدم هم با ژاله و من

 كرف مهسا كه بود اي رابطه چه مهسا و تو بین اصال شدي؟ نمی غیرتی چرا كردي می جیك جیك

 ادمی شنیدم مهسا و تو از تلفن پشت روز اون كه هایی حرف كردي فكر زندگیته؟ زن تنها كرد می

 بهت چون. بیاي حرف به خودت باالخره بودم منتظر چون نیاوردم روت به چیزهارو این رفته؟

 از مه مهسا حتی كه شده تموم حتما بوده بینتون كه هم چیزي هر دونستم می چون. داشتم اعتماد

 پنهون كی تا كنی؟ سكوت قراره كی تا دیگه ولی. نمیاره ابرو به خم و داره خبر نجال ماجراي

 ختبدب تو، با موافقت كه كنم فكر نذار. بوده اشتباه تو به اعتمادم كه كنم احساس نذار كاري؟

 نمیدي؟ جواب چرا بودي؟ نكرده رو حاال تا چرا داشتی غیرت همه این كه تو. خواهرمه كردن

 :گفت ضعیفی صداي با

 حق من به هم كم یه شنیدي هامو حرف وقتی امیدوارم ولی. داري حق بگی چی هر. داري حق -

 . بدي

 :گفتم صبرانه بی

 . میدم گوش -

 .است ژاله دوست تنها هم مهسا. نداریم رو كسی هم، از غیر به ژاله و من. گفتم برات هم قبال -

 زا پرستاري درد به ببینم كه بود مهسا با من شدن آشنا براي پارك، رفتیم می كه روزهایی اون
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 یب حضور چون. باشم تنها خواستم نمی چون بیاي همراهم خواستم هم تو از. نه یا خوره می مادرم

 خوشحال تو دیدن از ژاله كه فهمیدم كم كم چون. داد می آرامش هم من به خیالت بی و دغدغه

 سرت تو ژاله مورد در بدي فكر كه دونستم می چون. اومده بیرون تنهایی الك اون از و میشه

 قتو چند كردم می فكر. نبوده و نیست اهلش هم ژاله. نیستی ها حرف این و دوستی اهل و نیست

 دل از نچو. میشه تموم باشه، ژاله و تو بین كه هم چیزي هر بشه، معلوم مهسا با تكلیفم كه دیگه

 ینمبب خواهرتو من نبود قرار. ببینی رو ژاله وقت هیچ دیگه تو نبود قرار. رود دیده از كه آن هر برود

 من با نسبتی چه بفهمی كه. ببینی اونجا رو ژاله و من ي خونه بیاي تو نبود قرار. بشم عاشقش و

 نمی سراغشو وقت هیچ چون. میشی ژاله خیال بی دیدارها، این شدن تموم با بودم مطمئن. داره

 هم رو فكرش. كردم اشتباه ژاله احساس مورد در متاسفانه اما بودم فهمیده هم درست. گرفتی

 تدس از براي چیزي وقتی. اتون خونه بیاد حتی تو خاطر به كه. بشه عاشقت واقعا كه كردم نمی

 قادقی این و. بیاري دست به داري دوستش كه رو چیزي تا كنی می كاري هر باشی، نداشته دادن

 فوران ام برادرانه حس تازه و شدم غیرتی بینی می اگه هم حاال. كرد ژاله كه بود كاري همون

. دارين بهش احساسی هیچ تو كه میومد كنار موضوع این با داشت تازه ژاله كه اینه خاطر به كرده،

 این دونی می چه. داشت حالی چه كردي بیرون اتون خونه از رو ژاله كه روزي اون دونی می چه تو

 چی هر و رسیدي راه از دوباره تو حاال. كنه جور و جمع خودشو تونسته تا كشیده چی ژاله ماه چند

 و خوندم گوشش تو بار هزار. كنی می بیدار احساسشو دوباره داري. كنی می پنبه داري ام رشته

 از بعد كه. دلسوزیه سر از همه كارهات و ها حرف كه. نداري دوستش تو كه خونم می هم باز

 غیرتی كه همینه براي. روندیش خودت از كه همونی میشی دوباره بیمارستان از شدنش مرخص

 ي تشنه. تنهاست. حساسه. ضعیفه. نیست خوب حالش. بشه اذیت هم باز خوام نمی چون. شدم

 اون كه منظورت بی هاي محبت و تو درگیر. بشه درگیرت دوباره ترسم می كه همینه واسه. محبته

 ها كمك تمام خاطر به. نكن اذیت رو ژاله...  نیما كنم می خواهش. داره ازشون اي دیگه برداشت

 یم خواهش ولی كنم جبران كارهاتو تونم نمی جوري هیچ. مدیونم و ممنونم دنیا یه هات همراهی و

 . بزنه سرش به دخترونه فكرهاي ژاله كه نكن كاري كنم

 ... بنیامین -

 هان؟ -

 بگم؟ خواستم می چی اصال. دادم ترجیح رو سكوت. شد حرفم ي ادامه مانع اش درمونده صداي

 لتع دونستم نمی خودمم حتی بدم؟ خواستم می جوابی چه چندم، چند خودم با دونستم نمی وقتی
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 حتی و جسمی وضعیت نگران و گیرم می سراغشو مدام چرا چیه؟ ژاله با آمیزم محبت رفتارهاي

 توي بیارمش خوام می چرا كنم؟ امیدوارش زندگی به كه گردم می راهی دنبال چرا. روحیشم

 ذیهتغ نگران چرا پیشش؟ بیارم پدرشو خوام می چرا كنه؟ كار خرسند خانوم جاي به كه كارخونه

  ؟...یا ترحمه رفتارها این علت سالمتیشم؟ و

 :گفت و شكست رو سكوت بنیامین

 تو...  بگم باید مهسا مورد در اما نه، یا كنه قانعت تونسته ژاله مورد در هام حرف دونم نمی -

 زدنام مدت یه...  مهسا و من...  راستش. بود پرستار یه از فراتر مهسا و من ي رابطه. میگی درست

 . بودیم

 وندم نتیجه بی نامزدیشون چرا بودند؟ خونده صیغه بودند؟ عقد بود؟ چی نامزد از منظورش نامزد؟

 همین به شد، عصبانی شدت اون با صداقت اسم شنیدن خاطر به كه مهسایی چرا خورد؟ هم به و

  گذشته؟ بنیامین از و زده هم به رو نامزدي راحتی

 بودید؟ عقد -

 .نه -

 چی؟ صیغه -

 ورندخ می هم با زندگی درد به بفهمند طرف دو كه آشناییه براي فقط نامزدي. نامزد فقط. بابا نه -

 . نه یا

 نداشتین؟ هم با اي رابطه هیچ كه كنم باور یعنی -

 :گفت دلخوري و گرفته صداي با

 ام؟ عوضی و پست قدر این یعنی. شناختی مارو عجب. داداش نكنه درد دستت -

 :گفتم كالفه

 بود؟ چی علتش حاال خب. خوام می معذرت بابا باشه -

 بود؟ چی علتش چی -

 بود؟ چی نامزدیتون خوردن هم به علت -
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 قیدهع این دونم می. دارم مشكل زن كردن كار با كال یعنی. داشتم مشكل شغلش با من راستش -

 دست ولی كنند می كار مردها از بهتر جاها خیلی ها خانوم دیگه االن دونم می. شده قدیمی دیگه

 فرن یه نیستم، خونه كه هم وقتی بدونم خوام می. باشه دار خونه زنم خواد می دلم. نیست خودم

 برام دلش نیستم من وقتی. منتظرمه خونه توي یكی. داره نگه روشن امو خونه چراغ كه هست

 برسم هاینك نه. بیاد خونه توي زندگی بوي خونه، میرم وقتی كه. میره سر اش حوصله و میشه تنگ

 یه اشهب نداشته نا حتی. برگرده من از تر خسته و باشه كار سر زنم. نباشه خونه كس هیچ و خونه

. كنم چیكار .كنیم اختالط هم با و بشینه من كنار تا باشه نداشته وقت دقیقه دو. بده دستم آب لیوان

 ثلم كه دارم كسی به احتیاج. بدم تغییر خودمو تونم نمی. ام جوري این من. نیست خودم دست

 نه. ببره لذت داري بچه و داري شوهر و داري خونه از و باشه من مثل اش عقیده كه. كنه فكر من

 هك كارهایی تمام دارم دوست. آوردم كنیز من كه انگار و اسیره من ي خونه توي كنه فكر اینكه

 یادن به انگار مهسا. نبود جوري این مهسا. باشه همسرش و زندگیش به عالقه روي از میده انجام

 ادهالع فوق پرستار یه.  كردن داري مریض و كشیدن بیداري شب براي. بودن پرستار براي اومده

 دنبو غذا بد خاطر به هم اون كه خوبه آشپزیش فقط. صفره داریش خونه. افتضاح زن یه اما است

 می زندگی این با طور چه بیامرزش خدا شوهر دونم نمی من. نبود بلد هم همونو وگرنه. خودشه

 هر به. كردند می درك خوب رو همدیگه همین واسه حتما و بود پرستار هم شوهرش البته. كرده

 نارك نتونست زندگی و زن از من توقعات و اخالقیات با اونم. بیام كنار باهاش نتونستم من...  حال

 رو دعوامون تلفن پشت از و آوردي رو صداقت خانوم اسم و زدي تو كه هم تلفنی اون. بیاد

 ایدش. خانوادگیه دوست یه مثل برام فقط هم االن. شد نامزدیمون خوردن هم به ي بهونه شنیدي،

 مدام مامان هم چون میشه احساس خالیش جاي واقعا نباشه وقتی. باشه خواهر مثل حتی

 . میشه حوصله بی و كسل ژاله هم گیره می سراغشو

 :گفتم و كشیدم ابروهام بین انگشتمو و دادم تكون سري

  میشه؟ تو واسه دار خونه زن یه نجال كه دونی می كجا از حاال -

 .فهمیدم زدي می موردش در گاهی تو كه هایی حرف از -

 گفتم؟ چی من مگه -

 ونهخ كارهاي به. نداره رفتن دانشگاه به اي عالقه و نخونده درس دیگه دیپلمش از بعد كه همین -

 . رهندا حرف دونم می و چشیدم بار چند خودم كه هم رو دستپختش داره، عالقه باغبونی و خیاطی و
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 :گفتم بدجنسی با

 !نیشتو ببند -

 خندم؟ می دارم فهمیدي كجا از...  ا  -

 !معلومه صدات از -

 :گفت و كشید عمیقی نفس

 .زدم حرف خیلی كه ببخش...  خب -

 نمی هم االن اگر نزدي؟ مهسا از حرفی حاال تا چرا. سوال یه فقط. بود الزم ها حرف این -

 كنی؟ مخفی خواستی می ابد تا تو پرسیدم

 به ام پرونده آخه. ترسیدم می هم خورده یه البته. بگم چیزي نمیشد روم كه اینه نگفتنم دلیل -

 . بگم خواهرت به شب فردا خواستم می ولی. هست سیاه كافی ي اندازه

 بگم؟ من یا كنی صحبت نجال با خودت خواي می هم هنوز چی؟ حاال خب -

  كنی؟ می فكر چی تو. دونم نمی -

 . بگو خودت -

 بگم؟ طوري چه اون به چی؟ مادرت -

 .كنم می بهت راهنمایی یه ولی. خودته كار هم اون -

 :گفت مشتاقانه

 چی؟ -

 . كن صحبت بابا با اول -

 ببینم؟ كجا باباتو -

 . خودته ي عهده به اش بقیه دیگه. بذار قرار باهاش جا یه و بزن زنگ بهش -

 . برات كنم جبران اهلل انشاء. گرم دمت -
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  كجایی؟ نگفتی آخرش. كنم می خواهش -

 . بزنم زنگ بابات به خوام می كن قطع. شما سایه زیر...  كه گفتم -

 .دیوونه ي پسره -

 .چاكریم -

 .خداحافظ -

 . بود آشنا نا ي شماره یه. خورد زنگ بالفاصله كردم، قطع كه رو گوشی

 .بفرمایید -

 نیما؟ آقا...  الو -

 !بود آشنا برام عجیب دخترونه صداي این. كردم سكوت لحظه چند

....... 

 اي شده كنترل صداي با و افتادم بنیامین هاي حرف یاد مرتبه یه كه بزنم حرف كردم باز دهن

 :گفتم

 شمایی؟ خانوم ژاله -

 .نیما آقا سالم...  بله -

 :گفتم زده هول و شده منتقل هم من به نگرانیش. بود نگرانى از پر صداش

 شده؟ چیزي. سالم -

 اونجاست؟ بنیامین ببخشید -

 :گفتم تعجب با

 مگه؟ طور چه. نه اینجا؟ -

 جورىبد. نبود خوب اصال حالش ولی میره كجا نگفت. بیرون زد بیمارستان از پیش ساعت نیم -

 . بندازه راه آبروریزي اونجا بیاد ترسم می. امشبه خواستگاري نگران
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 گفت؟ بهت چی اي؟ آبروریزي چه -

 باشه اومده كنم می حس. بود خراب خیلی حالش. بگیرن ازم رو نجال ذارم نمی گفت می همش -

 اريك یه بشه دیوونه ترسم می. نیاره بیچاره ي پسره اون سر بالیی وقت یه. شما ي خونه طرف

 منو نتلف جواب. نیما آقا بكنید كاري یه خدا رو تو. بشه بدتر هست كه اینی از اوضاع كه بده انجام

 . نمیده

 :گفتم مطمئنی و آروم لحن با دادنش دلداري براي

 مجنون اونقدر هنوز نكنم گمون. زدم می حرف بنیامین با داشتم االن همین من. نباش نگران -

 ي خونه نزدیك اومده و درسته حدست احتماال ولی. بده انجام اي احمقانه كار بخواد كه باشه شده

 كوچه توى میرم االن! "شما ي سایه زیر " گفت می فقط كجایی، پرسیدم ازش چی هر چون. ما

 . میدم خبر بهت. كنم می نگاهی یه رو

 . شدم شما مزاحم كه شرمنده. نیما آقا ممنونم -

 بگیرم؟ تماس شماره همین با. شرمنده دشمنت. حرفیه چه این -

 . بله -

 :گفتم رفتم می بیرون اتاق از كه طور همون

 بهتره؟ حالت طوري؟ چه خودت -

 تو فكرهایی بشه باعث ها كردن احوال و حال همین نكنه. شدم پشیمون پرسیدن محض به و

 هم گرانین و استرس و بیمارستانه توي كه حاال اونم نپرسم؟ حالشو میشد مگه ولی بیفته؟ سرش

 گهم بشه؟ بد حالش ممكنه كه چه من به اصال. بیفته براش اتفاقی هر ممكنه و تنهاست و داره

  هست؟ نیست؟ مهم مهمه؟ برام

 و آروم صداي به و بردارن سرم از دست كن خورد اعصاب افكار این تا دادم تكون شدت با سرمو

 :دادم گوش ملیحش

 .بهترم. ممنون -

 .میشی خالص بیمارستان اون از زودتر كه اهلل انشاء. خداروشكر -
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 . ممنون بازم -

 .خداحافظ فعال خب -

 توي كه افتاد نجال و مامان به چشمم سالن، در دم. حیاط سمت رفتم و كردم قطع رو تماس

 یشهت و دادن اره حال در چنان هم كه بود معلوم هاشون قیافه از بودند نشسته میز پشت آشپزخونه

 سرعتی ینچن با بنیامین یعنی! كرد می صحبت كسی با دست به گوشی كه هم بابا! هستن گرفتن

 !بود كرده اقدام

 در اي شماره نمیومد یادم آورده؟ كجا از منو ي شماره ژاله كه افتاد یادم تازه رسیدم، كه حیاط به

. ودب نیم و هشت كردم، ساعتم به نگاهی و انداختم باال افكارم براي اي شونه! باشیم كرده بدل و

 افواطر كمی و كوچه داخل رفتم. نبود خبري. كشیدم كوچه توي سركی و كردم باز آروم رو حیاط در

 امینبنی. رفتم صدا سمت به آروم. میومد خونه كنار بست بن از مانندي پچ پچ صداي. كردم نگاه

 !بود كردن صحبت حال در دست به گوشی كوچه، به پشت

 . بینمتون می ونیم نه ساعت فردا اهلل انشاء پس. كاردان آقاي كردید لطف خیلی -

 دمش خیره و كردم فرو شلوارم جیب توي امو دیگه دست و دادم تكیه دیوار به آرنج از دستمو یك

 هك بود اومده آخه. اینجا بود اومده كه بود دیوونه قدر چه. بود گرفته ام خنده كارش از. بنیامین به

 بده؟ زجر خودشو كه بود اومده برمیومد؟ دستش از كاري چه ببینه؟ چیو

 :گفت و گرفت آسمون سمت هاشو دست و سر كشید، راحتی نفس. شد تموم تلفنش باالخره

 تو از غیر كه ام واسه كن بازي پارتی. باشیا داشته هوامو باید همیشه از بیشتر دفعه این. نوكرتم -

 .ندارم كسو هیچ

 خواستم می. شنیدم رو خدا با دلش و درد كه بفهمه خواستم نمی. دیوار پشت كشیدم خودمو

 امینبنی هم لحظه همون. كشیدم سرك دیوار پشت از و شمردم پنج تا. رسیدم تازه كه كنم وانمود

 !همدیگه به خورد محكم سرهامون و آورد جلو سرشو

 :گفتیم طلبكارانه دو هر و شد بلند دومون هر داد صداي

 كنی؟ می چیكار اینجا تو -

 : گفتم و دادم ماساژ پیشونیمو. افتاد خنده به هم بنیامین و خندیدم
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  سنگ؟ قلوه یا بود سر این -

 :گفت و داد ماساژ سرشو هم بنیامین

 اینجام؟ من فهمیدي كجا از -

 :گفتم و شدم منصرف اما زد، زنگ بهم ژاله بگم خواستم

 تاديایس كشیك امون خونه ي پنجره زیر یعنی چی؟ یعنی مایی ي سایه زیر میگی همش وقتی -

 !دیگه

 . بودم نفهمیده من و بودي باهوش قدر چه تو -

 اینجا؟ اومدي چرا. مار زهر -

 !قربان گرفتم مى اجازه اومدن از قبل وگرنه خریدین هم رو كوچه دونستم نمی -

 :گفتم خنده با

 !شده وا زبونت گرفتی، بابا از رو اوكی چیه؟ -

 . دیدنش برم قراره نیم و نه ساعت فردا فهمیدي؟ كجا از.  آره -

 بشه؟ چی كه ایستادي اینجا. بري دیگه بهتره. باشی موفق -

 . میاد بیرون اتون خونه از آویزون ي قیافه با پسره كه بشم مطمئن خوام می -

 :گفتم و خندیدم قاه قاه

 !بیرون میاي در اون از آویزون ي قیافه با شب فردا هم خودت باش مطمئن -

 :گفت ناراحتی با و رفت وا

 چرا؟ -

 . مونی می نجال پاي چقدر ببینه خواد می. لج ي دنده رو افتاده االن...  دیگه منه مامان چون -

 :گفت اطمینان با

 .هستم آخرش تا -
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 . دونم می -

 كنی؟ می كمكم تو -

 . خودته با دیگه این از بعد. دادم انجام برمیومد دستم از اونچه هر -

 .كن دعا برام -

 .كن دعا من واسه هم تو -

 چرا؟ دیگه تو -

 .بشه معلوم خودم با تكلیفم كن دعا -

 چی؟ تكلیف -

 .میگم بهت وقتش به -

 است؟ موقع چه وقتش -

 .شدم مطمئن خودم از موقع هر -

 . ها درگیري خودت با هم تو -

 !جـــــــور بد -

......... 

......... 

 و رفتمگ اشو شونه كه بكشه سرك خواست می بنیامین. پروند جا از دومونو هر ماشینی، گاز صداي

 :گفتم

 . بیننت می وقت یه. دیوونه كنی می چیكار -

 . ببینندم كه اومدم خب -

 وت رفتم، من وقتی ، میمونی جا همین آدم ي بچه عین. نكن درست دیگه دردسر یه. نكرده الزم -

 !نه یا دربیاري سالم بیمارستان اون از اتو بیچاره خواهر این تونی می ببینم. بیمارستان میري هم
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. شدیم ساكت باز اومد، كه شدن پیاده و ماشین در خوردن هم به صداي. كرد نگاهم چپ چپ

 :گفت اي مردونه صداي

 است؟ خونه همین -

 :اي زنونه صداي و

 !بازه كه هم در. همینه آره -

 :اي دیگه مرد صداي

 !مشتاقن خیلی انگار -

 :گفت عصبانیت با هم بنیامین و شد هم در هام اخم

 می مفت حرف دارن االن از كه اینا به بدي خواي می خواهرتو. دكترو جناب بگیر تحویل...  بیا -

 زنند؟

 . كن اضافه داغ پیاز هی حاال نیست، بكن شوهر پسره این به نجال دونی می خودت خوبه -

 نمی كه اینا مامان! شد زده در كردن باز براي كه آیفون ي دكمه صداي اون از بعد و زنگ صداي

 !مونده باز هم در و كوچه تو اومدم من دونستند

 رس سوپري پریدم و كردم خداحافظی بنیامین از سرشون پشت هم من و داخل رفتند خواستگارها

 یب رفتن بیرون براي اي بهونه یه باید باالخره. برگشتم و خریدم مصرف كم المپ تا دو كوچه،

 نیامینب بشم، مطمئن كه بست بن سمت رفتم دوباره خونه، به رفتن از قبل! كردم می جور ام موقع

 :نوشتم و كردم باز رو پیامش ي صفحه. درآوردم جیبم از گوشیمو. نبود ازش خبرى. رفته

 .شنبا نگران. بهتره هم وتو من از حالش. بیمارستان گرده مى بر داره ولى بود اینجا بنیامین -

 . خونه داخل رفتم كلید با و فرستادم رو پیام

 اب! كرد نگاه سوال پر بابا و رفت غره چشم برام مامان و شدند بلند پام جلوي ها مهمون ورودم، با

 :گفتم تصنعی اى خنده و ها المپ دادن نشون با و كردم احوالپرسی مادرش و پدر و امیرحسین

 .خدمتتون میام االن! سوختن واسه آورد گیر وقت هم اتاق المپ این ببخشید -
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 توي احتماال. نبود نجال از خبري. سالن به برگشتم و انداختم تختم روي رو ها المپ و اتاق تو رفتم

 دو به ود امیرحسین، مادر با مامان و امیرحسین، پدر با بابا. بود گرفته سنگر اتاقش یا آشپزخونه

 . بود نشسته ساكت حسین امیر و بودند زدن حرف مشغول

 :گفتم و نشستم كنارش

 .شده تموم سربازیتون تازگی شنیدم خبرها؟ چه دكتر، آقاي خب -

 :گفت و زد لبخندي

 .گذروندم می طرح محروم مناطق از یكی تو. گذاشت اسمشو نمیشد كه سربازي البته. بله -

 !نشدي بندي آب هنوز پس آهان -

 بله؟ -

 :گفتم و شدم دادن توضیح خیال بی. گرفت ام خنده ناخودآگاه كه گفت تعجب با اونقدر

 . بفرمایید میوه -

 :گفتم. شد سیب گرفتن پوست مشغول و داد تكون سري

 هستین؟ مشغول كجا االن -

 . شدم مشغول...  بیمارستان تو كه میشه ماهی دو -

 نیست؟ پردردسر پزشكی هستین؟ راضی شغلتون از -

 سینا ابن از. كنه رو برام رو پزشكی ي نامه شجره تمام تا بود كافی من حرف كلمه یك همین

 و بقل ي رشته در تخصص براي تمایلش و اش برجسته همكارهاي و نام به هاي پزشك تا گرفته

 چایی دخترم، "گفت كه مامان حرف باالخره! داشت هم درازي ي روده چه! دیگه حرف تا هزار

 . بگیره آروم كم یه و بیفته تاب و تب از امیرحسین شد باعث "بیار

 خاطراتش توي صداقت كه افتادم خواستگار براي نبردن و بردن چاي یاد اومد، كه چاي اسم

 می تعارف رو چایی خودم باید پس بود، سبز چراغ جورایی یه دختر آوردن چاي اگر. بود نوشته

 . كردم

 :گفتم و زدم صداش آروم رسیدم، كه آشپزخونه دم
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 . ببرم رو چایی من بذار...  نجال -

 :گفت ترسیده و كرد نگام گچ، مثل رنگ با و پرید جاش از متر سه من صداي با نجال

 اینجا؟ اومدي چرا تو -

 :گفتم تعجب با

 تو؟ خوبی. پرید رنگت ترسیدي؟ اینقدر چرا خوبه؟ حالت تو داره؟ ایرادي چه مگه -

 :گفت زده هول

 . خوبم آره آره -

 مطمئنی؟ -

 :گفت و داد تكون سرشو

 .اوهوم -

 .ببرم هارو چایی این من كنار بیا -

  ببري؟ خواي می چرا تو -

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 ببري؟ خودت داري دوست -

 .ببره دیگه یكی اگه احترامیه بی گفت. ببرم خودم باید حتما گفت مامان ولی...  نه -

 :گفتم و زدم سرخوشی لبخند

 . ببرم خودم شدم واجب پس جدا؟ -

 :گفتم و كردم مكث لحظه چند

 . بذاري بهشون رو احترام نهایت بخواي تو اینكه مگه -

 تر جدي امیرحسین روي بخواد هم نجال و باشه شسته رو نجال مغز حسابی كه نبود بعید مامان از

 :مخالفه امیرحسین با هم هنوز كه فهمیدم نجال شدید العمل عكس با اما. كنه فكر
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 بردار دست كه مامان. برن و بشن خیال بی خودشون جوري یه خدامه از احترامی؟ چه...  بابا نه -

 . كنیم پشیمون اومدن از هارو این باید جوري یه. نیست

 :گفتم و كردم تایید سر حركت با

 . بیاي خواد نمی. بمون جا همین هم تو. برم می هارو چایی من پس. باشه -

 :گفت ترس با

 .ندارم هوارهاشو و داد تحمل دیگه خدا به. كنه می سرم از پوست مامان ولی -

 :گفتم و دادم بیرون نفسمو كالفه

 . بیا من از بعد لحظه چند...  خب خیلی -

 :گفت نگرانى با نجال. برداشتم رو چاي سینی من و كرد تایید سر با

 كنى؟ تعارف رو چاى خودت خواى مى واقعا حاال -

 :گفتم و شد درهم هام اخم

 خبریه؟ نجال؟ چیه -

 خبرى؟ چه نه -

 دلى؟ دو امیرحسین به نسبت. دلت هم شاید و مغز تو خبرایى یه -

 :گفت درموندگى با

 ... نه -

 چى؟ پس -

 :گفت و كرد جا به جا هارو فنجون كمى. انداخت چاى سینى به نگاهى

 .برو. هیچى -

 :گفتم و كردم باریك هامو چشم. رسید می نظر به مشكوك بدجوري رفتارش

 . میرسی نظر به مشكوك خوبه؟ حالت مطمئنی تو -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

522 

 

 . شد سرد ها چاي دیگه برو...  برو. خوبم من...  نه نه -

 نگه ور سینی امیرحسین پدر جلوي. نشوندم صورتم روي هم لبخندي و رفتم بیرون ازآشپزخونه

 :گفتم و داشتم

 . بفرمایید -

 صدام، شنیدن محض به بود، نشده نجال حضور عدم متوجه انگار و بود پایین سرش كه مامان

 معج خودشو سریع خیلی اما كند رو اش گونه انگشت با من، دیدن با و آورد باال سرشو زده شتاب

 :گفت امیرحسین مادر كه بگه چیزي خواست و كرد جور و

  كجان؟ خانوم عروس پس -

. ردك خودش متوجه رو همه نگاه سالمی، با و اومد بیرون سنگر از نجال! بود مندي گله از پر لحنش

 رتصو و شد بلند جاش از امیرحسین مادر! زد لبخند هم بابا و شنیدم رو مامان راحت نفس صداي

 رفتعا كشید، می گردن غاز عین كه امیرحسین به رو چاي و شدم رد كنارشون از. بوسید رو نجال

 كه بودم ایستاده جوري عمدا من كه چند هر. نجال به چشمش یه و بود من به چشمش یه. كردم

 كنه می انتخاب نشستن براي رو مبلی هم نجال بودم مطمئن! باشه نداشته دید نجال روي چندان

 !نباشه امیرحسین نگاه تیررس در كه

 ه،پیروزمندان لبخندي با هم من و نشست بود، امیرحسین ردیف هم كه اي نفره دو مبل روي نجال

 !ببندم ور دیدبانی راه كلی به تا نشستم نجال و امیرحسین بین و گذاشتم میز روى چایو سینى

.......... 

 و گرن از هم امیرحسین پدر و بود نجال چادرپیچ باالي و قد كردن برانداز مشغول امیرحسین مادر

 طور چه رو رنگش چینی، هاي فنجون اون داخل از دونم نمی فقط! كرد می تعریف چاي بوي

 قرار و آروم سرجاش! بود افتاده تنبونش به كـَك انگار...  كه هم امیرحسین! داد می تشخیص

! رفت می عقب و جلو مبل روي كتش، كردن مرتب ي بهونه به و خورد می وول مدام و نداشت

 خاموش تلویزیون طرف به كامل صورتشو قراره، چه از ماجرا بود فهمیده انگار كه هم نجال

 !بود چرخونده
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 به رو ستر فقط مامان برزخی ي قیافه ولی. بشم عصبانی یا بخندم وضعیت این به دونستم نمی

 رفتن از بعد قطعا كه هایی جیغ بابت گوشم ي پرده دادن دست از ترس. انداخت می آدم جون

 !كشید می سرمون خواستگارها

 :گفتم موذیانه و انداختم امیرحسین به نگاهی

 اومده؟ پیش مشكلی -

 :گفت و شد دستپاچه

 .چاي بابت نكنه درد شما دست... نیست مشكلی...  نه نه -

 ماا نجال. بده قرار مخاطب رو نجال خواست می كه انگار گفت بلندتري صداي با رو دومش ي جمله

 ضاف توي كه بود صدایی تنها چاي، داخل نبات خوردن هم جیلینگ جیلینگ صداي! انگار نه انگار

. وندچرخ كمی سرشو نجال. شدم نباتش زدن هم مشغول و برداشتم فنجونی هم من. میشد پخش

 :گفتم لب زیر و كردم نزدیك لبم به فنجونو! كنه می چك رو همه داره كردم حس

 خواي؟ می چی -

 تعجب با! انداختن ابرو به كرد شروع و شد گرد هاش چشم افتاد، فنجونم به نگاهش تا نجال

 چی هر! جوید می لبشو و كرد می زمزمه رو "نخور " مثل چیزي لب زیر هم نجال و كردم نگاهش

 یم هم سر پشت و میشد بیشتر هم نجال هاي چشم وحشت میشد، تر نزدیك هام لب به فنجون

 !  "نخور... نخور " گفت

 :گفتم و انداختم باال اي شونه

 چرا؟ -

 .كشیدم نمی كــــــاش اي كه كشیدم سر رو چاي از جرعه یه لحظه همون و

 شدت هب. اومد بند نفسم راه و سوخت دهنم و زبون و حلق تمام. گرفتم آتیش كه نكشید ثانیه به

! زنمب حرف كلمه یك تونستم نمی حتی و شد جمع هام چشم توي اشك كه جوري افتادم سرفه به

 :گفت دستپاچگی با مامان و بودند افتاده وال و هول به همه

 .بیار آب لیوان یه نجال -
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 . میزد كتفم دو بین دست با هم امیرحسین و پرید جا از نجال

 دم و دسشویی سمت رفتم. شدم بلند جام از و كشیدم سر رو آب. برگشت آب لیوان با نجال

 خیره بهم و بود ایستاده در دم اشكی هاي چشم با نجال. زدم صورتم به آب مشت چند روشویی،

 :گفت و اومد هم مامان. بود شده

 نیما؟ شد چت -

 تكون دستمو. بده دست بهم حال اون دوباره مبادا كه بدم قورت دهنمو آب نداشتم جرئت حتی

 :گفتم و دادم

 . ها مهمون پیش برو شما. نیست چیزي -

 خوبی؟ مطمئنی -

 :گفت و كرد پاك هاشو اشك نجال. رفت مامان و كردم تایید سر با

 . بشه جوري این خواستم نمی...  نیما -

 كرده دم چاي نبود معلوم. خنگ ي دختره. مالجش تو بكوبم یكی خواست می دلم قدر چه كه آخ

 ! فلفل ي جوشونده یا بود

 پایین زحمت به كه صدایی با و كردم نگاهش شدن اژدها عین دونستم می كه هایی چشم با

 :گفتم داشتم می نگهش

 بدي؟ امیرحسین خورد به كوفتو این خواستی می دیوونه؟ آخه كردي خودت پیش فكري چه -

 بتامش از این ریزي؟ می چاییش توي چیزي یه نیاد خوشت كی هر از تو چیه؟ بدبخت اون تقصیر

 . بودي ریخته چاییش تو توف كه بنیامین از اونم

. ادافت خودم به لعنتی فنجون اون كه آوردیم شانسی چه. ریخت می اشك گوله گوله فقط نجال و

 !بود شده پا به اي شنگه الم چه االن دونست می خدا كه بود برداشته امیرحسین اگر

 :گفت بود كرده باد گریه از كه اي قیافه با نجال

 كنم؟ چیكار بگو تو آخه. ببخشید...  نیما -

 :گفتم تري آروم صداي با و كردم خشك صورتمو حوله با
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 قطف نه باش مطمئن بگه؟ زور بهت تونه می مامان كردي فكر. نداره پرسیدن دیگه كه این آخه -

. خالص و خوایش نمی بگو كالم یك بزنید، حرف هم با خواستید كه االن. توئه طرف هم بابا من،

 . بكنه كاري تونه نمی هم مامان. زنه نمی حرفی دیگه بگی بهش كه خودت

 :گفت باشه كرده فكر همین به هم خودش كه انگار

 سینی توي از فنجونو اون خواستم می. خوام می معذرت هم باز...  نیما. كنم می كارو همین -

 كه نیسی آخر گذاشتمش. كنی دعوام و چیه جریان بفهمی ترسیدم منم رسیدي سر تو ولی بردارم

 . برداري خودت براي اونو تو كردم نمی هم فكرش ولی بیفته خودم به

 . گذشت دیگه. نیست مهم -

 نجال و اومدم بیرون دسشویی از. سوخت می حلقم و گلو هم هنوز. دادم قورت زحمت به دهنمو آب

 :گفتم و داخل فرستادم رو

 . شدي تابلو خیلی بشور صورتتو و دست -

 می حالمو همه و برگشت سمتم به ها نگاه ي همه. برگشتم سالن به من و كرد اطاعت حرف بی

 راهاك با. بود مقابلم میز روي هنوز چایم فنجون. نشستم جام سر و دادم تكون سري. پرسیدند

 فك فلفل ي نشده حل هاي دونه. كردم خالیش سینك توي و رفتم آشپزخونه به و داشتم برش

 . بود نرفته حلقم تو ها گوله این از یكی كه رسید دادم به خدا. شدند پخش سینك

. حرف یب و بود زیر به سر نجال نجال، اتاق به رفتنشون موقع تا. اومد هم نجال برگشتنم، با همزمان

 یسع هم، روي هام پلك گذاشتن با كه انداخت بهم مضطربی نگاه شدند، بلند كه صحبت براي

 به یا بود اتاق در به یا نگاهم بودند اتاق توي كه مدتی تمام. بدم اطمینان بهش كم یه كردم

 . نگرانه كه بود مشخص هم مامان رفتار از. ساعتم

 كه نبود دلم تو دل. نبود پیدا چیزي اشون چهره از. اومدند بیرون دقیقه بیست حدود چیزي از بعد

 ي خانواده و شد مستجاب دعام بعد ساعت نیم. شنیده چی و گفته چی نجال بفهمم و برن زودتر

 كه ونهخ در. نیومد بیشتر سالن در دم تا نجال ولی كردیم اشون بدرقه در دم تا. رفتند امیرحسین

 از رو میوه ظروف داشت كه نجال به زده هیجان و رسوندم سالن به خودمو نفر اولین شد، بسته

 : گفتم كرد می جمع میز روي

 روباه؟ یا شیري -
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 و كشید سرش از چادرشو دفعه یه. بفهمم تونستم نمی صورتش از هیچی. انداخت بهم نگاهی

 :گفت خنده با میزد بشكن كه طور همون

 !ریزه می میشه سوراخ نزنید دست پاكتش به! پاستوریزه شیر...  شیره -

 :گفت كرد می بارون ماچ لپمو كه طور همون و شد آویزون گردنم از و سمتم پرید هم بعد

 ... گفتم بهش تا. رفت كه رفت. شدم راحت نیما -

 و امانم. برگشتم عقب به! ایستاد گوشه یه زیر به سر و گرفت فاصله ازم و خورد حرفشو دفعه یه

 یم نگاه مارو كرده گره ابروهاي با مامان و شده گرد هاي چشم با بابا. بودند رسیده سالن به بابا

 :گفت جنگنده حالتی با مامان. كردند

 خبره؟ چه جا این -

 :گفت مهربونی لحن با اما بابا

 زدید؟ هاتونو حرف جون؟ بابا شد چی -

 :گفت ناراحتی با مامان. نگفت چیزي و داد تكون سري فقط نجال

 هب چی دادي؟ می قر و انداختی می بشكن كه پیش دقیقه دو همین خورد؟ گربه زبونتو چیه؟ -

 گفتی؟ پسره

 :گفتم نجال جاي به. كرد سكوت هم باز نجال

 خودتو قدر این چرا شما. چیه خواستگاري این ي نتیجه كه بود معلوم هم اولش از من، مادر -

 قحطه؟ خواستگار مگه كنی؟ می اذیت

 :گفت بلندي صداي با مامان

 امو بچه. بیارزه تنش به سرش كه یكی. قحطه خوب خواستگار. نیست قحط خواستگار -

 . كنه خوشبخت

 كه بابا. نشستم مبل روي و دادم تكون سري حوصله بی. تكراري هاي حرف همون هم باز...  اوف

 :گفت تازونه، می داره و برداشته دور زیادي مامان دید
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 كه خواد نمی وقتی زوریه؟ ازدواج مگه. شبی نصفه انداختی راه هوار و داد چرا. خانوم خبرته چه -

 . كرد مجبورش نمیشه

 ! چیه دردش دونم می كه من. كنه قانع منو كه بیاره دلیل یه خواد؟ نمی چرا -

 :گفتم و گرفتم بازوشو. كردن گریه به كرد شروع دوباره نجال

 . اتاقت تو برو تو -

 :گفت بابا بزنم، حرفی خواستم تا و نشستم بابا كنار. رفت اتاقش به حرف بی

 . كن استراحت برو هم تو. دارم حرف مادرت با امشب من. نیما كن صبر -

 صداي!! بست هم درو و اتاقشون به بردش و كشید مامانو دست. شد بلند جاش از هم بعد

. كشید سرك و كرد باز اتاقشو در الي نجال. میگن چی كه بفهمم تونستم نمی ولی میومد بحثشون

 :گفتم و زدم چشمكی

 ! بزنه مامانو مخ خواد می بابا نكنم غلط. سفیده فعال وضعیت كه بیرون بیا -

*** 

 می داشت كجا. بود صبح نه. انداختم ساعتم به نگاهی. شدم بیدار بابا ماشین استارت صداي با

 روز. بود شده جمعه. پریدم جا از و شد باز هام چشم مرتبه یه جمعه؟ صبح اي؟ جمعه صبح رفت

 دیروقت تا كه هم دیشب. بنیامین با قرارش سر رفت می داشت حتما هم بابا. بنیامین خواستگاري

 ينامزد ماجراي وقتی بابا كه بودم مونده فقط. میومد پچشون پچ صداي و زدند می حرف مامان با

 !بگه؟ مامان به خواد می طوري چه. میده نشون العملی عكس چه بفهمه، رو

 از بعد و دسشویی سمت رفتم. میومد آشپزخونه توي از نجال و مامان صداي. اومدم بیرون اتاق از

 ايچ برام نجال. نشستم مامان كنار و كردم سالم. آشپزخونه توي رفتم صورتم و دست شستن

 مامان. انداختم داخلش مشكوكی نگاه و برداشتم رو فنجون ناخودآگاه. گذاشت جلوم و ریخت

 :گفت

 . نریخته فلفل توش نترس -

 :گفت و زد لبخندي نجال بود؟ فهمیده كجا از مامان. نجال به بعد و كردم نگاه مامان به تعجب با
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 . فهمید بود، مونده سماور كنار كه فلفل قوطی از -

 :گفت آرومی صداي با مامان

 امیرحسین اون وقت یه اگر چی؟ بود اومده نیما سر بالیی یه اگر. بود خطرناك خیلی كارت -

  بشه؟ ناقص مردم ي بچه نگفتی چی؟ داشت برمی فنجونو اون بدبخت

 نگارا. بود ننداخته راه داد و جیغ مامان كه بود عجیب. داد می گوش فقط افتاده زیر به سر با نجال و

 :داد ادامه دوباره بعد لحظه چند! بوده موثر خیلی بابا هاي حرف

 از و نمیدم انجام رو باشه ضررتون به كه چیزي وقت هیچ. خوام می رو شما صالح و خیر من -

 اینكه خاطر به نه. میاد بدم بنیامین از اینكه خاطر به نه امیرحسین، میگم اگر. خوام نمی هم شما

. میشی تر خوشبخت امیرحسین با كنم می احساس فقط...  نه. بشم خالص دستت از خوام می

 .پشتشه كه داره پدر یه. اجتماعی موقعیت هم مالی نظر از هم. تره مناسب موقعیتش اون چون

 .بیامرزه خدا كه پدرشو چی؟ بنیامین ولی. كنه می كار همه پسرش دونه یه براي كه داره مادري

 حاال از سالته؟ چند تو مگه. كنی جمع علیلو پیرزن یه باید زندگی اول تو و مریضه كه هم مادرش

 بیاد، پیش برات مشكلی نكرده خدایی اگه. كنی زایمان خواي می فردا پس كی؟ تا بزنی زور

. باشی داشته جدا ي خونه خواد می دلم من بریزم؟ سرم تو خاكی چه من بگیري، كمر دیسك

 و تر كورمو مادرشوهر سال چهارده من... كنی زندگی مادرشوهر با كه نه. باشی خودت خانوم

 ناو خوام نمی. كرد فوت بزرگت مادر كه بودي بچه تو ولی. میگم چی دونه می نیما. كردم خشك

 ینا در. داري دوست رو بنیامین كه دونم می دونم، می. بكشی هم تو كشیدم من كه هایی سختی

 بد یبكن اش خانواده و شرایطش به هم نگاه یه ولی. نیست شكی هیچ خوبیه پسر بنیامین كه

 ه؟غریب پسر ي خونه در بره پاشه كه باشه وقیح باید آدم قدر چه. ببین خواهرشو همین. نیست

 می خدا فقط. بود شده تموم گرون خیلی براش ژاله رفتار انگار. چسبوند می آمپر داشت باز

 كه چند هر. میاره در سرمون بامبولی چه دیگه ان، چیكاره برادرش و ژاله پدر بفهمه اگه دونست

 .نداشتند بنیامین به ربطی واقعا ها اون

 باید آگاهی با نجال كه بود چیزي این. دادم می حق بهش كامال و بود درست همه هاش حرف بقیه

 ردنك جدا و بود بیمارش مادر پذیرفتن با همراه بنیامین پذیرفتن. گرفت می تصمیم موردش در

 باید موضوع این به علم با و دونست می خوب اینو هم نجال. بود ممكن غیر هم از نفر دو این

 :داد ادامه مامان. گرفت می تصمیم
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 تفاقیا چه بعد لحظه یه نیست معلوم نشستم اینجا كه منم. نكن شوهرت مادر به خدمت نمیگم -

 . بیمارستان تخت رو بیفتم من و بشه سالمت و خوب خدا ي بنده اون شاید. بیفته برام

 :هم با همزمان نجال و من

 . نكنه خدا -

 :گفت حوصلگی بی با مامان

 اگر. واجبه هم احترامشون. هستن ام خونه مهمون. چشم روي قدمشون امشب... حال هر به -

. منداشت كردن برخورد بد قصد هم اول از. كردین اشتباه كنم نمی باز روشون به درو كردید، فكر

 چه تمدونس نمی و بود ذهنم توي گفتم امیرحسین و بنیامین مورد در كه چیزهایی این ي همه فقط

 مادر...  نجال. كردن مخالفت و زدن غر براي اي بهونه شد هم ژاله ماجراي اون. بگم بهتون طوري

 رو بنیامن خواي می اگر. گیري می تصمیمی چه داري كه دونی می حتما. هستی عاقلی دختر تو... 

 تمراقب ازش باید خودت مادر از بهتر كه داره مادر یه بنیامین كه بدونی باید كنی، زندگیت وارد

 عشقو این قید بیاري، كم و بزنی جا راه وسط قراره اگر نمیاي، بر پسش از كنی می فكر اگر. كنی

 چه فهمم می مادرم یه كه من. شده بزرگ اش بچه تا خورده دل خون. بنیامنه مادر اون چون. بزن

 هواي دبای بنیامین. بده ترجیح بهش زنشو بخواد پسرش اگر گیره می آتیش جیگرش. داره حالی

 و طاقتی كم با قراره اگر پس. چرا...  زنشو ولی كنه عوض تونه نمی مادرشو. باشه داشته رو دو هر

 هك بهتر همون بكشه طالق به عشقتون ته كه كنی كاري مریضه، كه مادرشوهري با زشت رفتار

 مادر؟ فهمی می. نگیره صورت ازدواجی اصال

 بود درست هاش حرف تمام. بود زده دلشو حرف هم مامان باالخره. داد می تكون سر فقط نجال و

 :گفت و انداخت دومون هر به نگاهی مامان بعد لحظه چند. نداره جواب هم حساب حرف و

 رو تنها كه روزه چند. ندارن رو كسی كه ها اون بیچاره؟ دختر اون مالقات برین خواین نمی -

 . بزنید بهش سر یه برید. افتاده بیمارستان تخت

 :گفت و كرد ماچ رو مامان صورت پرید، صندلی روي از زده هیجان نجال

 دیگه؟ میاید هم شما. نیست دلت توي هیچی دونستم می. برم نازكت دل اون قربون الهی -

 می پاك رو نجال دار آب هاي ماچ جاي كه طور همون و كرد دور خودش از زور به رو نجال مامان

 :گفت كرد
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 . برید خودتون نمیام من. كردي خیس صورتمو دختر كنی می چیكار اه -

 :گفتم و زدم لبخندي. كنه دور اطرافش از مارو كه داد تكون هوا توي دستشو و

 . نشده صاف كه ژاله با حداقل یا. نمیاي كه نشده صاف باهاشون دلت هنوز پس -

 قیقاد كه یعنی این و. شد صبحونه میز كردن جمع مشغول و برگردوند صورتشو و كرد اخمی مامان

 ! گفتم كه طوره همین

*** 

 تگف فقط ،"بودي كجا " پرسید مامان وقتی حتی. نزد حرفی هیچ اما. برگشت ظهر نزدیك بابا

 فظیل زیر به نیازي بزنه، حرفی بابا بود قرار اگر. نپرسیدم سوالی هیچ منم. "داشتم كار جایی"

 :گفت و زد لبخندي بیمارستان، بریم قراره نجال و من كه گفت مامان هم وقتی. نداشت

 !میومدم منم نبودم مزاحم اگه. خوبه. خوبه -

 حداقل .نمیاد كه مامان. ببینه رو شما بشه هم خوشحال كنم فكر حرفیه؟ چه این. بابا چیه مزاحم -

 . بیاید شما

 اگه منم. بهتره نباشه شلوغ دورش. كنه استراحت خواد می و مریضه باالخره. جون بابا نه -

 . میرم مادرت با برم خواستم

 هم تعارف یه! عیادت؟ از بهتر راهی چه و بوده نجال منو كردن دك براي راهی دنبال بابا كردم حس

 .بود خبرایی یه حتما پس! بود كرده عریضه نبوده خالی براي

*** 

 و سرخ مدام شدیم، اتاق وارد كه اول از نجال. بودیم رسیده بیمارستان به كه میشد اي دقیقه ده

 هشونب كاري كه بودم شده غیرت بی به چه من و. كرد می چرونی چشم هم بنیامین و میشد سفید

 ههم این كه حاال به نه و ببینه رو حالل نظر یه امیرحسین نذاشتم كه دیشب به نه! نداشتم

 و بنیامینه زن جورایی یه دیگه نجال كردم می حس چرا دونم نمی! گرفتم می ندیده رو نظربازى

 ! داره اختیارشو

 و نجال و زدیم می حرف بلند بلند اومد، پیشمون رو اي دقیقه چند كه مهسا و ژاله و من فقط

 ارك،پ رفتیم می كه پیش ماه چند به نسبت قدر چه هم ژاله كه بود عجیب.بودند ساكت بنیامین
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 و ردك می نگاه صورتم به ندرت به. كردم می فكر طور این من هم شاید یا. بود شده حیا با و نجیب

 از یكی مورد در سنگینه، كم یه جو بود شده متوجه انگار كه مهسا. میزد لبخند كم خیلی

 ناو تموم. گفت می هاش كاري شیرین از و میزد حرف بود، زرنگ و زبر پیرزن یه كه بیمارهاشون

 دبع. شد باز جمع یخ كم كم تا گرفت حرف به هم رو همه و زد حرف بود، پیشمون كه اي دقیقه ده

 . رفت و كرد خداحافظی بودنش، شیفت خاطر به هم

 پر نز واقعا. كنه نامزد مهسا با كه داشت حق بنیامین. شدیم ساكت همه دوباره رفتنش محض به

 شده هوابست بهش قدر این كه نبود خود بی. "واقعی پرستار یه "بنیامین قول به یا. بود اي انرژي

 :گفت مظلومانه ژاله كه بود شده برقرار سكوت. بودند

 . دلگیره خیلی اینجا محوطه؟ توي بریم كم یه میشه -

 حیهرو براي آزاد هواي قطعا. شدیم بلند جا از لبخند با بعد لحظه چند و انداختیم هم به نگاهی همه

 ایینپ تخت از كه كردند كمكش و گرفتند رو ژاله بازوهاي زیر بنیامین و نجال. بود بهتر هم ژاله ي

 :گفت و گرفت سرمش ي پایه به دستشو ژاله. بیاد

 .ممنونم. ندارن مشكلی كه پاهام. برم راه تونم می خودم -

 به مینبنیا رسیدیم، كه در نزدیك. بود چسبیده بهش چنان هم بنیامین ولی كرد رها بازوشو نجال

 ي پایه و ژاله اون از بعد و رفت بنیامین سرش پشت. بره بیرون در از اول كه كرد تعارف نجال

 گیركرد رد ي دستگیره به بیمارستانش، لباس گشاد آستین بشه، رد خواست كه در كنار از. س رُمش

 هكند دستش از سرم كه بود نزدیك و شد ول دستش از هم سرم ي پایه. گردوند برش عقب به و

 شا شونه دور سرش، پشت از امو دیگه دست و گرفتم رو سرم پایه دست یه با زده وحشت. باشه

 پایین فتمگر سرمو منم. سمتم چرخوند سرشو امو سینه تخت چسبید كمرش. نیفته كه كردم حلقه

 گاز شولب شد باعث كه پیشونیش روي ریخت موهام از اي دسته اما نه، یا خوبه حالش ببینم كه تر

 تا كردم جداش خودم از و گذاشتم كمرش پشت دستمو و كشیدم عقب سرمو سریع! بگیره

 .بایسته

 نیامینب. كرد می كنترل اشو خنده زور به و بود گرفته دهنش جلوي دستشو كه افتاد نجال به نگاهم

 سرشو كه هم ژاله! بود نجال از تر دار خنده بنیامین ي قیافه! درنمیومد خونش میزدي كارد اما

 به دستمو شده، چی بیارم خودم روي به اینكه بدون. بود شده قرمز صورتش و بود انداخته پایین

 :گفتم و گرفتم سرم ي پایه
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 . كنم كمكت بذار -

 :گفت میزد موج توش خجالت كه صدایی با و انداخت بهم نگاهی نیم

 .میشه زحمتتون -

 . میشی اذیت جوري این. نیست زحمتی -

 :گفت و انداخت پایین سرشو دوباره

 . شرمنده -

 .باش راحت. چیه ها حرف این -

 بدون بودم، لهژا سر پشت كه منم. كردم می احساس كیلویی صد بار یه مثل بنیامینو نگاه سنگینی

. آورد می در شورشو داشت واقعا دیگه. هاش چشم توي زدم زل طلبكارانه ژاله، بابت از نگرانی

 وزر دو حتما بشه؟ زمین پخش بیچاره ي ژاله بذارم داشت توقع بود؟ افتاده اتفاق این عمدا مگه

 یگهد. پایین انداخت سرشو و رفت رو از جانبم به حق نگاه با. نكن هم سالم بهش گفت می دیگه

 !بگیره ازم رو سرم ى پایه و بیاد نشد روش حتی

 وسط نجال و ژاله.  نشستیم نیمكتی روي. بودیم ساكت چهارتامون هر محوطه به رسیدن تا

 جالن كه گفت چیزي نجال گوش زیر ژاله بعد لحظه چند. طرفشون دو بنیامین و من و نشستند

 ارك بی هم بنیامین و من و كرد پیدا ادامه هاشون پچ پچ! انداخت گل هاش لپ و شد شل نیشش

 :گفت و رفت سر اش حوصله بنیامین باالخره! پروندیم می پشه

 كردي؟ خسته خانومو نجال ساعته دو میگی چی ژاله -

 :گفت آروم و زد بنیامین پهلوي به آرنج با ژاله

 !پزمش می دارم نگو هیچی -

 :گفتم و گرفت ام خنده

 !بازي؟ خواهرشوهر االن از -

 :گفت زده خجالت باشم، شنیده صداشو كرد نمی فكر انگار كه ژاله

 شنیدین؟ هامونو حرف شما. سرم به خاك واي -
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 . شنیدم رو گفتی بنیامین به كه همون فقط -

 :گفت و كشید راحتی نفس

 ... نیما آقا -

 :گفت و پایین انداخت سرشو. كردم نگاهش

 .داره حرف خانوم نجال با كم یه بنیامین نداره ایرادي اگه -

 :گفتم و باال پرید ابروهام

  داره؟ حرف نجال با بنیامین -

 :گفتم خنده با و چرخوندم بود شده زیر به سر كه بنیامین سمت نگاهمو

  برات؟ كمه امشب بگیره؟ اجازه برات فرستادي رو ولیت. نبودي خجالتی كه تو -

 :گفت و انداخت نجال به نگاهی نیم بنیامین

 هك رو تو سر ولی. زدم می حرفمو و كردم می دَك هم رو ژاله نبودي تو اگه. نیستم كه خجالتی -

 !كوبوند طاق به راحتیا این به نمیشه

 :گفتم و دادم تكون سري. خنده زیر زدیم همه دفعه یه بعد و شد سكوت لحظه چند

 .بفرمایید -

 :گفت و ایستاد نجال روي به رو و شد بلند جاش از سریع بنیامین

 بشم؟ مزاحمتون كوپنم، از بیشتر كم یه میشه خانوم، نجال -

 دیگه زد ژاله كه هم مخش داده، قبال دلشو كه بیچاره نجالي. شد قرمز و گرفت اش خنده نجال

 نارك و شد بلند. كردم همراهیش لبخندي با كه انداخت بهم نگاهی نجال عقد؟ تا مونه می ازش چی

 هلچ فقط. بود دقیقه بیست و سه. انداختم ساعت به نگاهی.شدند دور ازمون زنون قدم بنیامین

 ! مزاحم و سرخر بی بود، كنارم ژاله االن! داشتم وقت هم شاید یا! ... داشت وقت دقیقه
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 هاي انگشت دور سرمشو سیم و بود باغچه هاي گل به نگاهش. چرخوندم سمتش به سرمو

 سلبا. بود باریك مچش كه بس از. نداشت فرقی النگو با مچش دور ساعت. داد می تاب باریكش

 :گفتم ناخودآگاه. میزد زار تنش به بیمارستان صورتی

 كیلویی؟ چند -

 :گفت زده بهت و چرخوند سمتم به سرشو

 بله؟ -

 :گفتم دارم، سوالم پرسیدن از سویی قصد نكنه فكر كه جدیتی با

 ندترهبل نجال از قدت تو. شدي الغر خیلی دیدمت كه باري آخرین به نسبت. شدي ضعیف خیلی -

 .نیست هم نجال نصف وزنت مطمئنم ولی

 جور یه! بود مونده دلم رو ها حرف این انگار ولی. میزنم حرف جوري این چرا فهمیدم نمی خودمم

 !دادم می بروز باید حتما انگار كه بود نگرانی حس

 یزيچ هیچ باشی؟ داشته معده خونریزي باید كه سالته چند تو مگه نیستی؟ خودت فكر به چرا -

 از .كس هیچ و چیز هیچ. بندازي خطر به سالمتیتو خاطرش به كه نداره ارزش اونقدري دنیا توي

 توي وخودت چرا. كنی ایجاد زندگیت توي اساسی تغییر یه باید شدي، خالص كه بیمارستان این

  كنی؟ می حبس خونه

 .بود سخت زیادي براش هام حرف هضم انگار. كرد می نگاهم مبهوت و مات حرفی هیچ بدون ژاله

 . كار سر بري باید -

 :گفت و اومد حرف به باالخره

 كار؟ -

 . مطمئنن كاركنانش هم امنه محیطش هم. دارم سراغ خوب كار یه برات. اوهوم -

 :گفت ناباورانه

 ... كه اینه منظورم...  یعنی ؟ چرا آخه واقعا؟ -

 :گفتم كردنش راحت براي
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 .كنم پیدا كار تو براي باید من چرا كه بپرسی خواي می حتما -

 :دادم ادامه. كرد تایید سرش آروم تكون با

 نشیم. رفته دست از هم نجنبونی دست اگر. شده پیدا ناگهانی خیلی كار این كه اینه واقعیت -

 نم. گرده می خودش براي مناسب جایگزین یه دنبال. بده استعفا خواد می امون كارخونه رییس

. خوره می دردت به درآمدش هم درمیاي، حوصلگی بی و تنهایی از هم طوري این. افتادم تو یاد هم

 . گردي برمی هم بنیامین با و میري بنیامین با. نداري مشكلی هم آمد و رفت رايب

 :گفتم و كردم اخم. بود شده جمع هاش چشم توي اشك

 كنی؟ می گریه چرا -

 :گفت و كشید هاش چشم به دستشو سریع

 . نیست چیزي -

 نیستی؟ خوشحال -

 . كنم تشكر ازتون طوري چه دونم نمی فقط...  هستم كه البته -

 بدي وننش باید. داره خودت به بستگی چیز همه. نشدي استخدام كه هنوز. نیست تشكر به نیاز -

 . داري تواناییشو كه

 :گفت ناراحتی با و انداخت پایین سرشو

 . نكردم كار جا هیچ حاال تا. نیستم بلد كاري كه من ولی -

 شیب خوب زودتر باید فقط. میده یاد بهت فعلیه، منشی منظورم...  خرسند خانوم. نباش نگران -

 . بگیري یاد ازش كارهارو و كارخونه بیاي زودتر كه

 به نگاهم. باشه راحت كه انداختم پایین سرمو. ریخت اش گونه روي هاش اشك دیگه بار این

. ردندك می صحبت و بودند نشسته نیمكتی روي تر، طرف اون باغچه تا دو كه افتاد بنیامن و نجال

 :برگردم سمتش به شد باعث ژاله صداي ولی بودیم كرده سكوت مدت چه دونم نمی

 داره؟ مشكل بنیامین با هم هنوز مادرتون -

 :گفتم و نشست لبم روي پهنی و پت لبخند

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

536 

 

 گرنهو كرد رفتار بد كه بود شده شوكه كم یه هم روز اون. خوابیده عصبانیتش. نباش نگران نه -

 .نیست بدي مادرزن...  یعنی...  چیزه ا ...  مادرشوهر هم ها اونقدر

 مچش خوبه باز. كنه می فكري چه ژاله حاال دهنم؟ تو اومد كجا از مادرشوهر! گفتم؟ می داشتم چی

 بنیامین نیست خود بی بگم؟ خواستم می چی وگرنه نكرد زوم روم زیاد اشو شده درشت هاي

 افكارم من كه داره گناهی چه بیچاره دختر این. میگم زیاد پرت و چرت دونه می. خوره می حرص

 ! بودم؟ كرده فكر چیزي چنین به من مگه افكارم؟ زبونم؟ روي پرن می دفعه یه

 :گفتم بحث كردن عوض براي

. دارهن بیشتر كه خواهر یه بنیامین. بشی خوب زودتر باید شده كه هم تا دو این عروسی خاطر به -

 حسابی باید اش دیگه هاي مراسم براي ولی. نداره عیب میري آبی زیر داري رو خواستگاري حاال

 . كن فوالدي اعصابتو و بخر آهنی كفش. بذاري تموم سنگ

 :گفت و زد لبخندي

 . بدهكارم بهش ها این از بیشتر. داره حق خیلی گردنم به بنیامین. حتما -

 هب رو ژاله باید و بود شدن تموم حال در مالقات وقت. چهار به دقیقه ده. انداختم ساعتم به نگاهی

 دمش بلند جام از و افتادم بودم آورده ژاله براي كه چیزهایی یاد مرتبه یه. گردوندیم می بر اتاقش

 :گفتم و

 . گردم می بر االن من -

 هك هایی كتاب و تاپ لپ كیف. بیمارستان پاركینگ سمت رفتم و شدم دور كنارش از سریع

 كتاب م،گذاشت نیمكت روي بینمون رو كیف. ژاله پیش برگشتم و برداشتم ماشین از بودم، خریده

 :گفتم و دادم نشونش هارو

 براي مطمئنا. كنی تمرین كه داري وقت حسابی مونده، شدنت مرخص تا كه روزي چند این -

 . خوره می دردت به كارت

 يجلو هارو كتاب! بود مونده باز دهنش. كرد می نگاه هارو كتاب فقط حركتی هیچ بدون لحظه چند

 :گفتم و دادم تكون چشمش
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 جوري این االن؟ از بهتر زمانی چه. كنی تمرین باید بگیري؟ یاد خواي نمی مگه. دیگه بگیرشون -

 . نمیره سر هم ات حوصله

 :خوند لب زیر رو اسمشون و كرد روشون و زیر كمی. گرفت دستم از هارو كتاب

 . ورد آموزش پوینت، پاور كلید اكسل، آموزش انگشتی، ده تایپ -

 :گفتم و شدم مانعش كه بزنه حرفی خواست و گرفت باال سرشو

 به دح چه تا ها كتاب این دونم نمی. بیفتی راه تا كن كار باهاش. باشه پیشت هم تاپ لپ این -

 باید رو چیزها این كنی كار بخواي جا هر ولی نمیارم در سر گري منشی كار از زیاد. خورن می درد

 . بگیري یاد تونی می زود خیلی. نیست سخت هم زیاد. باشی بلد

 :گفتم و كردم مكث لحظه چند

 بلدي؟. باشی بلد خودت هم شاید یا -

 :گفت و داد تكون سرشو

 . نه -

 . بریم باید دیگه هم ما. كن شروع امروز همین از پس خب -

 :گفتم و شدم بلند. بود صحبت غرق. چرخوندم بنیامین سمت به سرمو

 . كنم می همراهیت اتاقت تا پاشو. خورد مارو خواهر مخ كه هم بنیامین این -

. بود وندهچسب اش سینه به قیمتی شیء مثل هارو كتاب. گرفت سرم ي پایه به دستشو و شد بلند

 :گفتم و كردم دراز سمتش دستمو

 . نشی اذیت كه كیف توي ذارم می هارو كتاب -

 گذاشتن محض به و كردم باز رو كیف زیپ. گذاشت دستم روي هارو كتاب و كرد تشكر هم باز

 :شد بلند پنگوئنی كلیدي جا صداي كیف، توي ها كتاب

 .I love you...  مـــــــــــــاچ -
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 گرنهو كشید آژیر كه شد خوب ولی! اومد می در صداش ممكن زمان بدترین همیشه كه اینم. لعنتی

 :گفتم عصبی لبخندي با ناچار به و آوردم درش كیف ته از. گذاشتمش می جا

 !ان دیوونه خودش مثل هم كادوهاش. دیگه نجالست دادن كادو اینم -

 روي وانگشتش. انداختم دستش كف رو كلید دسته. كرد دراز گرفتنش براي دستشو و خندید ژاله

 :گفت و كشید پنگوئن نرم خزهاي

 . نمكه با قدر چه -

 . نداره قابلی -

 . قابله صاحبش -

 جیبم ويت گذاشتمش احتیاط با. گرفتم بود،ازش گرفته سمتم به كه رو كلید دسته و زدم لبخندي

 .گرفتم رو سرم ي پایه ام دیگه دست با و برداشتم رو كیف. درنیاد صداش دوباره كه

 . میارم خودم نكشید زحمت -

 كنی؟ می تعارف اینقدر چرا -

 . دادم زحمتتون خیلی امروز آخه -

 :گفتم اطمینان با

 . دادم نمی انجامش بود زحمت اگه -

 از نفهمید كه بود صحبت محو اونقدر بنیامین. برداشت قدم كنارم هم ژاله و افتادم راه آروم

 .زنهب لبخند شد باعث كه دادم تكون تاسف از سري و انداختم ژاله به نگاهی. شدیم رد كنارشون

 ازوشب به دستم اینكه از قبل اما بشینه تخت روي كنم كمكش خواستم رسیدیم، كه اتاقش به

 :گفتم زده خجالت و كشید عقب بازوشو برسه،

 . تونم می خودم -

 ى هپای. نشست تخت ي لبه آروم. انداختم حركاتش به مطمئنى نا نگاه و كشیدم عقب دستمو

 و ردك جمع بدنش زیر پاهاشو. نباشم پاش و دست توي كه رفتم كنار و گذاشتم نزدیكش و سرم
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 وكلیدش و كردم قفلش. گذاشتم كناریش كمد داخل تاپو لپ كیف. كشید پاهاش روى رو مالفه

 :گفتم و دادم دستش

 . بخور آخرش تا میارن برات پرستارها كه چی هر. نباش هم غذا بد. باش خودت مواظب -

 ... كه ممنونم. ممنونم هم باز -

 :گفت آروم و دزدید نگاهشو

 .كنید می برادري بنیامین و من حق در -

 بود نرسیده ذهنم به اي لحظه براي حتی وقت هیچ برادري؟ كدوم برادري؟. شد تا چهار هام چشم

 هم حاال و بود رفیقم فقط ماجراها این از قبل تا كه بنیامین براي حتی. باشم برادر مثل براشون كه

 :گفتم و كردم اخم. نبود كار در اي برادري. میشد دامادمون داشت كه

 بینى؟ مى برادرت چشم به منو تو واقعا برادر؟ -

 هك وقتی تا و براقش طوسی هاي چشم توي بودم زده زل منم. كرد نگاهم مبهوت و مات لحظه چند

 یه با و دادم بیرون نفسمو كالفه. میدم قورتش هام چشم با دارم نفهمیدم ننداخت پایین سرشو

 .بیرون زدم اتاقش از سرسري، خداحافظی

 شتمندا دوست. اون از بدتر منم و بود فكر تو و ساكت نجال خونه، تا بیمارستان مسیر طول تمام

 مزمن خوددرگیرى دچار. نبود خودم دست ولى برم رژه بیچاره دختر این اعصاب روى قدر این

 !بودم شده

 ساعت براي داشت، عجله خیلی انگار كه بنیامین. بود پنج حدود ساعت رسیدیم، كه خونه به

 اباب بردم، حیاط توي كه رو ماشین. بود وقت اومدنشون تا ساعتی سه و. بود گذاشته قرار هشت

. سمتم اومد و كرد ول درختی پاي رو آب شلنگ. رفت می ور محبوبش ي باغچه به معمول طبق

 كردم دست دست. بزنه حرف خواد می كه بود معلوم بابا ى چهره از. داخل رفت و كرد سالمی نجال

 :گفتم بابا به رو بعد و ببنده رو سالن در نجال تا

 . خدمتم در -

 :گفت و زد لبخندي

 دونستی؟ می -
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 :گفتم رفتن حاشیه بدون

 . گفت بهم دیشب -

 .كردم صحبت مادرت با -

 :گفتم زده هول

  شد؟ چی خب -

 :گفت و داد تكون سري آرامش با

 . كنه می درك رو بنیامین خوب خیلی مادرت مورد این در. نباش نگران -

 :گفتم تعجب با

 مگه؟ طور چه -

 :گفت بعد و كرد نگاهم تفكر با لحظه چند

 فكر مادرت ي خانواده. بود خورده هم به نامزدیش تازه مادرت، خواستگاري رفتم كه موقع اون -

 می همین براي. بوده مادرت از عیب كنیم می فكر بفهمیم، رو موضوع این ما اگر كردند می

. ودنب مهم منم براي. گفت بهم چیزو همه عقد از قبل مادرت عاقبت ولی. كنند پنهونش خواستن

 به من البته و مادرت كه چیزي ترین مهم. نیست ناراحت موضوع این خاطر به مادرت هم االن

 ترهايدخ. داره زیادى مشقت بنیامین با زندگی. بنیامینه زندگى سخت شرایط نگرانیم، خاطرش

 مادربزرگتو كه خودت. اومد كنار زندگیمون هاي سختی ي همه با مادرت. نیستند قدیم مثل االن

 كه ادبی پیش هایی وقت یه ممكنه. نه یا باشه صبور قدر همون تونه می هم نجال دونم نمی. یادته

. یرهبگ نظر در چیزهارو این ي همه باید. بشند افسرده روحى نظر از. بشند مشكل دچار مالی نظر از

 زهاچی همین. میشه سرش حروم و حالل و اخالقه با. تالشه و كار اهل. ایه عرضه با پسر بنیامین

 . تمنیس مطمئن نجال از ولی. كافیه بسپرم دستش دخترمو تونم می بشم مطمئن اینكه براي

 :گفتم و كردم فكر لحظه چند

 آخه. باشه كرده صحبت نجال با نامزدیش مورد در بنیامین بیمارستان، توي امروز كنم می حس -

 . فكره تو و پكر بدجوري نجال
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 یشر حاال دیگه. شده سخت نجال براي گیري تصمیم قدر چه. نگفت چیزي و داد تكون سري بابا

. قتمواف كسی نه و كنه می مخالفت كسی نه. بگیره تصمیم باید خودش. خودشه دست قیچی و

 .داره نجال به بستگی چیز همه

 لب خواهرم، خواستگارى مراسم براى آماده و حاضر. پوشیدم هامو لباس و گرفتم دوش زود خیلى

 .كردم باز رو مشكى جلد سررسید و نشستم تخت

*** 

 (نكن نازك چشم پشت برام)  نزن لوچان مرا

 (میرم مى كارت این براي)  ره لوچان تی میرم

 (كنم مى قربونى دلمو) كنم قوربان دیله

 (تو جون و سر براى)  ره جان و سر او تی

 (میام آروم آروم)  آیم آرام آرام

 (شما ى خونه بر و دور) بر و دور خانه شیمی

 (زنم مى پر و بال تو براى كه گنجشكم مثل من) پر و بال تره زنم نستن ما نی چی چی

. هگذشت روزى ده تقریبا خواستگارى شب از. نیستم بند پاهام روى دیگه كه خوشه حالم اونقدر

 كه شلوغه سرم قدر اون آخه. رفته در دستم از روزها حساب دیگه. چندمه دقیقا امروز دونم نمی

 اون مال شماري روز. بشمارم رو روزها كه این به برسه چه)!( كنم دماغم تو دست كنم نمی وقت

 .ایم همدیگه پیش روزها اكثر دیگه كه حاال نه. كشیدم می رو هورمند دیدن انتظار كه بود وقت

 و دقیقه ده و ساعت هشت و روز سه دقیقا. بود پیش روز سه همین. نمیشه باورم جونم خدا واي

. بود من خوشبختی روز پیش روز سه! ثانیه باال برو جور همین و....  چهارده...  سیزده...  دوازده

...  آره "دنیا عروس زیباترین "هورمند قول به و دنیا دختر ترین خوشبخت شدم من كه روزي

 اي. شوهریم و زن دیگه حاال هورمند و من. هورمند عروس. شدم عروس...  عروس

. دادي بهم زندگی تو كه بود اي هدیه ترین بزرگ این. شكــــــــــــرت...  خــــــــــدا

 ینا داشتن الیق كن كمكم پس. نیستی هدیه گرفتن پس اهل دونم می. نگیرش ازم وقت هیچ

 .باشم هدیه
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 من كه بود چهارشنبه. زدي گره ها چهارشنبه این به سرنوشتمو آخرش نمیشه باورم...  خدایا

 دادیم قول هم به همیشه براي كه بود چهارشنبه. زندگیم مرد شد هورمند و هورمند همسر شدم

 گریه كه بود لحظه همون درست و. عمر ي لحظه آخرین تا. نفس آخرین تا. باشیم همدیگه كنار

...  نه واي...  بعد خودت پیش بیاري منو اول بده قول...  خدایا. هورمند بدون روزي ترس از. افتادم

 ناو به. كنم فكر عقد شیرین هاي لحظه همون به بذار. كنم فكر چیزي چنین به خواد نمی دلم

 قعش گردنبند كه اي لحظه اون به. كرد خونه چپم دست انگشت توي ازدواج ي حلقه كه اي لحظه

 . "اهلل " نوشته وسطش و شكله دالبر دورش كه گرد پالك یه. نشست ام سینه روي هورمند،

 داخ كه راحته خیالم باشه، گردنت كه این ": گفت گوشم كنار انداخت، گردنم دور كه رو گردنبند

 "مواظبته سفارشی

 و كردم سالمتی چاق ها فرشته با و زدم عرشت به سر یه حرفش این با كه دونی می خودت فقط و

 هواتو دح این تا. باشه نگرانت حد این تا نفر یه وقتی ایه العاده فوق حس چه دونی نمی! برگشتم

 كه تویی داري، هوامو كه هستی تو این. توئه طرف از ها این ي همه كه دونم می. باشه داشته

. منه براي تو هاي عاشقانه همه كنه، می زمزمه گوشم زیر هورمند كه هایی حرف تمام. نگرانمی

 می سرازیر وجودم به هورمند طریق از رو امنیت و دادي قرار آرامشم ي مایه رو هورمند كه ممنونم

 یم قلبم به شر شر بارون مثل كه رحمتت و لطف همه این بابت ممنونتم و مدیون قدر چه. كنی

 هاي زدن حرف این جز به راهی هیچ اما نیستم ناشكري ي بنده. توئه جانب از ها این ي همه. باره

 زبان و دست از " كه گفتن راست. نیستم بلد شكرگزاري براي یواشكی هاي خوندن نماز و كاغذي

 . "درآید به شكرت ي عهده كز/ برآید كه

 و خودمونی مهمونی یه. خودمون ي خونه توي. داشت دوست هورمند كه شد جوري همون عقدمون

 روش جفتمون كه بود لباسی تنها كه بلند پشت و سفید عروس لباس. تجمالت بدون و جور و جمع

 ايرزه از گلی دسته مالیم، آرایش سفید، ي ساده تور درخشان، و ظریف تاج. گذاشتیم انگشت

. كرد می دلبري اي لحظه هر از بیشتر دامادي، محشر لباس اون با من هورمند...  هورمند و صورتی

 .نداره كراوات زدن به اي عالقه من هورمند...  نه...  كراوات و سفید پیراهن با مشكی شلوار و كت

. لغزیدند می سرش روي سشواري، و مو واكس و ژل هیچ بدون اش مردونه كوتاه نسبتا موهاي

 ستمد و اومدم می پایین ها پله از كنارش وقتی بودند احساس و اشتیاق از پر مشكیش هاي چشم

 و لبخندها. خورد می سر ها پله روي براق، موجی مثل دامنم ي دنباله و بود شده حلقه بازوش دور
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 ابت انگشتت دور موهاتو داري جرئت اگه دیگه حاال "گفت می كه وقتی زیركیش زیر هاي شیطنت

 .گردوند می بر و برد می سوختن مرز تا بار صد منو ي بیچاره هاي لپ ،"بده

 تو قدر اون. رسوندن خودشونو جت با ماجرا، فهمیدن محض به كه هم من چل و خل هاي دوست

 ها دیوونه! شده له هاشون مشت زیر ام، نداشته مغز از نیمی كردم می حس كه زدن من مغز و سر

 صد یاخدا! كنند تور یكی كه بودند زده صابون دلشون به حسابی و مختلطه مجلس كردن می فكر

 و نت خواست، نمی دلم وجه هیچ به كه خصوص به. نبود مختلط مجلسمون كه شكرت مرتبه هزار

 هورمند كه خوب چه. بدم قرار آرمین و رامین ناپاك هاي نگاه اختیار در)!(  سخاوتمندانه رو بدنم

 كه چند هر. كردیم برگزار جدا رو مجلس نظري اختالف هیچ بدون و بود عقیده هم من با هم

 مه اشون بهونه. دادند می قر و وسط بودند پریده هورمند، حضور به توجه بدون نوشین و مهدیس

 ترم هك ندارند خبر ها بیچاره! باشند داشته نمره ترس كه ندارند كالس هورمند با دیگه كه بود این

 متوجه اینكه محض به هم هورمند البته. میشه ارائه جونم هورمند با هم 6 فیزیك شیمی آز دیگه،

 یمن حتی رفت، بیرون زنونه مجلس از كه موقعى تا دیگه رقصند، می دارند نوشین و مهدیس شد

 !ننداخت سمتشون به هم نگاهی

 بلد اصال بود مشخص كه هم هورمند. خجالت از مردم كه من...بگم خودمونو رقصیدن...  اوه اوه

 اونقدر. خانوم هانیه و مامان دست از امان! رقصیدن؟ به چه رو مملكت استاد آخه. برقصه نیست

 ادمی كه هم االن. بود گرفته ام خنده رقصیدنش از قدر چه. شدیم تسلیم باالخره تا كردند اصرار

 مچ و بود كرده باز هم از هاشو دست فقط و بود ایستاده جاش سر صاف. گیره می ام خنده میاد،

. داد می هاش شونه سر به تكونی هم گاهی از هر! داد می تكون نامحسوس طور به هاشو دست

 هم پدرسوخته ي مائده. كردم می كنترل امو خنده زور به و رقصیدم می بازوهاش بین هم من

 سري بر خاك هاي رقص اون از هورمند بغل تو كه میزد اشاره بهم هورمند سر پشت از یواشكی

 !ان سري بر خاك دنبال اش همه تربیت بی سرهاي بر خاك! بدم انجام

 برادر یه هورمند كه شدم متوجه تازه اومدند، عقد كادوهاي دادن براي هامون خانواده كه موقعی

 دون به كرد شروع دیدنش محض به كه هم الهه. هورمنده شبیه هم شدت به. هومن. داره هم

 كی هر باشن، جوري این عروس هاي دوست وقتی. داد باد به كارهاش با هم منو حیثیت. پاشیدن

 الهه شاید .كردم توبه دیگه ولی بودم مدلی این البته. دیگه مدلیه این هم عروس كنه می فكر ببینه

 مهه كنم می دعا خدایا. میشه مستجاب عروس دعاي میگن. بشه درست بشه كسی بند پا اگر هم
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 من مندهور البته. كنند زندگی درست و بدونند قدرشو و كنند پیدا رو زندگیشون هورمند دخترها، ي

 .گیرم می تحویلت قدر چه ببینی كجایی هورمند! است دونه یه همین قطعا. است نمونه

. میاد مخواب قدر چه. نوشتن به نشستم رفت، اینكه محض به. بود اینجا پیش ساعت نیم همین تا

 داره شرمندگی احساس روزه دو همین تو! نیمه و یك ساعت سرم به خاك واي چنده؟ ساعت مگه

 خونه اش همه آرمین چرا كه كردم می غرغر اینكه از. آرمین و سمیه از ام شرمنده. میكنه ام خفه

 كه رو شام! داغونیه ي صحنه چه دونید نمی. میفته خودم براي داره اتفاق همون حاال. ماست ي

 مامان طفلك. من اتاق تو میایم هم هورمند و من سمیه، اتاق تو میرن آرمین و سمیه خوریم، می

 پا یه دهنش هیچی هنوز! بافه می بافتنی احتمالی هاي نوه براي و تلویزیون پاي شینه می تنهایی

 تدس كه تو خدایا! اتاقشون تو رفتند می هم با هم تا دو اون تا بود زنده بابا كاش! شده مادربزرگ

 ولی .اصال نه. شدما غیرت بی نكنی فكر كنی؟ پیدا مامانم واسه هم شوهر یه نمیشه داري، خیر

 تو تنها و تك بریم و كنیم عروسی ما فردا پس. طفلك داره گناه. بینم می شو تنهایی دارم خب

 . میشه افسرده كه خونه این

 اه همون. بنویسم برات نمیشه روم و دلمه تو كه چیزهایی همون. افتادم چیزي یه یاد...  خدا واي

 و بود انداخته گل هام لپ و زد می تند تند قلبم خاطرشون به كه ها همون. دیدي خودت كه

 مسر به سر كه هم قدر چه! باشه اكتیو قدر این كردم نمی هم رو فكرش اصال. خندید می هورمند

 اب و اندازم می پایین سرمو و میشه قرمز صورتم كارهاش از وقتی كنه می هم ذوقی چه. ذاره می

 كار آخرش. كشم می موها این دست از كشم می چی هر...  آخ آخ. موهام واي. میرم ور موهام

 خوشش موهام پیچوندن عادت این از میگه كه كنه می شوخی هورمند كردم می فكر! میده دستم

 رو اش نتیجه و دادم انجام جلوش كارو این ناخودآگاه عقد، از بعد اول شب همون وقتی اما. میاد

 دهبن دل بم و زیر از خودت كه تو خدایا البته! كنم تركش رو عادت این باید كه فهمیدم دیدم، هم

 هورمند هاي العمل عكس از هم همچین. نداره معنی بازي ملق كه تو جلوي دیگه. داري خبر هات

 وريج این ترسم می. برسه دادمون به خدا! كردیم پیشرفت كلی نشده هفته یه هنوز! نیومده بدم

 میگه هورمند البته. باشیم شده نفره چهار سه ي خانواده یه بشه، تموم درسمون بیاد تا بره پیش

 داغ هام لپ داره دوباره. سرم به خاك واي! خواد می ازم عروس لباس با فقط رو گزینه اون

 !بابا اي. نیست زمستون مگه. گرمه هوا چقدر واي. بزنه باد منو بیاد یكی واي واي. میشه

  لحظه هر میشه تنگ دلم اما و هستی كنارم

 محضه داشتن دوست فقط نیست عادت دونی می خودت
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 گیرم مى هامو بهونه بازم و هستى كنارم

 گیرم مى هاتو دست میام سرده قدر چه واى میگم

 مداری و نشستیم ماشین توى دومون هر االن. دیم مى گوش هورمند با داریم االن كه آهنگیه این

 این كه قبل ى دفعه. شده معوج و كج دستخطم دوباره كه خاطره همین به. رشت گردیم برمى

 منو دهورمن و خونه رفتم مى داشتم كه بود پیش هفته سه تقریبا نوشتم، قورباغه خرچنگ جورى

 اومدن تا و بود گرفته چتر برام بود، مونده كنارم بارون زیر. بود دیده اتوبوس منتظر و میدون كنار

 ماشین. هورمند ماشین توى. هستیم هم كنار دو هر االن و. بود مونده كنارم رفتنم، و اتوبوس

 من هم ساعتى یك. عاشقشم شدت به من كه دودى شیشه اى سورمه ماكسیماى. جدیدش

 هم با ات دو این. بزنما تریلى به من اینكه نه– بهمون بزنه تریلى یه بود نزدیك اما كردم رانندگى

 هب منم رانندگى كه روزى اون میاد یعنى. دادم انصراف رانندگى از همین براى _! داره فرق خیلى

 بشه؟ هورمند خوبى

 زدم رغ كلى بشم ماشینش سوار خواستم مى هم وقتى. كنما نمى تعریف ازش خودش جلوى البته

 :گفتم و

 رو تو ى نامه گواهى باید اصال...  بسه پشتم هفت واسه كردم تجربه رو جنابعالى رانندگى بار یه -

 ...  كنند باطل

 :گفت و كرد نگام تعجب با هورمند و

 چیه؟ منظورت -

 :گفتم و كردم نازك چشمى پشت منم

 !كردى ناقص پامو هاى انگشت زدى نرفته كه یادت -

 اینكه براى. دوم مامان میگم بهش عقد از بعد. خانومه هانیه همون دوم مامان)  دوم مامان و هاله

 :گفت هاله و خندیدند غش غش هم!( نشه قاطى خودم مامان با

 . كن جمع حواستو كم یه. طفلك داره حق خب -

 :گفت و گرفت قرآن برامون دوم مامان

 . اشىب آورده عروسم سر بالیى نبینم. میایم دیگه روز چند هم هاله و من. كن رانندگى احتیاط با -
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 :میگه و كرده شل نیششو ادب، بى پرروى بچه...  نوچ نوچ نوچ...  كه هم هورمند

 !! نداده زنش به فرصت هم ماه یه كه رفته باباش به پسرت كردى فكر. مامان نباش نگران -

 :گفت و هورمند صورت تو پاشید و كرد آب ى كاسه توى دستشو هم دوم مامان

 شب و خوندند مى عقد صبح نبوده؟ خبرها این از قدیم كه بگم بهت بار چند. تربیت بى ى پسره -

 . ما نداشتیم نامزدى. عروسی هم

 من مامانش؟ با اونم مواردى؟ چنین در اونم شوخى رك؟ و پررو قدر این هم پسر...  هیــــــــن

 .كشم مى خجالت میاد یادم هم االن. خجالت از مردم كه

 لپمو االن همین. فهمید هم هورمند كه شد تابلو ام قیافه اونقدر. سرم به خاك وایـــــــــــى

 :گفت و كشید

 !نویسى مى هم رو خصوصى مسائل نكنه شده؟ قرمز جورى این هات لپ كه نویسى مى چى -

 این.. . ولى. بمونه یادم كه زنم مى ستاره یه بشه خبرى یه جایى هر فقط. نویسم نمى كه البته و

 !میشه؟ بارون ستاره دفترم كه جورى

 ساعتى چهار تقریبا. نویسم مى دارم سختى به. است دنده روى و هورمند دست زیر چپم دست

 گوش كه بار هر و. دیم مى گوش رو آهنگ این داریم كه باره چهارمین این و افتادیم راه كه میشه

 و لمهد حرف انگار جورایى یه. نشسته دلم به جورى بد. شیم مى ساكت ناخودآگاه دومون هر میدیم

 گوشیش تو. میده گوش وقته خیلى رو آهنگ این كه كرد اعتراف خودش. هورمند دل حرف البته

 فقط و سرمه روى شنلم كه عقد هاى عكس از یكى با. گذاشته رو آهنگ همین منم اسم روى

 . پیداست خندونم صورت

 :داره دوست خیلى رو بیتش این هورمند كنم فكر

 دریا هاست نزدیكى همین انگار و هستى كنارم

 اینجا اومده موجش كه كردى وا موهاتو مگه

 هم بار یه. كنه مى نگاه من به و كنه مى همراهى باهاش هورمند خونه مى كه رو قسمت این چون

 :گفت و كرد فرو بود، ریخته بیرون شالم جلوى از كه موهام توى دستشو
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 ببینه؟ من از غیر كسى هارو این میاد دلت -

 خودشون. نبود عمدى اومدنشون بیرون چون شالم زیر فرستادم موهامو مقاومتى، هیچ بدون من و

 . كشند مى سرك شال زیر از و چموشن زیادى

 این كنم مى حس چرا دونم نمى ولى است مسخره. دارم دلشوره اش همه عقدمون از بعد

 و شهمی معلوم زود یا دیر باالخره كه اشتباهى یه. شده اشتباه انگار. نیست من براى خوشبختى

 خیالم كه نداره وجود كسى هیچ چرا...  خدایا. گرفت دلم باز...  واى. ریزه می هم به چیزو همه

 هیچ و ذاره نمى تنهام وقت هیچ. كنارمه عمر ى لحظه آخرین تا اینكه از. بودنش از باشه راحت

 ور كسى من ولى. منى با جا همه دونم مى. هستى تو دونم مى. كنه جداش من از تونه نمى چیزى

 ىم. بریزم روش هامو اشك تنگى دل وقت كه اى شونه. بگیرم آروم آغوشش توى كه دارم احتیاج

 ترسم مى. دادنش دست از ترس نبودنش، از ترس. ترسم مى ولى. هورمنده...  آدم اون كه دونم

 . مونه مى برام همیشه كه كن تضمین تو...  خدایا. بگیرنش ازم

 بتونم كه ندارم اى شماره هیچ ولى بودم یادش اش همه هفته سه دو این. خواد مى نفسمو دلم

 نزدیك از هنوز. سراغش بهزیستى برم رشت، به رسیدن محض به باشه یادم. بزنم زنگ بهش

. كنم قبولش فرزندى به خوام مى گفتم بهش. زدم حرف هم هورمند با موردش در. ندیدمش

 :گفت و خندید اما هورمند

 به اى بچه اونم. زندگیمون تو بیاد بچه یه بعد كنم بزرگ رو تو باید اول. اى بچه خودت هنوز تو -

 . بزرگى این

 موردش در باید كه فهمیدم جوابش از. "نه "نگفت كنده پوست و صاف كه مدیونشم قدر چه

 احساس سر از كه نیست تصمیمى این. كنم فكر خوب موردش در باید منم. كنه فكر حسابى

 . میونه در انسان یه زندگى پاى. بگیرم

 بهش اش همه كه داره چى مگه دفتر این " كه زنه مى غر داره. اومده در صداش دیگه هورمند

 . "بودى شده دكتر خانوم االن خوندى مى دقت این با اگه هاتو درس چسبیدى؟

 . بزنم گپ عزیزم همسر با و ببندم رو دفتر باید دیگه یعنى این...  خب

 .نگیر ازمون روزهارو این...  خدایا

  0897/  بهمن/ 69
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 همه كه حاال تا شنبه از. بوده خاطره از پر رشت، اومدیم كه روزى چند این. است دوشنبه امروز

 ینىشیر كیلو پونزده چهارده حدود چیزى كنم فكر. كردیم مى پخش شیرینى دانشگاه توى اش

 نه و نود و نهصد و كیلو نه كه البته صد. كردم پخش خوابگاه توى من رو كیلوش ده البته! دادیم

 توى كم. شیكمشون تو بخوره كارد. خوردند ام زده قحطى وحشى هاى اتاقى هم اون هم گرمشو

 نیستند؟ كن ول هم هنوز كه لمبوندند عقد

 نگاه تحسین با همه و دارى برمى قدم دنیا مرد ترین جذاب دوشادوش وقتى داره لذتى چه كه آخ

 كنند ىم نگاه خصمانه فقط كه ممنونم ازشون واقعا. نداره عیبى. خباثت با هم ها بعضى و كنند مى

 از رو بود مى هورمند كنار در كه دخترى هاى چشم بودم، اونها جاى من اگر چون. میشن رد و

 .نباشه دلربا و جذاب و تیپ خوش و خوشكل هم اونقدرها هورمند شاید البته! آوردم مى در كاسه

 . بهترینه من نظر از اما

 ىم خدا. خوابگاه دم آورد منو مستقیم. شب دوازده ساعت. رشت رسیدیم كه بود شب شنبه پنج

 خونه برم و كنم جمع اثاثمو باید دیگه كردم مى فكر كه بگو خرو من. شد گرفته حالم قدر چه دونه

 هم هورمند و شدم پیاده حرف بى. نیست خبرها این از اینكه مثل ولى بشم تـ ل پ هورمند ى

 تو ى خونه بیام خوام مى من بگم بگم؟ تونستم مى چى. آورد برام عقب صندوق از چمدونمو

 زهنو من كه كرد نمى فكر خودش پیش حیا؟ بى قدر چه داره؟ رویى چه دختره گفت نمى بمونم؟

  قدیمم؟ پرواى بى ى سایه همون

 :گفتم و زدم كج لبخند یه ناقصى سكته هاى آدم مثل داد، دستم به كه رو چمدون ى دسته

 . ممنونم -

 :گفتم و كردم پا اون و پا این كمى

 .خداحافظ. برم دیگه من -

 هسین. خودش سمت كشید منو و گرفت رو بازوم اما داخل برم كه خوابگاه سمت برگردوندم رومو

 مچش ها، المپ ضعیف نور و كوچه تاریكى توى. هاش چشم توى شدم خیره و شدم اش سینه به

 :تگف و گذاشت صورتم كنار دستشو. كردم نگاهش منتظر. بود شده تر مشكى همیشه از هاش

 ناراحتى؟ چرا -

 :گفتم لودگى با نشه ناراحت اینكه براى و پایین انداختم سرمو
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 ختس قدر چه استادش دونى نمى. آزمایشگاه بیام باید دوباره. شد تموم تللى یللى دیگه آخه -

 .هست هم چاق و سیبیلو و كوتاه و كچل تازه. اخالقه بد و گیر

 :گفت و زد محوى لبخند هم هورمند! خندیدم هرهر بیشتر، گذارى اثر براى و

 . كردم باور -

 و لشبغ توى كشید منو اما بگیرم فاصله ازش خواستم. كردم خداحافظى و انداختم باال اى شونه

 :گفت

 میگى؟ دروغ بهم هم هنوز -

 آرامشش پر و آروم ضربان به و بودم كرده سكوت. بود قلبش روى درست و اش سینه روى سرم

 مى راحتى به و نبود كوچه توى كس هیچ شب از وقت اون كه بود خوب قدر چه. كردم مى گوش

 وىر دستشو فقط كه افتادم خواستگارى شب یاد. بمونم آغوشش توى خوام مى قدر هر تونستم

 نهچو. بودم شده گم اش مردونه بازوهاى بین و بود كرده بغلم محكم حاال ولى. بود گذاشته بازوم

 .كشید مى كمرم روى دستشو و بود سرم روى اش

 .امون خونه میاى اونوقت. بیان مامان و هاله بذار -

 !چمه بود فهمیده دقیقا. رفت آبروم...  واى

 وقتى از. كنه زندگى هوا و آب خوش جاى یه باید گفته بهش دكتر. داره قلبى ناراحتى دوم مامان

 نمى فقط. اومدند اینجا به هم خواهرش و مادر شده، رشت ساكن درسش براى هورمند كه هم

 گیرى نفس رطوبت این با داره؟ دیگه شهرهاى با فرقى چه دیگه ماشین همه این با رشت دونم

 عوارض از هم شاید كنند؟ نمى زندگى روستا توى چرا. كنه مى رد هم رو نود روزها بیشتر كه

 كه چیزى! برن راه گلى و خیس هاى جاده توى پالستیكى چكمه با خواد نمى دلشون كه پولداریه

. كنم شالیكارى و برم فرو گل توى زانو تا و بپوشم پالستیكى چكمه خواد مى دلم. آرزومه واقعا من

  میشه؟ یعنى...  روزگار هـــى

 :گفتم كوچیكى اخم با و گرفتم باال سرمو

 دارى؟ شك خودت به -

 :گفت و كرد نگام مظلومانه
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 . اوهوم -

 :گفتم خجالت با و كوبیدم اش سینه روى آروم مشتمو

 . دیوونه -

 :گفت و گرفت دستش توى مشتمو

 . بزنم حرف باهات كنده پوست و راست میشم مجبور میدى گیر وقتى. خودته تقصیر خب -

 دادم؟ گیر كى من -

  باشم؟ خیال بى دارى توقع میشه جدا ازم داره ناراحتى با خانومم وقتى -

 :گفتم و زدم روش به لبخندى

 . بود عمرم سفر بهترین. ممنونم -

 :گفت و شد شیطون

 . مونده بهترینش هنوز حاال -

 :گفت گوشم زیر و زد چشمكى هم بعد

 . عسلمونه ماه بهترینش -

 :گفتم معترضانه. عقب دادم هولش و گرفتم گاز لبمو

 . اتون خونه بیام ذارى نمى كه شناختى خوب خودتو واقعا...  هورمنــــد -

 :گفت و زد سرخوشى لبخند باشه، رسیده اش عالقه مورد بحث به كه انگار

  .بگذرم ازش و بشم تنها باهاش سقف یه زیر اگه ام دیوونه باشه، زنم لعبتى همچین وقتى -

 .هورمــــــــند -

 . هورمند جـــــان -

 . پررویى خیلى -

 !دارى لطف -
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 :گفتم و كردم نگاهش چپ چپ

 !كنى مى سفید اتو بیچاره باباى روى وگرنه نمیاد گیرت آب هم تو -

 :گفت و خندید قاه قاه

 پسر نخوانش خوانش، بیگانه تو/  پدر از نشان ندارد كاو پسر -

 كیف. كرد شلوارش عقب جیب توى دستشو و كشید لپمو. كردم نگاهش فقط! پررو؟ اینقدر هم آدم

 باز ودستیم كیف زیپ توضیحى، هیچ بدون و كشید بیرون توش از تراول تا چند. درآورد رو پولش

 :گفتم تعجب با. كرد

 . ندارم الزم كنى؟ مى چیكار -

 :گفت و خندید

 ضمن در داره؟ اشكالى. بدم انجام خانومم واسه كارها این از دارم دوست ولى. عزیزم دونم مى -

 ...بگیرى پول مامانت از نباید دیگه شما... 

 :گفتم و پریدم حرفش بین

 ریزوا حسابم به نخوام چه بخوام چه. قانونیمه سهم. است كارخونه سود. كه نیست مامانم پول -

 . میشه

 :گفت و داد تكون دونستن عالمت به سرى

 . كنى اندازشون پس تونى مى. بزنى دست ها پول اون به نیست نیازى -

 :گفت و كرد اشاره چپوند مى كیفم توى كه هایى پول به

 . كن خرج هارو این -

 اون تابع منم داره؟ دوست خودش وقتى كنم مخالفت باید چرا. نگفتم چیزى دیگه و خندیدم

 همدیگه نظر و میل تابع یعنى. همین یعنى شوهر و زن. خواد مى ازم هورمند كه هستم چیزى

 كن كمك...  خدایا. موندن هم پاى به عمر آخر تا یعنى. گذاشتن مایه جون از همسر براى. بودن

 . باشیم "بهترین" هم براى عمر آخر تا كه
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 دم ى پله تا چند از چمدونمو. رفتیم خوابگاه در سمت به هم با. گرفت فاصله ازم كمى هورمند

 كه خوابگاه وارد. كرد باز برام درو نگهبان بعد، دقیقه چند و زدم رو نگهبانى زنگ. برد باال خوابگاه

 خوش با. كرد نگاهم چپ چپ دید، رو هورمند وقتى و كشید سركى كوچه داخل به نگهبان شدم،

 :گفتم)!( بود هورمند هاى حرف ى نتیجه كه رویى

 . شوهرمه -

 و شناخت مى رو هورمند نگهبان. كرد احوالپرسى و داد دست نگهبان با و اومد جلوتر هم هورمند

 اىب باى هورمند براى كوچه توى داد اجازه و گفت تبریك نگفتم، دروغ كه شد راحت خیالش وقتى

 !كنم

......... 

*** 

 ...  قدس پارك رفتیم هم با كه بود جمعه

 همه مردم كه كردم تشویقش اونقدر. رفت باال تجهیزاتش با خاطره پر ى صخره همون از هورمند

 و خودم فقط! نبودند باهامون هاش باشگاهى هم كه بود این به خوبیش! بودند شده جمع دورمون

 صخره پاى كه كسایى همه رسید، صخره باالى به دوباره هورمند وقتى! پارك توى مردم و خودش

 ! سوت من و زدند مى دست بودند، ایستاده

 سرم الك و نمیومد بدم كه منم. بكنم امتحانى یه داد پیشنهاد هورمند و شد خلوت اطرافمون كم كم

 زانوهاش از یكى. نشست پام جلوى هورمند و دیوار نزدیك رفتم. كارها جور این واسه كنه مى درد

 رو دبن اولین اما. شد پام رون دور بندها بستن مشغول و گذاشت زمین روى اشو دیگه پاى كف و

 :گفتم و گرفتم رو دستش جلوى سریع كرد، سفت هورمند كه

 . شدم پشیمون...  هورمند -

 :گفت و كرد نگام تعجب با

  چرا؟ -

 :گفتم و رفتم طفره دادن جواب از

 . جورى همین -
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 .ترسیدى كه نگو -

 :گفتم و كردم اخمى

 بود؟ كجا ترس -

 چى؟ پس -

 :گفتم و كردم باز پامو دور بند

 . نمیشه اینجا...  اینجا -

 طور همون و كشیدم بیرون ام مقنعه زیر از اشو دسته یه و سرم جلوى موهاى سمت رفت دستم

 :گفتم افتاده زیر به سر با دادم، مى تاب انگشتم دور كه

 .پارك توى زشته. بدنم به چسبه مى لباسم -

 به رمنحص لبخند. كرد آزاد انگشتم دور از موهامو و گرفت دستمو مچ. شد بلند زمین روى از هورمند

 رستادف ام مقنعه زیر موهامو. پایین انداختم سرمو و كشیدم خجالت. بود نشسته لبش روى فردى

 :گفت محبت با و

 . سایه ممنونم -

 :شدم خیره مشكیش هاى چشم توى و كردم بلند سرمو

  چى؟ بابت -

 :فتگ و گرفت دستش توى دستمو. انداخت پشتش رو كوله. گذاشت كوله توى وسایلشو شد خم

 .كنى مى دركم اینكه بابت -

 ! كنه جمع منو نیش بیاد یكى حاال

*** 

 به. آهى و اشك و ناراحتى و ترس و استرس هیچ بدون. دفترش توى میرم راحتى به دیگه االن

 د،بو آزمایشگاه ى جلسه اولین كه هم امروز. پیشش میرم میشه، تموم هام كالس اینكه محض

 .داریم آزمایشگاه ها دوشنبه ها، چهارشنبه جاى به دیگه. كردم اذیتش حسابى كالس سر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

554 

 

 ازن و ریختم عشوه كالس سر حسابى منم. كردیم نامزد ما دونستند مى كالس هاى بچه ى همه

 نه ،كنه بیرونم آزمایشگاه از و بزنه داد سرم تونست مى نه طفلكى هورمند. كردم دلبرى و اومدم

 ومخان "گفت مى مدام فقط. نگه هیچی و بشه هام كارى شلوغ و ها شیطنت خیال بى تونست مى

 و شوخى جاى آزمایشگاه ها خانوم. نكنید صحبت قدر این ها خانوم. باشه كارتون به حواستون ها

 رس بس از آخرش. كردیم مى پدرسوختگى خیالى بى با كه هم نوشین و الهه و من "نیست خنده

 تمام دفعه یه و اسید روى ریختم رو آب آب، روى بریزم رو اسید اینكه جاى به كردم، هوایى به

 . بود سوخته هیكلم كل االن عقب، بودم نكرده پرت خودمو اگر و باال پاشید اسید

. دراومد لرزه به ساختمون كل كه كشیدیم جیغى چنان دوتاخودم، اون از بدتر و نوشین و الهه

 ومن بود، ترسیده بدجور. كنارم رسوند میزش پشت از خودشو جورى چه دونى نمی كه هم هورمند

 دش مطمئن وقتى. رفت مى ام صدقه قربون ریز یك و كرد مى رو و زیر و بغلش توى بود گرفته

 :گفت نداشت سیلى از كم كه بلندى داد با و كرد دور خودش از منو نشده، چیزیم

 .بیرون برو -

 من تا. بود حقم. بود خودم تقصیر. شد سرازیر اشكم اختیار بى كه بودم شده زده وحشت اونقدر

. ام هبچ هنوز میگه كه داره حق هورمند واقعا میشم؟ آدم كى. نیارم در بازى جنبه بى قدر این باشم

 درست از آخرش ترسم مى. كنم مى ردیف غلط كار تا ده پشتش بدم، انجام درست كار یه اگه

  .چسبم مى بهش دستى دو. بره دستم از بذارم محاله...  محاله...  نه واى...  و بشه امید نا شدنم

 دو هنوز. بیرون اومدم آزمایشگاه از و پایین انداختم سرمو كردم، زیادى غلط دونستم می چون

 منو و گرفت رو بازوم. دنبالم اومد هورمند و شد باز در كه بودم نشده دور آزمایشگاه از قدم

 صبانیتع آثار هنوز و بود برافروخته صورتش. كردم بلند سرمو فین فین با. خودش سمت برگردوند

. خشن و جدى و ترسناك قدر این. بودمش ندیده جوري این حاال تا. بود مشخص اش چهره توي

 دگن حسابى كه فهمیدم. بود نزده حرف جورى این باهام بودم دانشجوش فقط كه موقع اون حتی

 میدم ترجیح اینه، نمكش اگه زندگیه؟ نمك دعوا گفته كى. شوهرى و زن دعواى اولین. زدم

 . باشه نمك بى همیشه زندگیم

 . میام شد تموم كه آزمایشگاه. اتاقم تو برو...  سایه -

 :گفت قبل از تر محكم و فشرد رو بازوم كه برم خواستم و انداختم پایین سرمو

 . بزنیم حرف هم با باید. بیام تا بمون. نریا دیگه جاى. اتاقم تو برو...  سایه -
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 :گفتم آروم لب زیر

 .باشه -

 ردك رها بازومو. داد دستم كلیدى شلوارش، جیب توى از و زد كنار رو آزمایشگاهش سفید روپوش

 نك ول گفت، مى بهم وجودم تو چیزى یه هى راه، بین. رفتم اتاقش سمت به صالنه صالنه منم و

 هنمذ خفایاى از موقع همون دیگه نفر یه اما. نزنه داد سرت دیگه كه. بیاد جا حالش تا خوابگاه برو

 رمه بذار كنى؟ ثابت بهش بودنتو شعور بى اینجورى خواى مى. كردى غلط " كشید مى فریاد

 فترشد توى میشینى آدم بچه عین میرى. هستى اى تحفه چه بده نشون بعد بشه خشك عقدتون

 . "برگرده تا

 بیاد، رفح به ذهنم پلید ى نیمه دوباره اینكه از قبل كه دویدم اساتید ساختمون سمت به سرعت با

 وىر روپوشش. برگشت اینكه تا بودم منتظر ساعت نیم تقریبا! هورمند اتاق تو بندازم خومو

 مسال و شدم بلند پاش جلوى ناخودآگاه شد، كه وارد. اش دیگه دست توى كیفش و بود دستش

 قبل ترم كه استادى و دانشجو حس همون دوباره بودم، كرده خطا كه حاال چرا دونم نمى. كردم

 مالیمت و آرامش با سابق، مثل هم هورمند خواست مى دلم كه البته و. بود داده دست بهم داشتم

 . كنه برخورد باهام

 و ردك آویزون در دم لباسى جا به رو روپوشش. ایستادم میزش كنار و شدم بلند صندلیش روى از

 عكس چه خواد مى االن كه بفهمم تونستم نمى. نبود معلوم هیچى اش چهره از. طرفم اومد

 چشم وىت اون از بیشتر نتونستم. ایستاد روم به رو و گذاشت میز روى كیفشو. بده نشون العملى

 و گرفت قرار بدنم طرف دو دستهاش كه نكشید طولى. پایین انداختم سرمو و كنم نگاه هاش

 !كرد بغلم محكم

 زج داشتم رو برخوردى هر انتظار! شد خبر چه بفهمم تونستم نمى اصال كه كردم تعجب اونقدر

 استشر. كنم حلقه كمرش دور دستامو نداشتم جرئت حتى. بودم مونده بغلش توى حركت بى! این

 . بودم ترسیده خورشید از...  سایه...  من. بودم ترسیده كم یه

 :آورد بیرونم بهت اون از اش، مردونه و آروم و گرم صداى

 حالى هچ من میفتاد برات اتفاقى اگر نكردى فكر كنم؟ چیكار من بیاد سرت بالیى اگه نمیگى -

 به خار یه خوام نمى. دارم دوس ت چون. خودته خاطر به زنم مى حرفى اگه من دلم، عزیز میشدم؟

 نیستم، كنارت لحظه هر كه من. باش خودت مواظب ها این از بیشتر كنم مى خواهش. بره پات
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 و كنى هوایى هب سر باز نكنه. بیفته برات اتفاقى نكنه كه میزنه شور دلم مدام نیستى پیشم وقتى

 یادىز كم یه دونم مى. ندم صدقه برات كه نیست روزى خدا به...  سایه. بیاد پیش برات مشكلى

 .میزنه شور اش همه دلم ولى نگرانم

 بس از كه من عشقه؟ از اش همه اینا یعنى. میزنه شور دلش اونم. منه مثل هم هورمند پس

 دلش من براى كه داره دوست منو قدر همین هم هورمند یعنى. میشم دیوونه دارم دارم، دوستش

 .خدا ممنونتم. دنیام دختر ترین بخت خوش كنم مى احساس...  خدایا میزنه؟ شور

 بهمن/ 80 چهارشنبه

 همین همیشه میگه. گرده می بر روزه دو گفت. بزنه سر كارخونه به تا رفت. رفت هورمند دیروز

 نگت براش دلم ولی رفته روزه یه تازه اینكه با. میزنه سر كارخونه به روز دو اي هفته. كنه می كارو

 اس ام اس دارم یا لحظه هر. بیشتر هم شاید. ندیدمش كه است هفته یه كنم می حس. شده

 .خوندم الكرسی آیة بار صد. شدم زنده و مردم اشون، خونه رسید تا دیروز. میزنم زنگ یا میدم

 ده،رسی بشم مطمئن من كه زد زنگ اشون خونه ي شماره با باالخره وقتی. انداختم صدقه بار هزار

 . بكشم نفس تونستم تازه

 نفهمیدم. شدم شوكه اولش. خداحافظی براي خوابگاه دم اومد كه بود ظهر نزدیك دیروز

 ینهس توي مشت با. بره همیشه براي و كنه تركم خواد می كردم فكر. چیه خداحافظی از منظورش

 نم كه بود مونده واج و هاج هم بیچاره هورمند. "نامردي خیلی "گفتم می ریز یه و كوبیدم می اش

 حرف میون از باالخره. گرده می بر زود كه داد می توضیح و كرد می عذرخواهى هم سر پشت! چمه

 اي سوتی چه فهمیدم وقتی كشیدم خجالت خودمم. برگرده و سفر بره خواد می فهمیدم هاش

 !دادم

 ممدا. دارم استرس و نگرانم كه بس از. دارم دلشوره كه بس از. ترسیدم خیلی. كنم چیكار خب

 هم هی پارسال یادمه. بگیرن ازم خوشبختیمو و بدن بهم بد خبر یه ممكنه لحظه هر كنم می حس

 می اشك و خوند می بود، همسرانشون زبون از كه رو شهدا ي نامه زندگی اش همه داشتیم، اتاقی

 كنار ترسش و استرس با طوري چه هاشون زن كه بود این هم ذكرش و فكر ي همه. ریخت

. باشه آورده رو همسرشون شهادت و مرگ خبر تلفن، زنگ هر یا در زنگ هر اینكه ترس. میومدن

 ايو واي واي...  خبري چنین نكنه خدا...  تریلی زیر زبونم...  خدا یا. كنم می دركشون كامال حاال
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 درست .سپرم می تو به هورمندمو خدایا. نبینم رو روزي چنین و بمیرم...  استغفراهلل...  نه نه نه... 

 .باش مواظبش گردنمه، االن كه ى اهلل پالك همین حق به. كن مواظبت ازش حسابی و

. نزنم دست بهش وضو بدون گفته بهم هورمند. بگیرم دستم توى پالكشو اش همه كردم عادت

 كم گهدی. بگیرم وضو ها وقت بیشتر مجبورم همین واسه. كنم لمسش مدام دارم دوست خیلی منم

 . زنم می باال هامو آستین ناخودآگاه بیرون، میام دسشویی از تا. میشه عادت برام داره كم

 مشغول منو ذهن مثال كه داده بهم سوغاتی آوردن براي وعید وعده كلی. گفتم می دیروزو داشتم

 مد كه حیف. برم هاش زدن گول اون قربون الهی. زنه می گول بچه. نكنم فكر نبودنش به و كنه

 اش ونهخ بریم نمیشد. بكنم تونستم نمی غلطی هیچ. بسته پام و دست و روشن هوا و بود خوابگاه

 و كنیم عروسی عید از قبل همین خواد می دلم من اصال جون آقا! كنیم؟ خداحافظی هم با اونجا و

 خواد می دلم. آوره عذاب و مسخره خیلی جوري این داره؟ حرفی كسی. زندگیمون خونه سر بریم

 راحت خیال با نباید چرا. دارم دوستش...  عشقمه...  شوهرمه. كنم بغلش نگرانی و دغدغه بی

 !عجبا كنم؟ بوسش

 عین خودم دست فقط چند هر. بدم فشار محكم دستشو كه بود این بكنم تونستم كه كاري تنها

 گرفته خودمو جلوي زور به. میومد باال و جوشید می قل قل جور همین داشت اشك! شد قرمز لبو

 فرس كه كرد؟ گریه نباید چرا. كرد گریه مسافر سر پشت نباید گه، می همیشه مامان آخه. بودم

 . نكنم گریه كردم سعی حال، هر به. دونم نمی نشه؟ تلخ براش

 عقب دنده كوچه توي. زد بوق و داد تكون دست برام. شد خوشكلش ماكسیماي سوار هورمند

 زودتر كاش. گرفته ام گریه نویسم، می دارم كه هم االن. شد سرازیر هام اشك من و گرفت

 و مامان نمیشد حاال. خواهرش و مادر با. میرسه فردا گفت، مى خودش كه طور این. برگرده

 ... ولى. نمیشه كه اونا جلوى. بغلش بپرم دیدمش وقتى خواد مى دلم خب بیان؟ بعد خواهرش

 توى هم رو هورمند. دیگه اشون خونه میرن راست یك. نیستم من كه برسن اونا وقتى اصال

 .دشهخو...  آره! كنم پیاده رو استقبال بساط اونجا و اتاقش توى برم تونم مى. بینم مى دانشگاه

......... 

 0897/ اسفند/ 0 شنبه پنج
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 راچ دونست نمى حتى كه مظلومى كوچولوى دختر همون. میگم نفسمو. دیدمش باالخره. دیدمش

 و معصوم ى چهره با. جذابش و حرف پر و گیرا نگاه اون با. كنم مى تعارف بیسكوییت بهش دارم

 .نحیف و الغر اندام و مترى یك قد. داشتنى دوست صداى

 از. بفهمن موضوع این از چیزى ها بچه خواد نمى دلم. رفتم تنها. بهزیستى رفتم كه بود ده ساعت

 سال و همسن دختر تا بیست. بود نفره بیست اتاقش. پرسیدم اتاقشو ى شماره بهزیستى مدیر

 ،بدن نشونش بهم كه این بدون. ساله ده نهایتا و ساله هشت هفت همه. اتاق یه توى همه خودش

 همدرس هاى كتاب داشت و بود نشسته كوچیكى و آهنى كمد كنار. كردم پیداش عكسش روى از

 اى گیره هیچ بدون و بود اش شونه روى تا رنگش مشكى موهاى. آورد مى در داخلش از اشو

 و دفتر روى شد خم. قرمز شلوار با بود تنش رنگى صورتى پلیور. بودند شده پخش اطرافش

 ای بكنه توجهى برش و دور هاى بچه صداى و سر به اینكه بدون. شد نوشتن مشغول و كتابش

 . بده نشون خودش از كردن بازى براى تمایلى

 نگاهم. شدم رد آروم آروم كردند، مى استفاده كردن بازى براى چیزى هر از كه هایى بچه بین از

 مه كنار نفرى سه دو كه دخترهایى و بود سرگردون زمین روى شده پخش هاى كتاب و دفتر بین

 و دستش به اش مدرسه كیف و بود سرش اى كهنه رنگى چادر دخترها از یكى. كردند مى بازى

 ردهك كلفت صداشو و بود كشیده لبش روى سرش پشت از موهاشو یكى اون. خرید رفت مى مثال

 دست روى مداد، با و بود تنش مدرسه روپوش دیگه یكى! بود كوچه سر دار مغازه مثال و بود

 هك كرد مى دعواش و میزد دستیش بغل دست كف آروم كش خط با یكى اون! میزد آمپول دوستش

 .بود زده جا معلم جاى خودشو و نخونده درسشو چرا

 ... نفس ولى بودن سرگرم جورى یه كدومشون هر

. نمك شروع باید طورى چه دونستم نمى. میشد بیشتر ترسمم شدم مى تر نزدیك بهش چى هر

 وىت بیسكوییت دامن به دست خاطر همین به. بشم دوست باهاش و بشم نزدیك بهش طورى چه

 مىن شما مگه " بگه و كنه نگاهم چپ چپ شد باعث فقط. نداشت اى فایده هم اون كه شد كیفم

  "داره؟ ضرر بدن براى چیزها این دونید

 !كرد فنیم ضربه جمله یه با. كردم نگاهش فقط ماست عین هم من و

 مى وهاش مشق داشت خیال بى نشستى، من دل ور اینجا هستى كى تو بپرسه اصال اینكه بدون

 مى دلم چقدر كه آخ. گوشش پشت میزد دست با مدام و صورتش توى ریخت مى موهاش. نوشت
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 با انگار. بزنم دست بهش داشتم جرئت مگه ولى. ببافم رو لختش مشكى موهاى اون خواست

 نگاه بردم، مى نزدیكش دستمو تا. داد مى نشون بهم رو خصوصیش حریم ى محدوده نگاهش،

 .وابگاهخ برگشتم ببرم پیش از كارى اینكه بدون هم آخرش. میشد نشینیم عقب باعث اش خیره

 نشببر مدرسه از بعد شنبه شد قرار و كردم هماهنگ موسسه مدیر با كه بود این مفیدم كار تنها

 سود سهم كه هایى پول اون. خودم ى هزینه با. هاش دندون ارتودنسى براى دندونپزشكى

 به هاش دندون وقتى بدونم دارم دوست خیلى. كنم نفس خرج خوام مى رو باباست ى كارخونه

 بشه زرگب زودتر كاش. میشه خوشكلى دختر كنم مى حس. میشه شكلى چه برگردند طبیعى حالت

 ! درآورد میشه هایى مدل چه پرپشتش، ابروهاى اون از. آرایشگاه ببرمش و

 دیماوم كه هم بعد و بودیم عقد درگیر كه مدت این تو. كردم پیدا تكواندو باشگاه یه رفتم عصر

 وهاشابر كم كم كنم فكر. اخالقه گند خیلى...  اوووووف...  مربیش. بود رفته یادم از حسابى رشت،

 و تیر این به میزنه لگد همچین. ایه حرفه المصب ولى. كنه مى اخم كه بس از بشن ادغام درهم

 رشودكو ابرو، چشمت باالى بگه بهش تا كنم فكر! شوهرش بدبخت. میشن خاكشیر كه ها تخته

 میشه، دعواشون وقتى جورى این. اوه اوه. باشه كار رزمى هم شوهرش شاید البته. پایین میاره

 هچی پرتیا و چرت این. چه من به اصال...  وااااى میشن؟ چی هاشون بچه. جنگ میدون میشه خونه

 !شدما زنك خاله! نویسم مى دارم

 اسفند/  6 جمعه

 نوشین غرغرهاى با همراه مطالعه، چراغ نور با و پتو زیر از. شب دقیقه نه و چهل و یك ساعت

 پیش دقیقه ده همین تا سرها بر خاك! خدمتم در "كردى كورمون دیگه بـ كـَپ بگیر " بر مبنى

 اشون همه ام، زده هیجان و بنویسم خوام مى من كه االن. كردنا مى جیم سین منو داشتند

! ها نای مریضن كال. كنند مى ناز بازم و پتو زیر بردم رو مطالعه چراغ حاال خوبه. گرفته خوابشون

 !مطلب اصل سر برم. كن ولشون

. وجودم ى همه. دلم عزیز. هورمندم. میگم عشقمو. نمیگما رو دختره اون. برگشت نفسم دیروز

. بود صداش توى هیجانى چه. زد زنگ بهم كه بود شب نیم و هشت ساعت. بگردم دورش الهى

 ىم صداش از تنگى دل دیدم مى وقتى. بدم قورتش گوشى پشت از خواستم مى. بدتر اون از منم

 منفهمید اصال. دربیارم بال خواستم مى "خوابگاهم دم من...  سایه" میگه، داره ذوقى چه با و باره

 . خوابگاه در دم رسوندم خودمو و كشید سرم روى شالو و كردم تنم رو مانتو طورى چه
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 تا شیدمك عمیق نفس تا چند. شدم پنچر. افتادم اینا مامانش یاد دفعه یه كنم، باز درو اینكه از قبل

 چرا؟. كنم بغل رو گرامى مادرشوهر برم هورمند، بغل توى پریدن جاى به و كنم كنترل خودمو بتونم

 نمى شوهرم با اما كنم روبوسى همه جلوى پدرشوهرم با تونم مى من چرا جوریه؟ این چرا جدا

 هك یعنى نمیده هم دست شوهرش به حتى ما جلوى مادرشوهرم وقتى داره؟ فرقى چه مگه تونم؟

 !نشن هوایى كه كنند مى رعایت مجردن هاله و هومن چون هم شاید. دیگه كنیم رعایت باید هم ما

 باز رو خوابگاه در و بستم مانتومو هاى دكمه و كردم جور و جمع خودمو خورده یه...  حال هر به

 متس به نگاهى. كشیدم سرك كوچه توى! نبود كار در هم ماشینى. نبود كسى كه روم به رو. كردم

 توى و شد كشیده دستم كه بودم نچرخونده راست به سرمو هنوز. نبود خبرى اما انداختم چپم

 .دیوار به چسبید كمرم خوابگاه، پشتى ى كوچه

 نبالد شدم مجبور منم و شد كشیده دستم فقط. شده خبر چه فهمیدم نمى و بودم گیج لحظه چند

 هام شونه روى هاشو دست. داشت نگهم پشتى ى كوچه توى. بدوم كشید مى منو كه دستى

 گوشم توى هیجانش پر اما آروم صداى و آورد صورتم كنار سرشو. دیوار به چسبوندم و گذاشت

 :پیچید

 . خانومم بود شده تنگ برات دلم -

 تپش از فقط رو صدا این كه بود روز سه. بود هورمند صداى صدا،. شد سرازیر هام اشك بالفاصله

 مى دلم. بودم نچشیده حضورشو گرماى بودكه روز سه. فاصله كیلومترها از بودم، شنیده تلفن

 از هك بازوهاش بین خودمو. برگشته سالم و صحیح هورمند كه بیفتم سجده به جا همون خواست

 هك نبود مهم برام هم اصال. كشیدم نفس رو تنش عطر وجودم تموم با و كردم جا بود شده باز هم

 . ببینه هم با اونجا مارو كسى

 بازوهامو هورمند اما كنم ترك امنمو سنگر خواست نمى دلم. موندم حال همون به اى دقیقه چند

 و گذاشت ام چونه زیر دستشو. بود آغوشش دنبال هنوز چشمم. كشیدم عقب به كمى و گرفت

 :گفت و كرد بلند سرمو خودش

 است؟ دیگه جا یه دنبال چشمت كنى نگاه منو اینكه عوض روز سه از بعد -

 نمى تاریكى توى. بود شده تنگ خنده پر صداى و ها شیطنت این براى دلم قدر چه...  خدا واى

 شوخود اما صورتش، نزدیك بردم سرمو و شدم بلند پاهام ى پنجه روى. ببینمش خوب تونستم

 :گفت خنده با و كشید عقب
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 . ندیده اینجا مارو كسى آوردیم شانس هم االنش همین -

 :گفت و بود پارك تر عقب كه ماشینش سمت برد و كشید دستمو

 ! دارم سراغ بهتر جاى یه -

 :گفتم و دادم فشار دستم توى دستشو. شد باز زبونم باالخره

 ... هورمند -

 :گفت و سمتم برگشت ایستاد،

 خانومم؟ جانم -

 :گفتم و افتادم هق هق به

 .نرو جا هیچ من بدون تنهایى دیگه. ببرى خودت با هم منو باید بعد ى دفعه -

 :گفت و انداخت هام شونه دور دستشو

 میشن؟ سرازیر نكشیده لحظه به كه میارى كجا از هارو اشك این...  بابا اى -

 :گفتم معترض و زدم پهلوش به آروم و نرم خیلى آرنج، با

 دربیارى؟ منو اشك میاد خوشت -

 :گفت میزد موج صداش توى كه محبتى با و شد تر تنگ هاش دست حصار

 . برم هات اشك اون قربون -

 :گفت و گرفت رو اشك رد ام، گونه روى هاش انگشت حرفش، با همزمان

 كردى؟ تنت مانتو فقط سرما این تو -

 :گفتم بدم خرج به غرور اى ذره اینكه بدون

 زودتر كه كوچه توى بپرم پنجره همون از خواستم مى زدى زنگ كه تو. كردم عجله كه بس از -

 ...  دیدارتون فیض به و میشد آسفالت پخش مخم اونجورى خب ولى پیشت، بیام

 :گفت اخم با و نشست لبم روى انگشتش
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 شدى؟ متوجه. شوخى به حتى. بزنیا ها حرف این از نشنوم دیگه -

 هر باشه یادم. آوردم گیر ضعف نقطه یه كنم فكر. رفت قنج دلم اش عالقه و محبت همه این از

 ! بذارم مایه خودم جون از كنم ناز خواستم موقع

 :گفتم و كاپشنش سمت بردم دستمو سریع. كرد باز رو كاپشنش هاى دكمه

 .نیست سردم من. نیاریا درش -

 منو و پیچید تنم دور و گرفت رو كاپشنش ى لبه. كرد تایید سرش، حركت با و زد روم به لبخندى

. كرد گرم وجودمو ى همه تنش، گرماى چسبید، پهلوش كه پهلوم. كرد تر نزدیك خودش به

 :گفتم و انداختم ماشین عقب به نگاهى. شدیم ماشین سوار باالخره

 كجان؟ هاله و مامانت پس -

 . اینجا اومدم بعد و خونه رسوندمشون. بودند خسته -

 رسیدین؟ چند ساعت -

 :گفت و انداخت ماشین ساعت به نگاهى

 خدمت اومدم و گرفتم دوش یه خونه رفتم هم بعد و رسوندم اینارو مامان پیش ساعت یه -

 . خانوم

 چپشو دست و زد خوشكلى لبخند. انداخت بهم كوتاهى نگاه. كردم نگاهش اخم با لحظه چند

 نبی راستشو دست شست انگشت بود، خیابون به نگاهش كه طور همون. گذاشت فرمون باالى

 :كشید باال سمت به و گذاشت ابروهام

 كرده؟ اخم چرا من ى سایه -

 :گفتم و شد باز اخمم

 رن؟ب خواستن مى كجا اینا مامانت مگه خونه؟ رفتى بعد و رسوندى اینارو مامانت كه چى یعنى -

 :كرد عوض رو دنده و گذاشت دنده روى خودش، دست زیر. برداشت پام روى از دستمو

 زنى؟ مى چوب مادرشوهرو سیاه زاغ -
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 :گفتم و كردم اخم باز

 رفتن؟ كجا. نپیچون منو...  هورمنــــد...  ا  -

 :گفت و داد فشار دستمو. بود كرده گل فضولیم بدجورى

 . الهیجان. اشون خونه رفتن -

 :گفتم تعجب با و پرید باال ابروهام

 كنید؟ نمى زندگى باهم مگه اونجاست؟ اشون خونه الهیجان؟ -

 :گفت و انداخت باال اى شونه

 ااونج بابا كه هست الهیجان توى روستا یه. نیست خوب مامان براى اینجا هواى. نه كه معلومه -

 . هستند اونجا هم هاله و مامان. داره چاى باغ

 :گفتم تعجب با

 كنند؟ مى كار مزرعه توى شمالى هاى زن مثل هاله و مامانت یعنى -

 اش خنده از اما خنده، مى چى به دونستم نمى. خنده زیر زد دفعه یه بعد و شد سكوت لحظه چند

 دلم حتى. كردم نگاه رو قشنگش ى خنده و فرم خوش هاى لب لذت با و گرفت ام خنده هم من

 چند. بشم محروم دیدنش از و بشه تموم اش خنده مبادا كه "خندى مى چى به " بگم نمیومد

 :گفت و كشید لپمو و برداشت دنده روى از دستشو بعد، لحظه

 . سایه اى مزه با خیلى -

 گفتم؟ چى مگه چرا؟...  وا -

 شدن گ لى از كه هاله خصوص به. كنم تصور باغبونى حال در رو هاله و مامان شد باعث حرفت -

 تا ندچ البته. اصال هاله ولى كشه مى ها بوته به دستى باغ توى گاهى یه مامان. متنفره هاش لباس

 دسفی و سیاه به دست كه هاله. گرفتن مستخدم هم خونه كارهاى براى. كردن استخدام باغبون

 . برنمیاد بزرگى اون به ى خونه كردن تمیز پس از تنهایى هم مامان. زنه نمى

 :گفتم و كشیدم حسرتى پر نفس
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 ،ببندم كمرم به رنگى چادر بپوشم، الستیكى ى چكمه كه اینه آرزوهام بزرگترین از یكى -

 . بكارم برنج و گ ل توى برم زانو تا و بزنم گره گردنم پشت روسریمو

 :گفت و كرد نگاهم محبت با ثانیه چند

 دارى؟ دوست واقعا -

 :گفتم زده حسرت لحن همون با

 .خیــــلى. اوهوم -

 :گفت و داد تكون سرى

 . كنى مى اش تجربه زودى به باش مطمئن پس -

 :گفتم زده ذوق

  طورى؟ چه -

 :گفت و زد بود، دستش زیر و دنده روى هنوز كه دستم پشت آروم، ى ضربه تا چند

 . گرسنمه بدجورى كه خورى مى چى شام بگو فعال. میگم بهت وقتش به -

 رستوران؟ ببرى منو خواى مى -

 .خونه میرم و گیریم مى رو غذا. نه كه معلومه -

 خونه؟ كدوم خونه؟ -

 :گفت و زد چشمكى

 ببینى؟ امو خونه نداشتى دوست مگه. دیگه من ى خونه -

 و دست اش خونه به رفتن براى همه این! بود شده مرموز بدجورى صداش لحن. ریخت هرى دلم

 :پرسیدم احتیاط با! بودم ترسیده دلیلى هیچ بدون بود، رسیده وقتش كه حاال و زدم پا

 توئن؟ ى خونه اینا مامانت -

 :گفت شیطونى لبخند با و انداخت باال ابرویى
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 . الهیجان رفتن كه گفتم. نوچ -

 :گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 وضع نظرت كه شده چى حاال. ات خونه برى نمى منو نیستن اینا مامانت چون گفتى مى كه تو -

  شده؟

 :گفت خنده با و انداخت باال هم سر پشت بار دو ابروهاشو

 !بودم نچشیده رو دورى روز سه طعم هنوز موقع اون -

 :گفتم ترسیده

 ...هورمند -

 اىه العمل عكس از انگار كه لبخندى با و سمتم برگشت. داشت نگه رستورانى جلوى رو ماشین

 :گفت موذیانه میبره، لذت من

 !هورمند جـــان -

 یادهپ و كشید ام چونه و ها لب و بینى ى تیغه روى تا پیشونیم روى از اشو اشاره انگشت هم بعد

 !شد

 !است جمعه شب كه امشب...  سرم به خاك...  واى اى...  كه افتاد یادم دفعه یه بست، كه درو

 در هك شد پیاده ماشین از وقتى. برد سرم از هوش ماهى، با پلو سبزى بوى اش، خونه به رسیدن تا

 دهنر دورش و بود شده درست خونه جلوى كه افتاد كوچیكى ى باغچه به چشمم كنه، باز رو حیاط

 خونه شیروونى. بود باغچه وسط هم برگى بى ى زده سرما درخت. بود شده كشیده فلزى هاى

 .سفید سنگى نماى دیوارها و بود رنگ بنفش

 و پریدم جا از سریع. كرد مى باز رو در ى دیگه ى لنگه داشت كه هورمند سمت برگشت نگاهم

 رمونف پشت كه منو. نشستم فرمون پشت و بردم راننده صندلى سمت خودم، صندلى روى از پامو

 . كرد خم برام كمى سرشو و كرد اشاره داخل با دستش با دید،

 بود، روم به رو كه جورى و جمع پاركینگ داخل و دادم حركت رو ماشین هیجان، و ذوق كلى با

 :كرد باز برام درو و ماشین كنار اومد هورمند. كردم پاركش
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 . اومدى خوش. امون خونه از هم این. بانو بفرمایید -

 پایىارو هاى پرنسس مثل. شدم پیاده و گذاشتم بود شده دراز سمتم به كه دستش توى دستمو

 یمرفت و برداشتیم عقب صندلى روى از رو غذاها! میشن پیاده درشكه از افاده و فیس كلى با كه

 . بود پاركینگ داخل كه درى سمت

 از دبع و رفتم باال رو سنگى ى پله تا چند. خورد صورتم به مطبوعى گرماى و كرد باز رو چوبى در

 عالمه یه چون. اومد خوشم اش آشپزخونه از. است خوابه دو اش خونه. بود خونه سالن اون،

 مهمون خواد نمى دلم. ندارم دوست اپن ى آشپزخونه. نیست اپن اون، از تر مهم و داره كابینت

 زا كدوم هیچ كه اینه دیدم اش خونه توى كه جالبى چیز! ببینه امو آشپزخونه ى روده و دل ى همه

 راحتى نفس است، نفره یه اتاق، دو هر هاى تخت دیدم وقتى. نداشت نفره دو خواب تخت ها اتاق

 وت میره شیطون هایى وقت یه خب ولى. دارم اعتماد هورمند به ها این از بیشتر چند هر. كشیدم

 !كنم مى پلید فكرهاى جلدم

 یاد دفعه یه آوردم، مى در رو شالم مانتو كه طور همون منم و كنه عوض هاشو لباس رفت هورمند

 هك بودم نگفته ها بچه از كدوم هیچ به خوابگاه، در دم رفتم مى داشتم كه وقتى. افتادم خوابگاه

 . شدند مى نگرانم احتماال. بود مونده خوابگاه توى كه هم گوشیم. اومده هورمند

 موبایل ای تلفن، كردن پیدا دنبال. نبود خبرى اما كنم پیدا رو تلفن بلكه انداختم، خونه دور نگاهى

 كردن عوض حال در هورمند كردم، باز كه رو هورمند اتاق در. كشیدم سرك ها اتاق به هورمند،

 این هم قبال كه اومد یادم اما برگردم، خواستم و كشیدم خجالت لحظه یه. بود بیرونش هاى لباس

 !دیدمش طورى

 چشم به فقط نگاهم كه زدم مى زور كه طور همون و نشوندم لبم روى مصنوعى كامال لبخند یه

 :گفتم)!( دیگه جاى نه باشه، هاش

 . میشن نگرانم. توام پیش كه بگم ها بچه به باید كجاست؟ تلفن -

 :گفت شرتش تى پوشیدن هین در

 . بنداز نگاهى یه. اولى كشوى توى گذاشتم رو گوشى كنم فكر -

  ذارن؟ مى كشو توى تلفنو حاال تا كى از چرا؟ كشو توى...  وا -

 :گفت و خاروند گوششو پشت مظلومى ى قیافه با
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 تماسم كه هم جا هر. میدم انجام كارهامو و میرم راه مدام زنم، مى حرف گوشى با بار هر آخه -

 . ذارمش مى جا همون بشه، تموم

 شیو، افتر كننده، مرطوب كرم. بود بهداشتى لوازم از پر كشو داخل. كردم بازش و كشو سمت رفتم

 لطافت به حواسش آقا پس. گرفت ام خنده! مو واكس و ژل سشوار، شونه، و برس اصالح، ماشین

 . برم قربونش. پدرسوخته اى. هست هم پوستش زیبایى و

 چند .گرفتم بودم، حفظ رندیش خاطر به كه رو مائده ى شماره و كردم پیدا رو سیار گوشى باالخره

 :شنیدم رو مهدیس صداى مائده، جاى به عاقبت و خورد بوق تا

 . بفرماییـــد -

 به حالم...  عـــوق فرودگاهى؟ میكروفن پشت مگه گفتنه؟ بفرمایید طرزه چه این...  مار زهر -

 . خورد هم

 تهنشس تختش ى لبه كه دیدم رو هورمند و برگشتم. شنیدم سرم پشت رو آرومى ى خنده صداى

 آخرش! بودم زده حرف مدلى این هورمند جلوى. سرم به خاك واى! كنه مى نگاهم لذت با داره و

 . بیرون دویدم اتاق از و گرفتم گاز لبمو! دادم لو خودمو ذات

 :میزد سوزن مغزم توى مهدیس صداى

 ولویى ى دختره. كردم خرجت كه عشوه و ناز همه اون حیف...  ایش تویى؟...  االغ ى سایه -

 ... نشدى آدم بازم كردى شوهر...  سر بر خاك

 :شنیدم رو الهه صداى بار این و شد دورتر و دور مهدیس صداى

. باشه روش روغن وجب دو بپزم، برات آشى یه...  ببینم رو هورمند بذار رفتى؟ گورى كدوم -

 ... نكنى ما جیگر به خون قدر این كه بمیرى و كنى سكته بشه بسته هات رگ بخورى

 ...  بزنم حرف باهاش منم بذار -

 ...  ها منه گوشى ببینم بده ا  -

 ... دیگه اسپیكر روى بذار خوب خره -
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 اب! نداشت حموم از كمى دست چند هر. بودم گرفته تماس زنونه حموم با خوابگاه جاى به انگار

 الخرهبا. بدم توضیح براشون كه دادند نمى فرصت حتى بودند، انداخته راه كه دادى و جیغ همه این

 :گفت و رسید مائده به گوشى

 به نگاه یه تو؟ كجایى. شدیم نگرانت قدر چه دونى مى زنى؟ نمى حرف چرا مُردى؟...  سایه -

 . شده بسته خوابگاه در كردى؟ ساعت

 . كجام كه میدم توضیح منم بگیرین هاتون دهن به زبون دقیقه دو اگه -

 . ببینم بنال -

 . هورمندم ى خونه من -

 :برهمشون درهم هاى حرف و شد بلند اشون همه جیغ صداى دفعه یه و شد سكوت لحظه چند

  كنى؟ مى غلطى چه جا اون -

  گذرونى؟ خوش رفتى -

 . بخوابیم اش خونه بریم شب نداریم نامزدم یه خدا اى -

 !نكنه جیزت بپا -

 ... است شنبه چند امشب دونى مى دیوونه -

 .گرافى سونو بریمت مى میایم فردا. تمومه كارت دیگه سایه -

 زرى؟ پیرهن یا میشه زرى كاكل نظرتون به ها بچه -

 حرف خوب وقتى. بود شده جمع هام چشم توى اشك كه بودم خندیده هاشون حرف از اونقدر

 :گفتم افتادند تاب و تب از و زدند هاشونو

 . همسرم ى خونه رفتم كه بنویسین برام غیاب و حضور دفتر تو میشه اگه ها بچه -

 . میشیم همسردار باالخره هم ما... بابا بذار كالس كم. ... همســـــرم...  اوهو -

 :شنیدم رو عاطفه صداى

 .بخوابى عشق از بسترى تو قراره امشب پس -
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 :گفت وارش لوتى لحن با هم نوشین

 !گذروندى كجا امشبو گیم نمى كسى به ما...  باش خوش برو -

 :گفت الهه و شد بلند آخى صداى

  كنى؟ كارى مخفى خواى مى كه پسر دوست خونه رفته مگه...  خدا خنگ -

 دست از كالفه. كرد مى نگاهم منتظر و بود چیده مبل میز روى رو غذا كه افتاد هورمند به نگاهم

 :گفتم پایانشون بى دعواهاى و جنگ

 .منتظرمه هورمند. برم من ها بچه -

 !آخرشبه مال كارها این. سرشبه تازه بابا. شدین كار به دست زود چه...  واى -

 قطع ور گوشى بدختى با. بودم گرفته درد دل كه انداختند خنده به منو و گفتند پرت و چرت قدر اون

 :گفتم و نشستم كاناپه روى هورمند كنار. كردم

 . كشید طول ببخشید -

 :گفت و كرد حلقه ام شونه دور دستشو

  بزنه؟ حرف كى پس نزنند حرف تلفن با ها خانوم اگه. نداره اشكالى -

 :گفتم و زدم بهش اى تنه ام شونه با

 . بدجنس -

 :گفت و خندید

 . باش ماهى خار مواظب. شد سرد بخور -

 كه هم دفعه این. خوره مى غذا آروم همیشه هورمند. كشید طول دقیقه چهل تقریبا غذاخوردنمون

 دبو نزدیك بار دو كه بودم گرسنه اونقدر اما من. جوید مى رو غذاش حسابى دیگه و بود ماهى غذا

 !بودم شتافته باقى دیار به حاال تا وگرنه بود، هورمند آوردم شانس. بشم خفه

 گفت هورمند ولى نبودند، زیاد اونقدر چند هر. بشوریم هم با خواستیم مى رو شام هاى ظرف

 كه بزرگ سایز یكى. داشت دستكش جفت دو! خواسته خدا از كه منم. كنه كمكم داره دوست
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 شدستك چرا دونستم مى كه این با. كردم دستم من كه كوچیك سایز هم یكى و پوشید خودش

 :گفتم دلخور اى قیافه با عمدا داره، اش خونه توى كوچیك

 !كنه مى دستش هارو این زنى كدوم هان؟ دارى؟ كوچیك سایز دستكش ات خونه توى چرا -

 :گفت تمام بدجنسى با

 !كنه مى دستش گاهى یه زنمم یكى اون هاله، و مامان از غیر به -

 :گفتم و كشیدم جیغى

 ... هورمنـــــد -

 راستم ى شونه روى سرشو بست، مى رو بندم پیش ى گره كه طور همون و ایستاد سرم پشت

 :گفت گوشم كنار و گذاشت

 قدر اون. طوره همین هم ابد تا باش مطمئن. نمیاد چشمم به زنى هیچ تو از غیر به...  سایه -

 .بدم دستت از نیستم حاضر شرایطى هیچ تحت كه عزیزى، برام و دارم دوستت

 :داد ادامه و كرد بغلم پشت از

 و من كردن جدا فقط قصدش بدون دیده، تو از غیر زنى با رو هورمند گفت، بهت كسى وقت هر -

 ... رو تو موى تار یه. توئه

 :بوسیدشون و كرد فرو موهام بین دستشو

 . كنم نمى عوض دنیــا با -

 :گفت دید هامو اشك وقتى و كرد كج سرشو هورمند. بودند شده سرازیر هام اشك دوباره باز

  كنى؟ مى گریه دارى باز كه تو...  ا  ا  ا  -

 :گفت و دراورد دستم از هارو دستكش. كرد باز دورم از رو بند پیش گره سریع

 ظرفشور؟ پاى بایستى گفته كى همیم، پیش كه امشب یه اصال. بشورى ظرف خواد نمى -
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 بلند زمین از و گذاشت گردنم و ها زانو زیر هاشو دست و درآورد هم رو خودش هاى دستكش

. نمبز جیغ خوشحالى از خواست مى دلم. بود شیرینى حس چه. افتادم خنده به گریه میون. كردم

 . باش عشقمون مواظب خدایا. شكرت خوشبختى همه این بابت خدایا

 :گفتم و انداختم برم و دور نگاهى. نشوند تخت روى و برد خوابش اتاق به منو

  خوابى؟ مى كجا تو -

 :گفت و كرد اشاره كنارم به ابرو با

 !همسر جوار در -

 :گفتم تعجب با

 . است نفره یه كه تخت ولى اینجا؟ -

 :گفت و كرد جا كنارم خودشو

 . خوابیم مى مهربون. نباش نگران -

 :گفتم ترسیده و پریدم جا از و كردم اى دیگه برداشت حرفش از

 !ندارم آمادگیشو اصال من...  من...  نه امشب...  نه واى -

 همشون به و كرد فرو موهام بین دستشو. خندید قاه قاه بعد و كرد نگاهم تعجب با لحظه چند

 :گفت و ریخت

 رقد این نه. دارم ها برنامه شب اون واسه. گفتم بهت كه هم قبال دختر؟ گذره مى چى فكرت تو -

 . نكن غریب عجیب فكرهاى و نباش نگران قدر این پس. ساده و سر

 !شدم قایم و پتو زیر كردم سرمو. گرفتم گاز لبمو و كشیدم خجالت منحرفم مغز از

 در شدن بسته و باز زدن، حرف صداى. شنیدم مى صداهایى سرو بیدارى و خواب توى صبح

 كشید طول لحظه چند. كردم باز هامو چشم و زدم غلتى كالفه. ها ظرف خوردن هم به ها، كابینت

 بود؟ ىك به متعلق زنونه صداهاى این بود؟ كجا هورمند. پریدم جا از مرتبه یه. هستم كجا بفهمم تا

 بودن؟ اومده اینا مامانش
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 ازگ پاى خانوم هانیه. آشپزخونه توى رفتم صورتم، و دست شستن از بعد و رفتم بیرون اتاق از

 و بود نشسته آشپزخونه میز پشت هم، هاله و زد مى هم رو اى قابلمه محتویات و بود ایستاده

 با و چرخیدن سمتم به دوشون هر كردم، كه سالم. نبود هورمند از هم خبرى. خورد مى صبحونه

 :گفت خانوم هانیه و كردم روبوسى باهاشون. اومدند سمتم به هیجان

 . كنه خرید كم یه رفته. میادش االن هم هورمند. بخور صبحونه بشین -

 :گفت و شد بلند سریع هاله. شد بلند در زنگ صداى نشستم، كه میز پشت

 . كنم مى باز من بشین تو -

 :گفت آرومى صداى با و كنارم اومد سریع خانوم هانیه رفت، آشپزخونه از كه هاله

 ندارى؟ مشكلى دكتر؟ برى خواى مى خوبه؟ حالت دخترم -

 بوسه خانوم، هانیه و خجالت از شد داغ صورتم! میگه؟ داره چى این كه بودم مونده مبهوت و مات

 :گفت و گذاشت ام گونه روى اى

 !دكتر ریم مى هم با خوردى كه اتو صبحونه پس. گلم عروس نداره خجالت -

 دادم تكون شدت با سرمو! خره مى كادو هم امون بچه براى هام، دوست مثل نزنم، حرف اگه دیدم

 :گفتم و

 . شده تفاهم سوء. نبوده چیزى...  نه نه -

 :گفت و زد عمیقى لبخند دیدنم، با و آشپزخونه توى اومد هورمند كه بزنه حرفى خواست

 خوابیدى؟ خوب. بخیر صبح. خانوما خانوم سالم -

 :گفت هیجان با و آشپزخونه تو پرید هاله كه بود نشده تموم حرفش هنوز

 !خواستگارى بریم براش گفت و زد زنگ هومن دیشب. اول دست خبر یه هورمند -

 :گفت خنده با و كرد نگاهم خانوم هانیه و كردیم نگاهش شده گرد هاى چشم با هورمند و من

 !كرده گیر تو هاى دوست از یكى پیش گلوش ام بچه اینكه مثل -

 :گفتیم همزمان هورمند و من
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 چى؟ -

 :گفتم زده شتاب من و

 كدومشون؟ -

 :گفت ناباورى كمال در اما. بیاره رو الهه اسم كه نبود دلم تو دل

 !!مائده -

 ههم كه كرده انتخاب رو مائده دقیقا تا، پنج اون بین از مائده؟ چرا آخه. شد بلند نهادم از آه من و

 در ایش پسردایى امید به خواستگارهاشو تمام! داره دوست شو پسردایی قدر چه دونیم مى امون

 نه؟ یا بشه مستثنا قاعده این از تونه مى هومن دونم نمى. كنه مى

 ترسم مى. هومنه دنبال چشمش كه بود الهه ازاون، بدتر و هومن و مائده به حواسم تمام شب تا

 مزخرفات همون از هومن مورد در الهه هاى حرف هم شاید. كنه پیدا مشكل مائده با قضیه این سر

 . بگذرون خیر به خودت خدایا. دونم نمى! میزنه پسرها ى همه مورد در كه باشه همیشگیش

. دادم بهش رو مائده رُند ى شماره منم. بدم بهش رو مائده ى شماره خواست ازم خانوم هانیه

 باهاش دیدنش براى جا یه و بگیره تماس باهاش دیگه روز دو یكى خواد مى میگفت، كه طور این

 اىپ اگر شاید. سختى كار چه. بذارم جریان در رو مائده تماسش، از قبل خواسته منم از. بذاره قرار

 طرف از و الهه طرف یه از ولى. زدم مى جار جا همه رو ماجرا نرسیده، خوابگاه به نبود، وسط الهه

. هخوبی پسر. بشنوه "نه " داره گناه.  هستم هم هومن نگران! گیره دیگه جاى كه مائده دل دیگه،

 . بشه همون صالحه به چى هر خدایا...  هوف

 و شته. شده شنبه االن. شد تموم دیگه جمعه البته. جمعه شب نصفه نیم دو. شده نیم دو ساعت

 خونه كه روز دو این خاطر به ها بچه با هم شب سر از. خوابگاه دم رسوند منو هورمند كه بود ربع

 هایى حرف چه! خرابه؟ مغزهاشون دیگه ها این قدر چه. زدیم هم ى كله و سر تو بودم، هورمند ى

 !! نبستن هورمند و من به كه هایى تهمت چه! نزدن بهم كه

 و خودش به و كرد گریه هم كلى...  طفلك...  رفت وا. گفتم مائده به یواشكى رو ماجرا...  بگذریم

.. . ترسه مى. كنه نمى حركتى هیچ داییش پسر چرا كه خوره مى حرص! داد فحش داییش پسر

 .بمونه تنها هم آخرش و كنه مى رد یكى یكى داره كه خوبى خواستگارهاى بابت ترسه مى
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 از زنه،ب زنگ خانوم هانیه وقتى كنم فكر...  ولى خوبیه پسر اگرچه هم هومن كه گفت شرمندگى با

 !دستش روى بریزه رو پاكى آب گوشى، پشت همون

*** 

 لگ برگ از...  متنفرم درخت از...  متنفرم چمن از...  متنفرم دنیا سبز هاى رنگ تمام از...  متنفرم

 پست كثافت...  ــرم متنفـــــــــــــــــــــ...  متنفرم سبز هاى چشم از...  متنفرم ها

 رد سرش تالفیشو...  كنم مى تالفى...  بمیره امیدوارم...  لجن آشغال...  متنفرم ازش...  عوضى

 ...دم مى باد به دودمانشو... شونمش مى سیاه خاك به... بره در قسر ذارم نمى... میارم

 الحا چرا حاال؟ چرا ام؟ تنبیه براى نبود این از بدتر راه جورى؟ این بود؟ گناهام تقاص...  چرا خدایا

  دارم؟ شوهر كه حاال چرا كنم؟ نمى خطا پا از دست دیگه و شدم آدم كه

 باید ىزیبای این به رنگ چرا چرا؟...  اى گربه چشم آشغال كثافت تو به لعنت...  عوضى تو به لعنت

 وت لحظه هر هاش چشم سبزى اون وقتى كه بشه؟ كشیده لجن به و بشینه عوضى یه صورت تو

...  بكشه لجن به آدمو كه...  بده لجن بوى چمنزار، خوش بوى جاى به میشه، تر درشت چشمت

 ... چرا...  بكشه لجن به منو...  منو

 گهم ندارى؟ عدالت تو مگه باشه؟ چى قراره اون گناه تقاص پس بود من گناه تقاص این اگه خدایا

 جورى چه اشو هرزه و كثیف هاى دست جواب میدى؟ كارشو جواب جورى چه عادلى؟ نمیگى

  میدى؟

...  نمیشه ولى بشه پاك تا شورم مى و شورم مى و شورم مى هى...  حمومه تو جام روزه سه

 ...  نمیشم پاك دیگه...  نه...  نمیشم پاك...  شدم نجس

*** 

 یعنى چى؟ یعنى! بود؟ نوشته كه بود چى ها این. پام روى گذاشتم دفترو و پریدم تخت روى از

 این هاى برگه. خوندم رو قسمت این دوباره و دوباره. بود برده ماتم كرده؟ تعرض بهش كسى

 قطره جاى. بود شده چروك و خشك باشه، مونده بارون زیر كه دفترى مثل رسید، سر از قسمت

 اشك؟ هاى قطره یا...  آب هاى قطره. بود مشخص ها برگه روى آب هاى

 :خوندم رو بعدى ى خاطره و كردم رد رو صفحه دستپاچگى با

 0899/ فروردین/  02 یكشنبه
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 دهش افسرده. بودم داغون. بود خورد اعصابم. بودم نیومده دفتر این طرف كه بود ماه یه از بیشتر

 دیوونه كه دارن حق میشه، تجاوز بهشون كه دخترهایى اون. نشدم خوب كامل هم هنوز. بودم

 و نویسم مى دارم كه االن. بودم شده روانى تمام ماه یك شد، رد گوشم بیخ از خطر كه من. بشن

 .كرده تار دیدمو اشك و میشه بزرگتر لحظه هر بغضم گیره، مى جون چشمم پیش ها لحظه اون

 كثافت تو به لعنت. دهنى غذاى مثل. دوم دست لباس یه مثل. شدم خورده دست كنم مى حس

 آروم چیزها این به دلم. بود كم دادى كه تقاصى این. بمیرى امیدوارم. نگذره ازت خدا. آشغال

. ىكن درك منو حال و حس كه كنم كارى تونم نمى چون ببخشمت تونم نمى جورى هیچ. نمیشه

 فهمى مى اصال كنى؟ درازى دست من به تونستى طور چه. متاهل زن یه. زنم یه من...  كثافت

 ره...  وجدان بى شرف، بى غیرت، بى ناموس، بى چى؟ یعنى تاهل و تعهد چى؟ یعنى بودن متاهل

 . گیرم نمى آروم بدم فحش بهت چى هر. گفتم كم بگم چى

 از فحی. نیستى هم انداختن تف الیق حتى كه حیف...  حیف. مردى مى ها لگد و مشت اون زیر باید

 دفاس یه. ننگى ى لكه یه. كرد اعدام باید رو تو. بشه آلوده تو خون به دستش كه عزیزم هورمند

 ىا بچه. نشم دار بچه وقت هیچ میدم ترجیح بدى، من به فرزندى چنین قراره اگر...  خدایا. فاسق

 و مادر و پدر بى نفس مثل یكى خوره؟ مى دردى چه به باشه مادرش و پدر ننگ ى مایه فقط كه

 .رذل پست یه میشه ولى نعمت و ناز تو عوضى اون مثل هم یكى...  كس بى و تنها

 برمى پارك از داشتیم كه شبى همون. میومد سرم بالیى چه نبود اونجا هورمند اگه دونم نمى

 قشهن برام كثافت. بود منتظرم آشغال اون كرد، پیاده خوابگاه جلوى منو هورمند وقتى و گشتیم

 خواد مى دلم. شد آوار سرم روى كه بود نشده خارج دیدم از هورمند ماشین هنوز. بود كشیده

 از رو نجاست. بـ كـَـنم چاقو با خورده، بهش كثیفش هاى دست كه تنم هاى قست اون پوست

 ممقس كسم عزیزترین جون به...  داده قسمم. گرفته قول ازم هورمند. نمیشه ولى. كنم جدا تنم

 . نزنم آسیب خودم به كه داده قسم...  خودش جون به...  داده

 با روز هر كه بودم شده دیوونه قدر اون...  نه یا میشه اولشون مثل دیگه دونم نمى...  هام لب

 دست با اشو شده بلند هاى پوست و جویدم مى هامو لب. افتادم مى جونشون به دندون و چنگ

 موفق. شدم موفق باالخره كنم فكر ولى. بود خون از پر هام لب تمام، ى هفته دو تا. كندم مى

 ها مدت تا هام لب ولى. كنم محو لبم روى از حداقل رو شده نجس هاى پوست اون تمام كه شدم

 .اند خونى هاى ترك از پر هم هنوز. داشتند ورم
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 اون كه بود دیده ماشینش ى آینه از خودش كه همین نبودم، مقصر دونه مى هورمند كه همین

 بهش افتاده كه اتفاقى بابت خوام نمى چون. كنه مى آرومم...  كرد حمله بهم طور چه آشعال

 افتاده گیر كثافت اون و دیوار بین كه لحظه اون دونه مى. دیده چیزو همه خودش. بدم توضیح

 حتى كه شدم غافلگیر اونقدر. داشتم حالى چه داد، نمى بهم كشیدن نفس مهلت حتى و بودم

 مى دردى چه به رزمى، كالس هاى آموزش لحظه، اون توى كه بده تشخیص تونست نمى مغزم

 خورند؟

 ى اندازه من براى اما رسید دادم به و برگشت هورمند كه نكشید طول هم ثانیه سى حتى شاید

 اگر .نیومده لبم به خنده كه گذشته مدت چه دونم نمى. شدم پیر كنم مى حس. گذشت سال سى

 حرف هاش، محبت و هورمند مدت این تمام. كردم مى دق. بودم مرده كه مطمئنم نبود، هورمند

 یوونهد مطمئنم نبود اگر. كرده بهتر حالمو كنه، مى نثارم پایان بى كه عشقى وجودش، گرمى هاش،

 داره مدام كه كسى داشتم؟ ها دیوونه از كم چى بودم؟ نشده دیوونه ماهه یه این مگه. شدم مى

 ت؟نیس دیوونه ریزه مى اشك و میده فحش مدام كه كسى نیست؟ دیوونه كنه مى تنشو پوست

 خواسته ازم هورمند. گیرم مى آروم كه جایى تنها. بوده پناهم هورمند آغوش فقط مدت این تمام

 عالقه از اى ذره افتاده، كه اتفاقى میگه. عزیزم براش باشم كه طورى هر من میگه. باشم مقاوم

 ا،ه خیلى براى كه اتفاقى چون. پاكه روحم چون كنه مى افتخار بهم میگه. نكرده كم من به اش

 و راه به سر دختر من اگر. اشم شرمنده من ولى. ریخته همم به جورى این اشونه، روزانه تفریح

 دست بهم داد نمى اجازه خودش به الدنگ ى پسره اون. افتاد نمى ها اتفاق این بودم، آرومى

 . كنه درازى

 این اتىاتفاق چنین با باشه قرار اگر میگه. ضعیف نه كنه، تر قوى منو باید ماجرا این میگه هورمند

 نهمی تا. باشم پا و دست بى نداره دوست. میشم دریده گرگ، از پر دنیاى تو ببازم، خودمو جورى

 ه،میگ كه وقته چند اما. گردوند مى بر و برد مى منو هورمند برم، خواستم مى جا هر پیش، روز چند

 كه ولا روزهاى. خودش به حتى. بشم محتاج كس هیچ به نباید. بایستم خودم پاى روى باید دیگه

. تداش هوامو دورادور. بود اومده دنبالم ماشین با كه دیدم دوبار یكى برم، بیرون تنها خواستم مى

 خودم پاى روى. بردارم قدم تنهایى به كه كرده آزاد دورم از هاشو دست كه روزه چند دیگه ولى

 . بایستم

 ترنیش اش، هرزه نگاه با و میشد رد كنارم از پوزخند با دانشگاه، توى روز هر كه عوضى پست اون

 جاخرا كه كنه كارى شد، موفق هورمند باالخره. شد اخراج دانشگاه از امروز كرد، مى فرو قلبم توى
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 اخراج خالقىا فساد خاطر به رذل، مازیار اون...  امروز فامیلش، و فك كلفتى گردن ى همه با. بشه

 استاد" همسر سر بالیى چه آشغال، اون كه فهمیدن دانشگاه توى ها خیلى كه چند هر. شد

 پچ سرش پشت. شده عام و خاص نماى انگشت كه هورمندم براى بمیرم الهى. آورده "برازنده

 .اومده آسه رفته، آسه. داره آبرو هورمندم...  درك به من میدن، نشونش انگشت با كنند، مى پچ

 ى لهوسی شدم من كنى؟ مى امتحانش...  خدایا نكرده، نگاه دخترى هیچ چشم تو نكرده، بلند سر

 .من به لعنت امتحانش؟

 خراب اگه من...  میگن راست آره. گرفته خراب دختر یه رفته برازنده استاد میگن، سرش پشت

 رترمتنف خودم از گردم، برمى عقب به وقتى اینكه نه. زدم مى حرف ام گذشته از افتخار با نبودم،

 . بشم

 و حرف تمام با كه حاال. كنم امیدش نا خوام نمى. ایستاد من پاى هورمند ماجراها، این ى همه با

 افتخار بهم كه كنم كارى باید كرده، حمایت ازم مردونه و مرد هورمند ها، كنایه و گوشه ها، حدیث

 مایه جونم از براش گذاشته، مایه آبروش از برام. نشه پشیمون امروزش هاى حمایت از كه. كنه

 . ذارم مى

 خداى و خودم با...  برازنده هورمند همسر صداقت، رضا فرزند صداقت، سایه...  من...  امروز از

 بهش همه كه زنى. كنه افتخار بهم وجودش تمام با هورمند كه بشم زنى بندم، مى عهد خودم

. درنمیاد زانو به هرگز كه زنى. كنه نگاه چپ بهش نكنه جرئت كس هیچ كه زنى. بخورند غبطه

 .نیست دور...  روز اون

 نگاهم بود؟ شده چند ساعت مگه. بكشم دست صداقت ماجراهاى از شد باعث در زنگ صداي

 ! شناس وقت چه. هشت دقیقا. افتاد دیواري ساعت روي

 هچ! نیومد اما نجال. شد پیداش سر به چادر هم مامان. سالن در دم رفت و زد رو آیفون ي دكمه بابا

 !كرد می صدق خواستگارها ي همه مورد در نیومدن این انگار. جالب

 وير گل. بود نشسته ویلچر روي كه مادرش با بنیامین اون از بعد و شد وارد اول بنیامین ي عمه

 به دستی عمه، با احوالپرسی از بعد و جلو رفتم سریع. اش عمه دست شیرینی و بود مادرش پاي

 :گفتم و زدم پوش شلوار و كت و كشیده اتو بنیامین ي شونه

 بنیامین؟ آقا احوال -
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 زن؟ برادر طوري چه -

 !؟ مطمئنی خیلی -

 !دیگه دیگه -

 این از صورتش، دیدن محض به. بگیره قرار بنیامین مادر صورت مقابل صورتم تا شدم خم كمی

 صورتش فقط. طوسی درشت هاي چشم و سفید پوست. شدم زده شگفت ژاله به شباهتش همه

 هچ ژاله بینی و لب دونم می من مگه اصال. كرد می فرق ژاله با بینیش و لب و بود ژاله از گردتر

 ! شكلیه؟

 . آشناییتون از خوشحالم. دیدار مشتاق. شما احوال. فرمنش خانوم سالم -

 :گفت آرومی صداي با بنیامین مادر

 بله؟. باشی نیــــما باید شما. پسرم سالم -

 .كنه می زیاد مارو غیبت بنیامین اینكه مثل. بله -

 :گفت شدند می دار كش هم كلماتش بعضی كه آروم صداي همون با

 . خیــــــره ذكر...  نه -

 . داخل بفرمایید. ممنونم -

 از رو لگ دسته بنیامین رسیدیم، كه مامان نزدیك. بردیم باال ها پله از رو ویلچر بنیامین، كمك با

 :گفت و گرفت مامان سمت به و برداشت مادرش پاي روي

 .طوره چه حالتون. كاردان خانوم سالم -

 یحساب اي نقره پیراهن و مشكی شلوار و كت اون توي كه بنیامین باالي و قد به نگاهی مامان

 :گفت و نشست لبش كنج لبخندي و انداخت بود، شده تیپ خوش

 . اومدي خوش. پسرم سالم -

 رسید،ت می مامان از هنوز انگار كه عمه. كرد تشكر و زد عمیقی لبخند و شكفت بنیامین گل از گل

 !بود كرده حفظ رو مامان با اش فاصله نكرد، بلند دادن دست براي دستشو مامان وقتی تا
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 انگار .فهمید میشد خندون هاي لب و مشتاق هاي نگاه از اینو. بود دیشب از تر صمیمی بینمون جو

 می قلوه و داد می دل اش عمه و مادر با داشت. بود تشنه بیچاره بنیامین خون به مامان كه انگار نه

 :گفت و زد پهلوم به اي ضربه بنیامین. بود نگران امشب براي قدر چه. خالی ژاله جاي. گرفت

 نمیاد؟ چرا خانوم عروس پس -

 دونی؟ نمی مگه -

 :گفت هراسون

 چیو؟ -

 :گفتم و شدم خیال بی اما بذارم سرش به سر كم یه كردم هوس و گرفت ام خنده

 . میاد چایی با عروس -

 !هــــان -

 از رو گوشی. شد بلند اسش ام اس زنگ صداي لحظه همون. زدم پشتش به دستی و خندیدم

 :گفت خوندنش از بعد و درآورد جیبش

 بره؟ خواد می خرسند خانوم جدي جدي. ممنون خیلی ها كتاب و تاپ لپ بابت راستی -

 هم دربیاد افسردگی و تنهایی این از هم كه جاش به بذاریم رو ژاله نیست بد نظرم به. دیگه آره -

 . باشه تر راحت آمدش و رفت كه باشه یكی تو با راهش

 . شده خبرها چه كارخونه نبودیم ما روز دو. گرم دمت -

 :گفت و انداخت گوشیش به نگاهی دوباره

 . بپرسم ازت میگه داده اس ام اس ژاله چیه؟ تاپت لپ رمز... دیگه چیز یه هان -

 دست با محكم حماقت، همه این خاطر به و زد بیرون حدقه از هام چشم. زدم یخ گفت، اینو تا

 :پیشونیم تو كوبوندم

 . واي اي -

 :گفتند و برگشتند سمتم به ترس با همه
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 شده؟ چی -

 :گفتم استرس پر و برداشتم پیشونیم روي از دستمو

 . اومد یادم چیزي یه... نیست چیزي -

 :گفتم بقیه به رو و كردم بلندش مبل روي از و كشیدم رو بنیامین دست

 . گردیم می بر االن ببخشید لحظه یه -

 :گفتم اضطراب با چرخیدم می خودم دور كه طور همون و حیاط توي كشوندم رو بنیامین

 بنیامین؟ كنم چیكار -

  شدي؟ جوري این چرا تو؟ شده چت كنی؟ چیكار چیو -

 :گفتم كالفه و كردم فرو موهام بین دستمو

 چیه؟ من تاپ لپ رمز دونی می تو -

 :گفت اي مسخره حالت با

. ونبیر ریختم تاپو لپ بم و زیر همه سوته سه. ایم حرفه هكر یه من كه نه. دونم می كه البته -

 .نیست چیزي دیگه كه رمز

  باشی؟ جدي كم یه میشه -

 :گفت و كرد نگاهم طلبكارانه

 یه از تاپو لپ نكنه یا...  یا رفته؟ یادت و كرده عود آلزایمرت نكنه. بدونم كجا از من آخه خب -

 رفتی؟ كش بدبختی

 :گفتم عصبی

 اینه؟ بودنت جدي -

 باال ابروهاش و شد باز اخمش كم كم. چرخیدم می خودم دور منم و كرد می نگام فقط حرف بدون

 :گفت و رفت

  نداره؟ "ژ " اولش احیانا چیه؟ رمزش -
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 :گفتم و زدم محوي لبخند

 . نیستم خر هم اینقدر دیگه -

 :گفت و كرد اخم

  چی؟ یعنی -

 :گفتم و آوردم باال هامو دست سریع. شده متوجه اشتباه فهمیدم

 . نیست تابلو هم قدر این دیگه كه اینه منظورم. زنی می داد چرا بابا هیس -

 :گفت حرصی بنیایمن

 میگی؟ چی ببینم بزنم حرف آدم عین -

- grey eyes! 

 چی؟ -

 .grey eyes...  اینه رمزش -

 ... اصال گذاشتی تو كه اسم این. چیه مگه حاال خب -

 دداشتن تازه هاش سیگنال انگار. موند هوا توي حركت بی دستش و كرد رها كاره نصفه حرفشو

 ینچن باید چرا آخه. كردم می پیدا رو ارتباط این منم كاش. كردند می پیدا رو وقایع بین ارتباط

 چرا نكردم؟ عوضش چرا بود؟ این رسید ذهنم به كه چیزي اولین چرا بذارم؟ تاپم لپ روي رمزي

 براي كه كسی اولین چرا طوسیه؟ خریدم تازه كه پیرهنی چرا طوسیه؟ رنگش تاپ لپ كیف

 چرا؟ چرا؟ طوسیه؟ هاش چشم رنگ رسید، ذهنم به خرسند جایگزینی

 می وول من ذهن تو قدر این دختر این كه داره دلیلی چه آخه دارن؟ مفهومی چه ها اتفاق این

 و عصبانیتش و مامان خاطر به وقت چند این. طوره همین حتما آره بنیامینه؟ خاطر به خوره؟

 كار...  ولی. درگیرشه فكرم مدام كه همینه واسه. بودیم حل راه یه دنبال امون همه ژاله، ماجراي

 رهباالخ. دلسوزیه و ترحم حس جور یه شاید...  شاید بنیامینه؟ خاطر به هم ژاله براي كردن پیدا

 كه هم باباش. كنه جور خودش براى جهیزیه باید. كنه ازدواج خواد مى روزى یه. داره مالى مشكل

 ترحمه؟ زا هم سالمتیش براي نگرانی. داره احتیاج كار و پول به پس. پیشش برگردونیم خوایم مى
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 در. درمیان پا از كه باشیم توجه بی بهشون اگر هم ما. ندارند رو كسی كه ها اون خب...  خب

 در حتما پس...  نه میشه؟. بشیم رد هم كنار از بیخیال كه نمیشه. بشیم فامیل هم با قراره...  ضمن

 از مسئولیت؟...  همینه...  آره. دامادمونه خواهر باالخره. كنم می مسئولیت احساس برابرش

 و خاص رنگش چون شاید....  نه...  خب هاشه؟ چشم رنگ تاپم، لپ رمز كه مسئولیته احساس

 طوسیش هاي چشم رنگ بودم بنیامین با وقت همه این چرا پس... جالبه برام كمیابه و قشنگ

 نبود؟ جالب برام

 . داشتم كم رو یكى همین بازار آشفته این تو بابا اي

 و كرد می نگاهم حرف بی. كردم نگاهش و كردم بلند سرمو. خورد ام شونه روي بنیامین دست

 :گفتم و دادم تكون سرمو سردرگمی با. داد می نشون رو گوشیش

 چیه؟ -

 . جوابه منتظر ژاله -

 به و كردم كتاب حساب كمی. انداختم ساعتم به نگاهی. زدم چنگ موهامو دوباره و كشیدم پوفی

 از تربه بود؟ چی چاره ولی. مشه ده ساعت حدود برگردم، تا بیمارستان برم اگر رسیدم نتیجه این

 نگاه. دادم می تغییرش هم بعد و كردم می وارد رمزو خودم باید. چیه رمزش بفهمه كه بود این

 :گفتم باالخره. بود ساكت چنان هم. انداختم بنیامین به نامطمئنی

 . بیمارستان میرم -

 :گفت ناراحتی با و داد تكون تاسف با سري

 .بخوام توضیح ازت ماجرا این خاطر به كه نیست وقتش هم االن. شده جوري این چرا دونم نمی -

 و جلو میري قدم یه. نزن درجا قدر این. كن سره یه خودت با تكلیفتو كنم، می خواهش ازت فقط

 ژاله ي عمده مشكل. كنه می اذیت رو ژاله خودت، از بیشتر كارهات این. گردي برمی قدم یه

 . ریزه می خودش توي هاشو حرف بس از. عصبیه روحیه،

 :گفت و كشید عمیقی نفس

 میدي؟ نخ بهش قدر این چرا پس خوایش، نمی اگر -

 :گفتم و انداختم پایین سرمو شرمندگی با
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 . مرگمه چه دونم نمی خودمم -

 :گفت و زد لبخندي

 . نیومده در گندش تا برو دیگه حاال. میگی چی فهمم می -

  برم؟ اي بهونه چه به -

 بهونه؟ -

 داره؟ وجود بیمارستان به رفتنم براي دلیلی چه االن. دیگه آره -

 :گفت جدي حالتی با و كرد فكر لحظه چند بنیامین

 !رحسگ رو بذاري شستتو بري خواي می هم تو. داره انگشتی گر حس تاپت لپ بگی تونی می -

 :گفتم خنده با اشو كله پس زدم

 . بدیما خوایم می كی به خواهرمونو ببین. زهرمار -

 :گفت خودم مثل و خاروند سرشو

 خودمو عمرا وگرنه. داره رو ارزشش خواهرت كه حیف. بشیما خوایم می كی شوهرخواهر ببین -

 . انداختم نمی تو گیر

 :گفتم و زدم پوزخندي

 .بكن مامان واسه هارو چاخان این -

 . دارم چنته تو بهترشو ایشون واسه -

 یم تلف وقتو داري طوري چه ببین! دادي؟ ارئه آدمیزادي راهكار یه اگر. بنیامین تو دست از امان -

 . كنی

. اخلد برگشتیم و كشیدم رو بنیامین دست دوباره. گذشت ذهنم از برق مثل فكري یه لحظه همون

 . كرد می نگاهم تعجب با بنیامین

 سرته؟ تو چی -

 :گفتم و كردم نگاهش شرمندگی با
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 . دونی نمی تو مثال ولی. شده بد حالش ژاله بگم مامان به خوام می -

 :گفت و كرد نگاه متفكر

 میده؟ جواب -

 :گفتم و دادم تكون سر اطمینان با

 . بده جواب كه میگم جور یه -

 . آشپزخونه توي بیاد كه زدم اشاره مامان به من و نشست جاش سر بنیامین و داخل رفتیم

 نارشونك از نارضایتی با و گفت ببخشیدي بود، عمه و خانوم بیتا با صحبت غرق حسابی كه مامان

 نشسته یزم پشت صندلی روي كه نجال رسید، آشپزخونه به كه پامون. اومد آشپزخونه به و شد بلند

 وت كه افتاد می پشت از داشت صندلی همراه و كرد گیر صندلی و میز بین ولی پرید جا از بود،

 بشل كه گرفت هاش دندون بین لبشو چنان نكشیدن، جیغ براي طفلی. گرفتمش لحظه آخرین

 :گفت و گرفت بازوش از نیشگونی حرصی مامان! افتاد خون

 كردي؟ هول قدر این خبرته چه -

 .داد ماساژ رو بازوش فقط حرفی هیچ بدون بود، پریشون و فكر تو عجیبی طرز به كه هم نجال

 :گفت من به رو و كرد باز رو اخمش مامان

 شده؟ چی -

 جا رد كه بریزم جونشون به رو نگرانی نهایت جمله، یه با كردم سعی و كشیدم آه شبیه نفسی

 !بدن رضایت

 . آورده باال خون دوباره ژاله -

 :گفت مامان و هاشون صورت توي كوبیدن دست با دوشون هر! داد جواب هم كامال و

 چی؟ یعنی. بده مرگم خدا -

 :گفتم آرومی صداي با و كردم جدا اش گونه از رو مامان دست
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 ها این. پیشش بره یكی گفت زد زنگ من به پرستارش. نگفتم بنیامین به. تر آروم. مامان هیس -

 غصه دوباره شده، خوش دلشون كم یه عمري از بعد و خواستگاري اومدن كه حاال دارن گناه هم

 . شده چی ببینم میرم خودم من. كنیم دارشون

 :گفت نگرانی با مامان

 زده؟ زنگ تو به چرا پرستارش -

 . سنجی نكته واسه بود آورده گیر وقت هم مامان! اومد در زود چه ماه

 . یستنن فامیلی نسبت فكر به كه وضعیت اون تو دیگه. داشتن دوتامونو هر شماره. دونم می چه -

 :داد ادامه و گفت آهانی مامان

 حیاط؟ تو رفتین همین واسه -

 . آورده باال غذاشو فقط كنه می فكر. نگفتم راستشو بنیامین به ولی. آره -

 :گفت نجال

 رفته؟ كرده ول كجا عروس برادر نمیگن آخه -

 :گفتیم هم با همزمان مامان و من

 عروس؟ -

 :گفت دستپاچگی با نجال و

 .چه من به اصال... چی هر حاال...  دونم می چه -

 :گفتم و دادم تكون خنده با سري

 .میشه دیر داره. برم دیگه من. كنید جور اي بهونه یه خودتون -

 دم .بیمارستان رفتم و گرفتم هم میوه آب تا چند راه بین. افتادم راه و بیرون زدم خونه از باالخره

 اي خنده صداي بشم، وارد و بزنم در خواستم می كه اي لحظه همون درست رسیدم، كه اتاقش در

 ! رسید گوشم به اتاقش توي از مردونه
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 رد پشت مرد؟ یك ي خنده صداي اونم خنده؟ صداي شنیدم؟ می داشتم چی. زد خشكم در پشت

 با من و بود؟ نكرده تغییرى هیچ ژاله یعنى. افته می قل قـُل به داره خونم كردم می حس. بسته

 يتو حتی. نیست قبل پرواى بى دختر اون دیگه و كرده تغییر كه كردم مى فكر خیالى خوش

 ودمب دوستش آخرین و اولین من كردم می فكر. بگو احمقو من بود؟ نگرفته آروم هم بیمارستان

 هم روي عصبانیت شدت از هام دندون. هستن و بودن ها خیلی هم من از بعد و قبل انگار ولی

 ندهخ صداي به و بایستم طور همون باید دونستم نمی. بودم كرده گره رو مشتم و آوردند می فشار

 عوضی اون ي چونه تو مشت یه و ژاله صورت تو سیلی یه و كنم باز درو یا بدم گوش مردك ي

 . بزنم

 سمت به سرمو. كرد جلب امو توجه نفر چند دویدن صداي كه بودم، موندن و رفتن دار و گیر در

 و جها! دویدند می طرفم به سرعت با كه افتاد دیگه پرستار یه و مهسا به چشمم و چرخوندم صدا

 :گفت كرد می باز رو ژاله اتاق در كه طور همون و زد عقب منو مهسا كه بودم مونده واج

 كنید؟ می چیكار اینجا شما -

 .اتاق توي كردند پرت خودشونو همراهش پرستار با و كرد باز شدت با درو و نشد جوابم منتظر

 توي و بود كرده كز تختش كنار زمین روي ژاله. ببینم تونستم می وضوح به رو روم به رو ي منظره

 جاي از. بود ریخته دورش پال و پخش موهاش و نبود سرش روسري. بود شده مچاله خودش

 توي. بود هاش انگشت بین باشه، رگش توي اینكه جاي به انژیوكت و چكید می خون س رُم ش

 وحشت صورتش. داد می فشار رو زنگ محكم انگشتش و بود بیمار هشدار زنگ اش دیگه دست

 خیره اي نقطه به نگاهش. لرزید می خورده بارون گنجشك مثل و بود شده گرد هاش چشم و زده

 یم خودش به و بود افتاده زمین روي كه رسیدم مردي به و كردم دنبال نگاهشو مسیر. بود مونده

 می بیرون قطره قطره خون هاش انگشت بین از و بود گذاشته گردنش جلوي دستشو. پیچید

 لباس. میشد شنیده گلوش از خ ر خ ر شبیه صدایی و بود زده بیرون حدقه از هاش چشم. ریخت

 !بود تنش هم بیمارستان آبی

 یگهد پرستار و مهسا ي زده شتاب حركات به و بودم مونده مات. شده خبر چه بفهمم تونستم نمی

 شهبك بیرون مشتش از رو زنگ كه میزد زور داشت و بود نشسته ژاله كنار مهسا. كردم می نگاه

 از ودستش خواست می و بود نشسته زمین روي مرد كنار هم دیگه پرستار. رسید نمی زورش ولی

 ! رسید نمی زورش هم اون اما افتاده براش اتفاقی چه ببینه تا برداره گلوش روي
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 ارد خبر میشد، فشرده وقفه بی ژاله دست توي كه زنگی صداي از همه كه انگار بعد، لحظه چند

 وي،نح به كدوم هر و اتاق توي ریختند هم نگهبان تا دو و دیگه پرستار تا پنج چهار باشند، شده

 با رفت، می خون گلوش از كه مرد. شدند رد و زدند تنه بود، زده خشكم اتاق در جلوي كه من به

 تارپرس دو همراه ها نگهبان از یكی. شد گذاشته برانكارد روي و شد كنده زمین از نگهبان دو كمك

 . رفتند آسانسور سمت به و آوردند در حركت به رو برانكارد سرعت با دیگه

 من به كه چشمش. بیرون برگشت و برگردوند روشو دید، رو ژاله وضع و سر كه دیگه نگهبان

 :گفت عصبانیت با افتاد،

 كردي؟ چیكار اینجا هستی؟ كی شما -

 :گفتم عصبانیت با و بیفته كار به زبونم شد، باعث قوي محرك یه مثل حرفش

 نگهبانی جور چه شما كرد؟ می غلطی چه زنان بخش تو عوضی مردتیكه این خبره؟ چه اینجا -

 اومده؟ زنم سر بالیى چه نیست؟ ها مریض به حواست كه هستی

 و ندكرد می نشینی عقب شنیدنش با همه كه بود اي كلمه تنها این...  زنم گفتم...  آره...  "زنم "

 .شدم نمی جواب و سوال دیگه

 تا سه دو و مهسا. ژاله كنار رسوندم خودمو من و رفت كنار راهم سر از شرمندگی با نگهبان

 در دستش از رو زنگ كردند، می سعی زور با و حرف با و بودند شده جمع دورش دیگه پرستار

 :گفتم و زدم صدا رو مهسا. بیارند

 . گیرم می ازش من عقب بیا -

 :گفتم حكمت با و نشستم ژاله كنار. بیرون فرستاد رو پرستارها ي بقیه و شد بلند ژاله كنار از مهسا

 . رفته اون. كافیه دیگه. بردار زنگ روي از انگشتتو. ژاله -

 و حرف هیچ بدون. دوخت من به و گرفت بود، افتاد زمین روي مرد كه جایی از نگاهشو باالخره

 :گفتم تر شمرده بار این و دوباره. كرد می نگاهم فقط حركتی

 . اینجاییم ما...  ببین. كن ول زنگو اون كنم می خواهش...  جان ژاله -

 بیرون اش شده گره هاي انگشت بین از زنگو. بود مبهوت و مات هنوز اما كرد ول زنگو باالخره

 اكپ به كرد شروع و نشست كنارش مهسا شدنم، بلند محض به. شدم بلند كنارش از و كشیدم
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 دست توي كه رو آلوده انژیوكت خواست. بستش باند و چسب با و دستش روي از خون كردن

 جاسازي بالش زیر رو زنگ. بود بسته رو مشتش شدت با چنان هم ژاله اما بگیره بود، اش دیگه

 هكن فرو ژاله ي دیگه دست توي رو جدیدي انژیوكت خواست می كه مهسا به ناراحتی با و كردم

 :گفتم و كردم نگاه

 این آخه میشه؟ چی مگه نباشه ساعت نیم حاال. بشی لعنتی سرم اون خیال بی دقیقه چند میشه -

 هچ نیست معلوم كه وضعیت این تو اونم كنی؟ می بارونش سوزن قدر این كه داره رگ بیچاره

 . داره حالی

 و نشست ژاله كنار. برگردوند اش بسته توي رو انژیوكت و داد تكون سري ناراحتی با مهسا

 مچاله خودش توي قبل از بیشتر ژاله اما كنه بلندش زمین روي از خواست و گرفت رو بازوهاش

 :مگفت و ایستادم مهسا كنار. بود شده شوكه جوري بد. شد خشك زمین روي نگاهش دوباره و شد

 بذاري؟ تنها مارو میشه -

 :گفت و انداخت مبهوت ي ژاله به بعد و من به نگاهی مهسا

 . كنی كمكش االن تونی می تو فقط. رسونده خدا رو تو كه دونم می -

 درو و رفت بیرون مهسا! داشت خبر ژاله دل از هم شیراز حافظ خواجه ظاهرا. انداختم پایین سرمو

 شتشم سمت به دستمو. زدم زانو زمین روي ژاله كنار و كشیدم عمیقی نفس. بست سرش پشت

. كنم باز رو مشتش نداد اجازه اما دربیارم، بود، گرفته هاش انگشت بین محكم كه سوزنی تا بردم

 :گفتم آروم و گذاشتم دستش روي دستمو

 ...كن نگاه. شده تموم چی همه دیگه حاال. ژاله -

 :گفتم بود شده دستگیرم اوضاع از كه چیزي به توجه با

 . مواظبتم من. كنه اذیتت تونه نمی كسی دیگه. اینجام من فقط -

 مشت دستمو اما اومد باال هاش شونه كنار تا بار چند دستم. كرد می نگاهم حرف بدون هم باز

 صخصو به. نمیشد اما بگیره آروم تا كنم بغلش خواست می دلم بدجوري. بره هرز مبادا كه كردم

 جرا،ما اون از زدن حرف جاي به دادم ترجیح. بود معلوم همیشه از بیشتر ترسش و پناهیش بی كه

 دیوار به و نشستم زمین روي كنارش. كنم جلب اي دیگه چیز به -خودمو توجه البته و – اشو توجه

 :زدم تكیه
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 به. اشمب بنیامین خواستگاري مجلس تو باید االن كنم؟ می چیكار اینجا من بپرسی خواي نمی -

 می رو بنیامین و لرزه می دستش و بره می چاي داره نجال خبره؟ چه ما ي خونه االن نظرت

 و دختر نظرت به. كنند می صحبت هم با دارن هم شاید ریزه؟ می فلفل چاییش توي یا سوزونه،

 ینم اي نتیجه به كنم می فكر اش درباره چی هر من میگن؟ هم به چی خواستگاري شب پسرها

 به طمئنمم كه رسیده خودش به قدر اون. بود زده تیپی چه بنیامین ببینی نبودي چیه؟ تو نظر. رسم

 . گفت می ي "پسرم پسرم " چه مامانم، دونی نمی! زده مامانمو مخ نجال، جاي

 :دادم ادامه. بود هام حرف به حواسش پس. زد لبخند لحظه یه كردم حس رسیدم، كه اینجا به

 كار تاپ لپ با خواستی می گفت بنیامین. اینجا اومدم و رفت سر ام حوصله منم. بود خالی جات -

 یلمس رمز تاپ لپ واسه نبود یادم اصال. شدما پرت حواس منم. دونستی نمی رمزشو ولی كنی

 .گذاشتم

 همون و كردم بلند پامو. كنه عوض هواشو و حال تونست می تغییرات كم یه با بنیامن دروغ شاید

 :گفتم دادم می تكون هوا توي رنگمو یشمی هاي كفش كه طور

 می هم اگر. بفرستم برات اس ام اس با تونستم نمی كه پامو انگشت! پا شست كجا؟ اونم -

 درد به هن تاپ لپ این دیگه و گندید می راه تو برسه دستت به تا كنم، پستش و ببرمش خواستم

 .تو نه خورد می من

 :گفتم و كردم خم صورتش سمت به سرمو شنیدم، كه رو اش خنده ضعیف صداي

 هی خواي نمی كنی؟ می پذیرایی مهمون از جوري این. گرفتی تحویل كم یه عجب چه خندیدي؟ -

 بدي؟ منم به كردي قایم كه كمپوت و میوه آب همه اون از ذره

 صورتش توي موهاش. كرد فرو اش یقه توي بیشتر سرشو و لرزیدن به كرد شروع هاش شونه

 :گفتم مالیمت با و گرفتم باال سرشو. گذاشتم اش چونه زیر دستمو. ریخت

 ... رو ما گرفتی...  ببینمت -

 .افتاد اشكش از خیس صورت و آب پر و قرمز هاي چشم به نگاهم كه بود نشده تموم حرفم هنوز

 :گفتم و خوردم جا

 كنی؟ می گریه داري...  ژاله -
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 آن هر. دادم مى دست از اختیارمو داشتم. شد بریده بریده هاش نفس و گرفت شدت اش گریه

 و رفتم مى راه اتاق توى. شدم بلند كنارش از و زدم چنگ موهامو كالفه. كنم بغلش بود ممكن

 :گفتم و كنارش برگشتم شدم، مسلط خودم به كه كمى. كشیدم مى عمیق هاى نفس

. ینیشب نمی وقت هیچ دیگه باش مطمئن. نیست اینجا دیگه اون ترسیدي؟ كنی؟ می گریه چرا -

 الاص. خودت براي هستی شیرزنی. بیاد طرفت كنه نمی جرئت آوردي، سرش به تو كه بالیی اون

 نقطه يزد نكنه كردي؟ چیكارش دقیقا بگو، راستشو حاال. باشى زرنگ قدر این كردم نمی فكرشم

 دونستی؟ می. ها كامله انسان یه ي دیه اش دیه كردي؟ داغون حساسو

 و شد تر درشت هاش چشم كم كم. بود نفهمیده منظورمو انگار. كرد نگاهم گنگ و كرد بلند سرشو

 مه بود گرفته اش خنده هم. كرد فرو اش یقه توى قبل از بیشتر سرشو و انداخت گل صورتش

 . اهلل اال اله ال. بود شده خواستنی و ملوس اش چهره قدر چه. كشید می خجالت

 روسریش ولی بود افتاده تخت زیر اش گیره. گشتم روسریش و موهاش ي گیره دنبال چشم، با

 هم روي هاشو لبه اینكه جاي به. داشتم برش و كردم دراز دستمو. داشت فاصله باهام قدم یه فقط

 كرف خواستم نمی. بپوشونه موهاشو كه انداختم سرش روي طوري همون كنم، گوشش سه و بذارم

 موهاشو و زدم گره گلوش زیر رو روسري هاي لبه. كنم مى استفاده سوء وضعیتش از دارم كنه

 :گفتم و روسري زیر فرستادم

  بشن؟ قرمز جوري این نیست ها چشم این حیف -

. نزدم حرفی و كردم سكوت دیگه ولی بلرزن؛ بغض از كه نیست ها لب این حیف بگم خواستم

 :گفت كرد می هق هق كه طور همون و انداخت پایین سرشو

 ... دیدم...  محوطه...  توي دیروز...  رو عوضی...  اون -

 :گفتم و كشیدم بازوش روي دستمو. شد شدید هقش هق دوباره

 . بگی چیزي خواد نمی...  هیــــــس -

 :گفت و نشست هاش چشم توي ترس بار این

 مُرده؟ -

 :گفتم كردنش آروم براي. وضعیتیه چه تو االن و آورده سرش بالیی چه دقیقا دونستم نمی
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 . نمیشه چیزیش باش مطمئن. بیمارستانه اینجا. بردنش پرستارها. نباش نگران -

 اتفاق كه ماجرایی فقط نه بود، پر چیزها خیلی از دلش انگار. شدند سرازیر هاش اشك دوباره

 اما شهب تموم هاش گریه تا كنم نوازشش و بگیرمش بغلم توي اونقدر خواست می دلم. بود افتاده

 روي زا و گرفتم هاشو شونه. كردم استفاده سوء ازش كنه فكر و بشه بیزار ازم بعدا خواستم نمی

 به دستمو. كشیدم پاهاش روي رو پتو و بشینه تخت روي كردم كمكش. كردم بلندش زمین

 :گفتم و كردم دراز سمتش

 آوردي؟ در دستت از س رُمتو چرا. آشغال سطل بندازم بده رو سوزن اون -

 :گفت و كرد باز مشتشو

 .گردنش تو زدم این با -

 كردي؟ كار چی تو -

 :گفت و انداخت پایین سرشو. شدم زده شگفت جرئتش و دل همه این از و شد گرد هام چشم

 . نداشتم كردن دفاع براي هیچی كردم؟ می باید چیكار -

 :كردم اشاره دستش كف ي شده خشك هاي خون به و برداشتم دستش كف از رو سوزن

 رفته؟ فرو دستت توي سوزن نكنه دستت؟ كف چیه ها خون این -

 ... كه هم بعد. بود خونی آوردم درش كه دستم از. نه -

 كف بود گذاشته حقشو. اومد خوشم ولی! بود آورده رو یارو دخل سوزن همون با كه هم بعدش

 شباهتى چه این شد؟ جورى این چرا. افتادم صداقت یاد. بود نیاورده در بازي عرضه بی. دستش

 ایدب مشابهش بوده، افتاده سایه براى اتفاقى چه فهمیدم كه امروز همین چرا سایه؟ و ژاله بین بود

 .بوده صداقت از تر زرنگ ژاله كه خداروشكر بیفته؟ ژاله براى

 و ایستادم كنارش. شستم هامو دست اتاق، سرویس توي و انداختم آشغال سطل توي رو سوزن

 :گفتم

 .شده قرمز هات چشم. بزن صورتت به هم آبی یه. بشور هاتو دست پاشو -
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 مه به تعادلش اگر كه رفتم می راه ازش فاصله با. اومد پایین تخت از و زد كنار رو پتو حرف بی

 استمخو. برداشتم رو كلیپسش تخت، زیر از و برگشتم شد، كه سرویس وارد. كنم كمكش خورد،

...  كلیپس این...  من خداي. سمتش برگشت نگاهم دوباره كه تخت كنار كمد روي بذارمش

 بیرون مهسا و بنیامن با نفري چهار كه روزهایی همون تو. بودم خریده براش من كه بود همونی

 و گنبد یه و دارند بزرگ اي پارچه گل یه كه هایی اون از. بخره سر گل خواست می ژاله. رفتیم می

 :بودم گفته غرغر با و بودم كرده مخالفت باهاش. كنند می علم سر روي بارگاه

 .نشه بسكتبال توپ عین سرت كه بردار ساده كلیپس یه بخري؟ خواي می چیه این آخه -

 :بود گفته و بود خندیده هم ژاله

 خوبه؟ كدومش نظرت به -

 و داشت مارك روش كه ساده كلیپس این بزرگ، و وارنگ و رنگ هاي كلیپس همه اون بین از منم

 ینهم هنوز كه نمیشد باورم اصال. خریدم براش و كردم انتخاب بود، اش بدنه روي نگین ردیف دو

. دیمش خیره هم به حرف بدون. رسید ژاله كه بود دستم توي كلیپس. كنه می استفاده رو كلیپس

 :گفتم و دادم دستش به رو كلیپس باالخره

 خواي؟ نمی گلدارش هاي بزرگ اون از -

 :گفت پایین سر با و زد ملیحی لبخند

 . بشه بسكتبال توپ مثل سرم خوام نمی...  نه -

 و سري رو زیر برد دستشو. نشست تخت روي و پایین انداخت سرشو ژاله و خندیدم قاه قاه

 :گفتم و نشستم تخت كنار صندلی روي. شد موهاش كردن جمع مشغول

 . نفهمیدما هنوز من -

 :گفت بیاره درش گوش سه حالت به سریش، رو برداشتن بدون كرد، می سعی كه طور همون

 چیو؟ -

 یسع قدر این چرا. بودم دیده موهاشو تمام پیش لحظه چند همین كه من. شدم خسته تالشش از

. دمكشی سرش از لحظه یه تو و گرفتم روسریش ي لبه به دستمو! كنه؟ مخفیشون ازم كرد می
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 هك حالی در و روسري به دوختم نگاهمو. نكردم بلند سرمو اما شنیدم، رو گفتنش "هین " صداي

 :گفتم كردم می مرتب هم روي هاشو لبه

 اتاقی؟ كدوم دونست می كجا از اومد؟ طوري چه اصال اتاقت؟ توي اومد یارو اون كه شد چی -

  داشت؟ چیكارت

 لحظه چند و داشت برش دستم روي از. گرفتم طرفش به رو روسري كنم، نگاهش اینكه بدون

 :گفت اي كرده بغض صداي با بعد،

 ور بحث سر. بود روییم به رو نیمكت روي اونم بودم، نشسته تنها. دیدمش محوطه توي دیروز -

 میشه اذیت و زیاده صدا و سر كه عمومی اتاق و اش شده عمل اپاندیس و گفت خودش از. كرد باز

 درست اصال. دونم می چه و راحتم و خصوصیه اتاقم گفتم جا همه از خبر بی منم. ها حرف این از و

 مخود هم آخرش كه بود سمج قدر اون ولی. بره كه كردم محلیش كم. گفتم بهش چی نمیاد یادم

 ونمد نمی. باشه عوضی قدر این كردم نمی هم رو فكرش اصال. بخش توي برگشتم و شدم بلند

 ... كه بكشم جیغ خواستم اتاق توي اومد تا. زنان بخش توي اومده طوري چه

 :گفت هق هق با و شد سرازیر هاش چشم از اشك دوباره

 نمك فكر. بود شده دیوونه انگار. خواست می جونم از چی دونم نمی. دهنم روي گذاشت دستشو -

 گفت می. زد می غریب عجیب هاي حرف و خندید می الكی. داره مشكل مغزش آپاندیس، جاي به

 . بكنم دونه دونه مرغ پر عین موهاتو خوام می

 غلب براي هامو دست خواستم و نشستم تخت لب. لرزیدن به كرد شروع و گرفت شدت اش گریه

 :گفت هق هق با. كردم قناعت دستش گرفتن به و شدم پشیمون اما كنم، باز هم از كردنش

 ويت كردم فرو و درآوردم دستم از سوزنو. بود همین رسید ذهنم به كه كاري تنها. بودم ترسیده -

 . گلوش

 :گفتم و فشردم دستم توي بیشتر دستشو

 . نكن اذیت خودتو قدر این. كنی گریه ندارم دوست. باش آروم -

 طور چه. بندازم پایین سرمو شرمندگی از شد باعث كه دوخت بهم رو معصومش هاى چشم

 نكنم؟ قضاوت زود كه میفته جا ذهنم تو كى پس! بكنم؟ ناجور فكرهاي ژاله مورد در تونستم
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 :گفت لرزید می گریه شدت از كه هایی شونه با

 ممن چرا باشم؟ كس بی و تنها جوري این باید من چرا میفته؟ من براي بد هاي اتفاق ي همه چرا -

 جوري این مادره، مثل برام كه بیتا خاله چرا گرفت؟ ازم مامانمو خدا چرا ندارم؟ خانواده بقیه مثل

 چرا كرد؟ معتاد بابامو برادرم چرا شناسه؟ نمی كدوممونو هیچ ها وقت بعضی كه شده مریض

 شد؟ اعدام برادرم

 :گفت و شد خیره هام چشم توي. شده اعدام برادرش كه دونست می ژاله پس. گرفتم گاز لبمو

 ....  بشه اعدام برادرم... برادرم كه كردم كاري...  خودم هاي دست با خودم...  خودم من...  من -

............. 

 زحمت به. كردم می نگاهش فقط حركتی هیچ بدون لحظه چند كه شدم شوكه حرفش از قدر اون

 :بگم تونستم

 ژاله؟ چیه منظورت -

 :گفت بعد و كرد فین فین بار چند

 و شخود فقط قبال... شده دست هم...  قاچاقچی نفر چند با...  كه شنیدم بابا از...  اتفاقی خیلی -

 كنهمم كه كردم فكرشو وقتی. زدن می صدمه خودشون به فقط. بود كرده اسیر هاشو دوست و بابا

 و پلیس به زدم زنگ بپاشه، هم از خانواده تا چند و بشن معتاد من باباي مثل دیگه نفر چند

 . بوده كرده قایم مواد كیلو چند خونه توي دونستم نمی اصال من. كردند دستگیرش

 :زد می زار داشت تقریبا دیگه

 و كنه ترك حتی شاید و میره زندان سال چند فقط كردم می فكر. میشه اعدام دونستم نمی -

 ...  كه فهمیدم پیش روز چند اما...  اما. برگرده

 زجر تونستم می طور چه آخه...  خدا اي. چكید لباسش روي هاش اشك و انداخت پایین سرشو

 كمف. دادم فشار هم روي هامو پلك ندم؟ انجام كردنش آروم براي حركتی هیچ و ببینم كشیدنشو

 :گفتم آرومی صداي با. نكنم خطا پا از دست كه كردم می سعیمو تمام و بود شده منقبض

 برادرت فكر از شدي؟ مریض برادرت خاطر به افتادي؟ روز و حال این به همین خاطر به پس -

  كرد؟ ریزي خون ات معده
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 .كنه گریه كه دادم می فرصت بهش باید. كردم سكوت. گفت نمی چیزي و كرد می گریه فقط

 هب رو ژاله كه بود گناه حس و خانوادگی بی و تنهایی و تنگی دل احساس و ها اشك همین شاید

 كه بودم كسی بهترین من هم شاید. كرد می دل درد باید. كرد می گریه باید. بود انداخته روز این

 اشتمد شك بهش نسبت احساسم مورد در من شاید. بشه سبك و بزنه حرف پیشش تونست می

 كه كسی براي كردن دل درد احتماال و داره احساسی چه دونست می. نداشت شك كه اون ولی

 . برمیومد دستم از فعال كه بود كاري تنها این و كنه آرومش تونست می داره عالقه بهش

 دوست چرا دارم؟ نگهش بغلم تو خواد می دلم چرا نگرانشم؟ اینقدر چرا ندارم دوسش اگر ولی

 شمچ توي وقتی لرزه می دلم و دست چرا داره؟ اهمیت برام خوشحالیش چرا ببینم؟ اشكشو ندارم

 آخرش...  اوووووف قشنگه؟ و خاص قدر این برام هاش چشم رنگ چرا كنم؟ می نگاه هاش

 . میشم دیوونه

 در سمت به قدمی! بود كرده داغ ام كله. داشتم آزاد هواي به نیاز. شدم بلند تخت ي لبه از

 :گفتم و برداشتم

 ... میرم من -

 :فتگ بود نشسته توشون ترس كه هایی چشم با و گرفت آستینمو. كنم تموم حرفمو نذاشت

 ...  نرو -

 :گفت كه بزنم حرف كردم باز دهن و گذاشتم دستش روي دستمو

 . بمون پیشم شب یه همین -

 :حرفش كردن رجوع و رفع به كرد شروع. كرد نگاهم زده وحشت و گرفت گاز لبشو سرعت با و

. بیاد یامینبن وقتی تا...  بنیامین...  بنی...  چیزه نه...  بیاد نیما تا میشه اگه االن كه اینه منظورم -

 ... دوباره ترسم می. ترسم می كم یه

 :گفتم و زدم دستش پشت آروم و نرم بار چند

 هی و بزنه س رُمتو بیاد میگم مهسا به. برم خوام نمی جایی منم. چیه منظورت دونم می...  ژاله -

 .بگیرم مریض مردك اون از هم سراغی

 :گفت و انداخت پایین سرشو شرمندگی با و انداخت گل هاش گونه دوباره
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 . خوام می معذرت -

 شده جاري زبونش روي ناخواسته كه دلش حرف واسه. كنه می عذرخواهی چی بابت دونستم می

 .بودم داده زیاد ها سوتی این از ژاله جلوي منم. بود

 . باشه داشته عذرخواهی به نیاز كه نكردي خطایی -

 تاداف چشمم و كشیدم عمیق نفس تا چند بستم، كه درو. زدم بیرون اتاق از اي دیگه حرف بدون

 :كرد می نگاهم لبخند با كه نگهبان هاي چشم توي

 بهتره؟ خانومت -

 . بده باد به حیثیتمونو شرطی به زدیم حرفی یه! عجب

 زنان؟ بخش تو بیاد تونسته آقا این طوري چه...  نشدم متوجه فقط. نیست بد. ممنون -

 :گفت و پایین انداخت سرشو

 فتر نمیشه كه ها خانوم بخش تو آخه. دسشویی برم كه بیرون رفتم بخش از لحظه یه من واهلل -

 . اومده رفتم من تا كه داده می كشیك حتما. داخل اومده موقع همون كنم فكر! دستشویی

 طوره؟ چه حالش كجاست؟ االن -

 . شد خوب كردن بخیه. بود كرده سوراخ رو م ري سوزن. نشده چیزیش -

 ها؟ حرف این و بازي پلیس و میدن تشكیل پرونده میشه؟ چی حاال -

 . مقصره فهمیده خودش. نكنم گمون -

 نداره؟ روانی مشكل -

 . بده تشخیص باید دكتر. واهلل بگم چی -

 ات چند به بود رفته. گرفتم رو مهسا سراغ پرستار از. بخش اطالعات سمت رفتم و كردم تشكر

 وارد رشس پشت منم و افتاد راه پرستار. ژاله اتاق به بیاد خواستم پرستار همون از. بزنه سر بیمار

 هب سرش انگار خداروشكر كه نزنه دروغم از وحرفی نكنه گل پرستار فضولی بودم امیدوار. شدم

 . رفت و كرد وصل رو س رُم! بود خودش كار
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 هواي و حال اون از اینكه براي و كردم تكرار براش رو نگهبان هاي حرف. پرسید وضعیتش از ژاله

 :گفتم بیاد بیرون بغضی و گرفته

  كجاست؟ دردسر پر تاپ لپ این حاال خب -

 :گفت و كرد تخت كنار كمد به اي اشاره

 داد،ن رو اسم ام اس جواب بنیامین و شد دقیقه ده دیدم وقتی. گذاشتید خودتون كه جایی همون -

 . كردم جمع رو تاپ لپ منم. نیست حواسش و سایلنته گوشیش حتما گفتم

 :گفت و كشید سركی ژاله. نشستم صندلی روي و كردم روشنش. درآوردم كمد از رو تاپ لپ

 كجاشه؟ گرش حس -

 جوري این االن بودم نكرده هم سر دروغ قدر این اگه اول همون از. كن درستش بیا حاال...  بفرما

 ولی. بودم كرده هم سر دروغ عمرم ي همه ي اندازه به ساعته دو یكی همین تو. افتادم نمی گیر

 . بود ها حرف این از تر خراب ژاله روحی وضع شاید االن بیمارستان، بودم نیومده اگرم

 :گفتم و زدم لبخندي

 . سخته كم یه رمزش. بود شوخی كه اون -

 دادن تغییر دادم، انجام كه كاري اولین و زدم رو رمز آرامش با منم. كرد نگاهم رفته باال ابروي با

 كارخونه، به مربوط مطالب سري یه خاطر به ولی بردارم، رو رمزش خواستم می. بود تاپ لپ رمز

 :گفتم و انداختم ژاله به نگاهی. باشه كه بود بهتر

 . كنم عوض رمزشو خوام می بذایم؟ چی رو تاپ لپ رمز نظرت به -

 . بذارید دارید دوست چی هر. شماست تاپ لپ. دونم نمی -

 . بذارم رو میگی تو كه اونی خوام می. رسه نمی ذهنم به چیزي من -

 :گفت بعد و كرد فكر لحظه چند

 باشه؟ رنگ یه اگه داره اشكالی -

 :گفتم و انداختم باال اي شونه
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 . اشكالی چه نه -

 :گفتم خودش از زودتر نارنجی؟ بگه خواست می واقعا نكنه...  واي. افتادم نارنجی یاد دفعه یه

 نارنجی؟ -

 :گفت تعجب با

 شدین؟ متوجه كجا از...  آره -

 و شد قرمز صورتش باز. بود گرفته ام خنده. كردم نگاهش چشم ي گوشه از و كردم كج سرمو

 :گفت

 كنید؟ می نگاه جوري این چرا -

 :گفتم و كردم كوتاهی ي خنده

 داري؟ عالقه خیلی نارنجی به -

 دونید؟ می كجا از شما -

 :گفتم و زدم لبخندي. دربیاره شاخ تعجب از بود مونده كم

 .داري زیاد نارنجی لباس چون -

 :درآورد شاخ رسما دیگه

 یك شما. بیرون هاي لباس نه هستند نارنجی ام خونه هاي لباس فقط من نارنجی؟ لباس من؟؟ -

  دیدید؟ من تن نارنجی

 یتبافتن منافذ بین از زیرت لباس امون خونه اومدي كه بار اون گفتم می دادم؟ می جواب باید چی

 ي خونه توي بار اولین براي كه روز اون...  آهان بود؟ چشم توي تابلوش نارنجی رنگ و بود پیدا

 و رفت االب ابروهاش. گفتم بهش همینو. بود نارنجی شالش و سارافنش زیر لباس دیدمش بنیامین

 :گفت

 مونده؟ یادتون طور چه -

 :گفتم و كردم اش حواله چشمكی
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 !دَر بود، یادت تو كه بسكتبال توپ اون به این -

 :گفتم من و خندید

 بذاري؟ رمز براش طوري چه بگیري یاد خواي می -

 :گفت و كرد جا به جا تخت روي خودشو هیجان با

 . خوبه خیلی كه بشه اگه -

 تخت ي دیگه طرف به بیشتر خودشو. دادم ژاله دست به رو تاپ لپ و شدم بلند صندلی روي از

 نارك. بدیم تكیه بهش راحت كه آوردم باال كمی رو تخت. بشه تر باز من براي جا كه كرد نزدیك

 وضیحت براش كردم شروع. گذاشتم تخت غذاي میز روي تاپو لپ. نشستم فاصله حداكثر با و ژاله

 :گفتم و انداختم ژاله به نگاهی كنم، وارد رو قبلی رمز خواستم می وقتی و دادن

 . خصوصیه اش تیكه این. طرف اون بكن روتو لحظه یه -

 :گفتم و زدم رو رمز سریع. برگردوند روشو و زد لبخندي

 . بنویس تو بیا. كنیم می وارد رو جدید رمز حاال...  خب. شد تموم -

 بنویسم؟ چی -

 !پرتقال -

 پرتقال؟ -

 . دیگه نارنجیه. اوهوم -

 . جالب چه. خوبه -

 .بنویس فارسی -

 :گفت نارحتی با دفعه یه كه بنویسه خواست و داد تكون سري

 نداره؟ فارسی حروف چرا این -

 :نداره فارسی حروف اصال تاپ لپ برد كی روي كه اومد یادم تازه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

611 

 

 كنم، وارد خودم رو رمز این بذار. چشمی نه بگیري یاد لمسی مجبوري. بهتره جوري این...  خب -

 . كنیم می كار تایپ كم یه بعد

 كردن كار مشغول. درآوردم تاپ لپ كیف توي از رو انگشتی ده تایپ كتاب و دادم تغییر رو رمز

 : بود مامان. آوردم درش جیبم از. خورد زنگ گوشیم كه بودیم

 بله؟ -

 خبر؟ چه. نیما سالم -

 خبري؟ چه. مامان سالم -

 :گفت و آورد پایین كمی رو صداش

  طوره؟ چه حالش. میگم رو ژاله -

 :گفتم و انداختم بود تاپ لپ ي صفحه به نگاهش كه ژاله به نگاهی

 شدین؟ نگرانش -

 می نگرانی از حرف تو وقت اون. رفتنی یا موندنیه نیست معلوم مردم دختر. زنیا می ها حرف -

 زنی؟

 :گفتم و آوردم تر پایین كمى صدامو

 طوره؟ چه اوضاع اونجا. بهتره یعنی. خوبه هم خیلی! موندنیه كه البته -

 مبزن زنگ یه اومدم یواشكی منم. كنند می صحبت هم با دارن نفري دو كه هست ساعتی ربع -

 .كردي چیكار ببینم

 . بیاد بنیامین وقتی تا باشم جا این فعال اینكه جز نمیاد بر كاري كه من از...  هیچی -

 خطا پا از دست. ها امانته دستت االن مردم دختر باشه، حواست فقط. بهتره نباشه تنها...  آره -

 . نیما نكنی

 دونم،ب داشتم دوست خیلی. باشه نشنیده ژاله كه بودم امیدوار. كردم جا جابه دستم توي رو گوشی

 ! كنه می فكري چه ببینه تخت یه روى نشسته هم، كنار رو ما و بیاد االن اگه مامان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

611 

 

 . چشم بله -

 كار غرق اونقدر. بودیم كردن تایپ مشغول ژاله با سره یه بعد، ساعت دو تا و كردم خداحافظی

 ىكسای مثل زده، وحشت دومون هر داخل، اومد و كرد باز درو زدن، در بدون بنیامین وقتى كه بودیم

 نوم نداشت انتظار كه هم بنیامین. بهش زدیم زل باشند، شده دستگیر جرم ارتكاب حال در كه

 !بود شده خیره بهمون شده گرد هاى چشم با ببینه، ژاله تخت روى نشسته

......... 

 بنیامین سمت به بزنم، پس رو تعجبم كردم می سعی كه طور همون و شدم بلند تخت روي از

 :گفتم و زدم اش شونه به دستی. رفتم

  بنیامین؟ آقا طوري چه. اینجاست كی ببین...  به به -

 :گفت برداره ازش چشم اینكه بدون بود، شده ژاله میخكوب نگاهش كه بنیامین

 . بهترین شما انگار ولی. خوبم -

 :گفتم و انداختم باال اي شونه

 رخصم اینكه محض به. داشته پیشرفت كلی ساعته دو یكی همین تو ژاله. خوبیم كه معلومه -

 . كنه كار خرسند خانم جاي به و كارخونه بیاد بتونه كنم فكر بشه،

 :گفت و كشید عمیقی نفس برم، بنیامین نگاه و كالم تهمت بار زیر نیستم حاضر دید، كه ژاله

 ؟ عروسی براي لباس، دنبال برم نه؟ یا گرفتی خانوم عروس از رو بله. دوماد آقا سالم -

 :گفت و انداخت پایین سرشو كرد؛ فوت شدت با نفسشو هم بنیامین

 . بده جواب تا خواسته مهلت هفته آخر تا. نه هنوز -

 :گفتیم هم با دو هر و شد گرد همزمان ژاله و من هاي چشم

 هفته؟ آخر تا -

 :دادم ادامه من و

 چرا؟ -
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 :گفت و كرد بلند سرشو

 پرسی؟ می من از. توئه خواهر بدونم؟ كجا از من -

 خورده بدجوري بود معلوم!! طلبكاره ازم انگار میزد حرف جور یه! اساسى بود پر توپش...  اوه اوه

 قراره امشب همین كرده می فكر حتما نجال، هاي بازي تابلو اون با. طفلك داشت حق. ذوقش تو

 رو دادن جواب كه شده چش نجال ولی! بیرون بیاد ما ي خونه از نجال دست تو دست و كنه عقد

 هم و من هم دختر این دست از آخرش شده؟ پشیمون نكنه دیگه؟ ي هفته یه براي گذاشته

 به هبش كه نیست تصمیمی ازدواج، براي تصمیم. داره حق...  خب ولی. میشیم دیوونه بنیامین

 خیلی كه داره نیاز شاید. شده خبر با بنیامین زندگی تمام از تازگی به كه هم نجال. گرفت راحتی

 نم و بوده بنیامین نامزد هم مدت یه كه كسی مهسا، كه خصوص به. كنه فكر ها این از بیشتر

 ونا به مدام و مادرشه پرستار داشته، دوست پختشو دست بنیامین هم قدر چه كه دونم می خوب

 بتونه ایدب نجال. نیست توزانه كینه و غریبانه مهسا، با بنیامین رفتار مسلما. داره آمد و رفت خونه

 كنه كرف و بده خرج به حساسیت نباید میشه، كالم هم باهاش بنیامین اگر. بپذیره رو مهسا حضور

 از تمراقب ى عهده از تونه نمى تنهایى به خودش كه هم نجال. كرده هندستون یاد فیلش بنیامین

 .بگیره تصمیم درست امیدوارم فقط. بلد نا هم است تجربه كم هم. بربیاد خانوم بیتا

 برد اقات از و كشید خودش دنبال شدت با منو بنیامین و شد كشیده دستم كه بودم نجال فكر تو

 اىه دندون و عصبانیت با میشد بیشتر مچم روى دستش فشار كه طور همون و بست درو. بیرون

 :گفت شده كلید

 میگه؟ چى نگهبانه این -

 بود؟ چى براى بنیامین عصبانیت همه این. بزنم حرف تونستم نمى و بودم مونده مات لحظه چند

 :گفتم و كردم بلند آزادمو دست ؟؟... ژاله به من كه بود كرده فكر نكنه

 . شدى تفاهم سوء دچار كنم فكر. بنیامین باش آروم -

 :گفت خشم، از شده قرمز صورت با

 وىت "شوهرش" بگه، باید نگهبان كه اومده پیش تفاهمى سوء حتما آره شدم؟ تفاهم سوء دچار -

 وىت بوده اومده كه عوضى اون ى قضیه گفته؟ نگهبان به كى رو مزخرفات این بگى میشه. اتاقه

 چون كردى فكر كنى؟ مى غلطى چه ژاله تخت رو ژاله؟ شوهر شدى جورى چه تو چیه؟ ژاله اتاق
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 كنم؟ خریت هم باز قراره عمرم آخر تا ژاله، دست تو گذاشتم رو تو آدرس و كردم خریت زمانى یه

 جبران براى بدى؟ بازى رو بیچاره دختر اون دارى دوست جور هر تو كه بذارم و ببندم چشممو

 اگر حتى. ایستم مى آدم و عالم جلوى. كنم نمى دریغ ژاله براى كارى هیچ از ام، گذشته اشتباهات

 . باشى تو آدم و عالم اون

 تهنگف هاى حرف كه بود فرصت بهترین لحظه این. كردم صبر نشد، تموم هاش حرف كه زمانى تا

 صوصخ به و بیمارستان توى اگر كنم فكر. گذره مى چى مغزش تو بفهمم و بشنوم رو بنیامین ى

 كه هاش حرف! بودم خورده هم مشت تا دو و بود شده درگیر باهام االن تا نبودیم، زنان بخش

 :گفتم شد، تموم

 بشنوى؟ منم هاى حرف میشه حاال. درست گفتى چى هر -

 چشم توى زد زل بزنه، حرفى كه این بدون. شنیدم رو هم روى بر هاش دندون سایش صداى

 : دادم ادامه و گفتم بود، كرده تعریف برام ژاله و میشد مردك اون به مربوط كه ماجرایى تمام. هام

 ژاله رهمس بگم شدم مجبور بدم، پس جواب نگهبان به نخوام و ژاله پیش برم بتونم اینكه براى -

 ... نزن حرفى هم تو. دونه نمى چیزى ژاله ولى. ام

 :گفتم شرمندگى با و پایین انداختم سرمو

 ربیشت...  تخت روى و هم كنار ژاله و من نشستن...  دیدى كه هم خودت...  درضمن...  لطفا البته -

 یاد نكرد تایپ و ورد بهش داشتم. نكن بیخود هاى فكر الكى پس. بود مبل روى نشستن شبیه

 آدم و عالم جلوى خاطرش به حاضرى و هست ژاله به حواست كه خوشحالم واقعا من. دادم مى

 مونه بكنم، كارو این خواستم مى اگر كه. ندارم دادنشو بازى قصد عنوان هیچ به منم. بایستى

 ونچ. داره ناموسمو حكم دیگه كه حاال نه. كردم مى كارو این رفیقمه خواهر دونستم نمى كه موقع

 مكمك تونى مى تو فقط كه هستم وضعیتى تو من...  بنیامین. هست منم ناموس رفیقم، ناموس

 به تعصب جاى به كنم مى خواهش پس. مرگمه چه فهمم نمى خودمم. شدم گیج واقعا من. كنى

  سخته؟ قدر این خوام مى ازت كه چیزى. كن كمكم و بفهم دردمو. كن راهنماییم كم یه دادن، خرج

 باالخره و شد كمتر مچم دور هاش انگشت فشار كم كم. كرد مى نگاهم حرف بدون چنان هم

 .شد باز مچم دور از دستش
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 رهتی ي چهره و خمیده قد با پیرمردي. بود رنجورتر و تر تكیده كردم، می فكرشو كه چیزي اون از

 ونتابست كه انگار نه انگار. خشكیده هاي بوته و درخت از پر حیاطی میون. فروغ بی هایی چشم و

 و بآ رو قفس توي هاي جوجه و مرغ و بود نشسته قفسی كنار. كرد می بیداد خونه توي خزون. بود

 رود حرف بی. داري چیكار و هستی كی نپرسید ازم حتی نبردم، رو ژاله اسم وقتی تا. داد می دون

 بود منتظر فقط كه بود آورده فشار بهش تنهایی اونقدر انگار. كرد دعوتم داخل به و كرد باز روم به

 . باشه دزد حتی یا غریبه، یه اگر حتی. بذاره اش خونه به پا نفر یه

 چشم توي اشك و لرزیدن به كرد شروع هاش دست. پرید روش و رنگ ژاله، اسم بردن محض به

 :گفت بود شده دار كش و گرفته اعتیاد شدت از كه صدایی با. كرد خونه هاش

  هســی؟ كی تو شـــده؟ چــــش ژاله -

 و بود كردنش گریه و زمین روي شدنش ولو اش نتیجه. دادم توضیح براش خالصه چیزو همه

 كه بود اون از كمتر وقتم من ولی. داشت پري دل. اش شده اعدام پسر و خودش كردن لعنت

 .بدم اشو رفته دست از ي گذشته براي داري عزا فرصت بهش

 الهژ هاي چشم تو نمیشه روش گفت می. نكرد قبول بزنه، سر ژاله به بره كه گفتم بهش چی هر

 گریه شنید، اینو تا. كنم مطرح باهاش رو ترك پیشنهاد كه شد خوبی ي بهونه هم همین. كنه نگاه

 :گفت امیدي نا با و گرفت شدت اش

 رو ژاله چرا كنم؟ ترك چی براي دیگه. میرم می لجن این تو. میـــرم مـــی دارم دیگه من -

 هنن. كنه زندگی هم برادرش و مادرش و من جاي به. كنه زندگی بذار. تره خوش من بدون. ببینم

 برم .بهتره براش نباشم منم. داد باد به دودمانمونو كه هم داداشش. ندید دنیا این از خیري كه اش

 كنم؟ معتاد اونم كه بكشم؟ مواد دخترم دل ور

 رش؟پد از بهتر كی. داره احتیاج همدم یه به. تنهاست ژاله. كنید ترك میگم كه همینه براي خب -

 ونا. كنند پر براش اشو خانواده جاي تونند نمی بازهم بشند جمع دورش كه هم دنیا هاي آدم تمام

 این چرا. رنجید در هم، دوري و تنهایی از دوتون هر. اون به هم شما البته و داره احتیاج شما به

 جبران براي وقت هیچ. ژاله خاطر به. دخترت خاطر به. خودتون خاطر به. كنید نمی تمومش رو رنج

. دارهن اي ناراحتی و كینه شما از ژاله. كنید جبران رو گذشته خطاي تونید می هم هنوز. نیست دیر

 نا یگهد كه اینه خاطر به نیومده سراغتون دیگه اگر. كشه می پر شما براي دلش. دیدارتونه منتظر
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 شهبك انتظارتونو اونقدر خواین می شما. شده سیر زندگی از. نمونده براش دماغی و دل. شده امید

 بدید؟ دست از اتونم بچه یكی این خواین می بیاره؟ خودش سر بالیی یه و نیاره طاقت آخر تا

 گریه اون. خونه توي بردمش و كردم بلندش زمین از. كردن مویه و زدن خودش سر تو كرد شروع

 وضع بود، آویزون اتاق كنار ي شكسته لباسی چوب از كه هایی لباس با هاشو لباس من و كرد می

 و بگیره آتیش جیگرش تا ببینه بینیش توي ي لوله اون با رو ژاله وضع باید دونستم می. كردم می

 . بشه تر مصمم كردن ترك براي

 و انداخت بهش خشنی نگاه. شد ورودش مانع دیدنش، محض به نگهبان رسیدیم، كه بخش دم

 :گفت

 . بیرون ببرش دار ورش كنی؟ مریض مردمو اینجا آوردي اینو -

 وضعش. معتاده كه زد می داد اش قیافه. داخل بره نذاشت آخرش رفتم، كلنجا باهاش چی هر

 محوطه به بنیامین و زدم زنگ بنیامین به. كردم می فكرشو كه بود چیزي اون از تر وخیم

. سراغش برم واقعا نداشت، انتظار انگار. موند مات ژاله، پدر دیدن محض به. اومد بیمارستان

 راست یك و كردم ماشین سوار رو ژاله پدر و گرفتم ازش بود گرفته نظر در كه رو كمپی آدرس

 . دادم می انجام باید پیش وقت خیلی كه كاري. اعتیاد ترك مركز به بردمش

*** 

 كردین؟ دستگیر رو پناهى سرگرد؟ جناب میگین جدي -

 احتمال. هقرص رئیسش براي دهنش البته. كنیم پیدا جاشو تونستیم صفري، آقاي كمك با. بله -

 . هستیم پرونده پیگیر ما. نباشید نگران شما. زنه نمی حرف كه باشه شده تهدید داره

 ینم نشد؟ خبري بگیرید ردشو خواستم كه سومی ي شماره اون از...  سرگرد جناب ببخشید -

 بوده؟ كی اسم به خط دونید

 . است برازنده هومن...  برازنده...  اسم با آقایی نام به خط. كردیم پیدا صاحبشو -

 :گفتم و پریدم جا از زده هیجان

 هورمند؟ یا برازنده هومن -

 . برازنده هومن -
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 بدین؟ بهم آدرسشو لطفا میشه -

 شناسید؟ می ایشونو شما -

 . دارند فامیلی نسبت كارخونه رییس با...  جورایی یه...  ولی...  نه كه شناختن -

 دند؟كر تیز دندون اش كارخونه براي خانوم این فامیل و فك تمام كه كنید می فكر شما یعنی -

 روس تازگی به كه برازنده آقاي این هم و بودند متهم قبلی ي پرونده توي كه سعیدي آقایون هم

 شده؟ پیدا اش كله

 بیشتر هقضی این. نیستند مربوط ورشكستگیش و كارخونه از دزدي به ایشون. سرگرد جناب خیر -

 . خانوادگیه مسئله. بدین بهم آدرسشو ممكنه اگر. مالی تا خانوادگیه مشكل یه

 يا دیگه شخص به. نیست برازنده آقاي به متعلق دیگه شده، ثبت نامش به خط كه آدرسی -

 . نیست دست در صاحبش از جدیدي آدرس و شده فروخته

 :گفتم و زدم چنگ موهامو عصبی

 . مهمه خیلی موضوع كنیم؟ پیداش بتونیم كه نداره وجود راهی هیچ یعنی -

 شما هب برسه دستمون به كه اي تازه خبر هر. هست ماجرا این پیگیر پلیس. نباشید نگران شما -

 . میدیم اطالع

  .كنید تحقیق هم "جوادي مازیار " اسم به شخصی مورد در ممكنه اگر خواستم می...  راستی -

 هست؟ كی شخص این -

 . باشه ماجرا این توي پاش شاید. داره صداقت خانم با قدیمی دشمنی یه آقا این -

 آدرسی؟ عكسی؟ نداري؟ ازشون نشونی -

 . همین. سبزه هاش چشم كه دونم می فقط. هیچی...  نه -

 زا. چسبوند روش جلوي مانیتور به و نوشت اي برگه روي مازیارو اسم و داد تكون سري سرگرد

 .زدم می ژاله پدر به سري یه باید. كمپ رفتم یكراست اومدم، بیرون كه سرگرد دفتر

*** 
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 وقتی هك بیارم اش خونه به پدرشو نتونستم زیادم تالش رغم علی و شد مرخص بیمارستان از ژاله

 ي دوره شروع از روز چهار فقط اینكه خاطر به. بشه زده شگفت دیدنش با میذاره، خونه به قدم

 اومدن ژاله همراهی براي نجال و مامان. دادن نمی رو كمپ از خروج ي اجازه گذشت، می تركش

. ودب مشخص اش چهره توي كینه و ناراحتی آثار هنوزم كرد، می ژاله به كه كمكی وجود با مامان و

 . بشه پاك مامان دل از قراره كی لعنتی ي كینه این دونم نمی

. كرد جلب امو توجه بودند، رفته فرو هم در اي جعبه توي كه اي رنگی هاي گلوله خیابون كنار

 فروش دست بر و دور! بود عجیب وجودشون سال از موقع اون. شدم پیاده و داشتم نگه رو ماشین

 به ترغیب منم ناخودآگاه. خریدند می تا سه دو كدومشون، هر و بودند شده جمع زیادي هاي بچه

 كه ماشین به! كردم انتخاب رو سبز و نارنجی رنگ، همه اون بین چرا دونم نمی. شدم خرید

 يچیز زودتر خواست می دلم و بود شده بیدار وجودم در داشتم كودكیم دوران كه حسی برگشتم

 !بدم نشون صاحبش به خریدم كه رو

 توي ي جعبه به چشمش اینكه محض به. كرد باز رو در بنیامین زدم، كه رو ژاله ي خونه زنگ

 :گفت افتاد دستم

 باباس این از نه خریدي می كمپوت باید نرفتی؟ مریض عیادت حاال تا رنگی؟ تیله خریدي؟ چی -

 . ها بازي

 :شنیدم رو ژاله صداي كه بدم جوابشو خواستم

 . داخل بفرمایید ایستادین؟ در دم چرا -

 مك یه شده، مرخص كه روزه سه دو این. افتاد هاش چشم به مستقیم نگاهم و كردم بلند سرمو

 گوشت براش حسابی حاال داد، ژاله خورد به كه سوپی جبران به مامان. شده بهتر هم روش و رنگ

 !دراومده خجالتش از و كنه می كباب مرغ و

. يا سورمه شال و آبی بلوز با مشكی ماكسی دامن. چرخید هاش لباس روي نگاهم و كردم سالمی

 . افته نمی سرم از مردم لباس و سر كردن چك عادت   این و میرم می هم آخرش

 . بفرمایید. اومدین خوش خیلی. نیما آقا سالم -

 بهتري؟ طوره؟ چه حالت. ممنونم. سالم -

 .شما لطف به. ممنون خوبم -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

618 

 

 :گفتم و گذاشتم اپن روي بود، داده مامان كه غذایی ظرف

 . داده مامان اینو -

 . دادن خجالتم حسابی روزه چند این. كشیدن زحمت چرا -

 ...دخترش مثل هم تو. حرفیه چه این -

 تعارفات این شور مرده. لعنتی. شدم پشیمون دراومد دهنم از "دختر " ي كلمه اینكه محض به

 جوري اون مظلومت، هاي چشم اون با دیگه تو خدا رو تو. میشه آدم زبون ورد كه ببرند رو الكی

 كامل ور جعبه در كنه؛ فكر بودم، زده كه حرفی به كمتر اینكه براي. بابا رفت در دهنم از. نكن نگام

 رفته فرو هم در هاي گلوله به كه نگاهش. گذاشتم چشمش جلوي و اپن روي رو جعبه و كردم باز

 :گفت خوشحالی با و شد هیجان از پر صورتش و زد برق هاش چشم افتاد، رنگی ي

 ... رنگی جوجه...  من خداي واي -

. گرفت دستش توي و برداشت رو نارنجی ي جوجه هیجان، و ذوق با و جعبه توي كرد فرو دستشو

 امینبنی و من كه كرد می كارو این لطافت با اونقدر. بوسیدش می و كرد می ناز دستش با رو جوجه

 گرفته دستش توي رو ترسیده هاي جوجه احساس، نهایت با. بودیم شده كارش محو لحظه چند

 می اشون صدقه قربون هم ژاله و كردند می جیك جیك هم ها جوجه. كرد می وازششونن و بود

 :رفت

 ربونق. امنه جاتون اینجا. بترسین نبینم...  من هاي ملوسك. خوشكلین شماها قدر چه... عزیزم -

 جانم اي...  مشكیه دست یه هاش چشم...  الهی...  ببین نوكشو خدایا واي...  جیكتون جیك اون

 ... كنم انتخاب اسم براتون... 

 هیجانش و ذوق همه این از! هستیم هم ما بود رفته یادش انگار كه بود شده ها جوجه محو اونقدر

 خوشش قدر این و خریدم می اي هدیه كسی براي كه بود بار اولین. بودم اومده وجد به هم من

 :گفت و كرد صاف گلویی بنیامین! میومد

 . بعد براي بذار هارو جوجه این به آمدگویی خوش مراسم خواي می...  خانوم ژاله -

 :گفت و برگردوند جعبه توي رو جوجه سریع خیلی ژاله

 . نبود حواسم اصال...  ببخشید واي -
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 :گفتم و خندیدم

 . اومده خوشت كه خداروشكر. نداره اشكالی -

 و پوتكم غیراز به چیزي یه كه خوشحالم قدر چه دونید نمی. نكنه درد دستتون. خوشكلن خیلی -

 .گرفتم هدیه میوه آب

 ". بودم حرفش فكر تو هنوز اما من. كرد باز رو یخچال در و آشپزخونه سمت رفت هم بعد

. شتدا مفهوم خیلی حرفش این.  "گرفتم هدیه میوه آب و كمپوت از غیر به چیزي یه كه خوشحالم

 يچیز كسی وقت هیچ. نگرفته هدیه كسی از وقت هیچ كه بود این هم مفهومش ترین برجسته

 .بوده میوه آب و كمپوت هم خریدن براش كه چیزي تنها شدنش، مریض از بعد و. نخریده براش

  ممكنه؟ یعنی. بوده كلیپس اون و ها جوجه همین زندگیش هاي هدیه تنها شاید

 :گفتم من و برگشت میوه ظرف با ژاله

 . است چیكاره بنیامین این پس. كنی كار كه نباید. تو عیادت اومدم مثال. نكش زحمت -

. ندید رو ژاله و بود كشیدن شونه و شاخ پی حواسش بنیامین خداروشكر. شد رنگ به رنگ طفلك

 دادم؟ می آزارش داشتم واقعا. میدم آزارش هام حرف با چرا كه میزد غر باز وگرنه

 :شد جمع حواسم اومد، فرود كتفم روي كه بنیامین ي ضربه

 . نگرانی دل از مردم بابا بده؟ مارو جواب خواد نمی خواهرت -

 . نشده هفته آخر كه هنوز -

  بده؟ دق منو و كنه صبر جمعه تا خواد می. است چهارشنبه امروز. بابا اي -

 مخالف؟ یا موافقه بگه و بزنه زنگ بهت و برداره رو گوشی خودش داري توقع چیه؟ -

 ... میزنه شور دلم خب...  دونم می چه...  نه -

  بزنی؟ زنگ بهش بعد و كنی صبر جمعه تا مجبوري تو كه گفته كی حاال -

 با بذارم میگن ژاله و مامان ولی. بودم زده زنگ وقت اول شنبه همون كه بود من دست اگه -

 . واهلل دونم نمی. نشم مزاحمش و بگیره تصمیم آرامش
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 با ژاله. بیرون پرید جعبه داخل از ها، جوجه از یكی كه بزنم حرفی خواستم و دادم تكون سري

 :گفت و آورد بیرون جعبه از رو تا دو هر و شد بلند جاش از عشق

 . باشن جعبه توي همش دارن گناه. برن راه كم یه زمین روي بذارمشون نداره اشكالی اگر -

 :گفت بدجنسی با بنیامین و كردم تایید سر با

 حواسم ولی كنه، بازي خودش واسه كه زمین روي گذاشتمش. داشتم جوجه هام بچگی یادمه -

 . كردم جدا زمین رو از كاردك با اشو روده و دل هم بعد. روش گذاشتم پامو و نبود

 ... بنیامیــــــــــــن -

 مرده مادر جوجه اون جاي به انگار! شد ادا درد نهایت با كه بود ژاله جگرخراش جیغ صداي این

 گرفت بغلش توي جوري هارو جوجه ژاله و خنده زیر زدیم دو هر بنیامین و من! كشید می زجر

 :گفتم و خندیدم! اشن بچه كه انگار

 . كنی می مراقبت ازشون عشق با خیلی. میشیا خوبی مادر معلومه -

 :گفت بنیامین و شد سفید و سرخ هم باز ژاله

  .كنم جمعش زمین روي از خودم روش رفت پام اگه میدم قول. زمین روي بذارشون. بابا نترس -

 جوجه. گرفتش هوا توي كه سمتش كرد پرت و برداشت سیبی هم ژاله و خندید قاه قاه هم بعد

 سبزه جا هر. سالن دور دویدن به كردن شروع سرعت با هم ها جوجه و زمین روي كرد ول هارو

 ایدش یا! مرغ؟ نارنجیه و بود خروس سبزه نكنه. گرفت ام خنده. بود دنبالش هم نارنجیه رفت، می

 !برعكس هم

 :گفتم و انداختم ژاله به نگاهی

 كنی؟ انتخاب براشون هم اسم خواي می -

 :گفت لودگی با هم بنیامین

  بگیري؟ شناسنامه براشون خواي می كی -

 :گفت ژاله و خندیدیم سه هر

 . بذارم اسم براشون طوري چه. خروس یا بشن مرغ قراره ها این دونم نمی كه من آخه -
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 :گفت ذاشت می دهنش به آلبالو تا چند كه طور همون بنیامین

 . میشه معلوم سونوگرافی ببرشون -

 :گفتم كالفه

 ؟بندازي دستش مدام و كنی اذیتش جوري این خواي می كنه ازدواج تو با نجال اگه...  بنیامین -

 . بگیره تصمیم تونه نمی طفلك كه هاته اخالق همین واسه كنم فكر

 :گفت و كشید عمیقی نفس بنیامین

 . داره جا بنده سر رو ایشون -

 دو هر و افتاد زمین روي انگشتش الي از ها آلبالو از یكی كه برداشت آلبالو دیگه چنگ یه هم بعد

 نوكش به زمین روي از رو آلبالو نارنجیه، جوجه. رسوندن بهش خودشونو نور سرعت با جوجه تا

 ولی. بیاره در دهنش از خواست می مدام و دنبالش افتاد هم سبزه. فرار به گذاشت پا و گرفت

 گرفت و برداشت دیگه آلبالوي یه سوخت، سبزه براي دلش كه ژاله! رفت می در قصر نارنجیه

 :گفت و ها جوجه سمت

 !بیو بیو بیو بیو -

! شیدك جیغ و ترسید ژاله كه انگشتش سمت پرید چنان و ژاله سمت اومد فشنگ عین هم سبزه

 یم بهم حسی یه. گرفت دندون به اشو زده نوك انگشت هم ژاله و خنده زیر زدیم بنیامین و من

 !!خروسه حتما سبزه این گفت

 به سري كه بودم نكرده فرصت اصال روزه چند این. خونه برگشتم و بودم ژاله ى خونه ساعتی یه

. همیش ختم كجا به دفتر اون ته بفهمم خواست می دلم جوري بد. بزنم صداقت هاي نوشته دست

 .شدم خوندن مشغول و كردم باز رو دفتر

......... 

*** 

 درگیر، نه ام آسوده نه غمگین، نه خوشحالم نه بد، نه خوبم نه. دارم غریبی هواي و حال روزها این

 یتموم هام دلشوره چرا. حسیه چه این بگه بهم یكی كاش. شده چم فهمم نمی. اسیر نه آزادم نه

 ونا من. آوردم كم من خدایا میشه؟ مگه هم بدتر این از بیفته؟ اتفاقی چه دیگه قراره مگه نداره؟
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 من ونهخ بینی می كه بزرگی بوم این. ندارم آزمایش تاب من. كنی می فكر تو كه نسیتم اي بنده

 ناتوان و عیفض موجود یه. نیستم بیشتر خالی تو طبل یه من. بشینه بیشتري برف روش كه نیست

. فهمهب كارهاتو حكمت خواد می زور به كه. كنه می گالیه تو به تو از كه. است شرمنده تو پیش كه

 حضورش و هورمند خاطر به. مدیونم بهت...  دونم می رو چیزي یه فقط هام سردرگمی ي همه با

 اج به رو نعمتت این شكر تونم نمی كنم سجده برات كه هم عمرم آخر تا. مدیونم بهت كنارم در

 نجاما زندگیم توي خوبی كار چه بیافرینی؟ من براي رو هورمند گرفتی تصمیم كه شد چی. بیارم

 . مونی نمی هات بنده دین زیر كه حقا بود؟ بزرگ قدر این پاداشش كه دادم

 تیپ قدر چه. پدرش چایی باغ توي هورمند و من. امون نفره دو عكس. رومه به رو عكسش االن

 ريجو این وقت هیچ كه میشه دلبر قدر چه ها لباس این با دونه می كنم فكر. میاد بهش اسپرت

 هورمند كه بود روزي چه دقیقا نیست یادم. خرید من اصرار به هم هارو لباس همین. پوشه نمی

 تجف یه به چشمم فروشی، كفش یه ویترین پشت. خرید برد منو هوام، و حال كردن عوض براي

 می هاینك با. مردونه هم و داشت رو اش زنونه سایز هم كه افتاد آبی و سفید خوشكل اسپرت كفش

 :گفت هم هورمند. بخره دادم پیشنهاد بهش پوشه، نمی كفشی چین هم دونستم

 بپوشم؟ ها این از داري دوست -

 . شلواري و كت با همیشه. ندیدمت اسپرت تیپ با حاال تا وقت هیچ. اوهوم -

 هم و خرید من براي هم كفش همون از. مغازه توي برد خودش با منو و انداخت باال ابرویی

 و دمكر شیطنت. كنم انتخاب اسپرت لباس براش تا چرخوند پاساژ دور تا دور منو هم بعد. خودش

 ونهخ توي نهایتا هارو لباس این بودم مطمئن كه این با. خریدم لباس هم خودم براي لباسش ست

 . كردم می انتخاب براش خیالی خوش با پوشه، می

 اسپرت هاي كفش همون خواست ازم الهیجان، بریم تا دنبالم بیاد خواد می گفت كه روز اون ولی

 :كه كردم غرغر كلی منم. بپوشم بودیم خریده هم با كه هایی لباس و

 بپوشم؟ لباس تو میل به من چرا پوشی، نمی لباس من میل به وقت هیچ كه تو -

 تاقا تو. ببینم تنت توي رو آبی مانتوي اون دارم دوست. بكن كارو این من خاطر به بار یه حاال -

 . آوردي درش زودي. ببینمت نذاشتی هم دقیقه دو اصال كه پرو

 . شد كباب جیگرم میگی داري تو كه جور این. پوشم می باشه -
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 . دنبالت میاد دیگه ساعت نیم پس. خانومم نكنه خدا -

 . ام آماده دیگه ربع یه من. ساعت نیم خبره چه...  آوووو -

 :گفت اي خنده پر صداي با هم بعد و پیچید گوشی توي اش قهقهه صداي

 .گفتیا رشتی رو تیكه یه این -

 :كرد تكرار منو حرف اي شده نازك صداي با هم بعد

 .ساعت نیم خبره چه...  آوووو -

 می اثر روم داره گیلكی ي لهجه ها تازگی. گفت می راست. گرفت ام خنده منم. خندید دوباره و

 این عاشق! خودمون "جونم به بالت و درد " همون یا!  "سر می بال تی "گفتم بهش هم امروز. ذاره

 . شیرینه خیلی. گیلكیم ي لهجه

 و مانتوم جیب توي گذاشتم گوشیمو منم. منتظرمه خوابگاه دم كه گفت و زد زنگ بعد دقیقه بیست

 . داره كیف ي حوصله كی. پایین رفتم و دستم گرفتم هم آفتابیم عینك

 بود ادهد تكیه سوسولی تیپ یه با روم به رو كه افتاد پسري به چشمم كردم، باز كه رو خوابگاه در

. دمبرگردون رومو و گذاشتم چشم به رو عینكم اخم با و افتادم نامرد مازیار یاد ناخودآگاه. دیوار به

 :زدم داد و برگردوندم شدت با سرمو كه نكشید ثانیه صدم به اما

 !!هورمـــــــند -

 هم با ست كه هایی لباس همون اسپرت؟ تیپ با هورمند دیدم؟ می داشتم چی...  من خداي

 دهز ژل موهاي و و آبی شرت تی مشكی، لی شلوار آبی، و سفید اسپرت هاي كفش. بودیم خریده

 . میزد برق تمیزي از صورتش. چشمش به هم آفتابی عینك و بود داده حالت باال به رو كه

 پوشیده هارو لباس این هورمند كه نمیشد باورم. بودند شده گشاد تعجب شدت از هام چشم

 و جیگولی. ساله بیست پسرهاي عین بود شده. میومد بهش ها لباس این هم چقدر كه واي. باشه

 :گفت خنده با و كرد حلقه دورم دستهاشو. بغلش پریدم مهابا بی و سمتش دویدم! سوسولی

 شدي؟ سورپرایز خانومم؟ چیه -
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 گاهن سرتاپاشو كنه، می برانداز رو جوونش پسر عشق با كه مادري مثل و اومدم بیرون آغوشش از

 :رفتم اش صدقه قربون زبون و چشم با و كردم

 هدیگ. بپوشی هارو این كردم نمی هم فكرش اصال. میاد بهت خیلی. هورمند شدي خفن قدر چه -

 . پوشی می شلوار و كت پیژامه، جاي به هم خواب وقت كه میشدم مطمئن داشتم

 :گفت و كرد آرومی ي خنده

 داشتیم؟ خانوم؟ سایه میندازي دست منو -

 :گفتم و انداختم پایین سرمو ساختگی خجالت با

 . كنم می تعریف ازتون دارم. قربان نفرمایید -

 بوته از رپ روستا سرتاسر. "كتشال " اسم به روستایی سمت رفت هورمند رسیدیم، كه الهیجان به

 هاي خونه دم كه هایی خروس و مرغ. داشتند قرار بلند و كوتاه هاي تپه روي كه بود چاي هاي

 رچاد هاي زن. زدند می نوك چیزي هر به و گشتند می كرم دنبال ها خاك و ها بوته بین روستایی،

 و خوردند می علف جاده كنار كه گاوهایی. پاشیدند می دون ها خروس و مرغ براي كه بسته كمر به

 هاي چكمه همون از. پا به چكمه مردهاي! زدند می قدم جاده وسط خیال بی هم هاشون بعضی

 . بود دلم به پوشیدنشون حسرت كه پالستیكی

 از كه آهنی و بزرگ دري. پدرشه چاي باغ خونه، این بود، پیدا درش از كه داشت نگه اي خونه دم

 درخت و بود خودرو هاي گیاه از پر زمین. بود پیدا اونطرف درخت و دار از پر فضاي هاش، نرده بین

 بین از اي ساله ده پسرك بعد، لحظه چند و زد بوقی تك هورمند. شنی راه كنار هم بلندي هاي

 .كرد باز رو در و شد پیداش ها درخت

 زرگب. نبود بزرگ چندان كه شد پیدا اي طبقه یه چوبی ساختمون شنی، باریك ي جاده اون از بعد

 هزار ي طبقه سه ویالي یه با كردم می فكر. بود تر كوچیك داشتم انتظار كه چیزي اون از ولی بود

 ترم پونصد زحمت به شاید هم بناش زیر و داشت طبقه یه فقط خونه این ولی! میشم مواجه متري

 اهل زیاد كه میاد خوشم. بود جالب و ساده واقعا ها، برازنده پولداري به اي خانواده براي. میشد

 شاید. جواهره دیگه كه هم هورمند. هاشون بچه نه و شوهرش، و خانوم هانیه نه. نیستند تجمالت

 !دونه؟ می كی! شده پولدار شوهرش بوده، خوبی و قانع زن خانوم هانیه چون هم
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 نگاهمون مبهوت و مات لحظه چند افتاد، ما به چشمشون اینكه محض به هم، هاله و خانوم هانیه

 رو ما كلی كه خانوم هانیه. بودند ندیده تیپی این رو هورمند حاال تا هم ها اون انگار. كردند می

 و ندپرو تیكه و ریخت زبون كلی كه هم هاله. كردن دود اسپند دنبال رفت سریع هم بعد و بوسید

 . گذاشت سرمون به سر

 زمین كه هم باغ از قسمتی یه. داشت قرار كوچیك ي تپه یه روي و بود خونه پشت چاي باغ

 زیر و بود شده مهار داربست با بلندشون هاي شاخه كه بود مو هاي درخت از پر داشت، همواري

 و چوبی نیمكت تا دو. بود شده درست استراحت و خوردن عصرونه براي دنج جاي یه هم داربست

 . سفید هاي صندلی و میز

 :گفتم بیان خانوم هانیه و هاله كه این از قبل و نشستیم نیمكت اولین روي هورمند و من

 . نپوش هارو لباس این دیگه...  هورمند -

 :گفت تعجب با و انداخت باال ابرویی

 . بپوشم لباس جوري این داري دوست گفتی خودت نیومد؟ خوشت چرا؟ -

 :گفتم و كردم لوس خودمو

 چشم فردا از خوام نمی. بشی خوشكل و بیاد بهت قدر این كردم نمی فكر ولی. گفتم آره -

 . دارما غیرت من. باشه ناموسم دنبال نامحرم

 :گفت و شد باز هم از قشنگی لبخند به هاش لب

 . خانومم سایه برم غیرتت اون قربون -

 دلپذیر گرماي منتظر و بستم هامو چشم كه اي لحظه درست و هام لب سمت رفت نگاهش

 :بگیریم فاصله هم از سرعت با شد باعث هاله صداي بودم، وجودش

 !بگیرم ازتون خوشكل عكس یه خوام می كنید صوف و صاف خودتونو -

 الح در چون! بود ندیده انگار ولی. نه یا دیده مارو بفهمم كه چرخیدم صداش سمت به نگرانی با

 روي هب نباشیم، معذب ما اینكه براي و بود دیده هم شاید. بود اش جعبه از دوربین كشیدن بیرون

 رو هورمند دست هیجان و ذوق با. كنم طی خیالی بی دادم ترجیح كه من حال هر به. نیاورد خودش

 :گفت و كرد حلقه ام شونه دور دستشو هم هورمند و گرفتم
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 !!اَزگیـــل بگین همه -

 اب عكس و شد بلند دوربین چیلیك صداي "ازگیل چرا " بگم اینكه از قبل و خندیدم غش غش

 هاي لباس با. شده قشنگ خیلی. رومه به رو عكسش هم حاال. شد گرفته مون طبیعی ي خنده

 ماه، دو از بعد رو دل ته از ي خنده این. نكنه درد هاله دست. سرسبز باغ میون. شده ست اسپرت

 كه هایی لحظه شدند كم. كردم نمی فكر هورمند جز هیچی به لحظه اون. هورمندم و هاله مدیون

 مینهز پس دردي یه انگار همیشه. كنم فكر هام خوشی و هورمند به بال فراغ با كه. باشه آزاد فكرم

 با مییتی درد حاال. بود تنهایی. بود خواهر و مادر محبت نبود و پدري بی فقط دردم قبال. زندگیمه ي

 شده، كمرنگ گیرم، می هورمند از كه عشقی با مادرم، مهري بی درد. رفته بین از هورمند وجود

 مجازات...  خدایا. میشه تداعی برام روز اون وحشتناك حس بوستم، می هورمند كه بار هر ولی

 ي ساقه دور هرز، علف مثل كه تلخی ي خاطره چیه؟ ها آدم ذهن تو تلخ ي خاطره یه كاشتن

 یم فاكتور كه هم نحس روز اون از. بگیره پال و پر خوشبختی ذاره نمی و پیچه می خوشبختی

 این قراره كی بگیرم؟ آروم قراره كی. نیست بردار دست لعنتی ي دلشوره این هم باز گیرم،

 فقط بیاد، سرم به قراره چی هر...  خدایا انتظارمه؟ در اي فاجعه چه بشه؟ تموم ها دلشوره

 ... خـــــــــدا اي. ندارم طاقت من. باشه زنده اون ولی بمیرم من. باشه زنده هورمندم

 .باغ توي رفتیم دوباره هورمند و من ولی شدند زدن چرت مشغول هاله و خانوم هانیه ناهار، از بعد

 هورمند با. بدم دست از رو باغ توي بودن لذت خوابیدن، با اینجا اومدم كه حاال خواست نمی دلم

 پنهون ها بوته بین خودمو سریع چرخوند، سرشو هورمند كه لحظه یه تو. ها درخت بین رفتیم

 . شدم دور ازش یواش یواش و كردم

 و مات لحظه چند نیستم، دید و برگشت وقتی. كردم نگاهش و آوردم بیرون ها بوته الي از سرمو

 :زدن صدا به كرد شروع هم بعد. كرد می نگاه برشو و دور مبهوت

 سایه؟ كجایی كجایی؟ سایه...  سایه -

 :گفتم و بمونم ساكت اون از بیشتر نیومد دلم میشه، نگران داره دیدم

 كنی؟ پیدام تونستی اگه -

 :شنیدم رو صداش. شدم قایم ها بوته بین سریع. برگشت صدام سمت به گفتم اینو تا

 چی؟ بیارم گیرت اگه -
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 .بكش نشون و خط بعد بیار گیرم اول -

 می رو ها برگ و ها ساقه خوردن تكون و خش خش صداي گاهی از هر. دادم تغییر جامو سریع و

 خم سرمو و بودم نشسته پاهام روي. بشم جا به جا صدا و سر بدون كردم می سعی و شنیدم

 كرف. بود شده داغ صورتم كه بودم شده زده هیجان اونقدر. نشم دیده ها بوته بین از كه بودم كرده

 مثل و بود شده گشاد هام چشم هیجان شدت از و میزد تند تند قلبم. بودم شده قرمز حسابی كنم

 . پاییدم می اطرافمو چشمی چهار طعمه، كمین در ببري

 :كشیدم جیغ زده هیجان. شد رد ها بوته بین از كه دیدم رو هورمند لحظه یه تو

 .باختی تو. دیدمت...  دیدمت -

 :شنیدم رو سرخوشش صداي

 منو تونستی موقع هر. نیاوردم روت به و دیدمت بار سه حاال تا من...  نباش خوشحال زیاد -

 .بردي بگیري

 دهافتا جونم به ترس اراده بی. سرمه پشت كردم می احساس و میشد تر نزدیك لحظه هر صداش

 تنشس ام شونه روي دستی كه كنم فرار زمین روي پا و دست چهار خواستم و شدم خیز نیم. بود

 :گفت گوشم زیر صدایی و

 كجـــا؟؟ -

 با و گرفت قرار صورتم جلوي سرش. گذاشت دهنم روي دستشو كه بكشم جیغ كردم باز دهن

 :گفت نگرانی

 .زشته...  كارگره از پر اینجا نكش جیغ. هورمند منم ترسیدي؟ سایه؟ شد چی -

 :گفت و برداشت دهنم روي از دستشو. دادم فشار هم روي هامو پلك و دادم تكون سرمو

 .بترسی قدر این كردم نمی فكر. خوام می معذرت -

 :گفتم بغض با و بغلش توي انداختم خودمو

 .شدم ترك زهره. بدجنسی خیلی -

 :گفت آرومی صداي با و كشید سرم روي دستشو
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 .كردي موشك قایم هوس خودت. خانومم نكنه خدا -

 آغوشش از نمیومد دلم بودم، كرده پیدا كردن ناز براي اي بهونه كه من ولی. گفت می راست

 .كنم محروم عشق و محبت منبع از خودمو و بیام بیرون

 كريف. بود شالیزار از پر كه شهري. " ن شا لَشت  " برد منو هورمند برگشتیم، باغ از كه ظهر از بعد

 :گفت و خندید هورمند كه بگم خواستم رو اومد ذهنم توي كه

 كاري؟ شالی بري خواي می نكنه زنه؟ می برق هات چشم چرا -

 :گفتم زده ذوق

 اینجا؟ نیاوردي منو همین براي مگه -

 :گفت و كشید آروم لپمو

 .رسی می آرزوت به امروز كه پایین بپر. شیطون اي -

 شونیكی. كردند استقبال ازم باز روي با كه گفت چی شالیكار هاي خانوم اون به هورمند دونم نمی

 بست كمرم به و كرد باز كمرش دور از هم رو چادرش. بهم داد هاشو چكمه و اومد بیرون زمین از

 الهك یه ماشینش عقب صندوق از هورمند زمین، توي برم اینكه از قبل. نپاشه گ ل لباسم به كه

 :گفت و گذاشت سرم روي رو كاله. بود سفید پاپیون یه روش كه درآورد حصیري

 .بگیرم ازت عكس تا چند بذار. میاد بهت قدر چه -

 لگ توي پام دفعه یه كه شالیزار توي گذاشتم پامو آروم هم بعد. گرفت عكس ازم گوشیش با و

 :تگف خنده با و گرفت رو بازوم زیر هورمند بیفتم اینكه از قبل ولی. كشیدم جیغی و رفت فرو

 برگردي؟ خواي می گل؟ تو نري كمر تا وقت یه شد؟ چی -

 . بكارم برنج برم خوام می...  نه نه -

 :گفت محبت با

 چی هر باید. كردي زیاد كارشونو كنی اشتباه اگر. خواد می بلدي كاشتن برنج كه دونی می -

 .بكارن دوباره و دربیارن كاشتی

 :تمگف و كردم كج چپم ي شونه روي سرمو كردم، بلند امو اشاره انگشت مظلومیت با ها بچه مثل
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 دونه؟ یه فقط -

 گل ويت كه پام. شالیزار وسط رفتم سرعت به من و زد سرمون باالي خورشید زیبایی به لبخندي

 چیزي هر كه دارم قدرت قدر اون كردم می حس. داد می دست بهم زندگی حس رفت، می فرو

 ودب نزدیك بار دو یكی. دویدم می ها گل توي چلپ چلپ. كنم لهش پاهام زیر تونم می كنه اذیتم

 هم باز كه بودم زده هیجان اونقدر ولی. شنیدم رو هورمند "باش مواظب "صداي و زمین بخورم

 و ردمك بلندي سالم. كاشتند می برنج داشتند كه دیگه هاي خانوم كنار رسیدم باالخره. دویدم می

 صورت اون داشتم دوست قدر چه. بود انداخته گل اشون همه لپ. كردند راست رو قدهاشون همه

 !بزنم گاز رو سفیدشون و تپل هاي

 :گفتم بود، داده جواب هورمند مورد در كه مظلومیتی ترفند همون با و گفتم قوتی خدا

 بكارم؟ برنج دونه یه منم میشه -

 :گفت بود تر نزدیك بهم همه از كه خانومی

 .داره دوست رو شالیكاري خانومش بود گفته برازنده آقا شمایی؟ خانوم سایه پس -

 :گرفت ازم رو ضعفه دل مجال حرفش اما. خوشكلشون ي لهجه اون براي رفت ضعف دلم

 شناسید؟ می منو شوهر شما مگه -

 :گفت بعدي نفر و

 ارك برازنده آقا برا امون همه ما نشناسیم؟ زمینو صاحب میشه مگه. دخترجان نكنه درد دستت -

 .كنیم می

 میگین؟ جدي -

 جل بود؟ خریده كشاورزي زمین روستا این تو هورمند یعنی. آوردم درمی شاخ تعجب از داشتم

 !! الخالق

 هچ كه گفتند بهم آموزش كمی با و دادند دستم به رو برنج سبز هاي ساقه از دسته یه باالخره

 رو همه خودشون بعدش كه دادم انجام كارو این افتضاح اونقدر مطمئنم كه چند هر. بكارم طوري

 .كاشتن دوباره
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 ! كنه می ذوقشو داره طور چه آقا بینید -

 ماشینش به سینه به دست. هورمند سمت برگشتم من و خندیدند ریز ریز ها زن ي همه هم بعد

 ونقرب. كرد می نگاهم لبخند با و بود گذاشته حالتش خوش موهاي روي عینكشو بود، داده تكیه

 :شده خوشكل خیلی امروز بودند فهمیده هم شالیكار هاي خانوم كه برم كشش دختر تیپ اون

 . پسرم شده خوشكل...  ها شده برازنده قدر چه ها لباس این با برازنده آقاي -

 . نخورید چشم وقت یه. كردیم می دود براتون داشتیم اسفند كاش -

 .پوشید می شلوار و كت كه همیشه پوشیده؟ لباس جوري این امروز آقا كه شده چی -

 .زدم می لبخند فقط من و

 شعري هم اون. خوندن به كرد شروع ها خانوم از یكی برنج، كاشتن براي شدیم خم همگی وقتی

 :شناختم می خوبی به كه

 (پوشیده گالشی قباي من عزیز یار)گالشی قباي بو دگوده یاري جان می -

 :گفتند هم با همزمان ها خانوم ي بقیه و

 .بگو آها -

 (بود كشیده زحمت و بود اومده ما شالیزار سر) بكشی زحمت بو بومه بجار امره -

 ...بگو آها -

 (منه خوشی وقت) چلچرانه می -

 ...هیه هیه -

 ینكها به اشاره -خورانه شیرینی شما ي خونه بغل امشب) خورانه شیرینی ور خونه شیمی امشو -

 (ببینمت تونم می امشب

 ... هیه هیه -

 نمی ها شب بگم، تونم نمی دلم از) منم جورگیته سنگینه او آفتابه منم، خوته شو منم، گوته دل -

 (كنم بلند تونم نمی سنگینه آب ي كوزه بخوابم، تونم
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 (بكنم پوست پرتقال تا چند)  پرتقاله می بكنم وا پوست می چندي -

 بگو آها -

 (كنم نگاه رو تو رعناي باالي و قد قدر چه) ره باال بلندي بكنم وا نگاه چندي -

 بگو آها -

 (ساخته دلمو كار باال و قد این بلندي)  كاره دیل می نگودبو باالي بلندي -

 بگو آها -

 (دوباره فردا و بكاریم نشا رو شالیزار باید امروز)دوباره فردا بكینم وا نشاس امروز -

 بگو آها -

 (است دختر ظرافت منظور -من چینی ي كاسه)كاسه چینی می -

 هیه هیه -

 (برم رفتنت راه قربون)راسی چرب تی الكوي بشم قربان -

 بگو آها -

 (من چینی قوري)قوري چینی می -

 هیه هیه -

 (بشه كور هات چشم تا گرفته هم جدید یار)كوري چشم تی هگیتبو یارم تازه -

 ...منم جورگیته سنگینه او آفتابه منم خوته شو منم كوته د -

 گریه چرا دونم نمی. بردم می لذت وجودم تمام با من و خوندند می شعر جمعی دسته ها اون

 هقطر. كردم گریه بود، كرده پنهون بقیه دید از رو صورتم كه بزرگ حصیري كاله اون زیر. كردم

 اب رو پام من و شدند می قاطی پام زیر الي و گل با و چكیدند می زمین روي چشمم از اشك، هاي

 و دریختن می بیرون وجودم از كه بودند ها غصه و درد انگار. گذاشتم می ها گل روي بیشتري فشار

 .كردم می نابودشون پام زیر من
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 كم یه كه نكردم راست كمر هم لحظه یه حتی. موندم باقی حال همون تو مدت چه دونم نمی

 نمی ازم سوالی هیچ كردم، خلوت خودم با بودند فهمیده انگار كه هم ها زن. كنم استراحت

 نوازش مثل. بود الالیی مثل صداشون. دادند می ادامه كارشون به خون آواز چنان هم و پرسیدند

 وقتی. كردم می احساس رو شدنم سبك كه كردم گریه اونقدر. بخش آرام و دهنده تسكین. مادر

 همه اب زندگی. زاري و گریه بود كافی دیگه. كردم راست قد نمونده، بغضی دیگه كه شدم مطمئن

 عشق و محبت همون با. كنارم در. دارم رو هورمند من كه اینه مهم. داره ادامه شیرینی و تلخی ي

 .بدم عذاب رو خودم عمر یك تلخی، و زجر ثانیه سی خاطر به چرا. قبل از بیشتر حتی و سابق

 تاوان چی هر بسه. كشیدم چی هر بسه دیگه. كردم عزاداري كافی ي اندازه به اتفاق اون براي

 اشهب یادم. نكنم فراموشش زندگیم تمام كه درسی. بشه عبرت درس برام اتفاق این باید. دادم

 قبل مثل هرگز دیگه كه باشه یادم پس. این شد اش نتیجه كه كردم كارهایی. دادم پس چیو تاوان

 باید حاال. شد تمام دیگه بودم هوا به سر و سر سبك دختر یه توش كه اي زندگی اون. نكنم رفتار

 هورمند پدرشون كه هایی بچه. میشه مادر روزي كه زنی و شوهرم براي زن یك. باشم زن یك

 زن براي. كنم تربیت بودن مادر براي رو خودم باید پس. خوان مى من از تر الیق مادري باشه،

 .عشق با زندگی. كنم زندگی باید دیگه. بودن همسر و بودن

 

*** 

 0899/اردیبهشت/00 دوشنبه

 ها بچه از یكی تمرین، موقع باشگاه، توي دیروز! شده بندي آتل چپم دست ي كوچیكه انگشت

 ورشود و انداختش جا و دكتر رفتم. بود رفته در فقط. نشكست آوردم شانس. دستم توي زد پاشو

. كنم هآماد خودمو نتونم كمربند مسابقات براي ترسم می ولی. شده كمتر خیلی ورمش. بست آتل

 از خیالم هاش، كمك و هورمند لطف به. دارم هم ترم میان امتحانات. شده شلوغ بدجور سرم

 تابك و "ل واین " جناب این هم امون نفره دو خلوت توي حتی. راحته آزمایشگاهش و فیزیك شیمی

 . مبكش نفسی یه من و بشه تابستون میشه كی. نیستن كنمون ول فیزیكش شیمی هاي

 عروسی از بعد مگه بندازیم؟ عقب رو عروسی الكی چرا. بگیریم عروسی 99/9/9 زده سرم به

 و یشهنم تنگ براش دلم دیگه هم و هستم هورمند پیش بیشتر جوري این تازه خوند؟ درس نمیشه

 نای از چی. نشون سه تیر یه با...  به به. دارم خصوصی معلم یه هم و جنبه نمی گوشم و سر هم
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 می بر و دانشگاه میاره منو روز هر ماشین با تازه. رشت  توي جا همین كه هم اش خونه بهتر؟

 می هم خودش. خوشكلش ماكسیماي اون پشت. كنم رانندگی جاش به خودم تونم می. گردونه

 این كه زنم می مخشو روزي یه باالخره. میاد خوشم ماشینش مدل و لعاب و رنگ از قدر چه دونه

 . بخره دیگه ماشین یه خودش و من به بده رو ماكسیما

 یه نم هم و خونه بریم قراره. گفت نمیشه كه مسافرت. مسافرت بریم هورمند با قراره شنبه سه

 ندچ هر. ببینم اشو كارخونه برم خوام می. بزنه سر كارخونه به اون هم و بزنم اینا مامان به سري

 كجا. كنه می كار كجا شوهرم بدونم دارم دوست من ولی "نداره دیدن كه كارخونه" میگه هورمند

 . داره سهام

 رب خشكار، رشته. خریدم اینا مامان براي سوغاتی هم كم یه. كنم جمع وسایلمو برم باید هم االن

 از اي تكه جا این. ام رشت عاشق كه هاست خوردنی همین واسه. سیر و كلوچه زیتون، انار،

 !مهربون مردم و خوشمزه هاي خوردنی از پر هم سبزه، سر و هوا و آب خوش هم. بهشته

 یه تیمگرف تصمیم ها بچه با. بود معلم روز شنبه،. بنویسم كنم فراموش رو كارى اصل بود نزدیك

 جبورم نداشتیم، كالسی هورمند با شنبه چون. بگیریم هورمند براى آزمایشگاه توي كوچولو جشن

 چب و بر كمك با هم امروز. كنیم سورپرایزش آزمایشگاه روز كه كنیم صبر دوشنبه تا شدیم

 ما و بگیره همگانی كوییز كالس اول امروز بود قرار اخه. دادیم ترتیب اساسی جشن یه خوابگاهی،

 !بگیره امتحان نشه وقت كه بدیم طولش رو جشن حسابی خواستیم می هم

 زنبق هشاخ تا چند. بیاره و بگیره عاطفه بود قرار و بودم داده سفارش فروشی شیرینی به كیك یه

 براش چیزي یه كدوم هر ها بچه! گذاشتمشون ارلن توي گلدون، جاي به كه بودم خریده هم رز و

 اي نتیجه هیچ به آخرش كادو، خرید براي كردن فكر كلی از بعد هم من و بودند گرفته كادو

 ...  اینكه جز نرسیدم

 كرومات دي " پودر هم، بزرگ ساعت شیشه تا چند تو. چیدیم هورمند میز روي رو، وسایل ي همه

 ستفادها ازشون فشفشه جاي به و كنیم روشنش كبریت با اومد، هورمند وقتی كه ریختیم "امونیوم

 .كنه می تولید خوشكل نورنارنجی یه فوران حال در آتشفشان مثل بسوزونیش وقتی آخه! كنیم

 روز. زد عدم لوح بر نقش هزاران/زد قلم بر دم قدرتش قاف چون " نوشتیم هم برد وایت روي

 ".باد گرامى معلم
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 هورمند اومدن هیجان هم بودیم عاطفه نگران هم! نشد خبري كیك و عاطفه از ولی رسید هورمند

 و كردیم روشن رو ها كرومات دي تمام آزمایشگاه، داخل گذاشت رو پاش كه هورمند. داشتیم رو

 :گفتیم هم با همه

 .مبارك روزتون -

 دیوار و در به كه هایی گل و آزمایشگاه دور تا دور نگاهش. بود مونده مات لحظه چند هورمند

 ونا پشت هامون صورت و بودیم ایستاده كادو از پر میز پشت كه ما به و گشت بودیم چسبونده

 روياب. رفت نشونه منو هاش چشم ها، بچه تمام بین از. رسید میزد، برق مصنوعی اتشفشان همه

 زیزمع. بود شده باز ظریفی تبسم به هاش لب ولی خندید می هاش چشم و بود رفته باال راستش

 اون !كنه اخم یا بخنده داده خرج به جذبه پیششون كلی كه دانشجوهایی اون جلوي دونست نمی

 !نیست شیطنت جاى آزمایشگاه معتقده شدیدا كه هورمند هم

. ینهبش میز پشت بتونه هورمند كه شدیم پراكنده میز دور از همه شدند، خاموش كه ها اتشفشان

 بیهش حسی. بود عجیبی چیز یه نگاهش تو. ایستاد روم به رو مستقیم و برداشت بلند قدم چند

 دانشجوهاش، جلوي كه كرد می كنترل خودشو بدجوري! بستگی پا و دست...  البته و تشكر

 !نخوره بهم دستش

 افتاد كیك به چشممون تا. گذاشت میز روي و درآورد جعبه از رو كیك هیجان با و رسید عاطفه

 كرده عوض رو كیك رو ي نوشته دیوونه ي عاطفه آخه! كرد اخم هورمند ولی خنده زیر زدیم همه

 ! "نگیر امتحان سایه جون "بود نوشته كیك روي. داد طولش قدر این چرا بگو پس. بود

 اب باید وگرنه. بخره هم مصرف بار یه چنگال و بشقاب بود رسیده عقلش به عاطفه خداروشكر

 رد،ك فرو كیك توي رو چاقو اینكه محض به هورمند كیك، بریدن موقع! خوردیم می كیك دستمون

 ردك جمع بود، شده نوشته "سایه " ي كلمه باهاشون كه رو هایی شكالت تمام و برداشت چنگالی

 !دهنش گذاشت و

 ازش ترسیدم می. بودم كرده قایم سرم پشت رو كادوم من كرد، مى باز تك تك كه كادوهارو

 یه. یارهب گیر بود نتونسته اینو داشتم اطالع كه جایی تا. باشه داشته ازش اینكه یا نیاد خوشش

 فقط. نداشتند هم هاش كالسی هم از كدوم هیچ و داشت الزم تحقیقاتش براي كه بود جزوه

 به و تمنا و خواهش و بدبختی با منم! داد نمی كس هیچ به كه داشت رو جزوه شهریاري استاد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

625 

 

 كپی ازش كه بده بهم كردم راضیش باالخره داشت، قبول خیلی رو هورمند استاد كه خصوص

 . بگیرم

 كادو. كرد می نگاهم لبخند با هورمند. من سمت برگشت ها نگاه ي همه و شد باز ها بچه كادوهاي

 : خوند رو كارتش روي ي نوشته اول. كردم تقدیمش دستی دو و آوردم بیرون سرم پشت از رو

 روزت. زنم می بوسه را دستانت ام، زندگی تقدس ترین آسمانی و ترین دریایی ترین، آبی -

 مبارك

 :گفت و داد تكون تشكر براي سري

 .كشیدي زحمت. خانوم ممنون -

 معلوم اش آشفته ي چهره از. عزیزكم. نشه عاشقونه رفتارش كه كرد می سعی قدر چه...  الهی

 درشت هاش چشم دید، رو جزوه اینكه محض به و كرد باز رو كادو. كنه می كنترل خودشو داره بود

 :گفت زده هیجان و شد

 آوردي؟ گیر كجا از اینو -

 :گفتم و زدم دلواپسی لبخند

 دیگه؟ داشتى الزم همینو. تمنا و خواهش كلی با. گرفتم شهریاري استاد از -

 و شد بلند ها بچه زدن دست صداي وقتی فقط. شد چی نفهمیدم كه افتاد اتفاق سریع اونقدر

 !بوسیده رو پیشونیم هورمند كه فهمیدم شد، داغ صورتم

 :گفت گوشم زیر یواشكی كه چند هر! نگرفت امتحان و گذاشت تموم سنگ برامون هم هورمند

 .سایه تو خاطر به فقط -

 !كرد خودشو كار بود، نوشته كیك روي كه قسمی و عاطفه شیطنت

...... 

 0899/اردیبهشت/02 شنبه سه

 راه توي دیگه دفعه این. خونه رسیدیم پیش ساعت یك. شب ي دقیقه دوازده و یازده ساعت

 با شد، تموم وقتی و ببرم لذت لحظه از لحظه، در ثبت جاي به دادم ترجیح. ننوشتم خاطره
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 دباررو به. هورمند رو نصفش و كردم رانندگی من رو راه نصف. ببرم لذت یادآوریش و نوشتنشون

. مكرد رانندگی ترافیك توي بار اولین براي من و بود شده وحشتناك ترافیك یه رسیدیم كه

 مزه با خیلی ام قیافه گفت می. ذاشت می سرم به سر و گرفت می فیلم ازم گوشی با هم هورمند

 در كه رو ترافیك. ترمز گاز ترمز، گاز! ترافیك جمع حواس دونگ شش و ترسیده و متفكر. شده

 اون با! كرد می درد پاهام و دست كه بس از. كردم رانندگی تمام روز دو كردم می حس كردیم

 وزنه ارمد انگاركه كنم می منقبض رانندگی موقع خودمو قدر این هورمند قول به! بسته آتل انگشت

 !دارم می بر كیلویی دویست

 تزيفان نون توي ساندویچ مثل. بخوریم شاممون براي كه كردم درست شامی كباب خوابگاه توي

 نیك پیك سبد. بودم آورده بطري یه توي هم دوغ. بودمشون پیچیده كاهو و گوجه و خیارشور با

 .چیدم توش وسیله كلی و گرفتم قرض ازش بود، آورده هامون رفتن اردو براي كه هم رو نوشین

 ي برعهده اش زنونه كارهاي كه مسافرتی حس. بود بخشی لذت و شیرین حس چه دونه می خدا

 ونساندویچش و بپزم غذا. كنم جور قندون و استكان. بریزم فالسك توي و كنم دم چاي. باشه من

 از میارم همراهم كه چیزهایی با باید اینكه حس. بخرم تخمه. بردارم سفره. كنم درست دوغ. كنم

 هی نزنه، سرمون به پفك و چیپس هوس راه توي اینكه براي. كنم مراقبت سالمتیش و همسرم

 . خریدم خشك انجیر و بادوم و كشمش و نخود هم خورده

. دادم انجام خودم كارهاشو ي همه كه دونفره، كوچولوي مسافرت یه. گذشت خوش بهم خیلی

 . مداومش تشكرهاي و بود هورمند تحسین از پر هاي نگاه اون از تر بخش لذت

 اب داره هورمند. كشیدیم دراز هم كنار و كردیم پهن تشك زمین روي من اتاق توي اینجا، هم حاال

 توي من گاهی یه. نویسم می خاطراتمو دارم هم من و میده انجام درسیشو كارهاي تاپش لپ

 !من خاطرات توي اون هم گاهی یه و كشم می سرك اون تاپ لپ

 ینكها محض به میگه هورمند! قبالمه پشت سهامش نصف كه اي كارخونه. كارخونه بریم قراره فردا

 ریكشش از هم رو دیگه سهام نصف بربیام، كارخونه كارهاي پس از بتونم و بگیرم لیسانسمو فوق

 برام هم تصورش... آخی. كنیم اداره رو كارخونه هم با شوهر و زن كه میزنه نامم به و میخره

 با كار، سر میریم هم با خوریم، می صبحونه هم با میشیم، بیدار هم با ها صبح جوري این. شیرینه

 مهدكودك از امونو بچه باشیم، داشته بچه اگه گردیم، برمی سركار از هم با خوریم، می ناهار هم

 یعنی. خانواده گرم كانون در هم دور همه هم بعد به عصر از. امون خونه میریم و داریم برمی

 .آمین الهی میشه؟
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***** 

 ي كارخونه براي جالبیه اسم. درخشان یعنی وهاج.  "وهاج " ي كارخونه. دیدم رو كارخونه باالخره

 هجلس هورمند چون. ببینم رو جاها جور این و انبار و تولید خط نشد قسمت البته. شوینده مواد

 كه جایی همون. دیدم رو ریاست دفتر. خونه برگشتم رفت، می سر ام حوصله كه منم و داشت

 رمندهو با كاركنان برخورد از كه جور این البته. كنه می ریاست و شینه می میزش پشت هورمندم

 با ذارن می براش هم كالسی چه. دارند دوستش و ذارن می احترام بهش شدیدا همه شدم، متوجه

 تهالب! زده كارخونه اومده و پزشكه هورمند كنه می فكر ندونه كی هر. گفتنشون دكتر دكتر اون

 "تعجب كمال در هم ها بعضی و برازنده آقاي ها بعضی. زنن می صداش مهندس هم ها بعضی

 . بود نفر یه فقط ها بعضی این و! "جان هورمند

 و كردند بغل رو همدیگه هورمند، دیدن محض به و بود هورمند سال و سن هم تقریبا كه آقایی یه

 :گفت هم آقا اون

 !جان هورمند طوري چه -

 وپاش تا سر و كردم ریز هامو چشم باشن؟ كی آقا این كه بودم مونده شده گرد هاي چشم با من و

 سبز ي مردونه پیراهن و مشكی اي پارچه شلوار. بود هورمند شبیه پوشیدنش لباس. كردم برانداز

 و لب و مشكی ابروي و چشم و كشیده صورت. بود گوشش باالي تا كه مشكی موهاي. كاهویی

 قدش .نمیرسه من هورمند پاي به عمرا ولی بود قیافه خوش كل در. میومد صورتش به كه اي بینی

 !همن شكل كه بس از بودند، صمیمی هم با كه نبود خود بی. بود هورمند ي اندازه هم دقیقا هم

 :گفت و من سمت برگشت! هستم منم افتاد یادش تازه هورمند شد، تموم كه زدنشون گپ

 .نیما آقا من خوب دوست هم آقا این و هستند همسرم ایشون -

*** 

 از رو قسمت اون دوباره و دوباره. پریدم جا از صداقت خاطرات توي خودم اسم خوندن محض به

 كنار هم اون. باشم دیده كارخونه توي رو صداقت قبال كردم نمی هم رو فكرش اصال. خوندم اول

 ي چهره حتی. نبود یادم اصال من ولی. بودیم شده هم معرفی هم به كه این جالب و. هورمند

 یه كه بیارم یاد به تونستم می خوندم، می رو خاطرات این كه هم االن. نبود هم آشنا برام صداقت

 چهره تونستم نمی كردم می تالش چی هر ولی بود كرده معرفی بهم رو همسرش هورمند روزي
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 یادم به كه بودم گرفته سرسري زیادي رو ها لحظه اون انگار. بیارم یاد به رو روزصداقت اون ي

 می فكر صداقت مدت تمام نكنه بچرخه؟ جوري این روزگار كه كرد می فكرشو كی آخه. بود نمونده

  نمیارم؟ خودم روي به و شناسمش می من كرده

 .ایستادم آینه جلوي و شدم بلند جا از ناخودآگاه. چرخید صداقت هاي نوشته روي نگاهم دوباره

 هآین توي خودم با و خوندم دوباره رو بود نوشته صورتم و سر و چهره مورد در صداقت كه چیزهایی

 تمصور به كه اي بینی و لب. مشكی ابروي و چشم گوش، باالي تا مشكی موهاي. كردم مقایسه

 !عجب! قیافه خوش كل در و! یومدم

 ...خوندم رو بعد ي صفحه و زدم ورق رو دفتر

*** 

 :گفت و كرد خم رو سرش كمی كنه، دراز دادن دست براي رو دستش اینكه بدون نیما آقا

 .باشید خوشبخت انشاءاهلل. میگم تبریك. خانوم خوشوقتم آشناییتون از -

 .خوشوقتم تون آشنایی از منم. ممنونم -

 دیگه یكی هورمند از غیر به عجب چه. گرفت سر از رو حرفش و هورمند سمت كرد روشو هم بعد

 . نكنه دراز خانوم یه با دادن دست براي دستشو فوري كه شد پیدا هم

 و بود نشسته میزش پشت هورمند. كردم رو و زیر رو میز روي هاي مجله و نشستم مبل روي

 فك قدر چه كه واي. زدند می حرف هم با و بود داده تكیه میز به هاشو دست كنارش، هم دوستش

 لكس قدر چه...  اوفففف. دارن جلسه هم دیگه ساعت نیم فهمیدم هاشون حرف بین تازه. زدند می

 . كننده

 :گفتم غرغر با منم و رفت بیرون اتاق از دوستش باالخره

 هم كن ول و زنید می فك دارین ساعته یه كه شما. زنند می حرف زیاد ها زن میگین بعد -

 . رفت سر ام حوصله ساعته یه میگین چی. نیستین

 مونه و كرد حلقه ام شونه دور دستشو. نشست مبل روي كنارم و شد بلند میزش پشت از هورمند

 :گفت كرد می ام مقنعه نثار اي بوسه كه طور
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 ي همه كارخونه، میام دیر به دیر چون. میره سر ات حوصله بیاي گفتم كه من برم، قربونت -

 هنباش اگه هم نیما آقا این. میشه انجام روز سه دو توي فشرده و میشه جمع من به مربوط كارهاي

 . هست كارخونه به حواسش نیستم من وقتی. راستمه دست. لنگه من كار

 بهت پشت از جونت نیما آقا همین وقت یه باش مواظب. داري اعتماد بهش خیلی اینكه مثل -

 .نزنه خنجر

 :گفت و شد گرد تعجب از هاش چشم

 گرفتی؟ دل به كینه ازش جوري این معطلی كم یه خاطر به خوبه؟ حالت تو...  سایه -

 :گفتم و كردم نازك چشمی پشت

 نم از بیشتر انگار كه كنی می تعریف ازش جوري یه تو آخه. نگرفتم دل به كینه...  خیر نه -

 !داري دوستش

 :گفت و خندید قاه قاه بار این میشه، بلند اش خنده صداي ندرت به كه هورمند

 سرشو وگرنه نیست زن طرف آوردم شانس. كردم تعریف ازش كاري زمینه در فقط خوبه حاال -

 . آب زیر كردي می

 :گفت جدي و آروم لحنی با بار این و خندید دوباره باز و

. دارم اعتماد بهش هم كامال. بوده شیمی خودمون مثل هم اش رشته. بلدیه كار و خوب پسر -

 .خورم نمی نیما از بخورم خنجر كسی هر از. نباش من خوردن خنجر نگران

 :گفتم و شدم بلند جا از تمجیدش، و تعریف همه این از كالفه

 خونه؟ برم من میشه -

 شدي؟ اذیت چرا؟ -

 :گفتم و دادم تكون سري

 ما حوصله اینجا منم. بیاي بیرون جلسه از كی عالمه خدا و داري جلسه كه هم دیگه ساعت نیم -

 .خونه میرم بگیري آژانس یه. میره سر

 :گفت و زد دستم پشت اي بوسه
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 چی بگیري یاد كم كم باید. اینجا دار سهام بشی قراره دیگه سال چند جلسه؟ تو بیاي خواي می -

 رقیب .ذاریم می شرایطی چه. شنویم می چی گیم می چی ببینی. بشی آشنا ها جلسه با. چیه به

 .بیاد دستت كار بازار. بشناسی هارو

 می من گفته كی اصال...  اصال. گیرم می یاد میام بعد ي دفعه از حاال. هورمند خیال بی واااااي -

 .كنم بزرگ هامونو بچه خونه تو بشینم خوام می كار؟ سر برم خوام

 :گفت و گذاشت شكمم روي دستشو! درخشید هاش چشم توي شیطنت برق

 خبرندارم؟ خودم و میشم بابا دارم نكنه خبریه؟ -

 :گفت و شد درشت هاش چشم هم بعد

 !كردي؟ سوءاستفاده ازم بودم خواب كه دیشب نكنه -

 :گفتم اخم با و زدم پس شكمم روي از دستشو

 .لوسی خیلی...  هورمــــند -

*** 

 قدر این كارخونه، به ورودش اول روز همون از صداقت چرا شد معلوم حاال...  طور این كه پس

 كه هم روز اون. كرد انتخاب خواستن كمك براي منو آدم، همه اون بین چرا. داشت اعتماد بهم

 از كه بود هایی حرف همین منظورش "شده مطالعه سوابقتون " كرد می ادعا آزمایشگاه توي

 تعریف من از قدر این هورمند كردم نمی رو فكرش اصال...  جالبه. بود شنیده من ي درباره هورمند

 . باشه داشته اطمینان و اعتماد بهم حد این تا و باشه كرده

 ...خوندم رو اش ادامه بود نشسته لبم روي ناخواسته كه لبخندي با

*** 

 ورودي در دم. كرد حركت ماشین و شدم سوار. بود منتظرم آژانس اومدم، بیرون كه دفتر از

. تریاس ساختمون سمت رفت و شد رد نگهبانی از كه افتاد آشنا ماشین یه به چشمم كارخونه،

 :گفتم زده شتاب كه بشه خارج كارخونه از خواست راننده

 . كنید صبر لحظه یه -
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. من پرست پول دایی پسر. خودش خود. بود خودش. كردم نگاه سرمو پشت و چرخوندم سرمو

 كرد؟ می چیكار اینجا اون. سعیدي رامین

 دم. هبرگرد سریع گفتم راننده به بعد و سختمون داخل بره و بشه پیاده ماشین از تا كردم صبر

 اتاق ي پنجره دم برم خواستم می. ساختمون پشت رفتم و شدم پیاده ماشین از ساختمون

 تونستم می راحتی به پس. بود باز پنجره كه دیدم بیرون، بیام اتاق از اینكه از قبل. هورمند

 .بشنوم رو صداشون

 كه ازب ي پنجره اولین به. ببینم هارو اتاق داخل تونستم نمی و بود قدم ي اندازه ها پنجره ارتفاع

 زا. بعدي ي پنجره سراغ رفتم و شدم رد سریع. بود زن تا دو صداي. ایستادم فالگوش رسیدم،

 نه و بود هورمند به متعلق نه صدا این ولی كردم كند پا. شنیدم رو مرد یه صداي بعدي ي پنجره

 :شدم متوقف اسمش شنیدن با كه بشم رد ازش خواستم. رامین

 .بكنیم اقدامی تونیم نمی نده دستور رامین آقا تا -

 :دیگه مرد صداي و

 تصمیم خواد می جلسه از بعد. دارن جلسه هم دیگه ربع یه. برازنده اتاق اومده آقا االن همین -

 . كنیم چیكار كه بگیره

 قبول كاش. مونن می گشنه هم امون بچه و زن و میشیم بیكار كار از درنیاد؟ گندش وقت یه -

 .بودیم نكرده

 . تمومه...  هم بعدش و تلفن یه فقط. است آماده چی همه. گذشته ها حرف این از كار دیگه -

 براي داشت؟ مفهومی چه ها حرف این. مردم می ترس از داشتم. نشنیدم صدایی هیچ دیگه

 می كثیفی بازي چه داشت؟ اي برنامه چه عوضی رامین اون بودند؟ كشیده نقشه من هورمند

 شده جمع هام چشم توي اشك بیارن؟ هورمند سر بالیی خواستن می نكنه بندازه؟ راه خواست

 كه رو هورمند صداي. بعدي ي پنجره به رسیدم و شدم رد پنجره كنار از لرز و ترس با. بود

 دستمو و نشستم پنجره زیر. بكشم نفس بود رفته یادم كه فهمیدم تازه. اومد باال نفسم شنیدم،

 خیس رو صورتم بودند، شده جارى ترس از كه هایى اشك. درنیاد صدام كه دهنم روي گذاشتم

 :شنیدم رو رامین صداي. بودند كرده

 . هورمند كفشم تو كردي جور بد پاتو -
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. خوردیم نمك و نون هم با. شدیم بزرگ هم با ما رقیبیم؟ ما كنی می فكر چرا چیه؟ ها حرف این -

 كردي؟ تغییر قدر این كه شده عوض ما بین چی مگه

 ... رامین اما بود عصبانیت بدون و آروم هورمند صداي

 . زنم می حرف چی از كه دونی می خوب خودت. هورمند كن بس -

 :بود قبل از بلندتر صداش بار این چون. میشد عصبانی داشت كم كم هورمند

 هب كنی می فكر چرا. بودم من هم انتخابش و داشت انتخاب حق اون...  است سایه منظورت اگر -

 موخود نداشت دلیلی هیچ. داریم دوست رو همدیگه سایه و من كشیدم؟ می پس پا باید تو خاطر

 . كنم تماشا رو شدنش بدبخت و بایستم و بكشم كنار

 :غرید رامین

 میشد؟ بدبخت كرد می ازدواج من با اگر گفته كی -

 وقتی .شیم نمی خوشبخت هم بدون سایه چه من چه. نیستی تو من منظور. رامین نكن اشتباه -

 نمی كردم می ازدواج سایه از غیر به كسی هر با من كنیم؟ رها رو همدیگه باید چرا همه با دلمون

 هر اب چه تو با چه. بوده طور همین هم سایه مورد در مطمئنم. ببینم رو خوشبختی رنگ تونستم

 . كرد نمی خوشبختی احساس سایه اي، دیگه كس

 .بود من با دلش سایه بشه پیدات تو اینكه از قبل -

 یوضوح چه به. نكنم بارونش فحش پنجره پشت همون از كه دادم فشار دهنم روي محكم دستمو

 خیالمو داد هورمند كه جوابی كنه؟ باور هاشو حرف هورمند نكنه. نامرد عوضی. گفت می دروغ

 :گفت قاطعی و محكم لحن با. كرد راحت

 و نداشته تو به اي عالقه هیچ سایه كه دونی می خوب هم خودت. شدي سوءتفاهم دچار حتما -

 . هستی دایی پسر یه فقط براش تو. نداره

 . شدیم بزرگ هم با بچگی از. منه سهم. منه ي عمه دختر اون -

 خواست می دلم قدر چه باشم؟ شده بزرگ تو با كه توام قد هم من آخه. رامین بگو مزخرف كم

 .داد می رو جوابش باید كه بود هورمند این ولی كنم بارش درمیاد دهنم از چی هر و اتاق توي برم
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 خونسردي با هورمند. نداره باور رو مزخرفاتش از اي ذره هم هورمند كه فهمید می باید رامین

 :گفت

 عشق یه اومدي اینجا خاطرش به كه چیزي اون. بزن اصلیتو حرف. رامین نرو حاشیه قدر این -

 براي یه؟چ مشكلت بگو پس. حاال نه میشد پیدات سایه و من عقد از قبل بود اگر كه. نیست قدیمی

 كشی؟ می نشون و خط برام داري و اومدي جلسه از قبل چی

 چند. نكرده باور رو رامین چرندیات از كلمه یك كه بود مشخص. بود كالفه هورمند صداي لحن

 :تهدید با توام اي خونسردي با بار این اما. شنیدم رو رامین صداي باالخره و شد سكوت لحظه

 اي چاره اون. میشد نرم زود یا دیر سایه. زدي هم به منو هاي برنامه ي همه اومدنت با تو -

 . بودم كرده حساب سایه ي سرمایه روي من. كنه ازدواج من با كه این جز نداشت

 كنهمم كه نیست مهم برات اصال. خواستی می پولش خاطر به فقط رو سایه كه داري قبول پس -

 لیما مشكل اگر داره؟ ارزشی چه اي زندگی چنین كنی؟ خراب زندگیتو عمر یه پول خاطر به فقط

 . كنیم كار هم با تونیم می. كنم كمكت تونم می من داري

 . داریم قرار هم مقابل ابد تا تا دو ما. كنیم كار هم با تونیم نمی وقت هچ تو و من -

 . میدي عذاب خودتو فقط جوري این گرفتی؟ دل به كه ایه كینه چه این -

 اشو همه زرنگی با سایه باباي كه اي كارخونه رسیدن ثمر به براى هم آرمین و پدرم من، فقط نه -

 . ریختیم عرق خاطرش به كه سهمی جز خوایم نمی چیزي ما. كندیم جون شد صاحب

 و حرف هیچ حاال تا آرمین و پدرت چرا پس شده صاحب رو كارخونه اون ناحق به سایه پدر اگر -

 حمتز كارخونه اون براي تو از بیشتر خیلی كه آرمین خصوص به نداشتند؟ مورد این در اعتراضی

. نیك می اشتباه داري البته و كرده ناحق رو حق سایه پدر كنی می فكر تو فقط...  رامین. كشیده

 . بپرسی مورد این در برادرت و پدرت از بهتره

 كه نآرمی ضمن در. ندارم تقصیري من موندند ساكت شون عرضگی بی خاطر به آرمین و بابا اگر -

 اون ي كاره همه آرمین سایه، پدر مرگ از بعد. باجناقته...  كه دونی می. رسیده سهمش به دیگه

 كشه می آرمین هارو زحمت ي همه. بود شده نابود هم كارخونه اون نبود آرمین اگه. شد كارخونه

 سرشون داري كارخونه از هیچی كه است عرضه بی مرغ جوجه تا دو مال سودش تمام ولی

 .ایم كارخونه پادوى انگار كنند مى رفتار ما با جورى هم آخرش. نمیشه
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 مطرح قانونی طریق از داري شكایتی اگر بهتره. رسه نمی جایی به ها حرف این. دیگه كافیه -

 . میرسی بهش باشی داشته حقی اگر باش مطمئن. كنی

 . زنند می دور هم رو قانون ها عوضی اون -

 ي كارخونه یه جا این. زنی می من به چرا رو ها حرف این فهمم نمی من. رامین كن تمومش -

 من؟ براي آوردي هاتو حرف چرا. نساجی نه است شوینده مواد

 چرا دونم نمی. ندیدم ازش خیري چون زدم رو نساجی قید تو مثل منم دونی می كه خوبه...  هه -

 ولی. داشتم احتیاج سایه ي سرمایه به من. بشیم رقیب حاال كه كردیم انتخاب راهو این جفتمون

 هك. شه نابود ام كارخونه ذارم نمی باش مطمئن. گرفتی ازم رو طالیی فرصت این اومدنت با تو

 .كنم می نابود هم رو جا این بشه اگر

 آویزون پنجره ي لبه از خودمو. هورمند شدت پر نفس اون از بعد و اتاق در خوردن هم به صداي و

 :گفتم میومد بیرون ام هنجره از سختی به كه صدایی با و كردم

 ... هورمند -

 از ،دیدنم محض به و آورد بیرون پنجره از سرشو. پنجره پشت اومد هورمند كه نكشید ثانیه به

 :گفت ترسیده و پایین پرید پنجره

 حرف پریده؟ روت و رنگ چرا روزیه؟ و حال چه این كنی؟ می چیكار اینجا تو سایه، شده چی -

 . سایه بزن

.......... 

 :كشیدم باال صورتش نزدیك تا خودمو و كردم لباسش بند دستمو

 تو كی میگن؟ دارن چی ها این خواد؟ می جونت از چی میگه؟ چی رامین هورمند؟ خبره چه اینجا -

. دمشنی خودم. كشیده نقشه برات عوضی رامین اون. كشن می نقشه برات دارن بغلیه؟ اتاق اون

 ...  هورمند. بگیرند اجازه ازش و بزنند زنگ رامین به خواستن می. بغلی اتاق تو

 مطمئنى و آروم لحن با كرد می نوازش رو كمرم كه طور همون و گذاشت اش سینه روي سرمو

 :گفت
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 نمی غلطی هیچ كس هیچ. نباشه نگران قدر این. سایه نیست چیزي. باش آروم...  هیــــش -

 . بكنه تونه

 :گفت و كرد پاك رو اشكم هاش، انگشت سر با

  برگشتی؟ چرا درآوردي؟ اینجا از سر جوري چه -

 :گفتم هق هق با

 . ارهد چیكار تو با ببینم كه برگشتم و ترسیدم. دیدم رو رامین ماشین كه رفتم می داشتم -

 اتاقم؟ تو نیومدي چرا -

 می چی بفهمم خواستم می. زنید نمی هاتونو حرف دیگه اتاقت توي بیام اگه دونستم می چون -

 .بگه بهت خواد

. همكاریم اون و من. هست امروز ي جلسه تو هم رامین. نداره وجود نگرانی براي دلیلی هیچ -

 .ببینیم رو همدیگه ها جلسه این تو كه طبیعیه

 لويج خون. همین. پوله دنبال فقط رامین اون. گفتین می هم به چی كه شنیدم رقیب؟ یا همكار -

 اول از آرمین و اون. كنه می كاري هر بابام ي كارخونه به رسیدن براي مطمئنم. گرفته هاشو چشم

 تانسانی اون هورمند. گرفته دل به كینه تو از هم حاال. بود بابام ي كارخونه دنبال چشمشون هم

 .نمیشه سرش

 باید. یبترس قدر این خالی تو تهدید یه با نباید كه تو. افته نمی اتفاقی هیچ. عزیزم نكن گریه -

. خوام می مقاوم و محكم زن یه من. كنه خالی دلتو ته اتفاقی هیچ بدي اجازه نباید. باشی قوي

 . بودي حاال تا كه جوري همون

 دلم كه بودنشه خاطر به. خوشه وجودش به من دل ولی. بشه خوش دلم كه كرد می تعریف ازم

 .خوبم منم باشه وقتی تا. قرصه

 هاشونو فحر ولی. ببینم نتونستم هاشونو صورت. بودن كی دونم نمی. شنیدم صداشونو من ولی -

 ... اتاق یكی اون تو. شنیدم

 :گفتم و دادم نشون بود باز هنوز كه رو اي پنجره دستم با و
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 هست، چی هر ولی كاري چه دونم نمی. بدن انجام كاري یه خوان می ها اون...  هورمند -

 ممكنه. بودند رامین ي اجازه منتظر فقط ها اون هورمند. بودند ترسیده هم خودشون. خطرناكه

 .بیارند سرت بالیی

 :گفت و كرد بلندم زمین روي از

 االن مه جلسه. افته نمی اتفاقی هیچ. نكن نگران خودتو بیهوده فكرهاي این با. خونه بري بهتره -

 این تو و ساختمون پشت مارو نیست درست. دنبالم بیان ممكنه كنم دیر دیگه كم یه. میشه شروع

 كه كسی ولی كردم ازدواج من دونند می همه درسته! هم بغل تو...  جوري این اونم. ببینند وضعیت

 . شناسه نمی رو تو

 جلوي تا منو. گرفتم فاصله آغوشش از و زدم لبخندي. بود جدي و شوخی از اي آمیزه لحنش

 برام رو عقب در و كرد حساب رو آژانس پول. بود منتظرم چنان هم آژانس. كرد همراهی ساختمون

 :گفت و زد ام شونه به دستی. كرد باز

 . كنی می چیكار ببینم. بخورم رو تو پخت دست خوام می امشب -

 مهلكه از منو و كرد پرت حواسمو راحتى همین به. بست رو ماشین در و كرد ام حواله چشمكی و

 ...دور

*** 

 میزد حرف ازش صداقت كه اي دلشوره اون. سیاه جلد. جلدش به زدم زل و بستم رو دفتر

 هك بود چیزي اون از فراتر سعیدي با صداقت مشكل پس. بود كرده سرایت هم من به ناخودآگاه

 ورشكستگی عامل كردن پیدا فقط هم خواست می من از صداقت كه كمكی اون. كردم می فكر

 شدن گم در نقشی چه سعیدي، رامین اینكه فهمیدن و بود هورمند كردن پیدا. نبود كارخونه

 باید چرا. بده طالقش حتی و كنه رها رو صداقت هورمند، كه شده باعث چیزي چه. داشته هورمند

 اب فقط هورمند كه كرده می تهدید رو صداقت خطري شاید بگه؟ "ایدز بیماري " بزرگی به دروغی

 وقتی .نبوده غافل صداقت از هم رفتنش از بعد حتی و. كنه محافظت صداقت از تونسته می رفتنش

 و برهاست و دور همین هورمند كه یعنی میشه، باز كارخونه دزدي وسط برازنده هومن پاي

 یه. نمیده نشون خودشو كه داره وجود دلیلی چه ولی. هست سایه و كارخونه به هم حواسش

 ي گره. دونه مى هورمند فقط كه چیزهایى. خبره بى ازش صداقت كه هست میون این چیزهایى
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 خودشو هورمند كه كنیم كاري شده طور هر باید. میشه باز هورمند دست به فقط ماجرا این كور

 . بده نشون

*** 

 0899/تیر/8

 و گذرونی خوش حال در هورمند با هفته یك این تمام. شد تموم امتحاناتم پیش ي هفته یك

 ش،امل فومن، آستارا، ماسوله، انزلی،. رفتیم بود گیالن توي دیدنی جاي هر. بودیم گذار و گشت

 ماهی ن،كابی تله موتوري، قایق الهیجان، سبز بام و استخر آب، سفید گیسوم، ساحل لونك، آبشار

 كول و كت از بنویسم دونه به دونه رو همه بخوام اگر كه زیادن قدر اون...  و نوردي صخره گیري،

 .افتم می

 اونم. گذاشته تنها كتاب از كوهی با رو من و دانشگاه رفته هورمند. هورمندم ي خونه االن...  اما

 یه توي از رفت دیشب. بشم قبول امسال همین كه بسته كمر! ارشد كارشناسی آزمون هاي كتاب

 ه،باش گذشته خاطرات و قدیمی هاي آلبوم از پر توش كردم می فكر كه بزرگ، چوبی ي صندوقچه

 ! بیرون كشید كتاب عالمه یه

 و بغلم تو گذاشت رو همه. بود كرده استفاده ارشد قبولی براي خودش كه هایی جزوه و ها كتاب

 براي هم رو كار ي عمده. باشم خونده رو ها این ي همه دور سه حداقل باید كنكور موقع تا گفت

 لك قراره كردم می فكر. داشتم تابستون براي هایی نقشه چه...  روزگار هی. گذاشته تابستون

 ي همه باید تابستون توي كرده ریزي برنامه هورمند كه طور این ولی. بگذرونم خوش تابستون

 یه. ماهه سه همین سختیش میگه زنم می غر هم وقتی. باشم خونده دور یه هارو جزوه و ها كتاب

 ترمه دو تازه كه منی براي آخه. یادآوریه فقط اش بقیه و افتی می راه دیگه بخونی خوب كه دور

 عظیمی حجم چنین با شدن رو به رو كردم، شروع هورمند، وجود مدد به هم اون ، رو خوندن درس

 منمیش هم روم. كنند می تفریح و گذرونند می خوش همه كه تابستون توي اونم. دردناكه واقعا

 از. تنیس چیزي كه ها این تازه بشی؟ خوندن ارشد این خیال بی نمیشه برازنده، دكتر جناب بگم

 . بخوره كارخونه درد به كه چیزیه یه دنبال. كشیده نقشه امم نامه پایان موضوع براي حاال

 خوام می. بدي انجام كارو این من براي تو دارم دوست میگه كن، تحقیق موردش در خودت میگم

 پدرصلواتی. آورده دست به جدید فرموالسیون شوهرش ي كارخونه براي خانومم بگم افتخار با

 كم هاش حرف با. میشم خام زودي و افته می آب خودمم دهن كه میگه هارو این تاب و آب با چنان
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 رویاي با ها شب از خیلی. كنه می مند عالقه توش كردن كار و كارخونه اون به هم منو داره كم

 ! خوابم مى كارخونه ریاست

 هك هم من. كنه می كار دكتراش تز روي آزمایشگاه توي و دانشگاه میره شب تا صبح از هورمند

 به سرش خونه میاد هم وقتی. خونه میاد شام و ناهار براي فقط. خونم می درس و ام خونه توي

 . میشه بیهوش خستگی از نرسیده بالش

 رايب و كنه می ام شرمنده كلی جون هانیه. زنند می سر بهمون میان ها هفته آخر هاله و جون هانیه

 براي و بوده اشون همیشه ي برنامه این میگه كه خودش. كنه می فریز و پزه می غذا هفته تمام

 هومن و پدرشوهرم دونم نمی. كشم می خجالت هم باز من ولی كرده می درست غذا هم هورمند

 تهالب! نداریم؟ خبر ما و گرفته دیگه زن یه پدرشوهرم نكنه. كنند می چیكار خانوم هانیه بدون

 با و خوبه خیلی آشپزیش ظاهرا پدرشوهرمم. نداره حرف داریش خونه هومن میگه، مادرشوهرم

 زیاد كه هاله. كنه ازدواج زودتر هم طفلكی هومن كاش. اومدند بر زندگی و خونه پس از دیگه هم

 . سالشه هفت و بیست هومن ولی نداره سنی

*** 

 و نگرانى یه. كارخونه سراغ میره زیاد هورمند وقته چند. افتاده هایى اتفاق یه كنم مى حس

 تهگذاش چرخش الى چوب رامین گمونم. شده خبرایى یه كنم فكر. هست نگاهش توى تشویشى

 تگش برمى و كارخونه رفت مى روزه سه اونم و درمیون هفته یه قبال. نمیده بروز چیزى هورمند و

 و منگران مدام منم و میاد و میره راه این تو هفته هر. كارخونه میره هفته هر كه ماهه یه تقریبا ولى

 . دارم دلشوره

. تمنیس راحت زیاد جا اون ولى. خانوم هانیه و هاله پیش الهیجان میبره منو سفر، میره كه روزهایى

. منیست راحت هم باز ولى بخونم درس فقط من میگه و میرسه بهم خیلى خانوم هانیه اینكه با

 ش،تخت هاش، لباس. تنشه عطر از پر خودش ى خونه. میشه برابر دو هورمند براى دلتنگیم اونجا

 غبا خونه توى ولى. اینجاست همه و همه هاش، كتاب شینه، مى روش همیشه كه مبلى بالشش،

 . میشم تنگش دل بیشتر. نیست هورمند از هیچى

 مشكلى مشخصه كامال. كنه مى عوض رو بحث جورى یه پرسم مى ازش كارخونه مورد در بار هر

 نپایی گلومون از خوش آب ذارى نمى كه رامین تو به لعنت. بگه من به خواد نمى كه اومده پیش
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 هی تونستم مى كاش. ندى آزارمون قدر این و بشینى جات سر همیشه براى كه میشه كى. بره

 .كنم محوت زمین روى از جورى

 چیز كه اینه هم اش بهونه. من از هم اون باشه كارى پنهون اهل هورمند كردم نمى هم رو فكرش

 به. سرم تو بخوره درس این. كنم درسم معطوف حواسمو ى همه فعال بهتره من و نیست مهمى

 ىب و ها كتاب توى بكنم سرمو. بكنم شوهرم به كمكى هیچ تونم نمى وقتى خوره مى دردم چه

 گاهى. داره من خوندن درس به هورمند كه اصراریه چه این دونم نمى میشه؟ مگه اخه باشم؟ خیال

 از ىحت بیفته، كه اتفاقى هر گفت مى دیشب. لرزه مى بدنم و تن كه میزنه هایى حرف یه ها وقت

 هچ براى نمیگه ولى. كرده حساب من روى میگه. بخونم درسمو باید من بباره، هم سنگ آسمون

 این با آخه. زنه نمى حرف كام تا الم ولى. شده خبر چه بگه كه كردم التماس دونه مى خدا. كارى

 كوفتیه؟ درس این تو چى بخونم؟ درس طورى چه دلهره و هراس

 . باش عزیزم مواظب خودت...  خدایا

 0899/تیر/09

 ریخت از كال كنم فكر! شدم داغون و درب. بود روزي چه كه واي. دیدنی و شده دار خنده ام قیافه

 جور اون .شكسته پام فقط طور چه كه موندم خدا كار تو. شده پیچی باند پام تا سر. افتادم قیافه و

. شده خاكشیر و خورد هام دنده ي همه كردم می فكر زمین خوردم گرومب و هوا رفتم من كه

 !من ام سختی جون چه...  ها خودمونیم

. كنم تمرین كم یه سرم خیر كه فرمون پشت نشستم من. بیرون رفتیم هورمند با پیش روز سه

 اي گربه عین و هوا توي شدم پرت منم و هیكلم زیر زد موتوري یه شدم، پیاده و كردم پارك وقتی

 دفریا صداي هنوز. رفت در و زد نامرد. شدم آسفالت پخش باشه، رفته ماشین الستیك زیر كه

 هب و شده داغون اش هنجره كنم فكر. زد داد بلند كه بس از. گوشمه توي هورمند گفتن "سایه"

 . نمیاره خودش روي

 يباال هورمند اومدم، هوش به كه بیمارستان توي. كرد گریه من خاطر به هورمند كه نمیشه باورم

 تهگرف عكس هیكلم كل از بودم هوش بی من تا. بود آب پر و سرخ هاش چشم و بود نشسته سرم

 اشه انگشت روي از ماشین با هورمند كه پایی همون. شكسته پام فقط خداروشكر خب كه بودند

 !انگار شده ملس پام این خور كتك. شد رد
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 ارهپ لبم ي گوشه. زخمه چسب و باند روشون و شده كبود و خراشیده ام چونه و گونه و پیشونی

 هی. شكسته كه پامم ساق و شده كبود رونمم. داره بزرگ كبودي یه و دیده ضرب ام شونه و شده

 میشه فلج بدنشون نصف و كنند می مغزي ي سكته كه هایی اون! افتاده كار از كمپلت بدنم طرف

 زیر ها مسط وسط اون هم منو. بده شفا رو بیمارها ي همه خدایا كشند؟ می زجري چه دیگه

 ! كن رد سیبیلی

 سدر بشین كنی وورجه ورجه تونی نمی كه حاال میگه. گیره می ماهی آلود گل آب از كه هم هورمند

 از كه دیروز. شده پلوغ شلوغ حسابی هورمند ي خونه. اینجا اومدند هم سمیه و مامان! بخون

 و خانوم هانیه پدرهورمند، و هومن آرمین، سمیه، مامان،. بودند اومده همه شدم مرخص بیمارستان

 اومده سرم كه بالیی این كنم می حس چرا دونم نمی. بود اومده هم عوضی رامین اون حتی. هاله

 اجیر دمآ نیست بعید ازش ولی بزنه من به بخواد كه نبوده رشت اصال رامین چند هر. رامینه تقصیر

 یم دلم هورمند؟ ي خونه توي اینجا اومده شده پا رویی چه با. المصب شتریه كینه. باشه كرده

 .خداست حبیب مهمون میگه و گزه می لب هی مامان ولی ببرم ام خونه از پاشو االن همین از خواد

 خفقان/نفس همچو ولی است عزیز گرچه میهمان "گفتن قدیم از ولی...  عزیزه مهمون..  خب آره

 ... واهلل "نرود بیرون و آید اگر آرد

 ینآرم با هورمند كه جالبه برام ولی. شده شكرآب بینشون مشخصه رامین و هورمند برخوردهاي از

 دونم نمی. جداست رامین از آرمین حساب میگه خوام، می توضیح ازش هم وقتی. گیره می گرم

 و اعتماد هورمند به من...  كه یعنی زنه می حرفی همچین آرمین مورد در هورمند وقتی. بگم چی

 آرمین با وقتی پس. داره دلیل رفتارهاش و ها حرف براي. حرفه حرفش دونم می. دارم اطمینان

 ینرام مورد در ولی. شدم گیج. دونم می چه داره؟ فرق رامین با واقعا آرمین كه یعنی نداره مشكلی

 حس یعنی این و. باشه رامین مورد در كه سواالتی برابر در جوابمه سكوت. نمیزنه حرفی هیچ

 .نیست بیخود دارم رامین به نسبت كه تنفري

 نسبت كنم می حس حاال ولی بود اجبار سر از اولش. شده بهتر مامان با ام رابطه روزه چند این

 نمیام، بر پسش از تنهایی دیدم و كنم حموم خواستم می كه اول روز. دارم بهتري حس بهش

 از دیگه كه هم هورمند! عمرا كه خواهرشوهر و مادرشوهر. بزنم صدا كیو حموم توي از بودم مونده

 ینا جلوي اونم تازه. سرم به خاك كمكم؟ حموم توي بیا بگم بهش میشد روم مگه. بدتر تا دو اون

 ینب بقیه؟ جلوي حاال نكردیم كاري همچین بودیم تنها خونه این تو هم با وقت همه این. آدم همه

 :زدم داد حموم توي از. میگم همون به اومد كدوم هر گفتم همین واسه. بودم مردد مامان و سمیه
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 ...سمیه... مامان. كمكم اینجا بیاد یكی -

 مونه از. بستم رو حموم در و كشیدم ضعیفی جیغ. بود هورمند شد، ظاهر در جلوي كه نفري اولین

 :گفتم و كردم نزدیك در به سرمو. شنیدم رو اش خنده صداي در پشت

 كمكم؟ بیان بگی سمیه یا مامان به میشه -

 :گفت بارید می ازش شیطنت كه صدایی با

 .كمكت بیام كن باز درو. خدمتم در خودم -

 :گفتم و گزیدم لبمو

 شوخی؟ براي گیرآوردي وقت. بیاد مامانم بگو برو. پررو بچه -

 دارند؟ شوخی كه ام هایی آدم شبیه من نظرت به -

 . شوخی ي دنده روي افتادي باز مشخصه صدات از ولی ببینم تونم نمی كه صورتتو -

 :رسید گوشم به خنده از پر صداش

 رود كن باز. ان چیكاره بقیه هستم من تا. ترم محرم تو به همه از من...  خانومم سایه...  بابا اي -

 دوش یه خودمم حاال تا بودي كرده باز درو اول همون اگه. خبره چه شدن دار خبر همه. خوب دختر

 . بیرون بودیم اومده هم با و بودم گرفته

 رویا خواد می شب تا بدم، جواب بخوام دیدم پررو؟ قدر این هم پسر. گرفت گر صورتم حرفش از

 :گفتم اجبار به. كنه پردازي

 . بیاد مامان بگی میشه گرفته، درد پام هورمند -

 :گفت و شد جدي صداش

 . بیاد میگم االن همین -

 ! شد باورش طفلكی. گرفت ام خنده

. انمام با بیشتر ارتباط ي مقدمه شد هم همین. كرد كمكم و حموم توي اومد مامان بعد لحظه چند

 می غذا كنه، می درست سوپ. میاره میوه آب و گیره می پوست میوه برام مدام. داره هوامو خیلی
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 عصا اب گیرم می یاد دارم كم كم دیگه چند هر. كنه مى كمكم هم رفتن دستشویی براي حتى پزه،

 وت...  اوف. گذشته روزش سه تازه و بمونه گچ تو باید ماه یك گفت می دكتر كه طور این. برم راه

 . كنم می دق كه ماه یك این

 اگر. رفت رامین كه خداروشكر. برگشتند هورمند پدر و هومن و آرمین و رامین هم، صبح امروز

 نفرت ازش قدر چه دونه می خدا فقط. دربیارم كاسه از هاشو چشم بود ممكن بود مونده بیشتر

 این باعث خودش میگم كه همینه واسه بود؟ اومده چرا اصال. رفت زود كه بهتر همون. دارم

 . روانی بیمار. ببره لذت و ببینه چشم با رو داغونیم و درب و چالغی تا اومده. دیگه شده تصادف

*** 

 :فتمگ و بستم رو دفتر. كنم بلند دفتر روي از سرمو شد باعث خورد، می در به كه هایی تقه صداي

 . بفرمایید -

 شوهر داره كه حاال! زدن؟ در و نجال. دربیارم شاخ بود نمونده چیزي. داخل اومد نجال و شد باز در

 تو اومده عقل جو یه كه حاال و بود ما مال هاش بازي چل و خل...  دیگه آره! شده تر خانوم كنه می

 . بسه ما براي بشه خوشبخت. نداره عیب. میشه دیگه یكی نصیب سرش

 ارهاش تخت روي كنارم به. بود ایستاده درگاه توي پریشون و گرفته ي چهره و پایین سر همون با

 :گفتم و كردم

 . بشین بیا -

 رو موهاش. صورتش توي بود ریخته موهاش بود، پایین سرش بس از. كنارم اومد و بست درو

 :گفتم و گوشش پشت بردم

 شده؟ چی -

 در ابروهام. نداشت رو همیشه درخشندگی اون هاش چشم. كرد می نگاهم فقط حرفی هیچ بدون

 :گفتم و شد هم

 زنی؟ نمی حرف چرا -

 :گفت بغض با
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 كنم؟ گریه كم یه میشه -

 :گفتم و شد بیشتر ابروهام گره

 چی؟ یعنی -

 . گرفته دلم -

 بیرون شدت با نفسمو و دادم تكون سري. شد سرازیر هاش اشك نرسیده، دوم به اول ي كلمه

 :گفت هق هق با و گذاشت ام شونه روي سرشو. انداختم اش شونه دور دستمو. دادم

 . ترسم می...  نیما -

 :كشیدم موهام به دستی كالفه

 ترسی؟ می چی از -

 .چی همه از -

 .بفهمم منم بزنی حرف جوري یه میشه -

 :گفت و كشید باال دماغشو

 ونهخ كارهاى. بودم بازیگوشى دنبال اش همه االن تا من. برنیام زندگی پس از ترسم می نیما -

 زن یه بنیامین كه خصوص به. نیست خوب داریم خونه زیاد من. داد مى انجام مامان همیشه رو

 دلش میگه تازه. بشه دار بچه داره دوست هم زود احتماال. دار خونه زن یه. خواد می تموم چی همه

. باشن تنها هاش بچه خواد نمی دلش تنها، و بوده فرزند تك خودش چون. خواد می بچه دوجین

 بچه؟ همه این آخه

 :گفتم و كردم جمع رو بود نشسته لبم روي ناخواسته كه لبخندي

 بنیامین. نباش نگران بابت این از برمیاد؟ بچه دوجین پس از كی آخه. زده حرفی یه اون حاال -

 كه حرفهاییه ها این البته. بگیره ازت رو بودن عروس مهلت كه نیست انصاف بی هم قدرها اون

 يخوا می كه چیزي هر. ام كاره هیچ من. برسید توافق به و كنید صحبت موردش در باید خودتون

 پوست و راست و نداره تعارف باهات بنیامین كه طور همون. بگی بهش رودروایسی بدون باید
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 بزن حرف باهاش مورد این در هم تو خواد، می بچه عالمه یه و دار خونه زن یه كه میگه داره كنده

 . كن مشخص خودت براي رو موضوع این و

 :گفتم بعد و شد سكوت لحظه چند

 شدن؟ دار بچه بود؟ همین از ترست ي همه -

 ... نه -

 چی؟ پس -

 كلمش مثل. بیام كنار باهاشون باید كه هست زندگیش توي چیزهایی یه دونی می خوب خودت -

 هم اب بنیامین و مهسا فهمیدم وقتی از چرا دونم نمی. بنیامین با نامزدیش و مهسا حضور مادرش،

 . اومده بدم مهسا از بودند نامزد

 طور؟ چه بنیامین از -

 :گفتم خنده با و آوردم باال سینه روي تا هامو دست. كرد نگاهم اخم با

 مه درد به فهمیدند كه بوده ساده نامزدي یه چیه؟ مهسا گناه كنی؟ می اخم چرا بابا خب خیلی -

 هسام. داره رو خانوم بیتا پرستار نقش فقط االن هم مهسا. همین. شدند خیالش بی و خورند نمی

 چه شیب متوجه كه مرور به درضمن،. میشی متوجه بشی آشنا باهاش بیشتر كم یه. نیست بدي زن

 لهحوص نكنه. میشه بریده خونه اون از خود به خود هم مهسا پاي كنی، مراقبت مادرش از باید طور

 نداري؟ مادرشوهرو از پرستاري ي

 :گفت بعد لحظه چند. كرد سكوت

 لباس ها عروس تازه مثل. باشم آزاد ام خونه توي خواد می دلم دیگه دخترهاي از خیلی مثل منم -

 ... بگم طوري چه. كنم رفتار همسرم با دارم دوست كه جور اون. كنم آرایش و بپوشم

. یايب كنار هم شرایطش با باید داري عالقه بنیامین به واقعا اگر تو. بگی خواي می چی فهمم مى -

 یا داري تدوس بیشتر رو بنیامین ببین بكن فكرهاتو خوب برو. بخواي طوري همین رو بنیامین باید

 همون و بپوشی لباسی جور همه شوهرت براي داري دوست دونم می. رو مدت كوتاه رویاهاي اون

 ردا بچه كه پذیره امكان وقتی تا فقط ها این ولی...  بدى انجام رو هست ذهنت توي كه چیزهایی
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 به واستح باید و كنی رفتار عروس تازه یه مثل تونی نمی دیگه شدین دار بچه وقتی. باشی نشده

 . بگیره مچتونو ناغافل ممكنه نكن فكر پس. بیماره متاسفانه كه هم بنیامین مادر. باشه چیز همه

 !بشه سازي شفاف براش باید چیزهایی یه چیه؟ چاره. شد قرمز صورتش كه دیدم وضوح به

 اون از بعد. داره ادامه سال سه دو نهایتا نفره دو هاي گذرونی خوش این كه كن فكر این به -

 متوجه چیزي هات بچه كه باشه حواست همیشه باید. داره ادامه ها آزادي این بدون ها سال زندگی

 رو بنیامین مشكالت كه كنی ازدواج كسی با اگر اینكه به. كن فكر ها سال اون به پس. نشند

 بزنی ور آرزوها سري یه قید اینكه یا تري، خوشبخت باشی نداشته عالقه بهش ولی باشه نداشته

 .داري عالقه بهش كه كنی زندگی كسی با طوالنی هاي سال و

 . هستی تو كه خوبه قدر چه...  نیما -

 :گفتم و كردم نوازش رو موهاش

 .بخونه الالیی خودش براي تونه نمی كه آدم منتها. دونستی می هم خودت هارو حرف این تمام -

 .بگیري آرامش شنیدنش از تو و بگه دیگه یكی باید

 :گفت و انداخت بهم محبتی پر نگاه

 . كنم ازدواج تو از زودتر كردم نمی فكر وقت هیچ -

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 بدي؟ مثبت جواب خواي می كه یعنی حرفت این -

 :گفتم و زدم اش شونه به دستی. پایین انداخت سرشو و كشید خجالت

 همین طرخا به كه داره مشكالت كم یه فقط. خوبیه پسر بنیامین. بشی خوشبخت كه اهلل انشاء -

 یدنبا. بدونی باید قدرشو كنی، زندگی كنارش خواي می اگر. بشه خوشبخت حقشه مشكالت،

 . آقاست خیلی بنیامین. كنى اذیتش

 :دادم ادامه. سكوت هم باز و زد خجولی لبخند

 نه. ىكن مى ازدواج بنیامین با دارى كه نیست این خاطر به فقط زنم، مى بهت كه هایى حرف این -

 یه اینكه براى...  نجال. میگم هارو حرف این هم باز من كنى ازدواج كه هم اى دیگه كس هر با... 
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 ىب آدمى هیچ. الزمه گذشت. نیست كافى عاشقى و عشق فقط بشه محكم هاش ریشه زندگى

 رتهمس اما نشم متوجه هم من حتى ممكنه كه دارى عیوبى سرى یه تو خود. نیست نقص و عیب

 عیبى اگر. بشى دلزده اون از تو كه بشه باعث نباید همسرت هاى عیب فهمیدن. میشه متوجه

 برطرف اگر اما. بشه برطرف همدلى و همراهى و آرامش با باید شدنه، برطرف قابل كه هست

 اگر ىزندگ. كنى زندگى مشكل اون وجود با كه بگیرى یاد. بیاى كنار باهاش باید نیست، شدنى

. پایین یارب رو توقعاتت سطح. باشى قانع كن سعى. نیست زندگى دیگه كه باشه نداشته مشكالت

. بودند هم خوشبخت. شوهر ى خانواده با اول روز از كردند؟ زندگى طور چه مامان و بابا همین

 اىبر همسرت كه كن رفتار جورى. بودند قانع و داشتند گذشت چون. بوده گرم هم به دلشون چون

 و زن و زندگى و خونه. بشه تنگ برات دلش كار، سر میره وقتى حتى. كنه شمارى لحظه دیدنت

 ممكنه اتفاقى هر نكنه، پیدا تو وجود تو رو آرامش این اگر. باشند آرامشش ى مایه هاش، بچه

 وقتاون. نذاشتى كم كه باشى مطمئن خودت از حداقل كه كن زندگى جورى. بیفته زندگیت براى

 تمخواس مى كه بود هایى حرف ها این. اى آسوده وجدانت پیش بیفته، هم اتفاقى نكرده خدایى اگر

 . بخوره دردت به زندگى توى و كنى گوشت ى آویزه امیدوارم. بگم بهت

 :گفتم مالیمت با. اشه یقه تو اشكش كه هم این. بابا اى. شد سرازیر هاش اشك دوباره

 .كنى مى گریه كه باز-

 :گفت و بغلم تو انداخت خودشو

 غذا هم دور. هات كردن اذیت واسه. هامون كردن كل كل واسه. میشه تنگ براتون دلم نیما -

 ونچ. كنند مى گریه عروسیشون شب دخترها چرا فهمیدم تازه. رفتنمون گردش هم با. خوردنمون

 .میشه تنگ مجردى دوران گى دغدغه بى و راحتى براى دلشون

 :كردم دورش خودم از كمى و گرفتم هاشو شونه

 اب دماغتو یواشكى كه من به چسبیدى الكى دونم مى كه من. نكن گریه قدر این دیگه بسه -

 .كنى پاك لباسم

 :شد بلند دادش

 . كنم مى احساسات ابراز تو به دارم كه منه تقصیر. كه واقعا...  نیمــــــا -

 .شد عوض هواش و حال. خواستم مى كه شد همون. خندید. خندیدم
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 :گفت بعد لحظه چند

 بپرسم؟ چیزي یه...  نیما -

 :گفت مقدمه بی خیلی. كردم نگاهش ومنتظر دادم فشار هم روي هامو پلك

 هست؟ چیزي ژاله و تو بین -

 :گفتم و شد درهم هام اخم

 زنی؟ می حرفو این چرا -

 :گفت و خندید شیطنت با

 هن. "نه "گفتی می محكم سوال، این پرسیدن محض به نبود، چیزي اگر. هست چیزى یه پس -

 . بدي جواب سوال با سوالمو اینكه

 :گفتم و شد تر غلیظ اخمم! انداخت باال ابرو هم سر پشت بار چند و

 بكشی؟ منو زبون زیر آخرش كه گیري می آبغوره اینجا اومدي ساعته یه. كارت پی برو پاشو -

 .یستن خبري چین هم. نكنه بیخودي فكرهاي بگو برو آره؟ ببري خبر براش منتظره هم مامان حتما

 مطمئنی؟ -

 :گفت و انداخت باال اي شونه. كردم نگاهش چپ چپ

 شده دختره این عاشق نیما اگر كه خوره می حرص داره ریز یه. نگرانه قدر چه مامان دونی نمی -

 .میارم در كاسه از هاشو چشم باشه

 كیو؟ هاي چشم -

 !جفتتون هم شاید... ژاله شاید...  تو شاید. نگفت دیگه اینو -

 . دیوونه ي دختره. كارت رد برو -

 توي اومد وقتی پریشونیش اون به نه! بیرون رفت اتاق از كنان بپر و شد بلند تخت روي از نجال

 !كرده جور هم با خوب رو تخته و در خدا كه واقعا! سرخوشیش این به نه و اتاق
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 جالن و مامان حتی كه كرده تغییري چه رفتارم مگه بود؟ چی ژاله حرف كشیدن پیش از منظورش

 و من بین اتفاقى بخواد واقعا اگر! نفهمیدم؟ هنوز خودم و خبریه واقعا نكنه كردند؟ شك بهم هم

 اره،بی در چشم خواد مى نیست خبرى هیچ كه هنوز كنم؟ راضى طورى چه رو مامان بیاد، پیش ژاله

 كنه؟ مى چیكار دیگه بشه جدى ماجرا اگر

*** 

. بود خونه هفت ساعت همیشه. شده ده ساعت. نیست ازش خبري چرا. میرم می دلشوره از دارم

 مه گوشیش. داد می خبر بهم همیشه داشت كار جایی هم اگر. بعیده هورمند از تاخیر؟ ساعت سه

 چیكار خدایا ریخت؟ خودشو زهر آخرش رامین نكنه افتاده؟ براش اتفاقی نكنه. شده خاموش كه

 زدم گزن. نرفته كه هم الهیجان بگیرم؟ سراغشو بزنم زنگ كی به بشم؟ كی دامن به دست كنم؟

 می صداش توي نگرانی همه اون با خانوم هانیه. كردم نگران هم هارو اون و خانوم هانیه به

 پس نمیشه؟ پیداش چرا ولی. میشه پیداش هست جا هر كه دربیاره نگرانی از منو خواست

  كجاست؟

 توي كس هیچ و شده تعطیل دانشگاه نیم و هشت ساعت گفتن ولی زدم زنگ هم دانشگاه به

 شدنبال برم كجا بریزم؟ سرم توي خاكی چه خدایا مونده؟ كجا وقت همه این آخه. نیست دانشگاه

 بگردم؟

 . داره كلید كه هورمند ولی هورمنده؟ یعنی. میزنه زنگو داره یكی...  خدا یا

. ارمند طاقت من كنی؟ خالصم و كُشی نمی چرا. شبه نصفه یك ساعت. میشم دیوونه دارم خدایا

 و ومخان هانیه آخه. كنم گریه بلند بلند ندارم جرئت حتی بریزم؟ سرم تو خاكی چه. ندارم تحمل

 مندهور گفتیم و آگاهی اداره رفتیم هم با تایی سه. زدند درو زنگ كه بودند اونها. اینجا اومدند هاله

 و مدل پوشیده، كه هایى لباس حتى. دادیم بهشون هم رو هورمند عكس. نیومده خونه ساعته چند

 ردد سر شدت از كه خانوم هانیه. نشده خبري هیچ هنوز ولی. گفتم رو همه. ماشینش پالك و رنگ

 مبلی روي تنها و تك اینجا موندم من. برد خوابش كرد گریه بس از هم هاله. خوابید و خورد قرص

 از هام پلك. بده انتظاري چشم قدر چه. در به دوختم چشم. شینه می روش همیشه هورمند كه

 میاد؟ كی پس خدایا. كنم می دق دارم. كردند ورم گریه شدت

 زنگ خواد می دلم. عوضی فطرت پست. ذارمش نمی زنده آورده، سرش بالیی رامین بفهمم اگر

 می زجري چه بفهمه نباید كثافت اون...  نه ولی بگم بهش میاد در دهنم از چی هر و بهش بزنم
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 هدفت به ذارم نمی. عوضی آشغال. كنه زجركش رو ما كه. خواد می همینو روانی اون. كشیم

.. . وگرنه برگرده هورمند كنه خدا فقط. شونمت می سیاه خاك به. میارم در روزگارت از دمار. برسی

 . میرم می من بشه چیزي اگر...  بایــــد. برگرده باید هورمند...  خدا نه...  نه

 ... خـــــــــدا اي

*** 

 با یول بود برده خوابم مبل روي ك ی دونم نمی. زد درو زنگ نفر یه دوباره كه بود صبح نیم و هشت

 رفتهگ گچ پاي به نگاهم تازه. زمین خوردم كه در سمت بدوم خواستم. پریدم پایین مبل از سرعت

 مه هاله و خانوم هانیه. در دم رسوندم خودمو عصا، به دست و برداشتم رو عصا برگشتم. افتاد ام

 رد پشت هومن برادر و پدر كردم، باز كه درو. حیاط توي رفتیم سه هر. دویدند بیرون اتاق توي از

 اد؟د خبر بهشون كی. كنند می چیكار جا این ها این. افتادم گریه به دیدنشون محض به. بودند

 ...  نكنه...  نكنه

 .افتادم هق هق به و گرفتم صورتم جلوي هامو دست. زمین روي نشستم و خوردم سر دیوار كنار

 پدرانه آغوش توي انداختم خودمو. بود هورمند پدر. گرفت قرار ام شونه روي مردونه هایی دست

 كه فهمیدم اما. كردم تعبیر چیز تا هزار به رو رشت توي بودنشون. كردم گریه هاي وهاي اش

 . كرده خبرشون خانوم هانیه

 :گفت اومدم بیرون كه آغوشش از

 و داشته كار جایی شاید. كه نشده چیزي. كنی می قراري بی قدر این چرا. دخترم باش آروم -

 . بگردیم دنبالش ریم می هم ما. نده راه دلت به بد فكر قدر این. شده گرفتار

 :گفتم هق هق با

  شناسید؟ می جارو این شما مگه بگردین؟ دنبالش خواین می كجا آخه -

 :گفت هاله به رو و داد خفیفی فشار امو شونه

 . بیار داداشت زن براي قند آب یه جون بابا -

 خوردم به رو قند آب هاله و نشستم هورمند مبل روي. ساختمون توي برد خودش با منو هم بعد

 نمی. برگشتند بعد لحظه چند و هورمند اتاق توي رفتند هورمند پدر و خانوم هانیه و هومن. داد
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 من هب و داشتند ازش خبري نكنه. خوند می دعا لب زیر خانوم هانیه كه بودند گفته هم به چی دونم

 :افتادم باباش پاي و دست به و زدم پس صورتم جلوي از رو قند آب. گفتند نمی

 نید؟ز نمی حرفی چرا افتاده؟ اتفاقی هورمندم براي. بگید بهم دونید می چیزي اگه خدا رو تو بابا -

 پریده؟ رنگش كه گفتین هانیه مامان به چی

 :گفت محكمی صداي با و گرفت هامو شونه

 . همین. بگردیم دنبالش ها بیمارستان توي بریم خوایم می. دخترم نشده چیزي -

 :گفتم زده وحشت

 بیمارستان؟ -

 .بذاریم دست روي دست كه نمیشه. كنیم شروع جایی یه از باید باالخره. باباجون نكن هول -

 .باشه كرده تصادف نكرده خدایی شاید

 . بیرون رفتند خونه از پدرش و هومن و گرفت رو بازوم زیر خانوم هانیه. گرفت شدت هام اشك

 ابجو رو گوشی هاله برسونم، تلفن به خودمو بیام تا. خورد زنگ خونه تلفن كه بود ظهر دماي دم

 :داد

 خودش...  كردین؟ پیداش كجا...  چی؟...  قادري؟ سروان...  شما؟ جاست همین بله... بفرمایید -

 .ممنونم...  بله بله...  چی؟

 :گفتیم زده شتاب خانوم هانیه و من كرد، قطع رو تماس اینكه محض به

 كردند؟ پیداش شده؟ چی -

 :گفت و داد تكون سري افسردگی با هاله

 . كردند پیدا ماشینشو -

 :نالیدم

 كجاست؟ خودش -
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 امتم. بود نمونده برام اشكی دیگه كه بودم كرده گریه اونقدر. داد تكون سرشو فقط باز هاله و

 :گفت خانوم هانیه. كنه ام خفه خواست می چیزي یه انگار و داشتم بغض مدت

 كردند؟ پیدا كجا ماشینشو -

 . فروشی گل یه روي به رو -

 فروشی؟ گل -

 . گیریمب تحویل رو ماشین و ببریم مداركشو گفتن. پلیس پاركینگ به بردن رو ماشین. اوهوم -

 هك دید بیرون، بره خونه از اینكه از قبل چون. بخره گل خواسته می حتما. فروشی گل روي به رو

 من اینكه بدون خودش بشه، خشك گلدون هاي گل موقع هر. بودند شده خشك میز روي هاي گل

 يا دیگه كس با احتماال پس نیست خودش و هست ماشینش وقتی. خره می دوباره بگم، بهش

  دزدیدنش؟ نكنه. بردنش زور به هم شاید. رفته

 تمام و خونه اومد هومن بعد، ساعت یك. گفت براش رو ماشین ماجراى و هومن به زد زنگ هاله

 نمببی رو ماشینش زودتر كه نبود دلم تو دل. برد خودش با رو زاپاسش سوییچ و ماشین مدارك

 در دم رفتم شد، بلند كه در زنگ صداى. بشه پیدا بخورى درد به چیز ماشین توى از بلكه

 دلم .بود نشسته هورمند ماكسیماى پشت هومن. كنه باز درو كه حیاط توى رفت هاله و ساختمون

 . هدیگ كس هیچ نه. میاد هورمند به فقط ماشین این نیست؟ فرمون پشت هورمندم چرا. شد خون

 و شد ادهپی ماشین از هومن. رسوندم پاركینگ به خودمو و رفتم پایین ایوون هاى پله از لنگون لنگ

 فقط...  آخر دست و گشتم رو ها صندلى زیر. كردم رو و زیر رو ماشین تمام. شدم سوار من

 همین واسه پس. دیگه طرف یه باتریش و بود افتاده طرف یه درش. كردم پیدا رو گوشیش

 صندلى؟ زیر چرا كنه؟ مى چیكار اینجا گوشیش ولى. بود خاموش

 مهم برام. دستهام روى سرمو و گذاشتم فرمون روى هامو دست. نشستم ماشین فرمون پشت

 . نداشتم رو كردن گریه صدا بى تحمل دیگه. بشنون امو گریه صداى اگر نبود

 :گفت و ایستاد ماشین باز در كنار هومن

 . مطمئنم من. گرده برمى. نكنید تابى بى قدر این داداش، زن -
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 و ههال. میزد دامن ام دلهره به بیشتر دادنشون دلدارى. كنم گریه بلندتر شد باعث فقط حرفش

 .بیرون رفت خونه از كال كه هم هومن. گذاشتند تنهام خرابه، وضعم دیدند كه هومن

 هاله و خانوم هانیه. برادرش و پدر نه و بود هورمند از خبري نه هنوز و بود شده شب هشت ساعت

 یم لبمو پوست مدام برم، راه تونستم نمی گرفته گچ پاي با كه هم من و چرخیدند می اتاق دور

 تونستم می و بود شده باز پام گچ كاش. خونه بود نرفته كاش. بود اینجا مامان كاش. جویدم

 . شدند طوالنی ها لحظه قدر چه. بگردم هورمند دنبال و برم باهاشون

 بود دهش خونه. نبود ازش خبري هیچ. برگشتند افتاده، زیر به سر با برادرش و پدر بعد، ساعت نیم

 سجاده پاى دست، به دعا كتاب خانوم هانیه. میزد زار و بود افتاده گوشه یه كی هر. عزاخونه

 داخ به و بودم گرفته مشتم توي داده، هدیه بهم هورمند كه ي " اهلل " پالك هم من. بود نشسته

 . كردم می التماس

 من به و كن بزرگى. بزرگیت و مرام اون قربون. رحمتت و حكمت و بزرگى اون قربون...  خدایا -

 یربگ نظر در خواى مى امتحانى هر. كنى امتحانم هورمند با كه اونم از تر ضعیف من. گردون برش

. تو بیاد سالمت و سالم در این از هورمند كنم مى خواهش ازت...  خدایا. نگیر ازم هورمندو ولى

...  خدایا خوره؟ مى دردم چه به زندگى اون بدون. نشه چیزیش هورمند ولى بگیر منو جون خدایا

 هنمهذ تو وقته چند كه فكرى اون من و برگرده سالم فقط. برگرده سالم كنم مى نذر. كنم مى نذر

 متسال هورمندم فقط. كنم مى ادا نذرمو كه قسم بزرگیت و خودت به. میدم قول. كنم مى عملیش

 .برگرده

..... 

 همه. شنیدم رو حیاط در خوردن هم به صداي كردم، حس كه بود گذشته ساعت چند دونم نمی

 كور یه امون همه دل تو. میزد موج امید و ترس همه نگاه توي. كردیم نگاه دیگه هم به زده وحشت

 زور به اما من. حیاط سمت دویدند و پریدند جا از سرعت با همه. بود شده روشن امیدي سوي

 . حیاط توي رسوندم خودمو لنگون لنگ و عصا

 سالمت و سالم. من هستی ي همه. من هورمند. بود خودش. دیدمش گذاشتم، كه ایوون به پا

 ...خراب ولی...

 شچشم زیر. بود شده خشك اش چونه زیر تا اش شقیقه روي از خون و بود شكافته پیشونیش

 عجم دورش بقیه. خسته نگاهش و افتاده هاش شونه. پاره هاش لباس زخم، لبش ي گوشه كبود،
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 پدرش. كرد بوسه غرق رو صورتش و سر تمام خانوم هانیه. كردند می پیچش سوال و بودند شده

 . كرد می هق هق هاله و بود آسمون به رو نگاهش هومن. كرد سجده و نشست زمین روي

 عطر ايبر میزدم پر پر. بزنم صدا اسمشو تونستم نمی حتی كه بود سنگین گلوم بغض اونقدر

 ور نگرانش و خسته صداي. حضورش از اطمینان و كردنش لمس گرفتنش، آغوش در براي. تنش

 :كرد باز سر بغضم شنیدم، كه

  كجاست؟ سایه -

 رونبی سینه از داشت قلبم. چرخید سمتم به نگاهش. زدم صداش و گریه زیر زدم بلند صداي با

 بهش خودمو زودتر چه هر خواستم می. برداشتم قدم شكسته، پاي و عصا به توجه بی. میزد

 :شد بلند هورمند صداي گذاشتم، زمین روي كه امو شكسته پاي. برسونم

 .كن صبر...  سایه نه -

 شآغوش توي خودمو منم و رسوند بهم خودشو بلند گام چند با هورمند بخورم، زمین اینكه از قبل

 هیچ دیگه كه. همیشه براي. بشم حل آغوشش توي خواست می دلم. كرد بغلم محكم. انداختم

. یمبود كرده بغل رو همدیگه اشكشون، پر و خیره هاي نگاه و بقیه به توجه بی. نشه جدا ازم وقت

. سرم روي اش چونه و بود اش سینه روي سرم. میشد تر تنگ آغوشش هورمند و زدم می زار من

 تمام .كنم رهاش نبودم حاضر وجه هیچ به اما بود شده تنگ نفسم كه بود كرده بغلم محكم اونقدر

 وير از و كشید می سرم روي دستشو. میزدم صدا اسمشو ریز یك هق هق میون و لرزید می بدنم

 . كرد می نوازشم شال

 لبخند .بود خانوم هانیه. برگشتم سمتش به. شد بازتر هورمند آغوش. نشست ام شونه روي دستی

 :گفت و زد اشكی پر

 .گرده مى بر گفتم دیدى. گلم عروس بگردم دورت -

 نمك بغل رو خانوم هانیه خواستم. برداشتم هورمند كمر دور از هامو دست و زدم لبخند گریه میون

 هورمند سمت نگاهمون همزمان من و خانوم هانیه. شد تر محكم دورم هورمند هاي دست كه

 و شد تر عمیق لبخندش خانوم هانیه. داشت نگه بغلش توي منو تمام جدیت با هورمند. چرخید

 :گفت هاله به رو برگشت

 . كنیم درست شام براي چیزي یه كمكم بیا...  جان هاله -
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 :گفت و شوهرش سمت برگشت

 . بگیر هم نوشابه تا چند. بخر فانتزي نون و خیارشور كم یه زحمت بی -

 درفتن هم هاله و خانوم هانیه. بیرون رفتند پدرش و هومن. شد خالی حیاط كه نكشید دقیقه به

 سرم از شال كه بود ساختمون ي بسته در به هنوز نگاهم. بستند هم رو در و ساختمون داخل

 هندید ازش رفتاري چنین حاال تا. كرد بوسیدنم به شروع عجیبی طرز به هورمند و شد كشیده

 . نگرانی به آمیخته خشونتی. بود حركاتش توي عجیب، خشونت جور یه. بودم

 درد. كشیدشون و كرد فرو موهام توي هاشو پنجه. پاش روي نشوند منو و نشست ایوون لب

 ممحك اونقدر كمرمو. بود شده حریص. كشید نمی موهامو وقت هیچ. بود سابقه بی ولی نداشت

 .نكردم اعتراضی هیچ ولی. بشه خورد كمرم هاي مهره ممكنه آن هر كردم می حس كه بود گرفته

 جلوي حتی چون. من از بیشتر هم شاید. بوده هم اون بودم دلتنگش من كه قدر همون حتما

 هك بود واضح رفتارش اونقدر و داره نگه خودشو نتونست كرد، می رعایت همیشه كه اش خانواده

 ! نخودسیاه دنبال فرستاد رو همه خانوم هانیه

 تا یدكش طول. میشدند مخلوط شوري با هاش بوسه شیرینی و بودند رسیده لبم روي تا هام اشك

 و بست هاشو چشم. كشیدم هاش چشم روي دستمو. بود نگرانی از پر هاش چشم. بگیره آروم

 نگاه. زدیم نمی حرف كدوممون هیچ. كردم فرو موهاش توي دستمو. گذاشت ام شونه روي سرشو

 رو الب این كی. افتاده براش اتفاقی چه بفهمم خواستم می فقط. بود چیز همه گویاي رفتارمون و

 برص باید. بزنم حرفی بخوام كه نبود وقتش االن ولی. كرده نگرانش قدر این چی و آورده سرش

 . بگیره آروم تا كردم می

 از قبل. بگیره دوش خواست مى. خواب اتاق به رفت راست یك هورمند شدیم، كه ساختمون وارد

 توى مكرد مى فكر. اتاق توى رفتم و گذاشتم سینى توى رو پنبه و بتادین و آب حموم، بره اینكه

 هاش دست بین رو سرش. بود زانوهاش روى هاش آرنج و بود نشسته تخت لب ولى باشه حموم

 . بود زده چنگ موهاشو و بود گرفته

 و خسته قدر این چرا داغون؟ قدر این چرا. كردم نگاهش خیره و ایستادم در دم لحظه چند

 :گفت و كرد دراز سمتم به دستشو دید، منو وقتى و كرد بلند رو سرش پریشون؟

 . اینجا بیا -
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 ندهورم و سمتش رفتم آروم آروم. گذاشتم بغلم زیر رو عصا و كردم جا به جا دستم روى رو سینى

. تمسم اومد و شد بلند برداشتم، كه رو قدم سه دو. رفتنى راه چه هم اون. كرد مى نگاه رفتنمو راه

 زا هم رو عصا و كرد حلقه كمرم دور دستشو. گذاشت آرایش میز روى و گرفت دستم از رو سینى

 . كرد بلندم و گذاشت زانوهام زیر اشو دیگه دست. گذاشت دیوار كنار و برداشت دستم زیر

 گم هامو حرف تمام من كه داشت حرف نگاهش قدر اون. رنگش مشكى هاى چشم به شدم خیره

 :گفتم و شد باز زبونم قفل باالخره. نشست كنارم و نشوندم تخت لب. كردم مى

 بدى؟ بهم رو سینى اون میشه -

 گاهناخودآ و شدم پیشونیش و شقیقه روى خون كردن پاك مشغول. داد دستم رو سینى حرف بى

 روى اجازه بى هام اشك ریختم؟ مى سرم تو خاكى چه بود اومده سرش بالیى اگر. كردم بغض

 زد حرفى و كرد باز لب. بوسید مى رو ردشون هام، اشك كردن پاك جاى به. خوردند سر صورتم

 :رفتم وا كه

 خوندى؟ هاتو درس -

 هچ خودش پیش سوالیه؟ چه دیگه این ؟"خوندى هاتو درس ". شد خشك پیشونیش كنار دستم

. برنب درسو شور مرده بخونم؟ درس بشینم آزاد فكر با كه خیالم بى قدر این من كه كرده؟ فكرى

 :گفتم معترض و شد درهم هام اخم

 وضعیتى؟ چنین تو هم اون بخونم؟ درس تونستم مى نظرت به چى؟ یعنى درس؟...  هورمند -

 سدر میگى؟ چى متوجهى بخونم؟ درس تونستم مى نظرت به نبوده پیداش روز دو شوهرم وقتى

 . سرم تو بخوره

. شا سینه به چسبوند سرمو و گرفت هوا توى مچمو ولى سرم توى بزنم كه كردم بلند دستمو

 و برگشته وضع و سر این با روز دو از بعد. این جز داشتم رو حرفى هر انتظار. بودم شده عصبانى

 هك انگار میزنه حرف جور یه بوده، كجا روز دو این بگه یا بپرسه حالمو اینكه جاى به درس؟ میگه

 . نیفتاده اتفاقى هیچ

 :گفتم دلخورى و عصبانیت با
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 ىبگ خواى نمى. انگار نه انگار و رفتى و كردى ول خدا امون به زنتو روز دو احوالپرسیته؟ عوض -

 هموند فروشى گل جلوى چرا ماشینت چیه؟ براى ها زخم این افتاده؟ برات اتفاقى چه بودى؟ كجا

 ... چرا هات لباس بود؟

 طورى چه رو رفتارش تناقض این. شد اسیر هاش لب بین حرفم ى ادامه و شد بسته هام لب

 كنم؟ تعبیر

 خانوم هانیه. شد بلند و درآورد جیبش از رو سوییچش هومن بعدش، ربع یك خوردیم، كه رو شام

 :گفت

  مامان؟ كجا -

 . الهیجان. باغ خونه میرم -

 .میایم هم ما كن صبر -

 و هومن. بشند آماده كه اتاق به رفتند و افتاد راه سرش پشت هم هاله. شد بلند جاش از سریع و

 خواستم می. ساختمون در دم تا رفتم عصا با آروم آروم هم من. حیاط توي رفتند پدرش و هورمند

 :گفت كه باباش سواالت برابر در هورمند ولی. بشنوم زد، افتاده كه اتفاقی درباره حرفی هورمند اگر

 پلیس به خواي نمی شده؟ دعوات كی با. شد زنده و مرد دختر این پسر؟ بودي كجا روزه دو این -

 كنی؟ شكایت

 :گفت و داد تكون سري فقط

 .نباشید نگران. نیست چیزي -

 انداختى؟ آینه توى خودت به نگاه یه نیست؟ چیزى! همین -

 :شد زدنش حرف مانع و كرد بلند دستشو

 .كنید فراموشش. گذشت دیگه بود هم چى هر. نیست مهمى چیز... كه گفتم من، پدر -

 روى دستشو حرفى هیچ بدون هومن. بیرون رفت در از و گرفت هورمند از نگاهشو دلخورى با

 سالن در دم از بست، رو حیاط در هورمند و رفتند همه وقتی. رفت و داد فشار هورمند ى شونه

 طی ور حیاط پرشتاب كه شنیدم رو هورمند پاي صداي. كنم جمع رو میوه هاي بشقاب كه برگشتم
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 ام عالقه و نگرانی و اضطراب تمام. سمتش برگشتم و كردم ول هارو بشقاب. داخل اومد و كرد

 :گفتم و ریختم هام چشم و صدا توي روي

 ... اتفاقی چه بگی خواي نمی...  هورمند -

 روز رهدوبا و كاناپه روي خوابوندم و كرد بلندم زمین از. كنم كامل امو جمله نذاشت حتی. نداد امونم

 یم حركاتش تمام از دلتنگی. كنه مى جوري این چرا بفهمم تونستم نمی اصال. نو از روزي نو از

. ودب دیگه جور یه هورمند ولی كشیدم، استرس روز دو بودم، نگران منم بودم، تنگ دل منم. بارید

 . اون نه بودم شده گم روز دو من انگار

. نمبشی كرد كمكم و كشید دستمو. شد بلند و گرفت آروم كم كم. داد ادامه نفس یك دقیقه ده

 به تار موهامو و گذاشت سرم روي سرشو. خودش به داد ام تكیه و انداخت ام شونه دور دستشو

 . كردم می نگاهش سوال پر هم من. كرد می صدا اسممو لب زیر مدام. كرد نوازش تار

 نگاهش خوب خوام می. نمیاد هام چشم به خواب اما من. خوابیده هورمند. صبحه دو ساعت االن

 لب .ریخته پیشونیش روي مشكیش موهاي. كنم نگاهش هم ندیدمش كه روز دو این جاي به. كنم

 هاش مژه و ابروها پرپشتی است، بسته هاش چشم كه حاال. بازه هم از كم یه فرمش خوش هاي

 اش نهسی ي قفسه. سرش زیر هم راستش دست و خوابیده راست پهلوي به. میاد چشم به بیشتر

 . نگیر ازم رو آرامش این خدایا. میده آرامش بهم هاش، نفس صداي و میشه پایین و باال منظم

 الاص. شده دعواش نفر یه با میگه فقط. شده چی نمیگه بهم هورمند. شدم زنده و مردم روز دو این

 حس اصال. نگرانم خیلی كشیده؟ طول روز دو كه بوده دعوایی چه این چرا؟ كجا؟ كی؟ با نمیگه

 نظر به مشكوك كارهاش و ها حرف بدجوري. بیفته براش اتفاقی دوباره ترسم می. ندارم خوبی

 كمشكو بهش دارم كم كم دیگه. بخون درستو خونه توي بشین میگه بهم كه هم همش. میرسه

 آخه. گذاشت كار حفاظ دیوارها روي و كشید نرده رو خونه هاي پنجره كه هم پیش هفته. میشم

 كرده؟ كار محافظه قدر این رو هورمند كه هست بیرون اون چی چی؟ یعنی كارها این

........ 

*** 

 .كاردان جناب نمیشم منظورتون متوجه -

 .برگردونیم رو هورمند تونیم می كه راهیه تنها این -
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 . نیست اینجا كه اون بشه؟ خبر با ماجرا این از خواد می طور چه هورمند آخه -

 نیست؟ اینجا هورمند كه دونید می كجا از شما -

 هرش همین توي و اینجا ممكنه طور چه. نبود ولی. رفتم هم دنیا سر اون تا كردنش پیدا براي من -

 .باشمش ندیده من و باشه

 :گفتم و زدم لبخندي

 .بوده سرتون پشت همیشه چون -

 :گفت مبهوت و گیج

 چی؟ یعنی -

 كش. بكنید رو فكرش كه چیزي اون از تر نزدیك خیلی و شهر همین توي. جاست همین هورمند -

 شبی ولی. نباشید جریان در كنم فكر. داره كارخونه این توي رو خودش هاي آدم هورمند كه ندارم

 یسپل با بدیم، خبر پلیس به ما اینكه از زودتر نفر یه كنند، دزدي كارخونه از خواستند می كه

 . بود برادرشوهرتون نام به بودند، گرفته تماس باهاش كه اي شماره اون. بود گرفته تماس

 :گفت تعجبی پر صداي با و شد درشت هاش چشم

  برادرشوهرم؟ -

 اثرات از! نداره هم برادرشوهري طبیعتا و نیست شوهرش دیگه هورمند كه افتاد یادم لحظه یه

 !بود خاطراتش خوندن

 . برازنده هومن.   هورمند برادر منظورم -

 :گفت وصفی قابل غیر هیجان با

 بگین؟ خواین می چی شما هومن؟ -

 و عشق چه بودم فهمیده كه حاال. كنه می بغض داره كه بود مشخص و داشت لرزش صداش

 باعث یچ بفهمم و كنم پیدا رو هورمند كه بودم مصمم قبل از بیشتر خیلی بوده، بینشون اي عالقه

 . بره و كنه رها داشته، دوست وجود تمام با كه رو همسري كه شده
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 خوندم، شما خاطرات توي موردش در كه چیزهایی این و شناختم می من كه هورمندي اون -

 من .بمونه ازش خبر بی سال همه این و كنه رها همسرشو راحتی همین به كه نبوده آدمی مطمئنم

 ینا مشكلی یه منتها. داشته خبر شما زندگی جزء به جزء از هورمند مدت این تمام كنم می فكر

 خیلی شد باعث كه عاملی همون. بده نشون شما به خودشو هورمند ذاره نمی كه هست وسط

 همیمبف و بده نشون رو خودش هورمند كه كنیم كاري باید. بشه جدا شما از و بزنه غیبش ناگهانی

 .گرده برمی هورمند بشه، برطرف مشكل اون وقتی. چیه عامل اون

 :بود هاش حرف و رفتار توي خاصی شوق و لرزید می هیجان فرط از صداش

 بده؟ نشون خودشو هورمند كه كنیم كاري تونیم می گفتید كه راهی این با مطمئنید شما حاال -

 . بگید تونید می دارید فكري شما اگر. امیدوارم -

 . كنیم هماهنگ هم مقدسی آقاي با باید. نیست حرفی...  نه نه -

 :گفتم زده هول

 ... نه نه -

 چرا؟ -

 بوده؟ هورمند وكیل قبال مقدسی كه نگفتید شما مگه -

 . طوره همین بله -

 يآقا همین دارم شك بهش شدیدا كه كسایی از یكی نباشه؟ وكیلش هنوزم كه معلوم كجا از -

 مدت تمام نظرم به. نیست و نبوده خبر بی هورمند از وقت هیچ اون كنم می حس من. مقدسیه

 مورد این در حدسم اگر. باشه كارخونه و شما به حواسش كه بوده موظف هورمند طرف از مقدسی

 چنان هم ممكنه و چیه امون نقشه كه میشه خبر با مقدسی طریق از هم هورمند باشه، درست

 . بذاره پیش پا خودش هورمند كه كنیم كاري باید. بمونه مخفی

 : گفت و كرد قالب درهم استرس با رو هاش انگشت

 بدیم؟ انجامش باید كی -

 . بدونید صالح شما كه روزي هر -
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 خوبه؟ امروز -

 :گفتم و خوردم امو خنده ولی گرفت ام خنده هورمند، به رسیدن براي اشتیاقش همه این از

 یزچ همه فردا تا كنم می سعی. بگیریم نظر در رو مناسب زمان یه و كنم هماهنگ ها بچه با باید -

 . بشه آماده

 . ممنونم ازتون واقعا. خوبه -

 :گفتم و شدم بلند مبل روي از

 . آزمایشگاه برم ندارید امري من با اگر -

 ... فقط نیست عرضی -

 :گفت و ایستاد. كردم نگاهش و برگشتم

 یه هام داوري پیش خاطر به. ننوشتم دفتر اون توي شما مورد در خوبی چیزهاي دونم می -

 معذرت واقعا من. داشت اعتماد شما به قدر این هورمند كه نبود بیخود. بدهكارم بهتون عذرخواهی

 . خوام می

 :گفتم كوتاه خیلی و پایین انداختم سرمو

. خونمب اشو همه نشده وقت هنوز متاسفانه. ندیدم اى كننده ناراحت چیز كه من. نیست مشكلی -

 . گردونم برمی رو امانتیتون كردم تمومش اینكه محض به

 :گفت و زد لبخندي

 .كنم جبران بتونم امیدوارم. ممنونم ازتون -

 . اجازه با. نیست جبران به نیازي -

 متشس به و اومد یادم چیزي رسید، دستگیره به كه دستم. در سمت رفتم و انداختم پایین سرمو

 ناچار به هم من. برگردوند روشو و چكید اش گونه روي هاش اشك صداقت لحظه همون. برگشتم

 .داشت تنهایى به نیاز. رفتم بیرون اتاقش از و شدم حرفم خیال بی

 بهونه مینه و بود نیاورده رو ماشینش. بزنه سر ژاله به بره مستقیم كارخونه از خواست مى بنیامین

 بنیامین وقتی. گفتم براش هورمند مورد در چیزهایی یه راه بین. دیدنش برم هم من كه شد اي
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 نمی رو هورمند اصال خاطر همین به. نبود كارخونه توي دیگه هورمند شد، استخدام كارخونه توي

 رد پشت. چیه كشیدن نقشه همه این از قصدم بفهمه تا داشت اطالعات كم یه به نیاز. شناخت

 :شنیدیم حیاط توي از رو ژاله صداي رسیدیم، كه ژاله ي خونه

 !میگم هتب وایسا. سرتق ي پسره. میفتی گیر كه آخرش كنی؟ می فرار كجا. ببینم اینجا بیا نیما -

 نیامینب. بنیامین سمت چرخید آروم آروم نگاهم ؟ "نیما " گفت. نبودم مطمئن شنیدم كه چیزي از

 منگ و گیج لحظه چند. من سمت چرخوند رو سرش متعجب هاي چشم و شده گره ابروهاي با هم

. دش سكوت. گذاشت زنگ روي انگشتشو بنیامین بود؟ خبر چه حیاط تو. كردیم نگاه رو همدیگه

 :گفت بلندي صداي با بعد لحظه چند. شد قطع هم ژاله هاي دویدن صداي حتی

 كیه؟ -

 :داد جواب بلندتري صداي با هم بنیامین

 . بنیامین منم -

 چیزي یه كردم حس لحظه یه. ببینم رو ژاله تونستم نمی بودم، ایستاده كنار چون ولی شد باز در

 فرار قصد كه افتاد رنگ نارنجی ي جوجه به نگاهم و انداختم پایین سرمو. بیرون پرید حیاط در از

. كرد بلندش زمین روي از و شد حلقه جوجه بدن دور ظریفی هاي دست لحظه همون. بود كرده

 :گفت واري لوطی لحن با كه شنیدم رو ژاله صداي

 . خروس بچه بزنه دور رو ژاله كه اي جوجه نشده زاده مرغ از. نیما آق آوردم گیرت باالخره -

 ي جوجه. آبی بلوز و شال با بود تنش مشكی شلوار و سارافن. دیدمش و گذاشتم جلو قدم یك

 روش و سر از شیطنت. هاش چشم توي بود زده زل و بود آورده باال صورتش جلوي تا رو بدبخت

 روي هامو دست. بود شده دیدنی واقعا براق هاي چشم و خبیث لبخند اون با اش چهره! بارید می

 هجوج گردن روي محكمی ي بوسه. كردم نگاهش لذت با و دادم تكیه دیوار به و كردم قالب سینه

 :گفت و گذاشت

 . شنبا تخس قدر این. خوره می غذا داره باغچه توي رفته آروم چه ببین. بگیر یاد بنی از كم یه -

 به اموپ! عجب! بنیامین؟ و نیما بود گذاشته هارو جوجه اسم پس. میشد تر عمیق لحظه هر لبخندم

 :گفتم و دادم تكیه سرم پشت دیوار
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 !كردي انتخاب اسم براشون باالخره پس -

 جیري صداي با بیچاره ي جوجه. شد ول دستش از جوجه و كشید اي خفه جیغ كه ترسید قدر اون

 بدجوري. بود تر پررنگ ژاله روي و رنگ از دیوار گچ. باغچه سمت كرد فرار و شد بلند زمین از

 یم من به نگاه یه شده درشت هاي چشم با و بود گرفته دهنش جلوي دستشو. بودمش ترسونده

 . كرد می نگاهش شماتت با و بود ایستاده كنارش كه بنیامین به نگاه یه و كرد

 :گفتم و برداشتم دیوار از امو تكیه

 داخل؟ بیایم كنی نمی تعارف -

 غییرت قرمز به سفید از رنگش كم كم. بود هاش دندون بین لبش. برداشت دهنش جلوي از دستشو

 :كرد اشاره حیاط داخل به دست با و پایین انداخت سرشو. كرد می

 ... منظوري. خوام می معذرت. هستید هم شما دونستم نمی...  شرمنده. بفرمایید...  ب -

 كاشتی؟ خودت هارو گل این. شده قشنگ باغچه قدر چه -

 اونم .كنم تماشا رو شدنش رنگ به رنگ و بایستم كه بود این از بهتر. كردم عوض رو بحث رسما

 !دید می من چشم از هم رو ژاله دادن سوتی انگار كه بنیامین وجود با

 و خاك به زدن نوك حال در باغچه توي جوجه تا دو هر. چرخید باغچه سمت به دوشون هر نگاه

 هاي گل از پر باغچه. بود ها جوجه ي خونه ظاهرا كه بود باغچه توي هم كارتنی. بودند ها گل برگ

 :گفت ژاله. نبود خبري ها گل این از بودم اومده كه قبل ي دفعه. بود شده وارنگ و رنگ

 . كاشتیم هم با بنیامین با -

 :گفتم و دادم تكون سري

 . سراغشون بیاد گربه ممكنه ذاري می حیاط توي هارو جوجه -

 یم فرار ولی داخل ببرمشون خواستم می. بیرون میارمشون باشم حیاط توي خودم وقتی فقط -

 . كنند

 :گفتم بدجنسی با

 !بخوریم د بش كباب جوجه یه و بشند تپل كه برس بهشون خوب -
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 :گفت زده وحشت اما ژاله. ام شونه روي زد و خندید قاه قاه حرفم، شنیدن با بنیامین

 من؟ هاي جوجه با كباب؟ جوجه چـــــی؟ -

 ماخ با چون. بود شده تموم گرون خیلی براش حرفم انگار. كنه هضم حرفمو تونست نمی اصال

 :گفت هم در هاي

 چه. دراومدم تنهایی از آوردینشون وقتی از. مونند می هام دوست مثل من براي ها بیچاره این -

 بزنید؟ كردنشون كباب از حرف میاد دلتون طور

 :گفت بنیامین

 می پس خود به خود دیگه بعدش. سال سه دو فوقش مونند؟ می زنده قدر چه مگه ها این آخه -

 .دش له تنم گوشت انصاف بی... آي آي آي...  عزا از دلی یه و كنیم حاللشون بهتر چه پس. افتند

 بازوي یرز كه افتاد ژاله هاي انگشت به چشمم كه گشتم بنیامین كشیدن درد علت دنبال تعجب با

 نم دست از كه رو حرصی كه بود مشخص ژاله ي چهره از. بودند گرفته خودشون بین رو بنیامین

 هب دونه رو ژاله هاي انگشت زحمت به بنیامین. كنه می خالی بیچاره بنیامین سر داره هم خورده

 :گفت و كرد باز بازوش دور از دونه

  كنی؟ می مجازات منو میده پیشنهاد دیگه یكی. بابا كن ول -

 :گفت و انداخت بهم آلودي اخم نگاه ژاله

 ... دیگه یكی اون -

 :گفت و داد تكون سرشو. خورد حرفشو و كشید عمیقی نفس

 . داخل بفرمایید -

 . ساختمون سمت برد خودش با و بست رو درش كارتن، توي انداخت هارو جوجه و شد خم هم بعد

. رفتگ قرار جلوم چاي سینی كه بودم نجال فكر تو و كردم می پایین و باال رو تلویزیون هاي كانال

. ردك خوش جا هام چشم توي محبت و نشست لبم روي ناخواسته لبخندي است، ژاله اینكه فكر با

 :گفتم و برداشتم فنجونی

 .نكنه درد شما دست. موقعی به چاي چه...  به به -
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 .كردم بلند سرمو بنیامین، حرصی صداي با

 .نكنه گیر گلوت تو بپا -

 :فتمگ و گشتم ژاله دنبال رو آشپزخونه توي و كردم رد بنیامین ي شونه روي از رو متعجبم نگاه

  رفت؟ كجا ژاله پس -

 نیما؟ آقا بله -

 :گفتم و زدم لبخندي. بود نشسته مبل تا دو ي فاصله با. برگشتم. شنیدم چپم سمت از رو صداش

 . هیچی -

 هاشار سینی داخل به سرش با كه كردم نگاهش. آورد فشار پام هاي انگشت روي بنیامین پاي

 :گفتم منگ و گیج. كرد

 بردارم؟ باید چی دیگه -

 بزنی؟ هم خواي می پات شست با نباتو -

 .قاشق...  آهــان...  هان؟ -

 كجاست؟ حواست -

 . نجال پیش -

 :گفت نگرانی با بنیامین

 شده؟ چیزي -

 :گفتم و زدم لبخندي

 میشه؟ تموم اى هفته یك قرار فردا -

 :گفتم و دادم تكون سري هم من. كرد تایید سر با

 . میشی متوجه خودت فردا...  خب -

 چیو؟ -
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 .دیگه رو نتیجه -

 كرده؟ قبول -

 :گفتم خیال بی و انداختم باال اي شونه

 . پرسید خودش از باید -

 . برات دارم. نگو باشه -

 بلند و گذاشت میز روي چایشو فنجون ژاله. خوردم رو چاییم از قلپ یه و كردم ریزي ي خنده

 شدم مطمئن درآورد، رو گوشت ي بسته وقتی. فریزر سر رفت مستقیم و آشپزخونه توي رفت. شد

 :گفتم بنیامین به رو بشنوه كه جوري. شام فكر تو رفته

 .برم زود باید. كنیم چیكار خوایم می بدم توضیح برات زودتر تا بیار كاغذ یه راستی -

 :شنیدم رو ژاله صداي داشتم، انتظار كه طور همون

 . كنم می درست شام دارم نیما؟ آقا برید كجا -

 . دیگه فرصت یه باشه اهلل انشاء. دارم كار كلی فردا براي. برم باید. نكشید زحمت. ممنون -

 كنی؟ می تعارف -

 :بنیامین سمت برگشتم

 . بگم بهت تا بیار خودكار و كاغذ پاشو. چیه تعارف بابا نه -

 و برداشت رو چاي سینی و میز روي گذاشت. اومد بیرون آشپزخونه از خودكاري و دفترچه با ژاله

 . رفت آشپزخونه به

 می هم روي فكرهامونو ما تا. كردم صحبت بدم، انجام خواستم می كه كاري مورد در بنیامین با

 رو هبرنام كم یه بنیامین نظر با. شربت و تخمه و میوه. كرد می پذیرایی ازمون هم ژاله ریختیم،

 كارخونه، كاري ساعت اتمام از بعد فردا شد قرار و كردم صحبت تلفنی هم رضا با. دادم تغییر

 مومشت شبه یه تونستم می. بود نمونده صداقت خاطرات شدن تموم تا چیزي! كنیم اجرا رو برنامه

 موردشون در تونستم می كه چیزهایی تمام اقدامی هر از قبل دادم می ترجیح كه البته و. كنم
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 لمب روي از. كنم تمامش زودتر بتونم كه خونه برم دادم ترجیح خاطر همین به. بخونم رو بفهمم

 :گفتم ژاله به رو دادم می دست بنیامین با كه طور همون و شدم بلند

 . زحمت توي افتادي ببخشید. پذیرایی بابت ممنون -

 . برسونید سالم خانواده به. آوردید تشریف كه كشیدید زحمت شما -

 .باشی سالمت -

 :گفتم و انداختم خونه دور نگاهی

  ؟ خوابی می تنهایی جا این ترسی نمی ها شب -

 :گفت و داد تكون سري

 . امنه خداروشكر هم محله این. كردم عادت دیگه -

 :گفتم بنیامین به حیاط توي. بیرون رفتم ساختمون از خداحافظ یه با و دادم تكون سري

 كارتن توي میشن بزرگ دیگه روز چند. بسازیم ها جوجه این براي هم خونه یه شد فرصت اگه -

 . بشن بزرگ زودتر تا بخوره هم آفتاب بهشون باید. نمیشه جاشون

 :گفت و پام ساق به زد یكی كفشش نوك با

 . آدمیزادن انگار كه هاست جوجه این نگران همچین -

 :گفتم اخم با و دادم ماساژ دست با اشو ضربه جاي و شدم خم

 روشون هایی اسم چه ندیدي. توییم و من جوجه تا دو این بدبخت كنی؟ می پرونی لگد چرا -

 . دیگه باشیم خودمون فكر به باید خودمون. بنیامین و نیما گذاشته؟

 :گفت و زد پوزخندي

 . میگی هذیون كم كم داري. كارت رد برو -

 .صداقت دفتر سراغ رفتم راست یك رسیدم، كه خونه به. كردم خداحافظی باهاش و خندیدم

*** 

 0899/ مرداد/02
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 می دكتر وقتی. خوبه سالمتی قدر چه. شدم اذیت خیلی ماهه یك این. كردم باز رو پام گچ

. نهك اره پامو ترسیدم می. شدم می روح قبض ترس از داشتم ببره، برقی اره با رو پام گچ خواست

 یادمه. كرد می نوازش دستمو پشت فقط هم هورمند. زدم می چنگ رو هورمند دست مدت تمام

 زا موقع اون اینكه با. كرد برخورد تر مهربون شد، رد پام هاي انگشت روي از ماشینش با كه روزي

 یم دوري ازم كنم می حس چرا دونم نمی. نداشتیم هم با هم نسبتی هیچ و بود عصبانی دستم

 می سوالی ازش هم وقتی. چی دونم نمی ولی. شده من از دلخوریش باعث چیزي یه انگار. كنه

 . كنه می عوض رو بحث پرسم،

 رسد با رو روزم تمام. عقبم برنامه از و كنم می تنبلی میگه. كرده تر فشرده رو درسیم ي برنامه

 ازش كردم، باز رو پام گچ اینكه از بعد. نذاشته برام هم خاروندن سر وقت حتی. كرده پر خوندن

. خونه بریم هك بهتره و بیارم فشار پام به نباید فعال گفت ولی بگردیم كم یه و بیرون بریم خواستم

 مك كم دیگه. داره نگه خونه توي منو اینكه براي بوده اي بهونه هم این میگه بهم حسی یه ولی

 و نرده از پر هم برم و دور و خونه كنج همش. كنم می پیدا رو نشین مطبخ كنیزهاي حس دارم

 زندونی از باك چه ولی. ندارم ها زندونی از كمی دست بینم می كنم می دقت كه كم یه. حفاظ

 یحساب بان زندان میگم بهش بفهمه اگه مطمئنم...  اوه اوه باشه؟ هورمند بان زندان وقتی بودن

 .میشه شاكی

. عقبم امروزم ي برنامه از صفحه ده هنوز. برگشت هورمند كنم فكر. اومد در صداي...  واي اي

 یه ماحت مهمه براش قدر این هورمند وقتی. بخونم درسمو آدم ي بچه عین بشینم گرفتم تصمیم

 . كنه نمی اصرار چیزي روي بیخود هورمند ولی نفهمم، االن رو دلیلش شاید. داره دلیلی

*** 

 مرداد/66

 دیروز و زنم می لنگ پختن كته توي هنوز متاسفانه. پختم ماهیچه با پلوشوید ناهار، براي دیروز

 میز روي رو همه. ماست و خوردن سبزي با. كردم درست هم ساالد. شد شفته كم یه برنجم هم

 . بخوریم ناهار هم با و برگرده هورمند كه وقتی تا هام درس سر نشستم و چیدم

 رناها براي دیگه و خوره می چیزي یه دانشگاه توي روزها بعضی حتی. میاد خونه دیرتر روزها این

 رت سریع چه هر باید و رسیده حساسی جاهاي به آزمایشاتش میگه، خودش كه طور این. نمیاد هم

 عروسی زودتر هم ما و بشه تموم زودتر درسش شاید طوري این. بهتر چه...  خب. بده انجامشون
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 و خونه این انگار. دارم بدي حس یه كنیم می زندگی هم پیش و عقدیم كه جوري این. كنیم

 مهمون حس. خونه این "خانوم " بشم من تا مونده هنوز كنم می حس. نیست خودم مال زندگی

 . دارم بودن

 :گفت و زد اي خسته لبخند دید، رو آماده و شده چیده میز وقتی. اومد كه بود ظهر از بعد دو ساعت

 پختی؟ چی. كرده چه خانوم. ببین اینجارو...  به به -

 دهنكر تعریف پختم دست و كارهام از دیگه كه بود روز چند آخه. شد آب دلم توي قند تعریفش از

 :كردم حلقه گردنش دور هامو دست و ایستادم كنارش. بود

 . بزن حدس...  اومــــم -

. ورهبش هاشو دست تا ظرفشویی سینك سمت رفت و كرد باز گردنش دور از هامو دست نرم خیلی

 . بره و كنه ول اینكه نه داشتم رو اش بوسه انتظار. شد گرفته حالم

 .پلوئه جور یه معلومه روش، دمكنی با قابلمه دونه یه اون از -

 :گفتم و زدم جونی بی لبخند

 . اوهوم -

 كشیدن مشغول و كردم خاموش رو غذا زیر. نداشتم حدسیاتش دادن ادامه براي اشتیاقی دیگه

 روي و آورد هم بشقاب تا دو كابینت داخل از گذاشتم، میز روي كه رو دیس. شدم دیس توي غذا

 به مبهوت و مات. شد خوردن مشغول و خودش براي بعد و كشید غذا من براي اول. گذاشت میز

 . میاد جوش به خونم داره ذره ذره كردم می حس. كردم می نگاه حركاتش

 و ذاشت می دهنم هورمند رو غذا قاشق اولین. خوردیم می غذا دیس توي از هم با قبلش روز تا

 كردم حس. نذاشت دهنم هم غذا حتی كرد، جدا رو غذامون بشقاب تنها نه ولی. اون دهن هم من

 عظیمم بغض از كوچیكی بخش باهاش و ریختم دوغ كم یه. میاره هجوم هام چشم به داره اشك

 و بگیرم دهنش جلوي رو غذا قاشق و بزنم بندي نیم لبخند بتونم، كه قدري اون. دادم قورت رو

 :بگم

 . بذاري دهنم رو اول قاشق رفت یادت كه هاست آزمایش درگیر فكرت قدر این -

 :گفت و زد لبخندي افتاد، قاشق به كه نگاهش
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 . ببخشید -

 بهش همیشه از بیشتر. گذاشت دهنم به قاشقی حرف بدون اونم و گذاشتم دهنش رو قاشق

 .ریختم می حلقم به زهر انگار خوردم، می كه قاشق هر با. داد محل بهم همیشه از كمتر و رسیدم

 . میومد بند نفسم راه و میشد بزرگتر بغضم

 :گفت سرد خیلی و شد بلند میز سر از هورمند

 . میشد تر خوشمزه وگرنه بود شفته كه حیف. نكنه درد دستت -

 كه خداروشكر. بود گرفته باریدن كه بغضى و موندم من. رفت بیرون آشپزخونه از هم بعد

 مین ایراد غذام از وقت هیچ قبال. ببینه هامو اشك هورمند خواست نمی دلم. نیست اپن آشپزخونه

 هب وضوح به حاال ولی. نداره اشكال گفت می كردم می اعتراف عیبش به خودم اگر حتی. گرفت

 شستیم می هارو ظرف هم با. كردیم می جمع رو میز هم با موند می قبال. داره ایراد كه آورد روم

 ... ها تازگی ولی

 وساعدش. كشید دراز و رختخوابش توي رفت من از زودتر هورمند بخوابیم، خواستیم می كه شب

 :گفتم و كشیدم دراز كنارش. هاش چشم روي گذاشت

 . رفت یادت رو چیزي یه هورمند -

 :انداخت بهم نگاهی نیم و برداشت هاش چشم روي از دستشو

 چی؟ -

 قتیو. بود كرده فراموش كلی به انگار ولی میاد یادش حرفم این با كردم فكر. كردم بغض دوباره

 توي سرمو. كرده فراموش رو بخیر شب بوس بگم میشد روم طور چه بود سرد رفتارش قدر این

 :گفتم و كردم فرو بالش

 .هیچی -

 :گفت دلخوري با

 كردي؟ بیدار منو هیچی براي هیچی؟ -

 . خوام می معذرت -
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 می ورط چه آخه. نشه بلند ام گریه صداي كه گرفتم می گاز لبمو. كشیدم باال سرم روي تا رو پتو

 هك نذري از طور چه نبوسیده؟ منو است هفته یك كه كنم گله طوري چه بزنم؟ حرف باهاش تونم

 طور این وقتی هم اون گرفتم؟ نظر در عروسی براي كه تاریخی از بگم؟ كردم سالمتیش براي

 .كنه می غریبگی باهام

 كنار صورتم روي از پتو. لرزید می هام شونه. آوردم كم نفس گرفتم، رو ام گریه جلوي بس از

 من .نكن اخم بگم خواست می دلم. كرد می نگاهم غلیظی اخم با هورمند. كردم بلند رو سرم. رفت

 ترسیدم می. ترسیدم می ازش داشتم بار اولین براي. بودم شده الل ولی. ندارم رو اخمت طاقت

 ... ولی. كنه تر خراب حالمو كه بزنه حرفی

 منو و كرد حلقه دورم اشو دیگه دست. گذاشت بازوش روي سرمو و كرد رد سرم زیر از دستشو

 :گفت و شد موهام نصیب بودم حسرتش در كه اي بوسه. داشت نگه بغلش توي

 هب اگر چیه؟ براي ها اشك این آخه. ببینم اشكتو ندارم دوست كه بگم باید بار چند...  سایه -

 . نیستم ها اشك این الیق من. نكن حرومشون كه منه خاطر

 ولی بزنم حرف كه كردم بلند سرمو. كنه می چیكار باهام داره دونست می هم خودش پس

 :گفت و گذاشت لبم روي انگشتشو

 به یازن شدنشون برطرف براي كه بیاد پیش زندگی توي ممكنه چیزهایی یه...  سایه كن گوش -

. ودتهخ خاطر به فقط كنم می اصرار چیزي به اگر من. محكم و مقاوم. باشی صبور باید. داریم زمان

 تونیب باید. كنی عادت چیزهایی یه به باید. بشی اذیت خوام نمی. نگرانیمه از زنم، می حرفی اگر

 یه متون می ولی. نیستم كنارت لحظه هر و همیشه كه من. بكشی بیرون آب از تنهایی گلیمتو

 . بدم یادت رو چیزهایی

 هورمند؟ بگی خواي می چی -

 :كشید موهام روي دستشو

 براي. نمیدي آزار خودتو نباشم من اگر كه. خوشبختی هم من بدون كه بدي قول بهم خوام می -

  .باشه داشته رو هات اشك ارزش كه بده بها كسی به...  سایه. كنه تب ات واسه كه بمیر كسی

. شیدك صورتم و ها چشم روي دستشو. نداشتند سیالب با فرقی دیگه حاال. شد تر شدید ام گریه

 :فشرد اش سینه به سرمو و گذاشت موهام روي دستشو
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 . بخواب كنی ام دیوونه اینكه از قبل كنم می خواهش. سایه بخواب -

 متوجه كنم می فكر هاش حرف به هم چی هر. فهمم نمی هم هنوز. میگه چی فهمیدم نمی

 جدایی بوي هورمند هاي حرف. نیست انتظارم در خوبی روزهاي دونم می فقط. نمیشم منظورش

. ییتنها از ترسم می. باشه نداشته دوستم دیگه ترسم می. باشه كنده دل ازم ترسم می. میدن

 اه حرف این پس. مواظبمه همیشه نگفت خودش مگه بربیام؟ خودم پس از تنهایی خواد می چرا

  .میشم دیوونه دارم خدایا ؟ "كنه تب ات واسه كه بمیر كسی واسه " كه چی یعنی چی؟ یعنی

 0899/ مرداد/69

 و كنیم می خراب كارهامون با رو خدا خوب روزهاي. دونم نمی نحس؟. امروز بود نحسی روز چه

 یا دههورمن با حق بود؟ من از اشتباه بود؟ من تقصیر. نویسیم می خدا پاي به رو نحسیش هم بعد

 .كنم می حماقت واقعا هایی وقت یه من و درسته هاش حرف همیشه. هورمنده با حق كه البته من؟

 . امروز مثل

 از منم هورمند، رفتن محض به و نیاوردم طاقت دیگه ظهر از بعد. بود گرفته دلم صبح از امروز

 هیچی. بهزیستی رفتم راست یك. نداشتم رو موندن خونه توي طاقت دیگه. بیرون زدم خونه

 ي همه با كه تنها ي بچه دختر یه. داد نمی آرامش بهم نفسش عزت و نفس دیدن از بیشتر

 به نشده، خوب باهاش ام رابطه هنوز اینكه با. داشت رو خودش خاص غرور بچگی، و تنهایی

 دامن به كه اي بچه مثل بگیرم، اجازه ازش حریمش به ورود براي اینكه بدون دیدنش، محض

 . كردم گریه هاي هاي و نفس بغل توي انداختم خودمو آورده، پناه مادرش

 تا زدم می دري هر به بار هر كه من. شوكه هم شده ناراحت هم رفتارم از كه فهمیدم می خوب

 داره پناه به نیاز خودش كه اي بچه. كردم می گریه بغلش توي نرسیده راه از حاال بخندونمش

 ها بچگی بازي عروسك مثل. افتاد حركت به كمرم روي كوچولوش هاي دست. من پناه بود شده

 راگ یا ببره خوابش تا زنی می ضربه آروم آروم كمرش به و ذاري می هات شونه روي عروسكتو كه

 بدون اي دقیقه چند. وحشتناك درد یه. كرد می درد دلم هم من. بگیره آروم كنه می درد دلش

 :گفت برداشتم، اش شونه روي از سرمو و شدم تر آروم وقتی. بودیم كرده بغل رو همدیگه حرف

 شده؟ دعوات عمو با -

 :كردم ازدواج كه بودم گفتم بهش. اومد لبم به لبخند
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 . دلخورم ازش كم یه فقط. عزیزم نه -

 زده؟ كتكت -

 :رفت باال تعجب از ابروهام

 كردي؟ فكري همچین چرا...  نه -

 :گفت معصومانه

 .كنند می گریه همدیگه بغل توي زنه، می هارو بچه قنبري خانوم وقتی آخه -

  كتك؟. شد هم در هام اخم

 زنه؟ می هم رو تو -

 . نه -

 زنه؟ می چی براي هاتو دوست -

 . خونند نمی درس چون -

 خونی؟ می درستو تو -

 :گفت و داد تكون سرشو

 .بشم دكتر خانوم تونم می بخونم درسمو خوب اگر گفته عمو. اوهوم -

 عمو؟ كدوم -

 .هورمند عمو. دیگه عمو -

 بود؟ اومده دیدنش به هورمند مگه. بزنه بیرون حدقه از هام چشم كه بود نمونده چیزي

 شناسی؟ می كجا از رو هورمند عمو -

 . اینجا میاد ها وقت بعضی -

 ودمب نفهمیده مدت این توي طور چه. نمیشد باورم. كنم پنهون رو تعجبم تونستم نمی جوري هیچ

 ازش و بودم گفته بهش نفس مورد در رو چیز همه خودم اومده؟ می نفس دیدن به هم هورمند كه
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 نشدید به تنهایی دونستم نمی. بود نكرده قبول هورمند ولی دیدنش بریم هم با بودم خواسته

 بود؟ نزده حرفی من به چرا. میومده

 :شد بلند گوشیم زنگ صداي كه بودم بهت توي هنوز

 ... لحظه هر میشه تنگ دلم اما و هستی كنارم

 . عزیزم سالم -

 نیستی؟ خونه ندادي؟ جواب خونه به زدم زنگ چرا كجایی؟. سالم -

 آتیشش روي آبی شاید كه آرومی لحن با. انفجار حال در آتشفشان مثل. بود خشم از پر صداش

 :گفتم باشه

 .نفس پیش اومدم. نباش نگران -

 .كردي بیجا تو -

 دست كه مادري و پدر تصویر. موند ثابت دیوار روي معوج و كج نقاشی به نگاهم. شدم خشك

 :بگم تونستم زحمت به. زدند مى لبخند تماشاچى   من روى به و بودند گرفته رو دخترشون

 ... من هورمند، -

 توپا نداري حق من بدون نگفتم بهت مگه بیرون؟ بیاي خونه از داد اجازه بهت كی. نباشه حرف -

 بذاري؟ بیرون خونه از

 .كردم می سقوط احساس بیشتر لحظه هر من و گرفت می اوج بیشتر لحظه هر صداش

 فهمیدي؟. خوري نمی جُم جات از. دنبالت میام دارم -

 سمت به نگاهم. شد گرم دستم. شد سرازیر دوباره هام اشك. بود كرده قطع. اشغال بوق صداي و

 تمام انگار. بود بارونی نگاهش. بود كرده احاطه رو هام انگشت نفس هاي دست. چرخید دستم

 باز گرفت می رو هاش گوش اگر حتی زد، هورمند كه دادي همه اون با. بود شنیده مارو هاي حرف

 هك داشت غصه و غم خودش كم. بود كرده گناهی چه بچه این. كردم می گریه نباید. شنید می هم

 بفرما. نمك اینم...  خب. زندگیه نمك دعوا گفتن قدیم از. باشه هم تا دو ما دعواي شاهد حاال

 . خانوم سایه كن جان نوش
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 نممطمئ. نگفتم دروغ. ناراحته اي دیگه چیز بابت از عمو گفتم بهش و كردم خداحافظی نفس با

 می نشأت كجا از عصبانیت همه این دونم نمی هم خودم ولی است دیگه جاي از هورمند ناراحتیه

 ستمود پیچید، خیابون سر از كه ماشینش. ایستادم منتظرش و بهزیستی ورودي دم رفتم. گیره

. فتادا كار به سرعت به مغزم. زد كیفمو موتوري یه لحظه همون ولی بدم تكون براش كه كردم بلند

 كیف هی موبایلم، آفتابی، عینك پولم، كیف. كردم می بررسی رو كیفم محتویات ذهنم تو داشتم

 هك موبایلمم. نبود توش مداركم خداروشكر...  هوف چی؟ مداركم. كلیدم دسته و كوچیك آرایشی

 توريمو دنبال دویدن ارزش اصال پس. نداشتم توش خاصی چیز هیچ. بود ارتباطی ي وسیله فقط

 .نداشت رو

 :شنیدم رو صداش خودش از زودتر و كرد ترمز پام جلوي هورمند

 یعوض اون اگر خیابون؟ توي اومدي چی براي بیام؟ تا نخور تكون جات سر از نگفتم بهت مگه -

 چی؟ بهت بود زده كیفت، دزدیدن جاي به

 ور متشنجش اعصاب و جو این جوري یه باید. شدم ماشین سوار. زدند رو كیفم كه بود دیده پس

 :گفتم و انداختم باال اي شونه. كردم می آروم

 ارزشی چه كیف یه. جفتمون سر فداي دوما. نگران همیشه و اخالق خوش آقاي به سالم اوال -

 ... كارتمو سیم باید فقط. نداشتم توش هم خاصی چیز. داره

 . سایه بسه -

 روي شدن، كر ترس از و اومد باال اراده بی چپم دست. كنه ساكتم كه بود بلند قدر اون دادش

 اهالی ي همه خواست نمی دلم. دادم باال بود پایین كه رو خودم سمت ي شیشه. نشست گوشم

 و داد فشار گاز روي پاشو. داشبورد به زدم زل ساكت. شده دعوامون هورمند و من بفهمند رشت

 تمسم اومد. شدم پیاده هم من. شد پیاده و كرد پارك رو ماشین رسیدیم، كه خونه دم. كرد حركت

 . خونه سمت كشوندم و كوبید هم به محكم رو ماشین در. گرفت رو دستم مچ و

 يتو شدم پرت. خونه سمت كشید دستمو كرد، باز كه درو. شدم می كشیده دنبالش ترسیده

 هم خونه چهارستون تنم، ستون چهار بر عالوه كردم حس. كوبید هم به سرش پشت درو. حیاط

 . لرزید
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 یه خدا، خداوندي به...  سایه. بیرون رفتی شده خراب این از من ي اجازه بدون كه كردي غلط -

 بدون اگر دونی نمی تو مگه آخه د  . شكنم می خودم رو پاهات جفت بكنی غلطی چنین دیگه بار

 ؟كنند می لعنتت خدا عرش تموم بگردي و بري تا بگذاري، بیرون در این از پاتو شوهرت ي اجازه

 خودشو ترس با قلبم. بود انداخته وجودم به رعشه هاش حرف با. نداشتم هام اشك روي كنترلی

 مظرفیت. نشستم حیاط كف و گذاشتم هام گوش روي هامو دست. بود كرده مچاله ام سینه كنج

 شدست. كشیدم عقب خودمو و كشیدم جیغی ترس از. گرفت قرار بازوم زیر دستش. بود تكمیل

 مچش توي. كنم نمی اشتباه كه مطمئنم. شد عوض نگاهش رنگ لحظه چند براي و موند هوا توي

 . كوتاه ي لحظه چند براي فقط ولی. دیدم رو پرمحبتم و مهربون هورمند همون هاش

 :گفت عصبانیت با. كرد بلندم زمین روي از و برداشت سمتم به قدمی و كرد اخم دوباره

 داشتی؟ كیفت توي چی -

 ونهخ از خودش با و كشید دستمو دوباره. كرد داغ اومد كه كلید دسته اسم. گفتم براش هق هق با

 هی برگشت، وقتی. داشت نگه سازي كلید جلوي. كرد حركت و ماشین توي نشوند. برد بیرون

 :گفت و كرد باز درو. بود همراهش آقایی

 . بشین عقب برو -

 در قفل خواست ازش هورمند رسیدیم، وقتی. نشستم عقب و شدم پیاده سوالی و حرف هیچ بدون

 باید زد دزد كیفشو كی هر مگه آخه. بودم مونده واج و هاج! كنه عوض رو ساختمون ورودي و حیاط

 به الزم كه كجاست من ي خونه دونه می كجا از دزد اون اصال كنه؟ عوض اشو خونه در قفل

 داخل رفتم حرف كلمه یك بدون و كردم خاك ذهنم كنج هامو سوال ي همه باشه؟ قفل تعویض

 ازش من. نزدیم حرف هم با هم كلمه یك شده، شب نیم و ده ساعت كه هم االن تا. ساختمون

 گفتم. باشه ناراضی كردم نمی فكر گفتم. كردم اشتباه گفتم. اونه با حق گفتم و كردم عذرخواهی

 . داشت می بر ترك یه حداقل بودم زده حرف دیوار با. انگار نه انگار اون ولی كردم غلط

 رد الي. شدم كنجكاو. كرد می پچ پچ. شنیدم گوشی با رو زدنش حرف صداي پیش ساعت یك

 :ایستادم گوش و كردم باز كمی رو اتاق

 چنده؟ ساعت دونی می هیچ -

... 
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 بشه؟ چی كه اونجا بیام شب وقت این -

... 

 . كنه می شك -

... 

 .افتادم گیر اي مخمصه چه تو ببینی نیست من جاي كه تو -

... 

 . ازت ممنونم. نگرانمی دونم می -

... 

 . كشه می طول آخه -

... 

 توئه؟ دست مگه كنی؟ می تمومش زود -

... 

 .نمیشه كه طوري همین. كنیم ریزي برنامه براش باید -

 ... 

 .نمیشه امشب. فردا براي باشه -

 می كجا كرد؟ می شوخی داشت كی با شب وقت این. داشت شوخی از اي مایه ته آخرش ي جمله

 رنامهب كه بود كاري چه كشید؟ می طول كه كنه چیكار خواست می بود؟ نگرانش كی بره؟ خواست

 داشت؟ الزم ریزي

 مذهن توي كه مزخرفی فكرهاي به خواست نمی دلم. بستم آروم درو و گذاشتم دهنم روي دستمو

 دیدم می كردم می فكر چی هر. بودند افتاده جونم به خوره عین ولی بدم بها خوردند می چرخ

 رطو چه اخه. نبود ها حرف این اهل من هورمند ولی. دربیاد جور اش مكالمه با تونه می چیز یه فقط

 یلیخ گرفت نمی جلومو اگر كه من. بود نخواسته خودش گذاشتم؟ كم براش چی مگه بود؟ مكنم
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 بار هر. نخواست خودش اون ولی. بودم اش بچه مادر شاید االن تا. بودم باخته خودمو پیش وقت

 در براش زیادي هم شاید یا بودم؟ ارزش بی براش قدر این یعنی. گرفت منو و خودش جلوي

 مفهومی شوهر و زن بین دیگه ها حرف این. شوهرمه اون. زنشم من آخه ولی. بودم دسترس

 .رو لعنتی عذاب این كن تموم خدایا. نداره

 0899/ شهریور/2

 میاد؟ سرمون داره بالیی چه. دیوار به بكوبم سرمو خواد می دلم. شده جدا هورمند اتاق از اتاقم

 میاري؟ زندگیمون سر داري بالیی چه هورمند

 مثال اتاق توي هم من و كرد می صحبت تلفن با داشت سالن توي هورمند كه بود پیش شب دو

 كتاب خط هر كه بود وقتش چند این یواشكی هاي مكالمه درگیر فكرم قدر اون. خوندم می درس

. بشنوم رو هاشون صحبت صداي خواد نمی دلم عنوان هیچ به. فهمیدم نمی و خوندم می بار ده رو

 نای. كنه نمی خیانت من به مطمئنم. دارم ایمان هورمند به من. كنم شك هورمند به تونم نمی

 گرا شك باشه؟ زن یه حتما مخاطبش كه داره دلیلی چه. باشه كسی هر با تونه می هاش صحبت

 خرهباال مطمئنم. كنند شك همدیگه به نباید شوهر و زن. پاشه می هم از افتاد زندگیمون جون به

 زرو هر كه چند هر. باشم صبور كم یه باید فقط. میگه بهم چیزو همه بدونه صالح خودش وقتی

 . میشه قبل روز از بدتر داره

 ندومو هر كه آهنگی همون. گذاشتم آهنگ گوشیم با نشنوم، رو اشون مكالمه صداي اینكه براي

 .نه یا میاد خوشش آهنگ این از هنوز دونم نمی...  هورمند مورد در البته. عاشقشیم

 دراونق هم باز بودن، هم كنار و عشق همه این وجود با اینكه حس. كردم می گوش اشتیاق با قبال

 ... حاال ولی كنه می دلتنگمون دوري لحظه یه كه داریم عالقه هم به

  لحظه هر میشه تنگ دلم اما و هستی كنارم

 محضه داشتن دوست فقط نیست عادت دونی می خودت

 یه قطف امون عالقه و عشق تمام یعنی. گیریم می فاصله هم از بیشتر روز هر ولی هستیم هم كنار

  سوزم؟ می دارم هنوزم چرا پس كرده عرق تب این اگر كرد؟ عرق زود كه تندي تب بود؟ تند تب

 میرم می تنهایی از كه جایی نري تنها وقت یه

 گیرم می دلشوره بري هم در دم تا جا این از
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 سرم به ها وقت بعضی. برم بیرون ندارم اجازه كه هم من. میره بیرون تنها همیشه روزها این

 می .بمونم خرگوشی خواب همین توي خواد می دلم ولی است مسخره...  ولی كنم تعقیبش میزنه

 ايه دام از. خودم هاي جنس هم از ترسم می. ببینم رو ببینم نباید كه چیزي اون اینكه از ترسم

 .دارند اشون چنته توي كه واجوري جور

  كارم از گیره می دلت هایی وقت یه كه دونم می

 دارم دوست خیلی بگم نیست حواسم كه روزهایی

 ینا كه برسه روزي كردم نمی هم فكرش. داره دوستم بگه نیست حواسش كه وقته خیلی دیگه

. كنم فكر هاش توجهی بی به هورمند، هاي محبت به كردن فكر جاي به و بدم گوش رو آهنگ

 و حال تو. گرفتند نمی آروم لحظه یه هام اشك. بودم كرده كز دیوار كنج و بود زانوم روي سرم

 :شد بلند دادش صداي بیام خودم به تا و شد باز اتاق در مرتبه یه كه بودم خودم هواي

. هكن می درد سرم بیار برام قرص یه پاشو میدي؟ گوش ها پرت و چرت این به اینجا نشستی -

 . بخوابم خوام می كن خفه هم آهنگ این

 روي سرعت به هامو دست. كردم قطع رو آهنگ صداي و شدم بلند دیوار ي گوشه از زده وحشت

 دچن حرفی هیچ بدون افتاد، صورتم به كه نگاهش. كنم پاك هامو اشك كه كشیدم می صورتم

 اون كه خوندم می نگاهش از. گشتم می خودم هورمند دنبال هاش چشم توي. كرد نگاهم لحظه

 سمتش به قدم یه. كنه می بغلم و میاد بودم مطمئن. كشه می پر بودنمون هم با براي دلش هم

 . كرد پر رو بینمون ي مونده باقی قدم سه اون و برداشتم

 كه اي لحظه درست اما بستم هامو چشم و كردم بلند سرمو اختیار بی من و گرفت هامو شونه

 خودم به وقتی و كردم باز هامو چشم ترسیده. شد كشیده بازوم بودم، حضورش لمس منتظر

 .بودم اتاق در پشت كه اومدم

. شد خون دلم. كشید خنجر وجودم ي همه به هاش پاره تیكه و شكست درونم چیزي كردم حس

 كردي؟ چیكار داشت تو از وجودشو كه اي سایه با هورمند؟ كردي چیكار من با. شد خون اشكم

 . مونه نمی باقی اي سایه كنی، دریغ ازم رو خودت...  هورمند بیرون؟ كردي پرت اتاق از منو

 ختت روي. بردم اتاق به و برداشتم رو آب و مسكن قرص. رفتم آشپزخونه به امیدم ي مونده ته با

. است خسته. دادم دلداري. دادم امید خودم به هم باز. زدم زانو تخت پایین. بود كشیده دراز
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 چی هر. كشیدند می نقشه براش كه شنیدم خودم. كنه می اذیتش داره رامین شاید. زیاده كارش

 و باعث خدا. بشه دلخور هم من از كنه می اذیتش رامین وقتی داره حق. منه دایی پسر باشه

 الحا كه كشم نمی روزگار از كم. ندارم هم كردن نفرین جرئت حتی كه كنم چیكار...  رو بانیش

 و ما سر از دست و و بیاد عقل سر رامین كن كاري یه...  خدایا. برگرده خودم به هم نفرینم

 . برداره زندگیمون

 :زدم صداش آروم

 . برات آوردم قرص...  هورمند -

 ترسیده. خون ي كاسه تا دو بود شده هاش چشم. رفتم عقب وحشت از كرد، باز كه هاشو چشم

 :گفتم

 ... دكت بریم خواي می شده؟ قرمز قدر این چرا چشمات شده؟ چی هورمند -

 در. بیرون برو و میز روي بذار قرصم اون. ام خسته بینی نمی مگه. زنی می حرف قدر چه...  اه -

 . ببند سرت پشت هم

 هاش چشم روي ساعدشو. بست یخ تنم هاي سلول تمام كه بود سرد و خشك اونقدر لحنش

 خودمو. بغلی اتاق توي دویدم. بیرون زدم اتاق از و گذاشتم دهنم روي دستمو من و گذاشت

 .بشنوند عالمی رو هام ضجه صداي ترسیدم می. دهنم جلوي گرفتم بالشو و تخت روي انداختم

 تمام كه فریادي. وجود نهایت از. دل ته از فریادي. خواست می فریاد دلم. میشدم خفه داشتم

 . داره سینه به رو مرد یك هاي دل درد كه چاهی از امان...  چاه از امان. بریزه بیرون هامو تنهایی

 ستننش این دلم ولی بودم خونده نمازمو. سجاده سر نشستم و گرفتم وضو شدم بلند ناخودآگاه

 تسبیح و روت جلوى كربال مهر وقتی شینی، می كه سجاده سر. خواست می رو محراب توي هاى

 می حس لبته، روي خدا خدا ذكر وقتی آغوشته، توي قرآن وقتی باشه، هات انگشت میون عقیق

 و هست چی هر و میشه باز دلت درد سر كه اونوقته. میشی جا خدا آغوش توي آروم آروم كنی

. نهخو می نگاه از دلو حرف. نداره شنیدن به نیازي خالق چون. دل زبون به. میاري زبون به نیست

 . دونه می رو دردمون خودمون از بهتر

 يرو...  شدم بیدار كه صبح ولی. برد خوابم سجاده روي جا همون كه كردم نیاز و راز و گریه اونقدر

. حسرت از خوشحالی، از...  غصه از نه بار این ولی افتادم گریه به باز. تنم روي پتو و بودم تخت
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 این هورمند طرف از ساده، و كم قدر هر توجه، یه. داد جواب زود چه خدا اینكه بابت خوشحالی

 ات نشدم بیدار كشیده آغوشش به منو كه اي لحظه چرا اینكه بابت حسرت و. شده غنیمت روزها

. نمیاد بدش من از. هست امیدواري جاي هم هنوز پس. بچشم وجودم تمام با رو حضورش طعم

 . تخت روي یا بخوابم زمین روي كه نبود مهم براش بود طور این اگر

 . برمیاي پسش از تو. تونی می تو. سایه باش قوي

...... 

 0899/ شهریور/06

 تگف. كرده اشتباه گفت. خوریم نمی هم درد به گفت...  گفت. زد بهم رو خالص تیر هورمند امروز

 ؟بودم ضررش ي مایه من بوده؟ ضرر من با ازدواجش یعنی. منفعته بگیري جا هر از رو ضرر جلوي

 . داره مفهوم یه فقط...  خدایا...  گرفتن رو ضرر جلوي از منظورش

 یدهكش مدت این كه زجري و غم تمام. كردم كنترل خودمو نتونستم كه گرفتم گر چنان حرفش از

 و كردم می هق هق من. وحشتناك دعواي یه. شد دعوامون. ریختم بیرون بودم نزده دم و بودم

 هق هق با و زحمت به قرمز، و كرده ورم بینی و ها چشم و خیس صورت با. كشید می داد هورمند

 :زدم می حرف

 داره چی بدونم ندارم حق بدي؟ توضیح برام خودت تا كنم صبر قدر چه شده؟ چی نمیگی چرا -

 زندگی ماهه دو ضررت؟ ي مایه شدم من چی براي بگی خواي نمی پاشونه؟ می هم از زندگیمونو

. زندگیت شریك همسرت،. زنتم من هورمند. شدي سرسنگین. شدي سرد. كردي تلخ برامون رو

 ازت هم كردم، خطایی من اگر شدم؟ نامحرم چرا باشم؟ داشته خبر شوهرم دل از نباید چرا

 ازم اگر. نكنم تكرارش دیگه كه بوده چی اشتباهم بگو كنم می خواهش هم خوام، می معذرت

 باقی نگفته حرفی نذار گذره؟ می چی دلت و ذهن تو بفهمم باید طور چه من. بگو بهم دلخوري

 .یلعنت بگو چیزي یه د  زنی؟ نمی حرف چرا میدي؟ عذابم چی خاطر به بگو كنم می خواهش. بمونه

 كه برداشت سمتم به قدم چند. شد بلند مبل روي از و برداشت هاش دست روي از سرشو

 .شدند منقبض احتمالیش فریاد ترس از عضالتم تمام. رفتم عقب میزان همون به ناخودآگاه،

 هم من و اومد جلو اونقدر هورمند. كردند می تابی بی هام گوش روي نشستن براي هام دست

 ود،ب نگرفته رو كمرم دور موقع به هورمند دست اگر و كرد گیر مبل ي لبه به پام كه رفتم عقب

 . بود خورده میز ي لبه به سرم
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 هر انگار. برد سرم از هوش ماه، یك از بعد اونم هاش دست گرماي دعوا، واگیر هاگیر اون وسط

 شدن تر تنگ براي زد سرم به. كشید پر دلم از ساده تماس همون با داشتم، ازش دلخوري چی

 رو يا نتیجه همون دقیقا و كردم هم رو كار همین. كنم خم عقب به بیشتر خودمو دستش، ي حلقه

 ارقر بی نگاهش. بودم گرفته رو لبخندم جلوي زحمت به و شد باز اخمم. بود خواهانش دلم كه داد

 وكمرم. بودیم شده خیره همدیگه هاي چشم به و بود شده خم ام سینه روي. من دل مثل. بود شده

. گریه زیر زدم و آغوشش توي خزیدم برداره، كمرم روي از رو دستش اینكه از قبل و كردم صاف

 :كردن گالیه به كردم شروع گریه میون

 خودت از منو میاد دلت طور چه. شده تنگ برات دلم قدر چه دونی می. هورمند انصافی بی خیلی -

 ی؟كن رهام خواي می كردي وابسته خودت به منو كه حاال. بنده نفست به نفسم من كنی؟ محروم

 و دین كه كردي كاري چرا هورمند؟ چرا كردي؟ اشتباه كه فهمیدي كنم می دق تو بدون كه حاال

. ونمت نمی خدا به. نمیارم طاقت من تو بدون هورمند كردي؟ دلبسته جور این منو چرا بشی؟ ایمونم

 . نخواه ازم رو جدایی این. ندارم دوریتو تحمل من

 مدت این. بود شده تر تنگ آغوشش فقط و بود مونده كمرم دور حركتی هیچ بدون هاش دست

 زا رحمی بی با كه همین بود، غنیمتی برام هم همین كه دیدم تفاوتی بی و سردي ازش قدر این

 . روندم نمی آغوشش

 گهدی گفت می بهم حسی یه. بلعیدم می رو تنش عطر. كشیدم می نفس هام نایژك تك تك با

 :شنیدم بود شده همیشه از تر بم كه رو اش گرفته صداي. نمیشه نصیبم لحظه این

 روف بیشتر فقط اش نتیجه. نكن تقال قدر این. گذشته ها حرف این از كار. سایه كن تمومش -

 دونم می. میگم هارو این كه متاسفم. مكش كش و دردسر بدون. كنیم تمومش زودتر بهتره. رفتنه

 ...  كه اینه از بهتر بشیم جدا االن. بهتره طوري این ولی بینی می آسیب

 :داد ادامه و داد بیرون طوالنی و عمیق رو نفسش

 از بیشتر كه چند هر. كارخونه از سهامت ات، مهریه. میدم بهت كمال و تمام رو حقوقت و حق -

 مد جبران براي راهی اگر. متاسفم بابتش. شدي اذیت خونه این توي مدت این. حقته ها این

 . منت ي دیده به باشه چی هر. بگو نظرته

 آغوشش توي منو هنوز كه داشت ارزش دنیا یك برام. كردم می هق هق من و میزد حرف هورمند

 ابت هم رو دنیا هاي حرف ترین وحشتناك باشم، آغوشش توي وقتی دونه می هم هنوز. داشته نگه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

682 

 

 با عدالتشو چرا میگه؟ جدایی از برام حوصله با و آروم قدر این چرا آروم؟ قدر این چرا ولی. میارم

 :كشیدم جیغ میده؟ نشون حقوقم و حق دادن

 خوره؟ می دردم چه به سهام و مهریه تو بدون هورمند؟ فهمی می...  تویی من حق حقوق؟ و حق -

 برام دیگه هیچی نباشی تو. تو هواي تو كشیدن نفس. تو با كردن زندگی. خوام می رو تو من

. كنم می بگی كاري هر خدا به. دارم دوستت من هورمند؟ كنی باور خواي نمی چرا. نداره ارزش

  نمیدي؟ خودمون به فرصت یه چرا

 . نمونده باقی فرصتی دیگه -

 قانع دلیل یه چی؟ براي آخه چیز؟ همه زیر بزنی خواي می راحتی همین به. هورمند كن بس -

 برنمی سرت از دست شده چی نگی تا. هورمند كنم نمی ولت من. بیار جدایی این براي كننده

 .دارم

 روي هورمند و مبل روي افتادم. عقب داد هولم و برداشت كمرم دور از هاشو دست ناگهانی خیلی

 به چپشو دست. بارید می آتیش هاش، چشم از و بود شده منقلب اش چهره. شد خم صورتم

 :داد حركت صورتم جلوي تهدیدوار راستشو، دست ي اشاره انگشت و داد تكیه مبل پشتی

 این. خواي می چی تو كه ندارم این به كاري من. میگم بهت دارم چی ببینم كن گوش خوب -

 اريك. بري و بكشی راهتو نكردي، ضرر این از بیشتر تا بهتره. است شده تموم من براي زندگی

 به الییب تونم می بخوام اگر باش مطمئن. بكشم باال حقتو هم بگیرم، ازت دخترونگیتو هم كه نكن

 . آزاد جونم و حالل مهرم بگی كه بیارم سرت

 ي همه. تونستم نمی بگیرم آروم كه زدم می نفس نفس چی هر. كرد می داغم نقره هاش حرف با

 :غریدم و گرفتم مشتم توي اشو اشاره انگشت. سوخت می وجودم

 سح وجودم تمام با رو زنونگی من بینی؟ می همون در فقط بودنو دختر دخترم؟ االن كردي فكر -

 نم. كاملم زن یك روحا ولی باشم دختر جسما شاید. كردم تجربه تو با رو بودن زن من. كنم می

 هیچ كه كردم تجربه چیزهایی. كردم زندگی سقف یك زیر تو با تمام ماه دو. زنتم ماهه هشت

  دخترم؟ یه هنوز بگی تونی می طور چه. نكرده تجربه دختري

 ... سایـــــه -
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 رو گلوم بغض. لرزید می بدنم. كردم كز مبل كنج. شدم الل دادش صداي از. گرفتم خون خفه

 با د،بع دقیقه چند. اتاقش به رفت و گرفت فاصله ازم هورمند. بود شده تنگ نفسم. داد می فشار

 :فتگ بره بیرون اینكه از قبل ولی كرد باز درو. ساختمون در سمت رفت و برگشت بیرون لباس

 بذاري و درنیاري بازي بچه امیدوارم. توافقی طالق. كنه پیگیري رو طالق كارهاي گفتم وكیلم به -

 .بشه تموم دردسر بدون ماجرا این

 ...رفت و

 خودم كه بلند اونقدر. دلم ته از. كشیدم جیغ. كرد باز سر ام عقده كوبید، هم به كه رو حیاط در

 و ردمآو كم نفس كه طوالنی اونقدر. نفس یك و كشدار و بلند. باشه من صداي این نمیشد باورم

 ورد وقتی كه موهایی همون. كشیدمشون می و بود پیچیده موهام توي هام پنجه. افتادم سرفه به

 كشید، می زبونه وجودم توي كه حسی. كردند می آب رو هورمند دل خوردند، می تاب هام انگشت

 :افتادم گفتن ناسزا به ریختنش بیرون براي. وحشتناك حس یه. كرد می خاكسترم درون از

. ادمی بدم ازت فهمی؟ نمی چرا. لعنتی دارم دوست عوضی، نامردي، خیلی انصاف، بی وجدان، بی -

 هك من به لعنت. گرفتی ازم چیزمو همه. منی چیز همه تو. ببینمت خوام نمی دیگه. متنفرم ازت

. یبمون هم من مال باید. منی مال تو زندگیم؟ توي اومدي چرا بري خواستی می كه تو. توام عاشق

 . بدى پس تقاصشو باید. گذرم نمی ازت

 لحظه یه و میشد غالب عشق لحظه یه. بود شده نقیض و ضد هام حرف كه بود خراب حالم اونقدر

 . میشدم متنفر لحظه یه و داشتم دوستش لحظه یه. نفرت

....... 

 و آیفون سمت رفتم. كرد بلندم جا از در زنگ صداي ولی كردم زاري و گریه مدت چه نفهمیدم

 :دادم جواب

 بله؟ -

 . هاله منم. جان سایه كن باز -

 وت كه صورتمو. دسشویی توي دویدم و زدم رو آیفون ي دكمه بذارم؟ دلم كجاي دیگه اینو خدا اي

 زدم صورتم به آب مشت چند كنم؟ چیكارش داغونو و درب ي قیافه این. كردم وحشت دیدم آینه
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 گاهن خانوم هانیه. رفتم بیرون دسشویی از شنیدم، سالن توي از رو خانوم هانیه صداي وقتی و

 :گفت و دوخت صورتم به رو مضطربش

 سایه؟ شده چی -

 مكن شروع ها بچه دختر مثل خواست نمی دلم بوده؟ فایده بی زدم صورتم به كه آب همه اون پس

 شاید .بزنم جار جا همه و كنم كرنا و بوق توي بخوام كه بود نیفتاده اتفاقی هنوز. كردن چغولی به

 یم نگران هم رو بقیه خود بی نباید پس. شده چی بگه و بیاد كوتاه خودش هورمند دیگه روز چند

 :گفتم و زدم لبخندي. كردم

 . خوابیدم بد دیشب. شدم بیدار خواب از تازه. نیست چیزي -

 رايب نكنه بود؟ شده خبر چه! گریه زیر زد هم هاله و بغلش توي كشید منو خانوم هانیه دفعه یه

 ... مامانم نكنه بود؟ افتاده اتفاقی كسی

 هام اشك دوباره و تركید خانوم هانیه حركت این با شده، وجودم از جزئی روزها این كه بغضی

 :شد سرازیر

  خوبه؟ حالش مامانم شده؟ طوریش كسی خانوم؟ هانیه شده چی -

 :گفت و كرد پاك هامو اشك. كرد جدا آغوشش از منو

 میگه؟ چی هورمند...  فقط...  فقط. نشده طوریش كسی -

 :گفتم و كردم نگاهش مبهوت. بود گفته چیزو همه اش خانواده به. بود گفته پس

 گفته؟ چی هورمند -

 :گفت و كرد پاك رو بینیش دستمالی با خانوم، هانیه و كرد هق هق هاله

 آره؟ راسته؟ -

 ونهخ تو. اینجام هنوز من. نیفتاده اتفاقی كه هنوز. كنم باور خوام نمی. دروغه. نیست راست...  نه

  كنند؟ می زندگی خونه یه توي دارند طالق قصد كه شوهري و زن كدوم. هورمند ي

 یزدم هایی حرف یه و كرد می نوازش دستمو پشت. نشوندم مبل روي و گرفت دستمو خانوم هانیه

 ... كه
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 يدار حق دونم می. كنید زندگی هم با تونید می هم هنوز. نیست راهش این خدا به...  جون سایه -

 و زن ي همه. دارید دوست رو همدیگه شما ولی. باشی داشته دغدغه بی و سالم زندگی یه

 ییك. شكل یه به كی هر. داره خودشو هاي بلندي و پستی اي زندگی هر. دارن مشكالتی شوهرها

 ... بیماري ممكنه هم یكی نمیشه، دار بچه یكی تنگه، دستش یكی نداره، خونه

 این ؟اي بیماري چه شده؟ بیمار كی بیماري؟. كردم می نگاهشون واج و هاج. كرد گریه بلند بلند و

  داره؟ ما زندگی به ربطی چه ها حرف

 :گفت گریه با و نشست ام دیگه سمت و اومد جلوتر هاله

 یه اون حاال. كنم می خواهش. ببخشش. داري دوست داداشمو هنوزم دونم می...  داداش زن -

 وت جاي خودمو وقتی ولی. واجبه احترامش و بزرگتره ازم...  داداشمه. كرده نادونی. كرده اشتباهی

 یبزرگ تو. ببخش تو ولی ببخشمش تونستم نمی بودم تو جاي خدا به...  جون سایه... ذارم می

 ... ولی نیست این حقت دونم می. میده تاوانشو هم عمر آخر تا كرده اشتباهی یه. كن

  بود؟ خبر چه اینجا. شد لبریز صبرم ي كاسه

 . نمیارم در سر هاتون حرف از من چیه؟ قضیه هاله؟ میگی داري چی -

 و گرفت گاز لبشو خانوم هانیه و كردند نگاه رو همدیگه نگرانی با لحظه چند خانوم هانیه و هاله

 :گفت

 نگفته؟ بهت هورمند -

 نگفته؟ بهم چیو -

. تمرف گوشیم سمت به و شدم بلند مبل روي از كالفه. خورد زنگ موبایلم كه بزنه حرف خواست

 :كشید ناخن اعصابم روي جیغش صداي گفتن، سالم محض به. بود مامان

 ونهخ اون توي دیگه تو جاي. دنبالت میایم داریم. كنی می جمع وسایلتو االن همین...  سایه. الو -

 . نیست كوفتی ي

 :گفتم زده وحشت

 شده؟ چی نمیگه بهم كس هیچ چرا خبره؟ چه اینجا مامان؟ شده چی -
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 :شنیدم رو مامان عصبی پوزخند صداي

 ازت سوال یه سایه. كرده غلطی چه بگه نكرده جرئت پس. چیز همه بی وجود بی ي پسره...  هه -

 فهمیدي؟ میدي، جوابمو حسابی و درست پرسم، می

 نه؟ یا شده چی بگی خواي می. كنی می ام دیوونه داري مامان -

 كردین؟ هم كاري هورمند و تو. بده منو جواب فقط -

 كاري؟ چه چی؟ یعنی -

 هم با بودي، اش خونه توي وقت همه این كنه؟ می چیكار زنش با مرد یه. بودي زنش تو -

 نداشتین؟ رابطه نخوابیدین؟

 بود؟ چی براي ها سوال این. بود شده داغ هام گونه. شد سرخ صورتم كردم حس

 بدم؟ توضیح شما براي باید چرا. خصوصیه كامال موضوع یه این مامان -

 یبالی اگر قسم، بابات روح به. بدي آزمایش بري باید كردین كاري اگر سایه؟ فهمی نمی چرا -

 . بره پایین گلوشون از خوش آب ذارم نمی باشه، اومده سرت

 آزمایشی؟ چه -

 :شدم له جوابش آوار زیر

 .ایدز آزمایش -

 .شدم زمین نقش و افتاد دستم از گوشی

 و خانوم هانیه. شدم بیدار پوستم، روي خنكی احساس و خورد می صورتم به كه هایی ضربه با

 هانیه دست و شدم بلند جام از. اومد یادم چی همه دیدنشون محض به. بودند سرم باالي هاله

 :گرفتم دستم توي رو خانوم

 از منظورتون بگین؟ بهم خواستین می همینو شما راسته؟ مامانم هاي حرف. خانوم هانیه -

 ... هورمند كه این بود؟ همین ها حرف این و بیماري و زندگی مشكالت

 :گفت و دوخت زمین به رو اشكش پر هاي چشم خانوم هانیه
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 اب اونم. لغزیده پاش حاال هورمندم كه لنگیده مادریم پاي كجا دونم نمی. دخترم اتم شرمنده -

 باید زن. كردن خامش لعاب و رنگ هزار با حتما. شده اي زمونه و دوره بد خدا به. همسرش وجود

 .نیفته نامحرم ریاي و رنگ    پی چشمش شوهر كه كنه جلوه خوب شوهرش براي

 تونستم نمی مقصرم؟ من بگه خواست می كرد؟ می سرزنش منو داشت. كردم اخم ناخودآگاه

 .نبود حقم كه هایی سرزنش اونم. بدم گوش و بشینم

 نم مگه بوده؟ چی من تقصیر كردم؟ طنازي براش كم گذاشتم؟ كم براش من كردین فكر شما -

 و مكن كار چی گفتین می برام باید مادرم و شما باشم؟ داشته تجربه كه كردم ازدواج دفعه چند

 رفته؟ جاك ایمانش پس. بود می خوددار كم یه نباید اونم گذاشتم، كم من كه هم گیرم. نكنم چیكار

 یچ بفهمم نكردم بو دستمو كف كه من خواست؟ می ازم نباید گفت؟ می بهم نباید خودش اصال

 . داره انتظاري چه و دلشه توي

 داشت؟ مفهومی چه اصال زدیم می كه هایی حرف این. گذشت ذهنم از برق مثل فكري لحظه یه

 شادگ هام چشم شده؟ منتقل بهش اي دیگه كس از بیماریش ؟... دیگه زن یه با هورمند كه یعنی

 :گفتم و شد

 بوده؟ كی پاشونده هم از زندگیمو كه اي عوضی زن اون دونید می شما -

 . داد تكون سرشو فقط اطالعی بی ي نشانه به خانوم هانیه

 گفته؟ بهتون كی گرفته؟ رو بیماري این هورمند كه فهمیدین كجا از شما اصال -

 :گفت گریه با خانوم هانیه

 . دیدیم رو آزمایشش جواب -

 داد؟ نشونتون خودش -

 . داد تكون سرشو فقط

 ك ی؟ -

 . دیروز -

 داده؟ خبر مامانم به كی -
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 . دونم نمی -

 یههان. اتاق توي رفتم و برداشتم رو گوشیم. زدم می زنگ هورمند به باید. شدم بلند مبل روي از

 :گفت و اومد دنبالم خانوم

 بكنی؟ خواي می چیكار شد؟ چی جون سایه...  سایه -

 :گفتم ملتمسانه و داخل بیاد نذاشتم و گرفتم در به دستمو

 . تنها. بزنم حرف باهاش باید. كنم می خواهش -

 .گرفتم رو اش شماره و كردم قفل درو. گرفت فاصله در از آرومی به و برداشت در روي از دستشو

 :ندادم امونش دادن، جواب محض به و داد جواب چهارم بوق با

 گرفتی؟ كی از طوري؟ چه افتاده؟ اتفاق این ك ی دادي؟ آزمایش ایدز؟ میگه؟ چی مامانت هورمند -

 :داد جواب خونسرد خیلی اون ولی. زدم فریاد آخرمو ي جمله

 وبیخ دختر تو...  سایه. بشم جدا ازت خوام می كه همینه خاطر به. كنیم تمومش بهتره كه گفتم -

 المتیتس نگران كه نداشتیم اي رابطه كه اینه به خوبیش. افتاده كه اتفاقی بابت متاسفم. هستی

 . باشم

 كی از درمونو بی درد این افتاده؟ اتفاق این ك ی از بگو. نده من تحویل رو ها حرف این...  هورمند -

  هورمند؟ گرفتی

 :شد تا زانوهام و شكست بغضم

 كردي؟ خیانت...  من به تو...  تو هورمند -

 :گفت بعد لحظه چند. كرد سكوت و كشید پوفی

 . شده كه كاریه -

 :شدم جیغ

 ونسردخ قدر این تونستی می بودم كرده خیانتی چنین منم اگر راحتی؟ همین به شده؟ كه كاریه -

... 
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 .میگی چی بفهم. سایه ببند دهنتو -

 انجامش تو چرا پس بده قدر این خیانت اگر كردي؟ كار چی فهمیدي تو مگه. نزن داد من سر -

 دادي؟

 .كنه می فرق ام قضیه من -

 منطق؟ بی و پرت و چرت هاي حرف این ها؟ حرف این و هورمند. كشید سوت مغزم

  میده؟ خیانت ي اجازه مرد به قانونی كدوم -

 . خیانت خیانت خیانت نگو قدر این -

 نه؟ ی،گفت نمی بهم هنوزم بود نیومده باال گندش اگر چیه؟ كردي تو كه كاري این اسم چی؟ پس -

 به كه روزهایی اون خندیدي؟ می ریشم به و گذروندي می خوش دیگه یكی با هارو شب هم باز

 زندگی خونه توي آوردي می رو لجنی كدوم مامانت، ي خونه كردي می كله منو كارخونه ي بهونه

 هان؟ من؟

 . نزن بیخود جوش قدر این پس. نیست تو زندگی و خونه دیگه جا اون -

 . زنتم هنوز من...  هورمند -

 .تمام و میشه بریده هم بند این زودي به -

 پیشونیم روي رو گوشی. بده اهمیت هام حرف به اى ذره اینكه بدون. خداحافظى بدون. كرد قطع

 بی و خشك مرد این. نبود من هورمند مرد این. زدم ضجه وار سجده. افتادم زمین روي و گذاشتم

 . گرفت ازم زندگیمو كه كثافتی اون و تو به لعنت. نبود من مرد انصاف بی و احساس

 0899/مهر/0

 لرزه به خدا عرش كه روزي.  مهر چهارم. كرد پاك دنیا هاي تقویم تمام از رو روز این میشد كاش

 هم ما درمیاد؟ لرزه به خدا عرش میشن، جدا هم از شوهري و زن كه بار هر نمیگن مگه. دراومد

 .شدیم جدا هم از هورمند و من امروز. درآوردیم لرزه به رو خدا عرش امروز
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 كه روزى سال، یك از بعد حاال و. دیدم رو هورمند بار اولین براى روزهایى، چنین پیش سال یك

 تا ها چهارشنبه. نبود چهارشنبه امروز كه خداروشكر. بدبختى آغاز شد بود، خوشبختى آغاز برام

 . مونند مى یادگار برام ابد

 خواهش قدر چه. كردم التماسش قدر چه. زدم ضجه قدر چه دونه می خدا. كردم رو سعیم تموم

 همین تا. چیه مشكلش بگه گفتم بهش قدر چه. نپاشونه هم از زندگیمونو كه كردم خواهش. كردم

 اشك...  ولی. نشدم ناامید گرفته، مرضی و درد چه هورمند بودم نفهمیده هنوز كه پیش هفته سه

 ود،ب شده منتقل بهش اي دیگه راه از بیماریش اگر خدا به. بود نگرفته جوري این رو بیماري این

 كه زنی است، دیگه زن یه از حرف وقتی ولی. موندم می پاش به عمر آخر تا. كردم می تحمل

. وبهخ چی همه بگم و برف توي بكنم سرمو تونم نمی دیگه شده، قایم گوري كدوم نیست معلوم

 وكی نفهمم كه. كنه می كارهایی چه نفهمم كه كرد می حبس خونه توي منو. حماقته دیگه این

. آزمایش ي برگه یه شد؟ عایدم چی...  ولی كردم هم رو هام تالش آخرین. كرده خلوتمون شریك

 یم باهام هم باز بیماریش وجود با اگر بود شرمی بی خیلی. بده طالقم خواد می حاال كه كرده هنر

 . موند

 كنارش و اش خونه توي قانونیش، و شرعی همسر من، كه وقتی هم اون. كرد خیانت بهم هورمند

 . انداخت جونش به درمون بی درد كه...  كه كثیف زن یه با رفت. نخواست منو. بودم

 كه بود این بكنم، تونستم كه كاري تنها ولی. صورتش توي بندازم تف خواست می دلم قدر چه

 زجر باید عمر یه حاال. داد پس كارشو تقاص خوب خدا. بكویم صورتش توي رو آزمایش ي برگه

 پاش به رو خالصم عشق و محبت همه اون. داد بهم كه هایی عذاب زجر. بكشه رو كثیفش كار

 هك احمق من به لعنت. تو به لعنت. نداره نمك كه دستی بشكنه. دستم مزد شد این و ریختم

 . فیكثی قسم چه. خوردم می قسم اسمت به من. زدي زندگیم ي ریشه به تیشه طور چه نفهمیدم

 مین اتفاقات این تمام با چرا دونم نمی. رفت بین از داشتم هورمند به دلم توي كه محبتی تمام

 نمی منو كه تو آخه هورمند. مدیونم بهش چیزهارو خیلی چون شاید. باشم متنفر ازش تونم

 كاري چرا بود؟ چی براي محبتت و توجه همه اون كردي؟ می كمك بهم قدر اون چرا خواستی

 كه موقع همون چرا دادي؟ می نشونم رو غلط و درست راه چرا بشم؟ رو اون به رو این از كه كردي

 چه رو ها سوال این آخه نكردي؟ ولم شد، دانشگاه توي آبروییت بی ي مایه عوضی مازیار اون

 كنم؟ بیرون مغزم از طوري
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 هورمند پدر خانوم، هانیه و آرمین و مادرم بر عالوه. پاییزي ابري و سرد روز یه. بود سرد هوا امروز

 سر كه زد صورتش به اي سیلی چنان دید، رو هورمند وقتی دادگاه، ورودى دم. اومد دادگاه به هم

 معج خودمو زود خیلی ولی. نبود خودم دست كشیدم، كه بلندي هین. افتاد اش شونه روي هورمند

 :كشید داد هورمند سر كه بود عصبانی قدر اون. میزد رو سیلی این باید نفر یه. كردم جور و

 یامب كه دادگاه این از. باشی پسرم تو اگر من به لعنت منی؟ پسر تو. آبرو بی. غیرتت به تف -

 . ندارم هورمند اسم به پسري دیگه بیرون،

 قدري اون قدرتش دونستم می. داد هلش عقب به و گذاشت هورمند ي شونه روي دستشو و

 رو سرش و رفت عقب به قدم دو هورمند ولی كنه، جا به جا جاش از رو هورمند بتونه كه نیست

 . گرفت رو دستم مچ رسیدم، كه كنارش. شدند رد كنارش از یكى یكى همه. انداخت پایین

. نداشتم رو تماسی هیچ انتظار. شد جدا تنم از روح كردم احساس لحظه یه. ریخت هري دلم

 هفاید بی ولی دربیارم دستش از مچمو كه كردم می تقال. كردم نگاه هاش چشم توي زده وحشت

 ستد جاي میشه، تر عمیق دستت روي زخمش فقط كنی تالش بیشتر چی هر كه زنجیر مثل. بود

 :گفتم ناخودآگاه. سوخت می بیشتر مچم، روى هم هورمند

 داري؟ تب...  هورمند -

 كه داوم یادم. زد پس دستمو اش، دیگه دست با ولی بذارم پیشونیش روي كه كردم بلند دستمو

 :گفتم اره،ند خشونتی هیچ دونستم می كه لحنی با و كردم اخم. هستیم موقعیتی چه توي و كجاییم

 خواي؟ می چی -

 معج نویسى عریضه ى دكه جلوى زیادى جمعیت كه جایى تر، طرف اون قدم چند و كشید دستمو

 چرا .خوردند مى پیوند هم به حریصانه هوا، توى هامون نفس و بارید مى بارون. ایستاد بودند، شده

 برید؟ هم از هامون نفس

 زا كردن فرار براي نه. كردم می پا اون و پا این. گفت نمی هیچی و بود شده خیره هام چشم توي

 اشتهد حضور كسی خلوتمون آخرین توي خواستم نمی. بقیه و مامان رسیدن سر ترس از دستش،

 از رو عروسكش تنها كه اي بچه حال كرد؟ می درك منو حال كی. شدم می مواخذه چون. باشه

 گذاشته دهنش غذا. باشی دوخته لباس خودت هاي دست با براش كه عروسكی. دربیارن دستش

 ود،ب جدایی به بنا اگر. باشی خوابیده آغوشش تو ها شب. باشی بُرده خودت با رفتی جا هر. باشی
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 توي بار آخرین براي و بزنم هامو حرف آخرین و كنم دل و درد باهاش صبح تا شب یه كه بود حقم

. ارمبی اسمشو حتی دیگه نداشتم حق. داد نمی بهم رو حق این كس هیچ...  ولی. بگیرمش آغوش

 ...  ولی بودم می متنفر ازش باید

 :گفت تمام گستاخی با و دوخت چشمام به رو سركشش و چموش نگاه

 . ببوسمت بار آخرین براي خوام می -

 :شد پرواتر بی رفت، باال كه ابروهام موند، باز كه دهنم شد، درشت كه هام چشم

 . نمیشی مریض چیزها این با...  نترس. زنمی هنوز تو -

 گرد،ن. نبود گشتم،...  اما كنم پیدا باهاش مخالفت براي قدرتی بلكه كردم رو و زیر وجودمو تمام

 . نیست

 یشهش تمام. دودیش شیشه اي سورمه ماكسیماي سمت بردم و كشید دستمو دید، كه رو سكوتم

  .صورتم روي شد خم بست، كه درو و نشوندم عقب صندلی روي. بود گرفته بخار رو ماشین هاي

 :گفت و كرد پاك صورتمو انگشتش با. هام گونه روي ریخت اشكم

 .سایه متاسفم -

  كردي؟ بدبخت دومونو هر چرا كردي؟ كارو این چرا...  هورمند -

 :گفت رحمی بی با

 .نیستم هم پشیمون. كردم انتخاب خودم كه راهیه این -

 :شدم عصبانی

 نیستی؟ پشیمون -

. دهخن می حماقتم به و كنه می استفاده سوء ازم داره كه فهمیدم تازه. زدم اش سینه به مشت با

 تو نذاشت هم لحظات آخرین این تو حتی. برسه اش خواسته به بدم اجازه بهش خواستم نمی

. داشت نگه امو چونه اش دیگه دست با و گرفت دستش یه توي دستمو دو هر. بمونم خامم خیال

 . شد حبس نفسم و آورد تر پایین سرشو
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 دستش. ودب گرفته آغوشش توي منو و صندلی پشتی به بود داده تكیه. بغلش توي. كردم می گریه

. دمبو كرده قایم پیراهنش و كت بین سرمو. لغزید می نبود، روشون شالی دیگه كه موهام بین

 احمق و ساده قدر چه. كنم نگاه هاش چشم توي نداشتم دوست. شده كبود گردنم بودم مطمئن

 هم باز طالق، دادگاه اونم بود، نمونده دادگاهمون وقت به چیزي كه لحظه اون توي حتی. بودم

 هم باز كه وامونده دل دست از. بود خون خودم دست از دلم. شدم همراه باهاش چرا و چون بدون

 ستنی پشیمون میگه وقتی فهمید نمی كه. نبود حالیش جدایی كه خواست، می ها بوسه این از

 . بودم بازیچه من یعنی

 و هخط پشت كی دونستم می وقتی داشت اهمیتی چه. دهم بار براي شاید. خورد می زنگ گوشیم

 كه بود عجیب. داشتند عجله رشته این كردن پاره براي كه بودند آرمین و مامان. بگه خواد می چی

 .زد نمی زنگ هورمند به كسی

 وهاموم. نبود مهم. بود شده خاكی. برداشتم ماشین كف از كلیپسمو و گرفتم فاصله آغوشش از

 ام شونه دور از رو دستش ولی نكردم نگاهش مدت تمام. كشیدم سرم به شالمو و بستم

 قفل در ولی دادم حركت رو دستگیره. ماشین در سمت برگشتم و بستم مانتومو ي دكمه. برنداشت

 :گفتم و برگردوندم رومو اكراه با. صورتم سمت آورد رو دستش. سمتش برگشتم اخم با. بود

    من و كردي خواست دلت كاري هر و خندیدي ریشم به چی هر بسه. كن باز رو لعنتی در این -

 . نزدم دم احمقم

 :دادم ادامه و نشست بغض به صدام

 ... االن اونم كه بودي نكرده تحقیرم فقط خواي؟ می جونم از چی دیگه -

  .بیرون بریز سرت از فكرهارو این پس. دومون هر. داشتیم احتیاج بودن هم با این به...  سایه -

 سر از من مثل یا نیاز سر از فقط بود؟ من مشابه حسش اونم چرا ولی. زد دلمو حرف كه آخ...  آخ

 دلتنگی؟

 ودمخ بار این ترسیدم می. بردم هجوم در سمت به. كرد باز دستش توي دزدگیر با رو ماشین قفل

 كرد یم نگاهم جوري. سمتش برگشتم. كشید دستمو باز ولی. بشم قدم پیش هامون، بوسه براى

  .داشت نمی بر دلم سر از دست هم شرایط اون توي حتی لعنتی. رفت می ضعف براش دلم كه

 .بگذرى چیزت همه از نشى مجبور زندگیت، تو وقت هیچ امیدوارم...  سایه -
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 از. فتر و برداشت ماشین كف از رو كیفش. گذاشت دستم كف رو ماشین سوییچ. كرد باز مشتمو

 دورتر لحظه هر كه دیدم می رو هورمند از اي سایه فقط گرفته، بخار دودي هاي شیشه اون پشت

 . میشد محوتر و

 شدم، كه پیاده. برم خواستم مى ولى چرا دونم نمى. برم دنبالش خواستم می. شدم پیاده عجله با

 زنگ گوشیم باز. چرخیدم مى خودم دور. ساختمون سمت دویدم. نبود گشتم چی هر. نبودش

 .دادم جواب بار این. خورد

  نگرانی؟ از مردم كجایی؟ هست معلوم -

 كجایین؟ شما. مامان شدم گم -

 چی؟ یعنی شدي؟ گم -

 كجایین؟ شما. سوم راهروي نوشته دیوار روي. اولم ي طبقه من -

 دادي؟ نمی جواب چرا گوشیتو. اول راهروي سوم، ي طبقه بیا كنی؟ می چیكار اونجا -

 . ببخشید. بود سایلنت -

 . دروغ پشت دروغ

 كجاست؟ هورمند -

 .بیا زود. اومد االن همین -

 . باشه -

 سوم ي طبقه به تا كشید طول دقیقه چند. دادم ترجیح هارو پله. بود غلغله. آسانسور سمت رفتم

 ومن. گشت می دنبالم چشم با و بود ایستاده راهرو اول آرمین. كردم پیدا رو اول راهروي و رسیدم

 :كرد غرغر دید كه

 . منتظره قاضی باش زود كجایی؟ ساعته یه -

 هورمند هاي بوسه جاي فقط. نبود تنم توي حس. ها مرده مثل. افتادم راه سرش پشت حرف بی

 از ها احمق مثل. گذاشتم اش بوسه جاي روي و بردم شالم زیر دستمو. سوخت می و داشت حس

 . بود همراهم خودش جاي به هفته چند تا حداقل. بودم خوشحال شدنش كبود
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 و سند عالمه یه و بود ایستاده قاضی میز پاي كه افتاد هورمند به نگاهم گذاشتم، پا كه دادگاه توي

 زا قبل ولی چرخوند رو سرش شیند، كه رو در صداي. میزد امضا و بود گذاشته میز روي هم برگه

. تمگذاش ام گونه روي و برداشتم گردنم روي از دستمو. گردوند رو برسه صورتم به نگاهش اینكه

 . بشوره هاشو بوسه رد اشكم و كنم گریه ترسیدم می

 :گفت قاضی كه بشینم خواستم. كرد اشاره كنارش صندلی به دست با مامان

 صداقت؟ سایه خانم -

 بله؟ -

 . بیارید تشریف -

 كه بود ایستاده هورمند چپ طرف اي دیگه مرد. ایستادم هورمند كنار و قاضی روي به رو رفتم

 :گفت قاضی و گذاشتند روم جلوي مدرك سري یه. بود وكیلش ظاهرا

 . كنید امضا هارو برگه این زیر باید. بشه شما نام به قراره كه هستند اموالی مدارك ها این -

 قدر نای قیمتم یعنی. كرد می پرداخت رو بودنم قیمت داشت پس. انداختم هورمند به دلخوري نگاه

 فشار هم روي هامو دندون كرد؟ پرداخت بشه سهام و سكه با كه ارزش كم قدر این بود؟ كم

 و دار بتونم كه جایی تا گرفتی، ازم ندارمو و دار. گذرم نمی منم طوریه، این كه حاال. باشه. دادم

 . كشم می باال ندارتو

 با خودكارو. گرفت سمتم به خودكارشو و كرد اشاره ها برگه به. انداختم هورمند به بدي نگاه

 :گفتم قاضی به رو و كشیدم دستش از خشونت

 .كنم امضا باید چیو بگو شما. ندارم هارو برگه این خوندن ي حوصله من -

 . ازتون داشتم سوال یه دخترم -

 . بفرمایید -

 :گفت شنیدیم هورمند و من فقط كه طوري آروم، و آورد جلوتر كمی سرشو

 گرفتید؟ دكتر از معاینه ي برگه -

 :گفتم آروم خودش مثل معاینه؟. انداختم هورمند به نامفهومی نگاه
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 اي؟ معاینه چه -

 :گفت و كرد اشاره هورمند به

 معاینه هب نیازي كنید تایید شما اگر میگن؟ درست. نداشیتن هم با اي رابطه كه فرمایند می آقا -

 . نیست

 :دادم جواب اجبار به آخه؟ بود ها حرف این به نیازي چه. گرفت گر صورتم و شد هم در هام اخم

 . میگن درست -

 . كردي تایید خودت شما بشه معلوم كه كنید امضا رو برگه این پس -

 :گفت قاضی كنم، امضا خواستم می كه رو برگه

 .گیره می تعلق بهتون مهریه نصف كنید، تایید اگر -

 دیگه ي برگه تا چند كرد؟ مى فرقى چه كلش؟ یا نصفش. كردم امضا كنم، بلند سرمو اینكه بدون

 ماكسیماي به مربوط دیگري و بود كارخونه سهام به مربوط سري یك. گذاشتند جلوم هم

 بش دلم تو نفهمند كه لبم كنج نشوندم هم مسخره لبخند یه. كردم امضا رو همه. خوشرنگش

 .ختمه

 ولى دكر دستم حلقه هورمند و "... موكلك موكلتی زوجت " شنیدم و نشستم هورمند كنار روزى یه

 لقهح خواستم. درآوردم دستم از امو حلقه و "... طالق موكلی زوجة " شنیدم و ایستادم كنارش حاال

 :گفت و انداخت بهش اى سرسرى نگاه هورمند ولى بدم پس بهش رو

 .خودت مال. خوره نمى من درد به -

 كجاست؟ رحمتت در خدا؟ بود چى حكمتش شنیدى؟ دیدى؟...  خدا...  آه

 :گفت آرمین اومدیم، بیرون كه دادگاه از

 . كردم نمی موافقت ازدواج این با وقت هیچ كاش. سایه متاسفم -

 :گفتم و انداختم بهش حسی بی نگاه
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 ازدواج باهاش هم باز من كردند می مخالفت ازدواجمون با هم دنیا ي همه اگر. نیستی مقصر تو -

 باهاش هم باز پیش، ماه هشت به برگردم دوباره هم االن همین اگر حتی...  اگر حتی. كردم می

 .كنم می ازدواج

 سایه؟ شدي دیوونه -

 . بودم شده عاشق. نشدم دیوونه -

 و رگشتب بود، ایستاده ماشینش نزدیك كه هورمند پدر. رفتم پایین ها پله از و گرفتم ازش نگاهمو

 دست و ایستاد روم روبه. ماشین توى نشست و دزدید ازم نگاهشو اما، مادرش. اومد سمتم به

 :گفت فقط ولی داشت حرف دنیا یه نگاهش. گذاشت بازوهام روي هاشو

 . كن حاللمون...  دخترم -

 رامب هیچی اگر هورمند. گذاشتم اش سینه روي سرمو حرفی، هیچ بدون بغضم، شكستن ترس از

 یم گریه دلم. ببره بین از رو محرمیت این تونه نمی طالقی هیچ. داد بهم پدر یه حداقل نداشت،

 .بودند سنگین كافی ي اندازه به مرد این هاي شونه ولی خواست می شدن سبك دلم. خواست

 . نداشت من هاي غصه و غم سنگینی براي جایی دیگه

 از و گرفت دستمو مچ انصافی بی با مامان بذارم، كمرش دور هامو دست كنم، فرصت اینكه از قبل

 یم آشنا عطر یه دنبال لوحانه ساده هنوزم پودش، و تار توي كه آغوشی. كشید بیرونم آغوشش

 . گشتم

. اریمند هم با نسبتى هیچ و نامحرمه من به دیگه نمیشد باورم. كشیدم گردن هورمند دیدن براى

 مدست توي هورمند كه سوییچی. بود مشت هنوز دستم. ندیدمش چرخوندم چشم چی هر. نبودش

 انمام دست. میشه سوراخ داره كلید با دستم كردم می حس. دادم می فشار مشتم توي گذاشت،

 :نشست مشتم روي

 . كن ولش -

 . نه -

  كنی؟ می همچین چرا وا -

 چیكار؟ خوایش می -
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 كنی؟ ول خدا امون به جا همین ماشینو خواي می -

 .نه -

 مال كه ماشینی. شدم ماشین سوار. كشید بازومو و شد خیال بی ندارم، خوشی حال دید كه مامان

 . نبود هورمند

 كیه؟ ماشین این -

 :شنیدم رو آرمین صداي

 . نداره رو شما قابل -

 شد؟ چی هورمند ماشین پس -

 . سراغش میام بعدا -

 به رسوندم خودمو من بشه، پیاده ماشین از تا و بود نشسته جلو مامان. پایین پریدم ماشین از

 هشیش به كه كردم نگاه مامان به هراسون و زدم رو مركزي قفل. توش نشستم و هورمند ماشین

. دمبر پناه هورمند ماشین به طوري اون كه بیاره سرم بالیى خواست می مامان انگار. كوبید می

 :شنیدم می شیشه، طرف اون از رو مامان صداي

  كنی؟ می چیكار -

 :گفت و ماشین كنار رسید آرمین. شد درشت مامان هاى چشم. كردم روشن ماشینو

 بري؟ خواي می كجا. برگردیم باید. سایه نشو بچه -

 . كردم عوض رو دنده و گرفتم رو كالج

 . باشم تنها خوام می فقط -

 . شدم رد كنارشون از و دادم فشار گاز روي پامو و

 ها یكشت بوق صداي. انداختیم عكس كنارش هورمند با كه اي اسكله به. انزلی به رسوندم خودمو

 یدمكش داد قدر اون. كشیدم داد بعدي، بوق صداي با. ایستادم گوش. بلند و ممتد هاي بوق. میومد

. كشید می تیر. كرد می درد سرم. طور همین هامم چشم. سوخت می ام هنجره. شدم خالی تا

 . طور همین قلبمم
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 يها موج كه بزرگی شكن موج به دوختم چشم. بارید می نم نم هنوز بارون. زمین روي نشستم

 هاي هقطر خورد، می ها صخره و ها سنگ به كه موج. كشید می سینه به عشق با رو سنگین و بلند

 هامو دست. خوردند می چرخ هوا توي بارید، می كه بارونی مثل و شدند می پخش هوا توي آب،

 .كردم قالب زانوهام دور

 صبوریش؟ مقاومتش؟ بشكنه؟ رو سنگین هاي موج بتونه شكن، موج یه كه میشه باعث چی

 منم كاش. حالش به خوش هست، چی هر دلیلش بودنش؟ كوه جنس از استقامتش؟ امیدش؟

 ىطوفان هیچ. بیاره درم پا از نتونه موجی هیچ كه قوي اونقدر. بودم صالبت با و محكم قدر همین

 ... كاش. نكنه ویرون امو خونه اى زلزله هیچ. نكشه بیرون خاك از امو ریشه

 و نشستم ماشین توي. شدم بلند نداره، شدن خیس براي جایی لباسم دیگه كردم حس وقتی

. ردمك نگاه عقب صندلی به و برگشتم. رو هورمند بوي. كشیدم می بو. گذاشتم فرمون روي سرمو

 ز؟نیا فقط یا بود؟ عشقی اصال...  حاال و بود عشق بستر پیش، ساعت دو همین كه اي صندلی

 . "احتیاج " گفت هورمند

 سمت افتادم راه. مامان طرف از هم اش همه. رفته دست از تماس هشت. برداشتم رو گوشیم

 ى خونه توى دیگه نذاشت اومد، كه روز همون از مامان. امون خونه بود شده هفته سه این كه هتلى

 چه هب آزادم؟ حاال یعنى. برگردیم بعد و بشم آزاد تا مونیم مى اینجا قدر این گفت. بمونم هورمند

 قیمتى؟

*** 

 بعدي سفید ي صفحه چند روي خودكار رد. بودند شده پاره بعد صفحات ولی زدم ورق رو دفتر

 رو دفتر. باشند شده پاره هم بعد و زده خط خودكار با قبلی هاي نوشته كه انگار. بود مونده باقی

 ایدش. كنه پاره هارو صفحه این كه داشته حق صداقت. داشتم بدي خیلی حس. شد تمام. بستم

 از دشای كه امید این به كنه می جدا دفتر از رو خاطراتش از برگ یك افته می گذشته یاد كه بار هر

 . بشه پاك هم ذهنش ي صفحه

..... 

 ررسیب به نیاز. سقف به شدم خیره و گذاشتم سرم زیر دستمو یه. كشیدم دراز و بستم رو دفتر

 ور دفتر این صداقت. كردم می بندي جمع و مرور ذهنم توي بودم خونده كه چیزهایی باید. داشتم
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 همون به اونم بود ممكن. فهمیده دفتر این توي از چیزهایی یه حتما. بود نداده من به جهت بی

  رسیدم؟ من كه باشه رسیده نتایجی

. رسید می نظر به بعید خیلی اي فاجعه چنین داشتم، ذهنم توي هورمند از من كه شخصیتی اون با

 بیمار هب صداقت كه نبود جهت بی. زشت اجبار یه هم شاید یا. بود مسخره شوخی یه شبیه بیشتر

 آزمایش بار یه با. باشه كرده جعل رو آزمایش اون تونسته می كسی هر. بود كرده شك بودنش

 ابجو كه داده رشوه كسی شاید یا. كرده اشتباه آزمایشگاه شاید. نمیشه ثابت چیزي كه دادن

 . باشه مثبت

 ادایر چیزش همه از كنه، می حبسش خونه توي گیره، می سخت صداقت به همه این هورمند وقتی

 يا عالقه دیگه كه بفهمونه صداقت به خواسته می پس میره، پیش خورد و زد مرز تا و گیره می

 دادگاه، از قبل درست چرا پس نداشته، عالقه بهش اگر ولی. بشه جدا ازش كم كم و نداره بهش

 روي از فقط درخواستش كه رسه می نظر به بعید خیلی كنه؟ می مطرح عاشقانه درخواست یه

 بیماري ازش هورمند كه زنی بوده؟ دیگه زن یه از حرف اینكه نه مگر. باشه بوده نیاز یا س.و.ه

 چه یگهد پس بگیره، بیماري و بیفته گناه به كه داشته عالقه زن اون به قدر اون هورمند اگر گرفته؟

 نیازش؟ رفع براي داشته صداقت به احتیاجی

 "چیز همه" از منظورش ؟ "بگذري چیزت همه از نشی مجبور وقت هیچ امیدوارم "گفت هورمند چرا

 فقط انسان یه چیز همه یعنی چیزها؟ این و ماشین و كارخونه و پول فقط باشه؟ تونه می چی

 هورمند هم طالق موقع حتی "...  داره مفهوم یه فقط هورمند آخر درخواست. ممكنه غیر اموالشه؟

 منظورش پس میده، دستش از و میشه جدا ازش داره وقتی و. "داشته عالقه صداقت به چنان هم

 جاي داره، دوستش هنوز كه حالی در هم اون صداقت از شدن جدا. بوده صداقت ،"چیز همه" از

  اومده؟ كجا از اجبار این ولی. بشه جدا صداقت از كه شده مجبور هورمند كه ذاره نمی باقی شكی

 بیماري زن اون از و باشه بوده زنی با و باشه لغزیده پاش واقعا هورمند كه هم محال فرض به

 مگ هورمند كه روزي دو اون تكلیف پس شده، جدا صداقت از بودنش بیمار خاطر به و باشه، گرفته

 چی هشد پیدا فروشی گل جلوي هم ماشینش و برگشته خونه به خونی صورت و سر با و بود شده

 قفل بوده كیف توي كلیدش دسته فهمید هورمند و برد دزد رو صداقت كیف وقتی چرا میشه؟

 با كه هم كسی اون شاید. شناخته می هارو دزد هورمند. داره دلیل یه فقط كرد؟ عوض درهارو

 . دزدیده رو كیفش كه بوده همونی كرد، فرار و زد صداقت به موتور

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

711 

 

 .كنه می تغییر كم كم هورمند هم اون از بعد و افتادند اتفاق ماه دو یكی طول در همه ماجراها این

 یا مالی تهدید باشه؟ كرده تهدیدش زده، كتك و دزدیده روز دو رو هورمند كه كسی ممكنه پس

 ؟بره نمی ازش اسمی و كنه نمی شكایت ازش هورمند چرا باشه؟ تونه می كی شخص اون جانی؟

 تنها كی؟ ولی. برده نمی پیش از كاري هورمند كه داشته قدرت قدر اون شخص اون احتماال

 یعنی. هستند سعیدي برادران داره، خصومت باهاشون و داره شك بهشون صداقت كه كسانی

  پول؟ خاطر به فقط هم اون نكنند؟ رحم هم خودشون فامیل به كه پستن قدر این تا ها سعیدي

 این یادنم بهشون ها سعیدي ولی نیست شكی كشند می آدم حتی پول خاطر به ها بعضی اینكه در

 دختر كه حد این تا نه ولی نباشند تقصیر بی ورشكستگی توي و برن زیاد زیرآبی شاید. باشن كاره

 بودهن ضعیف قدر اون هم هورمند. بزنند كتك و بدزدن رو هورمند و بگیرند زیر موتور با اشونو عمه

 نمی پس. ندارند كم هم از چیزي ها وسعیدي هورمند نفوذ، و قدرت نظر از. برنیاد پسشون از كه

 هك نفري دو اون پس نبوده اونها كار اگر ولی. كنند در به میدون از رو هورمند جوري این تونستند

 بودند؟ كاره چی بودند، نقشه اجراي ي آماده و زدند می رامین از حرف هورمند ي كارخونه توي

 میون در سومی نفر پاي و باشند كاره هیچ ماجرا این توي ها سعیدي كه داره احتمال قدر چه

 و هورمند كردن نابود براي كافی ي انگیزه هم و داره زیادي قدرت هم كه سومی نفر باشه؟

 حمقا مازیار اون نكنه...  نكنه كی؟ ولی بگیره انتقام خواسته می كه اي كینه شخص یه. صداقت

 بود، نوشته خاطراتش توي ازش صداقت كه جور این ولی هاست؟ اتفاق این ي همه مسبب

 هم مازیار اگر. كنند می پورت و هارت فقط كه هایی اون از. بكشه باال تونسته نمی هم تنبونشو

 باشه؟ ماجرا این توي تونه می كی دیگه پس نباشه مقصر

*** 

 ینهس روي از صداقت دفتر. نشستم جام سر خستگی با. كرد بیدارم خواب از گوشی آالرم صداي

 .بود برده خوابم طوري همون كردم، می فكر و بودم كشیده دراز كه دیشب از. افتاد پاهام روي ام،

 :زد زنگ بنیامین كه چرخوندم می رو هام شونه سر. بودند گرفته درد هام شونه

 . سالم -

 اونجا؟ بیام من یا دنبالم میاي تو. سالم -

 شده؟ خبر چه مگه -
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 بود؟ چی كشیدي دیشب كه نقشه همه اون پس رفت؟ یادت...  زكی -

 و قبل روز به یواش یواش داشتم. زدم زل روم به رو سفید دیوار به و كردم باریك هامو چشم

 :كشیدم سرم به دستی و افتادم یادم باالخره. گشتم می بر چیزها این و نقشه و برنامه

 . دنبالت میام. باشه. آهان -

 بیام؟ خودم میشه زحمتت اگه خواي می -

 شدي؟ مهربون دراومده طرف كدوم از آفتاب زنی؟ می تازه هاي حرف -

 .شدي ماه تیكه یه امشب عزیزم راستی راستی -

 . كوفت -

 نمیاد؟ بهت هم محبت -

 . نیست طمع بی تو سالم -

 . خودتی گرگ -

 . داري شك خودت به دیدي -

 . بشه دورتر هم راهت كه دنبالم بیا خودت. درك به اصال. مار زهر -

 . اینجا بیا تو میاري؟ جوش چرا حاال خب -

 . تنبل -

 . شده قلنبه محبتت چی واسه دونم می كه من -

 :خنده می داره كردم حس

 . دیگه بدین جواب قراره امروز -

 . بدیم جواب نه. بده جواب -

 ژاله؟ یا عمه یا مامان یا بزنم زنگ خودم نظرت به. همون حاال -

 :گفتم اجبار به و كردم فكر لحظه چند
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 ... فقط. دونی می صالح خودت جور هر -

 مین تلخی گوشت قدر این مامان كاش. ژاله بیچاره. خوند خطو ته تا خودش. نگفتم چیزي دیگه

 داد؟ می رو اشتباه یه تاوان باید كی تا. بیچاره دختر داشت گناه. كرد

 . نزنه زنگ ژاله فقط. دونم می آره -

 . بود شده دلخور صداش

 گرنهو. میگم خودت خاطر به. ژاله با افتاده لج سر. شناسی می مامانمو كه تو. بنیامین شرمنده -

 . ندارم مشكلی ژاله با كه من

 .دونم می. بابا دونم می -

 .منتظرشه خرسند خانوم كارخونه؟ بیاد خواد نمی راستی -

 .میشه چی ببینیم شنبه تا. است جمعه كه هم فردا بگذره، برنامه این امروز بذار -

 . نكنی چرونی چشم هوس هم تو كه دنبالت میام خودم من پس. باشه -

 .دیوونه -

. اشیمب ماشین یه توي دو هر كه میومد من ماشین با باید بنیامین بودیم، چیده كه اي برنامه طبق

 .صداقت دفتر رفتم رسیدیم، كه كارخونه به

........ 

 :گفتم و گرفتم ازش رو ماشینش سوییچ

 بپرسم؟ ازتون سوال تا چند تونم می -

 :گفت و داد تكون رو سرش

 . بشینید بفرمایید -

 دلبخن با. گذاشتم میز روي و درآوردم رو سررسیدش دستیم، كیف توي از و نشستم مبل روي

 بتعاق. كنم شروع باید كجا از ببینم تا كردم فكر كمی. كرد نگاهم و برداشت رو دفتر محزونی

 :گفتم
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  افتادید؟ هورمند كردن پیدا فكر به كه شد چی -

 : دادم ادامه. كرد می نگاهم پرسوال چنان هم

 پیدا رايب چرا كنید؟ سرپا دوباره رو هورمند ي ورشكسته ي كارخونه گرفتید، تصمیم كه شد چی -

 گردید؟ب دنبالش باید و بوده تقصیر بی كردید حس كه شد چی. رفتید هم دنیا سر اون تا كردنش

 شدید؟ متوجه چیزي

 :گفت بعد لحظه چند. كند می ناخنش با رو رسید سر جلد ي گوشه. پایین انداخت رو سرش

 دل ازش هم. دارم بهش احساسی چه فهمیدم نمی بودم، شده جدا هورمند از كه اوایل اون -

 و كردند می نفرین و لعن رو هورمند مدام ام خانواده چون ولی. داشتم دوستش هم بودم چركین

 خیلی كه چیزهایی تمام واقعا كه بود شده باورم منم كردند، می سرزنشش بیماریش خاطر به

 لبمق توي اي عالقه دیگه خواست نمی دلم. داشته حقیقت افتاد، اتفاق زندگیمون توي ناگهانی

 زشا خودم خیال به و كنم بیرونش همیشه براي زندگیم از خواستم می. بودم دلخور. بمونه باقی

 دوست و رشت به دلبستگی همه اون وجود با. گرفتم انتقالی رو دانشگاه آخر ترم دو. بگیرم انتقام

 اب رو بود كرده اذیتم كه روزهایی مدام. نبینمش دیگه اینكه براي فقط زدم رو چیز همه قید هام،

 روزي یه كه فكر این با فقط. دادم می پرورش قلبم توي رو نفرت و كردم می یادآوري خودم

 تمخواس می. كاربلد و معروف خیلی. بود موفقی آدم شغلش توي هورمند. بمالم خاك به پشتشو

 همزمان و درس به چسبیدم. بود داده یادم خودش هم رو چاهش و راه. شم بلند دستش روي

 می .داشتم ها برنامه زد، نامم به طالق روز كه سهامی براي. كشیدم می ها نقشه هم كارخونه براي

 روزي براي خواستم می. میزنه اي دیگه ي كارخونه دیگه جاي یه حتما و شینه نمی بیكار دونستم

 ... اما. كنم آماده خودمو كنم می رقابت باهاش كه

 :داد ادامه و شد سررسید ى گوشه كندن مشغول باز

 طنب تو من موقع اون. نبود درست وسط این چیزي یه كه باشید شده متوجه هم شما كنم فكر -

 ربیشت زمان چی هر ولی. بدم تشخیص رو غلط و درست بتونم كه اون از تر تر داغون و بودم ماجرا

 یرغ خیلی. بوده غیرعادي هورمند رفتارهاي كه فهمیدم بیشتر شد، سردتر دلم داغ چی هر گذشت،

 نقیض و ضد رفتارهاي چیدم، می هم كنار رو ماجراها و كردم می مرور خاطراتمو كه بار هر. عادي

 هك چیزي. بگه بهم نتونسته كه چیزي. داده می آزار رو هورمند چیزي یه. میومد چشمم به زیادي

 از كه اوایل. نبود هورمند از اثري هیچ دیگه طالق از بعد. كرد جدایی این به وادار رو هورمند
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 سك هیچ. عجیبه خیلی هم ناگهانیش غیبت این فهمیدم كم كم اما بودم هم خوشحال نبودنش

 ازش هم اي شماره حتی. امریكا رفته كه دونستند می فقط. اش خانواده حتی. نداشت خبر ازش

 ینم ولی گرفته می تماس باهاشون گاهی هورمند گفت، می خانوم هانیه كه طور این و نداشتند

 زا رو خودش هورمند كه داشت دلیلی چه. میزد دامن من شك به بیشتر هم همین. كجاست گفته

 اسم به پسري دیگه گفت ما ي همه روي جلوي پدرش كه درسته. كنه مخفی هم اش خانواده

 یه رمندهو. بشه ناپدید كلی به هورمند كه نمیشه دلیل این ولی ببیندش خواد نمی و نداره هورمند

 . زمین توي رفت و شد آب قطره

 . نبود آه به شباهت بی كه نفسی. كشید عمیقی نفس

 تداش می نگه مداركشو مامانم كه كیفی توي رو هورمند آزمایش ي برگه اتفاقی خیلی روز یه -

 شمب مطمئن خواستم می. دادم نشون اسناد متخصص یه به بردم و داشتم برش یواشكی. دیدم

 .نه یا بوده جعلی

 :گفتم زده شتاب

 بود؟ جعلی -

 . كرد تایید سرش حركت با و گذاشت هم روي هاشو پلك. زد پهنی و پت لبخند

 لب زیر و بردم عقب به سرمو و گذاشتم سرم پشت هامو دست. دادم بیرون شدت با نفسمو

. زدم لبخند اختیار بی هم من باشه، شده برداشته دوشم روي از باري كه انگار. كردم خداروشكر

 . بود شده مطمئن هورمند نبودن بیمار از صداقت كه نبود دلیل بی پس

 و كنم پیدا رو هورمند شده طور هر كه شدم مصمم دیگه شدم، متوجه رو موضوع این وقتی -

 این بار هر من. شد مون جدایی باعث هم كرد آبرو بی رو خودش هم دروغی، چنین با چرا بفهمم

 هب فقط من كه هایی نوشته الي البه از كنم می حس. كردم پیدا اي تازه چیز یه خوندم، رو دفتر

 اب ماجراهارو این تمام. میاد بیرون عجیبی چیزهاي یه كردم، می نگاه بهشون عادي اتفاقات چشم

 كی بفهمم تا دادم می تطبیق دارم، اطرافم هاي آدم از كه شناختی با و ذهنمه توي كه چیزهایی

 نچو بخونید رو دفتر این خواستم ازتون. شده دستگیرم هم چیزهایی یه. بوده ماجراها این توي

 ممكنه كه یاتفاقات. ببینید رو نیومده من چشم به كه چیزهایی دفتر این از تونید می. طرفید بی شما

 تاقا ي پنجره پشت كارخونه، همین توي كه روزي اون از. بشه پیدا هام نوشته مابین دلیلشون

 می هامو نوشته وقتی هنوزم. كردم شك بهش شنیدم، مرد تا دو زبون از رو رامین اسم بغلی،
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 و نیاد خونه روز دو هورمند شد باعث كه كسی كنم می حس و داره خونی هم رامین رفتار با خونم،

 تنها. كنم شك باید كی به دیگه دونم نمی. بوده رامین بشه، پیداش خونی صورت و سر با هم بعد

 هك آرمین. آرمین البته و هست و بوده رامین بسته رو از من براي رو شمشیرش همیشه كه كسی

 براي هم ازدواج این شاید. كرد می دوندگی طالقم براي هم بعد كرد، موافقت ازدواجم با اول

 رادرب تا دو این نفع به بیشتر كه بوده هام دارایی سایر به ام مهریه و كارخونه سهام شدن اضافه

 رفیح نكردم، پیدا كافی مدرك تا خواد نمی دلم اصال. كنه می زایمان دیگه وقت چند خواهرم. بشه

 . بیفته اش بچه و خودش براي اتفاقی نكرده خدایی كه بزنم

 :گفت و گذاشت هم روي هاشو دست

 دارید؟ نظري چه افتاده كه اتفاقاتی مورد در دفتر، این خوندن با طور؟ چه شما -

 براش بودم،خالصه كرده بندیشون جمع ذهنم توي دیشب كه هایی گیري نتیجه و ماجراها تمام

 پس. نشد وارد اش خانواده و سایه به اي ضربه هیچ وقت هیچ هورمند طرف از. دادم توضیح

 :گفتم هام حرف آخر. بوده قربانی یه صداقت مثل هم هورمند

 . جوادي مازیار چیه؟ قدیمیتون كالسی هم اون مورد در نظرتون -

 :گفت و كرد فكر لحظه چند

 هم ونا شاید گفتم. نكردم پیداش ولی گشتم هم دنبالش حتی. كردم فكر بهش بار چند خودمم -

 ... دانشگاه توي كه آبرویی بی اون با خصوص به. داشته دستی ماجراها این توي

 . نبود خوشایندش روزها اون به كردن فكر قطعا. شد ساكت و گرفت گاز لبشو

. میشم امید نا حقیقت شدن روشن از واقعا احتمال همه این میون ها وقت بعضی. دونم نمی -

 .كنه كمكم تونه می اون فقط. گشت برمی هورمند كاش

 از خواستم. بده جواب امون نقشه كنه خدا. سوخت براش دلم. بود زده حسرت اش جمله قدر چه

 :گفتم ناخودآگاه. افتادم نفس یاد دفعه یه كه بشم بلند جام

 اومد؟ نفس سر به چی -

 :گفت و نشست صورتش رو محوي لبخند

 .كنه می زندگی ما با كه ساله دو از بیشتر -
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  بگیرید؟ عهده به رو سرپرستیش تونستید طور چه جدا؟ -

 ي اجازه بهم سال، سی باالي نه و بودم متاهل نه من چون. قانونیشه سرپرست مادرم -

 . دادند نمی سرپرستی

 كرد؟ قبول طور چه مادرتون -

 :گفت و شد تر پررنگ لبخندش

 شرو منم البته. كرد جا مامانم دل توي خودشو زود خیلی كه معصومه و دلنشین قدر اون نفس -

 . دارم اهدافم به رسیدن براي خودمو هاي

 بعید هیچی بود، خاطراتش توي كه سركشی و یاغی ي سایه اون از! نفسی به اعتماد چه! عجب

 دادت به خدا. هست وجودش توي بازي لج و یكدنگی اون از هایی رگه یه هنوزم حتما. نیست

 !هورمند برسه

 بالدن فرستادمش و بنیامین به دادم رو سوییچ شدند، پراكنده نماز، و ناهار براي همه كه ظهر دم

 آخر رو ماشینش كه بودم كرده هماهنگ قبل از هم صداقت با. صداقت ماشین كردن خراب

 ضار كارى، محكم براى كه چند هر. كنه پارك نگهبان خصوص به سایرین، دید از دور و پاركینگ

 .كرد گرم رو نگهبان سر گرده، مى كار دنبال اینكه ى بهونه به و كارخونه دم اومد موقع همون

 دل تمام و گذاشت تموم سنگ بنیامن ولی نشه، روشن كه كنه قطع رو ماشین كوئل سیم بود قرار

 از كه زدم زنگ هم رضا به و دادم تحویل صداقت به رو سوییچ! كشید بیرون رو ماشین ي روده و و

 . وقتش به تا بشه دور كارخونه

 هك همه. برند كاركنان و بشه تموم كاري ساعت تا كردیم می صبر باید فقط و بود آماده چی همه

 بهش حواسم آزمایشگاه ي پنجره پشت از. ماشینش سراغ بره كه صداقت به زدم زنگ رفتند،

 هك ماشینی اونم! بود اومده ماشین دخل. انگار نه انگار اصال ماشین ولی زد استارت بار چند. بود

 !داشت عالقه بهش حد این تا صداقت

 شده رابخ ماشینش كه بگه نگهبان به بود قرار. نگهبانی سمت رفت و شد پیاده ماشین از باالخره

 بعدش و بمونه منتظر خیابون كنار بره صداقت هم، برسه آژانش كه زمانی تا. بزنه زنگ آژانس به و

 !بود رضا و صداقت نمایی هنر وقت هم
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 بوق اولین با. زدم زنگ رضا به شدم، كه ماشین سوار. شدم خارج آزمایشگاه از بنیامین همراه

 :داد جواب

 بله؟ -

 .وقتشه -

 .چشم به ا ي -

 تیكالس شدن كشیده و شدید ترمز صداي برد، باال رو مانع نگهبان اینكه محض به و زدم استارت

 ترسیده صدا شنیدن از كه نگهبان! گرومب...  و صداقت جیغ صداي اون، از بعد و آسفالت روي ها

 رفتم نگرانه، و ترسیده ظاهر به كه اي قیافه و ماشین با هم من و بیرون دوید كارخونه از بود،

 . بیرون

 اب نگهبان! بود افتاده زمین روي خونی هاي لباس و صورت با صداقت و نبود رضا ماشین از خبري

 بیرون ماشین از هم بنیامین و من. زدنش صدا به كرد شروع و صداقت سر باالي رفت سرعت

 ندهخ معركه وسط صداقت وقت یه كه كردم می خدا خدا دلم تو. نشستیم سرش باالي و پریدیم

 مین. بود زده بیهوشی به خودشو اي حرفه خیلی صداقت ولی. نكنه باز هاشو چشم یا نگیره اش

 صورت و سر روي قرمزو خوراكی رنگ همه اون بود كرده فرصت جوري چه لحظه یه اون تو دونم

 ! كنه خالی خودش

 :گفتم و زدم عقب دست با رو نگهبان

 . رستانبیما ببریمش باید. ماشین توي بذاریمش كن كمك بزنی ات كله و سر تو اینكه جاي به -

 پاهاشو كه بردم پیش دستمو. گرفت رو صداقت بازوهاي زیر و نكرد معطلش دیگه هم نگهبان

 یچه به. داشتم بدي حس یه. شد خشك هوا توي دستم چرا دونم نمی ولی كنم بلندش و بگیرم

 یامانت به نداشتم دوست. بودم نكرده اینجاشو فكر. بزنم دست بهش خواست نمی دلم عنوان

 . نیست واقعی و بازیه یه همش ها این دونستم می كه خصوص به. بزنم دست هورمند

 بعق به كه طور همون و گذاشت ام شونه روي دستشو كنم، می دست دست دارم دید كه بنیامین

 :گفت داد می هولم

 .كن باز ماشینو در برو -
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 روي صداقتو بنیامین، و نگهبان. ماشین سمت رفتم و دادم تكون سرمو خواسته، خدا از هم من

 نگاهم ازهت. كردم حركت شد، سوار كه بنیامین. فرمون پشت نشستم منم و گذاشتند عقب صندلی

 سر ییبال چه. بود رفته فرو كامال رضا، ماشین با برخورد اثر در كه افتاد بزرگی فلزي ي بشكه به

 بود؟ اومده رضا ماشین

 :زدم صداش شدیم دور كه كارخونه از

 . شید بلند تونید می گرفتیم، فاصله كارخونه از صداقت، خانوم -

 چشم به دستی. نشست و شد بلند بود، كشیده دراز عقب صندلی روي كه صداقت بعد لحظه چند

 :گفت و كشید هاش

 بدین؟ بهم دستمال یه میشه -

 و برداشت هم با رو برگ چند صداقت و گرفت سمتش به رو كاغذي دستمال ي جعبه بنیامین

 وشیمگ كه بودیم نرسیده بود مدنظرمون كه بیمارستانی به هنوز. شد صورتش كردن پاك مشغول

 !بود مقدسی. خورد زنگ

  بله؟ -

 كرده؟ تصادف صداقت خانوم میگه؟ داره چی نگهبان كاردان؟ آقاي شده چی -

 :كنم تزریق صدام توي رو نگرانی و استرس كردم سعی

 . نیست خوب اصال حالشون. بیمارستان برمشون می دارم. طوره همین متاسفانه -

 بیمارستان؟ كدوم -

 .میدم اطالع رسیدم بیمارستان به اینكه محض به. باشه تر نزدیك كه كدوم هر. دونم نمی -

 .كنم می حركت االن همین. نذارید اطالع بی منو -

 نگاهم آینه توي از و بود كرده اخم. انداختم صداقت به نگاهی آینه توي از و كردم قطع رو گوشی

 :گفت افتاد هم به كه نگاهمون. كرد می

 بود؟ كی -

 .مقدسی -
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 شده؟ خبردار طوري چه سرعت این به جدا؟ -

 .گفته بهش نگهبان -

 رسونه؟ می مقدسی به خبرهارو نگهبان پس -

 .طوره این كه ظاهرا -

 با محوطه داخل از من و انتظار سالن داخل رفتند صداقت و بنیامین رسیدیم، كه بیمارستان به

 :گفتم ساختگی اضطرابی با داد، جواب اینكه محض به. گرفتم تماس مقدسی

 ...گرنهو...  وگرنه بشن عمل باید اینكه مثل. كنید امضا رو عمل مجوز باید میگن...  مقدسی آقاى -

 فكر و بشه نگران حسابی تا بشنوه رو شدتم پر هاي نفس صداي گذاشتم و نگفتم چیزي دیگه

 فسن صداي فقط. نمیشد شنیده خط طرف اون از صدایی هیچ! بره دست از صداقت ممكنه كه كنه

 ریدهب بغض، شدت از هات نفس و كنی می بغض كه وقتی مثل. منقطع و مضطرب و سنگین هایی

 .میشه بریده

 ... زج به باشه خط پشت تونست می كی پس...  نه بود؟ صداقت نگران حد این تا مقدسی یعنی

 صداش كردم باز دهن بود؟ تلفن پاي هورمند واقعا نكنه. شد روشن دلم توي امیدي سوي كور

 :شنیدم رو مقدسی صداي كه بزنم

 بیمارستان؟ كدوم -

 به. زدم زنگ بنیامین به و بیمارستان ورودي در دم رفتم سریع و دادم رو بیمارستان آدرس و اسم

 :گفتم داد جواب اینكه محض

. تانبیمارس میاد مقدسی با داره هورمند كنم فكر. بپا رو ساختمون ورودي چشمی چهار بنیامین -

 نشون بهت كه رو هورمند عكس. كن جمع خوب حواستو ولی باشه داده تغییر اشو چهره ممكنه

 . بودم داده

 . هست حواسم. آره. آره -

 كجاست؟ صداقت -

 .ایستاده ها ورودي از یكی دم رفته -
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 چی؟ رضا و علی -

 .ان دیگه هاي ورودي دم هم ها اون -

 كجایی؟ خودت -

 . آسانسورها جلوي -

 . بده اطالع من به شد خبري هر -

 .حتما -

 هباالخر. چرخوندم می طرف همه به هامو چشم شكاره، دنبال كه عقابی مثل و كردم قطع رو گوشی

 روي ودب كی اون...  ولی بود فرمون پشت خودش. بیمارستان پاركینگ توي پیچید مقدسی ماشین

. بینمشب بتونم و برگردونه صورتشو كه نبود دلم تو دل. بود مقدسی به نگاهش كناریش؟ صندلی

 كوتاه موهاي پوش، شلوار و كت بلند، قد مرد یه. شد پیاده هم كناري مرد و شد پیاده یمقدس

 ...  كه صورتی و مردونه

 ...رفتم وا صورتش، دیدن محض به

.......... 

 هورمند هم باز پوچ؟ و هیچ براي كردیم تالش همه این یعنی.... نیست هورمند كه این من خداي

 بود؟ یك بكشه، نفس درست تونست نمی نگرانی از گوشی پشت كه اونی پس بیاد؟ نشد حاضر

 توي یحت كنه؟ امضا عمل مجوز مثال كه بود آورده اینو كیه؟ افتاده راه مقدسی دنبال كه اینی اصال

 قعش همه اون پس میشه؟ مگه نیومد؟ هورمند بود، میون در صداقت جون پاي كه هم وضعیت این

 شچیزی صداقت كه بگیم مقدسی به طوري چه نشده، عایدمون هیچی كه حاال بود؟ الكی عالقه و

 !بشه؟ پیداش هورمند شاید كه بوده بندي خالی یه اش همه و نشده

 .لعنت. شانس این به لعنت. زدم پیشونیم به بار چند و كردم مشت دستمو

. ویدندد می تقریبا. رفتند می راه تند خیلی. افتادم راه فاصله با سرشون پشت تر دراز پا از دست

 می رصب و گشت می بر گاهی از هر مقدسی بود، مسن كمی مقدسی همراه مرد اینكه خاطر به البته

 كه بشه؟ چی كه بدوم اصال. نداشتم دویدن ي حوصله و حال من ولی. برسه بهش مرد تا كرد

 بشم؟ ضایع زودتر
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 یچ بدم خبر بنیامین به كه درآوردم رو گوشیم من و شدند ساختمون وارد همراهش، مرد و مقدسی

 دوباره! نمیده جواب و ماموریته وسط هنوز خوبه. بابا اي. نداد جواب ولی خورد بوق تا چند. شده

 .شدم می دلشوره دچار داشتم كم كم. كردم نگاه ساختمون ورودي به و گرفتم رو اش شماره

 نگرانم ربیشت ندادنش جواب با كه كردم بنیامین نثار فحش تا چند لب زیر و كردم تر تند هامو قدم

 :شنیدم رو صداش كه بزنم زنگ رضا به و كنم قطع خواستم. كرد می

 . اورژانس دم برسون خودتو نیما -

 ور جریان مقدسی نكنه شده؟ بد حالش صداقت نكنه. كرد قطع شده، خبر چه بپرسم اومدم تا

 داشپی بنیامین و اومده دیگه در یه از هورمند نكنه...  نكنه كرده؟ خفتش رو بنیامین و فهمیده

 . پیچید سرم تو واجور جور فكرهاي قدر چه اورژانس به برسم تا كه واي كرده؟

 حرف همدیگه با و بودند شده كپه جا یه وار دایره نفر چند اورژانس، دم. اورژانس سمت دویدم

 و دمكر رد جمعیت بین از خودمو. باشند كرده پیدا تماشا براي جالب موضوع یه كه انگار. زدند می

 ردم بغل توي بود انداخته خودشو صداقت. موند باز دهنم دیدم كه چیزي از! ماجرا بطن به رسیدم

 "كجاست خودش پس " شبیه چیزي هاش گریه وسط! كرد می گریه هاي هاي و مقدسی همراه

 . كرد می زمزمه

 :گفتم زده بهت

 خبره؟ چه جا این -

 كرارت سوالمو دوباره. بود بنامین. برگشتم سمتش به. نشست ام شونه روي دستی جواب، جاي به

 :كردم

 شده؟ چی خبره؟ چه -

 :گفت و داد تكون سري بنیامین

 .هم بغل پریدن دیدن، رو همدیگه تا. هورمنده پدر كنم فكر -

 هورمند؟ پدر -

 "گفت می نگاهش با كه انگار. كرد می نگاهم چپ چپ مقدسی. كردم نگاه سمتشون به دوباره

 ! "رسم می یكی تو حساب به بعدا
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 چند .افتاد سرشون پشت به نگاهم لحظه یه. گشتم شباهت دنبال و شدم دقیق مرد ي چهره توي

 ات موهاش. كشید می گردن و بود ایستاده دیوار كنار ساختمون، ورودي دم مردي تر، طرف اون متر

 شكیم شرت تی. ریش ته و داشت آفتابی عینك. بود ریخته هم پیشونیش روي و بود گوشش زیر

 داشتم انتظار چرا دونم نمی. هاش كفش روي چرخید هام چشم. رنگ آبی جین با بود پوشیده

 . دست یك سفید ولی بودند اسپرت. باشه سفید و آبی اسپرت هاش كفش

 و صداقت ي گریه صداي و زدند می بهم كه اي تنه همه اون كه نخش، تو بودم رفته قدر اون

 به یقدم و شدم جدا جمعیت از. نداشت اهمیتی كوچكترین برام پرستار، هاي گفتن "باشید آروم"

 ینكع زیر از هاشو چشم. چرخید سمتم به سرش رفتم، سمتش به كه قدم چند. برداشتم سمتش

 به. متشس دویدم. كرد گرد عقب كه بود دیدنم محض به مطمئنم ولی ببینم تونستم نمی آفتابی

 ازم لحظه هر كه مردي به بودم دوخته نگاهمو فقط غرغرهاشون، به توجه بی و زدم می تنه مردم

 . میشد دورتر

 آن هر .پاركینگ سمت رفت. رفتم سمتش به بیشتري سرعت با و شدم خارج ساختمون از باالخره

 دهورمن به ربطی یه نباشه، هم خودش اگر. خودشه گفت می بهم حسی یه. كنم گمش بود ممكن

 كورسی موتور اونم. رفت می موتور یه سمت به داشت. كنه می فرار داره دیدنم محض به كه داره

 . رسیدم نمی هم پاش گرد به دیگه داد می گاز و میشد سوارش اگر كه

 كه نگارا. زدم چنگ اشو یقه بشه، موتور سوار اینكه از قبل و پریدم ماشینی كاپوت روي از اجبار به

 رارف كردم فكر. شد ول دستم از اش یقه و چرخوند سرشو لحظه یه تو باشه، داشته رو انتظارش

 شتپ ماشین ي بدنه به و گرفت دستش توي امو یقه اون بار این انتظارم، برخالف ولی كنه، می

 بود اي دیگه كس هر. نمیزد حرفی هیچ ولی داد می فشار هم روي هاشو لب. چسبوندم سري

 :گفتم آروم. زد نمی حرف اون ولی. گفتن وري دري به كرد می شروع

 خودتی؟... هورمند -

 از رو عینك سریع و بردم صورتش سمت به دستمو بره، اینكه از قبل اما شد جدا ام یقه از دستش

. وندمنش ماشین تا دو بین زمین روي و كشید دستمو غافلگیرانه، خیلی. برداشتم چشمش روي

 صداي با ذاشت، می لبش روي اشو اشاره انگشت كه طور همون و نشست كنارم هم خودش

 :گفت آرومی

 . طرف این میاد داره سایه. نیما نگو هیچی -
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 ساختمون سمت به سرشو اون. نبود دادنش هشدار به نیازي هیچ كه بودم شده محوش قدر اون

 چشم با. برگشت سمتم به باالخره ثانیه چند از بعد. صورتش توي بودم زده زل من و بود چرخونده

 :گفتم و چرخوندم راست و چپ به سرشو و گذاشتم اش چونه روي دستمو شده، گرد هاي

  ؟... خیلی...  خیلی...  تو...  تو -

 :گفت و كرد جدا اش چونه از دستمو كالفگى با

 . شبیهشم خیلی دونم می آره -

 هشبی شدت به هومن اینكه از بودم خوشحال. دارم حالی چه بفهمم تونستم نمی واقعا لحظه اون

 جگی. شدم تر نزدیك هورمند به قدم یك البته و مشكوك بهش شباهت، همین روي از و برادرشه

 سایه به قد تمام خودشو پدرش كه حالی در كنه می مخفی سایه از خودشو چرا اینكه از بودم

 خبر جاي به مقدسی چرا نیومده؟ هورمند چرا كه بودم ناراحت. بود كرده هم بغلش و داده نشون

 تمد تمام كه اونی و نیست شهر این توي واقعا هورمند نكنه داده؟ خبر پدرش به هورمند، به دادن

 !بودند برادرش شاید و هورمند پدر بوده، سایه مواظب

 و برگردونه طرفم به بود، چرخونده ساختمون سمت به دوباره كه سرشو تا كشیدم رو هومن دست

 :گفتم

 كجاست؟ هورمند پس -

 :گفتم و افتاد جونم به دلشوره. كرد می نگاهم روح بى و سرد هایى چشم با جوابی هیچ بدون

 است؟ زنده...  بگو بهم فقط -

. داد تكون سرشو و اومد رحم به دلش انگار كه پرسیدم رو سوال این عاجز و مستاصل قدر اون

 : گفتم و كشیدم راحتی نفس

 مجرده؟ هنوز -

 پرسی؟ می رو سوال این چرا -

 جا همین كه بهتره كرده ازدواج اگر. نه یا داره اي فایده هورمند دنبال گشتن بدونم خوام می -

 در به در و داره عالقه هورمند به هنوزم سال همه این از بعد صداقت خانم. كنیم تموم چیزو همه
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 عشق به سال چهار این. بوده جعلی آزمایش جواب اون كه فهمیده صداقت. گرده می دنبالش

 . میشه داغون كرده ازدواج كه ببینه و كنه پیداش اگر حاال. كرده زندگی هورمند،

 :گفت و كشید هم در رو هاش اخم

 داري؟ نظر من داداش زن به تو -

 :شدم شوكه

 حرفیه؟ چه این شدي؟ دیوونه -

 زنی؟ می سینه به سنگشو قدر این چرا پس -

 اطرخ به و شدم وارد ماجرا این توي منم ناخواسته یا خواسته. زنم می سینه به خودمو سنگ من -

 ومن كرده درگیر رو شما كه قدر همون ماجرا این. كنم كمكشون خوام می دارم هورمند به كه دینی

 كجاست؟ هورمند بگو بهم. كرده درگیر هم

 داقتص و مقدسی. كردم دنبال نگاهشو مسیر. دوخت پاركینگ ي دیگه سمت به رو نگاهش دوباره

 زودتر هومن و كردیم نگاه هم به همزمان دو هر. رفتند و شدند مقدسی ماشین سوار هورمند، پدر و

 :گفت

 .برم باید دیگه من -

 :گفتم و كشیدم دستشو بشه بلند اینكه از قبل

 شد؟ پیداش دفعه یه طور چه بابات. كنم نمی ولت كجاست هورمند نگی تا كجا؟ -

 .بپرس خودش از برو -

 :گفتم و زدم چنگ پشت از شرتشو تی. موتورش سمت كرد گرد عقب. بودا نفهمی زبون عجب

 درسته؟. ببري خبر هورمند براي اومدي -

 . ندارم خبري هورمند از من -

 مجرده؟ دونی می كجا از پس نداري خبر ازش اگه -

 :گفت و گرفت خودش سمت اشو اشاره انگشت
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 مجرده؟ گفتم من -

 مبادا كه شدي نمی غیرتی هم خاطرش به. داداش زن گفتی نمی صداقت به نبود مجرد اگر -

 . باشه داشته نظر بهش كسی

 . كن فكر داري دوست جور هر شما -

 يخبر هیچ و شناسی می خواب عالم توي از منو شما كه كنم باور داري توقع. برازنده هومن آقاي -

 در. بلدي اسممو و شناسی می منو تو. كجاست دونی می كه واضحه كامال نداري؟ هورمند از هم

 تو سپ. بشناسمت بود محال نبود هورمند به شباهتت اگر و بینم می رو تو باره اولین من كه حالی

 .كجاست بگو حاال. گفته بهت هورمند كه مطمئنم من شناسی؟ می منو طور چه

 :گفت فقط و درآورد جیبش از رو گوشیش. خورد زنگ موبایلش بزنه، حرفی اینكه از قبل

 .میام دارم -

 :گفتم و گرفتم هوا توي دستشو مچ

 . ــدبایــــ فهمی؟ می. ببینمش باید من. كجاست بگو بهم. بود خط پشت هورمند كه دونم می -

 .دارم عجله. برم باید دیگه من -

. نمك می چیكار آخر سیم به بزنم اگر گفته بهت حتما داده بهت منو مشخصات و اسم كه همون -

 نه؟ مگه

 خوامب كه نبودم جوگیري و خو تند آدم اصال. نیست كار در آخري سیم هیچ كه دونستم می خودمم

 و! درسی ذهنم به كه بود چیزي تنها این لحظه اون ولی. دربیارم بازي دیوونه و بندازم راه بزن بزن

 !داد جواب كه خداروشكر

 . نیست من پیش هورمند. نیستی متوجه چرا. نیما آقا -

 :شدم پا اون پا این و گرفتم اش سینه جلوي دستمو

 یماريب كه دونیم می. شده دستگیرمون گذشته اتفاقات مورد در چیزهایی یه ما. هومن آقا ببین -

 اقتصد خانوم از هورمند گرفتن كناره دلیل تنها. نبوده میون در هم زنی هیچ پاي. بود دروغ هورمند

 جدا همسرش از كه كرده مجبورش و كرده تهدید رو هورمند نفر یه. بود اجبار یه طالقشون، و
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 سیكال هم و صداقت خانوم هاي دایی پسر به ما. كی دونیم نمی كه جاست این موضوع فقط. بشه

 .نداریم مدركی هیچ ولی مشكوكیم سابقش

 گرد اى لحظه براي هاش چشم آوردم، رو "سابق كالسی هم " اسم وقتی بخورم قسم حاضرم

 نظر هب عرضه بی خیلی كه اون ولی. داشته ماجرا این توي دستی یه عوضی اون مطمئنم دیگه. شد

 . گرفت كم دست رو حریف نباید وقت هیچ كه الحق! رسید؟ می

 :بزنم دستی یه كردم سعی

 هیچ نبودن وجود با كه تو هستی، داداشت زن مواظب هورمند، طرف از البته و دورادور كه تو -

 شروحی حال كه بدونی باید پس كنی، می صداش داداش زن هنوزم برادرت و صداقت بین نسبتی

 مه این. شده كردن بازي نقش به حاضر حتی هورمند كردن پیدا براي كه بد قدر اون. بده خیلی

 توي اومد دزد پیش وقت چند كه دونی می شده، ورشكست بار یه اش كارخونه كه دونی می

 دونی، می چیزهارو این ي همه كه شما. زدي زنگ پلیس به همه از زودتر شما كه البته و كارخونه

 . نمیارن دووم هم بدون تا دو این زنش؟ پیش برگرده كه كنی نمی قانع رو هورمند چرا پس

 واقعا بار این دیگه. زد پسش زود خیلی اما. نشست هومن هاي چشم توي اشكی نم كردم، حس

 :زدم داد و گرفتم اشو یقه. آخر سیم به زدم

 . لعنتی بزن حرف اومده؟ هورمند سر بالیی چه -

 هاش لب كه بود هومن به فقط نگاهم من ولی. كردم می احساس خودمون روي رو مردم نگاه

 :مگفت و شد شل اش یقه دور از هام دست. نبود رضا گفتن به دلش ولی لرزید می زدن حرف براي

 است؟ زنده. بگو راستشو خدا رو تو -

 :گفت بغض پر

 . آره -

 سالمه؟ -

 .آره -

 كرده؟ ازدواج -
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 . نه -

 كرده؟ قایم خودشو كه چیه دردش چی؟ پس -

 بود نگهبانی از دور پاركینگ ي محوطه كه خداروشكر. كشیدم می داد و بودم كرده داغ دوباره

 !انداختن می گیرم اغتشاش جرم به وگرنه

 به خودشو خواست می كه روزي اون ندید كنه؟ می تحمل رو دردي چه صداقت بینه نمی مگه -

 طور چه نفهمید بود؟ گذاشته كورس جونش و خودش با اتوبان توي كه روز همون بده؟ كشتن

 ستد عصبانیت از كه نبردن خبر براش كرد؟ خاكشیر و خورد دفترشو وسایل تمام و شد دیوونه

 نگفتن؟ كرد؟ خرد رو منشیش

 :كشید داد هم اون

 . گفتن گفتن گفتن -

 . میشه روانی داره هورمند فكر از بیچاره زن اون نمیده؟ نشون خودشو چرا پس -

 :بود عصبی چنان هم ولی آورد تر پایین كمی رو صداش

 این قاطی رو كس هیچ خواست نمی هورمند. كنی می فكر شما كه اونیه از تر پیچیده ماجرا -

 عزیز براش كه كسانی ي همه از. گرفت فاصله اش خانواده ي همه از خاطر همین به. بكنه ماجرا

. هنرفت خطا زندگیش تو وقت هیچ هورمند دونستم مى خوب چون موندم پیشش من فقط. بودند

. كنید صبر دیگه كم یه. كنیم تحمل باید دیگه كم یه ولی. كشه می زجري چه دونم می چون

 رانینگ به نذار. بیرون بكش ماجرا این از پاتو كنم می خواهش. میرسه نتایجی یه به داره هورمند

 . گرده برمی خودش بشه كه وقتش. بشه اضافه هاش

 ك ی ؟ وقتش -

 . دونم نمی -

 . بود برگشته سال چهار این تو برگرده بود قرار اگر. نمیشه جواب من براي این -

 . برگردي ها زودي این به تونستی نمی بودي هورمند جاي اگر هم خودت -

  چرا؟ -
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 :گفت و ایستاد روم به رو بعد لحظه چند. چرخید خودش دور كالفه و كرد پوفی

 نذار. دمش به رسیده و شده كنده پوستش گاو این ولی. داري كمك قصد دونم می. نیما آقا -

 لیفتك ماجرا این آخر نیست معلوم. شه خیر به ختم چیز همه بذار. بشه زنده و بگیره جون دوباره

 . بشه جدایی و دوري به مجبور دوباره شاید. بشه چی هورمند

 كنی؟ خالصم و شده چی نمیگی چرا داره؟ اي معنی چه ها حرف این میگی؟ داري چی -

 . بپرس خودش از و كن پیداش بگرد. بگم چیزي تونم نمی نیستی؟ متوجه چرا -

 . زد غیبش ثانیه چند عرض در و موتورش روي پرید اون، از بعد و بود حرفش آخرین این

......... 

. بده جواب تا كشید طول كمی. زدم زنگ صداقت به و درآوردم رو گوشیم هومن، رفتن محض به

 . بود گرفته حسابی صداش داد، جواب كه هم وقتی

 .بفرمایید -

 هستید؟ هورمند پدر همراه هنوز شما. صداقت خانم سالم -

  مگه؟ طور چه. بله -

 . بیارید گیر هومن از آدرسی یه كنید سعی كنه، شك بهتون اینكه بدون -

 ...ازهو -

 :گفت بعد و كرد سكوت لحظه چند

 كی؟ از -

 رو ومنه بتونیم اگر. شاید هومن از ولی. كنید نمی پیدا هورمند از نشونی و آدرس باشید مطمئن -

 . رسیم می هم هورمند به كنیم، پیدا

 مطمئنید؟ شما -

 ... از. دیدم بیمارستان توي رو هومن -

 :گفت تعجب با و بزنم حرفمو نداد مهلت
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 بدید؟ توضیح بیشتر میشه كیو؟ -

 :گفتم و دادم قورت امو خنده

 !دادم می توضیح داشتم منم. بله -

 . بفرمایید. شرمنده -

. میگم براتون فرصت سر كه زد هایی حرف یه. كجاست نگفت ولی داره خبر هورمند از هومن -

 خبر هومن از پدرشون، طریق از شده جور هر بتونید كه داره شما به بستگی چیز همه فعال ولی

 . بگیرید

 . كنم می امو سعی -

 . خدانگهدار. خوبه -

 منم. نشده هورمند از خبري چرا كه بود شاكی حسابی. زدم زنگ رضا به و كردم قطع رو گوشی

 و كرد مرخص خودشو گوشی پشت همون از بود، كالفه بدجور كه هم رضا و شده چی گفتم براش

 !كولم روي پرید یكی دفعه یه كه بزنم زنگ بنیامین به خواستم. رفت

 از .گرفتم اشو یقه و سرش پشت بردم دستمو دیدنش، محض به. برگردوندم سرمو و ترسیدم

 :گفتم و پایین كشیدمش پشتم روي

 پرى؟ مى من كول رو چى براى. درخت من نه جونورى تو نه -

 به كرد شروع و گردنم دور انداخت دست بود، خوشحال و سرخوش عجیبی طرز به كه بنیامین

 بسته هامو چشم. كنم جداش خودم از كردم نمی وقت حتی كه بوسید می تند تند اونقدر! بوسیدنم

 خما با. افتاد گیر هام دست بین صورتش باالخره. بود شده مچاله چندش شدت از صورتم و بودم

 :عقب دادم هولش و كردم نگاهش

 . ور اون برو. شستیم تو؟ چته...  اه -

 :گفت بود، باز بناگوشش از فراتر تا نیشش كه طور همون بنیامین

 . میشم دوماد دارم. خواهرت شوهر شدم دیگه. گرفتم خانوم عروس از رو بله باالخره -
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 چرا بگو پس. دیوونه ي پسره. تر خندون هام لب و میشد بازتر اخمم گفت، می كه اي جمله هر

 . خونه می خروس كبكش

 . داد خبر بهم ژاله االن همین -

 :گفت و داد تكون هوا توي دستشو. كردم نگاهش ترس با

 بیایم كی. خیال بی هارو حرف این. داد خبر بهم ژاله ولی. بهشون زده زنگ ام عمه. بابا نترس -

 چه باشه عقد دیگه ي هفته آخر نظرت به بیایم؟ امشب همین عروسی؟ و عقد تاریخ تعیین براي

 . عروسی هم بعد ماه یك طوره؟

 بیاري؟ عاقد امشب همین اصال خواي می. بریم هم با شو پیاده. خبرته چه -

 :گفت و خندید هرهر

 . نیست هم فكري بد -

 . اشتها خوش چه -

 حس ولی نشد، آفتابى هورمند اینكه با. بودم خوشحال منم الكی الكی. ماشین سمت افتادیم راه

 عروس داره كه خواهرمم. كنیم می پیداش زودي به دونستم می. شدیم نزدیك بهش كردم می

. ترك  حال در هم پدرش و شده مرخص كه هم ژاله. گیره مى سامون و سر داره رفیقمم. میشه

 ! "آرومه چى همه " گفته كه بوده شرایطى چنین تو شاعر احتماال. خوبه چى همه

 اولین مامان، ي خنده غش غش صداي شدم، كه خونه وارد. كردم پیاده اشون خونه دم رو بنیامین

 زده؟ طرف كدوم از آفتاب.  به به! شنیدم كه بود چیزي

 كه هم جالن بود؟ تلفن پاي كی! بود شده شكفته گل مثل صورتش و بود نشسته تلفن كنار مامان

 از هر كه كرد می نگاه رو مامان چشمی زیر و پایین بود انداخته سرشو و بود شده قرمز لبو عین

 لیو خوند می روزنامه مثال و بود انداخته پا روي پا كه هم بابا. كشید می موهاش به دستی گاهی،

 . تلفنه پاي حواسش بود مشخص كامال

 خجولی دلبخن نجال ولی "شده چی " گفتم نجال به اشاره با. نشستم بابا كنار و گفتم آرومی سالم

 :گفت گوشم زیر و برد كنار اشو روزنامه بابا عوضش. نگفت چیزي و زد

 . كنند می صحبت دوستت و خواهرت مورد در دارن.   بنیامین  مادر -
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 ندهخ. میگه من به داره یواشكی هم چیزهارو این و ایستاده فالگوش انگار كه بود جوري بابا لحن

 :گفتم و گرفت ام

 زنید؟ می حرف آروم قدر این چرا حاال -

 هم ناال. باشه صدا و سر برش و دور نباید كنه می صحبت تلفن با مادرت وقتی دونی می كه تو -

 ! كن صدا و سر داري جرئت اگر پس. مهمه و حساس بحث كه

  شده؟ دستگیرتون چی اینجا تا حاال -

 . تلفن به چسبیده خواهرت مثل هم بنیامین االن مطمئنم فقط -

 هم نجال هاي بازي سرتق. شدها می شیطون ها وقت بعضی هم بابا. خندیدیم ریز ریز تایی دو

 ! باشه رفته بابا به كنم فكر

 معمول طبق. داخل اومد نجال و شد باز در كردم، می عوض لباسمو داشتم وقتی و رفتم اتاقم به

 ونهخ این از داره. دادم تكون سر تاسف با. بست درو و كشید هینی نیست، تنم لباس دید وقتی

 :زدم صداش شد، تموم كه پوشیدنم لباس. بزنه در نگرفت یاد آخرش و میره

 .تو بیا -

 :گفت و داخل پرید سریع

 . بخري بري داد مامان رو لیست این -

 :شد بلند نهادم از آه

 چی؟ براي خرید. نكنم عوض هامو لباس گفتی می زودتر خب خرید؟ -

 :گفت چرخوند، می اتاق دور نگاهشو كه طور همون و زد ملیحی لبخند

 . داریم مهمون امشب -

 :پرسیدم ولی هستند كسایی چه هامون مهمون فهمیدم

 كی؟ مهمون؟ -

 :گفت و شد سفید و سرخ
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 . فرمنش ي خانواده -

 :گفتم و خندیدم قاه قاه

 فرمنش؟ شد دفعه یه حاال بود بنیامین دیروزكه همین تا. جالبه فرمنش؟ ي خانواده -

 :بود معترضش لحن فقط جوابم

 ... نیمــــا -

 نوشته؟ چی لیست اون تو حاال خب -

 :لیست خوندن به كرد شروع

 یك. چای سن پرتقالی شربت شیشه یه. پازل فروشی شیرینی از اي خامه شیرینی جعبه یك -

 ...آلبالو كیلو یك. گیالس كیلو یك. آلو كیلو یك موز، كیلو

 :گفت و آورد تر پایین رو صداش

 ود؟ب چی دیگه. بگیر آلبالو كیلو دو پس میارم هارو آلبالو دخل سوته سه من دونی می كه تو -

 . شیرین و آبدار و قرمز هندونه هم تا دو... آهان

 بدم؟ تشخیص باید طوري چه بودنشو شیرین و آبدار و قرمز ببخشید -

 !چاقو شرط -

 شد؟ تموم لیستت دیگه؟ بخورم مغازه دم نصفشو یعنى. آهان -

 .آره -

 بیان؟ قراره چند ساعت -

 .نیم و نه -

 . كنم عوض هامو لباس تا بیرون برو حاال. خوبه -

 خاطرات خوندن. داشتم زیاد وقت نیم و نه تا. بود شش ساعت تازه دادم، انجام كه هارو خرید

 . بزنم ژاله پدر به سري یه بود بهتر بود، شده تموم كه هم صداقت
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 شمچ. بود زرد هم هنوز رنگش. میزد حرف دیگه نفر دو با و بود نشسته نیمكتی روي محوطه توي

 .نداره رو سابق كرختی اون دیگه كه رسید می نظر به ولی. افتاده هاش شونه و حالت بی هاش

 . كنارش رفتم و زدم عمیقی لبخند. نبود ول و شل دیگه هاش، دست حركت

 هك گفتم می براش جوري بار هر منم و پرسید می رو ژاله احوال بودم،مدام اونجا كه ساعتی نیم

 هاى جوجه از. بیشتر ترك، دادن ادامه براي اش انگیزه و بشه ژاله با كردن زندگی مشتاق بیشتر

 یه نگاهش. افسردگیش و تنهاییش از. اش خونه حیاط و باغچه هاى گل از اسمشون، و رنگى

 . امید نا لحظه یه و امید پر لحظه یه. غمگین لحظه یه و میشد خندون لحظه

 جوادي مازیار اسم خواستم می. زدم زنگ كارخونه ي پرونده سرگرد به اومدم، بیرون كه كمپ از

 :گفت سرگرد اسمش، گفتن محض به اما. بدن قرار تحقیقاتشون لیست جزو هم رو

 اعترافاتش توي هم آقا این اسم. گفت بهمون دونست می كه چی هر پناهی آقاي. دونم می بله -

 . نوشته

 بودند؟ گرفته دستور دزدي براي آقا این از یعنی گید؟ می جدي -

 نگفتند؟ چیزي شما به ایشون. گفتم هم كارخونه وكیل به من. بله -

 ... ولی. نه -

 صوصخ به. باشه داده انجام كاري كارخونه علیه مقدسی كه بود بعید. بگم باید چی دونستم نمی

 نمی بود، نزده صداقت به حرفی مازیار از چرا كه این ولی. بود ارتباط در هورمند ي خانواده با كه

 . دونستم

 است؟ چیكاره جوادي، آقاي این ببخشید -

 دونستید؟ می رو اسمش كجا از پس است، چیكاره دونید نمی اگر -

 . شنیدم نفر یه از -

  كی؟ از -

 كنید؟ می بازخواست منو دارید...  از -
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 كه شد طور چه است؟ چیكاره دونید نمی ولی بدونید رو جوادي آقاي اسم باید شما چرا. دقیقا نه -

 دربیاد؟ آب از درست هم سوءظنتون قضا از و شدید مظنون ایشون به

 ناچار به! خوبه نشه مشكوك خودم به بود؟ كن ول یارو این مگه حاال. بودما كرده گیري عجب

 :گفتم

 كه بود حدس یه. داشتند مشكل آقا این با كمی پیش سال چند كارخونه، صاحب صداقت، خانم -

 . باشه قدیمی ي كینه یه خاطر به كارخونه دزدي شاید

 داشتند؟ مشكلی چه دقیقا -

 . ها حرف این و كشمكش و كل كل...  كه دونید می. میشه دانشجوییشون زمان به مربوط -

 بوده؟ موضوع همین خاطر به فقط یعنی. طور این كه -

 ترجیح خاطر همین به. بزنم حرف صداقت ي گذشته مورد در كه دارم اجازه حد چه تا دونستم نمی

 . كنم واگذار صداقت به رو موضوع این دادم

 . كنند كمك شما به تونند می بهتر ایشون. كنید صحبت صداقت خانم با بهتره -

 . همكاریتون از ممنون حال هر به -

 شاتاق توي حتما. نبود خبري كه نجال از. بود نمونده ها مهمون اومدن تا چیزي رسیدم، كه خونه به

 زمی پشت هم بابا و داد می انجام كار تا هزار دست دو با آشپزخونه تو مامان. بود خودآرایی حال در

 ! هروحی كردنش كمك. دیگه ماست باباى! كرد مى تشویقش هاش، حرف و نگاه با و بود نشسته

 هامون اتاق از همزمان همه. زدند رو خونه زنگ بعد، ساعت نیم. شدم آماده و اتاقم توي رفتم

 گل چادر اون از دیگه و بود كرده آرایش كم یه! بود رسیده خودش به چه نجال. اوه. اومدیم بیرون

 . بكنه هم ما نصیب خدا! ها كنه می كیفی چه بنیامین! نبود خبري هم گلیش

 اي چهره و عروس لباس با دختري و بست نقش ذهنم توي دامادي شلوار و كت با خودم تصویر

 ! بود ژاله شبیه شدت به...  شدت به كه داشتنی دوست و ملیح

 سرى پس لوب آهیانه، لوب پیشانى، لوب اش، زمینه پیش ذهنم، ى زمینه پس در ژاله حضور دیگه

 توى حضورش هم قدر چه هر كه دونم مى! است افتاده جا امر یه برام ذهنم زوایاى تمام تو كال و

 هاى موقعیت توى هم اون. میده نشون خودشو بزنگاه سر درست آخرش بگیرم، نادیده رو ذهنم
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 دگیمزن توى ها وقت خیلى كه چند هر. ترحم یا است عالقه از این كه بفهمم تونم نمى ولى! حیاتى

 ... بشه موندگار ذهنم توى قدر این اینكه ولی كردم، ترحم كسى به كه اومده پیش

 ورودي دم رفتیم همگی و زد رو آیفون ي دكمه! ریخت هم به افكارمو و گفت ي "بفرمایید " بابا

 .در دم رفتم من و ایستادند ایوون توي بقیه. ساختمون

.... 

 ندبل سرمو كردم، احوالپرسی باهاش كه این از بعد و شد داخل بنیامین مادر اول كردم، باز كه درو

. تاس ژاله هاي دست تو ویلچر، هاي دسته دیدم، كه كنه می هدایت ویلچرشو كی ببینم تا كردم

 :گفتم هیجان با و شكفت گلم از گل

  طوره؟ چه حالت...  ژاله -

 :شنیدم رو آرومش صداي. پایین انداخت سرشو و شد قرمز جا در

 خوبین؟ شما ممنونم. نیما آقا سالم -

 ! كنم سالم رفت یادم كه افتاد دوزاریم تازه

 . بفرمایید. ممنون. است بنده از سالم -

 لگ دسته و اومد جلوتر بنیامین. ساختمون سمت افتاد راه و داد حركت رو خانوم بیتا ویلچر ژاله

 :گفتم و بوسیدم صورتشو. بده دست باهام بتونه تا داد چپش دست به رو همراهش

 .شدي موفق باالخره -

 :گفت و زد عریضی لبخند

 تالفیشون وقت كه خوردم حرص دستت از كلی. میشه رد پل از داره خرم كه نیما آقا بترس -

 . رسیده

 بزنی؟ حرف مدلی این داري جرات هم آینده خانوم مادر جلوي بدونم خواد می دلم. اي كینه اي -

  كنی؟ تالفی خواي می هاش قلقلی بد خاطر به بگی مثال

 :گفت خنده با و داد تاب موهام توي نافرم آزادشو دست

 . ان بنده سر تاج ایشون -
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 :گفتم و كردم جدا بدبختم موهاي از دستشو

 !باشه سرت رو كه اینه ندیدنش راه تنها كه است قضیه همون منظورت حتما. خب آره -

 . گفتی آخ -

 ي "زهرمار " لب زیر تونستم فقط اینا، مامان به شدن نزدیك خاطر به و اش شونه پشت زدم

 دیگه عهدف این. نبود بنده هم رو خدا دیگه و بود افتاده نجال به چشمش كه هم بنیامین. كنم نثارش

 ! شد یاب شرف گل، دسته گرفتن براي شخصا خودش و نشد قایم آشپزخونه تو نجال

. نمك درست امو ریخته هم به موهاي كه اتاقم توي رفتم منم پذیرایی، سالن تو رفتند كه ها مهمون

 . سالن به رفتم و كشیدم موهام توي برس یه سریع. بود شده برهم درهم و شلخته موهام تار

 اتنه اي نفره دو مبل روي من، به پشت نجال. بودند صحبت مشغول خانوم، بیتا و بابا و مامان

 بود؟ كجا ژاله. نفره تك مبل روي روش، به رو هم بنیامین و بود نشسته

. داختمان اش شونه دور دستمو و نشستم نجال كنار رفتم بنیامین، دادن حرص براي و زدم لبخندي

 ! "بودم نیما جاي من كاش " بگه دلش تو هی كه كنم آب رو بنیامین دل خواستم می

 شونه ورد دستمو اینكه محض به. كنم جمع تونستم نمی لبخندمو بنیامین خوردن حسرت تصور از

 بنیامین به فقط نگاهم ولی كردم احساس خودم سمت به رو نجال سر چرخش انداختم، نجال ي

 هك آرومی صداي با. انداختم می ابرو براش لبخند با و بود شده نعلبكى اندازه هاش چشم كه بود

 :گفتم بشنوند نجال و بنیامین فقط

 ...خواهریمو ببین نشستی؟ تنها. آخی -

 رتحی من و برگشت سالن به بودش، گذاشته آب گلدون توي كه گلی دسته با نجال لحظه همون

 می شكل ذهنم توي داشت كه چیزي. میزد بیرون حدقه از داشت هاش چشم. كردم نگاهش زده

 . كرد می بیشتر وحشتمو لحظه به لحظه گرفت،

 اش شونه دور انداختم دستمو من كه اینی پس رسیده، راه از گل و گلدون با تازه كه اینه نجال اگر

 ...  نه...  واي... كیه؟ كنم می احساس رو متعجبش نگاه و

 نگاهم شده گرد هاي چشم و باز دهن با...  ژاله و ژاله سمت به چرخید نجال، و بنیامین و من نگاه

 . پریدم جا از و برداشتم اش شونه روي از دستمو سریع. كرد می
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 . نجالیی شما كردم فكر ببخشید شرمنده...  آخ آخ -

 رو نجال بازوي سریع. پریده رنگم كردم می حس من ولی. بود شده قرمز حسابی ژاله صورت

 :گفتم نجال به رو و بنیامین پیش نشستم خودمم ژاله، كنار نشوندمش و گرفتم

 همه؟ شبیه هاتون شال چرا تا دو شما -

 :گفت طلبكارانه نجال و انداختند همدیگه به نگاهی ژاله و نجال

 .آبی ژاله، مال سبزه من مال همه؟ شبیه كجاشون...  وا -

 :گفتم و دادم تكون هوا توي كالفگی با دستمو

 ... تاش دو. كنه می فرقی چه -

 :گفت و زد پهلوم به اي ضربه بنیامین

 . میشی ضایع بیشتر بزنی زور بیشتر چی هر بابا بسه -

 می گاهن منو بنیامین و نجال. چرخوندم هاشون صورت روي نگاهمو و كشیدم گردنم پشت به دستی

 به. هكن می نگاهم هم دیگه نفر یه كردم حس. پایین بود انداخته سرشو چنان هم ژاله ولی كردند

 نگاه و شده درشت هاي چشم با مامان. بود زاییده گاوم. مامانه دیدم كه برگشتم سمتش

 متس به نگاهش دیدم، رو عصبانیش نگاه كه شد مطمئن وقتی. بود شده خیره بهم وحشتناكی

 بین از براي راهی چه. گرفتم مامان از نگاه و كشیدم عمیقی نفس. بود دیده پس. چرخید ژاله

 هم رو نجال زیركی زیر هاي خنده صداي. من بیچاره. ژاله بیچاره داره؟ وجود نفرت همه این بردن

 . اشمب من سوژه اون اگر خصوص به. بخنده بیاره گیر سوژه یه منتظره فقط ورپریده! شنیدم می

 :گفتم فضا تلطیف براي

 . بفرمایید چاي -

 :گفت و خندید هرهر نجال

 . نیاوردم چایی هنوز كه من -

 .بگذرونه خیر به امشبو خدا! خنده زیر زدیم چهارتامون هر نجال، حرف این با
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 من. نندك صحبت هم با كمی تا حیاط توي رفتند نجال درخواست به نجال، و بنیامین بعد، دقیقه چند

 برگشتم و خریدم جون به رو مامان غرغرهاي. تلویزیون به بودیم زده زل اجبار به كه هم ژاله و

 :سمتش

 كارخونه؟ میاي شنبه از -

 :گفت تعجب با و كرد نگاهم

  كارخونه؟ -

 ؟خوندي هارو كتاب راستی. بشی استخدام كارخونه منشی جاي به قراره نرفته؟ كه یادت. اوهوم -

 رفتی؟ پیش كجا تا

 . خوندم اشونو همه -

 .كار سر بیاي تونی می پس. خوبه جدا؟ -

 :گفت و داد تاب هم توي هاشو انگشت

 ... ولی ممنونم ازتون واقعا من. بگم چی دونم نمی راستش -

 چی؟ ولی -

 اون ماش اینكه از قبل تا. نكردم كار جایی قبال من. بربیام پسش از تونم نمی كنم می احساس -

 ... میشه...  میشه. دونستم نمی كامپیوتر از هیچی تقریبا بدین بهم هارو كتاب

  بشی؟ خیالش بی خواي می -

 :گفتم. كرد نگاهم حرف بدون

 تمرین و خوندي نمی آخر تا هارو كتاب سرعت این به نداشتی كردن كار به اي عالقه واقعا اگر -

 هم. بترسی نیست نیازي اصال البته كه. همین داري استرس و ترسیدي كم یه فقط. كردي نمی

 . نیست گیري سخت زن اصال صداقت خانم اینكه هم كنه می كمكت خرسند خانم

 سر رفتم كه روزي اولین منم كه داشت رو حسی همون. كردم می دركش. داد تكون سرشو فقط

 . داشتم كار،
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 هم نبهش. نزنه سرت به كننده نگران فكرهاي این كه كنی سرگرم خودتو روزه دو یكی این بهتره -

 .نكنی غریبی احساس كه میایم همراهت خودمون. كارخونه میریم هم با تایی سه

 :گفت و انداخت بهم اي قدرشناسانه نگاه

 . میشم مدیون بهتون بیشتر میره پیش چی هر -

 :گفتم و رفت باال تعجب از ابروهام

 چی؟ بابت مدیون؟ -

 توي هاتون كمك. هاتون كتاب و تاپ لپ بابت. كارخونه توي كار خاطر به. چیزها خیلی بابت -

 و. نمیارید روم هب رو كردم كه اشتباهی حتی شما. نگذاشتین بنیامین پاي منو گناه اینكه. بیمارستان

 واقعا پدرم، خاطر به. شدم مدیونتون ابد تا دیگه كارتون این خاطر به واقعا...  كه هم حاال

 .ممنونتونم

 :گفتم و دادم تكون سرى

 گفت؟ بهت كی... پدرت -

 بهم اونم. گرفتم سراغشو بنیامین از و شدم نگرانش. نبود. بزنم سر بهش كه اش خونه رفتم -

 . ممنونم هم باز. كردید حقمون در لطفی چه شما كه گفت

 :گفتم و زدم لبخندي

 یزبر هارو فكر این. نیستی مدیون من به گفتی كه چیزهایی این از كدوم هیچ خاطر به...  ژاله -

 كه روزي خواستم می. پیشت برگرده و بشه خوب زودتر چه هر امیدوارم هم پدرت مورد در. دور

 ي اندازه به كنم فكر. پیشت بیاد شد پاك وقتی داشت دوست خودش ولی ببینیش میشی مرخص

 . موندین تنها كافی

 ونهم ولی. بود صدا بی بغضش، خاطر به كرد كه تشكري. بود هاش چشم خیسی همراه لبخندش

 براش قدر این دادم، انجام كه كارهایی كردم نمی هم فكرش. داشت ارزش دنیا یك من براي

 . مبد انجام براش كاري تونستم كه بودم خوشحال. بدونه مدیون خودشو كه باشه داشته اهمیت

 تا كه اي سورمه مانتوي. بود پوشیده اي ساده آبی شال. كردم نگاهش و دادم تكیه مبل پشتی به

 نارك پاهاشو. بود مبل روي كنارش هم رنگی مشكی كیف. مشكی اي پارچه شلوار و بود زانوش زیر
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 روز اون. كرد می فرق اومد امون خونه به كه روزي اولین با لباسش قدر چه. بود كرده جفت هم

 اشو ردهك مش موهاي و بود سرش كاله و شال. بود پوشیده ساپورت با كوتاه خیلی و سفید بافتنی

 رو شالش و راسته هم شلوارش. بود بلند و تیره لباسش حاال، ولی. بود ریخته بیرون كاله زیر از

 بیرون شالش زیر از موهاش تار چند. چرخید صورتش روي دوباره نگاهم. بود كرده سرش مرتب

 ي حوله با بنیامین ي خونه توي كه افتادم روزي اون یاد. خوشرنگش خرمایی موهاي. بود اومده

 خورده؟ سرما بعدش نكنه. چكید می آب ازشون كه بلندش و خیس موهاي. دیدمش حموم

 كه مبود من نمیشه؟ افسرده نمیره؟ سر اش حوصله ترسه؟ نمی كنه؟ می زندگی تنهایی طور چه

 چه منم...  نوچ. كنه زندگی ما با برگرده پدرش وقتی تا میشد كاش. بودم شده دیوونه حتما

 . مامان دل ور اونم. حتما آره كنه؟ زندگی ما با حاال نكرده زندگی بنیامین با. كنم می فكرهایی

 و مظلوم قدر این. گاه تكیه بی و پناه و پشت بی قدر این نباشه؟ تنها قدر این كه كنم چیكار پس

 هب كارش درسته. كنه تحقیرش جوري این مامان اشتباه، یه خاطر به فقط نیست حقش. آزار بی

 هب كنیم، می نگاهش موقع هر ابد تا اینكه نه ولی نیست هضم قابل من ي خانواده توي خصوص

 ور بدش دید این مامان اگر مطمئنم. ببینیمش پسرش دوست ي خونه رفته كه دختري چشم

 دوست...  واقعا...  واقعا ژاله چون. میشه مند عالقه ژاله به زود خیلی بذاره، كنار ژاله، به نسبت

 دارم دوست. ببینم غمزده و ناراحت این از بیشتر رو قشنگ هاي چشم این خواد نمی دلم. داشتنیه

 می هاش چشم توي شیطنت وقتی...  اما بخنده بودم دیده كم. ببره لذت زندگی از. باشه خوشحال

 ...  خدا آخ...  میشه باز هم از خنده به هاش لب وقتی شینه،

 تحمل نتونستم دیگه نشست، چنگال دور هاش لب وقتی و گذاشت دهنش به اي هندونه برش

 .كشیدم سر و برداشتم رو آب بطري یخچال از. آشپزخونه توي رفتم و شدم بلند جام از! كنم

 فایده كشیدم می عمیق نفس چی هر. بود ریخته هم به قلبم ریتم. بود شده گرمم بدجوري

 . بشه خنكم كم یه بلكه دادم تكونش و دادم فاصله بدنم از شرتمو تی بود؟ شده مرگم چه. نداشت

 ام یوونهد بستی كمر امشب...  خدا اي. بودند برنگشته بنیامین و نجال هنوز برگشتم، كه سالن به

 . نره هرز فكرم قدر این كن كاري یه پس. اتاقم توي برم كه نمیشه كنی؟

 :گفتم نشستم، كه مبل روي

 خبر؟ چه بنیامین و نیما از -

 :گفت و كرد بلند سرشو
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 بنیامین؟ و نیما -

 :گفت و نشست هاش لب روي لبخندي. افتاد زاریش دو دفعه یه

 .شرمنده ها؟ جوجه آهان -

 :گفتم و دادم تكون هوا توي دستمو. میشد گرمم داشت باز. شد صورتی هاش گونه

 دتب خیلی بنیامین و من از حتما كنی؟ می عذرخواهی بار چند ساده موضوع یه خاطر به. بابا اي -

 . گذاشتی هات جوجه روي اسممونو كه میاد

 :گفت دستپاچه و كرد هول

 . برعكس كامال. حرفیه چه این نه -

 :گفتم بدجنسی با

 داري؟ دوستمون پس -

. مجان اي. كرد می نگاهم بزنه پلك اینكه بدون و بود مونده باز هم از هاش لب! بگه چی بود مونده

 . نداره عیب! منگنه توي گذاشتم رو طفلكی

 !دارم من كه حالی ي مزه بچش، ذره یك هم تو

 رس خواد می كه بود مشخص كامال مامان ي چهره از. چرخوندم اینا مامان سمت به سرمو لبخند با

 یه شاید.. . البته. دخترشه خواهرشوهر باشه چی هر. بیاد كنار ژاله با كم كم باید ولی! نباشه تنم به

 ! كنیم پیدا هم اي دیگه هاي نسبت

 اریخیت چه شد معلوم باالخره بدونم خواستم می. كنم می دخالت بزرگترها بحث تو كه ببخشید -

 بگیرم؟ مرخصی باید

 رتبم لباسشو مامان داد، تكیه ویلچرش پشتی به خانوم بیتا. كردند جور و جمع خودشونو سه هر

 من ودب قرار نكنه كردند؟ می نگاه منو چرا. شدند خیره من به سه هر و كرد صاف گلوشو بابا و كرد

  بدم؟ تاریخ بهشون

 :گفتم و انداختم باال اي شونه

 شدم؟ صحبتتون مزاحم -
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 :گفت بابا

 . بدن جواب نجال و بنیامین بودیم منتظر ما ولی. نه -

 . كنم می صداشون میرم االن پس باشه. طور این كه. آهان -

 طیلتع هم هفته همون ى چهارشنبه. یكشنبه روز بعد ي هفته دو. شد معلوم هم عقد تاریخ باالخره

 تا سافرتم بریم كارخونه از برگشتن از بعد شنبه سه از خواستیم می بنیامین پیشنهاد به و بود

 و هورمند خیال و فكر از و كنم فكر ام خانواده و خودم به فقط روزي چند یه بود قرار ظاهرا. جمعه

 شدت به نبودم، ماجرا غرق چندان كه من. بیام بیرون...  و جوادي و ها سعیدي و هومن و صداقت

 .هورمند و صداقت حال به واي دیگه. داشتم نیاز مسافرت این به

............ 

 :گفت و كشید رو آستینم مامان رفت، بیرون كوچه از و كرد حركت بنیامین ماشین اینكه محض به

 . دارم كارت داخل بیا -

 گوش هاش كشیدن نشون و خط و غرغرها به و نشستم می باید حاال. بود رسیده محاكمه وقت

 .بود ها حرف خیلی گفتن براي زمان بهترین االن هم شاید! دادم می پس جواب و كردم می

 هام بچگی یاد. بود گرفته ام خنده بدجوري. اتاقم توي رفت من از قبل و افتاد راه جلوتر مامان

 و بابا. كرد می توبیخم و اتاقم توي كشوندم می مامان كردم، می كاري خراب موقع هر كه افتادم

 :گفتم و زدم لبخندي. كردند می نگاه تعجب با اتاقم، توي رفت مامان دیدند كه نجال

 .اجازه با. پسریه و مادر كوچیك بحث یه -

 :قرمزتر مامان و شد بیشتر ام خنده. كرد می نگاهم غلیظی اخم با مامان كردم، باز كه رو اتاق در

 داري؟ سري و سر چه دختره این با تو -

...  بگم و مطلب اصل سر برم خودش مثل تونستم نمی من ولی. مطلب اصل سر رفت صاف

 .میشد تشنه ژاله خون به دیگه مامان و میشد بدتر اوضاع فقط جوري این چون! دارم دوستش

 .كردم می پاك مامان قلب از رو نفرت این اول بگم، مورد این در چیزي اینكه از قبل باید

 :گفتم كنم، پیدا حسابی و درست جواب یه بتونم و بخرم خودم براي زمان كم یه اینكه براي
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 دختره؟ كدوم -

 :گفت و داد تكون هوا توي دستشو اكراه با مامان

 . ژاله...  پژمرده یارو همین -

 تخواس می زبونش نیش با كه كرده رو پیشش احساسمو اش، مادرانه حس كه بود مشخص كامال

 اموه آرنج و نشستم تخت روي كنارش. بندازه چشمم از و كنه تحقیر نیست وقتی حتی رو ژاله

 :گفتم و گذاشتم زانوهام روي

 در االن همین خواین می اگر. بكشه طول ساعت یه حتی ممكنه. طوالنیه بحث این...  مامان -

 و نرید در كوره از. برید و نكنید ول بحث وسط كنم می خواهش ازتون كنیم، صحبت موردش

 قبوله؟. بزنم حرفمو منم بدید اجازه و بزنید هاتونو حرف. باشید منطقی

 :گفت صبرانه بى مامان

 . بزن حرفتو. خب خیلی -

 میاد؟ بدتون ژاله از قدر این چرا بگید، بهم رو چیزي یه اول -

 :گفتم و گرفتم رو بازوش سریع كه كنه پرخاش خواست و شد قرمز صورتش جا در

 من. بخورید حرص قدر این نیست الزم. بزنید حرفتونو آرامش با و نرید در كوره از شد قرار -

 . بكشید جیغ نیست الزم پس. نشستم كنارتون هم دقیقا و میدم گوش دارم

 :گفت كنه پنهانش كرد می سعی كه حرصی با عاقبت و كشید نفس هم سر پشت بار چند

 و شرم جو یه. استخونی و پوست مردنیه الغر. میاد بدم دختره این از چرا دونی می خوب خودت -

 گفت و من هاي چشم تو زد زل و اینجا اومد پاشد طور چه رفته یادت. وقیح ي دختره. نداره حیا

 !پاره پاچه سفید چشم ي ورپریده. تیپش و شكل و سر اون با دخترته؟ دوست

 فرش به. كنه خورد رو ژاله خواست می وجودش تموم با! بود اومده جنگ به مسلح دندون تا مامان

 خنك دلش تا ریخت می بیرون بود دلش توي چی هر خوب باید. دادم می گوش و بودم شده خیره

 . زد حرف باهاش كم یه میشد اونوقت. بشه
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 به خودشو بلده خوب. بیرون كردم می پرتش در دم همون از وگرنه.   دامادم خواهر كه حیف -

. تاس دختره این اش دخترخاله كه بنیامین حیف. ایه عفریته چه دونه می خدا. بزنه مردگی موش

 دست وت بكنیم بخوایم كاري هر. داره دوستش خیلی كه هم بنیامین و رضاییشه خواهر بدتر اون از

 این حرص باید اش همه باشم، خوشحال اینكه جاي به من و میشه عروس داره دخترم. پامونه و

 .بخورم رو "جایی هر"

 رتنف دونستم می خوب. بود سخت رگباریش هاي فحش و توهینات برابر در كردن سكوت قدر چه

 صدمین من كرد می فكر كه بود این مامان مشكل. اشتباهه همون خاطر به فقط ژاله از مامان

 در. بود ساخته "هرجایی " خودش قول به دختر یه ذهنش توي ژاله از و بودم ژاله پسر دوست

 و مهسا هم همیشه و نبودیم ارتباط در هم با هم معمولی دوست تا دو حد در حتی ما كه حالی

 . بودند همراهمون بنیامین

 :گفتم گرفت آروم و زد هاشو حرف كه خوب

 دبدی من به هم فحش تا چند خواید نمی باشه؟ راحت خیالم نمونده؟ دلتون توي اي دیگه حرف -

 بودم؟ دوست ژاله با چرا كه

 :گفت و كرد نگاهم حرص با ثانیه چند و داد فشار هم روي هاشو لب

 . درنیاوردي دخترت دوست ي خونه از سر باشی چی هر تو ولی. همونی ي لنگه هم تو چند هر -

 مطمئنید؟ كجا از -

 :گفت و شد گرد هاش چشم

 كردي؟ كاري دختره این با كردي؟ غلطی چه تو نیما؟ چی یعنی حرف این -

 :گفتم و دادم تكون تاسف با سرمو

 اب تونید نمی پسرتونم كه من مورد در حتی شما بگم خوام می. نه كه البته حرفیه؟ چه این -

 . شورید می شناسید، نمی كه رو كسی گناه چرا پس. نه یا پاكم كه بگید اطمینان

 كنی؟ می دفاع ازش داري -
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. شماست بابت من نگرانی حاضر حال در چون. كردم می دفاع ازش بود هم اي دیگه كس هر -

 كه خورید می رو دختري حرص بودن، خوشحال جاي به و میشه عروس داره دخترت كه شمایی

 . نداره امون خانواده براي خطري كوچكترین

 . نده من تحویل هارو حرف این...  خبه خبه -

 به اومدنش فقط دیدید ژاله از شما كه بدي چیز تنها گرفتین؟ جبهه برابرش در قدر این چرا آخه -

 . بود خونه این

 چیزیه؟ كم -

 یه هم ژاله. خامی و جوونی میگین همیشه خودتون. الخطاست جایز انسان بگم خوام می ولی. نه -

 نمی رو ژاله ما. كیه ي خونه جا این كه دونسته می ژاله ضمن در. كرده جوونی. كرده اشتباه

. شینه یم سفره یه سر ما با حتی بنیامین كه دونسته می. شناخته می رو ما كه ژاله ولی شناختیم

 .بوده راحت گذاشته، خونه این توي پا وقتی امنیتش بابت از خیالش پس

. تداش قبول رو حساب حرف كه خداروشكر. میكشه نفس بیشتري آرامش با مامان كردم احساس

 :گفتم و شمردم غنیمت رو فرصت

 ي خانواده با قراره نجال. نجالست عقد دیگه ي هفته دو. خواهش یه. دارم ازتون درخواستی یه -

 اشتهد رفتارتون و قلبتون توي رو ژاله از نفرت این بخواید شما اگر. كنه زندگی عمر یه بنیامین

 كه بشه باعث نجال ممكنه. ژاله هم بده نجال براي هم و ذاره می تاثیر هم نجال روي كم كم باشید،

 همه بدید اجازه خوام می ازتون. خواهرشو تنها بنیامین هم و بده دست از رو برادرش تنها ژاله هم

 هك طبیعیه و نداره رو كسی ژاله از غیر بنیامین. كنیم احساس آرامش با رو خوشحالی این امون

 كه يا خاطره اون. بشناسید نو از رو ژاله كنید سعی. بگیره كمك خیلی ژاله از عقدش مراسم توي

 تازه دهش دامادتون بنیامین اینكه از بعد كنید فكر. ببینید رو ژاله این و بذارید كنار دارید ازش

 مه دارید، آرامش خودتون هم جوري این. كنید رفتار دخترتون مثل باهاش. بینید می رو ژاله دارید

 اجازدو توي خواد می دلتون شما كه قدر همون. كنید نمی كوفتش رو ژاله فامیل تنها ازدواج جشن

 اینه؟ از غیر. باشه خوشحال برادرش براي داره حق اونم بگذره، خوش بهتون دخترتون

 :گفت مالیمی اخم با

 .نه -
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 چنین هم نجال اگر. كنید رفتار معمولی دختر یه مثل ژاله با مدت این كنم می خواهش پس -

 رو چاه و راه كردید می سعی یا كنید تحقیرش و سرزنش ابد تا خواستید می كرد می اشتباهی

. بود هدید سینما توي دختر یه با و من نجال، پیش سال چند كه رفته یادتون مگه بدید؟ یاد بهش

 مهنوز شما و پسرتونم هنوزم من. تمام و چشمم پاي خوابوند مشت یه بابا كردید؟ چیكار شما

 اتفاق همون كه حاال چرا پس. نیاوردید روم به هم بار یه رو ماجرا اون حتی دیگه و دارید دوستم

 كنید؟ می انصافی بی قدر این افتاده، دیگه نفر یه ي بچه براي

 ور نیشی می هی چرا تو. میدي حرصم تو بده، حرص منو ژاله اینكه از بیشتر چیه؟ دونی می اصال -

. خندي می روش تو و گیري می قلوه و میدي دل باهاش هی. اش شونه دور میندازي دست و دلش

 ونهبه دیگه كه حاال. بهت بندازه خودشو خواست می نداشتند باهامون نسبتی هیچ كه موقع اون

  .میدي بال و پر بهش بیشتر كارهات با كه هم تو. كنه گردنت وبال خودشو تا شده جور هم اش

 واسه سپ. نجالست كردم فكر. بود اتفاقی خیلی ژاله كنار نشستنم كه شدید متوجه هم خودتون -

 چون. بود كارخونه مورد در تمامش هم ژاله و من هاي حرف. نخورید حرص خواهشا مورد یه این

 . بشه استخدام كارخونه رییس منشی جاي به ژاله قراره

 ماحت. این دیگه هم پیش كه هم شب تا صبح دیگه. دختره این داره شانس كه هم قدر چه. خوبه -

 . وبرگرده كارخونه بره تو با خواد می هم دیگه روز چهار

 هب ببینید. ریاست ساختمون تو اون آزمایشگاهیم تو ما اصال. نداره ما به كاري كه بیچاره اون -

 ژاله. كنند می تغییر ها آدم...  اینه حرفم من. كنید می اذیت خودتونو اي ساده چیزهاي چه خاطر

 ینا كنید سعی پس. كرده فرق آسمون تا زمین دارید، ذهنتون توي ازش شما كه چیزي اون با هم

 شده،ن عوض ژاله كه اینه نظرتون اگر. بشید آشنا باهاش دوباره. نكنید مقایسه ژاله اون با رو ژاله

 الهژ كه كنم می قبول منم موقع اون. كنید پیدا ازش زننده رفتار یه. كنید ثابت هم من به پس

 .سابقه ي ژاله همون

 برات چرا كنی؟ می داري طرف ازش قدر این چرا. بده جواب درست پرسم می چیزي یه نیما، -

 تو. نمیشه باورم كه ها حرف این و خودم خاطر به نگو كنم؟ می فكري چه موردش در من كه مهمه

 اومده؟ خوشت دختره این از

 انداختم سرمو. دلمه توي چی بگم بهش كنده پوست و راست كه این جز نداشتم اي چاره ظاهرا

 :گفتم و پایین
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 نامحرم اشو خنده صداي آرومه، و متین وقاره، با و سنگین كه اومده خوشم دختري از من -

 ... پوشه نمی جلف لباس نشنیده،

 :گفت طلبكار و پرید حرفم وسط

 دیدي؟ ژاله تو رو ها این ي همه اونوقت -

 .امون خونه اومد تنها كه دختري اون نه. دیدم بنیامین خواهر وجود در هارو این -

 :گفت و سمتم برگشت. در سمت رفت و شد بلند جاش از جوید، می هاشو لب كه طور همون

 .احمق ي پسره -

 !رفت و كوبید هم به درو هم بعد

*** 

 بابا و مامان با و شدم بلند صبحونه میز سر از. بود بنیامین. شد قطع و خورد زنگی تك گوشیم

 مه بنیامین هم عروسیشون از بعد كنم فكر. بود خواب معمول طبق كه هم نجال. كردم خداحافظی

 !بخوره صبحونه تنها چنان

 یدم،رس كه ماشین به. بود منتظر كوچه سر ماشین توي ژاله و بنیامین كردم، باز كه رو خونه در

 :شد پیاده و كرد باز رو جلو در ژاله

 . بشینید جلو بفرمایید شما. نیما آقا سالم -

 . شینم می عقب. كنه نمی فرقی شدي؟ پیاده چرا. سالم -

 ستد بنیامین با و شدم سوار. نشست عقب صندلی روي بفرمایید یه با و گذاشت باز رو جلو در

 :گفت بنیامین. كردیم حركت و دادم

 طوره؟ چه جونم نجال -

 :گفتم و كردم تعجب

 ... ضمن در. اسمش تنگ بچسبون "جونم" یه بعد كنی عقدش بذار -

 :گفتم و كردم اشاره ژاله و خودم به
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 .نشسته جا این مجرد -

 :گفتم و كوبیدم بازوش به مشتی. خندید قاه قاه

 . اومده هم خوشش چه. كوفت -

 :گفت و كشید بازوش به دستی

. "كنم عوض را زنم برادران باید/ نیستند خوب زنم برادران من با" گفت می بود شعري یه -

 . كنم عوض رو زنم برادر منم میشد كاش. داشته حق واقعا شاعرش

 : گفت بنیامین بعد كمی. خندیدیم سه هر

 . نشد پیدا كه هم هورمند خبر؟ چه صداقت از -

 رو قدم اولین تازه. كنیم می پیداش باالخره. بگیري ازشون سراغی یه اومد یادت عجب چه -

 . برداشتیم

 چیه؟ دوم قدم -

 . شهمی تر آسون كارمون باشه، كرده پیدا اگر. كنه پیدا آدرس یه باید. داره صداقت به بستگی -

 :گفتم و چرخوندم عقب به سرمو

 اي؟ آماده مصاحبه براي -

 :گفت و پرید روش از رنگ

 مصاحبه؟ -

 .صداقت خانوم با كوچولو صحبت یه -

 است؟ كارخونه مدیر همون صداقت خانوم -

 .آره -

 :گفت ترى محكم لحن با كرد، بازشون وقتى و بست هاشو چشم ثانیه چند

 . باشم آماده كنم فكر -
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 :گفتم و زدم لبخندي. اومد خوشم بده، نفس به اعتماد خودش به كرد می سعی اینكه از

 . خوبه -

 :گفت و گرفت سمتم به رو تاپم لپ كیف ژاله رسیدیم، كه كارخونه به

 . گذاشتم كیف داخل هم رو ها كتاب. بدم تحویلتون زودتر نشد كه ببخشید -

 :گفتم و درآوردم هارو كتاب. گذاشتم ماشین عقب صندوق روي و گرفتم ازش رو كیف

 . بدي پس نباید رو هدیه. بود خودت براي ها این -

 جدیدترشو یه حتی یا. خودش به دادم می هم رو تاپ لپ میشد كاش.كرد تشكر و زد لبخندي

 زا. كنم می ترحم بهش یا میدم صدقه بهش دارم كنه فكر خواستم نمی ولی. خریدم می براش

 :گفتم آروم و زدم اش شونه به دستی شدم، رد كه بنیامین كنار

 .شده معلوم دلم با تكلیفم دیگه نكنی؟ اخم الكی میشه -

 :گفت و شد گرد هاش چشم

  چی؟ -

 :گفتم و خندیدم

 . شنیدي كه همون -

 محض به و شد بلند پامون جلوي خرسند خانوم. ریاست ساختمون سمت رفتیم هم با سه هر

 می. ژاله به نگاه یه كرد می بنیامین به نگاه یه! شد باریك هاش چشم افتاد، ژاله به نگاهش اینكه

 :تمگف و زدم لبخندي. كرده جلب رو اش توجه هاشون چشم رنگ خصوص به شباهتشون، دونستم

 امروز از. بودم كرده صحبت باهاتون موردش در كه هستند بهرامی خانوم ایشون خرسند، خانوم -

 . بدین یاد بهشون الزمه چی هر شما كه میان

 انومخ و كردند احوالپرسی هم با. كرد دراز ژاله سمت به دستشو و شكفت خرسند خانوم گل از گل

 :گفت و كرد اشاره بنیامین به خرسند

 دارید؟ نسبتی هم با -
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 :گفت و زد لبخندي بنیامین

 ورج هارو برنامه این خودش نیما. كردما بازي پارتی براش نكنین فكر ولی. امه خاله دختر ژاله -

 . ام كاره هیچ من. كرد

 :گفت و زد لبخندي خرسند خانوم

 اینكه براي هم بهرامی خانوم. نیست بازي پارتی اهل صداقت خانوم دونیم می خوب امون همه -

 . داره شو توانایی كه بده نشون باید بشه، استخدام اینجا

 .ببینیمشون خوایم می ما كه بدید اطالع صداقت خانوم به میشه اگه حاال پس خب – بنیامین

 مثل هم صداقت. احوالپرسی و معارفه حال در و بودیم صداقت دفتر توي سه هر بعد، دقیقه دو

 سري ،اومده چی براي و كیه ژاله گفتیم براش وقتی! كارمون پی فرستاد مارو شیك خیلی همیشه،

 :گفت و داد تكون

 .ارتونك سر بفرمایید تونید می هم شما. كنیم صحبت هم با كم یه باید بهرامی خانوم و من خب -

 :گفتم گوشش كنار و شدم خم رسیدم، كه ژاله كنار. شدیم بلند مبل روي از بنیامین و من

 . راحت خیالت. خوبیه زن -

 خارج اتاق از بنیامین همراه و زدم كرد، می نگاهم رفته باال ابروي با كه صداقت به هم لبخندي

 . شدم

 بود، جالب كه چیزي! بود آورده گیر رو هومن آدرس. كرد احضارم صداقت، كه بود بعد ساعت دو

. بود خودش ي خونه آدرس داشت، صداقت كه آدرسی و بود كرده ازدواج هومن كه بود این

 :گفت ناراحتی با هم بعد. بود باردار هم همسرش

 .بفهمم موردش در تونستم قدر همین فقط -

 :گفتم و خندیدم

 .زیاده خیلی هم همین فهمیدین؟ همینو فقط میگین هم بعد درآوردین آمارشو ي همه -

 ايآق نیست بهتر. بود كرده خبرش مقدسی آقاي بیمارستان، اومد هورمند پدر كه شنبه پنج -

 .بگیریم نظر زیر رو مقدسی هومن، جاي به بهتره شاید اصال كنیم؟ تعقیب رو مقدسی
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 و ارتباطه در هورمند پدر با فقط مقدسی شاید. بیمارستان اومدند هم از جدا پدرش و هومن -

 .گیره می خبر شما از هومن كمك با هورمند

 . گید می شما كه باشه طور همین هم شاید -

 بهتر هومن از. جدیده ي مهره حاال هومن ولی. بود گرفته نظر زیر هم رو مقدسی قبال رضا البته -

 . رسید هورمند به میشه

 . امیدوارم -

 . كنیم می پیداش زودي به كنم می حس. امیدوارم خیلی كه من -

 . ممنونم -

 نگفت؟ بهتون هورمند مورد در چیزي هورمند پدر -

 :گفت ناراحتی با و پایین انداخت سرشو

 با واقعا هورمند كنم فكر ولی. نه یا میگه راست دونم نمی. كرد اطالعی بی اظهار هم پدرش -

 . كرده رابطه قطع اش خانواده

 و انوادهخ همه از هورمند چرا بفهمم تونستم نمی اینكه. نداشتم گفتن براي حرفی منم. كرد سكوت

 برگه روي كه رو هومن آدرس. شدم بلند جام از. كرد می خورد اعصابمو كشیده، دست عزیزانش

 لندب پام جلوي هم ژاله خرسند، همراه بار این. رفتم بیرون دفترش از و گرفتم ازش بود، نوشته اي

 ود،ب نشسته صندلی روي كه ژاله كنار. بشینند كه كردم تعارف دوشون هر به و زدم لبخندي. شد

 :گفتم و ایستادم

 گیري؟ می یاد راحت میره؟ پیش طور چه كارها -

 . كندم كم یه. نیست بدك اي -

 موقع، ونا تازه. زدم می گیج كار سر رفتم كه باري اولین منم. طبیعیه بودن كند این البته -خرسند

 . كنم چیكار داد می یاد بهم شركت رییس خود

 :گفت تعجب با ژاله

 مرد؟ یا بود زن. مهربونی رییس چه -
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 :گفت و زد چشمكی خرسند

 . بود مرد -

 :گفتم خنده با و رفت باال ابروهام

 خرسند؟ خانوم بود چی براي چشمك -

 :گفت و شد قرمز خرسند خانوم

 . اینجا اومدم و دادم استعفا هم آخرش و نكردم قبول من ولی. كرد خواستگاري ازم بعدش آخه -

 !داشته بیایی و برو خودش واسه هم خرسند خانوم این. به به

 نكردي؟ قبول چرا -ژاله

 قبول كرد، می خواستگاري ازش رییسش و بود خرسند جاي اگر ژاله یعنی. شد هم در هام اخم

 :گفتم و كردم نگاهش اخم با بده، جواب خرسند اینكه از قبل كرد؟ می

 نه؟ك قبول باید منشی كرد، خواستگاري منشیش از رییسی هر مگه كردند؟ می قبول باید چرا -

 و دش دستپاچه نداشت، رو عصبانیتم انتظار انگار كه ژاله. كردند می نگاهم تعجب با دوشون هر

 :گفت

 . بود سوال یه فقط...  فقط. نبود این منظورم...  نه -

 رو خرسند صداي. خروجی در سمت رفتم اي دیگه حرف هیچ بدون و گرفتم ازشون رو اخموم نگاه

 :پرسید فضول هاى پیرزن مثل كنان، پچ پچ كه شنیدم

 میاد؟ خوشش تو از نیما آقا...  جون ژاله -

 :گفت اي گرفته لحن با ژاله. كردم تیز گوش

 . بنیامینه با دوستیش خاطر به اش همه. بابا نه -

 ي خفه جو طوري چه پس ندارم، دوستش هم من حتى كه كرد می فكر ژاله اگر. كردم تعجب

 زد، ها حرف این و بودن مدیون مورد در كه چیزهایی همه پس كنه؟ می تحمل منو ي خانواده

 هفهمید دیگه ژاله كردم می فكر كه بگو منو دادم؟ انجام ترحم سر از رو همه كه بود این منظورش
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 نگارا ولی. تمومه چیز همه دیگه و كنم راضی مامانو كافیه فقط كردم می فكر. دارم دوستش منم

 . كردم می احساسم متوجه رو ژاله باید اول

........ 

*** 

 آخه؟ چیه ها بازي مسخره این. دیگه بریم كنید انتخاب یكیو...  بابا اي -

 كنی؟ انتخاب مغازه اولین تو بودي حاضر هم بخري خودت واسه بود قرار اگه -

 انتخاب حلقه جفت یه شما كه چرخیم می ها طالفروشی تو داریم ساعته سه االن مغازه؟ اولین -

 طبق دونم می كه من...  نجال مغازه؟ اولین میگی اونوقت رفتیم طالفروشی تا صد مطمئنم. كنید

 .اول مغازه سر گردي می بر هم آخرش معمول

 . ها میریم تا دو خودمون بعد دفعه. میزنی غر چقدر نیما واي -

 :گفتم كالفه و كشیدم پیشونیم به دستی

 .ها آوردین زور به رو تا دو ما خوبه. زبونت و تو دست از واي -

 :گفت و داد هلم عقب به كمی و گذاشتم ام سینه روي دستشو بنیامین

 هدیگ كه بره سر ات حوصله خونه تو ذاشتم می باید دوما. كن صحبت درست من خانوم با اوال -

 .نكنی غرغر گوشم زیر قدر این

 هچ دیگه تو. بیار در بازي ذلیل بعد بشه خشك مهرش بذار بگم كه نكردي هم عقد. ذلیل زن اي -

 . اي بیچاره قدر

 :گفت و كرد سپر سینه نجال

 . بگیري یاد باید هم تو. دوسته خانواده بنیامین -

 :دراومد هم ژاله صداي

 . برم راه تونم نمی دیگه. گرفته درد پام كف. شدم خسته منم راستش -

 :گفتم خنده با و كردم نگاهش
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 صافه؟ پات كف نكنه -

 :گفت و زد لبخندي

 . نبوده مناسب كفشم شاید. نه -

 تخم سانتی سه ي پاشنه با اي قهوه هاي كفش. هاش كفش سمت رفت نگاهمون نفر چهار هر

 رسوختهپد. بودند پوشیده اسپرت جفتشون. بنیامین و نجال هاي كفش سمت چرخید نگاهم. مرغی

 :گفت بنیامین. بودند اومده مجهز ها

 ندچ هر. كنیم استراحت هم كمی یه بخوریم، چیزي یه بریم بیاین. سوخت براتون دلم باشه -

 . سوسولین زیادي

 :گفت و كرد نازك چشمی پشت ژاله

 !گل  برگ زن...  دونی می كه خودت. نیست بودن سوسول از -

 ي پوسته این زیر شیطون و شر دختر یه كردم می حس پرونی؟ تیكه و ژاله. شد گرد هام چشم

 . نكرده پیدا وجود ابراز فرصت وقت هیچ كه انرژي پر دختري. خوابیده ساكت و آروم

 :گفت و آورد باال هاشو دست بنیامین

 . نگفتی اصلشو و كردي رعایت كم یه نیما و نجال جلوي كه ممنون...  بله بله -

 :گفتم و شدم كنجكاو

 چیه؟ اصلش -

 :گفت زده خجالت ژاله

 . نیست خاصی چیز -

 :گفت بنیامین

 .كاكتوس مردها لوسیَنتوس، ها خانوم كه، اینه اصلش فقط. نیست خاصی چیز بله -

 با مه بنیامین و! ژاله دست كف كوبید دستشو بود، كرده كیف حسابی كه هم نجال. خنده زیر زدم

 :گفت حرص
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 ! گرفت یاد هم نجال...  بفرما -

 دست خواد مى دلم میشه شیطون هاش چشم وقتى. انداختم ژاله شیطون هاي چشم به نگاهی

 دستم بشم مطمئن اینكه براى. خوشرنگش هاى چشم توى بزنم زل و بذارم صورتش دور هامو

 :گفتم و كردم فرو شلوارم جیب توى هامو دست نمیره، خطا

 لوسینتوسه؟ ات، عالقه مورد گل نكنه -

 :گفت و داد تكون سرشو

 . دقیقا نه -

 طور؟ چه -

 .دارم دوست بیشتر رو ژربرا -

 . نارنجیش هم حتما -

 شب نكنه. نارنجی رنگ این از امان. داد تكون سرشو و خندید و گرفت دهنش جلوي دستشو

 مكت زیر منم و نارنجی لباس با ژاله! شود چه بپوشه؟ نارنجی عروس لباس بخواد هم عروسیش

 . گرفت ام خنده تصوراتم از! بپوشم نارنجی پیراهن

 :گفتم نیامینب و نجال به رو و كشیدم كیفشو بند بشینه، ژاله اینكه از قبل و شاپ كافی توي رفتیم

 . گردیم برمی و جایی میریم هم ما بدین سفارش شما تا -

 :گفتند هم با همزمان و شد گرد تعجب از هاشون چشم تاشون سه هر

 كجا؟ -

 :گفتم كشیدم می رو ژاله كیف بند كه طور همون و انداختم باال اي شونه

 . فهمین می بعدا -

 چرخوندم سمتش به سرمو. كردم می احساس رو ژاله نگاه. اومدم بیرون شاپ كافی از ژاله همراه

 :گفتم و

 بگی؟ خواستی می چیزي -
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 :گفت بعد و گرفت دندونش بین لبشو اي لحظه براي

 . نداره اي فایده گفتنش دوباره پس. ندادین جواب شما ولی گفتم -

 .بگی چیزي نشنیدم كه من گفتی؟ چی -

 . بریم خوایم می كجا كه همین -

 چون بدونی باید كه تو ولی. ندادم جواب بودند، هم بنیامین و نجال چون موقع اون خب. آهان -

 . بخریم كفش تو براي بریم قراره

 چی؟ -

 ینا با. بازاریم تو شب آخر تا بینند، می حلقه تا دو این كه طور این كردي؟ تعجب قدر این چرا -

 . میشه داغون پاهات ها كفش

 :گفتم و كردم بلند امو اشاره انگشت كه بگه چیزي خواست

 اوكی؟. كنی انتخاب فروشی كفش اولین تو باید ضمن، در -

 مه ژاله. ایستادم فروشی كفش اولین كنار و زدم عمیقی لبخند. كرد می نگاهم زدن پلك بدون

 :گفتم و ایستاد كنارم

 .بگردیم بخوایم نداریم وقت چون. بشه پیدا بپسندي كه چیزي یه امیدوارم -

 هب كمی سرمو. ناراحته چیزي از كردم احساس. كرد می بازي كیفش بند با و بود پایین سرش

 :گفتم و كردم خم سمتش

 شده؟ چیزي. ژاله -

 :گفت و كرد بلند سرشو

 . هیچی نه -

 مطمئنی؟ -

 مینه مشكلش واقعا شاید. رسید ذهنم به فكري لحظه یه. ویترین به شد خیره و داد تكون سرشو

 :گفتم احتیاط با. بود

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

748 

 

 یم پسند تا دو یكی جاي به بده، هدیه كفش بهم میزد سرش به نفر یه و بودم تو جاي اگه من -

 شوجفت و بسوزه دلش طرف تا دادم می نشون دل دو یكیشون انتخاب بین خودمو هم اونقدر. كردم

 . بخره

 از ما كلمه هر با صورتش توي نگرانی كه دیدم وضوح به. شد مچاله صورتش حالت تغییر از دلم

 رو پدرش و خودش خرج. نداشت درآمدي كه ژاله خب. زد دلچسبی لبخند آخر در و رفت بین

 هك موقعیت این تو اونم. بتراشه خرج بنیامین براي خواست نمی دلش قطعا. داد می بنیامین

 . بود گردنش خرج كلی و كرد می ازدواج داشت بنیامین

 :گفتم و كردم اشاره ویترین به

 نكردي؟ انتخاب چیزي...  خب -

 :گفت و شد قرمز

 . نكردم نگاه اشونو همه هنوز -

 :گفتم و چرخوندم ها كفش بین نگاهمو

 . مكن پیدا عقد مراسم براي چیزي یه منم كنی، می نگاه رو زنونه هاي كفش تو تا پس. باشه -

 دنخری كفش یاد. بود اسپرت هاي كفش كناري ویترین. مردونه هاي كفش ویترین سمت رفتم

 با ینسبت هیچ كه من. هورمند بیچاره. نشست لبم روي غمگینی لبخند. افتادم صداقت و هورمند

 حسی چه لحظه اون توي دیگه هورمند. برم می لذت براش كردن خرید از قدر این ندارم، ژاله

 وضعیتیه؟ چه تو كجاست؟ االن داشته؟

 لذت ژاله با بودن از فقط خواست می دلم فعال. كنم بیرون سرم از فكرشو تا دادم تكون سري

 . بشه نصیبم فرصتی چنین كی دیگه نبود معلوم. ببرم

 ايه دوخت و بندها با مشكی اسپرت یه. اومد چشمم به بدجوري یكیشون كفش، همه اون میون از

 :ژاله سمت برگشتم و نشست لبم روي لبخند! نارنجی

 . ببین اینو بیا. ژاله -

 :گفت و ایستاد كنارم اومد
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 كدوم؟ -

 .یكی اون -

 یه. گرفت دهنش جلوي دستشو و شد گرد هاش چشم جا در. دادم نشونش رو كفش انگشت با

 . كفش به نگاه یه و كرد می من به نگاه

 نیومد؟ خوشت -

 . خوشكله خیلی. عالیه این -

 . بنداز نگاه یه هم اشونو بقیه پسندیدي؟ همینو مطمئنی -

 یكی زود خیلی معمول طبق. شدم مردونه هاي كفش كردن نگاه مشغول هم من و داد تكون سري

 دعق براي هم ژاله. زنونه هاي كفش ویترین سمت برگشتم. كردم حفظ رو كدش و پسندیدم رو

 باید خودم پس. كنه انتخاب هم دیگه یكی بود محال ولی. داشت الزم كفش جفت یه حتما

 . كردم می مجبورش

 و میرن راه ها این با طوري چه ها زن آخه. رفت می گیج سرم بلند پاشنه كفش همه اون دیدن از

 یه دنبال. پوشید ساده كفش و اسپرت نمیشه كه مهمونی براي خب ولی خورن؟ نمی زمین مخ با

 دفعه یه خواست نمی دلم. نباشه بلند زیادي اش پاشنه هم باشه قشنگ هم كه گشتم می چیزي

 . داشتم دوست رو بود كه همینی. بشه اضافه قدش به سانت بیست

 :گفت و كنارم اومد ژاله

 . تره قشنگ اشون همه از همون -

 ... سوال یه. خوبه -

 چی؟ -

 بري؟ راه ها بلند پاشنه این با تونی می -

 :گفت و كرد اخمی. دادم نشون بود تر بلند همه از اش پاشنه كه اونی انگشتم با

 . نپوشیدم حاال تا سانت پنج از بیشتر من. بابا نه...  اوه -

 :گفتم و دادم نشون بودم پسندیده كه همونی
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 چی؟ یكی این با -

 . بتونم شاید. دونم نمی...  ولی بلنده كم یه اش پاشنه اینم. خوشكله چه -

 اشاره مغازه داخل به دست با و كردم حفظ رو كدش. بود اومده خوشش پس "خوشكله چه " گفت

 :كردم

 .بریم -

 بخندشل از. بود نشسته صورتش اجزاي تك تك روي كمرنگی لبخند. پوشید رو اسپرت كفش اول

 رو یمجلس هاي كفش كد سریع بپوشه، رو قبلیش هاي كفش اینكه از قبل. میزدم لبخند هم من

 بود، نشسته صندلى روي كه ژاله پاي جلوي من و داد دستم به رو كفش فروشنده. گفتم هم

 :گفتم و نشستم

  بري؟ راه ها این با بلدي ببینم بپوش -

 و ردب باال چپشو ابروي! بده نشون خودي بخواد و كنه باد غیرتش رگ كه گفتم رو جمله این جوري

 :گفت و كشید بیرون دستم از رو كفش. انداخت بهم بدي نگاه

 . پوشم نمی نیست خوب كمر براي چون فقط. تونم می كه البته -

 :ایستادم و كردم شلوارم جیب توي هامو دست

 . كنیم تعریف و ببینیم -

 اون میون سفیدش پاهاي. میومد پاهاش به قدر چه. پوشید هارو كفش و درآورد هاشو جوراب

. ایستادم روش روبه و كردم اخم درآورد؟ جورابشو چرا اصال. درخشید می مشكی هاي كفش

 و ازهمغ توي قدم چند و ایستاد پوشید، كه هارو كفش. ببینه رو پاهاش نتونه فروشنده كه جوري

 جبع. كشیدم پیشونیم به دستمو. شد خارج بودم ایستاده كه اي محدوده از. رفت راه آینه جلوي

 . كنه نمی ول كه نكنه كم منو روي و نره راه دور ده ها كفش این با تا حاال. كردم غلطی

 ینم. میومد چشم به اندامش بدجوري ها، كفش اون با واقعا ژاله یا بود زده سرم به من دونم نمی

 مردتیكه. بود شده جذاب زیادي. گذاره می تاثیر ظاهر روي قدر این كفش جفت یه دونستم

 :ریخت می زبون ریز یك جنسش، فروختن براي كه هم فروشنده
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 كفش نای تو و ظریفه پاتون. نمیشه كسی هر پاي قالب ها كفش این. خانوم میاد پاتون به خیلی -

 . داره جلوه خیلی ها

 ژاله سمت برگشتم. بست دهنشو و اومد دستش كار حساب كه انداختم فروشنده به نگاهی چنان

 جوراب داره و درآورده هارو كفش و صندلی روي نشسته دیدم كه برم اون به هم غره چشم یه تا

 رو كفش جفت دو هر پول سریع. كنه چیكار باید فهمید خودش كه خداروشكر! پوشه می هاشو

 م،اومدی بیرون كه مغازه از. شدم بودم كرده پسند خودم براي كه كفشی خیال بی و كردم حساب

 :گفت افتاده زیر به سر با ژاله

 . بشه جوري این خواستم نمی. خوام می معذرت -

 بخواد كه نبودم اي كاره من. بده نشون خودى خشمم پس از عقلم تا كردم سكوت اى لحظه چند

 .كنه عذرخواهی ازم

 . شد دیر كه بریم. كن فراموشش -

 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهی

 چرا رو یكی اون... راستی آخ. بودم نخریده كفش جفت دو دقیقه پونزده عرض در حاال تا -

 .نبود الزم خریدین؟

 ... و اومده خوشت كه حاال. نیست مهم -

 :گفتم غیظ با و دادم فشار هم روي هامو لب

 . خوره می دردت به جایی یه باالخره. باشش داشته میاد، هم پات به -

 . خوام می معذرت -

 نگاهش. انداختم بهش كه اي تیكه از شدم پشیمون. بود ناراحت و شرمنده بدجوري صداش

 :گفتم و كردم

 .كنی خواهی معذرت خواد نمی -

 :گفتم قاطع و كردم بلند امو اشاره انگشت

 . كنمش می اشو پاشنه ببینم پات دیگه جاي. پوشیشون نمی زنونه مجلس جز به جا هیچ فقط -
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 آخه. میشم دیوونه دارم...  اوف! كردم روي زیاده خیلی فهمیدم بازش دهن و گرد هاي چشم از

 خریدي فشك جفت یه كنی؟ می تكلیف تعیین براش كه پیاز ته یا پیازي سر تو بگه نیست یكی

 ذاري؟ می شروط و شرط تا صد پوشیدنش واسه حاال

 می یوهم آب و هاشون صندلی پشتی به بودند داده لم بنیامین و نجال رسیدیم، كه شاپ كافی به

 :گفت و دید مارو زودتر نجال. خوردند

 . رفتین در كردیم فكر. بابا عجب چه -

 :گفتم و خندیدم

  شدین؟ پنچر چرا شما -

 . شدیم سنگین خوردیم، هم رو شما هاي سفارش -بنیامین

 بودین؟ داده سفارش برامون چی مگه -

 .اي میوه بستنی -نجال

 خوري؟ می چی ژاله. اشتها ماشاءاهلل -

 :گفت و نشست صندلی روي نجال كنار

 .بستنی هویج آب -

 :گفت نجال. بنیامین كنار نشستم و دادم سفارش رو همون خودمم براي

 زدین؟ جیم كجا بگى خواى نمى -

 :گفتم و زدم لبخندى. بده جوابى چه باید نبود مطمئن انگار. كرد نگاهم ژاله

 كفش جفت یه بشه قطع پامون اینكه از قبل شدیم مجبور هم ما. خودتونین فكر به فقط كه شما -

 . بخریم راحتى

 :گفت و گذاشت بود كناریش صندلى روى كه كفش هاى جعبه روى دستشو نجال

 میشه؟ مگه سرعت؟ این به جفت؟ دو اونم خریدین؟ كفش جدى -

 :گفتم و كردم استفاده فرصت از. گفت نمى چیزى و میزد لبخند فقط ژاله
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 فعال رو ملت حاال تا كى از. خرید و كرد انتخاب رو كفشش دقیقه پونزده عرض در. بگیر یاد تو -

 .نخریدى هیچى هنوز و كردى

 :گفتم و بنیامین سمت برگشتم

 پاهات و كردى پاره كفش ها خیابون این تو كه بار چند. فهمى نمى داغه ات كله االن بنیامین -

 می هم هنوز. كنند مى خرید جورى چه دختر و مادر این دونم مى من. میاى عقل سر زد، تاول

 بدین؟ ادامه رو خرید خواین

 :گفت برد مى پى هام حرف صحت به داشت كم كم انگار كه بنیامین

 بریم. كرد انتخاب رو حلقه نجال بخواد، خدا اگه انگار. بعد تا كنید ذخیره انرژي فعال حاال -

 . عروس لباس دنبال بریم هم بعد و بخریمشون

 فردا من. ببینید عروس لباس برید خودتون شما. خودم كارهاي دنبال میرم ها حلقه از بعد كه من -

 بسوزه دلش صداقت نیستم كه داماد. بخرم دارم الزم چی هر باید امروز همین. كار سر برم باید

 . گرفتم مرخصی بدبختی با هم امروز. بده مرخصی بهم

 :گفت بنیامین

 زدي؟ غر خیلی كه كردي دقت -

 :گفتم و گذاشتم ژاله جلوي هارو ازلیوان یكی. آوردند رو سفارشمون

 آوردین؟ خودتون با مارو چرا دیگه. باشید تنها هم با خداتونه از كه تا دو شما -

 :گفت بود پر خیلی دلش انگار كه بنیامین

 !بود خانوم مادر سفارش -

 :گفتم و خوردم هویج آب كمی. خنده زیر زدیم و انداختیم هم به نگاهی تایی چهار

 هم با تایی دو تونیم می كنی، باز خودت سر از هم رو ژاله خواي می اگه. میرم دارم كه من خب -

 !سیاه نخود دنبال بریم

 :گفت و خندید نجال

 . بخریم مجلسی لباس خوایم می. بیاد من با باید ژاله ولی. بخر سیاه نخود برو كه تو -
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 . دونید می جور هر. باشه -

 :سمتم گرفت و كشید بیرون توش از اتوبوسشو كارت. درآورد رو پولش كیف نجال

 . برو اتوبوس با شدي، راه نیمه رفیق تو چون پس. اومدیم ماشین یه با امون همه كه ما -

 ژاله. شدم هویج آب روي شناور هاي بستنی خوردن مشغول و گرفتم انگشت دو با رو كارت

 :گفت و افتاد نجال پول كیف داخل هاي عكس به نگاهش

 ت؟نیس خطرناك كنی گمش یا بزنند ازت كیفتو وقت یه اگه. داري می نگه توش عكس قدر چه -

 :گفت و كرد باز هم رو پولش كیف ي دیگه سمت هیجان با نجال

 . ندیدي طرفشو این -

 مامانته؟ این عكس؟ قدر چه خبره؟ چه من خداي واي -

 .سالگیشه دو و بیست. آره -

 . مامانتیا شبیه -

 :ها عكس دادن نشون به كرد شروع و زد رضایتی لبخند نجال

 مما خاله. اونجا رفته كه ساله چند. اهوازیه شوهرش. بینیمش می كم خیلی. امه خاله دختر این -

 . امه خاله عكس اینم. اونجا رفته خاطرش به شده پا داره، رو بچه دونه یه همین كه

 ... همن شبیه ات خاله و مامانت قدر چه -

 ويت رو بستنی داشتم. كرد می معرفی رو كیفش توي هاي عكس نجال و زدند می حرف طور همین

 :كرد جلب امو توجه ژاله ي زده هیجان صداي كه كردم می حل هویج آب

 گازش خواد می دلش آدم. ببین هاشو لپ. داره هایی چشم چه. نــــازه قدر چه. ببین اینو واي -

 .بزنه

 يا قدیمی و سفید و سیاه چهار در سه عكس روي انگشتشو ژاله. كشیدم سرك و شدم كنجكاو

 بود رفتهگ گاز لبشو هم نجال. لبم روي اومد لبخند! بود پیش سال سی مال كه عكسی. بود گذاشته

 هب و یدكش جلو میز روي خودشو كنجكاوي با هم بنیامین. من به نگاه یه و كرد می ژاله به نگاه یه و

 :گفت هیجان همون با و گرفت نجال سمت رو عكس ژاله. كرد نگاه عكس
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 كیه؟ ي بچه این -

 :گفتم و زدم وسیعی لبخند. انداخت من به نگاهی دوباره نجال

 .بابامه و مامان اول ي بچه این -

 :گفت و چرخید سمتم به تعجب با ژاله

 داشتن؟ هم اي دیگه ي بچه نجال و شما از غیر به یعنی اولشون؟ ي بچه -

 :گفتم و شد تر عمیق لبخندم

 . نه -

 تدرش هاش چشم افتاد، زاریش دو اینكه محض به. بشه متوجه منظورمو تا كشید طول لحظه چند

 :گفت ناباورانه. شد قرمز هاش گونه و گرفت گاز لبشو شد،

 شمایید؟...  شما این... این -

 :گفتم بدجنسی با

 اون... هایی لپ چه. داره هایی چشم چه. نازه قدر چه...  گفتی می داشتی خب. خودمم آره -

 زدنیه؟ گاز خوردنیه؟ گفتی؟ چی آخرش

 :گفت نجال و برد فرو اش یقه توي سرشو ژاله

 .بخور هویجتو آب...  نیمـــا -

 می دلم. بود داده دست بهم عجیبی بخش لذت حس یه. سركشیدم رو هویج آب و خندیدم قاه قاه

 كش ى قیافه اون از تر جالب! بود داده مزه بهم بدجوري ژاله هاي تعریف! بخندم الكی خواست

 !بخوره حرص تونست مى فقط و نبود بند جا هیچ به دستش كه بود بنیامین ى اومده

......... 

 همون گفت كه اي كلمه تنها و داد جواب بنیامین. خورد زنگ تلفن كه بودم آزمایشگاه توي

 :گفتم و كردم اخم. كرد قطع هم بعد و ایستاد گوش ثانیه چند. بود صحبتش اول بفرمایید

 بود؟ كی -
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 .صداقت -

 گفت؟ می چی -

 . كردند دستگیر رو سعیدي رامین گفت -

 چی؟ -

 . كالنتري میره داره -

 اشتمگذ جیبم موبایلمو. كشیدم بیرون دستم از رو ها دستكش و درآوردم تنم از رو روپوش سریع

 و داد تكون سري دید، كه منو. میشد ماشینش سوار داشت صداقت. بیرون زدم آزمایشگاه از و

 :گفت و داد پایین رو ماشین ي شیشه. نشست فرمون پشت

 بیاین؟ خواین می هم شما -

 . نه كه چرا بدین ساعتی مرخصی بهم اگر -

 . ریم می هم با بشید سوار پس -

. ردخو زنگ بار ده صداقت گوشی برسیم، كالنتري به تا. كرد حركت صداقت و شدم سوار سریع

 صحبت، وسط بودم مجبور همش پرسیدم، می رامین دستگیري علت مورد در داشتم كه منم

 یه اهیپن كه بود این شد دستگیرم كه چیزي تنها. بده جواب گوشیش به صداقت تا كنم سكوت

 جور چه و هایی حرف چه دقیقا كه این حاال. شده رامین شدن گرفتار باعث كه زده هایی حرف

 . دونست نمی هم خودش هنوز اي، گرفتاري

 كه ور ما. بود باز بناگوشش تا نیشش كه دیدیم رو مقدسی همه از اول رسیدیم، كه كالنتري به

 :گفت و اومد جلو زده هیجان دید،

 . افتاد گیر باالخره -

 كی؟ -صداقت

 . شد كارخونه ورشكستگی باعث كه همونی -مقدسی

 سعیدي ؟ رامین منظورتون -من

 :گفت و داد تكون سرشو مقدسی
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 ي تبرئه براي. داره مدرك ازش پناهی ظاهرا ولی. نداشتیم مدرك فقط. خودشه كار دونستیم می -

 . داد لو رو سعیدي خودش،

 كه ینا بابت ناراحت و افتاد گیر باالخره اینكه از خوشحال. نارحت یا باشم خوشحال دونستم نمی

 . بود زجرآور خیلی صداقت براي خوردن خنجر پشت از این و بود صداقت فامیل

 ور كارخونه دوباره خواسته می یعنی بوده؟ سعیدي كار هم كارخونه پیش وقت چند دزدي پس -

 كنه؟ ورشكست

 خیلی هم وكیلش. نرفته شده، وارد بهش كه اتهامی بار زیر و نزده حرفی كه فعال -مقدسی

 .زنه نمی هماهنگیش بدون هم حرف كلمه یك سعیدي. است كاركشته

 :گفتم بذاره، پرونده این روي تالششو همه اینكه براي

 . شما كاركشتگی به نه ولی -

 :گفت و زد عریضی لبخند

 . دارید لطف شما -

 الدنب رو نگاهش مسیر. بود مونده روش به رو به نگاهش. كنم نگاهش شد، باعث صداقت سكوت

 ستهنش سرگرد اتاق در پشت سربازي، كنار و بود دستش به دستبندي. رسیدم رامین به و كردم

 . موندم بودم، كه جایی همون من و رفت سمتش به صداقت. بود

 و كرد اخم صداقت دیدن محض به و كرد بلند رو سرش رامین ایستاد، روش روبه كه صداقت

 :گفت

 ببینی؟ زهرتو اثر اومدي چیه؟ -

 :شنیدم رو صداقت صداي

 دعا و باشی تقصیر بی ماجرا این توي امیدوارم هنوزم. آوردي خودت سر به تو كه بالییه اثر این -

 . نباشه ماجرا این توي آرمین پاي كه كنم می

 باشه؟ اگه و -
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 یم بیرون من زندگی از پاتو كه خوام می تضمین یه فقط. است شده تموم چیز همه من براي -

 شكایتی من باشه، مقصر واقعا اگر هم آرمین مورد در. كنی عمل بهش واقعا كه تعهد یه. كشی

 تا رتنف این دونم نمی فقط. ندارم شكایتی هم تو از. داره سمیه نظر به بستگی چیز همه و ندارم

 اومده؟ وجود به كجا از من با تو دشمنی همه این داره؟ ادامه كجا

 :گفت و شد نفرت و خشم از پر هاش چشم و زد پوزخندي رامین

 . بجوشه توش سگ سر خوام می نجوشه، من براي كه دیگی -

 می عذاب خودت همه از بیشتر. بدي عذاب رو امون همه طمع و حرص این براي خواي می كی تا -

 . كشی

 و مرد شد، رسی حساب وقت تا كه بابات اون و تو. دادي عذاب رو امون همه كه تویی این -

 .گردو پوست تو گذاشت رو دستمون

 .میگی چی فهمم نمی من -

...  نه .باباتی ي لنگه هم تو. فهمی نمی رو نباشه نفعت به كه چیزي وقت هیچ. بفهمی هم نباید -

 و رفت گوششون تو حساب حرف سمیه و عمه. نمیدي هم عزرائیل به جون تو. بدتري هم اون از

 فهمید هم برگشته بخت هورمند اون.اندازي می جفتك هنوزم تو ولی. دادند انجام رو درست كار

 . كنه راحت تو شر از خودشو و كنه قبول رو ننگ داغ اون شد حاضر كه هستی چی تو

 :گفت تمسخري پر لحن با

 دادنت طالق براي قدر اون. كردم جور براش خودم رو جعلی آزمایش ي برگه اون...  هه ایدز؟ -

 ی؟چ یعنی فهمی می. بودم رقیبش كه من از. بگیره كمك منم از شد حاضر حتی كه داشت عجله

 رو گذاشت دمشو و داد طالقت. بده طالقت اینكه براي فقط گذشت اش كارخونه سهام از حتی

 .سایه بدبختی قدر چه دیگه تو. كرد گور و گم خودشو تو دست از. كرد فرار كولشو

 دونی؟ می چی هورمند از تو -

 سر الییب یه و سرش به بزنه دوباره نبود بعید. نبود خوبی چیز اصال این و بود عصبی صداقت لحن

 و ونسمتش رفتم. كنه درست خودش واسه هم پرونده یه كالنتري وسط و بیاره بسته دست رامین 

 با و شد خم صداقت سمت به و گذاشت زانوهاش روي هاشو آرنج رامین. اومد همراهم هم مقدسی

 :گفت پوزخند
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 یك كه كارى. براش داشتم ها برنامه وگرنه. كرد خارج دور از خودشو هورمند كه حیف...  حیف -

 با تو ولى بود آماده چیز همه. بدم انجام پیش سال چهار همون تونستم مى دادم، انجام پیش سال

 هچ به نبود، مالكش دیگه هورمند كه اى كارخونه ورشكستگى. دادى فراریش پوكت ى كله اون

 . نداشت سوز و سوخت ولى داشت زود و دیر چون. نیست مهم هم زیاد البته خورد؟ مى دردم

 :گفت و زد وحشتناكى پوزخند

 . كنى ثابت تونى نمى ولى. كردم اعتراف چیزو همه من دیدى، -

 :گفت صداقت به خیره و كرد اخم اما خندید بلند صداى با

 به وت و بود گوشت زیر سال همه این. میشی احمق خیلی میاد، وسط هورمند پاي وقتی كه جالبه -

 . بودي آواره دنیا دور خاطرش

 :كشید داد و گرفت دستش توي رو رامین ي یقه صداقت مرتبه یه

 دونی؟ می چی هورمند از تو گفتم -

 كامال رامین. كردیم جدا رامین از رو صداقت و دویدند سمتشون به هم سرباز تا دو ما، با زمان هم

 از. شهب سرازیر اشكش كه بود نمونده چیزي هم صداقت. میزد پوزخند فقط و بود ایستاده خونسرد

 :گفتم گرفت فاصله كه رامین

 خوبه؟ حالتون -

 :گفت داري بغض صداي با

 حرف اگر. نگفته من به و دونسته می سال همه این. كجاست هورمند دونه می. دونه می اون -

  چی؟ باشه راست هاش

 ها؟ حرف كدوم -

 شده خسته من از واقعا نكنه چرا؟ گرفته؟آخه كمك رامین از من، از شدن جدا براي هورمند واقعا -

 بوده؟

 . بود داغون و ناامید قدر چه
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 هورمند اگر باختین؟ خودتونو جوري این دروغ یا باشه راست نیست معلوم كه حرفی تا دو با -

 اومدن و افتاد بیمارستان توي كه اتفاقی با. نبود مواظبتون سال همه این بود، كنده دل شما از واقعا

 جدایی به مجبور هورمند كه مونه می باقی شكی جاي چه دیگه هومن، هاي حرف و پدرش و هومن

 رامین؟ یا دارید اعتماد بیشتر هومن به شما شده؟

 متس چرخیدم و كشیدم موهام به دستی. پوشوند هاش دست با صورتشو و صندلی روي نشست

 اب اي دیگه مرد لحظه همون. كشید می نشون و خط و میزد حرف باهاش داشت مقدسی كه رامین

 راظاه. داره چیكار موكلش با كه شد شاكی مقدسی، دیدن محض به و رسید راه از پرونده بغل یه

 . بود رامین وكیل

 :گفت صداقت و ما سمت برگشت مقدسی

 كنیم؟ صحبت سرگرد با میشه نوبتمون كی -

 . میزنه حرف پناهی با كه فعال -مقدسی

 :گفتم و افتادم مازیار درباره سرگرد هاي حرف یاد

 . كرده صحبت شما با موردش در گفت می سرگرد چیه؟ جوادي این ي قضیه...  راستی -

 :گفت و كرد غلیظی اخم مقدسی

 . پناهی مثل نوچه یه اونم. نیست خاصی چیز -

 می دستور اون از صفري و پناهی میاد، نظر به كه طور این بوده؟ نوچه یه فقط كه مطمئنید -

 . گرفتند

 .میشه مربوط پلیس به چیزها این -

 :گفتم و رسید ذهنم به فكري. بده اطالعات مازیار مورد در خواد نمی كه بود مشخص كامال

 یادتون اگر شد، دزدي كارخونه از كه شبی اون. مشكوكم هم دیگه نفر چند به من...  راستی -

 سوم رنف ولی بودیم دوستم و من كه تاشون دو. دادند اطالع رو دزدي نفر سه كه گفت پلیس باشه

 آدرس. دخیلن ماجرا این توي هم ها اون حتما. كارخونه سابق دار سهام برادر. بوده برازنده هومن

 ازش و كنند دستگیرش تا بدیم سرگرد به رو آدرسش بهتره نظرم به. آوردیم گیر رو هومن

 . میاد دست به خوبی اطالعات هومن از حتما. كنند بازجویی
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 همراه باهام و دارم قصدي چه فهمید زود خیلی اما كرد، می نگاهم تعجب با صداقت هام حرف اول

 :شد

 رس بالیی چه هورمند دونید می هستید، جریان در خودتون كه شما. میگن درست كاردان جناب -

 طالق موقع كه كارخونه سهام خاطر به. شدیم جدا هم از ما فضاحتی چه با و آورد زندگیم و من

. نمك ضرر منم كه كرد كاري ضرر، همین خاطر به. كرده ضرر خیلی حتما بزنه نامم به شد مجبور

 هم، با شاید بودند، دوست هم با رامین و اون كه دونید می. بوده خودش كار هم ورشكستگی شاید

 . كردند یكى به دست

 :گفت بود شده غافلگیر حسابی كه مقدسی! كرد اضافه داغی پیاز چه

.. . دونید می یعنی...  دیگه اصال اون باشه؟ اون كار ممكنه طور چه. كنید می اشتباه هورمند؟ -

 به. باشه ماجرا این تو ممكنه طور چه. هستید كه جریان در. رفت ایران از پیش سال چهار همون

 مك یه من بدید اجازه.نزنیم حرفی رابطه این در پلیس با و داریم نگه دست فعال بهتره نظرم

 . زد آب به نباید گدار بی. كنم تحقیق

 :گفتم مصرانه

 كه سپلی. كنه تحقیق موردش در بخوایم پلیس از قراره. بزنیم آب به گدار بی نیست قرار هم ما -

 قداما بدونند صالح خودش جور هر. میدیم بهشون آدرس یه. كنه نمی دستگیر رو كسی دلیل بی

 . كنند می

 و نهدنبالشو پلیس بفهمن ممكنه باشه گیر پاشون واقعا اگر. من به بدید رو آدرس شما...  خب -

 . بیارم گیر مدرك ازشون تونم می خودم من. كنند فرار

 هك داد می نشون پلیس از بودنش فراري. ارتباطه در هومن و هورمند با اونم كه بود مشخص كامال

 دور براي اصرارش. بود یادم خوب رو میزد هومن كه هایی حرف. هاست برازنده ي جبهه تو اونم

 رفتن بین از و هورمند هاي برنامه خوردن هم به از ترسش. ماجرا این از صداقت و خودم موندن

 ات بریزه؟ هم به چی همه بود ممكن فهمید می پلیس اگر كه كردن می داشتن كار چی. تالشش

 یم باید شده طور هر بده؟ نشون خودشو و برسه نتیجه به هورمند تا كردیم می صبر باید كی

 . قراره چه از قضیه بفهمم تا دیدمش
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 یرهم جا هر. كنند ردیابی هاشو تماس و تلفنش خط تونند می راحتی به. تره باز پلیس دست -

 الزم هك اي دیگه كار هر و كنند می بازجویی ازش بگردند، اشو خونه باشه الزم اگر كنند، تعقیبش

 امون جهمتو ممكنه تازه بریم؟ دنبالش رفت جا هر اینكه جز بكنیم تونیم می چیكار ما ولی. باشه

 تا نخودشو شاید البته. بدیم پلیس به آدرسشو باید. كنه باز خودش سر از مارو جوري یه و بشه

 . باشند كرده پیدا حاال

 ماجرا این توي واقعا اگر. دارم زیادي اطالعات و مدارك ازشون. بودم وكیلشون زمانی یه من -

 .برسم نتیجه به تونم می زودتر خیلی باشند، داشته دخالت

 . بذارید پلیس اختیار در رو مداركتون تونید می خوب -

 :گفت و كرد فكري مقدسی

 میدید؟ بهشون آدرسو االن همین -

 ونمت می زود خیلی ولی. گذاشتمش جا آزمایشگاه توي متاسفانه كه بود اي برگه روي آدرسش -

 . بیارمش برم

 :گفتم و صداقت سمت برگشتم

 .گردم برمی و میرم زود خیلی بدید، اجازه اگر -

 ستدون نمی كه اون خب. بده باید جوابی چه دونست نمی كنم فكر. كرد نگاهم لحظه چند صداقت

 :گفت بالفاصله صداقت و دادم فشار هم روي اي لحظه هامو پلك. سرمه تو فكري چه

 .برگردید زود فقط. خب بسیار -

 :گفت خشنی لحن با و مقدسی سمت برگشت

 . است كاسه یه تو دستش ها سعیدي با حتما. بده بازي منو هم باز برازنده نمیدم اجازه -

 نگه دست فعال كه آورد می برهان و دلیل صداقت براي داشت و افتاد زدن پا و دست به مقدسی

 صدام رفتم، كه قدم چند. كردم حركت راهرو انتهاي سمت به و نموندم اونجا دیگه من ولی. داره

 :زد

 . كاردان جناب -
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 :برگشتم سمتش به و ایستادم

 . بله -

 كنید؟ چیكار خواید می شما -

 . ودب شده خیره دیوار به و بود كرده فرو موهاش توي دستشو كالفه كه انداختم مقدسی به نگاهی

 مامیدوار ولی نمیشه پیداش كارها این با هورمند مطمئنم. نه یا گیره می ام نقشه دونم نمی -

 ندهورم مورد در كه كنم قانعش بتونم امیدوارم. من سراغ هم شاید یا. سراغتون بیاد دوباره هومن

 . بگه دونه می چی هر

 دارید؟ فكري چه -

 . پلیس به بدم و بیارم رو هومن آدرس برم خوام می -

 . هپلیس پیش رفتن مخالف هومن كه نگفتید شما مگه بدید؟ انجام كارو این خواید می واقعا -

 كه ینها مفهومش چون. كنم نمی كارو این افتاد، برام اتفاقی كالنتري، به رسیدنم از قبل تا اگر -

 مشكلی هیچ بدون اگر ولی. شدند مانعم هم ها اون و داده خبر هومن یا هورمند به مقدسی

 كارو این تونیم می و نداره ایرادي پلیس به هومن آدرس دادن ها برازنده نظر از پس برگشتم،

 .بدیم انجام

 :گفت و داد تكون سري

 می ها اون بدیم، پلیس به رو آدرسش اگر. ماست نفع به حالت دو هر در جوري این. درسته -

 همون از یكی هم هورمند و. كنند پیدا ارتباطه در باهاشون هومن كه افرادي و ها مكان تونند

 سرتون بالیی نكنه...  خب شد، مزاحمتون كسی هم اگر. ارتباطه در باهاشون هومن كه كساییه

 هم ه،كن كمك شما به هم افتاد، براتون اتفاقی اگر كه باشه مراقبتون دور از نفر یه باید بیارن؟

 . برسیم جایی یه به تا كنه دنبال شده مزاحمتون كه كسی بتونه

 یلیخ چند هر. كشیدم می بیرون آزمایشگاه از هم رو بنیامین باید پس. كردم تایید سر تكون با

 من. نبودند ها خشونت جور این اهل ها برازنده. بیارن سرم بالیی بخوان كه رسید می نظر به بعید

 . بیفته اي دیگه اتفاق كه بودم امیدوار
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. افتاد اهر دنبالم خواسته خدا از اونم. كردم تعریف بنیامین براي رو ماجرا و كارخونه رفتم تاكسی با

 انرستور سمت به خرسند خانم همراه كه دیدم رو ژاله شدیم، می ماشین سوار كه پاركینگ توي

 كنم صحبت باهاش بخوام كه نداشتم وقت متاسفانه. نشست لبم روي لبخند دیدنش از. رفت می

 . كالنتري برگردم زودتر بودم مجبور و

 اتفاق ناگهانی قدر اون. شد رد ماشینم جلوي از سرعت با موتوري یه شدم، خارج كه كارخونه از

 شداد صداي. ماشین سپر به زد بود، سرم پشت كه هم بنیامین و ترمز روي زدم محكم كه افتاد

 :شنیدم رو

 . كردي داغون ماشینو كنی؟ می چیكار -

 :گفت و اومد بیرون اتاقكش از هم نگهبان

 كاردان؟ آقاي شد چی -

 :گفتم و دادم تكون سري

 . شد رد جلوم از موتوري یه. نیست چیزي -

 :گفت كه بودم نرسیده ماشینش كنار هنوز. بنامین سراغ رفتم و شدم پیاده

 . درنیاوردیم هارو بازي وحشی این. بودیم عاشق هم ما واهلل -

 ... بنیامین. بگو چرت كم -

 هان؟ -

 . باشه بهش حواست دیدي ماشینم بر و دور موتوري یه اگه -

 دیگه؟ هومن. باشه -

 . هست احتمالش -

 همون باز كه بودیم نكرده طی رو مسیر از چیزي. گرفتیم فاصله كارخونه از و كردیم حركت

 روز چند كه بود سوار رو موتوري همون چون. بود هومن قطعا. دیدم رو كاسكت كاله با موتوري

 .شد پیدا اش كله و سر پس. شد سوارش بیمارستان توي پیش
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 یم حركت ماشینم كنار هم گاهی و سرم پشت گاهی فقط. نداشت بهم كاري اصال كه بود جالب

 . خواست می توضیح و میزد زنگ مدام كه هم بنیامین. كرد

 كتیكاس كاله به زدم زل و شدم پیاده ماشین از. داشتم نگه خیابون طرف اون كالنتري، روي به رو

 :زد ترمز پام جلوي و شد نزدیك بهم موتوري. بود افتاده اش شیشه توي آفتاب نور كه

 كردي؟ ماجرا قاطی دیگه رو بنیامین چرا -

 شناسی؟ می هم رو بنیامین -

 :گفت و زد باال رو كاسكتش كاله ي شیشه

 . شناسم می هم رو بهرامی خانم -

 :گفتم عصبی و بلند صداي با و كردم نگاهش اخم با

 چیه؟ منظورت -

  بیاد؟ سرشون بالیی ترسی می میشی؟ عصبی چرا -

 هومن؟ چته تو -

 براي هك اتفاقی خواي می نكنه كنار؟ بكش ماجرا این از پاتو نگفتم بهت مگه نیما؟ شده چت تو -

 . بیفته خواهرت و بنیامین هم شاید یا بهرامی، خانوم و تو براي افتاد، داداش زن و هورمند

 یقه و دادم فشار هم روي هامو دندون. كسانم ترین عزیز با اونم كرد؟ می تهدید منو. كردم داغ

 :غریدم هام دندون بین از. چسبیدم دست دو با اشو

 ام خانواده مزاحم نمیدم اجازه احدالناسی به. بشی نزدیك من ي خانواده به كنی می غلط تو -

 فهمیدي؟. داداشت و باشی تو آدم اون اگر حتی. بشه

 :گفت و كرد جدا اش یقه از دستمو

. سراغت میان گرفتند، ازش رو هورمند ي خانواده كه اونایی. ندارم ات خانواده به كاري من -

 خواي؟ می همینو

 :نداشت خوبی معناي هاش حرف
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 . بگو تر واضح -

 .همین. نكن زنبور ي لونه توي انگشت -

 موتورشو سوییچ و شدم خم لحظه، یه تو. بره خواست می. داد پایین رو كالهش ي شیشه

 :گفت و زد باال رو كاله ي شیشه دوباره. برداشتم

 خواي؟ می چی -

 . هورمند -

 . خطره در جونش باشه هورمند كنار كسی هر نمیشی؟ خیال بی چرا -

 . خرم می جون به خطرو این -

 خوان؟ می خطرو این هم ها اون چی؟ ات خانواده -

 راتب اتفاقی و بودي هورمند كنار در تو ها، سال این توي كه طور همون. نمیفته براشون اتفاقی -

 انجام كاري هم تو نكنم گمون. بمونند امان در ام خانواده كه داره وجود راهی حتما پس نیفتاده،

 این ات هورمند كنار بودن اگر. بیفته خطر به كشی می انتظارشو كه اي بچه و همسرت جون كه بدي

 . موندي نمی كنارش هم تو بود، خطرناك حد

 :گفت و فشرد هم روي هاشو پلك عاقبت. كرد می نگاهم شده باریك هاي چشم با

 . كن دور ماجرا این از رو بنیامین -

 . ببینم رو هورمند باید اول ولی. باشه -

 :گفت و كرد اشاره موتورش ترك به سر با

 . شو سوار -

 :زدم زنگ بنیامین به و درآوردم جیبم از گوشیمو. دادم بهش رو سوییچ و شدم سوار سریع

 نیارن؟ سرت بالیی یه نیما؟ میري داري كجا -

 . برو برگرد. نباش نگران -

 . كنی عزا عروسیمو خوام نمی. نكنن الشت و آش وقت یه. میام دنبالتون -
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 :گفتم و شدم منصرف هومن خاطر به كه كنم بارش چیزي یه خواستم

 . نباش نگران...  كه گفتم -

 مطمئنی؟ -

 . كنه نمی حركت هومن نري، تو تا. آره -

 . بینمت می دنیا اون. برو راحت خیال با كردم حاللت. باشه -

 . خدانگهدار. دیوانه -

 هم كلمه یك مسیر طول در. كرد حركت هم هومن و شد رد كنارمون از بنیامین بعد، لحظه چند

 :زد حرف كلمه چند فقط و خورد زنگ بار یه گوشیش. نزد حرف

 .همراهمه -

... 

 .شدم مجبور -

... 

 .بپرس خودش از -

 هنگ اي طبقه چند ساختمون جلوي فرعی خیابون یه توي پیچیدن از بعد و كرد قطع رو گوشی

 به هك تابلویی به نگاهم. كردم نگاه روم پیش ساختمون به و شدم پیاده منم. شد پیاده و داشت

 كه میرانوس میرانوس؟. "میرانوس بهداشتی و آرایشی شركت ". افتاد بود نصب ششم ي طبقه

 وسط مركزیش دفتر و بود شهر سر اون اشون كارخونه! بود خودمون ي كارخونه قرارداد طرف

 . بودم نیومده اینجا حاال تا ولی.  بودم رفته اشون كارخونه به بار یه قبال. شهر

 داشت؟ هورمند به ربطی چه اینجا بودیم؟ اینجا چرا حاال ولی

 داخل اول من و ایستاد كنار آسانسور دم. رفتم همراهش منم و شد رد ساختمون ورودي از هومن

 :گفتم من و زد رو ششم ي طبقه ي دكمه. شدم

 كنه؟ می كار كارخونه این تو هورمند. ماست ي كارخونه همكار میرانوس -
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 . روش هم دیگه ي دقیقه چند. كردي صبر مدت همه این -

 وارد. گرفت قرار رومون به رو میرانوس شركت ورودي درب و ایستاد ششم ي طبقه آسانسور

 :گفت و شد بلند پامون جلوي منشی شدیم، كه شركت

 . هستند منتظرتون شمس آقاي. برازنده آقاي سالم -

 .ممنونم بله -

 داشت قرار راهرو انتهاي كه در، آخرین كنار. داشت در چندین كه رفتیم عریضی راهروي سمت به

 ."شمس مهرداد. عامل مدیر " بود شده نصب تابلویی بود، چرمی در یك و

 دفتر بیرون هم خودش و بست سرم پشت رو در شدم، داخل وقتی و كرد باز برام رو در هومن

 .نبود توش كسى هیچ كه بزرگ و دفتر یه و موندم و من. موند

 مشخص پنجره وسط دقیقا خورشید. بود شیشه كامال رو به رو دیوار. چرخوندم اتاق دور نگاهمو

 و ذاشتمگ جلو به قدمی. بود گرفته روشن سایه حالت دفتر تمام. تابید می دفتر به زیادي نور و بود

 كح روش میرانوس ي كارخونه آرم كه بود تابلویی دیوار روي. افتاد راستم سمت دیوار به نگاهم

 . بود شده نوشته میرانوس ي تسمیه وجه زیرش، و بود شده

 . دلگیر ي منظره یك از بزرگی تابلوي. كردم نگاه رو چپ سمت دیوار و چرخوندم رو سرم

 زمینه پس در كه هایی كشتی. بود اسكله یه شبیه بیشتر دریا ي منظره. دریا كنار خورشید غروب

 ور زانوهاش و بود نشسته هاش سنگ از یكی روي دختري، كه بزرگی شكن موج و بودند تابلو ي

 و ودنب پیدا ازش چیزي ابر، خاطر به كه خورشیدي. بود خورشید به خیره نگاهش. بود گرفته بغل

 .بودند پخش فضا توي بارون هاي قطره. بود كشیده خون روبه سیاه ابرهاي فقط

 هیچ نم رو اي منظره چنین ولی. باشم دیده جایی قبال كه انگار. بود آشنا برام تصویر این قدر چه

 .بودم خونده...  بلكه بودم، ندیده وقت

 تمام. ودنب میز پشت كسی اما باشه مدیر میز رسید می نظر به كه بزرگی میز سمت به برگشتم

 احساس رو نگاهی سنگینی. نبود اتاق توي كس هیچ خودم جز به اما كردم نگاه رو اتاق زوایاي

 قرار اي شیشه دیوار چپ سمت كه افتاد باریكی راهروي به نگاهم. برگشتم سمت همون به. كردم

 اهرور تاریكی توي نفر یه كردم حس. بود تاریك كامال و تابید نمی راهرو به خورشید نور. داشت

 . ایستاده
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 تكیه دیوار به راهرو توي مردي. بودم فهمیده درست. شدم خیره بهش و كردم باریك هامو چشم

 .كرد روشن صورتشو از نیمی خورشید نور و اومد بیرون راهرو از. گذاشت جلو به قدمی. بود داده

 پایین سرش. بود كرده فرو شلوارش هاي جیب توي رو هاش دست كه پوشی شلوار و كت مرد

 .بود ریخته پیشونیش توي صورتش جلوي موهاي و بود

 و تبرداش چشمش روي از رو طبیش عینك. نشست لبش ي گوشه لبخندي و كرد بلند رو سرش

 :گفت

 . كردي پیدام باالخره -

...... 

 عامل مدیر شمس، مهرداد. باشه خودش كه نمیشد باورم. بود شده گرد دیدنش از هام چشم

 معاونش، خودش، جاي به همیشه كه بود شلوغ سرش قدر اون كه مردي. میرانوس ي كارخونه

 یا شمس... خورشید ي زاده مهرداد،...  شمس مهرداد آقاي حاال، و فرستاد می رو محمودي آقاي

 هورمند جز نبود كسی... جاودان خورشید یا میرانوس میرانوس، ي كارخونه عامل مدیر خورشید،

 . برازنده

 اب همكارمون، كارخونه، توي گوشمون، كنار بودیم؟ نفهمیده و بود نزدیك ما به حد این تا هورمند

 رامین پس. چشمه جلوي درست چیزي، كردن مخفی براي جا بهترین كه الحق. نشونه همه این

 مى دنبالش دنیا دور صداقت و بوده صداقت به جا ترین نزدك سال همه این. گفت می راست

 .گشته

 :گفتم تعجب شدت از شده گرد هاي چشم با و رفتم سمتش به

 تویی؟ شمس مهرداد پس...  پس. نمیشه باورم خودتی؟...  هورمند -

 :گفت و كرد باز هم از بدنش طرف دو هاشو دست

 نیما؟ آقا طوري چه -

 :گفتم و زدم كمرش پشت ضربه چند. كردیم بغل رو همدیگه و رفتیم هم سمت به همزمان

 یچ براي كاري مخفی و دوري همه این. كردیم پیدات زمین رو گشتیم، می دنبالت ها آسمون تو -

 كردي؟ عوض چرا اسمتو بود؟
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 :گفت و كرد اشاره مبل به دست با هورمند و گرفتیم فاصله هم از

 . طوالنیه اش قصه -

 .اینجام شنیدنش براى من -

 . بدم توضیح برات بتونم كه نیست چیزي این...  ولی متاسفم -

 :گفتم و شد درهم هام اخم

 اضرح حتی كردنت پیدا براي صداقت خانوم گشتیم؟ دنبالت قدر چه دونی می چرا؟ چی؟ یعنی -

 انتظارتو قدر چه دونی می میدي؟ آزار دوتونو هر جوري این كه داره دلیلی چه. كنه بازي نقش شد

 شونهن بلكه میندازه چنگ نازكی نخ هر به. كنه پیدا رو تو كه كرده رو و زیر زمانو و زمین كشیده؟

 میدي؟ زجرش چرا داري؟ شدنت مخفی این براي دلیلی چه. كنه پیدا ازت اي

 :گفت ناراحتى با. شدم جوابش منتظر و ریختم بیرون رگباري هامو حرف تمام ناخواسته

 هچ اون از بیشتر. زیاد خیلی. دارم دوستش من. نخواستم وقت هیچ. بدم زجرش خوام نمی من -

 . بهتره براش من از دوري. بهتره براش جوري این. ندارم اي چاره ولی. بكنی فكرشو تو كه

 می جبهه هاش حرف برابر در نباید پس. كشه می زجر دوري این از هم خودش دونستم می

 :گفتم آرومی لحن با. چیه مشكلش بگه كه بشه قانع تا زدم می حرف آرامش با باید. گرفتم

 مدت این تمام بهتره؟ براش میگی راحتی این به كه آورده روزش به چه تو از دوري دونی می -

 اي ذره ها سال این تو. كنه می تالش داره هنوزم ولی درآورده پا از اونو تو براي نگرانی و تو فكر

 اون. ردهگ می دنبالت داره بیاد، كنار رفتنت شوك با تونسته وقتی از. نشده كم تو به اش عالقه از

 ايه عامل دنبال داره. داشته محكم دلیل یه رفتنت مطمئنه كه داره اعتماد بهت و داره دوستت قدر

  بگی؟ بهش وفاداري و صبر همه این برابر در داري چی. گرده می تون جدایی

 شانگشت توى ى حلقه به چشمم. بود گرفته بازي به رو عینكش هاي دسته و بود پایین سرش

 سكوتش از. بود درنیاورده دستش از اشو حلقه صداقت مثل سال، همه این هم هورمند پس. افتاد

 :گفتم و شدم كالفه

 . لعنتی بگو چیزي یه د -

 :گفت بلندتري صداي با. بود شده عصبانی هم اون. كرد بلند رو سرش
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 با ونستمت نمی فهمی؟ می. كنم بازي كسم ترین عزیز سالمتی و آینده و زندگی با تونستم نمی -

 خیانت بهش كنه فكر خواستم می. كردم گور و گم خودمو و دادم طالقش. كنم ریسك زندگیش

. نكنه رفك بهم نشه، تنگ برام دلش. نریزه اشك میفته من یاد وقتی كه. بشه متنفر ازم تا كردم

 . كنم عمل قولم به تونستم می كه بود راهی تنها این. باشم مواظبش بودم داده قول بهش

 : گفت و شد كشیده دیوار روي تابلوي به اش زده حسرت نگاه

 هب من نفس كه بینم می حاال اما "داره خورشید از وجودشو سایه " گفتم بهش غرور با روزي یه -

 هلحظ هر. دنبالشم سایه به سایه جا همه و همیشه. نیستم منم نباشه. بنده سایه هاي نفس

 من .نداره اي فایده باشه، سایه توي همیشه كه خورشیدي. بودم سایه توي همیشه اما. كنارشم

 .مراقبشم دور از فقط

 می بیرون رو دلش توي شده تلنبار هاي حرف داشت كه بودم شده خیره هورمند به مبهوت و مات

 :ریخت

 كنارش خواد می دلم. نگرانم زنم براي شوهر یه مثل. دونم می خودم زن رو سایه هنوزم من -

 تماشا و بشینی كه راحتیه كار كردي فكر. نمیشه كه كنم چیكار ولی حالش كمك همراهش،. باشم

 و میرم می اشون، خونه در میره شیرینی و گل با كسی كه بار هر میاد؟ خواستگار زنت براي كه كنی

 نمك خورد خواستگارهاشو پاي قلم خواد می دلم. داده جوابی چه سایه بفهمم باالخره تا میشم زنده

 انجام متون نمی كاري هیچ نشه معلوم ماجرا این تكلیف وقتی تا. نمیاد بر دستم از كاري هیچ ولی

 . بشه تموم تا نمونده چیزي دیگه. كنم تحمل دیگه كم یه باید. بدم

 بشه؟ تموم چی -

 . ها بدبختی ي همه -

 همه یعنی كی؟ بگم باید هم شاید یا بشی؟ جدا همسرت از شد باعث چی...  هورمند طوري؟ چه -

 . بكشه باال تونست نمی دماغشم آب كه اون مازیاره؟ سر زیر ها این ي

 ماجرا اصل كه هست هم چیزهایی یه ولی. دونی می حال و گذشته مورد در چیزهایی یه درسته -

 .دارم خبر ازشون خودم فقط و هستند

 جوابشون به نباید وقت هیچ یعنی. میشم دیوونه دارم كه ذهنمه توي سوال قدر اون...  هورمند -

  برسم؟
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 :گفت و زد تلخی لبخند

 هایی؟ سوال چه -

 ما ي كارخونه احوال و اوضاع از طوري چه شدي؟ جدا خانومت از چرا كه اینه سوال ترین اصلی -

 اون و كردي خیانت به متهم خودتو چرا. داري خبر هم من زندگی جزییات از حتی میشی؟ خبر با

 ،كرد فرار و زد صداقت خانم به موتور با پیش، سال چهار كه اونی كردي؟ مطرح رو مزخرف بیماري

 خونی صورت و سر با هم بعد و نیومدي خونه روز دو تو چرا بود؟ كی دزدید كیفشو كه اونی

 .بودي كجا نگفتی هم كلمه یك و برگشتی

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 گفته؟ بهت سایه هارو این ي همه -

 .بده بهم خاطراتشو دفتر شد مجبور -

 مشكیه؟ جلدش كه سررسیدي همون -

 . درسته -

 :گفت و داد تكون سري

 به یبگ بخواي كه نبودیم هم صمیمی دوست حتی تو و من گشتی؟ دنبالم چرا بگو بهم تو اول -

 . بودي دنبالم رفاقت خاطر

 :گفتم عاقبت و كردم مرور رو گذشته لحظه چند

 جور یه برخوردهاش. شدم كنجكاو صداقت خانم رفتارهاي خاطر به اولش كه اینه واقعیت -

 دوباره براي من از و داشت اعتماد بهم اول روز همون از بشناسه، منو كه این بدون. بود خاصی

 یم نشون شدید هاي العمل عكس ناگهانی خیلی ها وقت بعضی. خواست كمك كارخونه ساختن

 . داد

 ادامه. میگم رو هایی العمل عكس و برخوردها چه دونه می كه بود این از حاكی سرش دادن تكون

 :دادم
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 با. دینبو انداخته پدرت چایی باغ توي كه عكسی. دیدم رو عكست اتفاقی، خیلی روز یه اینكه تا -

 . اسپرت هاي لباس

 .نشست هاش لب روي محزونی لبخند

 پدرمو جون كه كسیه همون صداقت، خانوم ي الهویه مجهول همسر فهمیدم، كه بود اونجا -

 . مدیونتم هات كمك خاطر به من. داد نجات

 . دادم انجام امو وظیفه من. نداري من به دینی هیچ تو. چیه ها حرف این -

 ودب كنارمون هنوز بابا دونم نمی رسیدي، نمی دادم به تو بحرانی وضعیت اون تو اگر. داري لطف -

 ییجا یه كردم می فكر. كنم ادا بهت دینمو كردنت، پیدا با كه شدم مصمم همین خاطر به. نه یا

 . بودي ما كنار و جا همین تو كه حالی در. برسه دادت به نیست كسی و افتادي گیر

 . خندید هم هورمند و خندیدم

 از خانومت از شدن جدا براي واقعا. بوده پیچیده قدر این تون جدایی ماجراي دونستم نمی -

 چرا اصال بوده؟ رامین كار جعلی آزمایش اون بود؟ دروغ همه هاش حرف یا خواستی كمك رامین

 ایدز؟

 داییج به حاضر منطقی و دلیل هیچ با دونستم می. بكنه دل ازم سایه كه بود راهی تنها این چون -

 . بندازم چشمش از خودمو شدم مجبور. نیست

 و ذهنی آشفتگی خاطر به فقط شد، جدا ازت كه زمانی اون. نیفتادي چشمش از وقت هیچ تو -

 جدایی به مجبور چرا اصال. كردي كارو این باهاش چرا بده تشخیص تونست نمی. بود روحی

 شدي؟

 .بود خطر در جونش چون -

  طوري؟ چه -

 . نپرس. نیما نپرس -

 :گفتم و كردم بلند رو هام دست

 خواستی؟ كمك اون از چرا رامین؟ چرا آدم همه این بین...  بپرسم تونم می. باشه. باشه -
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 :گفت افسوس با و انداخت پایین سرشو

 تهوابس من به سایه دونست می رامین. بزنه ضربه بهش خواست می و بود متنفر سایه از چون -

 كس هر از تر سریع خاطر همین به. كنه می داغون رو سایه قدر چه مون جدایی دونست می. است

 قرص از. انداخت جلو اون هم رو دادگاهمون وقت. كرد جور برام رو آزمایش جواب اون اي دیگه

 . برد می لذت سایه هاي زدن پا و دست دیدن از چون. بودم مطمئن هم دهنش بودن

 :گفتم و دادم تكون سري. بود واضح كالمش توي حسرت، و خشم و ناراحتی

 درست جاسوسی ي شبكه میاري؟ در رو كارخونه و ام خانواده و من آمار طوري چه نگفتی -

 كردي؟

 :گفت و خندید بلند بلند

 . گیرن می هم پولی چه ها انصاف بی دونی نمی. پسر هدف به زدي -

 مهمه؟ برات قضیه این قدر این یعنی میگی؟ جدي -

 :گفت و شد جدي

 محتاط مجبورم كردم، گیر توش كه وضعیتی خاطر به. بكنی فكرشو كه چیزي اون از تر مهم -

 . باشم خبر با ازش باید میفته برم و دور كه اتفاقی هر. باشم

 داقتص خانم جون میگی وقتی هورمند، افتادي؟ گیر توش كه وضعیتیه چه این بگی خواي نمی -

 اب باید چرا ولی. داره وجود تهدید این هنوزم شاید و كرده تهدیدت نفر یه حتما پس. بوده خطر در

 براشون تو وجود در چیزي چه كردند؟ انتخاب رو تو چرا اصال كنند؟ تهدید رو تو همسرت جون

 حد؟ چه تا طوري؟ چه ولی گیره هم مازیار پاي ماجرا این از جایی یه كه دونم می بوده؟ مهم

 :گفت شد تموم كه هام حرف. كرد می نگاهم فقط حرفی هیچ بدون

 .نگهدار دور قضایا این از هم رو سایه. نباش ماجرا این دنبال دیگه كنم می خواهش ازت نیما، -

. كن برص دیگه كم یه فقط. نمونده رهایی به چیزي دیگه. بیفته براتون اتفاقی هیچ خوام نمی من

 ارمد الزم سند یه فقط من. نگو پلیس به چیزي ما مورد در. ندیدي رو هومن و من اصال كن تصور

 .تمومه چیز همه كه وقته اون و

 سندي؟ چه -
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 .شخصی ملك یه سند -

 كیه؟ مال -

. شهمی تموم چی همه برسه دستم به كه سند اون. شدم نزدیك بهش ولی. بگم بهت تونم نمی -

 من. دادگاه راي و داره بستگی قانون به چیز همه دیگه اون از بعد و میدم پلیس به الزمه چی هر

 . برگردم پاك هست، بازگشتی اگر خوام می. بدم رو تاوانش باید ولی بودم مجبور

 ماجراي یه توي كردم می احساس فقط. میگه چی فهمیدم نمی كه بود گنگ قدر اون هاش حرف

 :گفتم صادقانه. گرده می نجات راه دنبال و گیره پاش قانونی، غیر

 . میدم انجام برات بتونم كاري هر. بگو برمیاد من از كمكی اگر -

 :فشرد و گذاشت ام شونه روي دستشو

 ایهس كه مدتی این. كردي كمك من به بكنی، فكرشو چه اون از بیشتر خیلی تو. ازت ممنونم -

 .صفري و پناهی كردن تعقیب. كردي كمكش تو بود، كارخونه ورشكستگی درگیر

 دونستی؟ می هم هارو این -

 . بودند منم هاي آدم كرد، می تعقیبشون دوستت و رفتند می صفري و پناهی كه جاهایی -

 :گفتم و افتادم رضا هاي حرف یاد

. دارند نظر زیر رو پناهی هم خودش از غیر كسایی كرد می حس. داشت حق بیچاره رضاي پس -

 بودند؟ تو طرف از ها اون پس

 . طوره همین -

 .اي پیچیده اوضاع چه. عجب -

 .دارم ازت خواهشی یه نیما، -

 :گفتم و زدم لبخندي

 . بفرما امر شما -

 .دیدي منو كه نگو سایه به -
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 یم بر وقتی خواد می كه گفت پیش دقیقه چند همین. شدم منصرف ولی چرا، بپرسم خواستم

 :گفتم و رسید ذهنم به فكري دفعه یه. برگرده پاك گرده،

 !پسر؟ شدي معتاد نكنه -

 :گفت و خندید قاه قاه

 . شوخی قدر این دونستم نمی -

 .شدي عملی شاید گفتم. برگردي پاك خواي می گفتی آخه. پرسیدم جدي. نبود شوخی -

 . رفت بین از هم من لبخند ناخواسته و شد تر رنگ كم رفته رفته لبخندش

 شده؟ چیزي -

 این از واقعا دیگه. برسم نتیجه به زودتر فقط كه كن دعا. نیست مهم ولی. هست كه چیزي -

 . بریدم...  نیما بریدم دیگه. ام خسته آوارگی و دوري

 :گفتم و گرفتم هاشو شونه. ایستادم كنارش و شدم بلند جام از

 یداشت احتیاج كمك به موقع هر. برمیاي هم اش بقیه پس از اومدي، كه اینجا تا. مرد باش آروم -

 . نباش هم بیفته برام اتفاقی اینكه نگران. هستم من

 ابلويت به دوباره نگاهش و گذاشت چشمش به رو عینكش. شد بلند و گذاشت دستم روي دستشو

 :گفتم و كردم نگاه تابلو به. افتاد روغن و رنگ

 بودي؟ اسكله كنار هم تو روز اون -

 :گفت حسرت با

 . كردم می تماشاش دور از -

 :گفتم و انداختم تابلو ي گرفته آسمون به نگاهی

 ... رو وجودش كه اي سایه...  سایه و خورشید -

 :داد ادامه محزونی لبخند با هورمند و

 . شد شوكه فهمید، رو اسمم معنی كه روزي. داره خورشید از -
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 :گفتم اطمینان با

 .خورشید دیدن از بار این ولی. میشه شوكه هم باز زودي به -

 :گفت و فشرد رو دستم محكم. بردم پیش دستمو و

 . امیدوارم -

 دلبخن با و برگشتم. اومد یادم به چیزي كه بشم خارج دفتر از خواستم. اومد دفتر دم تا همراهم

 :گفتم

 كردي؟ توجیه كارمندهات براي طوري چه رو هومن به شباهتت همه این -

 :گفت و انداخت باال اي شونه كرد، اي خنده

 . رفتم داییم به زاده، حالل كه هم من. میشه من دایی پسر برازنده آقاي -

 . شدیم خارج دفترش از و خندیدیم هم با دو هر

........ 

 نمخا و ژاله طریق از هم رو همه. داشت برام اول دست خبر كلی بنیامین برگشتم، كه كارخونه به

 خرسند، خانم كنم فكر! بود درآورده سر چیز همه از خوب نیومده هنوز ژاله! بود فهمیده خرسند

 ! بود آمارگیري بود، داده یاد ژاله به كه چیزي اولین

 رو صفشن از كمتر كه هنگفتی پول ي وعده با رامین قبلی، ورشكستگی توي كه بود گفته پناهی

 و صفري كمك با رو كارخونه محصوالت تمام. كرده همكاریشون به راضی كرده، پرداخت بهشون

 به و ندكرد می منتقل بوده، رامین به متعلق كه انباري به بودند، رامین هاي آدم از كه دیگه نفر چند

 دب باعث رفته رفته هم كار همین. كردند می اضافه ناخالصی و نامرغوب مواد محصوالت، محتویات

 .شد خوردنشون برگشت و محصوالت شدن نام

 رامین از كه بود گفته پناهی ولی. بود نكرده قبول رو اتهامات این از كدوم هیچ رامین كه چند هر

 دىدز توى بود، گفته پناهى كه طور این. باشه پسند محكمه مدركش كه بودم امیدوار. داره مدرك

 بى هك هم مازیار. بوده كار تو مازیار دست بار این بلكه نداشته نقشى هیچ رامین كارخونه، از اخیر

 هكارخون دزدى از هومن كه بود خاطر همین به شاید پس. نبود هورمند و صداقت ى گذشته به ربط

 . بود گرفته تماس پلیس با و بود شده خبردار
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 طفره دادن جواب از بار هر ولی. نه یا دیدم رو هورمند بفهمه كه پیچید می پام و پر به بنیامین

 رهايكا ببینه، منو خواد می صداقت گفت و زد زنگ آزمایشگاه به خرسند خانم وقتی حتی. رفتم

 گوشی، پشت همون از و كنه وصل اتاقش به رو تلفن خواستم ازش و كردم بهونه رو آزمایشگاه

 تمام از و گفتم رو پلیس با مخالفتش و هومن اومدن قسمت فقط. دستش روي ریختم رو پاكی آب

 بدونه خواست می كه صداقت جواب در. گرفتم فاكتور بود، هورمند به مربوط كه هایی قسمت

 . كردیم گمش كه كردم تاسف اظهار فقط هم، رسیده كجا به هومن كردن تعقیب

 یگهد ماجراها این توي من كار كه رسیدم می نتیجه این به بیشتر كردم، می فكر بیشتر چی هر

 اون د،هورمن كه وقتی تا كردم می صبر باید فقط. نمیشه مربوط من به این از بیشتر و شده تموم

 از پلیس، شپی رفتنش محض به. پلیس پیش بره و كنه پیدا چیه، دقیقا دونستم نمی كه رو سندي

 لاص بپرسم، و سراغش برم تونستم می كه بود وقت اون. میشدم دار خبر مقدسی و هومن طریق

 و رامین افتادن گیر. كردم می صبر باید فقط هورمند، درخواست به روز، اون تا ولی. چیه ماجرا

 قسمتش این. بود خارج من تخصص از هم، كارخونه ورشكستگی و دزدي و مازیار با ارتباطش

 تا. نداشت راحت خواب شب یه كه صداقت بیچاره. بوسید می رو سرگرد و مقدسی دست دیگه

 . موند می اضطراب و تشویش تو باید برگرده، هورمند كه روزي

*** 

 جالن. خرید ببرم رو نجال و مامان بود قرار كارخونه، شدن تعطیل زودتر خاطر به و بود شنبه پنج

 گفت، می مامان چی هر. داد انجام عقد خرید نمیشه داماد بدون كه كرد می نق نق داشت هم

 نجال هك بزنم حرفی خواستم می. كرد نمی قبول نجال است، خسته و اومده كار سر از تازه بنیامین

 :زد دلمو حرف

 نمی مامان است؟ خسته اون ولی نیست خسته نیما طور چه. اومده كار سر از تازه هم نیما خب -

 ي بهونه خرید وقت همش دیگه كه نكنید لوسش خدا رو تو. دوستی داماد قدر این دونستم

 و چون بی باید خرید، بره خواد می خانومش وقتی كه بشه متوجه باید االن همین از. بیاره خستگی

 !كنه همراهیش چرا

 حديا با رابطه این در. نمیشد سرش آشنا و غریبه دیگه نجال میومد، وسط خرید پاي وقتی. اوه اوه

! یرهم بنیامین سر ازدواج، این با گشادي كاله كردم می احساس. بدبخت بنیامین. نداشت شوخی

 چنین اب اونم كنه؟ چیكار خواست می نجال زبون این با بنیامین ولی میشد خوشش خیلی كه نجال
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 و تگف و گفت اونقدر هم عاقبت! كشت می حجله دم رو گربه داشت قولی به كه تیزي و تند افكار

 ! زد زنگ بنیامین به خودش مامان تا گفت،

 در غریزي كامال هم مامان و "بیاره هم رو ژاله بگو " كه كرد می اشاره مدام گوشی پشت از نجال

 طخ طرف اون از هم بنیامین كه جوري و كرد بلندتر رو صداش هم نجال! بود شده ناشنوا لحظه اون

 :گفت بشنوه

 . نداره حرف اش سلیقه. بیاره خودش با هم رو ژاله بگو مامان -

 ت،مظلومی با نجال. كرد نگاه رو نجال غضب با و گذاشت گوشی ي دهنه روي دستشو سریع مامان،

 :گفت لب زیر و رفت ور موهاش دم با و داد جلو هاشو لب

 . كرد انتخاب برام محشري لباس چه دیدین كه خودتون. دیگه خوبه اش سلیقه خب -

 :گفت تصنعی كامال لبخندي با و برداشت گوشی ي دهانه از دستشو و رفت اي غره چشم مامان

 .بیار خودت با خواهرتم. میگه چی نجال كه شنیدي پسرم -

 هم بعد و ایستاد گوش لحظه چند! شكفت مامان گل از گل كه دیدم ولی نشنیدم رو بنیامین صداي

 :گفت وصفی قابل غیر ذوق با

 بار ده بشه، برگزار مراسم این تا. دیگه دفعه یه اهلل انشاء. پسرم نكن اذیتش خب...  آخی...  ا  -

 . نگهدارت خدا... پسرم باشه...  ساعت؟ نیم... منتظرتیم ما پس. خرید بریم باید دیگه

 :گفت اي پیروزمندانه لبخند با و كرد قطع رو گوشی

 .بیاد تونه نمی. نیست خوب زیاد حالش ژاله میگه -

 :گفتم و رفتم مامان سمت به و شدم بلند مبل روي از

  شده؟ چش نیست؟ خوب حالش چرا -

 :گفت و كشید هم در هاشو اخم مامان

 . همین. كنه می درد سرش گفت كردي؟ هول قدر این چته -

 :بشه آماده كه اتاقش سمت رفت كرد می غرغر كه طور همون و شد بلند تلفن كنار از
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 این به چشمش تا. واهلل خوبه. بده دستم قرص یه نمشه پیدا یكی بتركه سرم اینجا من اگه حاال -

... 

 از. دمنشنی رو صداش دیگه كوبید، هم به رو اتاق در اینكه از بعد و شد تر ضعیف و ضعیف صداش

 :گفتم بلند تلفن كنار همون

 . ارمد كار جایی بیرون میرم دارم من. ندارید من به نیازي دیگه میاد، داره بنیامین كه حاال پس -

 :گفت و پرید جلو سریع نجال

 میري؟ كجا -

 :گفت و شد باز هم مامان اتاق در

 سالمتی؟ به كجا -

 ردنك صاف براي اي سرفه! بودند؟ خونده ذهنمو نكنه. كنند جیمم سین طور این نداشت سابقه

 :گفتم و كردم گلوم

 .رضا پیش میرم. ندارم رو شما دردسر پر هاي كردن خرید ي حوصله -

 واقعا كه بابا ماشین مداوم هاي افتادن خش یمن به اونم. شناخت می مامان رو رضا خداروشكر،

 !بدبختو ماشین اون میزد كجا به دونم نمی

 :ندادم امونش شد برقرار تماس تا. زدم زنگ بنیامین به شدم، كه ماشین سوار

 شده؟ چش ژاله -

 :شنیدم رو صداش بعد و شد سكوت لحظه چند

 . نیما آقا سالم -

 به ور گوشی دوباره. بود صفحه روي بنیامین اسم. انداختم گوشیم ي صفحه به نگاهی متعجب

 :گفتم و چسبوندم گوشم

 ژاله؟ -

 :بود آرامش از پر صداش
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 بله؟ -

 خودتی؟ -

 رو شیگو دارید، كارش اگر. بگیره دوش رفته. دادم جواب رو بنیامین گوشی من كه ببخشید. بله -

 . بدم بهش حمام دم ببرم

 جواب رو گوشی خودش طرف وقتی كه بودم خورده خر مغز مگه. زدم لبخند و دادم تكون سري

  بدم؟ ترجیح ژاله ملیح صداي به رو بنیامین ي نكره صداي داده،

 . نیست الزم. نه -

 :بزنم احساسش به تلنگري كه بود خوبی فرصت

 . ندارم كاري بنیامین با دیگه دادي جواب خودت كه حاال. بپرسم رو تو حال خواستم می -

 فاصله هم از هاش لب و شده درشت هاش چشم شاید. كردم تصور اشو چهره. بود جوابم سكوت

 زهم قدر چه. بودم دیده ازش تعجب موقع بار دو یكی كه حالتی. شده خیره نقطه یه به و گرفتند

 ...  ها وقت جور این میداد

 و دادم تكون سرمو خرابم، افكار زدن پس براي و كردم اخم بود، افتاده توسرم كه فكري به

 :شكستم رو سكوت

 نداري؟ كه مشكلی خوبه؟ حالت شده؟ چیزي. كنه می درد سرت گفت می بنیامین -

 اذیت مك یه ندارم، عادت. باشه كامپیوتر با زیاد كار خاطر به كنم فكر. نیست مشكلی. ممنونم -

 . میشم

 سر ات حوصله خونه توي كه كار سر میري. باشی سالمتیت مواظب باید. نگیر سخت خودت به -

 ضعیف وقت یه. باش هات چشم مواظب. بشه درست برات مشكلی نكرده خدایی اینكه نه. نره

 .ویترین پشت بره ها چشم اون حیفه. نشن

 :گفت تعجبی پر صداي با

 چی؟ یعنی ویترین؟ پشت -

 :گفتم و خندیدم قاه قاه اش مزه با لحن به
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 . دیگه عینك -

 :گفت و شد برابر دو تعجبش

 !آهــان عینك؟ -

 :گفت و شد قطع زود خیلی كه ریزي ي خنده صداي و

 . ممنون خیلی -

 چی؟ بابت -

 . احوالپرسیتون -

  همین؟ فقط -

 :گفت محتاطی لحن با

 گفتم؟ می باید خاصی چیز ببخشید، -

. داشتم دوست رو حالتش این. مونه می در دادن جواب توي بدجور ها وقت جور این دونستم می

 خودت روي به تو ولی كردم تعریف هات چشم از سالمتی نا. خب آره " گفتم دلم تو و خندیدم

 :گفتم زبون به ولی "نمیاري

 بهتره؟ حالت االن. كن فراموشش. نه -

 . بهترم. بله...  ام -

 برگردیم؟ و جایی یه تا بریم هم با داري اشو حوصله پس. خوبه -

 كجا؟ -

 .بود صداش توي تردید و شك تعجب، از بیشتر

 رفتی؟. مالقاتش نرفتی كه هنوز. پدرت دیدن -

 :گفت و كرد م ن م ن كمی

 . رفتم دیروز...  چیزه...  خب -
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 :نشست ابروهام بین اخمی

 رفتی؟ تنها -

 .برد منو بنیامین...  یعنی نه...  آره -

 :گفتم خنده با بشم مطمئن اینكه براي

 حیانا؟ا نبود نیم و پنج بودین؟ رفته چند ساعت. نمیده جواب گوشیشو پسره این چرا گفتم من -

 :گفت دستپاچه و سریع

 .بود حدود همون. بله بله -

 اول زا! خرید بود رفته نجال همراه بنیامین روز، چند این روال طبق كه بود ساعتی همون نیم و پنج

 دشای یا ببینه؟ پدرشو نداشت دوست چرا؟ ولی میگه دروغ فهمیدم دادن، جواب در تعللش با هم

 ... هم

 ...ژاله -

 بله؟ -

 ! "بدي بله عقد ي سفره سر میشه كی "گفتم دلم توي

 بیاي؟ من با نداري دوست نكنه -

 :شد هول

 حرفیه؟ چه این...  دارید اختیار...  نه -

. بفهمم من خواست نمی كه داشت دلیلی یه حتما. فهمیدم دروغشو كه بفهمه خواست نمی دلم

 :كردم عوض رو بحث. زدم می حرف باهاش باید. دونست می بنیامین شاید

 درنیومد؟ حموم از داماد -

 .نمیاد آب صداي دیگه چون. میاد داره كنم فكر -

 اومدي؟ كنار صداقت خانم با هستی؟ راضی كارت از -

 :كردم احساس رو نشت صداش توي كه هیجانی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

784 

 

 با و صبور خیلی خرسند خانم هم مهربونه خیلی صداقت خانم هم. ممنونم ازتون واقعا. بله -

 . همیر كارخونه از دیگه ي هفته هم خرسند خانم. گرفتم یاد رو كارها ي همه تقریبا. است حوصله

 شنبه؟ چند جدا؟ -

 . خداحافظی و حساب تسویه براي میاد شنبه -

 عقد؟ از قبل روز یه شنبه؟ -

 .درسته بله -

 .میشیا تنها. طور این كه -

 :گفت و كشید آهی

 سر وناش حوصله تنهایی از. زنند می حرف تلفن با همش ها منشی نیست بیخود. بله متاسفانه -

 . میره

 :گفتم و خندیدم

 . كنی چت بري نشی شیطون -

 :گفت و شد شیطون لحنش

 . جوریه چه ببینم برم. نرفتم حاال تا. نیستا هم فكري بد -

 :گفتم دیدم می وجودش در تازگی به كه بازیگوشی ي روحیه این از لذت با

 ها؟ حرف این و تو ژالــــه؟ -

 .بود نشسته لبم روي عریضی لبخند ولی بود بار سرزنش لحنم

 . باشم بلد باید. دیگه كامپیوتریه كارهاي جزو اینم -

 :گفتم ناخودآگاه

 . زبونی شیرین قدر این دونستم نمی -

 :گفت زده شتاب هم، بعد و شد سكوت لحظه چند
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 .خدانگهدار. بنیامین به میدم رو گوشی -

 یم تكون دلم توي رو چیزهایی یه هاش كشیدن خجالت این. بگیرم امو قهقهه جلوي نتونستم

...  خب ولی. بدم فشارش و بگیرمش بغلم توي خواست می دلم واقعا هایی وقت چین هم! داد

 !ودب شكننده و ظریف زیادي. بدم فشارش تونستم نمی هم، كنم بغلش تونستم می اگر حتی

 مُردي؟ نمیدي؟ جواب چرا...  الو -

 :گفتم و شد جمع حواسم. بود بنیامین صداي

 احوالپرسیته؟ این. كوفت -

 چرا؟ نمیدي جواب كردم، سالم بار ده -

 . سالم علیك خب. اهان -

 داشتی؟ كارم چی -

 . زدم زنگ چی براي نمیاد یادم بپرسم؟ خواستم می چی...  بپرسم خواستم می -

 :گفت و آورد تر پایین رو صداش

 هی كنی، وراجی ساعت دو اینكه جاي به میده، جواب دیگه نفر یه منو گوشی بینی می وقتی -

 . بزن زنگ بعدا و بگو ببخشید

 .باشه داشته تاثیري روم هاش حرف كه بودم اون از تر سرخوش

 خواستم می. بودم زده زنگ داد جواب رو گوشی كه همون خاطر به اصال. بابا جات سر بشین -

 نیست؟ خوب حالش گفتی مامان به چرا. طوره چه حالش ببینم

 :آورد تر پایین رو صداش هم باز

 .بگم طوري این خواست خودش -

 چرا؟ -

 . مزاحمه كنه می حس...  خب...  مامانت. دونی می كه خودت -

 . نباشه اون كه نمیشه میریم داریم هم با همه وقتی چی؟ یعنی ها حرف این -
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 هك میشه باعث اومدنش میگه ولی. گفتم هم ها این از بیشتر. گفتم بهش هارو حرف این منم -

 . مادرت هم بشه اذیت خودش هم

 ظاهر در شاید نیست؟ خوب ژاله با رفتارش مامان نفهمه كه بود كی. دادم تكون سري تاسف با

 . ظاهره حفظ فقط كه بود مشخص كامال ولی نداشت، باهاش بدي رفتار

 یول نبوده تاثیر بی انصافا. زدم حرف مامان با. ناراحتم واقعا وضعیت این از خودمم. بگم چی -

 .بشه درست تا مونده خیلی هنوز

 گفتی؟ چی مامانت به -

 . كنم قطع نداري، كاري اگه. مربوطه خودمون به دیگه اونش -

 نمیاي؟ خرید -

 . نیست حسش. بابا نه -

 :گفت و شد آروم صداش باز

 میاد؟ حسش بیان، ها بعضی اگه حاال -

 :گفتم و خندیدم

 . هدف به زدي صاف. داداش جون آره -

 .بخونه كتاب خواد می هم بعدش. كنه می درست شام داره كه فعال. ببند نیشتو. مار زهر -

 دارین؟ چی شام -

 شاید. كنه می درست غذا مامان و خودش براي داره هم ژاله. خوریم می غذا بیرون احتماال كه ما -

 . پیششون بیاد هم مهسا

 . كنه می درست داره چی میگم. كن ول هارو حرف این -

 چه؟ تو به آخه -

 .سرشون رو بشم چتر اي بهونه یه به خوام می باشه چیلی و چرب غذاي یه اگه -

 . كنی می غلط تو -
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 . نداره ربطی هیچ هم تو به. دامادمونه ي خونه خبرته؟ چه...  هوي -

 :گفت و گرفت اش خنده

 . باشی بهونه دنبال كنی می بیجا خیلی جنابعالی نیستم خونه من وقتی -

 .مبخوری غذا بیرون بیاد من با قراره چون. بپزه مامانت و مهسا براي رو غذا بگو بهش پس باشه -

 !اضافه غلط -

 . بیاریش خودت با كنی نمی تنش لباس زور به كه كنی می تو غلطو -

 . پریده سرت از عقل واقعا انگار نه -

 با دیروز گفت ولی. باباش دیدن بریم هم با گفتم ژاله به. چیزي یه آهان. طوره همین گمونم آره -

 ببینه؟ رو باباش نداره دوست گفت؟ دروغ چرا. رفته تو

 . نه دیروز ولی. بردمش خودم هم بار چند. داره دوست كه معلومه -

 زد؟ حرفو این چرا پس -

- ... 

 بنیامین؟ الو -

 . كردم می فكر داشتم -

 رسیدي؟ هم اي نتیجه به -

 . بیاد تو با نداره دوست كنم فكر -

 :شد هم در هام اخم

 چی؟ براي -

 . خواستگاري از قبل البته بره؟ جایی من با نجال كه بود درست نظرت به چیه؟ خودت نظر -

 ای. بودم داداشش دوست داشتم؟ باهاشون نسبتی چه من مگه. گفت می راست. فكر تو رفتم

 تداش دلیلی چه نشده، زده بینمون حرفی هیچ وقتی وجود این با ولی. داداشش زن برادر هم شاید

 از هم خیلی هیچ، نشدم كه ناراحت. نشست لبم روي لبخند. تنها هم اون بشه؟ همراه من با كه
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 یكس با حتی پسري، هیچ با كه این. داد می دست بهم اطمینان حس جور یه. اومد خوشم رفتارش

. ودب نشده خونه هم هم، بود محرم بهش كه بنیامین با حتی. نمیره جایی هم داره عالقه بهش كه

 قضاوت موردش در رحمانه بی طور این كه دختر این از حیف دید؟ نمی چیزهارو این مامان چرا

 فاقات از ترسید می. بگیره دست به رو دلش كنترل كرد می سعی شاید. نبود این حقش. میشد

 . بشه دردسرساز براش دوباره كه اي نسنجیده و ناگهانی

......... 

*** 

 پس دادم، می انجام باید من كارهارو این ي همه اگر. كشیدم بلندي سوت كارها، لیست دیدن با

 بزنند؟ گل فروشی گل ببرم رو ماشین كه بودم داماد من مگه كرد؟ می غلطی چه بنیامین اون

 حتما !دیگه آرایشگاه یه بود رفته هم خودش و آرایشگاه بود برده رو نجال صبح فقط كه بنیامین

 عكس. قدیم دامادهاي هم داماد! آوردم می آرایشگاه از رو بنیامین رفتم می باید هم بعدش

 ناخنكی یه آرایشگاه توي نبود بعید! كجا تیغ شیش بنیامین و كجا سبیل و ریش اون با بابا عروسی

 ! بزنند ابروهاش به هم

 و كف تمام. زنونه حموم نه، كه خونه. خونه برگشتم تاكسی با دادم، فروشی گل به كه رو ماشین

 و رفح صداي و بودند خونه توي دیدیمشون، می نوروز عید بركت به اونم و بار یه سالی كه فامیلی

 نمیشد حتی كه بود پلوغ شلوغ قدر اون. میومد طرف همه از دست و آهنگ و كشیدن كل و خنده

 هم نجال ؟باشه مونده تنها گوشه یه نكنه بود؟ كجا. كنم پیدا رو ژاله بلكه بچرخونم چشم بینشون

 . بگیره گرم باهاش بخواد نبود دیگه كه

 خودمو عسری كه آوردم شانس. بیرون پرید گربه عین یكی كه رفتم می آشپزخونه سمت به داشتم

 :گفت و كرد جور و جمع خودشو. بود كرده خالی روم شربتشو وگرنه كشیدم عقب

 بگیري؟ زن خواي نمی. جلو زد ازت نجال آخرش طوره؟ چه حالت تویی؟ نیما ا  -

 ازدواج كه بود سالی هفت شش. بازیم هم زمانی یه و بود من سن هم. ام خاله دختر. شكیبابود

 نتكو سري حوصله بی.  "بگیري زن خواي نمی "گفت می همینو دید می منو وقت هر و بود كرده

 :گفتم و دادم

 . بكنم حماقتی چنین بخوام منم كه دیده خیري چه گرفته رو تو كه سیاوش مگه حاال -
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 :گفت عصبانیت با و شد سرخ

 گفتی؟ چی تو -

 :گفتم و انداختم باال اي شونه

 میگم؟ دروغ مگه -

 خاله نارك مامان. آشپزخونه توي رفتم و دادم خالی جا. سمتم به بپاشه شربتو كه كرد بلند دستشو

 تاالر توي و ظهر از بعد از مراسم. بود ناهار كردن درست مشغول عموها زن و دایی زن و عمه و ها

 !بودند شده فرما تشریف صبح عزیز،از فامیل ولی بود،

 كه ور مامان. نبود ولی. كردم می پیدا رو خانوم بیتا باید. گرفت رو ژاله سراغ نمیشد كه مامان از

 :گفتم و خندیدم. چرخیدند سمتم به ها خانوم ي همه زدم، صدا

 !دارید دوست پسرتون مثل منو اتون همه دونستم نمی -

 :گفت و اومد تر نزدیك مامان. رفتند قربونم نحوي به كدومشون هر و خندیدند همه

 . پسرم جونم -

 تا دمكر نگاهشون حرف بی ثانیه چند. من دهن به بودند زده زل اشون همه. انداختم بقیه به نگاهی

 :گفتم و آوردم پایین رو صدام. شدند مشغول خودشون كار به و رفتند رو از

 كجاست؟ خانوم بیتا -

 شده؟ چیزي -

 . نیستش ایشون ولی هستند همه آخه. نه -

 :گفت و شد مهربون اش چهره

 . كنه استراحت كم یه نجال اتاق به رفت. میشه اذیت شلوغی توي. بود خسته -

 هست؟ پیشش كسی -

 . پیششه جاریش آره، -

 جاري؟ -
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 . بنیامین عموي زن. دیگه آره -

  كجاست؟ اش عمه. آهان -

 :گفت و خندید مامان

  اش؟ عمه كدوم -

 داره؟ عمه تا چند مگه -

 . تا سه -

 میگین؟ جدي. بابا نه -

 هر. عمو تا دو و داره عمه تا سه. باشند داشته فامیل و فك قدر این كردم نمی فكر اصال. آره -

 داییش. داره دونه یه هم دایی و بیامرزه خدا كه اشو خاله ولی. دارند عروس و داماد هم كدومشون

 ... هم

 . نبود كن ول گفت، نمی برام هم رو هاشون نوه رسم و اسم تا دادم، می دلش به دل اگر

 . برم من ندارید من با كاري اگر...  مامان -

  بري؟ كجا -

 . ام سینه تخت چسبوندین صبح كه لیستی اون ي بقیه دنبال برم -

 :گفت و كرد دلی ته از ي خنده مامان

 . بدیم انجام كارهارو این خودت براي زودي به اهلل انشاء. برم قربونت برو -

 :گفتم دل ته از

 .آمین الهی -

 :گفت و گرفت بازوم از بیجونی نیشگون. است ژاله منظورم فهمید جا در

 میگی؟ آمین كه كنی می فكر كی به داري -

 :گفتم و خاروندم بود، افتاده خارش به كه رو بازوم
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 . گلتون عروس به -

 :گفت و شد پیدا اش كله و سر فضول مهرناز كه بگه چیزي خواست مامان

 بگیرین؟ عروس قراره... دایی زن -

 ي شماره. بیرون زدم خونه از و كردم استفاده غفلت از من و شد جلب مهرناز به اش توجه مامان

 وسی اشو شماره زد زنگ بهم ژاله كه روز همون چرا. من به لعنت. داد نمی جواب. گرفتم رو بنیامن

 . نمونم در به در جوري این حاال كه نكردم

 :داد جواب بار این و گرفتم رو اش شماره دوباره

 . سالم -

 .خوام می رو ژاله ي شماره. سالم -

 چی؟ واسه -

 . نیستش -

 نیستش؟ كجا -

 . نیستش ژاله ولی شدند جمع ما ي خونه است همسایه و در و فامیل چی هر. ما ي خونه -

 .آرایشگاهه توي نجال پیش ژاله. آهان -

 جدي؟ -

 . آره -

 . خوبه -

 بود؟ همین كارت -

 دارم؟ كار تو با كردي فكر پس. آره -

 :گفت حسرت با زنه، می حرف اي دیگه شخص با انگار كه جوري بنیامین

 .كنم عوض رو زنم برادر میگم هی من -
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 :گفتم و گرفت ام خنده. شد بلند بود، آرایشگرش احتماال كه اي دیگه مرد ي خنده صداي

 . بده رو ژاله ي شماره. بریز مزه كم. مار زهر -

 . نمیدم -

 چرا؟ -

 چیكار؟ خواي می تو -

 نمی تحویل رو احدي نجال غیر دیگه ساعت یه از و دامادي كه تو. میشه الزم وقت یه خب -

 نگز یكی به شدم مجبور داشتم كار جایی وقت یه. برم كارها دنبال باید كه بدبختم من . گیري

 .بزنم

 ردتد دونم می كه من. بزن زنگ بابات به كرد گیر كارت جایی اگه بهونه؟ شد اینم. بگو چرت كم -

 .بدم بهت اشو شماره تا بیار كننده قانع دلیل یه. چیه

 :گفتم رودوایسی بی

 حرفیه؟. بشنوم صداشو خوام می -

 هتیك كه انداختم می خواهرت اسم پشت از "خانوم" زدن حرف موقع اگه من. پسر پررویی خیلی -

 بشنوي؟ صداشو خواي می میگی من هاي چشم تو زدي زل تو اونوقت. كردي می ام پاره

 چشم وت بودم زده زل اگر. بینم نمی نحستو ي قیافه خداروشكر االن كه همینه تو اش نكته دقیقا -

 .زدم نمی حرفی همچین كه هات

 . كنم قطع دیگه نداري مهمی كار اگه -

 تر؟ مهم این از كار -

 .خدانگهدار -

 :كشیدم داد

 .بنی -
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 ما دیگه دست كف حرص با و كردم مشت بود، توش موبایل كه دستی. بود كرده قطع دیگه ولی

 :كوبیدم

 . لعنتی -

 كراها با. بود بنیامین. شد بلند گوشیم اس ام اس صداي میاوردم؟ گیر اشو شماره باید طوري چه

 :كردم باز رو پیامش

 "...080. بزنی فك كوپنت از بیشتر اگه حالت به واي! اته عمه بنی "

 رو لهژا ي شماره سریع. پیچونه نمی منو جوري این دونستم می. دیوونه ي پسره. خندیدم قاه قاه

 . كردم سیو

 بادام ي لحظه براي كوپنمو فعال دادم ترجیح. بزنم زنگ بهش باید اي بهونه چه به دونستم نمی

 ! دارم نگه

 از. ژاله و نجال براي آرایشگاه ببرم گفت و داد دستم غذایی ظرف مامان كه بود یك ساعت حدود

 و شدم خوشحال واقعا بود، گرفته نظر در هم رو ژاله و بود گذاشته تا دو ظرفی هر از اینكه

 . بودم كرده پیدا دیدنش براي اي بهونه اینكه از تر خوشحال

 میخانو. ایستادم دوربینش جلوي و زدم رو آیفون. آرایشگاه دم رفتم و شدم ماشین سوار سریع

 :داد جواب

 .بفرمایید -

 . بیان لحظه یه بگید بهرامی خانوم به میشه اگه -

 شما؟ -

 .هستم كاردان -

 .كنید صبر لحظه چند -

 دلم تو دل. كردم می تصور رو ژاله ي شده آرایش ي چهره و بودم ایستاده پا لنگه یه در پشت

 سر و نجابت از نه. انداختم پایین سرمو من و شد باز آرایشگاه در باالخره. ببینمش زودتر كه نبود
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 فعال. دادم تكون سرمو فقط من ولی كرد سالم! نه دفعه یه. ببینمش ذره ذره خواستم می زیري، به

 ! بود اي دیگه كار پی حواسم

... ا  زانوش، زیر تا تیره آبی مانتوي مشكی، شلوار. بود پاشنه بدون و ساده و آبی كه هاش كفش

 شه؟ب معلوم كمرش سایز كه بسته سفت قدر این چرا تنگه؟كمربندشو قدر این چرا مانتوش كمر

 هم روي رو مانتو طرف دو انگار نبسته؟ هاشو دكمه. كردم اخم جوریه؟ این چرا مانتوش هاي دكمه

 مرفت و گذشتم كمرش از جوري؟ این چرا! بود داشته نگهش كمربند، گره با فقط و بود گذاشته

 كونت رضایت با سرمو. بود انداخته اش سینه روي شالشو هاي لبه. خوبه یكی این...  خب. باالتر

 . صورتش سمت بردم نگاهمو و دادم

 گرد هام چشم دیدم، كه اشو چهره. انداختم هاش چشم به نگاهمو لحظه یه تو و بستم هامو چشم

 فرقی هیچ واقع در. داشت فرق آسمون تا زمین داشتم، انتظار كه چیزي اون با اش چهره. شد

! ژلبر ذره یه از دریغ. نداشت فرقی هیچ همیشگی ي ژاله با بلكه من، ذهنی تصور با نه...  نداشت

 این چرا پس كنه؟ آرایش هم خودش كه آرایشگاه بود نیومده مگه نداشت؟ آرایشی هیچ چرا

  جوري؟

. نهك می نگاهم داره سوال پر و تعجب با ژاله بود، رفته یادم اصال كه بود شده درگیر فكرم قدر اون

 جیبم از رو گوشی و گرفتم ازش نگاهمو. شد جمع حواسم موبایلم زنگ صداي با هم آخرش

 ماخ با و كردم قطع رو موبایل صداي! بزنم حرف باهاش نداشتم وقت فعال. بود بنیامین. درآوردم

 :گفتم و كردم مانتوش به اي اشاره و ژاله سمت برگشتم

 وضعیه؟ چه این -

 شد باعث كه كرد تر نزدیك هم به رو مانتوش هاي لبه. شد هم در اش چهره و گرفت گاز لبشو

 كردم هشنگا منتظر و كشیدم موهام به دستی كالفه. بیاد چشمم به بیشتر باریكش كمر انحناي

 :گفت كه

 . ببندم هاشو دكمه نشد وقت. اومدم عجله با نشید معطل اینكه براي -

 تمام حرفش. كرد هاش دكمه بستن به شروع نره، كنار مانتوش كه طوري احتیاط، با و آروم و

 ىب من و بود كرده عجله قدر این من نشدن معطل خاطر به اون. برد بین از ناراحتیمو و عصبانیت

 :گفتم و دادم بهش رو غذا حاوي سبد. گرفتم مى ایراد بهش حقى، هیچ بدون و دلیل
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 حاله؟ چه در نجال -

 .آرایشگر دست زیر -

 كنند؟ می كار چی حاال تا صبح از -

. كردن قبول نجال ولی بذاره گیس كاله گفت بهش آرایشگر. بلنده و پر خیلی موهاش اهلل ماشاء -

 تموم هك صورتش آرایش. گذاشتند براش بیگودي فقط فعال تازه. برد زمان خیلی موهاش پیچیدن

 . موهاش سراغ میرن باز بشه

 مقابل صورتم تا شدم خم كمى. بست نقش ذهنم توي خودش بلند و خرمایی موهاي تصویر

 :گفتم عمدا و هاش چشم توى شدم خیره. بگیره قرار صورتش

 نیست؟ خودت موهاي حیف. نمیاد خوشم اصال. بذاري گیس كاله نباید هم تو -

 دندونش بین اش گوشه كه كوچیكش هاي لب اون با اش، شده درشت هاي چشم و ناباورش نگاه

 هر داشتم؟ ژاله برابر در كه بود حسی چه این. برد می هرز رو دلم و فكر بدجوري بود، شده اسیر

 لب عشقش كه كیه آخه. انداخت می سرم تو ناجور فكرهاي و لرزوند می دلمو دختر این حركت

...  اهلل اال اله ال... هارو لب اون نخواد دلش و باشه گرفته هاش دندون بین رنگشو خوش هاي

 كه نبنیامی حال به خوش داره؟ فكرهایی و حس چنین بینه می رو نجال موقع هر هم بنیامین یعنی

 و سور و كنم راضی مامانو بیام من تا ولی برسه خواد می كه چی هر به تا مونده ساعت چند فقط

 !باشم نداده دختر این و خودم دست كاري یه موقع اون تا امیدوارم فقط...  كنم مهیا ازدواجو ساط

 كه طور همون و بستم جذابیت همه اون روي هامو چشم خطرناكی، ي حادثه هر از جلوگیري براي

 :گفتم رفتم می ماشین سمت به

 . شد سرد غذاها. داخل برو -

 فاصله خطر ي محدوده از و انداختم بهش آینه توي از هم رو نگاه آخرین. شدم سوار سریع

 !گرفتم

 و ردارب فیلم دنبال برم خواست ازم بنیامین و دادم جواب. بنیامین هم باز. خورد زنگ دوباره گوشیم

 درق این عقد مراسم یه دونستم نمی. فروشی گل دم ببرم بردار، فیلم همراه رو بنیامین هم بعد

 . میشه شیرین هم خستگیش عروس، ژاله و باشم من داماد اگر البته. داره فنگ و دنگ
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 می رتاال توي باید پنج ساعت. رسید مامان به نوبت شدم، خالص كه بنیامین فرمایشات خرده از

 با چیزي یه بار هر و برگشتم و رفتم تاالر به مامان همراه بار ده. بود دو ساعت حاال و بودیم

 چیزهاي و شیرینی هاي خنچه گل، هاي شاخه گردو، و عسل شمعدون، و آینه. آورد می خودش

 دل و جون با بابا رو برگردوندش مسئولیت خداروشكر و آرایشگاه بردمش هم همه از آخر. دیگه

 ! پذیرفت

 جمع ما ي خونه توي كه اقوامی بردن. داشتم رو كش مسافر نقش كه هم نیم و چهار ساعت از

 داشتند ماشین هاشون خیلی خداروشكر. بود شده برون عروس یه خودش تاالر، به بودند شده

 خواستند می كه هم عده یه! دادند می ترجیح آژانس به منو نداشتند، كه هم اي عده اون ولی

 اب همه گرفت، تماس باهام بنیامین وقتی و موندند خونه توي بیان، تاالر به داماد و عروس همراه

 . آرایشگاه سمت كردیم حركت هم

 الهس دوازده ده كه شیال و شكیبا برادرهاي بهروز، و شهروز و بود شكیبا خواهر شیال، ماشینم توي

 گردن وبال موندند ها این و تاالر رفتند سیاوش و شكیبا همراه كه هم خاله شوهر و خاله. بودند

 ! من

 قشن فقط كه دیگه مردهاي تمام و من ولی. دیگه هاي خانم و شد وارد بنیامین فقط آرایشگاه، دم

 . موندیم منتظر ها ماشین توي داشتیم، رو راننده

 رونبی آرایشگاه این از عروس لباس با بود قرار كه اونی. دادم تكیه بهش و شدم پیاده ماشین از

 حاال و كرد می جیغ جیغ ها بچه مثل پیش، روز چند همین تا كه بود من كوچولوي خواهر بیاد،

 جورایی یه ولی بود، خودمون ي خونه توي هنوز و نبود عروسیش اینكه با. كرد می ازدواج داشت

 .مهمونه امون خونه توي دیگه كردم می حس

. اومد نبیرو آرایشگاه از بنیامین دست توي دست هم نجال شد، بلند كه ها خانم كشیدن كل صداي

 ینماش كنار تا نگاه با. من ي میزه ریزه نجالي. نبود پیدا صورتش از چیزي بزرگ شنل اون زیر

 كجا. گشتم می ژاله دنبال هنوز من و شدند هاشون ماشین سوار همه. كردم اش بدرقه عروس

 يا دیگه ماشین سوار بود نجال به حواسم من تا نكنه ندیدم؟ رنگی آبی مانتوي هیچ چرا بود؟

 .داییش شاید كی؟ ماشین ولی شده؟

 سر پشت و شدم سوار بود، كرده زیاد حسابی هم رو ماشین ضبط صداي كه شیال غرغرهاي با

 ریش بیخ بودند انداخته چرا رو ساله پونزده چهارده هاي سوسول بچه این آخه. كردم حركت بقیه
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 همه و كنم باز رو ماشین در خواست می دلم عروس؟ دنبال بیاد بچه میده معنی چه اصال من؟

 رو سیرم دادم می ترجیح نباشه، پیشم ژاله بود قرار اگر. خیابون وسط كنم پرت اردنگی با اشونو

 !ببرند سرمو و بكشند جیغ گوشم بغل ها دیوونه این تا كنم طی تنهایى

.............. 

 هدیگ و نبود مختلط مجلس خداروشكر. شدم خالص خاله، هاى جغجغه شر از رسیدیم، كه تاالر به

 به مرفتی بنیامین عموي وتنها بابا همراه اومد، كه عاقد.ببینم رو صدا و سر پر شیالى نبود قرار

 یداپ براي رسید، ها خانم قسمت به پام اینكه محض به. بشه خونده عقد خطبه تا ها خانم قسمت

 با لبخندهاي و دیدم می رو خودمون هاي فامیل ي چهره فقط ولی. چرخوندم چشم ژاله كردن

 توي هاومد نامحرم تا چند كه انگار نه انگار. كردند پشیمونم كردن نگاه از كه منظوري بی و منظور

 هترب! رفتند می رژه ما جلوي شده بزك و برهنه ي كله و سر و بند نیم هاي لباس همون با. مجلس

 . كنم پیدا كنارش تونستم می رو ژاله حتما. بگردم خانوم بیتا دنبال بود

 شستندن عاقد طرف دو بنیامین عموي و بابا. نشستیم بود، شده خالی برامون كه هایی صندلی روي

 ینبنیام. بنیامین عموي و عاقد خاطر به احتماال. بود شنل زیر چنان هم نجال. نفر آخرین هم من و

 ؟داشت اضطراب یا كشید می خجالت یا بود گرمش. بود پایین سرش و بود شده قرمز صورتش

 .نبود بد كرد می شل رو كراوات گره اون كم یه! هم با اش همه هم شاید

 نفر. ودب نشسته صندلی روي مامان هم كنارش. بنیامین كنار و فاصله كمی با. دیدم رو خانم بیتا

 شتپ. مامان سنی ي رده تو و مسن همه. شناختم نمی كه هایی خانم و بود بنیامین ي عمه بعدي

. نداشت فایده جوري این! شال بى و شال با خودمون فامیل دخترهاي. كردم نگاه رو سرشون

 دعاق به و انداختم پایین سرمو. است ژاله كدوم بفهمم تا كنم چك دونه دونه رو همه كه نمیشد

 .دادم گوش

 ملب روي لبخند. خوندند می رو گالب و گل همیشگی هاي جمله ها خانم و میشد خونده عقد خطبه

 :شنیدم رو نجال ظریف صداي و شد خونده هم سوم بار شد؟ بزرگ كی نجال. بود نشسته

 .بله بزرگترها و مادرم و پدر ي اجازه با -

 وندهخ خطبه و شد گرفته بله بنیامین از هم بعد لحظه چند و شد بلند ها خانم كشیدن كل صداي

 ! گشت برمی طبیعی حالت به كم كم بنیامین روي و رنگ. شد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

798 

 

 مونه بنیامین ولی آقایون مجلس به برگشتیم هم ما رفت، و كرد جمع رو دستكش و دفتر كه عاقد

. ینمبب رو ژاله لحظه یه نتونستم حتی من و نجالست كنار بنیامین چرا كه میومد زورم. موند جا

 مین من چرا ولی بود اومده حتما. بود ممكن غیر این ولی. باشه نیومده اصال نكنه كه بودم نگران

 ودب لیست اول كه اي شماره با و درآوردم رو گوشیم عاقبت كه بود درگیر فكرم قدر اون دیدمش؟

 ."آرامش "...  گرفتم تماس

 با. داد نمی جواب كه بود مجلس توي پس. كشیدم راحتی نفس! شد قطع تا خورد بوق قدر اون

 . شنید مى رو موبایلش صداي هم نباید صدا و سر و شلوغی اون

 اب گرفتن عكس و كادو دادن براي كه دنبالمون فرستاد رو شهروز مامان، كه بود بعد ساعت نیم

 كرد ندبل هم رو بابا و شدم بلند جام از سریع خواسته خدا از. خانومها قسمت بریم بنیامین، و نجال

 .بردم و

 رو راه هك جلو انداخت منو بابا. نبودند پیدا خودشون اصال كه بود شلوغ قدر اون بنیامین و نجال دور

 . فتندر می عقب و دادند می رو كادوهاشون یكی یكی ها خانوم. جلو رفتم گویان اهلل یا منم. كنم باز

 زگاررو هی! كرد حلقه بابا بازوي دور دستشو و بابا به رسوند خودشو كه دیدم رو مامان چشم زیر از

 ورد ظریفشو هاي دست اون ژاله میشه كی! كنه حلقه بازومون دور دستشو نداریم هم نامزد یه... 

 .بود شده خوشكل پیچیده موهاي و آرایش با. بود زده هم تیپی چه مامان. بندازه بازوم

 شتدا و بنیامن سمت بود شده خم كه بود من از جلوتر خانومى. بنیامین نزدیك رسیدم باالخره

 نجال ؟گفت نمی هیچی هم بنیامین و بنیامین حلق تو بود رفته كه بود كی این. میزد حرف باهاش

 . گفتند می تبریك بهش كه بود خانومهایی به حواسش كه هم

 ستینآ. بود پوشیده مشكی هاي رگه با اي نقره ماكسی لباس یه. چرخید هیكلش و سر روي نگاهم

 از كنم فكر. بود كرده پف شال زیر سرش. پوشیده كامال لباس یه. بود ربعی سه لباسش هاي

 وت یكی باالخره. اومد خوشم! بود پیچیده موهاشو هم شاید. بود زده بسكتبالی سرهاي گل همون

 مرك چند هر. بیرون نریزه ندارشو و دار ي همه و بپوشه لباس درست كه بود شده پیدا مجلس این

 كه هایی لباس وجود با ولی بده نشون رو اندامش باریكی كه بود تنگ كافی ي اندازه به لباسش

 . بود محشر واقعا این بودند، پوشیده بقیه
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. دامنش سمت رفت و عقب اومد دختر دست دفعه یه كه كردم می تحسینش دلم توي داشتم

 رزی از دستشو! شد مشخص رونش تا و بشه باز لباس چاك شد، باعث كه داد حركت كمی پاشو

 !خاروندن به كرد شروع و كرد رد لباس چاك

! تادمایس اونجا چی براي بود رفته یادم كلی به كه بود گرفته ام خنده روم پیش ي صحنه از اونقدر

 به كنهمم نگم، چیزي اگه دیدم. نخندم كه كردم می تالشمو تمام و دهنم جلوي بودم گرفته دستمو

 ی،شلوغ و صدا و سر همه اون بین كه كردم صاف گلویی! بخارونه هم رو باالتر كم یه بزنه سرش

 :تمگف گوشش نزدیك سر، پشت از و شد خم سمتش به كمی ناچار به. نشنیدم صداشو خودمم

 میدین؟ اجازه. خانوم خوام می عذر -

 ریعس. برگردوند روشو و كشید بلندي هین افتاد، من به چشمش تا و برگردوند سرشو لحظه یه

 و دش خارج كنترلم از لبم. پاش روي كشید و گرفت لباسشو چاك و درآورد دامنش زیر از دستشو

 .عقب رفت و شد رد كنارم از سریع دختر. شد باز هم از لبخندي به

 :گفتم و بنیامین سمت رفتم

 گذره؟ می خوش...  دوماد شاه... به به -

 رو، ادوك ي جعبه و كردیم روبوسی هم با. كردیم بغل رو همدیگه و شد بلند صندلی روي از بنیامین

 شماره هی. نكنم اش حواله چیزى مشتى یه كه كردم مى كنترل خودمو خیلى. گذاشتم دستش توي

 مرفت. بده جوابمو ،"كجاست ژاله" بپرسم ازش اگر بود محال دیگه. بود داده بهم منت كلى با رو

. درآورده ور شنلش نجال. كنند روبوسی بنیامین با بودند، سرم پشت كه مامان و بابا تا نجال سمت

 كه یالنگوی و بوسیدم رو پیشونیش. بود شده ها پرنسس مثل سفید، لباس و تور و تاج اون با

 :گفتم و كردم دستش بودم، خریده براش

 . بشی خوشبخت امیدوارم -

 . مدیونم بهت خیلی. نیما ممنونم -

 . نداشتیما ها حرف این از -

 . كنیم زندگی هم پیش همه میشد كاش. میشه تنگ باهات كردن كل كل براي دلم...  نیما -
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 براي منم دل. نداشتم خوبی حال خودمم. بشه سرازیر اشكش كه بود االن. داشت بغض صداش

 و دعواها اش، شفته و شور غذاهاي تلویزیون، جلوي كاناپه روي از كردنش جمع موهاش، كشیدن

 اش دیگه كارهاي خیلی و دوش زیر خوندنش آواز صبحش، سر ي كرده پف هاي چشم مگوها، بگو

 . میشد تنگ

 :گفتم و گذاشتم هم روي هامو پلك. فشردم و گرفتم دستشو

 صرع تا صبح ژاله و بنیامین و من كه هم عروسی از بعد. پالسی خودمون ي خونه كه عروسی تا -

. نزدیكه هم به كه هم راهمون. خودمون خونه میاي صبح از تنهایی ي بهونه به هم تو. ایم كارخونه

 .نگیر غوره آب الكی پس

 .میومد طرفمون به سختی به و آروم آروم دارش، چرخ صندلی با كه افتاد خانوم بیتا به نگاهم

 كنزدی بردمش گفتن، تبریك از بعد كردمو احوالپرسی. سمتش رفتم و كردم ول رو نجال دست

 بنیامین لحظه، همون كجاست؟ ژاله پس بابا، اى. انداختم بر و دور نگاهی. داماد و عروس جایگاه

 :گفت و داد تكون هوا توي رو كلیدي كشید، سرم پشت به سركی

 !كلید...  ژاله -

 رو لیدك و شد خم بنیامین سمت به كه دختري و كردم نگاه سرمو پشت برگشتم سرعت با ژاله؟

 واستخ و گرفت بنیامن از رو كلید! پاش باالي تا بلند چاك با ماكسی اي نقره لباس همون. گرفت

 :زدم صداش ناباوري با كه بره

 تویی؟...  ژاله -

 :گفت دزدید می نگاهشو كه طور همون و برگشت سمتم به

 . نیما آقا سالم -

 لب رژ! بود كرده تغییر هم قدر چه و بود كرده آرایش. گذروندم نظر از صورتشو زوایاي تمام

 .میومد بهش خیلی صورتیش

 .شدي خوشكل -

 كه گفت "ممنون " شبیه چیزي لب زیر. بود مشخص هاش گونه رنگ تغییر هم باز آرایش، وجود با

 :نشنیدم درست عكاس صداي خاطر به
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 .بندازم رو عكس تا بایستید داماد و عروس طرف دو -

 كنار مه بابا و بودند ایستاده نجال كنار مامان، و بنیامین مادر. كردم نگاه سرمو پشت و برگشتم

 :گفت و برگشت سمتم به مامان فضا، توي فلش نور شدن پخش از بعد. بنیامین

 . بگیر عكس بیا...  نیما -

 :گفت ژاله

 . برم باید من ببخشید -

 بگیري؟ عكس خواي نمی مگه. كن صبر -

 :گفت و انداخت پایین سرشو

 .اندازم می عكس بعدا من. بفرمایید شما -

 . بندازیم خانوادگی عكس خوایم می. جمعن همه االن كی؟ یعنی بعدا -

 :گفتم و كشیدم كمی شالشو ي لبه كه بزنه حرفی خواست

 !دیگه بیا بیا، گم می وقتی. دختر نكن بحث من با -

 :گفت آروم خیلی. كردم ول شالشو گرفت، قرار كنارم ژاله وقتی و ایستادم بابا كنار

 .اینا خاله كنار میرم من -

 :گفتم و گرفتم دستشو مچ بره اینكه از قبل

 . بگیره عكس خواد می. كن نگاه دوربین به. خوبه جا همین -

 كنه، توجه جلب اینكه بدون تا كرد مى تالششو تمام و كرد مى نگاهم اخم با داشت بار اولین براى

 :گفتم آروم و شدم خم سمتش به كمى. كنه آزاد هام انگشت بین از مچشو

 همتوج. كنم برخورد تر جدى میشم مجبور كنى عوض جاتو بخواى اگر ولى كنم مى ول دستتو -

 هستى؟ كه منظورم

 تهنشس تنش روى حسابى كه براق لباس این با جورى این حاال خبرى، بى ساعت چهار سه از بعد

 اطرافمون، جمعیت فقط و بود ایستاده كنارم محشرش، و درشت هاى چشم و ملیح آرایش و بود
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 ندچ گرفتن به فقط بودمش، دیده جورى این مزاحم بدون اگر مطمئنم. بودند كردنش بغل مانع

 جم كنارم از و كنه باور ژاله كه بود جدى لحنم هم قدر اون! دادم نمى رضایت دستش اى لحظه

 .غوغاییه چه دلم تو كه دونستم مى خودم فقط. نخوره

 :گفتم آهسته و كردم باز مچش دور از هامو انگشت نارضایتى، با

 .تره نشین دل مهربون، ى ژاله. نكن اخم -

 ماساژ رو مچش اش، دیگه دست با. گرفت هام چشم از مكث با نگاهشو و شد كمرنگ اخمش

 رو بقیه نگاه سنگینی مدت تمام من اما شد گرفته عكس. انداخت دوربین به نگاهشو و داد

...  مراسم از بعد نكنه. خورد می خونشو خون حتما، االن كه مامان خصوص به. كردم می احساس

 !كنه؟ زهرش برادرشو عروسی و بگیره رو طفلكی این حال جا همین هم شاید...  نه یا

 پیدا دامنش چاك بین از كه افتاد پاهاش به نگاهم. رفت در ژاله عكس، شدن گرفته محض به

 ! بود پاش ساپورت دیگه حاال...  اما میشد

.......... 

 دتش به و خریدم براش خودم كه هایی همون. افتاد ژاله بلند پاشنه و مشكی هاي كفش به نگاهم

 می رو پاش روي زیادي حد تا و بود بلند دامنش كه حیف. میومد سفیدش و ظریف پاهاي به هم

 عموق هم اون و داشت چاك كه لباسش طرف همون از فقط! بزنم دید خوب تونستم نمی و پوشوند

 می اگر بنیامین. بودم شده هیز و چرون چشم قدر چه. میشد معلوم كفشش و پاهاش رفتن، راه

 ! ذاشت نمی تنم به سر فهمید

 فتهگر رو بازوم كه دستی. شد كشیده بازوم كه كردم می تعقیب نگاه با رو ژاله داشتم چنان هم

 . بود نجال. كردم نگاه بود

 شده؟ چی -

 !برقص بیا -

 :گفتم تعجب با

 كنم؟ چیكار -
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 رقص حال در هم نجال و بنیامین و رقصیدند می هم روي به رو كه شدم بابا و مامان متوجه تازه

 :گفتم و كردم باز بازوم دور از رو نجال دست. بودند

 برقصم؟ چرا دیگه من. بابا خیال بی -

 نرقصی؟ میشه مگه. عروسی برادر چون -

 سرمو و انداخت گردنم دور دست دید، منو تا مامان. شدم همراهش ناچار به و دادم تكون سري

 و دادم نتكو رو هام دست كمی! نیشخند بنیامین و زد لبخند بابا. بوسید صورتمو و آورد تر پایین

 به كردم شروع و كردم باز هم از هامو دست رقصیدن؟ به چه منو آخه. كردم جا به جا پاهامو

 امینبنی همراه هم نجال و بابا دست تو دست مامان! بودم بلد كه بود حركتی تنها این. زدن بشكن

 جلوم و بگیرم دستتو كه كجایی ژاله كردم؟ می غلطی چه تنها و تك وسط اون من. رقصید می

 . بزنی چرخ

 لندب پاشنه هاي كفش و اي نقره بلند لباس با گشتم می دختري دنبال. بود سرگردون نگاهم

. زدند می دست و بودند شده جمع دورمون بود هم دختر و زن چی هر من، گند شانس از. مشكی

 قدر این امشب دختر این چرا. كنم پیداش كه كردم می عوض جامو گاهی از هر رقص، ي بهونه به

 عقد شب مثال امشب آخه كرد؟ می فرار من از. میزد غیبش چرخوندم می سر تا بود؟ شده فراري

 حضورش یول بود، ویلچر روي اینكه با خانوم بیتا حتی. بود می بنیامین كنار باید االن. بود برادرش

 گوشه چرا...  ژاله ولی. كرد می بش و خوش ها مهمون با هم باز بیماریش ي همه با. بود مشخص

 هم مهسا...  مهسا بود؟ شده افسرده واقعا ژاله و گفت می راست مهسا نكنه كرد؟ می گیري

 عقدش مجلس توي شوهرش، سابق نامزد بودن از كه كیه. نجال خاطر به حتما. بود نیومده

  بشه؟ خوشحال

 دیگه خانم تا چند سر پشت. كردم شكار نگاهشو هم اي لحظه عجب و دیدمش باالخره. دیدم

 نارك مقابلش از و شدند جا به جا ها زن كه لحظه یه تو. كرد می نگاهم و میزد دست و بود ایستاده

 هاش اشك نم از كه بود ها المپ نور نبود، خوشحالی برق. میزد برق هاش چشم. دیدمش رفتند،

. زنهب لبخند هاش، چشم توي بسته حلقه هاي اشك اون با كه كرد می تالشی چه. میشد منعكس

 نشون رو واقعیت هاش چشم و كردند می ظاهر حفظ هاش لب كه داشت حالی چه بود؟ شده چی

 . دادند می
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. شندیدم دیگه و جمعیت بین رفت. كرد گرد عقب و انداخت پایین سرشو سریع دید، كه نگاهمو

 و كنم بغلش. سراغش برم تونستم نمی چرا. برنمیومد دستم از كاري هیچ كه من به لعنت...  لعنت

 هسام. برسه فریادش به نبود كس هیچ چرا. بگیره آروم تا بدم گوش دلش درد به و كنم نوازشش

 . نباشه درمونده و تنها قدر این ژاله لحظه اون تو حداقل كه بود اومده كاش... 

 كنه، رقصیدنم به مجبور دوباره بخواد كسی اینكه از قبل و كشیدم كنار رقص میدون از خودمو آروم

 نكنه .نداد جواب هم باز. گرفتم اشو شماره و درآوردم جیبم از رو گوشی. تاالر پاركینگ سمت رفتم

 . نوشتم اس ام اسم سریع نمیداد؟ جواب بودم من چون داد؟ نمی جواب عمدا

 ."نمیدي جواب گوشیتو چرا. نیما منم ژاله، "

 . فرستادم دیگه یكی. نیومد جوابی ولی موندم منتظر دقیقه دو. فرستادم

  "بدي؟ جواب خواي نمی شده؟ چیزي ناراحتی؟ چرا. نگرانتم ژاله، "

 می تكرار اسمشو اي بهونه هر به و زدنش صدا به برسه چه. بردم می لذت هم اسمش نوشتن از

. دممیش تر نگران و تر كالفه گذشت، می چی هر. نیومد جوابی هم باز و موندم منتظر هم باز. كردم

 :نوشتم هم رو اس ام اس آخرین

 نمز می صدات بلند صداي با و زنونه مجلس توي میام ندي، جواب دیگه ي دقیقه دو تا اگر ژاله، "

 با بانتخا. میزنم صدات میكروفن پشت از شده یا بده جواب یا حاال. بیرون بیاي بشی مجبور تا

 ".خودته

 كه ودمب امیدوار فقط. نه یا خونه می هارو پیام این اصال. نه یا پیششه گوشیش كه دونستم نمی

 رو بنیامین كه بود این موند می كه راهی تنها صورت این غیر در. بده جوابی یه و بترسه و بخونه

 خون و بزنم جار اسمشو برم نبودم كه دیوونه. شده چی بفهمه و سراغش بره تا كنم دار خبر

 . كنم حالل مامان واسه جفتمونو

 دستم از گوشی بود مونده كم كه شدم دستپاچه قدر اون شد، بلند كه اس ام اس زنگ صداي

 كه بود پیام همراه نفسش و عطرش و خودش انگار. بود خودش. كردم باز رو پیامش سریع. بیفته

 . كشیدم راحتی نفس و گرفتم آروم

 "ممنونم. نیما آقا خوبم من "
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. شكنمب گردو دمم با و بشه باز بناگوش تا نیشم كه بود بس من براي هم همین كه البته و. همین

 اون قربون آخ. بده جواب ذاشت نمی حیا و شرم ولی. خوند می هارو اس ام اس. خوند می پس

 .بودند شده قرمز خجالت از حتما كه برم هاش لپ

 :منوشت و نشستم بابا كنار. بود شده شام وقت. بود اومده هم بابا. آقایون سالن به برگشتم

 رسد دوست از چه هر. نداره عیب. باشه ذاري؟ نمی محل و خونی می هامو پیام داري پس خب "

 ". نیكوست

 هگوش یه دیگه كه بشه گرم سرش و بخونه هارو پیام كه همین. نبود مشكلی. نداد جواب هم باز

 و بخونه بودم امیدوار. فرستادن جك و نوشتن پرت و چرت به كردم شروع. بود كافی نمونه تنها

 یه براي بشه كه گشتم می چیزي یه دنبال هام اس ام اس توي. دربیاد هوا و حال اون از و بخنده

 كردم پیدا یكی باالخره! داشتند اخالقی مشكل بن و بیخ از ها پیام تمام ولی فرستاد دختر

 :وفرستادم

 نخ گیره، دست دستمال، كنی، دم شرت، شلوارك، شلوار،: اصفهان در شلوار یك سرگذشت "

 "!دندون

 پیدا دیگه یكی و كردم رو و زیر هارو پیام ي بقیه! بود گرفته ام خنده ارسالش حال در خودم

 :كردم

 حاال كه اینه اونم و میشه اضافه هاشون دغدغه به دغدغه یه كنند می ازدواج وقتی دخترها "

 "بپوشه؟ چی شوهرم

 رضا به اس ام اس یه سریع! بود دار صحنه اش بقیه. نداشتم بفرستم براش بتونم كه چیزي دیگه

 :زدم

 "سریع. ها نباشه پرت و چرت. دارم الزم االن همین بفرست توپ ي پاستوریزه جوك تا چند "

 :رسید اولیش كه نكشید دقیقه به

 سوییسی ختل شكالت! دهنتون تو بذارید حاال بچرخونید، قشنگ گوشاتون تو بكنید رو انگشتتون"

 "!میده اي مزه چین هم

 :بود فضولى جهت صرفا بعدي پیام. فرستادم ژاله براي رو پیام خندیدم می كه طور همون
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 "خواي؟ می چی واسه "

 "نباشه كاریت بفرست تو "

 .فرستاد می هم سر پشت اي دیگه جواب و سوال هیچ بدون بیچاره

 "است كرده دوبل پارك تازه كه دختري مانند...  ام خسته "

 كردند نگاه چپ چپ چنان دایی پسر و دایی و بابا و خندیدم بلند بلند. تركیدم یكی این با دیگه

 نمم و فرستاد می تند و تند رضا. خندیدیم می هم با همه و بخونم هم ها اون براي شدم مجبور كه

 . دادند می تكون سر فقط هم دایی و بابا. خندیدم می مدام و ژاله براي فرستادم می رو همه

 ! شد ظاهر سرم باال بنیامین دفعه یه كه خندیدم می داشتم

........ 

 .دارم كارت بیا پاشو...  نیما -

 :شد نگران هم بابا كه بود جدي و خشك صحبتش لحن قدر اون

 شده؟ چیزي -

 :گفت و زد لبخندي بنیامین

 . اجازه با. دارم نیما با كوچیك صحبت یه فقط. نیست چیزي -

. كرد ول دستمو میرم همراهش شد مطمئن وقتی و كشید خودش با قدم چند منو و گرفت بازومو

 :گفت و انداخت برش و دور نگاهی رسیدیم، كه محوطه توي

 . بده گوشیتو -

 . شد هم در هام اخم

 شده؟ چی -

 :گفت و كرد نگاهم چپ چپ

 فرستادي؟ براش اس ام اس تا چند -

 :گفتم برم طفره بخوام و كنم انكار اینكه بدون بود؟ فهمیده كجا از این. باال پرید ابروم
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 فهمیدي؟ طوري چه -

 كنی؟ بازي اس ام اس باهاش كه گرفتی اشو شماره. پسر داري رو خیلی -

 :گفتم خونسرد و گرفتم صورتش جلوي دستمو

 اونم. مفرست می پیام كه منم فقط. نیست كار در اي بازي اس ام اس. نرو تند. كن صبر كن صبر -

. چرا دونم نمی. تماسمو جواب حتی. نمیده هم رو هام پیام از كدوم هیچ جواب. خونه می داره فقط

 اون كه نكن هم فكر. خودش حیاي و شرم از هم شاید تو، ترس از شاید من، مادر ترس از شاید

 . بگم بهش اس ام اس با احساسمو بخوام كه ام خجالتی و بچه قدر

 ي ریزه سنگ تا چند. كرد فرو شلوارش جیب توي هاشو دست و داد فشار هم روي هاشو لب

 :گفت و كرد پرتاب پاشو جلوي

 ...  نیما...  نیما -

 . طوري چه دونست نمی ولی بگه خواست می رو چیزي یه انگار. كشید می عمیق هاي نفس

 . بزن حرفتو -

 چرا؟ -

 چرا؟ چی -

 ژاله؟ چرا -

 چی؟ یعنی -

 كردي؟ انتخاب رو ژاله چرا -

 نكنم؟ انتخاب رو ژاله چرا -

 .نده جواب سوال با منو سوال -

 هاست؟ حرف این وقت اینجا و االن آخه -

  .كنی می استفاده سوء من اعتماد از كه كنم فكر نذار...  نیما. وقتشه جا همین و حاال همین -
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 پس. گذره می چی دلم تو و دارم قصدي چه دونی می كه تو سرت؟ به زده استفاده؟ سوء كدوم -

 چیه؟ مشكل

 ...  نیما -

 :گفتم كالفه

 . بگو اصلیتو حرف -

 سرته؟ تو چی واقعا تو...  تو -

 :گفتم و شدم خیره زده گل ماشین به و چرخوندم راست به سرمو

 كه هم روزي. كردم شك گذشت می ذهنت و دل توي كه چیزي به رفتارت از پیش، ماه چند -

 قیقاد تو زندگی توي دونستم نمی كه بود مهسا و ژاله با مشكلم تنها خواي، می رو نجال فهمیدم

 و تشناختم می چون. نداشتم مخالفتی باهات دیگه فهمیدم، رو چیز همه وقتی اما. دارند نقشی چه

. نبود میل بی تو به نسبت هم نجال كه خصوص به. كنی خوشبخت رو نجال تونی می دونستم می

 . كردم كمكت تونستم كه هم جایی تا و ننداختم پات جلوي سنگی

 :دادم ادامه و كردم نگاهش

 اب تكلیفم كه گفتم بهت. گرفته قرار ژاله هم، نجال جاي به و شده عوض هم با تو و من جاي حاال -

 اگر. دارم ازت خواهشی یه حاال. خوامش می و دارم دوستش كه مطمئنم دیگه و شده معلوم خودم

 راگ پس. كنه می عالقه ابراز جور یه كس هر. كن كمكم داري، قبولم و دونی می خواهرت الیق منو

 هك نكن فكر دربیاد، گرفته هواي و حال اون از و بخنده كم یه كه فرستم می جوك ژاله براي دارم

 خوشحال باید كه امشب خوام نمی. ام ژاله نگران فقط. كنم می استفاده سوء اعتمادت از دارم

 . ببینم اشك هاش چشم توي باشه،

 نگاهش مصمم و هاش چشم توي زدم زل منم. شد خیره بهم حرف بی و كشید صورتش به دستی

 :گفت و زد لبخند باالخره. كردم

 گیره؟ می اشو خنده جلوي زور به و دستشه گوشی ساعته یه كه فرستادي می چی حاال -

 :گفتم و خندیدم

 میخنده؟ داره جدا. ساعت نیم و نه ساعت یك -
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 :گفت و داد تكون سري

 اس سامه با شاید گفتم. میشه شل نیشش و كنه می نگاه گوشیشو همش ها دیوونه عین دیدم -

 توي سرت و بازه بناگوش تا نیشت هم تو دیدم مردونه قسمت اومدم. كنه می بازي اس ام

 .كنی می غلطی یه داري موذي توي كه فهمیدم. گوشی

 :گفتم و زدم اش شونه به دستی خندیدم می بلند بلند كه طور همون

 وت هستم، درگیر مامان با كافی ي اندازه به. لطفا نده تحویلم تَخم و اخم بعد به این از دیگه -

 . نشو اضافه دیگه

 :گفت و شد درهم اش چهره

 دلخوره؟ ماجرا اون خاطر به هم هنوز مادرت -

 طفق. كنه راضی رو مامان كه داره خوبی قدر اون ژاله. مطمئنم. میشه درست ولی. آره متاسفانه -

 .دارم امید خیلی هفته آخر مسافرت به. بشناسند رو همدیگه كه بشه فرصت باید

 :گفت و داد تكون سري

 !انداختی راه دنبالمون رو ایل یه. بریما تایی دو خانومم با خواستم می -

 احتم كه هم جنابعالی. شده چیده شام میز كنم فكر. نكرده شك كسی تا داخل بریم. مار زهر -

 !بذاره دهنت غذا نجال تا زنونه قسمت بري باید

 *** 

 رو النج بنیامین،. گشتیم برمی باید دیگه و بود نیم و دوازده ساعت. شدند ها ماشین سوار همه

. دنبو پیداش هم باز و ژاله دنبال كردم می چشم چشم. زدند می دست همه و كرد می ماشین سوار

 زنگ بهش و درآوردم گوشیمو ناامیدي با. بره در دستم از هم باز نداشتم دوست عنوان هیچ به

  چرا؟. داد نمی جواب. زدم

 سوار هم رو بنیامین مادر و عمه هیجان، و ذوق با مامان و شدند بابا ماشین سوار مامان، و بابا

 ،زدم ماشینو گیر دزد اینكه محض به. كردند حركت عروس، ماشین از جلوتر و كرد بابا ماشین

 سپ! باشه كرده تعارف بهشون كسی اینكه بدون ماشینم، توي پریدند بهروز، و شهروز و شیال

 .داشتند الزم گردنى
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 سر پشت و شدم ماشین سوار. رفت در دستم از ژاله هم باز و كردند حركت ها ماشین ي همه

 الهژ ببینم تا كرم می چك داخلشو شدم، می رد كه ماشینی هر كنار از. افتادم راه عروس ماشین

 بود شده هم در هام اخم. نكردم پیداش گشتم چی هر! نبود اما هاست ماشین از یكی كدوم سوار

 !چسبوندم مى آمپر داشتم حسابی هم پسرها و شیال صداي و سر از. خرد اعصابم و

 درق اون ماشینش توي آهنگ صداي كه بودم امیدوار. زدم زنگ بنیامین به و برداشتم رو گوشی

 رسوندم رو ماشین. نداد جواب خورد بوق چی هر. نشنوه رو گوشیش زنگ صداي كه نباشه بلند

 :گفتم بود نشسته دستم كنار كه بهروز به و ماشینش كنار

 . كنه چك گوشیشو بگو بنیامین به -

 . "كجاست ژاله "فرستادم بنیامین براي و نوشتم اسی ام اس سریع

 سمت ي شیشه بنیامین. كردن هوار و داد به كرد شروع بهروز رسیدیم، كه ماشینش نزدیك

 :زد داد هم باز بهروز و آورد پایین رو خودش

 . مهمه. كن چك گوشیتو دقیقه یه -

 :زد زنگ بعد لحظه چند. نجال دست داد گوشیشو كه دیدم و داد تكون سري بنیامین

 نیست؟ تو با مگه كجاست؟ ژاله كه چی یعنی تو؟ میگی چی...  نیما الو -

 . هستند من ماشین توي ام خاله هاي بچه. بینی نمی مگه...  نه من؟ با -

 گفتی؟ چی چی؟ -

 بود دبعی ازم كه عصبانیتى با و كردم خاموش رو ماشین پخش ماشین، توي صداي و سر از كالفه

 :زدم داد سرشون

 . زنم می حرف تلفن با دارم بینید نمی مگه. شید ساكت دقیقه یه -

 و كردم تكرار بنیامین براي دوباره حرفمو. من به زدند زل و شدند ساكت دفعه یه اشون همه

 :گفت بنیامین

 تاالر؟ توي مونده جا نكنه. كنه عوض لباسشو پرو اتاق رفت. بیاد تو با گفتم ژاله به -
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 باشه؟ مونده جا كه لباسه و كیف مگه تاالر؟ توي مونده جا. رفتم وا حرفش، بودن درست فكر از

 كشیدم رو ماشین و كردم قطع خداحافظی بدون. زدم چنگ موهامو تاالره؟ توي تنها االن یعنی

 دایی و محمود عمو. دادم تكون ها ماشین ي بقیه براي دستمو و شدم پیاده ماشین از. خیابون كنار

 :شد پیاده دایی و داشتند نگه فریبرز

 نیما؟ شده چی -

 ماشین توي جوري یه رو تا سه این ممكنه اگه خواستم. تاالر برگردم باید من. دایی شرمنده -

 . بدین جا هاتون

 گذاشتی؟ جا چیزي -

 : "كسى نه، چیزى " گفتم لب زیر. دادم تكون سر

 . مهمه هم خیلی...  آره -

 ونازش. شدند پخش دایی و عمو ماشین توي و شدند پیاده غرولند با هام، حرف شنیدن با ها بچه

 تمدونس نمی. خورد می خونمو خون. كردم حركت بریدگی اولین سمت به سرعت با و كردم تشكر

 و ها تماس جواب كه ژاله. بیاد من با خواسته ژاله از بود نگفته بهم زودتر كه بنیامین. مقصره كی

 . بنشونمش خودم كنار و بگیرم دستشو تاالر توي نرفتم كه خودم یا داد نمی رو هام پیام

 زا و تاالر توي رفتم. پایین پریدم ماشین از و ترمز روي زدم رسیدم، تاالر به كه این محض به

 :زدنش صدا به كردم شروع سالن دم همون

 ژاله؟ كجایی؟ ژاله...  ژاله -

 واي اي. كردند می نگاه منو تعجب با و بودند سالن كردن تمیز حال در كه افتاد مردهایی به چشمم

 به رو و نسال وسط دویدم بشه؟ تكرار دوباره افتاد، براش بیمارستان توي بار یه كه اتفاقی نكنه... 

 :گفتم مردها از یكی

 نمونده؟ اینجا ها مهمون از كسی -

 . رفتن همه آقا نه -

  دونید؟ می كجا از شما -
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. زدم می صداش مدام و ها خانوم سالن سمت دویدم و شدم رد كنارش از. كرد نگاهم فقط مرد

 پرسیدند می ازم و كردند می نگاهم متعجب همه. شد پیداشون من صداي و سر از خانوم تا چند

 باز رو اتاق در. پرو هاي اتاق سمت رفتم و ندادم كدومشونو هیچ جواب. گردم می كی دنبال كه

 :گفتم و كردم

  اینجایی؟...  ژاله -

 ومیخان. اعصابشو نه و بدم جواب كه داشتم وقتشو نه اما. خورد می زنگ مدام جیبم توي گوشیم

 :گفت و اتاق توي اومد سرم پشت

 داره؟ طوسی هاي چشم كه گردید می خانومی همون دنبال شما...  آقا -

 :گفتم و چرخیدم سمتش به سرعت با

 كجاست؟ -

 . رفت پیش دقیقه ده. بگیرم آژانس براش خواست ازم -

 :گفتم عصبانیت با

 رفت؟ كجا -

 :گفت و گذاشت عقب قدمی باشه، ترسیده كه انگار

 آقا؟ بدونم كجا از من -

 :دادم جواب خورد می زنگ مدام كه رو لعنتی گوشی اون باالخره و زدم بیرون تاالر از كالفه

 بله؟ -

 .زدم زنگ ژاله به...  نیما الو -

 :گفتم عصبی. بود بنیامین

 كجاست؟ -

 . خونه رفته -

 :كشیدم داد
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 خودش؟ ي خونه خونه؟ -

 . آره -

 كردم حركت و شدم سوار. نداشتم اي دیگه حرف هیچ ي حوصله. كردم قطع خداحافظى بدون

 راچ بمونه؟ جا ژاله باید چرا كه كردم می فكر این به داشتم مسیر طول تمام. ژاله ي خونه سمت

 شاد باشه، داماد و عروس همراه اینكه جاي به. برادرش تنها عقد شب خونه؟ برگرده تنها باید

 یك تساع. اش خونه برگرده تنهایی باید بده، بروز خوشحالیشو و بكشه جیغ شیال، مثل و باشه

 یاتفاق نكنه چی؟ دربیاد آب از نامرد آژانس راننده اگر. ها غریبه مثل. آژانس با اونم. شب نصفه

 . بیفته براش

 باالخره. داد نمی كه داد نمی جواب. زدم زنگ گوشیش به هم دیگه بار ده اش خونه دم برسم تا

 و دمش پیاده نه، یا درسته شب، ساعت این اش، خونه به رفتنم آیا كنم فكر اینكه بدون. رسیدم

 :شنیدم تصویري آیفون پشت از رو نگرانش و زده هول صداى. زنگ روي گذاشتم انگشتمو

 شده؟ طوریش كسی افتاده؟ اتفاقی كنید؟ می چیكار جا این شما...  نیما آقا -

 :گفتم كالفه و عصبى

 كنی؟ باز درو ها جواب و سوال این جاي به میشه -

 .بفرمایید. ببخشید -

 زدم در. ساختمون در دم رفتم و كردم رد رو خونه كوچیك حیاط. داخل رفتم سرعت با و شد باز در

 ورم هاش لب و بینی و ها پلك. كردم نگاهش فقط لحظه چند. در دم اومد شلوار مانتو با ژاله و

 ریخته بیرون شال زیر از و بود آشفته موهاش. بود شده صورتی هاش، چشم سفیدي. بود كرده

 ناراحتش و هم در ي چهره. شد زهر كامش به جشن این هم عاقبت. بود كرده گریه حسابی. بود

 سرم به مبادا كه گذاشتم عقب قدمی. میزد آتیش دلمو داشت، هم رو من حضور تعجب حاال كه

 .كنم بغلش و بزنه

 .اومدم نیستی فهمیدم اینكه محض به...  ژاله -

 عیس كه اي گرفته صداي با. كنه گریه خواست نمی. زد پلك بار چند و كرد تر درشت هاشو چشم

 :گفت كنه، جلوه عادي كرد می
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 . نیستید دیگران آمد و رفت مسئول كه شما. نیست مهم -

 نگرانت كسی وقتی. بگه آرامش با هارو حرف این تا كشه می زحمتی چه كه كردم می حس كامال

 نشه توجهم كسی حتی اینها، همه از بدتر و بگیره، دستتو مهمونی توي كه نباشه كسی وقتی نباشه،

 و داري خود این ولی. دادم می حق بهش كرد می گریه زار زار جا همین اگر...  نداري حضور تو كه

 . نبود حقش تنهایی این. كرد می خون دلمو اوضاع، دادن نشون آروم براي تالشش و صبوري

 تازه !بست بیشتر درو الي ناگهانی، خیلی ژاله اما كردم، دراز در كنار برق كلید سمت به دستمو

 می حرف باهام داره در الي از هم ژاله و موندم در پشت من رسیدنم، ي لحظه از كه شدم متوجه

 بهم كارش این از خوبی حس چه دونه می خدا فقط. داخل برم كه نكرد هم تعارف یه حتی. زنه

 :گفتم و كردم روشن رو برق كلید. داد دست

 . تاریكه زیادي حیاط. بذار روشن المپو این ها شب -

 :گفتم. پایین انداخت سرشو

 . ندادي جواب و زدم زنگ بار چند ببین. بنداز گوشیت به نگاه یه نمیدي؟ هامو تماس جواب چرا -

 . بود انداخته پایین سرشو سكوت با هنوز

 من اب بود نگفته بهت بنیامین مگه. كنم حركت اینكه از قبل. زدم زنگ بهت تاالر دم جا همون -

  دراومد؟ ازم پدري چه اینجا برسم تا دونی می ندادي؟ جواب گوشیتو چرا پس بیاي؟

 . میشدم تر عصبانی زدم می حرف بیشتر چی هر

 اداعتم من از بیشتر غریبه راننده یه به بشه؟ چی كه خونه اومدي آژانس با شبی نصفه آخه -

 چرا. ژانسآ به نه. میزدي زنگ داییت حتی یا بنیامین یا من به باید نیست كسی دیدي وقتی داري؟

 كردي؟ كارو این

 . كرد می بیشتر رو خشمم سكوتش. گفت نمی هیچی هم باز

 . بگو چیزي یه د  -

 . خوام می معذرت -

 . خوام می توضیح. خوام نمی خواهی معذرت -
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 توضیحی؟ چه -

 ندادي؟ هامو تماس جواب چرا ندادي؟ خبر من به چرا خونه؟ اومدي تنها چرا -

 شما؟ چرا آدم همه این شما؟ به چرا اصال دادم؟ می خبر شما به باید چرا بدم؟ جواب باید چرا -

 :گفتم و هاش چشم توي شدم خیره. بود بغض پر و دلخور لحنش

 . نگرانتم من چون -

 پایین سرشو و داد فشار هم روي هاشو لب كه بگه چیزي خواست و شد گستاخ هاش چشم

 كه متین و آروم ي ژاله همون بود شده دوباره زد، حرف وقتی. كشید عمیق نفس تا چند. انداخت

 .درنمیاد صداش بدي آزارش هم قدر هر

 اینجا؟ اومدید چرا -

 . ببرمت كه اومدم -

  كجا؟ -

 .برون عروس -

 :گفت و زد محزونی لبخند

 . شده تموم حتما دیگه االن تا -

. میبرن عروس دارن مثال. كمه خیلی سرعتشون ها اون تازه. راهه خیلی ما ي خونه تا تاالر از -

 . بریم بیا. رسیم می بهشون

 :گفتم و درآوردم گوشیمو. بود شده دودل

 . شو آماده هم تو هستن، كجا كه پرسم می بنیامین از من تا -

 :گفتم تر محكم. بود نكرده حركتی هنوز ولی. پوشوند رو صورتش محوي لبخند

 . دختر بجنب -

 :گفت و كرد گرد عقب

 .میام االن -
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 . بود منتظرم. داد جواب بوق اولین با. گرفتم رو بنیامین ي شماره و زدم لبخند

 كجایی؟ -

 نرسیدي؟ كه خونه به كجایین؟ شما. میایم ژاله با داریم -

 .چرخوندند میدون یه دور زور به مارو دور سه االن تا. ان دیوونه هم شما هاي فامیل این. بابا نه -

 و ما اشینم به چسبوندن هاشونو ماشین. كنه می گیر سوزنشون میفته میدون یه به چشمشون تا

 . بشیم جا جابه خودمون میل به متر میلی یه ذارن نمی

 . میومد نجال ي خنده صداي و كرد می غرغر بنیامین

 میدونی؟ كدوم االن. میایم داریم هم ما بچرخ خودت دور جور همین. خوبه -

 . شدم خیره ساختمون در به منتظر و گرفتم بودند كه جایی آدرس

 ....... 

 رفت عجله با. داشت نم هنوز بلندش هاي مژه و بود شسته رو صورتش. اومد ژاله بعد لحظه چند

 و كرد مكث ولی مجلسی، مشكی هاي كفش همون سمت رفت دستش. در كنار كفشی جا سمت

 هاي كفش و شدم خم كه برداره رو اش ساده آبی هاي كفش خواست. كشید پس رو دستش

 :گفت و كرد نگاهم تعجب با. گذاشتم پاش جلوي و برداشتم كفشی جا از رو مشكی

 بپوشم؟ هارو این -

 :گفتم و خندیدم

 . شكنم نمی اشو پاشنه. نباش نگران -

 شدیم كه ماشین سوار! بود پوشیده هم جوراب طفلكی. كرد پاش هارو كفش و خندید هم ژاله

 :گفتم

 . كنیم پرواز خوایم می ببند كمربندتو -

 :گفت بست می كمربندشو كه طور همون

 . خطرناكه. نرید تند خیلی -
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 :گفتم و زدم چشمكی

 ترسی؟ می -

 . نكردم تجربه رو سرعت حاال تا. دونم نمی -

 . مونه می یادت ابد تا امشب پس -

 شد لندب ها الستیك صداي كه دادم گاز چنان بست، كمربندشو اینكه محض به. ترسید كردم حس

 . سرش باالي ي دستگیره به گرفت دستشو ژاله و

 دیگه رسیدیم، كه اتوبان به. كردم می عوض رو دنده مرتب و دادم می فشار گاز روي آخر تا پامو

 شمچ و بود گرفته سرش باالي دستگیره به دستشو دو هر ژاله. كرد می پرواز داشت ماشین واقعا

 :گفتم و خندیدم. بود بسته هاشو

 .دختر كن باز هاتو چشم -

 :گفت مانندي جیغ صداي با

 ... از بهتر رسیدن دیر. نرید تند قدر این میشه -

 :گفتم و دادم ادامه خودم

 . نرسیدن هرگز -

 روي امشب براي كه شادي هاي آهنگ. كردم روشن رو ضبط و كردم كمتر رو ماشین سرعت كمی

 . كردم بیشتر سرعتمو ناخودآگاه و شد پخش بودم، ریخته فلش

 :كشید یغج دیدنش با ژاله كه بود تریلی یه ها، ماشین از یكی و كشیدم الیی ماشین تا چند بین از

 . باش مواظب....  نیمــــــا -

 دیگه. بندازه اسمم اول از رو "آقا" اون كه بترسه مگه. كردم كم رو سرعت و زدم اي قهقهه

 .بود داده بنیامین كه بودیم آدرسی نزدیك

 . ندارم مردن قصد نرسم دلم مراد به تا من. ایم زنده هنوز نترس. دختر كن باز هاتو چشم -

 :گفت و كرد باز هاشو چشم باالخره
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 برسید؟ چی به -

 لتخجا كه دادم تحویلش لبخندى فقط و كردم كنترل خودمو ولی "تو به " بگم كه كردم باز دهن

 همراه هاي ماشین و شنیدیم رو پیاپی هاي زدن بوق صداي كم كم. برگردوند روشو و كشید

. رفتمگ قرار بنیامین ماشین كنار و شدم رد ها ماشین بین از بود سختی هر با. شدند پیدا عروس

 ي شیشه بود، اومده وجد به بقیه ي هلهله و دست و جیغ از كه ژاله و زدن بوق به كردم شروع

 :كشید داد و آورد پایین رو ماشین

 ... بنیامین -

 داد و آورد تر پایین رو شیشه و شنید رو ژاله صداي سریع بود، منتظرمون انگار كه هم بنیامین

 :كشید

 نزدي؟ زنگ بهم چرا تو؟ رفتی كجا...  ژاله -

 . اینجام كه حاال -

 :شنیدم رو بنیامین صداي

 ... نیما -

 چشمم یه و بود روم به رو به چشمم یه. ببینم رو بنیامین بتونم تا داد تكیه خودش صندلی به ژاله

 .بنیامین به

 . داداش گرم دمت -

 دستی. كرد می نگاهم و بود كشیده جلو خودشو هم نجال. نگفتم چیزي و دادم تكون سر فقط

 :گفتم و دادم تكون براش

 گذره؟ می خوش -

 :گفت پررویی با هم نجال

 !خیلی آره -

 ،افتاد ژاله به چشمش تا مامان. شدم ردیف هم بابا ماشین با و گرفتم فاصله عروس ماشین از

 بیتا! زد ورى یه لبخندى و كرد كنترل خودشو زود خیلی ولی بشه گره هم تو كه رفت ابروهاش
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 عمه و خانوم بیتا با خوب هم مامان. بود نشسته بنیامین ي عمه كنار عقب صندلی روي هم خانوم

 !بود شده رفیق

 داخل، نبر بنیامین و نجال اینكه از قبل و داخل رفت همه از زودتر شكیبا رسیدیم، كه امون خونه به

 . نو از روزي نو از روز دوباره و شد بلند آهنگ صداي

 :گفتم و ایستادم كنارش شد، پیاده ماشین از كه ژاله

 شدى؟ متوجه. نمیرى ببینمت نتونم كه هم جایى میدى، جواب زدم زنگ گوشیت به موقع هر -

 :گفت ظریفى اخم با و هام چشم توى شد خیره ها مدت از بعد

 دید؟ مى دستور بهم دارید -

 و ساده دختر یه ژاله كردم مى فكر چرا. گرفت ام خنده هم كردم تعجب هم گرفتنش جبهه از

 و شدند مى بازیگوش گاهى كه هایى چشم و زیركیش زیر هاى شیطنت كنه؟ گوش حرف و آروم

 ژاله از وقت هیچ كه چیزهایى. داشتند تازگى برام دیدم، مى رو اخمشون و گستاخى هم امشب

 :گفتم و زدم لبخند. بودم ندیده

 !بشه انجام باید حتما كه خواهشه یه. نیست دستور -

 هبقی همراه و گفت اى "اجازه با ". انداخت پایین سرشو. كرد كنترل خودشو ولى گرفت اش خنده

 . خونه داخل رفت ها خانم

....... 

 د،بو دور راهشون كه اقوام از تا چند. بخوابم تونستم و رفت فرو سكوت در خونه كه بود دو ساعت

 هم فردا باید وضعیت این با! من تخت روي هم بهروز و شهروز و بودند خوابیده دیگه هاي اتاق تو

 .كار سر رفتم می

 خانم و كنم قفل اتاقو در بود رفته یادم. نداشت فرقی زنونه آرایشگاه با گذاشتم كه اتاقم توي پا

 وارنگ و رنگ كاغذهاي دستمال از پر اتاق دور. بودند كرده استفاده سوء حسابی هم فامیل هاي

 و ساك كلی. بودند انداخته طرف هر هارو دستمال و بودند كرده پاك رو آرایششون انگار. بود

 هب. بخوابم تونستم نمی وضعیت اون تو. بود پخش اتاق توى كیف و كفش و لباس و چمدون
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 از یكی روي اجبار به. بودند خوابیده تختم روي راحت خیال با هم بهروز و شهروز كه خصوص

 . خوابیدم پذیرایی هاي كاناپه

 ي خونه ولی بود مهمون از پر هم بنیامین ي خونه. رفت اشون دیگه هاي فامیل و بنیامین با ژاله

 می راحت خواب یه. ژاله حال به خوش! بخوابم؟ اونجا رو شب تونستم می اگر میشد چی. نه ژاله

 .رفت

 هاي چشم با. بود شده بلند بقیه غرغر صداي و رفت می ویبره. شدم بیدار گوشیم زنگ با صبح

 !"آرامش " انداختم گوشی ي صفحه به نگاهی آلود خواب

 وپسرش كفش لنگه فریبرز دایی لحظه همون. پریدم جا از و شد باز ممكن حد آخرین تا هام چشم

 :سمتم كرد پرت و برداشت كنارش از

 .صداشو كن خفه -

. بود برده خوابشون ها مبل روي نفري چند هم هال توي. شدم خارج پذیرایی از سریع و خندیدم

 :دادم جواب و حیاط توي رفتم

 ژاله؟ -

 .نیما آقا سالم -

 زدي؟ زنگ من به شما كه زده ور كدوم از آفتاب. خانوم سالم -

 بودید؟ خواب. شرمنده -

 :گفتم و كشیدم موهام به دستی

 شدي؟ بیدار زودي این به صبح طوري چه تو. آره -

 :گفت بعد و كرد سكوت لحظه چند

 دارید؟ مرخصی امروز شما. ام كارخونه االن من نیما، آقا -

 :گفتم و پیشونیم به كوبیدم دستمو و شد جمع حواسم دفعه یه. شدم منگ لحظه چند

 چنده؟ ساعت. واي اي -
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 :گفت رو ساعت هم ژاله مچیم، ساعت به كردنم نگاه با همزمان و

 . دقیقه ده و هشت -

 ي هلب هم شهروز و بود افتاده تخت روي از بهروز. اتاقم به رفتم و ساختمون داخل برگشتم سریع

 كه طور همون و داشتم نگه گوشم و شونه بین رو گوشی. بهروز روي افتادن شرف در و تخت

 :گفتم گردوندم می بر تخت وسط به رو شهروز

 نزدي؟ زنگ زودتر چرا. موندم خواب -

 خواب كنهن گفتم. نیست ماشینتون دیدم رسیدم وقتی. كارخونه اومدید كردم فكر آخه ببخشید -

 . شدم مزاحم كه شد این. باشید مونده

 :هام لباس كمد سمت رفتم و گذاشتم بهروز سر زیر هم بالشی

 كارخونه؟ رفتی طوري چه -

 . آژانس با -

  آژانس؟ هم باز -

 :كرد عوض رو بحث هم بعد و كرد سكوت لحظه چند

 . كنم می قطع دیگه من ندارید امري اگر...  خب -

 كجــــا؟ -

 :گفت دستپاچگى با باشه كشیده خجالت كه انگار

 ...  دارم كار...  یعنی...  باید من...  ببخشید... چیزه -

 :گفتم و زدم لبخند

 . برس كارت به. باشه -

 يتو كشید هاشو اخم دید، كه منو. آشپزخونه توي رفت می داشت مامان اومدم، بیرون كه اتاق از

 می كردم حس. طرفم اومد خوابند، همه شد مطمئن وقتی. انداخت برش و دور به نگاهی و هم
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. كردم آماده هاش حرف براي خودمو. بزنه غر ماشینم، توي ژاله حضور و دیشب خاطر به خواد

 :گفت آرومی صداي با و نزدیك اومد

 رو ونپفش و خر. ام خسته منم انگار نه انگار. بده من به كمك كم یه نمیشه بیدار هم یكیشون -

 . آوردند من براي

 بیدار مامان و من فقط و بودند خواب هنوز آدم همه این. داشت هم حق. گرفت ام خنده غرغرش از

 :گفتم آروم خودش مثل. بودیم

 مونند؟ می هم ناهار -

 :انداخت باال اي شونه و كرد اخم

 هم هفته یه خوان می حتما آوردند چمدون و ساك خودشون با ها این كه جور این. دیگه حتما -

 راه وندنبالم اشون همه وگرنه. مسافرت بریم خوایم می كه نفهمن كن دعا فقط. بندازن لنگر اینجا

 . میفتن

 . گذره می خوش بیشتر كه باشه تر شلوغ چی هر بیان؟ ندارید دوست -

 باشه همراهمون بنیامین ي خانواده و خودمون ي خانواده از غیر به كسی خواست نمی دلم اصال

 :گفت و كرد اخم! بود خطرناك واقعیت گفتن مامان برابر در ولی

 . پزمب شام و ناهار طایفه یه واسه اونجا برم اینكه نه باشم، داشته آرامش كم یه خوام می. بابا نه -

 داشته "آرامش" خواست می دلم منم.  "باشم داشته آرامش". كردم تكرار ذهنم توي حرفشو

 !باشم

 بشن؟ فراري االن همین اشون همه كنم كار یه خواي می -

 :گفت زده هیجان

 طوري؟ چه -

 البا ابرویی. بود خسته خیلی انگار! كردم تعجب كردنشون بیرون براي اشتیاقش همه این از

 :گفتم و انداختم

 . میشن فراري اشون همه ها، خانوم اتاق تو بندازي كه موش یه -
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 :گفت و خندید ریز ریز مامان

 . كنم فرار باید خودم همه از اول كه جوري این. دیوونه -

 :گفتم و انداختم باال اى شونه

 . برم دیگه من. دانى خود -

 كجا؟ -

 . كار سر -

 . سالمت به برو خب. آهان -

........ 

 و ایستادم سالن دم. بود ژاله سراغ و ریاست ساختمون رفتم، كه جایی اولین كارخونه توي

 سرعت با رو چیزي یه. نشد من متوجه كه بود، شده كارش و مانیتور محو اونقدر. كردم نگاهش

 و اشتگذ می دهنش توي مشت یه ثانیه چند هر و بود پفیال پاكت یه دستش كنار. كرد می تایپ

 . گرفت می سر از رو كردن تایپ دوباره

 ونتك هوا توي انگشتشو كار، وسط كه كرد می كار چی دونم نمی. كردم نگاهش خیره لحظه چند

 می یادداشت چیزي اي برگه روي هم گاهی از هر. كرد می زمزمه لب زیر رو چیزي یه و داد می

 . كرد

 زا نمیومد دلم. بود خودش هواي و حال تو بدجور. دادم تكیه دیوار به و كردم جیبم توي هامو دست

 جذاب واقعا مصممش و متفكر ي چهره موقعیت، این تو كه خصوص به. بیارم درش حس این

 . بود شده

 قدم دو با و گرفتم دیوار از امو تكیه! زد خودش گردن پشت دست با و افتاد سرفه به دفعه یه

 دستم هك طور همون. ببینم بهتر صورتشو تا شدم خم و گرفتم میز ي لبه به دستمو. رسیدم بهش

 :گفتم خورد می كتفش دو بین اراده بی

  خوردنه؟ هوله هله جاي كار سر آخه گلوت؟ توي پرید شد؟ چی -
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. بودم شده خیره بهش طلبكارانه منم و كرد می نگاهم تعجب با كرد، نمی سرفه دیگه كه ژاله

 با صداقت. كردیم نگاه سمت اون به دومون هر و شد باز صداقت اتاق در كه بگه چیزي خواست

 :گفت می داشت و اومد بیرون دستش توي اي پرونده

 ... با رو برگه این میشه اگه بهرامی خانوم -

 "با " گفتن از هنوز دهنش. كرد نگاهمون و ایستاد جاش سر. افتاد ما به چشمش و كرد بلند سرشو

 رتشصو توي لبخندي كم كم ژاله، به نگاه یه و كرد می من به نگاه یه كه طور همون. بود مونده باز

 :گفت خنده با و بست رو پرونده. شد پخش

 . هستید جا این شما دونستم نمی. شدم مزاحم موقع بد ببخشید -

 الهژ. ژاله به نگاه یه و انداختم خودم به نگاه یه بود؟ چی موقع بد از منظورش. بودم من مخاطبش

 ودب ژاله كمر روي هنوز دستم. چیه صداقت منظور فهمیدم تازه. چرخوند سمتم به سرشو آروم هم

 ك ی .ایستادم صاف و كشیدم پس دستمو سریع! متر سانتی ده از كمتر هامون صورت ي فاصله و

  نفهمیدم؟ خودمم كه گرفتیم قرار موقعیتی چنین توي

 رو ژاله و كشیدم گردنم پشت دستی. اتاقش توي برگشت و داد تحویلمون واضحی لبخند صداقت

 :گفتم و خندیدم! بود شده قرمز كامال صورتش. كردم نگاه

 !گرفتا مچمونو عجب -

 :گفت و كرد نگاهم ظریفی اخم با ژاله

  مچمون؟ -

 :گفتم و كردم فرو شلوارم جیب توي هامو دست خیال بی. كرد تاكید جمعش ي شناسه روي

 . "ما " شیم می هم با كه...  تو و من. دیگه آره -

 شكار نگاهشو و برگشتم آخر ي لحظه. صداقت دفتر سمت رفتم و كردم اش حواله چشمكی و

 برگشتم، من وقتی و كرد می نگاهم متعجبش و درشت هاي چشم با دهن به انگشت. كردم

 . انداخت پایین سرشو فقط و شده دیر دیگه كه فهمید ولی بدزده نگاهشو خواست
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 دید، كه منو. بود صورتش روي پیش دقیقه چند لبخند آثار هنوز شدم، كه صداقت دفتر وارد

 و ادمد ترجیح نشستن به رو ایستادن. بشینم كه كرد اشاره دست با و شد هم تر عمیق لبخندش

 :گفتم

  خبر؟ چه -

 كجا؟ از -

 .جوادي و ها سعیدي ها، برازنده از -

 حرفی هیچ اصال كه هم هومن. هورمند جز به داشتم دیدار همه با تقریبا خب...  كه ها برازنده از -

 بایدن فقط. دادگاه روز تا آزاده فعال هم رامین و نشده دستگیر هنوز كه جوادي. میره طفره و زنه نمی

 .بشه خارج شهر از

 چی؟ آرمین -

 :گفت و داد تكون سري

 دونم نمی. نداره وجود اش علیه مدركی هیچ. خوشحال یا باشم ناراحت آرمین مورد در دونم نمی -

 . زرنگه زیادي یا پاكه حسابش واقعا

 باشه؟ حالت كدوم دارید دوست شما -

 . دربیاد آب از زرد تو ام خانواده داماد خواد نمی دلم مسلما -

 روزیه؟ چه دادگاه تاریخ. بگذره خوبی به چیز همه كه امیدوارم پس -

 . مهر پنج و بیست. دیگه ماه یك از بیشتر -

 ... حتما موقع اون تا. طور این كه -

 دست به خواست می كه سندي هم هورمند موقع اون تا كه بگم بود نزدیك. كردم مكث لحظه یه

 :گفتم و خوردم حرفمو ولی. میاره

 . میشه پیدا هم جوادي حتما -

 . امیدوارم -
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 :گفتم و گذاشتم عقب قدمى

  ندارید؟ امري من با -

 ... راستی...  سالمت به. نه -

 :كردم نگاهش مستقیم و كردم بلند سرمو

 بله؟ -

 :گفت و شد پدیدار مرموزش لبخند همون دوباره

 . میگه تبریك بهتون كه هستم نفري اولین كنم فكر -

 مورد؟ چه در -

 :گفت و كرد اتاق در به اي اشاره

 . بشید خوشبخت امیدوارم. میاید هم به خیلی بهرامی خانم و شما -

 :گفتم پهنی و پت لبخند با و شكفت گلم از گل

 . بره پیش خوب چیز همه اگر البته. ممنونم...  آها -

 :گفت و رفت صورتش از خنده

 برمیاد؟ من از كمكی اومده؟ پیش مشكلی -

 كه هاین مساله ترین مهم حاضر حال در. بشه برطرف باید موانع سري یه باالخره...  نه كه مشكل -

 . دارم بهش احساسی چه من كه نداره خبر خودش ژاله

 :گفت تعجب با

 نداره؟ خبر -

 . نه -

 !گویاست و واضح خیلی رفتارتون باشه؟ نداشته خبر كه ممكنه طور چه -

 :گفتم و كشیدم موهام بین دستی! كاري اصل جز به فهمیدن آدم و عالم همه...  پوف
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 . نمیده هم منو هاي تماس جواب حتی كنه؟ می فرار ازم قدر این چرا دونه می اگر -

 :گفت جدي خیلی

 دوستش شما كه بشه مطمئن باید. بده وا خودشو شما حركت اولین با ندارید انتظار كه شما -

 . نیست گذرا حس یه احساستون و دارید

 . طور این كه -

 ونت سه هر بابتش كه مسافرتی این. میره پیش خوبی به چیز همه مطمئنم. نباشید نگران -

 . فرصته بهترین گرفتید، مرخصی

 . بشه درست مسافرت این توي باید چیزها سري یه. مسافرته این به هم من امید ي همه -

 اب باز و انداخت باال ابرویی كه كرد برداشتی چه دونم نمی ولی بود ژاله با مامان رفتار منظورم

 :گفت مرموز لحن همون

 . نشه فراموش ما دعوت كارت -

 :گفتم و زدم لبخند چسبش دل ي جمله به

 .نیاوردید تشریف كه دیروز. میشیم خوشحال بدید افتخار اگر. حتما -

 :گفت و كرد جا به جا دستش توي خودكارشو

 . نیست مساعد زیاد حالم روزها این. خوام می عذر دیروز بابت -

 . ام متوجه -

  .بینمشون می كار، سر بیان فردا كه هم فرمنش آقاي. بگید تبریك خواهرتون به من طرف از -

 . ممنونم. حتما -

*** 

 كفشی لنگه همه اون از و بود سكوت توي خونه. شدم داخل و زدم زنگی تك رسیدم، كه خونه به

 با. بشه وارد ژاله تا ایستادم عقب و كردم باز رو در. نبود خبري هیچ بود، ایوون توي صبح كه

 و ارك كلی با رو مامان و رفتند ها مهمون كه زد غر و كرد ناله كلی. بودم كرده صحبت تلفنی مامان
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 كنارم شینما توي كه ژاله! بازي نامزد بود رفته بنیامین با كه هم نجال. گذاشتند تنها كثیف ي خونه

 .  كنه كمك مامان به و امون خونه بیاد كه داد پیشنهاد هامون، حرف ي شنونده و بود

 براي خوب موقعیت یك این ولی بكشه، كار خودش از زیاد و بشه اذیت خواستم نمی اینكه با

 كردم، مطرح رو ژاله پیشنهاد تا خواسته، خدا از انگار كه هم مامان. بود ژاله با مامان دادن آشتی

 !كرد قبول زده ذوق ماشینم، توي ژاله حضور بابت كردن داغ جاي به

 لذت ولی. كشید كار حسابی هم من از ژاله، از تنها نه مامان برگشت، كار سر از بابا كه شب تا

 هم به بیشتر رو ژاله و من كارش، این با ناخواسته مامان. بود این از باالتر ژاله كنار در بودن

 ! كرد می نزدیك

 رو ها اتاق فقط خودش و ما براي بود داشته نگه بود، مونده ناهار و صبحونه از ظرف چی هر مامان

 دستش از مدام و بود بزرگ دستش از كه بود پوشیده رو مامان هاي دستكش ژاله. كشید می جارو

 . میومد در

 :گفتم و كشیدم بیرون دستش از رو ها دستكش

 . بكش آب تو زنم می كف من -

 :گفت و شد تعجب از پر صورتش

 كنید؟ می كار چی -

 كردي؟ تعجب قدر این چرا -

 بشورید؟ ظرف خواید می شما...  شما...  آخه -

  داره؟ اشكالی مگه. آره خب -

 . بود طور همین هم بیژن. میاد بدش خیلی كار این از بنیامین...  آخه -

 یم فكر اي كننده نارحت چیزهاي چنین به نباید. آورد زبون به آه و حسرت با همراه رو بیژن اسم

 :گفتم. كرد

 . میشه زنم كه اون حال به خوش -

 :گفت و زد پوزخندي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

829 

 

 . میشن خودشیفته هم مردها ببینه كه كجاست بنیامین...  بـــله -

 :گفتم هاش چشم توي خیره و آوردم تر پایین رو صورتم. خندیدم قاه قاه

 . ها میشه تموم گرون برات. دختر نریز زبون قدر این -

 كلمه یك دیگه ها ظرف شدن تموم تا. برد عقب رو سرش قرمز هاي گونه با و رفت لبش از خنده

 ومن اي بهونه به بار هر و زد صدام بار بیست مامان مدت، اون توي كه نمونه گفته نا! نزد حرف هم

 !كشید بیرون آشپزخونه از

*** 

 سنگینه؟ قدر این كه گذاشتی این توي چی -

 . نزن غر هم قدر این صندوق توي بذار -

 . بكش خجالت و بنداز من دستی ساك به نگاه یه! سال سه نه روزه، سه فقط -

 نامزدش با باره اولین و داره نامزد كه دختر یه اونم. دخترم من. پسریا تو بكشم؟ خجالت چی از -

 . بیارم خودم با بیرون لباس دست سه و راحتی لباس دست سه باید حداقل. مسافرت میره

 قطف هم اون بود بسته بزرگ چمدون یه تنهایی به نجال. دادم تكون سر تاسف با و زدم پوزخندي

 چمدونش! چمدونه اون توي لباس دست شش از فراتر چیزي بود مشخص كامال! روز سه براي

 لیك البته و داشتند بزرگ چمدون یه هم با مشتركا هم بابا و مامان چون نشد جا بابا ماشین توي

 . دیگه پرت و خرت

 می ركتح زودتر باید و بودیم برگشته كارخونه از كه میشد ساعتی یك نیمومد؟ چرا بنیامین پس

 یامینبن ي خونه به كمتر خیلی مهسا دیگه عقد روز از. كمكش رفتیم می بود بهتر شاید. كردیم

 نبود كسی و رفت می اش خونه به بود، كار سر بنیامین كه ساعتی فقط و كرد می آمد و رفت

 .كنه كمكشون

 و زدم صدا رو مامان. داد می جا صندوق توي رو پیچی بقچه ي قابلمه كه انداختم بابا به نگاهی

 :گفتم

 بریم؟ -
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 :كشید داد خونه داخل از مامان

 . نیومده هنوز هم بنیامین. نشدم آماده هنوز من بریم؟ چیو چی -

 . كنیم كمكشون باشند داشته كار شاید. ها اون ي خونه دم میریم ما -

 . حاال میام. میشم آماده دارم -

 :گفت نجال به بابا

 . بهتره بیفتیم راه زودتر چی هر. كن كمكش داره كاري اگر مامانت ببین برو -

 :گفت بابا و داخل رفت نجال

  بیاري؟ ماشینتو خواي می مطمئنی -

 . نمیشه هم نیارم بخوام -

  چرا؟ -

 :گفتم و خندیدم

  بدین؟ جا خواین می كجا رو نجال چمدون پس -

 :گفت و داد تكون سر هم بابا

 . برداشته لباس ماه یه قد. دوره این هاي جوون از امون -

 :گفت و ماشینش باربند سمت چرخید نگاهش

 . گذاشت باربند روي هارو وسیله از كم یه میشه -

 نهات ماشین توي خواد می دلشون حتما بنیامین و نجال. بهتره جوري این ولی میشه، كه رو شدن -

 راه .میشه تنگ جاتون بشم اضافه بخوام هم من. شما پیش میاد ژاله پس. بزنند حرف و باشند

 . میشین اذیت و دوره

 :كرد عوض رو بحث و فشرد رو ام شونه كه بود شده قانع انگار. داد تكون سر بابا

 . نمیان ها این نبریم بیرون رو ها ماشین تا -
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 . موافقم -

 دوید نجال اومد، در كه ماشین صداي. كردم باز براش رو حیاط در من و شد ماشینش سوار بابا

 :بیرون

 میرین؟ كجا -

 :گفت خنده با و كرد باي باي. آورد بیرون شیشه از دستشو بابا

 . میارم سوغاتی برات -

 :كشید جیغ نجال

 . بابا -

 . شدم ماشینم سوار هم من و برد كوچه توي ماشینشو بابا

 خونه مد بریم شد قرار و چیدند می ماشین پشت هارو وسیله داشتند ژاله با. زدم زنگ بنیامین به

 رو انومخ بیتا كه ساختمونشون پاركینگ توي رفت سریع مامان رسیدیم، كه اشون خونه به. اشون

 !ودمخ پیش بیارم رو ژاله شد اگر و بدم آب گوشی و سر كه شدم پیاده هم من. خودش پیش بیاره

 بیتا با امانم هم بعد و شنیدم رو بنیامین ماشین صندوق شدن بسته صداي رسیدم، كه پاركینگ به

 عبور پاركینگ سراشیبی از رو ویلچر مامان، جاي به و كردم تعارف و سالم. شد پیداش خانوم

 و اومد یرونب پاركینگ از ماشین با بنیامین. پاركینگ سمت برگشتم. بابا ماشین كنار بردم و دادم

 جا زا شد باعث كه زد بوقی رسید، كه كنارم بنیامین. میومد باال سراشیبی از زنون قدم هم ژاله

 ! كرد خودشو كار بنیامین عمدي بوق و بود ژاله به حواسم ي همه. بپرم

 :گفت و داد پایین رو ماشین ي شیشه

 ! كن شروع بعد بیفتیم راه بذار. سالم علیك -

 . بیاد باد بذار برو -

 یادهپ ماشین از. داشت نگه بود، شده پیاده بابا ماشین از كه نجال پاي جلوي رو ماشین و خندید

 تا ردك كمك خانوم بیتا به و داد دست بابا با نجال، ي شونه دور چپش، دست انداختن از بعد و شد

 . بشینه بابا ماشین توي
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 :گفتم و ژاله سمت برگشتم

 . نذاشتی جا كه چیزي -

 :گفت و اومد باال تاخیر با بود پایین كه سرش

 . نه -

 اي؟ گرفته قدر این چرا -

 . نه...  گرفته؟ -

 :گفتم و خاروندم رو ام چونه

 كو؟ چمدونت -

 . بنیامین ماشین تو -

 آوردي؟ رو ها جوجه -

 :گفت حسرت با

 . نه -

  گذاشتی؟ تنها خونه توي رو نیما و بنیامین چرا؟ -

 :گفت و شد هم در اش چهره دوباره ولی گرفت اش خنده

 بشه؟ چیزیشون ممكنه. گذاشتم غذا و آب عالمه یه براشون -

 ... نیما ولی. داره جون تا هفت دونم می كه رو بنیامین -

 :گفتم و بردم باال رو راستم ابروي

 . كنه دق غصه از برگردي تا هم شاید. میشه تنگ برات دلش احتماال -

 دهش گیج. میشد پیدا دیگه چیزهاي خیلی شاید و تردید نگرانی، وحشت، تعجب، غم، نگاهش تو

 :گفتم و شد تر عمیق رضایتم لبخند! گذار تاثیر و بود كاري ضربه. پهلوم دو ي جمله از بود

 بیاریمشون؟ بریم خواي می -
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 :گفت بود نزده هم پلك هنوز كه گم سردر نگاه همون با

 نشه؟ دیر -

 . نمیشه -

 . منتظرند بقیه -

 .میان باهامون -

 . نباشه درست...  شاید -

  چی؟ -

 ... جوجه تا دو خاطر به -

 ارزشن؟ بی برات قدر این ها جوجه اون یعنی -

 :زد پلك باالخره

 . گرفتم حاال تا كه هستند هایی هدیه ترین ارزش با ها اون. نه كه البته...  نه -

 ای جوجه، تا دو اون واقعا كه یعنی این و بود محكم و جدي. نبود متعجب و سرگردون دیگه لحنش

 كه مبپرس چیزي خواستم. گذشت ذهنم از برق مثل فكري. داره دوست رو بنیامین و نیما هم شاید

 :شنیدم رو مامان صداي

 . ما پیش بیا...  جون ژاله. شد دیر نمیاین؟ چرا پس...  نیما -

 رف،ح فعلی، شرایط تو. پیششون بره بود مجبور ژاله حاال دیگه! ما گند شانس از هم این. بفرما

 !داشت وجود هم اي دیگه هاي راه قطعا ولی! بود مامان حرف

 :گفتم بشه دور اینكه از قبل. شد رد كنارم از و گفت ببخشیدي ژاله

 . نه یا بیاریشون خودت با خواي می. نگفتی باالخره -

 جلوي نمیشه روش كه كردم می درك. انداخت پایین سرشو حرف بدون ولی كرد نگاهم برگشت

 هك رنگی جوجه تا دو خاطر به هم اون. بذاره منتظر رو بقیه و اش خونه بره خواد می كه بگه بقیه
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 وقت چند این هاي همدم تنها جوجه تا دو اون ولی. نداشتند ارزشی هیچ بقیه نظر از شك بدون

 :گفتم محكم. بودند ژاله

  نه؟ یا بیاریشون خواي می كالم، یك فقط -

 :گفت و كرد نگاهم لحظه چند

 . خوام می -

 . شو من ماشین سوار پس -

 و ادد پایین رو شیشه بابا. بابا ماشین سمت رفتم و شدم رد كنارش از من و كرد نگاهم واج و هاج

 :گفت

 نمیشین؟ سوار چرا شده؟ چی -

 هب تا. كنید حركت هم شما. میایم و داریم می بر اش خونه از میریم. گذاشته جا چیزي یه ژاله -

 . رسیم می هم ما برسید، راه پلیس

 :گفت مامان

 .خریم می اونجا خواد می چی هر گذاشته؟ جا چی -

 . خدانگهدار فعال. كنید توقف نرسیدیم، بهتون اگر راه پلیس تا. نیست خریدن قابل -

 به دست با. كنه چیكار دونست نمی و بود ایستاده جاش سر هنوز ژاله. ماشینم سمت برگشتم

 :گفتم و كردم اشاره ماشین

 . برسیم بهشون سریع باید. بریم بشین -

 ... نیما آقا -

 بله؟ -

 یول. معذبه من با بودن "تنها" شاید و ماشینم توي بودن از قدر چه كه دیدم می. مردد و بود دل دو

 . میشد ژاله براي سفر ترین چسب دل باید سفر این. بمونه باقی حالت این دادم نمی اجازه
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 كه ديتن آهنگ با نجال نیفتاده، راه هنوز و كرد حركت هم بنیامین. زد بوق و كرد حركت بابا ماشین

 چرخیدم و دادم تكون براشون دستی. خندید می هم بنیامین و كرد می وورجه ورجه بود، گذاشته

 :گفتم تندي نسبتا لحن با و ژاله سمت

 بیاي؟ آژانس با خواي می نكنه -

 :گفت و گزید لب

 دلخورید؟ هم هنوز شما -

 :گفتم و كردم روشن رو ماشین. شدیم سوار

 قیهب شدي متوجه وقتی عقد شب چرا كه این یكی. فهمم نمی چیزو تا دو فقط. نیستم دلخور -

 آژانس و هستی فراري من از همیشه چرا اینكه دیگه و نزدي زنگ ما از یكی به موقع همون رفتند،

 . میدي ترجیح من به رو

 اعتس چندین. میشد روشن چیزها خیلی باید بود، من متري نیم در و ماشینم توي اینجا، كه حاال

 . بیارم در سر افكارش بم و زیر از و بزنم حرف باهاش كه داشتم فرصت

 . نداشت دادن جواب قصد انگار و بود كرده سكوت

 بدي؟ جواب خواي نمی -

 . ندارم جوابی -

 میشه؟ مگه -

 :بود انداخته پایین سرشو. كردم نگاهش اي لحظه براي

 ورد داشتند كه شنیدم رو ها ماشین بوق صداي كنم، عوض هامو لباس تا رفتم وقتی شب اون -

 سیك كه نمیشه. بشه جوري این كه بود طبیعی خب. موندم جا كه فهمیدم لحظه همون. شدند می

 خارج تاالر از همه كه كنه چك دونه دونه و بگیره دستش رو ها مهمون لیست و بایسته در دم

 . نه یا شدند

 . داییت بنیامین، نه، من حاال نزدي؟ زنگ بهم موقع همون چرا -
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 گیر كه مه دایی. برگردونم خودم خاطر به تونستم نمی كه دامادو. بود معلوم تكلیفش كه بنیامین -

 ... هم شما. بود خودش ي خانواده

 . شد ساكت

 چی؟ من -

 . گذشته بوده چی هر. كنید فراموشش. نیست مهم -

 :گفتم جدي كامال

 نمی هم منو هاي تماس جواب حتی تو. مهمه خیلی من براي ولی. نباشه مهم تو براي شاید -

 . دیگه وقت هیچ نه و موقع اون نه. دادي

 :پرسیدم ولی دونستم می رو جوابش اینكه با

 میاد؟ بدت من از نكنه -

 . حرفیه چه این. نـــه -

 به رو بود دلش توي كه چیزي دقیقا یعنی این و. داد جوابمو فكري و مكث ترین كوچك بدون

 :گفتم و كردم پنهون لبخندمو. بود آورده زبون

  نداري؟ اعتماد بهم چی؟ پس -

 :گفت عاجزانه

 ... نیما آقا -

 اذیتش اون از بیشتر نیومد دلم. بزنه دلشو حرف باید جوري چه دونه نمی و آورده كم كردم حس

 اینكه براي. بفهمم رو دلیلش اي دیگه نحو به تونستم می هم بعدا. بود كافی لحظه اون براي. كنم

 :گفتم نمیشه تكرار عقد شب مثل اتفاقی دیگه بشم مطمئن

 .بدي قولی یه باید فقط. كنم اذیتت خوام نمی چون بگی خواد نمی. باشه -

 قولی؟ چه -
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 و ودب خیابون به نگاهم یه. گرفتم سمتش امو اشاره انگشت و برداشتم دنده روي از راستمو دست

 :ژاله به نگاهم یه

 حتی یا خواستی كمك موندي، تنها كه جایی هر هم میدي، رو هام تماس جواب هم بعد به این از -

 شدي؟ متوجه. میزنی زنگ من به رفته، سر ات حوصله و نشستی ات خونه توي اگر

  چی؟ براي آخه -

 یه كردم حس. بود ابروهاش بین كمرنگی اخم. كردم نگاهش. بود آهسته خیلی صداش لحن

 !نبود شنیدنش وقت حاال ولی. بشنوه زبونم از رو همون داره دوست كه داره ذهنش توي جواب

 .بشه انجام باید حتما كه خواهش یه...  نه كه دستور...  دستوره یه این چون -

 :گفت و كرد نگاهم. خندیدم. شیشه سمت چرخوند صورتشو و كشید پوفی

 خندین؟ می چی به بپرسم میشه -

 . تو عصبانیت به -

 . ام كالفه فقط. نیستم عصبانی من -

 چی؟ براي -

 چیه؟ ها حرف این از قصدتون بفهمم تونم نمی اینكه براي -

 متشس به كمی. چرخیدم و گذاشتم فرمون باالي چپمو دست. بودیم رسیده. داشتم نگه رو ماشین

 :هاش چشم توي شدم خیره و شدم خم

 "وقت" تو براي همیشه من موقعیتی، هر و مكان هر لحظه، هر توي كه بدونی خوام می فقط -

 چیه؟ قصدم شدي متوجه حاال. دارم

 آخ آخ. صورتی رژلب با كوچیك هاي لب اون پرت. میشد پرت داشت حواسم. بود مونده باز دهنش

 شاملش مه ماشین سقف زیر بودن. بمونند تنها سقف یه زیر نباید دختر و پسر كه گفتن راست... 

 !برد عقب رو سقفش میشد كاش! ماشین سقف سمت چرخید نگاهم میشد؟

 !بود شده پیاده ژاله. اومد ماشین در صداي

.......... 
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. نبود ژاله از خبري. حیاط توي رفتم. بود باز خونه در. شدم پیاده و كردم خاموش رو ماشین

 یم كارتن توي از رو جیك جیك صداي. اومد بغلش، توي كارتنی با بعد، لحظه چند و زدم صداش

 :گفتم و گرفتم دستش از رو كارتن. شنیدم

 . شد دیر كه بریم -

 :گفت ژاله كه ببندم رو ماشین در خواستم. گذاشتم ها صندلی بین ماشین، كف رو كارتن

 خودم؟ پیش بیارمشون میشه -

 پات؟ روي بذاري رو كارتن -

 . هارو جوجه فقط. نه -

 :گفتم و خندیدم

 كنی؟ ولشون روز سه خواستی می جوري چه. شد تنگ براشون دلت ندیدیشون ساعت یه -

 هاي جوجه برابر سه كه جوجه تا دو كارتن، شدن باز محض به. كردم باز رو كارتن در و شدم خم

 ! پریدند بیرون جعبه توي از بودند، روزه یه

 ژاله و پریدند ژاله هاي دست روي دوشون هر. كرد دراز سمتشون به دستشو ژاله و رفتم عقب

 و داشتمبر بود، شده فلشی جا به تبدیل كه ماشین جاسیگاري از رو فلشم. شد سوار بغل، به جوجه

 . گذاشتم آهنگ

. گذاشت دستمال روي هارو جوجه و گذاشت پاش روي و برداشت كاغذي دستمال تا چند ژاله

 . بود شده بزرگتر هاشون بال و بود دراومده پَر كمرشون روي

 .رسیدیا بهشون حسابی. شدند بزرگ قدر چه -

 :گفت و كشید كمرشون روي آرومی به دستشو

 توي هم ساعت نیم و كنند می ورزش حیاط توي ساعت یك. خورند می غذا وعده پنج روزي -

 .گیرند می آفتاب باغچه

 :گفتم و خندیدم قاه قاه

 . دقیقی ي برنامه چه -
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 لو ژاله دست روي خودشو و بست هاشو چشم جوجه. كشید نارنجی ي جوجه چشم زیر انگشتشو

 حركت. زدم جا رو دنده. كنه قایم ژاله مانتوي بین خودشو كه میزد زور هم سبز ي جوجه. كرد

 :گفتم و كردم

 می ازن رو نارنجیه فقط و خدا امون به كردي ول رو سبزه. داریا دوست بیشتر رو نارنجیه كنم فكر -

 . كنی

 . دونید می رو دلیلش كه خودتون -

 :گفتم ولی نارنجیه رنگ به اش عالقه منظورش كه فهمیدم

 .دیگه نیماست اسمش نارنجیه چون. خب آره -

 و شد ول دستش از بود، رفته خلسه به ژاله هاي انگشت نوازش از كه بدبخت نیماي لحظه همون

 لندب بلند. كردن صدا و سر و زدن بال بال به كردند شروع و بنیامین سر رو افتاد. شد پاره چرتش

 :گفتم و خندیدم

 . بیچاره داشت گناه كردي؟ ولش چرا. بابا اي -

 :گفت و كرد اشاره ماشین بیرون به انگشتش با دفعه یه. كرد می نگاهم اخم با

 چیه؟ اسمش ماشین اون -

 . نه یا شدم متوجه درست نبودم مطمئن. كردم نگاه انگشتش مسیر به

 كنه؟ می رو زمین داره كه همون -

 .اوهوم -

 :گفتم تعجب با

 !مكانیكی بیل -

  چیه؟ كنه می جمع زمین روي از رو خاك كه اون پس -

 .لودر -

 چیه؟ تراكتور پس -
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 . زنند می شخم رو زمین باهاش. میشه استفاده كشاورزي براي اون -

 دارند؟ هم با فرقی چه كامیون و كمپرسی -

 و مانی از ذهنم كردن منحرف براي تالشش. گرفت می ام خنده بیشتر پرسید می بیشتر چی هر

 . پرسید می سوال هم سر پشت ها بچه مثل! بود نظیر بی نارنجی

 الهژ دست و بود ژاله مانتوي بین سرهاشون. انداختم بهشون نگاهی. نمیومد دیگه ها جوجه صداي

 :گفتم. بود شده تبدیل خفیفی جیر جیر به جیكشون جیك. كمرهاشون روي

 خوابیدند؟ -

 . انگار آره -

 الهژ زدن صدا با مامان و بپرسم خواستم می بنیامین ي خونه دم كه افتادم سوالی همون یاد باز

 :گفتم بگیرم رو جوابم مستقیم غیر اینكه براي. گرفت ازم رو فرصتش

 .نداشتم دوستش بود دخترونه صورتی چون. صورتی و سبز. داشتم جوجه تا دو بودم كه بچه -

 تمخواس می كه هم ها شب حتی. بود بغلم توي همیشه و داشتم دوست بیشتر رو بود سبز كه اون

 نكنم فكر ولی. خوابیدم می و كردم می بغل رو سبزه و كارتنش توي ذاشتم می رو صورتی بخوابم،

 درسته؟. میشه چندششون دخترها. بدي انجام كاري چنین تو

 . خوابیدم می و كردم می بغل جوجه عروسك، جاي به بودم كه بچه هم من. برعكس اتفاقا نه -

 :گفتم احتیاط با

 چی؟ حاال -

 :گفت و كرد آرومی ي خنده

 كه آوردم شانس. بشه پرس و روش برم زدن غلت موقع بود نزدیك شب یه. طوره همون هنوزم -

 . شنیدم رو جیكش جیك

 روي تا نارنجیه سر روي از اشو اشاره انگشت. بود ها جوجه به نگاهش. انداختم بهش نگاهی

 .بود نارنجیه منظورش پس. كشید می كمرش

 :گفتم و بردم باال رو راستم ابروي
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 !خوابی می نیما بغل تو ها شب پس...  عجب -

 یا تعجبی چه با كه كنم احساس تونستم می. دیدم چشم ي گوشه از رو سمتم به سرش چرخش

 از و شد خم. نبینه كه كردم منتقل لبم چپ ي گوشه به لبخندمو. كنه می نگاهم وحشتی هم شاید

 به كردن نگاه جاي به من و شد خیره بهم باز. انداخت كارتن داخل هارو جوجه صندلی، تا دو بین

 !گرفتم ضرب آهنگ با هماهنگ فرمون روي چپم دست با و زدن سوت به كردم شروع ژاله،

 بد هك داد می نشون سكوتش. بود داده قورتم نگاهش با دختره وگرنه رسید دادم به گوشیم زنگ

 و بودند رسیده راه پلیس به. بود بنیامین. دادم جواب رو گوشی. شده ناراحت و شوكه جوري

 . بودند منتظرمون

 از راشب فقط و نزدم پهلویی دو حرف هیچ دیگه اینكه با. كرد سكوت ژاله راه، پلیس به رسیدن تا

 بى و ربط با حرف تا هزار و باركشى هاى قابلیت هیدرولیكى، هاى سازه كامیون، و كمپرسی تفاوت

 این از بهتر داد، می اگر فحش. كرد نمی زدن حرف در اي همراهی هیچ گفتم، می دیگه ربط

 .بود وحشتناكش سكوت

 و كرد ازب درو ماشین، توقف محض به. داشتم نگه بابا ماشین سر پشت رسیدیم، كه راه پلیس به

 :گفت ببنده درو اینكه از قبل. شد پیاده

 .شد مزاحمتون ببخشید -

 :داد ادامه و كرد اشاره ها جوجه ي جعبه به

 .بردم لذت شما با مصاحبت از واقعا. ممنونم هم لطفتون از -

 سمت رفت و بست شدت اندكی با رو ماشین در هم بعد و بود عصبانیت از پر آخرش ي جمله

 . بابا ماشین

 شد هم كمپرسی و جوجه آخه. بشه پیاده داشت حق. باشه فراري ازم داشت حق...  داشت حق

 فرمون روي محكم دست با. شدم می وارد اي دیگه راه از باید. نداشت فایده جوري این حرف؟

 . بودم زده گند. لعنتی. كوبیدم

......... 
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 دیدم، می رو ژاله و شدم می رد بابا ماشین كنار از كه بار هر. آوردم دووم نیم و هفت حدود تا

 ینماش به بزنم بود نزدیك بار دو كه بود بابا ماشین تو چشمم قدر اون. ریخت می هم به اعصابم

 هم اقاتف حسب بر حتی دادم می ترجیح. بودند اي دیگه فاز تو كه هم نجال و بنیامین. جلویی هاي

 !نگیرم قرار ماشینشون نزدیك

 :زدم زنگ مامان به و برداشتم رو گوشی شد، كه نیم و هفت

 خوریم؟ می شام كی -

 :گفت تعجبی پر صداي با مامان

 . نیستیم گرسنه اصال ما زودي؟ این به شام؟ -

 . خوردیم ناهار پیش ساعت هفت نیستید؟ گرسنه طور چه -

 . شدیم سیر كه خوردیم دیگه چیزهاي و چاي و میوه و تخمه قدر این ولی. آره -

 :شنیدم گوشی از دورتر كمی رو صداش

 اتونه؟ گرسنه شما -

 ور بابا صداي فقط! نبود مفهوم اصال بابا خشن و كلفت صداي وجود با ژاله مالیم و نرم صداي

 :گفت مامان. "نه " گفت قاطعیت با كه شنیدم

 . بدیم بهت تنقالت كم یه دار نگه ماشینو لحظه یه خواي می اته گرسنه اگر -

 یوهم برام ننشسته كنارم زنم بابا مثل كه من بخورم؟ تنقالت طوري چه فرمون پشت من آخه -

 . بذاره دهنم و بگیره پوست

 :گفت و كرد تكرار بقیه براي حرفمو. خندید غش غش مامان

 . بنداز گوش پشت هی تو بگیر، زن میگم بهت قدر این. خودته تقصیر آخه؟ بهت بگم چی -

 :گفتم جدي خیلی

 .مخالفی شما. بگیرم خوام می من -

 :نبود زنده سر و شوخ لحن اون از خبري زد، حرف دوباره وقتی و كرد اي سرفه تك
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 . داریم می نگه خوردن، شام براي بود مناسب كه جایی هر -

 اشتیمد نگه رو ها ماشین. كردیم پیدا پارك یه و رسیدیم راهی بین شهر یك به بعد ي دقیقه چهل

 خانم .نشستیم و كردیم پهن ها چمن روي حصیرو. برداشتیم بابا ماشین پشت از رو شام بساط و

 واستمخ می. گرفتیم وضو و دسشویی رفتیم هم بابا و بنیامن و من و كردند آماده رو شام بساط ها

 :گفت ژاله كه بگردم مهر جاي به صافی سنگ دنبال

 . دارم مهر من -

 هرم ژاله ولی بودم، بنیامین و بابا از تر نزدیك ژاله به من. درآورد رو مهر و كرد باز رو كیفش زیپ

 . گرفت دستش از غروري پر و پیروزمندانه لبخند با هم بابا و گرفت بابا سمت به رو

 تا زنندن ناخنك رو غذا گفت می بابا و بنیامین به. شنیدم رو مامان صداي كه خوندم می نماز داشتم

 فكر! دش بلند ماكارونی بوي كه بود نشده تموم نمازم هنوز. برگردند و بگیرند وضو برند هم ها اون

 همیشه. ودب بعید بابا از! شدند كار به دست بنیامین و بابا شدند دور اینا مامان اینكه محض به كنم

 بود؟ هكرد گل شیطنتش هم بابا كه بود گفته بهش چی بنیامین حاال. داد می تذكر نجال و من به

 ودمخ براي و برداشتم رو كفگیر ضعفه، دل شدت از و بود ام گرسنه حسابی شد، تموم كه نمازم

 ! كردم بندي ته و كشیدم غذا

 عدب و كرد نگاه رو قابلمه توي اخم با لحظه چند برداشت، رو قابلمه در مامان و شد پهن كه سفره

 ما بین از كه كردم نمی هم رو فكرش اصال! من هاي چشم تو زد زل صاف و كرد بلند سرشو هم

! ودب پاییده منو و بود شده قایم ها درخت از یكی پشت مامان نكنه. بشه خیره من به فقط تا سه

 :گفتم زده حیرت

 دخل دامادت و شوهرت. خوندم می نماز داشتم من دیدید خوبه كنی؟ می نگاه منو چرا مامان -

 . آوردند رو ها ماكارونی

 :گفت و پهلوم توي زد آرنجش با بود، نشسته دستم بغل كه بنیامین

  ...خورد دماغت به ماكارونی بوي تا و بود شكسته نماز یه. خوندي نمی جعفر صالة كه هم تو -

 فرمتن. آورد می دخلمو مامان وگرنه گرفتم می دهنشو جلوي جوري یه باید! میزد حرف داشت زیادي

 می داشت كه اي لحظه درست. دادم انجام رسید ذهنم به كه راهی تنها. غذا به زدن ناخنك از بود

 :گفت
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 ... و برداشتی كفگیر یه -

 هدفع یه بنیامین و دهنش تو چپوندم و برداشتم روم به رو بشقاب داخل از اي درسته خیارشور

 اب. بود گرفته ام خنده خودمم. خنده زیر زدند همه هم بعد و كردند نگاهم تعجب با همه. شد ساكت

 حركت و تابلوش هاي حرف و بود زده بیرون بنیامین دهن از نصفش كه بزرگی خیارشور اون

 سر بالیی چه گفت می داشت بنیامین كه كفگیري اون با بود مشخص كامل دیگه من، تابلوتر

 . آوردم ها ماكارونی

 شونه. خندید می هنوز و كنه كنترل تونست نمی رو هاش لب ولی. كرد می نگاه چپ چپ مامان

 :گفتم و انداختم باال اي

 . امه گرسنه گفتم كه من -

 به رو كه ژاله لحظه همون. سفره وسط گذاشت رو دیس و كشید دیس داخل رو ماكارونی مامان

 هم من و چرخید سمتش به ها نگاه ي همه. شد بلند جاش از بود، نشسته مامان كنار و من روي

 :گفتم! بود من به مستقیم نگاهش. بده توضیح كه كردم نگاهش منتظر

  شده؟ چیزي -

 . نخوردند چیزي كه میشه ساعتی چند بدید؟ رو ماشینتون سوییچ میشه -

 :گفت تعجب با مامان

 كیا؟ -

 :گفت ژاله دادن جواب از قبل بنیامین

 آوردي؟ خودت با هارو جوجه نكنه -

 :گفتم و شدم بلند جام از

 . بشین تو. میارمشون من -

 متس رفتم. پرسیدند می ها جوجه مورد در و بودند شده كنجكاو كه شنیدم رو نجال و مامان صداي

. مداو در صداشون جعبه، خوردن تكون محض به و بودند ساكت. برداشتم رو كارتنشون و ماشین
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 بی نجال و دستش دادم. بگیره رو كارتن كه كرد بلند رو هاش دست اشتیاق با نجال برگشتم، وقتی

 :گفتیم هم با زمان هم ژاله و من. كرد باز رو درش هوا

 .باش مواظب -

 هك كرد پرت رو كارتن و كشید جیغ هم نجال و نجال ي سینه رو پریدند هم با همزمان جوجه تا دو

 وير و زدند می بال بال ها جوجه. ماكارونی دیس تو بود افتاده صاف بودش نگرفته بنیامین اگر

 اشج از سریع و برداشت بشقابش داخل از ماكارونی رشته تا دو ژاله. پریدند می نجال هاي شونه

 ها جوجه و داد تكون هوا توي ها، جوجه چشم جلوي رو ها ماكارونی. نجال سمت رفت و شد بلند

 رس برگشت خونسردي با هم ژاله. ژاله دنبال افتادند و پریدند پایین نجال ي شونه روي از هم

 . شدند خوردن مشغول هم ها جوجه و سرش پشت ریخت ماكارونی ي رشته تا چند و جاش

 :گفت میزد نفس نفس كه حالی در بود، پریده حسابی رنگش كه نجال

 . كردم سكته. وحشین چقدر بزرگند؟ قدر این چرا هستند؟ جونورهایی چه دیگه اینا -

 و نجال به زده بهت هم خانم بیتا و مامان و بابا و من. افتاد ثانیه چند عرض در اتفاقات این تمام

 نجال مثل هم مامان و كرد جمع رو حواسمون باالخره نجال حرف! كردیم می نگاه ژاله و بنیامین

 :گفت

 شد؟ پیداشون كجا از دیگه ها این -

 : گفتم كشیدم، می ماكارونی خودم براي كه طور همون

  كردي؟ جیغ جیغ قدر این كه داره ترس جوجه تا دو -

 :گفت كرد، می پاك رو تمیزش مانتوي دستمال با كه نجال

 . بزرگه هاشون بال قدر چه. بیرون بپرند كردم نمی فكر آخه -

 شده؟ كثیف مگه سابی؟ می چرا رو مانتوت حاال -

 :گفت و انداخت رو دستمال

 . دونم می چه -

 :گفت ژاله به رو و ها جوجه به اشاره با مامان
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 توان؟ مال ها این -

 :گفت زده خجالت ژاله

 . بشه دردسر باعث آوردنشون كردم نمی فكر شرمنده،. بله -

 :گفت حرفش دوم قسمت به توجه بی مامان

 شدند؟ بزرگ قدر این دادي بهشون چی -

 . دارند دوست خیلی كه هم ماكارونی هندونه، تخمه میوه، سبزي، برنج،. چی همه -

 داریشون؟ وقته چند -

 می حرف خروس و مرغ و جوجه مورد در اي دقیقه ده. بود انداخته گل حسابی ژاله و مامان بحث

 چند كه رو قفسی اون خواست می. چیه ها سوال این پرسیدن از مامان قصد دونستم می. زدند

. دمبو راضی كامال بحثشون از كه من. كنه جوجه و مرغ از پر دوباره بود مونده استفاده بدون سال

 !! بزنند حرف هم با بتونند كه بود شده پیدا ژاله و مامان بین مشترك نظر نقطه یك

 :گفت و داد دستم پالستیكی مامان شد، جمع كه وسایل

 . نره سر ات حوصله هم نگیره خوابت هم كه بخور. گذاشتم برات تخمه و میوه -

 :گفتم تجدی با و انداختم كرد می صحبت خانوم بیتا با كه ژاله به نگاهی. گرفتم ازش رو پالستیك

 . من ماشین تو بیاد ژاله خوام می -

.......... 

 و انداخت ژاله به كوتاهی نگاه! شدند باریك سریع اما شد درشت اي لحظه براي مامان هاي چشم

 :گفت

  وضعیه؟ چه تو باباش بوده؟ چیكاره داداشش دونی می كنی؟ می چیكار داري هست حواست -

 :گفتم خونسردي با

  داره؟ ژاله به ارتباطی چه ها این ولی. دونم می هارو این ي همه. بله -

 . فروشه مواد داداش همون خواهر و پدر همون دختر هم ژاله -
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 گفته؟ شما براي كی رو چیزها این -

 .كردي مخفی من از رو چیزها این تو كه اینه مهم كنه؟ می فرقی چه -

 مداشت دوست فقط. گفتم می بهتون خودم میشد كه وقتش. نكردم مخفی ازتون رو چیزي من -

. خوبیه دختر ژاله كنید باور. بشناسید خودشو اول بزنید، پسش اش، خانواده خاطر به اینكه از قبل

 . كنه رشد نیلوفر كه میشه هم مرداب توي

 :گفت و كرد نگاهم چشم ي گوشه از لحظه چند مامان

 . نده من تحویل سلنبه قلنبه هاي حرف -

 .كنه انتخاب اشو خانواده تونسته نمی ژاله كه دارید قبول پس -

 :كرد نازك چشمی پشت و كرد قالب سینه روي هاشو دست

 . تو پیش بیاد نمیگم بهش من -

 كردم نمی هم رو فكرش اصال. بود موافقت نوع بهترین مامان حرف این. نشست لبم كنج لبخندي

 خوردن حرص با رو هاش حرف تمام چند هر. بشه راضی اصال یا بده، رضایت سرعت این به

 در امانم رفتار. بود پیشرفت خیلی نكشید نشون و خط و نبرد باال رو صداش كه همین ولی گفت،

 هچ دونستم نمی. بود شده متفاوت درجه هشتاد و صد بنیامین، و نجال عقد از بعد ژاله، با رابطه

 به هایی حرف یه نفر، یه حتما. شده عوض رفتارش و اخالق مامان كه افتاده عقد توي اتفاقی

 دل ها حرف این بود چی هر دونست؟ می كجا از رو پدرش و برادرش ماجراي وگرنه بود زده مامان

 !داشت وجود انداز دست كم یه هنوز البته. بود كرده صاف ژاله با رو مامان

 و ستمنش پاهام روي خانوم، بیتا ویلچر جلوي و كنارش رفتم بشه، بابا ماشین سوار اینكه از قبل

 :گفتم

  من؟ پیش بیاد ساعتی چند دخترتون، میشه خانوم، بیتا ببخشید -

 هنگا رو خانوم بیتا و زدم روش به لبخندي. كرد می نگاهم متعجب كه انداختم ژاله به نگاهمو و

 وجود با! كرد می تحلیل رو ما رفتارهاي انگار. بود ژاله و من به نگاهش هم خانوم بیتا. كردم

 :گفت و زد چسبی دل لبخند. بود هوشیار و تیز هم هنوز جسمی، مشكالت

 . نـــدارم حرفی من. باشه داشــته دوست خودش جــور هر -
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 :گفتم و دادم حركت رو ویلچر و سرش پشت رفتم. شدم بلند پاش جلوي از

 آزاري بی این به پسر آخه. كنه می فرار من دست از همش. كنید نصیحتش دخترتونو این كم یه -

 داره؟ كردن فرار مهربونی، و

 مى نگاه ژاله به مدام هم خانوم بیتا. كردم می نگاه اخمو ي ژاله به خنده با و گفتم می هارو این

 وراهش و ایستادم ژاله جلوي رسیدیم، كه خودم ماشین كنار! داد مى تكون سر و خندید مى و كرد

 :كردم اشاره داخل به دست با و كردم باز رو ماشین جلویى در. كردم سد

 . مامان پیش ببرم رو خاله من تا بشینید اینجا شما -

 همون. زدم كنه، كنترل خودشو كرد می سعی خانوم بیتا جلوي كه عصبانی ي ژاله براي چشمكی و

 بردم ور خانوم بیتا و بستم لبخند و آرامش با درو. شد ماشینم سوار گرفت، می گاز لبشو كه طور

 . مامان پیش

 شدت به. بود شده خیره رو روبه به اخم با مدت تمام ژاله و بودیم كرده حركت كه بود ساعت نیم

 یوهم دنبال. انداختم نگاهی رو بود داده مامان كه هایی خوراكی پالستیك. بود رفته سر ام حوصله

 دیگه تدس با و گرفتم بود فرمون به كه دستی با رو پرتقال! باشه داشته پوست كه گشتم می اي

 لیو دادم نشون گرفتن پوست سرگرم خودمو. شدم گرفتن پوست مشغول و برداشتم رو چاقو ام

 مكرد نزدیك كرد، می حركت ما از جلوتر كه كامیون یه به رو ماشین عمدا. بود هم جاده به حواسم

 برداشتن ي لحظه همون از كه ژاله. كردم نگاه پرتقال به و آوردم پایین سرمو اي لحظه براي و

 شجیغ كامیون متري چند و نیاورد طاقت عاقبت چرخید، می جاده و من بین مرتب سرش پرتقال،

 :دراومد

  كجاست؟ حواستون -

 دوباره خواستم. گرفتم سبقت كامیون از و چپ سمت كشوندم رو ماشین و كردم بلند سرمو

 :گفت عصبانیت با و كشید بیرون دستم از رو پرتقال و چاقو ژاله كه بشم پرتقال سرگرم

 گرفتنه؟ پوست میوه جاي فرمون پشت -

 !اومد حرف به...  همینه...  آره

 . بخورم چیزي یه گفتم گرفته، خوابم خب زنی؟ می جیغ چرا -
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 :گفت عصبانیت همون با

 . هست هم گالبی. خیار. بخورید سیب خب پرتقال؟ چرا میوه همه این -

 :گفتم و انداختم باال اي شونه

 . خوام می پرتقال من ولی -

 :بود عصبی چنان هم

 قحطه؟ میوه -

 :گفتم گرفتم می عصبانی، چند هر صداش، شنیدن از كه عجیبی آرامش با

 .نارنجیه پرتقال فقط. آره خب -

 انیهث چند. كردم آزاد امو خنده دفعه یه و انداختم صورتش به كوتاهی نگاه. چرخید سمتم به كامل

 ود،ب گرفته خودش به ژاله كه حالتی اون با. كردم می حس رو ژاله نگاه مدت تمام و خندیدم بلند

 مه رو لبش و درشت هاش چشم و بود شده هم در ابروهاش. كنم كنترل خودمو تونستم نمی دیگه

 !بود گرفته گاز

 . گرفت می پوست رو پرتقال آرومی به و میزد لبخند هم ژاله شد، تموم كه ام خنده

 میاد؟ خوابتون واقعا -

 .گیره می خوابم بیشتر هم گذره می چی هر. تقریبا -

 :گفت و گرفت سمتم به رو پرتقال از پر یه

 چرا؟ -

 و ارهبذ دهنم رو پرتقال ژاله خواستم می دلم قدر چه. انداختم هاش انگشت بین پرتقال به نگاهی

 تقالپر و دادم تكون سري نبودنش، ممكن از افسوس با! بزنم گاز پرتقال با هم رو انگشتش من

 داد می طعمی چه. بود انگشتش روي پرتقال آب از كمی. برداشتم هاش انگشت بین از رو

 ! انگشتش؟ روي از مكیدنش

 بود، شده گرفته پوست ژاله هاي دست با كه پرتقال اون قطعا. گذاشتم دهنم به رو پرتقال

 !بود خورده عمرم توي كه بود پرتقالی ترین خوشمزه
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 :كنم نگاهش شد باعث ژاله نگاه سنگینی

  شده؟ چیزي -

 كجاست؟ حواستون -

 :گفتم و زدم پهنی و پت لبخند

 . توئه به حواسم -

 مطمئنید؟ -

  بودم؟ كرده فكر هم ژاله جز چیزي به مگه! بودم مطمئن كه البته

 . آره خب -

  دید؟ نمی جوابمو چرا پس -

 :گفتم! بدم باید جوابی چه من و پرسیده چی دونستم نمی. موندم ساكت لحظه چند

 چی بگو دیگه بار یه میشه اگه! كردم فراموش رو سوال كردم فكر جواب به بس از...  خب -

 !پرسیدي؟

 :گفت و داد دستم به پرتقال از دیگه تیكه یه. كرد نگاهم چپ چپ ژاله

 . كنید فراموشش. نیست مهم -

 :گفتم زده هیجان دفعه یه

 . "گیره می خوابم داره چرا چرا، " پرسیدي. اومد یادم آهان -

 :گفتم و گرفتم رو پرتقال

 برام پرتقال هم زنی می حرف من با هم كه االن ولی. گفتی نمی چیزي و بودي ساكت تو چون -

 . میشه عالی دیگه كه بذاري دهنم هم خودت دست با اگر. حالم سر كامال گیري، می پوست

 :گفت معترض

 . نیمــــا آقا -
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 نیما؟ جان -

 ! بود شده قرمز. انداخت پایین سرشو و شد ساكت

 :سمتش گرفتم و برداشتم سیبی بعد ي دقیقه چند

 بكنم؟ ازت خواهشی یه میشه -

 :گفت و كشید پس دستشو اما بگیره، دستم از رو سیب خواست

 خواهشی؟ چه -

 :گفتم باالخره و كردم سنگین و سبك حرفمو لحظه چند

 . باش من با سفر این آخر تا -

 :گفت و كرد اخم

 چیه؟ منظورتون -

 :گفتم و دوختم جاده به نگاهمو

 نماشی تو. بگو خودم به خواستی چی هر. ندزد ازم نگاهتو. بده جواب هام تلفن به. نكن فرار ازم -

 ... و نرو من بدون جایی. نشین من جز به كسی

 :زدم لبخند و گرفتم رو چوبش و چرخوندم دستم توي رو سیب. كردم نگاهش

 . میشه تر خوشمزه جوري این چون بگیر پوست میوه برام خودت دست با -

 هاش چشم توي قدر اون و كردم می توقف شك بدون نبود، سرمون پشت بنیامین ماشین اگه

 اون ونستمت ثانیه چند فقط ولی. بگیره دستم از رو سیب و بشه راضی دلش عاقبت تا میشدم خیره

 اشاتم بود، كرده لونه هاش خاكستري میون خوشایندي حس یه انگار كه رو سردرگم و گیج نگاه

 . كنم

 :گفتم و دادم تكون سیب همراه رو دستم

  خواي؟ نمی -

  .گذاشتم دستش كف رو سیب و كشیدم راحتی نفس. آورد جلو رو دستش آروم بعد، لحظه چند
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............ 

 :گفت و شد سیب گرفتن پوست مشغول

 و راحتاست براي هم زمانی بنیامینه، و نجال براي فرصتی اینكه بر عالوه سفر، این كه دونم می -

 من. یدنكن من درگیر رو فكرتون. باشه آسایشتون مخل حضورم خوام نمی. است بقیه قواي تجدید

 ... پس از خودم

 :كردم كامل حرفشو

 مه آرامشم باعث نیست، آسایشم مانع تنها نه چیزها این ولی. دونم می. برمیاي خودت پس از -

 تا راچ دونم نمی واقعا. كنه می اذیتم بیشتر من از تو هاي گرفتن كناره باش مطمئن...  ژاله. هست

 داري؟ مشكلی من با. كنی می دوري ازم حد این

 :گفت فورا

 . نه كه معلومه -

 . نمیدي هامو تماس جواب چرا نگفتی بهم هم آخرش چی؟ پس -

 می. چیه كارش دلیل فهمیدم می باید ولی. دونستم می خوب خودم. سریش و كنه. بودم سمج

. اشهب شده فراري حتی یا زده من از دیگه كه باشه خونده گوشش توي قدر اون بنیامین ترسیدم

 :كردم اش كالفه فهمیدم شیندم، كه رو صداش

 باز د،باشن افتاده پا پیش و ساده و اشتباه دیگرون نظر از قدر هر. دارم خودمو دالیل منم نیما، آقا -

 . كنند توجیه خودم براي حداقل رفتارمو، كه هستند كننده قانع و محكم من براي قدر اون هم

 . بشم توجیه منم تا چیه دلیلت بگو خب -

 . باشم كسی زندگی مزاحم خوام نمی. چیزه یه فقط دلیلش -

 :گفتم و كردم نگاهش تعجب با. شد گرد هام چشم

 . هستی ما ي خانواده از عضوي دیگه االن تو كدومه؟ مزاحم دختر؟ میگی داري چی -

 ي صلهو كه منو. پذیرفتید اتون خانواده اعضاي بین هم منو كه ممنونم ازتون واقعا من... نیما آقا -

 ادهاستف سوء شما نجابت از بدم اجازه خودم به تونم نمی ولی. دونم می خوب اینو خودمم و ناجورم
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 یجایگاه چه اتون خانواده بین كه دونم می ولی نزنید بهم حرفی اتون خانواده و شما شاید. كنم

 هم شما و هست هم كار و كس بی و تنها بدشانسی، از كه دامادتونم ي دخترخاله فقط من. دارم

 . كنم فراموش خودمو حد كه نمیشه دلیل این اما. ببریدش خودتون با میرید جا هر مجبورید

 :گفتم كردنش غریبی و بودن مزاحم حس همه این از زده شگفت

 و رتحضو كه نكن شك و بنیامینی خواهر تو. كنی می اشتباه داري میزنی؟ كه چیه ها حرف این -

 . مهمه ها خیلی براي وجودت

 نم به حواسش اجبار سر از كسى خوام نمى من نیما، آقا. دید می بهم كه اي دلگرمی از ممنون -

 نمی ور زوري مسئولیت و مواظبت این. باشید مواظبم باید تنهام چون كنید فكر خوام نمی. باشه

 .خوام نمى رو دلسوزي و ترحم این. كنم حس دوشتون روي خوام

 حمتر و مسئولیت احساس از میدم، انجام كارى یا زنم، مى حرفى اگر. نیست ترحم ها این ژاله، -

 .خودته خاطر به ها این تمام. نیست دلسوزى یا

 اى حظهل براى حتى ژاله كه لفافه در و سربسته قدر اون ولى گفتم رو بود دلم توى كه چیزى. گفتم

 :داد ادامه حرفش به و نكرد هم شك

 فقط و فقط. دونستم می گلیممو ي اندازه همیشه. نبودم وقت هیچ. نیستم پروایی بی دختر من -

 . خوردم هم رو چوبش و كردم فراموش رو حد این بار یك

 :میشد مرتعش صداش كم كم و بود كرده بغض

 افتاد، اشم ي خونه توي كه اتفاقی. بكشم پشیمونی باید عمرم آخر تا و كردم اشتباه لحظه یك -

 واقعا من و نمیارید روم به رو ماجرا اون اصال كه شما حتی. بره كسی یاد از كه نیست چیزي

 .نكردید كارو این ولی داشتید، حق زدید می هم گوشم توي اگر روز اون كه شما. اتونم شرمنده

 باعث چون. كنم فراموش كه نمیدم اجازه خودم به یعنی. كنم نمی فراموش وقت هیچ رو روز اون

 .هستم سطحی چه تو و ان چیكاره ام خانواده و هستم كی بیارم یاد به میشه

 جمعی توي كنه حس وقتی هم اي دیگه كس هر. بود احساسش اون از بدتر و بود پر دلش قدر چه

 رسف این براي من دلیل تنها. نبود بار سر. نبود مزاحم ژاله ولی. كشه می زجر باره، سر و مزاحم

 ونستت نمی دلیلی هر به اگر. رفتم نمی سفر این به نبود، كنارش در بودن و ژاله خاطر به اگر. بود

 بزنم؟ بهش هارو حرف این كه بود وقتش االن آیا ولی. برم كه بود محال هم من بیاد، مسافرت به
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 كرف خواستم نمی آورد؟ می رحم به رو انسانی هر دل و بود نمونده كردنش گریه به چیزي كه االن

 رو ژاله اینكه در. كنم می محبت بهش كه سوخته دلم اي لحظه براي هاش، حرف خاطر به كنه

 نیامینب و بابا تا كردم كم رو ماشین سرعت. نبود اثباتش راه این ولى نبود، شكى داشتم دوست

 و بزنه وهاش حرف تا كردم سكوت. داشتم نگه رو ماشین گرفتنشون، فاصله محض به و برند جلوتر

 .بشه سبك دلش

 ونهذی یادمه. شدید تب. داشتم تب. بود سالم پنج چی، یعنی "نداري" فهمیدم كه باري اولین -

 خودم براي هاش عكس با كه مامانی. كنه می ام پاشویه داره مامانم كردم می فكر. دیدم می

 زیر. ذاشت می دستمال پیشونیم روي و شست می آب توي پاهامو كه بود بابا ولی. بودمش ساخته

 یادم هاش حرف از هم زیادي چیز. نمیشم متوجه من كرد می فكر. میزد حرف خودش با لب

 مبادا كه پریشون و بود نگران. بود شرمنده ببره دكتر منو تونست نمی اینكه از یادمه فقط. نیست

 جون شب تا صبح از كه كشم زحمت باباي فهمیدم كه بود موقع همون از. كنم تشنج تب، خاطر به

 برادرم و من جلوي سرش همیشه. میرسه دهنش به سختی به دستش كنه، می كار و كنه می

. بود رت سنگین عالم هاي غم تمام از بابام شرمندگی دیدن بودم، بچه یه كه من براي. بود پایین

 .داشته روزي و حال چه داشت، غرور و بود مرد كه بابام دونه می خدا دیگه

 سوادي .زنی كلنگ و بیل كـَنی، پیاز كاري، برنج بنایی،. داد می انجام میومد بر دستش از كاري هر

 خودمون براي و بخونیم درس بیژن و من داشت دوست ولی نوشتن و خوندن حد در فقط. نداشت

. "ردكت خانوم "گفت می من به و "مهندس آقاي " گفت می بیژن به بچگی همون از. بشیم كسی

 .دكتر من نه و شد مهندس بیژن نه ولى

 غازهم ویترین به وقت هیچ خیابون توي. ببندم قشنگ چیزهاي همه روي چشممو گرفتم یاد كم كم

 یوقت. نكنم مقایسه خودم دار وصله هاي لباس با هامو كالسی هم نوي هاي لباس. نكنم نگاه ها

 جدید درز روز هر. كنم اش استفاده آخر تا و بچسبونمش خودكار لوله سر میشه، كوچیك مدادم

 شده كوچیك هاي لباس. بگیرم هام كالسی هم دست توي هاي خوراكی از نگاهمو. بدوزم جورابمو

 . دارم نگه خودم براي رو بیژن ي

 اهدانشگ خرج فهمیدم زود خیلی ولی. بود دانشگاه توي شدن قبول بود، مهم برام كه چیزي تنها

 رفت خرج فقط و داشت فاصله ساعت سه امون، خونه به دانشگاه ترین نزدیك. دخلمونه از بیشتر

 . زدم قیدشو پس. میشد بیشتر امون روزانه خوراك و خورد خرج از آمدش، و
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 هم دانشگاه و درس روي چشممو. نداشتمشون كه چیزهایی تمام روي اینم داشت؟ ایرادي چه

 و بودن ردم خب. نذاشتن بابا و بیژن ولی كنم پیدا كار خواستم بار چند. خونه كنج نشستم. بستم

 مه بیژن كار؟ سر برم من كرد می قبول غیرتشون طور چه بود، خونه توي مرد تا دو وقتی. مغرور

 یآبدارچ فقط نداشت خاصی مدرك هیچ چون. كنه می كار شركت یه تو گفت می. رفت می كار سر

 كهاین تا. میشه بیشتر روز به روز داره درآمدش چرا فهمیدم نمی. شد زیاد درآمدش كم كم اما. بود

 و بابا هاي درگیري دیگه روز اون از. كرد می فروشی خورده. مواد كار تو افتاده فهمیدیم باالخره

 جوري این كه خوردي حرومی ي لقمه چه گفت می بابا. كردن می دعوا روز هر. شد شروع بیژن

  شدي؟

 :كردند باز راه هاش گونه رو اشك درشت هاي دونه

 منم هاي التماس و بابا غرغرهاي دیگه. میشد تر كلفت پوست و تر پررو روز به روز هم بیژن -

 حقشو خواست می خودش نظر به. خوردن پولدارها بچه این مارو حق میگفت. نداشت اي فایده

 زحمت به. شكست لگنش و افتاد داربست باالي از كار بابا،موقع هم دار و گیر اون تو. بگیره

 بابا. شهب خوب تا باشه داشته مطلق استراحت ماه دو باید گفت هم دكتر. دكتر ببریمش تونستیم

 براش رو كوفتی مواد اون كنه، كمكش خواست می خودش خیال به كه هم بیژن و كشید می درد

 ي همه با كه زحمتكشم باباي. دیگه دردهاي روي دردي شد ولی بده تسكین دردشو كه كرد جور

. كرد می التماس آدم و عالم به موادش براي بود، نكرده دراز دست كس هیچ جلوي تنگدستی،

 شد عاقبتش ولی كرد بزرگ و گرفت دندون به مارو و كشید بدبختی عمر یه. نبود این حقش بابام

 ي چوبه پاي فرستادم خودم هاي دست با كه هم رو بیژن. نفهمید چیزي زندگی از كه مامانم. این

 ولپ نمیگم. نداشتند خوشبختی از سهمی هیچ من ي خانواده. مواد اسیر و معتاد كه بابامم. دار

 ويت سال هر. كشیدند زجر نداري و پولی بی خاطر به همیشه من ي خانواده اما. خوشبختی یعنی

 لهجم یه فقط سال هر من و. ثروت یا است بهتر علم كه بود این انشاء هاي موضوع از یكی مدرسه

 یم نصیحت كلی معلممون. "خوره نمی دردي هچ به علمت باشی، نداشته پول اگر " نوشتم می

 یلیخ. نرفتم بار زیر وقت هیچ من ولی. نیست درست فكرم طرز كه كنه قانعم خواست می و كرد

 بی ي كرده تحصیل آدم همه این. رسند نمی جا هیچ به آخرش ولی خونند می درس بدختی با ها

 وردخ هم تره علمت براي باشی، نداشته پول اگر زمونه این تو. كنه می ثابت حرفمو درستی كار،

 آگاهناخود همه. "مهندس " میشی باشی نداشته كه هم سیكل باشی، پولدار وقتی اما. كنند نمی

 . زنند می صدات مهندس
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 بیژن و بابا مبادا كه بودم نگران فقط همیشه. نخواستم خودم براي رو هیچی وقت هیچ دنیا این تو

 چیز همه از همیشه. باشه پایین من جلوي سرشون و بیفتن زحمت و دردسر تو من خاطر به

 چیزي هیچ آوردن دست به براي. بستم داشتم دوست كه چیزهایی ي همه روي چشممو. گذشتم

 ... اما ."افته نمی اتفاقی كه باشم نداشته هم اینو اگه حاال "گفتم خودم با همیشه. نكردم اصرار

 صداش. برگردوند ازم بیشتر روشو. داد قورت زحمت به رو بغضش و كرد پاك هاشو اشك

 :داشت لرزش چنان هم اما قبل از محكمتر

 كه قبولونمب خودم به نتونستم. ببندم چشم نتونستم. كنم فراموش نتونستم دیگه مورد یه در اما -

 براي. بجنگم خواستم زندگیم توي بار اولین براي. نمیشه عوض چیزي باشم نداشته هم اینو اگر

 و دمب دستش از راحتی همین به تونستم نمی. كنم تالش خواستم می داشتم دوستش كه چیزي

 توي هك كسی. نبودم بلد رو جنگیدن رسم و راه من... داشت وجود مشكلی یه ولی. كنم فراموشش

 میدون به پا بار اولین براي وقتی نشسته، گود كنار همیشه كه كسى نجنگیده، وقت هیچ عمرش

 خانواده و خودم آبروي. دیدید كه همونی شد هم آخرش. است بازنده نكرده، شروع هنوز ذاره، می

 تمخالف باهاش من خاطر به اگر. مدیونم خیلی بنیامن به من. بردم رو بنیامین اون، از بدتر و ام

 اونو نم گناه خاطر به كه ممنونم ازتون دنیا یه. ببخشم خودمو تونستم نمی عمر آخر تا كردین می

 و درب و پاشیده هم از ي خانواده با. اومدم كنار زندگیم و خودم با دیگه منم. نكردین مجازات

 و برادرم پدرم، مادرم،. دارم دوسشون كه هایی آدم داشتن لیاقت. ندارم لیاقت من شاید. داغونم

... 

 سرشو برسه، صورتم به نگاهش اینكه از قبل اما. چرخید سمتم به سرش اي لحظه براي

 نارك مشكالتش و زندگى با واقعا كه انگار. بود اطمینان جور یه. نبود حسرت صداش تو. برگردوند

 :اومده

 حرف جوري این هم بنیامین و مهسا براي حتی. گفتم شما براي رو چیزها این چرا دونم نمی -

 یب حساب به رو ناشایست رفتار اون. زد سر ازم رفتار اون چرا بدونید خواستم فقط. بودم نزده

 خیلی ولی. سالمه سی كه درسته. خامی و سادگی از. بود ناآگاهی از. نذارید حیایی بی و شرمی

 .باشه بلد من از بهتر بودنش كوچكتر سال ده با نجال شاید كه چیزهایی. دونم نمی چیزهارو

 یچه اما بودند، بیژن و بابام و بنیامین اینكه وجود با. میده یاد دخترش به مادري هر كه چیزهایی

 گفتنن اما. بگیرم فاصله ازشون دادن یاد بهم فقط. چیه مردها برابر در درست رفتار نفهمیدم وقت
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 دلم از یكس با نشد روم اگر نگفتن. كنم ساكتش طوري چه افتاد، دلم براي اتفاقی اگر نگفتن چرا،

 . نشم رسوا كه كنم آروم خودمو طوري چه. كنم پیدا طوري چه رو درست راه بگم،

 :گفت و برگشت سمتم به كامل

 و گرفتم یاد شما از چیزها خیلى. شمام مدیون عمر آخر تا هاتون، كمك تمام براى نیما، آقا -

 خودتون مدیون منو این از بیشتر كنم، مى خواهش ولی. كنم جبران بتونم امیدوارم. ممنونم بابتش

 ژاله هك كنید فراموش. كنید پیدا مشكلى اتون خانواده و مادرتون با من خاطر به خوام نمى. نكنید

 . هست هم اى

 از كه یعنى این. هست هایى كشمكش خودش، خاطر به مامان و من بین كه بود فهمیده پس

 :بود ننشسته دلم به اما آخرش ى جمله.بود شده دستگیرش چیزهایى یه رفتارم،

 ... اینكه دوم و. بخوریم كن قاچ شده سیاه دستت توى كه رو بیچاره سیب اون اول خانوم، ژاله -

 ماشین در به و كشید عقب رو خودش. شدم خیره هاش چشم توى و شدم خم سمتش به كمى

 :گفتم بشه كاسته كالمم و نگاه جدیت از اى ذره اینكه بدون. چسبید

 .كنم فراموشت تونم نمى بگیرى، فاصله ازم كه هم كیلومتر هزاران -

*** 

 و میشد طرفه دو جاده مسیر، از هایی قسمت. بود مونده راه ساعتی دو هنوز و بود شیراز مقصدمون

 رو ماشین ي شیشه ژاله! آورد درمی جا از رو چشم اومدند، می رو روبه از كه هایی ماشین نور

 ارت چند. بود شده خیره آسمون به و بود داده تكیه ایمنی كمربند به سرشو و بود آورده پایین

 می آسمون توي چی دونم نمی. خوردند می تاب هوا توى بود، اومده بیرون شال زیر از كه موهاش

 و بردم عقب و جلو رو آهنگ تا چند فرمون، روي كنترل با! میزد لبخند احساس، همه اون با كه دید

 . كنم تبدیل عالی به رو خوبش حس تا گذاشتم مالیمی آهنگ

  لبامی روي شعر تو آخه/ هامی قصه عزیز تو آخه

 تونم نمی دیگه بري اگه/جونم به بسته تو جون آخه

 ندارم و دار ي همه میشی/ میارم كه رو تو اسم آخه

 موندگارم تو عشق رو كه من/ مهربونم تو ترسی می چی از
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 قعمی هم لبخندش و كشید عمیق نفس و بست رو هاش چشم كه بود ژاله به حواسم چشمی زیر

 خودش هواي و حال تو كه میشد ساعتی نیم چون بزنم حرف باهاش داشتم دوست خیلی. شد تر

 رو سكوت خودش. بزنم هم به رو حالش و حس كه نمیومد هم دلم ولی. بود كرده سكوت و بود

 :گفت آرومی صداي با و شكست

 . میومد بارون كاش -

 . گرفت آسمون سمت به و برد بیرون ماشین ي شیشه از رو دستش و

 .میومد هم بارون بودیم رفته شمال سمت اگه -

 :چرخوند سمتم به سرشو و داخل آورد رو دستش

 شمال؟ نرفتیم چرا -

 :گفتم و انداختم باال اي شونه

 . شده تكراري. رفتیم خیلی چون -

 . نرفتم حاال تا من -

 .دربیارم شاخ بود نمونده چیزي تعجب شدت از

 ندیدي؟ رو دریا حاال تا یعنی میگی؟ جدي -

 . بیتا خاله و بنیامین و بابا با. بود مشهد رفتم، كه مسافرتی تنها. نه -

 كه باشه كسی نمیشد باورم اصال. باشه رفته مسافرت بار یه فقط عمرش تمام تو كه نمیشد باورم

 هستند، حتما. كردم می ناراحتش بیشتر تعجبم، دادن بروز با نباید ولی. باشه ندیده رو دریا حاال تا

 هخف ام سینه توي ناراحتیمو از ناشی آه. باشند نرفته هم رو مسافرت بار یك همین كه مردمی

 :گفتم و كردم

 ... جمعی دسته غرب، شرق، جنوب، شمال،. میریم جاها خیلی بعد به این از. نداره اشكال -

 :گفتم شیطنت با و زدم چشمكی بذارم، سرش به سر كمی اینكه براي و

 !تایی دو -
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 این گفت، می بهم حسی یه. خندیدم دل ته از كه بود غلیظش اخم و جانانه ي غره چشم جوابم و

 انگار. كنه می فرق ظاهرشون با درجه هشتاد و صد مفهومش ها، زدن غر و ها مخالفت و ها اخم

 . كنه باورشون كه بترسه ولی باشه فهمیده منظورمو دقیقا دوپهلوم، هاي حرف از كه

 پیش داومدن هم بابا و بنیامین. نجال پیش رفت ژاله. داشتیم نگه اي زاده امام كنار استراحت، براي

 . بهداشتی هاي سرویس سمت رفتیم هم با همه و من

 متنفر شب تو رانندگی از. سوختند می بدجوري. دادم ماساژ هامو چشم و زدم روم و دست به آبی

. فتمر بیرون دسشویی از بنیامین و بابا از زودتر. بخونم هم زیارت نماز یه كه گرفتم وضو. بودم

 چادري و بود ایستاده ضریح ورودي كنار. دیدم رو ژاله شدم، وارد وقتی و بود خلوت زاده امام

 اش سینه روي دستشو و كرد سرش طمانینه با رو چادر. كشید می بیرون سبد، داخل از رنگی

 كه ایستادم سرش پشت آروم خیلی. شد دیوار روي ي نامه زیارت خوندن مشغول و گذاشت

 جلوي ي پرده دست، دو با ژاله وقتی و خوندم رو نامه زیارت لب زیر. نزنم هم به رو خلوتش

 . مردونه قسمت رفتم هم من شد، وارد و زد كنار رو ها خانم ورودي

 وت كه رو ضریح از نیمی. كردم دعا و خوندم الكرسی آیة. خوندم فاتحه و ایستادم ضریح كنار

 نشمعدو و گل و قرآن روي از نگاهم. ایستادم ضریح كنج و برگشتم و رفتم بود، مردونه قسمت

 خاكستري و خیس هایی چشم تو ضریح، طرف اون و گذشت ضریح كف هاي پول و قبر روي هاي

 . شد قفل

 لهفاص و بود كوچیك ضریح. بكنم دل تونستم می من نه و داشت برمی من از هاشو چشم اون نه

 ریحض به رو پیشونیش. ببینم هاشو چشم خیسی و صورتش تونستم می خوبی به. كم امون

 .كرد می نگاهم چنان هم و كشید می ضریح هاي پنجره روي هاشو انگشت. چسبوند

 و یتنهای كی تا باشه؟ شاد و بخنده دل ته از ژاله میشه كی. میزد آتیش دلمو غریبش هواي و حال

 اشه؟ب نداشته روحی و جسمی مشكل هیچ دیگه كه میشه یعنی رنج؟ و بیماري كی تا كسی؟ بی

 یفمك توي كه اسكناسی ترین درشت كه كردم قصد. كشیدم بیرون عقبم جیب از رو پولم كیف

 ". رداشتمب پنجاهی تراول یه و كردم باز رو پولم كیف. بندازم ضریح توي سالمتیش، نیت به باشه،

 تراول و كردم فوت سمتش به كردم، می نگاهش كه طور همون و خوندم لب زیر رو "... یَكاد ا ن وَ

 توي چادرو. ریخت هاش گونه روي هاش اشك و نیاورد طاقت دیگه. انداختم ضریح توي رو

 . شد دور ضریح از و كشید صورتش
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. خوندم می نماز ضریح به پشت باید، اما من. بست قامت ضریح، به رو و برداشت جانمازي

 اج از و ترسیدم لحظه یه! بود ایستاده من به خیره و سرم پشت بابا برگردوندم، كه صورتمو

 :پریدم

 اومدین؟ ك ی شما -

 :گفت و انداخت ضریح طرف اون به نگاهی چشمی زیر بابا

 !زدم؟ هم به خلوتتونو -

 !شد اضافه هم بابا بودند، كم مامان و بنیامین...  اوف

 خلوتی؟ چه -

 :گفت و كرد نگاهم ناجور خیلی

 .پسر نشده سفید آسیاب تو موها این -

 :گفت و گذاشت ام شونه روي دستشو و داد تكون سري هم بعد

 . خوبیه دختر -

 ورتر،د كمی بنیامین. شد رد كنارم از و زد ام شونه به ضربه دو. انداختم پایین سرمو و زدم لبخند

 از! فهمیدند؟ و دیدند كمال و تمام رو افتاد اتفاق چی هر دوشون هر یعنی. خوند می نماز داشت

 ! نزنه غر و نندازه تیكه و بگیره ندید رو چیزي چنین كه بود بعید بنیامین

 چه است، عیان كه چیزي. نبود گفتنی كه هم حاجتم. حاجت نماز ركعت دو و خوندم زیارت نماز

 . خوام می ازش چی دونست می خوب خدا. است بیان به حاجت

............. 

 :گفتم بنیامین به اومدیم، بیرون كه زاده امام از

 نیم؟ك كرایه شب چند براي خونه یه طوره چه كنیم، اتراق كه نداریم سراغ جایی شیراز تو كه ما -

 بیاریم؟ گیر كجا از خونه -

 . بدین اوكی شما. من با كردنش پیدا. نباش نگران -
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 . باشه خوابه دو باید حداقل ولی. ندارم حرفی كه من -

 خوابه؟ دو چرا -

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 . نجال و من مال هم یكیش. بخوابین هال تو هم بابات و تو. هاست خانوم مال كه یكیش -

 :گفتم اشو كله پس زدم یكی. میشدم درمونده واقعا پررویی همه این برابر در

 . بكش خجالت برادرشم كه من از حداقل -

 :گفت و خاروند سرشو

 خلمود دلمه، تو چی بفهمه اگه كه بگم بابات به بزنم؟ كی به نزنم دلمو حرف تو به. رفیقمی تو -

 !میاره؟

 :گفتم و كردم اخم

 دلته؟ تو چی مگه -

 :گفت و انداخت باال سرشو

 دونی؟ نمی تو یعنی -

 هنگ خودشو حد كه فهمید می باید ولی بود شوهرش درسته. شدم غیرتی واقعا دیگه دفعه این

 :گفتم و كردم لگد پاشو. داد می بروز نباید بود سرش تو كه هم چی هر. داره

 مین خطا پا از دست باباشه خونه نجال وقتی تا. دار نگه خودت واسه خرابته ي كله اون تو چی هر -

 شیرفهم؟. میشم بدتر هم بابا از من بیفته پاش. كنی

 . خرتري كله تو فهمیدم. داداش اوكی -

 . مگیا چی باشه حواست...  یارو هی -

 :گفت و برد باال هاشو دست

 . كردم غلط بابا باشه -
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 روابط تو دخالت به چه مارو وگرنه. بشر این روي شدن كم جهت فقط! بودم كرده پورت و هارت

 !شوهر و زن

 كه هبد ماشین اون به گاز كم یه بزنی، فك ریز یه اینكه جاي به. رانندگی به بده دل هم كم یه -

 . گیره می خوابم داره كم كم. جاده این تو دراومد دمارم. برسیم زودتر

 یكارچ بابات و من. كنه رانندگی جات به بخواي ازش تونی می شدي، خسته. پیشته ژاله كه تو -

 ... باید فرصت اولین در. نیستند بلد رانندگی هامون زن كه كنیم

 :گفتم و بزنه حرف بیشتر نذاشتم

 بلده؟ رانندگی ژاله مگه -

 . نیست بد هم فرمونش دست. آره -

 گرفته؟ یاد ك ی -

 . گرفت یاد مهسا و من اجبار به. میشه سالی دو -

 . نمیگه هیچی و بلده پس. آهان -

 . كنه رانندگی تو ماشین با محاله چون نمیگه هیچی -

 چرا؟ -

 .كنه درست دردسر دیگه كسی براي و كنه تصادف میترسه چون -

 :گفتم و كردم تایید سر با

 . طور این كه -

 :گفت و داد تكون دستی بنیامین

 . فعال خب، -

 :گفت و زد صدام مامان. شدند ماشین سوار دو هر و كشید دستشو نجال، سمت رفت و

 . بیا دقیقه یه نیما -

 :گفتم و ژاله سمت گرفتم رو سوییچ
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 . بیام تا ماشین تو بشین -

 :گفتم اطمینان با. گرفت تعلل كمی با

 نرفته؟ یادت كه قرارمون -

 :بود شده صورتی هاش چشم سفیدي. كرد نگاهم متعجب

 قراري؟ چه -

 . میام االن منم ماشین تو بشین برو. باشی من با سفر این آخر تا شد قرار -

 انمام تعجب، كمال در ولی بودم دیگه غرغر یه منتظر. مامان سمت رفتم منم و رفت حرف بی ژاله

 :گفت و نزد ژاله از حرفی

 رچاد تو امشبو نیست بهتر بیارین؟ گیر خونه خواین می طوري چه شیراز، برسیم شب آخر -

 بخوابیم؟

 :گفت و ایستاد مامان كنار هم بابا

 . خوابیم می خدا آسمون زیر شب یه. هست صفاترهم با جوري این. میگه درست -

 :گفقتم و خندیدم

 ؟طوره چه! عمومی حموم میریم خواستیم، هم حموم باشیم؟ چادر تو مسافرتو كل طوره چه اصال -

 :گفت و كرد اخم مامان

 حسابی و درست خونه یه باید هم خودت شیراز، بیایم گفتی تو. فقط امشب همین. دیگه نه -

 . بود آماده هم امون خونه اونجا. شمال بریم گفتم كه من. كنی جور برامون

 :گفتم كالفه

 هخست. كردم می اجاره خونه دیگه جا یه رفتم می یكی من رفتیم، می هم شمال اگر كنید باور -

 تكراري؟ ي محدوده و منطقه یه از نشدید

 می چادر ها جنگل تو بردم می و گرفتم می رو ژاله دست "گفت می خودش با زیرزیركی دلم و

 "... تایی دو و زدیم
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 :بودم زده جنگل توي ژاله همراه كه چادري وسط پرید پا جفت حرفش با بابا

 گیر نبرامو تمیز و تر ي خونه یه نیما آقا صبح فردا و خوابیم می چادر تو امشب. بریم شید سوار -

 . میاره

 با. دبو داده تكیه صندلی پشتی به سرشو و بود بسته هاشو چشم ژاله رسیدم، كه ماشین به

 . نشست صاف و كرد باز هاشو چشم ماشین، در صداي شنیدن

 . اي خسته اگر بخواب. باش راحت -

 هم بودید، كار سر صبح از هم. شدید خسته شما. رفته سر ام حوصله فقط. نیستم خسته. نه -

 .كردید رانندگی

 خوان می كی پس. لعنتی ي طرفه دو ي جاده این خصوص به. موافقم باهات رو رانندگی -

 بنیامین و نم و نشستیم می بنیامین ماشین تو هم تا دو ما. آوردم می ماشین نباید كنند؟ اتوبانش

 . كردیم می رانندگی نوبتی

 . دهب كردن رانندگی پیشنهاد كه بود بعید گفت، می بنیامین كه هم طور اون. گفت نمی هیچی

 .گیره می خوابم داره كم كم. بودي بلد رانندگی تو كاش -

 راه بحص و بخوابیم جا همین شبو اصال. كنیم حركت بعد بخوابید كم یه اید خسته اگر خواید می -

 نمیشه؟ هوم؟. بیفتیم

 .گفت نمی...  نه

 . خدا به توكل. رسیم می دیگه ساعت دو از كمتر -

 . نگفت چیزي و گرفت دندون با لبشو ولی شد باز چیزي گفتن براي هاش لب

 نیستی؟ بلد رانندگی تو -

 :گفت و كرد اشاره ماشین بیرون به انگشت با جواب، جاي به و كرد نگاهم لحظه چند

 .نمونیم عقب. كردند حركت -

 ردنشك رانندگی سفر، این آخر تا بودم مطمئن ولى. كنم اذیتش خواستم نمى. نگفتم چیزي دیگه

 . بینم می هم رو
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........ 

 . قشنگه قدر چه ببین رو جا این واااااي -

 هبقی از زودتر صبح. بودم كرده اجاره كه بود اي خونه دیدن محض به ژاله العمل عكس اولین این

. ودمب برگشته پر دست من شدند، بیدار بقیه كه وقتی و كردنش پیدا دنبال رفتم و شدم بیدار

 !باشی كامروا تا باش خیز سحر كه گفتند راست

 جنارن و میوه هاي درخت از پر كه تر بزرگ حیاطی و بزرگ نسبتا سالن یه با خوابه دو ي خونه یه

 چهب چون كه نمونه ناگفته البته. بدند كرایه رو اي خونه چنین كردم نمی فكرشو هم خودم. بود

 صندوق از بالشمو و ژاله چمدون و خودم ساك! اومد گیرم مورد این نبود، همراهمون كوچیك

 و كشیدم دراز زمین روي و كردم انتخاب رو خواب اتاق اولین. خونه داخل بردم و برداشتم ماشین

 .برد خوابم انتظارم از زودتر و بودم خسته خیلی. خوابیدم

 گردش براي داشتند و بودند نشسته تلویزیون پاي و سالن توي همه شدم، بیدار كه خواب از

 آلودگی خواب با. بهداشتی سرویس سمت رفتم و كردم سالمی. كردند می ریزي برنامه عصر،

 اب و پروندم جا از ممتدي جیغ صداي كه بودم نكرده باز كامل درو هنوز. چرخوندم درو ي دستگیره

 نگاهم تعجب با و بود چرخیده سمتم به سرها ي همه! كوبیدم هم به محكم درو سرعتم، آخرین

 !ژاله...  واي اي. گشتم می جمع از غایب فرد دنبال چشم با. كردند می

 همه عهدف یه. نشستم مبل اولین روي رفتم صدا و سر بی و كشیدم موهام به دستی شرمندگی با

 گرفتند كه آروم. بشه قطع هاشون خنده تا كشید طول لحظه چند! مامان حتی خنده، زیر زدند

 :گفت مامان

 . بكنید دسشویی در این واسه فكري یه -

 :گفت خنده با هم نجال

 . میره باد به حیثیتمون دور یه امون همه آخرش مسافرت این تو -

 :گفتم تعجب با

 افتاده؟ هم اي دیگه اتفاق مگه -

 :گفت نجال به نگاه با و خندید بنیامین
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 مه پیش ساعت یه! كنین را زابه توالت تو خواهرمو و من میاد خوشتون انگار برادر و خواهر شما -

 كیی شاید! اي تخته دري. اوهونی اهنی یه دسشویی، برین خواین می بابا. من سر رو پرید نجال

 !باشه داشته روده مشكل

 تیمبرگش همه و شد باز دسشویی در. رفتند می ریسه بابا و مامان و میزد حرف جور همین بنیامین

 .آشپزخونه توي رفت صاف. نیاورد باال هم سرش حتی و اومد بیرون قرمز هاي لپ با. ژاله سمت

 به نگاهی. شد ساكت و رفتم بهش غره چشم یه كه بخنده هم باز زیرزیركی خواست می نجال

 :گفتم و كردم مامان

 ایم؟ چیكاره امروز چیه؟ برنامه...  خب -

 :گفت و كرد صاف دامنشو و انداخت پا رو پا مامان

 .برین خواین می جا هر تا چهار شما. چراغ شاه میریم كه بابات و خانوم بیتا و من -

 . بشیم جدا هم از بعد بریم هم با رو چراغ شاه حداقل -

 :گفت و كشید شكمش به دستی بنیامین

 .یازدهه ساعت بخوریم؟ ناهار كی -

 :گفت و اومد بیرون آشپزخونه از ژاله

 . من با امروز ناهار -

 :گفت و فهمید منظورمو سریع. نجال سمت چرخید نگاهم

 كنیم؟ چیكار رو شام. من با هم فردا ناهار -

 :گفت بنیامین

 !چیلیم و چرب هاي املت و من با شبش یه -

 :گفت هم بابا

 . خیار دوغ آب هم شب یه -

 :گفت مامان كه "بخوریم پنیر و نون هم شب یه " بگم خواستم و زدم لبخندي
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 . كنه می درست جوجه برامون نیما هم شام یه و من با هم ناهار وعده یه -

! زنند؟ می رو آخر حرف ها زن آخرش، كه فایده چه ولی كردم غرغر من و كردند تایید ذوق با همه

 !رفته در بد مردها اسم

 مرفت و برداشتم رو حموم وسایل ساكم، ازتوي و بودم خوابیده توش كه اتاقی سمت برگشتم

 آشپزخونه سمت از صداهایی فقط و نبود بقیه از خبري اومدم، بیرون كه حموم از. بگیرم دوش

 هب حسابی آشپزخونه. چرخید می خودش دور فرفره مثل كه دیدم رو ژاله و اپن طرف رفتم. میومد

 !بود ریخته هم

 رو ارك چندین داشت همزمان. بود پوشیده قرمز هاي دستكش و بود بسته كمرش به بندي پیش

 كف نیمه نصفه كه هایی ظرف. میشد بلند بخار ازشون و بود گاز روي قابلمه تا چند. داد می انجام

 و بود سماور شیر زیر قوري بودند، شده خالل كه گرفته پوست هاي زمینی سیب بود، شده زده

 در سرش پشت از روسریشو هاي لبه. كرد می كش آب برنج داشت كه اي ژاله و میشد پر داشت

 .بود ریخته صورتش توي روسري جلوي از موهاش تار چند و بود زده گره سرش باالي و بود كرده

 كه ودب معلوم و بود شده قرمز هاش گونه. بود تنش مشكی شلوار با بلند آستین صورتی لباس

 . شده گرمش حسابی

 سماور روي قوریو صدا، و سر بی و بستم رو شیرش. سماور سمت رفتم آروم سرش پشت از

 منو و هبرگرد اگر نبود بعید ولی كنم كمكش تونم می طور چه ببینم كه چرخوندم چشم. گذاشتم

 مبلی يرو و سالن توي برگشتم. بیاره خودش سر بالیی یه شلوغی همه اون بین ترسش از ببینه

 . كنه می چیكار كه ببینمش تونستم می راحتی به. نشستم

 و شست رو ها زمینی سیب. كشید آب رو زده كف هاي ظرف سریع خیلی و كرد دم رو برنجش

 :گفت و سماور سمت برگشت سرعت با دفعه یه و سبد توي ریخت

 ... چاي...  سرم به خاك -

 یرش به نگاه یه و انداخت سماور باالي قوري به نگاه یه تعجب با و موند جاش سر سماور قدمی دو

 :گفت آروم متفكري، حالت با و كشید پیشونیش به دستی. اش بسته

 كردم؟ دَمش ك ی -
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 كه دشنی رو ام خنده صداي كنم فكر. خندیدم می من و خاروند می پیشونیشو مبهوت و گیج ژاله

 و شد تر درشت هاش چشم زدن، پلك بار هر با و زد پلك بار چند. دید منو و كرد بلند سرشو

 :گفت عاقبت

 نرفتید؟ بقیه با مگه شما -

 :گفتم كردم می خشك موهامو كه طور همون و كشیدم موهام روي گردنمو دور ي حوله

 رفتند؟ كجا بقیه. بودم حموم. نه -

 سرش روي روسریشو و كرد باز بود، زده سرش باالي كه اي گره و روسریش سمت رفت دستش

 :گفت و كرد مرتب

 .خرید رفتند -

 چی؟ خرید -

 هم جالن برند، خواستند می بنیامین و باباتون اول. خواستیم می خونه براي خوراكی مواد كم یه -

 نخوا می و رفته سر اشون حوصله گفتند مامانتون و خاله هم بعد و بره همراهشون خواد می گفت

 . رفتند اشون همه كه شد این. بزنند شهر توي چرخی

 نرفتی؟ چرا تو -

 . منه با امروز ناهار آخه -

 :شدم خم جلو به و گذاشتم اپن روي هامو آرنج. آشپزخونه سمت رفتم

 آشپزي؟ تو مگه -

 :گفت و ها زمینی سیب سمت برگشت كرد، می نازك چشم پشت كه طور همون و كرد اخم

 .نداره سرآشپز از كم پختم دست ولی نه، -

 :گفتم و اومد لبم روي لبخند بود، حركتش توي كه نازي از

 بخوریم؟ پنجه چلو قراره امروز پس -

 :گفت و كرد نگاهم تعجب با
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 پنجه؟ چلو -

 .خوریم می غذات با هم هامون پنجه. دیگه آره -

 . ریخت تابه ماهی داخل رو ها زمینی سیب و زد شیرینی و دلچسب لبخند

 اون از بیشتر. بشه گرفته آبشون كه دادم تكون محكم سرمو و برداشتم موهام روي از رو حوله

 ازب نیمه دهنش. كردم نگاه رو ژاله دادم، تكون سرمو كه خوب. نداشتم كشیدن حوله ي حوصله

 و چندش بین حالتی با و بود آب قطره چند صورتش روي. بود شده گرد هاش چشم و بود مونده

 . كرد می پاك صورتشو داشت تعجب

 ینم هیچی ولی شست صورتشو و كرد باز رو آب شیر. كشید هم در ابروهاشو ژاله و خنده زیر زدم

 :گفتم و زدم كنار صورتم توي از موهامو. گفت

 . كنم می قبول باشه چی هر دمپایی، لنگه ناسزایی، فحشی،. ام آماده من -

 و آشپزخونه داخل رفتم و زدم دور رو اپن. میشد هم در گاهی اش چهره و كرد می نگاهم فقط

 :گفتم

 نباشه؟ تنم به سر خواي می االن -

 . ندارم حسی چنین -

 چی؟ پس -

 .متنفره كار این از بنیامین چرا فهمم می تازه -

 .ندادم انجام كارو این حاال تا بنیامین جلوي من ولی بنیامین؟ -

 موهاي آبشار. رسید ذهنم به چیزي لحظه یه. زد هم رو ها زمینی سیب و انداخت باال اي شونه

 اریوك همون بلندش موهاي با اینكه تصور. خیسش و بلند موهاي. بست نقش ذهنم تو خرماییش

 . برد هوا به ابروهامو باشه، داده انجام میدم، انجام من كه

 كنی؟ می خشك موهاتو طوري همین هم تو نكنه. ببینم كن صبر -

 :گفت و كرد ول تابه توي رو مالقه

 . بدم غذا ها جوجه به برم من -
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 و برداشت كابینت روي از بود، شده شسته و شده ریز هاي زمینی سیب پوست توش كه سبدي

 :گفتم بشنوه كه بلندي صداي با. بود ها خانوم مال احتماال كه خوابی اتاق سمت رفت

 !تفاهمی عجب -

 سر تمرف و شدم خیال بی. بودند خام و سفت هنوز ولی بزنم، ناخنك كه ها زمینی سیب سر رفتم و

 :پروندم جا از ژاله جیغ كه یخچال

 ... نیمـــــــــــا -

 زمین روي. داخل پریدم و كردم باز شدت با درو. رسوندم خواب اتاق به خودمو طوري چه نفهمیدم

 :زدم صداش زده وحشت و نشستم كنارش. كرد می گریه بهار ابر مثل و بود نشسته

  ژاله؟ شده چی -

 :گفت هق هق با

 . میره می داره. بده حالش نیما...  نیما -

 ي جوجه. افتاد دستش به نگاهم لحظه یه میرم؟ می دارم من گفت؟ می داشت چی. خوردم یكه

 !!بود افتاده دستش كف حال بی نارنجی،

 :گفتم و دادم بیرون حرص با نفسمو

  كشیدي؟ جیغ جوري این این، واسه -

 ور دیگه ي جوجه. شد بلند و كرد جمع پاشو و دست سریع، خیلی اما. شد دلخوري از پر نگاهش

 :گفت و گذاشت جعبه توي

 . كردم فراموش موقعیتمو لحظه یه. شدید نگران اگه ببخشید -

 اتشحرك از و بود گرفته بغلش توي رو جوجه. رفتم دنبالش. رفت بیرون اتاق از ناراحتی با هم بعد

 بسته یه ساكم داخل از و اتاق توي رفتم. كشه می زجر دادنش جون براي داره كه بود معلوم

 رو جوجه و بود شده مچاله مبل روي كه ژاله به رو قرص. سالن به برگشتم و درآوردم استامینوفن

 :گفتم و دادم نشون بود، كرده بغل

 .شده آب به آب حتما. همینه دردش دواي -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

871 

 

 بكنید؟ خواید می چیكار -

 . بدم دارو بهش خوام می -

 گرفته؟ شوخیتون -

. رهبب در به جون و بیاره شانس اگر البته. شد خوب و داد دارو نجال ي جوجه به مامان بار یه یادمه -

 .بدیم دارو بهش ساعتی هشت باید كنم فكر

 :گفت و زد لبخندي نیمچه آخرم، ي جمله با

 میشه؟ خوب یعنی -

 :گفتم و گرفتم دستش از رو جوجه

 !بنده طیورپزشكی به دستم من. بزن هم یه هارو زمینی سیب میشه اگه. امیدوارم -

 :گفت و پرید جا از

 . بود رفته یادم اصال. واي اي -

 شونوك و گرفتم دستم با رو جوجه سر. ریختم نعلبكی داخل و كردم حل آب داخل رو استامینوفن

 هدیگ بار یه. بده قورتش و كنه بلند سرشو كه داشت جون قدري اون هنوز. كردم فرو محلول داخل

 :گفتم ژاله به و دادم انجام كارو این هم

 . كنیم جدا این از باید هم رو یكی اون. بشه گرمش بذاریم المپ یه اش جعبه سر رو باید -

 پیچید جوجه دور پتو جاي به رو كنش خشك صورت ي حوله ژاله، و دادیم انجام كارهارو این تمام

 . جعبه توي گذاشتش و

 . بزن سر بهش مدام. باشه غذاش و آب به حواست -

 دارچین و قیمه بوي. بود پیچیده خونه توي غذا بوي. آشپزخونه توي برگشت و داد تكون سر

 سیاسا ناخنك یه دلم. داشت هم رنگی چه. خورش ي قابلمه سر رفتم و كشیدم بو لذت با. میومد

 . نبود پذیر امكان پایید، می منو چهارچشمی كه ژاله وجود با ولی خواست می

 " هم دیگه طرف و "اشغال "نوشتم طرفش یه و برداشتم كاغذ یه. افتادم دسشویی خراب در یاد

 !این از اینم. كردم آویزون در ي دسته از رو كاغذ و كردم رد كاغذ باالي از نخ یه. "خالی
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 سرشون پشت و شدند داخل خرید هاي كیسه با بابا، و مامان و شد باز سالن در بعد، لحظه چند

 شمچ اومد، كه در از مامان. كرد می هدایت رو خانوم بیتا ویلچر كه بنیامین و خانوم بیتا و نجال هم

 ،كنان چه چه و به به اما، نجال! اتاق توي رفت و نزد حرفی هیچ اما كشید، بو عمیق و بست هاشو

 و دتن كه بود گرسنه خیلی ظاهرا. رفتن صدقه قربون به كرد شروع و كرد ماچش و ژاله سراغ رفت

 . بود شده پهن هم سفره شستند، رو روشون و دست بقیه تا و كرد جور رو ناهار بساط تند

 ژاله. امینبنی دوباره و ژاله خانوم، بیتا مامان، بابا، من، نجال از بعد بود، نجال كنار بنیامین سفره، دور

 :گفت خورد، كه رو قاشق اولین بابا. بود من روي به رو مستقیم

 . شده خوشمزه خیلی. دخترم نكنه درد دستت -

 :گفت و زد لبخند ژاله

 . جان نوش -

 :گفت پر نیمه دهن با هم نجال

 . است خوشمزه خیلی. اوهوم -

 :گفتم و كردم نگاهش

 . بگیر یاد تو -

 ذاغ. شد درشت هاش چشم و موند ثابت موهام بین جایی نگاهش دفعه یه كه بگه چیزي برگشت

 :گفت زده هیجان و داد قورت رو

 ...  هیــــــــن. داري سرت تو سفید موي یه. سفید موي...  نیما -

 ! بود رفته نشونه رو مذبور موي انگشت، با هم نجال و بود شده من میخ ها نگاه ي همه

 :گفت و داد تكون تاسف از سري بنیامین

 !اوقلی عزب. عزبی هنوز و شد هات دندون رنگ موهات -

 :گفتم و زدم پس رو نجال دست عصبی

 . خودتونید پیر بود؟ كجا سفید موي شماها؟ میگین چی -
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 :گفت جانب به حق بابا

 شده؟ پیر بشه، سفید موهاش كی هر مگه -

 :گرفت سر از رو تكراري هاي حرف و شمرد غنیمت رو فرصت مامان

 شد، سفید موهات ي همه كه دیگه روز چهار بگیرم؟ برات خانومو معصومه دختر گفتم قدر چه -

 . مونی می مجرد جور همین. كنه نمی قبولت كی هیچ

 با و رفت لبش از خنده حرفش، شنیدن با و خندید می داشت مامان حرف از قبل. بود ژاله به نگاهم

 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس. شد غذاش با رفتن ور مشغول پایین، سري

 . نباش نگران شما. پسنده می بپسنده، باید كه اون -

 :گفت و كرد اي خنده تك بابا

 چیكار؟ خواد می خانومو معصومه دختر. گیره دیگه جاي دلش پسرت خانوم، -

. دش زیرتر به سر و تر ناراحت نبود، بابا منظور متوجه كه ژاله ولی. شد گرم دلم بابا داري طرف از

 :میزد غر چنان هم مامان

 ... انگشتش هر از ماه، قرص مثل خوشكله خوبی؟ اون به دختر چشه؟ مگه -

 :گفت باز بابا

 دور راه خواد نمی هم زیاد. میشه پیدا خانومترش اون از خانوم؟ كنی می گرمی بازار كی واسه -

 . بري

 :گفتم و كردم صاف گلویی. گرفت می دلش ژاله و رفت می غنج دلم من و میزد حرف بابا

 د،رسی زمانش موقع هر خودم افتادین؟ وال و هول به شما كه بگیره زن خواست كی اصال. بابا اي -

 . كنم می خبرتون

 :غرید باز مامان

 عقد؟ سفره پا حتما ك یه؟ وقتش -

 :گفت تحكم با بگم، چیزي اینكه از قبل بابا
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 . افتاد دهن از غذا -

 عجم كه سفره. شد خورده غذا سكوت، در و شدند ساكت همه. بس آتش. كافیه دیگه یعنی این و

 یدد می سریال تلویزیون جلوي داشت. بود زده غیبش ژاله برگردم، و بزنم مسواك رفتم تا شد،

 :پرسیدم. بود تلویزیون پاي هنوز اما، نجال. نبود دیگه ولی

 كجاست؟ ژاله -

 . حیاط تو رفت دست به گوشی -

 دست؟ به گوشی -

 . اوهوم -

 میزد؟ حرف كی با -

 گلش از گل كیه، فهمید وقتی البته. بود ناشناس اش شماره بود كی هر ولی. دونم می چه من -

 . حیاط توي زد جیم و شكفت

 خلوت؟ جاي یه بره زدن حرف واسه باید چرا. حیاط سمت رفتم و انداختم نجال به متفكري نگاه

 میري؟ كجا -

 !هواخوري -

 .خان فضول نبیندت وایسا جا یه حداقل. ات عمه جون آره -

 ینب و ساختمون پشت گفت، می بهم حسی یه. حیاط توي رفتم و كردم نثارش یی "پررو بچه "

 تیدرخ به و بود نشسته زمین روي. كردم پیداش زود خیلی و ساختمون پشت رفتم. هاست درخت

 اینكه از قبل و بود من به رخش نیم. بود كرده جمع اش سینه توي رو پاهاش و بود كرده تكیه

 پشت طوري این. رفتم دیگه سمت از و زدم دور رو ساختمون. دیوار پشت رفتم بشه، ام متوجه

 شد، واضح تصویرش و صدا كه اي نقطه اولین در و رفتم جلو آروم آروم. گرفتم می قرار سرش

 . شدم متوقف

 :داشت بغض صداش و غمگین لحنش

 ارزشم؟ بی برات قدر این یعنی نكردي؟ منو فكر بود؟ كاري چه این آخه -
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- ... 

 مه با آرزوي خواي می اخره؟ بار میگی كه چندمیه ي دفعه این آخره؟ ي دفعه دیگه كه چی یعنی -

 ببرم؟ گور به رو بودنمون

 ؟"بودن هم با آرزوي " میزنه؟ حرف جوري این داره كی با! شد تیز هام گوش

- ... 

 تنگ برام دلت نشدي؟ خسته خودت. كن تمومش تنهاییو و دوري این. كن تمومش خدا رو تو -

 الاص دادي؟ ترجیح من به رو لعنتی اون باز تو و كنم می دق جا این دارم من انصاف بی آخه نشده؟

 كردي؟ فكر من به هم لحظه یه حتی

- ... 

 منو و لعنتی اون سراغ رفتی نمی داشتی اگر. نداشتی وقت هیچ. نداري دوستم. میگی دروغ داري -

 .كردي نمی آواره و تنها جور این

 .خوردم می حرص منم و ریخت می اشك و كرد می هق هق

- ... 

 ديبرگر زود خیلی ندادي قول مگه كنی؟ نمی اذیتم دیگه ندادي قول بهم مگه. كن گوش تو نه -

 سرش كه بابایی همون. خوام می بابامو من شد؟ چی ات مردونه هاي قول شد؟ چی پس پیشم؟

 بود؟ن بس بیژن. لعنتی اون از بكش دست. كن تمومش خدا رو تو بابا. رفت نمی قولش رفت، می

 بده قول. واقعیت هاي قول همون از. بابا بده قول بدم؟ دست از باید هم رو تو نبود؟ بس مامان

 .نمیري لعنتی اون طرف دیگه

 بود؟ خط پشت باباش! بابا؟

- ... 

 وندلش فقط بقیه. منی ي خانواده تو فقط. خوام می رو تو فقط. خوام نمی كسو هیچ من...  نـــه -

 ... نیما حتی. سوخته برام

 :ریخت اشك و زد هق
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. باشی اهمگ تكیه باید تو. باشی پیشم تو خوام می من...  بابایی. كنه می ترحم بهم هم نیما حتی -

 نه باشی ابیت مامان مواظب تو. نیما نه كنی حمایت ازم تو. بنیامین نه كنی خرید امون خونه براي تو

 می ازدواج باهاش نبودي معتاد اگه گفتی نمی مگه داري؟ دوست رو خاله نگفتی مگه. مهسا

 اون سراغ میري كه بار هر دونی می سراغش؟ رفتی دوباره چرا كنی؟ نمی ترك چرا پس كردي؟

 . برگرد و شو اول روز مثل. برگرد و شو خوب. بابا برگرد میشیم؟ دورتر هم از قدر چه لعنتی،

- ... 

 زن و داداشم و بیتا مامان و تو. باشم داشته رو تو. باشم داشته خانواده یه خواد می دلم منم -

. رفتمگ داداشم براي زنی چه ببین بیا ببینی؟ عروستو تا نمیاي و نمیشی خوب زودتر چرا. داداشم

 .دیگه بیا. معصوم و خوشكل. ماهه داداشم زن

 .میشد تر سنگین گلوم توي چیزي و میزد موج صداش توي التماس

- ... 

 گهم قوله قولت دفعه این. قوله من، باباي قول دونم می. هات گریه فداي ژاله. بابایی نداره عیب -

 خداروشكر .تنهاییم خیلی بیتا مامان و من. خالیه خیلی جا این جات. دیدنت میام برگشتم وقتی نه؟

 ... خاله و من ولی. داره رو نجال بنیامین،

- ... 

 :گفت و انداخت گل هاش گونه و نشست لبش روي لبخندي كه گفت چی باباش دونم نمی

 .بابا جوري این نگو -

 :گفت و رفت اش چهره از زود خیلی دلخوشی

 محبتش كی هیچ. كنه می ترحم بهم داره اونم حتما...  نه كه شاید...  شاید معلوم؟ كجا از اصال -

 ییتو. توام خون از من و بابامی كه تو. واقعیه محبتت تو فقط. دارند دلسوزي همه. نیست واقعی

 مباش تو با خوام می. باشم مزاحم خوام نمی. باشم بار سر خوام نمی دیگه. داري دوستم واقعا كه

 . بریزم تو ي شونه رو هامو اشك. بخندم دل ته از. باشم خوش و

- ... 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

877 

 

 دوست ات ده گفتم می كه هام بچگی از بیشتر خیلی. همیشه از بیشتر خیلی. دارم دوستت منم -

 مه تو و كنم لوس برات خودمو خواد می دلم. شدم گیر بهونه. شدم بچه قدر چه ببین. بابا. دارم

 . كنی پاك هامو اشك تو كنم، می گریه كه من. بكشی نازمو

- ... 

 . ندارم گفتن براي هیچی چون. نپرس اون از -

- ... 

 تاستراح برو. كن فراموشش. بابا خیال بی...  باشه من زندگی این اگر ولی. شاید. دونم نمی -

 . باش خودت مواظب. كن

- ... 

 .دیدار امید به -

 هق و گذاشت زانوهاش روي سرشو و كرد مشت دستش توي رو گوشی. كرد قطع رو تماس

 كلمه اگر نبود بعید كه بودم شده ناراحت هاش، گریه و ها دل درد از قدر اون. شد شدیدتر هقش

 و ودب گفته هم خودش احساس از حتما. بود گفته باباش براي من از. بگیره ام گریه بزنم، حرف اي

 تنها ژاله كنم؟ می ترحم ژاله به دارم كردند می فكر همه چرا. داد می رخ بینمون كه چه اون هر

 برادر داغ. درست بود، شده بزرگ مادر بی. درست بود، خسته روحش و بیمار جسمش. درست بود،

 كه نمیشد دلیل ها این ولی بودم ناراحت ها این ي همه از. درست اونم بود، دلش روي مادر و

 رو وزيدلس و داشتن دوست بین تفاوت نتونم كه نبودم ساله شونزده پسر. باشه ترحم احساسم

 حرمت هك كنم می كنترل خودمو بدبختی چه با كنارمه، ژاله وقتی كه فهمید می كی. بدم تشخیص

 و بش قدر این. نبودم تاب بی داشتنش براي قدر این بود، اي دیگه چیز حسم اگر! نشكنم؟ هارو

 ام، خانواده كردن راضی براي. دادم نمی دستش قالب ماهی، جاي به. كردم نمی فكر بهش روز

 . كردم نمی صبر قدر این

 هك داشتم می بر قدم صدا و سر پر بار این. كنارش رفتم. كرد جمع حواسمو ژاله، ي گریه صداي

 اون اشكش هاي دونه. كرد بلند سرشو رسیدم، كه نزدیكش. نترسه و بشه حضورم متوجه كم كم

 . افتادند می زمین روي نرسیده، اش گونه به كه بود درشت قدر
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 سمت به سرشو و گذاشتم سرش كنار دستمو. نشستم كنارش فاصله كمی با حرفی، هیچ بدون

 :گفت شدیدي بغض با و نشست ام شونه روي سرش مقاومتی هیچ بدون. كردم هدایت ام شونه

 اینجایید؟...  ك ی...  از -

 . كن گریه داري دوست كه موقع هر تا و نیستم اینجا من كن فكر. نگو هیچی...  هیـــش -

 .شد تر راستم، ي شونه كه قدر اون. كرد گریه ژاله و

*** 

........ 

 باز هامو چشم میلى بى با. میومد دور راه از صدا انگار! كرد مى ویز ویز گوشم تو آهنگى صداى

. جرهپن لب رفتم صدا دنبال و شدم بلند جام از. بود خواب كنارم بابا. كردم نگاه برمو و دور و كردم

 بردم ونبیر پنجره از سرمو. بود تندى نسبتا آهنگ. میومد ساختمون بیرون از صدا و بود باز پنجره

 . كردم نگاه رو اطراف و

 شلوار! كردن ورزش حال در ژاله حیاط، توى تر طرف اون كمى و بود ایوون ى لبه اسپیكرى

. ودب پیچیده سرش دور كه مشكى شال و بود پوشیده ستش گرمكن با خط سه مشكى ورزشى

 بود ازب نیمه تا گرمكن زیپ! رقصید مى تنش تو كه گشاد، هم اونقدر و بود رونش وسط تا گرمكن

 .بود پوشیده زیرش سبزي لباس و

 معمول طبق. رسید راه از نجال هم بعد لحظه چند. داد مى انجام ایروبیك حركات آهنگ، با هماهنگ

 ژاله روى روبه. قرمز تاپ و بود پوشیده پاش ساق وسط تا شلواركى. بود ریخته دورش موهاش

. كرد مى تقلید داد، مى انجام ژاله كارى هر و كردن وورجه ورجه به كرد شروع هیجان با و ایستاد

 هر ى خنده صداى كه داد مى كمرش به قرى یه ورزش جاى به و زد مى خارج هم گاهى گه

 :زد صدام یكى كه برم كنار پنجره لب از خواستم! میشد بلند دوشون

 .بده هیكلت اون به تكونى یه هم تو پایین بیا...  نیما -

 مى كخش رو عرقش كه دستش تو اى حوله و ورزشى لباس با بود بنیامین. برگشتم صدا سمت به

 هچ بابا و بودند شده خیز سحر چه همه! بود صبح هفت...  كردم ساعتم به نگاهى ناخودآگاه! كرد

 :گفتم و دادم جواب. كردند سالم و برگشتند سمتم به هم نجال و ژاله!! خواب خوش
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 .پایین میام االن -

 موزیك صداى رسیدم، كه حیاط به! كردم عوض شلوارى با شلواركمو پایین، برم اینكه از قبل

 رو جالن مالیمى لبخند با ژاله. گرفتند قرار دیدم توي ژاله و نجال هم بعد لحظه چند و شد تر واضح

 بنیامین و آورد مى در تكنو رقص اداى اى مسخره حالت با نجال اما كرد مى ورزش و كرد مى نگاه

 !! كرد مى تشویقش هم

 پس .دویدند می هم دنبال كه افتاد ها جوجه به چشمم. نشستم ایوون لب رفتم و دادم تكون سري

 :گفت و سمتم اومد بنیامین! بود شده خوب حالش ها استامینوفن با نیما

 . تنبل پاشو -

 شدین؟ ورزشكار همه امروز شده چی -

 :گفت ذوق با و خندید نجال

 بده، تكونش تكون...  جهان امید قول به. میاره وجد به رو همه ذاره می ژاله كه هایی آهنگ این -

 .بده نشونش رقصو

 !چرخوند هم رو اش تنه پایین خوندنش، شعر با همزمان و

. گرفت ام خنده و انداختم داد می قورت رو نجال داشت هاش چشم اون با كه بنیامین به نگاهی

 جاي من اگر. بود خوددار خیلی انصافا ولی. نداشت عادت نجال فجیع هاي حركت این به بیچاره

 تاده،ایس برم و دور كی نداشتم كاري دیگه داد، می انجام جلوم حركتی چنین ژاله و بودم بنیامین

 !كردم می چپش ي لقمه یه جا در

 .سنگه زیر دستم كه حیف...  حیف

 ود،ب نشسته من از متري دو ي فاصله با ایوون لب و كرد نمی ورزش دیگه كه ژاله از امو خیره نگاه

 كالم هم باهام. كرد می دوري ازم واضح خیلی ام، شونه روي هاش گریه از بعد و دیروز از. گرفتم

 ! كرد می رعایت رو فاصله هم نشستن در حتی و كرد نمی نگاه هام چشم توي. نمیشد

 رو ونشزب نجال. نشستند بود، ژاله و من بین كه اي فاصله توي دقیقا و ایوون لب بنیامین و نجال

 :گفت آهسته كه دادم تكون سر تاسف با! عقل كم ي دختره. خندید و درآورد برام

 . كنه تحمل رو تو باید كه ژاله بیچاره. اخالقی بد تو قدر چه -
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 . میشی سوار كولم رو بدم رو بهت. بود اخالق بد باید تو با -

 . خان نیما برات دارم -

 .ها غلط چه -

 :گفت و چرخوند سر بنیامین

 . نكش نشون و خط من خانوم واسه. ها شنوم می دارم -

 . نذاشته برامون اعصاب كن جمع زنتو. نرسیده راه از هنوز میگی چی تو -

 . داداش تلخه حق حرف -

 . ذلیل زن -

 :گفت و ریخت آب خودش براى و برداشت ایوون لب از رو آب بطرى

 ! دوست زن نه، ذلیل زن -

 چیزي باز و كرد دور لبش از رو لیوان. خورد رو لیوان توى آب از كم یه و كرد زمزمه لب زیر چیزي

 خوردن آب موقع هم، كوه توى كه افتادم روزى یاد. كردم مى نگاهش اخم با من و كرد زمزمه

 :گفتم. كرد مى زمزمه چیزهایى

  كنى؟ مى فوت آب به و خونى مى و رد -

 :گفت بنیامین جاى به نجال

 . گفتم بنیامین به همینو بار اولین منم. جالب چه ا  -

 :كرد بلند دونه دونه دستشو هاى انگشت نجال و كردم نگاهش منتظر

 . حسین یا هم سوم شُرب و هلل الحمد دوم شُرب اهلل، بسم اول شُرب -

 مى هارو این تمام بخوره آب خواست مى بار هر جدا. كردم نگاه بنیامین به اومده كش ى قیافه با

  گفت؟

 اش چهره و داد می ماساژ رو كمرش. حیاط توي اومد كمر به دست مامان، و شد باز ساختمون در

 :گفت و شد بلند جا از نجال. بود شده هم در
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 مامان؟ شده چی -

 :گفت و كرد اخم

 . شده خشك تنم تمام -

 :گفت و چرخوند كمی رو گردنش

 . بخوابم خوب نتونستم شده عوض كه جام. كنه می درد هام شونه و گردن -

 :گفت هیجان با و كشید رو مامان دست نجال

 شبدی. كنه می كیف آدم. بلده خوب قدر چه دونی نمی. بده ماساژت ژاله تا ایوون لب بشین بیا -

 .خوابیدم كله یك صبح تا داد ماساژ منو هاي شونه

 :گفت و انداخت ژاله به مهربونی نگاه مامان

 . میشه اذیت. خواد نمی نه -

 :گفت و شد بلند ایوون روي از ژاله

 . نمیدم ادامه نبود، خوب اگر بدم، ماساژ رو گردنتون كم یه من بشینید شما -

 بشینه ایوون روي سرش پشت خواست می هم ژاله. نشست ایوون لب تردید و شك با هم مامان

 :گفتم و شدم بلند جام از كه

 . مبخوری جا همین هم رو صبحونه. بشین اون روي كنم، پهن ایوون توي بیارم حصیرو كن صبر -

 جوارحش، و اعضا تموم با هم مامان و كرد تشكر آهسته. پایین انداخت سرشو و موند مردد ژاله

 دنشستن حصیر روي همه. كردم پهن ایوون توي و آوردم رو حصیر سریع! پایید می رو ژاله حركات

 :گفتم بنیامین به رو من و

 . دلچسبه خیلی هوا. حیاط توي بیار مامانتو هم تو بزنم صدا رو بابا من. داخل بریم پاشو -

 :گفت میشد همراه بنیامین با كه طور همون و خندید نجال

 ... بس ما واسه مایی، با كه تو/است معركه نگاه، هاشو چشم/ است نفره دو نگاه، رو هوا -
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 و نداختا نجال ي شونه دور دستشو عاقبت بود، شده كیفور حسابی نجال، هاي دلبري از كه بنیامین

 ي عالقه ابراز این از كه افتاد مامان به نگاهم. سالن داخل رفتند هم با و بوسید رو موهاش روي

 !داد می نشون ژاله به سخاوت با رو لبخندش و بود كرده ذوق دخترش، به دامادش

 چی ره. آشپزخونه به رفتم هم بعد و كردم بیدار رو بابا اول. داخل رفتم نجال و بنیامین سر پشت

 حس واقعا صبحونه كردن آماده. چیدم سینی توي خورد، می صبحونه درد به و بود یخچال توي

 جوري یه بودم مجبور بذارم، تنها هم با بیشتر رو ژاله و مامان اینكه براي فقط. داره مزخرفی

 . بزنه حرف ژاله با بیشتر كه گرده می فرصت دنبال مامان دونستم می. كنم سرگرم خودمو

 رفتم اباب و بنیامین همراه و بودم آشپزخونه تو حیاط، توي رفت خانوم بیتا همراه نجال كه وقتی تا

 . ایوون توي

 می گوجه پوست و خیار پوست و سبزي و نون هم ها جوجه براي ژاله خوردن، صبحونه موقع

 خاطر به ولی! داد می غذا جونش نیما به خودش انگشت روي از كه دیدم هم بار چند حتی. ریخت

 .جعبه داخل گردوند برشون بود، شده پیدا دیوار روي اش كله و سر كه اي گربه

 ابیت و مامان. گرفت می آفتاب و بود داده لم گوشه یه كسی هر شد، جمع كه صبحونه ي سفره

 هم النج و بنیامین. خوند می كامپیوتر كتاب ژاله. زد می چرت بابا. زدند می حرف گوشی در خانوم

. نشوندم بازي پاي رو بنیامین و آوردم رو شطرنج ي جعبه ساكم، داخل از رفتم. نداره گفتن كه

 بیاد كه كرد وادار هم رو ژاله هیجاناتش، و ها حرف و رسوند می تقلب و داد می نظر گاهی نجال

 رینت دست دم سكوتش، شكستن براي. كامل سكوت در البته. كنه تماشا رو بازي و تر نزدیك

 :كردم انتخاب رو موضوع

 .داره پشه جا این قدر چه -

 كنه، می دورشون خودش از دستش، حركت با مدام و شده عاصی دستشون از دیدم می كه ژاله و

 :گفت اكراه با

 !ها المصب سمجن هم خیلی -

 : گفتم و خندیدم

 رفتند بقیه دشای بكشیم تاشونو چند نمیشه؟ پیدا چیزي دمپایی كشی، حشره كشی، پشه جا این -

 . شدیم راحت جنازه تشییع
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 :گفت نجال و خندیدیم هم با همه

 واستح ژاله. نكنیدها حركتی برنگشتم من تا ولی میارم میرم. بود یخچال سر رو كش پشه یه -

 . باشه بهشون

 داغونی و درب كش پشه با و آشپزخونه به رفت فشنگ مثل هم نجال و داد تكون سري ژاله

 :گفت بنیامین. برگشت

 . میره در هاش سوراخ بین از پشه. است پوره پاره كه این -

 :گفتم و كشیدم نجال دست از رو كش پشه

 . بكن تو بازي. غنیمته هم همین -

 . كنم بازي بتونم منم تا طرف اون كنی نمی روتو كه تو خب -

 . كردي می تحصیل ترك ابتدایی اول همون قطعا نداشت، وجود تقلب اسم به چیزي اگه -

 :گفت و كرد جا به جا صفحه روي اي مهره

 .ندارن بعضیا كه خواد می عرضه هم تقلبش -

 تابك! نبود ولی گشتم كش پشه دنبال چشم با. نشست زمین روي كه افتاد مگسی به چشمم

! شد غدا دستم پشت بالفاصله و پشه سر رو كوبیدم محكم و برداشتم رو ژاله كامپیوتر آموزش

 !شد خشك بود، اومده فرود دستم پشت كه كشی پشه روي چشمم

 تند و دتن! بود شده قرمز دستم پشت. كشید عقب رو كش پشه سریع و كشید خفیفی جیغ ژاله

 :كرد خواهی عذر

 واي. شرمنده كنه؟ می درد خیلی. بود اتفاقی. بشه جوري این خواستم نمی. ببخشید واي -

 . بشینیم داخل بریم اصال. ها پشه این به لعنت. میشه قرمز داره دستتون

 :گفتم و خندیدم

 !ها خطرناكی -

 .خوام می معذرت -
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 .شدم پشیمون حرفم از كه كرد عذرخواهی مظلوم قدر اون

 . كنه نمی درد. نیست مهم -

 :گفت بنیامین

 بره بكش دست با جونش؟ به افتادین كش پشه و كتاب با كه چیه مثقالی نیم ي پشه یه آخه -

 نیست؟ تفنگ با آهو شكار در هست، دست با پشه كشتن در كه لذتی نشنیدي مگه. دیگه

 نجال و كشیدن هم در ابرو چندش، با بنیامین، حرف تصور از نجال و ژاله و خندیدم قاه قاه من

 :گفت

 . میشیم راحت هم ها پشه این از. كنیم بازي داخل بریم. آورده استیشن پلی بنیامین -

 :گفت بنیامین

 .میریم بعد كنم ماتش اینو بذار -

 یدمكوب محكم و برداشتم حصیر كنار از رو ژاله نارنجی و مشكی كفش. انداختم برم دورو نگاهی

 :كردم كلفت صدا من و پریدند جا از شون سه هر. شطرنج ي صفحه وسط

 .مات...  هــــــــــا -

 . ساختمون داخل رفتیم و خنده زیر زدیم چهارتایی

 هب بودم زده زل. خورد زنگ گوشیم كه گذاشت می دستگاه توي رو كج كشتی دي سی بنیامین

 باالخره! بود نیفتاده صفحه روي اي شماره هیچ. دادن جواب براي بودم مردد و گوشی ي صفحه

 :گفت اي مردونه و بم صداي. دادم جواب

 نشدم؟ مزاحم كه موقع بد. كاردان آقاي سالم -

 مغزم توي شده بایگانی صداهاي بین كردن جو و جست حال در شدت به ذهنم و بودم كرده اخم

 :داد ادامه. خواب اتاق توي رفتم بقیه موشكافانه هاي نگاه زیر و شدم بلند جام از. بود

 نشناختی؟ -

 :گفتم ناباور و بست نقش ذهنم توي اش چهره لحظه همون
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 خودتی؟! هورمند -

 . كنم معرفی خودمو خواستم می دیگه. عجب چه -

 :گفتم و كشیدم پیشونیم به دستمو

 ي شماره با. جوري این اونم. بزنی زنگ بهم كردم نمی هم فكرش. نداشتم انتظارشو اصال -

 !مخفی

 . مجبورم ولی دونم می -

 شده؟ چیزي -

 . میرم دارم من -

 :گفتم زده وحشت. بزنه غیبش قراره دوباره كردم فكر لحظه یه

 كجا؟ -

 .پلیس پیش -

 چی؟ براي پلیس؟ -

 بخوان و بشن سند نبودن متوجه اینكه از قبل. خطه آخر دیگه. شد پیدا بودم دنبالش كه سندي -

 . كنم تموم كارو باید كنند، جور و جمع چیزو همه

 چیه؟ سند این چیه؟ قضیه بگی خواي نمی هنوزم -

 . گردان روان هاي قرص. سازند می قرص...  زمینش زیر توي كه خونه یه سند -

 اون توي كه فهمیدي كجا از اصال چیكار؟ خواي می رو اي خونه چنین سند سازند؟ می قرص -

 سازند؟ می چیزهایی چنین خونه

 :گفت میزد موج توش افسوس كه صدایی با

 . كردم می كار اونجا خودم چون -

 :گفتم سختی به. میگه چی كه كنم هضم تونستم نمی و بود مونده باز دهنم. موندم مات

 سازي؟ می مخدر مواد تو...  تو هورمند؟ میگی داري چی تو -
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 :گفت زده حسرت

 . میدم پس هم باز و دادم پس هم رو تاوانش و بودم مجبور. نیما بودم مجبور -

 طوري؟ چه كرد؟ مجبورت كی -

 درسته؟ خوندي رو سایه خاطرات دفتر تو -

 ... ارتباطی چه این ولی آره خب -

 :زد جرقه ذهنم لحظه یه

  آره؟ بوده؟ اون تقصیر چیز همه واقعا جوادي؟...  پسره اون یعنى. ببینم كن صبر -

 از شدنش اخراج خاطر به. كشید گند به زندگیمو نحسش وجود كه همون. جوادي مازیار...  آره -

 داییش. كنم همكاري باهاشون كرد مجبورم داییش طریق از داشت، من از كه اي كینه و دانشگاه

 . سازند می گردان روان هاي قرص كه بانده یه رییس

 خواستند؟ ازت ها اون بشی؟ جدا همسرت از كه كردند مجبورت ها همون -

 رو شكیف. شكستند رو پاش و سایه به زدند موتور با. كردند می تهدیدم سایه جون با ها اون نه، -

 . دزدیدند

 همه هورمند و پدرت و نیومدي خونه كه روزي دو همون نیست؟ طور این. دزدیدند هم رو خودت -

 .شد پیدا فروشی گل جلوي ماشینت كه روزي همون. گشتند دنبالت جارو

 محال كردند، نمی باز ماجرا به امو خانواده پاي اگر. بگیرند چشم زهر ازم خواستند می. درسته -

 كارشون این ولی. بودم نكرده همكاري باهاشون زدند، سایه به كه روزي تا. برم بار زیر كه بود

 علیه مدرك كردن جمع دنبال كه این یكی. گرفتم تصمیم تا دو هم موقع همون از. كرد مجبورم

 نداشتم اي چاره. دارم نگه دور قضیه این از امو خانواده شده طور هر...  اینكه دیگه و باشم شون

 كه جوري. دادم انجام شكل بدترین به كارو این متاسفانه و. برونم خودم از هارو اون اینكه جز

 با. نكردم خیانت همسرم به كه. نداشتم اي بیماري هیچ من كه نشدند متوجه مادرم و پدر هم هنوز

 رو اجباري همكاري این مجازات كه. باشم شده پاك كه پیششون برگردم روزي كردم عهد خودم

 صوصخ به كسی، خوام نمی محكومیت، آخر تا ولی ببرند برام حكمی چه دونم نمی. باشم كشیده

 . بفهمه ماجرا از چیزي سایه
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 شد؟ ماجرا متوجه طور چه هومن -

 تا شد پیچم پا قدر اون و كرد پیدام مقدسی طریق از. نكرد باور هامو دروغ وقت هیچ اون -

 . رسیدم نمی جایی به تنها دست نبود اون اگر. مدیونشم خیلی. فهمید چیزو همه باالخره

 بگی؟ چیزو همه و پلیس پیش بري كنی؟ چیكار خواي می حاال -

 ... فقط. راهه تنها این -

 چی؟ فقط -

 .دارم احتیاج كمك به -

 . كنم نمی دریغ بیاد بر دستم از كاري اگه كمكی؟ چه -

 .شد قطع تماس كردم فكر كه جوري. شد سكوت لحظه چند براي

 هورمند؟ الو، -

 بله؟ -

 ساكتی؟ چرا. شد قطع كردم فكر -

 نه؟ یا بكنم ماجرا این درگیر رو تو درسته كه نیستم مطمئن هنوزم -

 .هورمند خواي می چی بگو. درگیرم وقته خیلی من -

 ونا چون. نه كه من دست به البته. برسه دستم به باید شنبه صبح كه هست مدارك سري یه -

 . تاس كارخونه ي پرونده مسئول كه سرگردي همون دست برسه باید. بازداشتگاهم توي من موقع

 مداركی؟ چه -

 چراغ كردن رد حتی خالفشون كارهاي تمام. كردم جمع داییش و مازیار علیه كه مداركی تمام -

 .قرمز

 چی؟ مازیار پدر -

 پسري چنین كه براش متاسفم. نرفته خطا ولی خودش واسه ایه گنده كله. پاكه پاكه اون -

 . شده نصیبش
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  هستند؟ كجا مدارك این حاال -

 اصل كه داري برشون باید طوري البته. داري دسترسی بهش تو فقط كه جایی. امن جاي یه -

 . نشه متوجه كاري

 كیه؟ كاري اصل -

 . سایه -

 صداقت؟ خانوم -

 . كارش دفتر توي. هاشه كتاب ي قفسه تو كتاب، یه بین مدارك. درسته -

 كه یگذاشت ك ی اصال كارش؟ دفتر توي بذاریشون تونستی طوري چه هستی؟ كی دیگه تو بابا -

 . زده شخم اشو كتابخونه بار دو یكی یادمه كه جایی تا نكرده؟ پیداشون صداقت خانم

 :گفت و كرد كوتاهی ي خنده

 اختصارات كتاب. كتاب شبیه جلدش كه زونكنه یه واقع در میونشه مدارك كه كتابی اون -

 . بره سراغش بخواد كه نداشته كتابی چنین وقت هیچ سایه. شیمیایی

 شهن متوجه كه جوري صداقت دفتر از رو نما كتاب زونكن عبارتی به یا كتاب اون باید من پس -

 . سرگرد دست برسونم كالنتري ببرم و برم كش

 چه و آوردي كجا از كه بشه پیچت پا بخواد كه سرگرد به بدي خودت نیست نیازي اما. دقیقا -

 به دهب رو بسته و دربیار پیك شبیه هم رو خودت كن، بندي بسته رو كتاب. داري ماجرا با ارتباطی

 . میده نگهبانی كالنتري دم اتاقك توي كه سربازي

 هك دونم می دادي؟ جا هاش كتاب میون رو زونكن این طوري چه نگفتی ولی. شدم متوجه. باشه -

 چرا اصال...  اصال كی؟ دونم نمی ولی. كنند می كار تو براي ما ي كارخونه هاي بچه بین نفري چند

 گذاشتى؟ صداقت دفتر تو مداركو

 سایه دفتر وارد بتونه كه كنه نمی كار كارخونه توي دیگه كرده، جاسازي رو مدارك كه كسی -

 نچو. بود مدارك براى جا ترین امن هم سایه دفتر. بشم مزاحمت شدم مجبور خاطر همین به.بشه

 ترین ارتباط كم كه كردم قایم جایى رو مدارك منم. خبره بى من از سایه كه دونستند مى همه

 . بگردى جهان گرد و خانه در یار عبارتى، به. بود من با شخص
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 تراپور كه بود همونی زیاد احتمال به بود، كرده جاسازى رو مدارك كه شخصى اون. فكر توي رفتم

 به پیشاپیش و داشت خبر هم ژاله به من احساس از حتی كه كسی. داد می بهش امونو همه

 ردفت رسیدن ى واسطه كه همونى...  جز باشه تونست می كی شخص این و. بود داده خبر هورمند

 جور و جمع براش ریخت مى هم به دفترشو صداقت وقتى كه همونى. شد من به صداقت خاطرات

. "داره عالقه بهت كاردان آقاي " پرسید ازش كارخونه، به ژاله ورود محض به كه همونی. كرد مى

 ! خرسند خانم...  خودش خود بود، خودش

 كار ماش شركت تو االن قضا از و نیست خانوم یه احیانا میگی، كه كسی این هورمند، آقا ببینم -

 كنه؟ نمی

 :خندید بلند بلند

 . كشی می ماست از رو مو -

 بود؟ الكی همه شوهرش پیش كار و نامزدش ي قضیه پس. چاكریم -

 . كنه مى كار من با نامزدش كه میشه وقتى چند. نگفته دروغ خدا بنده نه -

 . باشه داشته جرئتی و دل همچین نمیومد خرسند خانوم به. طور این كه -

 البته. شد تموم چی همه دیگه حال هر به. نامزدشیم مدیون رو خرسند خانوم كردن همكاري -

 . سرگرد پیش برم تر سریع باید. دارند ارزش ها لحظه حتی االن. بشه تموم كه امیدوارم

 . باش خودت مواظب. باشی موفق امیدوارم -

 .خدانگهدار. ممنونم -

 .علی یا -

*** 

 محض به بود، فراري بازار و خرید از كه بابا. زدیم می پرسه وكیل بازار توي همه و بود ظهر از بعد

 آبدوغ بود قرار كه رو شامی كردن آماده و خونه به رفتن و كرد خداحافظی حرم، از اومدن بیرون

 می چیزي و زدند می ترمز اي مغازه هر دم بنیامین، و نجال! داد ترجیح خرید به باشه، خیار

 طرز به اما مامان. بود پایین سرش و داشت می بر قدم همراهمون كامل، سكوت در ژاله. خریدند
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 .بود ژاله به حواسش ي همه ولی میزد حرف خانوم بیتا با ظاهر به. بود ژاله پی نگاهش عجیبی

 :گفتم و رسوندم مامان كنار خودمو! دونستم نمی چرا؟

 شده؟ چیزي -

 :گفت پرت حواس بود، ژاله به نگاهش هنوز كه مامان

  هوم؟ -

 :گفتم گوشش كنار یواش

 .ژاله به زدین زل جوري این كه شده چی میگم. دادین قورت مردمو دختر. مامان -

 :كرد پچ پچ گوشم كنار. كرد نگاهم و شد جمع حواسش باالخره

 نیست؟ دلسوزي و ترحم از ژاله به حست كه مطمئنی تو -

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 پرسین؟ می سوالی چین هم كه شده چی ولی مطمئنم كه اینو -

 . كردم استخاره حرم توي -

 چی؟ براي استخاره؟ -

 .دیگه تو براي -

 من؟ چیه براي -

 . نه یا هست ازدواج این تو خیري ببینم خواستم می -

 :پرسیدم بازم ولی. بود مشخص جواب نگفته. زدم لبخند

 نتیجه؟ خب، -

 :گفت میزنه، حرف خودش با انگار كه جوري و كرد نگاه ژاله رفتن راه به متحیر هم باز مامان

 . اومد خوب خیلی اش استخاره -

 :گفتم و پاشیدم روش به دریغ بی لبخندمو
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 بزنی؟ باال آستین پسرت براي مسافرت همین تو خواي می پس. خداروشكر -

 گلوت؟ تو نپره تو؟ هولی چه -

 . باال بزن آستینو. نباش نگران شما -

 ... نیما ببین -

 :شد مامان صحبت مانع خانوم، بیتا ى خسته صداي

 . خواســـتى مى كه اونى واسه... باشه خــــوب پارچه این كنم فكر جون، فروغ -

 و دار بو هاي حرف این شد؟ چی االن. انداختم خانوم بیتا به نگاهی و مامان به نگاهی موشكافانه

 .بود شده هم در هام اخم بود؟ چی رمزي

 چیه؟ قضیه -

 :گفت بود، اومده لبش روي لبخند خانوم، بیتا حرف با كه مامان

 . نمیشه مربوط شما به. بود زنونه موضوع یه -

 .نمیشه مربوط من به مطمئنید -

 . بشه هم شاید -

 :گفتم و كردم پایین و باال سرمو

 . برسید اتون زنونه هاي حرف به شما تا برم می خودم با رو ژاله من پس. باشه -

 :گرفت جبهه مامان

 كجا؟ -

 ونام همه كه مسافرت اومدیم. است حوصله بی و تنگ دل. كرد صحبت تلفنی باباش با دیروز -

 حرف باهاش باید. نیست راه به رو اصال ژاله ولی. بگذره خوش بهمون و كنیم عوض هوایی و حال

 . بزنم

 حرفی؟ چه -

 :گفتم جدي خیلی مامان، دهن ي مزه فهمیدن براي
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 . دارم بهش حسی چه كه بگم بهش خوام می -

 :گفت رودربایستی بی مامان و زد لبخند خانوم بیتا

 كردم؟ موافقت من مگه. باالتر بذارم كالهمو. باشه خوشم -

 :كشیدم رو تپلش ي گونه

 ژاله به نسبت نظرت هم شما دونم می كه من خوري؟ می حرص خودي بی چرا. برم قربونت آخه -

 یم پیش پا با و زنید می پس دست با چرا پس. ذهنتونه و دل تو خبرایی یه دونم می. شده عوض

 چیه؟ قضیه این با مشكلتون بگید كنده پوست و راست كشید؟

 :گفت و انداخت خانوم بیتا به نگاهی مامان

 خوام می نیما به كه هم چیزهایی. نداریم ها حرف این از هم با كه تو و من. جون بیتا شرمنده -

 رفح كلوم دو و بذارم تنهات لحظه چند نمیشی، ناراحت اگه ولی. گفتم هم شما واسه قبال بگم،

 .بزنم پسره این با حساب

 :گفت آروم و زد لبخندي خانوم بیتا

 .برو. جون فروغ باش راحـــت -

 بازوم .دستش سپرد رو خانوم بیتا و زد صدا زدند، می قدم ما از جلوتر نجال با كه رو بنیامین مامان،

 :گفت و كشیدم تر عقب قدم چند و گرفت رو

........ 

 نهنك. داشته هم دیگه پسر دوست تا صد تو از قبل دختره این نكنه...  كه اینه از من درد ي همه -

 باال كه مادر خب. نداشته حسابی و درست حیاي و شرم نكنه. رفته هم دیگه ي خونه تا ده تو

 سالم دختره معلوم كجا از اصال. آدم و عالم از تر خیال بی كه داداششم و باباش. نبوده سرش

 .باشه دختر واقعا كه...  كه. باشه

 :بمونم ساكت نتونستم. زد می بهتون داشت زیادي دیگه

 مهم اش گذشته گم نمی من زنی؟ می بهش داري هایی تهمت چه دونی می. مامان دیگه بسه -

 وندهم گذشته توي هم همیشه براي اگر بوده، اشتباه اش گذشته توي چیزي اگر ولی. مهمه. نیست
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 زندگیش توي اي دیگه مرد هیچ من از غیر مطمئنم كه چند هر. نداره نگرانی جاي دیگه باشه،

 خونه اومد كه روزي اون از بعد ولی. دونیم می امون همه اینو. داره و داشته دوست منو ژاله. نبوده

 حرفی، هیچ دیدید؟ ازش اي زننده رفتار هیچ داشتیم، آمد و رفت باهاش كه ماه چند این تو امون،

 ژاله. هن كه مطمئنم. نه شنیدید؟ یا دیدید باشه، من به اش عالقه ي دهنده نشون كه عملی سخنی،

 اول من اگر. بوده خواستن اشتباهش بزرگترین كه. كرده اشتباه كه فهمیده. مامان شده عوض

 سرتون رو و كردین می حلواش حلوا االن كه خواستگاریش بودیم رفته و بودم شده ژاله عاشق

 یدشا كه كنید؟ نگاهش بد چشم به باید خواسته، منو اول بیچاره اون چون ولی. ذاشتینش می

 كم مك دیگه كه سن این به تا انصافه؟ این آره؟ نباشه؟ دختر اصال شاید كه نباشه؟ سالمی دختر

 . بودم ندیده انصاف بی قدر این رو شما میشه، سالم سه و سی داره

 ذشت،گ خوشیتون از كه دیگه صباح چند ترسم می. میزنه شور دلم. نگرانم كنم؟ چیكار میگی -

 و سوختن عمر یه یا كشه می طالق به كار یا كه اونوقته. تموم و بوده ترحم حست ي همه بفهمی

 واقعا احساست كه كردي می ثابت بهمون جوري یه كاش. یكی اون از بدتر كدوم هر كه. ساختن

 . ترحم نه. تند تب و زودگذر عشق یه نه. خواستنه و محبت

 :گفتم و كشیدم پوفی. بودم درمونده و خسته تكراري بحث این از

 كی هر اب آدم مگه ولی سوزه می كرده، گیر توش ژاله كه موقعیتی براي دلم كه نیستم این منكر -

. مباش داشته زن تا ده باید االن تا من كه بود طور این اگر كنه؟ می ازدواج سوخت، براش دلش كه

 یكیش. كردند جلب امو توجه كه دخترهایی نبودن كم برم و دور. داره فرق بقیه با من براي ژاله

 چون. اومد خوشم ازش اول نگاه همون تو دیدمش، كه باري اولین. امون كارخونه رییس همین

 كه فهمیدم موردش در چیزهایی یه اما. هاش توانایی و خودش به متكی و تالش پر و بود جسور

 یلیخ. نكردم نگاه بهش باشه همسرم تونه می كه كسی چشم به دیگه. نكردم فكر بهش دیگه

 ههم. درگیرشم مدام. ذهنمه تو مدام. كنم فراموش تونم نمی رو ژاله ولی. گذشتم خیرش از راحت

 می دلم رو غم ناراحتیش، از. رفاهش و آسایش خوراكش، خوابش،. مهمه برام زندگیش چیز

 كنم می ریزي برنامه دارم مدام. میده آرامش بهم حضورش. گیرم می انرژي لبخندش با. شینه

 يبرا كنم می شماري لحظه. كنه تكیه بهم اینكه از برم می لذت. بودن كنارش و دیدنش براي

 وقتی. مكن آرومش پریشونه وقتی و بكشم نازشو كه. كنم بغلش سیر دل یه و باشه زنم كه روزي

 حس میشه، هام بچه مادر كه منه، با جا همه كه است، ژاله ام خونه زن كه كنم می فكر این به

 يطور چه این؟ از تر واضح این؟ از بیشتر دیگه. زنه می جوونه هام سلول تك تك تو خوشبختی
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 خوام می. عزیزه برام. خوام می خاطرشو. دارم دوست رو ژاله من...  بابا كه كنم ثابت بهتون باید

 . باشه زنم

 :گفت و داد تكون هوا توي دستشو كرد، می جمع اشو خنده زحمت به كه مامان

 .كنند می نگاهمون دارن مردم كشی؟ می هوار خبرته چه بابا خب -

 :شد قرص دلم اش خنده از

 احتر خیالتون. كشیدین دلمو زبون زیر عاقبت تا كردین اصرار قدر این كنم؟ چیكار میگی خب -

 شدین؟ مطمئن حاال شد؟

 دوختم نگاهمو. انداختم اش شونه دور دستمو. زد بغل زیر دست و چرخوند سر غره چشم با مامان

 :گفتم و بود ایستاده فروش عینك یه بساط كنار جلوتر، قدم چند كه ژاله به

 نرو. نشو ازدواج این به راضی نشده، صاف باهاش دلت وقتی تا. مامان بده بهم قولی یه -

 .خواستگاریش

 :گفت و كرد نگاهم تعجب با مامان

 كییواش و میگیري رو دختره دست كنم، مخالفت دیگه كم یه اگر كردم می فكر خوبه؟ حالت تو -

 خواستگاري؟ نرم نشدم راضی تا میگی حاال. كنی می عقدش

 از قبل دارید، بهش نسبت تردیدي و شك و دلخوري هر خوام می چون. شنیدید درست. آره -

 رايب خوام می. باشد داشته صمیمی ي رابطه یه و كنید فراموش رو گذشته. بریزید دور ازدواجمون

 تیوق كه صمیمی قدر اون. كنید رفتار باهاش نجال مثل خوام می. مادرشوهري نه كنید مادري ژاله

 ژاله. دبخندی غش غش هم شما و كنه فرار و بكشه موهاتونو برگرده نجال مثل گرفتید، نیشگونش

 هر. كنیدن جیگرش به خون زبون، زخم با. تكمیله ظرفیتش دیگه. كشیده سختی كافی ي اندازه به

 دبای شد عروستون كه ژاله. ببندید رو گذشته ي پرونده. تمام و بزنید ازدواج قبل دارید حرفی

 از و نیبز سركوفتش كه نه. بپیچونی گوشمو كرد، اذیتش پسرت وقتی كه. بشید پناه واسش

 كه. بذاره امون خونه به پا امنیت و آرامش حس با ژاله خوام می. مامان متوجهی. برونیش خودت

 حس از كه. نریزه اشك مادرشوهر، و شوهر ي خونه ترس از قدیم دخترهاي مثل عروسیش شب

  باشه؟. بخنده دل ته از و باشه لبریز خوشبختی

 :دادم ادامه. نشست مامان هاي لب روي محوي لبخند
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. بشید تر نرم كم یه شده باعث كه زده بهتون ژاله مورد در هایی حرف یه نفر یه دونم می -

 ونمد می كه هم بابا. بیشتر رو تون اطمینان و كرده قرص رو دلتون كه هم استخاره اون خداروشكر

 . زده حرف باهاتون ژاله مورد در بس از خورده رو مختون حاال تا دیروز از

 :گفت و داد بیرون عمیقشو نفس بود، پر دلش بدجوري انگار كه مامان

 هرهم انگار دختره افته؟ نمی دهنش از عروسم عروسم بابات كه كرده چیكار. برده سرمو كه نگو -

 میزنه؟ عروسیت تاریخ از حرف مطمئن قدر این كه شده خبردار كجا از بابات اصال. داره مار ي

 و دمدا تكون ژاله براي سري. كرد نگاهم و برگشت تعجب با ژاله كه بلند قدر اون. خندیدم قاه قاه

 :گفتم مامان به رو

 یم قایم ازش شما وقتی. بكنه میشه، سفید داره موهاشم كه پسرت براي فكري یه بابا مگه -

 مورد در كی بگید میشه حاال. منه طرف بابا كه خداروشكر. كنه كشف رو قضیه مجبوره خودش كنی،

 زده؟ حرف باهاتون ژاله

 :گفت و برد باال راستشو ابروي

 دونی؟ نمی تو یعنی -

 فهمیدم؟ می باید طوري چه. نه -

 نگفته؟ بهت ژاله -

 ژاله؟ -

 . زد حرف باهام خودش. آره -

 :شد گرد هام چشم

  چرا؟ آخه گفت؟ برادرش و باباش مورد در چیزو همه ژاله خود خودش؟ چی؟ -

........ 

 .داد جواب اونم پرسیدم، ازش من -

 پرسیدید؟ چی -
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 و تمام اونم. ها سوال این و كجاست باباش كنه، می زندگی تنها چرا اینكه از. اش خانواده از -

 . گفت برام چیزو همه كمال

 ید؟كرد سرزنشش نداشته، توش نقشی هیچ كه چیزي خاطر به باز نكنه دادید؟ جواب چی شما -

 برم؟ می لذت مرده مادر این چزوندن از و سرم دو دیو من كنی می فكر تو -

 . عالمه خدا رو خلوتش تو دیگه ندازین می تیكه بهش همه روي تو وقتی آخه. دونم می چه -

 .میشه تر زیاد روت نمیگم هیچی چی هر. كارت پی برو -

 گرفتین؟ آروم شما كه گفت چی ژاله بگید میشه -

 . گفت چیزو همه راست و رك كاري، مخفی بدون اینه مهم. گفته چی كه نیست مهم -

 :گفتم و كشیدم راحتی نفس

 گفتید؟ بابا به چیزو همه ژاله مورد در شما...  راستی -

 ه،افتاد اتفاق گذشته توي كه چیزهایی گفتن با خواست نمی دلم. فهمید صدام از رو نگرانیم

 اي ژاله. بود شناخته رو االن ي ژاله كه بود كسی تنها بابا. بشه دار خدشه بابا پیش ژاله شخصیت

 ريزی به سر و حیا و شرم جز چیزي بابا و گذاشت زندگیمون به پا ها، خانواده وصلت از بعد كه رو

 شته،گذ از اتفاق یك فقط و فقط و گذشته الشعاع تحت كه خوبی صفات. بود ندیده ازش متانت و

 . بود گرفته قرار

 :گفت مامان

 مهه پس. است ژاله مورد در كردن تحقیق كنه، می كه كاري اولین بابات برگردیم، كه اینجا از -

 .نگفتم چیزي...  خب...  افتاده ما ي خونه توي كه اتفاقی ولی. فهمه می اش خانواده مورد در چیزو

 بدونه؟ بابات چیزو همه قراره مگه

 لبخند یه حد در خودمو! بچلونمش و كنم بغل رو مامان خواست می دلم قدر چه لحظه اون من و

 :گفتم و كردم كنترل جانانه، تشكر و عمیق

  آره؟ دیگه بگیریم سامونی و سر یه قراره هم ما باالخره اوكیه؟ چی همه پس -

 :گفت و داد تحویلم بود، لبخندش كردن پنهون براي فقط كه ظریفی اخم مامان
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 .كارت رد برو -

 بسته فسق و وكیل بازار از. ژاله سراغ رفتم و بوسیدم هامو انگشت و كشیدم انگشت سه با لپشو

 . خواست می تازه هواي دلم. بودم شده خسته اش

 . خرید می مسقطی داشت. ایستادم كنارش

 . دیگه جاي یه بریم بیا -

 .ترسید نه كرد، تعجب نه حضورم از. كرد نگاهم و گرفت تحویل دار مغازه از رو خریدش نایلون

 . بود دیده رو اومدنم انگار

 كجا؟ -

 . تازه هواي. خواد می آفتاب دلم. شدم خسته بازار این از -

 چی؟ بقیه -

 . موندیم تنها تو و من. شدند جفت همه بینی نمی مگه. كن ولشون رو بقیه -

 ابیت و مامان. دست تو دست نجال، و بنیامین. كردم می نگاه كه مسیري سمت چرخید نگاهش

 از. میومد راه آروم كنارم. گرفتم پیش در رو خروج راه من و نداد جوابی! جیك تو جیك هم، خانوم

 نكهای براي. گرفتم پیش در رو بود پارك ماشین كه مسیري رو، پیاده توي شدیم، خارج كه بازار

 :گفتم و ایستادم اي مغازه ویترین پشت كنم، باز رو صحبت سر

 بخري؟ چیزي بابات براي خواي نمی -

 :گفت و ویترین به نگاه یه و كرد من به نگاه یه. شد درشت هاش چشم

 جا؟؟ این از -

 زدم! دبو ویترین توي زنونه حریر و تور خواب لباس تا چند. افتاد ویترین محتویات به نگاهم تازه

 :گفتم و خنده زیر

 . بخر خودت براي خب -

 :گفتم و رفتم دنبالش. شد رد مغازه كنار از و داد تحویلم حسابی و درست اخم یه
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 . بشی حال سر بخوریم، هم با شیرازي فالوده یه بیا. كرده هم اخمی چه -

 . خوبه حالم من -

 مطمئنی؟ -

 فالوده هاي ظرف با. كرد می نگاه رو بغلی ي مغازه ویترین هم ژاله خریدم، می فالوده من تا

 قاشقی كردن، تشكر از بعد و كردم تعارف بهش رو ها ظرف از یكی. ایستادم كنارش بستنی،

 :گفت و خورد

 خوبه؟ یكی اون -

 .فروشه می زنونه لباس كه هم این -

 :گفت و گرفت اش خنده

 .بخرم خوام می خودم براي -

 یكیو؟ كدوم -

 بهتره؟ كدومش شما نظر به -

 و ادمد نشون دستم، توي قاشق با رو داشت نارنجی كه لباسی اولین. ویترین توي چرخوندم چشم

 :گفتم

 نارنجیه؟ و آبی اون -

 :گفت و كرد اخم

 . نیست قشنگ اصال كه اون...  وا -

 . همین. داري دوست نارنجی دونم می فقط. دونم نمی رو تو ي سلیقه كه من خب -

 .بپوشم نارنجی همیشه نیست قرار كه دارم دوست نارنجی چون -

  داري؟ دوست تنوع -

 :گفت آروم و انداخت پایین سرشو

 .سبز یا زرد بنفش، مثال. باشم داشته لباس ها رنگ تمام از خواد می دلم. اوهوم -
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 ...  زنه می سرت به ات آینده زندگی تو وقت یه. ها نیست خوب زیاد هم طلبی تنوع همه این -

 .نزن -

 :كردم تعجب حرفم توي ناگهانیش پرش از

 كیو؟ -

 .چیو نه، كیو -

 چیو؟ خب -

 . بزنید خواستید می كه حرفیو این -

 چرا؟ -

 :كرد ردیف هارو جمله تند تند و ناراحت

 در ماون. بشنوم چیزي چنین ندارم دوست. نداره خوبی مفهوم اصال. سنگینیه حرف خیلی چون -

 كنم؟ عوض زندگیمم هاي آدم حتی كه ام عوضی قدر اون من یعنی. خودم مورد

 .كرده حرفم از برداشتی چه فهمیدم تازه

 ءسو چنین كنم كامل حرفمو بودي گذاشته اگه. كردي رو برداشت بدترین...  ژاله واي واي واي -

 . نمیشد ایجاد برات تفاهمی

 بگین؟ خواستین می چی پس -

 .كنی عوض هم ات خونه لوازم و ماشین و خونه بخواي سال هر نكنه بگم خواستم می...  هیچی -

 خودت كام به اي تلخی چنین ساده، حرف یه از كه داره عیبی چه خوشمزگی این به فالوده. همین

  ریزي؟ می

 :گفت شرمندگی با

 ... نیما آقا -

 :گفتم كالفه

 ... بــله -
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 دلخورید؟ ازم -

 .نه -

 . خوام می معذرت -

 چی؟ بابت -

 . چیز همه بابت -

  چیه؟ منظورت چیز؟ همه -

 انهصبر بی. بریزه هم به قدر این دفعه یه نداشتم انتظار. زیر به سر و ناراحت و گرفته. شد دمغ

 :گفتم

 بگی؟ خواي می چی. ژاله بزن حرف -

 :بود كرده بغض

 به. خوام می معذرت داشته اتون خانواده و شما براي وجودم كه دردسرهایی ي همه خاطر به -

 ... معذرت بودنم مزاحم خاطر به. خوام می معذرت مسافرتتون كردن خراب خاطر

 . ژاله كن بس -

 :دادم ادامه. كرد نگاهم ترسیده و شد ساكت كه گفتم محكم قدر اون

 . ببخشنت تونند نمی هم بقیه نبخشی، خودتو خودت تا -

 :بود نفهمیده منظورمو انگار. كرد نگاهم گیج

 چی؟ یعنی -

 درسته؟. كنی می سرزنش خودتو افتاد، ما ي خونه توي كه اتفاقی خاطر به مدام تو -

 انتهاي. هاش لب پی رفت حواسم و گرفت هاش دندون بین رو خالی قاشق. انداخت پایین سرشو

 :گفتم قبل از تر كالفه و كشیدم بیرون دهنش از و گرفتم رو قاشق

 شپی كه. افتیم می روز اون یاد كنیم، می نگاهت كه بار هر ام خانواده و من كنی می فكر حتما -

 دادي؟ جا مغزت تو رو مزخرفات همین آره؟. پروایی بی و پررو دختر عجب میگیم خودمون
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 رو چشمش ي گوشه شده جمع اشك هم، همین. داشت خشونت از هایی رگه آخرم ي جمله

 . كرد می نگاهم ناباورانه طور اون كه نداشت من از رو حرفی چنین انتظار انگار. كرد سرازیر

 دادم خرج به مالیمت چی هر دیگه كردم می حس. بودم عصبانی و بودم كرده اخم ناخودآگاه

 اتاتفاق تمام از كه بود وقتش دیگه. بود كرده گریه و بود نشسته عزا كافی ي اندازه به. كافیه

 داشت پرخاش و گیري سخت كم یه به نیاز. بده ادامه و بگیره درس بد، چه و خوب چه زندگیش،

 قدم چند ماشین تا. كردند كمین كه ها گرگ چه مظلوم، هاي بره اطراف دنیا این تو بفهمه كه

 پا. بالهز سطل توي كردم پرت خودم ظرف با و گرفتم دستش از رو بستنی ظرف. بود نمونده بیشتر

 دامص و دوید می تقریبا سرم پشت ژاله. بیاد همراهم كه كشیدم هم رو كیفش بند و كردم تند

 :میزد

 .نیما آقا...  كنید صبر كنید؟ می طوري این چرا...  نیما آقا -

 . كردم باز درو و زدم رو دزدگیر. ماشین كنار رسیدم

 .بشین -

 :گفت و دوخت بهم بهت با رو نگاهش

  اینجا؟ -

 :زدم داد تقریبا

 . فرمون پشت بشین. جا همین. آره -

 ... آخه ولی -

 .نباشه حرف -

 دور رو ماشین و بستم محكم درو. نشست و داد فشار هم روي هاشو لب و شد درشت هاش چشم

 :گفتم و نشستم كنارش. زدم

 . بیفت راه -

 كجا؟ -

 . خونه -
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 ... من -

 :گفتم حوصله بی

 . كن حركت فقط. ژاله نزن حرف -

 خالقما. گرفت رو سوییچ كه ترسید ام قیافه از كنم فكر. بودم گرفته صورتش جلوي رو سوییچ

 می چی هر سكوت، در اطرافیانم ي همه میشد، جوري این كه هم وقتی. میشد سگ بار یه سالی

 عقب هام، دندون بین اشون پاچه كردن گیر ترس از همه نجال قول به. دادند می انجام گفتم

 !كردند می نشینی

. دلخوري و دعوا و زور با ولی بودمش نشونده فرمون پشت. كرد حركت و كرد روشن رو ماشین

 ولی. كنه رانندگی خودش میل به كه كنم كاري خواستم می. خواست نمی دلم اصال كه چیزي

 .بودند ریخته هم به رو آرامشم بودند، ریخته مغزم توي ناگهانی خیلی كه چیزهایی

 هرش مركز از باید و بود شهر ابتداي هم خونه و بود شلوغ ها خیابون. كرد می رانندگی آروم خیلی

 :گفتم شد تر خلوت كه ها خیابون. شدیم می خارج

 . كنار بزن -

 :گفتم. داشت نگه

  دادي؟ باال سر جواب چرا نه، یا بلدي رانندگی پرسیدم ازت وقتی -

 . اش افتاده زیر به سر و بود سكوت جوابم

 كه يكرد چیكار مگه بندازي؟ پایین سرتو همیشه كه این از نشدي خسته. ژاله كن نگاه من به -

 برات دلشون و كنند ترحم بهت اینكه از بري؟ می لذت نمایی مظلوم از اي؟ شرمنده قدر این

 بابت ابد تا كه بفهمونی دیگرون به وجود تمام با و كنی گیري گوشه مدام اگر كردي فكر بسوزه؟

 و وترس هاي آدم جاي دنیا این. كنی می اشتباه بخشنت؟ می دیگرون اي، شرمنده كردي كه غلطی

 باید .باشی داشته زدن حرف زبون باید. نیست گیر گوشه و نشین چله هاي آدم جاي. نیست بزدل

 به حاال از. نداره عیب باشه ندادن؟ یاد بهت. بیاري دست به زحمت و تالش با خواي می چی هر

 بردي؟ رو بنیامین و خودت آبروي كردي؟ خراب و زدي گند كار این تو. بده یاد خودت به خودت بعد

 قد تا بایست و بخور زمین قدر اون. بایست پات رو دوباره. كن جمع آبرو دوباره نداره، عیب

 جرقه اولین كه چیزي ژاله،. برسی خواي می كه چیزي به تا. شی پرتجربه و بگیري یاد تا. بكشی
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 كه تالشی همون. بود امون خونه به اومدن براي شهامتت همون زد ذهنم توي رو خواستنت ي

 مدت تا خودمم كه چیزي. داد تكون من دل تو رو چیزي یه ولی نبود، درست ما ي جامعه تو شاید

 حرف ترس از كه هایی زن. میاد بدم وابسته و خور سري تو هاي زن از من. بودم خبر بی ازش ها

 نمی جیك بیارن سرشون بالیی هر كه. نمیاد در جیكشون و حلقشون ته ذارن می زبونشونو مردم

 زنی نم میگم؟ چی حالیته. بزنه حرف سرشون پشت كسی مبادا كه كنند می حبس خودشونو. زنند

 و زن از خیالم خوام می.تونه می كه شكلی هر به. كنه حفظ دندون و چنگ با زندگیشو كه خوام می

 كه تینیس اینی تو...  ژاله. نمیده باد به رو زندگی هیچی سر باشم مطمئن كه. باشه راحت زندگیم

 نم. سنج نكته و زیرك دختر یه. هست مقاوم و شیطون و شاد دختر یه تو ذات تو. میدي نشون

 ژاله. اومد خوشم ژاله همون از. صورتم تو بزنه داد جرأت خودش به كه خوام می رو اي ژاله همون

 بشی كسب كه. كنی گریه روش كه میشم اي شونه ناراحتی، و پریشون و خسته ببینم كه روزي... 

 كه زيچی از بكشی دست كه بكشی، كنار و باشی ضعیف بخواي كه روزي ولی. بدي ادامه بتونی و

 میگم؟ چی فهمی می. میشی ارزش بی برام داري، دوستش

 :گفتم تري نرم لحن با. بودم شكسته دلشو. كرد نمی نگاهم. برد پایین سرشو

 .داري هایی توانایی چه كه بده نشون همه به گیري؟ می كم دست خودتو چرا برم، قربونت آخه -

 دهب نشون. داره دلیل كارهاش براي آدمی هر كه. كنند می قضاوت اشتباه موردت در كه بده نشون

 تو از خودشو اي، لحظه براي حتی نده اجازه خودش به كسی كه. داري رو ها بهترین لیاقت كه

 و نینك آشتی خودت با وقتی تا باشی، نداشته دوست رو خودت خودت، كه زمانی تا. ببینه سرتر

 .واقعیت خود   به. كن نگاه خودت به. میشی تر پژمرده و تر پریشون روز به روز نبخشی، خودتو

 لذت زندگیت و وجودت و خودت از میشه باعث چی. میده آرامش بهت وجودت توي چی واقعا ببین

 هستی؟ هام حرف متوجه. كنی رضایت احساس خودت به نسبت كه. ببري

 نمیشد روش دیگه بودم، زده كه هایی حرف خاطر به ولی اساسی بود كرده بغض. داد تكون سر

 . كنه گریه

 نه یول كن گریه. نكن گریه وقت هیچ نگفتم من. نداره اشكالی كنی گریه خواي می اگر...  ژاله -

. ودتخ خلوت براي بذار رو اشك. باشی قوي باید. ببینه اشكتو كسی هیچ نذار. دیگران برابر در

 . خودت كردن سبك براي

 :گفتم تري آروم لحن با و آوردم تر پایین رو صدام
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 . نكن گریه من از غیر به كس هیچ جلوي -

 :گفت تند و تلخ. ریخت نمی پایین ولی بود شده جمع هاش چشم توي اشك. كرد نگاهم تیز

 یشپ و نبود خوب حالم امروز چون یا دیدید، اشكمو قبال چون دارید؟ بقیه با فرقی چه شما مگه -

 د؟ش تموم زدید؟ هاتونو حرف. بقیه عین هم شما. نیما آقا نه خبریه؟ كردید فكر كردم گریه شما

 . هاتون توهین و تحقیرها از. هاتون نصیحت از ممنونم...  خب

 قلبم به مغزم از و مغزم به هام گوش از اش كوبنده لحن و هاش حرف شنیدن با عجیبی حس یه

 میمحك و مصمم ي ژاله این از رضایت .   "رضایت " فهمیدم، رسید قلبم به وقتی و میشد سرازیر

 .داد می جواب تیز و تند و. كشید می قد چشمم جلوي كه

 خاطر به. میگید درست شما آره. هستم من كه چیزي اون تمام. بود درست تمامش هاتون حرف -

 لیو. رفتم دلم دنبال چون. میدم حق خودم به ولی. ببخشم خودمو تونم نمی اتون خونه به اومدن

 توهین نده اجازه كه. نبره آبرومو كه. نره داشت، دوست جا هر دیگه كه كنم می داغ دلمو   دست

 گریه. داره زجر. داره درد احساس كشتن. احساسم و عقلم و خودم با. درگیرم خودم با من. بشنوم

 یعنی زن. زنه یك وجود تمام كه كنی وداع خواي می چیزي با چون. كنه می نازك دلو. میاره

 اول. جنگم می خودم با دارم من. مونه نمی ازش هیچی بگیره خودش از كه رو احساس. احساس

 براي اشه گرگ دندون كه دنیایی این تو بتونم تا كنم روشن نفهم زبون دل این با تكلیفمو باید

 .مونه نمی باقی قدیم ي ژاله از چیزي زود یا دیر. نباشید نگران پس. بیارم دووم تیزه، ها بره

 ... عشق و احساس جز چی همه. قلب جز داره چی همه كه اي ژاله میشم

 كاش ریختن از دیگه و گرفت می اوج صداش. كرد پاكش خشونت با و چكید سمجش اشك قطره

 :نداشت ترسی هاش

. نیدك دركم كه نمیشه دلیل شنیدید دردهامو چون درسته؟ بگید شما چی هر كنید می فكر چرا -

 كه منم .كنید می تماشا و نشستید گود بیرون. كنید نمی حس خونتون و پوست و گوشت با شما

 كه. بیارم طاقت كه كنم می جون دارم. كنم می تحمل رو درد این وجودم ي ذره ذره با دارم

 دارم دندون و چنگ منم...  آره تالش؟ و دندون و چنگ میگید. بینم می خوشی روي منم باالخره

 مامان خوام می. بسازم نو از امو خانواده خوام می خبره؟ چه دلم تو دونید می. دارم هم انصاف ولی

. بابام   زن. انممام بشه باید. منه حق بیتا مامان. داره رو نجال دیگه بنیامین. بگیرم بنیامین از رو بیتا

  ساختید؟ من از خیالتون تو كه بشم اونی من خواید می شما. خونواده یه میشیم هم ما وقت اون
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 ددا و داد تكون شدت با سرشو. بود جاري سیل هاش گونه روي و بود شده سرخ سفیدش، صورت

 :كشید

 چیزي. منیست بیاره دست به رو چیزي قیمتی هر به كه اي ژاله من. نیستم این من. نیما آقا نـــه -

 من .گرده می بر من به باشه قسمتم اگر چون. كنم می رهاش نباشه من سهم نباشه، من مال كه

 من. ترسیدم "خواستن" عاقبت از. ام ترسیده من. كنم می قلم بشه تر دراز گلیمم از كه رو پایی

 به یول خواستم داداشمو. شد معتاد خواستم، بابامو. شد فلج شد، مریض خواستم، رو بیتا مامان

 ...  رو تو. گرفت ازم نجال هم رو اون كه داشتم رو بنیامین. دادم كشتنش

 هك این از قبل ولی كرد؛ باز رو ماشین در عجله با و گرفت رو ازم. خورد حرفشو و گرفت گاز لبشو

 توي شدم خیره و گرفتم هم رو اش دیگه بازوى. داخل كشیدمش و گرفتم رو بازوش بشه پیاده

 :قرمزش هاي چشم

 چی؟ من زنی؟ نمی حرفتو چرا...  ژاله -

 :گفت درموندگی با

 . كنید ولم -

 بري؟ كجا كه كنم ولت -

 . اینجا از غیر جایی هر -

  آوره؟ عذاب قدر این بودن من كنار -

 جوري؟ این ولی. نـــه -

 جوري؟ چه -

 نزدیك سرمو. كرد نگاهم دوباره و شد كشیده بود، روشون هام دست كه بازوهاش روي تا نگاهش

 :كردم زمزمه گوشش زیر و بردم تر

 جرمه؟. چسبیدم دستی دو آرامشمو منبع -

 :كرد تقال بیشتر و شد بلندتر صداش

 . كنید ولم. نیست خوب حالتون انگار شما -
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 :نشه فراموشش وقت هیچ هام حرف كه ریختم صدام توي اطمینان قدر اون

 راگ حتی گرده برمی تو به باشه قسمتت كه چیزي نگفتی مگه. هم سهم. همیم مال تو و من -

 همون. بنیامین ي خونه روز، اون. برگشتیم هم به دوباره ماه، چند از بعد همین براي كنی؟ رهاش

 می زبون و داشتی می بر قدم پري مثل اش خونه تو حموم، ي حوله و خیس موهاي با كه روز

 باید دیدیم، رو همدیگه دوباره ماه، چند از بعد كه روز همون. زدي می صداش "بنی " و ریختی

 خیلی برگرده، كه بابات. كن آماده خودتو ژاله،. رسیده راه از "قسمت" كه میشدي متوجه

 . خبرهاست

....... 

........ 

 بعد سال یك

. كرد هوشیارم موهاش خیسی و شامپوش بوي. كرد بیدارم خواب از صورتم، روي قلقلكی حس

 :گفتم آلود خواب و زدم كنار صورتم روي از لطیفشو و نرم موهاي و كشیدم صورتم روي دستمو

 حموم؟ رفتی من بدون -

 شونه دور دستمو. كردم جمع هامو لب و شد مورم مور. كشید هام لب روي انگشتشو. خندید آروم

 چشم با. كردم باز هامو چشم. بوسیدنم به كرد شروع. خوابوندمش خودم كنار و كردم حلقه اش

 و كردم فرو خرماییش موهاي انبوه میون دستمو. بود شده خیره بهم شیطونش خاكستري هاي

 :گفتم

 . حموم بري بفرستمت دوباره نكن كار یه -

 :دراومد صداش باالخره

 ...  نیمـــــــا -

  دلم؟ جون -

 :گفت میشد، هم بیشتر ها وقت بعضی و بود صداش توي همیشه كه نازي با

 روزیه؟ چه امروز رفته یادت نكنه. بشی بیدار باید زود نگفتی مگه. دیگه شو بلند خب -
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 :گفتم و كشیدم موهام توي دستمو. شد باز حد آخرین تا هام چشم. پرید سرم از خواب

 چنده؟ ساعت است؟ شنبه چند امروز -

 . صبحه هفت هم ساعت. است چهارشنبه. نكن هول -

 :گفتم و كشیدم راحتی نفس

 میدي؟ منو ي حوله -

 :گفت و كرد بلند دستشو

 . بفرمایید -

 هژال بیام، حموم از من تا دونستم می. حموم رفتم و پوشیدم و برداشتم دستش روي از رو حوله

 . كرده آماده چسب دل و كامل ي صبحونه یه هم

 . كردم مرور رو هام برنامه و كردم باز رو گرم آب

 روزي مهر، هجدهم. بود مهمی روز امروز و شد آزاد زندان از حبس، سال یك از بعد هورمند دیروز

 برم بتونم كه بودم گرفته مرخصی رو امروز. بشن رو به رو هم با هورمند و صداقت بود قرار كه

 داقتص كشیدن بیرون ي وظیفه بودند، صمیمی رفقاي صداقت، با حاال كه هم ژاله. هورمند دنبال

 .داشت برعهده رو هورمند با شدن رو به رو براي كردنش آماده و كارخونه از

 می ست خودش لباس با كه هامو لباس روز هر مثل ژاله. پوشیدم رو ام حوله و بستم رو آب شیر

 . كردیم می حركت زودتر باید. شدم آماده زود خیلی و بود گذاشته تخت روي كرد،

 :گفت و كرد حس رو حضورم. بود ریختن چاي حال در سماور كنار ژاله شدم، كه آشپزخونه وارد

 . عزیزم باشه عافیت -

 :گفتم و كشیدم شكمش روي هامو انگشت و كردم حلقه كمرش دور دستمو كنارش، رفتم

 . خانوم خوشكل ممنونم -

 :گفتم و كشیدم بود، كرده رد میونشون از هم ربانی كه اش شده بافت موهاي روي دستمو

 بخورم؟ ژاله قراره صبحونه -
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 :عقب داد هولم و گذاشتم ام سینه روي دستشو و بست رو سماور شیر

 نیامینب بار هر بینی نمی. خدا به زشته. برسیم دیر هم امروز خوام نمی. نیاریا در بازي دیوونه باز -

 . بره می آبرومونو طور چه

 رخیچ می جلوم سفیدت پوست اون با مشكی ي بنده دو تاپ این با تو وقتی چیه؟ من تقصیر -

 . بزنم گازت خواد می دلم هایی وقت چین هم كنم؟ نگات فقط زمینی سیب عین داري توقع

 وند دون تنش پوست درجا و دراومد جیغش. گرفتم گاز گوششو كنه، فرار بتونه اینكه از قبل و

 . بردم می لذت همین از من و میشد مورش مور و بود حساس گوشش روي. شد

 :گفتم و گذاشتم دهنش رو لقمه اولین روز هر مثل و نشوندمش كناریم صندلی روي

 طوره؟ چه بابا كوچولوي -

 روي دستمو. زد چشمك و كشید شكمش روي دستشو جوید می رو اش لقمه كه طور همون

 .بود كوچیك خیلی هنوز. كردم نمی حس هیچی. ژاله هاي چشم توي زدم زل و گذاشتم شكمش

 خالصه. ها این از كدوم یك...  دونم نمی...  لوبیا نخود، ماش، ي اندازه گفت می ژاله كه طور این

 !نداشت فرقی حبوبات با فعال امون بچه كه این

 :گفت و گذاشت دستم روي دستشو ژاله

  پسر؟ یا دختره كنی می فكر -

 !پسر هم دختر هم -

 چی؟ یعنی وا -

 . قلو دو یعنی -

 . ریم می كار سر جفتمون كه ما كنه؟ جمعشون كی. سخته خیلی دوقلو...  نه واي -

 طفق. كنه نمی فرقی باشه چی هر كنه؟ دوقلوشون فوري تا بدم نظر من منتظره خدا مگه حاال -

 . باشه صالح و سالم باید

 . اهلل انشاء -

 . بكنم رو فسقله این مراعات باید هی نشده سال یه هنوز نبود؟ زود كم یه ولی -
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 . ام بچه به جوري این نگو. نیما...  ا  -

 شده؟ من از عزیزتر نیومده هنوز -

 . عزیزید جور یه كدومتون هر -

 :گفتم و بوسیدم صورتشو

 . داریم كار خیلی امروز كه بپوش رو مانتوت شو بلند -

 :گفت داشت برمی كناریش صندلی از رو مانتوش كه طور همون

 . بگیره جشن اش واسه خواد می بابا. تولدشه امروز. بخریم كادو هم بیتا مامان واسه باید -

 مروزا كه بریم. بگیرم تحویل قنادي از رو كیك گفته بهم هم بنیامین. گفتی شد خوب آخ آخ -

 . شلوغه سرمون

 :گفتم. شد پیاده عجله با ژاله رسیدم، كه كارخونه دم

 نرفت؟ یادت چیزي خانومی، -

 :گفت و برگشت رو رفته قدم  چند كنه، خداحافظی بود رفته یادش حتی كه ژاله

 چی؟ -

 . باشی خونسرد باید اي؟ زده هیجان قدر این چرا -

 جوري یه ترسم می. درنیاره بازي دیوونه سایه كنه خدا. نگرانم خیلی. نیست خودم دست -

 . دري دربه و دوري سال پنج از بعد خدا بنده داره گناه. بشه امید نا برازنده كه كنه برخورد

 شمچ باید بیفته، هورمند به چشمش وقتی كه داره دوستش قدر اون باش مطمئن. نباش نگران -

 . كنه می شماري ثانیه دیدنش براي كه ساله پنج. كنیم درویش هامونو

 :گفت و خندید و گرفت گاز لبشو ژاله

 . كنی می سیر هوا و حال اون تو اش همه. ها خرابه فكرت -

 . میگم دروغ مگه -

 .شد دیرت برو -
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 . برم تا بده بوس یه -

  اینجا؟ دیوونه ا  -

 :گفتم و خندیدم قاه قاه

 .حسابت پاي نویسم می -

. میشد سفید و سرخ من حرف هر با كه عقدمون از بعد اول روزهاي عین. انداخت گل هاش لپ

 نارنجیش و آبی چتر عقب، صندلی روي از و شدم خم. دلچسبش حیاي و شرم این واسه مردم می

 :دستش دادم و برداشتم رو

 . ابریه هوا. باشه پیشت این -

........ 

 لسبی و ریش. نشناختمش اول دیدمش، زندان در دم كه دیروز. بود شركتش دم هورمند، با قرارم

...  امروز و داغون و خسته اش چهره. مشكی شلوار و سفید پیراهن. كوتاه خیلی موهاش و داشت

 ! متفاوت درجه هشتاد و صد

 بود شده حاال و تمیز و تر. بود پوشیده شلوار و كت همیشه مثل و بود كرده اصالح صورتشو

 ادرم و پدر. بودند اومده استقبالش براي اش خانواده اعضاي تمام دیروز. شناختم می كه هورمندي

 بودم نفري آخرین من. بودند هم اش بچه و هومن همسر حتی. خواهرش شوهر و خواهر و برادر و

 غلب رو هورمند خانوم هانیه كه موقع اون بود انگیزي غم ي صحنه چه. كردم احوالپرسی باهاش كه

 این بفهمه دفعه یه خبري، بی سال پنج از بعد كه بود سخت. كرد می گریه هاي هاي و بود كرده

 بهش چرا كه ناله و كرد می دعوا و میزد غر هومن سر مدام. رفته پسرش سر به چه مدت همه

 چیزي كسی كه بود هورمند خود خواست این ولی. بمونه خبري بی تو گذاشته و نگفته چیزي

 تحمل رو دوریشون سال همه این اش، خانواده داشتن نگه امان در خاطر به كه هورمندي. نفهمه

 روز دو. بشه جدا ازش شد حاضر نبود، تصادف یك كه تصادفی و صداقت جون ترس از. كرد

 دگیزن سال، پنج از بعد باالخره و. نشه باز ماجرا به بقیه پاي كه نزد دم و خورد كتك و شد دزدیده

 . بود داده نشون بهشون رو آرومش روي

 از بعد شد، كه سوار. بود دستش گل دسته یه. ماشین سمت اومد و زدم بوق هورمند براي

 :گفتم احوالپرسی
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 !خواستگاري بري دوباره قراره انگار -

 :گفت و زد لبخندي

 . كنند قبولم غالمی به اگر -

 نگرانی؟ -

 نباشم؟ -

 چی؟ براي -

 ببخشه؟ منو بتونه كنی می فكر -

 :كردم تعجب حرفش از

 ببخشه؟ كه كردي چیكار مگه -

 هم به خیلی. شد اذیت خیلی. دادم بهش كه عذابی و گفتم كه هایی دروغ. مون جدایی خاطر به -

 كرد می فكر چون كشید عذاب من از بیشتر اون. روندمش خودم از بدجوري و بودیم وابسته

 . نخواستمش

 مجبورت چیزي یه كه شد متوجه زود خیلی اما. كرده می فكر طور این اول ماه چند اون شاید -

 از اي تازه چیز شاید كه كرد می مرور رو چیز همه و بود روش جلوي خاطراتش دفتر مدام. كرده

 . كنه پیدا تو از اي نشونه شاید كه. بفهمه خاطراتش بین

 به و برداشتم رو گوشیم كنه، خلوت خودش با كمى اینكه براى. انداخت پایین سرشو ناراحتى با

 :داد جواب بوق اولین با. زدم زنگ ژاله

 ...نیما الو -

 نگرانی؟ چرا جانم؟ -

 :بود دلواپسی از پر صداش

 . كنه می گریه داره ریز یه. نیست خوب حالش اصال صداقت خانوم نیما، -

 گفتی؟ بهش چی مگه -
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 . چیو همه...  خب...  خب -

 چی؟ یعنی چی همه -

 ینهك خاطر به گفتم وقتی اما. نمیشد باورش انگار و بود زده حیرت فقط. بود خوب حالش اولش -

 ریز یه. شد بد خیلی حالش كنه كاري هم باهاشون كه كرده داشته،مجبورش ازش مازیار كه اي

 بختیشوخوش و آبرو و آرامش تمام گذاشته، هورمند زندگی تو پاشو وقتی از میگه. منه تقصیر میگه

 . گرفته ازش

 طوره؟ چه حالش االن -

 بیاد هورمند مبادا كه كنه می چك طرفو همه و چرخه می خودش دور. نیست بند پاش رو. داغون -

 . ببیندش دیرتر لحظه یك و

 و چشم و دست با و كرد می نگاهم نگران شده، خبري یه بود فهمیده هام حرف از انگار كه هورمند

 :گفتم هورمند به رو و كردم قطع رو تماس. شده چی كه كرد می اشاره ابرو

 . شدند زده هیجان كم یه صداقت خانم اینكه مثل -

 :گفت و كرد اخم

 چیه؟ منظورت زده؟ هیجان -

 . دهش غافلگیر كه طبیعیه. ببیندت قراره حاال جو و جست سال پنج از بعد خب. قراره بی كم یه -

 :گفت بینه می چشمش جلوي رو صداقت داره انگار كه لحنی با

 زج هیچی من. كنه می گریه داره حتما هم االن. گیره می اش گریه میشه، غافلگیر وقتی سایه -

 . نداشتم براش گریه و اشك

 :زدم لبخند

 و آرامش خوردن هم به باعث خودش كه گفته خانومم به هم صداقت خانم. تفاهمی چه -

 . شده شما خوشبختی

 :خندید تلخ
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 حسرت .ببینیم رو آرامش رنگ بتونیم هم ما و باشه شده تموم چیز همه كه نمیشه باورم هم هنوز -

 یه ممكنه آن هر كه نباشم این نگران و بزنم قدم و بگیرم زنمو دست راحت خیال با مونده دلم به

 كنم، باز چشم وقتی و بیرون بكشند ماشین تو از خودمو یا بدزده كیفشو یا سایه، به بزنه موتوري

 . ببینم بسته پا و دست خودمو

 :فشردم رو اش شونه و برداشتم دنده روي از دستمو

 موش از داییش بدون هم مازیار. شد اعدام كه كاري اصل. شده تموم دیگه. مرد باش مطمئن -

 . پسرشه مازیار كه نیاورد روش به حتی آبروش ترس از كه هم باباش. كمتره

 :گفت حسرت با

  .بره سایه پاي به خار یه ندارم طاقت. تكمیله ظرفیتم دیگه. همینه خوشیم دل ي همه منم -

 ن؟بیمارستا نیاي كه گرفتی خودتو جلوي طور چه داري، صداقت خانم به كه اي عالقه همه این با -

 :گفت ترسیده

 بیمارستان؟ -

 :گفتم و دادم تكون سر

 ادفتص كه كردیم وانمود و كشیدیم نقشه صداقت خانوم با كردنت آفتابی براي كه روز همون -

  آوردي؟ طاقت طور چه كرده،

 :گفت و شد خیره روش پیش خیابون به

 .بودم بیمارستان توي منم. نیاوردم طاقت -

 :شد گرد هام چشم

 میگی؟ جدي -

........ 

 خدا .كرده تصادف سایه گفت و گرفت تماس باهاش كارخونه نگهبان كه بود من پیش مقدسی -

 دسیمق گوشی. زدي زنگ تو كه بودیم مسیر توي. شدم مقدسی ماشین سوار حالی چه با دونه می

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان

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

 

914 

 

 دستم از گوشی بشه، امضا عمل مجوز باید و داره عمل به نیاز گفتی وقتی و دادم جواب من رو

 . بابا دنبال فرستادم رو مقدسی و شدم پیاده بیمارستان نزدیك. افتاد

 ندیدمت؟ من كه بودي كجا بودي؟ بیمارستان توي هم تو پس -

 به. بودند آورده برام عكسشو قبال. رضا. دیدم رو رفیقت ساختمون، داخل برم اینكه از قبل -

 خودشو كه هومن به زدم زنگ و است كاسه نیم زیر اي كاسه فهمیدم دیدمش اینكه محض

 . دونى مى خودت كه هم رو قضایا باقى. سایه سراغ بره من جاي به و برسونه

 . بودیم انداخته گیرت موقع همون بودي ندیده رو رضا اگر پس. بابا اي -

 :گفت و خندید

 و سالمته سایه شدم مطمئن تا رفت سرم به چی دونی می كردي؟ می پهن دام من براي -

 . نداره مشكلی

 نینچ شدنت مخفی دلیل كردم نمی هم فكرش البته و. كنم اذیتت خواستم نمی. متاسفم واقعا -

 . باشه چیزي

 فتگ می آرمین. میگم رو سایه دایی پسر خبر؟ چه رامین از...  راستی. گذشته دیگه بوده چی هر -

 . بره ایران از خواد می

 :گفتم تعجب با

 دیدي؟ كجا آرمینو آرمین؟ -

 . مالقاتم اومد باري چند -

 چى؟ براى -

 مینز رامین، و آرمین تفاوت. نیستند هم شبیه دست هاي انگشت كه الحق. محترمیه مرد آرمین -

 . آسمونه تا

 هم االنش همین تا كنم فكر نكردي؟ توجیه آرمین با رابطه در رو صداقت خانم وقت هیچ چرا -

 . میاد كنار باهاش اش خواهرزاده و خواهرش خاطر به فقط. بدبینه آرمین به نسبت
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 يتو آرمین كه فهمیده سایه ها سال این تو. بشناسه رو آرمین بیشتر كه داشت نیاز سایه -

 هر مینآر. بخوره ضربه فامیلش از باز و كنه باور ترسه می فقط. نداشته نقشی هیچ رامین كارهاي

 .نبود موفق هم جاهایی یه ولی. داشت می نگه دور سایه از رو رامین تونست، می كه جوري

 .انبار از دزدي و كارخونه ورشكستگی...  مثل جاهایی یه -

 قح كارخونه ورشكستگی مورد در ولی نداشت رامین به ارتباطی هیچ. بود مازیار كار انبار دزدي -

 . توئه با

 رامین ولی بودند همدست هم با دوشون هر كنم می حس من بوده؟ مازیار كار كه مطمئنی كجا از -

 . كرد تبرئه خودشو اتهام یكی این از زرنگی با

 اسم. بذاره جا نشون و رد خودش از وضوح اون به و بزنه آب به گدار بی كه نبود آدمی رامین -

 . بده رقیب دست مدركی چنین و كنه تهدید و كنه عنوان تلفنی هاي تماس توي رو خودش

 به سعیدي از حرف و شد تلفن صداقت خانم به كه روزي اون دونی؟ می كجا از چیزهارو این تو -

 . بودیم دفترش توي صداقت خانم و من فقط اومد میون

 :گفت خنده با و انداخت باال ابرویی

 یم ضبط میشد، سایه به غریبه افراد و ها شركت طرف از كه هایی تماس همیشه خرسند خانم -

 . كرد

 . رسونده می بهت رو كارخونه خبرهاي تمام خرسند خانم انگار...  من خداي -

 مقدسی از گذاشت كارخونه به پاشو سایه كه موقع همون از. بود من براي بزرگی كمك وجودش -

 و سایه مواظب چهارچشمی و بده اطالع بهم میفته اتفاق كارخونه توي كه چی هر خواستم

 تماس همون طریق از. دونست امین كردن كمك براي رو خرسند هم مقدسی. باشه اطرافیانش

 وسط مازیار پاي فهمیدم ها شماره گیري پی و بود كرده ضبطشون خرسند خانم كه هایی

 نكامیو و درآوردیم كارخونه از سر كه شبی تا بود مازیار به حواسم بیشتر اون از بعد. ماجراست

. اشهب كه نداشتم هم انتظار. نبود مازیار شب اون چند هر. كردند می خالی رو انبار داشتند كه هایی

 .بود شده قاطی مازیار با خیلی چون. میزنه حرف بیفته گیر اگر پناهی بودم مطمئن ولی

 ها تماس توي اسمش كه شناخت می رو رامین كجا از مازیار نداشت؟ تقصیري هیچ رامین یعنی -

 بود؟
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 قطف هم تلفن توي اسمش بردن. بوده تقصیر بی رامین بار این گفت، می پناهی كه طور این -

 رس كه پناهی ولی. شناخته نمی رو مازیار اصال رامین. بود كاري اصل از ما حواس كردن پرت براي

 می ود،ب نكرده دریافت رو بود داده وعده بهش رامین كه پولی نصف از بیشتر ورشكستگی ماجراي

 . كنه درست پاپوش براش خواست می مازیار طریق از خاطر همین به و كنه تالفی خواست

 خالص داییش و مازیار شر از هم كه خداروشكر. بود شده پیچیده چیز همه قدر چه. طور این كه -

 .رامین دست از هم شدي

 افتاده؟ براش اتفاقی رامین مگه -

 ماه دو و كرد ردیف كارهاشو كرد، نظر صرف غرامت گرفتن از صداقت خانم اینكه از بعد. نه -

 . لندن رفت پیش

 :گفت و كشید راحتی نفس

 نهك می نگران و ناراحت رو سایه كه چیزي هر فعال میدم ترجیح. شده دور سایه از كه خوشحالم -

 . باشه دور ازش

......... 

. گرفت شدت زود خیلى و افتاد شیشه روى بارون هاى قطره اولین كردم، ترمز كه پارك روي به رو

 صداش. گرفتم تماس باهاش. بخوره سرما بود ممكن هم باز ولی داشت چتر. بودم ژاله نگران

 :بود قبل از تر آروم

 . سالم -

 خبر؟ چه. خانومم سالم -

 :گفت و آورد تر پایین رو صداش

 چرا همیگ ریز یه. میشه دیوونه داره اضطراب و استرس از ولی كنه نمی گریه دیگه. بهتره حالش -

 . دستش از شدم خل خدا به. باشه افتاده براشون اتفاقی نكنه. كردن دیر چرا. نیومدن

 :گفتم و زدم لبخند

 .بیا. پاركیم روي به رو میدون كنار ما -
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 . اومدیم میگی؟ جدي -

 به مدام. نداشت صداقت از كمی دست روزش و حال انگار هم هورمند. كردم قطع رو گوشی

 صورتش و داد می تاب هم توى هاشو انگشت. بود شده كوتاه هاش نفس و میزد چنگ موهاش

 . بود شده قرمز

 ژاله چتر روي از و بودند ایستاده ما به پشت. بودند ژاله چتر زیر دوشون هر. دیدمشون

 :گذاشتم هورمند ي شونه روي دستمو. دادم تشخیصشون

 . اومدند -

 :پرید جا از

  كجا؟ كو؟ -

 :كردم اشاره رو به رو به سر با

 . ایستادند چتر زیر كه تا دو اون -

 سمت اومد دست به چتر ژاله چتر، سر كردن تعارف از بعد و داد دست صداقت با ژاله لحظه همون

 رو هورمند نفس صداي هم لحظه همون و دیدم رو صداقت ي چهره اي لحظه براي. ماشین

 :گفت لب زیر كه شنیدم

 ...است سایه...  سا -

. ردك باز رو ماشین در پاچه دست هورمند. رویی به رو خیابون سمت به برگردوند روشو صداقت اما

 :زدم صداش. كنه فراموش رو گلش دست بود نزدیك كه بود هول قدر اون

 ...هورمند -

 :گفتم و دادم بهش و برداشتم عقب صندلى روى از رو گلش دست و خودم چتر. برگشت گیج

 . باشی موفق. میریم دیگه ما -

 :گفت بعد و كرد نگاهم ثانیه چند. گرفت ازم رو چتر و گل

 . مدیونتم عمر آخر تا. كنم تشكر ازت طوري چه دونم نمی -
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 . توئه منتظر بارون زیر خدا ي بنده زودتر برو. باشی مدیون كه نكردم كاري. نزن حرفو این -

 :داد تكون سر

 .خدانگهدار. ممنون بازم -

 . بینمت می -

 اومد و كرد سالم سر با و شد رد هورمند كنار از ژاله. میدون سمت افتاد راه و بست رو ماشین در

 اب و ماشین توي نشست سریع و بست چترشو. كردم باز براش رو در و شدم خم. ماشین سمت

 :گفت هیجان

 هك االن همین ترسم می ولی شدم دیوونه دونم می. نمیشه باورم. پیشش میره داره نیما واي -

 واي. بیفتند دور هم از تا دو این باز و بشه چیزي یه الل زبونم وقت یه میشه رد خیابون از داره

 .داره حالی چه دیگه اون صداقت بیچاره

 :گفتم آروم و گرفتم دستم توي دستشو

 .خبره چه ببین بنداز میدون طرف اون نگاه یه خانومم؟ هستی چی نگران -

 اقتصد قدمی چند. میشد تر نزدیك صداقت به لحظه هر كه هورمند و خیابون به زدیم زل جفتمون

 به اناطمین با و گرفتم هام دست بین دستشو دو هر. دستم دادن فشار به كرد شروع ژاله رسید، كه

 . زدم لبخند روش

 ونا تا كه رو چتر. بود شده سست هاش قدم انگار و داشت فاصله صداقت با متر یك فقط هورمند

. برداشت رو قدم آخرین و گرفت سرصداقت روي آروم خیلى و كرد باز بود، نكرده باز لحظه

 هیچی دیگه كه كرد كج طوري رو چتر زرنگی، كمال در هورمند و هورمند سمت چرخید صداقت

 . بود شده حلقه هورمند كمر دور كه صداقت هاي دست جز نبود معلوم

 .گردوند برشون هم به كرد، شون جدا هم از كه پاییزي همون بار، این و چتر و بارون هم باز

 پایان

 0888/اردیبهشت/62

 شب 8:07
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 انجمن كاربر پور كرمی اسماء | مهر بی پاییز رمان نقد و معرفی

  مهر بی پاییز از هم این...  خب

 .افتد قبول كه باشد

 طول الس یك نوشتنش كه كردم نمی رو فكرش عنوان هیچ به گذاشتم رو پاییز پست اولین وقتی

 جا هب چشمگیري اثر یا كردم كوالك نمیگم. گذاشتم كار این روي زیادي انرژي واقعا ولی. بكشه

. ودب سخت واقعا معمایی و پیچیده ماجراهاي از نوشتن كار تازه منه براي ولی...  اصال نه!! گذاشتم

 به رو آخر هاي پست این. كردم ویرایش بارها. خوندم انتها تا اول از بار سه من رو داستان این

 هم آخر در و. كردم پایینشون و باال و كردم چك و خوندم بار هفت یا شش بگم تونم می جرئت

 . نه یا بوده عزیز هاي خواننده شما شان در دونم نمی

 . باشید راضی گذاشتید رمان این خوندن براي كه وقتی از امیدوارم

. شد دادن ادامه بهونه هاتون دلگرمی و ها حرف جاها خیلی. نذاشتید تنهام كه ممنونم ازتون

 یژهو به. گزارم سپاس اتون همه از من و شد داستان ي ایده پیشنهاداتتون، و نقدها و حدسیاتتون

 . نذاشتند تنها نقد توي منو كه كسایی از

 مچشم به اشك و كرد غافلگیرم تولد تاپیك زدن با كه ممنونم "ستاره چشمك" عزیزم هماي از

 . آورد

 . داد تشكیل طرفداران گروه حقیر، من براي پیش ها مدت كه ممنونم نرگس از

 و پاییزي برگ و شهرزادامین ریحانه، دنیز، یاسمین، ،20 الهه ازلی، ویژه به نقد هاي بچه از

 . انداختم قلم از رو كسی اگر منو ببخشید. ممنونم كردید همراهیم كه شما ي همه و مرضیه

 شدن هترب براي نظراتتون قطعا. بنویسید برام داشتید نظري هر هم باز ولی شد تموم پاییز درسته

 . كنه می كمك بهم بعدي هاي رمان

 لد كه اینجا از دونم می چون. نه االن ولی بودم ناراحت و افسرده خیلی شد تموم كه داغ زمستان

 . كنارتونم ییالق هاي چمن و دشت توي بكنم،

 .دارم دوستون دنیا دنیا
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